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ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
 

Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή αποτελεί ιστορική 

κατάκτηση της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού. Η 

δημοκρατία είναι το μόνο πολίτευμα που σέβεται την επιθυμία – 

και ανάγκη ταυτόχρονα – του ανθρώπου να κρατά τις ιδιωτικές 

του στιγμές μακριά από το φως της δημοσιότητας. Ωστόσο, 

σήμερα οι τηλεοπτικές εκπομπές «κοινωνικού 

προβληματισμού» και τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά 

εισβάλλουν απροκάλυπτα στον ιδιωτικό χώρο επώνυμων και 

ανώνυμων πολιτών, ικανοποιώντας τη νοσηρή περιέργεια του 

κοινού. Με πρόσχημα την εξασφάλιση βοήθειας σε άτομα που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα (οικογενειακά, επαγγελματικά 

κλπ.), την αναζήτηση χαμένων προσώπων ή την ανεύρεση 

συντρόφου, καθιστούν την προσωπική ιστορία δημόσιο θέαμα. 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από καθηγητές του 

Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και από την ερευνητική ομάδα 

του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου σχετικά 

με τις εκπομπές κοινωνικού περιεχομένου (reality shows) 

οδήγησε στα εξής συμπεράσματα : 

o Η «αυθόρμητη εξομολόγηση» των υποκειμένων που 

συμμετέχουν στις εκπομπές δε συνιστά έναν πρωτότυπο, 

μοναδικό και ανεπανάληπτο λόγο (αφήγηση) αλλά ένα 

στερεοτυπικά επαναλαμβανόμενο και «κατασκευασμένο» 

λόγο. Η «κατασκευή» του λόγου υλοποιείται από την 

ιδιαίτερη δυναμική της επικοινωνίας που διαμορφώνουν οι 

συγκεκριμένες εκπομπές, καθώς και από τις τηλεοπτικές 

τεχνικές του ήχου και της εικόνας. Μ’ αυτή την έννοια, 

δεν υπάρχει πραγματικότητα αλλά μια κατασκευή της. 

o Η σχέση προσκεκλημένου και παρουσιαστή δεν είναι 

ισότιμη. Το υποκείμενο ωθείται άλλοτε έμμεσα σε 

«αποκαλύψεις» σχετικές με την ιδιωτική του ζωή. Όταν 

διστάζει ή αντιστέκεται, η πίεση που του ασκείται είναι 

έντονη. Έτσι ο παρουσιαστής αναλαμβάνει το ρόλο του 

ανακριτή- κριτή. 

o Η κυρίαρχη αντίληψη των εκπομπών αυτών μπορεί να 

συνοψιστεί στη φράση «εδώ τα λέμε όλα». Νομιμοποιείται 
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έτσι η υπέρβαση των ορίων της διακριτικότητας και 

ανοίγει ο δρόμος στις προσβολές της προσωπικότητας και 

της υπόληψης παρόντων και απόντων υποκειμένων. 

o Ο ρόλος του πρωταγωνιστή στην εκπομπή δεν είναι 

αυτόβουλος. Το υποκείμενο «παγιδεύεται» ή 

«αυτοπαγιδεύεται» σ’ ένα παιχνίδι του οποίου υποτίθεται 

ότι είναι ο βασικός πρωταγωνιστής και του οποίου, κατ’ 

ουσίαν, δεν ελέγχει ούτε τους όρους ούτε τη δυναμική. Η 

οικειοθελής συμμετοχή του όμως σημαίνει και την 

απόλυτη ευθύνη του. Ως εκ τούτου, οι «αντικειμενικές» 

δυνατότητές του να αντιδράσει κατά τη διάρκεια της 

εκπομπής (ή και μετά) ακυρώνονται. 

o Η τηλεόραση αναγορεύεται σε σημαντική «ηθική αρχή» 

που υποτίθεται ότι εξυπηρετεί υψηλούς «ανθρωπιστικούς» 

σκοπούς. Υποκαθιστά έτσι άλλους κοινωνικούς θεσμούς 

και φορείς σε σημαντικούς τομείς της ατομικής και 

κοινωνικής ζωής. 

o Μια άλλη πλευρά των εκπομπών αυτών είναι η παραβίαση 

της υπόληψης και των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, 

στους οποίους δε δίνεται  η δυνατότητα απάντησης ή 

λήψης επανορθωτικών μέτρων σε κατηγορίες που τους 

έχουν προσαφθεί. Τα πρόσωπα αυτά είναι οι σημαντικοί 

απόντες. 

o Οι εκπομπές αυτές φέρνουν στο προσκήνιο τη σύγκρουση 

μεταξύ δύο θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ελευθερίας της 

έκφρασης και της προστασίας της προσωπικότητας του 

ατόμου. 

o Όσον αφορά τη νομική υπόσταση του προβλήματος οι 

επιστήμονες διαπιστώνουν θεαματοποίηση του 

ανθρώπινου πόνου, παραβίαση της προστασίας του 

ιδιωτικού βίου και της προσωπικότητας των πολιτών, και 

προτείνουν την ανάληψη δράσεων-μέσα από το διάλογο 

με τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους 

φορείς της πολιτείας- για θέσπιση σύγχρονων και 

ολοκληρωμένων κανόνων δεοντολογίας. 

 


