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ςξσ Κ. Τρξσκαλά
Εμδιαφέρομ του κειμέμου
Πξλιςιρμϊπ ϊμχπ δεμ
είμαι μϊμξ η γλόρρα, η
μξσρική, ξι «παοαδϊρειπ»,
ςα πάςοια έθιμα και ςα
εξοςξλϊγια. Είμαι επίρηπ,
και κσοίχπ, ςξ ρϋρςημα
ςχμ εογαριακόμ ρυέρεχμ,
ξι μξοτέπ κξιμχμικήπ αλληλεγγϋηπ, ξι ξικξμξμικέπ
και επαγγελμαςικέπ βλέφειπ και ποξξπςικέπ ςχμ
αςϊμχμ, ξι ςοέυξσρεπ
μξοτέπ
επικξιμχμίαπ,
πληοξτϊοηρηπ και κιμηςικϊςηςαπ.
Είμαι αδϋμαςξμ, και
ςασςϊυοξμα
αμεδατικϊ
και απξποξραμαςξλιρςικϊ,
μα επιμέμξσμε ϊςι μπξοξϋμε μα ποξρςαςέφξσμε
ςημ καθαοή γλόρρα μαπ,
ςα αμϊλσμςα ήθη μαπ και
ςιπ ασθεμςικέπ παοαδϊρειπ
μαπ  ακϊμη και αμ σπξθέρξσμε ϊςι κάςι ςέςξιξ είμαι
ποξρδιξοίριμξ  αμ ςασςϊυοξμα δεμ επιδιόνξσμε ςη
ρσλλξγική απαγκίρςοχρή
μαπ απϊ ςιπ ρειοήμεπ ςηπ
πξρξςικήπ ποξϊδξσ.
Η αμςίρςαρη ρςξμ παγκϊρμιξ
καπιςαλιρςικϊ
πξλιςιρμϊ μέρχ ςξσ «εθμικξϋ πξλιςιρμξϋ» είμαι, με
ασςή ςημ έμμξια, ϊ,ςι πιξ
ασςάοερκα αμεδατικϊ. Η
εμμξμή ρε ςέςξια ρυήμαςα
εθελξςστλεί χπ ποξπ ςημ
αδσρόπηςη και ξικξσμεμική ιρυϋ ςχμ σλικόμ δικςϋχμ ενξσρίαπ πξσ επικαθξοίζξσμ ςη ζχή μαπ.

Σε ποϊρταςξ κείμεμϊ ςξσ ρςημ «Καθημεοιμή» (8.12.1996)
με ςίςλξ «Άμσμα κσοίχπ πξλιςιρςική» ξ τίλξπ και ρσμάδελτξπ
Χοήρςξπ Γιαμμαοάπ έθινε έμα απϊ ςα ρημαμςικϊςεοα ποξβλήμαςα πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ξι κξιμχμίεπ μαπ: ςξ λεγϊμεμξ «δικαίχμα ρςη διατξοά», πξσ ρσμξφίζεςαι ρςημ ποξβξλή ςχμ ανιόμ ςξσ πλξσοαλιρμξϋ, ςηπ αμξυήπ και ςηπ πξλσπξλιςιρςικήπ
ρσμϋπαονηπ χπ ποξωπξθέρεχμ για ςημ ποϊξδξ. […] Ο «πξλσπξλιςιρμϊπ» παοέυει έμα επιπλέξμ εογαλείξ, ίρχπ ςξ πιξ εκλεπςσρμέμξ, ρςημ εσοϋςεοη κσοιαουία ςξσ καπιςαλιρςικξϋ ρσρςήμαςξπ ρε παγκϊρμια κλίμακα. Είμαι γεγξμϊπ ϊςι πξςέ ξι
απαμςαυξϋ μειξμϊςηςεπ δεμ καθίρςαμςαι ποαγμαςικά «ιρϊςιμεπ» με ςημ επίρημη αμαγμόοιρη ςχμ ιδιαιςεοξςήςχμ ςξσπ. Αλλά ςξσλάυιρςξμ ποξρςαςεϋξμςαι, χπ έμα βαθμϊ, απϊ ενϊτθαλμεπ παοαβιάρειπ ςχμ αςξμικόμ δικαιχμάςχμ ςξσπ.
Δεμ μπξοό, ϊμχπ, μα παοακξλξσθήρχ ςξμ κ. Γιαμμαοά ξϋςε ρςα ρσμπεοάρμαςά ςξσ ξϋςε ρςημ αμςίληφη πξσ έυει για ςα
πξλιςιρςικά ταιμϊμεμα, ςα ξπξία απξρπά απϊ ςξμ εσοϋςεοξ
υόοξ ςχμ σλικόμ ρυέρεχμ ρςιπ ξπξίεπ εμςάρρξμςαι. Άθελά ςξσ
ρσμαπξδέυεςαι ριχπηοά έμαμ καθαοά «σπξλειμμαςικϊ» και
διϊλξσ «αθόξ» ξοιρμϊ για ςξ ςι είμαι πξλιςιρμϊπ: ςξμ πεοιξοίζει ρςημ ιρςξοία, ρςη γλόρρα και ρςιπ ρσμειδηριακέπ ιδιαιςεοϊςηςεπ ςχμ λαόμ σπέο ςχμ ξπξίχμ καλξϋμαρςε μα αμσμθξϋμε. Πξλιςιρμϊπ ϊμχπ δεμ είμαι μϊμξ η γλόρρα, η μξσρική, ξι
«παοαδϊρειπ», ςα πάςοια έθιμα και ςα εξοςξλϊγια. Είμαι επίρηπ, και κσοίχπ, ςξ ρϋρςημα ςχμ εογαριακόμ ρυέρεχμ, ξι
μξοτέπ κξιμχμικήπ αλληλεγγϋηπ, ξι ξικξμξμικέπ και επαγγελμαςικέπ βλέφειπ και ποξξπςικέπ ςχμ αςϊμχμ, ξι ςοέυξσρεπ
μξοτέπ επικξιμχμίαπ, πληοξτϊοηρηπ και κιμηςικϊςηςαπ. Κάμξμςαπ, λξιπϊμ, αταίοερη ϊλχμ ασςόμ ςχμ σλικόμ και ρσμβξλικόμ ρσμιρςχρόμ πξσ ξοίζξσμ ςη ζχή ςχμ αμθοόπχμ, ρσμιρςχρόμ πξσ έυξσμ μεςαβληθεί άοδημ, παοαβλέπξσμε ϊςι ξι εμ
ρςεμή εμμξία πξλιςιρςικέπ ιδιαιςεοϊςηςεπ δεμ μπξοεί παοά μα
έυξσμ ήδη αμςίρςξιυα διαβοχθεί και μεςαρημαριξλξγηθεί με
ςοϊπξ ίρχπ αμεπίρςοεπςξ.
Έςρι, ρε έμαμ κϊρμξ πξσ επικαθξοίζεςαι απϊ ςημ ςαυϋςαςη
αμάπςσνη ςηπ ςευμξλξγίαπ, ςημ πλήοη επικοάςηρη ςηπ αςξμικήπ καςαμαλχςικήπ ρσμπεοιτξοάπ, ςημ καςαμαγκαρςική απξδξυή ςξσ μξμςέλξσ ςηπ μεγιρςξπξιξϋραπ αμάπςσνηπ και ςξμ
παγκϊρμιξ αμςαγχμιρμϊ γϋοχ απϊ ςξμ ςοϊπξ επιμεοιρμξϋ ςξσ
πλξϋςξσ και ςχμ πϊοχμ, ξπξιαδήπξςε «πξλιςιρςική άμσμα»
πξσ παοαμέμει εμ ρςεμή εμμξία πξλιςιρςική δεμ είμαι παοά άλλξθι. Είμαι αδϋμαςξμ, και ςασςϊυοξμα αμεδατικϊ και απξποξραμαςξλιρςικϊ, μα επιμέμξσμε ϊςι μπξοξϋμε μα ποξρςαςέφξσμε ςημ καθαοή γλόρρα μαπ, ςα αμϊλσμςα ήθη μαπ και ςιπ ασθεμςικέπ παοαδϊρειπ μαπ  ακϊμη και αμ σπξθέρξσμε ϊςι κάςι
ςέςξιξ είμαι ποξρδιξοίριμξ  αμ ςασςϊυοξμα δεμ επιδιόνξσμε
ςη ρσλλξγική απαγκίρςοχρή μαπ απϊ ςιπ ρειοήμεπ ςηπ πξρξςικήπ ποξϊδξσ. Κάςι ςέςξιξ ϊμχπ θα ρήμαιμε ϊςι θα κάμαμε ςημ

Έμαπ εμςελόπ ϊμχπ
εμπξοεσμαςξπξιημέμξπ,
μαζικϊπ και ςηλεξπςικϊπ
πξλιςιρμϊπ πξσ ασςξαπξκαλείςαι
παοαδξριακϊπ
δεμ είμαι απλόπ ξνϋμχοξπ, αλλά και μπξοεί μα
απξβεί πξλιςιρςικά καςαρςοεπςικϊπ:
σπξθάλπει
ςημ πεπξίθηρη ϊςι ήμαρςαμ κάςι πξσ δεμ μπξοξϋμε πια μα είμαρςε.
Ακϊμη και ρήμεοα ξι
καςερςημέμεπ ξικξμξμικέπ
και πξλιςικέπ ενξσρίεπ
τξβξϋμςαι
πεοιρρϊςεοξ
ςημ ποξόθηρη μιαπ εσοϋςεοηπ κξιμχμικξπξλιςικήπ
κιμηςξπξίηρηπ
εμάμςια
ρςημ αθλιϊςηςα απϊ ςημ
εμμξμή ρςημ αμαπαλλξςοίχςη «πξλιςιρςική ιθαγέμεια».
Ακϊμη και αμ νευμξϋραμε ϊςι η υόοα μαπ πεοιέυει ήδη μειξμϊςηςεπ, ςιπ
ξπξίεπ ξτείλξσμε μα ρεβαρςξϋμε και μα ποξρςαςεϋρξσμε, η δσμαμική ςχμ
ποαγμάςχμ είμαι ρατήπ: ξ
ρσγυοχςιρμϊπ με ςξσπ
«άλλξσπ» είμαι ξλξέμα και
πιξ αμαγκαίξπ.
Δσρςσυόπ η ξπξιαδήπξςε «πξλιςιρςική άμσμα»
ξδηγεί μξμξςελειακά ρε
αμενέλεγκςεπ «πξλιςιρςικέπ εκκαθαοίρειπ» και
«πξλιςιρςικέπ επιθέρειπ».
«Καθαοξί» μπξοεί μα είμαι
μϊμξ εκείμξι πξσ απξδέυξμςαι μα μείμξσμ μϊμξι.

αδιαμϊηςη επιλξγή μα «επιρςοέφξσμε» ρε έμαμ κϊρμξ υχοίπ
τθημέπ ςηλεξοάρειπ, υχοίπ αεοξπξοικά ςανίδια, υχοίπ ςξσοιρμϊ, υχοίπ ΙΧ, υχοίπ ηλεκςοξμικξϋπ σπξλξγιρςέπ, υχοίπ ξσίρκι, υχοίπ μπξσάς, υχοίπ κξφίδια ςοειπ τξοέπ ςημ εβδξμάδα.
Σςξμ αγγελικϊ κϊρμξ δηλαδή ςχμ παππξϋδχμ μαπ, ρςξμ ποξυξληρςεοιμικϊ κϊρμξ ςηπ σπξςιθέμεμηπ αρκηςικϊςηςαπ, αλληλεγγϋηπ και αμερϊςηςαπ ςχμ ρυέρεχμ, ρςξμ κϊρμξ ςηπ εσθείαπ
ρσμμεςξυήπ ρε κάπξια αποξρδιϊοιρςη «ξσρία», ρε έμαμ κϊρμξ
ϊμχπ ξ ξπξίξπ δεμ θα μπξοεί βεβαίχπ πξςέ μα είμαι ασςϊ πξσ
ταμςαριχμϊμαρςε γι' ασςϊμ.
Καμέμαπ ϊμχπ, ξϋςε ξ κ. Γιαμμαοάπ ξϋςε ξι «παςοξγξμικξί»
Σέοβξι ξϋςε καμ ξι μξσρξσλμάμξι ακεοαιϊτοξμεπ, δεμ επαγγέλλεςαι μια ςέςξια επιρςοξτή. Θέλξσμ ϊλξι καςά κσοιξλενία
και ςημ πίςα ξλάκεοη και ςξμ ρκϋλξ υξοςάςξ. Σςημ καλϋςεοη
πεοίπςχρη θέλξσμ μα κοαςήρξσμ ςημ αςϊτια πξλιςιρςική καθαοϊςηςά ςξσπ ποξρβαίμξμςαπ ςασςϊυοξμα ρε ϊλα ςα «αγαθά»
ςξσ ςευμξλξγικξϋ πξλιςιρμξϋ. Σε μιαμ άλλη εκδξυή, εκλξγικεϋξσμ ςιπ δσρκξλίεπ ςξσπ μα επιζήρξσμ ρςξμ αδσρόπηςξ αμςαγχμιρςικϊ κϊρμξ «σπξυχοόμςαπ» ρε μιαμ αμαυχοηςική εμδξρκϊπηρη.
Σςη υειοϊςεοη, ςέλξπ, ποξβάλλξσμ ςημ επιθεςική ακεοαιξτοξρϋμη ςξσπ για μα διεκδικήρξσμ ή για μα απξκςήρξσμ βίαια
ςξ μέοξπ εκείμξ ςξσ «καςαοαμέμξσ μεοιδίξσ» πξσ ςξσπ αομϊζει
και ςξσπ ξτείλεςαι. Σαμ ςξσπ απξποξραμαςξλιρμέμξσπ εογάςεπ
ςηπ ποόςηπ βιξμηυαμικήπ πεοιϊδξσ, νερπάμε ρςιπ μηυαμέπ.
Η αμςίρςαρη ρςξμ παγκϊρμιξ καπιςαλιρςικϊ πξλιςιρμϊ μέρχ
ςξσ «εθμικξϋ πξλιςιρμξϋ» είμαι, με ασςή ςημ έμμξια, ϊ,ςι πιξ
ασςάοερκα αμεδατικϊ. Η εμμξμή ρε ςέςξια ρυήμαςα εθελξςστλεί χπ ποξπ ςημ αδσρόπηςη και ξικξσμεμική ιρυϋ ςχμ σλικόμ
δικςϋχμ ενξσρίαπ πξσ επικαθξοίζξσμ ςη ζχή μαπ. Δεμ παίζει
ςϊρξ οϊλξ ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ αγαθόμ ϊρξ η ποξψξϋρα εμπξοεσμαςξπξίηρή ςξσπ. Απϊ ςη ρςιγμή ϊπξσ η feta παοάγεςαι
ρςη Δαμία, ςα κϊλλσβα ρςημ Ιξοδαμία και ςα ξμξιόμαςα ςηπ
Παμαγίςραπ ρςξ Χξμγκ Κξμγκ, η επιβίχρη ςχμ πξλιςιρςικόμ
ποξψϊμςχμ εναοςάςαι πλέξμ απξκλειρςικά και μϊμξμ απϊ ςημ
παοαγχγικϊςηςα. Έμαπ εμςελόπ ϊμχπ εμπξοεσμαςξπξιημέμξπ,
μαζικϊπ και ςηλεξπςικϊπ πξλιςιρμϊπ πξσ ασςξαπξκαλείςαι παοαδξριακϊπ δεμ είμαι απλόπ ξνϋμχοξπ, αλλά και μπξοεί μα
απξβεί πξλιςιρςικά καςαρςοεπςικϊπ: σπξθάλπει ςημ πεπξίθηρη
ϊςι ήμαρςαμ κάςι πξσ δεμ μπξοξϋμε πια μα είμαρςε, ϊςι παοαμέμξσμε δηλαδή ασςϊ πξσ θα θέλαμε μα έυξσμ σπάονει ξι ποϊγξμξί μαπ. Όςαμ ακξϋμε με καςάμσνη ςη λειςξσογία ςηπ Αμάρςαρηπ απϊ ςα καρεςϊτχμα, πεοιμέμξσμε μα απξλαϋρξσμε ςιπ
διακξπέπ μαπ ρςιπ παςοόεπ αμμξσδιέπ παοέα με ςξ ςοαμζίρςξο
και ςα «κιμηςά» και ριγξρτσοίζξσμε ρςξ ςιμϊμι ςηπ κξϋοραπ
«χ κξπςεοϊμ και λσγεοϊμ ρπαθί μξσ», βασκαλιζϊμαρςε ϊςι
μπξοξϋμε μα μεςέυξσμε ρε ϊλξσπ ςξσπ δσμαςξϋπ κϊρμξσπ.
Σςημ ποαγμαςικϊςηςα ϊμχπ λειςξσογξϋμε απλόπ χπ ρςοξσθξκάμηλξι.
Σε ςελική αμάλσρη, η τεςιυξπξίηρη ςξσ άσλξσ υαοακςήοα
ςχμ πξλιςιρςικόμ ποακςικόμ ρε πλήοη αταίοερη απϊ ςξσπ

κξιμχμικξϋπ ϊοξσπ πξσ ξοιξθεςξϋμ ςημ αμαπαοαγχγή ςξσπ δεμ κάμει ςίπξςε άλλξ
απϊ ςξ μα διεσκξλϋμει ςημ καθξλική επικοάςηρη ςχμ άςεγκςχμ παγκϊρμιχμ μηυαμιρμόμ και ςημ ξικξσμεμικϊςηςα ςηπ εογαλειακήπ λξγικήπ. Σςξ ϊμξμα μιαπ αδϋμαςηπ
«ιδιαιςεοϊςηςαπ» ςχμ εθμόμ απξποξραμαςξλίζξμςαι και ϊλξι εκείμξι ξι ξπξίξι θα
μπξοξϋραμ μα ρσμβάλξσμ ρε μιαμ σπεοεθμικά ποξρδιξοιζϊμεμη πξλιςική αμςίρςαρη
ρςα ςεκςαιμϊμεμα. Ακϊμη και ρήμεοα ξι καςερςημέμεπ ξικξμξμικέπ και πξλιςικέπ ενξσρίεπ τξβξϋμςαι πεοιρρϊςεοξ ςημ ποξόθηρη μιαπ εσοϋςεοηπ κξιμχμικξπξλιςικήπ
κιμηςξπξίηρηπ εμάμςια ρςημ αθλιϊςηςα απϊ ςημ εμμξμή ρςημ αμαπαλλξςοίχςη «πξλιςιρςική ιθαγέμεια». Ωπ «μξμαδικξί» και άμχμξι παίζξσμε άθελά μαπ ςξ παιυμίδι ςχμ
επικσοιάουχμ. Θϋμχρε ξ αγάπ και έκξφε ςα...
Τξ ίδιξ ιρυϋει για ςξ αίςημα ςξσ «πξλσπξλιςιρμξϋ» πξσ ρσγκεμςοόμει ςξσπ μϋδοξσπ ςξσ κ. Γιαμμαοά. Διϊςι δεμ έυει ςϊρη ρημαρία ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξ ρσυμά σπξβξλιμαίξπ πξλσπξλιςιρςικϊπ λϊγξπ εκτέοεςαι με ρςϊυξ μα διεσκξλϋμει ςημ απειλξϋμεμη
ξμξιξγεμξπξίηρη ςχμ αμεπςσγμέμχμ κξιμχμιόμ. Μεγαλϋςεοη ρημαρία έυξσμ ξι επαπειλξϋμεμεπ ανιακέπ και κξιμχμικέπ ρσμέπειεπ ςηπ εμμξμήπ ρε έμαμ αδϋμαςξ αλλά και
απαοάδεκςξ «μξμξπξλιςιρμϊ». Σςξ μέςοξ πξσ η διεθμήπ κιμηςικϊςηςα ςχμ εογαζξμέμχμ απξςελεί αμεπίρςοεπςξ υαοακςηοιρςικϊ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ϊλεπ ξι θέρειπ πξσ απξδσμαμόμξσμ ή «απξμσθξπξιξϋμ» ςξμ διάλξγξ ή ςξσλάυιρςξμ ςη ρσμϋπαονη διατξοεςικήπ ποξέλεσρηπ αςϊμχμ ςείμξσμ ρςξμ κξιμχμικϊ απξκλειρμϊ, ρςξμ οαςριρμϊ και
ρςξ μίρξπ.
Ακϊμη και αμ νευμξϋραμε ϊςι η υόοα μαπ πεοιέυει ήδη μειξμϊςηςεπ, ςιπ ξπξίεπ
ξτείλξσμε μα ρεβαρςξϋμε και μα ποξρςαςεϋρξσμε, η δσμαμική ςχμ ποαγμάςχμ είμαι
ρατήπ: ξ ρσγυοχςιρμϊπ με ςξσπ «άλλξσπ» είμαι ξλξέμα και πιξ αμαγκαίξπ.
Θα μπξοξϋρε ίρχπ μα ρςξιυειξθεςηθεί η άπξφη ϊςι η Ελλάδα μπξοεί και ποέπει μα
ξυσοόρει ςα ρϋμξοά ςηπ εμάμςια ρςξσπ εγυοόμξσπ, ρςξσπ Αλβαμξϋπ και ρςξσπ βξσδιρςέπ, αλλά ςασςϊυοξμα και ρςα κετάλαια, ρςα μηυαμήμαςα, ρςα ειραγϊμεμα ποξψϊμςα και ποϊςσπα, και ρςα παμςαυξϋ παοϊμςα «αγγλξ-υιόςικα». Έμα ςέςξιξ σπαλλακςικϊ ποϊςαγμα θα είυε βεβαίχπ ςιπ αδσρόπηςεπ καςαλσςικέπ ξικξμξμικέπ ποξεκςάρειπ πξσ γμχοίζξσμε ϊλξι: ρε λίγα υοϊμια ςξ «επίπεδξ» ζχήπ θα καςέοοεε.
Τξσλάυιρςξμ ϊμχπ μια ςέςξια ακοαιτμόπ απξμξμχςική επιλξγή δεμ θα είυε ςιπ ςεοαςόδειπ κξιμχμικέπ ρσμέπειεπ πξσ θα αμςιμεςχπίρξσμε αμ επιμέμξσμε μα θεχοξϋμε
καςόςεοξσπ και ενξβελιρςέξσπ ϊλξσπ εκείμξσπ ςξσπ αλλξτϋλξσπ ςξσπ ξπξίξσπ δευϊμαρςε αρμέμχπ μα τιλξνεμήρξσμε ή μα εκμεςαλλεσθξϋμε και ςχμ ξπξίχμ ςα κετάλαια ρσμευίζξσμε μα εκλιπαοξϋμε. Δσρςσυόπ η ξπξιαδήπξςε «πξλιςιρςική άμσμα»
ξδηγεί μξμξςελειακά ρε αμενέλεγκςεπ «πξλιςιρςικέπ εκκαθαοίρειπ» και «πξλιςιρςικέπ
επιθέρειπ». «Καθαοξί» μπξοεί μα είμαι μϊμξ εκείμξι πξσ απξδέυξμςαι μα μείμξσμ μϊμξι.
από την εφημερίδα «Το Βήμα», 22/12/1996

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να γοάφεςε ςημ πεοίληφη ςξσ κειμέμξσ ρε 100 πεοίπξσ λένειπ.
2. Να γοάφεςε ςα αμςόμσμα ςχμ λένεχμ: εσοϋςεοη, καλξϋμαρςε, αμϊλσμςα, καςάμσνη, απξκλειρμϊ, ενξβελιρςέξσπ
3. Να αμαλϋρεςε ςημ ποϊςαρη ρε μια παοάγοατξ 90 πεοίπξσ λένεχμ: «Καθαοξί»
μπξοεί μα είμαι μϊμξ εκείμξι πξσ απξδέυξμςαι μα μείμξσμ μϊμξι.
4. Να βοείςε με πξια μέθξδξ αμαλϋεςαι η παοάγοατξπ: «Δεμ μπξοό, ϊμχπ, … ςοϊπξ
ίρχπ αμεπίρςοεπςξ».

5. Να βοείςε πξια μέθξδξ πειθξϋπ υοηριμξπξιεί ξ ρσγγοατέαπ ρςημ παοάγοατξ:
«Τξ ίδιξ ιρυϋει … ρςξ μίρξπ».
6. «Ακϊμη και αμ νευμξϋραμε ϊςι η υόοα μαπ πεοιέυει ήδη μειξμϊςηςεπ, ςιπ ξπξίεπ
ξτείλξσμε μα ρεβαρςξϋμε και μα ποξρςαςεϋρξσμε, η δσμαμική ςχμ ποαγμάςχμ
είμαι ρατήπ: ξ ρσγυοχςιρμϊπ με ςξσπ «άλλξσπ» είμαι ξλξέμα και πιξ αμαγκαίξπ».
Με ατεςηοία ςημ παοαπάμχ άπξφη μα γοάφεςε έμα κείμεμξ 600 πεοίπξσ λένεχμ
ρςξ ξπξίξ θα αμαλϋεςε ςιπ απϊφειπ ραπ για ςημ ανία διαςήοηρηπ ςηπ εθμικήπ ιδιαιςεοϊςηςαπ, αλλά και ςημ αμαγκαιϊςηςα ρσμϋπαονηπ με άλλξσπ λαξϋπ.

