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Χρειάστηκε να ακούσουμε τα κάλαντα από τα παιδιά για να αντιληφθούμε ότι είναι
Χριστούγεννα και ότι υπάρχουν και άλλα εκτός της πολιτικής που χρειαζόμαστε και έχουν
ουσιαστική και πραγματική αξία.

Όταν ξεκίνησε η κρίση τα Χριστούγεννα από γιορτή κατανάλωσης είχαν πάρει και τη μορφή
της προσφοράς και της υποστήριξης σε όσους είχαν πολύ έντονα οικονομικά προβλήματα.
Κάτι που είχαμε ξεχάσει η δεν βλέπαμε.

Τότε ακόμη υπήρχαν χρήματα ,μισθοί και η ανεργία δεν είχε πάρει ακόμη την κατρακύλα,
και ήταν ποιό εύκολο να υπάρξει διάθεση για αλληλεγγύη .

Ευτυχώς τα επόμενα χρόνια παρόλα τα προβλήματα η κοινωνική προσφορά δεν έλειψε και
παρόλο το μέγεθος της κοινωνικής κρίσης πολιτεία, εκκλησία και ιδιώτες συμβάλλουν και
το πρόβλημα είναι αμβλυμμένο.

Ένα πιάτο φαγητό πάντα υπάρχει και τουλάχιστον στην πόλη μας δεν υπάρχουν άστεγοι
που είναι αναγκασμένοι να ζουν στους δρόμους.

Τα Χριστούγεννα φέτος με το άσχημο πολιτικό κλίμα να κυριαρχεί και με την οικονομική
κρίση στην ακμή της δεν προσφέρονται για έντονη εορταστικό κλίμα. Αν και το μήνυμα των
Χριστουγέννων δεν χρειάζεται χρήματα για να υπηρετηθεί. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις
εργαζομένων έχει πληρωθεί μόνο το δώρο ενώ σε πολλούς επιχειρηματίες και
επαγγελματίες δεν υπάρχει ούτε δώρο ούτε μισθός.
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Η ελπίδα μένει πάντα εκεί στο βάθος, μικρός φως, και βοηθά να συνεχίσουμε μέσα στις
δυσκολίες.

Ας βγάλουμε από το μυαλό μας τα κόμματα, τους βουλευτές και τις εκλογές και ας
προτάξουμε τις άλλες αξίες μεταξύ των ανθρώπων ως ζητούμενο και στήριγμα για την
κοινωνία.

Επιθετικότητα, και συμφέροντα, ας μην καθορίζουν τις σχέσεις μας. Τουλάχιστον γι' αυτές
τις μέρες.

Όταν ησυχάσει για λίγο η ψυχή είναι καλύτερα για όλους και για μας τους ίδιους και για
τους γύρω μας.

Όσο μπορούμε καλύτερα ας γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα.

Χρόνια πολλά.
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