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Α3. (Μονάδες 25) 

 

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης: 

Οι συνέπειες της ρητορικής του μίσους σε ατομικό επίπεδο: 

Για το άτομο που υφίσταται τη ρητορική του μίσους: 

 Ἀμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην ψυχολογική ευεξία των ατόμων, βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο (ομιλία) λαμβάνουμε υπόψη: 

• την προσφώνηση,  

• την αποφώνηση, 

• την απεύθυνση σε β΄ πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο, 

• τις παρέμβλητες αποστροφές στο κοινό, 

• τα υφολογικά στοιχεία προφορικότητας,  

• την αποφυγή τίτλου και υπογραφής, 

• την αξιοποίηση της αφόρμησης (την έρευνα που διεξάγεται από το πρόγραμμα  

              SELMA για τη ρητορική μίσους μέσω του διαδικτύου). 



 Τα θύματα της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μπορεί να παρουσιάζουν χαμηλή 

αυτοεκτίμηση. 

 Μπορεί να αισθάνονται μοναξιά ή απομόνωση. 

 Να υποφέρουν από διαταραχές ύπνου, αυξημένο άγχος και αισθήματα φόβου και 

ανασφάλειας.  

 Παραβιάζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους.  

Φυσικά, δεν επηρεάζονται όλα τα θύματα με τον ίδιο τρόπο. Οι επιπτώσεις εξαρτώνται από 

διάφορους παράγοντες, όπως εμπειρίες του παρελθόντος, ψυχολογική και σωματική 

δύναμη ή τις διαθέσιμες πηγές υποστήριξης. 

Οι συνέπειες της ρητορικής του μίσους σε κοινωνικό επίπεδο: 

 Μπορεί να δημιουργήσει κλίμα φόβου και ανασφάλειας στην κοινωνία.  

 Ενισχύει την κοινωνική πόλωση. 

 Γιγαντώνει φαινόμενα ρατσισμού και μίσους.  

 Ο ρατσισμός και το μίσος, με τη σειρά τους, μπορεί να οδηγήσουν κοινωνικά σε 

μεγιστοποίηση της βίας μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται σε 

αντιπαράθεση. 

 Οι νέοι συχνά υιοθετούν μια αδιάφορη στάση απέναντι στον μισαλλόδοξο διαδικτυακό 

λόγο. Συνήθως τον αντιλαμβάνονται ως αστείο. Αυτή η στάση, της μη απόρριψης, μπορεί 

να οδηγήσει σε μιμητικές συμπεριφορές και αυτός είναι ένας ακόμα κίνδυνος που 

ελλοχεύει. 

Επιχειρήματα για παρότρυνση των μαθητών να μην αδιαφορούν για αυτήν την επικίνδυνη 

κατάσταση στο διαδίκτυο: 

 Οι συνέπειες είναι πολύ σημαντικές, τόσο σε ατομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, οπότε 

η αδιαφορία όλων των ανθρώπων, αλλά και των μαθητών θα τις μεγεθύνει. 

 Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν αυτήν την κατάσταση, διότι ως πολίτες του 

μέλλοντος θα υποστούν τις βαρύτατες συνέπειες.  

 Οι νέοι με τις σύγχρονες και ανανεωμένες αντιλήψεις μπορούν να ξεπεράσουν τα 

στερεότυπα και τον ρατσισμό. 

 Επειδή οι νέοι άνθρωποι έχουν διαπλάσει το χαρακτήρα τους μέσα στην εποχή της 

τεχνολογικής και διαδικτυακής ανάπτυξης έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν 

ευκολότερα από άλλες ηλικιακές ομάδες τη διαδικτυακή προπαγάνδα και να την 

αποφύγουν. 



 

Β3. (Μονάδες 25) 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Το ποιητικό υποκείμενο κάνει λόγο για τις αιτίες που το οδήγησαν να αισθάνεται ξένο. 

Αναφέρει πως είναι «ο επιζήσας του πολέμου και του πνιγμού», φανερώνοντας πως ο πόλεμος 

ή άλλη έκρυθμη κοινωνικοπολιτική κατάσταση είναι οι βασικές αιτίες που εκριζώνουν τους 

ανθρώπους από τον τόπο τους. Οι συνθήκες διαφυγής είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, αφού οι 

πρόσφυγες αναγκάζονται να καταφύγουν στη βοήθεια διακινητών (βουλιάζει η σάπια βάρκα 

των διακινητών σ’ όλων τον κόσμο),διασχίζουν θάλασσες (ο επιζήσας του πολέμου και του 

πνιγμού) προσπαθώντας να ξεφύγουν από πολύ δύσκολες καταστάσεις στον τόπο τους (της 

κόλασης φάντασμα μαντατοφόρος). Αυτό που μπορεί να ενισχύσει ψυχικά έναν πρόσφυγα ή 

μετανάστη είναι η στάση των ανθρώπων στη χώρα υποδοχής. Αν οι γηγενείς δεν  κρατούν τους 

πρόσφυγες «έξω απ το λεπιδοφόρο φράχτη» τους, δεν τους αντιμετωπίζουν ως ξένα και 

ενοχλητικά στοιχεία, τότε μόνο οι πρόσφυγες και μετανάστες θα καλλιεργήσουν μέσα τους την 

ελπίδα ότι θα ζήσουν μια καλύτερη ζωή. 

ή  

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

Κάθε απάντηση θεωρείται αποδεκτή, αρκεί να είναι ολοκληρωμένη νοηματικά και εκφραστικά 

και να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του κειμενικού τύπου της επιστολής (παράθεση τόπου 

και ημερομηνίας στην αρχή, προσφώνηση και αποφώνηση προς το φιλικό πρόσωπο, αφορμή 

για τη συγγραφή αυτής της επιστολής, προσωπικό και οικείο ύφος, χρήση πρώτου ενικού 

ρηματικού προσώπου, βιωματική διάσταση). Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να αντλήσει στοιχεία 

από το ποίημα, προκειμένου να αποδώσει τη ζωή του/της ως δοκιμαζόμενου ανθρώπου που 

έχει ζήσει την προσφυγιά ή τη μετανάστευση, με έμφαση σε σκέψεις και συναισθήματα που 

επιγεννά η κατάστασή του/της. Ακολούθως, θα παρουσιάσει την ανάγκη του/της να αλλάξει τη 

ζωή του/της, να «ριζώσει» σε έναν τόπο για να μπορέσει να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης και θα εκφράσει την προσδοκία του/της για  την πολυπόθητη αποδοχή από τους  

συνανθρώπους του/της στο νέο τόπο εγκατάστασης.  


