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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Οι συνέπειες της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο 

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα από έρευνα που έγινε στο πλαίσιο του 

προγράμματος SELMA, https://www.safeline.gr, στις 07/05/2019. 

 

Το διαδίκτυο, και γενικότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άνοιξαν νέους 

ορίζοντες στην αλληλεπίδραση των ανθρώπων και κατ’ επέκταση στην επικοινωνία. Ο 

παγκόσμιος χαρακτήρας του διαδικτύου βοηθά στην άμεση ανταλλαγή απόψεων 

ανθρώπων που βρίσκονται από τη μια άκρη της γης στην άλλη, η ανωνυμία όμως που 

προσφέρει κρύβει ποικίλους κινδύνους. Ένας από αυτούς είναι η διάδοση του 

μισαλλόδοξου λόγου από οπαδούς ακραίων ιδεολογιών και η ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε 

αυτόν από χρήστες κάθε ηλικίας, λόγω των ελλιπών ελέγχων στον κυβερνοχώρο. Σύμφωνα 

με τον  ορισμό της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τον όρο 

μισαλλόδοξος λόγος (hatespeech) νοείται «κάθε μορφή έκφρασης που διαδίδει, υποκινεί, 

προωθεί ή δικαιολογεί το ρατσιστικό μίσος, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό 1ή άλλες 

μορφές μίσους που βασίζονται στη μισαλλοδοξία, συμπεριλαμβανομένων αυτής που 

εκφράζεται μέσω του επιθετικού εθνικισμού 2και εθνοκεντρισμού, των διακρίσεων και της 

εχθρότητας κατά των μειονοτήτων, των μεταναστών και των ανθρώπων με καταγωγή από 

την αλλοδαπή». Ο όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει ιδιαίτερα υβριστική, 

έως και απειλητική συμπεριφορά, καθώς και σχόλια που είναι συνήθως προσβλητικά. 

Σύμφωνα με μια έρευνα που διεξάγεται από το πρόγραμμα SELMA, η ρητορική 

μίσους μπορεί να προκαλέσει άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην ψυχολογική ευεξία των 

ατόμων, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Τα θύματα της ρητορικής μίσους στο 

διαδίκτυο μπορεί να παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, μπορεί να αισθάνονται μοναξιά 

ή απομόνωση ή να υποφέρουν από διαταραχές ύπνου, αυξημένο άγχος και αισθήματα 

φόβου και ανασφάλειας. Σαφέστατα παραβιάζεται και η ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους. Δεν 

                                                           
1 Αντισημιτισμός: προκατάληψη ή μίσος εναντίον των Εβραίων 

2 Εθνικισμός: είναι ιδεολογία που προωθεί τα συμφέροντα ενός συγκεκριμένου έθνους ως διακριτής 

ομάδας ανθρώπων, ειδικά με σκοπό την απόκτηση της κυριαρχίας σε προτεραιότητα έναντι κάθε 

άλλου ατομικού ή συλλογικού συμφέροντος. 

https://www.safeline.gr/


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. 

Ο μισαλλόδοξος λόγος στο διαδίκτυο έχει επίσης ευρύτερο κοινωνικό κόστος. 

Μπορεί να δημιουργήσει κλίμα φόβου και πόλωσης στην κοινωνία ενώ μπορεί να 

γιγαντώσει φαινόμενα ρατσισμού και μίσους. Η έκθεση της έρευνας υπογραμμίζει ότι οι 

νέοι συχνά υιοθετούν μια αδιάφορη στάση απέναντι στο 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.3 

 

Α3. Με αφορμή την έρευνα που διεξάγεται από το πρόγραμμα SELMA για τη ρητορική 

μίσους μέσω του διαδικτύου, αναλαμβάνεις να εκφωνήσεις ομιλία (200-250 λέξεων) σε 

εκδήλωση του σχολείου σου, στην οποία θα παρουσιάζεις τις συνέπειες αυτής της 

ρητορικής ατομικά και κοινωνικά και θα παροτρύνεις τους συμμαθητές σου με 

επιχειρήματα να μην αδιαφορούν για αυτήν την επικίνδυνη κατάσταση στο διαδίκτυο. 

Μονάδες 25 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

ΜΑΡΩ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (1939-) 

[Είμαι ο Ξένος] 

Το ποίημα που ακολουθεί είναι της ποιήτριας Μάρως Παπαδημητρίου και ανήκει στην ποιητική της 

συλλογή «Τρίπτυχο-Μεσόγειος», που αναρτήθηκε την 01/02/2016 στον ιστότοπο 

https://www.poeticanet.gr. 

 

Είμαι ο Ξένος 

στον τόπο σου στο βλέμμα σου 

έξω απ το λεπιδοφόρο φράχτη σου 

ξένος στο ίδιο μου το  σώμα 

 

πρόσωπο προσωπίδα 

μη ψάχνεις 

ο επιζήσας του πολέμου και 

                                                           
3 Ελλοχεύω: παραμονεύω, καραδοκώ, υποκρύπτομαι 



του πνιγμού 

φυγάς ικέτης 

πρόσφυγας 

της κόλασης φάντασμα 

μαντατοφόρος 

βουλιάζει η σάπια βάρκα των 

διακινητών σ’ όλων τον κόσμο   

 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις 

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

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

Να τις παρουσιάσεις και να περιγράψεις τις συνθήκες φυγής του, τεκμηριώνοντας με 

στοιχεία του ποιήματος. Τι θα του έλεγες, για να το ενισχύσεις ψυχολογικά; 

ή 

2. Σε μορφή επιστολής προς ένα φιλικό σου πρόσωπο, γράφεις τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά σου, υιοθετώντας την οπτική γωνία του ποιητικού υποκειμένου, και 

παρουσιάζεις την περιπέτειά σου ως πρόσφυγας/μετανάστης.  
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