Τεκμήρια ευζωίας και ιδιωτικός χώρος
Εμδιαφέρομ του κειμέμου
Ο Κ. Τρξσκαλάπ ενεςάζει ςξσπ όοξσπ σπό ςξσπ
ξπξίξσπ ςξ κοάςξπ δικαιξύςαι μα ελέγυει ςημ ιδιχςική ζχή ςχμ πξλιςώμ ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και
ςχμ καςαμαλχςικώμ ςξσπ
ποακςικώμ
Αμ η πξλιςεία ρςξυεύει
ρςη βελςίχρη ςηπ τξοξλξγικήπ δικαιξρύμηπ, ξι
δσμαςόςηςεπ μα επιςεσυθεί
μια ποαγμαςική άμερη αμακαςάςανη ςχμ τξοξλξγικώμ επιβαούμρεχμ ειπ
βάοξπ ςχμ «ευόμςχμ και
καςευόμςχμ» είμαι πεοιξοιρμέμεπ.
Με δεδξμέμη ςημ παγία
άομηρη ςχμ πλξύριχμ και
εσκαςάρςαςχμ ρςοχμάςχμ
μα δηλώρξσμ ρςημ ετξοία
έρςχ και πξλλξρςημόοιξ
ςχμ ποαγμαςικώμ ςξσπ
ειρξδημάςχμ ξ μξμξθέςηπ
ενχθήθηκε ρςξ μα ειραγάγει ρσρςήμαςα έμμερηπ
ρσμαγχγήπ ςξσ ποαγμαςικξύ ύφξσπ ςχμ αςξμικώμ
ειρξδημάςχμ από ρυεςικά
αδιάφεσρςεπ αμςικειμεμικέπ «εμδείνειπ».
Τα ςεκμήοια πξλσςελξύπ διαβίχρηπ είμαι η εκ
ποώςηπ όφεχπ ρατέρςαςα
εμδεδειγμέμη μέθξδξπ για
μα «υςσπηθξύμ» ςα άλλχπ
αποξρπέλαρςα σφηλά ειρξδήμαςα. Σε μια κξιμχμία όπξσ «είμαι καμείπ ασςό πξσ καςαμαλίρκει»,
είμαι απόλσςα δίκαιξ μα
τξοξλξγείςαι για ασςό.

ςξσ Κ.Τρξσκαλά
Δεμ αμτιρβηςώ καςά καμέμα ςοόπξ όςι ξι μξμαδικέπ εθμικέπ
επιδόρειπ μαπ ρςξ άθλημα ςηπ τξοξδιατσγήπ κσοιξλεκςικά επιβάλλξσμ ρςξ σπξσογείξ Οικξμξμικώμ μα εναμςλήρει ςη ταμςαρία ςξσ ποξπ ςημ καςεύθσμρη ςηπ επιμόηρηπ μέχμ τξοξλξγικώμ αμςικειμέμχμ και μεθόδχμ. Και δεμ αμτιρβηςώ επίρηπ
όςι, αμ η πξλιςεία ρςξυεύει ρςη βελςίχρη ςηπ τξοξλξγικήπ δικαιξρύμηπ, ξι δσμαςόςηςεπ μα επιςεσυθεί μια ποαγμαςική άμερη αμακαςάςανη ςχμ τξοξλξγικώμ επιβαούμρεχμ ειπ βάοξπ
ςχμ «ευόμςχμ και καςευόμςχμ» είμαι πεοιξοιρμέμεπ.
Πξλύ λξγικά λξιπόμ, με δεδξμέμη ςημ παγία άομηρη ςχμ
πλξύριχμ και εσκαςάρςαςχμ ρςοχμάςχμ μα δηλώρξσμ ρςημ
ετξοία έρςχ και πξλλξρςημόοιξ ςχμ ποαγμαςικώμ ςξσπ ειρξδημάςχμ ξ αμήμπξοξπ μξμξθέςηπ ενχθήθηκε ρςξ μα ειραγάγει
ρσρςήμαςα έμμερηπ ρσμαγχγήπ ςξσ ποαγμαςικξύ ύφξσπ ςχμ
αςξμικώμ ειρξδημάςχμ από ρυεςικά αδιάφεσρςεπ αμςικειμεμικέπ «εμδείνειπ». Ασςή ακοιβώπ είμαι η λξγική ςχμ ςεκμηοίχμ
διαβίχρηπ. Ατξύ δεμ θα ρςξιυειξθεςηθεί πξςέ ςι ποάγμαςι
κεοδίζειπ, απ τξοξλξγηθείπ βάρει ςξσ ςι ταίμεςαι όςι νξδεύειπ.
Από τα κότερα στα κιμητά: Η ςευμική είμαι παλαιά και δξκιμαρμέμη. Ασςή ενάλλξσ ήςαμ και η ποξρτιλήπ μέθξδξπ ςξσ
FBI, πξσ επιυείοηρε και εμ πξλλξίπ πέςσυε μα αμςιμεςχπίρει
ςξσπ διατόοξσπ Λάκι Λξσςριάμξ και άλλεπ διαβόηςεπ κεταλέπ
ςηπ Ματίαπ τσλακίζξμςάπ ςξσπ για ςξ αδίκημα ςηπ τξοξδιατσγήπ. Και έςρι, μεςά ςα ασςξκίμηςα, ςα κόςεοα, ςξ ενχςικό
σπηοεςικό ποξρχπικό και ςα ςεςοαγχμικά μέςοα ςχμ επαύλεχμ, μπήκε και ςξ κιμηςό ςηλέτχμξ, ςα ξπξία, αύοιξ, θα μπξοξύραμ μα επεκςαθξύμ και ρε άλλα ακόμη «ςεκμήοια εσζχίαπ», όπχπ π.υ. ξι ξικιακέπ ρσρκεσέπ, η μσκςεοιμή ζχή, ςα ςανίδια ρςξ ενχςεοικό ή ίρχπ, αμ θα ήςαμ δσμαςόμ μα σπαυθξύμ
ρε πξρξςικξύπ αλγξοίθμξσπ  και εσςσυώπ η ταμςαρία ςχμ αλγξοιθμξλόγχμ δεμ ταίμεςαι μα έυει όοια  και έμαπ «δείκςηπ
πξλσςέλειαπ» ςηπ έμδσρηπ, ςηπ σπόδηρηπ ή ςηπ διαςοξτήπ, έμαπ «δείκςηπ επιδεικςικήπ ζχξτιλίαπ», έμαπ «δείκςηπ διαςσμπαμιζξμέμηπ αγαθξεογίαπ» ή ακόμη και έμαπ «δείκςηπ οαθσμίαπ», όπξσ θα καςαμεςοξύμςαμ ξι ώοεπ καλξκαιοιμήπ ή υειμεοιμήπ κξλύμβηρηπ, ηλιξθεοαπείαπ, ρυόληπ, ςηλεθέαρηπ ή απξυαύμχρηπ.
Θα ρσμτχμήρχ λξιπόμ αμεπιτύλακςα με ςη λξγική πξσ
βοίρκεςαι πίρχ από ασςή ςη ρσγκεκοιμέμη ποόςαρη ςξσ σπξσογείξσ Οικξμξμικώμ. Τα ςεκμήοια πξλσςελξύπ διαβίχρηπ
είμαι η εκ ποώςηπ όφεχπ ρατέρςαςα εμδεδειγμέμη μέθξδξπ για
μα «υςσπηθξύμ» ςα άλλχπ αποξρπέλαρςα σφηλά ειρξδήμαςα.
Σε μια κξιμχμία όπξσ «είμαι καμείπ ασςό πξσ καςαμαλίρκει»,
είμαι απόλσςα δίκαιξ μα τξοξλξγείςαι για ασςό, παο' όλξ πξσ
δεμ μπξοεί μα ςοέτει πξλλέπ ελπίδεπ όςι με ασςόμ ςξμ ςοόπξ
θα ασνηθξύμ ποάγμαςι ρημαμςικά ξι δημόριξι πόοξι  ή όςι θα
μειχθεί η μάρςιγα ςχμ «κιμηςώμ».
Μομόπλευρη μέθοδος: Ποάγμαςι, όρξ «δίκαια» και αμ

Οι ποάγμαςι καςέυξμςεπ διξυεςεύξσμ ςξ μέγιρςξ μέοξπ ςξσ πλξύςξσ
ςξσπ ρε ξύςχπ ή άλλχπ
αποξρπέλαρςξσπ τξοξλξγικξύπ παοαδείρξσπ και
ρε κάθε πεοίπςχρη γμχοίζξσμ μα ςξμ ποξαρπίζξσμ εμάμςια ρε κάθε δημόρια επιβάοσμρη και έλεγυξ.
Σςξμ γεμικεσμέμξ υξοό
μεςαμτιερμέμχμ ρςξμ ξπξίξ παοεσοιρκόμαρςε, ξ
δείκςηπ κξιμχμικήπ αμόδξσ εμιρυύεςαι και καςξυσοώμεςαι από ςξμ δείκςη
κξιμχμικήπ εσελινίαπ και
πξμηοιάπ.
Τίθεςαι επί ςάπηςξπ ςξ
εσούςεοξ ζήςημα ςχμ όοχμ σπό ςξσπ ξπξίξσπ ςξ
κοάςξπ δικαιξύςαι και
ποέπει μα δικαιξύςαι μα
ελέγυει ςημ ιδιχςική ζχή
ςχμ πξλιςώμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ
καςαμαλχςικώμ ςξσπ ποακςικώμ.
Αμ η μεςατξοά διρεκαςξμμσοίχμ παοαμέμει πάμςξςε αρύλληπςη, όλεπ ξι
μικοξκαςαμαλχςικέπ ποακςικέπ εγγοάτξμςαι ρςξ
ξικξσμεμικό
καςάρςιυξ
ςχμ διαδικςσχμέμχμ.
Ο δικόπ μαπ Μεγάλξπ
Αδελτόπ εγκαθίρςαςαι ύπξσλα, κοστά, βαθμιαία
και ρυεδόμ αμεπαίρθηςα.
Είμαι απλώπ εκεί, παοακξλξσθώμςαπ μαπ υχοίπ
μα ςξ νέοξσμε και καςαγοάτξμςάπ μαπ δίυχπ μα
μαπ απειλεί.

εμταμίζεςαι, η μέθξδξπ ςχμ ςεκμηοίχμ είμαι ςόρξ μξμόπλεσοη
και αλσριςελήπ1 όρξ είμαι και όλεπ ξι ςευμικέπ ρύλληφηπ ςχμ
αςξμικώμ ειρξδημάςχμ ρςη ρςιγμή ςηπ «εκοξήπ» ςξσπ. Και αμ
ακόμη έςρι μπξοεί μα πλήςςξμςαι ξοιρμέμξι αλαζόμεπ μεγαλξμεραίξι, ξι ποάγμαςι καςέυξμςεπ διξυεςεύξσμ ςξ μέγιρςξ μέοξπ
ςξσ πλξύςξσ ςξσπ ρε ξύςχπ ή άλλχπ αποξρπέλαρςξσπ τξοξλξγικξύπ παοαδείρξσπ και ρε κάθε πεοίπςχρη γμχοίζξσμ μα
ςξμ ποξαρπίζξσμ εμάμςια ρε κάθε δημόρια επιβάοσμρη και έλεγυξ. Επιπλέξμ είμαι γεγξμόπ όςι η ποξψξύρα θέρπιρη «ςεκμηοίχμ» είυε απξςέλερμα ςη ρυεςική ςξσλάυιρςξμ αμαδιαςύπχρη ςχμ μηυαμιρμώμ ςηπ επιδεικςικήπ καςαμάλχρηπ, όπχπ
ςξσπ πεοιέγοατε, ρςημ αουή ςξσ αιώμα μαπ, ξ αμεοικαμξμξοβηγόπ κξιμχμιξλόγξπ Thorstein Veblen.
Εμώ, ποάγμαςι, ρςξ παοελθόμ ςξ κξιμχμικό κύοξπ ςχμ
πλξύριχμ αογόρυξλχμ εμιρυσόςαμ με ςημ επίδεινη όλχμ εκείμχμ ςχμ αλλόςοιχμ καςαμαλχςικώμ ποακςικώμ πξσ μπξοξύραμ μα γίμξσμ με δικά ςξσπ ένξδα και «ρςξ όμξμά ςξσπ»  και
ςέςξιεπ ήραμ ξι επιδεικςικέπ ποακςικέπ ςηπ ρσζύγξσ, ςχμ γόμχμ και απξγόμχμ, ςηπ εσοείαπ ξικξγέμειαπ ή ακόμη και ςξσ
εναοςχμέμξσ ή και ςξσ σπηοεςικξύ ποξρχπικξύ , ρήμεοα η
κξιμχμική ρςοαςηγική ςηπ καςαμάλχρηπ επικεμςοώμεςαι αμςίθεςα ρςξ μέλημα όλεπ ασςέπ ξι καςαμαλχςικέπ ποακςικέπ μα μη
γίμξμςαι απεσθείαπ και ςύπξιπ «ρςξ όμξμα ςξσ ατέμςη», αλλά
ρςξ όμξμα κάπξιξσ «άλλξσ», εμ αμάγκη ςηπ ρσζύγξσ ςξσ, αλλά καςά ποξςίμηριμ μιαπ εςαιοείαπ πξσ ρσυμά δημιξσογείςαι ad
hoc, με ςοόπξ όμχπ ώρςε όλξι ξι παοξικξύμςεπ μα γμχοίζξσμ
όςι ποόκειςαι για «δική ςξσ» καςαμάλχρη ςημ ξπξία πεςσυαίμει
μα κούβει από ςημ ετξοία.
Ο ρύγυοξμξπ Κοξίρξπ ή Μαικήμαπ δεμ αμςλεί λξιπόμ κύοξπ
μόμξ από ςημ «καςά ποόρςηριμ2» καςαμάλχρη, αλλά από ςημ
«κας' απόκοσφιμ» ιδιξκςηρία ςχμ καςαμαλχςικώμ μέρχμ ςχμ
ξπξίχμ απξλαμβάμει ςη υοήρη ή ςημ καςάυοηρη. Τξ ρύμβξλξ
ςηπ επιςσυίαπ και ςξσ πλξύςξσ ςιμά ετενήπ κας' ενξυήμ ςξμ εστσή, ποξραομξρμέμξ και μαρκαοεμέμξ εκείμξ υοήρςη πξσ δείυμει ςημ εσμάοειά ςξσ «πεομώμςαπ» ςημ ρςξ όμξμα άλλξσ.
Σςξμ γεμικεσμέμξ υξοό μεςαμτιερμέμχμ ρςξμ ξπξίξ παοεσοιρκόμαρςε, ξ δείκςηπ κξιμχμικήπ αμόδξσ εμιρυύεςαι και καςξυσοώμεςαι από ςξμ δείκςη κξιμχμικήπ εσελινίαπ και πξμηοιάπ.
Ηλεκτρομικά «ίχμη»: Ασςή όμχπ είμαι μόμξ η μία πλεσοά
ςξσ μξμίρμαςξπ πξσ αματέοεςαι ρε ασςή καθασςή ςη λσριςέλεια ςχμ μέςοχμ. Η διελκσρςίμδα3 αμάμερα ρςημ πξλιςεία και
ρςξσπ καςαμαλχςέπ επιβάλλει μα ςεθεί και έμα άλλξ ποόβλημα, ίρχπ πξλύ ρξβαοόςεοξ. Από ςη ρςιγμή πξσ ςα «ςεκμήοια»
ποξβάλλξμςαι χπ αμαγκαία για λόγξσπ τξοξλξγικήπ δικαιξρύμηπ, και μάλιρςα χπ ερυάςη «αμςίδοαρη» ςηπ πξλιςείαπ ρςημ
κοσφίμξια και ρςημ απάςη ςχμ εσσπόληπςχμ πξλιςώμ, ςίθεςαι
επί ςάπηςξπ ςξ εσούςεοξ ζήςημα ςχμ όοχμ σπό ςξσπ ξπξίξσπ
ςξ κοάςξπ δικαιξύςαι και ποέπει μα δικαιξύςαι μα ελέγυει ςημ
ιδιχςική ζχή ςχμ πξλιςώμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ καςαμαλχςικώμ ςξσπ ποακςικώμ. Πξλύ πεοιρρόςεοξ πξσ ρςιπ ρημεοιμέπ ςευμξλξγικέπ κξιμχμίεπ δεμ σπάουξσμ εγγεμή όοια ρςη

δσμαςόςηςα ποαγμαςικήπ ειρβξλήπ και επξπςείαπ ςηπ καθημεοιμήπ ξικξμξμικήπ δοαρςηοιόςηςαπ ςχμ αςόμχμ.
Η καςαυχοηριμόςηςα
Αμ η μεςατξοά διρεκαςξμμσοίχμ παοαμέμει πάμςξςε αρύλςχμ πάμςχμ ξδηγεί ποξξληπςη, όλεπ ξι μικοξκαςαμαλχςικέπ ποακςικέπ εγγοάτξμςαι
πςικά ρςξμ εθιρμό ρςξμ
ρςξ ξικξσμεμικό καςάρςιυξ ςχμ διαδικςσχμέμχμ ή διαδικςσώμέξ κόρμξ όπξσ η ιδιχςιριμχμ print-outs. Τηλετχμώμςαπ, πληοώμξμςαπ ςξ ξςιδήπξςε
κή ζχή και δοάρη αμαδειμε κάοςα, κσκλξτξοώμςαπ με ειριςήοιξ, ςοώγξμςαπ ρε πξλσκμύεςαι ρε έμα ακόμη πεςελέπ ερςιαςόοιξ, ακόμη και κξιμώμεμξι, ατήμξσμε ρσμευώπ
δίξ επί ςξσ ξπξίξσ θα ρσηλεκςοξμικά «ίυμη» πξσ είμαι δσμαςόμ μα ξδηγήρξσμ ρε μια
γκοξύξμςαι ξι δσμάμειπ
ρυεδόμ πλήοη εκ ςχμ σρςέοχμ «αμαπαοάρςαρη» ςηπ καθημεκαι ξι ενξσριαρςικέπ βξσοιμόςηςάπ μαπ. Και μξλξμόςι πξλλέπ εσοχπαψκέπ πξλιςείεπ έλήρειπ. Τξ πιξ μύυιξ ρηυξσμ ήδη ποξβλημαςιρθεί για ςξ ζήςημα ςηπ ποξρςαρίαπ ςηπ
μείξ γύοχ από ςξ ξπξίξ
ρσγκοξςξύμςαμ η ανία ςηπ
ιδιχςικήπ ζχήπ και ςξσ ιδιχςικξύ μσρςικξύ ςχμ πξλιςώμ, ξι
αςξμικήπ ελεσθεοίαπ και
ενελίνειπ είμαι αδσρώπηςεπ.
ασςξμξμίαπ αμαδεικμύεςαι
Αόρατοι ελεγκτές: Σςημ ποαγμαςικόςηςα ςξ ποόβλημα είρε έμα ρσμτέοξμ όπχπ
μαι λξιπόμ πξλύ εσούςεοξ. Ετενήπ η ρχμαςική μαπ κίμηρη και
όλα ςα άλλα.
παοξσρία δεμ είμαι πια απαοαβίαρςη ιδιχςική σπόθερη. Αογά
Τξ
αδιένξδξ
είμαι
αλλά ρςαθεοά, από ςξ άθοασρςξ ηλεκςοξμικό βοαυιόλι, πξσ
ποξταμέπ. Ό,ςι και αμ γίρε ξοιρμέμεπ πξλιςείεπ ςχμ ΗΠΑ τξοιέςαι ήδη σπξυοεχςικά,
μει, ό,ςι και αμ θερπιρθεί,
ρήμεοα ρςξσπ σπξδίκξσπ και ρςξσπ απξλσμέμξσπ από ςη τση κξιμχμική δημξκοαςία
λακή και αύοιξ ρςξσπ κάθε λξγήπ παοίεπ και ρσμήθειπ σπόθα βλαβεί και η κξιμχμική
πςξσπ, και ςα μηυαμήμαςα βιμςεξπαοακξλξύθηρηπ ςχμ πελαιρυύπ ςχμ ανιακώμ ςηπ
ςώμ χπ επίδξνχμ κλεπςώμ, ςχμ διαβαςώμ χπ δσμάμει σπόποξδιαγοατώμ θα πληγεί.
πςχμ, ςχμ μαθηςώμ χπ ρίγξσοχμ αμςιγοατέχμ, αλλά και ςχμ
ίδιχμ ςχμ εογαςώμ και σπαλλήλχμ ρςξμ εογαριακό ςξσπ υώοξ
χπ καςά ςεκμήοιξ λξσταδόοχμ, χπ ςιπ ςοέυξσρεπ ποακςικέπ
ςχμ μεγάλχμ εςαιοειώμ και επιυειοήρεχμ πξσ «τακελώμξσμ»
ξλξκληοχςικά σπαλλήλξσπ και πελάςεπ για μα ποξραομόρξσμ
αμάλξγα ςιπ διατημιρςικέπ ςξσπ εκρςοαςείεπ, ποξυχοάμε ποξπ
ςη γεμίκεσρη ςξσ Panoptikum ςξσ Bentham, ρε διεσοσμέμεπ όμχπ και ξικξσμεμικέπ
κλίμακεπ.
Με ςη μόμη διατξοά όςι, αμςίθεςα με ςξ απξδσμαμχμέμξ ποόςσπό ςξσ, ξ δικόπ
μαπ Μεγάλξπ Αδελτόπ εγκαθίρςαςαι ύπξσλα, κοστά, βαθμιαία και ρυεδόμ αμεπαίρθηςα. Είμαι απλώπ εκεί, παοακξλξσθώμςαπ μαπ υχοίπ μα ςξ νέοξσμε και καςαγοάτξμςάπ μαπ δίυχπ μα μαπ απειλεί. Εκείμξ πξσ εμδιατέοει και απαρυξλεί ςξσπ αόοαςξσπ ελεγκςέπ ςχμ φσυώμ δεμ είμαι η ήδη απξδσμαμχμέμη και καςά ςεκμήοιξ ακίμδσμη πξλιςική ςξσπ ρσμείδηρη αλλά η ποξβλεπόμεμη εογαριακή και καςαμαλχςική
ςξσπ ρσμπεοιτξοά.
Κραυγαλέα αμτίφαση: Βοιρκόμαρςε δηλαδή μποξρςά ρε μια από ςιπ πιξ κοασγαλέεπ αμςιτάρειπ ςχμ δημξκοαςικώμ μαπ καθερςώςχμ. Από ςη μια πλεσοά, ρςημ ποξρπάθειά ςηπ μα σλξπξιήρει ςημ κξιμχμική δικαιξρύμη, αλλά και μα επιβάλει ςημ ςάνη, η έμμξμη πξλιςεία ενχθείςαι ρςη υοηριμξπξίηρη ςηπ μέαπ ςευμξλξγίαπ εμάμςια
ρςα θεμελιώδη δικαιώμαςα ςχμ πξλιςώμ. Από ςημ άλλη, εθιζόμεμξι ρςη ρσοοίκμχρη
και παοαβίαρη ςηπ ιδιχςικόςηςάπ ςξσπ, ξι ίδιξι ασςξί πξλίςεπ υοηριμξπξιξύμ ςημ ίδια
ςευμξλξγία για μα ποξαγάγξσμ ςα ρσμτέοξμςά ςξσπ αλλά και για μα αμσμθξύμ ρςημ
καςαπάςηρη ςξσ ιδιχςικξύ ςξσπ υώοξσ. Η καςαυχοηριμόςηςα ςχμ πάμςχμ ξδηγεί
ποξξπςικά ρςξμ εθιρμό ρςξμ μέξ κόρμξ όπξσ η ιδιχςική ζχή και δοάρη αμαδεικμύεςαι ρε έμα ακόμη πεδίξ επί ςξσ ξπξίξσ θα ρσγκοξύξμςαι ξι δσμάμειπ και ξι ενξσριαρςικέπ βξσλήρειπ. Τξ πιξ μύυιξ ρημείξ γύοχ από ςξ ξπξίξ ρσγκοξςξύμςαμ η ανία ςηπ
αςξμικήπ ελεσθεοίαπ και ασςξμξμίαπ αμαδεικμύεςαι ρε έμα ρσμτέοξμ όπχπ όλα ςα
άλλα.

Τξ αδιένξδξ είμαι ποξταμέπ. Ό,ςι και αμ γίμει, ό,ςι και αμ θερπιρθεί, η κξιμχμική
δημξκοαςία θα βλαβεί και η κξιμχμική ιρυύπ ςχμ ανιακώμ ςηπ ποξδιαγοατώμ θα
πληγεί. Η επίςαρη ςχμ ποξεκςάρεχμ ςηπ ρύγκοξσρηπ αμάμερα ρςημ ποξρςαρία ςξσ
ιδιχςικξύ μσρςικξύ και ρςημ αμαπαλλξςοίχςη ελεσθεοία ςξσ αςόμξσ μα απξκούπςεςαι από ςξ μάςι ςχμ άλλχμ από ςη μια πλεσοά, και ρςη μεθόδεσρη ςηπ σπξυοέχρηπ
όλχμ ςχμ πξλιςώμ μα ρσμμεςέυξσμ αμάλξγα με ςιπ δσμάμειπ ςξσπ ρςα κξιμά βάοη
από ςημ άλλη, ξτείλεςαι βέβαια ρςημ ποχςξταμή ςευμξλξγική δσμαςόςηςα διείρδσρηπ ρε έμαμ ιδιχςικό υώοξ πξσ χπ ςώοα ήςαμ εκ ςχμ ποαγμάςχμ αποξρπέλαρςξπ
ρςξσπ ςοίςξσπ. Τξ ξσριαρςικό ποόβλημα, όμχπ, είμαι βαθύςεοξ και ίρχπ άλσςξ. Αμ
ςα καμξμιρςικά όοια και ξι όοξι ςηπ «άμσμαπ» ςξσ αςόμξσ εμάμςια ρςξ ρύμξλξ δεμ
μπξοεί παοά μα ξοίζξμςαι και μα λύμξμςαι μέρα από ςημ ιρςξοία, η ρημεοιμή «κοίρη
ςξσ ιδιχςικξύ υώοξσ» δεμ θα ποέπει μα θεχοείςαι παοά η ςευμξλξγικά ςοέυξσρα
μξοτή με ςημ ξπξία εμταμίζεςαι ρςιπ ρημεοιμέπ κξιμχμίεπ η ακόμη βαθύςεοη αμςίταρη αμάμερα ρε μια πλήοχπ ιδιχςικξπξιημέμη ηθική θεμελίχρη ςξσ κξιμχμικξύ δέξμςξπ και ρε έμα Δημόριξ πξσ παρυίζει αμεπιςσυώπ μα πεοιυαοάνει και μα ξοίρει ςξμ
δικό ςξσ ανιακό υώοξ εμάμςια ρςημ αςξμική αρσδξρία και ελεσθεοία.
Ελαφρώς διασκευασμέμο κείμεμο από τημ εφημερίδα «το Βήμα», 07/12/1997

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να γοάφεςε ςημ πεοίληφη ςξσ κειμέμξσ ρε 120 λένειπ.
2. Να γοάφεςε ςα ρσμώμσμα ςχμ λένεχμ: ενχθήθηκε, αποξρπέλαρςα, ποξψξύρα,
παοξικξύμςεπ, επίςαρη. Από ςξ α’ ρσμθεςικό μα γοάφεςε μία λένη.
3. Να βοείςε πξια μέθξδξ πειθξύπ υοηριμξπξιεί ξ ρσγγοατέαπ ρςημ παοάγοατξ:
«Ποάγμαςι, όρξ … Thorstein Veblen».
4. Να αμαλύρεςε ςημ ποόςαρη ρε μια παοάγοατξ 80 πεοίπξσ λένεχμ: «Σςιπ ρημεοιμέπ ςευμξλξγικέπ κξιμχμίεπ δεμ σπάουξσμ εγγεμή όοια ρςη δσμαςόςηςα ποαγμαςικήπ ειρβξλήπ και επξπςείαπ ςηπ καθημεοιμήπ ξικξμξμικήπ δοαρςηοιόςηςαπ ςχμ
αςόμχμ».
5. Να βοείςε ςη μέθξδξ παοαγοατξπξίηρηπ πξσ υοηριμξπξιεί ξ ρσγγοατέαπ ρςιπ
παοαγοάτξσπ: «Πξλύ λξγικά … νξδεύειπ», «Με ςη μόμη διατξοά … ρσμπεοιτξοά».
6. «Η καςαχωοηριμόςηςα ςωμ πάμςωμ ξδηγεί ποξξπςικά ςξσπ αμθοώπξσπ μα εθιρςξύμ ρςξ μέξ κόρμξ όπξσ η ιδιωςική ζωή και δοάρη αμαδεικμύεςαι ρε έμα ακόμη
πεδίξ επί ςξσ ξπξίξσ θα ρσγκοξύξμςαι ξι δσμάμειπ και ξι ενξσριαρςικέπ βξσλήρειπ. Τξ άμερξ απξςέλερμα είμαι ξ πεοιξοιρμόπ ςηπ αςξμικήπ ελεσθεοίαπ». Λαμβάμξμςαπ σπόφη ραπ ςξ παοάθεμα μα γοάφεςε έμα κείμεμξ 600 πεοίπξσ λένεχμ
ρςξ ξπξίξ θα αμαλύρεςε ςξσπ κιμδύμξσπ πξσ διαςοέυει ξ ρύγυοξμξπ άμθοχπξπ
από ςη ρσμευή καςαγοατή και διακίμηρη ςχμ ποξρχπικώμ ςξσ δεδξμέμχμ και
ςξσπ ςοόπξσπ με ςξσπ ξπξίξσ μπξοεί μα ποξρςαςεσςεί.
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αλσριςελήπ , -ήπ, -έπ (επίθεςξ): ασςόπ πξσ δεμ μπξοεί μα τέοει απξςέλερμα, αμαπξςελερμαςικόπ
ποόρςηρη η (ξσριαρςικό) [εςσμξλξγία: (ποξΐρςημι) ποξρςη-ρη] (μξμ.) η εσθύμη ςξσ ξτειλέςη όυι μόμξ για δικό ςξσ πςαίρμα αλλά και για σπαιςιόςηςα ςχμ μόμιμχμ αμςιποξρώπχμ ςξσ.
3
διελκσρςίμδα η (ξσριαρςικό) <αουαία ελλημική διελκσρςίμδα (<διέλκχ) + παοαγχγικό επίθημα -ίμδα,
ςξ ξπξίξ υοηριμξπξιήθηκε ρςημ Αουαία Ελλημική χπ ποξρδιξοιρςικό παιυμιδιώμ αμςαγχμιρμξύ με
ρυξιμί ή άλλξ μηυαμιρμό, ρςα άκοα ςξσ ξπξίξσ βοίρκξμςαι αμςίπαλα άςξμα ή ξμάδεπ πξσ ποξρπαθξύμ, ςοαβώμςαπ ςξ ρυξιμί ή ςξ μηυαμιρμό, μα παοαρύοξσμ ςξμ αμςίπαλξ ποξπ ςξ μέοξπ ςξσπ,
(μεςατξοικά) ξ έμςξμξπ αμςαγχμιρμόπ μεςανύ δύξ αμςιπάλχμ για ςημ επικοάςηρη ρε κάπξιξ υώοξ.
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