


Είναι νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων. Έξω το κρύο τσουχτερό 
και το σκοτάδι βαθύ. Μα στα σπίτια, μέσα σε δωμάτια ζεστά, είναι στημένα 
χριστουγεννιάτικα δέντρα φορτωμένα με λαμπάκια και πολύχρωμα στολί-
δια. Σ’ ένα από αυτά τα δέντρα, σ’ ένα απ’ τα πιο ψηλά κλαριά κρέμεται το 
ωραιότερο χριστουγεννιάτικο στολίδι.

Όχι, δεν είναι μπάλα χρυσαφένια, ούτε κάποιος περίτεχνα σκαλισμένος 
άγγελος, ή μια κρυστάλλινη χιονονιφάδα. Για κοιτάξτε εκεί πάνω… Βλέπε-
τε; Αυτό είναι το στολίδι για το οποίο σας μιλάω.

Ναι, αυτό, το πολυκαιρισμένο, κατατσαλακωμένο σακουλάκι με την κόκ-
κινη κορδέλα. Και μέσα εκεί υπάρχει μια καραμέλα – πολύ σκληρή, είναι η 
αλήθεια. Μία και μόνη καραμέλα από τις πολλές που είχε μέσα του.

Γιατί θα πρέπει να φανταστείτε πως αυτό το σακουλάκι κάποτε ήταν γε-
μάτο με καραμέλες…
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Αγγελική Δαρλάση
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Μια ιστορία που πολλοί ήθελαν να αποσιωπήσουν,  
ή ν’ αφήσουν να ξεχαστεί, και που πολλοί δεν την πίστεψαν 
ποτέ κι έλεγαν πως δεν ήταν παρά ένας θρύλος.

Κι όμως αυτή η ιστορία είναι αληθινή, αφού… πράγματι,  
τα Χριστούγεννα του 1914, κατά τη διάρκεια του Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου, η χριστουγεννιάτικη μαγεία 
απλώθηκε στο Δυτικό Μέτωπο και οι άνθρωποι έκαναν 
πράξη το μήνυμα για αδελφοσύνη κι επί γης ειρήνη.
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Αυτή είναι η ιστορία ενός ξεχωριστού χριστουγεννιάτικου  
στολιδιού, που κρέμεται σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο  
κάπου σ’ ένα σπίτι, σε μια χώρα από τις πολλές του κόσμου.

Είναι η ιστορία ενός αγοριού που, αν κι έμοιαζε με ξωτικό,  
ντύθηκε στρατιώτης για να πάει να πολεμήσει σε έναν  
από τους αγριότερους πολέμους.

Είναι παράλληλα κι η ιστορία μιας μικρής εκεχειρίας  
σ’ έναν μεγάλο πόλεμο – όταν μέσα από τα χαρακώματα  
εμφανίστηκαν χριστουγεννιάτικα δεντράκια.
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