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ΦΦωωττοογγρρααφφίίζζοοννττααςς  ττιιςς  ιιδδιιωωττιικκέέςς  μμααςς  σσττιιγγμμέέςς  ((!!))  

    ΠΠρρόόσσφφααττεεςς  ααπποοκκααλλύύψψεειιςς  γγεεγγοοννόόττωωνν  ττηηςς  ππρροοσσωωππιικκήήςς  ζζωωήήςς  δδηημμοοσσίίωωνν  ππρροοσσώώππωωνν,,  κκυυρρίίωωςς  ααππόό  ττοουυςς  

χχώώρροουυςς  ττηηςς  ττέέχχννηηςς  κκααιι  ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς,,  ππρροοκκααλλοούύνν  ττηηνν  ααγγααννάάκκττηησσηη  ααλλλλάά,,  ππααρράάλλλληηλλαα,,  κκααιι  ττηηνν  ααπποορρίίαα  

ττηηςς  κκοοιιννήήςς  γγννώώμμηηςς  γγιιαα  ττοο  αανν  ττηηρρεείίττααιι  ττοο  ααππααρρααββίίαασσττοο  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  ττηηςς  ιιδδιιωωττιικκήήςς  ζζωωήήςς..    

ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ααννααφφααίίρρεεττοο  δδιικκααίίωωμμαα  πποουυ  ππααρρέέχχεειι  σσεε  κκάάθθεε  άάννθθρρωωπποο  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  

εεκκφφρραασσττεείί  εελλεεύύθθεερραα,,  νναα  γγννωωρρίίσσεειι  τταα  ββααθθύύττεερραα  κκοομμμμάάττιιαα  ττηηςς  ύύππααρρξξήήςς  ττοουυ,,  νναα  σσυυνναανναασσττρρααφφεείί  μμεε  

όόπποοιιαα  ππρρόόσσωωππαα  εεππιιθθυυμμεείί,,  ααππααλλλλααγγμμέέννοοςς  ααππόό  ττοο  ααδδηηφφάάγγοο  ββλλέέμμμμαα  ττωωνν  άάλλλλωωνν..  ΈΈττσσιι,,  δδρραα  ααββίίαασστταα,,  

ααπποοδδεεσσμμεευυμμέέννοοςς  ααππόό  ττοουυςς  σσυυμμββααττιικκοούύςς  κκααννόόννεεςς,,  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  κκααιι  ττηηνν  κκρριιττιικκήή  ττηηςς  κκοοιιννήήςς  γγννώώμμηηςς..    

ΩΩσσττόόσσοο,,  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ααυυττόό  κκααττααππααττάάττααιι  αασσύύσσττοολλαα..  ΗΗ  δδιιεείίσσδδυυσσηη  σσττηηνν  

ιιδδιιωωττιικκήή  ζζωωήή  εεππώώννυυμμωωνν  κκααιι  ααννώώννυυμμωωνν  ππρροοσσώώππωωνν  εεππιιχχεειιρρεείίττααιι  πποοιικκιιλλοοττρρόόππωωςς  μμεε  δδιιάάφφοορραα  μμέέσσαα  κκααιι  

ττεεχχννιικκέέςς,,  όόππωωςς  μμεε  ττηη  λλήήψψηη  φφωωττοογγρρααφφιιώώνν,,  ττηη  ββιιννττεεοοσσκκόόππηησσηη,,  ττηηνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  σσττααθθεερρήήςς  κκααιι  

κκιιννηηττήήςς  ττηηλλεεφφωωννίίααςς,,  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττηηςς  δδιιααδδιικκττυυαακκήήςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς,,  ττηη  χχρρήήσσηη  κκάάμμεερρααςς  σσεε  δδηημμόόσσιιεεςς  κκααιι  

ιιδδιιωωττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  ττηη  χχρρήήσσηη  δδοορρυυφφόόρρωωνν,,  ττηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  σσεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  ττρράάππεεζζεεςς,,  

ττηη  δδηημμοοσσιιοοπποοίίηησσηη  σσκκααννδδάάλλωωνν  κκααιι  ττηη  σσυυκκοοφφααννττιικκήή  δδυυσσφφήήμμιισσηη  μμεε  λλιιββέέλλοουυςς,,  ρρυυππααρροογγρρααφφήήμμαατταα  κκααιι,,  

ττέέλλοοςς,,  μμέέσσωω  ττωωνν  ααπποοκκααλλοούύμμεεννωωνν  κκααττ’’  εευυφφηημμιισσμμόόνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν  εεκκπποομμππώώνν  ήή  ««rreeaalliittyy»»,,  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  

σσυυννάάννθθρρωωπποοίί  μμααςς  ξξεεγγυυμμννώώννοοννττααιι  ψψυυχχιικκάά,,  ααπποοκκααλλύύππττοοννττααςς  τταα  ππρροοββλλήήμμααττάά  ττοουυςς  κκααιι  κκάάθθεε  

ττρρααυυμμααττιικκήή  ττοουυςς  εεμμππεειιρρίίαα..    

ΚΚύύρριιοοιι  υυππααίίττιιοοιι  ααυυττήήςς  ττηηςς  λλυυσσσσααλλέέααςς  κκαατταασσττρρααττήήγγηησσηηςς  ττηηςς  ππρροοσσωωππιικκήήςς  ζζωωήήςς  θθεεωωρροούύννττααιι  τταα  

ΜΜέέσσαα  ΜΜααζζιικκήήςς  ΕΕννηημμέέρρωωσσηηςς,,  τταα  οοπποοίίαα,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααυυξξήήσσοουυνν  ττηη  θθεεααμμααττιικκόόττηητταα  --  

αακκρροοααμμααττιικκόόττηηττάά  ττοουυςς,,  εεππιιδδίίδδοοννττααιι  σσεε  έένναα  κκυυννήήγγιι  ρρυυππααρρώώνν  εειιδδήήσσεεωωνν,,  εεγγεείίρροουυνν  ττηηνν  ττάάσσηη  γγιιαα  

κκοουυττσσοομμπποολλιιόό  μμέέσσωω  ττοουυ  δδιιαασσυυρρμμοούύ  κκααιι  ττηηςς  δδιιααππόόμμππεευυσσηηςς  ππρροοσσώώππωωνν,,  ππρροοσσββάάλλλλοοννττααςς  μμεε  ααυυττόόνν  ττοονν  

ττρρόόπποο  ααππόό  ττηη  μμιιαα  ττηηνν  ααννθθρρώώππιιννηη  ααξξιιοοππρρέέππεειιαα  κκααιι  υυπποοββααθθμμίίζζοοννττααςς  ααππόό  ττηηνν  άάλλλληη  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττοουυ  

πποολλιιττιισσμμοούύ  μμααςς..    

ΣΣυυννυυππεεύύθθυυννηη  κκααθθίίσσττααττααιι  κκααιι  ηη  κκρρααττιικκήή  εεξξοουυσσίίαα,,  πποουυ  μμεε  ττοο  ππρρόόσσχχηημμαα  ττηηςς  ππρρόόλληηψψηηςς  κκααιι  ττηηςς  

κκαατταασσττοολλήήςς  ππααρρααββααττιικκώώνν  σσυυμμππεερριιφφοορρώώνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηςς  ππάάττααξξηηςς  ττοουυ  εεγγκκλλήήμμααττοοςς,,  μμεεττέέρρχχεεττααιι44  

μμηηχχααννιισσμμοούύςς  ««ππααγγίίδδεευυσσηηςς»»  κκααιι  ππεερριιχχααρράάκκωωσσηηςς  ττηηςς  ααννθθρρώώππιιννηηςς  εελλεευυθθεερρίίααςς..  ΑΑππόόρρρροοιιαα  ααυυττήήςς  ττηηςς  

κκααττάάσστταασσηηςς  εείίννααιι  ηη  υυφφααρρππααγγήή  ττηηςς  εελλεευυθθεερρίίααςς  ττοουυ  ααττόόμμοουυ,,  ττοο  οοπποοίίοο  ππααύύεειι  έέττσσιι  νναα  εεκκφφρράάζζεεττααιι  κκααιι  νναα  

δδηημμιιοουυρργγεείί  ααππρρόόσσκκοοππτταα,,  εεννώώ  δδιιαακκααττέέχχεεττααιι  ααππόό  μμόόννιιμμοο  κκααιι  κκααττααλλυυττιικκόό  άάγγχχοοςς  γγιιαα  κκάάθθεε  εεννέέρργγεειιάά  ττοουυ..    

ΣΣυυννέέννοοχχοοιι  εείίμμαασσττεε,,  αασσφφααλλώώςς,,  κκααιι  εεμμεείίςς,,  γγιιααττίί  εεππιιττρρέέπποουυμμεε  νναα  δδιιααιιωωννίίζζοοννττααιι  ααυυττάά  τταα  

φφααιιννόόμμεενναα  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς,,  κκαατταασσκκοοππεείίααςς  κκααιι  αασσττυυννόόμμεευυσσηηςς  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  μμααςς  ββίίοουυ..  ΗΗθθεελληημμέένναα  

ήή  ααθθέέλληητταα  γγιιννόόμμαασσττεε  δδέέκκττεεςς  ππλληηρροοφφοορριιώώνν,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  ππρροοσσωωππιικκήή  ζζωωήή  σσυυννααννθθρρώώππωωνν  μμααςς..  

ΜΜεε  ααυυττόόνν  ττοονν  ττρρόόπποο,,  ιικκααννοοπποοιιοούύμμεε  ττηη  φφιιλλοοππεερρίίεερργγηη  φφύύσσηη  μμααςς  κκααιι  μμεεττααττοοππίίζζοουυμμεε  τταα  ππρροοββλλήήμμααττάά  μμααςς  

σσττοονν  χχώώρροο  ττηηςς  λλήήθθηηςς  γγιιαα  λλίίγγοο,,  κκααθθώώςς  ααρρεεσσκκόόμμαασσττεε  πποολλλλέέςς  φφοορρέέςς  νναα  μμααθθααίίννοουυμμεε  ππωωςς  κκάάπποοιιοοςς  

ττααλλααννίίζζεεττααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  εεμμάάςς..  ΔΔεενν  έέχχοουυμμεε  σσυυννεειιδδηηττοοπποοιιήήσσεειι  όόττιι  οο  ιιδδιιωωττιικκόόςς  ββίίοοςς  ααπποοττεελλεείί  

κκοομμμμάάττιι  ττηηςς  ύύππααρρξξήήςς  μμααςς  κκααιι  ηη  εεππιιθθυυμμίίαα  νναα  εείίννααιι  ααππααρρααββίίαασσττοοςς  ααπποοττεελλεείί  ύύψψιισσττοο  δδιικκααίίωωμμαα,,  πποουυ  

εεππιισσφφρρααγγίίζζεειι  ττηηνν  εελλεευυθθεερρίίαα  κκααιι  ττοονν  ααυυθθοορρμμηηττιισσμμόό  ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ..    

ΩΩςς  υυππεεύύθθυυννοοιι  πποολλίίττεεςς  κκααιι  ωωςς  ααυυττόόννοομμεεςς  κκααιι  εελλεεύύθθεερρεεςς  ππρροοσσωωππιικκόόττηηττεεςς  οοφφεείίλλοουυμμεε  νναα  

σσυυννεειιδδηηττοοπποοιιήήσσοουυμμεε  ττοο  φφααιιννόόμμεεννοο  κκααιι  ττιιςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς  πποουυ  ααυυττόό  έέχχεειι  λλάάββεειι,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  κκααιι  ττηηνν  
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έέκκτταασσηη  κκααιι  ττηηνν  έένντταασσήή  ττοουυ,,  κκααιι  νναα  ααννττιιδδρράάσσοουυμμεε  ααμμέέσσωωςς,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  δδιιααφφυυλλάάξξοουυμμεε  ααλλώώββηηττηη  ττηηνν  

ααξξιιοοππρρέέππεειιάά  μμααςς..                                                                                                                                                                                                                              

  ΜΜ..  ΠΠεεττρροοπποούύλλοουυ,,  εεφφ..  ΤΤοο  ΒΒήήμμαα,,  2200..99..22001122  ((δδιιαασσκκεευυήή))  

11..  ΛΛίίββεελλοοςς::  υυββρριισσττιικκόό  ήή  σσυυκκοοφφααννττιικκόό  δδηημμοοσσίίεευυμμαα  22..  ρρυυππααρροογγρρααφφήήμμαατταα::  δδηημμοοσσιιεεύύμμαατταα  μμεε  ιιδδιιααίίττεερραα  

ππρροοσσββλληηττιικκόό,,  ααννήήθθιικκοο  κκααιι  άάσσεεμμννοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  κκααιι  ύύφφοοςς  33..  δδιιααππόόμμππεευυσσηη::  ππεερριιφφοορράά  κκάάπποοιιοουυ  δδηημμοοσσίίωωςς  

μμεε  σσττόόχχοο  ττοονν  γγεεννιικκόό  χχλλεευυαασσμμόό  

  

11..  ΝΝαα  γγρρααφφεείί  ηη  ππεερρίίλληηψψηη  ττοουυ  ππααρρααππάάννωω  κκεειιμμέέννοουυ..  

  

22..  ΠΠοοιιοοιι,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ααρρθθρροογγρράάφφοο,,  θθεεωωρροούύννττααιι  υυππεεύύθθυυννοοιι  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααββίίαασσηη  ττοουυ  

δδιικκααιιώώμμααττοοςς  σσττηηνν  ππρροοσσωωππιικκήή  ζζωωήή;;  ((6600  ––  8800  λλέέξξεειιςς))..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΕΕΝΝΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ::  

ΟΟ  σσυυγγγγρρααφφέέααςς  θθίίγγεειι  σσττοο  κκεείίμμεεννοο  ττοο  ζζήήττηημμαα  ττηηςς  ππααρρααββίίαασσηηςς  ττηηςς  ιιδδιιωωττιικκήήςς  ζζωωήήςς  ττωωνν  ααννθθρρώώππωωνν  κκααιι  

δδιιααππιισσττώώννεειι  ττηηνν  ααγγααννάάκκττηησσηη  ττηηςς  κκοοιιννήήςς  γγννώώμμηηςς..  ΥΥπποοσσττηηρρίίζζεειι  ππωωςς  ηη  εελλεεύύθθεερρηη  έέκκφφρραασσηη  κκααιι  ηη  

ααπποοδδέέσσμμεευυσσηη  ααππόό  ττηηνν  κκοοιιννωωννιικκήή  κκρριιττιικκήή  εείίννααιι  δδιικκααίίωωμμαα,,  ττοο  οοπποοίίοο  ττεελλεευυττααίίαα  κκαατταασσττρρααττηηγγεείίττααιι  μμεε  

ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη,,  λλήήψψηη  φφωωττοογγρρααφφιιώώνν  κκααιι  ββίίννττεεοο,,  σσυυκκοοφφααννττιικκάά  κκεείίμμεενναα  κκααιι  ««rreeaalliittyy»»  εεκκπποομμππέέςς..  ΜΜεεγγάάλλοο  

μμέέρροοςς  ττηηςς  εευυθθύύννηηςς  φφέέρροουυνν  τταα  εεννηημμεερρωωττιικκάά  μμέέσσαα  μμεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  κκοοιιννοούύ  ττοουυςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  

κκρρααττιικκοοίί  φφοορρεείίςς,,  πποουυ  κκααττααππααττοούύνν  ττηηνν  ααττοομμιικκήή  εελλεευυθθεερρίίαα..  ΣΣααφφώώςς  κκάάθθεε  άάννθθρρωωπποοςς  ααττοομμιικκάά  εευυθθύύννεεττααιι  γγιιαα  

ττηηνν  ππααρρααββίίαασσηη  ττηηςς  ιιδδιιωωττιικκόόττηηττααςς  ττοουυ,,  δδιιόόττιι  ααπποοδδέέχχεεττααιι  ααυυττήή  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη..  ΧΧρρεειιάάζζεεττααιι,,  λλοοιιππόόνν,,  κκααθθέέννααςς  

νναα  εεππιιδδεείίξξεειι  υυππεευυθθυυννόόττηητταα  κκααιι  νναα  ααννττιιδδρράάσσεειι  γγιιαα  ττηη  δδιιααττήήρρηησσηη  ττηηςς  ααξξιιοοππρρέέππεειιααςς  ττοουυ..  

ΕΕΝΝΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ  22
ΗΗΣΣ

  ΕΕΡΡΩΩΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ::  

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν  ααρρθθρροογγρράάφφοο,,  μμεεγγάάλλοοςς  μμέέρροοςς  ττηηςς  εευυθθύύννηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααββίίαασσηη  ττηηςς  ιιδδιιωωττιικκήήςς  ζζωωήήςς  ττωωνν  

ααννθθρρώώππωωνν  φφέέρροουυνν  τταα  μμέέσσαα  μμααζζιικκήήςς  εεννηημμέέρρωωσσηηςς,,  τταα  οοπποοίίαα  σσττοοχχεεύύοουυνν  σσττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ττηηλλεεθθέέαασσηηςς  ήή  

ττηηςς  αακκρροοααμμααττιικκόόττηηττααςς  ππρροοσσββάάλλλλοοννττααςς  ττηηνν  ααξξιιοοππρρέέππεειιαα  κκααιι  υυπποοββααθθμμίίζζοοννττααςς  ττοονν  πποολλιιττιισσμμόό..  ΜΜέέρροοςς  

ττηηςς  εευυθθύύννηηςς  έέχχοουυνν  κκααιι  οοιι  κκρρααττιικκοοίί  φφοορρεείίςς,,  πποουυ  μμεε  ααφφοορρμμήή  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  ττηηςς  ααπποοκκλλίίννοουυσσααςς  

σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  κκαατταασσττρρααττηηγγοούύνν  ττιιςς  ααττοομμιικκέέςς  εελλεευυθθεερρίίεεςς..  ΤΤέέλλοοςς,,  εευυθθύύννηη  έέχχοουυνν  κκααιι  οοιι  ίίδδιιοοιι  οοιι  

άάννθθρρωωπποοιι,,  δδιιόόττιι  ααπποοδδέέχχοοννττααιι  φφααιιννόόμμεενναα  κκααττααππάάττηησσηηςς  ττηηςς  ιιδδιιωωττιικκήήςς  ζζωωήήςς  ττοουυςς  κκααιι  ααγγννοοοούύνν  ττοο  

ααννααφφααίίρρεεττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ττηηςς  ιιδδιιωωττιικκόόττηηττααςς..  


