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Περίληψη 

Το έργο «Συμμαχία Αγγελιοφόρων για την Ανάπτυξη και Διάδοση Θετικών 

Μηνυμάτων Ενάντια στη Ρητορική Μίσους στο Διαδίκτυο» πραγματεύεται το 

ζήτημα της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο ενάντια στους μετανάστες, τους 

πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο σε επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ανταποκρίνεται στην ανάγκη για πιο αποτελεσματική ανταπόκριση της 

κοινωνίας των πολιτών στη ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο μέσω της 

ανταλλαγής και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και της ενεργούς ενασχόλησης 

των τοπικών κοινοτήτων με στόχο την ανάπτυξη και ανταλλαγή ισχυρών 

αντεπιχειρημάτων (counter-narratives) κατά του ξενοφοβικού λόγου.  

Η ανάλυση περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης καλύπτει δύο χρονικές 

περιόδους: μία περίοδο δύο μηνών μέσα στο 2016, η οποία περιστρέφεται γύρω 

από ένα συγκεκριμένο επιλεγμένο συμβάν και μία περίοδο μίας εβδομάδας μέσα 

στο 2017. Στις δύο αυτές χρονικές περιόδους γίνεται παρακολούθηση και 

καταγραφή των διαδικτυακών τόπων ενημέρωσης (καθώς και των 

λογαριασμών στο Facebook και το Twitter) τριών επιλεγμένων μέσων 

ενημέρωσης (της Καθημερινής, του Πρώτου Θέματος και του Αντέννα), με τη 

χρήση αυτοποιημένου αλγόριθμου αναζήτησης δεδομένων και με σκοπό τη 

διερεύνηση των επιπέδων της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο και των τρόπων 

με τους οποίους αυτή προωθείται.  

Η ενημέρωση από μέσα ενημέρωσης στο Διαδίκτυο καθώς και ο σχολιασμός και 

η ανταλλαγή των ειδήσεων είναι πολύ διαδεδομένα στην Ελλάδα. Εντούτοις, το 

πρόβλημα της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο έχει επιδεινωθεί τα τελευταία 

χρόνια εξαιτίας των ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που 

επικρατούν καθώς και της άφιξης μεγάλου αριθμού προσφύγων στη χώρα. 

Παράλληλα, και παρά την ύπαρξη ενός αυστηρού νομικού πλαισίου, το 

Διαδίκτυο στην Ελλάδα είναι χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από την απουσία 

ρύθμισης.  
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Η παρούσα έκθεση ξεκινά με το τμήμα περί της μεθοδολογίας της έρευνας. Το 

τμήμα αυτό περιλαμβάνει (α) το ερευνητικό πρόβλημα και τον σκοπό της 

έρευνας, (β) την αιτιολόγηση της έρευνας, (γ) τους ορισμούς που 

χρησιμοποιούνται και (δ) τις ερευνητικές μεθόδους. 

Στη συνέχεια, εξετάζεται το εθνικό πλαίσιο και αιτιολογείται η επιλογή των δέκα 

λέξεων-κλειδιά και των τριών μέσων ενημέρωσης. Το τμήμα για τα ευρήματα 

της έρευνας περιλαμβάνει (α) το πεδίο της ανάλυσης, (β) ανάλυση των 

δεδομένων από τους λογαριασμούς των τριών επιλεγμένων μέσων ενημέρωσης 

στο Twitter και το Facebook για την περίοδο από 28 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2017, 

(γ) ανάλυση των δεδομένων από τους λογαριασμούς των τριών επιλεγμένων 

μέσων ενημέρωσης στο Twitter και το Facebook για την περίοδο από 16 

Σεπτεμβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2016, (δ) ορισμένα προκαταρκτικά 

συμπεράσματα και συγκρίσεις της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο στις δύο 

διαφορετικές χρονικές περιόδους, επίσης συγκρίσεις μεταξύ των επιλεγμένων 

μέσων ενημέρωσης καθώς και συγκρίσεις σχετικά με τις διαφορές που 

παρουσιάζουν διαφορετικές δικτυακές πλατφόρμες. Το τελικό τμήμα της 

έκθεσης περιέχει τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας. 

1. Μεθοδολογία

1.1 Η προβληματική της έρευνας και ο στόχος αυτής 

Η προβληματική της έρευνας καθορίζεται από τους βασικούς στόχους του 

έργου, δηλαδή τη διερεύνηση, την ανάλυση, την ταξινόμηση και τη σύγκριση 

επιπέδων και τάσεων στη διαδικτυακή ρητορική μίσους ενάντια στους 

μετανάστες και τους πρόσφυγες στα μέσα ενημέρωσης και ειδικά στους 

λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των μέσων ενημέρωσης στις 

χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Η έρευνα καλύπτει τη χρονική περίοδο 2016-

2017. Η έρευνα αξιοποιεί διαφορετικούς σχετικούς δημόσιους πόρους, οι οποίοι 

έχουν ήδη παραχθεί στις συμμετέχουσες χώρες. Τέτοιοι πόροι είναι οι εκθέσεις 
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παρακολούθησης και καταγραφής (monitoring) των μέσων ενημέρωσης, η 

ανάλυση περιεχομένου στα μέσα ενημέρωσης, δημοσκοπήσεις κ.λπ., καθώς 

επίσης ειδικά διαμορφωμένα εργαλεία, δηλαδή ο αυτοματοποιημένος 

αλγόριθμος αναζήτησης δεδομένων, η εφαρμογή του οποίου συσχετίζεται με την 

παρακολούθηση και την καταγραφή των μέσων ενημέρωσης.  

1.2 Αιτιολόγηση της έρευνας 

Ενώ έχουν διεξαχθεί μελέτες για τη ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο σε 

μεμονωμένες χώρες και εντός της Ε.Ε., λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στη 

ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο, η οποία παράγεται από κοινού από τα μέσα 

ενημέρωσης και τους μεμονωμένους χρήστες: στα φόρα συζητήσεων που 

υποστηρίζονται από τις διαδικτυακές πλατφόρμες των μέσων ενημέρωσης και 

που περιέχουν τα σχόλια των αναγνωστών και στο περιεχόμενο (και τα σχόλια) 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των βασικών μέσων ενημέρωσης. Η αύξηση 

των κρουσμάτων διαδικτυακής ρητορικής μίσους ενάντια στους μετανάστες και 

τους πρόσφυγες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν 

συνοδεύεται απαραιτήτως από αυξημένη αυτο-ρύθμιση ή από αυξημένες 

προσπάθειες θέσπισης και επιβολής νόμων. Η ανάλυση του περιεχομένου των 

μέσων ενημέρωσης είναι συμπληρωματική προς το παραδοτέο υπ’ αριθμόν 1.1: 

Η χαρτογράφηση του εθνικού πλαισίου με αξιολόγηση των προσπαθειών 

πρόληψης και αντιμετώπισης των κρουσμάτων ρητορικής μίσους σε κάθε χώρα. 

Σκοπός είναι η καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ περιστατικών όπως 

προγραμματισμένα πολιτικά συμβάντα (π.χ. εκλογές), τρομοκρατικές επιθέσεις 

στο εσωτερικό και το εξωτερικό, κύματα προσφύγων και συγκεκριμένες τοπικές 

αντιδράσεις, αφ’ ενός, και των επιπέδων ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο. αφ’ 

ετέρου. Η ανάλυση περιεχομένου επιχειρεί επίσης να μελετήσει ένα δείγμα 

διαφορετικών δημοφιλών μέσων ενημέρωσης καθώς και το περιβάλλον που 

δημιουργούν, το οποίο οδηγεί τελικά στη ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο. Η 

παρούσα μελέτη και η συλλογή δεδομένων έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους 

εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς φορείς λήψης αποφάσεων σε ό,τι αφορά την 
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ανάπτυξη πολιτικών, την ανάπτυξη και την υλοποίηση νομοθεσίας για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών 

αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο. Τα πορίσματα των ερευνών 

που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο θα συγκεντρωθούν σε μία συγκριτική 

έκθεση, που θα προβεί σε προτάσεις και η οποία θα απευθύνεται σε 

συγκεκριμένα ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς. 

1.3 Ορισμοί 

Η έρευνα δεν στοχεύει να εμπλακεί σε θεωρητικές συζητήσεις για τον 

προσδιορισμό του όρου «ρητορική μίσους» ή σε συζητήσεις επί των εντάσεων 

για τις έννοιες της ελευθερίας της έκφρασης έναντι της ρητορικής μίσους. Για 

τους σκοπούς της παρούσας μελέτης και δεδομένης της έλλειψης ενός κοινού 

διεθνούς ορισμού για τη ρητορική μίσους, οι εταίροι του έργου συμφώνησαν να 

χρησιμοποιήσουν τον ορισμό που προτείνει το Συμβούλιο της Ευρώπης: «Ο όρος 

“ρητορική μίσους” νοείται ότι περιλαμβάνει κάθε μορφή έκφρασης που διαδίδει, 

υποκινεί, προωθεί ή δικαιολογεί το φυλετικό μίσος, την ξενοφοβία, τον 

αντισημιτισμό ή άλλες μορφές μίσους που στηρίζονται στη μισαλλοδοξία, όπως 

τη μισαλλοδοξία που εκφράζεται μέσα από επιθετικό εθνικισμό και 

εθνοκεντρισμό, διάκριση και εχθρικότητα κατά μειονοτήτων, μεταναστών και 

ανθρώπων μεταναστευτικής καταγωγής». Η έρευνα λαμβάνει επίσης υπόψη το 

άρθρο 2.1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για το έγκλημα στον 

κυβερνοχώρο, το οποίο αναφέρει ότι «ρατσιστικό και ξενοφοβικό υλικό» 

σημαίνει κάθε γραπτό υλικό, εικόνα ή άλλη έκφραση ιδεών ή θεωριών που 

υποστηρίζουν, προάγουν ή υποδαυλίζουν το μίσος, τις διακρίσεις ή τη βία κατά 

κάποιου ατόμου ή ομάδας ατόμων με βάση τη φυλή, το χρώμα, την καταγωγή, 

την εθνική ή την εθνοτική προέλευση, καθώς και τη θρησκεία, εάν αυτή 

χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για κάποιον από τους ανωτέρω παράγοντες. Οι 

εταίροι χρησιμοποιούν επίσης, ως κατευθυντήριες οδηγίες, τον ορισμό του 

μίσους στον κυβερνοχώρο και τα είδη και τους μηχανισμούς που 

χρησιμοποιούνται από αυτούς που εξαπλώνουν ή προωθούν το διαδικτυακό 
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έγκλημα, τα οποία χρησιμοποιούνται από την Αμερικανική Ένωση Αντι-

Δυσφήμισης (εφεξής ADL) «Η ADL ορίζει ως μίσος στον Κυβερνοχώρο κάθε 

χρήση τεχνολογίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την εξάπλωση αντι-

Σημιτικών, ρατσιστικών, φανατικών, ακραίων ή τρομοκρατικών μηνυμάτων ή 

πληροφοριών. Οι εν λόγω τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

περιλαμβάνουν το Διαδίκτυο (όπως ιστοσελίδες, ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης, “Web 2.0” περιεχόμενο παραγόμενο από τον χρήστη, ιστοσελίδες 

γνωριμιών, επιγραμμικά [on-line] παιγνίδια, στιγμιαία μηνυματοδοσία και e-

mail) καθώς και άλλες τεχνολογίες πληροφορικής μέσω ηλεκτρονικών 

υπολογιστών ή κινητών τηλεφώνων (όπως γραπτά μηνύματα ή κινητά 

τηλέφωνα)». 

1.4 Ερευνητικές μέθοδοι

• Αυτοματοποιημένος αλγόριθμος αναζήτησης δεδομένων για την

καταγραφή του περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

των μέσων ενημέρωσης

• Παρακολούθηση και καταγραφή του περιεχομένου των μέσων

ενημέρωσης

Η μεθοδολογία συνίσταται στα εξής:

1) Στην παρακολούθηση και καταγραφή τριών επιλεγμένων διαδικτυακών

μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών τους στα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Twitter) στη διάρκεια μιας

δίμηνης περιόδου γύρω από ένα επιλεγμένο συμβάν το 2016.

2) Στην παρακολούθηση και καταγραφή των τριών επιλεγμένων

διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των

λογαριασμών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και

Twitter) για την περίοδο από 28 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2017.
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Τα δεδομένα παρέχονται από έναν αυτοματοποιημένο αλγόριθμο αναζήτησης 

δεδομένων για την καταγραφή του περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης των μέσων ενημέρωσης. Θα γίνει παρακολούθηση και καταγραφή 

τόσο στο Twitter όσο και στο Facebook. Της εξαγωγής των δεδομένων 

προηγείται η επιλογή δέκα λέξεων-κλειδιά, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 

καταγραφή της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο. 

 

2. Το εθνικό πλαίσιο  
 

Ο αριθμός των ενεργών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα έχει ως εξής: Το 2010 

υπήρχαν 82 εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας στην Ελλάδα, 22 εκ των οποίων 

ήταν κυριακάτικες εφημερίδες. Επιπλέον, κυκλοφορούσαν 607 εφημερίδες σε 

τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Από το 2000 περίπου άρχισαν να κυκλοφορούν 

στην Ελλάδα μια σειρά από δωρεάν έντυπα (Free Press papers). Η αγορά των 

περιοδικών είναι επίσης υπολογίσιμη στην Ελλάδα, καθώς το 2010 

κυκλοφορούσαν περί τα 174 περιοδικά (Kontochristou & Mentzi 2010). Ένα 

χαρακτηριστικό των έντυπων μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα είναι ότι η 

ιδιοκτησία τους εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση στα χέρια λίγων ιδιοκτητών. Η 

οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τα έντυπα μέσα ενημέρωσης: η 

κυκλοφορία των εφημερίδων έχει σημειώσει σημαντική πτώση και αρκετά μέσα 

αναγκάστηκαν να σταματήσουν να εκδίδονται (Iosifidis & Boucas 2015).  
 

Η κύρια πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα το 2010 ήταν η τηλεόραση (με τα 

έντυπα μέσα να καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση). Το 2010, 3,7 εκατομμύρια 

νοικοκυριά στην Ελλάδα είχαν τηλεοπτικές συσκευές (Kontochristou & Mentzi 

2010). Σήμερα υπάρχουν τέσσερα κρατικά εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα, τρία 

κρατικά εθνικά ψηφιακά τηλεοπτικά δίκτυα, ένα κρατικό δίκτυο δορυφορικής 

μετάδοσης και αρκετά ιδιωτικά τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας, εκτός από 
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τους κατά προσέγγιση 150 τοπικούς και περιφερειακούς τηλεοπτικούς 

σταθμούς που εκπέμπουν σε όλη τη χώρα1.  
 

Πράγματι, σύμφωνα με την Έρευνα για τις Ψηφιακές Ειδήσεις 2016 του 

Ινστιτούτου Reuters, σε ό,τι αφορά τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, οι 

Έλληνες παρουσιάζουν μια σαφή προτίμηση στην τηλεόραση για την 

ενημέρωσή τους. Ωστόσο, τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα 

έχουν υποστεί πολλαπλές απώλειες τα τελευταία χρόνια. Όπως επισημαίνεται 

στην Έρευνα για τις Ψηφιακές Ειδήσεις 2017 του Ινστιτούτου Reuters, στη 

διάρκεια του 2016, η αγορά των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης στην 

Ελλάδα υπέστη αυξανόμενες εμπορικές πιέσεις, ενώ επικράτησε επιπλέον 

σύγχυση σχετικά με τα σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με την κατανομή νέων 

τηλεοπτικών αδειών. Η διανομή τηλεοπτικών αδειών σε προσωρινή βάση, που 

ίσχυε στο παρελθόν, καθώς και η πρόσφατη αποτυχημένη προσπάθεια έκδοσης 

μόνιμων αδειών είναι ενδεικτικό ενός μεγαλύτερου προβλήματος: του 

προβλήματος των σχέσεων μεταξύ των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και 

διαφόρων οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων καθώς και της 

προσπάθειας άσκησης πολιτικής επιρροής μέσω των μέσων ενημέρωσης. 

Επιπλέον, το 2016, ο παλιότερος και για πολλά χρόνια μεγαλύτερος εμπορικός 

τηλεοπτικός σταθμός στην Ελλάδα (το MEGA) αναγκάστηκε να διακόψει την 

παραγωγή νέου περιεχομένου λόγω χρεών. Παράλληλα, η πτώση της 

κυκλοφορίας των εφημερίδων συνεχίστηκε (Καλογερόπουλος, Παναγιώτου & 

Δημητρακοπούλου 2016: 72). 
 

Τόσο η Έρευνα για τις Ψηφιακές Ειδήσεις του 2016 όσο και αυτή του 2017 από 

το Ινστιτούτο Reuters δείχνουν ότι, σε σύγκριση με τους ερωτηθέντες σε άλλες 

χώρες, οι Έλληνες επιδεικνύουν χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης στα 

ενημερωτικά μέσα και εκφράζουν τους σοβαρότερους προβληματισμούς για την 

επιρροή επιχειρηματικών και πολιτικών συμφερόντων πάνω στο συντακτικό 

περιεχόμενο (editorial content). Παράλληλα, όπως επιβεβαιώνουν και οι δύο 

εκθέσεις, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλή χρήση των μέσων κοινωνικής 

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Media_of_Greece#Television_broadcasting  
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δικτύωσης για ενημερωτικούς σκοπούς. Σύμφωνα με την έκθεση του 2017, το 

95% των Ελλήνων ενημερώνεται για τις ειδήσεις διαδικτυακά2. Επίσης, οι 

Έλληνες χρησιμοποιούν περισσότερους ειδησεογραφικούς οργανισμούς κατά 

μέσο όρο σε σύγκριση με κάθε άλλη χώρα της έρευνας, εκτός από την Τουρκία. Η 

αγορά των μέσων ενημέρωσης στο Διαδίκτυο στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά 

διασπασμένη. Ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι ενημερωτικές σελίδες, οι οποίες 

τακτικά περιέχουν θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με θέματα υγείας και με 

πολιτικά θέματα. Μάλιστα, σε σχέση με την κατάσταση στις άλλες χώρες, τα 

ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία οι 

άνθρωποι εμπιστεύονται περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης3.  
 

Τα ευρήματα της Έρευνας του Reuters για τις Ψηφιακές Ειδήσεις στην Ελλάδα 

(2016) επιβεβαιώνουν ότι το Διαδίκτυο είναι το προτιμώμενο μέσο για την 

αναζήτηση και ανάγνωση των ειδήσεων, ειδικά σε σύγκριση με τα παραδοσιακά 

μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 34% 

ενημερώνεται από ενημερωτικούς ιστότοπους και το 27% από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Η τηλεόραση καταλαμβάνει την τρίτη θέση ως μέσο 

ενημέρωσης. Μόνο το 21% προτιμούν αυτό το μέσο για την ενημέρωσή τους. Το 

5% των Ελλήνων επιλέγουν τα έντυπα μέσα ενημέρωσης και μόνο το 3% 

επιλέγουν το ραδιόφωνο για την ενημέρωσή τους. 
 

Οι Έλληνες χρήστες στρέφονται προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 

ενημέρωση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τους χρήστες σε άλλες χώρες, όπου 

η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι επίσης υψηλή. Το Facebook 

είναι το πιο δημοφιλές μέσο τόσο για γενική όσο και για ενημερωτική χρήση 

(80% και 58% αντίστοιχα). Ακολουθεί το YouTube. Η γενική χρήση του 

YouTube φτάνει στο 75%, ωστόσο, μόνο το 34% το χρησιμοποιεί ως μέσο 

ενημέρωσης. Το 32% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν το Viber και το 25% το 

Twitter. Η πλειοψηφία των χρηστών του Twitter, χρησιμοποιεί την πλατφόρμα 

για πληροφορίες και ειδήσεις. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι οι Έλληνες 

2  Πρέπει να επισημανθεί ότι η έρευνα του Ινστιτούτου Reuters διενεργήθηκε διαδικτυακά. Αυτό σημαίνει 
ότι δεν αντιπροσωπεύονται οι μη ενεργοί Έλληνες στο Διαδίκτυο. 
3  http://www.digitalnewsreport.org/survey/2017/overview-key-findings-2017/  
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που ενημερώνονται από το διαδίκτυο στρέφονται σε καινούργιες ενημερωτικές 

σελίδες που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά στο διαδίκτυο (digital-born outlets), 

αντί να επισκέπτονται τις σελίδες των παραδοσιακών μέσων (Καλογερόπουλος, 

Παναγιώτου & Δημητρακοπούλου 2016). Η Έρευνα του Ινστιτούτου Reuters, 

που δημοσιεύθηκε το 2017, επιβεβαιώνει ότι το Facebook είναι η πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα για ενημέρωση (62% το χρησιμοποιούν), ενώ το 

32% των Ελλήνων χρησιμοποιούν το YouTube για το ειδησεογραφικό του 

περιεχόμενο. Το 17% των Ελλήνων χρησιμοποιούν το Facebook Messenger για 

ενημέρωση και το 13% το Twitter. 
 

Η συμμετοχή μέσω του σχολιασμού και της ανταλλαγής των ειδήσεων είναι 

επίσης πολύ υψηλή στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Έρευνα για τις Ψηφιακές 

Ειδήσεις του Reuters (2017), αυτό είναι ένδειξη της πόλωσης του πολιτικού 

περιβάλλοντος και της δυσπιστίας απέναντι στο δημοσιογραφικό περιεχόμενο. 

Η Έρευνα του Reuters του 2016 δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Σχεδόν οι 

μισοί από τους Έλληνες χρήστες μοιράζονται τις ειδήσεις που βρίσκουν 

ενδιαφέροντες. Οι Έλληνες χρήστες επίσης διαβάζουν και σχολιάζουν την 

ειδησεογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε υψηλότερο βαθμό (74%) σε 

σύγκριση με τους χρήστες σε άλλες χώρες. Το 86% αντιδρά στις ειδήσεις 

σχολιάζοντας, δηλώνοντας ότι τους αρέσουν, αποστέλλοντάς τες με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αποστέλλοντάς τες μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. 
 

Συνοπτικά, το Διαδίκτυο γενικά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ειδικότερα 

έχουν καταστεί οι πιο δημοφιλείς τρόποι ενημέρωσης για τους Έλληνες. Είναι 

πολύ πιο δημοφιλή από τα παραδοσιακά μέσα. Τα επίπεδα εμπιστοσύνης στα 

παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης είναι πολύ χαμηλά, ενώ η εμπιστοσύνη προς τα 

μέσα ενημέρωσης στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 

υψηλότερη. Σε ό,τι αφορά τις πηγές των ειδήσεων και των πληροφοριών, το 

Ελληνικό Διαδίκτυο το χαρακτηρίζει η πολυδιάσπαση, ενώ ενημερωτικές 

σελίδες που έχουν δημιουργηθεί στο Διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς. 

Επίσης, οι Έλληνες χρήστες σχολιάζουν και μοιράζονται τις ειδήσεις. Τα επίπεδα 

Συμμαχία αγγελιοφόρων για την ανάπτυξη και διάδοση θετικών μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους - 
JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931 

12 
 



 
     

Το παρόν πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

 

σχολιασμού και ανταλλαγής των ειδήσεων εμφανίζονται ιδιαίτερα υψηλά στην 

Ελλάδα. 
 

Το περιεχόμενο των οπτικοακουστικών μέσων ενημέρωσης, όπως επίσης και οι 

ηλεκτρονικές εκδόσεις των έντυπων μέσω καθώς και οι μεταδόσεις στο 

διαδίκτυο, υπόκεινται σε ρύθμιση από το κράτος (και σε αυτό-ρύθμιση). Με 

άλλα λόγια, φαίνεται να υπάρχει ένα επαρκές νομικό πλαίσιο για την 

καταπολέμηση του προβλήματος της ρατσιστικής ρητορικής και της ρητορικής 

μίσους τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης (Π.Δ. 

77/2003 και Ν. 4285/2014) (Iosifidis & Boucas 2015: 28). Στην πράξη, ωστόσο, 

οι αντιδράσεις σε περιστατικά ρητορικής μίσους κρίνονται αναποτελεσματικές. 
 

Η ελληνική νομολογία, όπως και οι ανεξάρτητες αρχές, παρουσιάζουν 

αντιφάσεις και ασυνέπεια, με την έννοια ότι αφ’ ενός περιορίζουν τη 

δημοσιογραφική ελευθερία της έκφρασης όταν πρόκειται για πολιτικά 

πρόσωπα, αφ’ ετέρου όμως συχνά αγνοούν ρατσιστικές μεταδόσεις και 

περιεχόμενο ενάντια στους μετανάστες (Iosifidis and Boucas 2015: 28-29). Στην 

περίπτωση της ρητορικής μίσους, οι προσπάθειες πρόληψης δεν είναι 

συστηματικές και οι σχετικοί ποινικοί νόμοι δεν εφαρμόζονται πάντα (ECRI 

Report 2015: 18). 
 

Το αποτέλεσμα είναι ότι η ρητορική μίσους είναι ευρέως διαδεδομένη στα μέσα 

ενημέρωσης και στο Διαδίκτυο. Κατά κύριο λόγο παραμένει ανεξέλεγκτη και 

ατιμώρητη (ECRI Report 2015: 21). Το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί σημαντικά 

από το 2009, ειδικά στο πλαίσιο της ανόδου της Χρυσής Αυγής (ECRI Report 

2015: 17). Τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα συνέβαλαν στην άνοδο της Χρυσής 

Αυγής και στη νομιμοποίηση της ακροδεξιάς ρητορικής. Τα μέσα ενημέρωσης 

εδώ και χρόνια τροφοδοτούν τα αντι-μεταναστευτικά συναισθήματα και έχουν 

έμμεσα στηρίξει την προπαγάνδα της Χρυσής Αυγής (FIDH/HLHR 2016: 46). 

Ένας από τους τρόπους που το έχουν κάνει αυτό είναι με την παρουσίαση των 

μελών της Χρυσής Αυγής με όρους life-style, υποβαθμίζοντας έτσι την αρνητική 

σημασία της ιδεολογίας τους αντί να την αμφισβητούν και να της 

αντιπαρατίθενται (ECRI Report 2015: 21). 
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Τα αρνητικά στερεότυπα σε σχέση με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες 

είναι πολύ συνηθισμένα στα μέσα ενημέρωσης ((ECRI Report 2015: 21). Η 

κάλυψη του μεταναστευτικού ζητήματος από τα μέσα ενημέρωσης εμφανίζει 

την τάση να περιστρέφεται γύρω από μια πόλωση ενός «εμείς» εναντίον 

«αυτών», στο πλαίσιο της οποίας αποδίδονται αρνητικά χαρακτηριστικά στην 

εικόνα «του άλλου». Παράλληλα, τα μέσα ενημέρωσης συστηματικά 

παρουσιάζουν τον μετανάστη ως «πρόβλημα» ή «απειλή», συνδέοντας 

συστηματικά τους μετανάστες με την ανομία, το έγκλημα, την ανασφάλεια, τη 

νοσηρότητα (τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά) (Πάντζου 2013). 

Επιπλέον, ο λόγος κατά της τρομοκρατίας στα μέσα ενημέρωσης συχνά 

στοχοποιεί τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, καθώς επίσης και τη 

μουσουλμανική κοινότητα γενικά. Με αυτούς τους τρόπους, τα μέσα 

ενημέρωσης έχουν τροφοδοτήσει τη ρητορική μίσους και της ισλαμοφοβία 

(ECRI Report 2015: 21). 
 

Από την άλλη μεριά, τα μέσα ενημέρωσης αγνοούν συστηματικά συγκεκριμένα 

είδη ειδήσεων ή τα απορρίπτουν με δηλώσεις που αντικατοπτρίζουν την 

επίσημη κυβερνητική θέση. Τέτοια είδη ειδήσεων είναι αυτά που αφορούν 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιστορίες κακοποίησης, ιδιαίτερα 

ενάντια σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο (FIDH/HLHR 2016: 48-51). 
 

Σε ό,τι αφορά το Διαδίκτυο, μια συνέπεια των παραπάνω είναι ότι αυτό έχει 

μετατραπεί σε μια πλατφόρμα όπου τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά μηνύματα 

μπορούν να παραχθούν και να βρουν ένα κοινό (Iosifidis & Boucas 2015: 31)4 . 

Σε ένα τέτοιο διαδικτυακό περιβάλλον (online environment), κρούσματα 

διαδικτυακής ρητορικής μίσους όπως αυτά που σχετίζονται με το ζήτημα της 

υποδοχής 40 παιδιών προσφύγων στο 26ο Δημοτικό Σχολείο της Λάρισας, δεν 

είναι ασυνήθη5 . 

4  Βλ. επίσης ECRI Report, 21. 
5 Με αφορμή την επικείμενη υποδοχή 40 παιδιών προσφύγων στο σχολείο, ο Σύλλογος Γονέων του 
σχολείου ανάρτησε ρατσιστικά βίντεο στην ιστοσελίδα του, ενώ παράλληλα ξεκίνησε διαδικτυακό 
«πογκρόμ» με τη χρήση ρητορικής μίσους, ενάντια στα παιδιά προσφύγων καθώς και ενάντια σε όσους 
υποστήριξαν το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση. Η ίδια η Διευθύντρια του σχολείου αποτέλεσε 
κύριο στόχο επίθεσης, σε σημείο που δέχθηκε ακόμα και απειλές για τη ζωή της στο Facebook (βλ. Αγγελή 
2017). 
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3. Επιλογή των λέξεων-κλειδιά 
 

Για τους σκοπούς του αυτοματοποιημένου αλγόριθμού αναζήτησης δεδομένων 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ελληνική ομάδα έργου, σε στενή συνεργασία 

με τη συμβουλευτική επιτροπή του έργου, αποφάσισαν να εστιάσουν στις 

ακόλουθες δέκα λέξεις-κλειδιά: 

1. Τρομοκράτης 

2. Μουσουλμάνος 

3. Εγκληματίες 

4. Ισλάμ 

5. Λάθρο- 

6. Τζιχαντιστές 

7. Εισβολή 

8. Βιάζουν 

9. Πρόσφυγες 

10. Μετανάστες 

 

Οι προαναφερόμενες δέκα λέξεις-κλειδιά προσδιορίστηκαν και επιλέχθηκαν 

κατόπιν συζητήσεων με τη Συμβουλευτική Επιτροπή του έργου. Τα νούμερα 9 

και 10, δηλαδή οι λέξεις «πρόσφυγες» και «μετανάστες», επιλέχθηκαν ως 

ουδέτεροι όροι, οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον προσδιορισμό 

σχετικών δεδομένων. Οι λέξεις «τρομοκράτης», «Μουσουλμάνος», «Ισλάμ», 

«Τζιχαντιστές» επιλέχθηκαν λόγω του συσχετισμού που συχνά γίνεται μεταξύ 

της τρομοκρατίας και των μεταναστών και προσφύγων, αλλά και των 

Μουσουλμάνων γενικότερα. Η λέξη «εγκληματίας» επιλέχθηκε εξαιτίας του 

γεγονότος ότι συχνά συνδέουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες με το 

έγκλημα. Η «εισβολή» είναι μια λέξη που συχνά χρησιμοποιείται με μεγάλη 

ευκολία για να περιγράψει την άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια. Η λέξη «βιάζουν» επιλέχθηκε επειδή συχνά είναι παρούσα σε 
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κρούσματα ρητορικής μίσους. Το πρόθεμα «λαθρο-» είναι ένα ιδιαίτερο 

πρόθεμα, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως αντί για τη λέξη «παράνομος». Ο 

όρος «παράνομος μετανάστης», ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, είναι 

καθαυτός ένας προβληματικός όρος. Ωστόσο, όσοι κάνουν χρήση της ρητορικής 

μίσους πολύ συχνά τον αντικαθιστούν με το πρόθεμα «λάθρο-» ή, επίσης πολύ 

συχνά, χρησιμοποιούν το πρόθεμα αυτό μόνο του με σκοπό να καταστήσουν τον 

όρο ακόμα πιο προσβλητικό. 

 

4. Επιλογή των μέσων ενημέρωσης 
 

Τρία διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης επιλέχθηκαν κατόπιν διαβούλευσης με τη 

Συμβουλευτική Επιτροπή του έργου. Πρωταρχική μέριμνα ήταν να επιλεγούν 

μέσα, τα οποία είχαν ενεργούς λογαριασμούς στο Twitter και στο Facebook. 

Εφόσον αυτή η προϋπόθεση εκπληρώθηκε, τα τρία μέσα ενημέρωσης 

επιλέχθηκαν βάσει των παρακάτω λόγων: 

 
 

Η Καθημερινή 

http://www.kathimerini.gr/ 

www.facebook.com/kathimerinigr/ 

https://twitter.com/kathimerini_gr?lang=el 
 

Η Καθημερινή είναι μια ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, η 

οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1919. Στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας 

της έχει εκφράσει συντηρητικές και δεξιάς ιδεολογικής κατεύθυνσης απόψεις 

και ιδέες. Αυτό που διακρίνει τη συγκεκριμένη εφημερίδα ωστόσο είναι το 

γεγονός ότι θεωρείται ως μια εφημερίδα που αποφεύγει τον λαϊκισμό και την 

ακραία γλώσσα. Θεωρείται πως είναι μια σοβαρή εφημερίδα συντηρητικής και 

δεξιάς τάσης, παρ’ όλο που στις μέρες μας είναι ως πολυσυλλεκτική ως έναν 

βαθμό, καθώς διάφορες πολιτικές τάσεις μπορεί να εκφράζονται από τις σελίδες 

της. 
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Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για την κυκλοφορία και τις πωλήσεις της 

καθημερινής έκδοσης της Καθημερινής, εφόσον η εφημερίδα δεν επιτρέπει στα 

πρακτορεία τύπου την ανακοίνωση τέτοιων στοιχείων6. Ωστόσο, η κυριακάτικη 

έκδοση του έντυπου φύλλου της εφημερίδας ήταν δεύτερη σε πωλήσεις το 

20177. Σύμφωνα με στοιχεία από τρίτους παροχείς web analytics, το 2015 η 

ιστοσελίδα της Καθημερινής ήταν είτε η 81η, η 86η ή η 23η πιο συχνά 

επισκεπτόμενη ενημερωτική ιστοσελίδα στην Ελλάδα, προσελκύοντας πάνω 

από 3 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε μήνα8. Σύμφωνα με την έρευνα του Reuters 

για τις ψηφιακές ειδήσεις στην Ελλάδα (2016), μεταξύ των χρηστών του 

Διαδικτύου, η Καθημερινή, στην παραδοσιακή έντυπη μορφή της (format) ήταν 

η τρίτη σε πωλήσεις εφημερίδα. Μεταξύ των μέσων ενημέρωσης στο διαδίκτυο 

γενικά, κατείχε την 11η θέση (το 22% των χρηστών του διαδικτύου 

επισκεπτόταν στην ιστοσελίδας της σε εβδομαδιαία βάση)9. 

 
 

Αντέννα 

http://www.antenna.gr/ 

https://www.facebook.com/ANT1TV/?ref=ts&fref=ts 

https://twitter.com/ant1tvv?lang-elbg.docx 
 

Ένας από τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε ο τηλεοπτικός σταθμός 

Αντέννα είναι ότι η τηλεόραση παραμένει η πιο δημοφιλής πηγή ενημέρωσης σε 

ό,τι αφορά τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Για τον λόγο αυτό, θεωρήθηκε 

απαραίτητο να συμπεριληφθεί ένας τηλεοπτικός σταθμός στα τρία μέσα 

ενημέρωσης που επιλέχθηκαν. Ο Αντέννα είναι ο δεύτερος ιδιωτικός 

τηλεοπτικός σταθμός που λειτούργησε στην Ελλάδα. Ξεκίνησε να εκπέμπει το 

1989. Η επίσημη ιστοσελίδα του Αντέννα εγκαινιάστηκε το 1997-1998. 

6 Βλ. https://en.wikipedia.org/wiki/Kathimerini  
7 http://www.e-daily.gr/themata/75956/60-katw-oi-pwlhseis-twn-kyriakatikwn-efhmeridwn-mesa-se-5-
xronia  
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Kathimerini  
9 Πρέπει να επισημανθεί ξανά ότι η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την ιδιαιτερότητα ότι τα μεγαλύτερης 
επισκεψιμότητας μέσα ενημέρωσης στο Διαδίκτυο δεν είναι οι ιστοσελίδες των παραδοσιακών μέσων 
ενημέρωσης, αλλά ιστοσελίδες που έχουν πρόσφατα δημιουργηθεί αποκλειστικά στο Διαδίκτυο. 
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Πρόκειται για έναν από τους πιο δημοφιλείς τηλεοπτικούς σταθμούς στην 

Ελλάδα. Ο τηλεοπτικός σταθμός Αντέννα κατείχε την τρίτη θέση μεταξύ των 

χρηστών του διαδικτύου ως παραδοσιακό μέσο ενημέρωσης σε εβδομαδιαία 

βάση (το 44% των ερωτηθέντων στην έρευνα του Reuters για το 2016 δήλωσαν 

ότι παρακολουθούσαν τα νέα στον Αντέννα). Κατείχε επίσης την τέταρτη θέση 

ως η κύρια πηγή ενημέρωσης μεταξύ των παραδοσιακών μέσων για τους 

χρήστες του διαδικτύου (10%). 

 
 

Πρώτο Θέμα 

http://www.protothema.gr/ 

https://www.facebook.com/protothemagr/?fref=ts 

https://twitter.com/protothema?lang-el  
 

Το Πρώτο Θέμα είναι μια κυριακάτικη εφημερίδα. Πρόκειται για την 

κυριακάτικη εφημερίδα με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην Ελλάδα. Είναι 

επίσης ιδιαίτερα δημοφιλής στο διαδίκτυο, παρά το γεγονός ότι η δικτυακή 

δημοφιλία της δεν είναι τόσο υψηλή. Το Πρώτο Θέμα επιλέχθηκε αφ’ ενός λόγω 

της δημοφιλίας του στην παραδοσιακή του μορφή (format) και, αφ’ ετέρου, 

επειδή πρόκειται για την εφημερίδα που συνέβαλε περισσότερο στην άνοδο της 

Χρυσής Αυγής. Αυτό το έπραξε βάσει στημένων ρεπορτάζ, το πιο διαβόητο των 

οποίων ήταν το ρεπορτάζ με τίτλο «Πέτα τη γιαγιά … στη Χρυσή Αυγή»10, και το 

οποίο δημοσιεύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2012. Το συγκεκριμένο άρθρο περιείχε 

φωτογραφίες μελών της Χρυσής Αυγής να φυλάνε ηλικιωμένες κυρίες καθώς 

αυτές έβγαζαν χρήματα από αυτόματα μηχανήματα ανάληψης μετρητών (ATM). 

Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι μία από τις ηλικιωμένες κυρίες ήταν η μητέρα 

ενός από τα μέλη της Χρυσής Αυγής που απεικονίζονταν στη φωτογραφία. Σε 

άλλα άρθρα της, η ίδια εφημερίδα παρουσίαζε τα μέλη της Χρυσής Αυγής ως 

μέλη ομάδων πολιτοφυλακής, που περιπολούσαν τους δρόμους για την 

ασφάλεια των πολιτών ή έδινε έμφαση στη φιλανθρωπική δράση που έκανε η 

10 Ένα λογοπαίγνιο με τον τίτλο της κινηματογραφικής ταινίας του 1987 «Πέτα τη Μαμά από το Τρένο», 
στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Danny DeVito. 
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Χρυσή Αυγή κ.λπ.11 Μετά τον φόνο του Παύλου Φύσσα από ένα μέλος της 

Χρυσής Αυγής, το Πρώτο Θέμα σταμάτησε τα πρωτοσέλιδα άρθρα για τη Χρυσή 

Αυγή. Ωστόσο, τα αντικατέστησε με άρθρα τα οποία εξακολουθούσαν να είναι 

εμφανώς ρατσιστικά. 

 

5. Ευρήματα της έρευνας 
 

Μια βασική απαίτηση του ερευνητικού έργου για τον σκοπό της ανάλυσης 

περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης ήταν η επιλογή ενός συμβάντος που 

έλαβε χώρα το 2016 και το οποίο δυνητικά μπορούσε να δώσει το έναυσμα για 

εκτεταμένες συζητήσεις σχετικά με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Το 

συμβάν που επιλέχθηκε από την ελληνική ομάδα έργου, σε συνεργασία με την 

Συμβουλευτική Επιτροπή του έργου, έλαβε χώρα στο Ωραιόκαστρο, στη βόρεια 

Ελλάδα, στις 16 Οκτωβρίου 2016. Το Ωραιόκαστρο είναι ένα από τα μέρη της 

Ελλάδας στα οποία εγκαινιάστηκαν «Κέντρα Φιλοξενίας» προσφύγων εν μέσω 

διαμαρτυριών ενός μέρους του τοπικού πληθυσμού καθώς και του Δημάρχου 

της πόλης. Στις 16 Οκτωβρίου 2016 συνέβη ένα μοιραίο δυστύχημα, κατά το 

οποίο ένας 76χρονος Έλληνας οδηγός χτύπησες τρεις πρόσφυγες με το 

αυτοκίνητό του. Από τους τρεις, η μητέρα και ο ανήλικος γιος της σκοτώθηκαν, 

ενώ το δεύτερο παιδί τραυματίστηκε. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη ένταση στο 

«Κέντρο Φιλοξενίας» προσφύγων στην περιοχή. Εξαγριωμένοι πρόσφυγες από 

το Κέντρο επιχείρησαν να λυντσάρουν τον 76χρονο οδηγό. Τα ΜΑΤ προσήλθαν 

στην περιοχή με σκοπό να επιβάλουν την τάξη. Εξαιτίας της έντασης, οι 

πυροσβέστες δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή. Οι πρόσφυγες 

πέταγαν πέτρες στους αστυνομικούς ενώ οι δεύτεροι τους πέταγαν 

χειροβομβίδες κρότου-λάμψης. Το συμβάν αυτό προκάλεσε αίσθηση στην κοινή 

γνώμη στην Ελλάδα και οδήγησε σε έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. 

Ανάδευσε συναισθήματα και επιδείνωσε τη ρητορική μίσους. 

 

11  http://archive.efsyn.gr/?p=118424 και http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/ta-mesa-enimerosis-kai-i-
xrysi-aygi-toy-dimitri-psarra.  
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Η ερευνητική υπόθεση είναι ότι η ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο αυξάνεται 

γύρω από ένα σχετικό συμβάν και κορυφώνεται είτε αμέσως μετά από αυτό 

(όταν το συμβάν είναι απροσδόκητο) είτε αμέσως πριν (όταν το συμβάν είναι 

προγραμματισμένο). Στην περίπτωσή μας, το συμβάν που επιλέχθηκε ήταν 

απροσδόκητο (παρ’ όλο που ήδη υπήρχε κάποια ένταση στην περιοχή εξαιτίας 

της ύπαρξης του «Κέντρου Φιλοξενίας» προσφύγων). Για τους σκοπούς της 

έρευνας, ο αυτοματοποιημένος αλγόριθμος αναζήτησης δεδομένων και η 

παρακολούθηση και καταγραφή του περιεχομένου των τριών επιλεγμένω 

μέσων ενημέρωσης και των λογαριασμών που διατηρούν στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, διεξάγονται για μία περίοδο δύο μηνών γύρω από το επιλεγμένο 

συμβάν, που συνέβη το 2016. Στην προκειμένη περίπτωση, από τις 16 

Σεπτεμβρίου ως τις 16 Νοεμβρίου 2016. 

 

Για να έχουν νόημα οι συγκρίσεις σχετικά με την εξασθένιση ή την αύξηση της 

ρητορικής μίσους, επιλέχθηκε μία επιπλέον περίοδος παρακολούθησης και 

καταγραφής, ειδικότερα η περίοδος μίας εβδομάδας μέσα στο 2017: από τις 28 

Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2017. Ο αυτοματοποιημένος αλγόριθμος αναζήτησης 

δεδομένων και η παρακολούθηση και καταγραφή του περιεχομένου των τριών 

επιλεγμένων μέσων ενημέρωσης διεξήχθησαν για την προαναφερόμενη περίοδο 

μέσα στο 2017. 

 

5.1 Πεδίο της ανάλυσης 
 

Η αυτοματοποιημένη αναζήτηση δεδομένων συνέλλεξε και ανέλυσε πάνω από 

134.000 μονάδες από τους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των 

επιλεγμένων μέσων ενημέρωσης: 
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16 Σεπτεμβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2016 
 
Καθημερινή Facebook 

2,626 αναρτήσεις 
19,553 σχόλια 

Twitter 
4,914 tweets 

Πρώτο Θέμα Facebook 
5,742 αναρτήσεις 
71,026 σχόλια 

Twitter 
16,537 tweets 

Αντέννα Facebook 
923 αναρτήσεις 
5,679 σχόλια  

Twitter 
770 tweets 

 
28 Μαΐου 2017 έως 03 Ιουνίου 2017 
 
Καθημερινή Facebook Twitter 

537 tweets 
Πρώτο Θέμα Facebook Twitter 

1,345 tweets 
Αντέννα Facebook Twitter 

52 tweets 
 

Στη συνέχεια, τα δεδομένα από τους λογαριασμούς στο Twitter και το Facebook 

των τριών επιλεγμένων μέσων ενημέρωσης θα αναλυθούν πρώτα για την 

περίοδο από 28 Μαΐου με 3 Ιουνίου 2017 και κατόπιν για την περίοδο από 16 

Σεπτεμβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2016. 

 

 

5.2 Δεδομένα για την περίοδο από 28 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 

2017 
 

Για την περίοδο από τις 28 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκαν 

συσχετίσεις λέξεων (word correlations) τόσο για το Twitter όσο και για το 

Facebook για τα τρία επιλεγμένα μέσα ενημέρωσης. Παρακάτω αναλύονται τα 

δεδομένα από τους λογαριασμούς στο Twitter και το Facebook των επιλεγμένων 

μέσων ενημέρωσης. 
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5.2.1 Η Καθημερινή 
 

Το Διάγραμμα 1, παρακάτω, δείχνει το «σύννεφο λέξεων» (Wordcloud) που 

απεικονίζει τις πιο διαδεδομένες λέξεις στις αναρτήσεις στο Twitter (Tweets), 

που σχετίζονται με την Καθημερινή στην περίοδο από 28 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 

2017. Καμία από τις επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά δεν βρίσκονται σε αυτό το 

«σύννεφο λέξεων». Οι λέξεις που εμφανίζονται πιο συχνά περιστρέφονται γύρω 

από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, εξέχοντα (και, για ορισμένους, 

αμφιλεγόμενου) δεξιού πολιτικού, ο οποίος αποβίωσε στις 29 Μαΐου 2017, σε 

ηλικία 99 ετών. Τα δίγραμμα (bigrams) και τα τρίγραμμα (trigrams) για τα ίδια 

Tweets υποδεικνύουν ότι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος ήταν ο θάνατος του 

Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Λέξεις που σχετίζονται με την κυβέρνηση, τον 

Έλληνα Πρωθυπουργό και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

εμφανίζονται επίσης σε αυτά τα Tweets, όπως και οι λέξεις «κρίση», «χρέος», 

«μέτρα» και “Σόιμπλε». Ένα άλλο σημείο εστίασης φαίνεται να είναι οι διεθνείς 

ειδήσεις και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να 

αποχωρήσει από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η συχνή εμφάνιση της λέξης «Ελληνικό» εδώ (βλ. 

παρακάτω στην παρουσίαση των δεδομένων για το Πρώτο Θέμα, για 

περισσότερες πληροφορίες). 

 
Διάγραμμα 1. «Σύννεφο λέξεων» που απεικονίζει τις πιο διαδεδομένες λέξεις στα Tweets που 

σχετίζονται με την Καθημερινή, 28 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2017. 
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Το Διάγραμμα 2, το οποίο απεικονίζει τις πιο διαδεδομένες λέξεις σε επιλεγμένες 

αναρτήσεις στον λογαριασμό της Καθημερινής στο Facebook για την ίδια 

περίοδο, εμφανίζει μια παρόμοια εικόνα. Ο θάνατος του Κωνσταντίνου 

Μητσοτάκη φαίνεται να είναι το επίκεντρο των αναρτήσεων και εδώ. Άλλα 

σημεία εστίασης φαίνεται να είναι οι εσωτερικές και οι διεθνείς ειδήσεις. Η 

βασική διαφορά μεταξύ των επιλεγμένων αναρτήσεων στο Twitter και στο 

Facebook για την Καθημερινή είναι η επικέντρωση των αναρτήσεων στο 

Facebook στη βομβιστική επίθεση στο Μάντσεστερ (Manchester Arena), που 

συνέβη στις 22 Μαΐου 2017 και είχε ως συνέπεια τον θάνατο είκοσι-τριών 

ανθρώπων. Οι σχετικές λέξεις εδώ φαίνεται να είναι οι λέξεις «Βρετανία», 

«επίθεση» και «συνελήφθη». 

 
Διάγραμμα 2. «Σύννεφο λέξεων» που απεικονίζει τις πιο διαδεδομένες λέξεις στις αναρτήσεις στο 

Facebook που σχετίζονται με την Καθημερινή, 28 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2017. 
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5.2.2 Πρώτο Θέμα 
 

Το Διάγραμμα 3 απεικονίζει το «σύννεφο λέξεων» με τις πιο διαδεδομένες λέξεις 

στις επιλεγμένες αναρτήσεις στο Twitter σε σχέση με το Πρώτο Θέμα από τις 28 

Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2017. Το κύριο θέμα και εδώ είναι ο θάνατος του 

Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, κάτι που φαίνεται και στα δίγραμμα και τα 

τρίγραμμα. Άλλο βασικό επίκεντρο φαίνεται να είναι ο Τραμπ και ο Μακρόν 

καθώς και η Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Εκτός αυτών, 

διαδεδομένες λέξεις όπως «Μέρκελ», «Ελλάδα», «ευρώ» και «χρέος» δείχνουν ότι 

η ελληνική οικονομική κρίση είναι ένα άλλο σημείο ενδιαφέροντος. Η βομβιστική 

επίθεση στο Μάντσεστερ είναι επίσης σημείο ενδιαφέροντος στα επιλεγμένα 

Tweets: οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες σχετικές λέξεις είναι «Μάντσεστερ», 

«επίθεση» και «νεκροί». Ο αυτοματοποιημένος αλγόριθμος αναζήτησης 

δεδομένων βρήκε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των λέξεων «Τζιχαντιστές» και 

«εκτέλεσαν». Η λέξη «μετανάστες» είναι επίσης μια από τις λέξεις που 

χρησιμοποιήθηκαν πιο συχνά εδώ, είναι πιθανό όμως στις αναρτήσεις να 

συνδέεται με τη λέξη «Ελληνικό», μια ακόμη διαδεδομένη λέξη στα επιλεγμένα 

Tweets. Η εξήγηση για τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων «μετανάστες», 

«πρόσφυγες» (όπως φαίνεται στα δίγραμμα και τα τρίγραμμα) και «Ελληνικό» 

βρίσκεται ενδεχομένως στο γεγονός ότι στις 2 Ιουνίου 2017, οι εγκαταστάσεις 

του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, οι οποίες είχαν καταληφθεί από 

πρόσφυγες και μετανάστες, εκκενώθηκαν από την αστυνομία. 

 
Διάγραμμα 3. «Σύννεφο λέξεων» που απεικονίζει τις πιο διαδεδομένες λέξεις στα Tweets που 
σχετίζονται με το Πρώτο Θέμα, 28 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2017. 
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Το Διάγραμμα 4, παρακάτω, απεικονίζει το «σύννεφο λέξεων» που περιέχει τις 

λέξεις που εμφανίζονται πιο συχνά σε αναρτήσεις στο Facebook σε σχέση με το 

Πρώτο Θέμα για την περίοδο από 28 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2017. Τα βασικά 

θέματα φαίνεται να είναι ο θάνατος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το ελληνικό 

χρέος, η τρέχουσα επικαιρότητα (με κάποιου είδους προσωποποιημένη 

δραματοποίηση των ειδήσεων), το δημοφιλές ριάλιτι “Survivor” και πιθανώς η 

βομβιστική επίθεση στο Μάντσεστερ (η συχνά εμφανιζόμενη λέξη «επίθεση» 

πιθανόν να δείχνει κάτι τέτοιο). Τα δίγραμμα και τα τρίγραμμα, ωστόσο, 

αναδεικνύουν ένα επιπλέον επίκεντρο ενδιαφέροντος, την παράνομη προώθηση 

μεταναστών και προσφύγων. 

 
Διάγραμμα 4. «Σύννεφο λέξεων» που απεικονίζει τις πιο διαδεδομένες λέξεις στις αναρτήσεις στο 

Facebook που σχετίζονται με το Πρώτο Θέμα, 28 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2017. 

 

5.2.3 Αντέννα 
 

Τα Διαγράμματα 5 και 6, που παρατίθενται παρακάτω, απεικονίζουν τα 

«σύννεφα λέξεων» που δείχνουν ποιες ήταν οι πιο συχνά εμφανιζόμενες λέξεις 

στις αναρτήσεις στο Twitter και το Facebook αντίστοιχα, σε σχέση με τον ANT1 

TV από τις 28 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2017. Και στις δύο περιπτώσεις, τα κύρια 

θέματα σχετίζονται με τα ειδησεογραφικά προγράμματα και, ιδιαίτερα, με τις 

ψυχαγωγικές εκπομπές του τηλεοπτικού καναλιού. Ειδικά οι ψυχαγωγικές και 
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lifestyle εκπομπές του σταθμού φαίνονται να είναι το αποκλειστικό σημείο 

ενδιαφέροντος, αν δεν λάβει κανείς υπόψη τη λέξη “antennanews”. 

 
Διάγραμμα 5. «Σύννεφο λέξεων» που απεικονίζει τις πιο διαδεδομένες λέξεις στα Tweets που 

σχετίζονται με τον Αντέννα, 28 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2017. 

 
Διάγραμμα 6. «Σύννεφο λέξεων» που απεικονίζει τις πιο διαδεδομένες λέξεις στις αναρτήσεις στο 

Facebook που σχετίζονται με τον Αντέννα, 28 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2017 
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5.2.4 Προκαταρκτικά συμπεράσματα σχετικά με τα 

ευρήματα της έρευνας για την περίοδο από 28 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 

2017 
 

Δύο συμβάντα είναι σημαντικά (από την άποψη του θέματος των μεταναστών 

και των προσφύγων) για την υπό εξέταση περίοδο από 28 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 

2017. Το πρώτο είναι η βομβιστική επίθεση στο Μάντσεστερ, η οποία έλαβε 

χώρα στις 22 Μαΐου 2017, πριν από την υπό εξέταση χρονική περίοδο. Όπως 

φαίνεται, ο αντίκτυπος της είδησης για την επίθεση κράτησε για κάποιο χρονικό 

διάστημα. Το δεύτερο συμβάν είναι η εκκένωση μεταναστών και προσφύγων 

από τις εγκαταστάσεις του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού στην Αθήνα, η 

οποία συνέβη στις 2 Ιουνίου 2017. 
 

Η εκκένωση του Ελληνικού φαίνεται πως αποτέλεσε σημείο ενδιαφέροντος στις 

αναρτήσεις στον λογαριασμό της Καθημερινής στο Twitter, ενώ στις αντίστοιχες 

αναρτήσεις στο Facebook δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στη βομβιστική επίθεση 

στο Μάντσεστερ. Θα μπορούσαν ίσως να εξαχθούν ορισμένα ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των αναρτήσεων στο Twitter 

και στο Facebook, ωστόσο αυτό το θέμα χρειάζεται να διερευνηθεί περισσότερο. 

Η εκκένωση του Ελληνικού συνέβη μόλις μία ημέρα πριν την υπό εξέταση 

χρονική περίοδο στο 2017. Η βομβιστική επίθεση στο Μάντσεστερ φαίνεται να 

κράτησε το ενδιαφέρον των χρηστών του Facebook, όχι όμως και του Twitter. 

Συνολικά, τα θέματα που αναδεικνύονται σε σχέση με την Καθημερινή για την 

επιλεγμένη περίοδο του 2017 επιβεβαιώνουν το σοβαρό προφίλ αυτής της 

συντηρητικής εφημερίδας. Φαίνεται να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ 

εσωτερικών και διεθνών ειδήσεων, ενώ  τα ζητήματα που αφορούν 

μετανάστες/πρόσφυγες φαίνεται να προσελκύουν το ενδιαφέρον μόνο εφόσον 

σχετίζονται με συγκεκριμένες ειδήσεις. Δεν υπάρχει ένδειξη ρατσισμού ή 

διαδικτυακής ρητορικής μίσους από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν. 
 

Οι εσωτερικές και οι διεθνείς ειδήσεις φαίνεται να αποτελούν αντικείμενα 

ενδιαφέροντος και στις αναρτήσεις στους λογαριασμού του Πρώτου Θέματος 

στο Twitter και το Facebook, αν και οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις 
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δίνουν μια ένδειξη της περισσότερο λαϊκίστικης αντιμετώπισης της 

επικαιρότητας από την εφημερίδα. Σε σύγκριση με τα άλλα δύο επιλεγμένα μέσα 

ενημέρωσης, υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με 

μετανάστες και πρόσφυγες. Οι αναρτήσεις στον λογαριασμό του Πρώτου 

Θέματος στο Twitter εστιάζουν τόσο στη βομβιστική επίθεση στο Μάντσεστερ 

όσο και στην εκκένωση του Ελληνικού. Οι λέξεις που εμφανίζονται πιο συχνά 

είναι επιπλέον λέξεις που τείνουν να προκαλούν αίσθηση και ενδεχομένως 

δείχνουν προς την κατεύθυνση της διέγερσης ρατσιστικών αισθημάτων, της 

ξενοφοβίας και της διαδικτυακής ρητορικής μίσους, ιδιαίτερα στην περίπτωση 

που αφορούν τη βομβιστική επίθεση στο Μάντσεστερ. Λέξεις όπως «επίθεση» 

και «νεκροί» είναι έντονες λέξεις, ενώ επιπλέον εντοπίστηκε ισχυρή συσχέτιση 

μεταξύ των λέξεων «Τζιχαντιστές» και «εκτέλεσαν». Οι αναρτήσεις στο 

Facebook δείχνουν ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον και προβληματισμός για τη 

βομβιστική επίθεση στο Μάντσεστερ, αλλά αυτό που δείχνουν επιπλέον είναι 

ότι το Πρώτο Θέμα δεν ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τους μετανάστες 

και τους πρόσφυγες με αφορμή κάποιο σχετικό συμβάν στην ειδησεογραφία. 

Αντίθετα, η ενασχόληση του Πρώτου Θέματος με αυτά τα ζητήματα είναι 

διαρκής, όπως δείχνει η εστίαση του ενδιαφέροντος σε θέματα παράνομης 

διακίνησης μεταναστών και προσφύγων. Τα προαναφερόμενα επιβεβαιώνουν 

το ακροδεξιό, λαϊκίστικο και ρατσιστικό προφίλ της εφημερίδας. Εξάλλου, το 

Πρώτο Θέμα έπαιξε κεντρικό ρόλο στη νομιμοποίηση και την κανονικοποίηση 

(normalization) της Χρυσής Αυγής, όπως έχει ήδη αναφερθεί. 
 

Οι επιλεγμένες αναρτήσεις στους λογαριασμούς του Αντέννα στο Twitter και το 

Facebook δείχνουν το ενδιαφέρον στρέφεται σχεδόν αποκλειστικά στις 

εκπομπές του σταθμού, ειδικά τις ψυχαγωγικές εκπομπές. Ο Αντέννα 

επιλέχθηκε διότι είναι ένας από τους πιο παλιούς και δημοφιλείς τηλεοπτικούς 

σταθμούς καθώς και διότι η τηλεόραση παραμένει η πιο δημοφιλής πηγή 

ενημέρωσης εκτός του διαδικτύου. Ο Αντέννα δεν φαίνεται ωστόσο να έχει 

αξιοποιήσει αυτή την απήχησή του ως παραδοσιακό μέσο ενημέρωσης στο 

πεδίο των διαδικτυακών ειδήσεων. 
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5.3 Δεδομένα για τη χρονική περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου έως 

16 Νοεμβρίου 2016 
 

Συσχετίσεις λέξεων πραγματοποιήθηκαν για την προαναφερόμενη περίοδο μέσα 

στο 2016 για τους λογαριασμούς των επιλεγμένων μέσων ενημέρωσης στο 

Twitter και το Facebook. Παρακάτω αναλύονται τα δεδομένα από τους 

λογαριασμούς αυτούς 

 

5.3.1 Η Καθημερινή 
 

Το Διάγραμμα 7 παρακάτω απεικονίζει ένα γράφημα, στο οποίο εμφανίζεται ο 

αριθμός των Tweets στον λογαριασμό της Καθημερινής στο Twitter. Η 

δραστηριότητα στο Twitter είναι πυκνή για αυτή τη δίμηνη χρονική περίοδο και, 

πράγματι, αυξάνεται σημαντικά τη μέρα του συμβάντος στο Ωραιόκαστρο. 

Ωστόσο, κορυφώνεται στις 8 Νοεμβρίου 2016. Ο αριθμός των αναρτήσεων στο 

Twitter μειώνεται σημαντικά μόλις μία ημέρα μετά το συμβάν, αλλά μετά αρχίζει 

να αυξάνεται πάλι. Το «σύννεφο λέξεων» που σχετίζεται με την Καθημερινή για 

την επιλεγμένη περίοδο του 2016 δεν περιλαμβάνει λέξεις που αφορούν τους 

μετανάστες και τους πρόσφυγες στις ομάδα με τις λέξεις που εμφανίζονται πιο 

συχνά. 

 
Διάγραμμα 7. Γράφημα που απεικονίζει τον αριθμό των αναρτήσεων στο Twitter που σχετίζονται 

με την Καθημερινή για την περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2016. 
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Τα Διαγράμματα 8 και 9 παρακάτω απεικονίζουν τον αριθμό των εγγράφων στο 

Facebook (αναρτήσεις και σχόλια) στη διάρκεια της επιλεγμένης περιόδου και 

τον αριθμό των εγγράφων που περιέχουν τις επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά 

αντίστοιχα. Το πρώτο Γράφημα δείχνει ότι υπάρχει αρκετά πυκνή 

δραστηριότητα στο μεγαλύτερο μέρος της επιλεγμένης περιόδου. Οι αριθμοί 

φαίνεται να κορυφώνονται ιδιαίτερα δύο μέρες μετά το συμβάν. Ωστόσο, 

υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες κορυφώνεται η δραστηριότητα και πριν από 

το επιλεγμένο συμβάν στο Ωραιόκαστρο, χωρίς όμως να είναι έντονη η διαφορά. 

Η μεγαλύτερη κορύφωση σε αυτή τη δίμηνη περίοδο είναι στις 26 Οκτωβρίου 

και μετά πάλι στις 27 Οκτωβρίου, δηλαδή, δέκα μέρες μετά το συμβάν στο 

Ωραιόκαστρο. Η υπόλοιπη επιλεγμένη περίοδος επίσης εμφανίζει πολύ υψηλά 

επίπεδα δραστηριότητας. 

 

Το δεύτερο Γράφημα, που απεικονίζει τον αριθμό των εγγράφων στο Facebook 

τα οποία περιέχουν τις επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά στην υπό εξέταση χρονική 

περίοδο, δείχνει ότι πολύ λίγα τέτοια έγγραφα υπήρχαν λίγες μέρες πριν το 

συμβάν στο Ωραιόκαστρο. Εντούτοις, αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι ο αριθμός των εγγράφων κορυφώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 

και, γενικά, ότι ήταν πολύ υψηλός από τις 18 έως τις 24 Σεπτεμβρίου. Η 

συγκεκριμένη κορύφωση της δραστηριότητας (με έγγραφα που περιέχουν τις 

λέξεις-κλειδιά) εξηγείται από το γεγονός ότι στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 το 

στρατόπεδο προσφύγων της Μόρια στη Μυτιλήνη πήρε φωτιά εν μέσω 

συγκρούσεων μεταξύ προσφύγων, του τοπικού πληθυσμού και της αστυνομίας.  
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Διάγραμμα 8. Γράφημα που απεικονίζει τον αριθμό των αναρτήσεων και των σχολίων στο 

Facebook για την περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2016. 

 
 

 
Διάγραμμ 9. Γράφημα που απεικονίζει τον αριθμό των αναρτήσεων και των σχολίων στο Facebook 

τα οποία περιέχουν τις επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά, για την περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου έως 16 

Νοεμβρίου 2016. 
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Εικόνα της φωτιάς στο στρατόπεδο προσφύγων στη Μόρια από την επίσημη ιστοσελίδα της 

Καθημερινής στις 19 Σεπτεμβρίου 2016. 

 
 

Το Διάγραμμα 10 παρακάτω απεικονίζει το «σύννεφο λέξεων» που δείχνει τις 

πιο διαδεδομένες λέξεις στις αναρτήσεις στον λογαριασμό της Καθημερινής στο 

Facebook κατά την περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2016. Παρ’ 

όλο που δεν είναι το αποκλειστικό επίκεντρο του ενδιαφέροντος, λέξεις που 

σχετίζονται με μετανάστες και πρόσφυγες φαίνεται να είναι από τις πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες εκείνης της περιόδου. Δύο από τις λέξεις-κλειδιά, δηλαδή οι 

λέξεις «Τζιχαντιστές» και «πρόσφυγες» βρίσκονται ανάμεσα στις πιο 

διαδεδομένες λέξεις αυτής της περιόδου. Άλλες λέξεις που επίσης φαίνονται να 

σχετίζονται με τους πρόσφυγες είναι οι λέξεις «Συρία», «σταθεροποίηση», 

«πόλεμος», «πόλεμοι». Ενδεχομένως οι λέξεις «ρητορική» και «παιδιά» να 

σχετίζονται με ζητήματα που αφορούν τους πρόσφυγες. Τα δίγραμμα και τα 

τρίγραμμα δείχνουν μια περίεργη συσχέτιση μεταξύ της λέξης μετανάστες με 

τους 400 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Οι φράσεις «σταθεροποίηση 

Συρίας», «πολέμους έχουμε εμείς», «πολέμους έχουμε», «πνίξει μας 

υποδουλώσει» και «πιστούς μέσω προσηλυτισμού» επίσης περιέχονται στα ν-

γράμματα (n-grams). 
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Διάγραμμα 10. «Σύννεφο λέξεων» που απεικονίζει τις πιο διαδεδομένες λέξεις στις αναρτήσεις στο 

Facebook που σχετίζονται με την Καθημερινή από 16 Σεπτεμβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2016. 

 

5.3.2 Πρώτο Θέμα 
 

Το Γράφημα στο Διάγραμμα 11 δείχνει ότι ο αριθμός των Tweets που 

σχετίζονται με το Πρώτο Θέμα αρχίζει να αυξάνεται μία ημέρα μετά το συμβάν 

στο Ωραιόκαστρο. Ωστόσο, οι ημέρες που εμφανίζουν τον μεγαλύτερο αριθμό 

αναρτήσεων στο Twitter είναι η 27η Σεπτεμβρίου και η 8η Νοεμβρίου. Για το 

σύνολο της υπό εξέταση περιόδου, η 13η Οκτωβρίου, δύο ημέρες δηλαδή πριν το 

συμβάν στο Ωραιόκαστρο, είναι η ημέρα κατά την οποία κορυφώνεται η 

δραστηριότητα. 

 
Διάγραμμα 11. Γράφημα που απεικονίζει τον αριθμό των Tweets που σχετίζονται με το Πρώτο 
Θέμα για την περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2016. 
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Το σχετικό «σύννεφο λέξεων» που απεικονίζει τις λέξεις που εμφανίστηκαν πιο 

συχνά στις αναρτήσεις στον λογαριασμό του Πρώτου Θέματος στο Twitter για 

την υό εξέταση περίοδο, περιέχει μόνο δύο λέξεις που ίσως μπορούν να 

συσχετιστούν με μετανάστες/πρόσφυγες σε ένα πλαίσιο ρητορικής μίσους, 

δηλαδή τις λέξεις «επίθεση» και «σοκ». Οι υπόλοιπες πιο διαδεδομένες λέξεις 

αφορούν κυρίως εσωτερικές και διεθνείς ειδήσεις. 

 

Τα Διαγράμματα 12 και 13 παρακάτω περιέχουν Γραφήματα που απεικονίζουν 

τον αριθμό των εγγράφων στο Facebook (αναρτήσεις και σχόλια) που 

σχετίζονται με το Πρώτο Θέμα στη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου καθώς 

και τον αριθμό των εγγράφων που περιέχουν τις επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά 

αντίστοιχα. Το πρώτο Γράφημα δείχνει ότι υπάρχει αρκετά πυκνή 

δραστηριότητα στο μεγαλύτερο διάστημα αυτής της περιόδου. Ο αριθμός των 

εγγράφων στο Facebook αυξάνεται την πρώτη και τη δεύτερη μέρα μετά το 

συμβάν, κατόπιν σημειώνεται μια μικρή μείωση και μετά αυξάνεται πάλι. Η 3η 

Οκτωβρίου είναι η ημέρα με τον υψηλότερο αριθμό αναρτήσεων στο Facebook. 

Από τις πλέον δραστήριες ημέρες είναι επίσης η 13η και 14 Οκτωβρίου, η 27η και 

η 28η Οκτωβρίου και η 1η και η 2α Νοεμβρίου.  

 

Το δεύτερο Γράφημα δείχνει ότι ο αριθμός των εγγράφων στο Facebook που 

περιέχουν τις επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά είναι υψηλότερος δύο ημέρες μετά το 

συμβάν. Εντούτοις, η ημέρα με τον υψηλότερο αριθμό εγγράφων με τις λέξεις-

κλειδιά σε όλη αυτή την περίοδο είναι η 20η Σεπτεμβρίου και το γεγονός αυτό 

σχετίζεται με τις συγκρούσεις και τη φωτιά στο στρατόπεδο προσφύγω στη 

Μόρια, που αναφέρθηκε παραπάνω. Εκτός των παραπάνω, υπάρχουν και άλλες 

ημέρες αυξημένης δραστηριότητας τόσο πριν όσο και μετά το συμβάν στο 

Ωραιόκαστρο. 
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Διάγραμμα 12. Γράφημα που απεικονίζει τον αριθμό των αναρτήσεων και σχολίων στο Facebook 

που σχετίζονται με το Πρώτο Θέμα για την περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2016. 

 

 

 
Διάγραμμα 13. Γράφημα που απεικονίζει τον αριθμό των αναρτήσεων και σχολίων στο Facebook 

που σχετίζονται με το Πρώτο Θέμα και που περιέχουν τις επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά, για την 

περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2016. 
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Εικόνα της φωτιάς στο στρατόπεδο προσφύγων στη Μόρια από την επίσημη ιστοσελίδα του 

Πρώτου Θέματος στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 (οι λέξεις «χάος» και «άγριες συγκρούσεις» 

περιέχονται στον τίτλο και την εισαγωγική παράγραφο).  

 

 
 

Άρθρο στον επίσημο ιστότοπο του Πρώτου Θέματος την ίδια ημέρα, με τον τίτλο «Κάτοικοι 

Μόριας: Δεν κοιμόμαστε – Φοβόμαστε μην μπουν στα σπίτια μας». 
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Το Διάγραμμα 14 απεικονίζει το «σύννεφο λέξεων» με τις πιο διαδεδομένες 

λέξεις στον λογαριασμό του Facebook του Πρώτου Θέματος για την περίοδο από 

16 Σεπτεμβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2016. Η λέξη «πρόσφυγες» είναι από τις πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις. Περιέχεται επίσης η λέξη «Ισλάμ». Η λέξη 

«λιντσάρουν» ίσως να σχετίζεται με το συμβάν στο Ωραιόκαστρο, δεδομένων 

των αναφορών ότι οι πρόσφυγες επιχείρησαν να λυντσάρουν τον οδηγό του 

οχήματος που σκότωσε δύο πρόσφυγες και τραυμάτισε έναν. Εκτός αυτών,  οι 

λέξεις «Μυρσίνη» και «Ηλεία» επίσης κατέχουν εξέχουσα θέση. Κυρίαρχο 

στοιχείο στα δίγραμμα και τα τρίγραμμα για την ίδια χρονική περίοδο είναι η 

συσχέτιση των λέξεων «λιντσάρουν» και «μετανάστες». Το άλλο κεντρικό θέμα 

είναι το συμβάν στο στρατόπεδο προσφύγων στη Μυρσίνη Ηλείας στις 24 

Οκτωβρίου 2016, κατά το οποίο, μετά τον πνιγμό ενός δίχρονου 

προσφυγόπουλου, αρκετοί πρόσφυγες προέβησαν σε βίαιες ενέργειες και 

ξυλοκόπησαν μια γυναίκα που δούλευε για τις υπηρεσίες τροφοδοσίας 

(catering) του στρατοπέδου προσφύγων.  

 
Διάγραμμα 14. «Σύννεφο λέξεων» με τις πιο διαδεδομένες λέξεις στις αναρτήσεις στο Facebook 

που σχετίζονται με το Πρώτο Θέμα κατά την περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2017. 
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5.3.3 Αντέννα 

Τα Διαγράμματα 15 και 15 απεικονίζουν αφ’ ενός το Γράφημα με τον αριθμό 

αναρτήσεων που σχετίζονται με τον λογαριασμό του Αντέννα στο Twitter και 

αφ’ ετέρου το Γράφημα με τον αριθμό των εγγράφων στον λογαριασμό του 

Αντέννα στο Facebook,  κατά την υπό εξέταση περίοδο στο 2016. Ο αριθμός των 

αναρτήσεων στο Twitter σαφέστατα κορυφώθηκε δύο ημέρες μετά το συμβάν 

στο Ωραιόκαστρο. Η τρίτη ημέρα μετά το συμβάν είναι επίσης ημέρα αυξημένης 

δραστηριότητας στο Twitter. Ωστόσο, κατά τη δίμηνη αυτή περίοδο, 

εμφανίζονται και άλλα σημεία με έξαρση στης δραστηριότητας στο Twitter, 

τόσο πριν όσο και μετά το συμβάν. Ο αριθμός των εγγράφων στο Facebook που 

περιέχουν τις επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά παρουσιάζει μια αύξηση στις ημέρες 

μετά το συμβάν στο Ωραιόκαστρο. Η ημέρα με τον σαφέστατα υψηλότερο 

αριθμό αναρτήσεων είναι η 4η Νοεμβρίου, ενώ ο αριθμός των αναρτήσεων είναι 

εξαιρετικά υψηλός και στις 3 Οκτωβρίου όπως και στις 13 Νοεμβρίου. 

Διάγραμμα 15. Γράφημα που απεικονίζει τον αριθμό των αναρτήσεων στον Twitter που 

σχετίζονται με τον Αντέννα κατά την περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2016. 
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Διάγραμμα 16. Γράφημα που απεικονίζει τον αριθμό των εγγράφων στο Facebook (αναρτήσεις και 

σχόλια) που σχετίζονται με τον Αντέννα κατά την περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου έως 16 Νοεμβρίου 

2016. 

 

Τα «σύννεφα λέξεων» για το Twitter και το Facebook, τα οποία σχετίζονται με 

τον Αντέννα, δεν δείχνουν την ύπαρξη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για ζητήματα 

σχετικά με τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες. Κατά κύριο λόγο, αφορούν τα 

προγράμματα του τηλεοπτικού σταθμού και ιδιαίτερα τις ψυχαγωγικές και 

lifestyle εκπομπές. 
 

 

5.3.4 Προκαταρκτικά συμπεράσματα σχετικά με τα 

ευρήματα της έρευνας για τη χρονική περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου 

έως 16 Νοεμβρίου 2016 
 

Τα Γραφήματα που απεικονίζουν τον αριθμό των Tweets και τον αριθμό των 

εγγράφων (αναρτήσεις και σχόλια) στο Facebook αναφορικά και με τα τρία 

μέσα ενημέρωσης για την υπό εξέταση περίοδο δεν δείχνουν την αναμενόμενη 

κορύφωση της δραστηριότητας στις ημέρες μετά το συμβάν στο Ωραιόκαστρο. 

Η μόνη εξαίρεση είναι ο αριθμός των αναρτήσεων στον λογαριασμό του Αντέννα 

στο Twitter. Ο αριθμός των εγγράφων, αναρτήσεων και σχολίων στο Twitter και 

στο Facebook δείχνει πράγματι μια αύξηση της δραστηριότητας, ειδικά δύο 
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ημέρες μετά το συμβάν και στις ημέρες που ακολουθούν. Εντούτοις, υπάρχουν 

άλλα χρονικά σημεία στη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, κατά τα οποία 

κορυφώνεται η δραστηριότητα. Το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό των 

αναρτήσεων στο Facebook, οι οποίες περιέχουν τις λέξεις-κλειδιά. Η πιο 

προφανής εξήγηση γι’ αυτό είναι ότι το συμβάν στο Ωραιόκαστρο δεν ήταν το 

μόνο σοβαρό περιστατικό, το οποίο σχετιζόταν με ταο ζήτημα των προσφύγων 

και των μεταναστών. Εκτός από αυτό το συμβάν, στη διάρκεια της υπό εξέταση 

περιόδου εντοπίζονται άλλα δύο σοβαρά συμβάντα που σχετίζονται με τους 

πρόσφυγες. Το ένα είναι οι συγκρούσεις και η φωτιά στο στρατόπεδο 

προσφύγων στη Μόρια της Μυτιλήνης στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, καθώς και οι 

διαμαρτυρίες μέρους του τοπικού πληθυσμού, που έλαβαν χώρα εκείνη την 

περίοδο. Το άλλο είναι το συμβάν της 24ης Οκτωβρίου 2016 στη Μυρσίνη Ηλείας, 

κατά το οποίο μια γυναίκα η οποία εργαζόταν στην υπηρεσία τροφοδοσίας 

(catering) του στρατοπέδου προσφύγων της περιοχής, ξυλοκοπήθηκε άγρια από 

μερικούς μετανάστες, μετά το δυστύχημα του πνιγμού ενός προσφυγόπουλου 

δύο ετών. Αν εξετάσει κανείς το σύνολο αυτής της περιόδου, πολύ πιθανόν να 

βρει και άλλα σοβαρά περιστατικά που σχετίζονται με τους πρόσφυγες. 

 

Το 2016 ήταν γενικά μία χρονιά με πολλές εντάσεις. Από την άποψη των 

θανάτων προσφύγων στη θάλασσα, το προσφυγικό πρόβλημα είχε ήδη 

κορυφωθεί το 2014 και το 2015. Ωστόσο, το 2016 είχαν ήδη εγκαινιαστεί 

στρατόπεδα προσφύγων και «Κέντρα Φιλοξενίας», στα οποία οι συνθήκες 

διαβίωσης ήταν εξαιρετικά δυσμενείς. Εξακολουθούσαν να υπάρχουν σοβαρά 

προβλήματα με μέρος των τοπικών πληθυσμών και συγκρούσεις με την 

αστυνομία. Τα παιδιά των προσφύγων άρχισαν να πηγαίνουν στο σχολείο, κάτι 

το οποίο σταθερά αποτελούσε σημείο έντασης, αλλά και έναυσμα έξαρσης της 

ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο. 

 

Σε ό,τι αφορά την Καθημερινή, το «σύννεφο λέξεων» για τα σχετικά Tweets δεν 

περιέχει κάποια σχετική λέξη. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν φαίνεται να 

αποτελούν ιδιαίτερο αντικείμενο ενδιαφέροντος. Η εικόνα διαφέρει για τις 

αναρτήσεις και τα σχόλια στο Facebook. Παρά το γεγονός ότι φαίνεται να 

Συμμαχία αγγελιοφόρων για την ανάπτυξη και διάδοση θετικών μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους - 
JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931 

40 
 



Το παρόν πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

 

υπάρχει κάποια έμφαση σε γεωπολιτικά ζητήματα, ειδικότερα στην κατάσταση 

στη Συρία και την ανάγκη σταθεροποίησης της χώρας, παρατηρείται 

ταυτόχρονα και χρήση μάλλον έντονων χαρακτηρισμών, όπως δείχνουν οι λέξεις 

και οι φράσεις «Τζιχαντιστές», «πιστούς μέσω προσηλυτισμού», «πόλεμος» 

(ενδεχομένως). «Η Δύση» είναι μία ακόμα από τις συχνά χρησιμοποιούμενες 

εκφράσεις, ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν «Η 

Δύση» παρουσιάζεται σε ένα πλαίσιο αντιπαράθεσης («εμείς εναντίον αυτών»). 

Το «σύννεφο λέξεων» για τις αναρτήσεις στον λογαριασμό του Πρώτου Θέματος 

στο Twitter υποδηλώνει ότι ενδεχομένως υπήρξε κάποια εστίαση σε ζητήματα 

που αφορούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Οι λέξεις «επίθεση» και 

«σοκ» δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση, παρ’ όλο που δεν υπάρχουν 

επαρκείς αποδείξεις για κάτι τέτοιο από τα δεδομένα. Οι αναρτήσεις και τα 

σχόλια στο Facebook βρίθουν από λέξεις και εκφράσεις που πιθανόν να 

ενεργοποιήσουν ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο. Η λέξη «λιντσάρουν» είναι από 

τις λέξεις που εμφανίζονται πιο συχνά κατά την υπό εξέταση περίοδο. Επίσης, 

μετά τα γεγονότα στη Μόρια, οι εικόνες από την επίσημη ιστοσελίδα του 

Πρώτου Θέματος δείχνουν με σαφήνεια ότι ο τρόπος παρουσίασης από το 

Πρώτο Θέμα των ζητημάτων που αφορούν τους πρόσφυγες, σκοπό έχει να 

υποκινήσει την ξενοφοβία και το μίσος. Επιπλέον, σαφής πρόθεση του Πρώτου 

Θέματος είναι να παρουσιάσει τους πρόσφυγες ως υποκινητές της βίας και να 

ενσταλάξει τον φόβο του άλλου («Κάτοικοι Μόριας: Δεν κοιμόμαστε – 

Φοβόμαστε μην μπουν στα σπίτια μας»). Παρ’ όλο που η λέξη «εισβολή» (μία 

από τις επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά) δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον τίτλο 

άρθρου, η σαφής πρόθεση είναι να παρουσιαστούν οι πρόσφυγες ως βάρβαροι 

εισβολείς των σπιτιών και της χώρας. 

Αναφορικά με τον Αντέννα, αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι η παντελής 

έλλειψη ενδιαφέροντος για ζητήματα σχετικά με τους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες κατά την υπό εξέταση περίοδο, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται από 

τα δεδομένα που συλλέχθηκαν.  
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5.4 Συγκρίνοντας τη ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο το 2016 

και το 2017 
 

Ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, τα εγκλήματα με ρατσιστικό κίνητρο και η 

(διαδικτυακή) ρητορική μίσους έχουν επιδεινωθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια στο πλαίσιο της σοβαρής κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Από το 

2013, μεγάλοι αριθμοί προσφύγων άρχισαν να καταφθάνουν στην Ελλάδα, η 

πλειονότητα των οποίων προερχόταν από την εμπόλεμη Συρία. Το «προσφυγικό 

πρόβλημα» ήταν πιο έντονο από το 2014 έως το 2016. Εξακολουθούν να 

υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, αλλά η αίσθηση μια άμεσης και 

ανεξέλεγκτης κρίσης δεν υπάρχει το 2017. 
 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για τους λογαριασμούς των επιλεγμένων μέσων 

ενημέρωσης στο Twitter και στο Facebook αντικατοπτρίζουν τη διαφορά 

μεταξύ του έτους 2016, όταν σοβαρά συμβάντα που σχετίζονταν με τους 

πρόσφυγες συνέβαιναν σε όλη τη διάρκειά του, και του έτους 2017.  
 

To 2016, οι έντονοι χαρακτηρισμοί ήταν διαδεδομένοι στις αναρτήσεις και στα 

σχόλια στον λογαριασμό της Καθημερινής στο Facebook. Ορισμένοι από αυτούς, 

που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα μπορούσαν να συμβάλουν προς την 

παραγωγή ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο. Δεν είναι σαφές αν αυτοί οι 

χαρακτηρισμοί προέρχονται από την Καθημερινή ή από σχολιαστές στον 

λογαριασμό της εφημερίδας στο Facebook. Υπάρχει επίσης η αίσθηση ότι 

επιχειρείται να παρουσιαστεί η προσφυγική κρίση στο πλαίσιο του πολέμου στη 

Συρία και της ανάγκης σταθεροποίησης της χώρας. Αυτό αντικατοπτρίζει το 

σοβαρό προφίλ της εφημερίδας. Το Twitter και το Facebook της Καθημερινής το 

2017 δείχνουν ότι υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ εσωτερικών ειδήσεων, 

εξωτερικών ειδήσεων και μια ενασχόληση με θέματα που αφορούν μετανάστες 

και πρόσφυγες, η οποία εδράζεται σε συγκεκριμένες ειδήσεις, όπως είναι η 

εκκένωση του Ελληνικού και η βομβιστική επίθεση στο Μάντσεστερ. Σε 

αντίθεση με το 2016, δεν φαίνεται να χρησιμοποιούνται έντονοι χαρακτηρισμοί. 
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Υπάρχουν σαφή στοιχεία χρήσης έντονων χαρακτηρισμών, λέξεων και 

εκφράσεων, που υποκινούν σε ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο, στις αναρτήσεις 

και τα σχόλια στους λογαριασμούς του Πρώτου Θέματος στο Twitter και το 

Facebook για την επιλεγμένη περίοδο το 2016. Λέξεις όπως «σοκ», «λιντσάρουν» 

και «χάος» έχουν σαφώς την πρόθεση να επηρεάσουν συναισθηματικά τους 

αναγνώστες με αρνητικό τρόπο. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες φαίνεται να 

είναι το σχεδόν αποκλειστικό αντικείμενο ενδιαφέροντος στην υπό εξέταση 

περίοδο του 2016. Επίσης, είναι εμφανής η προσπάθεια του Πρώτου Θέματος να 

χειραγωγήσει τους αναγνώστες, παρουσιάζοντας τους πρόσφυγες ως βίαιους, 

επικίνδυνους και απειλητικούς. Το Πρώτο Θέμα προσπαθεί να ενσταλάξει τον 

φόβο στους αναγνώστες και να εδραιώσει μια νοοτροπία αντιπαράθεσης 

(«εμείς εναντίον αυτών»). Το 2017, η ενασχόληση με τους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες δεν είναι τόσο έντονη. Φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον και για τις 

εσωτερικές και διεθνείς ειδήσεις στα Tweets και στις αναρτήσεις και τα σχόλια 

στο Facebook, που σχετίζονται με το Πρώτο Θέμα. Ωστόσο, σε σύγκριση με την 

Καθημερινή για παράδειγμα, ακόμα και το 2017 η ενασχόληση με τους 

μετανάστες και τους πρόσφυγες είναι πιο έντονη. Είναι διαδεδομένοι οι έντονοι 

χαρακτηρισμοί, που προωθούν τη ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο, όπως 

φαίνεται από τη σταθερή συσχέτιση των λέξεων «Τζιχαντιστές» και 

«εκτέλεσαν». Αυτό που είναι ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι, 

κατ’ εξαίρεση, αυτή η κατάσταση είναι πιο εμφανής στον λογαριασμό του 

Πρώτου Θέματος στο Twitter παρά σε αυτόν στο Facebook.  
 

Δεν διαπιστώθηκε χρήση ρατσιστικού λόγου ή ρητορικής μίσους στην 

περίπτωση το Αντέννα εφόσον, ακόμα και το 2016, οι διαδικτυακοί λογαριασμοί 

του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασχολούνταν σχεδόν αποκλειστικά με τα 

προγράμματα του τηλεοπτικού σταθμού, ειδικά με τις ψυχαγωγικές και lifestyle 

εκπομπές. Παρά το γεγονός ότι η τηλεόραση είναι το κυρίαρχο μέσο ενημέρωσης 

από τα παραδοσιακά μέσα, οι εφημερίδες αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικές 

και τα πήγαν καλύτερα στο περιβάλλον του Διαδικτύου. Η έντονη παρουσία των 

ενημερωτικών ιστοσελίδων που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά στο Διαδίκτυο, 

τις οποίες οι Έλληνες χρήστες προτιμούν από τις διαδικτυακές σελίδες των 
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παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, μπορεί να συνέβαλε στα ασήμαντα 

ευρήματα σχετικά με τον μόνο τηλεοπτικό σταθμό που επιλέχθηκε για τους 

σκοπούς της παρούσας έρευνας. 
 

 

5.5 Συγκρίνοντας τα επιλεγμένα μέσα ενημέρωσης και τις 

διαφορετικές πλατφόρμες 
 

Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση του Αντέννα για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει σαφής διαφορά 

μεταξύ της Καθημερινής και του Πρώτου Θέματος. Το προφίλ της σοβαρής, 

συντηρητικής, δεξιάς ιδεολογικής κατεύθυνσης εφημερίδας επιβεβαιώνεται 

στην περίπτωση της πρώτης, παρά το γεγονός ότι ορισμένα στοιχεία 

υποδεικνύουν τη χρήση γλώσσας που θα μπορούσε να συμβάλει στη ρητορική 

μίσους στο Διαδίκτυο το 2016. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν το 2017. Τα 

δεδομένα για το Πρώτο θέμα επίσης επιβεβαιώνουν το προφίλ της εφημερίδας. 

Εξάλλου, ο ρόλος του Πρώτου Θέματος στην άνοδο της Χρυσής Αυγής ήταν πολύ 

σημαντικός. Ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και η ρητορική μίσους είναι βασικά 

χαρακτηριστικά του Πρώτου Θέματος. Ακόμα και το 2017, που είναι μια 

λιγότερο ταραχώδης χρονιά, είναι εμφανής η σταθερή ενασχόληση του Πρώτου 

Θέματος με ζητήματα που αφορούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. 
 

Αναφορικά με τις πλατφόρμες, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι χρήστες του Twitter 

δεν ενδιαφέρονται τόσο για θέματα μεταναστών και προσφύγων όσο αυτοί του 

Facebook. Πράγματι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το Facebook είναι σταθερά η 

πλατφόρμα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτή τη θεματολογία. Θα ήταν 

χρήσιμο να διερευνηθεί και να γίνει σύγκριση μεταξύ των αναρτήσεων στο 

Facebook των ίδιων των μέσων ενημέρωσης και των σχολίων των αναγνωστών 

τους. 
 

Μία επισήμανση που πρέπει να γίνει είναι ότι εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των 

ιστολόγιων, ιστοσελίδων κ.λπ. στην Ελλάδα, τα κρούσματα της ρητορικής 

μίσους στο ελληνικό Διαδίκτυο είναι εκτεταμένα. Με άλλα λόγια, οι διαδικτυακοί 
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τόποι ενημέρωσης δεν είναι οι μόνοι διαδικτυακοί τόποι όπου εμφανίζεται η 

ρητορική μίσους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το περιστατικό σχετικά με την 

υποδοχή των προσφυγόπουλων στο 26ο Δημοτικό Σχολείο της Λάρισας, το 

οποίο αναφέρθηκε παραπάνω. Σε αυτή την περίπτωση, η Ένωση Γονέων του 

σχολείου ήταν ιδιαίτερα ενεργή στην παραγωγή ρητορικής μίσους στο 

Διαδίκτυο και βασικό δικτυακός τόπος ρητορικής μίσους ήταν η ιστοσελίδα της 

Ένωσης Γονέων. Δηλαδή, η διαδικτυακή ρητορική μίσους στην Ελλάδα 

προωθείται από διάφορους φορείς σε πολλούς και διαφορετικούς δικτυακούς 

τόπους. 

6. Συμπεράσματα

• Η χρήση του Διαδικτύου και ειδικά η δραστηριότητα στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης έχουν αυξηθεί σημαντικά στην Ελλάδα τα

τελευταία χρόνια. Ενώ η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά μέσα

ενημέρωσης έχει σημειώσει πτώση, το Διαδίκτυο έχει γίνει η πιο

αξιόπιστη και δημοφιλής πηγή ενημέρωσης.

• Αξιοσημείωτο στην περίπτωση της Ελλάδας είναι το γεγονός ότι

ενημερωτικές ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά στο

Διαδίκτυο είναι πιο δημοφιλείς από τους διαδικτυακούς τόπους

ενημέρωσης των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης.

• Το Facebook είναι το πιο δημοφιλές μέσο για γενική αλλά και για

ενημερωτική χρήση. Το Twitter δεν είναι τόσο δημοφιλές, ωστόσο η

χρήση του είναι διαδεδομένη. Η πλειοψηφία των χρηστών του Twitter το

χρησιμοποιούν κυρίως και ενημερωτικούς σκοπούς.

• Η συμμετοχή των χρηστών μέσω του σχολιασμού και της ανταλλαγής

των ειδήσεων είναι πολύ υψηλή στην Ελλάδα. Αυτό αντικατοπτρίζει εν
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μέρει το πολωμένο πολιτικό περιβάλλον και την έλλειψη εμπιστοσύνης 

στο δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Η πόλωση είναι επίσης εμφανής και 

στις περιπτώσεις στις οποίες αντικείμενο συζήτησης είναι τα θέματα που 

σχετίζονται με μετανάστες και πρόσφυγες. 

 

• Η ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο είναι πολύ έντονη στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια. Έχει επιδεινωθείς στο πλαίσιο της οικονομικής και 

κοινωνικής κρίσης αφ’ ενός, και της άφιξης μεγάλου αριθμού προσφύγων 

ειδικά το 2014 και το 2015, αφ’ ετέρου. Παρ’ όλο που οι ρατσιστικές 

στάσεις και η ρατσιστική ρητορική δεν είναι νέα φαινόμενα στην Ελλάδα, 

στη διάρκεια της κρίσης οι μετανάστες αποτέλεσαν τους 

αποδιοπομπαίους τράγους για τα προβλήματα της χώρας και οι 

πρόσφυγες που κατέφθασαν στην Ελλάδα μετά το 2013 συχνά 

απεικονίστηκαν ως εισβολείς και παρουσιάστηκαν με τρόπο 

απανθρωποποιημένο. Η άνοδος και η αυξανόμενη νομιμοποίηση της 

Χρυσής Αυγής έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην επιδείνωση του ρατσισμού, της 

ρητορικής μίσους τόσο στο Διαδίκτυο όσο και έξω από αυτό, καθώς και 

στην αύξηση των εγκλημάτων με ρατσιστικό κίνητρο. Επιπλέον, 

σημαντικοί πολιτικοί και δημοφιλή παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης 

έκαναν χρήση  ρατσιστικού λόγου, και πολύ συχνά ρητορικής μίσους. Η 

ρητορική μίσους δεν χρησιμοποιείται μόνο από περιθωριακές ομάδες 

ανθρώπων, αλλά έχει παρεισφρήσει στον κορμό της κοινωνίας. Οι ρίζες 

της είναι βαθιές, πράγμα που σημαίνει ότι οι προσπάθειες αντιμετώπισης 

της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο χρειάζεται να υιοθετήσουν μια 

ευρύτερη προσέγγιση.  

 

• Οι διαφορές που παρατηρούνται αναφορικά με τη ρητορική μίσους στο 

Διαδίκτυο μεταξύ του 2016 και του 2017 μπορούν να εξηγηθούν βάσει 

του ευρύτερου πλαισίου. Το «προσφυγικό πρόβλημα» εξακολουθούσε να 

είναι κεντρικός προβληματισμός το 2016. Συμβάντα σαν αυτό που 

επιλέχθηκε για τους σκοπούς της ανάλυσης του περιεχομένου των μέσων 

ενημέρωσης δεν αποτελούσαν μεμονωμένα συμβάντα. Οι πρόσφυγες 
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συνέχισαν να καταφθάνουν στην Ελλάδα, αν και σε μικρότερους 

αριθμούς. Τα προβλήματα της στέγασης, της εκπαίδευσης κ.λπ. 

παρέμεναν και άρχισαν να έρχονται περισσότερο στο προσκήνιο. 

Εγκαινιάστηκαν «hot spots», στρατόπεδα προσφύγων, «Κέντρα 

Φιλοξενίας» σε όλη την Ελλάδα και αυτό οδήγησε σε εντάσεις στις οποίες 

μετείχε μέρος του τοπικού πληθυσμού. Οι συνθήκες για τους πρόσφυγες 

ήταν άθλιες. Τα σχολεία έπρεπε να υποδεχτούν τα παιδιά πρόσφυγες. 

Αυτά ήταν ορισμένα από τα βασικά προβλήματα το 2016, τα οποία 

σταθερά οδηγούσαν σε εντάσεις και συγκρούσεις. Η ρητορική μίσους στο 

Διαδίκτυο ήταν πιο έντονη και διαδεδομένη. Το 2017 εξακολουθούν να 

υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, ωστόσο δεν βρίσκονται στο προσκήνιο 

στον ίδιο βαθμό που βρίσκονταν στο προσκήνιο το 2016 και, 

επιφανειακά τουλάχιστον, η κατάσταση φαίνεται να έχει ομαλοποιηθεί. 

Τα δεδομένα για τη ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο το 2017 

αντικατοπτρίζουν αυτή την εξέλιξη. 

 

• Το προφίλ των επιλεγμένων μέσων ενημέρωσης στο Διαδίκτυο είναι 

συνεπές προς το προφίλ που έχουν στην παραδοσιακή τους μορφή. Η 

καθημερινή έχει ένα συντηρητικό προφίλ, ωστόσο συγκαταλέγεται στα 

σοβαρά μέσα ενημέρωσης. Το Πρώτο Θέμα έχει ένα λαϊκίστικο προφίλ 

και έχει ενεργά και σημαντικά συμβάλει στην άνοδο της Χρυσής Αυγής. Ο 

ρατσισμός, ο σεξισμός κ.λπ. είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του 

μέσου ενημέρωσης. Οι διαφορές αυτές είναι εμφανείς και στην παρουσία 

των μέσων αυτών στο Διαδίκτυο. Εντούτοις, ακόμη και η Καθημερινή δεν 

απέφυγε τις παγίδες της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο το 2016. 

 

• Η ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο μπορεί να προωθείται από την επίμονη 

ενασχόληση με ζητήματα που αφορούν τους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες, ακόμα και όταν δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο συμβάν που 

να δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτό 

συμβαίνει με το Πρώτο Θέμα. 
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• Η ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο μπορεί να προωθείται από τη χρήση 

έντονων χαρακτηρισμών και λέξεων που σκοπό έχουν να προκαλέσουν 

αίσθηση, αντί για ουδέτερους όρους. «Σοκ», «χάος», «άγριες 

συγκρούσεις», «λιντσάρουν» κ.λπ., χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με 

σκοπό να προκαλέσουν αρνητικά συναισθήματα. 

 

• Η ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο μπορεί να προωθείται από την επίμονη 

χρήση της λέξης «Μουσουλμάνους» μαζί με τη λέξη «Τζιχαντιστής» και 

λέξεις όπως «εκτέλεσαν», με αναφορά στους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες. Με άλλα λόγια, η ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο προωθείται 

όταν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες συσχετίζονται συστηματικά με την 

τρομοκρατία. 

 

• Η ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο μπορεί να προωθείται με την 

υποστήριξη μιας λογικής αντιπαράθεσης του «εμείς εναντίον αυτών», 

όπου στον άλλο αποδίδονται αρνητικά χαρακτηριστικά. Μπορεί να 

προωθείται με την παρουσίαση των μεταναστών και των προσφύγων ως 

επικίνδυνων, ως εισβολέων, ως ταραξιών, ως απειλής. Η άλλη όψη του 

νομίσματος είναι η ενστάλαξη του φόβου στον πληθυσμό. 

 

• Συμπερασματικά, τα επίπεδα της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο όντως 

αυξάνονται στις ημέρες που ακολουθούν ένα μη αναμενόμενο συμβάν. 

Αυτό ίσως δεν είναι τόσο εμφανές στα δεδομένα για την Ελλάδα διότι 

στην υπό εξέταση περίοδο το 2016 συνέβησαν άλλα δύο τουλάχιστον 

πολύ σοβαρά συμβάντα, κατά συνέπεια η ένταση ήταν διαρκής. 

Εντούτοις, το 2017, παρά τη βομβιστική επίθεση στο Μάντσεστερ και 

την εκκένωση του Ελληνικού, τα επίπεδα της ρητορικής μίσους στο 

Διαδίκτυο ήταν χαμηλότερα, όπως δείχνουν τα δεδομένα, ίσως γιατί η 

όλη κατάσταση και η ατμόσφαιρα δεν ήταν τόσο έντονες. 
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