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ΠΗΓΗ 2 
 
 
Αποσπάσματα από το Μανιφέστο του Φουτουρισμού, Φιλίππο Τομάσο Μαρινέττι, 1908 
 
Ο Φουτουρισμός ήταν ένα καλλιτεχνικό και κοινωνικό κίνημα που γεννήθηκε στην Ιταλία στις αρχές 
του 20ού αιώνα. Στην αρχή οι Φουτουριστές ήταν υμνητές της τεχνολογικής προόδου και θαύμαζαν 
τα αποτελέσματά της, όπως είναι η ταχύτητα και η βιομηχανική παραγωγή. Πίστευαν στην 
επαναστατική κοινωνική αλλαγή διαμέσου της βίας για να απαλλαγούν από τα ξεπερασμένα 
συστήματα και τους τρόπους του παρελθόντος. Το Μανιφέστο του Φουτουρισμού γράφτηκε από 
τον Ιταλό ποιητή Φιλίππο Τομάζο Μαρινέττι το 1908. Ακολουθούν 3 από τις 11 αρχές που 
καταγράφονται στο Μανιφέστο. 
 
 «(...) 7. Δεν υπάρχει πια ομορφιά, παρά μέσα στον αγώνα. Ένα έργο που δεν έχει επιθετικό 
χαρακτήρα, δεν μπορεί να είναι ένα αριστούργημα. Η ποίηση πρέπει να γίνεται αντιληπτή σαν 
βίαιη έφοδος εναντίον των άγνωστων δυνάμεων με σκοπό να τις περιορίσει και να τις εξασθενίσει 
μπροστά στον άνθρωπο. (...) 
9. Θέλουμε να δοξάσουμε τον πόλεμο - μοναδική υγεία στον κόσμο - το μιλιταρισμό, τον 
πατριωτισμό, την καταστρεπτική στάση των αναρχικών, τις ωραίες ιδέες που γι` αυτές πεθαίνει 
κανείς, και την περιφρόνηση στη γυναίκα. 
10. Θέλουμε να καταστρέψουμε τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες, τις ακαδημίες κάθε είδους, και να 
πολεμήσουμε εναντίον της ηθικολογίας, του φεμινισμού και εναντίον κάθε ευκαιριακής κι 
ωφελιμιστικής ταπεινότητας. (...)» 
 

Πηγή: Le Figaro, 20.02.1909, Bibliothèque Nationale de France, ελληνική διασκευή «Το Δέντρο», 
Τεύχος 13 (Μάρτιος - Απρίλιος 1980), © Dodd, Mead and Company, Inc. 
 
 
Ορισμός της ρητορικής του μίσους, No Hate Speech Movement, Συμβούλιο της Ευρώπης 
 
Καλύπτει όλες τις μορφές έκφρασης που διαδίδουν παροτρύνουν, προάγουν ή δικαιολογούν 
φυλετικό μίσος, ξενοφοβία, αντισημιτισμό ή άλλες μορφές μίσους βασιζόμενου στην 
μισαλλοδοξία, όπως η μισαλλοδοξία που εκφράζεται ως επιθετικός εθνικισμός και εθνοκεντρισμός, 
η εφαρμογή διακρίσεων και η εχθρότητα εναντίον των μειονοτήτων, των μεταναστών και των 
ανθρώπων ξένης καταγωγής. 
 
Πηγή: Σύσταση αριθ. R (97)20 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη 
μέλη με θέμα τη «Ρητορική μίσους», © Συμβούλιο της Ευρώπης 
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Aero Portrait of Benito Mussolini the Aviator, Alfredo Gauro Ambrosi, 1939 
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