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Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στο 4ο Μαθητικό Συνέδριο
Λυκείου Αγίου Ιωάννη, 19.2.2019, με θέμα «Η γλώσσα μίσους».

Θέλω πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τη Διευθύντρια και τον καθηγητικό σύλλογο
του Λυκείου Αγίου Ιωάννη Λεμεσού για την ευγενική τους πρόσκληση να παραστώ
και να απευθύνω χαιρετισμό στο σημερινό συνέδριο τους, με θέμα «Η γλώσσα
μίσους».
Το συνέδριο που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κυπρίων
Φιλολόγων Λεμεσού στο πλαίσιο του προγράμματος για την Παγκόσμια Εκπαίδευση,
αποτελεί ακόμα ένα δείγμα της πολύ αξιόλογης δραστηριότητας του Λυκείου σε
θέματα που αφορούν την παιδεία και τους νέους μας γενικότερα.
Η γλώσσα αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό και την ιδιοσυγκρασία ενός λαού. Εκφράζει
τις σκέψεις και τις ανησυχίες του, και είναι μια σημαντική κληρονομιά που περνά από
γενιά σε γενιά και ως ζωντανό κύτταρο μεταλλάσσεται και τροποποιείται σύμφωνα
με το παρόν και τις εξωτερικές επιδράσεις που μπορεί να επιδέχεται.
Η γλώσσα είναι πρωτίστως το κυριότερο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων
και γι’ αυτό η σημασία της ορθής χρήσης της είναι τεράστια. Η μητρική μας γλώσσα
είναι αυτή που θα μας επιτρέψει να αρθρώσουμε τις πρώτες μας λέξεις, που θα μας
οδηγήσει στον δρόμο της ενσωμάτωσης μας στην κοινωνία, που θα μας ανοίξει
ορίζοντες για μάθηση. Δεν χρειάζεται να τονίσω πόσο τυχεροί είμαστε εμείς οι
Έλληνες, που έχουμε την Ελληνική ως μητρική γλώσσα, τη σημασία και σπουδαιότητα
της οποίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είμαι σίγουρος ότι θα αναδείξουν οι
σημερινοί ομιλητές.
Το γενικότερο θέμα του σημερινού Μαθητικού Συνεδρίου παραπέμπει σε μια
παροιμία που είναι ευρέως γνωστή «Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει»
που εκφράζει κάλλιστα τη δύναμη της γλώσσας.
Η γλώσσα ή η ρητορική μίσους βασίζεται σε στερεότυπα και κοινωνικές πεποιθήσεις
ή προκαταλήψεις. Η ρητορική μίσους είναι συχνά επίθεση στην ταυτότητα κάποιου,
όχι για κάτι που έκανε αλλά για κάτι που είναι, προσβάλλει δηλαδή ένα άτομο ή μια
ομάδα ατόμων με βάση κάποια χαρακτηριστικά τους όπως το φύλο, την εθνική
καταγωγή, τη θρησκεία, τη φυλή, την αναπηρία ή τη σεξουαλική ταυτότητα.
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Η γλώσσα μίσους αποτελεί προθάλαμο της βίας και είναι συχνά ο αυτουργός πίσω
από εγκλήματα ενάντια σε μέλη ομάδων μειονοτήτων. Για αυτόν τον λόγο η ρητορική
του μίσους σε πολλά κράτη, όπως και στη χώρα μας, είναι απαγορευμένη. Στη
νομοθεσία, ρητορική μίσους θεωρείται ομιλία, χειρονομία ή συμπεριφορά, κείμενα,
ή παρουσιάσεις που υποκινούν βία ή επιζήμια δράση εναντίον ατόμων ή ομάδων.
Προβλέπονται αυστηρές ποινές για τους παραβάτες.
Πολλές φορές στο διαδίκτυο υπάρχουν ορισμένα στοιχεία και κάποιες ιστοσελίδες
που δυστυχώς εμπεριέχουν γλώσσα μίσους. Το εγχειρίδιο του Συμβουλίου της
Ευρώπης θεωρεί ότι η προστασία από τη γλώσσα μίσους αποτελεί θέμα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και γι’ αυτό η προσέγγιση του Συμβουλίου βασίζεται στις αρχές και τα
πρότυπα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η βία των λέξεων, οι υβριστικές εκφράσεις, δεν έχουν αφήσει ανέγγιχτο κανένα τομέα
της σύγχρονης ζωής. Είναι ιδιαίτερα όμως σκληρή αυτή η φραστική βία όταν αφορά
τους νέους ή την ιδιωτική ζωή κάποιου.
Δυστυχώς, η γλώσσα μίσους πολλές φορές εκφράζεται και στην πολιτική κάτι το
οποίο είναι απαράδεκτο, γιατί η κοινωνία αναμένει από τα πολιτικά πρόσωπα να
επιδεικνύουν αντικειμενικότητα, ανοχή και σεβασμό προς την αντίθετη άποψη. Η
ρητορική μίσους είναι απολύτως ασύμβατη με τη δημοκρατία και τον πολιτικό
πολιτισμό μιας χώρας.
Η εκμάθηση ξένων γλωσσών που σαφέστατα οδηγεί σε καλύτερη επικοινωνία και σε
ουσιαστικό διάλογο με ανθρώπους άλλων χωρών είναι ένα μέσο αποδοχής της
κουλτούρας και της ιστορίας συνανθρώπων μας, με αποτέλεσμα την καλύτερη
κατανόηση μεταξύ των λαών. Ο ρόλος της γλώσσας είναι να οδηγεί σε ουσιαστική
επικοινωνία και σε διάλογο. Η γλώσσα πρέπει να συνδέει και όχι να χωρίζει. Οι βίαιες
λέξεις οδηγούν σε βίαιες πράξεις, σε βίαιες κοινωνίες.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις ολοκληρώνω τη σύντομη παρέμβαση μου, συγχαίροντας
το Λύκειο Αγίου Ιωάννη για τη διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας.

