
Ερωτήσεις Επανάληψης  1 
Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία   

Διάλεξη Τρίτη από την σειρά  
Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία  

Οδηγός Μελέτης 
Περιεχόμενα    
                                                                                                                                                                     
Περίγραμμα – Ένα περίγραμμα του μαθήματος,                          
 
Σημειώσεις – Ένα πρότυπο που παρέχει:  το περίγραμμα το μαθήματος; σημειώσεις                
κλειδιά, αποσπάσματα και περιλήψεις του μαθήματος, και χώρο για γράψιμο  
πρόσθετων σημειώσεων.  
Ερωτήσεις αναθεώρησης -  Ερωτήσεις στα βασικά περιεχόμενα του μαθήματος  και              
χώρος για το γράψιμο των απαντήσεων.  Κατάλληλο για το γράψιμο εργασιών και τεστ. 
Ερωτήσεις εφαρμογής – Ερωτήσεις που συνδέουν το περιεχόμενο του μαθήματος με            
την χριστιανική ζωή, την θεολογία και την διακονία, κατάλληλο για συζητήσεις σε 
 γκρουπ, γραπτές εργασίες και τεστ .  
 
Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το μάθημα και τον οδηγό σπουδών 
 

• Πριν να δείτε το μάθημα  
o Προετοιμασία – Ολοκληρώστε κάθε συνιστώμενη ανάγνωση. 
o Διαλλείματα διαγράμματος – Εξετάστε που αρχίζει και που τελειώνει το 

κομμάτι που ακούτε. Οι διαλέξεις έχουν συμπυκνωμένες πληροφορίες, γι’ αυτό 
ίσως να θέλετε να κάνετε κάποια διαλλείματα. Τα διαλλείματα θα πρέπει να 
σχεδιαστούν σύμφωνα  με τους κύριους διαχωρισμούς του περιγράμματος στις 
ενότητες. 

• Καθώς βλέπεις το μάθημα 
o Σημειώσεις -    Χρησιμοποιήστε  τα τμήματα των σημειώσεων για να 

ακολουθήσετε το μάθημα και να κρατήσετε συμπληρωματικές σημειώσεις. Πολλές 
από τις κύριες ιδέες συνοψίζονται ήδη στις σημειώσεις αλλά να κάνεις και τις δικές 
σου συμπληρωματικές σημειώσεις. Θα πρέπει επίσης να προσθέσετε 
λεπτομέρειες που θα σας βοηθήσουν να θυμάστε , να περιγράψετε και να 
υπερασπίζεστε τις κύριες ιδέες.  

o Παύση/επανάληψη μέρων του μαθήματος – Ίσως να βρείτε χρήσιμο να 
κάνετε παύση ή επανάληψη σε συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να γράψετε 
συμπληρωματικές σημειώσεις, ξαναδείτε  δύσκολες έννοιες, ή συζητήστε τα 
σημεία που σας ενδιαφέρουν. 

• Αφού έχετε δει τα μαθήματα 
o Ερωτήσεις αναθεώρησης – Απαντήστε στις ερωτήσεις αναθεώρησης στο 

χώρο που υπάρχει. Οι ερωτήσεις αναθεώρησης θα είναι καλύτερο, να τις 
συμπληρώσει ο καθένας μόνος και όχι σαν ομάδα.   

o Ερωτήσεις εφαρμογής -  Οι ερωτήσεις εφαρμογής είναι κατάλληλες για 
γραπτές εργασίες ή θέματα για συζήτηση. Για τις γραπτές εργασίες συνιστάτε οι 
απαντήσεις να μην ξεπερνούν την μία σελίδα 
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Περίληψη  

Ι. Εισαγωγικά θέματα για τις θεολογικές δηλώσεις  

 Α. Ο Ορισμός των θεολογικών δηλώσεων  

   1. Μια θεολογική δήλωση είναι μια πρόταση κρίσεως  

   2. Μια θεολογική Δήλωση αφορά μια αντικειμενική αλήθεια  

   3. Οι Θεολογικές δηλώσεις αφορούν θεολογικά θέματα  

   4. Οι θεολογικές δηλώσεις είναι άμεσες  

 Β. Η Εγκυρότητα της χρήσης των θεολογικών δηλώσεων  

  1. Η εγκυρότητα της χρήσης των θεολογικών δηλώσεων αμφισβητείται από  
  κάποιους βάση το ότι ο Θεός μας είναι ασύλληπτος  

  2. Ο Σύγχρονος Επιστημονικός Ορθολογισμός αμφισβητεί την εγκυρότητα   
 της χρήσης των θεολογικών δηλώσεων  

 Γ. Η θέση και ο ρόλος των θεολογικών δηλώσεων στην θεολογία  

ΙΙ. Η διαμόρφωση των θεολογικών δηλώσεων  

 Α. Οι Φιλοσοφικές Επιδράσεις στην διαμόρφωση των θεολογικών δηλώσεων  

 Β. Η Ερμηνεία της Γραφής στην διαμόρφωση των θεολογικών δηλώσεων  

  1. Οι δυσκολίες στη διαμόρφωση των θεολογικών δηλώσεων από την Αγία  
  Γραφή  

  2. Ο Περιορισμός των δεδομένων στην διαμόρφωση θεολογικών δηλώσεων  
  από την Αγία Γραφή  

  3. Η Συλλογή δεδομένων στη διαμόρφωση των θεολογικών δηλώσεων με   
  βάση τη Βίβλο  

ΙΙΙ. Οι αξίες και οι κίνδυνοι των θεολογικών δηλώσεων στην συστηματική 
θεολογία  

 Α. Η επίδραση των θεολογικών δηλώσεων στην Χριστιανική Ζώη  

   1.Οι θεολογικές δηλώσεις μπορούν να ενισχύουν την χριστιανική ζωή  
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   2. Οι Θεολογικές δηλώσεις μπορούν να εμποδίσουν την χριστιανική ζωή  

 Β. Η επίδραση των θεολογικών δηλώσεων στην αλληλεπίδραση στην κοινότητα της 
 πίστης  

  1. Οι θεολογικές δηλώσεις μπορούν να ενισχύουν την αλληλεπίδραση μας   
  στην κοινότητα της πίστης  

  2. Οι θεολογικές δηλώσεις μπορούν να εμποδίσουν την αλληλεπίδραση μας  
  στην κοινότητα της πίστης  

 Γ. Η επίδραση των θεολογικών δηλώσεων στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής  

  1. Οι θεολογικές δηλώσεις μπορούν να ενισχύουν την έρευνα της Γραφής  

  2. Οι θεολογικές δηλώσεις μπορούν να εμποδίσουν την εξήγηση της Αγίας   
  Γραφής  

Σύνοψη    
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Σημειώσεις  

 

Ι. Εισαγωγικά θέματα για τις θεολογικές δηλώσεις  

  

1. Οι παραδοσιακοί συστηματικοί θεολόγοι είναι δεσμευμένοι στην διερεύνηση, εξήγηση και 
υπεράσπιση της σωστής Χριστιανικής θεολογίας. Ένα ουσιώδης μέρος αυτής της δέσμευσης 
είναι ή έκφραση των Χριστιανικών πιστεύω με θεολογικές δηλώσεις.  
 
 
 
Οι θεολογικές δηλώσεις είναι η βάση όλων των εξηγήσεων, επιχειρημάτων, 
υπερασπίσεων και πειστικών τεχνικών που βρίσκουμε στην συστηματικότητα. 
 
 
Α. Ο Ορισμός των θεολογικών δηλώσεων  
 
Στην την συστηματική θεολογία, υπάρχει ένας κύριος τρόπος με τον οποίο εκφράζεται με 
λόγια η θεολογία, και αυτός είναι στην μορφή των θεολογικών δηλώσεων. «Μία θεολογική 
δήλωση είναι μία ενδεικτική πρόταση η οποία κάνει όσο άμεσα γίνεται τουλάχιστον  ένα 
αληθινό, θεολογικό ισχυρισμό.»  
 

 1. Μια θεολογική δήλωση είναι μια πρόταση κρίσεως 
 
Οι συστηματικοί θεολόγοι παρουσιάζουν τις απόψεις τους με πολλά είδη έκφρασης, 
όμως ο κύριος τρόπος έκφρασης στην συστηματική θεολογία είναι η άμεσες ενδεικτικές 
δηλώσεις.  
 
2. Μια θεολογική Δήλωση αφορά μια αντικειμενική αλήθεια  
 
Οι δηλώσεις είναι σχεδιασμένες να κάνουν αληθινούς ισχυρισμούς. Οι δηλώσεις 
αναγνωρίζουν και περιγράφουν γεγονότα.  
 
Ποσότητα  

• Το θέμα μίας καθολικής δήλωσης περιλαμβάνει κάθε μέρος της σειράς χωρίς 
εξαιρέσεις.  

• Άλλες δηλώσεις είναι «συγκεκριμένες» επειδή το θέμα τους περιλαμβάνει μόνο 
κάποια μέρη της μεγαλύτερες σειράς.  
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Ποιότητα  

• Οι καταφατικές δηλώσεις δηλώνουν με θετικό τρόπο ότι κάτι είναι αλήθεια.  
• Οι δηλώσεις μπορούν και να είναι αρνητικές.  

   

3. Οι Θεολογικές δηλώσεις αφορούν θεολογικά θέματα 
 
Οι θεολογικές δηλώσεις κάνουν πραγματικούς θεολογικούς ισχυρισμούς. Οι 
συστηματικοί θεολόγοι  εστιάζουν στην  «κατάλληλη» θεολογία με δηλώσεις που έχουν 
άμεση σχέση με τον Θεό. 
 
Οι συστηματικοί θεολόγοι επίσης ασχολούνται με την γενική θεολογία, δηλαδή με 
ισχυρισμούς για συγκεκριμένες πτυχές της δημιουργίας και τον τρόπο με τον οποίο 
σχετίζονται με τον Θεό. 
 
4. Οι θεολογικές δηλώσεις είναι άμεσες 
Οι συστηματικοί θεολόγοι επιδιώκουν να εκφράσουν τις απόψεις τους με αυξημένο 
ενδιαφέρον στο να είναι άμεσες και απλές.   

 

Β. Η Εγκυρότητα της χρήσης των θεολογικών δηλώσεων 

 Από μία Χριστιανική άποψη, οι ισχυρισμοί της συστηματικής θεολογίας είναι παραπάνω από την 
έκφραση θρησκευτικών συναισθημάτων. Είναι αποδεδειγμένες ή διαψευδόμενες από την εμπειρική 
δοκιμασία της Γραφής.   

Δύο προκλήσεις για την χρήση των θεολογικών δηλώσεων:  

• Το δόγμα του θεϊκού ακατανόητου 
 
Δεν μπορούμε να ξέρουμε τον Θεό απόλυτα, όμως μπορούμε να τον γνωρίσουμε εν μέρει 
όταν αποκαλύπτει τον εαυτό του σε εμάς.  
 
Είναι «νόμιμο» για μας να δηλώνουμε αυτό που μας έχει αποκαλύψει. 
 

• Ο σύγχρονος επιστημονικός ορθολογισμός 
 
Η αλάνθαστη Γραφή είναι  η πιο ξεκάθαρη και πιο εξουσιαστή πηγή αποδείξεων για την 
δοκιμασία θεολογικών απόψεων 

 

Γ. Η θέση και ο ρόλος των θεολογικών δηλώσεων στην θεολογία 

Η δημιουργία της συστηματικής θεολογίας χρειάζεται τέσσερα βασικά σημεία:  
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• Τεχνικούς Όρους  
• Δηλώσεις 
• Δογματικές δηλώσεις 
• Κατανοητικό σύστημα/ σειρά των πιστεύω μας  

 

 

Ι Ι .  Η διαμόρφωση των θεολογικών δηλώσεων  

  

Η διαδικασία με την οποία οι έμπειροι συστηματικοί θεολόγοι δημιουργούν τις δηλώσεις τους είναι 
αφάνταστα περίπλοκη.  

Α. Οι Φιλοσοφικές Επιδράσεις στην διαμόρφωση των θεολογικών δηλώσεων  

  
Πολλοί ισχυρισμοί της συστηματικής θεολογίας προέρχονται από φιλοσοφικές συζητήσεις.  

Παρ ΄ όλο που πρέπει να θυμόμαστε τους κινδύνους, οι Χριστιανοί θεολόγοι είχαν δίκαιο να 
αλληλεπιδρούν με διάφορες φιλοσοφίες. 

 

Β. Η Ερμηνεία της Γραφής στην διαμόρφωση των θεολογικών δηλώσεων 

 

Η Γραφή είναι η σημαντικότερη πηγή των θεολογικών δηλώσεων στην συστηματικότητα.  

 1. Οι δυσκολίες στη διαμόρφωση των θεολογικών δηλώσεων από 
την Αγία       Γραφή 
Η Γραφή παρουσιάζει τουλάχιστον δύο προκλήσεις για την διαμόρφωση των θεολογικών 
δηλώσεων.  
 
α . Λογοτεχνική Ποικιλία  
Πολλά είδη λογοτεχνίας παρουσιάζονται στην Γραφή και συνδυάζονται με άπειρους τρόπους. 
 

• Είδη 
• Εκφράσεις  

 
 

β . Δογματική Οργάνωση 
Η Γραφή δεν αναλύει συγκεκριμένα θέματα σε ολοκληρωμένες μονάδες, αντιθέτως 
αναφέρεται το ίδιο θέμα συχνά σε κομμάτια σε διάφορα μέρη της Γραφής. 
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 2. Ο Περιορισμός των δεδομένων στην διαμόρφωση θεολογικών 
 δηλώσεων από την Αγία Γραφή 
Οι συστηματικοί θεολόγοι χρησιμοποιούν αυτήν την στρατηγική για να ξεπεράσουν την 
πρόκληση της λογοτεχνικής ποικιλίας στην Γραφή. Η μείωση των γεγονότων είναι η εστίαση 
στα θεολογικά γεγονότα που διδάσκουν οι βιβλικές περικοπές και η περιθωριοποίηση των 
άλλων διαστάσεων των ίδιων περικοπών.  
 
Όταν οι βιβλικές περικοπές είναι πολύ παρόμοιες με τις θεολογικές δηλώσεις, οι συστηματικοί 
θεολόγοι απλά σημειώνουν τα άμεσα και έμμεσα γεγονότα που παρουσιάζονται στην βιβλική 
περικοπή, και μετά εστιάζουν στα γεγονότα που έχουν σχέση με το θέμα τους.  
 
Όταν οι βιβλικές περικοπές δεν είναι παρόμοιες με τις θεολογικές δηλώσεις, οι Συστηματικοί 
θεολόγοι δίνουν σημασία στα λογοτεχνικά χαρακτηριστικά των περικοπών για να μπορέσουν 
να αναγνωρίσουν τα γεγονότα που διδάσκουν  αυτές οι περικοπές. Χρησιμοποιούν αυτά τα 
γεγονότα στις θεολογικές τους συζητήσεις.  
 
Αν μία περικοπή χρησιμοποιήσει κάποιο σχήμα λόγου, οι συστηματικοί θεολόγοι συνήθως 
εξηγούν με απλά λόγια τι σημαίνει αυτό το σχήμα λόγου. 
 

3. Η Συλλογή δεδομένων στη διαμόρφωση των θεολογικών 
δηλώσεων μεβάση τη Βίβλο 

Οι συστηματικοί θεολόγοι αντιμετωπίζουν την πρόκληση της βιβλικής οργάνωσης με την 
«συλλογή των γεγονότων.»  
Οι συστηματικοί θεολόγοι μαζεύουν περικοπές από ολόκληρη την Γραφή καθώς 
διαμορφώνουν τις δηλώσεις τους.  
 
α. Επαναληπτική συλλογή  
Οι συστηματικοί θεολόγοι συχνά διαμορφώνουν θεολογικές δηλώσεις χρησιμοποιώντας 
περικοπές που επαναλαμβάνουν την ίδια βασική ιδέα. 
 
Ένα τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε καταλάβει τον ισχυρισμό 
κάποιας περικοπής σωστά είναι να δείξουμε ότι ο ίδιος ισχυρισμός επαναλαμβάνεται σε άλλα 
μέρη της Γραφής.  
 
β. Συνθετική Συλλογή  
Οι συστηματικοί θεολόγοι  βρίσκουν διάφορους αληθινούς ισχυρισμούς σε όλη την Γραφή και 
τους συλλέγουν, δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο, πολύπλευρο θεολογικό ισχυρισμό.  
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ΙΙΙ. Οι αξίες και οι κίνδυνοι των θεολογικών δηλώσεων στην συστηματική 
θεολογία  

 

Οι θεολογικές δηλώσεις στην συστηματική θεολογία έχουν και αξίες και κινδύνους.  

  

Α. Η επίδραση των θεολογικών δηλώσεων στην Χριστιανική Ζώη 

Η Χριστιανική ζωή είναι η διαδικασία του προσωπικού αγιασμού και αυτός γίνεται σε τρία 
επίπεδα:  

• Εννοιολογική (ορθοδοξία)  
• Σε σχέση με την συμπεριφορά (ορθοπραξία) 
• Συναισθηματική (ορθοπάθια)  

 
1.Οι θεολογικές δηλώσεις μπορούν να ενισχύουν την χριστιανική ζωή 
 
Μπορούν ξεκάθαρα και συνοπτικά να εκφράσουν πολλές σημαντικές πτυχές της πίστης μας.  
 
2. Οι Θεολογικές δηλώσεις μπορούν να εμποδίσουν την χριστιανική ζωή 
 
Οι θεολογικές δηλώσεις δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε. Ως αποτέλεσμα, δεν προσφέρουν επαρκή καθοδήγηση για τις πρακτικές 
αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε.  
 

 Β. Η επίδραση των θεολογικών δηλώσεων στην αλληλεπίδραση στην 
κοινότητα της  πίστης  

 
Η αλληλεπίδραση στην κοινότητα μας βοηθά να εστιάζουμε στην σημασία που έχει το σώμα του 
Χριστού στην ζωή μας. Υπάρχουν τρεις σημαντικές διαστάσεις της αλληλεπίδρασης στην 
Χριστιανική κοινότητα: 

• Χριστιανική κληρονομιά (η μαρτυρία του έργου του Αγίου Πνεύματος στην εκκλησία του 
παρελθόντος) 

• Η παρούσα Χριστιανική κοινότητα ( η μαρτυρία των Χριστιανών που ζουν σήμερα) 
• Η προσωπική κρίση ( η μαρτυρία των προσωπικών μας συμπερασμάτων και ελέγχων) 

 
1. Οι θεολογικές δηλώσεις μπορούν να ενισχύουν την αλληλεπίδραση μας  στην 
κοινότητα της πίστη 
 
Όταν συνειδητοποιούμε τις βασικές θεολογικές δηλώσεις της συστηματικής θεολογίας, 
μπορούμε να γίνουμε είμαστε ακόλουθοι του Χριστού που μπορούν καλύτερα να διακρίνουν.  
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2. Οι θεολογικές δηλώσεις μπορούν να εμποδίσουν την αλληλεπίδραση μας στην 
κοινότητα της πίστης 
 
Κάποιες φορές οι Χριστιανοί συνδέονται τόσο πολύ με τις δηλώσεις που δυσκολεύονται να 
αλληλεπιδράσουν θετικά με άλλους πιστούς που μπορεί να μην μιλούν με ακριβώς τους 
ίδιους όρους.  
 
Ακόμα και οι καλύτερες θεολογικές δηλώσεις είναι περιορισμένες στους τρόπους με τους 
οποίους εφαρμόζονται. Και όλες είναι ελαττωματικές με κάποιον τρόπο.  

Γ. Η επίδραση των θεολογικών δηλώσεων στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής 

Η  εξήγηση είναι ουσιώδης για την δημιουργία της Χριστιανικής θεολογίας επειδή είναι η πιο άμεση 
μας πρόσβαση στην ειδική αποκάλυψη του Θεού στην Γραφή. Υπάρχουν τρείς κύριοι τρόποι με τους 
οποίους το Άγιο Πνεύμα έχει οδηγήσει την εκκλησία στην ερμηνεία της Γραφής: 

• Λογοτεχνική ανάλυση (εικόνα) 
• Ιστορική ανάλυση (παράθυρο)  
• Θεματική ανάλυση (καθρέπτης)  

 
1. Οι θεολογικές δηλώσεις μπορούν να ενισχύουν την έρευνα της Γραφής 
 
Οι δηλώσεις ξεκαθαρίζουν τους θεολογικούς ισχυρισμούς που είναι απλωμένοι στην Γραφή.  
 
2. Οι θεολογικές δηλώσεις μπορούν να εμποδίσουν την εξήγηση της Αγίας Γραφής 
  
Όταν το κάνουμε συνήθειο να τονίσουμε μόνο πραγματικούς ισχυρισμούς, ξεκόβουμε τον 
εαυτό μας από τα πολλά πράγματα που μας προσφέρει ο Θεός στην Γραφή.  

Υπάρχουν τρείς διασυνδεδεμένες διαστάσεις όλων των βιβλικών κειμένων  

• Πληροφοριακές επιρροές (γεγονότα) 
• Άμεσες επιρροές (ηθικά ζητήματα)  
• Συναισθηματικές επιρροές (συναισθήματα)  

 

Σύνοψη  
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Ερωτήσεις για Επανάληψη  

 

1. Περιγράψτε τις τέσσερεις πτυχές που αποτελούν τον ορισμό των δηλώσεων στην 
Συστηματική θεολογία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Εξηγήστε γιατί η διαδικασία της δημιουργίας της συστηματικής θεολογίας με την 
χρήση των δηλώσεων είναι νόμιμη.  

  

 

 

 

 

 

3. Εξηγήστε την θέση των θεολογικών δηλώσεων στην διαδικασία της δημιουργίας της 
συστηματικής θεολογίας.  

 

 

 

 

 

 

4. Πως μπορεί η κατανόηση των δηλώσεων να μας βοηθήσει στην δημιουργία της 
συστηματικής θεολογίας;  
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5. Εξηγήστε πως οι Συστηματικοί Θεολόγοι διαμορφώνουν δηλώσεις ως αποτέλεσμα της 
αλληλεπίδρασής τους με τν Φιλοσοφία.  
 

 

 

 

6. Εξηγήστε πως οι Συστηματικοί θεολόγοι ξεπερνούν τις προκλήσεις που παρουσιάζονται όταν 
διαμορφώνουν δηλώσεις από την Γραφή.  

 

 

 

 

7 . Γιατί είναι σημαντικό να αλληλεπιδρούμε και με την φιλοσοφία και με την Γραφή όταν 
διαμορφώνουμε θεολογικές δηλώσεις;  

 

 

 

 

8. Περιγράψτε πως μπορεί η Χριστιανική ζωή να ενισχύσει και να εμποδίσει την διαμόρφωση των 
θεολογικών δηλώσεων.  

 

 

 

9. Περιγράψτε πως η αλληλεπίδραση στην κοινότητα μπορεί να ενισχύσει και να εμποδίσει την 
διαμόρφωση των θεολογικών δηλώσεων.  
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10. Περιγράψτε πως η ερμηνεία μπορεί να ενισχύσει και να εμποδίσει την διαμόρφωση των 
θεολογικών δηλώσεων.  

 

 

 

11. Πως μπορούμε να επωφεληθούμε από τις δηλώσεις στην θεολογία αν καταλάβουμε καλά ποιοι 
είναι οι κίνδυνοι των δηλώσεων στην θεολογία;   

 

 

 

Ερωτήσεις Εφαρμογής  

 

1. Πως μπορεί η σωστή χρήση και θέση των δηλώσεων στην ιστορία να σε βοηθήσει 
σήμερα με τον τρόπο που μιλάς για τα δόγματα της Χριστιανικής πίστης;  

2. Πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις την φιλοσοφία στην διαμόρφωση της 
συστηματικότητας;  

3. Πώς μπορεί η βιβλική υποστήριξη να σε βοηθήσει να αποφασίσεις που να θέσεις τα 
πιστεύω σου στο «τρίγωνο της βεβαιότητας»;  

4. Πως μπορείς να γίνεις ακόλουθος του Χριστού που διακρίνει καλύτερα όταν 
συνειδητοποιείς ποιες είναι οι βασικές θεολογικές δηλώσεις;  

5. Εξηγήστε γιατί είναι τόσο σημαντικό, όχι μόνο να ξέρουμε τα σωστά γεγονότα, αλλά 
και να έχουμε τα σωστά ήθη και συναισθήματα;  

 

  


