
Η δημιουργία του κόσμου 

http://physics4u.wordpress.com/2012/06/01/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CF%82-%CE%AE%CE%BB%CE%B8%CE%B1%CF%84%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD/


Οι άνθρωποι πάντα ρωτούν  

• Γιατί ζει ο άνθρωπος;  

• Γιατί πεθαίνει;  

• Γιατί δυστυχεί;  

• Πώς μπορεί να γίνει ευτυχισμένος;  

• Γιατί κάνει λάθη;  

• Ποια είναι η θέση του μέσα στον κόσμο;  

• Ποιος και για ποιο σκοπό δημιούργησε τον κόσμο; 



Σε ποια βιβλία βρίσκονται οι απαντήσεις τους; 

Στα βιβλία 
των 

θρησκειών 

http://samakos9.blogspot.gr/2014/02/blog-post_13.html


Πώς εξηγούν οι Βαβυλώνιοι τη δημιουργία του κόσμου 

Στο Βαβυλωνιακό έπος Ενούμα Ελίς ο κόσμος 
δημιουργήθηκε από μίσος και πόλεμο μεταξύ των θεών.  

http://utopisticahistorica.wordpress.com/2013/06/19/la-idea-de-la-regeneracion-en-el-poema-babilonico-de-la-creacion-enuma-elish/


Το βαβυλωνιακό έπος της δημιουργίας «Enûma Eliš» 
 

Μία από τις επτά πλάκες όπου είναι γραμμένο το 
βαβυλωνιακό έπος της δημιουργίας «Enûma Eliš», που 
βρέθηκε στα ερείπια της βιβλιοθήκης της Νινευή και 
σήμερα φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο, 
αναφέρει: 
Όταν ψηλά οι ουρανοί δεν είχαν ονομαστεί... 
Όταν κάτω η γη δεν είχε όνομα... 
Γεννήθηκαν οι θεοί... 
Τότε συγκρούστηκαν η  τερατόμορφη θεά Τιαμάτ και ο 
Μαρδούκ, ο σοφότερος από τους θεούς, επιτέθηκαν ο 
ένας στον άλλον και άρχισαν να μάχονται...  
Ο Μαρντούκ νικάει την Τιαμάτ και το στρατό της.  
Την έκοψε στα δύο, όπως ένα κοχύλι. To μισό σώμα της 
έγινε γη και τ’ άλλο μισό  ουρανός, στον οποίο 
τοποθετήθηκαν ο ήλιος, η σελήνη κα τα άστρα. Το μισό 
το διαμόρφωσε σε ουράνιο θόλο. Τοποθέτησε το 
κεφάλι της σε έναν τόπο και σχημάτισε ένα βουνό...  
Από τα μάτια της έκανε να πηγάσουν ο Τίγρης και ο 
Ευφράτης… 

http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_sumer_annunaki01.htm


Από τη θεογονία του Ησιόδου 
«Πρώτο απ’ όλα έγινε το Χάος 
και έπειτα η Γη με το πλατύ στήθος,το αιώνιο στερεό βάθρο όλων… 
Από το Χάος γεννήθηκαν το Έρεβος και η μαύρη Νύχτα. 
Και από τη Νύχτα γεννήθηκαν ο Αιθέρας και η Ημέρα… 
Η Γη γεννάει μόνη της τον Ουρανό, ο οποίος είναι τόσο μεγάλος όσο και αυτή 
και μπορεί και την αγκαλιάζει. Στην συνέχεια, γεννάει πάλι μόνη της τα Όρη 
και τον Πόντο.  
Έπειτα αφού πλάγιασε με τον Ουρανό, γέννησε  τους 12 Τιτάνες, τους 
Κύκλωπες και τους Εκατόγχειρες. 
Αργότερα ο Τιτάνας Κρόνος, αφού παίρνει την εξουσία από τον πατέρα του, 
ενώνεται με την αδερφή του, Τιτάνιδα Ρέα, και αποκτούν τους 6 Θεούς: τον 
Δία, την Ήρα, τον Ποσειδώνα, την Δήμητρα, τον Πλούτωνα και την Εστία.  
Από το αίμα του Ουρανού, γεννιούνται οι Ερινύες, οι Γίγαντες και οι Νύμφες, 
ενώ από το σπέρμα του που πέφτει στη θάλασσα και μέσα από τον αφρό, η 
Θεά Αφροδίτη.  
… οι υπόλοιποι Ολύμπιοι Θεοί Άρης, Ήφαιστος, Αθηνά, Απόλλωνας, Άρτεμις 
και Ερμής είναι παιδιά του Δία». 



Η Παλαιά Διαθήκη απαντάει 

 Ο Θεός της Διαθήκης είναι ο δημιουργός και 

 κανένα στοιχείο, καμιά δύναμη του κόσμου που 
κατά καιρούς θεοποίησε δεν είναι θεός. 



Πότε που και γιατί γράφτηκαν τα βιβλία  

της Παλαιάς Διαθήκης; 

Και η Αγία Γραφή και η εκκλησιαστική παράδοση αποδίδουν τη συγγραφή 

της Πεντατεύχου στο Μωυσή. Στην ίδια την Πεντάτευχο υπάρχουν 

μαρτυρίες, ότι ο Μωυσής κατέγραψε λόγους και γεγονότα. Ο Μωυσής 

χρησιμοποίησε παλιότερες προφορικές και γραπτές πηγές. Μεταγενέστερα 

παρεμβλήθηκαν και μερικές προσθήκες.   

Η θεωρία των πηγών (Wellhausen), μια φιλελεύθερη/κριτική άποψη, 

αρνείται ότι ο Μωυσής έγραψε την Πεντάτευχο. Διδάσκει πως η αυτή 

αποτελείται από τέσσερις διαφορετικές πηγές. Τον «Γιαχβιστή», τον 

«Ελωχειμιστή», τον «Δευτερονομιστή» και τον «Ιερατικό κώδικα», οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από τα γράμματα J, E, D και P αντίστοιχα. Έτσι ενώ από 

την αρχαιότητα ήταν αποδεκτό ότι συγγραφέας των πέντε βιβλίων υπήρξε ο 

Μωυσής, αν και ειδικά η Γένεση φαίνεται να αποτελεί σε μεγάλο βαθμό 

συρραφή του υλικού που είχε ο Μωυσής στη διάθεσή του από τους 

προγόνους του, αποδίδονται σήμερα αρκετές αμφιβολίες για το αν όντως 

ήταν αυτός ο συγγραφέας. Διάφορες απόψεις διατυπώνονται πως είτε δεν 

συνεγράφη από τον Μωϋσή, είτε συνεγράφη εν μέρει.  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H9SFOxys2AsJ:www.oodegr.com/oode/grafi/kritiki/pentat1.htm+%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%85&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H9SFOxys2AsJ:www.oodegr.com/oode/grafi/kritiki/pentat1.htm+%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%85&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H9SFOxys2AsJ:www.oodegr.com/oode/grafi/kritiki/pentat1.htm+%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%85&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H9SFOxys2AsJ:www.oodegr.com/oode/grafi/kritiki/pentat1.htm+%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%85&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H9SFOxys2AsJ:www.oodegr.com/oode/grafi/kritiki/pentat1.htm+%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%85&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H9SFOxys2AsJ:www.oodegr.com/oode/grafi/kritiki/pentat1.htm+%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%85&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H9SFOxys2AsJ:www.oodegr.com/oode/grafi/kritiki/pentat1.htm+%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%85&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr


«Ο Κύριος είπε στο Μωυσή· γράψε αυτά που σου λέω, γιατί με βάση 
αυτά τα λόγια εγώ θα συνάψω διαθήκη μαζί σου και με τους 
Ισραηλίτες» - Έξοδ. λδ' 27. 
«Όταν τέλειωσε ο Μωυσής να γράφει τα λόγια αυτού του νόμου σε 
βιβλίο, έδωσε την ακόλουθη προσταγή στους Λευίτες [...] πάρτε αυτό 
το βιβλίο του νόμου και βάλτε το πλάι στην Κιβωτό της Διαθήκης του 
Κυρίου, του Θεού σας, για να υπάρχει εκεί για μάρτυρας εναντίον σας» 
- Δευτ. λα' 24-26. 
«Συγκεντρώθηκε όλος ο λαός [...] ζήτησαν από τον Έσδρα, τον ιερέα 
και γνώστη του νόμου, να φέρει στη συγκέντρωση το βιβλίο του 
νόμου, που ο Κύριος τον είχε δώσει στους Ισραηλίτες μέσω του 
Μωυσή [...] Κι από τότε που ανέτειλε ο ήλιος μέχρι το μεσημέρι ο 
Έσδρας τους διάβασε από το βιβλίο του νόμου, και όλος ο λαός 
άκουγε προσεκτικά » - Νεεμ. η, 1-3. 
«Αν πράγματι πιστεύατε στον Mωυσή, θα πιστεύατε και σε μένα, 
αφού για μένα έγραψε εκείνος» - Ιωάν. ε, 46. 

Αγιογραφικές μαρτυρίες  



Η Γένεσις  
 

 Το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς 
Διαθήκης. Αρχίζει με τη 
διήγηση της δημιουργίας του 
κόσμου, θέμα που πάντα 
απασχολούσε τους 
ανθρώπους. 

 Σύμφωνα με τους 
Εβδομήκοντα φέρει τον τίτλο 
Γένεσις= απαρχή (η πρώτη 
αρχή), δημιουργία. 

 Στην εβραϊκή Βίβλο κατά 
αρχαία συνήθεια των λαών της 
περιοχής τιτλοφορείται από τις 
πρώτες λέξεις του κειμένου 
του Μπερεσίθ (στην αρχή). 

http://www.lulu.com/shop/ras-iadonis-tafari/bereishith-hebrew-book-of-genesis-torah-portion-vol1/paperback/product-18623635.html


Πώς γράφτηκε  

το βιβλίο της Γενέσεως;  

• Με τις γνώσεις και τα δεδομένα της 
εποχής. 

• Με σύμβολα και εικόνες. 

• Ερμηνεύοντας τις εικόνες αυτές και τα 
σύμβολα βρίσκουμε τις βαθύτερες 
αλήθειες που κρύβονται πίσω από αυτά. 



• Σκοπός του είναι να απαντήσει στο 
ερώτημα γιατί δημιουργήθηκε ο κόσμος, 
ποιο είναι το νόημα και ο σκοπός της 
ύπαρξης του ανθρώπου. 

• Παρουσιάζει λοιπόν το μεγαλείο και την 
αγάπη του Δημιουργού, και παράλληλα 
τον υψηλό προορισμό του ανθρώπου. 

 Τι γνώριζαν οι άνθρωποι τότε;  

 Πώς φαντάζονταν τον κόσμο; 

Γιατί ο συγγραφέας/είς έγραψαν τη Γένεση; 



Το κοσμοείδωλο (εικόνα για το σύμπαν) 
της Παλαιάς Διαθήκης 

• Τα νερά πάνω από τον 

θόλο του ουρανό 

• Οι τρύπες για την βροχή 

• Η σελήνη και ο ήλιος (που 

ήταν και θεοί) 

• Αν έφτανες στην άκρη θα 

γκρεμιζόσουν στον 

ωκεανό 

• Οι κολόνες που στήριζαν 

τη γη 

http://ntsireve.blogspot.com/2016/10/12.html


Το σύστημα του Κοπέρνικου 

Η γη είναι μόνον ένας 
από τους πολλούς 
πλανήτες που 
περιστρέφονται γύρω 
από τον ήλιο. 

Δισεκατομμύρια ήλιοι 
αποτελούν ένα 
γαλαξία. Το σύμπαν 
αποτελείται από 
πολλούς γαλαξίες.  



 

Ποια είναι η σχέση της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ με τη 
διήγηση της ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ για τη 
δημιουργία; 



Πίστη και επιστήμη είναι δυο μεγέθη,  
που αλληλοσυμπληρώνονται και  

δεν αλληλοαποκλείονται. 

Σύγκρουση που έχει ξεπεραστεί 

Κάποιοι αρνούνταν την Αγία Γραφή, επειδή το 
κοσμοείδωλό της δε συμφωνούσε με τις 
επιστημονικές αλήθειες, 

ενώ κάποιοι άλλοι αρνούνταν τις επιστημονικές 
αλήθειες, επειδή δε συμφωνούσαν με την Αγία 
Γραφή. 



Άλλοι είναι οι σκοποί της επιστήμης και άλλοι της Αγίας Γραφής 
 

 Η Παλαιά Διαθήκη  και όλες οι θρησκείες απαντούν στο ερώτημα 
ΠΟΙΟΣ και ΓΙΑΤΙ   δημιούργησε  τον  κόσμο,  

 ενώ οι Επιστήμες (Βιολογία, Κοσμολογία, Χημεία, Γεωγραφία) 
στο ΠΟΤΕ και ΠΩΣ δημιουργήθηκε αυτός ο κόσμος.   

 Η Αγία Γραφή δεν είναι επιστημονικό βιβλίο. Δεν γράφτηκε για 
να μας διδάξει επιστήμη, αλλά σωτηρία.  

 

      «Η Βίβλος δεν αποβλέπει να μας πληροφορήσει πώς έγιναν οι 
ουρανοί, αλλά πώς θα πάμε στους ουρανούς». Γαλιλαίος. 

 

     «Όλες οι θεωρίες για τη δημιουργία του Σύμπαντος… δεν είναι… καν 
επιστήμη. Δεν έχουμε ολοκληρωμένη επιστήμη… Επιστήμη σημαίνει 
μετρήσιμα -επαληθεύσιμα- αποτελέσματα σε συνθήκες εργαστηρίου. 
Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ανιχνεύσεις και προβολές». Καναδός 

κοσμολόγος James Peebles.  
 

   Γινώσκουσα πίστη και πιστεύουσα γνώση 



Ονόματα θρησκευόμενων επιστημόνων 
αναμφισβήτητου κύρους 

Μέντελ 
Κέπλερ 
Αϊνστάιν 
Βάκων 
Πασκάλ 
Νεύτων 
Λάϊμπνιτς 
Καρτέσιος 
Ράμσεϊ 
Αμπέρ 

Γκάους 
Καρρέλ 
Φαραντέι 
Μάξγουελ 
Χάιζεμπεργκ 
Κυβιέ 
Παστέρ 
Λίστερ 
Κ. Μαλτέζος 
και άλλοι. 



α) Η θεωρία της «μεγάλης 
έκρηξης» (Big Bang Theory). Κατ' 
αυτήν το σύμπαν στην αρχή ήταν 
μια μικρή ομοιογενής και 
υπερσυμπυκνωμένη μάζα, η 
οποία εξερράγη, τα υλικά της 
εκτοξεύτηκαν στο κενό και 
σχηματίστηκε το απέραντο 
αστρικό σύμπαν με τους γαλαξίες. 

β) Η θεωρία του παλλόμενου 
σύμπαντος. Σύμφωνα με αυτήν 
το σύμπαν συστέλλεται και 
διαστέλλεται διαδοχικά και 
ομοιόμορφα κατά περιόδους 
δισεκατομμυρίων ετών. Στην 
τωρινή του φάση το σύμπαν 
βρίσκεται στη φάση της 
διαστολής. 

Οι Επιστημονικές 
Θεωρίες  

Δημιουργίας του 
Σύμπαντος 

http://www.physics4u.gr/articles/2008/inflation_story.html


   Ο κόσμος γύρω μας,  

ένα καθημερινό θαύμα !  



O άνθρωπος… δημιουργήθηκε για να φροντίζει τη γη και να ζει σε αυτήν, καθώς 
αυτή είναι το φυσικό σπίτι του (Γένεση 2:15). 

http://crazy-frankenstein.com/spring-landscape-wallpapers.html


«Πάντα ὅσα ἠθέλησεν ὁ Κύριος ἐποίησεν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ, 
ἐν ταῖς θαλάσσαις καὶ ἐν ταῖς αβύσσοις» (Ψαλμ. 134΄ 6).                

Kalahari, Desert 

http://www.venturepublications.com.na/images/preview/2d9_dunes_11.jpg


Mauna Loa 
Volcano 

(Located in the 
Hawaii islands) 

«Ἐκ γὰρ 
μεγέθους καὶ 
καλλονῆς 
κτισμάτων 
ἀναλόγως  
ὁ γενεσιουργὸς 
αὐτῶν 
θεωρεῖται». 
(Σοφ. Σολ. 13,5)  

 

http://listdose.com/top-10-most-active-volcanoes-in-the-worlds/


Grand Canyon 

"Μέγας εἶ, Κύριε, καί θαυμαστά τά ἔργα Σου, καί οὐδείς λόγος 
ἐξαρκέσει πρός ὕμνον τῶν θαυμασίων Σου" (Εὐχή Μεγάλου Ἁγιασμοῦ). 

http://www.boomsbeat.com/articles/31/20140109/37-amazing-photos-that-capture-the-beauty-of-the-grand-canyon.htm


Mount Everest 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Everest_North_Face_toward_Base_Camp_Tibet_Luca_Galuzzi_2006_edit_1.jpg


Fuji mount 

http://www.haussonnenschein.com/images/mount_fuji/mount_fuji13.jpg


The White Nile 
Canyonlands of Ethiopia  

http://www.canyonsworldwide.com/africa/C Blue Nile Falls.JPG


Le Taha’a Island Resort & Spa Bora Bora 

«Θεέ μου, πόσο μπλε ξοδεύεις για να μη σε βλέπουμε!» 
                                                                               Οδυσσέας Ελύτης                                                                         

https://www.google.gr/search?q=bora+bora+island&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=p3nWU6WnGeyh7AaZsIC4BA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1024&bih=635


http://www.myspace.com/ajatts


https://www.oodegr.com/oode/genesis/adam7.htm


http://www.divetrip.com/maldives/reefscene04.jpg


http://www.msplinks.com/MDFodHRwOi8vcGhvdG9idWNrZXQuY29tL2ltYWdlcy9uYXR1cmU=


«Το φτερό  και το μάτι μιας πεταλούδας συντρίβουν  
τους άθεους» (φυσιοδίφης Λινέ, πατέρας της Βοτανικής) 



«Οὐδὲ Σολομὼν 
ἐν πάσῃ τῇ 
δόξῃ αὐτοῦ 
περιεβάλετο ὡς 
ἓν τούτων»  

(Ματθ. 6, 29).  

http://stargatpantokratoria.blogspot.com/


 Έγινε μόνος του; 

 υπήρχε πάντοτε; 

 προήλθε από το χάος; 

 

    Εάν καθετί που υπάρχει έχει αυτόν πού το 

κατασκεύασε και εκπληρώνει κάποιο προορισμό, 

είναι δυνατό αυτός ο ωραίος κόσμος να έγινε στην 

τύχη χωρίς κανένα σκοπό; 

Ποιος δημιούργησε τον κόσμο; 



«Αὐτὸς εἶπε καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο 
καὶ ἐκτίσθησαν» (Ψαλμ. 32,9). 

«Εάν έπρεπε να συνοψίσω σε 
σαράντα γραμμές τα πιο 
αυθεντικά δεδομένα της 
γεωγονίας, θα αντέγραφα το 
κείμενο της Γενέσεως». 

Αλ. Λαπαράν, Γάλλος καθηγητής της Γεωλογίας 

 
 

«ἐκ γὰρ μεγέθους καλλονῆς 
κτισμάτων ἀναλόγως ὁ 
γενεσιουργὸς αὐτῶν θεωρεῖται». 

 Σοφία Σολομῶντος 13, 5. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Monreale_creation_earth.jpg


«Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν,  

Πατέρα Παντοκράτορα, 

Ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς,  

ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων».  

«Κάλλιστος ὁ κόσμος· ποίημα γὰρ Θεοῦ έστι», Θαλῆς ὁ Μιλήσιος. 

«Νοῦς τις ἐστί ὁ τὰ πάντα διακοσμήσας», Ἀναξαγόρας. 

«Ὁ κόσμος εἰκὼν τοῦ νοητοῦ Θεοῦ, μέγιστος καὶ ἄριστος, 
κάλλιστός τε καὶ τελειότατος γέγονε», Πλάτων. 

http://stargatpantokratoria.blogspot.com/


Πώς να σωπάσω-Νίκος Ξυλούρης 
 
Πώς να σωπάσω μέσα μου...  
την ομορφιά του κόσμου...  
Ο ουρανός δικός μου...  
η θάλασσα στα μέτρα μου...  
 
Πώς να με κάνουν να τον δω...  
τον ήλιο μ’ άλλα μάτια...  
Στα ηλιοσκαλοπάτια...  
Μ’ έμαθε η μάνα μου να ζω...  
 
Στου βούρκου μέσα τα νερά...  
ποια γλώσσα μου μιλάνε...  
αυτοί που μου ζητάνε...  
να χαμηλώσω τα φτερά... 

Αξιολογώντας: 
Η ευθύνη του ανθρώπου έναντι της δημιουργίας.  
Προβολή εικόνων με το τραγούδι «Πώς να σωπάσω...» με θέμα την ομορφιά 
και την  αρμονία  του κόσμου.   
Οι  μαθητές/μαθήτριες γράφουν  σε  αυτοκόλλητα χαρτάκια μια σκέψη ή ένα 
συναίσθημα σχετικά με την ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στην κτίση. 
https://www.youtube.com/watch?v=k-UKum5XxfE 

Στα ηλιοσκαλοπάτια... Μ’ έμαθε η μάνα μου να ζω...  
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