Αυτή είναι η λέξη του 2016

Επελέγη σήμερα η λέξη της χρονιά από το βρετανικό λεξικό Oxford. Σε ευθεία
αναφορά σε μία περίοδο όπου τα γεγονότα μετρούν λιγότερο από το συναίσθημα

μετά το αποτέλεσμα του βρετανικού δημοψηφίσματος υπέρ του Brexit και την
εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, νικώντας και τη λέξη
«Brexiteer», η λέξη «post-truth» (μετα-αλήθεια) ανακυρήχθηκε σε λέξη του 20166.

«Post-truth» είναι ένα ουσιαστικό που αναφέρεται «σε συνθήκες υπό τις οποίες τα
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αντικειμενικά γεγονότα έχουν μικρότερη επιρροή στη διαμόρφωση της κοινής
γνώμη από τις επικλήσεις προς το θυμικό και προς τις προσωπικές απόψεις»,
σύμφωνα με τον ορισμό του έγκυρου λεξικού.

Για να εισέλθει μία λέξη στον παγκόσμιο αυτόν θεσμό, πρέπει πρώτα να έχει
χρησιμοποιηθεί στις εφημερίδες ή τη λογοτεχνία για τουλάχιστον δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με το Oxford Dictionary, ο όρος post-truth έγινε το 2016 «ένας πυλώνας
του πολιτικού σχολιασμού» η χρήση του αυξήθηκε κατά 2.000% σε σχέση με την
περασμένη χρονιά, «στο πλαίσιο του δημοψηφίσματος για το Brexit στο Ηνωμένο
Βασίλειο και την προεδρική εκλογή στις ΗΠΑ».

Η εμφάνιση της λέξης στη γλώσσα «τροφοδοτήθηκε από την ενίσχυση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης ως πηγής ενημέρωσης και στην αυξανόμενη καχυποψία
απέναντι σε γεγονότα που παρουσιάζονται μέσω των συστημικών διαύλων».

«Αντί να γίνεται απλώς αναφορά σε μία περίοδο που ακολουθεί μία συγκεκριμένη
κατάσταση ή ένα γεγονός όπως η λέξη "μεταπολεμικός", το πρόθεμα post στη λέξη
post-truth έχει μία σημασία που προσεγγίζει την ιδέα του ανήκειν σε μία περίοδο
κατά την οποία η εξειδικευμένη έννοια έχει γίνει χωρίς σημασία», αναφέρεται στην
ανακοίνωση.

Η λέξη «post-truth» υπερίσχυσε εννέα άλλων λέξεων μεταξύ των οποίων «Brexiteer»,
που περιγράφει τους υποστηρικτές του Brexit, «alt-right» (εναλλακτική δεξιά) που
αντιστοιχεί, στις ΗΠΑ, σε μία εξαιρετικά συντηρητική και αντιδραστική ιδεολογία,
«woke» , που χρησιμοποιείται ως συναγερμός απέναντι στην κοινωνική αδικία,
κυρίως στον ρατσισμό.

Η «εναλλακτική δεξιά ή alt-right , χαρακτηρίζεται από την απόρριψη των
παραδοσιακών πολιτικών και από την χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων
για τη διασπορά αμφισβητούμενων πληροφοριών, εξηγεί στην ανακοίνωση το
Oxford Dictionary.
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Ο Ντόναλντ Τραμπ όρισε ως στρατηγικό του σύμβουλο στον Λευκό Οίκο τον Στιβ
Μπάνον, επικεφαλής της περιώνυμης ακροδεξιάς, ρατσιστικής, αντισημιτικής
ιστοσελίδας Breirbart, που θεωρείται φάρος αυτής της alt-right .

Το 2015, η λέξη της χρονιάς ήταν το emoji «πρόσωπο με δάκρυα χαράς», τον
περασμένο χρόνο το «vape», για τη ενέργεια της εισπνοής και της εκπνοής του
ατμού του ηλεκτρονικού τσιγάρου.
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