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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμβάλλει στην καταπολέμηση της 
παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο 

 
Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών συμμετέχει σε νέο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης και 
πολιτικών πρόληψης της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο  

 
 
Σημαντική χρηματοδότηση ύψους €86.661,44  
εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου από την Ε.Ε., 
για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κοινωνικής 
δικαιοσύνης της Ε.Ε., με το ακρωνύμιο “IMsyPP” 
και με τίτλο “Innovative Monitoring Systems and 
Prevention Policies of Online Hate Speech” 
(Καινοτόμα συστήματα παρακολούθησης και 
πολιτικές πρόληψης της ρητορικής μίσους στο 
διαδίκτυο) (call REC-RRAC-RACI-AG-2019). Το έργο 
IMSy PP αντιμετωπίζει τη ρητορική μίσους με 
πολυεπιστημονικό τρόπο, συνδυάζοντας τη 

μηχανική μάθηση, τις υπολογιστικές κοινωνικές επιστήμες και τις γλωσσολογικές προσεγγίσεις, ώστε 
να υποστηρίξει μια κατεύθυνση που βασίζεται στις πληροφορίες για τη ρύθμιση της ομιλίας μίσους, 
την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση (IMsyPP, 2020-2022, €650.262,54 ). 
 

Σύμφωνα με τη συντονίστρια του έργου εκ μέρους του Πανεπιστήμιου Κύπρου, Καθηγήτρια του 

Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Fabienne Baider, η ανάγκη για ένα τέτοιο 

πρόγραμμα είναι μεγάλη, αφού παρατηρείται αύξηση των εγκλημάτων μίσους, μέσω διαδικτύου, 

στην Ευρώπη και πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι αυτό που το προκαλεί και πώς πρέπει να 

ανταποκριθούμε. Το πρόγραμμα “IMsyPP” θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα του ερευνητικού 

προγράμματος HOPE (2019-2021), το οποίο εφαρμόζεται επί του παρόντος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και επικεντρώνεται στην επιχειρηματολογία αντίκρουσης της ρητορικής μίσους.  

Οι δράσεις του προγράμματος “IMsyPP” είναι οι εξής: 

- Αυτοματοποιημένη ανίχνευση και βιώσιμη παρακολούθηση της ρητορικής μίσους, η οποία 

αντιμετωπίζεται από μοντέλα ανίχνευσης μίσους, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, 
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προσαρμοσμένα στη γλώσσα, στον πολιτισμό και στη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη το 

πλαίσιο του μηνύματος. 

- Κατανόηση της πρόκλησης και του δημιουργού της εξάπλωσης της ρητορικής μίσους, μέσω 

της αναγνώρισης όρων, οντοτήτων, εννοιών, που φαίνεται να προκαλούν ρητορική μίσους σε 

διαδικτυακές συζητήσεις.  

- Εναλλακτικές και αντίθετες ‘απαντήσεις’, που υπογραμμίζουν την ανάγκη αποσυγκρότησης και 

αποδυνάμωσης των βίαιων ‘απαντήσεων’. 

- Διεύρυνση της ευαισθητοποίησης και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, όλων των 

επιπέδων: γενικό κοινό, ιδίως οι νέοι, δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι, 

συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, διαδικτυακές πλατφόρμες, ρυθμιστικές αρχές και 

πολιτικοί.  

- Πόροι για την επιστήμη, με τη μορφή υψηλής ποιότητας σχολιασμένων σωμάτων.  

Το πρόγραμμα “IMsyPP” θα διευκολύνει την περαιτέρω έρευνα στα θέματα ρητορικής μίσους, 

παρέχοντας αποθετήρια πολυγλωσσικών συνόλων δεδομένων, εκπαιδευμένα μοντέλα σε μορφή API 

και μεθοδολογίες για την ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων σε άλλες γλώσσες.  

Στην υλοποίηση του προγράμματος, συμβάλλουν έξι  πανεπιστήμια και οργανισμοί από διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Κύπρος, Ιταλία, Σλοβενία), οι οποίες είναι γνωστές για τη δράση τους κατά 

του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφθείτε την  ιστοσελίδα: 

http://imsypp.ijs.si/, ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: 

fabienne@ucy.ac.cy. 
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