
 

 

Το έργο RADEX – Κινητοποίηση κατά του εξτρεμισμού μέσω της καταπολέμησης και της εκτροπής της 

ριζοσπαστικοποίησης των νέων (2020-2 – UK01 – KA205-0795) είναι ένα 24μηνο έργο που-

συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του σχεδίου είναι να 

επηρεάσει την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την εκτροπή της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, καθώς θα 

εξοπλίσει τους νέους, τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τις 

οργανώσεις νεολαίας με τα εργαλεία που απαιτούνται για τον εντοπισμό προτύπων, μεθόδων και 

διαφορετικών διαδικασιών βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων. 

 

ΝΕΑ ΑΠO ΤΟ ΕΡΓΟ RADEX  

Για την εκπόνηση της έρευνας που θα αποτελέσει τη βάση του έργου, δημιουργήθηκε ένα μεθοδολογικό 

πλαίσιο μέσω της συνεργασίας όλων των εταίρων. Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει στους εταίρους να 

εξετάζουν τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση εντός και εκτός διαδικτύου. Στόχος είναι ένας νέος να είναι σε 

θέση να εντοπίζει πότε η ριζοσπαστικοποίηση και ο εξτρεμισμός συμβαίνουν εντός και εκτός διαδικτύου, 

και να διαφοροποιείται μεταξύ άλλων καταστάσεων. 

Η ερευνητική φάση για το έργο RADEX άρχισε να επιτρέπει στους εταίρους να διατυπώσουν ένα σύνολο 

δεικτών για τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και την τρωτότητα, να εντοπίσουν ενδείξεις που αποδεικνύουν 

ότι η ριζοσπαστικοποίηση λαμβάνει χώρα (εντός και εκτός διαδικτύου), συμπεριλαμβανομένων σημάτων 

και δεικτών που μπορούν «να εγείρουν σημαία», όπως αλλαγές στη συμπεριφορά των νέων εντός και 

εκτός διαδικτύου. 

Χρησιμοποιούνται δύο κύριες πηγές δεδομένων, μια κύρια πηγή που επικεντρώνεται στη συλλογή 

δεδομένων από συνεντεύξεις με νέους ή καταδικασμένους νέους που έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

ριζοσπαστικοποίησης, τους γονείς τους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και της αστυνομίας, υπαλλήλους 

του υπουργείου. Η δευτερογενής πηγή χρησιμοποιεί έρευνα τεκμηρίωσης για να συνοψίσει την ήδη 

υπάρχουσα έρευνα και βιβλιογραφία για τη ριζοσπαστικοποίηση, καθώς και για την ανάλυση των  

δεδομένων που βρίσκονται σε ιστολόγια (blogs), μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινωνικά δίκτυα. Τα 

συλλεγόμενα δεδομένα θα παρέχουν γνώση των ενδείξεων του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης 

εντός και εκτός διαδικτύου. 

Όλοι οι εταίροι αναζήτησαν τους πιο σημαντικούς πόρους για να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη βάση για 

το έργο. Κάθε εταίρος διεξάγει τώρα την έρευνά του ξεχωριστά, η οποία τελικά θα συνδυαστεί σε μια 

ολοκληρωμένη έκθεση, που θα περιλαμβάνει όλα τα συλλεγόμενα δεδομένα, καθώς και συστάσεις για τους 

εκπαιδευτικούς πόρους και το υλικό που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην επερχόμενη φάση του 

έργου. 

Ανυπομονούμε να μοιραστούμε την πρώτη μας έκθεση και τα αποτελέσματα σχετικά με τη 

ριζοσπαστικοποίηση των νέων εντός και εκτός διαδικτύου μετά την ολοκλήρωση της ερευνητικής φάσης 

τον Σεπτέμβριο του 2021! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημοσιεύσαμε μια έρευνα με στόχο τη συλλογή πραγματικών δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με το 

πώς, πότε και πού συμβαίνει η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση των νέων εντός και εκτός διαδικτύου. Τα 

δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή ενός συνόλου δεικτών τρωτότητας και ενός συνόλου 

δεικτών ριζοσπαστικοποίησης για τους νέους. Η έρευνα απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες, επαγγελματίες 

πρώτης γραμμής, υπαλλήλους, εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας και σε κάθε επαγγελματία με 

εμπειρία στη συνεργασία με την εν λόγω ομάδα-στόχο. 

Δείτε την έρευνα εδώ: 

Άτομα που εργάζονται με νέους: HTTps://forms.ale/oLocGPQILsBCSfM6A  

Νέα άτομα σε κίνδυνο για ριζοσπαστικοποίηση:  

HTTps://forms.qle/Vu2Tq13sTKWYexmA7  

Η εκτιμώμενη διάρκεια της έρευνας είναι 15-20 λεπτά. 

Οι απαντήσεις που λαμβάνονται είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του σχεδίου 

RADEX. Για τυχόν απορίες-ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, επικοινωνήστε με την κα Σοφία Τσιόρτου, 

sofia@tsiortos.com. CLUB UNESCO, Ελλάδα. 

 

 

 

 

 
 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ
 

 

Αποκαταστατική δικαιοσύνη για όλους 

(RJ4All) Διεθνές Ινστιτούτο 

Alda – Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
Τοπική Δημοκρατία 
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Η αποκαταστατική δικαιοσύνη για όλους (RJ4AII) 

είναι ένα διεθνές ινστιτούτο με αποστολή την 

προώθηση της κοινοτικής συνοχής και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό, εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. Το RJ4AII ανακατανέμει την 

εξουσία με πιο ισότιμο τρόπο παρέχοντας 

προγράμματα κοινωνικής δικαιοσύνης, 

εκπαιδευτικά προγράμματα και υψηλής ποιότητας 

ευκαιρίες εθελοντισμού στις πλέον 

περιθωριοποιημένες ομάδες της κοινωνίας. Αυτό 

το πράττει το RJ4AII χρησιμοποιώντας τη δύναμη 

της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και των τεχνών, 

καθώς και τις πρακτικές (διαμεσολάβηση, 

διασκέψεις, κύκλους, διάλογο, εργαστήρια) και τις 

αξίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής εξουσίας, 

της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αξιοπρέπειας 

και του σεβασμού. Το RJ4AII είναι το κορυφαίο 

πανευρωπαϊκό δίκτυο αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης με μέλη από περισσότερες από 40 

χώρες. Το RJ4AII έχει υλοποιήσει μια σειρά έργων 

για την ΕΕ, τους ιδρυτές του Ηνωμένου Βασιλείου 

και διεθνείς οργανισμούς. Αυτό περιλαμβάνει 

ανεξάρτητη αξιολόγηση των προγραμμάτων 

αποκατάστασης και αποκαταστατικής δικαιοσύνης, 

σχέδια ευαισθητοποίησης και κατάρτισης, 

εργασίες για τη ριζοσπαστικοποίηση, καθώς και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα έρευνας και 

συμβουλές εμπειρογνωμόνων  σε κυβερνήσεις και 

διεθνείς οργανισμούς. Η RJ4AII διοικεί επίσης  ένα 

ανεξάρτητο, εκδοτικό σκέλος Οι εκδόσεις RJ4AII  

 είναι ένας εκδότης με επιρροή που ειδικεύεται στις  

 κοινωνικές επιστήμες και στη δημοσίευση έρευνας  

 αιχμής. 

 

Η Alda είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση 

αφιερωμένη στην προώθηση της χρηστής τοπικής 

διακυβέρνησης, ιδίως μέσω της ενδυνάμωσης της 

κοινωνίας των πολιτών και της προώθησης της 

ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά. 

Λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη (28 κράτη μέλη της 

ΕΕ), στα Βαλκάνια και τα τελευταία χρόνια, στον 

Νότιο Καύκασο και τη Βόρεια Αφρική. Στο πλαίσιο 

της προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης και 

της συμμετοχής των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, η 

ALDA επικεντρώνεται σε διάφορα θέματα, όπως η 

ευρωπαϊκή ένταξη, οι πρωτοβουλίες πολιτών, η 

συμμετοχή των νέων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 

μετανάστευση, οι ίσες ευκαιρίες, η βιώσιμη 

οικονομική ανάπτυξη και ο εθελοντισμός. Η Alda 

είναι μια οργάνωση που βασίζεται στα μέλη και 

συγκεντρώνει περισσότερα από 300 μέλη 

(συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των 

ενώσεων νεολαίας, των πανεπιστημίων) από 

περισσότερες από 30 χώρες. Η Alda 

χρηματοδοτείται μέσω των συνδρομών των μελών 

και χρηματοδότησης έργων από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (η Ευρώπη για τους πολίτες και το 

Erasmus+ μεταξύ άλλων), το Συμβούλιο της 

Ευρώπης και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς 

χορηγούς.

        

 

 

 

 

SYNTHESIS Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης 

Το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης 

SYNTHESIS είναι ένας πρωτοποριακός 

οργανισμός που ξεκινά και υλοποιεί έργα με 

θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, με έμφαση στην 

κοινωνική ένταξη στους τομείς της ενδυνάμωσης 

των νέων, της επιχειρηματικότητας, της ένταξης 

των μεταναστών, της ριζοσπαστικοποίησης και 

της βιώσιμης ανάπτυξης. Η SYNTHESIS είναι ένα 

από τα κορυφαία ιδρύματα της χώρας στους 

τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της 

κοινωνικής καινοτομίας. Ίδρυσε και διαχειρίζεται 

το HUB ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ένα εκπαιδευτικό κέντρο με 

επίκεντρο τη νεολαία και τον πολιτισμό. Οι κύριοι 

δικαιούχοι του είναι οι νέοι 

(συμπεριλαμβανομένων των Νέων εκτός 

εκπαίδευσης εργασίας και κατάρτισης- NEETs), οι 

νέοι εργαζόμενοι, οι ενήλικες, οι ηλικιωμένοι, οι 

μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, 

οι γυναίκες και τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. 

Η SYNTHESIS διαχειρίζεται αποκλειστικές  

 

 

Ingenious Knowledge GmbH 

Η Ingenious Knowledge GmbH είναι ΜΜΕ και 

καινοτόμος στην εκπαίδευση σε διάφορα επίπεδα. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2010 στην Κολωνία της 

Γερμανίας και συνεργάζεται στενά με εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, όπως πανεπιστήμια και σχολεία, με 

σκοπό την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων. Κεντρικός στόχος της είναι η 

δημιουργία μιας νέας γενιάς εκπαιδευτικών 

λύσεων με έμφαση στα «σοβαρά παιχνίδια». Η 

ευφυής Γνώση πιστεύει ότι οι νέες γενιές 

μεγαλώνουν σε έναν διαφορετικό κόσμο που 

απαιτεί νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση. Η 

εταιρεία διερευνά συνεχώς νέους τρόπους χρήσης 

της σύγχρονης τεχνολογίας για τη βελτίωση του 

περιβάλλοντος της διά βίου μάθησης και για να 

https://rj4all.us1.list-manage.com/track/click?u=c2ceff7e45256a39ff3a46614&id=2fb249137b&e=63f7c7e661


καταστήσει τη μάθηση πιο προσιτή και πιο 

διασκεδαστική. Η Ευφυής Γνώση (IK) 

δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων, 

στην εκπαίδευση των νέων και στην εκπαίδευση 

των παιδιών, λειτουργώντας σε διάφορα διεθνή 

και εθνικά προγράμματα. Τα τελευταία χρόνια έχει 

κάνει σημαντικές εξελίξεις στη δημιουργία μιας  

   

μονάδες για τη νεολαία και την εκπαίδευση 

ενηλίκων, την ένταξη των μεταναστών, τη στήριξη 

της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη σχολική 

εκπαίδευση, την έρευνα και την πολιτική, τη 

ριζοσπαστικοποίηση, την Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις επιχειρήσεις. Σε 

στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε 

όλη τη χώρα και την Ευρώπη, η SYNTHESIS 

φέρνει καινοτομία και δημιουργικότητα μέσω 

ψηφιακών, διαδικτυακών εργαλείων και εργαλείων 

για κινητά καθώς και στην προσέγγιση πρόσωπο 

με πρόσωπο. Ως διαπιστευμένο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα ΕΕΚ και πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων, 

η SYNTHESIS παρέχει κατάρτιση και αναπτύσσει 

εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την κοινωνική 

ένταξη, την επιχειρηματικότητα, την παγκόσμια 

εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων 

δραστηριοτήτων για την επίτευξη των Στόχων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (π.χ. ίσα δικαιώματα, ειρήνη 

και επίλυση συγκρούσεων, υπεύθυνη 

κατανάλωση και παραγωγή, βιώσιμες πόλεις και 

κοινότητες κ.λπ.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

νέας γενιάς σοβαρών παιχνιδιών στην 

επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας 

αυθεντικές μαθησιακές καταστάσεις που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε σενάρια 

μεικτής μάθησης. Ένα παράδειγμα παιχνιδιών 

που εκπαιδεύουν σε μαθηματικές δεξιότητες είναι 

τα «Enchanted Crystals», «Mountains of ATH», και 

«Clash of Wizardry», τα οποία είναι ελεύθερα 

διαθέσιμα στο AppStore και στο GooglePlay. Τα 

«Enchanted Crystals» και η «Clash of Wizardry» 

έχουν κερδίσει βραβεία και το έργο στο οποίο 

δημιουργήθηκε το COW βραβεύτηκε με το σήμα 

«Best Practice Project» από την Εθνική Μονάδα 

της Πορτογαλίας. 

Η Ευφυής Γνώση συμβάλλει ενεργά στην 

επιστημονική κοινότητα δημοσιεύοντας 

αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης και 

παρουσιάζοντας πρόσφατες εξελίξεις σε 

επιστημονικά συνέδρια, όπως το E-Learn και το 

Mobile Learn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Σύλλογος για την UNESCO για την 

εκπαίδευση, την επιστήμη & τον Πολιτισμό 

Ο Σύλλογος για την UNESCO για την 

Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό είναι 

μια μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 

2004. Είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Ομάδων, Συλλόγων και Κέντρων της UNESCO. 

Είναι επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής και 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας UNESCO. Λειτουργεί 

για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για διάλογο 

μεταξύ των πολιτισμών, των κουλτούρων και των 

λαών, με βάση το σεβασμό των κοινών αξιών. 

Στόχος του οργανισμού είναι η στήριξη των νέων, 

των ευπαθών ομάδων, η καταπολέμηση της 

φτώχειας, η στήριξη των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, η ενθάρρυνση της ταυτοποίησης, 

της προστασίας και της διατήρησης της 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η παροχή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και  

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και η  

διεξαγωγή δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης του 

κοινού. Ο Σύλλογος για την UNESCO για την 

Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό 

διοργανώνει σεμινάρια, προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης και υποστηρίζει  

ευπαθείς ομάδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς 

Η Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς είναι ένας 

ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που 

ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες με στόχο την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και εργαλείων που βοηθούν τους 

πολίτες και τους μετανάστες της ΕΕ να ενταχθούν 

καλύτερα στις νέες κοινότητες. Ο οργανισμός 

υλοποιεί έργα που προωθούν την κοινωνική, 

οικονομική και πολιτιστική ένταξη στις ευρωπαϊκές 

χώρες, καθώς και την παροχή βοήθειας στις 

κοινότητες υποδοχής για να αναγνωρίσουν τις 

θετικές συνεισφορές που μπορούν να έχουν οι 

πολίτες και οι μετανάστες της ΕΕ 
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Συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί 

έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Πνευματικά δικαιώματα © 2021 RADEX project, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Η ταχυδρομική μας διεύθυνση είναι: 

RADEX@rj4all.org 
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