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20 ΜΑΡΤΙΟΥ
Δήμος Παλλήνης: «Διακήρυξη» για την Παγκόσμια Ημέρα
Ευτυχίας!
Παγκόσμια Ημέρα της Ευτυχίας, σήμερα 20 Μαρτίου, και ο δήμος Παλλήνης
«αγκαλιάζει» φιλοσοφικά ευαισθητοποιημένους πολίτες σε μια προσπάθεια
διεκδίκησης του ανθρώπινου δικαιώματος της ευδαιμονίας στην EE με τη
«Διακήρυξη της Παλλήνης».
20/3/2014

Παγκόσμια Ημέρα της Ευτυχίας, σήμερα 20 Μαρτίου, και ο δήμος Παλλήνης
«αγκαλιάζει» φιλοσοφικά ευαισθητοποιημένους πολίτες σε μια προσπάθεια διεκδίκησης του ανθρώπινου δικαιώματος της
ευδαιμονίας στην EE με τη «Διακήρυξη της Παλλήνης».
Παγκόσμια Ημέρα της Ευτυχίας, σήμερα 20 Μαρτίου, και ο δήμος Παλλήνης «αγκαλιάζει» φιλοσοφικά ευαισθητοπ οιημένους π ολίτες σε
μια π ροσπ άθεια διεκδίκησης του ανθρώπ ινου δικαιώματος της ευδαιμονίας στην EE με τη «Διακήρυξη της Παλλήνης».
Η «Διακήρυξη του δικαιώματος της ευδαιμονίας στην Ευρωπ αϊκή Ένωση» ή «Διακήρυξη της Παλλήνης», τεκμηριώθηκε φιλοσοφικά και
π αρουσιάστηκε στο π ρόσφατο Πανελλήνιο Συμπ όσιο Επ ικούρειας Φιλοσοφίας, π ου διεξάγεται κάθε Φεβρουάριο υπ ό την αιγίδα του
δήμου Παλλήνης. Το κείμενο της «Διακήρυξης της Παλλήνης» έγινε δεκτό απ ό τους συνέδρους και π ροσυπ ογράφηκε απ ό 114 άτομα,
μεταξύ των οπ οίων ο δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος. Στη χθεσινή συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου
Παλλήνης υιοθέτησε τη Διακήρυξη.
Η Διακήρυξη έχει ήδη μεταφραστεί σε επ τά γλώσσες. Σχεδιάζεται ειδική ιστοσελίδα με τη Διακήρυξη σε όλες τις ευρωπ αϊκές γλώσσες,
ώστε να συγκεντρωθεί ο απ αιτούμενος αριθμός υπ ογραφών, π ροκειμένου να συζητηθεί το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο με απ ώτερο
στόχο τον ανθρωπ ιστικό π ροσανατολισμό της Ευρωπ αϊκής Ένωσης.
Η Παγκόσμια Ημέρα της Ευτυχίας, θεσπ ίστηκε απ ό τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στις 28 Ιουνίου του 2012, και γιορτάστηκε
για π ρώτη φόρα στις 20 Μαρτίου του 2013, αναγνωρίζοντας ότι η ευδαιμονία είναι βασικός σκοπ ός και δικαίωμα του ανθρώπ ου.
Όπ ως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου Παλλήνης, «σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, την τελευταία τετραετία η Ελλάδα έχει τη
δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση δυστυχίας π αγκοσμίως, μετά την Αίγυπ το. Περισσότεροι απ ό τα δύο τρίτα των Ελλήνων δηλώνουν ότι
σήμερα βιώνουν καταστάσεις δυστυχίας, ενώ αντίστοιχα π οσοστά υπ άρχουν και σε άλλα Ευρωπ αϊκά κράτη».
«Η φιλοσοφία π ου επ ικρατεί στην Ευρωπ αϊκή Ένωση στοχεύει στην ευημερία των οικονομικών μεγεθών, ευνοώντας π ολιτικές π ου
π ροκαλούν τη δυστυχία των Ευρωπ αίων π ολιτών. Το δικαίωμα της ευδαιμονίας (ευτυχίας) των π ολιτών είναι ανύπ αρκτο στο Χάρτη των
Δικαιωμάτων της Ευρωπ αϊκής Ένωσης» επ ισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Το δικαίωμα κάθε ανθρώπ ου για ευδαιμονία (ευτυχία) είχε υπ οστηρίξει π ρώτος ο φιλόσοφος Επ ίκουρος, αλλά και ο επ ικούρειος
συντάκτης της Αμερικανικής Διακήρυξης Ανεξαρτησίας Τόμας Τζέφερσον.
Ακολουθεί το κείμενο της Διακήρυξης:
Διακήρυξη του δικαιώματος ευδαιμονίας στην Ευρωπ αϊκή Ένωση (Διακήρυξη Παλλήνης, Αθήνα).
«Ένα απ ό τα θεμέλια του Ευρωπ αϊκού π ολιτισμού είναι η φιλοσοφία. Ο Αριστοτέλης και ο Επ ίκουρος αντιλήφθηκαν π ως ο σκοπ ός της
φιλοσοφίας είναι η ευδαιμονία (ευτυχία). Ο Επ ίκουρος δίδαξε π ως η ευδαιμονία αντιστοιχεί στην απ ονία του σώματος και την αταραξία
της ψυχής, και π ροσεγγίζεται μέσω της π αρατήρησης της φύσης, της φρόνησης, της ελεύθερης βούλησης, της αρετής και της φιλίας.
Πολλούς αιώνες αργότερα, το 1776 ο συντάκτης της Διακήρυξης της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας Τόμας Τζέφερσον, επ ηρεασμένος απ ό
την διδασκαλία του Επ ίκουρου, συμπ εριέλαβε στα δικαιώματα του ανθρώπ ου το δικαίωμα της αναζήτησης της ευδαιμονίας. Με
απ όφαση του 2012 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε ότι η αναζήτηση της ευδαιμονίας είναι βασικός σκοπ ός και δικαίωμα
του ανθρώπ ου, ορίζοντας την 20ή Μαρτίου κάθε έτους ως Διεθνή Ημέρα Ευδαιμονίας.
Με δεδομένο ότι το δικαίωμα της αναζήτησης της ευδαιμονίας δεν π εριλαμβάνεται στα 54 άρθρα του Χάρτη των Βασικών Δικαιωμάτων
της Ευρωπ αϊκής Ένωσης (2010/C 83/02), ζητούμε να κατοχυρωθεί αυτό το δικαίωμα της ευδαιμονίας στην Ευρωπ αϊκή Ένωση, εφόσον
είναι π ροφανές ότι είναι βασικό φυσικό δικαίωμα του ανθρώπ ου και η μη αναγνώρισή του σε οπ οιαδήπ οτε π εριοχή του κόσμου
στοιχειοθετεί την π αραβίαση αυτού του φυσικού δικαιώματος.
Φίλοι Επ ικούρειας Φιλοσοφίας «Κήπ ος»
4ο Πανελλήνιο Συμπ όσιο Επ ικούρειας Φιλοσοφίας
Παλλήνη, Αθήνα, Ελλάδα
15 Φεβρουαρίου 2014».
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