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ARMOUR: Αντιμετωπίζοντας την 
κοινωνική πόλωση ως αποτέλεσμα 

υιοθέτησης και διάχυσης 
εξτρεμιστικών ιδεολογιών μέσω της 
δημιουργίας ενός διεπιστημονικού 

εκπαιδευτικού μοντέλου 
 

Το έργο ISPF ARMOUR διερευνά ένα νέο μαθησιακό μοντέλο που παρέχει στους 
επαγγελματίες και στα άτομα από την κοινότητα την τεχνογνωσία, καθώς και ένα 
σύνολο εργαλείων που αποτελείται από μια πειραματική και δημιουργική 
αρχιτεκτονική. Μέσα σε αυτό, θα δημιουργηθούν, δοκιμαστούν και προωθηθούν 
ψυχολογικές, συμπεριφορικές και επικοινωνιακές στρατηγικές που στοχεύουν στη 
αναθεώρηση των αντιδράσεων αγανάκτησης και ως εκ τούτου, προωθούν την 
ανθεκτικότητα όλων εκείνων των παραγόντων που συντελούν στην 
ριζοσπαστικοποίηση και τον βίαιο εξτρεμισμό. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε 
ένας πρώτος γύρος συνεντεύξεων και κλειστών εστιασμένων συζητήσεων (Focus 
Groups) με τοπικούς φορείς στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, την 
Ολλανδία, τη Ρουμανία και την Αυστρία. 

 

Πρόγραμμα ARMOUR, 24 Σεπτεμβρίου - Κατά τη διάρκεια του Απριλίου-Ιουλίου του 
2019, η κοινοπραξία του έργου ISPF ARMOUR (Ένα ριζοσπαστικό μοντέλο για την 
ανθεκτικότητα των νέων) ξεκίνησε μια σειρά συνεντεύξεων και συζητήσεων κλειστών 
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ομάδων (Focus Groups) ομάδων σε 7 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα , Ολλανδία, 
Ρουμανία και Αυστρία). 

Κατά την περίοδο των συνεντεύξεων, οι εταίροι του έργου συνδιαλλάχθηκαν με 
περισσότερους από 70 καθηγητές, ερευνητές, κοινωνικούς λειτουργούς, εργαζόμενους 
στον τομέα της υγείας, φορείς επιβολής του νόμου, διαμεσολαβητές, συμβούλους, 
νομικούς και εμπειρογνώμονες, εξετάζοντας τρία βασικά θέματα: τα Πρωτόκολλα που 
χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση, επικοινωνία και παρέμβαση των ατόμων που 
υποστηρίζουν ακραίες ιδεολογίες, τους παράγοντες που οδηγούν σε 
ριζοσπαστικοποίηση και τα μέτρα και τους παράγοντες που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας. 

Κατά την περίοδο υλοποίησης των κλειστών ομάδων (focus groups) συγκεντρώθηκαν 
συνολικά 60 εκπρόσωποι από Φορείς Επιβολής του Νόμου και επαγγελματίες πρώτης 
γραμμής, όπου συζήτησαν τα υφιστάμενα εργαλεία, υπηρεσίες, πρωτόκολλα, 
προγράμματα, στρατηγικές και πολιτικές προσδιορίζοντας τις προκλήσεις, ανάγκες και 
απαιτούμενες δεξιότητες που εκείνοι αντιμετωπίζουν σχετικά με τον σχεδιασμό 
αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης σε ανηλίκους και νέους. 

Και τα δύο εργαλεία (συνεντεύξεις/Focus Groups) επιβεβαίωσαν την ανάγκη να υπάρξει 
βελτίωση όχι μόνο σε ατομικό, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Επιπλέον, κάποιες 
δεξιότητες αναδείχθηκαν ως απαραίτητες και σημαντικές για την πρόληψη της 
ριζοσπαστικοποίησης, όπως η ικανότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης, η ικανότητα 
κοινωνικοποίησης και ενσωμάτωσης σε ομάδες, η ικανότητα επίλυσης καθημερινών 
προβλημάτων και αρκετές συναισθηματικές δεξιότητες. Έτσι, το μοντέλο παρέμβασης 
που σχεδίασε το ARMOUR επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης, της 
ατομικής και συλλογικής χειραφέτησης, της συναισθηματικής ανθεκτικότητας και της 
υποστήριξης από την κοινότητα. Το έργο φιλοδοξεί να κεφαλαιοποιήσει την ικανότητα 
των ατόμων, της Κοινωνίας Πολιτών και των εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων ώστε 
να κυριαρχήσουν στο δημόσιο λόγο και, ως εκ τούτου, να βοηθήσουν στην 
αποδυνάμωση των εξτρεμιστικών φωνών στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, 
ανεξάρτητα από τα αφηγηματικά σχήματα που αυτές υιοθετούν, με απώτερο στόχο τη 
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα . 

Όλα τα ευρήματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ARMOUR στη διεύθυνση 
https://armourproject.eu.  

Το επόμενο βήμα του έργου είναι η δημιουργία πειραματικών εργαστηρίων 
(experimental labs), όπου δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξητων ατομικών 
ικανοτήτων και κοινωνικών δεξιοτήτων υποστήριξης. Στοχεύει σε:  

https://armourproject.eu/
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• ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημα του 
άλλου, εννοιολογική και πνευματική ευελιξία, φροντίδα για τους άλλους, καλές 
επικοινωνιακές δεξιότητες, αίσθηση του χιούμορ). 

• επίλυση προβλημάτων (ανάπτυξη αφαιρετικής σκέψης, ανάπτυξη 
αντανακλαστικής σκέψης, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ανάπτυξη ικανότητας για 
εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων σε καταστάσεις κρίσης). 

• συναισθηματικές δεξιότητες και αυτονομία (θετική στάση ως προς την έννοια 
τηςανεξαρτησίας, υψηλή αυτοεκτίμηση, έλεγχος παρορμήσεων, 
προγραμματισμός και καθορισμός στόχων, πίστη στο μέλλον). Και 

• μεσολάβηση και διαπραγμάτευση (ομαδική επίλυση προβλημάτων και 
συναίνεση, ομάδες βάσης, «σκέφτομαι και αξιολογώ πριν αντιδράσω» στο 
bullying). 

Τα πειραματικά εργαστήρια αναμένεται να φέρουν κοντά πάνω από 125 επαγγελματίες 
σε 6 χώρες της ΕΕ - την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Ρουμανία και την 
Ολλανδία, και πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του 2020. 

 

Το πρόγραμμα «Ένα ριζοσπαστικό μοντέλο για την ανθεκτικότητα των νέων» - ARMOUR, στοχεύει στην 
αντιμετώπιση της κοινωνικής πόλωσης παρέχοντας ένα μοναδικό μοντέλο για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των ατόμων, των κοινοτήτων και των ευάλωτων στην πόλωση ομάδων (όπως τα παιδιά, η 
νεολαία, κλπ.) και την προώθηση, αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ διαφόρων τοπικών φορέων από 
δημόσιους τομείς που ειδικεύονται στην προστασία των ευάλωτων ομάδων από την απειλή του 
εξτρεμισμού. Το ARMOUR επιδιώκει το βέλτιστο αποτέλεσμα κόστους-αποδοτικότητας και την 
προσβασιμότητα του μοντέλου, εστιάζοντας όχι μόνο στη φύση του ίδιου του μοντέλου αλλά και στον 
τρόπο με τον οποίο υλοποιείται. 

Πίσω από το έργο ARMOUR (01/2019 - 12/2020) βρίσκεται μια κοινοπραξία αποτελούμενη από 9 
οντότητες από 8 διαφορετικές χώρες: Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Ρουμανία 
και Ισπανία. 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αστυνομία 
βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 823683. 
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