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Εκπαιδευτικός Οδηγός για την Καταπολέμηση της Ρητορικής Μίσους στο Διαδίκτυο 

Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από την “ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για 

το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία” στο πλαίσιο του προγράμματος “RE-

ACTIVE YOUTH II Against Online Hate Speech – Youth and Educators Acting Against Online Hate 

Speech” που πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του European Youth Foundation. 

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία για την καταπολέμηση της διαδικτυακής ρητορικής μίσους αναπτύχθηκαν 

με τη συμμετοχή εκπαιδευτών, νέων, εκπροσώπων ΜΚΟ, οργανώσεων ΚτΠ κ.ά. κατά τη διάρκεια ενός 

τριήμερου εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με στόχο την καταπολέμηση του 

ρατσισμού και των διακρίσεων που εκφράζονται διαδικτυακά. Ο οδηγός αποτελείται από 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης που προωθούν την κατανόηση της έννοιας της 

ρητορικής μίσους και των συνεπειών της. 

Η μη τυπική μάθηση χρησιμοποιείται ως ένα μέσο για την κατανόηση των αναγκών των μη 

ευνοημένων κοινωνικών ομάδων κυρίως ενισχύοντας την ικανότητα της ενσυναίσθησης μέσω 

βιωματικών δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του οδηγού, οι μέθοδοι μη τυπικής 

μάθησης χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη συμμετοχικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν τις 

κοινωνικές και τις ατομικές ικανότητες. 

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού αυτού οδηγού είναι η ενίσχυση της κριτικής σκέψης για την 

καταπολέμηση ρατσιστικών, προκατειλημμένων και στερεότυπων αντιλήψεων, η ανάπτυξη της 

ενσυναίσθησης και η προώθηση δημοκρατικών αξιών, αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης. Ο οδηγός 

απευθύνεται κυρίως σε παιδιά από 13 ετών και πάνω αλλά οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει 

μπορούν να πραγματοποιηθούν και με ομάδες νέων και ενήλικων. 

Εφόσον σήμερα η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους νέους σε όλον τον κόσμο γίνεται 

κυρίως μέσω των ΤΠΕ, ο οδηγός στοχεύει στην αντιμετώπιση της διαδικτυακής ρητορικής μίσους που 

εκφράζεται κυρίως στη βάση της φυλής και της εθνότητας αλλά και των θρησκευτικών πεποιθήσεων, 

του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της αναπηρίας κ.ά. 
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Αφήγηση ιστορίας 

Χρόνος: 45 λεπτά 

Ηλικία: 13 + 

 

Περιγραφή της Δραστηριότητας: 

Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες και χρησιμοποιούν τη φαντασία τους για να δημιουργήσουν μια 

ιστορία ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, έχοντας το ρόλο του θύματος.  

 

Στόχοι: 

Να κατανοήσουν πώς τα νέα θύματα της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο βιώνουν αυτήν την 

κατάσταση βάζοντας τον εαυτό τους σε παρόμοια θέση. 

Να αναπτύξουν ικανότητα ενσυναίσθησης ώστε να νοιάζονται για το πώς νιώθουν τα θύματα 

ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. 

Να αποκτήσουν κριτική σκέψη σε ρατσιστικά και εθνικιστικά στερεότυπα, πεποιθήσεις διακρίσεων και 

ρατσιστικές απόψεις. 

Να ανταλλάσσουν ιδέες με τρόπο που να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται περιστατικά 

ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. 

 

Υλικό: 

Κουτιά με κάρτες με λέξεις-κλειδιά, ένα για κάθε ομάδα συμμετεχόντων. 

 

 

 

Πώς παίζεται: 

Χωρίζουμε τους συμμετέχοντες σε τέσσερις ομάδες και τους ζητάμε να αναπτύξουν μια ιστορία 

χρησιμοποιώντας κάποιες από τις λέξεις-κλειδιά που τους δίνουμε. Αφού συζητήσουν τις ιδέες τους, 

κάθε ομάδα σηκώνεται και παρουσιάζει σε πρώτο πρόσωπο τη δική της φανταστική ιστορία σχετικά με 

τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. 

Ο πρώτος συμμετέχων κάθε ομάδας ξεκινάει να αφηγείται την ιστορία, η οποία συνεχίζεται από ένα 
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άλλο άτομο της ομάδας. Αφού μιλήσει κάθε μέλος της ομάδας, το τελευταίο άτομο προσθέτει το δικό 

του κομμάτι και κλείνει την ιστορία. Ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες παρουσιάζοντας τις δικές τους 

νέες ιστορίες. Εφόσον ολοκληρωθεί η πρώτη παρουσίαση, οι ομάδες επαναλαμβάνουν την 

παρουσίαση των ιστοριών τους άλλη μία φορά. 

Πληροφορούμε τους συμμετέχοντες ότι κάθε ιστορία πρέπει να απαρτίζεται από ανθρώπους, ενέργειες 

και τόπους. 

 

Λέξεις-κλειδιά: 

σχολείο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οικογένεια, φίλοι, συμμαθητές, προστασία, φόβος, δάσκαλοι, 

διαφορετικότητα, ηλεκτρονικός υπολογιστής, παιχνίδι, χώρα, συνομιλία, άγχος, ανέβασμα (upload), e-

mail, προσβολή, σχολική αυλή, τάξη, επίθεση, ησυχία, ενήλικες, γέλιο, αντίδραση,  ανταπόκριση 

 

Μετά την αφήγηση της ιστορίας: 

o Συζητάμε αν ήταν εύκολο ή όχι να καταλήξουν σε τέτοιες ιστορίες και ακόμα αν κάποιος έχει 

βιώσει ένα σχετικό περιστατικό. 

o Συζητάμε εάν υπάρχουν περισσότεροι τρόποι για να αντιμετωπιστούν οι καταστάσεις που 

παρουσιάστηκαν και ποιες είναι. 

o Συζητάμε από πού πηγάζει η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο και τι θα έπρεπε να κάνουμε 

ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο. 
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Παιχνίδι Συμφωνώ/ Διαφωνώ 

Χρόνος: 90 λεπτά 

Ηλικία: 15+ 

 

Περιγραφή δραστηριότητας: 

Οι συμμετέχοντες συνομιλούν και εκφράζουν την γνώμη τους σε έναν αριθμό δεδομένων 

δηλώσεων. Όλες οι δηλώσεις είναι δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο ή σχόλια που εγείρουν θέματα 

ταυτότητας, ρατσισμού και ξενοφοβίας. 

 

Στόχοι: 

Η έκφραση και η υποστήριξη των απόψεων με επιχειρήματα. 

Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το πότε ένα ηλεκτρονικό σχόλιο ή δημοσίευση μπορεί να 

αποτελεί ρητορική μίσους. 

Η ανταλλαγή απόψεων, η συμμετοχή σε μια συζήτηση και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης σε 

θέματα διάκρισης, ξενοφοβίας και ρατσισμού. 

 

Υλικό: 

Κάρτες με γραπτά μηνύματα η σχόλια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. 

 

Πως παίζεται: 
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Στο χώρο δημιουργούμε δυο γωνίες, “συμφωνώ” και “διαφωνώ”. Πριν ξεκινήσουμε, 

συγκεντρωνόμαστε όλοι στο μέσο των δυο αυτών γωνιών. Διαβάζουμε το πρώτο 

σχόλιο/δημοσίευση και ζητάμε από τους συμμετέχοντες να διαλέξουν πλευρά ανάλογα με το αν 

συμφωνούν ή όχι με την εκφραζόμενη δήλωση. Οι συμμετέχοντες μπορεί να συμφωνούν ή να 

διαφωνούν, δεν υπάρχουν απαντήσεις του τύπου “Δεν ξέρω” ή “Είμαι κάπου στη μέση”. Απλώς 

διαβάζουμε το σχόλιο χωρίς να επεξεργαζόμαστε η να δίνουμε τις απόψεις μας, ώστε οι 

συμμετέχοντες να το ερμηνεύουν με την προσωπική τους οπτική. 

Αφού όλοι έχουν πάρει την θέση τους στη γωνία “συμφωνώ” ή “διαφωνώ”, ξεκινάει συζήτηση 

ανάμεσα στους συμμετέχοντες, ξεκινώντας με τη γωνία που έχει τους λιγότερους υποστηρικτές. 

Ο καθένας παίρνει λίγο χρόνο για να υποστηρίξει του/την θέση του με επιχειρήματα. Αφού έχουν 

τελειώσει όλοι, συνεχίζουμε με άλλες προτάσεις. 

Αφού έχουν εκφραστεί επιχειρήματα για όλες τις δηλώσεις που διαβάστηκαν, ζητάμε από τους 

συμμετέχοντες να αλλάξουν γωνίες εάν άλλαξαν την γνώμη τους και να εξηγήσουν γιατί το 

έκαναν. 

Δεν υπάρχουν  “σωστές” ή “λάθος” απαντήσεις. Όταν οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις απόψεις 

τους πρέπει να μιλούν για τον εαυτό τους χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως “Κατά τη γνώμη 

μου”, “Πιστεύω”, κλπ.  

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης κατά την οποία οι συμμετέχοντες εκφράζουν τα 

επιχειρήματά τους, κάποιος από την ομάδα μπορεί να σημειώνει τις λέξεις κλειδιά και τα 

επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να συζητηθούν στην επόμενη φάση της 

δραστηριότητας. 
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Δημοσιεύσεις και σχόλια: 

“Αίμα μόνο για τους Έλληνες: Δωρεά αίματος και αιμοδοσία μόνο από Έλληνες σε Έλληνες” 

“Εάν Θέλουν να έρθουν –οι μετανάστες- πρέπει να μάθουν τη γλώσσα μας και τον πολιτισμό 

μας.” 

“Όλοι οι μετανάστες χωρίς χαρτιά είναι παράνομοι και πρέπει να σταλούν εκεί από όπου ήρθαν.” 

“Δεν είμαστε και δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ίσοι.” 

“Εγώ, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά όταν δουλεύεις στον δρόμο βλέπεις τί κάνουν οι αλλοδαποί.” 

 

Μετά την πρώτη φάση: 

Οι συμμετέχοντες που σημείωναν τις λέξεις κλειδιά της επιχειρηματολογίας τις παρουσιάζουν 

σύντομα στην ομάδα.. 

Η ομάδα υποδεικνύει τις ομοιότητες, τις διακρίσεις και τις αντιφάσεις ανάμεσα στις 

διαφορετικές απόψεις. 

Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τις διαφορετικές απόψεις με κριτική ματιά και να 

ανταλλάξουμε γνώμες. 

Συζητάμε πότε οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι αυτές οι δηλώσεις/σχόλια αποτελούν ρητορική 

μίσους ή όχι. Οι ομάδες ανταλλάσουν απόψεις για το πού τίθενται στο διαδίκτυο τα όρια μεταξύ 

της ελευθερίας της έκφρασης και της ρητορικής μίσους . 
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Συζητάμε: 

Ανακαλύψατε κάποιον διαφορετικό τρόπο σκέψης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού; Αλλάξατε 

άποψη αφού ακούσατε τις άλλες απόψεις;  

Κάποια από τα σχόλια/δημοσιεύσεις είναι προσβλητικά; Ποιά και γιατί; 

Είναι σημαντικό να ξέρουμε ποιος δημοσίευσε αυτά τα σχόλια; Πιστεύετε ότι έχει διαφορά εάν 

αυτά τα σχόλια δημοσιεύονται σε ηλεκτρονική εφημερίδα, στο facebook ή σε μια ιστοσελίδα ή 

σε ένα ινστιτούτο/οργανισμό κλπ;; Γιατί; 

Τα επεισόδια ρητορικής μίσους μπορούν να οδηγήσουν σε ρατσιστικές επιθέσεις και μίσος; 

Στις περισσότερες δηλώσεις ήσασταν με την πλειοψηφία ή όχι; 
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Σεναριογράφοι: 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Ηλικία: 13+ 

 

Περιγραφή της δραστηριότητας: 

Δίνεται στους συμμετέχοντες η αρχή μιας ιστορίας και τους ζητείται να γράψουν την συνέχεια και το 

τέλος χρησιμοποιώντας τις εμπειρίες και την φαντασία τους σκεπτόμενοι ότι είναι σεναριογράφοι που 

κάνουν μια βιογραφική ταινία. Όλες οι ιστορίες είναι επεισόδια ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. Οι 

σεναριογράφοι δουλεύουν σε ομάδες και συνεχίζουν την ιστορία είτε του θύματος είτε του δράστη. 

 

Στόχοι: 

o Να χρησιμοποιούν την φαντασία και την εμπειρία ως μέσο ανταλλαγής πληροφοριών και 

γνώσεων. 

o Να αντιληφθούν με ποιο τρόπο  η ρητορική μίσους και η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο 

μπορεί να έχει ομοιότητες και ισοδύναμες επιπτώσεις στα θύματα. 

o Να συζητήσουν αν και ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στη ρητορική μίσους και στην 

ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. 

o Να συμπάσχουν με τους χαρακτήρες και με τις εμπειρίες τους στη ρητορική μίσους στο 

διαδίκτυο. 

o Να βρουν λύσεις στις καταστάσεις ως θύματα και/ή μάρτυρες της ρητορικής μίσους στο 

διαδίκτυο.  

 

Υλικό: 

Κάρτες με την αρχή των σεναρίων 

 

Πως παίζεται: 

Χωρίζουμε την ομάδα σε μικρότερες ομάδες 4-5 ατόμων. Τους διανέμουμε τις κάρτες με τα σενάρια – 



                                                                                                                             

Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται με την υποστήριξη του European Youth Foundation του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

μία σε κάθε ομάδα – και τους λέμε να το συζητήσουν προκειμένου να μαντέψουν τον τρόπο ζωής του 

κάθε χαρακτήρα, την καθημερινότητά του/της και τις πράξεις και συναισθήματά του/της στην 

κατάσταση που περιγράφεται. Στη συνέχεια, τους ζητάμε να δουλέψουν σε ομάδες και να μαντέψουν 

τη συνέχεια και το τέλος της ιστορίας. 

Όταν όλες οι ομάδες τελειώσουν, παρουσιάζουν τις ολοκληρωμένες ιστορίες της ομάδας τους στις 

άλλες. 

Εστιάζουμε στα μέρη της ιστορίας που θέλουμε να συζητήσουμε, τα συναισθήματα των θυμάτων ή 

των δραστών, τις πράξεις και τις αντιδράσεις τους, τις αιτίες που αντιδρούν, τα άτομα/ ιδρύματα τα 

οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα θύματα και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν.  
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Σενάρια: 

o Μαργαρίτα: 

Η Μαργαρίτα είναι μαθήτρια. Είναι 13 χρόνων. Συχνά έχει ρατσιστική διάθεση απέναντι σε 

συμμαθητές της. Δεν κάνει παρέα με όλους τους συμμαθητές της τάξης της. Όταν βγαίνει στην 

γειτονιά της ποτέ δεν παίζει με παιδιά μεταναστών που πηγαίνουν στο σχολείο της. Λέει ότι δεν θα 

μπορούσε ποτέ να φανταστεί να είναι φίλη μαζί τους.  

 

o Ραμί: 

Ο Ραμί είναι 11 χρονών. Είναι από το Σουδάν και ήρθε στην Ελλάδα πριν από 8 μήνες. Πάει στην 

πέμπτη τάξη του δημοτικού σχολείου στην Αθήνα. Οι συμμαθητές του τον πειράζουν επειδή δεν είναι 

καλός στην ελληνική ανάγνωση και γραφή και επειδή μιλάει ελληνικά με προφορά. Κάθεται μόνος του 

στην τάξη και στη διάρκεια των διαλλειμάτων.  

 

o Ερμίνα: 

Η Ερμίνα είναι 14 χρονών και είναι μετανάστρια από την Αλβανία. Μία ομάδα παιδιών στο γυμνάσιο 

διαδίδει σκληρά λόγια γι’ αυτήν γράφοντας προσβλητικά σχόλια στην σελίδα της στο facebook. Πολλά 

παιδιά δεν παίζουν μαζί της ή δεν της μιλάνε εξαιτίας της καταγωγής της.   

 

o Λάουρα: 

Η Λάουρα είναι 14 χρονών. Αυτή και οι φίλοι της μάλωσαν με τον Ίλια, έναν συμμαθητή τους, την 

περασμένη εβδομάδα. Η Λάουρα ξεκίνησε να αναρτεί ρατσιστικά σχόλια στο facebook για τον Ίλια ο 

οποίος είναι από την Γεωργία. Επίσης, ζήτησε από τους φίλους της να κάνουν το ίδιο. Κάποιοι από 

αυτούς ήδη ξεκίνησαν. Κάποιοι άλλοι διαφώνησαν. 

 

Συζητάμε: 

o Είναι τα σενάρια παραδείγματα ρητορικής μίσους ή όχι; 

o Εκτός από τα δεδομένα που δίνονται στα σενάρια, με βάση ποια άλλα χαρακτηριστικά μπορεί η 

ρητορική μίσους να εκφραστεί; 

o Πώς νομίζουμε ότι μπορεί να ένιωσαν τα θύματα της ρητορικής μίσους και πώς θα έπρεπε να 
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αντιδράσουν; 

o Ποιοι είναι οι άνθρωποι ή τα ιδρύματα που μπορούν να τους βοηθήσουν; 

o Γιατί νομίζουμε ότι οι άνθρωποι εκφράζουν τη ρητορική μίσους; 

o Με ποιους άλλους τρόπους μπορεί να εκφραστεί η ρητορική μίσους; 

o Ποιες είναι οι ομοιότητες μεταξύ της ρητορικής μίσους και της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο; 

o Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της ρητορικής μίσους και της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο; 

o Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη ρητορική μίσους και τη ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο με τον 

ίδιο τρόπο; Ποιο από τα δύο είναι ευκολότερο να καταπολεμηθεί; 
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Ελευθερία λόγου ή ρητορική μίσους;  

Χρόνος 90 λεπτά 

Ηλικία: 15+ 

 

Περιγραφή δραστηριότητας: 

Δίνονται στους συμμετέχοντες μερικές αντιφατικές προτάσεις που προέρχονται από ηλεκτρονικά 

άρθρα που δημοσιεύτηκαν σε ιστοσελίδες ή blogs. Το ερώτημα είναι εάν αυτές οι προτάσεις 

μπορούν να θεωρηθούν ρητορική μίσους ή αποτελούν άποψη του συγγραφέα. Οι συμμετέχοντες θα 

πρέπει να απαντήσουν στο ερώτημα τόσο θετικά όσο και αρνητικά και στη συνέχεια να συζητήσουν 

ώστε να προσδιορίσουν την έννοια της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και τα όριά της. 

 

Στόχοι: 

o Η προώθηση της ομαδικής εργασίας 

o Η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης 

o Η απόκτηση γνώσεων για την έκφραση ιδεών με χρήση      επιχειρημάτων 

o Η προώθηση του σεβασμού για κάθε γνώμη/άποψη 

o Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης σε ζητήματα που θεωρείται ότι αποτελούν σύγκρουση 

δικαιωμάτων 

o Η ανάπτυξη του ορισμού της έννοιας της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο 

 

Υλικό: 

o Κάρτες ”ναι” και “όχι” 

o Κάρτες με τις προτάσεις  

 

Πώς παίζεται: 

Δίνεται στους συμμετέχοντες μια πρόταση που εκφράζει μια άποψη που έχει υποστηριχτεί μέσα από 

κείμενα που δημοσιεύτηκαν σε ιστοσελίδες ή  blog. Πριν ξεκινήσει η δραστηριότητα, τοποθετούμε 
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μια κάρτα που γράφει “ναι” σε έναν τοίχο του δωματίου και μια κάρτα που γράφει “όχι” στον 

απέναντι τοίχο. Χωρίζουμε τυχαία τους συμμετέχοντες σε δυο ομάδες και τους λέμε να πάνε στον 

τοίχο με το “ναι” ή στον τοίχο με το “όχι”. Ρωτάμε για κάθε πρόταση αν μπορεί να θεωρηθεί ως 

έκφραση ρητορικής μίσους ή αν αποτελεί έκφανση της ελεύθερης έκφρασης μιας γνώμης/άποψης.  

Κάθε μέλος της ομάδας θα πρέπει να υποστηρίξει με επιχειρήματα το “ναι” ή το “όχι” ανάλογα με 

τον τοίχο στον οποίο στέκεται ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή όχι. Δίνονται 20 λεπτά στις ομάδες 

για να δουλέψουν τα επιχειρήματά τους πριν τα παρουσιάσουν. Όταν και οι δυο ομάδες τελειώνουν 

και πριν τη συζήτηση, τους ζητείται να αλλάξουν τοίχο. Τους δίνονται άλλα 10 λεπτά να αναπτύξουν 

επιχειρήματα για την αντίθετη άποψη και καλούνται να παρουσιάσουν την αντίθετη γνώμη με 

επιχειρήματα που δεν εκφράστηκαν στον πρώτο γύρω των παρουσιάσεων. Στο τελευταίο αυτό μέρος 

της δραστηριότητας, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, οι συμμετέχοντες συζητούν μεταξύ τους 

και εκφράζουν την προσωπική τους άποψη. 

 

 

Δηλώσεις: 

 

o Οι Μουσουλμάνοι είναι τρομοκράτες. 

o Οι εβραίοι είναι τσιγκούνηδες. 

o Οι ομοφυλόφιλοι είναι δειλοί. 

o Οι μαύροι διαπράττουν πολλά εγκλήματα. 

 

 

Συζήτηση μετά την ανταλλαγή απόψεων: 

o Ποιός είναι ο ορισμός και η έννοια της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο; 

o Υπάρχουν διαφορές στη ρητορική μίσους εντός και εκτός διαδικτύου; Ποιες είναι 

αυτές; 

o Η ρητορική μίσους εντός ή εκτός διαδίκτυο είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί; Γιατί;  
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o Πρέπει να ποινικοποιηθούν δηλώσεις σαν αυτές που αναφέρθηκαν στη 

δραστηριότητα και οι οποίες συχνά εμφανίζονται στο διαδίκτυο; Γιατί;  

o Υπάρχει κάτι που να μπορούμε να κάνουμε ως χρήστες του διαδικτύου για να 

αντιμετωπίσουμε φαινόμενα ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο που προωθούν την ξενοφοβία 

και όλα τα είδη ρατσισμού; 

o Ποιoς άλλος μπορεί να παρέμβει για να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα της ρητορικής 

μίσους στο διαδίκτυο;  

 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, μπορούμε να ζητήσουμε από τους συμμετέχοντες να 

βρουν υλικό από το διαδίκτυο που μπορεί να αποτελεί συγκαλυμμένη ρητορική μίσους στο 

διαδίκτυο.  Τα παραδείγματα αυτά θα μπορούσαν να είναι χιουμοριστικά σχόλια, αστεία, βίντεο, 

τραγούδια, άρθρα, κλπ., που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ρατσιστικές επιθέσεις κάθε είδους(με 

βάση τη φυλή, την εθνικότητα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, το φύλο, τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό, τις αναπηρίες, τις ασθένειες, κλπ.) 
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Ο χάρτης εναντίον της ρητορικής μίσους 

 

Η δραστηριότητα αυτή δεν έχει συγκεκριμένη διάρκεια. Μπορεί να εφαρμοσθεί σαν μια 

δραστηριότητα σχολείου ή μια εργασία καθώς και μια καμπάνια ενάντια στη ρητορική μίσους στο 

διαδίκτυο ή όχι. Σκοπός είναι να χαρτογραφηθούν τα επεισόδια ρητορικής τους μίσους τα οποία 

συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη καθώς επίσης και οι υπηρεσίες όπου οι άνθρωποι μπορούν να δεχθούν 

βοήθεια ή πληροφορίες. Ο χάρτης είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο και όλοι μπορούν να έχουν 

πρόσβαση ώστε να λάβουν πληροφορίες και τεκμηριώσουν νέα επεισόδια στα οποία ήταν μάρτυρες. 

 

 

Ο χάρτης είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://reactiveii.crowdmap.com/maihn και 

δημιουργήθηκε από την “ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την 

οικολογία, την ειρήνη και τη μη βία στο πλαίσιο του προγράμματος Re-Active Youth II Against Hate 

Speech Online» με τη χρηματοδότηση του European Youth Foundation του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

https://reactiveii.crowdmap.com/maihn
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Χρησιμοποιώντας το χάρτη, άτομα κάθε ηλικίας μπορούν να ενημερώνονται για έναν μεγάλο αριθμό 

επεισοδίων ρητορικής του μίσους τα οποία λαμβάνουν χώρα στη Θεσσαλονίκη και τις περισσότερες 

φορές δεν αναφέρονται και δεν καταγράφονται. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν και να 

χαρτογραφήσουν άλλα γεγονότα ρητορικής του μίσους για τα οποία είναι γνώστες. Η εγγραφή στις 

υπηρεσίες έχει ιδιαίτερη σημασία και είναι μια χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τους υπάρχοντες 

φορείς, οργανώσεις ΚτΠ, ΜΚΟ κ.α., όπου όλοι μπορούν να απευθυνθούν για να αντιμετωπίσουν 

καταστάσεις παρόμοιες με τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο ή όχι. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να 

πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή αφού η εφαρμογή του χάρτη στο διαδίκτυο είναι συμβατή με 

iOS και Android λογισμικό. 


