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ΠΕΡΙΛΉΨΉ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΕΡΕΥΝΉΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣΉ ΕΘΝΙΚΉ ΕΚΘΕΣΉ

ΕΤΑΊΡΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΜΟΠ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΊΚΟΊΝΩΝΊΑΣ: ΜΑΡΊΑ ΕΛΛΗ ΔΟΥΦΕΞΗ ΚΑΠΛΑΝΗ

Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, η πολιτική ριζοσπαστικοποίηση, ο 
χουλιγκανισμός και, σε κάποιο βαθμό, η θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση αποτελούν 
τις κύριες μορφές εκδήλωσης της ριζοσπαστικοποίησης στην Ελλάδα. Αν και 
υπάρχει μία άνοδος της εκδήλωσης βίαιων πράξεων, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 
διατάξεις ή μέτρα πρόληψης για τον ριζοσπαστισμό.  Η παρούσα έκθεση στοχεύει 
στη χαρτογράφηση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα σχετικά με τη βίαιη 
ριζοσπαστικοποίηση, την ικανότητα της κριτικής σκέψης και τη συμβολή τους στην 
πρόληψη και την καταπολέμηση του ριζοσπαστισμού στο σχολικό περιβάλλον. Η 
ποιοτική έρευνα, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του πρώτου Πνευματικού Προϊόντος 
του έργου ‘PRACTICE – Preventing Radicalism through Critical Thinking Competences’, 
το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
– Βασική Δράση 2, περιλάμβανε βιβλιογραφική έρευνα σε σχετικά θέματα και 
συνεντεύξεις με  καθηγήτριες/ητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθύντριες/υντές 
και ενδιαφερόμενους φορείς από τον χώρο της παιδείας με στόχο τη διερεύνηση των 
αναγκών τους καθώς και τη σύνδεση μεταξύ της κριτικής σκέψης και της πρόληψης 
του ριζοσπαστισμού. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι επαγγελματίες 
εκπαίδευσης επιβεβαιώνουν την προαναφερθείσα σύνδεση. Ωστόσο, δεν υπάρχουν 
επίσημες μέθοδοι για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Συνεπώς, για την επίτευξη 
του παραπάνω στόχου κρίνονται αναγκαία τα προγράμματα Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης, η υποστήριξη από το κράτος και τις ΜΚΟ, όπως επίσης, 
κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία, στρατηγικές, πόροι και διδακτικό υλικό.

ΈΙΣΆΓΩΓΉ ΚΆΙ ΆΠΟΣΆΦΉΝΙΣΉ ΟΡΟΛΟΓΙΆΣ 

Η ριζοσπαστικοποίηση είναι «η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο έχει 
ριζοσπαστικές απόψεις σε σύγκριση με την υπάρχουσα κατάσταση», ενώ η βίαιη 
ριζοσπαστικοποίηση είναι «μία διαδικασία κατά την οποία τα άτομα εμπλέκονται σε 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, είτε βοηθούν άμεσα ή υποθάλπουν την τρομοκρατία» 
(Bartlett, Birdwell and King, 2010). Η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση είναι, εκτός όλων των 
άλλων, μία διαδικασία κατά την οποία οι ριζοσπαστικές ιδέες συνοδεύονται από 
την ανάπτυξη της επιθυμίας του ατόμου να υποστηρίξει άμεσα ή να εμπλακεί σε 
βίαιες πράξεις (Dalgaard-Nielsen 2010). Η ριζοσπαστικοποίηση μπορεί να οδηγήσει 
σε εξτρεμιστικές βίαιες ενέργειες, όταν το άτομο που έχει ριζοσπαστικοποιηθεί 
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αναπτύσσει την προθυμία να δεχθεί και, σε πολλές περιπτώσεις, να ασκήσει βία. 
Γενικά, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης έχει 
σημειώσει μία δυναμική επανεμφάνιση στις ΗΠΑ και την Ευρώπη (Anagnostou & 
Skleparis, ELIAMEP 2017). Εντούτοις, στην Ελλάδα, η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση έχει 
διαπιστωθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, έστω και σε περιορισμένη έκταση 
(Anagnostou & Skleparis, ELIAMEP 2015).

Η παρούσα έκθεση φιλοδοξεί να διερευνήσει την κατάσταση που επικρατεί 
στην Ελλάδα. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του πρώτου Πνευματικού Προϊόντος (IO1) 
“Συγκριτική Ερευνητική Έκθεση”  της Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+ 
για λογαριασμό του έργου ‘PRACTICE – Preventing Radicalism through Critical 
Thinking Competences’ με στόχο την ανάπτυξη ενός καινοτόμου και συνεργατικού 
πανευρωπαϊκού προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης για την 
πρόληψη του ριζοσπαστισμού στα σχολεία. Η έκθεση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
σε μία συγκριτική ανάλυση που θα πραγματοποιηθεί στις έξι συμμετέχουσες χώρες-
εταίρους, την Ιταλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, τη Δανία και την 
Αυστρία.

ΈΠΙΣΚΟΠΉΣΉ ΤΉΣ ΥΠΆΡΧΟΥΣΆΣ ΈΘΝΙΚΉΣ ΝΟΜΟΘΈΣΙΆΣ 

Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα αντιμετωπίζει οικονομική κρίση και διανύει μία 
περίοδο ύφεση. Η κρίση αυτή έχει αλλάξει την κοινωνική διαστρωμάτωση αφήνοντας 
κενά μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, ενώ έχει μειώσει τα οικονομικά 
αποθέματα των Ελλήνων πολιτών, ειδικά όσων ανήκουν στη μεσαία και κατώτερη 
κοινωνική τάξη. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ (Σεπτέμβριος 
2018), τα επίπεδα ανεργίας των νέων στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί έως και 20,6% με 
αποτέλεσμα να κατέχει την πρώτη θέση σε ποσοστά ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η εν λόγω κατάσταση έχει πλήξει σε μεγάλο βαθμό τους νέους ανθρώπους. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι το παραπάνω ποσοστό περιγράφει την επίσημη, καταγεγραμμένη 
κατάσταση, αλλά υπάρχουν και ανεπίσημα, μη καταγεγραμμένα δεδομένα.  

Η έλλειψη κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής υποστήριξης, η φτώχεια και οι 
διακρίσεις αποτελούν μερικούς από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που οδηγούν 
στη νεανική ριζοσπαστικοποίηση στην Ελλάδα (Centre of Security Studies, 2016). Οι 
παράγοντες αυτοί έχουν οδηγήσει αφενός σε μία σταθερή πορεία αποσταθεροποίησης 
της χώρας, των κυρίαρχων κοινωνικών αξιών και της εμπιστοσύνης των ανθρώπων 
στο παρόν πολιτικό σύστημα και αφετέρου σε άνοδο των ακραίων πολιτικών 
απόψεων. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Προγράμματος Καταπολέμησης 
του Εξτρεμισμού (Counter Extremism Project) (2019), οι ακροδεξιοί και οι αναρχικοί 
εξτρεμιστές έχουν ενεργό ρόλο στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια το ακροδεξιό 
πολιτικό κόμμα της χώρας «Χρυσή Αυγή» κυριάρχησε στα διεθνή πρωτοσέλιδα. Το εν 
λόγω κόμμα αναδείχθηκε τρίτο στις ελληνικές βουλευτικές εκλογές του 2015, «παρά 
τις συλλήψεις των ηγετικών μελών του κόμματος».
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ΠΆΡΆΓΟΝΤΈΣ ΈΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΉΤΆΣ ΣΧΈΤΙΚΆ ΜΈ ΤΉ ΝΈΆΝΙΚΉ 
ΡΙΖΟΣΠΆΣΤΙΚΟΠΟΙΉΣΉ  

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωβαρόμετρου, τον Οκτώβριο του 2018, 
το 16% των νέων στην Ελλάδα, ηλικίας 15 έως 24 ετών, πιστεύει ότι «η φωνή τους 
έχει αξία στην ΕΕ» σε αντίθεση με το μέσο όρο 48% των νέων στην Ευρώπη. Οι νέοι 
από την Ελλάδα θεωρούν ότι δεν έχουν καμία πολιτική δύναμη και, ταυτόχρονα, 
αισθάνονται ότι η κυβέρνηση τους αφήνει στο περιθώριο, γεγονός που μπορεί να τους 
ωθήσει στα άκρα και κατά συνέπεια, στην πολιτική ριζοσπαστικοποίηση. Παράλληλα, 
η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει προκαλέσει ανασφάλεια. Ο κοινωνικός 
αποκλεισμός παραμένει έντονος για την πλειονότητα των ομάδων των νέων, ενώ η 
έλλειψη προοπτικών λόγω των υψηλών δεικτών ανεργίας και η απουσία πολιτικών 
και υποστηρικτικών μηχανισμών αυξάνουν την ευερεθιστότητα  των νέων. Αυτή η 
έλλειψη κοινωνικής ενσωμάτωσης και συμμετοχής στα κοινά μπορεί να οδηγήσει 
τους νέους στην περιθωριοποίηση και, εν τέλει, στη ριζοσπαστικοποίηση (Malkoutzis, 
2011).

ΣΤΆΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΈΙΆ ΠΡΟΣΦΆΤΩΝ ΠΈΡΙΣΤΆΤΙΚΩΝ ΒΙΆΙΉΣ 
ΡΙΖΟΣΠΆΣΤΙΚΟΠΟΙΉΣΉΣ 

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν καταγραφεί 85 συλλήψεις για δράσεις σχετικά με 
ακραία ριζοσπαστικοποίηση. Οι περισσότερες από αυτές σχετίζονταν με θρησκευτικό 
εξτρεμισμό, μία με πολιτικό εξτρεμισμό και μία ήταν απροσδιόριστη (βλ. Πίνακα 
1: Αριθμός συλλήψεων για τρομοκρατικές δραστηριότητες στην Ελλάδα κατά τα 
έτη 2012-2016, Europol TE-SAT, 2017). Το 2016, τρεις άνθρωποι καταδικάστηκαν 
για τρομοκρατία με πολιτικά, ακροαριστερά κίνητρα (βλ. Πίνακα 2: Αριθμός 
καταδικασθέντων για τρομοκρατικές ενέργειες στην Ελλάδα κατά τα έτη 2012-2016, 
Europol TE-SAT, 2017).

ΠΙΝΆΚΆΣ 1: ΆΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΉΨΈΩΝ ΓΙΆ ΤΡΟΜΟΚΡΆΤΙΚΈΣ ΔΡΆΣΤΉΡΙΟΤΉΤΈΣ ΣΤΉΝ ΈΛΛΆΔΆ 
ΚΆΤΆ ΤΆ ΈΤΉ 2012-2016

Έτος  Τζιχαντισμός Αποσχισμός Ακροαριστερά Ακροδεξιά Μη προσδιορισμένο Σύνολο

2016 15 0 1 0 1 17

2015 0 0 16 5 8 29

2014 0 0 13 0 0 13

2013 0 0 18 0 5 23

2012 0 2 1 0 0 3

Σύνολο 15 2 49 5 14 85
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ΠΙΝΆΚΆΣ 2: ΆΡΙΘΜΟΣ ΚΆΤΆΔΙΚΆΣΘΈΝΤΩΝ ΓΙΆ ΤΡΟΜΟΚΡΆΤΙΚΈΣ ΈΝΈΡΓΈΙΈΣ ΣΤΉΝ ΈΛΛΆΔΆ 
ΚΆΤΆ ΤΆ ΈΤΉ 2012-2016 

Έτος  Τζιχαντισμός Αποσχισμός Ακροαριστερά Ακροδεξιά Μη προσδιορισμένο Σύνολο

2016 0 0 3 0 0 3

2015 0 0 40 0 0 40

2014 0 0 10 0 0 10

2013 0 0 9 0 0 9

2012 0 0 8 0 0 8

Σύνολο 0 0 70 0 0 70

Σχετικά με την πολιτική ριζοσπαστικοποίηση, όπως αναφέρουν οι Anagnostou 
και Skleparis, η Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για την Τρομοκρατία και οι Εκθέσεις 
για την Τρομοκρατία της EUROPOL δεν καταγράφουν επιθέσεις από ακροδεξιές 
ομάδες «κυρίως λόγω του γεγονότος ότι τέτοια δεδομένα δεν καταγράφηκαν ούτε 
από το ίδιο το ελληνικό κράτος μέχρι το 2012». Με βάση τα τελευταία δεδομένα της 
Έκθεσης για την Τρομοκρατία της EUROPOL το 2018, η Ελλάδα συγκεντρώνει τον 
μεγαλύτερο αριθμό ακροαριστερών επιθέσεων, από τις οποίες οκτώ ολοκληρωμένες 
και αποτυχημένες επιθέσεις. Ωστόσο, η παραπάνω έκθεση δεν περιλαμβάνει 
καταγεγραμμένα περιστατικά και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τζιχαντισμό και τις 
ακροδεξιές επιθέσεις (Europol TE-SAT, 2018).  Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί 
ότι ανάλογα περιστατικά που σχετίζονται με την ακροδεξιά δεν καταγράφονται. Για 
παράδειγμα, πολλοί υποστηρίζουν ότι η δολοφονία του Παύλου Φύσσα το 2013 από 
μέλος του πολιτικού κόμματος «Χρυσή Αυγή» αποτελούσε ακροδεξιά επίθεση (The 
Guardian 2013). 

Ο χουλιγκανισμός αποτελεί τη δεύτερη μορφή ριζοσπαστικοποίησης που 
εμφανίζεται στην Ελλάδα. Πρωτοεμφανίστηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο από 
«χούλιγκανς που επιφανειακά δεν κινητοποιούνταν από πολιτικές ιδεολογίες, 
αλλά συχνά ενστερνίζονταν ή κινητοποιούνταν από ακραίες ιδέες» (Anagnostou 
& Skleparis, ELIAMEP 2015, 2017). Εντούτοις, οι χούλιγκανς που συμμετέχουν σε 
οπαδικούς συνδέσμους με ιδεολογικές τοποθετήσεις, είτε της ακροδεξιάς είτε 
της ακροαριστεράς, αποτελούν μειονότητα. Από την πλειονότητα των οπαδικών 
συνδέσμων, μόνο το 7-15% των νέων χούλιγκανς είναι «οι πιο βίαιοι, και έχουν ήδη 
καταδικαστεί στο παρελθόν για επιθετική συμπεριφορά» (Anagnostou & Skleparis, 
ELIAMEP 2015, 2017).

Αναφορικά με τη θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση, ο Lorenzo Vidino (2012) 
σημειώνει ότι η τρομοκρατία και η ακραία ριζοσπαστικοποίηση λόγω του τζιχαντισμού 
έχουν εξελιχθεί σε δύο από τις πιο κρίσιμες απειλές για την περιοχή της Μεσογείου. 
Ωστόσο, αν και η Ελλάδα αποτελεί μία χώρα υποδοχής και διέλευσης για τους 
πρόσφυγες/μετανάστες από τη Μέση Ανατολή, παρουσιάζει μία διαφορετική εικόνα, 
καθώς δεν έχουν λάβει χώρα επεισόδια τρομοκρατικών επιθέσεων, ενώ «το επίπεδο 
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απειλής που προέρχεται από ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση είναι πολύ χαμηλό στην 
Ελλάδα» (Anagnostou & Skleparis, ELIAMEP 2015, 2017). Η Ελλάδα δεν αποτελεί 
ισχυρό παράγοντα στον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», καθώς οι Μουσουλμάνοι 
διατηρούν θετική άποψη για τη χώρα, η οποία είναι ένας αρχαίος πολιτισμός που 
συνυπήρχε με τον ισλαμικό και δεν ενεπλάκη στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας 
(Kassimeris & Samouris, 2012). 

ΈΠΙΣΚΟΠΉΣΉ ΤΟΥ ΣΧΈΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΈΤΙΚΟΥ ΠΛΆΙΣΙΟΥ 

Γενικά, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις στον ελληνικό Ποινικό Κώδικα 
σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση. Εντούτοις, υπάρχουν σχετικές οδηγίες/νόμοι 
για την τιμωρία βίαιων ενεργειών, όπως η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, 
τα εγκλήματα και η ρητορική μίσους, ο βίαιος εξτρεμισμός και ο χουλιγκανισμός, 
τα οποία περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ριζοσπαστικοποιημένων πράξεων. Οι 
νόμοι 2928/2001, 3251/2004, 3691/2008 και 3875/2010, και τα Άρθρα 187 και 187A 
του ελληνικού Ποινικού Κώδικα ρυθμίζουν το ζήτημα της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, ενώ ο νόμος 4049/2012 ρυθμίζει το ζήτημα 
του χουλιγκανισμού (Ministry of Justice, Transparency and Human Rights, 2017). 

ΈΠΙΣΚΟΠΉΣΉ ΚΆΙ ΆΞΙΟΛΟΓΉΣΉ ΤΉΣ ΆΝΆΠΤΥΞΉΣ ΚΆΙ ΈΦΆΡΜΟΓΉΣ 
ΣΤΡΆΤΉΓΙΚΩΝ ΠΡΟΛΉΨΉΣ ΠΈΡΙΣΤΆΤΙΚΩΝ ΡΙΖΟΣΠΆΣΤΙΚΟΠΟΙΉΣΉΣ ΣΤΆ 
ΣΧΟΛΈΙΆ

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης 
στα σχολεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, υπάρχουν διατάξεις 
για την πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς των ανηλίκων  (Άρθρο 11, 
Νόμος 3860/2010), οι οποίες ακολουθούν τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την πρόληψη της νεανικής ριζοσπαστικοποίησης (European Commission 2016). 
Σχετικές οδηγίες περιγράφονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως για 
παράδειγμα, η παροχή υποστήριξης από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
η επικαιροποιημένη νομοθεσία, η προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και 
των κοινών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και 
των εκπαιδευτικών ινστιτούτων, η πρόβλεψη για την ενδυνάμωση των ικανοτήτων 
ασφαλείας των χωρών-εταίρων κλπ. (European Commission 2016; Thessaloniki Youth 
Protection Society, 2016). 

ΈΠΙΣΚΟΠΉΣΉ ΔΙΔΆΚΤΙΚΩΝ ΜΈΘΟΔΩΝ ΠΡΟΩΘΉΣΉΣ ΤΉΣ ΚΡΙΤΙΚΉΣ 
ΣΚΈΨΉΣ ΣΤΆ ΣΧΟΛΈΙΆ

Δεν υπάρχουν επίσημες διδακτικές μέθοδοι για την προώθηση της κριτικής σκέψης 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι σχολικοί σύμβουλοι και οι εκπαιδευτικοί 
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επιμένουν στη σημασία της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης, κυρίως μέσα από 
το σχολείο, το οποίο θα έπρεπε να προετοιμάζει τις/τους μαθήτριες/ητές για νέες 
κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές καταστάσεις μετά την οικονομική κρίση και 
τις συνέπειές της στην Ελλάδα (Vourloumi 2018 & Theodosiadou 2012). Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τη Zoe Vourloumi (2018), η οποία είναι σχολική σύμβουλος στην Ελλάδα, 
«η κριτική σκέψη αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη δημιουργικών τρόπων 
σκέψης, για τη δημιουργία καινοφανών συνδέσεων και την αναγνώριση κανονικοτήτων, 
όπως η κατανόηση εννοιών (π.χ. έννοια της δημοκρατίας), φαινομένων, περιστάσεων, 
κειμένων κλπ.». Τέλος, η Theodosiadou (2012) επισημαίνει ότι ο όρος «κατάρτιση 
εκπαιδευτικών» δεν αναφέρεται μόνο στην επαγγελματική κατάρτιση, όπως ίσχυε 
κατά τη δεκαετία του 1990, αλλά σε μία βαθύτερη ανάγκη στην εκπαίδευση, η οποία 
υπερβαίνει τις ακαδημαϊκές πτυχές της, και περιλαμβάνει την προετοιμασία των 
μαθητριών/ών για την ενήλικη ζωή τους μετά το σχολείο.

ΈΠΙΣΚΟΠΉΣΉ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΆΙ ΠΡΆΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΈΧΙΖΟΜΈΝΉΣ 
ΈΠΆΓΓΈΛΜΆΤΙΚΉΣ ΆΝΆΠΤΥΞΉΣ

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, η 
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη ορίζεται ως η «εκπαίδευση ή κατάρτιση που 
λαμβάνει χώρα μετά την  αρχική εκπαίδευση ή την ενσωμάτωση στην εργασία και 
έχει ως στόχο τη βελτίωση ή την αναβάθμιση των γνώσεων ή/και των δεξιοτήτων, 
την απόκτηση νέων ικανοτήτων για αλλαγή καριέρας ή την επαν-εκπαίδευση και τη 
συνεχή προσωπική ή επαγγελματική ανάπτυξη. Συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή 
εκπαίδευσης (γενική, ειδική ή επαγγελματική, τυπική ή μη τυπική)». Η κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών είναι διακριτικού και προαιρετικού χαρακτήρα. Ο νόμος 250/92 ορίζει 
μορφές υποχρεωτικής εκπαίδευσης και περιλαμβάνει τις τρεις ακόλουθες κατηγορίες:

Εισαγωγική εκπαίδευση τουλάχιστον 100 διδακτικών ωρών για υποψήφιους 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πρόκειται να διορισθούν.

Περιοδική εκπαίδευση, σε δύο εκπαιδευτικούς κύκλους κάθε ακαδημαϊκού έτους, 
διάρκειας έως και τρεις μήνες για μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Συγκεκριμένα βραχυπρόθεσμα εκπαιδευτικά προγράμματα, από 10 έως 100 ώρες 
για όλους τους επιμορφωμένους  εκπαιδευτικούς  και έως 200 ώρες για τους  
εκπαιδευτικούς ειδικής εκπαίδευσης.

Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη είναι προαιρετική και παρέχεται υπό 
τη μορφή εκπαιδευτικών προγραμμάτων,  αφού προηγουμένως εγκριθούν από το 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τέτοιες εκπαιδεύσεις υλοποιούνται 
από σχολικές μονάδες, περιφερειακά εκπαιδευτικά κέντρα, πανεπιστήμια, τεχνολογικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα (TEI), ανώτατες σχολές παιδαγωγικής και τεχνολογικής 
εκπαίδευσης και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) (Eurydice 2018).
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ΈΠΙΣΚΟΠΉΣΉ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΩΝ, ΈΡΈΥΝΩΝ ΚΆΙ ΈΚΘΈΣΈΩΝ ΓΙΆ ΤΉΝ 
ΠΡΟΛΉΨΉ ΚΆΙ ΚΆΤΆΠΟΛΈΜΉΣΉ ΤΉΣ ΒΙΆΙΉΣ ΡΙΖΟΣΠΆΣΤΙΚΟΠΟΙΉΣΉΣ

Αρκετές ΜΚΟ καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες να καλύψουν το υπάρχον 
κενό. Προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν 
συμβάλλει στην ανάδειξη του προβλήματος της ριζοσπαστικοποίησης και την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους παράγοντες και τις 
αιτίες που προκαλούν την ανάπτυξη ριζοσπαστικών τάσεων.

Το έργο “Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP)” έχει τριετή διάρκεια 
και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ, ενώ έχει ως στόχο τον 
σχεδιασμό ενός, οργανωμένου από νέους, εργαλείου παρέμβασης και θετικής 
πολιτικής για την καταπολέμηση και την πρόληψη της περιθωριοποίησης και βίαιης 
ριζοσπαστικοποίησης των νέων στην Ευρώπη. Η σχετική έκθεση παρέχει πληροφορίες 
για την κατάσταση σχετικά με την περιθωριοποίηση και τη ριζοσπαστικοποίηση 
στην Ελλάδα, καθώς και για την ισχύουσα νομοθεσία, τις υφιστάμενες πολιτικές και 
πρακτικές μέσα από την ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και των δεδομένων 
που συγκεντρώθηκαν από τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης με νέους, επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας που εργάζονται με νέους που είναι ευάλωτοι στη ριζοσπαστικοποίηση, 
με επαγγελματίες ενός καταστήματος κράτησης νέων και με τρεις πρώην ανήλικους 
παραβάτες. Τα ευρήματα υποδεικνύουν άνοδο της περιθωριοποίησης και της βίαιης, 
κυρίως πολιτικής, ριζοσπαστικοποίησης των νέων στην Ελλάδα, μετά το ξέσπασμα 
της οικονομικής και της πρόσφατης προσφυγικής κρίσης. Η υπάρχουσα νομοθεσία 
και πολιτικές είναι περιορισμένες, όπως είναι και τα προγράμματα που βασίζονται 
στο Μοντέλο Καλής Ζωής (Good Lives Model - GLM), της θετικής ψυχολογίας 
και της επανορθωτικής δικαιοσύνης. Τα δεδομένα από τις ομάδες εστιασμένης 
συζήτησης αποκάλυψαν ότι τα μοντέλα επανορθωτικής δικαιοσύνης, όπως το GLM, 
θα μπορούσαν να παράσχουν στα άτομα τη δυνατότητα να εργαστούν με στόχο την 
ανάπτυξη ταυτότητας, η ανάγκη και η αναζήτηση της οποίας θεωρούνται βασικοί 
παράγοντες που οδηγούν στη ριζοσπαστικοποίηση (https://yeip.org/about-the-
project/). 

Το έργο “Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement (MyPlace)” 
χρηματοδοτείται, επίσης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διερευνά τους τρόπους με 
τους οποίους η κοινωνική συμμετοχή των νέων διαμορφώνεται από το παρελθόν, το 
παρόν και το μέλλον, καθώς και  τον αντίκτυπο του ολοκληρωτισμού και του λαϊκισμού 
στην Ευρώπη. Μεταξύ των κύριων στόχων του προγράμματος είναι η τοποθέτηση 
της συμμετοχής των νέων στα κοινά σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο, η χαρτογράφηση 
και η κατανόηση της διαδικασίας (ανα)παραγωγής, μετάδοσης και (επαν)ερμηνείας 
της τοπικής, εθνικής και πανευρωπαϊκής κληρονομιάς και εμπειρίας, καθώς και η 
κατανόηση της ελκυστικότητας των ριζοσπαστικών, ακραίων ή λαϊκιστικών κινημάτων 
στους νέους και τη σχέση τους με την τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή κληρονομιά 
(https://myplaceresearch.wordpress.com/).
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Τέλος, το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο “Power2Youth - 
Freedom, Dignity and Justice” στοχεύει στη διερεύνηση των αιτιών του αποκλεισμού 
των νέων σε τρία διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης - μακροοικονομικό, μεσογειακό 
και μικροοικονομικό - σε εννέα ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες, την Ιταλία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Παλαιστίνη, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Τουρκία, 
την Αίγυπτο, τον Λίβανο, το Μαρόκο και την Τυνησία. Επιπλέον, εξετάζει τον ρόλο 
της συλλογικότητας και της ατομικής συμβολής των νέων στις διαφορετικές μορφές 
δύναμης και την προοπτική μετατροπής τους  (http://power2youth.iai.it/project.html).

Στο πλαίσιο του έργου διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα, με στόχο την παρούσα 
κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με το φαινόμενο της νεανικής ριζοσπαστικοποίησης, 
την ύπαρξη διδακτικών μεθόδων για την προώθηση της κριτικής σκέψης, καθώς και 
τα υφιστάμενα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Οι μέθοδοι 
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ακόλουθες: 

Έρευνα δευτερογενών στοιχείων : Η έρευνα γραφείου, η οποία στηρίχθηκε στην 
ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία, θεωρήθηκε απαραίτητη για να κατανοηθεί 
πλήρως και να καταγραφεί αρχικά η κατάσταση της χώρας σχετικά με το θέμα και 
να αναγνωρισθούν υπάρχουσες πολιτικές και μέτρα πρόληψης, διδακτικές μέθοδοι 
προώθησης της κριτικής σκέψης και προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης για το εκπαιδευτικό προσωπικό που συμβάλλουν στην πρόληψη και τη 
διαχείριση περιστατικών νεανικής ριζοσπαστικοποίησης. 

Έρευνα πεδίου: Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις, 
ώστε να εμπλουτιστεί η υπάρχουσα γνώση για το ζήτημα. Δεν πραγματοποιήθηκαν 
ομάδες εστιασμένης συζήτησης, λόγω του φόρτου εργασίας και του περιορισμένου 
διαθέσιμου χρόνου των επαγγελματιών εκπαίδευσης. Οι συνεντεύξεις 
συγκροτήθηκαν με τέτοιον τρόπο που να διευκολύνει την αναγνώριση στάσεων, 
αντιλήψεων και πεποιθήσεων που δεν ανιχνεύθηκαν κατά τη διάρκεια της 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Ειδικότερα, διενεργήθηκαν 10 συνεντεύξεις με 
εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (οκτώ ήταν γυναίκες), πέντε 
συνεντεύξεις με διευθυντές (δύο ήταν γυναίκες) και δύο με ενδιαφερόμενους από 
τον χώρο της παιδείας (ένας σχολικός σύμβουλος και ένας επίκουρος καθηγητής 
πανεπιστημίου με ειδικότητα τις διεθνείς σχέσεις, και οι δύο ήταν άνδρες) (βλ. 
Παράρτημα 1 – Ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς & Παράρτημα 2 –  
Ερωτηματολόγιο για υποστηρικτικό εκπαιδευτικό προσωπικό, υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής και ενδιαφερόμενους). Το δείγμα ήταν τυχαίο και συγκεντρώθηκε μέσω 
της μεθόδου της χιονοστιβάδας. 

ΜΕΘΌΔΌΛΌΓΙΑ
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Όλες/οι οι συμμετέχουσες/οντες ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο του έργου 
και υπέγραψαν τα σχετικά έντυπα συγκατάθεσης. Κάποιες/οι από τις/τους 
συνεντευξιαζόμενες/ους δεν ήθελαν να ηχογραφηθεί η συνέντευξή τους και έτσι, ο 
ερευνητής κράτησε σημειώσεις για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Οι απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων δεν διαφοροποιήθηκαν ιδιαίτερα σχετικά 
με την αντίληψη των μαθητριών/ών για τη διαφορετικότητα. Μερικές/οί από τις/τους 
εκπαιδευτικούς και τις διευθύντριες δήλωσαν ότι οι μαθήτριες/ητές κατανοούν τον όρο 
διαφορετικότητα, ενώ φαίνονται ανοιχτοί στην ιδέα. Όπως αναφέρθηκε, οι μαθήτριες/
ητές τείνουν να είναι περισσότερο ευαίσθητοι απέναντι σε θέματα που αφορούν 
τα άτομα με ειδικές ανάγκες.  Μια μικρή μερίδα συμπλήρωσε ότι οι μαθήτριες/ητές 
αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητα ως κάτι που απέχει πολύ από τις/τους ίδιες/ους 
, ενώ παρουσιάζουν ακραίες και ανησυχητικές απόψεις, γενικότερα, αλλά και απέναντι 
στους μετανάστες και σε ανθρώπους με διαφορετικά θρησκευτικά πιστεύω. Ένας από 
τους συμμετέχοντες ανέφερε περιστατικά ρατσισμού και εκφοβισμού στο σχολείο 
που εργάζεται. Μία άλλη συμμετέχουσα σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «[οι μαθητές] 
αντιλαμβάνονται ό,τι είναι διαφορετικό ως κάτι το «αξιοπερίεργο». Ορισμένες φορές 
παραμένουν αδιάφοροι προς τους συμμαθητές τους που θεωρούνται «διαφορετικοί» 
ή τους κοροϊδεύουν, ενώ σε λίγες περιπτώσεις τους αποδέχονται». Οι περισσότερες/οι 
εκπαιδευτικοί/διευθύντριες φάνηκαν να πιστεύουν ότι οι μαθήτριες/ητές υποστηρίζουν 
συχνά μία και μοναδική άποψη και εμμένουν σε αυτήν. Όπως υπογράμμισε μία/
ένας από τις/τους συμμετέχουσες/οντες, καταβάλλεται προσπάθεια από κάποιες/
ους εκπαιδευτικούς να συμβάλουν στην εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της 
ριζοσπαστικοποίησης. 

Σχεδόν όλες/οι όσες/οι συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι το Διαδίκτυο είναι 
το κύριο μέσο που χρησιμοποιούν οι μαθήτριες/ητές για να αντλήσουν πληροφορίες 
και να διαμορφώσουν τις απόψεις τους. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οικογένεια, 
οι φίλοι και το σχολείο αναγνωρίστηκαν ως συμπληρωματικές πηγές από τις οποίες 
ανακτούν πληροφορίες τα παιδιά. Η πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων δήλωσε ότι οι 
μαθήτριες/ητές συνήθως είναι παθητικοί δέκτες των πληροφοριών και δεν προσεγγίζουν  
με κριτική σκέψη τις υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης, ενώ ένας συνεντευξιαζόμενος 
υπογράμμισε τη δυσκολία της κριτικής προσέγγισης των πληροφοριών που μεταδίδει 
η οικογένεια προς τα παιδιά. Όπως σημείωσε κάποιος αναλυτικά, «χρειάζεται μεγάλη 
προσοχή, που πρέπει να ενισχυθεί από το σχολείο, καθώς δεν είναι αξιόπιστες όλες 
οι/τα πηγές/μέσα πληροφόρησης. Δεν είναι αληθινό καθετί που βλέπει ο μαθητής. Το 
σχολείο είναι αναντικατάστατο, καθώς δεν παρέχει απλή γνώση, αλλά βοηθά και στην 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και αντίληψης, του διαλόγου και της κοινωνικοποίησης. 
Τα μέσα μπορεί να οδηγήσουν στην απομόνωση, διότι ο μαθητής καταλήγει μόνος του με 
μία οθόνη». Ένας άλλος εκπαιδευτικός δήλωσε ότι οι μαθήτριες/ητές είναι ικανές/οί να 
προσεγγίσουν κριτικά τα προαναφερθέντα μέσα, αρκεί να έχουν τη σωστή πληροφόρηση.

ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Σύμφωνα με τις/τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύντριες, η κριτική σκέψη είναι 
η ικανότητα να φιλτράρει κανείς τις πληροφορίες, να αξιολογεί και να συγκρίνει 
διαφορετικά ερεθίσματα και πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, καθώς και την 
αξιοπιστία τους, και να ανταλλάσσει απόψεις και ιδέες. Με λίγα λόγια, όπως δήλωσε 
χαρακτηριστικά μία από τις συμμετέχουσες, κριτική σκέψη «σημαίνει ότι κάποιος 
φιλτράρει αυτά που ακούει, επεξεργάζεται τις πληροφορίες και καταλήγει σε μία 
άποψη με βάση ένα επιχείρημα».  Ένας άλλος εκπαιδευτικός δήλωσε ότι οι μαθήτριες/
ητές δεν σκέφτονται κριτικά μέχρι την ηλικία των 12 ετών, αφού οι περισσότερες/οι 
αναπαράγουν τις απόψεις της οικογένειάς τους.

Πολλές/οί από τις/τους συμμετέχουσες/οντες ανέφεραν ότι οι μαθήτριες/ητές 
τείνουν να εκφράζουν την άποψή τους, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να ακούσουν 
τις απόψεις των άλλων. Υπάρχουν κάποιες/οι που εκφράζονται και ανταλλάσσουν 
απόψεις, αλλά οι περισσότερες/οι αμφισβητούν τα πιστεύω που διαφέρουν 
από τα δικά τους, παρότι το κλίμα της τάξης προωθεί την ελεύθερη έκφραση των 
μαθητριών/ών. Οι μαθήτριες/ητές δεν έχουν μάθει να συζητούν, να διαβάζουν, να 
αναστοχάζονται πάνω σε διαφορετικές απόψεις ή να φιλτράρουν τις πληροφορίες. 
Κάποιες/οι άλλες/οι συμμετέχουσες/οντες ανέφεραν ότι οι μαθήτριες/ητές συζητούν 
μεταξύ τους και είναι πρόθυμες/οι να εκφράσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους, 
αλλά κάποιες φορές δεν υπάρχει αποδέκτης και για τον λόγο αυτό στρέφονται στο 
Διαδίκτυο. Ένας εκπαιδευτικός μάλιστα υποστήριξε ότι οι μαθήτριες/ητές φαίνεται να 
είναι σε θέση να διαχειριστούν ειδήσεις που προωθούν τη ρητορική μίσος, αρκεί να 
είναι αντικειμενικά ενημερωμένοι. 

Η θέληση του εκάστοτε εκπαιδευτικού αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που 
επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθήτριες/ητές συμπεριφέρονται μέσα στην 
τάξη. Σχεδόν όλες/οι οι συμμετέχουσες/οντες συμφώνησαν ότι οι μαθήτριες/ητές 
θα πρέπει να αποκτήσουν/αναπτύξουν μια σειρά δεξιοτήτων, ώστε να βελτιώσουν 
την ικανότητα κριτικής σκέψης. Δύο από τις/τους συμμετέχουσες/οντες αρνήθηκαν 
να απαντήσουν στη σχετική ερώτηση. Οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη των προαναφερθέντων ικανοτήτων, και συγκεκριμένα 
στην ελεύθερη έκφραση, στο διάβασμα, στον αναστοχασμό άλλων απόψεων, στη 
διαχείριση νέων που προωθούν το μίσος, στη διερεύνηση διαφορετικών πηγών 
πληροφόρησης και στην ανάπτυξη μιας κριτικής προσέγγισης των μαθητριών/ητών, 
ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ιδεών, την εισαγωγή διαφορετικών θεμάτων προς 
συζήτηση και αξιολόγηση, την παροχή ερεθισμάτων και εκπαιδευτικού υλικού, όπως 
κείμενα, εικόνες και βίντεο, καθώς και διαφορετικών απόψεων και επιχειρημάτων, 
ενώ παράλληλα παροτρύνουν τις/τους μαθήτριες/ητές να κάνουν το ίδιο. Μία από τις 
διευθύντριες  έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η προσωπική γνώμη των εκπαιδευτικών 
δεν είναι πάντοτε σωστή. Ακόμη, ο καθηγητής πανεπιστημίου δήλωσε ότι οι ομαδικές 
εργασίες, η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, η κατάργηση της ιδέας ότι υπάρχει 
μόνο ένα διδακτικό εγχειρίδιο από το οποίο θα πρέπει να μελετούν οι μαθήτριες/
ητές, καθώς και η εξοικείωση με μία ποικιλία πηγών θα μπορούσε να συμβάλλει 
στην προώθηση της κριτικής σκέψης και στην κατανόηση ότι υπάρχουν διαφορετικές 
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οπτικές γωνίες για το ίδιο θέμα. Ο σχολικός σύμβουλος έθιξε την ανάγκη να παρέχεται 
επιπρόσθετος χρόνος για τη διεξαγωγή διαθεματικών συζητήσεων. 

Παρόμοια, σχετικά με την ανάδειξη αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων εξαιτίας 
των διαφορετικών απόψεων των μαθητριών/ών για κάποια θέματα, οι εκπαιδευτικοί 
προσπαθούν επιλύσουν τέτοια προβλήματα με τη βοήθεια του διαλόγου, την 
προώθηση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων 
και την παράθεση παραδειγμάτων. Λιγότερες/οι από τις/τους  συμμετέχουσες/
οντες  αναφέρθηκαν στη χρήση βιωματικών ασκήσεων, ως έναν τρόπο διαχείρισης 
συγκρούσεων απόψεων. Πολλές/οί συμφώνησαν ότι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
γενικά, αλλά και η επιμόρφωση σε συγκεκριμένες τεχνικές σε συνδυασμό με σεμινάρια 
στη βιωματική μάθηση θα τους βοηθούσαν να διαχειριστούν αμφιλεγόμενα 
ζητήματα στην τάξη. Άλλες/οι ανέφεραν την ανάγκη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, 
υποστήριξης από τη διεύθυνση του σχολείου και άλλων εξωτερικών παραγόντων, 
εμπειρογνωμόνων, καθώς και την αφιέρωση ορισμένων διδακτικών ωρών ειδικά για 
τη συζήτηση αμφιλεγόμενων ζητημάτων και τη διδασκαλία ενός σχετικού μαθήματος 
σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Λιγότερες/οι αναφέρθηκαν στην ανάγκη 
μείωσης του φόβου των γονέων και αναγνώρισαν την προσωπική θέληση της/του 
κάθε εκπαιδευτικού ως έναν πολύ σημαντικό παράγοντα σχετικά με τους τρόπους 
αντιμετώπισης των προαναφερθέντων ζητημάτων από τους εκπαιδευτικούς.

Οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές και οι ενδιαφερόμενοι από τον χώρο της παιδείας 
τόνισαν το γεγονός ότι το επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν προωθεί την ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης. Χαρακτηριστικά, ο καθηγητής πανεπιστημίου έδωσε έμφαση στο 
γεγονός ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προωθεί την αποστήθιση αντί για την 
κριτική ανάλυση των πληροφοριών. Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει, επίσης, τις/τους 
φοιτήτριες/ητές και παρότι γίνονται αρκετές προσπάθειες καταπολέμησης αυτής της 
αντίληψης, είναι δύσκολο να εξαλειφθεί. Μερικές/οί  από τις/τους συμμετέχουσες/
οντες πρότειναν να μη ζητείται από τις/τους μαθήτριες/ητές να εστιάζουν στην 
απομνημόνευση των πληροφοριών, αλλά να προσπαθούν να ψάχνουν άλλες πηγές 
πληροφόρησης, και «να μην απαντούν μόνο στο τί συνέβη, αλλά και στο γιατί συνέβη».

Όλες/οι οι συμμετέχουσες/οντες συμφώνησαν στη σύνδεση μεταξύ της κριτικής 
σκέψης και της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης. Παρόλα αυτά, η πλειονότητα 
συνέδεσε τη ριζοσπαστικοποίηση με τις ακραίες απόψεις και υποστήριξε ότι ένα 
μέτρο πρόληψης είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η οποία, σε συνδυασμό 
με την απόκτηση γνώσεων, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην εξάλειψη ακραίων 
απόψεων. Μία από τις διευθύντριες τόνισε ότι «οι ακραίες απόψεις υιοθετούνται, 
εάν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα με μετριοπάθεια». Μόνο 
μία διευθύντρια και ο καθηγητής πανεπιστημίου μπόρεσαν να διακρίνουν τη διαφορά 
μεταξύ βίαιης και μη βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, ενώ η διευθύντρια διευκρίνισε 
μεταξύ άλλων ότι η υιοθέτηση διαφορετικών απόψεων από αυτές που είναι κοινώς 
αποδεκτές αποτελεί ένα υγιές χαρακτηριστικό των νέων ανθρώπων.
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Οι περισσότερες/οι από τις/τους συμμετέχουσες/οντες δεν ήταν σε θέση να 
αναγνωρίσουν τον ακριβή ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στη διαδικασία 
προώθησης της κριτικής σκέψης. Ο καθηγητής πανεπιστημίου δήλωσε ότι η ικανότητα 
της κριτικής σκέψης συμβάλλει στην αποδοχή διαφορετικών απόψεων, ενώ τόνισε την 
ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ κριτικής σκέψης και πρόληψης/καταπολέμησης της βίαιης 
ριζοσπαστικοποίησης λέγοντας ότι «το πιθανότερο είναι ότι κάποιος που σκέφτεται 
κριτικά, δε θα καταφύγει στη βίαιη συμπεριφορά». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι υπάρχει 
η πιθανότητα ένα άτομο με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης να παρουσιάσει τέτοια 
συμπεριφορά. Ένας από τους συμμετέχοντες αρνήθηκε να απαντήσει στη σχετική 
ερώτηση. 

Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη που χρειάζονται για να συμβάλουν στην πρόληψη 
της ριζοσπαστικοποίησης, οι συμμετέχουσες/οντες πρότειναν σεμινάρια τυπικής 
και μη τυπικής εκπαίδευσης, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, υποστήριξη 
από τη διεύθυνση του σχολείου, κοινωνιολόγους, εμπειρογνώμονες και άλλους 
εξωτερικούς παράγοντες, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδεύσεις/εργαλεία/στρατηγικές, 
καλές πρακτικές και παροχή πληροφοριών στα παιδιά. Ένας από τους συμμετέχοντες 
δεν επιθυμούσε να κάνει κάποια πρόταση. 

Οι εκπαιδευτικοί επιβεβαίωσαν την έλλειψη προγραμμάτων Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης, τα οποία να παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από κάποια άλλη δημόσια αρχή. Τα μόνα προγράμματα 
που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς είναι τα σεμινάρια αυτοβελτίωσης, τα οποία, 
όμως, δεν εξειδικεύονται στην παροχή λύσεων ή προτάσεων σε θέματα, όπως η 
ριζοσπαστικοποίηση. Οι συνεντευξιαζόμενες/οι στην πλειονότητά τους δεν έκαναν 
προτάσεις για τα προγράμματα Συνεχιζόμενης  Επαγγελματικής Ανάπτυξης, ενώ τρεις 
δεν θέλησαν να απαντήσουν και ένας δεν κατάλαβε την ερώτηση. Οι υπόλοιπες/
οι ανέφεραν ότι χρειάζονται σχετικά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις που θα τους 
προτείνουν τρόπους διαχείρισης πραγματικών καταστάσεων, καθώς και τρόπους 
εφαρμογής των θεωριών που διδάσκονται, ουσιαστικά μέσα από τη βιωματική 
μάθηση, ενώ μία εκπαιδευτικός σχολίασε ότι  η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα 
έπρεπε να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Άλλες/οι πρότειναν τη διαρκή παρουσία 
κοινωνιολόγων και άλλων εμπειρογνωμόνων στο σχολείο και συγχρόνως τόνισαν 
την ανάγκη οι αρμόδιες αρχές να παρέχουν κίνητρα στις/στους εκπαιδευτικούς να 
συμμετάσχουν στις προαναφερθείσες δραστηριότητες. Ο σχολικός σύμβουλος 
ανέφερε ότι θα μπορούσαν να προσφερθούν σχετικά προγράμματα Συνεχιζόμενης  
Επαγγελματικής Ανάπτυξης, τα οποία θα έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τις 
ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την 
πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, οι συμμετέχουσες/οντες εξέφρασαν την ανάγκη 
για ένα περισσότερο σταθερό πρόγραμμα σπουδών, μία σοβαρή προσέγγιση και την 
ουσιαστική σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Ωστόσο, τέσσερις συμμετέχουσες/
οντες ανέφεραν ότι δεν είχαν κάτι να προσθέσουν, έξι δεν απάντησαν καθόλου και 
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ένας φάνηκε να μην κατανόησε την ερώτηση. Ο σχολικός σύμβουλος επιβεβαίωσε την 
έλλειψη σχετικού υπάρχοντος υλικού και πρότεινε τη μη τυπική εκπαίδευση ως μία 
εναλλακτική λύση στα παραπάνω ζητήματα.

Ο επαγγελματίας ανώτερης εκπαίδευσης πρότεινε οι εκπαιδευτικοί να ανανεώνουν τις 
γνώσεις τους πάνω σε διαφορετικά θέματα, να παρέχουν συνεχώς νέα ερεθίσματα  στα 
παιδιά, να εξοικειωθούν με σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, μεθόδους και εργαλεία, 
καθώς και με τρόπους που μπορούν να συμβάλουν στη χρήση αυτών των μέσων από 
τις/τους μαθήτριες/ητές. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, ένας εύκολος τρόπος 
για την προώθηση αυτών των διαδικασιών θεωρήθηκε η διοργάνωση σεμιναρίων. 
Οι  συμμετέχουσες/οντες ανέφεραν, επίσης, ότι οι καθηγήτριες/ητές πανεπιστημίου 
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εκπαίδευση των επαγγελματιών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σχετικά με τους τρόπους προώθησης της κριτικής σκέψης στο πλαίσιο 
του αναλυτικού προγράμματος και παράλληλα να αξιοποιήσουν τις ικανότητες που 
διαθέτουν και τα παρεχόμενα μέσα. Ο σχολικός σύμβουλος, από την άλλη πλευρά, 
υπογράμμισε την έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, αλλά, δεν είχε κάποια 
πρόταση να παρουσιάσει σχετικά με τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη.

Γενικά, το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι ενδιαφερόμενοι από τον χώρο της 
παιδείας επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Ήταν 
ευρέως αποδεκτό ότι δεν  παρέχονται υπό την αιγίδα του κράτους αρκετά σεμινάρια 
και προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
όσες/οι δεν απάντησαν στις σχετικές ερωτήσεις για τα προγράμματα ΣΕΑ, ενδέχεται 
να μην ήταν εξοικειωμένες/οι με τον όρο αυτό και τα συμφραζόμενά του. Ωστόσο, 
ο επαγγελματίας ανώτερης εκπαίδευσης φάνηκε να είναι περισσότερο πρόθυμος 
να συμβάλει στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η έλλειψη κριτικής 
σκέψης φάνηκε να προβληματίζει τους επαγγελματίες δευτεροβάθμιας και ανώτερης 
εκπαίδευσης, καθώς το μοτίβο που κυριαρχεί στα σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επηρεάζει εξίσου και τους νεότερους ενήλικες. Γενικά, 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες με στόχο την 
καταπολέμηση της στείρας αποστήθισης γνώσεων.  

Όλες/οι οι συμμετέχουσες/οντες συμφώνησαν ότι το Διαδίκτυο αποτελεί τον 
κύριο παράγοντα που επηρεάζει την αντίληψη των μαθητριών/ών, τη διαμόρφωση 
των απόψεών και συμπεριφορών τους, ενώ τόνισαν την ανάγκη εξάλειψης αυτού 
του φαινομένου. Κάποιες/οι αναφέρθηκαν, επίσης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
την οικογένεια και τους φίλους, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία αμφισβήτησης των 
απόψεων των μελών της οικογένειας. Πολλές/οί ανέφεραν την έλλειψη κριτικής 
σκέψης των μαθητριών/ών και τον σημαίνοντα ρόλο του σχολείου στην καλλιέργεια 
αυτής της ικανότητας.

ΚΡΙΤΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΉ ΤΩΝ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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 Αξιοσημείωτο είναι, ακόμη, το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί και οι διευθύντριες 
δεν αντιλήφθηκαν τη ριζοσπαστικοποίηση ως την αντίθεση στο κατεστημένο, όπως 
ορίζεται στη βιβλιογραφία, αλλά ως την υιοθέτηση ακραίων απόψεων και τη χρήση 
βίας. Μόνο ο επαγγελματίας ανώτερης εκπαίδευσης και μία από τις διευθύντριες 
προχώρησαν στη διάκριση μεταξύ βίαιης και μη βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. 
Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη εκπαιδεύσεων στα προαναφερθέντα φαινόμενα, 
η εξοικείωση των δύο επαγγελματιών με τους όρους, θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ως το αποτέλεσμα παρακολούθησης μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή 
προσωπικής ανάπτυξης.

Το γεγονός ότι οι καθηγητές δεν έχουν επιμορφωθεί κατάλληλα για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση τέτοιων ακραίων συμπεριφορών αποτελεί πρόβλημα και για 
το ίδιο το σχολικό προσωπικό. Κάτι τέτοιο τους αποτρέπει από το να βοηθήσουν στη 
μείωση της συχνότητας τέτοιων περιστατικών και παράλληλα να βοηθήσουν τις/
τους μαθήτριες/ητές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. Επιπλέον, η απουσία 
ενός καθορισμένου σχεδίου παρέμβασης και υποστήριξης θα μπορούσε να τους 
αποθαρρύνει να υλοποιήσουν δραστηριότητες για την προώθηση της κριτικής σκέψης 
και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης.

Επομένως, καθίσταται πλέον σαφές ότι το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα δεν 
προωθεί την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Οι εκπαιδευτικοί επιβεβαίωσαν τα 
αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, τονίζοντας την απουσία του κράτους 
σχετικά με αυτό το ζήτημα, καθώς και την έλλειψη μέσων, μεθόδων και εργαλείων 
που τους παρέχονται για να συμβάλουν με τη σειρά τους στην ανάπτυξη τέτοιων 
δεξιοτήτων. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν με δική τους πρωτοβουλία και με 
όσα μέσα έχουν στη διάθεσή τους να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητριών/ών τους. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, εύκολα γίνεται κατανοητό ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα δεν διαθέτει ένα σαφές πρόγραμμα για την ανάπτυξη των επαγγελματιών 
εκπαίδευσης και την πρόληψη φαινομένων, όπως η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συμπεράσματα, συστήνονται οι ακόλουθες 
προτάσεις:

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας για την προώθηση 
της κριτικής σκέψης,

Εκπαιδεύσεις σε νέες προσεγγίσεις για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, 
γενικά, αλλά και μέσω της κριτικής σκέψης,

Εκπαιδευτικό υλικό και μέθοδοι για την προώθηση της κριτικής σκέψης, όπως η 

ΠΡΌΤΑΣΕΙΣ
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χρήση κειμένων, εικόνων και βίντεο,

Εισαγωγή της μη τυπικής εκπαίδευσης στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, 

Καθιέρωση διδακτικών ωρών που θα αφιερώνονται σε συζητήσεις και στη 
διερεύνηση ποικίλων ζητημάτων,

Διαρκής παρουσία κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και άλλων 
ειδικών στα σχολεία,

Συνεχιζόμενη προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Τρόποι ενθάρρυνσης των μαθητριών/ών να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις, 
να αναστοχάζονται ως προς τις απόψεις άλλων ατόμων και να διερευνούν την 
αξιοπιστία των πηγών πληροφόρησης, και

Κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε  εκπαιδευτικά προγράμματα .

Οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν να είναι περισσότερο από πρόθυμες/οι να 
παρακολουθήσουν σχετικά προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης, 
ειδικά όσες/οι δείχνουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε τέτοια ζητήματα και όσες/
οι επιθυμούν πραγματικά να βοηθήσουν, να ενημερώσουν και να εκπαιδεύσουν 
τις/τους μαθήτριες/ητές, ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες 
κοινωνικές προκλήσεις του μέλλοντος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα πεδίου ήταν 
περιορισμένο και τυχαίο. Συνεπώς, τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν.
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