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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ;  

Δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός της ρητορικής μίσους. Ωστόσο 

η Σύσταση (97) 20 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης είναι ένα από τα λίγα έγγραφα που παρέχει ένα περιεκτικό 

ορισμό της ρητορικής μίσους. Συγκεκριμένα προνοεί ότι η ρητορική 

μίσους: 

«Περιλαμβάνει κάθε μορφή έκφρασης που διαδίδει, υποκινεί, προωθεί 

ή δικαιολογεί το φυλετικό μίσος, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό ή 

άλλες μορφές βίας και μίσους που βασίζονται στη μισαλλοδοξία, 

περιλαμβανομένου της μισαλλοδοξίας που εκφράζεται μέσα από τον 

επιθετικό εθνικισμό και τον εθνοκεντρισμό, τη διάκριση και το μίσος 

κατά μειονοτήτων και μεταναστών». 

Ελληνική νομοθεσία: 

Η ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους προστατεύονται αρχικά 

από το Σύνταγμα της Ελλάδας μέσω διαφορετικών άρθρων και 

διατάξεων. Στο δεύτερο άρθρο το Σύνταγμα υποχρεώνει την Πολιτεία 

να σέβεται και να προστατεύει την αξία του ανθρώπου, ενώ στο άρθρο 

5 προβλέπεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
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ανθρώπου και η απόλαυση από κάθε πολίτη της «προστασία της ζωής, 

της τιμής και της ελευθερίας». Ακόμα, με το άρθρο 7 απαγορεύονται 

«τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή 

άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας» που τιμωρούνται σύμφωνα με το νόμο. 

Τέλος, στο άρθρο 25 το κράτος εγγυάται την εφαρμογή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική 

άσκησή τους, όπως αυτά ορίζονται και από τις διεθνείς συμβάσεις που 

έχει υπογράψει και επικυρώσει η Ελλάδα. 

Πιο ειδικά, το 2014 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4285/2014 ο οποίος 

επιφέρει τροποποιήσεις στο ν. 927/1979 και προσαρμογή στην 

απόφαση – πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την 

καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και 

ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, γνωστός και ως 

“αντιρατσιστικός νόμος”. Αναφορικά το άρθρο 1 του Ν. 4285/2014 

ορίζει ό,τι, «Όποιος µε πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή δια του τύπου, 

µέσω του διαδικτύου ή µε οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, υποκινεί, 

προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να 

προκαλέσουν διακρίσεις, µίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας 

προσώπων, που προσδιορίζονται 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 εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή 

ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα 

των ως άνω προσώπων, τιμωρείται µε φυλάκιση τριών μηνών έως 

τριών ετών και µε χρηματική ποινή πέντε έως είκοσι χιλιάδων ευρώ». 

Επιπρόσθετα, η ελληνική νομοθεσία κατά το άρθρο 21 N.4356/15 

αντικατέστησε το άρθρο 81Α του Ποινικού Κώδικα αυξάνοντας το 

πλαίσιο της ποινής ανάλογα με το αν το μίσος αποτελεί το κίνητρο του 
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θύτη, θέτοντας ως επιβαρυντικό στοιχείο για την επιμέτρηση της 

ποινής του. Τέλος, με το άρθρο 29 Ν.4356/2015 άλλη μια μετατροπή 

έρχεται επιπλέον να ενισχύσει τη νομοθετική “φαρέτρα” του κράτους 

μας, με τη προσθήκη στον Ποινικό Κώδικα του άρθρου 361Β που ορίζει 

ότι ο αποκλεισμός συγκεκριμένων ομάδων στόχων λόγω των 

αναφερόμενων χαρακτηριστικών που διαθέτουν, από ορισμένες 

διαδικασίες αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται. 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;  

Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος του δικαιώματος στην εκπαίδευση και αποκτά όλο και 

περισσότερο αναγνώριση ως ανθρώπινο δικαίωμα από μόνο του 

(United Nations, Ηuman Rights). Προκειμένου να υπάρχει σεβασμός 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

γνώση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών μας. 

Η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστά ουσιαστική 

δράση απέναντι στην πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και αποτελεί σημαντική επένδυση στην προσπάθεια 

επίτευξης μιας ισότιμης, δίκαιης κοινωνίας στην οποία τα ανθρώπινα 

δικαιώματα όλων των προσώπων εκτιμώνται και σέβονται. 

“Εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες που εστιάζουν στην 

προαγωγή της ισότητας σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε 

συνάρτηση με άλλα προγράμματα που προάγουν τη διαπολιτισμική 

μάθηση, τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των μειονοτήτων”.  

Επίσημος ορισμός της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για το 

πρόγραμμα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.  
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Ο μακροπρόθεσμος στόχος των προγραμμάτων εκπαίδευσης 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι να θεμελιώσουν ένα πολιτισμό, στο 

πλαίσιο του οποίου τα ανθρώπινα δικαιώματα κατανοούνται και 

γίνονται αντικείμενο υπεράσπισης και σεβασμού.  

“Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της 

ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να 

προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε 

όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να 

ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για 

τη διατήρηση της ειρήνης”.  

Άρθρο 26, Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ NO HATE SPEECH MOVEMENT 

Ο αυξανόμενος όγκος καταχρηστικής συμπεριφοράς που συναντάμε 

στο διαδίκτυο είναι δυνατό να απειλήσει τις θεμελιώδης αξίες της 

δημοκρατικής κοινωνίας όπου ζούμε. Με σκοπό την εξάλειψη του 

μίσους στο διαδίκτυο, το Συμβούλιο της Ευρώπης δημιούργησε την 

εκστρατεία No Hate Speech Movement. Στόχος του είναι να μειώσει 

τον λόγο μίσους και να καταπολεμήσει τον ρατσισμό και τις διακρίσεις 

στην ηλεκτρονική έκφρασή τους. 

https://www.nohatespeechmovement.org 

 

Η εκστρατεία εστιάζει στην καταπολέμηση των εκφάνσεων  μίσους 

στο διαδίκτυο σε όλες της τις μορφές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που επηρεάζουν περισσότερο τους νέους, όπως μορφές κυβερνο-

εκφοβισμού και κυβερνο-μίσος. Η εκστρατεία βασίζεται στην 
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εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στη συμμετοχή των νέων 

και στην παιδεία χρήσης των μέσων ενημέρωσης.  

 

Κύριοι στόχοι της εκστρατείας Νο Ηate Speech Movement είναι:  

• Να υποστηρίξει τους νέους στη διατήρηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, online και offline. 

• Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ρητορική μίσους 

και τους κινδύνους που εγκυμονεί ως προς τη δημοκρατία και να 

προωθήσει την παιδεία στη χρήση των μέσων ενημέρωσης μέσα και 

στο διαδίκτυο. 

• Να μειώσει τα επίπεδα αποδοχής της ρητορικής  μίσους στο 

διαδίκτυο. 

• Να κινητοποιήσει, να εκπαιδεύσει και να συνδέσει online ακτιβιστές 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

• Να χαρτογραφήσει online μορφές ρητορική μίσους και να αναπτύξει 

εργαλεία για εποικοδομητικές απαντήσεις. 

• Να υποστηρίξει και να δείξει αλληλεγγύη σε άτομα και ομάδες που 

είναι θύματα ρητορικής  μίσους. 

• Να υποστηρίξει στην ανάπτυξη μέσων ευρωπαϊκής πολιτικής που 

καταπολεμούν την ρητορική μίσους. 

• Να ενισχύσει την  συμμετοχή των νέων και της ιθαγένειας στο 

διαδίκτυο. 

 

Πως συμμετέχω στην εκστρατεία; 

• Ανεβάζοντας το μήνυμα σου και τη φωτογραφία σου στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας τα hashtag της εκστρατείας.  

#nohatespeech #nohatechain 

• Καταγγέλλοντας περιστατικά ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο στο 

hate speech watch 
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• Συμμετέχω σε τοπικές δράσεις σε συνεργασία με τους Εθνικούς 

συντονιστές ή τους φορείς που είναι εταίροι στην εκστρατεία 

• Υποστηρίζοντας την ομάδα την ακτιβιστών της εκστρατείας 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ  

Υπάρχουν μια σειρά από εγχειρίδια και μέσα για την καταπολέμηση 

της Ρητορικής Μίσους από το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους 

φορείς.  

Εγχειρίδια Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 

καταπολέμησης της ρητορικής μίσους που έχουν εκδοθεί από το 

Συμβούλιο της Ευρώπης:   

 Πυξίδα (Compass), Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα για νέους/νέες, www.coe.int/compass  

 Μικρή Πυξίδα (Compasito), Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα για τα Παιδιά, 

www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/compasito-/-reperes-

junior  

 Σύνδεσμοι (Bookmarks), Εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της 

ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την Εκπαίδευση 

στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, www.coe.int/en/web/no-hate-

campaign/bookmarks-/-connexions 

 Είδωλα (Mirrors), Εγχειρίδιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για 

την αντιμετώπιση του αντιτσιγγανισμού μέσω της 

Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 

http://www.coe.int/en/web/youth-roma/mirrors 

http://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/bookmarks-/-connexions
http://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/bookmarks-/-connexions
http://www.weareallcitizens.gr/gallery.html#collapse-3
http://www.weareallcitizens.gr/gallery.html#collapse-3
http://www.coe.int/en/web/youth-roma/mirrors
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 We Can!, Εγχειρίδιο για ανάπτυξη ενναλακτικών τεχνικών 

έκφρασης για την άμυνα απέναντι στη ρητορική μίσους μέσω 

της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, 

https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-

alternatives 

 Εγχειρίδιο για τη Ρητορική μίσους (Manual on Hate Speech), 

http://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/manual-on-

hate-speech  

 Σημεία Εκκίνησης για την καταπολέμηση της ρητορικής 

μίσους στο διαδίκτυο (Starting Points for Combating Hate 

Speech Online), 3 έρευνες για τη διαδικτυακή ρητορική μίσους 

και τρόπους αντιμετώπισης της 

 Τετράδιο Εργασιών διαδικτυακού γραμματισμού (Internet 

Literacy Handbook), Διαδικτυακό μορφωτικό εργαλείο για 

γονείς, εκπαιδευτικούς και νέους για την ανάπτυξη των 

απαραίτητων δεξιοτήτων για τη χρήση του διαδικτύου, 

www.coe.int/t/dghl/standardsetting/internetliteracy/Source/Lit_

handbook_3rd_en.swf 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:  

 H αρχική σελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα μέσα 

ενημέρωσης και την ελευθερία της έκφρασης, 

www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Themes/Education_

en.asp 

 Τα ενημερωτικά δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για διάφορες θεματικές ενότητες 

https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-alternatives
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-alternatives
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/internetliteracy/Source/Lit_handbook_3rd_en.swf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/internetliteracy/Source/Lit_handbook_3rd_en.swf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Themes/Education_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Themes/Education_en.asp
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(μεταξύ των οποίων και η ρητορική μίσους), 

www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/

Factsheets 

Άλλες πηγές και σύνδεσμοι:  

 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης, 

που προωθεί την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των 

φορητών συσκευών από τους νέους ανθρώπους, 

www.betterinternetforkids.eu 

 Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, 

www.saferinternet.gr 

 European Schoolnet, ένα δίκτυο 31 Ευρωπαϊκών Υπουργείων 

Παιδείας, παρέχει σε δάσκαλους και μαθητές πηγές και υλικό 

για την κοινωνία της γνώσης και τη χρήση του διαδικτύου, 

www.eun.org  

 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, 

internet-safety.sch.gr  

 Ελληνική Ανοικτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο 

Διαδίκτυο, www.safeline.gr 

 European Wergeland Centre, που προσφέρει ποικιλία 

εκπαιδευτικού υλικού και πηγών για την εκπαίδευση στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, www.theewc.org  

 Web We Want (Ο Ιστός Που Θέλουμε), επιμορφωτικά 

εγχειρίδια για νέους και εκπαιδευτικούς για τα δικαιώματα, 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets
http://www.eun.org/
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υποχρεώσεις και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για τη χρήση του 

διαδικτύου, webwewant.eu 

 

Ο οδηγός δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «CHariSMA: 

Combating Hate Speech Multipliers and Ambassadors» που διοργανώνουν οι 

οργανώσεις Δίκτυο Νέων Ελλάδας, Youth Social Rights Network και Alternative 

Innovative Development και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 

Νεολαίας (European Youth Foundation) του Συμβουλίου της Ευρώπης. 


