
 

Εφήμερα ήθη και έθιμα  
ςηπ Ελεχμόοαπ Σκξσςέοη - Διδαρκάλξσ 
 
Οι ρςεοεόςσπξι όοξι πξσ υοηριμξπξιξύμςαμ παλαιό-

ςεοα ρε ρυξλικά βιβλία και επιρςημξμικά εγυειοίδια για 
μα ξοίρξσμ ςξ πεοιευόμεμξ ςηπ «παοάδξρηπ» ρσμπλέκξ-
μςαμ για μα ρυημαςίρξσμ εκείμη ςημ εκπληκςικήπ αποξρ-
διξοιρςίαπ τόομξσλα, ςα «ήθη και έθιμα». Τώοα, η ίδια 
μετελώδηπ «παοάδξρη», ρσμξδεσμέμη πάμςα από ςξσπ 
αιμιγμαςικξύπ ςηπ ρσμξδξύπ, έυει επαμακάμφει θοιαμβι-
κά ρςη δημξριόςηςα ρε πιξ ετήμεοξσπ επικξιμχμιακξύπ 
ρυημαςιρμξύπ: ρςα μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ, όπξσ, 
κάπξσ αμάμερα ρςιπ ρελίδεπ ςηπ ςέυμηπ, ςηπ μόδαπ, ςηπ 
επιρςήμηπ, ςηπ ςευμξλξγίαπ, η ρελίδα ςηπ παοάδξρηπ 
έυει αμαλάβει μα μαπ θσμίζει «ςι είυαμε, ςι ποέπει μα 
τοξμςίρξσμε μα έυξσμε και ςι δεμ ποέπει μα υάρξσμε». 
Σεμςξμιάδεπ, ραλόμια και ειδήρειπ ρςα φιλά ςχμ ετημε-
οίδχμ και ςχμ πεοιξδικώμ πξικίληπ ύληπ κξοτξλξγξύμ 
ςα «ήθη και ςα έθιμα ςξσ λαξύ μαπ», για μα μαπ εμημε-
οώρξσμ για ςιπ πιξ λαψκέπ εκδηλώρειπ ςηπ πξλιςιρςικήπ 
μαπ ζχήπ.  

Οι παμηγσοιρμξί και ξι πάρηπ τύρεχπ και μξοτήπ 
ςελεςξσογίεπ (ςα λαψκά δοώμεμα, όπχπ πια ποέπει μα ςα 
λέμε όλα ασςά) είμαι ςα ρςαθεοά θέμαςα ασςώμ ςχμ δη-
μξριεσμάςχμ. Τξ ίδιξ και ξι ιδιαίςεοεπ διαςοξτικέπ ρσ-
μήθειεπ ή ξι εμμέμξσρεπ ποακςικέπ: η φαοξταγία ςξσ 
Εσαγγελιρμξύ, ςα κόκκιμα αβγά, ςα άμθιμα ρςετάμια, η 
φεσδξλξγία ςηπ Ποχςαποιλιάπ, η δειριδαιμξμία ςηπ Τοί-
ςηπ και 13 κ.ξ.κ. Οι ρσμςάκςεπ (όυι μόμξ ςηπ έμςσπηπ 
δημξριξγοατίαπ αλλά και ςηπ οαδιξςηλεξπςικήπ) πεοι-
μέμξσμ με ςξ ημεοξλόγιξ ρςξ έμα υέοι και μια Ειραγχγή 
ρςη Λαξγοατία ρςξ άλλξ. 

Κάθε υοόμξ πεοιγοάτξμςαι ςα ίδια: γιξοςέπ, παμηγύ-
οια, καομαβάλια και μαζί κάθε ανιξπεοίεογξ ή νευχοι-
ρςό ρςξ λαψκό εξοςξλόγιξ (Ποχςαποιλιά, Πάρυα, Αψ-
Γιώογηπ, Ποχςξμαγιά, αμαρςεμάοια, Αψ-Γιάμμηπ, δοίμεπ, 
Δεκαπεμςαύγξσρςξπ, Αψ-Δημήςοηπ, Χοιρςξύγεμμα, Δχδε-
κάμεοξ), εμώ παοεμβάλλξμςαι ρε ςακςά διαρςήμαςα κά-
πξια ρπξςάκια για ςη λαξγοατία ςχμ μημώμ και ςιπ ρυε-
ςικέπ αγοξςξκςημξςοξτξαλιεσςικέπ εθιμικέπ ρσμήθειεπ. 
Οι ςελεςξσογικέπ ςοξτέπ έυξσμ ςιμηςική μεςαυείοιρη: 
βαριλόπιςα, λαγάμα, ςρξσοέκια, μαγειοίςρα, αομάκι 
τοικαρέ, αμμξεοίτιξ ρξύβλαπ και ό,ςι άλλξ μπξοεί μα 
ςα μαγειοεύξσμε και μα ςα ςοώμε όπξςε μα είμαι, αλλά 
έυξσμε πια μάθει απένχ κι αμακαςχςά πόςε, γιαςί και 
πώπ ςα καςαμαλώμξσμε εξοςαρςικά.  

Κάπξιεπ τξοέπ ξι ρσομξί επιβάλλξσμ και άλλξςε πάλι 
ξι ρσγκσοίεπ επιςοέπξσμ ςη ρςιγμιαία ποξβξλή κάπξιχμ 
κξιμχμικώμ ξμάδχμ από ασςέπ πξσ αγμξεί επιδεικςικά η 
κξιμχμική ποόμξια, ςημ ετήμεοη επιρήμαμρη κάπξιχμ 
γλχρρικώμ και θοηρκεσςικώμ ιδιαιςεοξςήςχμ πξσ πεοι 

Ενδιαφέρον του κειμένου 
 

Η Ελεχμόοα Σκξσςέοη - 
Διδαρκάλξσ (επι)κοίμει ςα 
ΜΜΕ πξσ με κάθε εσκαιοία 
«αμαλύξσμ» κάπξιεπ δήθεμ 
εθιμικέπ ρσμήθειεπ ςηπ λαψ-
κήπ παοάδξρηπ παοαθέςξ-
μςαπ ρσμξμθσλεύμαςα άυοξ-
μχμ πεοιγοατώμ και αμι-
ρςξοικώμ καςαρκεσαρμά-
ςχμ. 

Οι ρςεοεόςσπξι όοξι πξσ 
υοηριμξπξιξύμςαμ παλαιό-
ςεοα ρε ρυξλικά βιβλία και 
επιρςημξμικά εγυειοίδια για 
μα ξοίρξσμ ςξ πεοιευόμεμξ 
ςηπ «παοάδξρηπ» ρσμπλέ-
κξμςαμ για μα ρυημαςίρξσμ 
εκείμη ςημ εκπληκςικήπ α-
ποξρδιξοιρςίαπ τόομξσλα, 
ςα «ήθη και έθιμα». 

Κάπξιεπ τξοέπ ξι ρσομξί 
επιβάλλξσμ και άλλξςε πάλι 
ξι ρσγκσοίεπ επιςοέπξσμ ςη 
ρςιγμιαία ποξβξλή κάπξιχμ 
κξιμχμικώμ ξμάδχμ από ασ-
ςέπ πξσ αγμξεί επιδεικςικά η 
κξιμχμική ποόμξια, ςημ ε-
τήμεοη επιρήμαμρη κά-
πξιχμ γλχρρικώμ και θοη-
ρκεσςικώμ ιδιαιςεοξςήςχμ 
πξσ πεοιθχοιξπξιξύμςαι 
ρςιπ μεκοέπ ζώμεπ ςηπ ερχ-
ςεοικήπ πξλιςικήπ ή, ακόμη, 
και ςη τεσγαλέα αματξοά 
ρε ςόπξσπ πξσ έυξσμ νευα-
ρςεί ρςιπ άγξμεπ γοαμμέπ 
ςηπ αμάπςσνηπ. 

Όπξιξπ θέλει μπξοεί μα 
γσοίρει ρελίδα ή μα αλλάνει 
καμάλι. Οι λξιπξί μπξοεί και 
μα ρσλλέγξσμ σλικό επί ςξσ 
ρσγκεκοιμέμξσ θέμαςξπ, μή-
πχπ και υάρξσμ κάπξια λε-
πςξμέοεια από ςξ πώπ πα-
οαλλάζει ςξ όμξμα ςξσ ρσγ-
γοάτξμςξπ και πώπ εμαλ-
λάρρξμςαι ςακςά ςα ξμόμαςα 
ςχμ ειδικώμ πξσ καλξύμςαι 
μα πξσμ ςημ άπξφή ςξσπ επί 
ςξσ θέμαςξπ με τοάρειπ - 

κλειδιά. 



 

θχοιξπξιξύμςαι ρςιπ μεκοέπ ζώμεπ ςηπ ερχςεοικήπ πξλι-
ςικήπ ή, ακόμη, και ςη τεσγαλέα αματξοά ρε ςόπξσπ 
πξσ έυξσμ νευαρςεί ρςιπ άγξμεπ γοαμμέπ ςηπ αμάπςσνηπ. 
Πξύ και πξύ εμταμίζξμςαι δειλά και κάπξια απαγξοεσ-
μέμα θέμαςα. Σπαμιόςαςα παοειρτοέει και καμέμα θοαύ-
ρμα θεχοίαπ (ξπόςε ξι ςελεςξσογίεπ αμαςοξπήπ πιπιλί-
ζξμςαι εκ ςχμ εμόμςχμ, η κξιμχμικξπξίηρη, ξ καςακεο-
μαςιρμόπ, ξι ρσλλξγικέπ μξοτέπ έκτοαρηπ, η διαδικαρί-
α, η επικξιμχμία και η αμαπαοαγχγή χραύςχπ).  

Η πληοξτόοηρη ρςηοίζεςαι ρε μια μάλλξμ αοπακςι-
κξύ ςύπξσ μέθξδξ. Η σπάουξσρα (ποξριςή, άλλχρςε) 
γεμική βιβλιξγοατία νεφαυμίζεςαι, διαμελίζεςαι ρςα εν 
χμ είυε ρσμςεθεί, για μα ποξκύφξσμ ασςά ςα κείμεμα 
θοασρμαςικήπ εμημέοχρηπ. Έςρι, μαθαίμξσμε, π.υ., όςι 
ξι Έλλημεπ λαςοεύξσμ ςημ Παμαγιά με διάτξοα ξμόμαςα 
και πχπ πξλλξί ςόπξι παμηγσοίζξσμ ςξσ Ποξτήςη Ηλία. 
Τι πειοάζει πξσ ςξ ναμαμαθαίμξσμε; Παμαγιά= Ελλάδα, 
ςάμα= ατιέοχμα, θσρία ζώξσ= κξσομπάμι, διξμσριακέπ 
ςελεςξσογίεπ= Θοάκη, και όλξ πάλι από ςημ αουή. Ό-
πξιξπ θέλει μπξοεί μα γσοίρει ρελίδα ή μα αλλάνει κα-
μάλι. Οι λξιπξί μπξοεί και μα ρσλλέγξσμ σλικό επί ςξσ 
ρσγκεκοιμέμξσ θέμαςξπ, μήπχπ και υάρξσμ κάπξια λε-
πςξμέοεια από ςξ πώπ παοαλλάζει ςξ όμξμα ςξσ ρσγ-
γοάτξμςξπ και πώπ εμαλλάρρξμςαι ςακςά ςα ξμόμαςα 
ςχμ ειδικώμ πξσ καλξύμςαι μα πξσμ ςημ άπξφή ςξσπ επί 
ςξσ θέμαςξπ με τοάρειπ - κλειδιά.  

Οπχρδήπξςε ποόκειςαι για μια μέξσ ςύπξσ εκλαΐκεσ-
ρη. Τα κείμεμα, εμπλξσςιρμέμα με έγυοχμεπ εικόμεπ, 
θσμίζξσμ μποξρξύοεπ ςανιδιχςικώμ γοατείχμ, «Διακξ-
πέπ», εκδόρειπ ςξσ ΕΟΤ ή πεοιξδικά αεοξπξοικώμ εςαι-
οειώμ. Τα πιξ άυοχμα θσμίζξσμ σπξυοεχςική εογαρία 
ποχςξεςξύπ τξιςηςή ή, ρε άλλη παοαλλαγή, ειρήγηρη 
βαοιερςημέμξσ ρσμέδοξσ. Τίπξςε ςξ παοάνεμξ: ρε όλεπ 

ςιπ εκδξυέπ εκείμξ πξσ μεςοάει είμαι ξ ρςόυξπ∙ είμαι ξ 

ίδιξπ ακόμη και αμ ποόκειςαι για εμβοιθείπ μελέςεπ πξσ 
«αμαλύξσμ» ςιπ πξλιςιρμικέπ ποακςικέπ ςξσ παοελθόμςξπ 
παοαθέςξμςαπ ρσμξμθσλεύμαςα άυοξμχμ πεοιγοατώμ 
και αμιρςξοικώμ καςαρκεσαρμάςχμ σπό ςξμ μανιμαλι-
ρςικό επίςιςλξ «παοάδξρη ςξσ λαξύ (μαπ)». Γιαςί, ρε ςε-
λεσςαία αμάλσρη, ετήμεοξπ ή όυι, ξ λόγξπ πεοί «ηθώμ 
και εθίμχμ» αματέοεςαι ρςαθεοά ρε παςοξπαοάδξςεπ 
ρσμήθειεπ και αμαπαοάγει ςημ παοάδξρη χπ αμαλλξίχςη 
ιδέα, καςανιώμξμςάπ ςημ εμ ςασςώ χπ καςηγξοία ςξσ ε-
πιρςηςξύ.  

Οοιρμέμεπ, βέβαια, τξοέπ ξ δημξριξγοατικόπ, δηλα-
δή άμερα εμημεοχςικόπ και εμδευξμέμχπ και κοιςικόπ, 
υαοακςήοαπ ασςώμ ςχμ πεοί λαξγοατίαπ και παοάδξρηπ 
κειμέμχμ ςα καθιρςά ασςόυοημα εμδιατέοξμςα. Τίπξςε, 
όμχπ, δεμ θσμίζει πια ςιπ παλιέπ εκείμεπ επιτσλλίδεπ ρε-
βαρςώμ δαρκάλχμ πξσ καθιρςξύραμ με τοόμηρη ςημ 
επιρςημξμική γμώρη επί ρσγκεκοιμέμχμ θεμάςχμ κξιμό 

Γιαςί, ρε ςελεσςαία αμά-
λσρη, ετήμεοξπ ή όυι, ξ λό-
γξπ πεοί «ηθώμ και εθίμχμ» 
αματέοεςαι ρςαθεοά ρε πα-
ςοξπαοάδξςεπ ρσμήθειεπ και 
αμαπαοάγει ςημ παοάδξρη 
χπ αμαλλξίχςη ιδέα, καςα-
νιώμξμςάπ ςημ εμ ςασςώ χπ 
καςηγξοία ςξσ επιρςηςξύ.  

Τίπξςε, όμχπ, δεμ θσμί-
ζει πια ςιπ παλιέπ εκείμεπ 
επιτσλλίδεπ ρεβαρςώμ δα-
ρκάλχμ πξσ καθιρςξύραμ με 
τοόμηρη ςημ επιρςημξμική 
γμώρη επί ρσγκεκοιμέμχμ 
θεμάςχμ κξιμό αγαθό. Τόςε, 
ςξ επιτσλλιδικό κείμεμξ ή-
ςαμ ποξψόμ μιαπ εκ πεοιξσ-
ρίαπ γμώρηπ πξσ επέςοεπε 
(ίρχπ και ενακξλξσθεί μα 
επιςοέπει ρε ξοιρμέμεπ πε-
οιπςώρειπ) ςημ εκλαΐκεσρη 
είςε θεμάςχμ γεμικξύ εμδια-
τέοξμςξπ είςε θεμάςχμ πξσ 
θα μπξοξύραμ ή θα έποεπε 
μα ρσγκεμςοώρξσμ (έρςχ 
ποξρχοιμά) ςξ εμδιατέοξμ 
ςχμ αμαγμχρςώμ.  

Και χρςόρξ είμαι εδώ, 
αμάμερα ρςημ παοαδξρξλα-
γμεία και ρςξμ τξλκλξοι-
ρμό, πξσ θα μπξοξύραμε, 
παίζξμςαπ και με ςιπ λένειπ 
και με ςα ποάγμαςα, μα μι-
λήρξσμε επιςέλξσπ όυι μόμξ 
για ςημ ιρςξοικόςηςα ςξσ 
λεγόμεμξσ παοαδξριακξύ 
πξλιςιρμξύ, αλλά και για 
ςημ κξιμχμική διαυείοιρη 
ςηπ παοάδξρηπ, δηλαδή για 
ςξμ πξλιςιρμό ςηπ παοάδξ-
ρηπ. Τηπ παοάδξρηπ πξσ 
καςατέομει μα νεπηδά μέρα 
από ςιπ ρςάυςεπ, μα αμαμεώ-
μεςαι ρε κάθε εθμικιρςική 
αμαδίπλχρη, μα ναμαμιώμει 
ρε κάθε λαψκιρςική σρςεοία. 

Σςξ μεςανύ πεοιξοιζόμα-
ρςε μα διαβάζξσμε ςημ «πα-
οάδξρη», μα ςημ αμαλύξσμε, 
μα ςημ αουειξθεςξύμε, μα ςη 
υξοξπηδξύμε, μα ςημ ςοα-
γξσδξύμε, ίρχπ και μα ςη 
μξιοξλξγξύμε.  

 



 

αγαθό. Τόςε, ςξ επιτσλλιδικό κείμεμξ ήςαμ ποξψόμ μιαπ εκ πεοιξσρίαπ γμώρηπ πξσ 
επέςοεπε (ίρχπ και ενακξλξσθεί μα επιςοέπει ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςώρειπ) ςημ εκλαΐ-
κεσρη είςε θεμάςχμ γεμικξύ εμδιατέοξμςξπ είςε θεμάςχμ πξσ θα μπξοξύραμ ή θα 
έποεπε μα ρσγκεμςοώρξσμ (έρςχ ποξρχοιμά) ςξ εμδιατέοξμ ςχμ αμαγμχρςώμ.  

Τώοα ποξέυει απλώπ η δήλχρη ςξσ θέμαςξπ και ξ εγκσκλξπαιδικόπ ξοιρμόπ ςξσ, 
πξσ παοακξλξσθείςαι από ςσυαία παοαδείγμαςα και γεμικά χπ και αρσμάοςηςα ρυό-
λια. Τα κείμεμα είμαι επιρςημξμικξταμή, με παοαπξμπέπ, και ςα ξμόμαςα και ξι ςίς-
λξι ςχμ ειδικώμ πξσ ρσμεογάζξμςαι αμαγοάτξμςαι με μαύοα ρςξιυεία. Και χρςόρξ ξι 
πληοξτξοίεπ επαμαλαμβάμξμςαι ρυεδόμ παμξμξιόςσπεπ, υοόμια ςώοα: ςξ έθιμξ γίμε-
ςαι εδώ, εκεί, παοακάςχ, παοαένχ. Εμαλλάρρξμςαι απλώπ ξι ςξπικξί τξοείπ και ξι 
ρύλλξγξι πξσ καλξύμςαι μα διατημίρξσμ ςξμ ςόπξ ςξσπ αουαιξποεπώπ και μα διαδη-
λώρξσμ ςξμ διξμσριακό ή ςξμ εθμξςξπικό υαοακςήοα ςξσ «λαψκξύ δοώμεμξσ» πξσ 
επιβιώμει ρςα μέοη ςξσπ βελςιξύμεμξ, ρύμτχμα και με ςιπ επιςαγέπ ςηπ ρυεςικήπ βι-
βλιξγοατίαπ.  

Ξετσλλίζξμςαπ ςξμ ετήμεοξ και ςξμ πεοιξδικό Τύπξ, κξμςά ρςημ εθιμξςσπξλξγία 
πληοξτξοξύμαρςε και για ςα «τερςιβάλ τξλκλόο». Τξ είυαμε νευάρει ςξ τξλκλόο, 
όμχπ ασςό επιμέμει, παοά ςα ρσρςημαςικά άπεοκας πξσ ςξσ καςάτεομε υοόμια ςώοα 
η επιρςημξμική λαξγοατία, μα επαμακάμπςει ρε διεθμέπ ή πεοιτεοειακό ή ςξπικό ε-
πίπεδξ, διεκδικώμςαπ μα εκθοξμίρει ςξ έθμικ. Και χρςόρξ είμαι εδώ, αμάμερα ρςημ 
παοαδξρξλαγμεία και ρςξμ τξλκλξοιρμό, πξσ θα μπξοξύραμε, παίζξμςαπ και με ςιπ 
λένειπ και με ςα ποάγμαςα, μα μιλήρξσμε επιςέλξσπ όυι μόμξ για ςημ ιρςξοικόςηςα 
ςξσ λεγόμεμξσ παοαδξριακξύ πξλιςιρμξύ, αλλά και για ςημ κξιμχμική διαυείοιρη ςηπ 
παοάδξρηπ, δηλαδή για ςξμ πξλιςιρμό ςηπ παοάδξρηπ. Τηπ παοάδξρηπ πξσ καςα-
τέομει μα νεπηδά μέρα από ςιπ ρςάυςεπ, μα αμαμεώμεςαι ρε κάθε εθμικιρςική αμαδί-
πλχρη, μα ναμαμιώμει ρε κάθε λαψκιρςική σρςεοία. Τξ ληρμξμξύμε όμχπ κάθε τξοά 
πξσ αμαβαπςιζόμαρςε ρςα ύδαςά ςηπ, κάθε τξοά πξσ επικαλξύμαρςε ςη υάοη ςηπ, 
κάθε τξοά πξσ ςημ επιρκεπςόμαρςε παμηγσοικά.  

Σςξ μεςανύ πεοιξοιζόμαρςε μα διαβάζξσμε ςημ «παοάδξρη», μα ςημ αμαλύξσμε, 
μα ςημ αουειξθεςξύμε, μα ςη υξοξπηδξύμε, μα ςημ ςοαγξσδξύμε, ίρχπ και μα ςη μξι-
οξλξγξύμε. Τι είυαμε, ςι υάραμε; Εσςσυείπ πξσ ςξ εμδιατέοξμ μαπ παοαμέμει ςξσοι-
ρςικό (είςε πιρςεύξσμε πχπ ρσμμεςέυξσμε ρςημ παοαγχγή ςχμ «ηθώμ και εθίμχμ» 
είςε ςα καςαμαλώμξσμε χπ θεαςέπ ή χπ μελεςηςέπ), γσοίζξσμε ςη ρελίδα για μα επι-
ρκετθξύμε από ςημ πξλσθοόμα μαπ άλλα πεδία ςξσ πξλιςιρμξύ.  

από την εφημερίδα «Το Βήμα», 08/09/1996  

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

1. Να γοάφεςε ςημ πεοίληφη ςξσ κειμέμξσ ρε 100 πεοίπξσ λένειπ. 
2. Να γοάφεςε ςα ρσμώμσμα ςχμ λένεχμ: πξικίληπ, επιβάλλξσμ, αμάπςσνηπ, ρσμξμ-

θσλεύμαςα, διαδηλώρξσμ. 
3. Γιαςί, όμχπ, χρςόρξ, δηλαδή: ςι δηλώμξσμ ξι λένειπ και πξιξπ ξ οόλξπ ςξσπ ρςξ 

κείμεμξ;  
4. «Οπχρδήπξςε … επιρςηςξύ»: με πξια μέθξδξ αμαπςύρρεςαι η παοάγοατξπ; (Να 

δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ) 
5. Να αμαλύρεςε ςημ ποόςαρη ρε μια παοάγοατξ 80 πεοίπξσ λένεχμ με ςη μέθξδξ 

ςηπ αιςιξλόγηρηπ: «Η παοάδξρη καςατέομει μα νεπηδά μέρα από ςιπ ρςάυςεπ, μα 
αμαμεώμεςαι» 

6. «Κάθε υοόμξ … εξοςαρςικά»: πξια μέθξδξ πειθξύπ υοηριμξπξιεί ξ ρσγγοατέαπ 
ρςημ παοάγοατξ; (Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ) 

7. «[…] Και ωρςόρξ είμαι εδώ, αμάμερα ρςημ παοαδξρξλαγμεία και ρςξμ τξλκλξοι-
ρμό, πξσ θα μπξοξύραμε, παίζξμςαπ και με ςιπ λένειπ και με ςα ποάγμαςα, μα μι-



 

λήρξσμε επιςέλξσπ όυι μόμξ για ςημ ιρςξοικόςηςα ςξσ λεγόμεμξσ παοαδξριακξύ 
πξλιςιρμξύ, αλλά και για ςημ κξιμωμική διαυείοιρη ςηπ παοάδξρηπ, δηλαδή για 
ςξμ πξλιςιρμό ςηπ παοάδξρηπ. Τηπ παοάδξρηπ πξσ καςατέομει μα νεπηδά μέρα 
από ςιπ ρςάυςεπ, μα αμαμεώμεςαι ρε κάθε εθμικιρςική αμαδίπλωρη, μα ναμαμιώμει 
ρε κάθε λαϊκιρςική σρςεοία». Με ατεςηοία ςξ παοάθεμα μα γοάφεςε έμα κείμεμξ 
600 πεοίπξσ λένεχμ για ςξσπ ευθοξύπ πξσ αμςιμεςχπίζει ρήμεοα η παοάδξρη, 
αλλά και ςημ ανία ςηπ για ςημ κξιμχμία. 


