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   Γοάτω ασςό ςξ κείμεμξ με θέμα ςημ διατήμιρη ρςημ ρημεοιμή επξυή. Θα 
δξύμε ςι ςημ κάμει ρημαμςική και πξια είμαι  η ιδιαιςεοόςηςα ςηπ. Επίρηπ θα 
καςαμξήρξσμε ςξμ οόλξ και ςημ λειςξσογία ςηπ. 
   
 Η διατήμιρη είμαι μια μξοτή επικξιμωμίαπ με ςημ ξπξία ποξβάλλεςαι έμα 
μήμσμα αματεοόμεμξ ρςημ γμωρςξπξίηρη ρςξ κξιμό εμόπ ποξϊόμςξπ ,εμόπ 
γεγξμόςξπ, εμόπ ποξρώπξσ ή μιαπ ιδέαπ, με ρκξπό ςη διάδξρη ςηπ τήμηπ 
ςξσπ και καςά ρσμέπεια ςημ απόκςηρη εμπξοικξύ κέοδξσπ. 
   Ο οόλξπ ςηπ διατήμιρηπ είμαι πξλύ ρημαμςικόπ για όλξσπ ςξσπ 
αμθοώπξσπ. Ασςό δικαιξλξγείςαι με πξλλξύπ λόγξσπ : όπωπ πξλλά καμάλια 
έυξσμ έρξδα από ςιπ διατημίρειπ, επίρηπ μεοικέπ  ποξβάλλξσμ και ςη υώοα 
μαπ ρςξ ενωςεοικό. Εμημεοώμει ςξ κξιμό για μέεπ σπηοερίεπ και ιδέεπ. Ακόμα 
μπξοεί μα ατσπμίρει ρσμειδήρειπ για ποξβλήμαςα ςηπ κξιμωμίαπ, ςξμώμει ςξ 
εμπόοιξ και ςέλξπ ρσμβάλλει ρςημ αμάπςσνη ςηπ ξικξμξμίαπ. 
   Όλα ασςά επιςσγυάμξμςαι με ςημ ςευμξλξγία. Η ςευμξλξγία και ξι γοήγξοεπ 
εμαλλαγέπ ςωμ εικόμωμ και ςα πξλλά υοώμαςα μαζί με ςημ ποξβξλή μιαπ 
άμεςηπ και ήοεμηπ ζωήπ υωοίπ ποξβλήμαςα ςηπ καθημεοιμόςηςαπ ποξκαλξύμ  
ρημαμςικέπ επιπςώρειπ ρςημ κξιμωμία και ςξσπ αμθοώπξσπ. 
  Δημιξσογξύμ ρςξσπ αμθοώπξσπ πλαρμαςικέπ αμάγκεπ ,δηλαδή αμάγκεπ πξσ 
δεμ είμαι και ιδιαίςεοα ρημαμςικέπ. Επιπλέξμ απξυασμώμξσμ ςξμ άμθοωπξ. 
Τξμ κάμξσμ μα θέλει  μα βλέπει και μα αγξοάζει ςα πάμςα. Ασςό μαπ δείυμει 
όςι σπάουει και σπεοκαςαμαλωςιρμόπ. Ακόμα ξι ρημεοιμέπ διατημίρειπ 
διαςαοάρρξσμ  ςημ ρωμαςική σγεία ςωμ αμθοώπωμ έυξμςαπ εμταμιρςεί 
πξλλά ταιμόμεμα παυσραοκίαπ. Τέλξπ κάμει ςξμ άμθοωπξ μα εναοςάςαι από 
απξλάσρειπ, δηλαδή ςξσ ποξκαλεί έμαμ εθιρμό. Ο άμθοωπξπ δεμ ρκέτςεςαι 
ρωρςά και υάμει ςημ κοιςική ςξσ ικαμόςηςα. Δεμ μπξοεί μα κοίμει και μα 
ρσμειδηςξπξιήρει ςι κάμει. 
   Και όλα ασςά για έμα ‘κόλπο’ ςηπ ςευμξλξγίαπ .Οι διατημίρειπ ςηπ 
ςηλεόοαρηπ ρήμεοα κούβξσμ  πξλλά ξικξμξμικά και κξιμωμικά ρσμτέοξμςα. 
Πίρω από όλα ασςά είμαι μεγάλεπ ξικξμξμικέπ επιυειοήρειπ και άμθοωπξι με 
πξλλά υοήμαςα πξσ θέλξσμ ενξσρία. 
   Η δική μξσ γμώμη είμαι όςι ποέπει μα ρςαμαςήρει όλξ ασςό πξσ γίμεςαι, 
μαπ ξδηγεί ρςξ αδιένξδξ και δεμ κάμξσμε ςίπξςα. Αρυξλξύμαρςε με πξλλά 
αμξύρια ποάγμαςα και υάμξσμε ςημ ξσρία, καςαρςοέτξμςαπ όςι ανίεπ έυξσμε 
κληοξμξμήρει από ςξσπ αουαίξσπ έλλημεπ και όλξσπ ςξσπ ποξγόμξσπ μαπ 
πξσ πξλέμηραμ για μα έυξσμε ελεσθεοία και ιρόςηςα. 
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