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1. Η στρατηγική διακυβέρνησης του διαδικτύου του Συμβουλίου της Ευρώπης 

Το διαδίκτυο έχει αρχίσει να παίζει έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Μέσω 
του διαδικτύου μπορούμε να γνωρίσουμε καινούρια άτομα, να επικοινωνήσουμε με παλιούς 
φίλους που μένουν μακριά, να βρούμε πληροφορίες απ’ όλο τον κόσμο, να αγοράσουμε 
αντικείμενα και υπηρεσίες όπως θα κάναμε σ’ ένα κανονικό κατάστημα. Φυσικά, όπως και 
στην αληθινή ζωή, το διαδίκτυο δεν είναι ένα εντελώς ασφαλές μέρος και το φαινόμενο 
εμπλοκής του σε δυσάρεστες καταστάσεις γίνεται ολοένα και πιο συχνό. 
 
Έχοντας επίγνωση της κεντρικής θέσης του διαδικτύου στη ζωή μας σήμερα, το Συμβούλιο 
της Ευρώπης επιδιώκει να συμβάλει, ώστε να καταστεί το Διαδίκτυο ένα καλύτερο και 
ασφαλέστερο μέρος, όπου οι αξίες που αποτελούν τη βάση του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
σεβονται και προωθούνται. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο της Ευρώπης θεσπίζει μία 
διαδικτυακή διακυβερνητική στρατηγική, που θα αφορά όλες τις δραστηριότητές του σε 
σχέση με το διαδίκτυο από το έτος 2012 μέχρι το 2015. 
 
Σύμφωνα με το έγγραφο, η στρατηγική συνίσταται σε «πάνω από 40 προτάσεις για 
ολοκληρωμένη παρέμβαση», που προσδιορίζονται ως «προκλήσεις αλλά και αντίστοιχες 
απαντήσεις, ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι χρήστες όλου του κόσμου να διαμορφώσουν το 
διαδίκτυο ως ένα μέρος ανθρωποκεντρικό που δεν περιθωριοποιεί». Επιπρόσθετα, το 
Συμβούλιο της Ευρώπης δηλώνει ότι «το υπάρχον διεθνές νομικό πλαίσιο, που 
συμπεριλαμβάνει το νόμο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι ένα ζήτημα ηθικής σημασίας κι 
εφαρμόζεται εξίσου διαδικτυακά και μη». 
 
Από την στρατηγική αυτή έχουν τεθεί έξι κύριες προτεραιότητες, και για κάθε μία ξεχωριστά, 
αρκετοί στόχοι σε σχέση με «την προστασία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στο διαδίκτυο». 
 
Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση RE-ACTIVE YOUTH I Against Online Hate Speech - 
RECOGNISING Issues and Opportunities in Combating Online Hate, διεξήγαγαν μία λεπτομερή 
συζήτηση για  την στρατηγική αυτή και προσπάθησαν να δώσουν εμπεριστατωμένες λύσεις 
και προτάσεις προς εφαρμογή σε σχέση κυρίως με το θέμα της γλώσσας μίσους στο 
διαδίκτυο. 
 
 

2. Σύντομη επισκόπηση του γενικού πλαισίου στην Ελλάδα 
Καθώς η συνάντηση επικεντρώθηκε στο θέμα της γλώσσας μίσους στο διαδίκτυο, οι 
συμμετέχοντες ήταν εφοδιασμένοι με πληροφορίες για το θέμα και τα προβλήματα που 
προκύπτουν από αυτό. Η γλώσσα μίσους στο διαδίκτυο είναι ένα καινούριο φαινόμενο 
παγκοσμίως και δεν είναι ακόμα τόσο γνωστό στην Ελλάδα ή έστω είναι αρκετά υποτιμημένο. 
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Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του φαινομένου της γλώσσας μίσους στο διαδίκτυο, όπως 
προκύπτει από την γενική κατάσταση στην Ελλάδα, είναι η ισχυρή του σύνδεση με δράσεις κι 
εκφράσεις γλώσσας μίσους εκτός του διαδικτύου. Αυτός είναι και ο λόγος που στην Ελλάδα 
είναι σχεδόν αδύνατον να διαχωρίσεις τις δύο αυτές όψεις του προβλήματος. Επιπλέον, 
αναλύοντας το πρόβλημα μονάχα από την διαδικτυακή του πλευρά θα προέκυπτε μία 
μονομερή και όχι μια ξεκάθαρη εικόνα της αληθινής κατάστασης που επικρατεί αυτόν τον 
καιρό στον ελλαδικό χώρο. 
 
Ένα παράδειγμα για τα παραπάνω είναι ο τρόπος που το νεοφασιστικό και ρατσιστικό κόμμα 
“Χρυσή Αυγή” κάνει χρήση του διαδικτύου. Αληθινά περιστατικά δράσεών τους 
βιντεοσκοπούνται και «ανεβαίνουν» στην ιστοσελίδα του κόμματος, στο YouTube και σε άλλες 
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και πολύ γρήγορα εξαπλώνονται σε όλο τον ιστοχώρο. Αυτό 
λειτουργεί ως έντονη διαφήμιση για το κόμμα και τα μέλη του, χωρίς να υπάρχει καθόλου 
«φιλτράρισμα» για τους τελικούς χρήστες του διαδικτύου. Ένα  βίντεο που ανακοινώθηκε 
πριν από μερικούς μήνες αλλά είναι ακόμα πολύ δημοφιλές, λειτουργεί ως παράδειγμα γι’ 
αυτήν την κατάσταση. Το βίντεο αυτό δείχνει μέλη της Χρυσής Αυγής να καταστρέφουν τους 
πάγκους εργαζομένων μεταναστών στην Ραφήνα, μια πόλη κοντά στην Αθήνα, ένα 
καλοκαιρινό βράδυ Παρασκευής. 
 
Αυτή η εισαγωγή είναι απαραίτητη για να καταλάβουμε πώς οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο 
ερμήνευσαν την στρατηγική διακυβέρνησης διαδικτύου του Συμβουλίου της Ευρώπης και για 
να αντιληφθούμε το πρακτικό περιεχόμενο που προέκυψε από την κριτική της στρατηγικής 
που διατύπωσαν οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου. 
 
 

3. Μεθοδολογία 
Η στρατηγική διακυβέρνησης διαδικτύου του Συμβουλίου Ευρώπης  πρώτα μεταφράστηκε 
στα ελληνικά κι έπειτα μοιράστηκε στους συμμετέχοντες. Περιγράφηκε ολοκληρωμένη από 
τους συμμετέχοντες, οι οποίοι ξεκίνησαν μια κουβέντα γι αυτήν κατά την διάρκεια της πρώτης 
παρουσίασης.  Προκειμένου να  κατευθυνθεί η συζήτηση και να γίνει πιο παραγωγική, τέθηκε 
σε εφαρμογή μια δραστηριότητα βασισμένη σε διαδικασία μη- τυπικής μάθησης. 
 
Όλοι οι συμμετέχοντες χωριστήκαν σε μικρές ομάδες των 5 ή 6 ατόμων. Ο εκπαιδευτής 
δημιούργησε μικρές ομάδες αφήνοντας τους ανθρώπους που είχαν διαφορετικές εμπειρίες και 
διαφορετικό υπόβαθρο να συνεργαστούν μαζί, αναμειγνύοντας  τις γνώσεις τους και τις 
απόψεις τους για το πρόβλημα. Έπειτα, δόθηκε στην κάθε ομάδα μία ταυτότητα, με σκοπό να 
καθοδηγηθεί η συζήτηση σχετικά με το θέμα: κάποιες ομάδες  έπρεπε να δουν το πρόβλημα 
από την οπτική γωνία αυτού που χρησιμοποιεί την γλώσσα μίσους και κάποιες άλλες ομάδες 
από την οπτική αυτού που είναι το θύμα της γλώσσας μίσους. Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε 
μια πλήρη επισκόπηση 360 μοιρών για το συγκεκριμένο θέμα, διασφαλίζοντας τις καλύτερες 
προοπτικές για την παρουσίαση. 
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Ζωγραφίζοντας γεγονότα, επισημάνσεις, προβλήματα και ιδέες 

 
 
 
 

 
Ομαδική συζήτηση 

 
 
Έχοντας χωρίσει τις ομάδες και δίνοντάς τους μια ταυτότητα, ο εκπαιδευτής εξήγησε την 
άσκηση που έπρεπε να γίνει. Κάθε ομάδα  έπρεπε να αναπαραστήσει σε ένα φύλλο χαρτί ένα 
τοπίο με ένα σπίτι με τους εξής συμβολικούς παράγοντες: έναν ήλιο που συμβόλιζε τις 
καλύτερες στιγμές, ένα σύννεφο που συμβόλιζε τα προβλήματα και ένα δέντρο που συμβόλιζε 
κάποιες ιδέες και πιθανές λύσεις. Τα σύμβολα αυτά  έδωσαν περαιτέρω χώρο για συζήτηση.  
Κάποιοι συμμετέχοντες επισήμαναν  τους παράγοντες που σχετίζονται με το διαδίκτυο γενικά, 
άλλοι επικεντρώθηκαν στην γλώσσα  μίσους στο διαδίκτυο και κάποιοι άλλοι στους 
παράγοντες από την προοπτική της ταυτότητας  που τους αποδόθηκε. Τα  προβλήματα και τα 
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κυριότερα σημεία μπορούσαν να  τα αναπαραστήσουν διαφορετικά . Ό,τι είναι σημαντικό για 
έναν θύτη στην πραγματικότητα αποτελεί πρόβλημα για το θύμα, αν σκεφτούμε το 
παράδειγμα της ανωνυμίας. 
 
Αφού οι ομάδες ολοκλήρωσαν τη συζήτηση και τη δημιουργία της οπτικής αναπαράστασης 
των αποτελεσμάτων, τα σχέδια παρουσιάστηκαν σε όλους και η συζήτηση κατά τη διάρκεια 
του απολογισμού αφορούσε κυρίως τις εμπνεύσεις. 
 
 

 
Μία από τις ζωγραφιές 

 

Μία από τις ζωγραφιές  
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4. Πρακτική αναθεώρηση της στρατηγικής διακυβέρνησης του διαδικτύου του 

Συμβουλίου της Ευρώπης 
Η πρακτική αναθεώρηση που προέκυψε από τον απολογισμό έθιξε πολλές προτάσεις, κυρίως 
με βάση την ελληνική πραγματικότητα, που μπορούν ωστόσο να εφαρμοστούν το ίδιο καλά 
και στην Ευρώπη. Μια κοινή αφετηρία  ήταν ότι η στρατηγική διακυβέρνησης του διαδικτύου 
του Συμβουλίου Ευρώπης  στερείται της συγκεκριμενοποίησης , έτσι η πλειονότητα των 
προτεινόμενων ιδεών βασίστηκαν στην πρακτική και στην ενεργό δράση που πρέπει να 
συνεχιστεί. Δεδομένου ότι ορισμένες από τις ιδέες ήταν παρόμοιες, ο ερευνητής  αποφάσισε 
να ομαδοποιήσει  τις προτάσεις σύμφωνα με τον κύριο στόχο που ήθελαν να επιδιώξουν. 
 

4.1 Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
Η πλειοψηφία των εμπνεύσεων αφορούσε την  ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα τις γλώσσας  
μίσους στο διαδίκτυο. Πρόκειται για κάτι σημαντικό καθώς φανερώνει την έλλειψη 
πληροφόρησης σχετικά με το θέμα και την ανάγκη ύπαρξης μιας ξεκάθαρης εικόνας  για το 
πρόβλημα και τις συνέπειές του. Οι συμμετέχοντες εντόπισαν πολλά διαφορετικά μέρη και 
καταστάσεις οπού απαιτείται μια ισχυρή παρέμβαση για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση: στα 
σχολεία, μεταξύ γονέων, δασκάλων, συνομηλίκων, με διαδικασίες μη- τυπικής μάθησης. 
 
Ένα άλλο σημαντικό σημείο που συνδέεται άμεσα με την ανάγκη αύξησης της 
ευαισθητοποίησης είναι η ανάγκη συνειδητοποίησης του μεγέθους του προβλήματος της 
γλώσσας μίσους στο διαδίκτυο, ώστε να αναγνωρίζονται τέτοια επεισόδια και οι χρήστες να 
παραμένουν σε συνεχή εγρήγορση. 
 

4.2 Δρώντας σαν παράγοντες 
Άλλη μία μεγάλη κατηγορία ιδεών  προσδιόρισε την δράση των θυτών της γλώσσας μίσους 
στο διαδίκτυο, ως μια καλή λύση για το πρόβλημα. Μιας και ένα από τα καλύτερα και 
ταυτοχρόνως πιο αδύναμα σημεία του διαδικτύου είναι η ανωνυμία, τέθηκε ως κύρια πρόταση 
η αποκάλυψη και κοινοποίηση της ταυτότητας αυτών που χρησιμοποιούν γλώσσα μίσους  στο 
διαδίκτυο εναντίον άλλων. Στο θέμα αυτό οι συμμετέχοντες παρατήρησαν ότι, αν και πολύ 
ενδιαφέρουσα και πολύ εύκολα εφικτή από τεχνικής απόψεως, η πρόταση αυτή δεν είναι 
εφικτή, διότι στην πραγματικότητα εγείρει ερωτήματα σχετικά με το δικαίωμα της ιδιωτικής 
ζωής και της προστασίας δεδομένων. 
 
Μια άλλη ιδέα ήταν να απομονωθούν -μέσω διαφόρων διαδικασιών των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης-  τα σχόλια, βίντεο ή εκφράσεις που εκφράζονται με γλώσσα  μίσους. 
 

4.3 Εφαρμογή του νόμου και προστασία των θυμάτων 
Το τρίτο μέρος αφορά στα θύματα της γλώσσας μίσους . Οι συμμετέχοντες επεσήμαναν την 
ανάγκη  εφαρμογής των υφιστάμενων νόμων που μπορούν να περιλάβουν τόσο την “online” 
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όσο και την “offline” γλώσσα μίσους, δήλωση που τέθηκε και από το ίδιο το Συμβούλιο της 
Ευρώπης. Ξεκινώντας από την εφαρμογή των όσων είναι στην πραγματικότητα διαθέσιμα, οι  
συμμετέχοντες επίσης παρατηρήσαν ότι μια συνεχής ενημέρωση είναι απαραίτητη, 
προκειμένου να «ακολουθούν» την πολύ γρήγορη και συνεχιζόμενη τεχνολογική εξέλιξη. 
 
Όσον αφορά τα θύματα της γλώσσας μίσους στο διαδίκτυο, υπογραμμίστηκε επίσης η ανάγκη 
ύπαρξης δικτύωσης και δωρεάν νομικής προστασίας αυτών. 
 

4.4 Μερικές τεχνικές λύσεις 
Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν επίσης κάποια πιο τεχνική λύση για την καταπολέμηση του 
φαινομένου της γλώσσας μίσους στο διαδίκτυο, δηλαδή τη δημιουργία ενημερωτικών 
συνδέσμων (links) και ιστοσελίδων ανίχνευσης και αναφοράς φαινομένων γλώσσας μίσους, 
και τη χρήση των αποποιήσεων. 
 
Η τελευταία ιδέα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ακόμη και αν είναι πιθανώς δύσκολο να 
πραγματωθεί. Η αποποίηση ευθυνών θεωρείται  μια σφραγίδα, ένα εικονικό αυτοκόλλητο που 
πρέπει να εφαρμόζεται από τους χρήστες όταν εντοπίζουν μια έκφραση γλώσσας μίσους στο 
διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόπο θα επιτρέπεται στους άλλους χρήστες να αναγνωρίζουν αμέσως 
και να απομονώνουν ή να αντιδράσουν στη γλώσσα μίσους. Ξεκινώντας από αυτή την ιδέα, οι 
συμμετέχοντες αποφάσισαν να γράφουν τη φράση "Αυτό είναι γλώσσα μίσους!" κάθε φορά 
που εντοπίζουν τέτοιο περιστατικό ενώ πλοηγούνται στο διαδίκτυο. 
 
 

5. Συμπεράσματα 
Η Ημερίδα για τη Συμμαχία Συλλογικών δράσεων έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να 
γνωρίσουν  ένα πρόβλημα που είναι πολύ νέο ακόμη και δεν είναι καλά μελετημένο ή γνωστό. 
Φανερώνοντας τη σχετική έλλειψη γνώσης από τους συμμετέχοντες, η αναθεώρηση της 
στρατηγικής της διακυβέρνησης του διαδικτύου από το Συμβούλιο της Ευρώπης υπήρξε πολύ 
γόνιμη, καθότι έδωσε νέες ιδέες για την καταπολέμηση του προβλήματος της γλώσσας μίσους 
στο διαδίκτυο. 
 
Είναι απαραίτητο τώρα που όλοι οι φορείς και τα ενδιαφερόμενα όργανα, το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη, οι ΜΚΟ και οι απλοί πολίτες, να συνεργαστούν για 
την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων λύσεων και προσεγγίσεων. 


