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Όπσο έιεγα ζηνπο θίινπο κνπ θαη ηνπο ζπλνδνηπόξνπο, αλ ζηελ αξρή ζαο θαλεί ιίγν
παξάμελνο ν ιόγνο είλαη ινγηθό. ηελ νπζία λα ζθεθηείηε όηη πάεη πξνο ηελ
θαηεύζπλζε πνπ ζα ζέιαηε, απιώο κε έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν. Άξα ζα κηιήζνπκε γηα
ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζηελ επνρή ηνπ Απόζηνινπ Παύινπ, όρη ηελ
ζεκεξηλή, απιώο ην ιέσ γηα λα είκαζηε ζπληνληζκέλνη. Καη ζα ήζεια λα αξρίζσ κε
ηα εμήο, όια απηά πνπ ζα πνύκε ηώξα είλαη ζηελ νπζία εληζρπηηθά θαη ιεηηνπξγνύλ
ζαλ έλα ππόβαζξν. Γειαδή όηαλ δηαβάδνπκε ηα Δπαγγέιηα, έρεη κεγάιε ζεκαζία λα
μέξνπκε όηη δηαβάδνπκε έλα βηβιίν. Γελ δηαβάδνπκε όκσο απιώο έλα βηβιίν,
δηαβάδνπκε ηε Βίβιν. Σν ζέκα είλαη όηη άκα δελ μέξεηο λα δηαβάδεηο, δελ κπνξείο λα
ην δηαβάζεηο. Άξα ππάξρεη έλα ππόβαζξν πνπ ππνλνείηαη. Τπνλνείηαη όηη μέξεηο λα
δηαβάδεηο. Αιιηώο πξέπεη λα ην αθνύζεηο θαη όρη λα ην δηαβάζεηο. Δδώ είλαη θάπσο ην
ίδην. Σν ππόβαζξν ηνπ Απόζηνινπ Παύινπ είλαη έλα ππόβαζξν πνιύ πςειό, ηώξα
αθνύζακε κάιηζηα θαη λνκηθνύο, είρε θαη απηόο, είλαη εηδηθόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη, ζα
κπνξνύζακε λα πνύκε, κε ην αληηθείκελν. Πάλησο απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη όηη ν
Απόζηνινο Παύινο πξώηνλ δελ ήηαλ Απόζηνινο, δειαδή δελ γελλήζεθε Απόζηνινο,
έγηλε Απόζηνινο. Έρεη ελδηαθέξνλ ήδε πώο έγηλε. Γελ έγηλε κε ηνλ θιαζζηθό ηξόπν.
Καη απηό έρεη ελδηαθέξνλ. Μεηά έρεη ελδηαθέξνλ πόηε έγηλε. Ούηε απηό δελ είλαη
θιαζζηθό. Απηό πνπ έρεη ελδηαθέξνλ ζαλ ππόβαζξν, όζνλ αθνξά ζηνλ Υξηζηό, είλαη
όηη βξηζθόκαζηε ζε κηα -ζα κπνξνύζακε ηώξα λα ην νλνκάζνπκε- Δπαλάζηαζε ηεο
αιήζεηαο πξνο ηελ αγάπε, θαη βξίζθεηαη ζε κηα επνρή όπνπ γεσπνιηηηθά ππάξρεη
θαηνρή. Σν πην ελδηαθέξνλ ηεο ππόζεζεο είλαη όηη άκα ην ζθεθηείηε έρεηε κηα
αλάκεημε κεηαμύ κηαο ζηξαηεγηθήο πςεινύ επηπέδνπ ε νπνία είλαη απηή ηνπ Υξηζηνύ,
αιιά κελ λνκίδεηε όηη ην εθθπιίδσ, πξνζπαζώ λα βξσ ην ιεμηιόγην πνπ είλαη ην
αξκόδην γηα λα εμεγήζσ απηέο ηηο έλλνηεο θαη παξάιιεια έρεηε έλα πξόβιεκα ζε
επίπεδν ηαθηηθήο. Αλ μαθληθά γηλόηαλ κία επαλάζηαζε ζε κηα θάζε θαηνρήο ζηελ
ζύγρξνλε παηξίδα καο όινη ζα αζρνιηόληνπζαλ κε απηήλ ηελ θαηνρή θαη πώο ζα
ηειεηώζεη. Ση ελλνώ κε απηό. ε επίπεδν ηαθηηθό ππήξρε κηα αληηπαξάζεζε κεηαμύ
ηεο εμνπζίαο θαη ηνπηθνύ ιανύ. Όκσο ε δξάζε ηνπ Υξηζηνύ δελ αζρνιείηαη κε απηό.
Απηό πνπ είλαη εληππσζηαθό είλαη όηη κεηά από δύν ρηιηάδεο ρξόληα αζρνιηόκαζηε
κόλν θαη κόλν κε ηελ δξάζε ηνπ Υξηζηνύ, ελώ εθείλε ηελ πεξίνδν νη άλζξσπνη, ν
ιαόο, εκείο δειαδή ζα αζρνιηόκαζηαλ κε ην άιιν αληηθείκελν πνπ ηώξα δελ έρεη
θακία ζεκαζία. Γειαδή άκα ζαο πσ, πόηε ηειεηώλεη ε ξσκατθή θαηνρή; Θα δείηε όηη
νη πεξηζζόηεξνη από εζάο δελ έρνπλ ηδέα. Κη όρη δελ έρνπλ ηδέα επεηδή δελ ηνπο
ελδηαθέξεη ή γηα θάπνηνλ εηδηθό ιόγν, είλαη γηαηί δελ έδσζαλ θαζόινπ ζεκαζία ζε
απηό. Πξνζπαζώ λα ζαο πσ ην εμήο, όηαλ εκθαλίδεηαη έλα πξόβιεκα ζε επίπεδν
ζηξαηεγηθήο είλαη ηόζν εθηόο πιαηζίνπ από ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο πνπ
κπνξεί λα θαίλεηαη αζήκαλην εθείλε ηελ πεξίνδν. Σν πην εληππσζηαθό είλαη ην εμήο:
όινη αζρνινύκαζηε κε πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, ζε θάπνην επίπεδν
θηάλνπκε ζην επίπεδν ηεο ηαθηηθήο, αιιά δπζθνιεπόκαζηε λα πεξάζνπκε ζην

επίπεδν ηεο ζηξαηεγηθήο θαη αθόκα ρεηξόηεξν, πην δύζθνιν, ην επίπεδν ηεο πςειήο
ζηξαηεγηθήο.
Απηό πνπ έρεη ελδηαθέξνλ κε ηνλ Απόζηνιν Παύιν είλαη ην εμήο, αξρηθά βξίζθεηαη
ζε επίπεδν ηαθηηθό. Γειαδή, πξέπεη λα αληηκεησπίζεη κηα επαλάζηαζε από ηελ
αξλεηηθή πιεπξά. Γειαδή λα κελ ζπλερηζηεί. Να ζπκάζηε όηη εθείλε ηελ επνρή νη
πηζηνί νλνκάδνληαη ‘νη θαλαηηθνί ηνπ Υξηζηνύ’. Άξα ν Παύινο, αο ηνλ νλνκάζσ
Παύιν πξηλ θαη κεηά Απόζηνιν Παύιν, γηα λα κελ κπεξδεπόκαζηε. Ο Παύινο εθείλε
ηελ ζηηγκή έρεη σο απνζηνιή ηελ θαηαζηνιή απηνύ ηνπ θηλήκαηνο. Σν άιιν πνπ έρεη
ελδηαθέξνλ είλαη ην εμήο, νη Απόζηνινη -νη θιαζηθνί, αλ ζέιεηε- πίζηεςαλ, ν
Απόζηνινο Παύινο πείζηεθε. Δίλαη κηα δηαθνξά. Καη είλαη κηα δηαθνξά, γηαηί γίλεηαη
κεηά ην ζάλαην ηνπ Υξηζηνύ, κεηά ηελ Αλάζηαζε. Ση ελλνώ κε απηό. πλήζσο
έρνπκε ζπλεζίζεη θαη ζηελ εθθιεζία καο λα βάδνπκε ηνλ Απόζηνιν Παύιν αθξηβώο
ζην ίδην επίπεδν θαη έρεη ελδηαθέξνλ πάιη, γηαηί ηνλ βάδνπκε ζην ίδην επίπεδν κε ηνλ
Πέηξν, πνπ ν Πέηξνο είλαη ην ζεκειηαθό ζηνηρείν. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε άκα
θνηηάδακε ην ζέκα κε ην ζέκα ηεο αξρηηεθηνληθήο όηη από ηελ κηα έρνπκε ηνλ Πέηξν
πνπ είλαη ηα ζεκέιηα θαη από ηελ άιιε έρνπκε ηνλ Παύιν, πνπ ζα έιεγα όηη είλαη ην
αθξνθέξακν θαη κάιηζηα ην θιεηδί. Γειαδή ν έλαο έξρεηαη κε ηελ απιόηεηα, δειαδή
είλαη ν Πέηξνο. Ο Πέηξνο δελ μέξεη ζρεδόλ ηίπνηα, είλαη ν πην απιόο από ηνπο
Απόζηνινπο. Τπάξρνπλ άιινη πνπ είλαη πην εμειηγκέλνη ζε επίπεδν γλώζεο. Καη από
ηελ άιιε πιεπξά έρνπκε ηνλ Απόζηνιν Παύιν πνπ είλαη ν πην εμειηγκέλνο από
όινπο. Γειαδή άκα ηνλ ζπγθξίλεηε ζε ζέκαηα ινγηόηεηαο, ζα δείηε θάηη πνπ είλαη
πνιύ απιό, ε Βίβινο καο άκα θνηηάμεηε απιά ζηηο ζειίδεο, απηά πνπ έρεη γξάςεη ν
Παύινο είλαη έλα ηεξάζηην θνκκάηη. Γελ είλαη κηα κηθξή ιεπηνκέξεηα. Απηό ζεκαίλεη
ηη; εκαίλεη όηη έρνπκε έλαλ ιόγην ν νπνίνο εληνπίδεη έλα πξόβιεκα, έρεη όιε ηελ
ηερληθή πνπ ζα είρε έλαο δηθεγόξνο, δειαδή έρεη θαη ηελ ηερληθή ηεο ξεηνξηθήο,
κπνξεί λα θαηαπνιεκήζεη κε απνηειεζκαηηθόηεηα απηό πνπ γίλεηαη θαη ην βιέπεηε
βέβαηα θαη κε ηνλ πξσηνκάξηπξα όπνπ έρεη απηήλ ηελ εθαξκνγή θαη μαθληθά ππάξρεη
απηή ε αιιαγή θάζεο. Απηή ε αιιαγή θάζεο ζα είλαη ηξνκαρηηθήο ζεκαζίαο. Θέισ
απιώο λα πξνζπαζήζεηε λα δείηε ηη ζα ήηαλ ε εθθιεζία καο αλ ν Απόζηνινο Παύινο
δελ είρε αιιάμεη. Μεξηθέο θνξέο γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ ζπκβνιή, ηελ ηεξάζηηα
ζπκβνιή ελόο αλζξώπνπ θαη ζηνλ ηνκέα ηνλ ηεξό είλαη πην εύθνιν λα ζβήζνπκε απηό
πνπ έρεη θάλεη γηα λα δνύκε ηη καο ιείπεη κεηά παξά λα θνηηάδνπκε ηη έρεη θάλεη. Δδώ
ζηα Παύιεηα δελ είκαη ζίγνπξνο όηη όινη καο έρνπκε δηαβάζεη νηηδήπνηε έρεη γξάςεη
ν Παύινο, εδώ. Άξα ην ζέκα είλαη όηη αλ όκσο μαθληθά ζαο πσ όηη ζα βγάινπκε όιεο
ηηο ζειίδεο πνπ έρεη γξάςεη ν Παύινο, ζα πείηε όρη. Σν πην ελδηαθέξνλ είλαη όηη ζα
πείηε όρη ρσξίο λα ηηο έρεηε δηαβάζεη. Γηαηί απιώο μέξεηε όηη είλαη έλα κεγάιν
θνκκάηη. Πξνζπαζώ λα πσ ην εμήο, πξώηνλ πείζηεθε, κεηά εμεγεί όηη επηιέρηεθε.
Απηό είλαη κηα ηεξάζηηα απόπεηξα, θαη κηα ηεξάζηηα δξάζε, έλα άικα λνεηηθό. Γηαηί;
Με ηνπο Απόζηνινπο ηνπο θιαζηθνύο μέξνπκε όηη έρνπλ επηιερζεί από ηνλ Υξηζηό.
Ξέξνπκε όιε ηε δηαδηθαζία, μέξνπκε αθόκα θαη ην ζέκα κε ηνλ Ινύδα, μέξνπκε θαη
όηαλ ζα ππάξρεη ε αληηθαηάζηαζε γηα λα είλαη πάιη δώδεθα ηελ ώξα πνπ ζα δνύκε
θαη αθόκα θαη ηελ Αλάιεςε. Άξα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όηαλ ιέκε όηη ν Απόζηνινο
Παύινο είλαη ν 13νο, ηερληθά είλαη ν 14νο, νπζηαζηηθά κπνξεί λα είλαη θαη ν πξώηνο.

Έρεη ελδηαθέξνλ αλάινγα κε ην πώο βιέπνπκε ηελ ζπκβνιή. Σώξα ηη γίλεηαη. Θέισ
λα ζθεθηείηε ην εμήο θαη λα ζθεθηείηε όηη αθόκα θη αλ ππάξρεη θάηη ην νπνίν είλαη
ηεξό θαη δελ δηαηππώλεη όηη ππάξρεη κηα θξίζε, ηόηε έρνπκε έλα πξόβιεκα ζηελ
δηαρείξηζε θξίζεσλ. Γειαδή, ν Απόζηνινο Παύινο μέξεη αθξηβώο πώο ιεηηνύξγεζαλ
ηα πξάγκαηα ελαληίνλ ησλ πηζηώλ ηνπ Υξηζηνύ. Σώξα επεηδή βξίζθεηαη από ηελ άιιε
πιεπξά μέξεη αθξηβώο πώο ζα ζπλερηζηνύλ. Άξα απηό πνπ δελ θαηαιαβαίλνπκε είλαη
ην εμήο. Άιιν ζξεζθεία, άιιν πίζηε, άιιν Δθθιεζία. Βέβαηα κεηά όηαλ είλαη
ελνπνηεκέλα ηα βιέπνπκε όια καδί. Αιιά ην ζέκα είλαη όηη δελ γελληέηαη πξώηα ε
Δθθιεζία. Απηό πνπ πξνζπαζώ λα ζαο εμεγήζσ είλαη ην εμήο. Αλ ηώξα ππάξρεη ε
Δθθιεζία καο, απηό νθείιεηαη ζηνλ Απόζηνιν Παύιν, ελώ ζα κπνξνύζακε λα πνύκε
απιά όηη απηό νθείιεηαη ζην Υξηζηό. Απηό πνπ νθείιεηαη ζην Υξηζηό είλαη ε πίζηε
καο. Θα κπνξνύζε όκσο ε πίζηε απηή λα είρε κείλεη κε κόλν κεξηθά άηνκα
απνκνλσκέλα θαη λα κελ κπνξνύζε λα εμαπισζεί, γηαηί ζα είρε γίλεη κηα ηόζν κεγάιε
θαηαζηνιή ή αθόκα θαη κηα εθδίσμε πνπ δελ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ επηδήζεη. Απηό
πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ην εμήο: πώο από κία πίζηε θηάλνπκε ζε κία Δθθιεζία.
Γεύηεξε παξαηήξεζε, ζηελ Δθθιεζία -εδώ είλαη πνιινί πνπ είλαη εθπξόζσπνηκπαίλνπλ ζε έλα ζεζκό θαη αλεβαίλνπλ αμηαθά. Σν ζέκα είλαη όηη κε ηνπο
Απόζηνινπο δελ έρεη ελδηάκεζν ή είζαη κέζα ή είζαη έμσ. Όηαλ κπαίλεηο, κπαίλεηο
θαηεπζείαλ Απόζηνινο, δελ είζαη πξώην βαζκό, δεύηεξν βαζκό, ηξίην βαζκό κέρξη λα
θηάζεηο ζε έλα επίπεδν πνπ νη άιινη ζε αθνύλ, είλαη όηη μαθληθά έξρεηαη ν Γάζθαινο,
δειαδή ν Υξηζηόο θαη ιέεη ‘εζύ είζαη Απόζηνινο’. Απηό άκα ην ζθεθηείηε είλαη πάξα
πνιύ δύζθνιν λα ην βξείηε ζε ζεζκό. Η ζηξαηεγηθή ηνπ Υξηζηνύ ζε απηό ην επίπεδν
ιεηηνπξγεί κε ειάρηζηνπο. Σώξα ην κεγάιν πξόβιεκα είλαη ε εμάπισζε, απηό πνπ
κπνξνύκε λα δνύκε είλαη ην εμήο. Κνηηάμηε ηε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ Υξηζηνύ θαη ηνπ
Παύινπ. Ο Υξηζηόο δελ κεηαθηλείηαη, ζε ζρέζε κε ηνλ Παύιν, πνπ ηαμηδεύεη. Απηό
έρεη κεγάιε ζεκαζία ζαλ δηαθνξνπνίεζε έλλνηαο. Ό Υξηζηόο είλαη θαζαξά ηνπ
Υξόλνπ, ν Παύινο είλαη θαζαξά ηνπ ρώξνπ. Άξα ην έλα είλαη ζπκπιεξσκαηηθό ηνπ
άιινπ. Φαληαζηείηε ηώξα ηνλ Παύιν λα θάλεη αθξηβώο ην ίδην κε ην Υξηζηό θαη λα
κελ κεηαθηλείηαη θαη λα κέλεη αθξηβώο ζηνλ ίδην ρώξν. Θα είρακε έλα πξόβιεκα όρη
κόλν γηα ηελ επηβίσζε ηεο πίζηεο καο, αιιά θαη ηελ εμάπισζή ηεο. Ο Απόζηνινο
Παύινο θαηαιαβαίλεη όηη αλ απηόο δελ ηαμηδέςεη, δελ ζα ηαμηδέςεη ε πίζηε. Φαίλεηαη
πνιύ δύζθνιν ζαλ έλλνηα. Γειαδή απηόο θαηαιαβαίλεη μαθληθά όηη είλαη ν
εθπξόζσπνο. Έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία, γηαηί ηώξα εκείο ζηελ επνρή καο επεηδή έρνπκε
πνιινύο εθπξνζώπνπο ζεσξνύκε όηη απηό είλαη αλακελόκελν θαη θπζηνινγηθό. Γελ
είλαη έηζη. Θα ήζεια λα ζαο ην πσ ζαλ έλα παξάδεηγκα. Φαληαζηείηε όηη είζαζηε ζε
κία πεξηνρή πνπ ππάξρνπλ πηα κόλν δύν άηνκα θαη ην έλα από απηά ηα άηνκα
παζαίλεη θάηη θαη ην εξώηεκα είλαη αλ ν άιινο ζα ηνλ βνεζήζεη ή όρη. Αλ είλαη κόλν
δύν, απηόο πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη ζα είλαη ν κόλνο εθπξόζσπνο όιεο ηεο
Αλζξσπόηεηαο. Άξα αλ δελ ηνλ βνεζήζεη εθείλε ηε ζηηγκή είλαη όιε ε Αλζξσπόηεηα
πνπ δελ ηνλ βνεζάεη. Όηαλ θνηηάδεηε ην ζέκα ηνπ Υξηζηνύ θαη ηνπ Παύινπ είλαη ην
εμήο. Ο Παύινο ελεξγνπνηείηαη κεηά ην Υξηζηό. Γηα λα γίλσ πην θαηαλνεηόο ζην ζέκα
ηεο ελεξγνπνίεζεο. Ο Υξηζηόο ν ίδηνο ελεξγνπνηείηαη κεηά ηνλ Ισάλλε. Άκα
θνηηάμεηε ηε δξάζε ηνπ Υξηζηνύ κε ηνλ Ισάλλε ηνλ Πξόδξνκν ζα δείηε όηη ε δξάζε
ηνπ Υξηζηνύ αξρίδεη κεηά ην ζάλαην ηνπ Ισάλλε. Άξα βιέπνπκε όηη ππάξρεη κηα

ζπλέρεηα δειαδή από εθεί θαη πέξα είκαη κόλν εγώ, άξα πξέπεη λα θάλσ θάηη. Σν
αλάινγν -ρσξίο λα πάκε ζην ίδην επίπεδν ζενινγηθό- γίλεηαη κε ηνλ Παύιν. Όηαλ
βιέπεηε ηνπο Απόζηνινπο όηαλ ράλνπλ -εληόο εηζαγσγηθώλ- ην Υξηζηό, πξαθηηθά δελ
μέξνπλ αθξηβώο πξνο ηα πνύ λα πάλε. Δλώ ν Παύινο έξρεηαη θαη απηόο μέξεη όηη είλαη
θάηη πνιύ απιό, άκα δελ θάλεη ηίπνηα, δελ ζα ππάξρεη πηα ηίπνηα. Απηή ηελ
ππεπζπλόηεηα ηνπ Παύινπ ηε βιέπνπκε ζηηο επηζηνιέο. Γειαδή άκα ην ζθεθηείηε
νξζνινγηθά πόζνη Απόζηνινη έρνπλ γξάςεη επηζηνιέο..Άξα ην εξώηεκα είλαη γηαηί ν
Απόζηνινο Παύινο γξάθεη επηζηνιέο. Έλα. Γεύηεξνλ γηαηί ηαμηδεύεη ηόζν
ζπζηεκαηηθά. Σξίηνλ γηαηί δελ κέλεη ζηελ ίδηα πεξηνρή. Γηαηί ζα κπνξνύζε λα
ηαμηδέςεη από ην ζεκείν -όπσο ιέγακε πξνεγνπκέλσο- ζα κπνξνύζε λα πάεη από ην
ζεκείν Α ζην ζεκείν Β θαη λα ζηακαηήζεη ζην ζεκείν Β, ελώ απηόο ζπλερώο θάλεη
κηα πνξεία. ε απηή ηελ πνξεία ππάξρεη ε έλλνηα ηεο δηδαζθαιίαο, δειαδή έρνπκε
πξώηα ηε δηδαρή ηνπ Υξηζηνύ θαη κεηά πεγαίλνπκε ζηε δηδαζθαιία πνπ πξέπεη λα
έρνπκε θάπνηνλ λα εμεγήζεη ζε απηνύο πνπ δελ ηνλ έρνπλ δεη, ηη ήηαλ.
Απηό έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία αλ ην ζθεθηείηε όηη γίλεηαη κεηά ηελ Αλάζηαζε. Άξα
όηαλ βιέπνπκε ηηο αλαθνξέο ‘καθάξηνη απηνί πνπ πηζηεύνπλ ελώ δελ ην είδαλ’,
πξέπεη λα ζθεθηνύκε όηη ν ξόινο ηνπ Παύινπ είλαη ηόζν ζεκαληηθόο πνπ ζηελ νπζία
δίλεη κία ζηξαηεγηθή επίιπζε κηαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Γειαδή, πνηα είλαη ε θξίζε;
Η θξίζε είλαη όηη δεκηνπξγείηαη κία ζξεζθεία κέζα ζε έλα θαηνρηθό πιαίζην, ην
νπνίν θνβάηαη νπνηαδήπνηε λέα ζξεζθεία, νπνηαδήπνηε. Απιώο ε ζξεζθεία πνπ
αθνξά ην Υξηζηό ελνριεί απηή ηελ εμνπζία γηα πνην ιόγν; Η Ρσκατθή Απηνθξαηνξία
έρεη κία πνιιή θαιή ηερληθή ε νπνία ιέγεηαη ζπγθξηηηζκόο. Απηό ηη επηηξέπεη;
Δπηηξέπεη λα ιέεη όηαλ έρεηο εζύ Θενύο, νη Θενί ζνπ είλαη νη δηθνί κνπ. Γειαδή θάλεη
ηζνκνξθηζκνύο θαη καο επηηξέπεη λα έρνπκε ην ίδην αμηαθό ζύζηεκα. Πξέπεη λα
θαηαιάβεηε όηη είλαη κηα ηεξάζηηα δηαθνξά. Άξα ε δηαθνξά πνηα είλαη; Δίλαη όηη
θιαζηθά όηαλ έρνπκε κηα αληηπαξάζεζε ν θαζέλαο είλαη κε ην δηθό ηνπ ην Θεό άξα
όηαλ ππάξρεη έλαο ηζνκνξθηζκόο κπνξεί λα πεη ε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία απηά πνπ
εζύ νλνκάδεηο Θενύο είλαη νη ίδηνη κε κέλα θαη είλαη καδί κνπ, νη Θενί ζνπ. Δδώ ηώξα
κε ην Υξηζηηαληζκό ππάξρεη έλα πξόβιεκα, είλαη όηη δελ κπνξεί λα ππάξρεη
ηζνκνξθηζκόο. Δίλαη ή νη πνιινί ή ν έλαο. Άξα δελ κπνξνύλ λα πνπλ όηη όινη απηνί
είλαη ην ίδην κε ην έλα. Άξα είλαη κηα πνιύ επηθίλδπλε επαλάζηαζε γηα ηελ εμνπζία.
Απηό ην αληηιακβάλεηαη θαη ν Παύινο -θαη ην μέξεηε πνιύ θαιά όηη ην πξόβιεκα πνπ
ζα ππάξμεη πάλσ θαη ζην ίδην ην ζέκα ηνπ Υξηζηνύ δελ είλαη όηη ήηαλ Γάζθαινο-, ελώ
απηό ήηαλ ήδε έλα πξόβιεκα γηα ην σθξάηε, δελ είλαη όηη ήηαλ πξνθήηεο, είλαη όηη
ήηαλ ν Μεζζίαο. Απηό ήηαλ ην πξόβιεκα. Καη ην πξόβιεκα πνην είλαη, είλαη όηη
εθείλε ηελ επνρή ην λα είζαη ν Μεζζίαο έρεη κηα γεσπνιηηηθή δηάζηαζε. Καη άκα
θνηηάμεηε θαη ηε δίθε ζα δείηε όηη όια επηθεληξώλνληαη πάλσ ζε έλα ζέκα, είλαη αλ ν
Υξηζηόο είλαη Μεζζίαο ή όρη. Απηό είλαη ην ζέκα ηνπο. Γελ είλαη αλ είλαη πξνθήηεο,
δελ είλαη αλ είλαη ζνθόο, δελ είλαη αλ είλαη έμππλνο, αδηαθνξνύλ. Απηό πνπ ηνπο
ελδηαθέξεη είλαη απηό. Γηαηί; Γηαηί είλαη κόλν ν Μεζζίαο πνπ πξνβιέπεηαη όηη ζα
αλαηξέςεη εληειώο απηό ην θαζεζηώο. Όηαλ εηζέξρεηαη ν Απόζηνινο Παύινο κέζα ζε
απηή ηε δηαδηθαζία έρνπκε ινηπόλ κία θξίζηκε κάδα πνπ έρεη εκθαληζηεί, δειαδή
έρνπκε αξθεηνύο πηζηνύο, νη νπνίνη όκσο βξίζθνληαη ζε κία δύζθνιε θαηάζηαζε.

Άξα απηή ε δύζθνιε θαηάζηαζε είλαη ε εμήο, ή κέλεηε αθξηβώο ζηνλ ίδην ρώξν θαη
απνδέρεζηε κηα πνιηνξθία από ηελ εμνπζία κέρξη λα εμνλησζείηε ή ηαμηδεύεηε. Ή
ηαμηδεύεηε. Απηέο νη δπν ζηξαηεγηθέο είλαη πνιύ δηαθνξεηηθέο, ε κία είλαη όηαλ
δερόκαζηε κηα πνιηνξθία ζεκαίλεη όηη ζα αληέμνπκε, ε άιιε είλαη όηη μέξσ όηη δελ ζα
αληέμνπκε, άξα πξέπεη λα κεηαθηλεζνύκε θαη λα κάζνπλ θαη άιινη αθξηβώο απηό πνπ
μέξνπκε. Η δηάδνζε ηεο πίζηεο καο κέζσ ηνπ Απόζηνινπ Παύινπ γίλεηαη απ’ απηήλ
ηελ ζηξαηεγηθή επηινγή, πνπ δελ είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ πίζηε, αιιά πνπ
επηηξέπεη λα ζπλερίζνπκε έλα έξγν, ην νπνίν θηλδπλεύεη λα εμαθαληζηεί. Πνιύ ζπρλά
ζεσξνύκε όηη ην πην ζεκαληηθό είλαη λα ππάξρεη πίζηε. Σν πην ζεκαληηθό είλαη λα
κελ ηε ράζνπκε. Γελ είλαη αθξηβώο ην ίδην. Δίλαη πνιινί πνπ ιέλε είλαη ζεκαληηθό λα
θάλεηο θάηη. Μεξηθέο θνξέο όκσο αληηιακβάλνληαη όηη είλαη ζεκαληηθό λα ην
θξαηήζεηο. αο δίλσ έλα παξάδεηγκα. Σν λα επηηεζείηε κηα πεξηνρή είλαη πνιύ
εύθνιν. Σν λα ηελ θξαηήζεηε ηελ πεξηνρή, είλαη πνιύ δύζθνιν. Δδώ ππάξρεη έλα
ζέκα. Δίλαη όηη, πώο κέζσ ηνπ ρώξνπ κπνξνύκε λα αληέμνπκε κέζα ζην ρξόλν.
Γειαδή, θαλέλαο δελ ζηέθεηαη ζε κία από ηηο πόιεηο πνπ βξέζεθε ν Υξηζηόο γηα λα
κείλεη κόλν εθεί. Δλώ ζα ήηαλ έλαο ηξόπνο. Όηαλ όκσο βιέπεηο θη αλαιύεηο ηα
δεδνκέλα θαη βιέπεηο όηη ππάξρεη κηα δπζθνιία, γηαηί ππάξρεη έλα αζύκκεηξν
πιαίζην. Δζύ είζαη πνιύ αδύλακνο, ν άιινο είλαη πνιύ δπλαηόο, άξα έλαο ηξόπνο λα
παξακείλεηο κέζα ζην ρξόλν, είλαη λα κεηαθηλείζαη κέζα ζην ρώξν θαη λα κελ
αζρνιείζαη κε ην ρώξν, αιιά λα αζρνιείζαη κε ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζα είλαη ε κλήκε
ηνπ Υξόλνπ. Αλ θνηηάμεηε ηώξα πσο ιεηηνπξγεί ν Απόζηνινο Παύινο, ζα θαηαιάβεηε
ην εμήο. Ο Απόζηνινο Παύινο ζα κπνξνύζε λα είρε κείλεη ζε κηα εθθιεζία, ην
αλάινγν αλ ζέιεηε, ηζνκνξθηθά, θαη λα δίδαζθε απηό πνπ έθαλε ρσξίο λα
κεηαθηλεζεί. Σν πην πηζαλό απνηέιεζκα είλαη όηη ζε θάπνηα θάζε ζα ηνλ είραλ
εληνπίζεη θαη ζα ηνλ είραλ εμνληώζεη. Άξα, ζηε ζπλέρεηα δελ ζα ππήξρε απηό ην έξγν.
Έρεη ελδηαθέξνλ, ινηπόλ, ζαλ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε θξίζεσλ είλαη όηη ε επηινγή ηνπ
Παύινπ είλαη, επεηδή μέξσ όηη είκαη αδύλακνο, πξέπεη λα κεηαθηλνύκε. Με πνηα
έλλνηα. Μεηαθηλνύκε γηα λα δηαδώζσ. Όηαλ δηαδίδσ ππάξρνπλ θαη άιινη πηζηνί, πνπ
θαη απηνί βνεζνύλ ηε δηάδνζε ηνπ έξγνπ. Δίλαη απηό πνπ νλνκάδνπκε εκείο ζηα
καζεκαηηθά «ην ζεώξεκα ηεο κύγαο». Όηαλ είζαη κία κύγα, απηό πνπ έρεη ζεκαζία
είλαη λα πεηάο. Πξέπεη λα πξνζγεηώλεζαη ιίγν, γηαηί όηαλ πξνζγεηώλεζαη γίλεζαη
ζηόρνο. Δδώ ε δηαθνξνπνίεζε πνηα είλαη; Δίλαη όηη ν Απόζηνινο Παύινο ηαμηδεύεη
ζπλερώο, έξρεηαη ζε επαθή κε λένπο πηζηνύο, νη νπνίνη γίλνληαη πηζηνί, γηαηί αθνύλ
ηα ιόγηα ηνπ, πνπ είλαη ε κεηαθνξά ηνπ Λόγνπ θαη απηό γίλεηαη επεηδή δελ είλαη ηνπ
ίδηνπ ρώξνπ. Έρεη ζεκαζία, πνπ ν ίδηνο ν Υξηζηόο ιέεη όηη θαλέλαο δελ κπνξεί λα
είλαη πξνθήηεο ζηελ ίδηα ηνπ ηελ παηξίδα. Απηό δελ ην ιέεη θάπνηνο άιινο. Σν ιέεη ν
Υξηζηόο. Άξα, άκα ην ζθεθηείηε νξζνινγηθά, ν Απόζηνινο Παύινο αθνινπζεί ην
δίδαγκα ηνπ Υξηζηνύ. Γηαηί είλαη ζαλ λα ηνπ ιέεη ν Υξηζηόο: πήγαηλε αιινύ θαη
αιινύ ζα είζαη πξνθήηεο, ελώ άκα κείλεηο ζηνλ ίδην ρώξν, ηνλ δηθό ζνπ ρώξν,
θαλέλαο δελ ζα ζε πηζηεύεη. Άξα άκα ην ζθεθηείηε νξζνινγηθά, ε κεηαθίλεζε θη απηή
ε πνξεία, είλαη κηα κνξθή ζηαπξνθνξίαο ηνπ Απόζηνινπ Παύινπ, ν νπνίνο ζα
κεηαθηλεζεί θαη ζα πεη όηη απηό πνπ δελ κπνξώ λα πσ κόλν ζε έλα ζεκείν, πξέπεη λα
ην πσ ζε πνιιά ζεκεία. Αλ ην πσ ζε πνιιά ζεκεία, αθόκα θη αλ απηά ηα ζεκεία δελ
αληέρνπλ ηόζν πνιύ, αληέρνπλ πνιύ πεξηζζόηεξν από ην λα έρνπκε έλα ζηάζηκν

ζεκείν πνπ δελ κεηαθηλείηαη. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε είλαη εληππσζηαθή, γηαηί; Γηαηί
είλαη απηή ε κεηαθνξά ηνπ Υξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ. Έρνπκε ινηπόλ ην Υξηζηό πνπ
είλαη μεθάζαξα ηνπ Υξόλνπ θαη αδηαθνξεί γηα ην ρώξν. Να ην πσ πην απιά, ζα
κπνξνύζακε ζεσξεηηθά λα ζεσξήζνπκε όηη ν Υξηζηόο όπνπ θαη λα γελλεζεί, ζα ήηαλ
Υξηζηόο. Θεσξεηηθά. Ο Απόζηνινο Παύινο γηα λα είλαη Απόζηνινο Παύινο πξέπεη
λα έρεη ζπλαληήζεη ηνλ Υξηζηό. Άξα αλ είρε γελλεζεί νπνπδήπνηε, εθηόο από απηήλ
ηελ επαθή, ζα είρακε έλα πξόβιεκα. Άξα πξνζέμηε, απηή ε επαθή δελ γίλεηαη ζε
πξαγκαηηθό πιαίζην. Άξα δελ ζα είρακε αθξηβώο αλάγθε από έλα ζεκείν επαθήο
ρσξηθό. Σν πην εληππσζηαθό είλαη όηη δελ ππάξρεη θαλ ζεκείν επαθήο ρξνληθό κε ηελ
θιαζζηθή έλλνηα. Δθόζνλ ε επαθή γίλεηαη κεηά ην ζάλαην θαη κεηά ηελ Αλάζηαζε.
Σν άιιν πνπ είλαη ζεκαληηθό είλαη όηη ε αιιαγή θάζεο, όπσο ην μέξεηε κε ην ζέκα
ηεο ηύθισζεο, είλαη έλαο ηξόπνο γηα λα θαλεί όηη ήηαλ απόηνκε. Ούησο ή άιισο. Κη
απηό πνπ είλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθό γηα καο, είλαη ην εμήο. Πνηνο από καο ζα
ζθεθηόηαλ όηη απηό πνπ πξέπεη λα γίλεη γηα λα δηαηεξήζεη θάπνηνο ηελ πίζηε ηνπ
είλαη λα κεηαθηλείηαη;
Η κεηαθίλεζε. Δίλαη κεξηθνί πνπ θάλνπλ ηαμίδηα, γηαηί ηνπο αξέζνπλ ηα ηαμίδηα,
γηαηί είλαη ηνπξηζηηθό. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζηνλ κέζν άλζξσπν, όηαλ ιέεη κ’
αξέζνπλ ηα ηαμίδηα, ελλνεί όηη κπνξεί λα επηζηξέςεη θαη κεηά λα πεη ζε θάπνηνλ πώο
ήηαλ ην ηαμίδη ηνπ. Άκα ζηνλ κέζν άλζξσπν ηνπ απαγνξεύζεηε λα κηιήζεη γηα ην
ηαμίδη ηνπ, δελ είλαη θαιό. Γηαηί νινθιεξώλεηαη ην ηαμίδη ηνπ, κόλν όηαλ ην ιέεη
ζηνπο δηθνύο ηνπ. Σν ιέσ ηώξα γηα όζνπο από εζάο ζαο αξέζνπλ ηα ηαμίδηα. Να
μέξεηε όηη ηα ηαμίδηα πνπ ζαο αξέζνπλ, είλαη απηά πνπ έρνπλ επηζηξνθή. Μηα θνξά
κε είραλ ξσηήζεη όηαλ ηξσο έλα γιπθό πνηα είλαη ε αγαπεκέλε ζνπ ζηηγκή; Καη ηνπο
είπα όηαλ πίλσ λεξό. Μεξηθνί από εζάο γειάλ. Απηνί πνπ δελ είλαη γιπθαηδήδεο δελ
ην θαηαιαβαίλνπλ. Άκα, πξνζέμεηε, κηα ζσζηή λνηθνθπξά όηαλ ζα ζαο θέξεη γιπθό,
ζα ζαο θέξεη θαη έλα πνηήξη λεξό. Αλ δελ είζηε αξθεηά έμππλνη, ζα ην πηείηε πξηλ.
πκβαίλεη θη απηό, δελ πεηξάδεη. Άξα ζα πξνζέρεηε ηηο επόκελεο θνξέο. Πξώηα ην
γιπθό, κεηά ην λεξό. Γελ είλαη θώδηθαο. Θα δείηε όηη ηειηθά ε κεγαιύηεξε απόιαπζε
ηνπ γιπθνύ γίλεηαη κεηά. Δδώ ην ζέκα είλαη όηη κε ηα ηαμίδηα ε κεγαιύηεξε απόιαπζε
γίλεηαη ζηελ επηζηξνθή. Όηαλ δηεγείζηε ην ηαμίδη ζαο. Γειαδή, όηαλ είζηε
θνπηζνκπόιεδεο. Γηαηί άκα δελ έρεηε ζε θαλέλαλ λα ην πείηε, όηη πήγαηε, είλαη ζαλ
λα κελ πήγαηε. Πξνζέμηε ηώξα πώο πάεη ν Παύινο. Ο Παύινο δελ δηεγείηαη ην ηαμίδη
κεηά ηελ επηζηξνθή. Ο Παύινο θάλεη ηαμίδη πνπ δελ έρεη επηζηξνθή. Σεξάζηηα
δηαθνξά. Ο Παύινο δελ θάλεη ηνπξηζκό, γηα λα μαλαξζεί ζην κέξνο θαη λα πεη πσο
ήηαλ νη άλζξσπνη. Ο Παύινο θάλεη απνζηνιή. Δίλαη ε δηαθνξά, ινηπόλ, κεηαμύ ηνπ
ηαμηδηνύ θαη ηεο απνζηνιήο. Η απνζηνιή δελ έρεη επηζηξνθή, γηαηί πξνθαιεί αιιαγή
θάζεο. Σν ηαμίδη έρεη επηζηξνθή, επεηδή δηεγείηαη απηό πνπ έγηλε. Άξα, επί ηεο
νπζίαο, ην ζεκειηαθό ζηνηρείν ηνπ ηαμηδηνύ είλαη ε εμηζηόξεζε. ηελ απνζηνιή δελ
ππάξρεη εμηζηόξεζε, ππάξρεη ηζηνξία. Ο Παύινο ηελ ώξα πνπ θάλεη ην ηαμίδη θαη
είλαη ζηελ νπζία απνζηνιή, γξάθεη ηζηνξία. Γελ πεξηγξάθεη γεγνλόηα. Απηή ε
ηεξάζηηα δηαθνξά, βαζίδεηαη ζην γεγνλόο όηη εθείλε ηε ζηηγκή, ηελ ώξα ηεο
απνζηνιήο, ηελ ώξα ηεο γξαθήο ηεο ηζηνξίαο, μέξεη όηη αλ ζηακαηήζεη, ζα
ζηακαηήζεη όιν. Γελ ζα ππάξρεη ζπλέρεηα. Ο Παύινο είλαη ζπλερηζηήο. Κη απηό πνπ

έρεη ελδηαθέξνλ είλαη όηη δελ είλαη ζπλερηζηήο κε ηελ έλλνηα ηεο αληηγξαθήο. Δίλαη
ζπλερηζηήο κε ηελ έλλνηα ηεο γξαθήο. πλερίδεη ην ιόγν κέζσ ησλ επηζηνιώλ.
πλερίδεη ην αθίλεην ηαμίδη κέζσ ηεο απνζηνιήο. Αλ δελ δνύκε πώο ιεηηνύξγεζε
απηό ην ληνπέην, ηόηε δελ θαηαιαβαίλνπκε θαλ ηη πηζηεύνπκε. Δίλαη ηεξάζηηα ε
ζπκβνιή ηνπ Παύινπ θαη ν ιόγνο είλαη απιόο. Δπεηδή ν Παύινο ήηαλ ιόγηνο, ήηαλ
θαη επηθίλδπλνο. Με ηνπο ιόγηνπο πξέπεη πάληα λα πξνζέρεηο, δελ μέξεηε αθξηβώο πνπ
ην πάλε. Σν ζέκα είλαη αλ απηνί μέξνπλ πνπ ην παλ, θαλέλαο δελ κπνξεί λα ηνπο
ζηακαηήζεη. Γηαηί αλ πηζηεύνπλ, πεγαίλνπλ πξνο κηα θαηεύζπλζε θαη είλαη αθάζεθηνη.
Σν λα είζαη αθάζεθηνο γηα ηνλ Απόζηνιν Παύιν είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ. Γηαηί
μέξεη όηη δελ κπνξεί λα πάεη ζε θαλέλα ζεκείν πίζσ. Πνιινί από καο, όηαλ
πξνρσξάκε θάλνπκε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζηε δσή καο. Κάλνπκε απηό, κεηά ην
δηνξζώλνπκε, δελ ζπκθσλνύκε, δελ θάλνπκε. Φαληαζηείηε ηώξα όηη έρεηε δηθαίσκα
λα θάλεηε κόλν θηλήζεηο, νη νπνίεο είλαη πξάμεηο. Γη’ απηό ιέκε νη Πξάμεηο ησλ
Απνζηόισλ. Γελ ιέκε νη θηλήζεηο ησλ Απνζηόισλ, γηαηί νη θηλήζεηο δηνξζώλνληαη, νη
πξάμεηο απνηεινύλ αιιαγή θάζεο. Κάζε βήκα ηνπ Απόζηνινπ Παύινπ, ζην ζέκα ηεο
πίζηεο καο, είλαη κηα πξάμε πνπ δεκηνπξγεί κηα αιιαγή θάζεο. Κη αλ ζέιεηε λα ην
δείηε ζαλ θαηαγξαθή, είλαη όηη όιεο νη επηζηνιέο ηνπ Απόζηνινπ Παύινπ πνπ
βξίζθνληαη κέζα ζηελ Καηλή Γηαζήθε, όηαλ ηηο δηαβάδεηε, θάζε ζειίδα πνπ δηαβάδεηε
δελ κπνξείηε λα πάηε πίζσ. Σν μαλαιέσ. Άκα δηαβάζεηε ηα Δπαγγέιηα, κπνξείηε λα
πάηε πίζσ. Γηαηί πεξηγξάθνπλ, ηα Δπαγγέιηα. Καηαιάβαηε; Σα Δπαγγέιηα ιέλε απηό
πνπ έθαλε. Δλώ ν Απόζηνινο Παύινο γξάθεη απηό πνπ γίλεηαη, ηώξα. Άξα ηελ ώξα
πνπ ην δηαβάδεηε, γίλεηαη. Δίλαη ζαλ λα δηαβάδεηε έλα βηβιίν. Γηαβάδσ ην βηβιίν θαη
ιέσ ‘δηαβάδσ ην βηβιίν’. Γξάθεη ‘δηαβάδσ ην βηβιίν’, άξα δηαβάδσ ην βηβιίν. Σώξα
εγώ ζέισ λα επηζηξέςσ. Γελ ζα γξάθεη μαλά, ‘δηαβάδσ ην βηβιίν’, ζα ιέεη ‘δηαβάδσ
ην βηβιίν’. Άκα θνηηάμεηε ηε δηαθνξά θαη ζέιεηε λα θαηαιάβεηε πνηά είλαη ε δηαθνξά
ηεο ζπκβνιήο ηνπ Παύινπ ζε ζρέζε κε ηα Δπαγγέιηα, είλαη όηη ηα Δπαγγέιηα
μαλαδηαβάδνληαη, ελώ κε ηνλ Παύιν απηό πνπ γξάθεη δελ μαλαδηαβάδεηαη, γηαηί κεηά
δελ είζαη πηα ν ίδηνο. Τπάξρεη κόλν κηα πνξεία πξνο κία θαηεύζπλζε, δειαδή είλαη ε
ζπλέρεηα. Σελ επνρή ησλ Απνζηόισλ, νη Απόζηνινη νη ίδηνη αλαξσηηνύληαη αλ
κπνξνύλ λα επηζηξέςνπλ. Δίλαη πνιιά πξάγκαηα πνπ ζέισ λα ζθεθηείηε κε ηνλ ίδην
ηξόπν, ζε ζρέζε κε ηελ πίζηε καο θαη λα δείηε ην εμήο. Μεξηθέο θνξέο ιέκε ζηε δσή
καο, αλ ήηαλ λα ηα μαλαθάλσ, ζα ηα μαλάθαλα; Απηά πνπ έδεζα. Θα άιιαδα θάηη;
Λνηπόλ, θαληαζηείηε ηώξα, όηη είζαζηε ζε κηα θαηάζηαζε, όπνπ ιόγσ ηεο ύπαξμεο
ηνπ Υξηζηνύ θαη ηνπ κελύκαηνο πνπ πξέπεη λα δηαδώζεηε, δελ ππάξρεη άιιε επηινγή
από κόλν λα θάλεηε θάηη, έλα θαη λα είλαη κνλαδηθό θαη αζηακάηεην. Γηαηί; Γηαηί ε
εθπνκπή ηνπ κελύκαηνο έγηλε. Πξέπεη ηώξα λα δηαδνζεί. Γελ δηαδίδνπκε πίζσ.
Γηαδίδνπκε κόλν πξνο κία θαηεύζπλζε. Σν έξγν ηνπ Απόζηνινπ Παύινπ είλαη όηη
δίλεη κηα ζπλέρεηα κέζσ ηεο απνζηνιήο, πνπ είλαη ε δηάδνζε. θεθηείηε ην θαιύηεξα.
Μπνξείηε λα μαλαθάλεηε δηάδνζε; Μπνξνύκε λα θάλνπκε δηάδνζε κόλν κία θνξά.
Μπνξνύκε λα ιέκε πνιιά πξάγκαηα θαη λα ηα μαλαιέκε, αιιά ε δηάδνζε είλαη ή
έγηλε ή δελ έγηλε. Γελ μαλαθάλνπκε δηάδνζε ζην ίδην ζηνηρείν. Άξα, απηή ε κε
αλαζηξέςηκε πνξεία ηνπ Απόζηνινπ Παύινπ είλαη απηό πνπ καο επηηξέπεη λα
είκαζηε ηώξα Υξηζηηαλνί. Δπραξηζηώ πνιύ. Να είζηε θαιά.

