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Εισαγωγή 

Το Πρόγραμμα «Συμμαχία Αγγελιοφόρων για την Ανάπτυξη και Διάδοση Θετικών 

Μηνυμάτων Ενάντια στη Ρητορική Μίσους στο Διαδίκτυο», το οποίο χρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, αποτελεί ένα πρόγραμμα διετούς 

διάρκειας που πραγματεύεται το ζήτημα της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο – ειδικότερα, 

της διαδικτυακής ρητορικής μίσους ενάντια στους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους 

αιτούντες άσυλο στις 7 συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες. Οι εταίροι του έργου είναι οι εξής: 

Sofia Development Association (Βουλγαρία) – επικεφαλής εταίρος,  Libera Università di 

Lingue e Comunicazione IULM) (Ιταλία), The Languages Company (Ηνωμένο Βασίλειο), 

Center for Peace (Κροατία), People in Need (Δημοκρατία της Τσεχίας), Asociația Divers 

(Ρουμανία), Associazione FORMA.Azione (Ιταλία) και ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – 

Καματερού (Ελλάδα). 

 

Ένας από τους άξονες εργασίας του προγράμματος ήταν η διενέργεια εκπαιδευτικών 

εργαστηρίων με σκοπό την ενδυνάμωση των ομάδων-στόχων και την προώθηση ομότιμων 

(peer-to-peer) πρωτοβουλιών καθώς και πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών για την 

αντιμετώπιση της διαδικτυακής ρητορικής μίσους. Κατά την περίοδο μεταξύ του Οκτωβρίου 

2017 και του Ιανουαρίου 2018, οι εταίροι του έργου διεξήγαγαν εκπαιδευτικά εργαστήρια, 

στη Σόφια, την Αθήνα, την Περούτζια, το Tîrgu Mureș, το Λονδίνο, το Osijek και την Πράγα. Ο 

μέσος όρος συμμετεχόντων σε κάθε εργαστήριο ήταν 60 άτομα. Τα εργαστήρια συνέβαλαν 

επίσης στη δημιουργία δικτύων τοπικών, εθνικών και διεθνών εταίρων για την 

καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο μέσω της παραγωγής και της διάδοσης 

θετικών μηνυμάτων, και στόχο είχαν να ενθαρρύνουν τους θετικούς λόγους (discourses) και 

τα αντεπιχειρήματα (counter-narratives) ώστε να περιοριστεί η ρητορική μίσους ενάντια 

στους μετανάστες και τους πρόσφυγες.  

 

Η καταγραφή των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια σκοπό έχει 

να συμβάλει ώστε η ομάδα έργου και τα ενδιαφερόμενα μέρη να διαπιστώσουν τόσο τα 

δυνατά όσο και τα αδύνατα σημεία, καθώς και να προσδιορίσουν προτάσεις που μπορεί να 

φανούν χρήσιμες σε όσους πάρουν μέρος σε παρόμοια μελλοντικά εγχειρήματα. Η χρήση των 

διδαγμάτων αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο μιας οργανωτικής κουλτούρας, η οποία είναι 

προσηλωμένη στη διαρκή βελτίωση και την προσαρμοστική διαχείριση. Οι μηχανισμοί των 

διδαγμάτων επικοινωνούν με αποτελεσματικό τρόπο τη γνώση που έχει αποκτηθεί και 

προωθούν τη δυνατότητα χρήσης.  

 

Η μέθοδος συλλογής δεδομένων ήταν εκ των υστέρων (post facto), δηλαδή τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν κατόπιν της διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος σε όλες τις 

συμμετέχουσες πόλεις και βασίστηκαν στις αντιδράσεις και τις παρατηρήσεις (feedback) των 

συμμετεχόντων καθώς και στην ανάλυση των εταίρων του έργου. Πρόκειται για μια έντασης 



 
 

 

 

Συμμαχία Αγγελιαφόρων Θετικών Μηνυμάτων για την Αντιμετώπιση της Ρητορικής Μίσους στο Διαδίκτυο - 
JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931   

   4 
 

πόρων (resource-intensive) προσέγγιση, ωστόσο η προσέγγιση αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι 

οδήγησε σε στενότερη επαφή και συνεργασία μεταξύ των ωφελουμένων του προγράμματος 

και των εταίρων για μια εκτενή ματιά στα εκπαιδευτικά εργαστήρια. Τα δεδομένα που 

παρατίθενται περιληπτικά στη συμφωνημένη μορφή υποβλήθηκαν σε επανεξέταση και 

επαλήθευση από τους εταίρους του έργου.  
 

Η έκθεση είναι δομημένη σε πέντε τμήματα (αντικειμενικοί στόχοι, συμμετέχοντες, 

πρόγραμμα, οργάνωση και  αποτέλεσμα) και καταλήγει με τα συμπεράσματα και τα 

διδάγματα. 

 
 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν οι εξής: 
 

- Η ενδυνάμωση των ομάδων-στόχων και η προώθηση των πρωτοβουλιών μεταξύ 

ομότιμων (peer-to-peer) καθώς και των πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών με 

σκοπό την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. 

 

- Η δημιουργία δικτύων τοπικών, εθνικών και διεθνών εταίρων για την αντιμετώπιση 

της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο μέσω της παραγωγής και της διάδοσης θετικών 

μηνυμάτων. 

  

- Η ενθάρρυνση θετικών λόγων (discourses) και αντεπιχειρημάτων (counter-

narratives) με σκοπό τον περιορισμό της ρητορικής μίσους ενάντια σε 

μετανάστες/πρόσφυγες. 

 

- Η ανάπτυξη και η πρακτική 

δοκιμασία εκπαιδευτικού 

υλικού για τις ομάδες-στόχους, 

από τους εταίρους. 

 

 
 
 
 
 
 

Εκπαίδευση στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο 
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Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια διεξήχθηκαν ως εξής: 

 

27 Σεπτεμβρίου, 2017            Associazione FORMA.Azione – Περούτζια 

28 Σεπτεμβρίου, 2017            Associazione FORMA.Azione – Περούτζια 

2 Οκτωβρίου, 2017                  Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού - Αθήνα 

3 Οκτωβρίου, 2017                  Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού - Αθήνα 

4 Οκτωβρίου, 2017                  Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού - Αθήνα 

31 Οκτωβρίου, 2017               Sofia Development Association – Σόφια 

6 Νοεμβρίου, 2017       Centre for Peace, Non-violence and Human Rights – Osijek 

7 Νοεμβρίου, 2017                  Centre for Peace, Non-violence and Human Rights – Osijek 

14 Νοεμβρίου, 2017               People in Need – Πράγα 

23 Νοεμβρίου, 2017               Sofia Development Association – Σόφια 

12 Δεκεμβρίου, 2017              the Languages Company – Λονδίνο 

16 Δεκεμβρίου, 2017              Diverse Association – Tîrgu Mures 

11 Ιανουαρίου, 2018               the Languages Company – Λονδίνο 

18 Ιανουαρίου, 2018              the Languages Company – Λονδίνο 

21 Ιανουαρίου, 2018              Diverse Association – Tîrgu Mures; 

24 Ιανουαρίου, 2018              People in Need – Πράγα. 
 

Συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα 

Βάσει της χαρτογράφησης του εθνικού πλαισίου, το οποίο περιλάμβανε την αξιολόγηση των 

προσπαθειών πρόληψης και αντιμετώπισης των περιστατικών ρητορικής μίσους σε κάθε 

χώρα καθώς και την παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση του περιεχομένου των μέσων 

επικοινωνίας (πρώτος άξονας εργασίας), κάθε εταίρος προσδιόρισε τους συμμετέχοντες στα 

εκπαιδευτικά εργαστήρια: αντιπροσώπους από ΜΚΟ, μέσα επικοινωνίας, σχολεία, ομάδες 

νέων, παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, διαχειριστές κοινωνικών δικτύων, οργανώσεις 

μεταναστών, οι οποίοι είχαν να επιδείξουν καλές πρακτικές και παραδείγματα θετικών 

μηνυμάτων ενάντια στη ρητορική μίσους. Αυτές οι οργανώσεις προσκλήθηκαν να παραστούν 

τα εκπαιδευτικά εργαστήρια σε κάθε χώρα. Οι εταίροι στόχευσαν σε μια ισόρροπη 

αντιπροσώπευση όλων των ομάδων-στόχων. Η ισορροπία ως προς το κοινωνικό φύλο 

αποτέλεσε επίσης βασικό κριτήριο επιλογής. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια να 

εξασφαλιστεί η συμμετοχή μεταναστών, προσφύγων και υπηκόων τρίτων χωρών. Ως 
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αποτέλεσμα, οι εταίροι του έργου εξασφάλισαν τη συμμετοχή αντιπροσώπων από 

περισσότερες από 20 χώρες με νόμιμη διαμονή στην ΕΕ.  

 

Οι περισσότεροι εταίροι οργάνωσαν εκπαιδευτικά εργαστήρια για μεικτές ομάδες, φέρνοντας 

σε επαφή αντιπροσώπους από διαφορετικές ομάδες-στόχους. Ο εταίρος από το Ηνωμένο 

Βασίλειο διεξήγαγε ξεχωριστά εκπαιδευτικά εργαστήρια για δύο βασικές ομάδες-στόχους, 

σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες: για οργανώσεις που ασχολούνται με τους 

μετανάστες και που βοηθούν όσους γίνονται στόχος της ρητορικής μίσους να συνδιαλλαγούν 

με άλλους ανθρώπους καθώς και για ανθρώπους που εργάζονται στην εκπαίδευση.  

 

 

          

 

 

   
   Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά προγράμματα:             471 
 

   Αριθμός μεταναστών, προσφύγων:                               123 

   Αριθμός αντιπροσώπων των μέσων επικοινωνίας:                                                              35 

   Αριθμός αντιπροσώπων δημοσίων φορέων:                                                                          46 

   Αριθμός αντιπροσώπων παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και εταιρειών στον κλάδο     των   

ΤΠΕ:                                                                                                                                                        9          

   Αριθμός νέων ανθρώπων:                                                                                                            186 

   Αριθμός δασκάλων, εκπαιδευτών, συμβούλων νέων                                                         46 

   Αριθμός αντιπροσώπων ΜΚΟ:                                                                                                   86 

   Share of men/women:                                                                                                                  39%/61%  

The sum of subgroup representatives exceeds the total number of participants since some trainees belong to several subgroups. 
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Εκπαιδευτικό εργαστήριο στην Πράγα, Δημοκρατία της Τσεχίας 

 
 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο προσαρμόστηκε στις ανάγκες των διαφορετικών 

ομάδων στόχων, οι οποίες συμμετείχαν στην εκπαίδευση. Τα προγράμματα σχεδιάστηκαν 

έτσι ώστε να ενθαρρύνουν τη διαδραστική εκπαίδευση, να επιτρέπουν τη μάθηση μεταξύ των 

ομότιμων καθώς και τη δυναμική επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων. Στο 

πλαίσιο των εκπαιδευτικών εργαστηρίων οι συμμετέχοντες ανάπτυξαν επίσης τα δικά τους 

παραδείγματα αντεπιχειρημάτων (counter-narratives) και θετικών μηνυμάτων, 

προσαρμοσμένα στο εθνικό πλαίσιο, με τη μορφή βίντεο, παρουσιάσεων, άρθρων στον τύπο, 

φωτογραφιών, τα οποία αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του προγράμματος και 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκστρατεία δημόσιας ευαισθητοποίησης. Στόχος του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου ήταν η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 

διαδίκτυο, ώστε να συμβάλλει στην εμπέδωση της ιδέας ότι η ρητορική μίσους είναι 

απαράδεκτη. Ενισχύει επίσης την ανάπτυξη της συμμετοχής των νέων και την ενδυνάμωση 

της αίσθησης της έννοιας του πολίτη στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των 

διαδικασιών Διακυβέρνησης του Διαδικτύου. 
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 Εκπαιδευτικό εργαστήριο στην Περούτζια, Ιταλία  

 

 

 

Οι ομιλητές και οι εκπαιδευτές στα εργαστήρια ήταν τοπικοί ή διεθνείς ειδικοί 

στη ρητορική μίσους, τα κοινωνικά δίκτυα, τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και πίεσης, τη 

νομοθεσία. Οι ομιλητές που επιλέχθηκαν κατείχαν θεωρητική και πρακτική γνώση και 

εκπαιδευτική εμπειρία σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη ρητορική μίσους, τον 

ακτιβισμό στο Διαδίκτυο, την οικοδόμηση της ειρήνης, τον πολυπολισμικό διάλογο. Μεταξύ 

των βασικών ομιλητών ήταν οι εξής:  

 

Η Maja Munivrana Vajda, Καθηγήτρια στην έδρα του Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστήμιου 

του Ζάγκρεμπ, ειδική στη ρητορική μίσους. 

 

Η Tena Dundović, Master στη Νομική, ερευνήτρια στα πεδία των βέλτιστων πρακτικών στην 

ενσωμάτωση προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, στα 

εργατικά και τα κοινωνικά δικαιώματα των μεταναστών εργατών στην ΕΕ, στη διεθνή 

προστασία.  

Ο Georgi Lozanov, Καθηγητής, Τμήμα Μέσων Ενημέρωσης και Μαζικών Επικοινωνιών του 

Πανεπιστημίου της Σόφια. Ο κ. Lozanov είναι για δύο διαδοχικές περιόδους ο επικεφαλής του 

Βουλγαρικού Συμβουλίου για τα Ηλεκτρονικά Μέσα – του φορέα που είναι υπεύθυνος για τη 

ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης στη χώρα.  

 

Η Nadya Obretenova, δημοσιογράφος και παραγωγός στην Εθνική Τηλεόραση Βουλγαρίας. 

Έχει μακροχρόνια αφοσίωση στο θέμα της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων και 

έχει συνεισφέρει στην παραγωγή πολυάριθμων τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ και εκπομπών, 

καθώς και σχετικών σχολικών προγραμμάτων.     

 

Η Bistra Ivanova, συνιδρύτρια και επικεφαλής της Multi Kulti Collective, γνωστή για την 
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αφοσίωσή της με τη δουλειά της στην υποστήριξη της ένταξης των ξένων. Από το 2015 είναι 

η εθνική συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Ιστοσελίδας Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

Ο Bohdan Bláhovec, ένας από τους πρωτεργάτες του Poetry Slam στη Δημοκρατία της 

Τσεχίας. Είναι επίσης ο νικητής πολλών βραβείων του Poetry Slam. Δίνει διαλέξεις σε 

εργαστήρια για τον κινηματογράφο και την επικοινωνία. Είναι γνωστός και για τη δουλειά 

του ως δημιουργός ντοκιμαντέρ.   

 

Η Vlasta Urbanová είναι λέκτορας και υπεύθυνη προγραμματισμού μαθημάτων για 

διδάσκοντες, φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων και μαθητών λυκείου στη Δημοκρατία της 

Τσεχίας και στο εξωτερικό. Ασχολείται με την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 

μεθοδολογία της κριτικής σκέψης και την οπτικοακουστική μεθοδολογία. Διδάσκει εδώ και 

23 χρόνια στη Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Σχολή Μηχανικής, Μεταφορών και 

Δόμησης στο Liberec. 

 

Ο Giovanni Ziccardi, Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, δικηγόρος και 

αρθρογράφος, που ειδικεύεται στη ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο.   

 

Οι Gabriella B. Klein & Koffi M. Dossou, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Key & Key 

Communications, μίας μη-κερδοσκοπικής ένωσης, η οποία ειδικεύεται στη διαπολιτισμική 

επικοινωνία, την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων και στην προώθηση της 

ένταξης.   
 

Η Alessandra Coppola, Εθνική Συντονίστρια του No Hate Speech Movement στην Ιταλία. 
 
Ο Radu Răileanu, συντονιστής της Ετήσιας Έκθεσης στην Υποκίνηση της Ρητορικής Μίσους 
στη Ρουμανία, την οποία επιμελείται η οργάνωση ActiveWatch. 
 
Η Iulia Vizi, πρώην δημοσιογράφος, μέλος της γνωμοδοτικής επιτροπής του έργου 
«Συμμαχία Αγγελιοφόρων Ενάντια στη Ρητορική Μίσους στο Διαδίκτυο», με πάνω από 12 
χρόνια εμπειρίας στον τύπο και την κοινωνία των πολιτών στο Tirgu Mures. 
 

Η Maria Koreck, MA στη διαμεσολάβηση συγκρούσεων (Πανεπιστήμιο A.I. Cuza Iasi), 

ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της Diverse Association, με εκτενή εμπειρία στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση,  τη στήριξη (advocacy) και τη συμβουλευτική σε θέματα μειονοτήτων, ειδικά 

των Ρομά, και στην ανάπτυξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και ΜΚΟ. 

 

Η Sara Wickert, ακτιβίστρια στο επίπεδο της κοινότητας, η οποία ασχολείται με τους 

πρόσφυγες.  

 

Ο Arun Devasia, μέλος της οργάνωσης Hope for Hate. 
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O Eric Murangwa, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, επιζών της γενοκτονίας του 1994 κατά 

των Τούτσι, ιδρυτής του Βήματος για τους Επιζώντες (Survivors Tribune).  
 

Η Marian Carty, έμπειρη δασκάλα, εκπαιδεύτρια και παιδαγωγός, η οποία διδάσκει και 

εκπαιδεύει στο Πανεπιστήμιο Goldsmiths του Λονδίνου. 

 

Η Anny King, ακαδημαϊκός διεθνούς εμβέλειας, στο πεδίο της ανάπτυξης υλικών και της 

γλωσσολογίας, Churchill College, Cambridge. 

 

Ο Δρ. Γεώργιος Κορμάς, ειδικός επικεφαλής της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου 

για το Ασφαλές Διαδίκτυο(Greek Safer Internet Centre ), που παρέχει υπηρεσίες, υποστήριξη 

και συμβουλευτική σε θέματα σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου. 

 

Ο Νικόδημος Μάινα Κινίουα, αντιπρόσωπος της ΜΚΟ ASANTE, που ασχολείται με ζητήματα 

μεταναστών και η οποία εκδίδει ένα δωρεάν μηνιαίο περιοδικό με περιεχόμενο που 

σχετίζεται με θέματα της αφρικανικής κοινότητας.  

 

Η Κωνσταντίνα Βαρδαραμάτου, κοινωνική λειτουργός, ακαδημαϊκή ειδικός της ΜΚΟ 

PRAKSIS, που ειδικεύεται σε ανθρωπιστικές και ιατρικές δράσεις υπέρ ευπαθών ομάδων.   

 

Οι Ηλίας Καραγεώργος και Κατερίνα Κωστή, εκπαιδευτές και ειδικοί θεατρολόγοι, οι 

οποίοι οργανώνουν διαδραστικές δραστηριότητες, θεματικά παιχνίδια ρόλων και 

δραματοποιήσεις.   

 

 
 
Αγγελιαφόροι Θετικών Μηνυμάτων στη Ρουμανία 
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Το Εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αναπτύχθηκε και διανεμήθηκε στη διάρκεια των 

εκπαιδευτικών εργαστηρίων χωρίζεται σε 3 βασικές κατηγορίες: 

 

- Παροχή πληροφόρησης σχετικά με νομικά και θεωρητικά στοιχεία που συνδέονται με 

τη ρητορική μίσους, το πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον διαπολιτισμικό 

διάλογο, περιλαμβανομένης της παραγωγής τριών ειδικά σχεδιασμένων γι’ αυτό τον 

σκοπό βίντεο: Πώς να αναγνωρίσεις τη ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο, Πώς να 

αναφέρεις κρούσματα ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο, Πώς να αντιμετωπίσεις τη 

ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο με θετικές αφηγήσεις1.  

  

- Πρακτική καθοδήγηση για την οργάνωση εκστρατειών, την επικοινωνία με 

ενδιαφερόμενα μέρη, τη δημιουργία και την οπτικοποίηση περιεχομένου κ.λπ. 
 

- Εκπαιδευτικό υλικό που ενσωματώνει τα ευρήματα και τα δεδομένα από το εθνικό 

πλαίσιο και την παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση του περιεχομένου των 

μέσων επικοινωνίας, με σκοπό να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις πλέον 

ενημερωμένες πληροφορίες πάνω στο θέμα και να θέσει το πλαίσιο των προσπαθειών 

κάθε εταίρου του έργου.   

 

Πολλοί από τους φορείς των εταίρων ανάπτυξαν τους δικούς τους πόρους βασιζόμενοι σε 

αληθινές ιστορίες προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι είχαν στοχοποιηθεί από το μίσος 

και τη ρητορική μίσους. Έτσι, για παράδειγμα, η Languages Company ανάπτυξε το «Ένα 

διαβόητο παράδειγμα μίσους – η ιστορία του Eric Murangwa” και ο Δήμος Αγίων Αναργύρων 

– Καματερού έφτιαξε το δικό του 10λεπτο βίντεο, το οποίο παρουσιάζει τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες των αντιπροσώπων της 

τοπικής κυβέρνησης, των μεταναστών, 

των ΜΚΟ.  

 

Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και άλλοι 

εκπαιδευτικοί πόροι. Ένας από τους 

κύριους πόρους ήταν το «Bookmarks – 

Ένα εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση της 

ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο μέσα από 

την εκπαίδευση στα ανθρώπινα 

δικαιώματα» (2014) του Συμβουλίου της 

Ευρώπης. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια 

στη Δημοκρατία της Τσεχίας 

χρησιμοποίησαν την προβολή της ταινίας 

                                                 
1 
Διαθέσιμο στη διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου: https://www.positivemessengers.net/en/ 

Εκπαίδευση στο Osijek, Κροατία                                                          
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The Bristol Bike Project movie/Alistair Oldham (2009) καθώς και τους πόρους της Ζωντανής 

Βιβλιοθήκης της Διεθνούς Αμνηστίας – ανθρώπινα βιβλία, αντιπρόσωποι μειονοτήτων, που 

προθυμοποιήθηκαν να μοιραστούν τις ιστορίες και τις εμπειρίες τους με την προκατάληψη 

και τις διακρίσεις. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποίησαν CPS 

βίντεο και εικόνες του λεωφορείου «παράνομοι μετανάστες γυρίστε στις πατρίδες σας», το 

οποίο το Υπουργείο Εσωτερικών έστειλε να γυρίζει στο Λονδίνο.  

  

Στη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι συμμετέχοντες δούλεψαν πάνω στην 

ανάπτυξη των δικών τους παραδειγμάτων αντεπιχειρημάτων (counter-narratives) και 

θετικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε εθνικού πλαισίου (βιντεάκι, 

παρουσίαση, ειδησεογραφικό άρθρο κ.λπ.), τα οποία αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή 

πλατφόρμα του έργου2 και χρησιμοποιήθηκαν για την εκστρατεία δημόσιας 

ευαισθητοποίησης σε κάθε χώρα από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Σεπτέμβριο του 2018, 

για την υποστήριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσω της άτυπης εκπαίδευσης και 

δράσεων ευαισθητοποίησης.   

 

Ένας ακόμη σκοπός των εκπαιδευτικών εργαστηρίων ήταν η ανάπτυξη και η συλλογική 

δοκιμή, με ευρεία συμμετοχή, των δημιουργικών εργαλείων του έργου, τα οποία θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ευαισθητοποίηση στο θέμα της ρητορικής μίσους 

στο Διαδίκτυο και για την κινητοποίηση της λαϊκής υποστήριξης. Έτσι, η FORMA.Azione 

ανάπτυξε, σε συνεργασία με καλλιτέχνες και εμψυχωτές (creative specialists),  τη δική τους 

Άδεια Αγγελιαφόρου Θετικών 

Μηνυμάτων (Positive 

Messenger License), με στόχο 

την αποδόμηση της ρητορικής 

μίσους καθώς και την 

αρνητική παρουσίαση των 

μεταναστών και των 

προσφύγων με έναν 

εναλλακτικό τρόπο. Η Sofia 

Development Association 

ανάπτυξε και έθεσε σε δοκιμή 

διαδικτυακά κουίζ, κατάλληλα 

για διάδοση μέσω του 

Facebook. Η Diverse 

Association ανάπτυξε ένα 

θεματικό σταυρόλεξο και ένα 

γλωσσάρι ειδικών λέξεων.  
Εκπαίδευση στην Αθήνα, Ελλάδα          
                                                 
2 https://www.positivemessengers.net/en/positive-messengers.html 
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 Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού ανάπτυξε ένα σενάριο προς δραματοποίηση , ως έναν 

τρόπο για να δει και να βιώσει κανείς τη ρητορική μίσους και να κινηθεί προς την κατεύθυνση 

της ανοιχτής επικοινωνίας. Όλα τα δημιουργικά εργαλεία του προγράμματος είναι διαθέσιμα 

στη διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου.  

 
 

Οργάνωση και διοικητική μέριμνα  

Ο καλός σχεδιασμός της διοικητικής μέριμνας και της υλικοτεχνικής υποστήριξης αποτελεί 

ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της απόδοσης της εκπαίδευσης. Αν οι συμμετέχοντες δεν 

αισθάνονται άνετα, τόσο φυσικά όσο και ψυχολογικά, δεν θα ωφεληθούν πλήρως από το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Δύο είναι οι βασικοί παράγοντες: το χρονοδιάγραμμα και η 

τοποθεσία. Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, όλοι οι εταίροι επέλεξαν να διεξαγάγουν 2 

εκπαιδευτικά εργαστήρια μισής ημέρας. Οι τοποθεσίες όπου έλαβαν χώρα τα εκπαιδευτικά 

εργαστήρια ήταν ποικίλες, από αίθουσες ξενοδοχείων μέχρι συνεδριακές εγκαταστάσεις σε 

δήμους ή ΜΚΟ, ή και σε δικές τους αίθουσες. Παρ’ όλο που ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός 

διέφερε ανάλογα με το εκάστοτε εκπαιδευτικό περιεχόμενο, προϋπόθεση ήταν η καλή 

σύνδεση με το Διαδίκτυο επειδή η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στη ρητορική μίσους στο 

Διαδίκτυο και, επιπλέον, ορισμένοι από τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

προσβάσιμοι μόνο στο Διαδίκτυο. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν υψηλή ικανοποίησης με την 

οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το 95% των εκπαιδευόμενων στην Κροατία 

έδωσε τον υψηλότερο βαθμό για την οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και τη 

μεθοδολογία που εφαρμόστηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο η οργάνωση της συνάντησης 

αξιολογήθηκε ως πολύ καλή (3.5/4 με τα «Άριστα» να πλειοψηφούν).    

 

Όπου ήταν δυνατό, η οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνέβαλε στην επίτευξη 

των εκπαιδευτικών στόχων. Έτσι, η Sofia Development Association κανόνισε ώστε τα είδη 

catering να τα παρέχουν μετανάστες μάγειροι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πολυπολιτισμικό γεύμα μετέτρεψε τη θεωρητική γνώση σε πραγματικότητα και η 

συνάντηση με τους μετανάστες μάγειρους κατέδειξε ότι η ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο 

έχει αληθινούς, ζωντανούς στόχους (Βουλγαρία). 

“ 

” 
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Αποτελέσματα εκπαιδευτικού προγράμματος 

 

Οι στόχοι που τέθηκαν εκπληρώθηκαν με επιτυχία.  

 
Τα οφέλη που αντλήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους:  

 
 

 

 Γνώση  

 

Ένα μεγάλο κομμάτι γνώσης αποκτήθηκε αναφορικά με την ανάπτυξη μιας καλύτερης 

κατανόησης της ρητορικής μίσους, τη δυνατότητα ορισμού της, τη βαθύτερη γνώση σχετικά 

με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την άτυπη εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς 

συνδέεται η ρητορική μίσους με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία του λόγου και την 

τρέχουσα τάση κανονικοποίησης της ρητορικής μίσους. Οι συμμετέχοντες επίσης απέκτησαν 

γνώση σχετικά με την ανάγκη αναγνώρισης, πρόληψης και αντίδρασης στη ρητορική μίσους. 

Οι συμμετέχοντες έμαθαν τις νέες πρακτικές αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους. 

Βελτίωσαν τον αλφαβητισμό τους σχετικά μετά τα μέσα επικοινωνίας και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Το γεγονός ότι έπαιρναν μέρος σε ένα διεθνές πρόγραμμα σήμαινε 

επίσης ότι οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα διαφορετικά ζητήματα με 

τα οποία έρχονται αντιμέτωποι σε άλλες χώρες, καθώς και τις διαφορετικές επιτυχημένες 

στρατηγικές που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.   

 

 

 

 

Δεξιότητες και ικανότητες 

 

Οι συμμετέχοντες ανάπτυξαν τις δεξιότητες της καλύτερης ανάλυσης καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων και των διαδικτυακών καταστάσεων, της αναγνώρισης περιστατικών 

ρητορικής μίσους, της κριτικής σκέψης μέσω της επαλήθευσης των γεγονότων, της πηγής 

πληροφόρησης, του περιεχομένου. Επίσης, απέκτησαν δεξιότητες στην ανάπτυξη και διάδοση 

θετικών αντεπιχειρημάτων: αφήγηση ιστοριών, επιλογή των κατάλληλων καναλιών, 

οπτικών υλικών, μηνυμάτων. Σχεδόν ομόφωνα, οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι μπορούσαν 

με άνεση να εξηγήσουν τι είναι η ρητορική μίσους από προσωπική, συναισθηματική, 

Πριν από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δεν είχα ακούσει για τη ρητορική μίσους, 

όμως τώρα, στο τέλος του εργαστηρίου, έχω αποκτήσει καλή γνώση αυτού του 

φαινομένου (Ρουμανία).  

 

“ 

” 
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κοινωνική, ακόμα και νομική άποψη. Οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς να χρησιμοποιούν τα 

εργαλεία στην πλατφόρμα του έργου, για παράδειγμα, εργαλεία όπως την εφαρμογή για την 

αποτύπωση εικόνων  (“capture picture”), καθώς και τα αναρτημένα δημιουργικά εργαλεία.  

Για το κοινό-στόχο των 

ειδικών (όπως για τους 

ειδικούς της εκπαίδευσης 

στο Ηνωμένο Βασίλειο), ο 

εκπαιδευτικός στόχος δεν 

ήταν τόσο η μετάδοση 

γνώσης όσο η δικτύωση, η 

πρόσβαση σε καινούργιους 

πόρους και εταίρους, οι 

οποίοι ήταν ενεργοί στο 

πεδίο της αντιμετώπισης 

του διαδικτυακού μίσους.    

 

 

Εκπαίδευση στη Σόφια, Βουλγαρία 

 

 

Στάση  

 

  
 

Το σεμινάριο είχε έντονη επίδραση στις στάσεις των συμμετεχόντων. Πολλοί αισθάνθηκαν 
μια ανανεωμένη ενσυναίσθηση σε σχέση με όσους αποτελούν στόχο της ρητορικής μίσους, 
άλλοι πήραν κίνητρα για να αυξήσουν την ενασχόλησή τους με το θέμα, ενώ κάποιοι άλλοι 
απέκτησαν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συνέπειες της ρητορικής μίσους.  

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά προγράμματα απέκτησε επίγνωση της 

διαδικτυακής διάστασης της ρητορικής μίσους και της δυνητικής βλάβης που μπορεί να 

επιφέρει στις δημοκρατικές διαδικασίες και εξέφρασε προθυμία να ασχοληθεί με το θέμα. 

Έτσι, για παράδειγμα, πάνω από το 55% των εκπαιδευόμενων στη Ρουμανία εξέφρασαν την 

επιθυμία να παρακολουθήσουν περισσότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και 

δραστηριότητες δικτύωσης.  

 

Έμαθα να μην κρίνω τους ανθρώπους, να αποφεύγω τα στερεότυπα και να αναζητώ τα θετικά. 

(Δημοκρατία της Τσεχίας) 

 

“ 

” 
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Νέες συνεργασίες 

Ένα εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, που προέκυψε εξαιτίας τους γεγονότος της συνεύρεσης 

διαφορετικών ομάδων εκπαιδευομένων, ήταν η ανάδυση δικτύων τοπικών εταίρων για την 

αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους μέσα από την παραγωγή και τη διάδοση θετικών 

μηνυμάτων.  

 

 

 

 

Συμμετοχή στη Συμμαχία Αγγελιοφόρων Θετικών 

Μηνυμάτων 

 

Ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, περισσότεροι από 80 συμμετέχοντες έγιναν μέλη της 

διαδικτυακής κοινότητας Αγγελιοφόρων Θετικών Μηνυμάτων και εξέφρασαν την 

υποστήριξή τους στο εγχείρημα της αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο. 

Συνολικά, περίπου το 85% των εκπαιδευόμενων είπαν ότι θα τους ενδιέφερε να 

συμμετάσχουν στην εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο του 

προγράμματος.   

Το αποτέλεσμα του τέταρτου εκπαιδευτικού στόχου – η ανάπτυξη και η δοκιμή 

εκπαιδευτικού υλικού για τα κοινά-στόχους, το οποίο έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση από 

ομότιμους (peer-to-peer), παρουσιάζεται σε άλλο έγγραφο του προγράμματος: στον Οδηγό 

για το Εκπαιδευτικό Υλικό, που είναι διαθέσιμος στη διαδικτυακή πύλη του έργου.    

 
 

 

Αγγελιαφόροι Θετικών Μηνυμάτων 

Αυτό το εργαστήριο συνέβαλε στη δημιουργία και ανάπτυξη περισσότερων 

καινούργιων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της 

ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο. (Ιταλία) 

 

“ 

” 
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Διδάγματα που αντλήθηκαν:  

 

 Η μεικτή συμμετοχή αντιπροσώπων διαφορετικών ομάδων-στόχων – νέων 

ανθρώπων, μεταναστών και προσφύγων, επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, 

ΤΠΕ εταιρειών, δημοσίων φορέων – είναι εξαιρετικά επωφελής, εντούτοις, απαιτείται 

χρόνος για να «σπάσει ο πάγος» και να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη.   

 

 Μια ακόμη δυσκολία, που πρέπει να θεωρείται αναμενόμενη όταν γίνεται δουλειά με 

μια μεικτή ομάδα εκπαιδευόμενων, είναι οι διαφορές στο επίπεδο της προηγούμενης 

γνώσης και των δεξιοτήτων, ειδικά στην περίπτωση των δεξιοτήτων που πρόκειται να 

αναπτυχθούν εντός του πεδίου επαγγελματικής εμπειρίας ορισμένων συμμετεχόντων. 

Αυτό το στοιχείο πρέπει, συνεπώς, να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό του 

εκπαιδευτικού προγράμματος.  

 

 Είναι απαραίτητο να διατεθεί επαρκής χρόνος για ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα. 

Πολλοί από τους εκπαιδευόμενους θεώρησαν ότι οι 8 ώρες ήταν λίγες για την επαρκή 

απόκτηση γνώσης και την ανάπτυξη και εξάσκηση των δεξιοτήτων.  

 

 Καίριας σημασίας είναι η χρήση διαδικτυακών υλικών και τεχνικών, κατάλληλων για 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα εκπαιδευτικά εργαστήρια για την αντιμετώπιση 

της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο. Τα εκπαιδευτικά δρώμενα, όπως αυτά του 

προγράμματος των Αγγελιαφόρων Θετικών Μηνυμάτων, χρησίμευσαν για τη 

διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους οι υφιστάμενες τεχνικές θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν σε ένα διαδικτυακό πλαίσιο, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα συμπαγής 

εμπειρία στο πεδίο αυτό.   

 

 Πολύ σημαντική είναι η ενθάρρυνση και η κινητοποίηση των εκπαιδευόμενων στη 

δημιουργία περιεχομένου για την καταπολέμηση του μίσους στο Διαδίκτυο. Είναι 

σημαντική η έκκληση για δράση, καθώς οι άνθρωποι που διάκεινται θετικά προς το 

θέμα συχνά έχουν την έντονη επιθυμία να δράσουν.   

 

 Πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση τεχνικών που προωθούν την ανοιχτή και 

αποτελεσματική επικοινωνία σκέψεων και ιδεών.  

 

 Η αποκλειστική ενασχόληση με νομικά ζητήματα και με ζητήματα πολιτικής δεν είναι 

επαρκής. Αντίθετα, είναι απαραίτητη η χρήση αληθινών ιστοριών και των ιδεών 

αληθινών ανθρώπων. Όσο περισσότερο οι συμμετέχοντες συναισθάνονται και 

συμπάσχουν με τους στόχους της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο, τόσο πιο εύκολο 

είναι να δημιουργηθεί αξία γι’ αυτούς. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
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βασίζονται σε σενάρια είναι πολύ αποτελεσματικές ως μία μορφή αφήγησης ιστοριών, 

κινητοποιούν τα συναισθήματα, παρέχουν ένα κοινό πλαίσιο και ξυπνούν αναμνήσεις.  

 

 Η παροχή ευκαιριών για δικτύωση και συνεισφορά από τους συμμετέχοντες στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι οποίοι είναι ενεργοί στο πεδίο της αντιμετώπισης της 

ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο, είναι εξαιρετικά επωφελής στη διαδικασία της 

αμοιβαίας μάθησης και στην προώθηση περαιτέρω συνεργατικών δραστηριοτήτων.    

 

 

 Οι καλές πρακτικές αποτελούν έμπνευση και είναι πιο εύκολο να ταυτιστεί κανείς με 

αυτές, κατά συνέπεια πρέπει να ενθαρρύνεται η αναπαραγωγή τους. Από την άλλη 

πλευρά ωστόσο, η αναφορά στις αποτυχίες επίσης αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία 

για μάθηση καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας διόρθωσης λαθών.  

 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι αναμένουν ότι θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερους 

πόρους μετά την εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, συνίσταται να δημιουργηθεί μια 

δεξαμενή κατάλληλων πόρων, η οποία να είναι διαθέσιμη πριν την εκπαίδευση και να 

ενημερώνεται τακτικά μετά την εκπαίδευση.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   


