Κρίση κατάκριση σχολιασμοί.

Γνάθεη: Βαζηιηθή Σωηενηάδε
Η ώνα είκαη έλη. Σε ιίγμ έπμομε νακηεβμύ με όιε ηεκ πανέα, θίιμη θαη
γκωζημί ζα ζοκακηεζμύμε γηα κα πμύμε ηα κέα μαξ θαη κα πημύμε έκα θαθέ
όπωξ θάκμοκ όιμη μη κέμη ζήμενα.
Τα ζέμαηα ζοδήηεζεξ πμηθίια πνώηα ιέμε ηα κέα μαξ μ θαζέκαξ ηα δηθά
ημο θαη μεηά ε ζοδεηήζε επεθηείκεηαη ζε πνάγμαηα πμο μαξ ανέζμοκ ζε άιια
πμο δεκ μαξ ανέζμοκ. Βέβαηα, ε ζοδήηεζε πενηζηνέθεηαη θαη γύνω από
ακζνώπμοξ πμο δεκ είκαη πανόκηεξ, ωξ επί ημ πιείζημκ ηα ζπόιηα ανκεηηθά
είηε εκακηίμκ ζογθεθνημέκωκ ακζνωπωκ είηε θάπμηωκ ζομπενηθμνώκ
γεκηθόηενα. Ο θαζέκαξ έπεη κα πεη ηε δηθή ημο θνίζε γηα αοηόκ ημκ άκζνωπμ
ή γηα αοηήκ ηεκ ζομπενηθμνά, θακείξ δε μέκεη αμέημπμξ, αοηό είκαη θμηκωκία
ακζνώπωκ άιιωζηε. Άιιμηε πάιη ε ζοδήηεζε πενηζηνέθεηαη γύνω από ηεκ
ηενμζύκε. Τα ζπόιηα πμιιά, ε θαηάθνηζε μεγάιε. Καζέκαξ έπεη μηα ανκεηηθή

εμπεηνία κα εληζημνήζεη πμο κα πενηιαμβάκεη έκακ ηενέα, απ' ηε μία ηα πνοζά
άμθηα απ' ηεκ άιιε ε αοηανπηθή ζομπενηθμνά μνηζμέκωκ δηπάδμοκ ηηξ
πανέεξ.
Σηόμαηα λεζημμίδμοκ ιόγηα πμιιέξ θμνέξ βανηά, ιόγηα πμο δεκ μπμνμύκ
κα πάνμοκ πίζω. Μέζα ζ' αοηά ηα ζηόμαηα είκαη ζίγμονα θαη ημ δηθό μμο. Μα
ηη γίκεηαη; Πωξ ηα θαηαθένκω κα μηιάω έηζη, αθμύ δε μμο ανέζεη κα μηιάω
άζπεμα εκακηίμκ θακεκόξ, μύηε κα θμοηζμμπμιεύω, μύηε κα θαηαθνίκω;
Σθέθημμαη πωξ ίζωξ ζέιω κα ηαηνηάλω με ηεκ πανέα, ίζωξ από ηεκ άιιε
παναζύνμμαη. Όμωξ, ζοκεηδεημπμίεζα πωξ όια αοηά είκαη δηθαημιμγίεξ.
Κακείξ δεκ εοζύκεηαη γηα ηεκ δηθή μμο θαθή ζομπενηθμνά πανά μόκμ εγώ.
Υπάνπεη είκαη νεηό πμο ιέεη: Γίκε ε αιιαγή πμο ζέιεηξ κα δεηξ ζημκ
θόζμμ! Ακ ζέιμομε πνάγμαηη κα δμύμε αοηό ημκ θόζμμ κα αιιάδεη, πνέπεη
πνώηα κα αιιάλμομε ηε δηθή μαξ ηε ζομπενηθμνά. Ακ θμηηάλεηξ βαζηά μέζα
ζμο ζα δεηξ πωξ θαμηά θαηάθνηζε, θακέκα θμοηζμμπμιηό, θαμία θαθία πμο ζα
λεζημμίζμομε γηα ημκ άιιμκ δεκ θένκεη ηεκ πναγμαηηθή εοηοπία.
Αοηό δε ζεμαίκεη όμωξ όηη πνέπεη κα δηαπιεθηίδεζαη με ημοξ άιιμοξ,
μύηε κα ηζαθώκεζαη ζοκεπώξ γη αοηά ηα ζέμαηα. Πόζα πνάγμαηα βιέπεη από
ημ ζνόκμ ημο μ Θεόξ θαη γηα θακέκα απ' αοηά δεκ ακηηδνά; Μαξ αθήκεη
ειεύζενμοξ κα πνάλμομε. Αοηό πνέπεη κα θάκμομε θαη μεηξ: κα αθήκμομε
ημοξ άιιμοξ ακζνώπμοξ κα πνάηημοκ θαη κα μηιμύκ όπωξ ζέιμοκ εθείκμη.
Σοκεηδεημπμίεζα πωξ ε θαιύηενε ιύζε είκαη ε ζηωπή. Κη ακ θάπμημξ μαξ
νωηήζεη ηε γκώμε μαξ, μπμνμύμε με ενεμία κα ηεκ εθθνάζμομε. Όζμ ζθιενό
θη ακ αθμύγεηαη, όζμ ζθιενό θη ακ είκαη, ζα πνέπεη κα γίκμομε μη άκζνωπμη
πμο ζέιμομε κα βιέπμομε ηνηγύνω μαξ, κα είμαζηε ημ πανάδεηγμα πμο πνέπεη
κα ιάμπεη ακάμεζα ζημ πιήζμξ, μ άκζνωπμξ αοηόξ πμο έπεη ηε δύκαμε κα

ζηωπήζεη όηακ

όιμη μη άιιμη πμιοιμγμύκ

ή πενηηημιμγμύκ ή αθόμα

θαηαθνίκμοκ-θμοηζμμπμιεύμοκ.
Σογθεθνημέκα γηα ημ ζέμα ηωκ ηενέωκ θαη ηωκ ακζνώπωκ πμο
εθθιεζηάδμκηαη ηαθηηθά, οπάνπεη μία πμιύ μεγάιε πανελήγεζε. Θεωνμύμε όηη
είκαη άκζνωπμη μη μπμίμη έπμοκ απαιιαγεί από ηα πάζε ημοξ, άκζνωπμη αγκμί,
θαζανμί. Όμωξ, αοηό πμο ζα έπνεπε κα έπμομε ζημ μοαιό μαξ είκαη πωξ ε
εθθιεζία είκαη έκα ζεναπεοηήνημ, έκα κμζμθμμείμ γηα ημοξ πκεομαηηθά
αζζεκείξ. Οπόηε, πμημξ επηζθέπηεηαη ηεκ εθθιεζία: μ πκεομαηηθά ογηήξ
ή αοηόξ πμο έπεη ακάγθε κα γηαηνεοηεί; Οη ηενείξ δεκ είκαη οπέν-ήνωεξ, είκαη
άκζνωπμη ζακ εμάξ πμο παιεύμοκ θαζεμενηκά με ηα πάζε ημοξ, πμο
παιεύμοκ με ημκ θαθό ημοξ εαοηό, αοηό πνέπεη κα έπμομε ζημ μοαιό μαξ πνηκ
ημοξ θνίκμομε.
Τώνα πμο πιεζηάδμοκ μη άγηεξ μένεξ αξ βάιμομε έκα ζηόπμ, έκακ ζθμπό:
κα απμθηήζμομε πενηζζόηενε ακεθηηθόηεηα, πενηζζόηενε αγάπε, πενηζζόηενε
ηαπείκωζε. Μόκμ έηζη ζα παναδεπημύμε πνώηα απ' όια ηα ιάζε μαξ, γηαηί
μύηε εμείξ είμαζηε άγημη, θαη έπεηηα ζα μπμνέζμομε κα απμδεπημύμε ημοξ
άιιμοξ γη' αοηό πμο είκαη. Οη άιιμη δεκ είκαη ηέιεημη, αιιά μύηε θη εμείξ μη
ίδημη είμαζηε, αοηό κα ζομόμαζηε.

Καη θάηη ηειεοηαίμ. Τεκ επόμεκε θμνά πμο ζα βνεζμύμε ζε πανέα, αξ
γίκμομε αοηόξ μ άκζνωπμξ πμο ζα ζέιαμε κα έπμομε γηα θίιμ, γηα ζύδογμ,
γηα ζοκηνμθηά!

