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1. Καλωσόρισμα του Προεδρείου 
Αγαπητοί εμπειρογνώμονες, 

 Είναι μεγάλη μας τιμή να σας έχουμε μαζί μας στην Επιτροπή για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων με θεματική την Απαγόρευση της Φυλετικής Προπαγάνδας και της 
Ρητορικής Μίσους του 7ου μαθητικού Συνεδρίου «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη». Αρχικά, θα 
θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τον ενδιαφέρον συμμετοχής στο Συνέδριο και την 
Επιτροπή μας και να σας εγγυηθούμε με τη σειρά μας ότι θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία 
για όλους μας, έμπειρους ή μη στον μαγικό κόσμο των προσομοιώσεων. 

 Φέτος, για πρώτη φορά μετά από τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες της πανδημίας 
COVID-19, η μεγαλύτερη μαθητική προσομοίωση επιστρέφει στην κανονική της μορφή και 
αποκτά επιπλέον υβριδική όψη, ώστε να μπορέσει να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν 
περισσότερους φιλόδοξους εμπειρογνώμονες. 

 Κύριος σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων, η προώθηση του 
διαλόγου και της επικοινωνίας και, φυσικά, η δημιουργία σταθερών φιλιών. Μέσα από τη 
συμμετοχή στην Επιτροπή μας, καθώς και την έρευνα που θα διεξάγετε πάνω στις 
επιμέρους θεματικές και τα ειδικότερα ερωτήματα που θα σας θέσουμε, ευελπιστούμε να 
ανακαλύψετε νέες πληροφορίες και να εμβαθύνετε στη μελέτη για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την προστασία τους και την καταπολέμηση κάθε μορφής καταπάτησης τους. 
Εξάλλου, τα μείζονα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει 
στις μέρες μας η διεθνής κοινότητα αποτελούν αφορμή να εμπλουτίσουμε όλοι τις γνώσεις 
μας σχετικά με τα υπερεθνικά ζητήματα, τη λειτουργία και τις ενέργειες του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών. Στην προσπάθεια σας αυτή, υποσχόμαστε να είμαστε δίπλα σας ανά 
πάσα στιγμή, βοηθώντας σας να κερδίσετε γνώσεις, να τολμήσετε, να αλληλοεπιδράσετε με 
τους υπόλοιπους εμπειρογνώμονες και, προφανώς, να διασκεδάσετε.  

 Το ταξίδι σας στο φετινό «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» αρχίζει με τη μελέτη του 
παρόντος Οδηγού Μελέτης, τον οποίο συντάξαμε με γνώμονα όλες τις σημαντικές 
πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την προετοιμασία σας. Καλείστε να ερευνήσετε τα 
ειδικότερα θέματα και να προτείνετε λύσεις στα προβλήματα που αναφέρονται στις 
ερωτήσεις για τους συμμετέχοντες, ωστόσο σας παροτρύνουμε να μην περιοριστείτε 
αποκλειστικά σε αυτά και να επεκτείνετε την έρευνα σας προς όποια κατεύθυνση εσείς 
επιθυμείτε. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή 
διευκρίνιση! 

Σας περιμένουμε με ανυπομονησία! 

Με εκτίμηση, 

Χαϊδευτού Ευστρατία, Πρόεδρος 

Καραβίδα Δήμητρα, Αντιπρόεδρος  
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2. Ιστορική Επισκόπηση: O Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών και η Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη 
κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αποτελεί έναν παγκόσμιο διεθνή οργανισμό, 
που συστάθηκε από 51 ιδρυτικά κράτη (ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα) στο Σαν 
Φρανσίσκο στις 26 Ιουνίου του 1945 και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου του ιδίου έτους, 
μετά την κύρωση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τα κοινοβούλια των κρατών 
μελών. Σήμερα αριθμεί 193 κράτη μέλη. Οι σκοποί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
καταγράφονται στο άρθρο 1 του Χάρτη , με την παράγραφο 3 να εντάσσει σε αυτούς την 
«ανάπτυξη και ενθάρρυνση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διάκριση 
φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας». Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη Σύμβαση 
για την Εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων στις 21 Δεκεμβρίου 1965. Η Σύμβαση 
αυτή τέθηκε σε ισχύ στις 4 Ιανουαρίου 1969. Η Ελλάδα την κύρωσε με το ν.δ. 494 της 24 
Μαρτίου / 3 Απριλίου 1970 «περί κυρώσεως της εν Ν. Υόρκη υπογραφείσης την 7ην 
Μαρτίου 1966 Διεθνούς Συμβάσεως Περί Καταργήσεως Κάθε Μορφής Φυλετικών 
Διακρίσεων» (ΦΕΚ Α 7́7)]». 

 

3. Η Επιτροπή για την εξάλειψη των φυλετικών 
διακρίσεων: ρόλος και αρμοδιότητες1 

Η Επιτροπή για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων υιοθετήθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ το 1965. Αποτελείται από 18 μέλη τα οποία οφείλουν να ακολουθούν 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ρόλους με σκοπό την φυλετική ισότητα των πολιτών. Το 
άρθρο 5 της Σύμβασης αποτυπώνει την υποχρέωση των κρατών μερών να απαγορεύουν 
και να εξαλείφουν κάθε μορφής φυλετικές διακρίσεις κατά την απόλαυση των ατομικών, 
πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων. Τα κράτη-μέλη 
υποχρεούνται να εγγυώνται την ισότητα ημεδαπών και αλλοδαπών στην απόλαυση αυτών 
των δικαιωμάτων στο μέτρο που αναγνωρίζονται από το διεθνές δίκαιο. Η Επιτροπή για 
την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων υποβάλλει συστάσεις προς τα συμβαλλόμενα 
κράτη- μέρη, οργανώνει συχνά θεματικές συζητήσεις σχετικά με τις φυλετικές διακρίσεις, 
ενώ επιβλέπει την συμμόρφωση των κρατών-μελών με την Σύμβαση για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων. 

 
1 Office of the High Commissioner on Human Rights (χ.χ.). Committee on the Elimination of Racial Discrimination. 
Διαθέσιμο στο: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIntro.aspx (Ανακτήθηκε στις 24/10/2021). 
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4. Τα υπό συζήτηση άρθρα της Διεθνούς Σύμβασης 
για την κατάργηση κάθε μορφής φυλετικών 
διακρίσεων2 
«Άρθρον 4. – Τα Κράτη μέλη καταδικάζουσι πάσαν προπαγανδιστικήν ενέργειαν και πάσας 
τας οργανώσεις αίτινες βασίζονται επί ιδεών ή θεωριών περί ανωτερότητος μιας φυλής ή 
ομάδος προσώπων ενός χρώματος ή εθνολογικής προελεύσεως ή αίτινες προσπαθούσι να 
δικαιολογήσωσιν ή προάγωσι το φυλετικόν μίσος και πάσης μορφής διάκρισιν, και 
αναλαμβάνουσι την υποχρέωσιν όπως εφαρμόσωσιν άμεσα και θετικά μέτρα ενδεδειγμένα 
δια την εξάλειψιν πάσης παροτρύνσεως ή ενεργειών προς τοιαύτην διάκρισιν και, προς τον 
σκοπόν τούτο, τηρουμένων των αρχών των ενσωματωμένων εις την Παγκόσμιον Δήλωσιν 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων άτινα ρητώς εκτίθενται εις τον 5ον 
άρθρον της παρούσης Συμβάσεως όπως μεταξύ άλλων: 

α. δηλώσωσι κολάσιμον κατά νόμον παράβασιν, πάσαν διάδοσιν ιδεών βασιζομένων 
επί της φυλετικής ανωτερότητος και μίσους, παρότρυνσιν προς φυλετικήν διάκρισιν, 
ως και πράξεις βίας ή παρότρυνσιν προς διάπραξιν τοιούτων πράξεων εναντίον 
οιασδήποτε φυλής, ή ομάδος προσώπων άλλου χρώματος ή εθνολογικής 
προελεύσεως και επίσης την χορήγησιν πάσης βοηθείας δια φυλετικάς 
δραστηριότητας, περιλαμβανομένης και της χρηματοδοτήσεως αυτών, 

β. δηλώσωσι τας παρανόμους οργανώσεις και απαγορεύσωσι τας οργανώσεις ταύτας 
ως και τας δραστηριότητας οργανωμένης προπαγάνδας και πάντα άλλον τύπον 
προπαγανδιστικής δραστηριότητος αίτινες παροτρύνουσιν εις την φυλετικήν 
διάκρισιν και αίτινες ενθαρρύνουσιν αυτήν και όπως δηλώσωσιν ως υπό του νόμου 
κολάσιμον αδίκημα την συμμετοχήν εις τοιαύτας οργανώσεις ή τοιαύτας 
δραστηριότητας, 

γ. όπως μη επιτρέπωσιν εις τας δημοσίας Αρχάς ουδέ εις τα δημόσια ιδρύματα, εθνικά 
ή τοπικά, την παρότρυνσιν προς φυλετικήν διάκρισιν ή ενθάρρυνσιν αυτής.» 

  

 
2 Ηνωμένα Έθνη (χ.χ.). Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων. Διαθέσιμο 
στο: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c2aff2b2 (Ανακτήθηκε στις 
24/10/2021). 
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«Άρθρον 5 -  

Συμφώνως προς τας θεμελιώδεις υποχρεώσεις τας αναγραφόμενας εις το 2ον άρθρον της 
παρούσης Συμβάσεως, τα Κράτη μέλη αναλαμβάνουσι την υποχρέωσιν απαγορεύσεως και 
εξαλείψεως της φυλετικής διακρίσεως υπό πάσας αυτής τας μορφάς και όπως εγγυηθώσι 
το δικαίωμα εκάστου ισότητος ενώπιον του νόμου άνευ διακρίσεως φυλής, χρώματος ή 
εθνικής ή εθνολογικής προελεύεως κυρίως καθ' όσον αφορά την απόλαυσιν των κάτωθι 
δικαιωμάτων: 

α. Του δικαιώματος ίσης μεταχειρίσεως ενώπιον των Δικαστηρίων και παντός άλλου 
οργάνου διοικήσεως της Δικαιοσύνης. 

β. Του δικαιώματος προσωπικής ασφαλείας και προστασίας υπό του Κράτους κατά της 
βιοπραγίας και σωματικής βλάβης εκ μέρους είτε κρατικών αξιωματούχων ή εκ 
μέρους παντός ατόμου, ομάδος ή ιδρύματος. 

γ. Των πολιτικών δικαιωμάτων, ιδία του δικαιώματος συμμετοχής εις εκλογάς - του 
ψηφίζειν και ψηφίζεσθαι - κατά το παγκοσμίως ισχύον εν ισότητι εκλογικόν 
σύστημα, του δικαιώματος συμμετοχής εις την κυβέρνησιν ως και της διαχειρίσεως 
των δημοσίων υποθέσεων επί παντός επιπέδου και του δικαιώματος της, επί ίσοις 
όροις, ευπροσίτου ανόδου εις τα δημόσια λειτουργήματα. 

δ. Ετέρων πολιτικών δικαιωμάτων, ιδίως : 

i. του δικαιώματος ελευθερίας κινήσεως και διαμονής εντός των ορίων του 
Κράτους. 

ii. του δικαιώματος αναχωρήσεως εξ οιασδήποτε χώρας, περιλαμβανομένης και 
της ιδίας εκάστου χώρας και της επιστροφής εις αυτήν. 

iii. του δικαιώματος εθνικότητος. 

iv. του δικαιώματος συνάψεως γάμου και εκλογής του ή της συμβίας. 

v. του δικαιώματος διακατοχής περιουσίας τόσον ατομικώς όσον και 
συνεταιρικώς μετ' άλλων. 

vi. του δικαιώματος του κληρονομείν. 

vii. του δικαιώματος ελευθερίας της σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας.  

viii. του δικαιώματος ελευθερίας γνώμης και εκφράσεως. 

ix. του δικαιώματος ελευθερίας του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι ειρηνικώς.  

ε. Των οικονομικών, κοινωνικών και μορφωτικών δικαιωμάτων και ιδίως: 

i.  του δικαιώματος εργασίας, ελευθέρας εκλογής του επαγγέλματος, του 
δικαιώματος δικαίων και ικανοποιητικών όρων εργασίας, του δικαιώματος 
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προστασίας κατά της ανεργίας, του δικαιώματος ίσης πληρωμής δι' ίσην 
εργασίαν, του δικαιώματος δικαίας και ικανοποιητικής αμοιβής. 

ii. του δικαιώματος ιδρύσεως και συμμετοχής εις συνδικαλιστικάς οργανώσεις.  

iii. του δικαιώματος κατοικίας. 

iv. του δικαιώματος υγείας, ιατρικής περιθάλψεως, κοινωνικής ασφαλίσεως και 
κοινωνικών υπηρεσιών. 

v. του δικαιώματος εκπαιδεύσεως και επαγγελματικής καταρτίσεως. 

vi. του δικαιώματος συμμετοχής επ' ίσοις όροις εις τας μορφωτικάς 
δραστηριότητας. 

vii. του δικαιώματος προσελεύσεως εις οιονδήποτε τόπον ή υπηρεσίαν 
προοριζομένην δια δημοσίαν χρήσιν, ως μεταφορικών μέσων, ξενοδοχείων, 
εστιατορίων, καφεζαχαροπλαστείων, θεάτρων και πάρκων.» 

 

«Άρθρον 7 - Τα Κράτη μέλη αναλαμβάνουσι την υποχρέωσιν λήψεως αμέσων και 
αποτελεσματικών μέτρων ιδίως εις τους τομείς διδασκαλίας, εκπαιδεύσεως, επιμορφώσεως 
και πληροφοριών, προς καταπολέμησιν εσφαλμένων προϋποθέσεων, αίτινες ωδήγησαν εις 
την φυλετικήν διάκρισιν και όπως ευνοήσωσι την ανάπτυξιν κατανοήσεως, ανοχής και 
φιλίας μεταξύ των εθνών και φυλετικών ή εθνολογικών ομάδων ως και δια την προώθησιν 
των σκοπών και αρχών του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκοσμίου Δηλώσεως των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Δηλώσεως των Ηνωμένων Εθνών επί της Εξαλείψεως 
Πάσης Μορφής Φυλετικής Διακρίσεως και της παρούσης Συμβάσεως.»  
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5. Ανάλυση των άρθρων με τη βοήθεια των Γενικών 
Συστάσεων της Επιτροπής 
5.1. Η έννοια της ρητορικής μίσους 

Αν και η Σύμβαση δεν ορίζει ρητώς τη ρητορική μίσους, έννοια που δεν 
χρησιμοποιείται εκτενώς στο κείμενο της πρώτης, η Επιτροπή έχει κατορθώσει να διακρίνει 
και να ονοματίσει τέτοια φαινόμενα, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που της παρέχουν 
συγκεκριμένα άρθρα της Σύμβασης.3 Σύμφωνα με την επίσημη «Στρατηγική και Σχέδιο 
Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Ρητορική Μίσους» του 2019, δεν υπάρχει κανένας 
διεθνής νομικός ορισμός για τη ρητορική μίσους, ενώ ο χαρακτηρισμός του τι περιλαμβάνει 
και προάγει το μίσος είναι καθαυτός αμφιλεγόμενος και αμφισβητούμενος. Στο κείμενο 
αυτό ο όρος ρητορική μίσους ορίζεται ως: 

«οποιοδήποτε είδος επικοινωνίας υπό τη μορφή προφορικού, γραπτού λόγου είτε 
συμπεριφοράς, που εξαπολύει επίθεση ή μεταχειρίζεται υποτιμητική ή μεροληπτική γλώσσα 
αναφορικά με ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση το ποιος ή ποιοι είναι, με άλλα λόγια, βάσει 
της θρησκείας, της εθνικότητας, της ιθαγένειας, της φυλής, του χρώματος, της καταγωγής, 
του φύλου ή άλλου χαρακτηριστικού της ταυτότητας αυτού ή αυτής (της ομάδας).» 

Συχνά η ρητορική μίσους πηγάζει από και τροφοδοτεί τη μισαλλοδοξία και το μίσος 
και ο αντίκτυπός της ρητορικής σχετίζεται ιδίως με: 

‐ την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

‐ την πρόληψη αποτρόπαιων εγκλημάτων (όπως είναι η γενοκτονία), 

‐ την αντιμετώπιση τόσο της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού όσο και των βίαιων 
κινημάτων κατά της τρομοκρατίας, 

‐ την πρόληψη της βίας με βάση το φύλο, 

‐ την προστασία των προσφύγων, 

‐ τον αγώνα κατά όλων των μορφών ρατσισμού και διακρίσεων, 

‐ την προστασία των μειονοτήτων, 

 
3 United Nations (2013). Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General recommendation No. 35, 
Combating racist hate speech. Διαθέσιμο στο: 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhssyNNtgI51ma08CMa6o7Bglz
8iG4SuOjovEP%2bcqr8joDoVEbW%2bQ1MoWdOTNEV99v6FZp9aSSA1nZya6gtpTo2JUBMI0%2boOmjAwk%2b2xJW%2b
C8e (Ανακτήθηκε στις 25/10/2021). 
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‐ τη διατήρηση της ειρήνης και την ενίσχυση των γυναικών, των παιδιών και της 
νεολαίας. 

Σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο, τα Ηνωμένα Έθνη δεν απαγορεύουν τη ρητορική 
μίσους μόνο όταν αυτή συνιστά υποκίνηση σε διακρίσεις, εχθρότητα και βία, αλλά 
αντιλαμβάνονται τον όρο αυτό ως κάτι ευρύτερο, με σκοπό να αντιμετωπίσουν και να 
πατάξουν όλες τις μορφές λόγου και συμπεριφορών που προάγουν το μίσος, έστω και 
έμμεσα.4 Έτσι, η ρητορική μίσους καταλαμβάνει τρία επίπεδα: 5,6 

1. Κορυφαίο επίπεδο- σοβαρότερες μορφές ρητορικής μίσους (γενοκτονία, 
υποκίνηση σε μίσος και κακουργηματικές πράξεις κατά ορισμένης φυλής, θρησκείας, 
εθνικότητας κ.τ.τ.). Οι μορφές αυτές απαγορεύονται και από το Διεθνές Δίκαιο. 

2. Μεσαίο επίπεδο- μορφές έκφρασης που μπορούν να περιορίζονται σύμφωνα το 
άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, αν η 
απαγόρευσή τους προβλέπεται από νόμο, έχει νόμιμο σκοπό (π.χ. το σεβασμό των 
δικαιωμάτων των άλλων, συμπεριλαμβανομένων της ισότητας, της απαγόρευσης 
των διακρίσεων και της προστασίας της δημόσιας τάξης) και κρίνεται απαραίτητη 
και αναλογική σε μια δημοκρατική κοινωνία. 

3. Κατώτερο επίπεδο- μορφές έκφρασης και συμπεριφοράς που δεν πρέπει να 
απαγορεύονται, παρόλο που μπορεί να συνεισφέρουν στη διασπορά μίσους και 
διχασμού, διότι συνιστούν άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος στην ελεύθερη 
έκφραση (π.χ. σοκαριστικός/προσβλητικός λόγος, άρνηση ιστορικών γεγονότων και 

 
4 United Nations (2019). Strategy and Plan of Action on Hate Speech., σελ. 2. Διαθέσιμο στο: 
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20H
ate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf (Ανακτήθηκε στις 25/10/2021). 

5 United Nations (2020).Strategy and Plan of Action on Hate Speech. σελ. 12-15 Διαθέσιμο στο: 
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20PoA%20on%20Hate%20Speech_G
uidance%20on%20Addressing%20in%20field.pdf (Ανακτήθηκε στις 19/10/2021). 

6 Χρήσιμα είναι εδώ τα κριτήρια του Σχεδίου Δράσης του Ραμπάτ (A/HRC/22/17/Add.4, παράρτημα) για την 
ερμηνεία και αποκωδικοποίηση του σχετικού άρθρου 20 παρ. 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και 
Κοινωνικά Δικαιώματα, που έχει παρόμοια διατύπωση με το άρθρο 4 της Διεθνούς Σύμβασης που εξετάζουμε 
στον παρόντα οδηγό («οποιαδήποτε επίκληση εθνικού, φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους που αποτελεί 
υποκίνηση διακρίσεων, εχθρότητας ή βίας απαγορεύεται από το νόμο.»). Τα έξι κριτήρια αυτά, δηλαδή το 
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό κλίμα που επικρατούσε κατά τη στιγμή της ομιλίας ή της συμπεριφοράς, η 
θέση ή το καθεστώς του ομιλητή (ποιος ο ρόλος του στην κοινωνία), η πρόθεσή του, το περιεχόμενο και η μορφή 
του λόγου ή της συμπεριφοράς, η έκταση και η εμβέλεια της λεκτικής πράξης (σε δημόσιο χώρο ή σε ιδιωτικό) 
και η πιθανότητα υποκίνησης πράξεων βίας, βοηθούν να διαπιστώσουμε πότε υπάρχει σοβαρή μορφή ρητορικής 
μίσους ή όχι. Για τα κριτήρια αυτά, βλ. Office of the High Commissioner on Human Rights (χ.χ.). Φυλλάδιο για 
“υποκίνηση σε μίσος”. Διαθέσιμο στο: 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Articles1920/ThresholdTestTranslations/Rabat_threshold_test_Greek.
pdf (Ανακτήθηκε στις 20/10/2021). 
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ιδίως θηριωδών εγκλημάτων όπως είναι η γενοκτονία, βλασφημία/ λόγος που 
στρέφεται κατά θρησκείας, παραπληροφόρηση). 

Η ρατσιστική ρητορική μίσους που αναφέρεται στην πρακτική της Επιτροπής έχει 
συμπεριλάβει όλες τις ειδικές μορφές ομιλίας που αναφέρονται στο Άρθρο 4. Μπορεί, δε, να 
έχει πολλές μορφές και δεν περιορίζεται σε ρητά φυλετικά σχόλια. Άλλωστε, σύμφωνα με 
το Άρθρο 1 της Σύμβασης, ο λόγος που επιτίθεται σε συγκεκριμένες φυλετικές ή εθνοτικές 
ομάδες μπορεί να χρησιμοποιεί έμμεση γλώσσα προκειμένου να συγκαλύψει τους στόχους 
της. Υπογραμμίζεται, έτσι, η ανάγκη αποτροπής της ρατσιστικής ρητορικής μίσους από τη 
διεθνή κοινότητα, κατανοητή ως μια μορφή άλλως κατευθυνόμενης ομιλίας που 
απορρίπτει τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και ισότητας και επιδιώκει να υποβαθμίσει τη θέση των ατόμων και των 
ομάδων στα μάτια της κοινωνίας.7 

 

5.2. Το άρθρο 4 
Ο φόβος της επανεμφάνισης ιδεολογιών με ρατσιστικό περιεχόμενο, μετά το 

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οδήγησε στην υιοθέτηση του άρθρου 4 της Διεθνούς 
Σύμβασης.8 Η προοπτική της οργανωμένης διάδοσης ρητορικής μίσους και της 
υποκίνησης ρατσιστικής βίας κατέστησε αναγκαία τη λήψη μέτρων ποινικοποίησης 
οργανώσεων που προβαίνουν σε φυλετική προπαγάνδα. Η πρόβλεψη του εν λόγω 
άρθρου είναι, μάλιστα, δεσμευτική για τα κράτη, καθώς έχουν υποχρέωση να 
λάβουν μέτρα νομοθετικά, διοικητικά, εκτελεστικά και οικονομικά για να 
εμποδίσουν την ανάπτυξη και να καταπολεμήσουν την εμφάνιση ρατσιστικών 
ιδεολογιών.9 Πιο συγκεκριμένα, οφείλουν να ποινικοποιήσουν: α) τη διάδοση ιδεών 
φυλετικής υπεροχής, με οποιονδήποτε τρόπο αυτή πραγματοποιείται, β) την 
υποκίνηση μίσους, διακρίσεων και βίας κατά ανθρώπων λόγω της φυλής, του 
χρώματος, ή της καταγωγής τους, γ) τις απειλές, τις προσβολές και την εξευτελιστική 
μεταχείριση ανθρώπων για τους παραπάνω λόγους, δ) τη συμμετοχή σε 
οργανώσεις και δράσεις που προωθούν και υποκινούν τη ρητορική μίσους και το 
ρατσισμό και ε) την παροχή κάθε μορφής βοήθειας, ιδίως οικονομικής, στις 

 
7 Γενική Σύσταση 35, παράγραφος 5. 

8 United Nations (1993). Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, General recommendation 
XV on article 4 of the Convention. Διαθέσιμο στο: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7487&
Lang=en (Ανακτήθηκε στις 22/10/2021). 

9 United Nations (1985). General recommendation VII on article 4 of the Convention. Διαθέσιμο στο: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7479&
Lang=en (Ανακτήθηκε στις 23/10/2021). 
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ανωτέρω οργανώσεις.10 Ωστόσο, είναι σημαντικό τα κράτη, όταν νομοθετούν με 
βάση αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τη 
βαρύτητα κάθε προσβολής και να προβλέπουν ποινές ανάλογες με αυτή, αλλά και 
αναγκαίες για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ρητορικής μίσους.11 Η έτερη 
υποχρέωση που προκύπτει από το άρθρο 4 είναι η απαγόρευση και ποινικοποίηση 
των οργανώσεων που προβαίνουν σε προπαγανδιστικές ενέργειες με περιεχόμενο 
τη ρητορική μίσους και τις φυλετικές διακρίσεις. Η Επιτροπή, μάλιστα, διευρύνει την 
υποχρέωση αυτή, ερμηνεύοντας την κατά τέτοιον τρόπο ώστε να συνεπάγεται την 
εγκαιρότερη δυνατή επέμβαση των οργάνων κάθε κράτους, ακόμα και όταν τα μέλη 
των οργανώσεων αυτών δεν έχουν καν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, αλλά 
βρίσκονται σε προπαρασκευαστικό ενδεχομένως στάδιο.12 Τέλος, η περίπτωση γ’ 
του άρθρου 4 αφορά τις δημόσιες αρχές σε όλα τα διοικητικά και οργανωτικά 
επίπεδα. Δεσμεύει, δηλαδή, κάθε δημόσιο υπάλληλο, τόσο στις κρατικές υπηρεσίες, 
όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση.13 

 

5.3. Το άρθρο 5 
Το άρθρο 5 υποχρεώνει τα κράτη να προστατεύουν τα θεμελιώδη 

δικαιώματα όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και εθνικής 
προέλευσης. Αφορά κυρίως στα ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, ενώ η αναφορά στις συγκεκριμένες 
εκφάνσεις τους είναι ενδεικτική, με την έννοια ότι τα κράτη μπορούν και πρέπει να 
προστατεύσουν και άλλα δικαιώματα που δεν αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.14 
Ωστόσο, η Σύμβαση δεν θεσπίζει καινούργια δικαιώματα, αλλά περιορίζεται στο να 
αναφέρει όσα είναι ήδη κατοχυρωμένα στην Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και να εξασφαλίσει την απόλαυσή τους άνευ διακρίσεων. 

Μεταξύ των σημαντικότερων αναφερόμενων ελευθεριών περιλαμβάνονται η 
θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι και η 

 
10 Γενική Σύσταση 35, παράγραφος 13. 

11 Γενική Σύσταση 35 , παράγραφος 12. 

12 Γενική Σύσταση XV, παράγραφος 6. 

13 Γενική Σύσταση XV, παράγραφος 7. 

14 United Nations (1996), General recommendation XX on article 5 of the Convention, παράγραφος 1. Διαθέσιμο στο: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7492&
Lang=en (Ανακτήθηκε στις 25/10/2021). 
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ελευθερία της έκφρασης.15 Η τελευταία έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Σύμβαση, 
καθώς πρέπει να οριοθετείται, προκειμένου να μην βλάπτει τα δικαιώματα άλλων 
ανθρώπων. Το όριο, πέραν του οποίου απαιτείται να περιοριστεί το συγκεκριμένο 
δικαίωμα ξεκινά ακριβώς με τη διάδοση ρατσιστικών ιδεών.16 

Η προστασία των δικαιωμάτων αυτών ανατίθεται όχι μόνο σε κρατικούς, 
αλλά και σε ιδιωτικούς φορείς. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε 
αυτή των πολιτικών δικαιωμάτων, απαιτούνται πρόσθετες προϋποθέσεις που 
πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο όποιου αιτείται προστασίας προκειμένου να 
ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό, εν προκειμένω δηλαδή η ιθαγένεια, ενώ σε άλλες, 
όπως σε εκείνη της πρόσβασης στα δικαστήρια, δεν πρέπει να απαιτείται καμία 
προϋπόθεση.17 Όταν δε τα κράτη θεσπίζουν περιορισμούς στα δικαιώματα του 
άρθρου 5, oφείλουν να εξασφαλίσουν ότι αυτοί δεν έχουν ούτε ως σκοπό, ούτε ως 
αποτέλεσμα την δημιουργία φυλετικών διακρίσεων.18 

 

5.4. Το άρθρο 7 
Ο σκοπός του άρθρου 7 είναι να καταπολεμήσει τη γενεσιουργό αιτία της 

ρητορικής μίσους, χρησιμοποιώντας μία ευρεία εκπαιδευτική προσέγγιση.19 
Υποχρέωση των κρατών είναι να λαμβάνουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα, 
κυρίως στους τομείς της διδασκαλίας, της εκπαίδευσης, της πολιτιστικής 
επιμόρφωσης και της πληροφόρησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκαταλήψεις που προκαλούν τα ρατσιστικά φαινόμενα. Στόχος είναι η 
δημιουργία ενός κλίματος κατανόησης, ανεκτικότητας και φιλίας μεταξύ των λαών, 
καθώς και η διάδοση πανανθρώπινων αξιών.20 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει προτείνει την αναδιαμόρφωση των 
σχολικών προγραμμάτων και των βιβλίων, ώστε να αγγίζουν ζητήματα 

 
15 Γενικό Σχόλιο 35 παράγραφος 26. 

16 Γενικό Σχόλιο 35 παράγραφος 26. 

17 Γενική Σύσταση XX, παράγραφος 3. 

18 Γενική Σύσταση XX, παράγραφος 2. 

19 Γενική Σύσταση 35. παράγραφος 30. 

20 United Nations (1977). General recommendation V concerning reporting by States parties (art. 7 of the Convention), 
παράγραφος 2. Διαθέσιμο στο: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7477&
Lang=en (Ανακτήθηκε στις 24/10/2021). 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προωθούν το σεβασμό στους άλλους λαούς. Η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και η διδασκαλία της ιστορίας, των παραδόσεων και του 
πολιτισμού των φυλετικών ομάδων που βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή στο 
εκάστοτε κράτος μπορούν να γεφυρώσουν τις διαφορές και να αναδείξουν τη 
συμβολή καθενός στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Οι καμπάνιες 
ενημέρωσης για τις συνέπειες της ρητορικής μίσους, η προώθηση του διαλόγου, η 
επίσημη καταδίκη ρατσιστικών φαινομένων από ανώτερους κρατικούς 
αξιωματούχους και η δημιουργία ενός ηθικού και αντικειμενικού περιβάλλοντος στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι κάποιοι ακόμα 
τρόποι για να καμφθούν τυχόν ρατσιστικές ιδεολογίες.21 

 

6. Ειδικότερα θέματα 
6.1. Ο ρόλος των πολιτικών φορέων ως κοινωνών ρητορικής μίσους 

Είναι αναμφισβήτητο ότι οι πολιτικοί φορείς, δηλαδή οι πολιτικοί σχηματισμοί και 
τα πολιτικά κόμματα, ασκούν, μέσω της έκφρασης των πολιτικών τους προγραμμάτων, 
κρίσιμη επιρροή στη διαμόρφωση της συνείδησης των πολιτών. Το γεγονός αυτό υπήρξε 
πασιφανές στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, όταν η φυλετική προπαγάνδα κατά εθνοτικών 
μειονοτήτων (ιδίως Ρομά, Εβραίοι, Αφρικανοί) από ισχυρούς ηγέτες με ρατσιστικές 
πεποιθήσεις οδήγησε στην εκδήλωση αβυσσαλέου μίσους μεταξύ των λαών και εκτονώθηκε 
με τον εφιαλτικό Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.22 

Θα περίμενε κανείς, με το πλήγμα που υπέστη η ανθρωπότητα και με την 
επικράτηση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, φαινόμενα ρητορικής μίσους από 
πολιτικούς φορείς να έχουν εκλείψει πλήρως. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι 
απογοητευτική: εντείνεται η προσπάθεια πολιτικών μορφωμάτων που προβάλλουν τη βία, 
τη μισαλλοδοξία και τις διακρίσεις να συμμετάσχουν είτε στον δημόσιο βίο είτε, ειδικότερα, 
στην πολιτική σκηνή κάθε χώρας.23 

 
21 Γενική Σύσταση 35, παράγραφοι 36-40. 

22 Comas J. (1951). The race question in modern science, Racial Myths, UNESCO Paris, σελ. 39-40. Διαθέσιμο στο: 
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000002891&file=/in/rest/annotatio
nSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_95f9d6fd-d59d-4546-b6fa-
11c8b970d016%3F_%3D002891engo.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000002891/PDF/002891engo.pdf
#%5B%7B%22num%22%3A149%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2Cnull%2Cnul
l%2C0%5D (Ανακτήθηκε στις 25/10/2021). 

23 Council of Europe. (2014) Council of Europe's anti-racism body calls for timely action against political parties that 
promote racism. Διαθέσιμο στο: https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-s-anti-racism-body-calls-for-
timely-action-against-political-parties-that-promote-racism (Ανακτήθηκε στις 18/10/2020). 
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Το σημαντικότερο, όμως, στο πλαίσιο εκφοράς ρητορικής μίσους είναι ότι η 
τελευταία παρέχει το ιδεολογικό υπόβαθρο για την τέλεση εγκλημάτων μίσους, 
αποτελώντας την πεμπτουσία οποιουδήποτε πολιτικού κινήματος που είναι αποφασισμένο 
να βλάψει ομάδες πολιτών.24 Τα εγκλήματα μίσους είναι ποινικά αδικήματα που 
διαπράττονται με κίνητρο την προκατάληψη ως προς την ταυτότητα του θύματος 
(εθνικότητα, θρησκεία, ειδικές ανάγκες, σεξουαλικός προσανατολισμός κ.α.). Ως εκ τούτου, 
αποκαλούνται κοινώς εγκλήματα «λόγω προκαταλήψεων» και μπορούν να εκδηλωθούν 
λεκτικά ή σωματικά, φθάνοντας μέχρι και σε τρομοκρατικές ενέργειες. 

Αποτελεί, συνεπώς, καίριο ερώτημα της διεθνούς κοινότητας αν είναι θεμιτή η 
απαγόρευση λειτουργίας ή ακόμη και ίδρυσης πολιτικών φορέων με θέσεις που διαδίδουν 
φυλετική προπαγάνδα, εντάσσοντας τες στο άρθρο 4 περ. β της Διεθνούς Σύμβασης ή αν 
αυτή η ποινικοποίηση θα συνιστούσε, αντίθετα, κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος 
και της αρχής του συνεταιρίζεσθαι. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ελληνικού Συντάγματος, 
η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι είναι το δικαίωμα ενός προσώπου να συνέρχεται με 
άλλους για να σχηματίσει φορείς στα πλαίσια των οποίων επιδιώκεται από κοινού η 
επίτευξη κοινών στόχων. Περιλαμβάνει ειδικότερα το δικαίωμα σύστασης σωματείων για 
την προστασία των συμφερόντων των μελών. Μαζί με τα σωματεία, δύο είδη οργανώσεων 
ιδιαίτερης σημασίας είναι τα πολιτικά κόμματα και οι θρησκευτικοί φορείς25. 

Κατά την άποψη Militant Democracy, δεν πρέπει να δίνεται ανοχή σε εχθρούς της 
φιλελεύθερης δημοκρατίας και, επομένως, πρέπει να είναι δυνατή η απαγόρευση 
μισαλλόδοξων πολιτικών φορέων. Άλλωστε, το βήμα που προσφέρει ένα δημόσιο αξίωμα, 
με το συνακόλουθο αποτύπωμα στην κοινή γνώμη, μπορεί να συμβάλει στη ραγδαία 
διάδοση ρητορικής μίσους, επηρεάζοντας ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων.26 Υπέρ 
αυτής της άποψης τίθενται αρκετές έννομες τάξεις, μεταξύ των οποίων η γερμανική (Η 
υπόθεση του κόμματος DKP βρέθηκε ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων η οποία απεδέχθη την διάλυση του. Βασική αιτιολογία ήταν το γεγονός ότι η 
εγκαθίδρυση δικτατορίας του προλεταριάτου την οποία το κόμμα αυτό επεδίωκε ήταν 
ασυμβίβαστη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), η τουρκική (έχουν 
τεθεί εκτός νόμου πολλά πολιτικά κόμματα όπως τα κουρδικά DTP, HEP, HADEP, τα 
Ισλαμικά  κόμματα  Fazilet Partisi (FP) και Refah Partisi (RP)) και η ιταλική (Στην Ιταλική 

 
24 Kretzmer, D. (2015). Freedom of Speech and Racism. Cardozo L. Rev. Διαθέσιμο στο: 
https://ssrn.com/abstract=2666418 (Ανακτήθηκε στις 30/10/2021). 

25 Council of Europe (χ.χ). Article 11: Freedom of Assembly and Association. Διαθέσιμο στο: 
https://www.coe.int/el/web/echr-toolkit/la-liberte-de-reunion-et-dassociation (Ανακτήθηκε στις 29/10/2022) 
26 Tulkens F.(χ.χ.) The hate factor in political speech. Where do responsibilities lie? Council of Europe. σελ.4 Διαθέσιμο 
στο: https://rm.coe.int/16800c170e (Ανακτήθηκε στις 25/10/2021 
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έννομη τάξη το άρθρο ΧΙΙ του ιταλικού συντάγματος απαγορεύει την ανασύσταση κάτω 
από οποιαδήποτε μορφή του διαλυμένου φασιστικού κόμματος).27 

Στον αντίποδα, υποστηρίζεται ότι το ίδιο το πνεύμα της Δημοκρατίας στηρίζεται στην 
πολυφωνία και στο δικαίωμα όλων, ανεξαρτήτως άποψης, να συμμετάσχουν στην πολιτική 
ζωή. Η αλήθεια είναι ότι απαγορεύσεις ή περιορισμοί στην ίδρυση και τη λειτουργία των 
πολιτικών κομμάτων είναι δύσκολο να δικαιολογηθούν, ένεκα της αρχής της πολυφωνίας, 
όπως έχει υπογραμμίσει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κατ’ 
επέκταση δεν συμβαδίζει με τη φύση του πολιτεύματος αυτού ούτε η δημιουργία εμποδίων, 
ούτε και η ποινικοποίηση της συμμετοχής των οργανώσεων αυτών στο δημόσιο βίο, εκτός 
αν υπάρχουν ιδιαίτερα πειστικοί και επιτακτικοί λόγοι. Κρίνεται, δε, πολύ επικίνδυνη η 
δεύτερη περίπτωση, καθώς μπορεί να εργαλειοποιηθεί η εν λόγω παρεμπόδιση της δράσης 
τέτοιων πολιτικών μορφωμάτων, για πολιτικά οφέλη, με σκοπό, δηλαδή, τον εκφοβισμό και 
την εξαφάνιση πολιτικών αντιπάλων.28 Η λήψη περιοριστικών  μέτρων εναντίον κομμάτων 
είναι ένα δίλημμα για κάθε δημοκρατία, καθώς ένα δημοκρατικό πολίτευμα οφείλει αφενός 
μεν να εξασφαλίζει την ελευθερία της ίδρυσης και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα 
αφετέρου δε να προφυλάσσει τις δημοκρατικές αρχές από ενέργειες συγκεκριμένων 
ακραίων κομμάτων. 

 

6.2. Τα ΜΜΕ και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως κανάλια ρητορικής 
μίσους και φυλετικής προπαγάνδας 

Η «έκρηξη» της επικοινωνίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων αλληλεπίδρασης και 
κοινωνικών δικτύων (Social media), τα οποία μετατόπισαν τον κύριο χώρο ανταλλαγής 
ιδεών και καταγραφής/έκφρασης απόψεων στη διαδικτυακή σφαίρα, αποτέλεσε 
«μεγεθυντικό φακό» για τη ρητορική μίσους, αφενός θυματοποιώντας μέλη φυλετικών 
μειονοτήτων29 και αφετέρου ενισχύοντας τη μισαλλοδοξία και την πόλωση. Παράμετροι 
όπως η ταχύτητα και η ευχέρεια διάδοσης της πληροφορίας, το εύρος διάδοσης στο πλαίσιο 
του γιγαντιαίου διαδικτυακού χώρου, ή, σε πολλές περιπτώσεις, ανωνυμία των χρηστών 
των εν λόγω δικτύων κατέστησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρόσφορο έδαφος, στο 

 

27 Νομική Εφημερίδα Curia, Καδήρ Αϊκούτ (χ.χ), Δημοκρατία υπό απειλή και δικαστική απαγόρευση πολιτικών 
κομμάτων. Διαθέσιμο στο: https://curia.gr/dimokratia-ipo-apeili-kai-dikastiki-apagorefsi-politikon-kommaton/ 
(Ανακτήθηκε στις 29/10/2022) 

28 Ομοίως με την παραπομπή 26. 
29 Silva, L., Mondal, M., Correa, D., Benevenuto, F. and Weber, I. (2016) Analyzing the targets of hate in online social 
media. Διαθέσιμο στο: https://arxiv.org/abs/1603.07709 (Ανακτήθηκε στις 28/10/2021). 
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πεδίο του οποίου εθνικά και θρησκευτικά στερεότυπα, ξενοφοβία, αντισημιτισμός, και 
θεωρίες συνωμοσίας εναντίον συγκεκριμένων φυλετικών ομάδων αύξησαν ραγδαία τη 
δυναμική τους.30 

Χαρακτηριστικό είναι, στο πλαίσιο αυτό, πως κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης «Hope not hate», παρατηρήθηκε άνοδος του 
αντισημιτισμού μέσω της διακίνησης αντισημιτικών θεωριών συνωμοσίας σε κοινωνικά 
δίκτυα όπως το Instagram και το Tik tok.31 Τα συνωμοσιολογικά αυτά σενάρια 
τροφοδοτήθηκαν από την αβεβαιότητα, τον φόβο και την πολυπλοκότητα της πανδημίας, 
επιδιώκοντας να ερμηνεύσουν «πώς» η τελευταία ξεκίνησε και ποιος «επωφελείται» από 
αυτή την κατάσταση, φωτογραφίζοντας συγκεκριμένες φυλετικές ομάδες ως 
«αποδιοπομπαίο τράγο». Παγκόσμια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 28 χώρες 
αποκάλυψε πως πάνω από 3 στους 10 ανθρώπους που ρωτήθηκαν πιστεύουν ότι μια ξένη 
ή άλλη δύναμη προκαλεί σκόπιμα την εξάπλωση του ιού της COVID-19.32 

Για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέσσερις μεγάλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
ανακοίνωσαν έναν κώδικα δεοντολογίας (EU Code of Conduct).33 Ο κώδικας περιλαμβάνει 
σειρά δεσμεύσεων από το Facebook, το Twitter, το YouTube και τη Microsoft για την 
καταπολέμηση της διάδοσης τέτοιου περιεχομένου στην Ευρώπη. Μια αξιολόγηση που 
διενεργήθηκε από ΜΚΟ και δημόσιους φορείς σε 24 κράτη μέλη, η οποία δημοσιεύτηκε στην 
πρώτη επέτειο του κώδικα δεοντολογίας, δείχνει ότι οι εταιρείες έχουν σημειώσει 
σημαντική πρόοδο όσον αφορά την τήρηση των δεσμεύσεών τους. 

Πέραν τούτου, όμως, πληθώρα δημοσιεύσεων, αναδημοσιεύσεων, σχολίων 
χρηστών σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης με περιεχόμενο προσβλητικό34 φέρνουν στο 
προσκήνιο το ζήτημα διαφύλαξης των δικαιωμάτων των πληττόμενων φυλετικών ομάδων, 

 
30 European Court of Human Rights (2016) Hate speech. Διαθέσιμο στο: 
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf (Ανακτήθηκε στις 26/10/2021). 

31 Speare- Cole, R. (2021). Antisemitism “rife” on social media platforms like Instagram and Tiktok, research finds. 
SkyNews. Διαθέσιμο στο: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-
disinformation/identifying-conspiracy-theories_el#-covid-19 (Ανακτήθηκε στις 26/10/2021). 

32 Ευρωπαική Επιτροπή. (χ.χ.). Θεωρίες συνωμοσίας: Ο σύνδεσμος με την COVID-19. Διαθέσιμο στο: 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/identifying-conspiracy-
theories_el#-covid-19 (Ανακτήθηκε στις 31/10/2021). 

33 Trending, B. (2015) What should social networks do about hate speech? Διαθέσιμο στο: 
http://www.bbc.com/news/blogs-trending-33288367 (Ανακτήθηκε στις 18/10/2021). 

34 Tsesis, A. (2009). Dignity and speech: The regulation of hate speech in a democracy. Loyola University of Chicago, 
Faculty Publications & Other Works, Vol. 44, σελ. 497-532. 
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αναζωπυρώνοντας τον διάλογο για τα όρια της ελεύθερης έκφρασης στο διαδίκτυο, της 
λογοκρισίας και της πολιτικής ορθότητας.35 

Ως Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης νοείται μία ποικιλία τεχνολογικών πολυμέσων που 
προσεγγίζουν μία μεγάλη μάζα ανθρώπων μέσω μαζικής επικοινωνίας. Τα μέσα αυτά 
μπορεί κανείς να τα συναντήσει σε ηλεκτρονική μορφή (πχ. οι ταινίες, το ραδιόφωνο, η 
ηχογραφημένη μουσική ή η τηλεόραση), σε ψηφιακή μορφή (πχ. Email, διαδικτυακούς 
ιστότοπους, online τηλεόραση και ραδιόφωνο, social media, ηλεκτρονικές διαφημίσεις), 
καθώς και σε φυσική μορφή (πχ. Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, φυλλάδια, διαφημιστικές 
πινακίδες).  

Στη σύγχρονη εποχή, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με την επιρροή που διαθέτουν, 
συμβάλλουν καθοριστικά στη διάδοση του ρατσιστικού λόγου είτε προβάλλοντας φυλετικές 
προκαταλήψεις που αναπτύσσονται στην κοινωνία και διαιωνίζοντας τες, είτε στρέφοντας 
την προσοχή της κοινής γνώμης σε προβλήματα που σχετίζονται με την παρουσία και τη 
δραστηριότητα ομάδων με διαφορετικά φυλετικά χαρακτηριστικά. 

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 
σύμφωνα με το άρθρο 31 του Εσωτερικού της Κανονισμού, αποφάσισε να ζητήσει από το 
ειδικευμένο τμήμα «Εξωτερικές Σχέσεις» να καταρτίσει ενημερωτική έκθεση με θέμα: «Η 
χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την άσκηση επιρροής στις 
κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες στην ΕΕ και στις ανατολικές γειτονικές χώρες.»36 Το 
συμπέρασμα της συγκεκριμένης έρευνας ήταν ότι η ελευθερία έκφρασης που παρέχει ο 
Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ ενίοτε χρησιμοποιείται ενάντια σε κάποιες άλλες αρχές, ενώ 
παράλληλα εντείνεται η αναπαραγωγή στερεοτυπικών αντιλήψεων, και κυρίως έναντι 
ευάλωτων μειονοτήτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηριστικό είναι πως μετά την τρομοκρατική επίθεση στους 
δίδυμους πύργους στις 9 Σεπτεμβρίου του 2001, τα ΜΜΕ άλλαξαν τον τρόπο αναφοράς 
τους προς τους Μουσουλμάνους εν γένει, παρουσιάζοντας ένα προφίλ τρομοκρατικό και 
δολοφονικό, τοποθετώντας μια ολόκληρη θρησκεία στο στόχαστρο, ξεχνώντας πως η 
τρομοκρατική ομάδα Jihad αποτελεί μέρος της μουσουλμανικής κοινότητας και όχι τον 
πυρήνα της.37 

 
35 Werbach, K. (2016) Fake news, hate speech and social media abuse: What’s the solution? Διαθέσιμο στο: 
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/whats-the-solution-to-fake-news/ (Ανακτήθηκε στις 21/1/2021). 

36 Ενημερωτική Έκθεση του τμήματος «Εξωτερικές σχέσεις» της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής. (2015). Η χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την άσκηση επιρροής στις 
κοινωνικες και πολιτικές διαδικασίες στην Ε.Ε. και στις ανατολικές γειτονικές χώρες. Διαθέσιμο στο: 
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-79619%22]} (Ανακτήθηκε στις 28/10/2021). 

37 Remmers, J. (2014). Mass media: The construction of ethnic stereotypes. Humanity in action. Διαθέσιμο στο: 
https://www.humanityinaction.org/knowledge_detail/mass-media-the-construction-of-ethnic-stereotypes/ 
(Ανακτήθηκε στις 26/10/2021). 
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Συνεχίζοντας, ένα παράδειγμα χρήσης των ΜΜΕ για την αναπαραγωγή φυλετικής ή 
ρατσιστικής προπαγάνδας είναι αυτό του Pavel Ivanov το 2007.38 Ο προσφεύγων, σύμφωνα 
με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποτελούσε ιδιοκτήτης και 
αρχισυντάκτης μίας εφημερίδας στην πόλη Νόβγκοροντ της Ρωσίας. Ο Pavel 
καταδικάστηκε για υποκίνηση εθνοτικού, φυλετικού και θρησκευτικού μίσους μέσω χρήσης 
των ΜΜΕ, κυρίως εναντίον της εβραϊκής κοινότητας.39 

Σε ό,τι αφορά τα ΜΜΕ, εξίσου επιβαρυντική για την προάσπιση των δικαιωμάτων 
των μειονοτήτων διαφαίνεται και η διασπορά ψευδών ειδήσεων (Fake news) που εντείνουν 
την προπαγάνδα, παραποιώντας την αλήθεια και βαθαίνοντας την αδυναμία συνεννόησης 
καθιστώντας πασιφανή την ανάγκη εξάλειψης των φυλετικών διακρίσεων και στους τομείς 
της ενημέρωσης. 

6.3. Η φυλετική προπαγάνδα στην Εκπαίδευση και την Τέχνη 
 Είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση 
των διακρίσεων και της ρητορικής μίσους με βάση φυλετικά κριτήρια. Η πνευματική 
καλλιέργεια που παρέχει η εκπαίδευση στο παιδί και τον νέο αποτελεί αναμφισβήτητα ένα 
ακόμη βέλος στη φαρέτρα της κοινωνίας για την συνολική καταπολέμηση του ρατσισμού.40 
Ωστόσο, η αυξημένη δυνατότητα επιρροής και, ταυτόχρονα, η ευθύνη που αφήνεται στα 
χέρια της εκπαίδευσης, την καθιστά ικανή τόσο για το καλό όσο και για το κακό. Άλλωστε, 
οι φορείς κοινωνικοποίησης δεν περιορίζονται στην οικογένεια και το στενό φιλικό 
περιβάλλον. Η εκπαίδευση συνιστά μία ακόμη βασική πηγή έμπνευσης για τον νέο, ο οποίος 
βλέποντας τον δάσκαλο ή τον καθηγητή ως πρότυπο, ως αυθεντία, μπορεί να δεχθεί 
εύκολα τις απόψεις εκείνος που επιχειρεί να του μεταδώσει. 

 Η διαιώνιση, βέβαια, των φυλετικών διακρίσεων δεν επιτυγχάνεται μονάχα άμεσα, 
υπό την καθοδήγηση του δασκάλου. Εξάλλου, συχνά οι εκπαιδευτικοί, αντιλαμβανόμενοι 
την ευθύνη της θέσης τους, παραμένουν ουδέτεροι ως προς τις δηλώσεις τους. Η 
αναπαραγωγή της φυλετικής προπαγάνδας μέσω της εκπαίδευσης γίνεται κυρίως 
συστημικά. Το ίδιο το σύστημα φαίνεται να αποκλείει, εκούσια ή ακούσια, τις μειονοτικές 
ομάδες, αφού δεν εντάσσει όλα τα άτομα με τον ίδιο τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
38 European Court of Human Rights. (2007). Υπόθεση Pavel Inanov v. Russia. Διαθέσιμο στο : 
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-79619%22]} (Ανακτήθηκε στις 29/10/2021). 

39 European Court of Human Rights. (2018). Θεματικό Δελτίο για Ελληνική Δημοκρατία- Ρητορική Μίσους. 
Διαθέσιμο στο: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ELL.pdf (Ανακτήθηκε στις 30/10/2021) 

40 United Nations on Human Rights. (2022).  Role of education to address the root causes of hate speech and advance 
inclusion, non-discrimination, and peace. Διαθέσιμο στο : https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/role-
education-address-root-causes-hate-speech-and-advance-inclusion-non (Ανακτήθηκε 17/06/2022) 
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Ο φυλετικός διαχωρισμός υφέρπει μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για παράδειγμα, 
όταν δε προβάλλονται από τα μαθήματα ισομερώς ο πολιτισμός και η ιστορία 
περισσότερων κοινωνικών ομάδων.41 Η κατάσταση αυτή παρουσιάζει δύο εκφάνσεις. 
Αφενός οι μειονότητες νιώθουν να περιθωριοποιούνται, αφού η εκπαιδευτική διαδικασία 
δεν τους εκφράζει και δεν τυγχάνουν εκπροσώπησης και αφετέρου η «κυρίαρχη» ομάδα 
δυσκολεύεται να κατανοήσει τα πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία που διαφοροποιούν τις 
υπόλοιπες ομάδες, καθώς το μάθημα «φιλτράρεται» από την δική της κουλτούρα και 
ταυτότητα. 

 Ένα ακραίο παράδειγμα θα βοηθήσει στην καλύτερη δυνατή κατανόηση την ισχύος 
της εκπαίδευσης, η οποία έχει την σχεδόν αποκλειστική δυνατότητα να αναπαράγει την 
καθεστηκυία τάξη πραγμάτων, αλλά και να τη μεταβάλλει. Το παράδειγμα αναφέρεται στη 
ναζιστική Γερμανία, της οποίας το μίσος απέναντι στον εβραϊκό πληθυσμό δε γεννήθηκε σε 
μια νύχτα. Ήταν το αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, μιας προπαγάνδας με στόχο τα παιδιά, τα 
οποία στην τρυφερή τους ηλικία, συνιστούν τον πιο ευάλωτο στόχο μέσα στην κοινωνία. 42 
Έτσι, μέσα από βιβλία και παιχνίδια, στοιχεία που αποτελούν κύρια «εργαλεία» της 
εκπαίδευσης,  το μίσος για την εβραϊκή κοινότητα κατάφερε να αγγίξει και τις νεαρές ηλικίες, 
επιβεβαιώνοντας περίτρανα τα τρομακτικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει η πρακτική 
της ρητορικής μίσους στον χώρο της εκπαίδευσης. 

 Ένας άλλος -πολιτισμικός- φορέας φυλετικής προπαγάνδας μπορεί να είναι η τέχνη. 
Πρόκειται, μάλιστα, για ένα ιδιαίτερα «αποτελεσματικό» όργανο προπαγάνδας, αφού 
προφανής στόχος της τέχνης είναι η αισθητική ικανοποίηση και η τέρψη, με αποτέλεσμα 
να αίρονται οι ενδεχόμενες αντιστάσεις του δέκτη και η προπαγάνδα να λειτουργεί 
υποδόρια. Η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης εντοπιζόταν στο γεγονός ότι 
απευθύνεται σε άτομα ακόμη υπό διαμόρφωση, εύκολα, δηλαδή, χειραγωγήσιμα. Η τέχνη, 
όμως, σκοπεί στην επιρροή χωρίς ηλικιακό περιορισμό, με την αποτελεσματικότητα της να 
έγκειται στον αποπροσανατολισμό της προσοχής του δέκτη από το μισαλλόδοξο μήνυμα. 

 

41Ντέρτη Μαρία-Αγγελική. (2008). Ρατσισμός: Κοινωνικές και Επαιδευτικές Διαστάσεις. Διαθέσιμο στο :  
https://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/244/189_000021.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
(Ανακτήθηκε 11/2012) 

 

42 Tvxs Ανεξάρτητη ενημέρωση. (2021). Τα παιχνίδια και τα παιδικά βιβλία ως όργανα προπαγάνδας των ναζί. 
Διαθέσιμο στο https://tvxs.gr/news/taksidia-sto-xrono/ta-paixnidia-kai-ta-paidika-biblia-os-organa-propagandas-
ton-nazi  (Ανακτήθηκε 14/10/2021) 
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 Η τέχνη ήταν ένα ακόμη εργαλείο προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας.43 Το 
χαρακτηριστικό παράδειγμα της Γερμανίας, αυτή τη φορά επιβεβαιώνει την επιρροή που 
μπορεί να ασκήσει η τέχνη στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και την καλλιέργεια του 
μίσους. Μάλιστα, το συγκεκριμένο ζήτημα θέτει και ορισμένα ηθικά ερωτήματα. Εφόσον 
ανακαλύψουμε πως ένα έργο είναι ασύμβατο με τις πεποιθήσεις μας και ειδικά πως 
υποκρύπτει ρητορική μίσους απέναντι σε κάποια ομάδα, έχουμε το «δικαίωμα» να 
απολαύσουμε αυτό το δημιούργημα;. Ή πριν από αυτό, πρέπει να αναρωτηθούμε αν θα 
πρέπει να υπάρχουν κριτήρια για τη δημοσίευση ενός δημιουργήματος, ποια θα είναι αυτά 
και από ποιον θα τίθενται. 

   

 

7. Ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες 
1) Δεδομένου ότι οι πολιτικοί φορείς ασκούν κρίσιμη επιρροή στους πολίτες, πώς θα 

μπορούσε να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της διάδοσης ρητορικής μίσους και 
φυλετικής προπαγάνδας από φορείς πολιτικής εξουσίας; Μπορούμε να εμποδίσουμε 
τη συμμετοχή στην πολιτική ζωή ή ακόμη και να ποινικοποιήσουμε την ίδρυση 
πολιτικών κομμάτων με θέσεις που περιλαμβάνουν φυλετική προπαγάνδα ή αυτό 
αντίκειται στην αρχή της πολυφωνίας και στο δικαίωμα να ιδρύουμε κόμματα και 
να συμμετέχουμε ελεύθερα στην πολιτική ζωή; 

2) Είναι δυνατή η ισορροπία ανάμεσα στην απαγόρευση της ρητορικής μίσους και την 
ελεύθερη έκφραση στο διαδίκτυο και στα ΜΜΕ; Με ποιους τρόπους μπορούν τα 
κράτη-μέλη να επιτύχουν κάτι τέτοιο; 

3) Μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στην ελεύθερη έκφραση ρατσιστικών απόψεων 
στον χώρο της εκπαίδευσης και της τέχνης ή αυτό συνιστά καταπάτηση του 
δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης; Αν τα κράτη-μέλη συμφωνούσαν σε μία 
σειρά περιορισμών, ποιοι θα ήταν αυτοί και ποιος θα τους επιβάλλει;  

8. Ενδεικτικές επιλογές για πρόσθετη μελέτη 
1. Η ιστοσελίδα του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ, η οποία 

παρουσιάζει τον ΟΗΕ, την ιστορία του, τους σκοπούς του και τη δομή του με μια 
σύντομη εισαγωγή απευθυνόμενη σε μαθητές: 
https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-

 
43 Σκλαβουνάκη Α. (2021). H ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. Διαθέσιμο στο : 
http://repository.library.teimes.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/9342/Η%20Τέχνη%20ως%20εργαλείο%20προπ
αγάνδας%20της%20ναζιστικής%20Γερμανίας.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-
%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-
%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/  

2. Το κανάλι του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα στο Youtube, το οποίο περιέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό πάνω στα 
ανθρώπινα δικαιώματα: https://www.youtube.com/user/UNOHCHR  

3. Η μηχανή αναζήτησης σχετικά με το ποιες διεθνείς συνθήκες ανθρώπινων 
δικαιωμάτων έχει υπογράψει και κυρώσει κάθε κράτος-μέλος του ΟΗΕ: 
http://indicators.ohchr.org/  

4. Οι εκθέσεις της Επιτροπής για τα κράτη μέρη (με έμφαση κάθε εμπειρογνώμονος 
στο κράτος το οποίο εκπροσωπεί στην Επιτροπή) είναι διαθέσιμες στο: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&Tre
atyID=4&DocTypeID=2  

5. United Nations (2019). Stopping Hate Speech. Διαθέσιμο στο: 
https://www.youtube.com/watch?v=rnbcQT-b8ak (Ανακτήθηκε στις 31/10/21). 

6. United Nations (2020). UN chief Global Appeal to Address and Counter COVID-19 
Related Hate Speech. Διαθέσιμο στο: 
https://www.youtube.com/watch?v=mueI3PzJ1FY (Ανακτήθηκε στις 31/10/21). 

7. Civics Academy SA (2019). What is Freedom of Expression and what is hate speech?. 
Διαθέσιμο στο: https://www.youtube.com/watch?v=BZBP8JZOLSU (Ανακτήθηκε στις 
31/10/21). 

8. OSCE (χ.χ.) Hate Crime Reporting, Hate crime against Muslims. Διαθέσιμο στο: 
https://www.osce.org/files/f/documents/1/6/373441_1.pdf (Ανακτήθηκε στις 
18/10/2021) 
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10. Ηλεκτρονικές Πηγές 
Βαϊοπούλου, Λ. (2018). Η εκπαίδευση ως μέσο πρόληψης φαινομένων 

ριζοσπαστικοποίησης και εξτρεμισμού, Διπλωματικές Εργασίες ΠΑΠΕΙ. Διαθέσιμο 
στο: 
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