
ΠΩΣ  ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ
ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ  ΚΑΙ  ΝΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ  ΟΙ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ  ΑΞΙΕΣ ;

•ΠΟΙΟΙ  ΕΙΝΑΙ  ΟΙ  ΛΟΓΟΙ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΩΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ  ΟΙ  Δ ΙΑΔ ΙΚΑΣΙΕΣ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ;
 

•  ΠΟΙΟΙ  ΕΙΝΑΙ  ΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΩΣ
ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ  Η

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ;
 

 
•  ΠΟΙΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ;  ΠΩΣ  ΔΟΥΛΕΥΕΙ  Η

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ;
 

•  ΠΟΙΕΣ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ  Γ ΙΑ  ΝΑ  ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ  ΣΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ ;
 
 

Στόχος αυτού του έργου είναι
να ανακαλύψει πως μπορούν
να ενισχυθούν με μεθοδικό

τρόπο, άτομα που κινδυνεύουν
από τη ριζοσπαστικοποίηση,
προκειμένου να συμμετέχουν
σε κοινωνικά θέματα, αλλά και

σε πολιτικό επίπεδο.
 

Οργανισμοί από πέντε
χώρες συνεργάζονται
στο πλαίσιο του έργου. 

Αγωνιστείτε κατά της
ριζοσπαστικοποίησης μέσω του

ακτιβισμού & της κριτικής σκέψης

ΒΑΣΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ



Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
που έχουν αντιμετωπίσει οι
άνθρωποι στην Ευρώπη τα τελευταία
χρόνια είναι η ριζοσπαστικοποίηση,
η οποία αντανακλάται στη μείωση
της συμμετοχής των Ευρωπαίων στην
πολιτική ζωή, καθώς και οι
ριζοσπαστικές τάσεις των πολιτικών
ιδεών. Οι τάσεις αυτές γίνονται
ακόμη πιο ορατές σε περιόδους
κρίσης. Ειδικά στην περίοδο της
κρίσης Covid-19, κατά την οποία οι
άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρές
περικοπές στην άσκηση των
προσωπικών τους ελευθεριών,
πολλοί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στη
ριζοσπαστικοποίηση. Πρόκειται για
ομάδες ή άτομα λοιπόν, που με τη
ριζοσπαστική συμπεριφορά τους
εκπροσωπούν μονόπλευρες
πολιτικές απόψεις και δεν
επιτρέπουν το διαφορετικό.

Πλέον το φαινόμενο της
ριζοσπαστικοποίησης
ταυτίζεται συχνά με την
τρομοκρατία και τον βίαιο
εξτρεμισμό. Ας υποθέσουμε

ότι εμβαθύνουμε στην
ελληνική και ευρωπαϊκή
ιστορία. Σε αυτή την

περίπτωση, θα
διαπιστώσουμε ότι σχεδόν τα
πάντα προέρχονται από την
πολιτική, και οι συνέπειες

των διαφόρων
ριζοσπαστικών ενεργειών

είναι
επώδυνες τόσο για την

κοινωνία όσο και για τους
ανθρώπους. Για να

αντιμετωπιστεί αυτό, πρέπει
να σκεφτούμε περισσότερο
τον ρόλο της πολιτικής

εκπαίδευσης, της
αναγνώρισης των

δικαιωμάτων και την
ενίσχυση της ευρωπαϊκής

συνεργασίας.
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΑΡΘΡΟ  ΣΤΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ,  ΣΕΡΒΙΚΑ ,  ΑΓΓΛΙΚΑ ,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ  & ΙΤΑΛΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥΛΟΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΌΣ  ΟΔΗΓΌΣ  ΣΤΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΆ ,  ΣΕΡΒΙΚΆ ,  ΑΓΓΛΙΚΆ ,
ΕΛΛΗΝΙΚΆ  ΚΑΙ  ΙΤΑΛΙΚΆ

ΣΎΝΟΛΟ  ΜΕΘΌΔΩΝ  ΣΤΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΆ ,  ΣΕΡΒΙΚΆ ,  ΑΓΓΛΙΚΆ ,
ΕΛΛΗΝΙΚΆ  ΚΑΙ  ΙΤΑΛΙΚΆ

ΟΔΗΓΌΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΧΡΉΣΗ  ΤΗΣ
ΜΕΘΌΔΟΥ  ΣΤΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΆ ,
ΣΕΡΒΙΚΆ ,  ΑΓΓΛΙΚΆ ,  ΕΛΛΗΝΙΚΆ
ΚΑΙ  ΙΤΑΛΙΚΆ

ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ  ΜΕ  ΌΛΑ  ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΈΡΓΟΥ
ΣΤΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΆ ,  ΣΕΡΒΙΚΆ ,
ΑΓΓΛΙΚΆ ,  ΕΛΛΗΝΙΚΆ  ΚΑΙ
ΙΤΑΛΙΚΆ


