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Το κείμενο δημοσιεύτηκε 8/10/2022 στο ιστολόγιο  

www.areopagusbriefs.org 

 

 
Οι θρησκείες και ο Χριστός 

 

του Έραστου Φίλου 
 

Το σύντομο αυτό άρθρο δεν αποτελεί λεπτομερή μελέτη των θρησκειών 

και της όποιας αντίθεσής τους με τις διακηρύξεις του Ιησού Χριστού, 

αλλά επιχειρεί να παρουσιάσει μια γενική εικόνα που επικρατεί στις ση-

μερινές δυτικές κοινωνίες και συνοψίζεται με τους όρους ‘συγκρητισμός’ 

και ‘πλουραλισμός’. 

1. Οδηγούν όλα τα μονοπάτια στο Θεό (συγκρητισμός); 

Μια αρχαία βουδιστική παραβολή διδάσκει πως ο θεός κατοικεί στην κο-

ρυφή ενός απόκρημνου βουνού. Στους πρόποδές του βρίσκονται άτομα 

που προσπαθούν να τον πλησιάσουν ακολουθώντας διαφορετικά μονο-

πάτια. Κάποια μονοπάτια είναι ελικοειδή, άλλα ακολουθούν μια πιο ά-

μεση διαδρομή. Τελικά όλα τους συγκλίνουν προς την κορυφή, εκεί που 

βρίσκεται ο θεός. 

http://www.areopagusbriefs.org/
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 Στο βιβλίο τους «Συνομιλία με τον Θεό»1, οι Αμερικανοί χριστιανοί 

απολογητές Τζέημς Πόρτερ Μόρλαντ και Τιμ Μύλχοφ ερωτούν «Ποιος 

περιμένει στην κορυφή»; Εξηγούν πως η αδυναμία αυτής της παραβολής 

βρίσκεται στο γεγονός ότι αγνοεί δύο δεδομένα. Πρώτον, αποτυγχάνει 

να λάβει στα σοβαρά τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται από διάφο-

ρες θρησκευτικές προσωπικότητες και δεύτερον, αποσιωπά τις όποιες 

υπαρκτές αντιφάσεις ανάμεσα στις θρησκείες.  

Ο Ιησούς Χριστός είναι απόλυτος με τον απίστευτα αποκλειστικό 

ισχυρισμό του ότι εκείνος είναι η αληθινή οδός προς τον Θεό. Μάλιστα 

διακηρύττει: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν μπο-

ρεί να έρθει στον Θεό παρά μόνο μέσω εμού» (Ιωάν. 14/6). Η παραβολή 

των πολλών μονοπατιών προς την κορυφή του βουνού, αμφισβητεί τη 

δύναμη των λόγων αυτών του Χριστού. 

Επίσης, ως αληθινός οπαδός του Αλλάχ, ένας Μουσουλμάνος πρέ-

πει να απαγγέλλει δημόσια: «Δεν υπάρχει Θεός εκτός από τον Αλλάχ και 

ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του». Ο Μωάμεθ θα χλεύαζε την ιδέα ότι το 

Ισλάμ είναι απλώς ένας δρόμος προς τον Θεό.  

O Ινδουισμός αντιθέτως, συμφωνεί με το δίδαγμα της παραβολής. 

Υποστηρίζει ότι η αλήθεια αποτελείται ακόμη και από αντίθετες πεποι-

θήσεις οι οποίες μπορούν να συνυπάρχουν. Η αντίληψη αυτή ονομάζεται 

‘συγκρητισμός’, και θεωρεί ως κεντρικό ισχυρισμό της παραβολής αυτής 

πως «όλες οι θρησκείες είναι αληθινές, ειδικά ο Ινδουισμός», όπως γρά-

φουν χαρακτηριστικά ο Μόρλαντ και ο Μύλχοφ, παρά τους ισχυρισμούς 

περί ουδετερότητας της ινδουιστικής αντίληψης.  

Φαίνεται πως η παραβολή αυτή αποτελεί θέση «βολική» για κά-

ποιους που δεν ενδιαφέρονται για τη θρησκεία και απλώς τη χρησιμο-

ποιούν ως εργαλείο για την επίτευξη πολιτικών σκοπών (συγκρητισμός) 

ή και για κάποιους που απλά δεν είναι πληροφορημένοι.  

 Η παραβολή «αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τις κραυγαλέες αντι-

φάσεις μεταξύ των θρησκειών», γράφουν οι Μόρλαντ και Μύλχοφ. Κε-

ντρικό της σημείο αποτελεί η πεποίθηση ότι όλες οι θρησκείες είναι ίδιες 

στις βασικές τους πεποιθήσεις, καθιστώντας τες έτσι έγκυρα μονοπάτια 

στην αναζήτηση του Θεού. Είναι όμως όλες οι θρησκείες ίδιες; Αυτό που 

παρουσιάζεται άμεσα στον απροκατάληπτο ερευνητή είναι η απάντηση 

που δίνει η κάθε μια από τις θρησκείες στο ερώτημα «ποιος περιμένει 

 
1  J.P. Moreland, Tim Muehlhoff, The God Conversation, 2η έκδοση, Grand Rapids: Inter-

Varsity Press, 2017, σ. 47-52. 
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στην κορυφή». Για τους Βουδιστές, δεν περιμένει κανείς. Οι Βουδιστές 

δεν γνωρίζουν καμία προσωπική θεότητα ή θεό. Για τους Ινδουιστές 

στην κορυφή βρίσκονται χιλιάδες θεοί και θεές. Τον ινδουισμό χαρακτη-

ρίζει η κεντρική θέση που κατέχει η λατρεία ενός πλήθους θεών, που α-

ναπαρίστανται σε ιερές εικόνες και ειδώλια. Για τους Μουσουλμάνους 

μόνο ένας θεός περιμένει. Το να ισχυρίζεται κανείς ότι περισσότεροι από 

ένας κάθονται στην κορυφή παραβιάζει τη ύψιστη πεποίθηση ενός Μου-

σουλμάνου επειδή ο Αλλάχ είναι ένας (Σούρα 112/1-4). Για τους Ιουδαί-

ους, μόνο ένας Θεός περιμένει, ο Γαχβέ—ο Θεός του Μωυσή, του Αβραάμ 

και του Ισραήλ. Για τους Χριστιανούς, στέκεται στην κορυφή του βουνού 

ο τριαδικός Θεός, ο Θεός Πατέρας, ο Θεός Υιός και ο Θεός το Άγιο 

Πνεύμα. Ενώ όλες οι μονοθεϊστικές θρησκείες, το Ισλάμ, ο Ιουδαϊσμός 

και ο Χριστιανισμός, υποστηρίζουν ότι μόνο ένας Θεός βρίσκεται στην 

κορυφή, οι Μουσουλμάνοι και οι Ιουδαίοι διαφωνούν έντονα με τη χρι-

στιανική αντίληψη της Τριάδας. 

 Για ότι αφορά την αναζήτηση του Θεού, οι Μόρλαντ και Μύλχοφ 

προτείνουν τον «λαβύρινθο» ως καταλληλότερη παραβολή2. Η πρό-

κληση της παραβολής αυτής συνίσταται στο να βρει κανείς το ένα και 

μοναδικό μονοπάτι που οδηγεί στο κέντρο του. Κάποιες διαδρομές οδη-

γούν αμέσως στο αδιέξοδο. Άλλες προχωρούν βαθιά στο λαβύρινθο πριν 

συναντήσει κανείς το αδιέξοδο. Υπάρχουν μονοπάτια που τρέχουν πα-

ράλληλα το ένα με το άλλο, έως ότου το ένα απ’ αυτά να «χτυπήσει» σε 

τοίχο, ενώ το άλλο να συνεχίζει. Και εξηγούν γιατί το παράδειγμα του 

λαβύρινθου αποτελεί γι’ αυτούς ένα πιο ταιριαστό αφήγημα περί αναζή-

τησης του Θεού. 

Κατ’ αρχήν, επειδή δίνει αξία στην εξερεύνηση και την αυτό-ανα-

κάλυψη. Ο μόνος τρόπος για να αξιολογήσει κανείς την αποτελεσματικό-

τητα μιας διαδρομής είναι να εξετάσει πού εκείνη οδηγεί. Οδηγεί σε αδιέ-

ξοδο ή στο κέντρο; Ο σοβαρός αναζητητής του Θεού πρέπει να αξιολογεί 

προσεκτικά τις διαδρομές που υποστηρίζουν οι ανταγωνιστικές θρη-

σκείες. Ελλείψεις που βρέθηκαν σε μια διαδρομή αναγκάζουν τον έντιμο 

αναζητητή να εγκαταλείψει ένα μονοπάτι και να αναζητήσει άλλο. 

 Έπειτα, η θεώρηση των θρησκειών ως λαβύρινθος με πολλαπλές 

διαδρομές που κατευθύνονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ανα-

γνωρίζει τις τρελά αντιφατικές απόψεις τους. Σε έναν λαβύρινθο, οι συμ-

μετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι με επιλογές που τους στέλνουν σε ε-

ντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις. Κατευθυνόμενος στον λαβύρινθο, ο 

 
2  Ομ., σ. 52. 
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αναζητητής αποδέχεται την πρόκληση να βρει το μοναδικό μονοπάτι 

που οδηγεί στο κέντρο.  

 Επίσης, όπως σε κάθε λαβύρινθο, μερικές φορές ορισμένες δια-

δρομές κατευθύνονται προς την ίδια κατεύθυνση ή κινούνται παράλ-

ληλα μεταξύ τους. Οι δρόμοι των Μουσουλμάνων, των Ιουδαίων και των 

Χριστιανών κινούνται παράλληλα μεταξύ τους όσον αφορά την πεποί-

θηση ότι ο Θεός είναι ένας. Ο Ινδουισμός και ο Βουδισμός είναι δρόμοι 

παράλληλοι όσον αφορά την πίστη στους νόμους του Κάρμα και της Με-

τενσάρκωσης.  

Τέλος, η παραβολή του λαβύρινθου επιτρέπει στους ταξιδιώτες 

να αναγνωρίσουν τις ομοιότητες που τυχόν υπάρχουν, καθώς τα μονο-

πάτια κατευθύνονται προς την ίδια κατεύθυνση, έστω και αν μόνο ένα 

από αυτά οδηγεί στο κέντρο. 

Οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Θεός, ως κάποιος που στέκεται 

πάνω από τον λαβύρινθο, γνωρίζει ποια μονοπάτια οδηγούν σε αδιέξοδο 

και ποιο είναι αυτό που βρίσκει το στόχο του. Ο Θεός της Βίβλου δεν αρ-

κείται με το να φωνάζει από μακριά για να καθοδηγήσει και να κατευθύ-

νει τους ανθρώπους. Έτσι, ‘κατεβαίνει’ κυριολεκτικά στο πρόσωπο του 

Ιησού Χριστού, για να τους οδηγήσει. Είναι θεμελιώδης για τον Χριστια-

νισμό η πεποίθηση ότι στον Χριστό «όλη η πληρότητα της Θεότητας ζει 

σε σωματική μορφή» (Κολ. 2/9). Από το θεϊκό του πλεονέκτημα, ο Ιη-

σούς Χριστός αποκαλύπτει ότι εκείνος είναι το μονοπάτι που δημιούρ-

γησε ο Θεός για να οδηγήσει τους ανθρώπους μέσα από τον λαβύρινθο 

της ζωής. 

2. Είναι όλες οι θρησκείες αληθινές (πλουραλισμός); 

Στο βιβλίο του «Γιατί να πιστεύει κανείς», ο Αμερικανός επιστήμονας και 

απολογητής Νιλ Σένβι, περιγράφει πώς στο ερώτημα αν ο Χριστιανισμός 

είναι αληθινός, πολλοί απαντούν: «Σαφώς, ο Χριστιανισμός είναι αληθι-

νός γιατί όλες οι θρησκείες είναι αληθινές!» Αυτή η πεποίθηση απεικονί-

ζεται συχνά στην παραβολή των τυφλών και του ελέφαντα: Έξι τυφλοί 

περπατούν μέσα στη ζούγκλα και πέφτουν πάνω σε έναν ελέφαντα. Κα-

θένας από αυτούς πιάνει ένα διαφορετικό μέρος του ζώου. Ο πρώτος τυ-

φλός αρπάζει τον χαυλιόδοντα του ζώου και λέει: «Ο ελέφαντας είναι 

σκληρός και μυτερός, σαν δόρυ». Ο δεύτερος τυφλός πιάνει το αυτί του 

ελέφαντα και λέει: «Όχι! Ένας ελέφαντας είναι μαλακός και επίπεδος, 

σαν βεντάλια». Ο τρίτος τυφλός, που κρατά την ουρά του ελέφαντα, 

λέει: «Όχι, κάνετε και οι δύο λάθος. Ο ελέφαντας είναι μακρύς, λεπτός 
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και εύκαμπτος, σαν σχοινί». Και οι έξι συνεχίζουν να μαλώνουν μέχρι που 

ένας σοφός έρχεται και τους λέει, ότι κρατούν όλοι έναν ελέφαντα. Οι 

δηλώσεις τους είναι όλες αληθινές, αλλά η καθεμία από αυτές περιέχει 

μόνο ένα μέρος της αλήθειας. Το ηθικό δίδαγμα της παραβολής είναι ότι 

η θρησκευτική αλήθεια είναι πολύ λεπτή και πολύπλοκη για να περιέχε-

ται σε οποιαδήποτε θρησκευτική παράδοση. Όλες οι θρησκείες είναι α-

ληθινές, αλλά καμία από αυτές δεν είναι αποκλειστικά αληθινή3. 

Το πιο σοβαρό πρόβλημα με αυτό που χαρακτηρίζεται ‘πλουραλι-

σμός’ είναι το γεγονός ότι δεν λαμβάνει στα σοβαρά ισχυρισμούς που 

διατυπώνονται από συνειδητούς οπαδούς των διάφορων θρησκειών. 

Για παράδειγμα, γράφει ο Σένβι, «έχω περιστασιακά φιλικές συζητήσεις 

με συντηρητικούς μουσουλμάνους σχετικά με τη συγκριτική αξιοπιστία 

του Κορανίου και της Βίβλου. Είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε ο ένας 

τον άλλον, να διορθώσουμε ο ένας τις παρεξηγήσεις του άλλου και να 

συμμετάσχουμε σε μια πολιτισμένη συζήτηση. Σε αυτή τη διαδικασία, 

προσπαθούμε και οι δύο να καταλάβουμε καλύτερα τι πιστεύει ο άλλος. 

Ενώ ο διάλογος μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι διαφωνούμε ουσιαστικά 

σε πολλά θέματα, μπορούμε αυτό να το κάνουμε με αμοιβαίο σεβασμό»4. 

Ο πλουραλισμός (που στην ουσία δεν πρόκειται για τίποτε άλλο 

παρά για μια απολυταρχία έκφρασης) αρνείται τη διαφωνία ανάμεσα 

στις θρησκείες επειδή δέχεται αξιωματικά την ιδέα ότι οι διαφορετικές 

θρησκείες συμφωνούν σε όλα τα ουσιαστικά ζητήματα. Ανεξάρτητα από 

το πόσο ένας Χριστιανός επιμένει πως η θεότητα του Ιησού είναι θεμε-

λιώδης για τον Χριστιανισμό, και ανεξάρτητα από το πόσο ένας Μου-

σουλμάνος επιμένει ότι η θεότητα του Ιησού είναι ασυμβίβαστη με το Ισ-

λάμ, ο πλουραλισμός απαντά ότι τόσο ο Χριστιανός όσο και ο Μουσουλ-

μάνος ‘σφάλλουν’ επιμένοντας στις θέσεις τους. Με άλλα λόγια, πλουρα-

λισμός τις θεωρεί συμβιβάσιμες και αλληλοσυμπληρούμενες ως προς την 

ολική αλήθεια, έστω κι αν λογικά πρόκειται για αμοιβαία αποκλειόμενες 

απόψεις.  

Για χάρη της ειρήνης και για να αποφευχθούν διχόνοιες ανάμεσα 

στους οπαδούς των θρησκειών, οι πλουραλιστές προτιμούν να περιορί-

ζουν την ελευθερία του λόγου, παρά να επιτρέπουν μια ειλικρινή και πο-

λιτισμένη διαφωνία ανάμεσά τους. Είναι σαν να λένε στους οπαδούς των 

θρησκειών, Χριστιανούς, Μουσουλμάνους, Ιουδαίους, Βουδιστές και 

 
3  Neil Shenvi, Why Believe? A Reasoned Approach to Christianity, Wheaton: Crossway, 

2022, σ. 17-19. 
4  Ομ., σ. 18. 
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Ινδουιστές: «Όλοι κάνετε λάθος σχετικά με την αποκλειστική φύση της 

πνευματικής πραγματικότητας. Η δική μας άποψη για την πνευματική 

πραγματικότητα είναι η σωστή». Έτσι, το δίδαγμα της παραβολής που 

αρχικά παρουσιάζεται ως ανεκτικό απέναντι στις θρησκείες, καταντάει 

αποκλειστικό, αυταρχικό5. 

3. Η διαφορά που κάνει ο Ιησούς Χριστός 

Σχεδόν όλες οι θρησκευτικές θεωρίες βασίζονται στην προϋπόθεση ότι 

μπορούμε να εξιλεωθούμε για τις ηθικές μας αποτυχίες6. Με άλλα λόγια, 

λειτουργούν ως τραπεζικός λογαριασμός: Συσσωρεύοντας αρκετή ηθική 

πίστωση, μπορούμε να αντισταθμίσουμε τις ηθικές μας υποχρεώσεις. 

Αλλά οποιοσδήποτε προβληματισμός σχετικά με την πραγματική φύση 

της ηθικής αποτυχίας δείχνει ότι ένας τέτοιος συλλογισμός είναι εξαιρε-

τικά αμφίβολος. Οι συγγραφείς της Βίβλου υπογραμμίζουν την απελπι-

στική ηθική μας κατάσταση, αλλά μιλούν επίσης για τη χάρη της συγχώ-

ρεσης που προσφέρει ο Θεός (βλ. Ιωάν. 3/16, Ρωμ. 3/23-24 και Εφ. 2/8-

9).  

Σε αντίθεση με την ιδέα τέτοιου είδους ‘ηθικού μητρώου’, η Βί-

βλος προσφέρει δύο παρομοιώσεις για την αμαρτία που καταδεικνύουν 

την ανάγκη μας για σωτηρία: πρώτον, την αμαρτία ως παράβαση ενός 

θεϊκού ηθικού νόμου και δεύτερον, την αμαρτία ως σκλαβιά εξάρτησης. 

Η ιδέα ότι η αμαρτία είναι παράβαση του ηθικού νόμου του Θεού 

είναι ίσως η πιο κοινή αντίληψη: ο Θεός μάς έδωσε τις Δέκα Εντολές και 

τον Χρυσό Κανόνα, και η παραβίαση αυτών των εντολών αποτελεί αμαρ-

τία. Η κατανόησή μας περί αμαρτίας είναι βέβαια ανεπαρκής επειδή εί-

ναι μονομερής, αλλά—όσον αφορά το θέμα—σωστή. Ωστόσο, πολύ λίγοι 

άνθρωποι συνδέουν την ιδέα της αμαρτίας ως παράβαση με οικτρά επα-

κόλουθα. Όπως και στην Παλαιά Διαθήκη, το σταθερό θέμα της Καινής 

Διαθήκης, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων του ίδιου του Ιησού, εί-

ναι ότι η αμαρτία είναι παράβαση του νόμου του Θεού και ότι «ο μισθός 

της αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμ. 6/23). 

Μια δεύτερη βιβλική αντίληψη για την αμαρτία είναι αυτή της 

δουλείας. Αμαρτάνουμε ασύστολα επειδή ενεργούμε κάτω από τις επιθυ-

μίες μας. Με άλλα λόγια: είμαστε σκλάβοι της αμαρτίας. Στην επιστολή 

του προς τους Ρωμαίους, ο Παύλος ρωτά: «Δεν ξέρετε πως σ' όποιον 

 
5  Βλ. και Timothy Keller, The Reason for God: Belief in an Age of Scepticism, Νέα Υόρκη: 

Penguin, 2008), σ. 8–14. 
6  Βλ. Shenvi, ομ., σ. 212-226. 
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δείχνετε δουλική υπακοή, σ' αυτόν και ανήκετε ολοκληρωτικά; Έτσι, ή 

ανήκετε στην αμαρτία, και τότε σας περιμένει ο αιώνιος θάνατος ή υπα-

κούτε στον Θεό, και σας προσμένει η σωτηρία μαζί του» (Ρωμ. 6/16). Ο 

Ιησούς εξέφρασε την ίδια σκέψη ως απάντηση στους θρησκευτικούς η-

γέτες που προσβλήθηκαν στην πρότασή του ότι μπορούσε να τους ελευ-

θερώσει από τη σκλαβιά τους. Τους είπε: «Σας βεβαιώνω πως όποιος α-

μαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δούλος όμως δεν ανήκει για πά-

ντα σε μια οικογένεια, ενώ ο γιος ανήκει σ' αυτήν για πάντα. Αν, λοιπόν, 

σας ελευθερώσει ο Υιός, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» (Ιωάν. 

8/34–36). Για να χρησιμοποιήσουμε τη σύγχρονη ορολογία, θα μπορού-

σαμε να αντικαταστήσουμε τη λέξη ‘δουλεία’ με τη λέξη ‘εθισμός’. Ο εθι-

σμός είναι καταστροφική συνήθεια που δεν μπορούμε να την σταματή-

σουμε και που ελέγχει τη ζωή μας. Ο εξαρτημένος μπορεί να είναι σε άρ-

νηση και να επιμένει ότι μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή. Ή μπο-

ρεί να ξέρει ότι ο εθισμός του του καταστρέφει τη ζωή και κυριολεκτικά 

τον σκοτώνει. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο εθισμός είναι αφέντης. Το να θεω-

ρούμε την αμαρτία ως ένα είδος δουλείας είναι χρήσιμο συμπλήρωμα της 

θεώρησής της ως παράβαση του θεϊκού ηθικού νόμου. 

Γι’ αυτό χρειαζόμαστε συγχώρεση, αλλά χρειαζόμαστε κάτι πε-

ρισσότερο από μια απλή συγχώρεση. Χρειαζόμαστε και μεταμόρφωση. 

Χρειαζόμαστε κάποιον που σώζει από τη δουλεία, σπάει τις αλυσίδες μας 

και μας οδηγεί στην ελευθερία. 

Η σωτηρία και η αποκατάσταση που προσφέρει ο Θεός παρέχουν 

λύση και στα δύο άνω προβλήματα. Όμως στην περίπτωση της αμαρτίας 

ως εθισμού, η αμαρτία δεν θεραπεύεται μόνο με τη συγχώρηση, επειδή 

αυτή υποδουλώνει. Ένας συγχωρημένος εξαρτημένος δεν παύει να είναι 

εθισμένος. Ακόμα χειρότερα, για έναν εθισμένο που έχει αφυπνιστεί στο 

γεγονός ότι ο εθισμός του τον σκοτώνει, η συγχώρηση χωρίς θεραπεία 

είναι τραγικά ελλιπής. Όταν συνειδητοποιούμε ότι η αμαρτία δηλητηριά-

ζει τη σχέση μας με τους άλλους και δηλητηριάζει τη σχέση μας με τον 

Θεό, δεν θέλουμε απλώς συγχώρηση, ζητάμε θεραπεία. Η απάντηση του 

Θεού στην αμαρτία που κατοικεί στις καρδιές μας, είναι η αναγέννηση.  

Όταν στρεφόμαστε στον Ιησού με μετάνοια και εμπιστοσύνη, ο 

Θεός όχι μόνο μας συγχωρεί αλλά μας μεταμορφώνει. Ο Ιησούς μας προ-

σφέρει μια λύτρωση που όχι μόνο μας σώζει από την οργή αλλά και μας 

αποκαθιστά. Όταν ο Θεός μας σώζει, μας γεμίζει με την παρουσία του δί-

νοντάς μας νέες επιθυμίες.  
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Αυτό κάνει τον Ιησού Χριστό να διαφέρει. Καμία άλλη θρησκεία 

δεν το προσφέρει αυτό. 
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