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ACNE Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Αθήνας 

CHariSMA Πολλαπλασιαστές και Πρεσβευτές Ενάντια στη Ρητορική Μίσους 

CSO Οργάνωση Κοινωνίας των Πολιτών 

ECRI Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας 

ENAR Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Ρατσισμού 

FIDH Διεθνής Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

FRA Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

GHM Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών Ελσίνκι 
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NCRI Εθνικό Συμβούλιο ενάντια στο Ρατσισμό και τη Μισαλλοδοξία 

NCRTV Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

NGO Μη Κυβερνητικός Οργανισμός 

NHSM Κίνημα κατά της Ρητορικής του Μίσους 

OHS Ρητορική Μίσους στο Διαδίκτυο 

RADAR Δράσεις κατά των Διακρίσεων και του Ρατσισμού 

RCW Παρατηρητήριο Ρατσιστικών Εγκλημάτων 
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UNHCR Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα 
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Περίληψη 
 

Η παρούσα έκθεση είναι μέρος του έργου της Συμμαχίας Αγγελιοφόρων  για την 

Ανάπτυξη και Διάδοση Θετικών Μηνυμάτων Ενάντια στη Ρητορική Μίσους στο 

Διαδίκτυο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην υλοποίηση 

του έργου συμμετέχουν 8 φορείς από 7 χώρες· ένας από τους εταίρους είναι και ο Δήμος 

Αγίων Αναργύρων – Καματερού. To έργο εστιάζει στη ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο 

(εφεξής OHS) ενάντια κυρίως στους πρόσφυγες, μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο.  Το 

βασικό αντικείμενο αυτού είναι να ενισχύσει την ανταπόκριση της κοινωνίας των πολιτών 

ενάντια στην OHS σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της ενεργούς 

ενασχόλησης των τοπικών κοινοτήτων με στόχο την ανάπτυξη και ανταλλαγή ισχυρών 

αντεπιχειρημάτων κατά της ξενοφοβικής ρητορικής. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται 

στην Εισαγωγή της παρούσας.  

 

Η εν λόγω έκθεση, ως τμήμα του έργου, προσπαθεί να αποτυπώσει το εθνικό πλαίσιο της 

OHS στην Ελλάδα παρέχοντας μία επικαιροποιημένη εικόνα της κατάστασης στη χώρα 

αναφορικά με αυτή τη ρητορική. Για τον σκοπό αυτό, η παρούσα παρέχει εκ πρώτης 

όψεως μία επισκόπηση του εθνικού πλαισίου όσον αφορά στην OHS κατά την τρέχουσα 

κοινωνική, οικονομική και πολιτική κατάσταση στη χώρα. Ακολούθως παρέχεται μία 

σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση βασισμένη κυρίως σε εκθέσεις για τη ρατσιστική βία 

και τις διακρίσεις στην Ελλάδα. Η εν λόγω έκθεση περιέχει επίσης μία γενική επισκόπηση 

της νομοθεσίας και των ρυθμίσεων που αφορούν στη ρητορική μίσους. Εξετάζεται επίσης 

το θέμα των σχετικών στατιστικών στοιχείων και τάσεων. Δίνεται επίσης δια της 

παρούσας ειδική έμφαση σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ενάντια στη ρητορική μίσους 

και ιδίως ενάντια στην OHS στην Ελλάδα. Τέλος παρουσιάζονται κάποιες ορθές πρακτικές 

και δίνονται συστάσεις.  

 

Προκειμένου να αποτυπώσουμε το εθνικό πλαίσιο, δηλαδή το ρυθμιστικό πλαίσιο και την 

κοινωνική ανταπόκριση στην OHS, οι μέθοδοι που επιλέγονται για τη συγκέντρωση 

στοιχείων και αναλύσεων είναι ποιοτικές. Η ποιοτική μεθοδολογία είναι απαραίτητη για 

να εξετάσουμε και να αναλύσουμε την υπάρχουσα κατάσταση καθώς και για να 

υποστηρίξουμε την αξιολόγηση των κοινωνικών και μη-ρυθμιστικών μηχανισμών που 

μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της επιγραμμικής (online) παραγωγής, 
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διάδοσης και επίπτωσης των εμπνεομένων από μίσος μηνυμάτων. Περισσότερες 

πληροφορίες για τη μεθοδολογία δίνονται στην παράγραφο της παρούσας για τη 

Μεθοδολογία.  

 

Τα κύρια ευρήματα της έκθεσης είναι τα ακόλουθα: 

• Στην Ελλάδα ρατσιστικές συμπεριφορές ενάντια σε μετανάστες, πρόσφυγες και 

αιτούντες άσυλο είναι διαδεδομένες. Σημαντικό παράγοντα για αυτό αποτελεί η 

μετατροπή της Ελλάδας από χώρα - κατά βάση - αποστολής μεταναστών σε χώρα 

προορισμού των μεταναστευτικών ροών στις αρχές του 1990. 

• Η τρέχουσα κατάσταση χαρακτηρίζεται από τη σοβαρή οικονομική και κοινωνική 

κρίση, την οποία η χώρα αντιμετωπίζει από τα τέλη του 2009, καθώς και από την 

προσφυγική κρίση η οποία συνεχίζεται από το 2013. Πράγματι το πρόβλημα γενικά 

του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους καθώς και της OHS επιτάθηκε τα 

τελευταία χρόνια, κυρίως το 2014 και 2015, όταν και κορυφώθηκε η προσφυγική 

κρίση.  

• Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι ρατσιστικές συμπεριφορές και ρητορική τα τελευταία 

χρόνια είναι εμφανείς στο δημόσιο διάλογο και προωθούνται από κάποιους 

ιδιαίτερα δημοφιλείς πολιτικούς, από μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας και από 

κάποια εκ των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης καθώς και από περισσότερα 

περιθωριοποιημένα μέσα. Η άνοδος της Χρυσής Αυγής υπήρξε καταλυτική στην 

επιδείνωση του προβλήματος του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους.  

• Το νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους δείχνει 

επαρκές κυρίως μετά τη θέσπιση του Ν.4285/2014, ωστόσο οι νόμοι και οι 

μηχανισμοί αυτορύθμισης ενάντια στη ρητορική μίσους έχουν μέχρι στιγμής 

αποδειχθεί αναποτελεσματικοί.  

• Υπάρχει πρόβλημα γενικά με την όχι επαρκή καταγγελία των περιστατικών 

ρητορικής μίσους. Επιπρόσθετα αυτά τα περιστατικά δεν καταγράφονται 

συστηματικά ούτε παρέχονται σχετικά στατιστικά στοιχεία. Αυτό είναι κυρίως το 

θέμα με τα περιστατικά της OHS.  

• Παρά τα βήματα που έχουν γίνει από το κράτος για τη θεσμική αντιμετώπιση του 

προβλήματος του ρατσισμού, η ουσιαστική αντιμετώπιση του ρατσισμού και της 

ρητορικής μίσους γίνεται από την Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών (εφεξής 

CSOs). Η κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα έχει υπάρξει ιδιαίτερα δραστήρια 
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στην στήριξη των μεταναστών και των προσφύγων και αυτή η εξαιρετική 

κινητοποίηση φάνηκε κυρίως με την προσφυγική κρίση. Κάποιες πρωτοβουλίες 

από τις CSOs εξετάζονται στην παρούσα έκθεση. Δίνονται επίσης και 

παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Είναι εμφανές ότι τα συγχρηματοδοτούμενα 

από την ΕΕ προγράμματα έχουν συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό τον σκοπό.  

• Για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η OHS το πρόβλημα πρέπει να επισημανθεί 

και να έρθει στο προσκήνιο. Οι CSOs, συχνά με τη συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν υπάρξει ως προς αυτό δραστήριες, το πρόβλημα 

παραμένει ωστόσο περιορισμένο ως σημείο προτεραιότητας.  

• Είναι απαραίτητο η Ελληνική κυβέρνηση να αποκτήσει μία συνολική εθνική 

στρατηγική ενάντια στο ρατσισμό, τη ρητορική μίσους και την OHS, η οποία θα 

ενώσει τις πολυάριθμες CSOs που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα με τους 

θεσμικούς μηχανισμούς, έτσι ώστε να υπάρχει συντονισμός των πόρων.  

• Τα πολιτικά κόμματα και άλλοι θεσμοί καθώς και τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να 

επιδείξουν σθεναρότερη στάση ενάντια στη ρητορική μίσους και στην OHS με 

αυστηρούς κώδικες δεοντολογίας και μηχανισμούς αυτορύθμισης και με κυρώσεις 

που εφαρμόζονται όντως στην πράξη.  

• Συστηματική καταγραφή των περιστατικών της OHS και στατιστικά στοιχεία είναι 

απαραίτητα για τον έλεγχο της κατάστασης.  

• Σημαντική δουλειά κατά της OHS μπορεί και πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης. Υπάρχουν επί του παρόντος πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση ενάντια 

στην OHS και αυτές πρέπει να συνεχίσουν με πιο συστηματικό τρόπο.  

 

(Περισσότερες συστάσεις δίνονται στη σχετική παράγραφο της παρούσας έκθεσης). 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Ιστορικό του προγράμματος 
 

Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν 8 φορείς από 7 χώρες: ο Αναπτυξιακός 

Σύνδεσμος Σόφιας (Βουλγαρία) – συντονιστής του έργου, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 

Γλώσσας και Επικοινωνίας IULM - IUL (Ιταλία), η Εταιρία Γλωσσών (Μεγάλη 

Βρετανία), το Κέντρο Ειρήνης (Κροατία), ο φορέας Άνθρωποι που χρειάζονται 

Βοήθεια (Τσεχία), η Ένωση Divers (Ρουμανία), η Ένωση FORMA.Azione (Ιταλία) 

και ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Ελλάδα). 

 

Το έργο ερευνά το ζήτημα της ρητορικής μίσους – και ιδιαίτερα της ρητορικής 

μίσους στο διαδίκτυο - ενάντια στους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο 

στις 7 χώρες της ΕΕ. Απευθύνει την ανάγκη για πιο αποτελεσματική ανταπόκριση της 

κοινωνίας των πολιτών στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο μέσω της ανταλλαγής και 

διάδοσης βέλτιστων πρακτικών.   

Το βασικό αντικείμενο του έργου είναι να ενισχύσει την ανταπόκριση της κοινωνίας 

των πολιτών ενάντια στην ως άνω ρητορική σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο 

ΕΕ, μέσω της ενεργούς ενασχόλησης των τοπικών κοινοτήτων με στόχο την 

ανάπτυξη και ανταλλαγή ισχυρών αντεπιχειρημάτων κατά της ξενοφοβικής 

ρητορικής. Το έργο εστιάζει 1) στη δημιουργία πολυμερών συμμαχιών ανάμεσα 

στους φορείς ώστε να αναπτύξουν αντεπιχειρήματα για την  καταγγελία της 

ρητορικής μίσους και την αρνητική εκπροσώπηση μεταναστών και προσφύγων και 2) 

στη διάδοση των θετικών μηνυμάτων μέσω του γραμματισμού (παιδείας) στα μέσα 

επικοινωνίας και μέσω της εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

 

Το έργο στοχεύει επίσης: 

• Στο συνδυασμό και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την 

αντιμετώπιση της εξάπλωσης της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο ενάντια 

στους μετανάστες, πρόσφυγες και μειονότητες μέσα από εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης· 

• Στην παροχή νέων δεδομένων αναφορικά με το είδος, το εύρος και τον 

αντίκτυπο του φαινομένου που στοχοποιεί μετανάστες και πρόσφυγες με 
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σκοπό να βοηθήσουν τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές στην ανάπτυξη πιο 

αποτελεσματικών πολικών ένταξης και πολιτικών κατά των διακρίσεων·  

• Στην προώθηση κοινής αντίληψης και επικοινωνίας ανάμεσα στις κοινότητες 

που είναι περισσότερο ευάλωτες σε φαινόμενα ρητορικής μίσους και στον 

κορμό της κοινωνίας στην Ευρώπη· 

• Στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των ομάδων στόχων επί της ρητορικής 

μίσους, επί του γραμματισμού (παιδείας) στα μέσα επικοινωνίας και της 

δημιουργίας και διάδοσης διαδικτυακού περιεχομένου. 

 

1.2 Στόχοι 
 

Η έρευνα εστιάζει στην ανάπτυξη εθνικού κανονιστικού πλαισίου για την 

αναγνώριση, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο 

διαδίκτυο, στους μηχανισμούς για τον έλεγχο και την καταγραφή περιστατικών 

τέτοιας ρητορικής, και στα νομικά και μη-νομικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής.  

 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι της έρευνας είναι: 

• Να παρέχει την τρέχουσα εικόνα του εθνικού πλαισίου καθώς και συγκριτικές 

αξιολογήσεις στην αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους· 

• Να επισημάνει τους βασικούς φορείς, υποστηρικτές, πολλαπλασιαστές που θα 

συμμετάσχουν στις προσεχείς δραστηριότητες του έργου· 

• Να αξιολογήσει τις βασικές πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών για την 

αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και άλλους τύπους διακρίσεων· 

• Να επισημάνει τις βέλτιστες στρατηγικές για τους πολίτες στην αντιμετώπιση 

της βίας λόγω μίσους στο Διαδίκτυο. 
 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

2.1 Η προβληματική της έρευνας και ο στόχος αυτής 
 

Η προβληματική της έρευνας καθορίζεται από τους βασικούς στόχους του έργου, 

δηλαδή την ενίσχυση της ανταπόκρισης της κοινωνίας των πολιτών ενάντια στην 

9 
Συμμαχία αγγελιοφόρων για την ανάπτυξη και διάδοση θετικών μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους - 

JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931 



 

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

εξάπλωση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο κατά των μεταναστών και των 

προσφύγων. Αντίστοιχα η έρευνα στοχεύει σε δύο τινά: 1) να περιγράψει και να 

αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των υφισταμένων ρυθμίσεων ενάντια στην ως 

άνω ρητορική σε κάθε χώρα-εταίρο, και 2) να αξιολογήσει τις κοινωνικές 

ανταποκρίσεις ενάντια στην εν λόγω ρητορική σε κάθε χώρα-εταίρο, προκειμένου να 

αναπτυχθούν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για τους πολίτες για να 

αντιμετωπίζουν τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο ενάντια σε μετανάστες και 

πρόσφυγες. 

 

2.2 Αιτιολόγηση της έρευνας 
 

Ενώ έχουν λάβει χώρα μελέτες για το ρυθμιστικό πλαίσιο της ρητορικής μίσους σε 

μεμονωμένες χώρες και εντός της ΕΕ, δεν έχουν γίνει αρκετά για την εξασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας αυτών των ρυθμίσεων (ή για την ανάγκη θέσπισης νέων) στην 

περίπτωση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο ενάντια στους μετανάστες και στους 

πρόσφυγες. Οι αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη τα τελευταία δύο 

χρόνια, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη αρνητική συμπεριφορά σε μετανάστες και 

πρόσφυγες δημιουργούν νέα επείγουσα ανάγκη να εμβαθύνουμε στο πρόβλημα και 

να δρομολογήσουμε τις αλλαγές που χρειάζονται. Με αυτή τη λογική, η έρευνα 

παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη ισχυρών αντεπιχειρημάτων ενάντια στην 

ξενοφοβία, σε ένα περιβάλλον όπου μετανάστες και πρόσφυγες εκτίθενται όλο και 

περισσότερο όχι μόνο σε εξύβριση αλλά και σε σωματική βία επίσης. Επιπρόσθετα, η 

μελέτη προσφέρει μία κριτική αξιολόγηση του ρόλου των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης στη δημιουργία και εξάπλωση συμπεριφορών διακρίσεων και ξενοφοβίας, 

καθώς και μία κριτική αξιολόγηση των πλέον πρόσφατων ρυθμιστικών μεταβολών 

και συμβάσεων συνεργασίας ανάμεσα στις εθνικές και ενωσιακές δημόσιες αρχές και 

στους ενδιάμεσους φορείς του Διαδικτύου – οργανισμοί που διαμεσολαβούν στη 

διαδικτυακή επικοινωνία όπως Google, Facebook – για τον περιορισμό της 

εξάπλωσης και των περιστατικών της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. Τα ευρήματα 

της έρευνας συνοδεύονται από συστάσεις στις εκθέσεις κάθε χώρας ενώ η 

ενσωματωμένη συγκριτική έκθεση αφορά στους αντίστοιχους φορείς.  

Για την περιγραφή του πεδίου της έρευνας τα μέλη της ομάδας του έργου έλαβαν 

υπόψη προηγούμενες μελέτες επί της ρητορικής μίσους που έλαβαν χώρα σε επίπεδο 
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εθνικό και ενωσιακό, καθώς και δημοσιεύσεις για τις διακρίσεις, την ξενοφοβία και 

το ρατσισμό. Δεδομένων των εντάσεων που έχουν προκύψει για τις έννοιες της 

ρητορικής μίσους έναντι της ελευθερίας έκφρασης καθώς και της διασύνδεσης αυτής 

με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας και αξιοπρέπειας και με τους 

κανόνες που διέπουν τα μέσα ενημέρωσης, η έρευνα εστιάζει σε διάφορα κεφάλαια 

της νομοθεσίας που θα μπορούσαν να ισχύουν στη ρητορική μίσους και πιο ειδικά 

στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο.  
 

2.3 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 έκφρασης έναντι  της ρητορικής μίσους. Για τους σκοπούς της παρούσας 

μελέτης και δεδομένης της έλλειψης ενός κοινού διεθνή 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».1 Η έρευνα λαμβάνει επίσης 

υπόψη το άρθρο 2.1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για το έγκλημα στον 

κυβερνοχώρο2, 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 την φυλή, το χρώμα, την καταγωγή, την εθνική ή την 

εθνοτική προέλευση, καθώς και την θρησκεία, εάν αυτή χρησιμοποιείται ως πρόσχημα 

για κάποιον από τους ανωτέρω παράγοντες. Οι εταίροι χρησιμοποιούν επίσης σαν 

κατευθυντήριες οδηγίες τον ορισμό του μίσους στον κυβερνοχώρο και τα είδη και 

1 Παράρτημα στη ΣΥΣΤΑΣΗ Αρ. R (97) 20 της Επιτροπής Υπουργών για τη «Ρητορική Μίσους». Υιοθετήθηκε 
από την Επιτροπή Υπουργών στο Συμβούλιο της Ευρώπης στις 30 Οκτωβρίου 1997 στην 607η διάσκεψη των 
Αναπληρωτών Υπουργών. 
2 Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αναφορικά με την ποινικοποίηση 
πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών (Στρασβούργο, 
28.01.2013) 
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τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται από αυτούς που εξαπλώνουν ή προωθούν το 

διαδικτυακό 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 το 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)».3 
 

2.4 Μέθοδοι έρευνας 
 

Δεδομένου του βασικού σκοπού της έρευνας, ο οποίος είναι η αποτύπωση του 

εθνικού πλαισίου (ρυθμιστικό πλαίσιο και κοινωνική ανταπόκριση στη ρητορική 

μίσους στο διαδίκτυο), οι μέθοδοι που επιλέγησαν για τη συλλογή δεδομένων και για 

τις αναλύσεις είναι ποιοτικές. Η ποιοτική στόχευση της έρευνας αιτιολογείται από 

τους κοινωνικούς και μη-ρυθμιστικούς μηχανισμούς που μπορούν να βοηθήσουν 

στην αντιμετώπιση της παραγωγής, διάδοσης και επίπτωσης των εμπνεομένων από 

μίσος μηνυμάτων επιγραμμικά (online). Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την 

έρευνα περιλαμβάνουν βιβλιογραφική ανασκόπηση (συμπεριλαμβανομένης 

ανασκόπησης νομικής βιβλιογραφία, ακαδημαϊκής και μη αρθρογραφίας), και 

δευτερεύουσα ανασκόπηση στοιχείων (για παράδειγμα, υλικού που προέρχεται από 

NGOs, από αντίστοιχους δημόσιους οργανισμούς, φοιτητές, αντιπροσωπευτικές 

μελέτες, νομικές βάσεις δεδομένων, εθνικές στατιστικές εκθέσεις). 
  

3 From Responding to Cyberhate, Toolkit for Action (ADL), http://www.adl.org/internet/Binder_final.pdf 
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3. ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

3.1 Επισκόπηση του εθνικού πλαισίου και των δεδομένων της 
τρέχουσας κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής κατάστασης 
στη χώρα 

 

Το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, η Ελλάδα ήταν παραδοσιακά μία χώρα 

αποστολής μεταναστών4. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελούσε εθνικό 

χαρακτηριστικό της χώρας η αποστολή μεταναστών. Αυτή η κατάσταση άλλαξε 

ολοκληρωτικά στις αρχές του 1990. Οι πρώτοι αλλοδαποί εργάτες έφτασαν στην 

Ελλάδα μόλις τη δεκαετία του 1970 (Μαράτου-Αλιπράντη 279). Ωστόσο, η πρώτη 

μαζική εισροή μεταναστών στην Ελλάδα έλαβε χώρα στις αρχές του 1990. Το εν 

λόγω μεταναστευτικό κύμα μετέτρεψε την Ελλάδα από παραδοσιακή χώρα 

αποστολής μεταναστών σε χώρα προορισμό για τις μεταναστευτικές ροές (Αμίτσης 

και Λαζαρίδη 25-26). 

 

Αυτό το πρώτο μεγάλο κύμα μεταναστών στις αρχές του 1990 οφειλόταν κυρίως στο 

γεγονός της κατάρρευσης των πρώην σοβιετικών χωρών. Ανάμεσα στους μετανάστες 

που ήρθαν τότε στην Ελλάδα, την πλειοψηφία κατείχαν οι Αλβανοί. Ωστόσο 

ταυτόχρονα η Ελλάδα άρχισε να υποδέχεται πολλούς μετανάστες από αφρικανικές 

και ασιατικές χώρες. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών υπήρχαν 557.476 

μετανάστες που διέμεναν νόμιμα στην Ελλάδα το 2016. Ο εν λόγω αριθμός είναι 

σημαντικά κατώτερος από τους 621.178 καταγεγραμμένους μετανάστες που διέμεναν 

στην Ελλάδα το 2011. Ανάμεσα στο 2011 και 2016 ο αριθμός των μεταναστών που 

διέμεναν νόμιμα στην Ελλάδα έχει διακυμάνσεις. Πιο συγκεκριμένα, το 2013 ο 

αριθμός των καταγεγραμμένων μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκε σε 405.306 αλλά 

αυξήθηκε ξανά σε 461.438 το 2014 και σε 527.264 το 2015 (Μπίτσικα). Για να δοθεί 

μία αίσθηση προοπτικής, ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας σύμφωνα με την 

4 Αυτό εννοείται με την εξαίρεση των ελληνικών προσφυγικών πληθυσμών που ήρθαν στην Ελλάδα από τη Μικρά 
Ασία στις αρχές του 20ου αιώνα και τον επαναπατρισμό των μεταναστών που έφτασαν στην Ελλάδα τη δεκαετία 
του 1980 από τις πρώην σοβιετικές χώρες.  
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Απογραφή του 2011 ήταν 10.712.409 κάτοικοι, ηλικίας άνω του ενός έτους 

(Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία)5. 

 

Η μετατροπή της Ελλάδας σε χώρα προορισμού για μετανάστες που ξεκίνησε στις 

αρχές του 1990 είναι η πρώτη σημαντική εξέλιξη του τέλους του 20ου αιώνα 

αναφορικά με τη μετανάστευση στην Ελλάδα. Η δεύτερη και πιο πρόσφατη εξέλιξη, 

δηλαδή η προσφυγική κρίση, έλαβε χώρα μετά το 2013. Μετά από αυτή τη χρονιά, 

και κυρίως ανάμεσα στο 2014 και 2015, αυξήθηκαν δραματικά οι μεταναστευτικές 

και προσφυγικές ροές. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων μηνών του 

2015, υπήρξε μία δραματική αύξηση ροής προσφύγων στην Ελλάδα· η άφιξη 

προσφύγων έκτοτε συνεχίζεται.  

 

Η τεράστια άνευ προηγουμένου και απροσδόκητη εισροή προσφύγων το 2015 ήταν 

μέρος των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών από τη Μέση Ανατολή προς τις 

μεσογειακές χώρες. Ενώ το 2014 έφτασαν στην Ελλάδα 41.064 πρόσφυγες, ο αριθμός 

αυτός κλιμακώθηκε στους 856.723 πρόσφυγες που ήρθαν στη χώρα το 2015. 

Δυστυχώς και ο αριθμός των νεκρών ήταν εξίσου υψηλός. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 

246 πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους στο Αιγαίο Πέλαγος το 2015 και 149 πρόσφυγες 

αγνοούνται (Καραμαγκάλης). 

 

Πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στην 1η Ιανουαρίου και στις 13 Νοεμβρίου 2015, 

περισσότεροι από 660.000 άνθρωποι έφτασαν στην Ελλάδα στο ταξίδι τους από την 

Τουρκία προς τα νησιά του Αιγαίου. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών ήρθε στη 

χώρα στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τη βία στις χώρες 

καταγωγής τους (Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Πακιστάν, Σομαλία). Περαιτέρω μόνο το 

μήνα Οκτώβριο περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έφτασαν στην Ελλάδα με 

πολλούς από αυτούς να διέρχονται από το νησί Λέσβος. Συγκριτικά κατά την ίδια 

χρονική διάρκεια, δηλαδή από τον Ιανουάριο έως τα μέσα Νοεμβρίου 2015, η Ιταλία 

υποδέχθηκε 141.777 ανθρώπους. Περίπου το 50% των προσφύγων ήρθε από τη 

5 Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο ακριβής αριθμός των μεταναστών στην 
Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός μη καταγεγραμμένων μεταναστών, όπως αυτοί 
που δεν έχουν άδεια παραμονής. Ως εκ τούτου, αυτοί οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να διαφεύγουν του ελέγχου 
των αρχών κι έτσι καθίσταται δυσχερής ο υπολογισμός τους (Βαρουξή και Σαρρής 17). Λέγεται ότι ο αριθμός 
τους είναι ιδιαίτερα μεγάλος.  
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Συρία, το 30% από το Αφγανιστάν και πάνω από 10% ήρθε από το Ιράκ. Αυτοί ήταν 

άνθρωποι που μετανάστευσαν αναζητώντας διεθνή προστασία (Τριανταφυλλίδου).  

 

Όταν για πρώτη φορά η Ελλάδα στις αρχές του 1990 έγινε χώρα προορισμού για 

μεταναστευτικές ροές, έγιναν εμφανείς οι ρατσιστικές συμπεριφορές και πεποιθήσεις 

σημαντικού τμήματος του πληθυσμού. Οι εν λόγω συμπεριφορές και πεποιθήσεις 

συνοδεύονταν από ρατσιστική ρητορική καθώς και από καθημερινή ρατσιστική 

μεταχείριση προς τους μετανάστες. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σύνολο της ελληνικής 

κοινωνίας ήταν ρατσιστές. Ωστόσο επειδή επρόκειτο για μία σημαντικά ομοιογενή 

κοινωνία, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία  που ενδεχομένως υπήρχαν ήταν σε 

αδράνεια6. Μετά την έλευση του 1990 έγινε εμφανές ότι υπάρχει διάχυτος ρατσισμός. 

 

Τα ταχέως μεταβαλλόμενα δημογραφικά στοιχεία μπορούν να έχουν επίπτωση στον 

αριθμό και το είδος των ρατσιστικών εγκλημάτων. Στην Ελλάδα, μία σχετικά 

ομοιογενής χώρα πριν από τη δεκαετία του 1990, υπολογίζεται ότι ζούσε σε ποσοστό 

98% Χριστιανός Ορθόδοξος/ελληνικής καταγωγής πληθυσμός. Σε δυόμιση δεκαετίες 

η χώρα υποδέχθηκε περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους από τη Σοβιετική Ένωση, τη 

Νότια Αλβανία, τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Συνολικά οι 

ομάδες αυτές αποτελούν σήμερα περισσότερο από το 10% του πληθυσμού (ENAR 9). 

 

Υποστηρίζεται ότι υπήρχε ανέκαθεν ρατσιστική ρητορική στην Ελλάδα. 

Παραδοσιακά οι Ρομά, οι Εβραίοι, οι άνθρωποι της κοινότητας ΛΟΑΤ καθώς και οι 

Μουσουλμάνοι, ακόμα και άτομα με αναπηρίες, ήταν και παραμένουν στο επίκεντρο 

της ρατσιστικής ρητορικής. Με την άφιξη όμως μεγάλου αριθμού μεταναστών στην 

Ελλάδα στις αρχές του 1990, έγιναν αυτοί το επίκεντρο της ρατσιστικής ρητορικής 

και της ρητορικής μίσους. Αυτό ισχύει τόσο για τους Αλβανούς που αποτελούσαν την 

πλειοψηφία των μεταναστών που ήρθαν και έζησαν στη χώρα όσο και για τους 

ανθρώπους από την Αφρική και την Ασία. Η προσφυγική κρίση των τελευταίων 

χρόνων δημιούργησε πρωτοφανείς εντάσεις, προκάλεσε θερμές αντιπαραθέσεις και 

πυροδότησε άγρια και απροκάλυπτα περιστατικά ρητορικής μίσους ενάντια στους 

πρόσφυγες.  

6 Επίσης η Ελλάδα ήταν μία χώρα όπου σημαντικά τμήματα του πληθυσμού ασπάζονταν από καιρό εθνικιστικές 
απόψεις και πίστευαν σε μύθους περί ενός είδους εθνικής ανωτερότητας.  
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Αφενός λοιπόν θα πρέπει το ζήτημα της ρητορικής μίσους στην Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια να εξεταστεί στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης. Αφετέρου θα πρέπει να 

εξεταστεί στο πλαίσιο της σοβαρής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που 

αντιμετωπίζει η χώρα από τα τέλη του 2009. Αυτό εξάλλου τονίζεται και στην 

Έκθεση του 2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ρατσισμό και τη Μισαλλοδοξία 

(εφεξής ECRI) για την Ελλάδα.  

 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην Ελλάδα, η αποστολή της ECRI 

ενημερώθηκε από διάφορους συνομιλητές ότι το εκτεταμένο πρόβλημα της 

ρητορικής μίσους αυξήθηκε ουσιωδώς από το 2009 και κυρίως με την άνοδο της 

Χρυσής Αυγής. Οι απόψεις αυτές επιβεβαιώθηκαν με την ανασκόπηση των μέσων 

ενημέρωσης, των διαδικτυακών ιστολογίων (blogs) και των πολιτικών συζητήσεων. 

Η εν λόγω ρητορική στρέφεται κυρίως ενάντια στους μετανάστες, Μουσουλμάνους 

και Ρομά, αλλά και ενάντια των Εβραίων και των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤ. 

(17). 

 

Η αναφορά στην «κρίση χρέους» που έπληξε την Ελλάδα έγινε στα τέλη του 2009. 

Πολύ σύντομα η χώρα τέθηκε υπό την εποπτεία της Τρόικα, μία τριμερής επιτροπή 

που αποτελούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Τρόικα επέβαλε μέτρα λιτότητας στα οποία η 

τότε Κυβέρνηση συμφώνησε (όπως έκαναν και οι επόμενες ελληνικές κυβερνήσεις), 

ως προαπαιτούμενο για να λάβει διεθνή οικονομική βοήθεια. Όπως πολύ σωστά το 

θέτει η Διεθνής Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (εφεξής 

FIDH)/Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη (εφεξής 

HLHR), «Τα μέτρα αυτά που απαιτούσαν άμεση και ακαριαία μείωση στις δημόσιες 

δαπάνες, συνοδεύτηκαν από οξεία αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας, από 

πολιτική αναστάτωση, οικονομική ύφεση και κοινωνική αναταραχή» (9). 

 

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα οδήγησε σε πολλαπλή κρίση σε πολιτικό επίπεδο. 

Υπήρξε αστάθεια στο πολιτικό σκηνικό· οι αλλαγές στις κυβερνήσεις ήταν τόσο 

συχνές όσο και οι κοινωνικές αναταραχές. Η κρίση νομιμοποίησης της παραδοσιακής 

πολιτικής και η επακόλουθη αστάθεια ωφέλησε την άνοδο νέων πολιτικών 
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σχηματισμών, συνήθως λαϊκιστών και με ακροδεξιές τάσεις. Αναδύθηκαν πολλαπλές 

αντικρουόμενες συζητήσεις σε μία προσπάθεια να αποδοθούν οι πραγματικοί λόγοι 

της κρίσης καθώς και να αναζητηθούν και να προταθούν λύσεις. Στην απόπειρα να 

δοθεί μία εξήγηση ως προς το ποιος ευθύνεται για την κρίση, κάποιοι στοχοποίησαν 

διάφορες ομάδες του πληθυσμού και κυρίως τους μετανάστες, τα συνήθη εξιλαστήρια 

θύματα.  

 

Η FIDH επισημαίνει ότι η κρίση έχει αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά, κοινωνικά 

και πολιτιστικά δικαιώματα καθώς και στα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. 

Σύμφωνα με την εξήγηση που δίνει: 

Τέτοιοι περιορισμοί που συνδέονται με τη μειωμένη πρόσβαση σε ουσιώδεις 

υπηρεσίες σε συνδυασμό και με την προφανή ανικανότητα του κράτους να 

ανταπεξέλθει, προκαλούν δυσπιστία στην κυβέρνηση. Εφόσον οι αρχές δρουν χωρίς 

να συμβουλεύονται τους αρμοδίους ή χωρίς δημοκρατική εποπτεία και δεν 

ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων, η νομιμοποίησή τους φθείρεται 

ραγδαία.  Αυτό ακολούθως έχει οδηγήσει τους ανθρώπους να αναζητήσουν 

προστασία σε ακραίες ιδεολογίες οι οποίες φέρονται να προσφέρουν εναλλακτικές 

λύσεις στο παρόν πολιτικό σύστημα. Τα κράτη όλο και λιγότερο δύνανται να 

αντιμετωπίσουν ανάλογες ιδεολογίες, ενώ κάποιες φορές τις ανέχονται στρέφοντας 

την αγανάκτηση πάνω στα συνήθη εξιλαστήρια θύματα, όπως είναι οι μετανάστες (5).  

 

Όπως προαναφέρθηκε, η Έκθεση της ECRI δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνοδο της 

Χρυσής Αυγής7, η οποία εξελέγη στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας το 2010 και 

στο Εθνικό Κοινοβούλιο το 2012. Σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Έκθεσης, η 

ηγεσία και τα μέλη της Χρυσής Αυγής έχουν απροκάλυπτα εκδηλώσει το μίσος τους 

για τους μετανάστες και τους Εβραίους σε πολλές περιπτώσεις. Ύμνος στο Ναζισμό 

και στο Χίτλερ, άρνηση του Ολοκαυτώματος και αντι-Σημιτική ρητορική μίσους 

αποτελούν συχνά γεγονότα8. 

 

Όπως γίνεται εμφανές στην επόμενη παράγραφο, η ρατσιστική ρητορική έχει 

διεισδύσει στις βασικές πολιτικές συζητήσεις και σε αυτές στα μέσα ενημέρωσης, 

7 Ακροδεξιά/νέο-ναζιστική οργάνωση/πολιτικό κόμμα. 
8 Δείτε επίσης FRA (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), 23-24 για περισσότερες 
πληροφορίες.  
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καθιερώνοντας και νομιμοποιώντας ρατσιστικές συμπεριφορές. «Κρατικοί θεσμοί, 

παραδοσιακά πολιτικά κόμματα και μέσα ενημέρωσης φέρουν όλοι την ευθύνη για τη 

νομιμοποίηση ακροδεξιών ρητορικών και οργανώσεων» (FIDH 46). To αποτέλεσμα 

είναι η ρατσιστική ρητορική να καθίσταται συνεχώς πιο εμφανής, έντονη, ακραία· οι 

σχετικές συστολές έχουν εξαφανισθεί. Η ίδια η έννοια της πολυπολιτισμικότητας 

δείχνει να βάλλεται9. Η διεύρυνση των μέσων για να εκφράζει κάποιος προσωπικές 

απόψεις στο Διαδίκτυο καθώς και η σημαντική εξάπλωση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης τα τελευταία χρόνια, έχουν οξύνει το πρόβλημα.  

 

Ωστόσο θα ήταν λάθος να μην αναφερθεί ότι οι ως άνω αρνητικές και ρατσιστικές 

απόψεις, λόγια και πρακτικές δεν χαρακτηρίζουν το σύνολο των Ελλήνων. Σαν αντι-

κίνημα πολλοί άνθρωποι, Οργανώσεις Κοινωνίας των Πολιτών (CSOs) και Μη-

Κυβερνητικοί Οργανισμοί (NGOs), επισήμως και μη, έχουν οργανώσει και εκφράσει 

την αλληλεγγύη τους στους μετανάστες και πρόσφυγες προσπαθώντας να 

αντιμετωπίσουν τη ρητορική μίσους και βοηθώντας αυτούς που είναι σε πραγματικά 

ευπαθή θέση.  
 

3.2  Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

Γενικά παρατηρείται έλλειψη στην τεκμηρίωση και καταγραφή όσον αφορά το θέμα 

της ρητορικής μίσους. Αυτό ισχύει κυρίως για την περίπτωση της ρητορικής μίσους 

στο διαδίκτυο. Μάλιστα και σύμφωνα με την ENAR, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 

χώρες όπου οι NGOs είναι οι μοναδικές οργανώσεις που συγκεντρώνουν σημαντικά 

στοιχεία: 

 

Για πολλά χρόνια δεν υπήρχαν στην Ελλάδα καταδίκες για ρατσιστικές συμπεριφορές 

ενώ η επίσημη καταγραφή των ρατσιστικών εγκλημάτων δεν γινόταν τακτικά και 

εμφάνιζε πολύ μικρούς αριθμούς. Οργανώσεις και δίκτυα όπως το Δίκτυο 

Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας μπόρεσαν και συγκέντρωσαν 

αποδείξεις και στοιχεία που αποκάλυψαν ότι οι ρατσιστικές επιθέσεις αποτελούσαν 

σημαντικό πρόβλημα στη χώρα. Τα στοιχεία της κοινωνίας των πολιτών ήταν 

καθοριστικά στην αποκάλυψη της αδυναμίας της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το 

9 Αυτό βέβαια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που εκδηλώνεται διαφορετικά σε διαφορετικές χώρες. 
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ρατσιστικό έγκλημα και σε κάποιες περιπτώσεις την κακομεταχείριση από τους 

ίδιους τους αξιωματούχους. (22) Βασικό έγγραφο που έχει καταγράψει την 

κατάσταση με το ρατσισμό και τη ρητορική μίσους στην Ελλάδα είναι η ως άνω 

Έκθεση της ECRI, η οποία δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2014.  

 

Αναφορικά με το πολιτικό σκηνικό η ως άνω Έκθεση εντοπίζει περιστατικά 

ρητορικής μίσους και ρατσιστικής προπαγάνδας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, 

επισημαίνοντας ότι κατ’ επανάληψη η Χρυσή Αυγή έχει χρησιμοποιήσει το εν λόγω 

κοινοβούλιο σαν βήμα για ρατσιστική προπαγάνδα. Η Έκθεση αναφέρει ως 

παράδειγμα βουλευτή της Χρυσής Αυγής ο οποίος σε συνεδρίαση της ολομέλειας 

στις 18 Οκτωβρίου 2012 αποκάλεσε τους μετανάστες στην Ελλάδα ως «υπανθρώπους 

που έχουν εισβάλει στη χώρα μας με τις κάθε είδους ασθένειες» σημειώνοντας ότι 

δεν υπήρξε σοβαρή αντίδραση από το κοινοβούλιο στο ακραίο αυτό παράδειγμα 

ρητορικής μίσους. Σε άλλη περίπτωση, ο εκπρόσωπος του κόμματος της Χρυσής 

Αυγής διάβασε αποσπάσματα από τα περιβόητα αντι-σημιτικά ψευδή Πρωτόκολλα 

των Σοφών της Σιών κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ολομέλειας στις 23 

Οκτωβρίου 2012 (20). 

 

Ωστόσο η ρατσιστική ρητορική δεν περιορίζεται στα ακροδεξιά πολιτικά κόμματα. Η 

Έκθεση της ECRI δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα επιφανών πολιτικών που έχουν 

επιδείξει ρατσιστικές συμπεριφορές και έχουν υιοθετήσει ρητορική μίσους. Ένα 

τέτοιο παράδειγμα είναι του τότε Υπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη που δήλωσε τον Αύγουστο του 2012 ότι «η χώρα εξαφανίζεται. Από την 

κάθοδο των Δωριέων πριν από 4000 χρόνια, ποτέ ξανά η χώρα δεν είχε υποστεί 

τέτοιας διάστασης εισβολή … πρόκειται για βόμβα στα θεμέλια του κράτους και της 

κοινωνίας». Αυτές οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο της επιχείρησης Ξένιος Δίας, η 

οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2012 και περιελάμβανε ρατσιστικού τύπου 

ελέγχους από την αστυνομία της νομικής κατάστασης των μεταναστών στους 

δρόμους. Ο όρος «βόμβα» χρησιμοποιήθηκε επίσης δημόσια τον Ιούλιο του 2012 από 

τον ίδιο υπουργό όταν αναφερόταν στο κέντρο της Αθήνας, όπου πολλοί παράνομοι 

μετανάστες και αιτούντες άσυλο συχνά νοίκιαζαν και έμεναν σε υπερπληθή 

διαμερίσματα που χαρακτηρίζονταν από ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης συχνά 

χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Η Έκθεση σημειώνει 
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ότι δύο ημέρες αργότερα η Χρυσή Αυγή αναφέρθηκε στη δήλωση του υπουργού ως 

«δικαίωση της (δικής της) θέσης» (19). 

 

Η FIDH επίσης αναφέρει περιστατικά ρητορικής μίσους έναντι μεταναστών από 

επιφανείς πολιτικούς, όπως η δέσμευση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά 

κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2012 να ανακτήσει τις ελληνικές πόλεις από 

τους μετανάστες.  

 

Η αντι-μεταναστευτική πολιτική ρητορική, οι πολιτικές που πυροδοτούν εχθρότητα 

προς τις περιθωριοποιημένες ομάδες κυρίως προς τους μετανάστες και η μη 

ουσιαστική αντιμετώπιση από το κράτος της ρατσιστικής βίας και της ρητορικής 

μίσους, δημιούργησαν γόνιμο έδαφος για την ενίσχυση της Χρυσής Αυγής. Πολιτικές 

και συμπεριφορές που καθιέρωσαν συγκεκριμένες αντιλήψεις και έδωσαν σε αυτές 

πολιτική νομιμοποίηση, νομιμοποίησαν κατ’ αυτόν τον τρόπο και την ακροδεξιά 

ρητορική που παραδοσιακά στηρίζεται σε αυτές.  

 

Οι εκπρόσωποι ευπαθών ομάδων εξήγησαν επίσης στους εκπροσώπους της ECRI ότι 

ενώ τα ρατσιστικά σχόλια που υφίσταντο οι μετανάστες στην καθημερινότητά τους 

μπορούσαν ως ένα βαθμό να αποδοκιμαστούν και να αντιμετωπιστούν, το μέγεθος 

και η ποιότητα της ρητορικής μίσους λαμβάνει τρομακτικά διαφορετική διάσταση 

όταν οι άνθρωποι ενθαρρύνονται από πολιτικούς ηγέτες που αναπαράγουν και 

προωθούν προκαταλήψεις και απέχθειες. Ως εκ τούτου η αποδοχή της ρητορικής 

μίσους δημιουργεί γενικά στην ελληνική κοινωνία ένα κλίμα που διευκολύνει την 

αυξανόμενη προθυμία για διάπραξη ή για την ανοχή πράξεων βίας ενάντια στις 

ομάδες αυτές. (20) 

 

Οι πολιτικοί ωστόσο δεν είναι οι μόνοι επιφανείς που υιοθετούν ρατσιστική ρητορική 

όπως καταδεικνύουν και τα ευρήματα της Έκθεσης ECRI. Για παράδειγμα, 

συγκεκριμένα αντι-Σημιτικά στερεότυπα έχουν διεισδύσει σε κάποια τμήματα της 

Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σύμφωνα με την Έκθεση κάποιοι εκ των 

εκπροσώπων αυτής προβαίνουν σε ρητορική μίσους ενάντια στους Εβραίους και στα 

άτομα της κοινότητας ΛΟΑΤ (18). Παρ’ όλο που η Έκθεση αναφέρει για ρητορική 

ρατσισμού ενάντια στους ως άνω ανθρώπους, μέλη της εν λόγω εκκλησίας έχουν 
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επίσης εμφανώς επιδοθεί σε ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι στους μετανάστες και 

στους πρόσφυγες. Βέβαια αυτό δεν χαρακτηρίζει το σύνολο της Ελληνικής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πέρα από τους πολιτικούς και τα μέλη της εκκλησίας, 

εμφανείς ρατσιστικές συμπεριφορές και λόγια έχουν υιοθετηθεί από μερίδα των 

μέσων ενημέρωσης καθώς και από καλλιτέχνες και διανοούμενους.  

 

Η Έκθεση ECRI κάνει ειδική αναφορά στα μέσα ενημέρωσης και στο Διαδίκτυο. 

Όπως επισημαίνει, «η ρητορική μίσους έχει εξαπλωθεί στα μέσα ενημέρωσης και στο 

Διαδίκτυο· δεν ελέγχεται και δεν τιμωρείται από κανένα. Ένας από τους λόγους είναι 

η έλλειψη αυτορυθμιστικών μηχανισμών για τον σκοπό αυτό» (21). Η Έκθεση 

συνδέει επίσης την άνοδο της Χρυσής Αυγής με την ευνοϊκή μεταχείριση αυτής από 

μεγάλη μερίδα των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης: «Η άνοδος της Χρυσής 

Αυγής φαίνεται να έχει διευκολυνθεί από τους τηλεοπτικούς σταθμούς που 

μεταδίδουν συνεντεύξεις με την ηγεσία αυτής εν είδη επίδειξης του τρόπου ζωής, 

οδηγώντας έτσι σε απλούστευση της κατάστασης αντί να παρέχουν σε βάθος 

πληροφορίες για τη ρατσιστική ιδεολογία και τις δραστηριότητες αυτής» (21). 

Επιπρόσθετα «ο αντι-τρομοκρατικός λόγος στα μέσα ενημέρωσης στοχοποιεί συχνά 

μετανάστες και πρόσφυγες όπως επίσης και την μουσουλμανική κοινότητα γενικά. Τα 

μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σύνδεση της 

εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας με τη μετανάστευση πυροδοτώντας 

περαιτέρω τη ρητορική μίσους»(21). 

 

Σχετικά με το Διαδίκτυο ισχύει πράγματι ότι μία από τις επιπτώσεις αυτού και της 

δραματικής αύξησης τα τελευταία χρόνια της χρήσης των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης καθώς και της διάδοσης των ιστολογίων, των ιστοσελίδων κλπ., αποτελεί 

το γεγονός ότι η ρατσιστική ρητορική και η ρητορική μίσους δεν περιορίζονται πλέον 

σε λίγα ελεγχόμενα πεδία που μπορούν να επηρεάσουν ένα ευρύ κοινό από πάνω 

προς τα κάτω (π.χ τα μέσα ενημέρωσης) αλλά διαχέονται μέσα στην κοινωνία. Οι 

πηγές και τα μέσα ενημέρωσης έχουν πολλαπλασιαστεί και ο μέσος άνθρωπος που 

στο παρελθόν δεν είχε πρόσβαση σε μεγαλύτερο κοινό, τώρα μπορεί να εκφράσει 

δημόσια την άποψή του. Η επικοινωνία έχει λάβει περισσότερο διάχυτες και άτυπες 

διαστάσεις· το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει πλέον να 

θεωρούνται ότι από μόνα τους αποτελούν ένα είδος δημόσιας σφαίρας. Ειδικά στην 
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Ελλάδα υπάρχει δραματική αύξηση στη χρήση των μέσων όπως Facebook και Twitter 

και πολλοί άνθρωποι τα χρησιμοποιούν - όπως και τα ιστολόγια - για να εκφράσουν 

πολιτικές και κοινωνικές απόψεις. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τα τελευταία 

χρόνια διεξάγεται στο διαδίκτυο ένας «πόλεμος» αντιμαχόμενων λόγων. Μόνο η 

ρατσιστική ρητορική και η ρητορική μίσους χρησιμοποιούν τα ίδια βήματα και μέσα 

ενημέρωσης. Για αυτό το λόγο η έλλειψη τεκμηρίωσης και καταγραφής της 

ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο γίνεται όλο και πιο εμφανής.  

 

Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (εφεξής RVRN) είναι μια 

πρωτοβουλία που ελήφθη στα μέσα του 2011 από την Εθνική Επιτροπή για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου (εφεξής GNCHR) και το Γραφείο της Ύπατης 

Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (εφεξής UNCHR) και η οποία 

υπαγορεύθηκε από την έλλειψη επίσημου και αποτελεσματικού συστήματος 

συλλογής στοιχείων καθώς και από την ανάγκη για συντονισμό των οργανώσεων που 

κατέγραφαν με δική τους πρωτοβουλία περιστατικά ρατσιστικής βίας εναντίον 

ανθρώπων που προσέφευγαν στις υπηρεσίες τους. 37 NGOs και μέλη της κοινωνίας 

των πολιτών αποτελούν το Δίκτυο μαζί με τους συντονιστές, δηλ. το UNCHR και την 

GNCHR. 

 

Το Δίκτυο καταγράφει τη ρατσιστική βία γενικά. Ωστόσο γίνεται κάποια αναφορά 

στη ρητορική μίσους καθώς και στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. Η Ετήσια 

Έκθεση του 2016 είναι η έκτη που δημοσιεύεται από το Δίκτυο. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι η μεθοδολογία αυτού βασίζεται αποκλειστικά στην κατάθεση του θύματος και ως 

εκ τούτου η ποσότητα των καταγραφέντων εξαρτάται από την προθυμία του θύματος 

να μοιραστεί την εμπειρία του. Σε αυτό το πλαίσιο το Δίκτυο κατέγραψε 48 

περιστατικά ρατσιστικής βίας που έλαβαν χώρα δημοσίως το 2016. Τρία από αυτά 

συνέβησαν διαδικτυακά. Τα εν λόγω 48 περιστατικά δεν σχετίζονται μόνο με τη 

ρητορική μίσους· κάποια από αυτά σχετίζονται με καταστροφή περιουσιών, 

εμπρησμούς κλπ. Επιπρόσθετα, οι στόχοι δεν ήταν αποκλειστικά μετανάστες ή 

πρόσφυγες. Και πάλι βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι οι ως άνω αριθμοί είναι σε κάθε 

περίπτωση αντιπροσωπευτικοί του αληθινού προβλήματος της ρητορικής μίσους στο 

διαδίκτυο. Η Έκθεση του Δικτύου μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να καταγράψει 

τέτοια περιστατικά με τρόπο που να δείχνει επακριβώς τι συμβαίνει στην 
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πραγματικότητα ένεκα των περιορισμών που τίθενται από τη δική της μεθοδολογία 

και ένεκα άλλων λόγων που αναφέρονται στην Έκθεση. Έχει ωστόσο τη δυνατότητα 

να παρέχει ποιοτική ανάλυση που βασίζεται στις παρατηρήσεις του καθώς και να 

δώσει μία ευρεία εικόνα των πραγμάτων. Σύμφωνα με το Δίκτυο, το έτος 2016 

χαρακτηρίστηκε από τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου. 

 

Η μεταβολή στην υποδοχή των προσφύγων έγινε εμφανής όταν έκλεισαν τμήματα 

του ανθρωπιστικού διαδρόμου και οξύνθηκε ο πολιτικός λόγος για την προσφυγική 

κρίση. Όροι όπως «μετανάστευση» και «μετανάστες» αντί για «πρόσφυγες» έκαναν 

ξανά την εμφάνισή τους στη φρασεολογία των πολιτικών ηγετών και άλλων 

σημαντικών παραγόντων με διπλό αρνητικό αντίκτυπο: αφενός διότι υποστηριζόταν 

ότι όλοι που εισέρχονταν στην ΕΕ ήταν μετανάστες κι έτσι τα Κράτη Μέλη της ΕΕ 

δεν έφεραν τις ίδιες νομικές υποχρεώσεις όπως συμβαίνει με τους πρόσφυγες. 

Επιπλέον η άποψη αυτή ενίσχυε τη θέση σύμφωνα με την οποία τα Κράτη δεν έχουν 

υποχρεώσεις έναντι των παράνομων μεταναστών. Η θεωρία αυτή αποδομεί μία σειρά 

από δικαιώματα και υποχρεώσεις που πηγάζουν από διεθνείς συνθήκες ενώ 

επιδεινώνει τη σχετική «απομόνωση» στην οποία βρέθηκαν οι μετανάστες που ζουν 

νόμιμα στην Ελλάδα, διότι οι αρχές καθώς και η κοινωνία των πολιτών έστρεψαν 

αναγκαστικά την προσοχή τους στη διαχείριση των προσφύγων και των 

μεταναστευτικών ροών. Σε κάθε περίπτωση τα άτομα αλλοδαπής καταγωγής 

(«ξένοι») μονοπωλούν συνεχώς τις συζητήσεις με αρνητικό κυρίως περιεχόμενο, 

κάποιοι εκ των ενωσιακών ηγετών χρησιμοποιούν ακραία φρασεολογία ενώ κάποιοι 

άλλοι είναι αδιάλλακτοι στις διαπραγματεύσεις και στοχεύουν να φιλοξενήσουν όσο 

το δυνατόν λιγότερους πρόσφυγες. Ο κόσμος λαμβάνει το μήνυμα ότι το προσφυγικό 

ζήτημα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει μόνο αρνητικές συνέπειες. (1) 

 

Η Έκθεση του Δικτύου συνεχίζει να επισημαίνει και να καταγράφει περιστατικά 

ακραίων αντιδράσεων που πυροδοτήθηκαν από τη δημόσια συζήτηση για την παροχή 

προσωρινής διαμονής στους πρόσφυγες στην Ελλάδα· εντάσεις που ανακύπτουν στα 

νησιά λόγω του εκεί εμφανούς «εγκλωβισμού» χιλιάδων προσφύγων και τις 

επακόλουθες ακραίες πράξεις ρατσιστικής βίας· πρωτοφανείς αντιδράσεις κατά την 

έναρξη του σχολικού έτους εξαιτίας του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας να 

ενσωματώσει τους ανήλικους πρόσφυγες στο εκπαιδευτικό σύστημα και ούτω 
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καθεξής. Η Έκθεση ωστόσο σημειώνει ότι «Παράλληλα με τα δείγματα μεταβολής 

στη συμπεριφορά, σημαντικό τμήμα της Ελληνικής κοινωνίας συνεχίζει να 

συμπαραστέκεται στους πρόσφυγες και στις άλλες ευπαθείς ομάδες» (2). 

 

Συνολικά τα ευρήματα του Δικτύου αναφέρουν ότι το 2016 οι καταγραφές επιθέσεων 

έχουν μειωθεί σε σύγκριση με αυτές του 2015. Ωστόσο αυτό είναι αποτέλεσμα 

πολλών παραγόντων και η Έκθεση εξηγεί τους λόγους για τη μείωση αυτή (2). Η 

τελευταία εντοπίζει επίσης καταστάσεις όπως την τάση για επανεμφάνιση 

οργανωμένων ή ανεπίσημων ομάδων και την αύξηση σοβαρών επιθέσεων. Μεταξύ 

άλλων αναγνωρίζεται ότι «Το 2016 καταγράφηκαν λιγότερα περιστατικά εξύβρισης 

διότι δυστυχώς αντιμετωπίζονται από τα θύματα ως μέρος της καθημερινότητας 

θεωρώντας έτσι ότι δεν υπήρχε λόγος να καταγγελθούν αφού δεν συνοδεύονταν από 

σωματική βία» (3). Αυτά είναι μερικά από τα πιο σημαντικά ευρήματα της Έκθεσης 

του Δικτύου αναφορικά με το θέμα του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους.  

 

Σε γενικές γραμμές αναφορικά με τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο δεν φαίνεται να 

υπάρχει ιδιαίτερη τεκμηρίωση παρ’ όλο που η χρήση του Διαδικτύου και κυρίως η 

συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εκτιναχθεί τα τελευταία χρόνια 

στην Ελλάδα και η ρητορική μίσους – και πολύ συχνά η ακραία ρητορική μίσους – 

είναι πολύ διαδεδομένη ανάμεσα κυρίως στους χρήστες με ακροδεξιές τάσεις.  

 

Αναφορικά με τους Έλληνες συγκεκριμένα, αυξανόμενος αριθμός αυτών το 

χρησιμοποιεί ως βήμα για να εκφραστούν δημόσια και να σχολιάζουν διάφορα 

θέματα. Υποστηρίζεται ότι ένεκα της ιδιαίτερης κατάστασης που χαρακτηρίζει τα 

ελληνικά μέσα ενημέρωσης (οικονομικός συγκεντρωτισμός, έλλειψη διαφάνειας, 

διαφθορά και σύνδεση με κέντρα οικονομικής και πολιτικής εξουσίας), η ελληνική 

σφαίρα των ιστολογίων (εφεξής μπλογκόσφαιρα) απέκτησε γρήγορα πολιτική 

διάσταση. Κατέστη επίσης μέσο διαμαρτυρίας και κριτικής (Σμυρναίος).  

 

Αρχικά η ελληνική μπλογκόσφαιρα είχε εμφανώς προοδευτικό χαρακτήρα ένεκα της 

σχετικής ομοιογένειας των μελών της (κυρίως νέοι άνθρωποι υψηλού μορφωτικού 

επιπέδου). Ωστόσο η επακόλουθη μαζική χρήση των διαδικτυακών μέσων 

ενημέρωσης από συνεχώς περισσότερα τμήματα του πληθυσμού σήμανε ότι η 
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διαδικτυακή ενημέρωση κατέστη σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας από αυτούς που 

στόχευαν στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Ο Σμυρναίος ισχυρίζεται ότι έτσι 

αναδύθηκε και παγιώθηκε ο λαϊκισμός και η μισαλλοδοξία που απασχολούν μεγάλο 

τμήμα του ελληνικού διαδικτύου.  

 

Η ελληνική ακροδεξιά χρησιμοποίησε αυτή την εξέλιξη και κατέχει σήμερα περίοπτη 

θέση στο ελληνόφωνο διαδίκτυο μέσα από ένα πλέγμα ιστοσελίδων (επίσημες 

ιστοσελίδες, ιστολόγια και προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως για 

παράδειγμα το Youtube και το Facebook). Μέσω αυτού του επιγραμμικού (online) 

δικτύου, η ελληνική ακροδεξιά κατάφερε να διασπείρει τις ιδέες της με επιτυχία, 

άλλες φορές φανερά και άλλες φορές συγκεκαλυμμένα (Σμυρναίος).  

 

Για την έρευνά του ο Σμυρναίος χρησιμοποίησε στη μεθοδολογία του αναλύσεις των 

κοινωνικών δικτύων και γραφικές αναπαραστάσεις. Το θέμα της έρευνάς του ήταν τα 

ακροδεξιά ιστολόγια και ιστοσελίδες και όχι μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το 

Facebook και το Twitter. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας έχουν ενδιαφέρον για την 

κατανόηση της σημαντικής ανόδου της ακροδεξιάς στο ελληνόφωνο διαδίκτυο. 

Αναφορικά με τη ρητορική μίσους, ο Σμυρναίος επισημαίνει ότι υπάρχουν εμφανή 

ρατσιστικά άρθρα τα οποία όμως είναι λιγοστά. Τα περισσότερα ακροδεξιά ιστολόγια 

δημοσιεύουν επιλεγμένες ειδήσεις αναφορικά με τη μετανάστευση, το Ισλάμ και την 

εγκληματικότητα με τρόπο ώστε οι μειονότητες (μετανάστες, Ρομά κλπ.) να 

στοχοποιούνται.  

 

Η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο και ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το 

Facebook, το Twitter και το Youtube δεν έχει υπάρξει αντικείμενο έρευνας. Η εικόνα 

σε αυτά τα μέσα χρήζει ενδιαφέροντος, για παράδειγμα γίνονται συχνά ακραία 

ρατσιστικά σχόλια από τους χρήστες του Facebook και τα τελευταία χρόνια οι 

σελίδες του που προωθούν τη ρητορική μίσους, έχουν εξαπλωθεί. Ταυτόχρονα 

υπάρχουν ατομικοί χρήστες και σελίδες στο Facebook με αντιρατσιστική ρητορική 

που δραστηριοποιούνται ενεργά στην αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Ωστόσο 

έχει επισημανθεί ότι τα παραδοσιακά καθώς και τα σύγχρονα μέσα (κοινωνικής 

δικτύωσης) βοηθούν συχνά στα διασπορά της ρητορικής μίσους (Γαζάκης, Σύρρη και 

Τάκης 36).  
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Τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης φαίνεται να έχουν παίξει σημαντικό αρνητικό 

ρόλο στην επιρροή και στη μεταβολή απόψεων και συμπεριφορών για τη 

μετανάστευση. Οι Γαζάκης, Σύρρη και Τάκης σημειώνουν ότι έως το 2010 

κοινωνικές μελέτες κατέγραφαν μία καθιερωμένη αρνητική άποψη για τους 

μετανάστες στον ελληνικό πληθυσμό καθώς και έλλειψη θετικής άποψης για το ρόλο 

των μεταναστών στην κοινωνία. Αυτό άλλαξε σημαντικά μετά το 2010. Μεγάλο 

τμήμα του ελληνικού πληθυσμού με τη βοήθεια πολλών μέσων ενημέρωσης 

ενστερνίστηκε την άποψη ότι το θέμα της μετανάστευσης είναι «κοινωνικό 

πρόβλημα» ή «απειλή». Έως σήμερα η μετανάστευση ερμηνεύεται και προσεγγίζεται 

σαν ένα πρόβλημα αντί για ένα κοινωνικοπολιτιστικό γεγονός (26).  

 

Οι συγγραφείς συχνά επισημαίνουν ότι τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν υπερβολικά 

την εθνικότητα ή το θρησκευτικό δεσμό του αυτουργού ενός εγκλήματος  και 

αναπτύσσουν επίσης σε δυσανάλογο βαθμό έναν βαθιά λαϊκιστικό και βίαιο λόγο που 

βρίθει ρατσιστικού μίσους νομιμοποιώντας έτσι και τη ρητορική μίσους. Η κάλυψη 

από τα μέσα ενημέρωσης των θεμάτων σχετικά με τους μετανάστες και τη 

μετανάστευση βασίζεται συνήθως στην αντίθεση ανάμεσα σε ένα θετικό «μας» 

έναντι σε ένα αρνητικό «τους». Μετανάστες, πρόσφυγες και «οι άλλοι» δεν 

παρουσιάζονται συνήθως με τις προσωπικές τους ιστορίες αλλά ως μέλη μιας ομάδας. 

Και αυτή θεωρείται απειλή και όχι ευπαθής ομάδα. Αφθονούν οι στερεότυπες 

εκφράσεις όταν πρόκειται για ειδήσεις που αφορούν σε μετανάστες και πρόσφυγες 

(36). 
 

3.3 Γενική επισκόπηση της νομοθεσίας και των ρυθμίσεων για τη 
ρητορική μίσους 

 

Ο Νόμος 927/1979 «περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις 

φυλετικάς διακρίσεις» ενοχοποιούσε τη διασπορά ιδεών που βασίζονταν στη 

φυλετική/εθνική ανωτερότητα ή στο εθνικό/φυλετικό μίσος, την προτροπή σε πράξεις 

που προκαλούν εθνικές/φυλετικές διακρίσεις καθώς και όλες τις βίαιες πράξεις που 

στρέφονται ενάντια σε φυλή ή ομάδα ανθρώπων διαφορετικού χρώματος ή εθνικής 
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καταγωγής10. O Νόμος 1419/1984 πρόσθεσε το λόγο της θρησκείας, ο Νόμος 

3719/200811 πρόσθεσε το λόγο του σεξουαλικού προσανατολισμού και ο Νόμος 

4139/201312 πρόσθεσε το λόγο της ταυτότητας φύλου (Χαλκιά 1701). 

 

Ο πιο πρόσφατος αντιρατσιστικός νόμος είναι ο 4285/2014 για την αντιμετώπιση 

ορισμένων τύπων και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας κατά το ποινικό 

δίκαιο13. Ο εν λόγω νόμος προβλέπει αυστηρότερες ποινές για την αντιμετώπιση των 

εγκλημάτων μίσους και την υποδαύλιση ρατσιστικής βίας μέσω της ρατσιστικής 

ρητορικής. Επιπρόσθετα ο νόμος αυτός προβλέπει ότι το κίνητρο μίσους λαμβάνεται 

υπόψη από την αρχή των ερευνών και κατά την έναρξη της ποινικής δίκης και όχι 

μετέπειτα κατά την επιβολή της ποινής (Χαλκιά 1701). 

 

Το νέο νομικό πλαίσιο που εισήγαγε ο Νόμος 4285 διαμορφώθηκε και τελικά 

θεσπίστηκε μετά από πολλά χρόνια παλινδρόμησης και χρονοτριβής καθώς και μετά 

από έντονες αντιδράσεις από μεγάλα και διαφορετικά τμήματα του πληθυσμού. Τα 

τμήματα αυτά εστίασαν στον ισχυρισμό περί ποινικοποίησης της άποψης και της 

ελευθερίας του λόγου. Καινοτομία του Νόμου 4285 αποτελεί η επέκταση της βάσης 

των διακρίσεων που μπορούν να ποινικοποιηθούν όπως είναι οι πράξεις ρατσισμού 

και ξενοφοβίας. Η εν λόγω εξέλιξη ενόχλησε ομάδες πολιτών που συνήθως 

θυματοποιούσαν άλλες ομάδες και κυρίως τους ομοφυλόφιλους· αυτές οι ομάδες 

αναφέρονταν επίσης στο ζήτημα της ελευθερίας του λόγου (Συμεωνίδου-Καστανίδου 

1649-1651). 

 

Ο Νόμος 927/1979 εστίασε στη δημόσια έκφραση της ρατσιστικής ρητορικής. Κατά 

τον ελληνικό νόμο μία πράξη θεωρείται δημόσια όταν γίνεται με τέτοιο τρόπο που 

μπορεί να γίνει αντιληπτή από αόριστο αριθμό ανθρώπων. Ο τόπος όπου λαμβάνει 

χώρα η πράξη είναι αδιάφορος. Αυτός μπορεί να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός· σημασία 

έχει ο τόπος αυτός να είναι προσβάσιμος στο κοινό. Επίσης δεν ενδιαφέρουν τα μέσα 

που χρησιμοποίησε ο αυτουργός. Ο Νόμος 927 προβλέπει ότι δημόσια πράξη μπορεί 

να λάβει χώρα προφορικά μέσω των μέσων ενημέρωσης, σε έγγραφα κείμενα ή σε 

10 http://www.ministryofjustice/gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=lk2xQr3jIkg%3D&tabid=132 
11  http://users.uoa.gr/~ggeorgiades/3719-2008.pdf 
12 https://www.hc-crete.gr/Media/Default/law/4139-2013-1.pdf  
13 http://criminal.law.duth.gr/images/ratsismos_n_4285_2014.pdf  
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απεικονίσεις καθώς και σε άλλα μέσα. Ωστόσο ο Νόμος 4285 προσέθεσε ρητά τη 

χρήση του Διαδικτύου σαν τόπο τέλεσης της εγκληματικής πράξης της ρητορικής 

μίσους. Η εν λόγω εξέλιξη αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη και εκτεταμένη χρήση 

του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως μέσα μετάδοσης της 

ρητορικής μίσους (Συμεωνίδου-Καστανίδου 1651-1652). 

 

Παρά τους ως άνω νόμους, ακόμα και στην περίπτωση των ρατσιστικών εγκλημάτων 

το κίνητρο το ρατσιστικό έχει καταλογιστεί μόνο δύο φορές μέχρι σήμερα. Η πρώτη 

ήταν το Νοέμβριο του 2013 και επρόκειτο για περίπτωση εμπρησμού στην Αθήνα 

καταστήματος ιδιοκτησίας ενός άντρα από το Καμερούν. Η δεύτερη αφορά στην 

υπόθεση δολοφονίας του Shezdah Luqman (Χαλκιά 1702-1703). 

 

Μια κριτική που ασκήθηκε στο Νόμο 927/1979 ήταν ότι εφαρμόζεται μόνο όταν 

η φυλετική καταγωγή, η εθνική καταγωγή ή το θρήσκευμα είναι ο μοναδικός λόγος 

τέλεσης της πράξης. Η Θεματική Έκθεση Κατάστασης του Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής FRA) αναφέρει ως παράδειγμα την 

περίπτωση όπου ο Άρειος Πάγος απέρριψε το 2010 αίτηση αναίρεσης σχετικά με την 

έκδοση αντισημιτικού βιβλίου, κρίνοντας ότι ο κατηγορούμενος δεν στρεφόταν κατά 

των Εβραίων «μόνο λόγω της φυλετικής και εθνικής καταγωγής τους αλλά κυρίως 

λόγω των επιδιώξεων τους για παγκόσμια κυριαρχία, των μεθόδων που 

χρησιμοποιούν για την ευόδωση αυτών και τη συνωμοτική τους δράση (11)». 

 

Γενικότερα οι εισαγγελείς με τους οποίους συναντήθηκαν τα στελέχη του 

Οργανισμού δήλωσαν ότι παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες η διερεύνηση του 

ρατσιστικού κινήτρου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως επιβαρυντική περίσταση 

κατά την επιμέτρηση της ποινής, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εφαρμοστούν 

στην πράξη οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου 

Πάγου επεσήμανε στα στελέχη του Οργανισμού ότι, παρά το γεγονός ότι το 

ρατσιστικό κίνητρο είναι προφανές σε πολλές υποθέσεις, οι δικαστές δεν το 

συνεκτιμούν πάντοτε (11). 
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Όπως ως άνω αναφέρθηκε, ο Νόμος 4285/2014 άλλαξε την κατάσταση αυτή και 

πλέον το κίνητρο του μίσους λαμβάνεται υπόψη κατά την έναρξη των ερευνών και 

της ποινικής δίκης και όχι κατόπιν.  

 

Ο συγκεκριμένος νόμος εστιάζει στην ποινικοποίηση των ενεργειών οι οποίες 

διεξάγονται με τρόπο που διαταράσσει τη δημόσια τάξη, είναι απειλητικές ή 

καταχρηστικές και όχι μόνο προσβλητικές. Θεωρεί ποινικό αδίκημα τη δημόσια 

υποκίνηση – είτε προφορική είτε μέσω του τύπου ή του Διαδικτύου – στη βία ή στο 

μίσος ή σε κάθε άλλη πράξη διάκρισης ενάντια ατόμων ή ομάδων και η οποία 

προσδιορίζεται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές 

καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την 

ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, κατά τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια 

τάξη ή να ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των 

ως άνω ατόμων. (Τουρκοχωρήτη). 

 

Η διάταξη προβλέπει αυστηρές ποινές που επιβάλλονται επίσης και σε όποιον 

δημιουργεί ή συμμετέχει σε οργάνωση ή ένωση προσώπων που επιδιώκουν να 

προβούν στις ως άνω πράξεις… Προβλέπει ακόμα αυστηρότερες ποινές στις 

περιπτώσεις όπου αυτές οι πράξεις τελέστηκαν από δημόσιο υπάλληλο ή από 

οποιονδήποτε άλλο κυβερνητικό υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

(Τουρκοχωρήτη).  

 

Έχει επισημανθεί ότι παρά τις βελτιώσεις ο Νόμος 4285 ακολουθεί ένα πρότυπο που 

βασίζεται στην αντιμετώπιση της διάδοσης «προσβλητικών ιδεών» και δεν εστιάζει 

πραγματικά στην ουσιαστική αντιμετώπιση των ρατσιστικών πρακτικών που είναι 

τόσο εμφανείς στην καθημερινότητα. Προωθεί τη συμβολική τιμωρία των ιδεών 

χωρίς να είναι σε θέση να ανακόψει πραγματικά τη διάδοση αυτών. Η εν λόγω 

διάδοση θα συνεχιστεί εύκολα στο Διαδίκτυο με τους φορείς αυτών των ιδεών να 

ανάγονται σε «ήρωες» (Γαζάκης, Σύρρη και Τάκης, 57). 

 

Εκτός από τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, σημαντικά βήματα έχουν γίνει γενικότερα 

για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ρατσιστικής βίας. Κατόπιν πρωτοβουλίας 

της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών το Νοέμβριο του 2012 διορίστηκε Ειδικός 
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Εισαγγελέας για τη Ρατσιστική Βία (FRA 11). Επιπρόσθετα το Δεκέμβριο του 2012 

με Προεδρικό Διάταγμα  δημιουργήθηκαν δύο τοπικά παραρτήματα σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη καθώς και 68 αντι-ρατσιστικές αστυνομικές μονάδες που 

επανδρώθηκαν με 197 αστυνομικούς (13-14). 

 

Όσον αφορά στα μέσα ενημέρωσης, στην Ελλάδα ο δημόσιος λόγος και η 

επικοινωνία προστατεύονται από το Σύνταγμα (άρθρο 14 του Συντάγματος). Ωστόσο 

η έννομη προστασία διαφέρει ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιήθηκε. Τα έντυπα 

μέσα απολαμβάνουν την υψηλότερη προστασία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

ασκηθεί κανένας έλεγχος επί του περιεχομένου τους με ελάχιστες ως προς αυτό 

εξαιρέσεις. Αντίθετα είναι πολύ πιο εφικτός ο έλεγχος στα ψηφιακά μέσα με την 

εγγύηση ωστόσο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (NCRTV) (Γαζάκης, 

Σύρρη και Τάκης 33-36). 

 

Η νομοθεσία που ρυθμίζει τα ψηφιακά μέσα είναι επί της αρχής ευαίσθητη 

αναφορικά με το δικαίωμα στην πολυμορφία. O Κώδικας Δεοντολογίας για τις νέες ή 

και άλλες δημοσιογραφικές και πολιτικές εκπομπές (Προεδρικό Διάταγμα 77/2003, 

άρθρο 4), απαγορεύει την παρουσίαση προσώπων με τρόπο που ενθαρρύνει τη 

διάκριση σε βάρος τους ή την προβολή ρατσιστικών, ξενοφοβικών ή σεξιστικών 

μηνυμάτων και χαρακτηρισμών και ούτω καθεξής (Γαζάκης, Σύρρη και Τάκης 33-

36). 
 

3.4 Στατιστικά στοιχεία και τάσεις αναφορικά με τη ρητορική 
μίσους στο διαδίκτυο 

 

Αναφέρθηκε πριν ότι στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη τεκμηρίωσης και καταγραφής 

αναφορικά με τη ρητορική μίσους γενικά. Αυτό ισχύει κυρίως για την OHS), 

πρόβλημα το οποίο φαίνεται να παραμένει περιορισμένο ως σημείο προτεραιότητας. 

Οι δημόσιες αρχές δεν καταγράφουν την OHS συστηματικά ούτε και παρέχουν 

στατιστικά στοιχεία για το θέμα. Η περισσότερη καταγραφή διεξάγεται από τους 

NGOs, οι οποίοι και συλλέγουν στοιχεία. Ωστόσο ακόμα και σε αυτή την περίπτωση 

υπάρχει ζήτημα με την έλλειψη πηγών διότι τα στοιχεία αυτών μπορεί να 
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αναδεικνύουν τις τάσεις αλλά δεν είναι αρκετά εκτενή ώστε να δίνουν σε βάθος 

πληροφορίες.  

 

Επιπροσθέτως της έλλειψης συστηματικής καταγραφής και συλλογής στοιχείων για 

την OHS, ένα άλλο πρόβλημα έχει κατ’ επανάληψη επισημανθεί σε διάφορες 

εκθέσεις για τη ρατσιστική βία και τα εγκλήματα μίσους στην Ελλάδα, ήτοι το 

γεγονός ότι τα θύματα εγκλημάτων μίσους είναι είτε απρόθυμα είτε παρεμποδίζονται 

από το να αναφέρουν αυτά τα περιστατικά στις αρχές.  

 

«Ο φόβος της σύλληψης και της απέλασης αποθαρρύνει τα θύματα ρατσιστικής βίας, 

που δεν έχουν καθεστώς μόνιμης διαμονής, να καταγγείλουν τα περιστατικά στην 

αστυνομία. Η αρνητική συμπεριφορά των μελών της αστυνομίας προς τους 

μετανάστες και η απροθυμία τους να ερευνήσουν υποθέσεις ρατσιστικής βίας 

εναντίον τους ουσιαστικά προστίθεται σε ένα γενικό κλίμα ατιμωρησίας. Επιπλέον, 

παρέχεται ανεπαρκής υποστήριξη στα θύματα, με αξιοσημείωτη εξαίρεση ορισμένες 

φιλανθρωπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν βοήθεια». (ECRI 9-10). Η 

Έκθεση συστήνει περαιτέρω η Ομάδα Δράσης να αποτελείται από τις σχετικές αρχές, 

το Συνήγορο του Πολίτη και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

καθώς και NGOs, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών και της 

κοινωνίας των πολιτών για το θέμα αυτό. «Η εθνική στρατηγική θα πρέπει, μεταξύ 

άλλων, να περιλαμβάνει μια ανάλυση της κατάστασης, μια επισκόπηση των 

υφιστάμενων μέτρων, των κενών και των αναγκών, και στρατηγικές συστάσεις για 

τον τρόπο αντιμετώπισής τους, συμπεριλαμβανομένων στόχων και μετρήσιμων 

δεικτών» (10). 

 

Οι Εκθέσεις όπως αυτή της ECRI για τις συνθήκες του ρατσισμού και της ρητορικής 

μίσους στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικές διότι δίνουν την εικόνα των τάσεων και 

των αλλαγών στη χώρα σχετικά με το θέμα αυτό. Ωστόσο τέτοιες προσπάθειες παρά 

τα στοιχεία που περιλαμβάνουν, ενδιαφέρουν περισσότερο για τα ποιοτικά ευρήματά 

τους. Αυτές οι εκθέσεις επαληθεύουν τα ευρήματα άλλων μελετών που τονίζουν τη 

δραματική αύξηση του εγκλήματος του ρατσιστικού μίσους στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια - το οποίο οφείλεται εν μέρει στην οικονομική και κοινωνική κρίση 

- καθώς και την επιδείνωση του προβλήματος λόγω των εξελίξεων αναφορικά με την 
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προσφυγική κρίση. Μας βοηθούν να ξετυλίξουμε τον ιστό του πλήθους των 

παραγόντων που έχουν προωθήσει τις αντι-μεταναστευτικές και αντι-προσφυγικές 

συμπεριφορές και ρητορικές καθώς και τη ρητορική μίσους ενάντια σε μετανάστες 

και πρόσφυγες. Επισημαίνουν το ρόλο των πολιτικών, των επιφανών δημοσίων 

προσώπων όπως είναι ορισμένα μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, των 

μέσων ενημέρωσης (παραδοσιακών καθώς και ψηφιακών) και οπωσδήποτε την άνοδο 

της Χρυσής Αυγής. Επισημαίνουν επίσης τους υποκείμενους κοινωνικοπολιτιστικούς 

και οικονομικούς παράγοντες που έχουν δημιουργήσει την κατάσταση αυτή.  

 

Το RVRN ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό να αποκαταστήσει την έλλειψη ενός επίσημου 

και αποτελεσματικού συστήματος συλλογής στοιχείων, όπως ως άνω αναφέρθηκε. Το 

RVRN ωστόσο καταγράφει τη ρατσιστική βία γενικώς και αυτό περιλαμβάνει τη 

ρητορική μίσους· δεν εστιάζει όμως αποκλειστικά στη ρητορική μίσους. Στην Ετήσια 

Έκθεση αυτού το 2016 υπήρξε μόνο μία αναφορά στην OHS. 

 

Παρά τα στοιχεία που περιλαμβάνει η Ετήσια Έκθεση για το 2016 του RVRN, αυτά 

δεν είναι επαρκή για να δώσουν την στατιστική εικόνα· είναι ωστόσο πολύ χρήσιμα 

στο να καταδεικνύουν τάσεις. Η ως άνω Έκθεση τονίζει σημαντικές εξελίξεις 

αναφορικά με την προσφυγική κρίση το 2016 που δημιούργησαν εστίες έντασης στην 

Ελλάδα. Οι εν λόγω εξελίξεις αναφέρθηκαν ως άνω. Μπορεί να συμπεράνει κάποιος 

ότι τα περιστατικά της OHS αυξήθηκαν εξαιτίας των εν λόγω εστιών έντασης παρ’ 

όλο που υπάρχει έλλειψη στην έρευνα για να επαληθευθεί η άποψη αυτή.  

 

Έχει αναφερθεί επίσης ότι τα ευρήματα του RVRN καταδεικνύουν ότι οι καταγραφές 

των επιθέσεων μειώνονται το 2016 σε σύγκριση με αυτές του 2015. Την εν λόγω 

χρονιά κορυφώθηκε η προσφυγική κρίση και ως εκ τούτου αυτός θα μπορούσε να 

είναι ένας παράγοντας για την ως άνω μείωση. Η ίδια η Έκθεση δίνει 

διαφοροποιημένες εξηγήσεις στην προσπάθειά της να εντοπίσει τις τάσεις 

σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Ένα σημαντικό 

στοιχείο που αναφέρθηκε και ανωτέρω και το οποίο αφορά στην καταγραφή της 

εξύβρισης, ήταν το γεγονός ότι τα θύματα θεωρούσαν τα ανάλογα περιστατικά ως 

στοιχεία της καθημερινότητας και θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε λόγος να αναφερθούν 

εφόσον δεν συνοδεύονταν από σωματική βία.  
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Η έρευνα του Σμυρναίου για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ελληνική 

μπλογκόσφαιρα και η οποία επίσης αναφέρθηκε ανωτέρω, είναι ενδεικτική των 

τάσεων του ελληνόφωνου διαδικτύου όσον αφορά στην άνοδο και εξάπλωση της 

λαϊκίστικης και ακροδεξιάς ρητορικής. Υπάρχει ωστόσο ανάγκη για έρευνα στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και στα άλλα είδη επιγραμμικής (online) επικοινωνίας εξαιτίας 

του γεγονότος ότι τα ακροδεξιά ιστολόγια και ιστοσελίδες μπορεί να μην 

επιδεικνύουν συχνά εμφανή ρατσιστική συμπεριφορά και να έχουν διαφορετική 

θεματική, αυτό όμως δεν συνάδει με τα σχόλια των χρηστών στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης κλπ.  

 

Η έλλειψη συστηματικής καταγραφής των περιστατικών της OHS και των 

αντίστοιχων στατιστικών σημαίνει ότι επί του παρόντος μπορούμε να βασιστούμε 

μόνο σε ποιοτική αξιολόγηση της κατάστασης εντοπίζοντας τάσεις και παρέχοντας 

εξηγήσεις. Είναι όμως βέβαιο ότι η χρήση του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης έχει εξαπλωθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια όπως αντίστοιχα έχει 

εξαπλωθεί και η OHS. Απαιτείται περισσότερη έρευνα από αυτή την οπτική γωνία 

και ποιοτική και ποσοτική. Η εν λόγω έρευνα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τα 

αντεπιχειρήματα και τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουν οι χρήστες του 

Διαδικτύου που προωθούν τον αντι-ρατσισμό και την ανεκτικότητα για την 

καταπολέμηση της OHS.  

 

Εν τέλει μέχρι σήμερα δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις για υποθέσεις OHS που 

στοχοποιούν μετανάστες και πρόσφυγες. Ο Νόμος 4258/2014 θεωρεί ρητά τη χρήση 

του Διαδικτύου ως τόπο όπου μπορεί να τελεστεί το αδίκημα της ρητορικής μίσους. 

Ωστόσο, ίσως είναι ακόμα νωρίς να εξάγουμε συμπεράσματα ως προς το εάν ο 

συγκεκριμένος νόμος θα είναι αποτελεσματικός στην επίλυση του συγκεκριμένου 

προβλήματος.  

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ  

4.1 Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.  
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Σε εθνικό επίπεδο γενικά δεν υπάρχει ολοκληρωμένη στρατηγική για την 

καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και αυτό ισχύει κυρίως για την 

OHS. Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν γίνει βήματα. Με το Προεδρικό Διάταγμα 

132/2012 συστάθηκαν Αστυνομικές Υπηρεσίες για τη Ρατσιστική Βία σε όλη την 

Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η καταγραφή των περιστατικών ρατσιστικής 

βίας κατά των μεταναστών14. Υπάρχει μία τηλεφωνική γραμμή (11414) και ένα 

ειδικό έντυπο επιγραμμικής (online) εγγραφής ώστε τα πιθανά θύματα να μπορούν 

ανώνυμα να διευκολυνθούν για να αναφέρουν αυτά τα περιστατικά (FRANET 34). 

To Προεδρικό Διάταγμα 178/201415 ίδρυσε στην Αστυνομία τη Μονάδα για το 

Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο. Η εν λόγω μονάδα ασχολείται συγκεκριμένα με τα 

εγκλήματα που διαπράττονται στο Διαδίκτυο, της ρητορικής μίσους 

συμπεριλαμβανομένης16.  

 

Με το Νόμο 4356/201517 συστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και 

της Μισαλλοδοξίας (εφεξής NCRI) σαν ένα συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο 

που έχει ως στόχο να διαμορφώσει πολιτικές κατά του ρατσισμού, να συντονίσει τους 

εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες για την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου με 

διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες και με τις βέλτιστες πρακτικές καθώς και να 

αναπτύξει πρωτοβουλίες στη Δημόσια Διοίκηση προκειμένου να επιτευχθεί πιο 

αποτελεσματική προστασία ατόμων και ομάδων που στοχοποιούνται λόγω φυλής, 

χρώματος, θρησκείας, καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου 

ή αναπηρίας. 

 

Tο NCRI είναι ένα προσφάτως συσταθέν όργανο του οποίου η αποτελεσματικότητα 

και γενικά η ουσιαστική επίδραση αυτού στην αντιμετώπιση του ρατσισμού γενικά 

και της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο ειδικά, μένει να φανεί. 

 

14 https://www.e-nomothesia.gr/inner.php/kat-astynomikos-astynomia/idrysi-leitourgia-uperesion/pd-132-
2012.html?print=1  
15  http://www.poasy.gr/web/attachments/article/2162/pd_178-2014.pdf 
16 Ωστόσο δεν είναι επαρκής γενικά η καταγγελία των περιστατικών ρατσιστικής βίας. Ένας λόγος είναι η 
δυσπιστία προς τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Τα τελευταία χρόνια 
από ορισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις, από περιστατικά κατάχρησης εξουσίας από την αστυνομία καθώς και 
από τη σύνδεση ενός τμήματος της Ελληνικής Αστυνομίας με τη Χρυσή Αυγή, έχει δημιουργηθεί 
προβληματισμός και ένα γενικότερο κλίμα δυσπιστίας.  
17 https://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-181-2015-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html 
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Είναι πλέον εμφανές ότι είναι εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος της CVOs στην 

καταπολέμηση του ρατσισμού στην Ελλάδα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια η 

καταπολέμηση αυτού έχει αποτελέσει χωριστό αντικείμενο αυτόνομης συλλογικής 

κινητοποίησης. Οι CVOs βρίσκονται εδώ και χρόνια στο προσκήνιο ειδικών 

αντιρατσιστικών πρωτοβουλιών ενισχύοντας το ζήτημα της κοινωνικής αλληλεγγύης 

και δράσης διεξάγοντας στοχευμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης (Γαζάκης, 

Σύρρη και Τάκης 46). 

 

Η ίδρυση του RVRN το 2011, όπως ήδη αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.2, είναι μία 

σημαντική πρωτοβουλία που ελήφθη για την αποκατάσταση της απουσίας 

συστηματικής καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας καθώς και για την 

εκπλήρωση της ανάγκης για συντονισμό ανάμεσα σε διάφορες CSOs οι οποίες 

κατέγραφαν με δική τους πρωτοβουλία αυτά τα περιστατικά. Μεταξύ των 

καταγεγραμμένων περιστατικών είναι και αυτά της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο 

παρ’ όλο που δεν επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε αυτά.  

 

Μία άλλη σημαντική πρωτοβουλία είναι η ίδρυση του Παρατηρητηρίου Ρατσιστικών 

Εγκλημάτων (εφεξής RCW). Το RCW είναι πρωτοβουλία του Ελληνικού 

Παρατηρητηρίου Συμφωνιών Ελσίνκι (εφεξής GHM). To RCW στοχεύει στον έλεγχο 

της εφαρμογής των διεθνών συνθηκών· στη σύνταξη εκθέσεων για τις εθνοτικές, 

εθνο-γλωσσικές και θρησκευτικές κοινότητες μειονοτήτων καθώς και εκθέσεων στον 

ΟΗΕ για την κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών στην 

Ελλάδα, για την αντιμετώπιση του ρατσισμού, για τα πολιτικά, οικονομικά, 

κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, για τα βασανιστήρια· συντάσσει εκθέσεις και 

προσφεύγει σε ένδικη προστασία ενώπιον των ελληνικών και διεθνών δικαστικών 

οργάνων· παρεμβαίνει στις κυβερνήσεις και στις ενδο-κυβερνητικές υπηρεσίες· 

δημοσιεύει άρθρα, βιβλία και φυλλάδια παραδοσιακά και ψηφιακά.  

 

Ένας συγκεκριμένος στόχος του RCW είναι να καταγράφει τα ρατσιστικά εγκλήματα 

και να κάνει αναφορά στους εισαγγελείς. Το Παρατηρητήριο έχει ιστολόγιο που 

περιλαμβάνει μία κατηγορία με ρατσιστική ρητορική (με ειδήσεις, άρθρα κλπ.) καθώς 

και «Αρχείο ρατσιστικών γεγονότων»18. Έχει επίσης και σελίδα στο Facebook19.  

18 https://racistcrimeswatch.wordpress.com/about/ 
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Σήμερα εκκρεμεί το ποινικό δικαστήριο (στις 27 Ιουλίου 2017) κατά της Σώτης 

Τριανταφύλλου, μίας συγγραφέως-ιστορικού με νέο-φιλελεύθερες πεποιθήσεις, μετά 

τη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον της για ισλαμοφοβία από τον Παναγιώτη 

Δημητρά, τον διαχειριστή του ιστολογίου και της σελίδας του RCW στο Facebook20. 

Η επικείμενη δίκη έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη αντιδικία διότι αγγίζει ζητήματα 

ελευθερίας του λόγου. Πληροφορίες για τα προηγούμενα θέματα καθώς και για 

εκκρεμείς δίκες κυρίως για ρητορική μίσους και υποκίνηση σε ρατσιστική βία, 

καταγράφονται από τη σελίδα του RCW στο Facebook. 

 

Ως εκ τούτου, η πρωτοβουλία του RCW αν και δεν εστιάζει αποκλειστικά στη 

ρητορική μίσους (ή στην OHS) και το αντικείμενό της δεν περιορίζεται σε 

μετανάστες και πρόσφυγες, δίνει ειδική έμφαση στη ρητορική μίσους, συχνά δε και 

στην OHS και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτών.  

 

Το C.O.N.T.A.C.T. (Δημιουργία Επιγραμμικού (online) Δικτύου, Ομάδα ελέγχου και 

Εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για την Αντιμετώπιση Τακτικών στα εγκλήματα 

μίσους) είναι ένα συνεχές, υποστηριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα 

που εστιάζει στη ρητορική μίσους και στα εγκλήματα μίσους ρατσιστικού, 

ξενοφοβικού, ομοφοβικού ή τρανσφοβικού είδους. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι η 

Ελλάδα, η Κύπρος, η Δανία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η 

Ρουμανία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η HLHR εμπλέκεται στο ελληνικό 

κομμάτι του προγράμματος. Οι στόχοι αυτού είναι: α) να δημιουργηθεί μία 

ιστοσελίδα και μία εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για την καταγραφή εγκλημάτων 

μίσους· β) να εκπαιδευθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι σχετικοί φορείς, μεταξύ 

άλλων η αστυνομία και οι αξιωματούχοι, οι επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, η 

νεολαία· γ) να διεξαχθεί έρευνα για τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο και την 

αντίληψη που υπάρχει για αυτή· δ) να δημιουργηθούν κοινοί τρόποι διδασκαλίας στα 

πανεπιστήμια.  

19  https://www.facebook.com/hatecrimesingreece/ 
20 Κατά της Τριανταφύλλου κατατέθηκε μήνυση για ένα άρθρο που δημοσίευσε στην ψηφιακή έκδοση ενός 
περιοδικού ελεύθερης κυκλοφορίας το Νοέμβριο του 2015. Πιο συγκεκριμένα η επίμαχη φράση ήταν μία ρήση 
που η συγγραφέας απέδωσε στο Μάρκο Πόλο, ότι δηλαδή «Ο φανατικός Μουσουλμάνος είναι αυτός που σου 
κόβει το κεφάλι, ενώ ο μετριοπαθής Μουσουλμάνος είναι αυτός που κρατάει το κεφάλι σου μέχρι να στο 
κόψουν». 
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Στην ιστοσελίδα του προγράμματος21 περιλαμβάνεται μία ενότητα με τον τίτλο 

«Καταγγελία μίσους» η οποία παρέχει επιγραμμικά (online) ένα έντυπο για να 

αναφέρει κάποιος ένα περιστατικό με έγκλημα μίσους ή με ρητορική μίσους. 

Περιλαμβάνει επίσης μία ενότητα «Δεδομένα», η οποία δίνει γραφικά και στατιστικά 

στοιχεία σχετικά με εγκλήματα μίσους και περιστατικά ρητορικής μίσους που έχουν 

καταγραφεί22.  

 

Το Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Αθήνας (εφεξής ACNE), ένας μη-κυβερνητικός, μη-

κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα είναι εταίρος στο 

συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμα «RADAR: Δράσεις 

κατά των Διακρίσεων και του Ρατσισμού» το οποίο τελείωσε το 2016. Το πρόγραμμα 

στοχεύει ευρύτερα να παρέχει στις αρχές που επιβάλλουν το νόμο και στις δικαστικές 

αρχές καθώς και στους δημοσιογράφους και πολιτικούς, εργαλεία για τον ορθό 

εντοπισμό του κινήτρου που ελλοχεύει στα εγκλήματα που τελούνται από 

«ρατσιστικό» μίσος. Τα βασικά μέσα του προγράμματος είναι οι δραστηριότητες 

ανοιχτής εκπαίδευσης που στόχο έχουν να διευκολύνουν τον εντοπισμό επικοινωνίας 

που ενέχει «ρατσιστικό» κίνητρο23. Το πρόγραμμα RADAR έχει δημιουργήσει μία 

επιγραμμική (online) πλατφόρμα24 καθώς κι έναν Οδηγό για να γίνεται αντιληπτή η 

επικοινωνία που εμπνέεται από μίσος παράλληλα με την παροχή εργαλείων για την 

καταπολέμηση αυτής.  

 

Στο πλαίσιο άλλου προγράμματος με τίτλο «Teachers4Europe Ambassadors»25 

(Δάσκαλοι για την Ευρώπη Πρεσβευτές), οι δάσκαλοι – πρεσβευτές οργάνωσαν 

δραστηριότητες αναφορικά με το διαδίκτυο, τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο και τις 

διακρίσεις. Για παράδειγμα, το 4ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου Αθήνας συμμετείχε στο 

πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Παρ ’όλο που οι θεματικές ενότητες 

του προγράμματος περιείχαν ποικιλία διαφόρων θεμάτων, το θέμα της δράσης που 

21  http://reportinghate.eu/el/about-contact-and-hate-crime/  
22 Επί του παρόντος, η ενότητα «Δεδομένα» στην ελληνική ιστοσελίδα δεν εμπεριέχει στοιχεία.  
23 Βλ. http://win.radar.communicationproject.eu/web/project-2/ 
24http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.eu/home/dokeos/ 
25 Το πρόγραμμα «Teachers4Europe» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε στην Ελλάδα με 
πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2011, στοχεύοντας ευρύτερα στην ενημέρωση 
και επιμόρφωση των Ελλήνων δασκάλων σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλ. 
http://www.teachers4europe.gr/ 
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οργάνωσε το εν λόγω σχολείο επικεντρώθηκε στο διαδίκτυο, στην OHS και στις 

διακρίσεις26. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές που έλαβαν μέρος στις δραστηριότητες 

επικεντρώθηκαν στο ζήτημα των διακρίσεων, στα υφιστάμενα είδη διακρίσεων 

καθώς και στην προστασία τους από την ΕΕ27. Μεταξύ των δραστηριοτήτων οι 

μαθητές δημιούργησαν padlets (ψηφιακούς συνεργατικούς πίνακες ανακοινώσεων), 

μέσα από ομαδικά παιγνίδια28 έμαθαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σχέση 

τους με τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, έκαναν παρουσίαση σε powerpoint με 

θέμα τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, την έκταση του προβλήματος και τους 

τρόπους καταπολέμησης αυτού ενώ τέλος, με την ευκαιρία της Ημέρας Ασφαλούς 

Πλοήγησης ( Safe Internet Day) (9 Ιανουαρίου) έγραψαν ένα εκπαιδευτικό σενάριο 

για την επιγραμμική (online) προστασία δεδομένων και τα μέτρα που προβλέπονται 

από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς29. 

 

Η Ελλάδα είναι επίσης μία από τις χώρες όπου διεξάγεται η εκστρατεία του 

«Κινήματος κατά της Ρητορικής του Μίσους» (εφεξής NHSM). To Συμβούλιο της 

Ευρώπης ξεκίνησε την εν λόγω εκστρατεία το 2012. Στόχος αυτής είναι η 

καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, του ρατσισμού και των διακρίσεων στο 

διαδίκτυο ενώ αποτελεί μέρος του προγράμματος «οι Νέοι Καταπολεμούν τη 

Ρητορική Μίσους στο Διαδίκτυο). Η εκστρατεία ήταν αρκετά επιτυχημένη δεδομένου 

ότι συνεχίστηκε για δύο ακόμα χρόνια και τα Εργαλεία που το πρόγραμμα ανέπτυξε 

χρησιμοποιούνται σε δράσεις από διαφορετικούς φορείς30. 

 

Πιο συγκεκριμένα η Εκστρατεία ξεκίνησε και διεξήχθη από το Συμβούλιο της 

Ευρώπης, βασίζεται όμως σε εθνικές εκστρατείες τις οποίες διεξάγουν τα κράτη-μέλη 

αυτού. Οι εθνικές κυβερνήσεις εκλήθησαν να αναλάβουν τη δημιουργία των 

Επιτροπών της Εθνικής Εκστρατείας. Οι εν λόγω επιτροπές λειτουργούν επιγραμμικά 

(online) τις δικές τους πλατφόρμες Εκστρατείας  και τα εργαλεία τους στην εθνική 

τους γλώσσα (-ες). Το Συμβούλιο της Ευρώπης παρέχει δωρεάν όλα τα Εργαλεία.  

26 Βλ. http://www.4lykzografou.gr/?p=4001 
27  https://www.youtube.com/watch?v=Xx7qt4QxxEQ 
28  https://www.youtube.com/watch?v=RXghWMjlK2g 
29http://blogs.sch.gr/deskyr/2016/05/29/%CF%83%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-
%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CE%B7-
%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83/ 
30  https://www.nohatespeechmovement.org/    
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Τα επιγραμμικά (οnline) εργαλεία αποτελούνται από τη «σελίδα προορισμού του 

Κινήματος κατά της Ρητορικής του Μίσους» που πρόκειται για μία online πλατφόρμα 

για όποιον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο NSHM˙ από το «Παρατηρητήριο 

Ρητορικής Μίσους» που πρόκειται για μία online βάση δεδομένων για να ελέγχει, 

ανταλλάσσει και συζητά θέματα ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο˙ από μία 

«ιστοσελίδα συντονισμού της Εκστρατείας» για οργανώσεις που θέλουν να 

συμμετάσχουν στην Εκστρατεία και από «Online Εκπαιδευτικά Εργαλεία».  

 

Ένα παράδειγμα της χρήσης της Εκστρατείας του NHSM και των Εργαλείων που 

αυτή παρέχει βρίσκεται στο πρόγραμμα «CHariSMA: Πολλαπλασιαστές και 

Πρεσβευτές Ενάντια στη Ρητορική Μίσους». Το εν λόγω πρόγραμμα βασίζεται στη 

συνεργασία του Δικτύου Νέων Ελλάδας (Υouthnet Hellas), του Δικτύου Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων των Νέων (Youth Social Rights Network) και της οργάνωσης 

Εναλλακτική Καινοτόμα Ανάπτυξη (Alternative Innovative Development). Ο στόχος 

της συγκεκριμένης εκστρατείας είναι να προσεγγίσει δασκάλους, εκπαιδευτές, νέους 

ακτιβιστές και νέους εργαζόμενους ώστε να μπορέσουν να ανταλλάξουν και να 

επικοινωνήσουν εμπειρίες χρησιμοποιώντας εργαλεία, μεθόδους και εγχειρίδια για να 

καταπολεμήσουν τη ρητορική μίσους και τον εκφοβισμό μέσα από την εκπαίδευση 

στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκστρατεία του NHSM 

και στοχεύει να έχει πολλαπλή επιρροή31. 

 

Παράδειγμα αυτής της δράσης που οργανώθηκε σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί η 

εκπαιδευτική δράση του Δικτύου Νέων Ελλάδας που έλαβε χώρα στη Λάρισα από τις 

21 έως τις 25 Απριλίου 2014. Η συγκεκριμένη δράση είχε σκοπό να συγκεντρώσει 24 

δασκάλους, νέους ακτιβιστές και νέους εργαζόμενους προκειμένου να ανταλλάξουν 

απόψεις, να γνωριστούν μεταξύ τους και να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων, 

μεθόδων και εγχειριδίων για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και του 

εκφοβισμού. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν 

δραστηριότητες που προωθούσαν τις ιδέες και προτεραιότητες της Εκστρατείας 

NHSM ανάμεσα στην τοπική νεολαία. Ένας άλλος στόχος ήταν η δημιουργία ομάδας 

31  https://projectcharisma.wordpress.com/ 
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ακτιβιστών για να συνεχίσουν να υποστηρίζουν και να προωθούν τις ιδέες και τα 

αποτελέσματα της Εκστρατείας NHSM σε τοπικό επίπεδο ακόμα και μετά το 201732.  

 

Η PRASKIS, μια ανεξάρτητη ΜΚΟ, κύριος σκοπός της οποίας είναι η καταπολέμηση 

του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η 

υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων, υλοποιεί διάφορα 

προγράμματα για τους πρόσφυγες. Μεταξύ άλλων, η PRAKSIS συμμετέχει στο 

χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα “Facing all the Facts!”. Η καταληκτική 

ημερομηνία υλοποίησης του προγράμματος είναι ο Οκτώβριος του 2018. Στο 

πρόγραμμα συμμετέχουν ένδεκα εταίροι από επτά διαφορετικές χώρες. Οι εταίροι 

αυτοί προέρχονται από ΜΚΟ, τον ακαδημαϊκό χώρο και την αστυνομία. Ο ευρύτερος 

στόχος του “Facing all the Facts!” είναι η βελτίωση της αναγνώρισης, καταγραφής 

καθώς και των αντιδράσεων απέναντι στη ρητορική και τα εγκλήματα μίσους σε 

εθνικό επίπεδο33. Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος δημιουργήθηκε ένα 

βίντεο, το οποίο αναφέρεται στην αναγνώριση των εγκλημάτων μίσους και 

ουσιαστικά καταδεικνύει την ανάγκη ειδικών εργαλείων και εξειδικευμένων 

πρακτικών34. 

 

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου35 είναι ο επίσημος εκπρόσωπος στην 

Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE / INHOPE, που χαράσσουν την 

ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο. Ξεκίνησε να 

λειτουργεί το 2016 υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Το 

Κέντρο παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς και μεγάλους 

χρήστες του διαδικτύου μέσω της ιστοσελίδας SaferInternet4Kids.gr. Επίσης, μέσω 

της συμβουλευτικής γραμμής βοήθειας Help-line (διαθέσιμη τηλεφωνικά στο 210-

6007686 και μέσω του ιστοχώρου www.help-line.gr), όπου εξειδικευμένοι ψυχολόγοι 

παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές για εξειδικευμένα θέματα. Τέλος, μέσω της 

Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο του διαδικτύου 

SafeLine (http://www.safeline.gr), το Κέντρο δέχεται καταγγελίες για παιδική 

32http://socialpolicy.gr/2017/04/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-
%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-
charisma-combating-hate-speech-multipliers-and-ambassadors.html 
33 http://www.facingfacts.eu/  
34 https://vimeo.com/162069189  
35 http://saferinternet4kids.gr/  
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κακοποίηση, παράνομη χρήση του διαδικτύου, ρητορική μίσους και συνεργάζεται 

τόσο με την Ελληνική αστυνομία όσο και με την INTERPOL μέσω του Ευρωπαϊκού 

οργανισμού INHOPE.  

 

Το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών36 αποτελεί μια πρωτοβουλία μεταναστών / 

μεταναστριών και Ελλήνων εθελοντών, με κύριο στόχο την παροχή δωρεάν 

μαθημάτων της Ελληνικής γλώσσας σε εργαζόμενους πρόσφυγες και μετανάστες. Το 

Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών αναπτύσσει και συμμετέχει παράλληλα σε 

διάφορες δράσεις με σκοπό τη στήριξη των μεταναστών και των προσφύγων. Μία από 

τις δραστηριότητες που υλοποιούνται στο Σχολείο είναι βιωματικά εργαστήρια που 

στοχεύουν στην καταπολέμηση της ρητορικής μίσους ενάντια στους μετανάστες και 

τους πρόσφυγες.  
 

4.2. Ορθές πρακτικές 
 

Υπόδειγμα ορθών πρακτικών37 

Γενικές πληροφορίες 

Τίτλος πρακτικής Το Διαδίκτυο: χρήση, κίνδυνοι και προστασία από τους 
κινδύνους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Ειδικός στόχος Ο σκοπός αυτής της δράσης είναι να επισημάνει στους 
μαθητές το πρόβλημα της ασφάλειας στο Διαδίκτυο.  

Κύριος συμμετέχων οργανισμός  

4ο Λύκειο Ζωγράφου 
Δέσποινα Κυριακάκη, Φιλόλογος 
Το όνομα του ιδρύματος και ο τόπος όπου διεξάγεται η 
πρακτική είναι κατά κανόνα εκείνα του συγγραφέα της 
πρακτικής/φορέα προώθησης του έργου. 

Τόπος πραγματοποίησης της 
πρακτικής  

Χώρα και πόλη Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα 

 

 

36 https://www.ksm.gr/contact/  
37 Εκδόθηκε από το Interreg Europe 
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38 Μπορείτε να βρείτε τα 3 padlet στους παρακάτω συνδέσμους: https://padlet.com/despkyr2/792z2bkusj8l , 
https://padlet.com/despkyr2/vkgvccis7646 , https://padlet.com/despkyr2/ymj0d46ggalc  

Λεπτομερής περιγραφή 

Αναλυτικές πληροφορίες για την 

πρακτική 

 

 

Η πρακτική αποτελεί τμήμα του προγράμματος 
teachers4europe. Περιλαμβάνει 4 μεμονωμένες δράσεις 
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
μαθήματος Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Β’ τάξης. Στο 
πλαίσιο της θεματικής ενότητας 
«Ρατσισμός/Διακρίσεις», οι μαθητές δημιούργησαν 
padlet σχετικά με τις διακρίσεις και χρησιμοποίησαν 
υλικό από το εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
«Μάθετε τα δικαιώματά σας - Προστασία από τις 
διακρίσεις». Στη συνέχεια, έκαναν παρουσιάσεις 
powerpoint με θέμα τη Ρητορική Μίσους στο Διαδίκτυο. 
Η δεύτερη βιωματική δράση αφορούσε τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και τη Ρητορική Μίσους. Η πηγή για τις δύο 
απομένουσες δράσεις ήταν το εγχειρίδιο «Σύνδεσμοι» το 
οποίο εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τέλος, 
σχεδιάστηκε ένα εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση των 
ΤΠΕ στις 9 Φεβρουαρίου 2016, την Ημέρα Ασφαλούς 
Διαδικτύου. Δόθηκε έμφαση στη διαδικτυακή ασφάλεια 
και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.  
Αυτός ο Πίνακας παρουσιάζει την 1η Δράση.  
Δράση 1: Ενότητα για τον Ρατσισμό/Διακρίσεις 
Στο πλαίσιο του σχολικού μαθήματος Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας, οι μαθητές δημιούργησαν 3 padlet με θέμα τις 
διακρίσεις, τα διαφορετικά είδη διακρίσεων, τους 
τρόπους προστασίας, τους αρμόδιους φορείς και τους 
λόγους ύπαρξης των διακρίσεων. Επίσης, αναφέρεται 
πώς το ευρωπαϊκό πλαίσιο της ΕΕ προστατεύει τον 
πολίτη και ποια είναι τα δικαιώματά του όσον αφορά τα 
αγαθά, τις υπηρεσίες και την εργασία38. 
Δράση 2: Παρουσίαση PowerPoint για τη Ρητορική 
Μίσους στο Διαδίκτυο 
4 μαθητές δημιούργησαν μία παρουσίαση PowerPoint με 
στόχο να διατυπώσουν το θεωρητικό υπόβαθρο του 
ορισμού· να περιγραφεί η έκταση του προβλήματος 
καθώς και οι δράσεις και τα μέσα για την αντιμετώπισή 
του. Γίνεται επίσης συγκεκριμένη αναφορά στην 
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39 Βίντεο που περιλαμβάνουν τα padlet για την παρουσίαση της ρητορικής μίσους: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xx7qt4QxxEQ&feature=youtu.be. Δείτε επίσης το ιστολόγιο της Δέσποινας 
Κυριακάκη:http://blogs.sch.gr/deskyr/2016/05/29/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%C
F%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF/ and the school 
website: http://www.4lykzografou.gr/?p=10264     
40 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους παρακάτω συνδέσμους:  
https://www.youtube.com/watch?v=RXghWMjlK2g&feature=youtu.be, 
http://www.teachers4europe.gr/goo.gl/2zpeZC, http://www.4lykzografou.gr/?p=4001   

εκστρατεία NHSM, στους στόχους και τα εργαλεία της. 
Επίσης, προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις που 
μπορούν να αναλάβουν οι νέοι άνθρωποι39. 
Δράση 3: Βιωματική δράση: Αγώνισμα Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων 
Σε αυτή τη δράση συμμετείχαν 16 μαθητές, σε δύο 
ομάδες των 8 ατόμων. Υπήρχαν, επίσης, 2 συντονιστές. 
Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν διάφορα 
ανθρώπινα δικαιώματα στα άλλα μέλη της ομάδας 
χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε τρόπο (νοήματα, 
παντομίμα, σκίτσο) εκτός από λόγια. Ο στόχος είναι η 
κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
περιλαμβάνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα· ο έλεγχος της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο και η σχέση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη Ρητορική Μίσους 
στο Διαδίκτυο. Πριν τη δράση, η καθηγήτρια 
παρουσίασε το θέμα θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι απαντήσεις 
επανεξετάστηκαν στο τέλος της δράσης40. 
Δράση 4: Εκπαιδευτικό Σενάριο για το Διαδίκτυο 
Το Διαδίκτυο: η χρήση, οι κίνδυνοι και η προστασία 
από τους κινδύνους σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
Αυτό το εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση των ΤΠΕ 
είναι μια προσπάθεια διεύρυνσης της θεματικής 
ενότητας του Διαδικτύου χρησιμοποιώντας την ψηφιακή 
μόρφωση και θέτοντας το ζήτημα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. 
Στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών 
σχετικά με τα δεδομένα στο διαδίκτυο και τους πιθανούς 
κινδύνους που εγείρουν. Επίσης, για την παρουσίαση 
του όρου Ρητορική Μίσους στο Διαδίκτυο, των μέτρων 
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41 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους παρακάτω συνδέσμους: 
http://blogs.sch.gr/deskyr/2016/05/29/%CF%83%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-
%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CE%B7-
%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83/, http://www.4lykzografou.gr/  

που καθορίστηκαν καθώς και των αποφάσεων της ΕΕ 
σχετικά με το Διαδίκτυο, τους πολίτες, τα δεδομένα και 
τη χρήση του Διαδικτύου, οι μαθητές κλήθηκαν να 
ανακαλύψουν διαδικτυακές πηγές, να τις μελετήσουν και 
τέλος να συντάξουν συνεκτικά κείμενα ενημερωτικού 
χαρακτήρα41. 
Τέσσερις διαφορετικές πρακτικές, ήτοι ο τρόπος με τον 
οποίο σχεδιάστηκαν, παρουσιάζονται εδώ ως τμήμα του 
συνόλου. Οι βασικοί φορείς και δικαιούχοι είναι οι 
μαθητές του λυκείου. 
Θέτοντας τις δραστηριότητες αυτές σε ένα συνεκτικό 
πλαίσιο επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση και η 
κατανόηση των θεμάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
η ασφάλεια και η υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θέματα που 
πραγματεύονται οι ως άνω δραστηριότητες είναι 
αλληλένδετα και οι μαθητές λαμβάνουν γνώση για αυτό. 
Η σημασία αντίστοιχων ενεργειών σε ένα σχολικό 
περιβάλλον έγκειται στο γεγονός ότι προκειμένου να 
καταπολεμηθεί η OHS, κάποιος πρέπει να εκπαιδεύσει 
και να ευαισθητοποιήσει τη νεότερη γενιά καθώς και 
τους υπάρχοντες ή μελλοντικούς χρήστες του 
Διαδικτύου. 
Παρακαλείσθε να παρέχετε πληροφορίες για την ίδια την 
πρακτική. Πιο συγκεκριμένα: 
- Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται και 
το πλαίσιο που εκκίνησε την εισαγωγή αυτής της 
πρακτικής; 
- Πως η πρακτική επιτυγχάνει τους στόχους της 
και πως αυτή υλοποιείται; 
- Ποιοι είναι οι βασικοί φορείς και οι δικαιούχοι 
της πρακτικής; 

Αναγκαίοι πόροι 

Σχολικό εγχειρίδιο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο/υπερ-σύνδεσμοι 

Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου 
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http://blogs.sch.gr/deskyr/2016/05/29/%CF%83%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83/
http://blogs.sch.gr/deskyr/2016/05/29/%CF%83%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83/
http://blogs.sch.gr/deskyr/2016/05/29/%CF%83%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83/
http://www.4lykzografou.gr/
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Εφαρμογή youtube 

Πλοήγηση 

Στυλό και χαρτιά 

Εφόσον υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, το υπόλοιπο των 
απαιτούμενων υλικών είναι χαμηλού κόστους και οι 
περισσότερες έγγραφες πηγές μπορούν να 
τηλεφορτωθούν (downloaded) δωρεάν.  

Παρακαλείσθε όπως αναφέρετε συγκεκριμένα το ποσό 
χρηματοδότησης/χρηματοδοτικών πηγών που 
χρησιμοποιούνται ή/και το ανθρώπινο δυναμικό που 
απαιτείται για να προετοιμαστεί και να πραγματοποιηθεί η 
πρακτική. 

Χρονοδιάγραμμα (ημερομηνία 
έναρξης/λήξης) 

Το πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει τέσσερις ημέρες 
(κάθε δραστηριότητα διεξάγεται σε μία ξεχωριστή 
ημέρα χρησιμοποιώντας λίγες ώρες την ημέρα) ή δύο με 
τρεις ημέρες. 

Στοιχεία επιτυχίας (αποτελέσματα που 
έχουν επιτευχθεί) 

Οι δραστηριότητες συνολικά θεωρήθηκαν επιτυχημένες 
διότι ευαισθητοποίησαν σε θέματα διακρίσεων, OHS και 
ασφάλειας στο Διαδίκτυο μέσα από τη σύνδεση αυτών 
με την καθημερινότητα των μαθητών. Αφορούσαν στη 
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ως εκ 
τούτου σχετίζονταν άμεσα με την καθημερινότητα των 
μαθητών και τα θέματα που αντιμετώπιζαν. Για αυτό το 
λόγο τα παιδιά που συμμετείχαν ενδιαφέρονταν 
περισσότερο και είχαν κίνητρο να ενημερωθούν για τα 
εν λόγω θέματα καθώς και να αποκτήσουν τα εργαλεία 
για να καταπολεμήσουν την OHS. Ενισχύθηκαν επίσης 
οι ψηφιακές ικανότητες των μαθητών όπως επίσης και οι 
ικανότητες αυτών για αυτόνομη μάθηση, επικοινωνία 
και συνεργασία. 
Γιατί η εν λόγω πρακτική θεωρείται ορθή; 
Παρακαλείσθε όπως παρέχετε τεκμηριωμένα στοιχεία 
που καταδεικνύουν την επιτυχία ή αποτυχία αυτής (π.χ. 
μετρήσιμους δείκτες/αποτελέσματα) 

Δυσχέρειες/ 
Διδάγματα 

Παρακαλείσθε όπως αναφέρετε συγκεκριμένα τυχόν 
δυσχέρειες/διδάγματα κατά την υλοποίηση της πρακτικής 

Δυνατότητα για εκμάθηση ή Η πρακτική αυτή μπορεί να λάβει χώρα σε οποιοδήποτε 
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μεταφορά σχολικό περιβάλλον και να προσαρμοστεί αντίστοιχα. 
Εφόσον υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και πρόσβαση στο Διαδίκτυο, το κόστος για 
την πραγματοποίηση αυτής δεν είναι σημαντικό. Το 
εγχειρίδιο «Σύνδεσμοι» (bookmarks), ως προϊόν του 
NHSM έχει μεταφραστεί σε πολλές ευρωπαϊκές 
γλώσσες. Είναι επίσης δυνατόν να επεκταθούν και να 
διαδοθούν οι ως άνω πρακτικές· πχ. Οι δραστηριότητες 
μπορούν να προσαρμοστούν και να συμμετέχουν σε 
αυτές και μαθητές από άλλα σχολεία. Οι δυνατότητες για 
επέκταση και διάδοση των αποτελεσμάτων αναφέρονται 
σε κάποιες από τις παρεχόμενες συνδέσεις (links). 
Η ευαισθητοποίηση σε θέματα OHS και ο εφοδιασμός 
των μαθητών με εργαλεία για να καταπολεμήσουν το 
φαινόμενο που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά 
τους και το οποίο πολλές φορές τους ενδιαφέρει άμεσα, 
αποτελούν ίσως τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 
εγγυώνται την επιτυχία αντίστοιχων πρακτικών και 
δραστηριοτήτων.  
Παρακαλείσθε όπως εξηγήσετε γιατί θεωρείτε ότι η εν 
λόγω πρακτική (ή κάποιες πτυχές αυτής) μπορεί να 
ενδιαφέρει και άλλες περιοχές για να διδαχθούν από 
αυτή. Αυτό μπορεί να γίνει πχ. μέσω πληροφοριών για 
τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας για τη μεταφορά 
αυτής ή για τους παράγοντες που μπορούν να 
εμποδίσουν μία τέτοια μεταφορά. Με ποια από τις 
θεματικές περιοχές/δραστηριότητες του τρέχοντος έργου 
συνδέεται η συγκεκριμένη πρακτική; 

Περαιτέρω πληροφορίες 

http://www.teachers4europe.gr/results/projects-2015-
2016/projects-2015-2016-secondary/1210-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE
%BA%CF%84%CF%85%CE%BF,-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE
%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82,-
%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%
B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF
%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF
%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF
%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1  
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http://www.teachers4europe.gr/results/projects-2015-2016/projects-2015-2016-secondary/1210-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF,-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82,-%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.teachers4europe.gr/results/projects-2015-2016/projects-2015-2016-secondary/1210-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF,-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82,-%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.teachers4europe.gr/results/projects-2015-2016/projects-2015-2016-secondary/1210-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF,-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82,-%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.teachers4europe.gr/results/projects-2015-2016/projects-2015-2016-secondary/1210-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF,-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82,-%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.teachers4europe.gr/results/projects-2015-2016/projects-2015-2016-secondary/1210-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF,-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82,-%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.teachers4europe.gr/results/projects-2015-2016/projects-2015-2016-secondary/1210-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF,-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82,-%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.teachers4europe.gr/results/projects-2015-2016/projects-2015-2016-secondary/1210-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF,-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82,-%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.teachers4europe.gr/results/projects-2015-2016/projects-2015-2016-secondary/1210-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF,-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82,-%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.teachers4europe.gr/results/projects-2015-2016/projects-2015-2016-secondary/1210-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF,-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82,-%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.teachers4europe.gr/results/projects-2015-2016/projects-2015-2016-secondary/1210-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF,-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82,-%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.teachers4europe.gr/results/projects-2015-2016/projects-2015-2016-secondary/1210-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF,-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82,-%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.teachers4europe.gr/results/projects-2015-2016/projects-2015-2016-secondary/1210-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF,-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82,-%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.teachers4europe.gr/results/projects-2015-2016/projects-2015-2016-secondary/1210-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF,-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82,-%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.teachers4europe.gr/results/projects-2015-2016/projects-2015-2016-secondary/1210-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF,-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82,-%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1


 

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

 

 
ΜΕΡΟΣ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο είναι ένα σύμπτωμα ή μία συνέπεια ευρύτερων 

διαδικασιών. Ως εκ τούτου τα μέτρα που θα ληφθούν πρέπει να αντιμετωπίζουν και 

τις πηγές του προβλήματος καθώς και πλήθος άλλων θεμάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι 

η καταπολέμηση του OHS δεν είναι σημαντική· αντίθετα εφόσον η επιγραμμική 

(online) επικοινωνία γίνεται βασικό είδος επικοινωνίας που διαδίδει μηνύματα και 

διαμορφώνει συμπεριφορές και πρακτικές, πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη επιμέλεια 

στην καταπολέμηση του OHS. 

 

Ο σύνδεσμος ανάμεσα στην άνοδο της ρητορικής μίσους και στο δημόσιο λόγο στην 

Ελλάδα έχει ήδη επισημανθεί· πολιτικοί και άλλες επιφανείς προσωπικότητες καθώς 

επίσης και τα μέσα ενημέρωσης έχουν ενισχύσει ρατσιστικές συμπεριφορές και 

μισαλλοδοξία ενάντια στους μετανάστες. Η Έκθεση της ECRI σημειώνει ότι «Η 

κατάσταση αυτή δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς και υπάρχει διαδεδομένη ατιμωρησία 

για τη ρητορική μίσους και ανεπαρκής επίσημη καταδίκη» (9). 

 

Είναι αναγκαίο τα πολιτικά κόμματα να σταθούν πιο σθεναρά απέναντι στο 

ρατσιστικό λόγο και να αναπτύξουν ως προς αυτό έναν κώδικα δεοντολογίας. Η ως 

άνω Έκθεση αναφέρεται στον Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου που κάλεσε τα ελληνικά πολιτικά κόμματα και το 

κοινοβούλιο «να εγκρίνουν αυτορυθμιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση και την 

επιβολή κυρώσεων σε μισαλλόδοξες, ξενοφοβικές και ρατσιστικές ρητορικές που 

χρησιμοποιούνται από τους πολιτικούς, με την τροποποίηση, για παράδειγμα, των 

Στοιχεία επικοινωνίας    

Όνομα 
Δέσποινα Κυριακάκη, φιλόλογος εκπαιδευτικός και μέλος του 
teachers4europe 

Οργανισμός 2ο Λύκειο Ζωγράφου/ teachers4europe 

Email http://www.teachers4europe.gr/contact-us  
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πειθαρχικών μέτρων που μπορούν να επιβληθούν σε βουλευτές σύμφωνα με το άρθρο 

77 του κανονισμού του ελληνικού κοινοβουλίου» (20). 

 

Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να δημιουργήσουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό 

αυτορύθμισης ώστε να προληφθούν τα ρατσιστικά σχόλια στις εφημερίδες, την 

τηλεόραση και το ραδιόφωνο (ECRI 21). Τα μέσα μπορούν επίσης να επωφεληθούν 

από την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση. Το RVRN προτείνει:  

Επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση διοικήσεων και δημοσιογράφων, συντακτών και 

παρουσιαστών ηλεκτρονικών, έντυπων και τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης 

αναφορικά με την ειδησεογραφική κάλυψη εγκλημάτων μίσους, την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον τερματισμό (ανα)παραγωγής αρνητικών 

στερεοτύπων για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, μέσω της διοργάνωσης 

ειδικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και της έκδοσης κατευθυντήριων οδηγιών. (25). 

 

Παρ’ όλο που το Υπουργείο Παιδείας έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες ενάντια 

στο ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία, είναι πολύ σημαντικό να αναλάβει εξίσου 

πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση 

ενάντια στο ρατσισμό και στις διακρίσεις και να προωθηθεί η αποδοχή της 

πολυμορφίας. Οι Γαζάκης, Σύρρη και Τάκης προτείνουν οι ως άνω πρωτοβουλίες να 

αφορούν όχι μόνο στους μαθητές αλλά και στους δασκάλους επίσης. Περαιτέρω 

επισημαίνουν ότι το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να σταθεί σθεναρά απέναντι σε κάθε 

ρατσιστική ή φασιστική απειλή στο σχολικό περιβάλλον καθώς και να διασφαλίσει 

ότι οι εκπαιδευτές είναι προστατευμένοι θεσμικά όταν διδάσκουν την αποδοχή στην 

πολυμορφία και τον αντιρατσισμό ώστε να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας χωρίς 

φόβο την αποστολή τους (62). 

 

Μέρος των πρωτοβουλιών που μπορεί να ξεκινήσει το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να 

εστιάσει ρητά στην OHS. Οι μαθητές όλων των επιπέδων είναι ή πρόκειται να γίνουν 

πολίτες σε ψηφιακά καθώς και σε φυσικά περιβάλλοντα και πρέπει να μάθουν πως να 

χρησιμοποιούν τα επιγραμμικά (online) μέσα με ασφάλεια και υπευθυνότητα. 

Πράγματι οι πολιτικές παρέμβασης στο επίπεδο της εκπαίδευσης μπορούν να 

αποδειχθούν κρίσιμες στην καταπολέμηση της OHS.  
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Επί του παρόντος διεξάγονται αρκετές εκστρατείες ενάντια στη ρητορική μίσους· το 

κίνημα του NHSM είναι το πιο διακεκριμένο και στοχεύει συγκεκριμένα στην OHS. 

Αυτές οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης πρέπει να συνεχιστούν· το παρόν έργο των 

Αγγελιοφόρων για την Ανάπτυξη και Διάδοση Θετικών Μηνυμάτων αποτελεί μέρος 

αυτών. Θα πρέπει ωστόσο οι ελληνικές αρχές να ξεκινήσουν μία ευρεία εκστρατεία 

ενημέρωσης του κοινού. Αυτό προτείνει και η Έκθεση της ECRI. O στόχος αυτής 

πρέπει να είναι «η καταγγελία της ρατσιστικής συμπεριφοράς ως αντίθετης προς τις 

ελληνικές αξίες και συμφέροντα και η προαγωγή μιας πολυπολιτισμικής και χωρίς 

αποκλεισμούς προσέγγιση της ελληνικής ταυτότητας» (10). Σημαντικό τμήμα της 

εκστρατείας αυτής πρέπει (και θα) εστιάσει στην OHS.  

 

Όπως είναι εμφανές, οι CSOs διαδραματίζουν την στιγμή αυτή κρίσιμο ρόλο στον 

αγώνα ενάντια στο ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία και τη ρητορική μίσους. Ένας 

μεγάλος αριθμός αυτών έχει σκοπό την ενίσχυση μεταναστών και προσφύγων με 

διάφορους τρόπους. Αρκετοί από αυτούς εκπληρώνουν την αποστολή τους με δικά 

τους μέσα. Η Έκθεση της ECRI συστήνει στις ελληνικές αρχές να δημιουργήσουν 

«μια Ομάδα Δράσης για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για 

την καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας» (10). 

 

Τα θύματα της ρητορικής μίσους πρέπει να ενθαρρύνονται να καταγγέλλουν στις 

αρχές. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει πρωτίστως να μην υπάρχει φόβος για απέλαση ή 

σύλληψη. Είναι επίσης απαραίτητο να υπάρχει εμπιστοσύνη προς τις αρχές και αυτό 

απαιτεί την εξάλειψη ρατσιστικών συμπεριφορών και πρακτικών ανάμεσα – μεταξύ 

άλλων – και στα μέλη της αστυνομίας.  

 

Το RVRN έχει καταγράψει περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς που 

περιλαμβάνουν αστυνομικούς, ενώ η Θεματική Έκθεση Κατάστασης του FRΑ 

αναφέρεται εκτενώς σε πρακτικές της αστυνομίας που προωθούν το ρατσισμό και τη 

μισαλλοδοξία καθώς και σε ζητήματα έλλειψης εμπιστοσύνης προς την αστυνομία 

από τους μετανάστες. Η Έκθεση της ECRI συστήνει «οι ελληνικές αρχές να 

προβλέψουν τη δημιουργία οργάνου, ανεξάρτητου από τις αστυνομικές και διωκτικές 

αρχές, στο οποίο θα ανατεθεί η έρευνα των φερόμενων ως υποθέσεων φυλετικών 
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διακρίσεων και κακής συμπεριφοράς με ρατσιστικά κίνητρα από την αστυνομία» 

(25). 

 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι γενικά και οι νέες αντιρατσιστικές αστυνομικές μονάδες 

ειδικά μαζί με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, χρειάζονται περαιτέρω εκπαίδευση 

ειδικότερα όσον αφορά στην OHS. Η μονάδα για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο 

μπορεί επίσης να θέσει σε προτεραιότητα την OHS και να επικεντρωθεί σε αυτή 

αποτελεσματικά. Αποτελούν πράγματι επίμονες συστάσεις της RVRN να υπάρχει 

διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση των αρχών που επιβάλλουν το νόμο ως προς τη 

διαχείριση του ρατσιστικού εγκλήματος (18). 

 

Μία από τις συστάσεις της Έκθεσης της ECRI που αφορά συγκεκριμένα στη 

ρητορική μίσους είναι να δημιουργήσουν οι ελληνικές αρχές έναν εθνικό μηχανισμό 

παρακολούθησης περιστατικών τέτοιας ρητορικής.  
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