
Ισλαμοφοβικές
Αφηγήσεις
στα ελληνικά Media

Παραδείγματα ρητορικής μίσους στη 
καθημερινή ειδησεογραφία



Τι είναι η “ρητορική μίσους” 
Δεν υπάρχει διεθνής και δεσμευτικός νομικός ορισμός του όρου “ρητορική μίσους”. 

Γενικά, η ρητορική μίσους ή μισαλλόδοξος λόγος είναι η διατύπωση εκφράσεων που 

δηλώνουν μίσος ή που παρακινούν σε βία και στοχεύουν ομάδες ανθρώπων εξαιτίας της 

θρησκείας, του φύλου, τη φυλής ή της σεξουαλικής προτίμησης.

Στην Ελλάδα υπάρχει έντονη ρητορική ενάντια σε μετανάστες, ειδικά μουσουλμάνους, 

κάτι που περιγράφεται από τον όρο “Ισλαμοφοβία”. 

Στην παρουσίαση παραθέτουμε παραδείγματα που αλιεύσαμε από τα ελληνικά media, 

που καταδεικνύουν τις διαφορετικές εκφάνσεις του μισαλλόδοξου λόγου που στοχεύει 

ενάντια στο Ισλάμ και τους πιστούς του. 



Οι ειδήσεις που καταναλώνουμε επηρεάζουν και διαμορφώνουν την εικόνα που

έχουμε για τον κόσμο. Από άρθρα εφημερίδων στο τηλεοπτικό περιεχόμενο έως τα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχώς δεχόμαστε πληροφορίες, συχνά αφιερώνοντας

λίγη σκέψη για το πόσο αξιόπιστες είναι αυτές. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όταν

πρόκειται για τον τρόπο που τα Μέσα παρουσιάζουν τη διαφορετικότητα, όταν

συγκεκριμένες κοινότητες ή ομάδες ανθρώπων παρουσιάζονται στο μέσο κοινό μέσα

από γενικεύσεις και εκπροσωπούνται με αρνητικό τρόπο, κάτι που μπορεί τελικά να

οδηγήσει σε εσφαλμένες αντιλήψεις που πυροδοτούν μια μη ανεκτική στάση του

κοινού και μπορούν να εξελιχθούν σε μισαλλοδοξία.

Ισλαμοφοβικές αφηγήσεις υπάρχουν στα κυρίαρχα δυτικά Μέσα Ενημέρωσης εδώ και

δεκαετίες και πολλοί Ευρωπαίοι έχουν ήδη εκτεθεί σε αυτές. Αυτές οι αφηγήσεις

μπορεί, ορισμένες φορές, να φαίνονται προφανώς αναληθείς, αλλά συχνά είναι

δυσδιάκριτες και έτσι εδραιώνονται παρά την έντονη κριτική.

Σε συνέχεια της καμπάνιας του Media Diversity Institute «Εισαγωγή στις αντισημιτικές

μεταφορές», το πρόγραμμα “Get The Trolls Out” συνεργάστηκε με συμβούλους από

διαφορετικών μουσουλμανικών οργανισμών για να δημιουργήσει μια σειρά από 5

εισαγωγικά βίντεο σχετικά με την κυρίαρχη ισλαμοφοβική αφήγηση που απαντάται

συχνότερα στα βρετανικά και ευρωπαϊκά Μέσα Ενημέρωσης.

Tip

Τα βίντεο αποτελούν 
επεξηγηματικές εισαγωγές, 
ενθαρρύνοντας τους 
εκπαιδευτικούς να 
χρησιμοποιήσουν τις 
προτεινόμενες επιπλέον 
αναφορές και να 
επικοινωνήσουν με τους 
προτεινόμενους οργανισμούς για 
περαιτέρω πληροφορίες. 
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη σελίδα
για να δείτε και να κατεβάσετε 
τα βίντεό μας για δική σας 

χρήση. 

https://getthetrollsout.org/campaign/islamophobic-narratives


Κύριες
Ισλαμοφοβικές Αφηγήσεις

➔ Πολιτισμικά μη συμβατοί

➔ Καταπίεση της γυναίκας

➔ Μονολιθικότητα

➔ Ισλαμοποίηση



Πολιτισμικά μη συμβατοί
Το επιχείρημα που εκφράζεται εδώ είναι ότι το Ισλάμ δεν έχει θέση 
στη Δύση. Πως ο δυτικός πολιτισμός και οι ευρωπαϊκές αξίες 
βρίσκονται στον αντίποδα της ισλαμικής παράδοσης. 

Ωστόσο το Ισλάμ και η Ευρώπη μετράνε ήδη
Κοινή πορεία αιώνων.

Tip

Στην επόμενη 
σελίδα 
παραδείγματα του 
αφηγήματος για την 
πολιτισμική αντι-
συμβατότητα



The Google Translate app 
can repeat anything you 

say in up to NINETY 
LANGUAGES from 
German and Japanese  to 
Czech and Zulu



Πολιτισμικά μη συμβατοί
Τα ελληνικά Media συχνά παρουσιάζουν το επιχείρημα της “μη συμβατότητας” με αναφορές στις 
δημοκρατικές αξίες αλλά και τον χριστιανικό “διαφωτισμό”. Έλληνες αρθρογράφοι αναρωτιούνται “αν έχει 
θέσει το Ισλάμ στην Ευρώπη”, 
ξεκινώντας υποτίθεται από καλοπροαίρετη αφετηρία. 

Υπάρχει όμως και η άλλη αρθρογραφία: 
● Μια ισλαμική όαση ανεκτικότητας και μετριοπάθειας
● Στις θρησκείες της Ανατολής βρήκαν τη μέθοδο να αγαπάς τον άνθρωπο

● Δύο αστικοί μύθοι

● Η εξέλιξη του αραβοϊσλαμικού πολιτικού στοχασμού

● Μαθαίνοντας για το Ισλάμ

● Η άγνοια της Δύσης για τον πολιτισμό του Ισλάμ

● Το Ισλάμ και η Δύση

● Ισλάμ: Η συνέχεια της συζήτησης

Tip

Δείτε το βίντεο και 
τη βιβλιογραφία για 
περισσότερες 
πληροφορίες. 

Τα βίντεο έχουν
ελληνικούς
υπότιτλους

https://www.efsyn.gr/nisides/123040_mia-islamiki-oasi-anektikotitas-kai-metriopatheias
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/139119_stis-thriskeies-tis-anatolis-brikan-ti-methodo-na-agapas-ton-anthropo
https://www.efsyn.gr/nisides/209083_dyo-astikoi-mythoi
https://www.kathimerini.gr/culture/561216415/i-exelixi-toy-aravoislamikoy-politikoy-stochasmoy/
https://www.kathimerini.gr/opinion/1058654/mathainontas-gia-to-islam/
https://www.kathimerini.gr/opinion/803111/i-agnoia-tis-dysis-gia-ton-politismo-toy-islam/
https://www.kathimerini.gr/opinion/719535/to-islam-kai-i-dysi/
https://www.liberal.gr/apopsi/islam-i-sunecheia-tis-suzitisis/237041
https://www.youtube.com/watch?v=f8-KP9k5UjQ&ab_channel=GetTheTrollsOut


Καταπίεση των γυναικών
Το επιχείρημα που εκφράζεται εδώ είναι ότι το Ισλάμ καταπιέζει 
τις γυναίκες που είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν 
συγκεκριμένες φόρμες συμπεριφοράς και ένδυσης. 

Ωστόσο, κανείς δεν φαίνεται να ρώτησε τις ίδιες
για τις προσωπικές τους επιθυμίες και το δικαίωμα
στην αυτοδιάθεση.

Tip

Στην επόμενη 
σελίδα 
παραδείγματα του 
αφηγήματος για την 
καταπίεση των 
γυναικών.



T



Καταπίεση των γυναικών
Τα ελληνικά Media συχνά φαίνεται να ανησυχούν για τα δικαιώματα των γυναικών, που αλήθεια πολλές 
φορές καταπατώνται, όχι μόνο στο Ισλάμ, αλλά και αλλού. Δεν φαίνεται να λαμβάνουν όμως υπόψη την 
ποικιλομορφία του μουσουλμανικού κόσμου και τις προτιμήσεις των γυναικών. Όταν πρόκειται να 
μιλήσουν για τη γυναίκα στο Ισλάμ η εικόνα που συνοδεύει το άρθρο τους είναι πάντα μιας 
μαυροφορεμένης και ολοκληρωτικά καλυμμένης μορφής. Αυτό όμως δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτικό. 

Υπάρχει όμως και η άλλη αρθρογραφία:

● Η γοητεία της κάλυψης των μαλλιών

● Μαντήλα για πρώτη φορά στο Κονγκρέσο

● “Κάτω τα χέρια από τη μαντήλα μου”

● “Με ενοχλεί το κινηματογραφικό στερεότυπο της καταπιεσμένης μουσουλμάνας”

● Ρόντα Μοχάμεντ: Κάτω τα χέρια από το χιτζάμπ μου

Tip

Δείτε το βίντεο και 
τη βιβλιογραφία για 
περισσότερες 
πληροφορίες. 

Τα βίντεο έχουν
ελληνικούς
υπότιτλους

https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/81884_i-goiteia-tis-kalypsis-ton-mallion
https://www.dw.com/el/%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%BF/a-46956121
https://www.efsyn.gr/kosmos/eyropi/292834_kato-ta-heria-apo-ti-mantila-moy
https://www.efsyn.gr/tehnes/sinema/251867_me-enohlei-kinimatografiko-stereotypo-tis-katapiesmenis-moysoylmanas
https://www.mononews.gr/portraits/ronta-mochament-kato-ta-cheria-apo-ti-chitzab-mou
https://www.youtube.com/watch?v=-MR44h4Wz_k&feature=emb_title&ab_channel=GetTheTrollsOut


Μονολιθικότητα
Το επιχείρημα που εκφράζεται εδώ είναι ότι το Ισλάμ είναι ένα 
ενιαίο σύνολο που διέπεται από τις ίδιες αρχές και αξίες και πως οι 
μουσουλμάνοι είναι παντού ίδιοι. 

Είναι όμως παντού ίδιοι οι χριστιανοί; 
Tip

Στην επόμενη 
σελίδα 
παραδείγματα του 
αφηγήματος για τη 
μονολιθικότητα του 
Ισλάμ.
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Μονολιθικότητα
Τα ελληνικά Media συχνά προβάλλουν τη θέση ότι το Ισλάμ είναι συλλήβδην κακό, αποτελεί πρόβλημα για 
τη δημοκρατία και τη Δύση, ενώ αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουμε για να το αναχαιτίσουμε. Φαίνεται να 
μην μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα σε διαφορετικές τάσεις και παραδόσεις, πολιτικά συστήματα 
μουσουλμανικών χωρών και ιστορικές συγκυρίες. Έτσι το Ισλάμ αντιμετωπίζεται σαν ενιαίο σύστημα, 
τσουβαλιάζοντας τα δισεκατομμύρια μουσουλμάνων του κόσμου που σίγουρα έχουν
πολλές διαφορές μεταξύ τους. Μήπως αυτό το τσουβάλιασμα δείχνει ότι δεν τρέφουν
κανένα σεβασμό για μία θρησκεία που απλώς δεν είναι η δική τους;

Υπάρχει όμως και η άλλη αρθρογραφία: 

● Το Ισλάμ στην Ευρωπαϊκή Ένωση: τι διακυβεύεται στο μέλλον;

● Σουνίτες – Σιίτες: Η ιστορία των δύο Ισλάμ

● Ισλάμ και μουσουλμάνοι: μια απαραίτητη χαρτογράφηση

Tip

Δείτε το βίντεο και 
τη βιβλιογραφία για 
περισσότερες 
πληροφορίες. 

Τα βίντεο έχουν
ελληνικούς
υπότιτλους

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/668/668402/668402el.pdf
https://gr.euronews.com/2016/08/01/the-difference-between-shia-and-sunni-explained
https://edromos.gr/islam-kai-mousoulmanoi-mia-aparaithth-xartografhsh/?amp
https://www.youtube.com/watch?v=xWQG17AfwVs&feature=emb_title&ab_channel=GetTheTrollsOut


Ισλαμοποίηση
Το επιχείρημα που εκφράζεται εδώ είναι ότι το Ισλάμ, ως ενιαίο σύνολο εκατομμυρίων 
ανθρώπων έχει σκοπό να επικρατήσει στον κόσμο, να εξισλαμίσει τη Δύση και να 
εφαρμόσει αυτό που οι δυτικοί πολέμιοι του Ισλάμ αποκαλούν 
“Μεγαλη Αντικατάσταση”. Ο όρος περιγράφει την τάση αλλαγής του δημογραφικού 
προφίλ της Δύσης, καθώς και την επιβολή εθίμων και πολιτισμικών τρόπων των 
μουσουλμάνων με σκοπό να εξαλειφθούν τα χριστιανικά-δυτικά.

Δεν σας μοιάζει με μία ακόμα κλασική θεωρία συνωμοσίας; 
Tip

Στην επόμενη 
σελίδα 
παραδείγματα του 
αφηγήματος για 
την 
ισλαμοποίηση. 
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Ισλαμοποίηση
Τα ελληνικά Media συχνά προβάλλουν τη θέση ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη απειλούνται με αφανισμό, 
κυρίως λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης των μουσουλμάνων μέσω των μεταναστευτικών ροών αλλά και των 
αυξημένων γεννήσεων. Τέτοια δεδομένα δεν προκύπτουν βέβαια από τις επίσημες έρευνες και το ποσοστό 
των μουσουλμάνων θα αποτελεί μία μειοψηφία (>10%) στην Ευρώπη ως και το 2050 τουλάχιστον. Η 
θεωρία της Μεγάλης Αντικατάστασης είναι εμφανής σε πολλά Μέσα και προβάλλεται εξίσου από 
έγκριτους αρθρογράφους μεγάλων εφημερίδων.

Υπάρχει όμως και η άλλη αρθρογραφία: 

● Το φονικό δόγμα της μεγάλης αντικατάστασης

● Τι είναι η θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης στο μανιφέστο του μακελάρη

● Η θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης: μια ιστορική θεώρηση

● Από τον διαφωτισμό στη μεγάλη αντικατάσταση

● Τα γεγονότα μετράνε: ας καταρρίψουμε τους μύθους για τη μετανάστευση

● Η φούσκα της «ισλαμοποίησης» της Ευρώπης

Tip

Δείτε το βίντεο και 
τη βιβλιογραφία για 
περισσότερες 
πληροφορίες. 

Τα βίντεο έχουν
ελληνικούς
υπότιτλους

https://left.gr/news/foniko-dogma-tis-megalis-antikatastasis
https://www.newsbeast.gr/world/arthro/4646973/ti-einai-i-theoria-tis-megalis-antikatastasis-sto-manifesto-toy-makelari
https://thepressproject.gr/i-theoria-tis-megalis-antikatastasis-mia-istoriki-theorisi/
https://insidestory.gr/article/theories-synomosias-diafotismos-antikatastasi
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-debunking-myths-about-migration_el.pdf
https://tvxs.gr/news/ellada/i-foyska-tis-islamopoiisis-tis-eyropis
https://www.youtube.com/watch?v=GDPSCxkA3fc&feature=emb_title&ab_channel=GetTheTrollsOut

