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Η συγγραφέας Αγγελική Δαρλάση μας μιλάει για 
την ανακωχή χων Χριστουγέννων στον Μεγάλο Πόλεμο

Αφήγηση στη

Μαρίνα Αγγελάκη

• Εν συντομία
Μια συζήτηση με τη συγγραφέα Αγ
γελική Δαρλάση σχετικά με το βι
βλίο της για τη χριστουγεννιάτικη 
ανακωχή του 1914.

• Γιατί ενδιαφέρει
Βροντερό «όχι» στον μιλιταρισμό.

«Είναι νύχτα της παραμονής των 
Χριστουγέννων. Εξω το κρύο τσου
χτερό και το σκοτάδι βαρύ. Μα στα 
σπίτια, μέσα σε δωμάτια ζεστά, είναι 
στημένα χριστουγεννιάτικα δέντρα 
φορτωμένα με λαμπάκια και πολύ
χρωμα στολίδια. Σ’ ένα από αυτά τα 
δέντρα, σ’ ένα απ’ τα πιο ψηλά κλα
ριά κρέμεται το ωραιότερο χριστου
γεννιάτικο στολίδι. Οχι, δεν είναι 
μπάλα χρυσαφένια, ούτε κάποιος 
περίτεχνα σκαλισμένος άγγελος, ή 
μια κρυστάλλινη χιονονιφάδα. Για 
κοιτάξτε εκεί πάνω... Βλέπετε; Αυτό 
είναι το στολίδι για το οποίο σας μι
λάω. Ναι, αυτό, το πολυκαιρισμένο, 
κατατσαλακωμένο σακουλάκι με 
την κόκκινη κορδέλα». Αρχή πα
ραμυθιού. Ή, ακριβέστερα, αρχή 
μιας ιστορίας γραμμένης για μικρά 
και μεγάλα παιδιά που μας γυρίζει 
πίσω έναν αιώνα.

Η άκρη αυτής της ιστορίας είναι 
δεμένη με μια αόρατη κόκκινη κλω
στή στη λογοτεχνική ανέμη της πο

λυβραβευμένης συγγραφέα Αγγε
λικής Δαρλάση. Αν την ξετυλίξεις, 
θα φτάσεις στη χριστουγεννιάτικη 
ανακωχή του 1914 στον A' Παγκό
σμιο Πόλεμο. «Τη νύχτα εκείνη που 
δεν υπήρχαν πια εχθροί, υπήρχαν 
μόνο άνθρωποι - που ένιωσαν βα
θιά μέσα τους τη μαγεία των Χρι
στουγέννων και την υπόσχεση που 
φέρνουν: πως μπορεί πράγματι να 
υπάρξει αδελφοσύνη και “επί γης ει
ρήνη”, αρκεί να το θέλουμε και να 
το διεκδικήσουμε...».

Οταν οι στρατιώτες 
αρνήθηκαν τον πόλεμο
Το ιστορικό αυτό γεγονός, γνωστό 
ως ανακωχή των Χριστουγέννων, 
που συνέβη στα χαρακώματα της 
πιο σκληρής πολεμικής αναμέτρη
σης που είχε γνωρίσει έως τότε ο 
κόσμος, διέρρευσε από στόμα σε 
στόμα και έμεινε στη συλλογική 
συνείδηση με συμβολικό χαρακτή
ρα: διδάσκει τον ανθρωπισμό και 
την αλληλεγγύη.

Τέτοιες μέρες, παραμονές Χρι
στουγέννων το 2018, η Αγγ. Δαρ
λάση έγραψε μια ιστορία -την οποία 
εικονογράφησε η εικαστικός Αλε
ξία Οθωναίου- για ένα ξεχωριστό 
στολίδι στο δέντρο ενός στρατιώτη 
που επιβίωσε από τον A' Παγκό
σμιο Πόλεμο και είχε ζήσει την ανα
κωχή των Χριστουγέννων του 1914. 
Ο πρώτος σπόρος για το «Ωραιό
τερο χριστουγεννιάτικο στολίδι», 
όπως μου διηγείται, έπεσε στο λο
γοτεχνικό της εργαστήρι καθώς έκα-

Ο INFO

Το «Ωραιότερο 
χριστουγεννιά
τικο στολίδι» 
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νε έρευνα για άλλα μυθιστορήματά 
της. «Η έρευνα σε οδηγεί συχνά σε 
περίεργους συνειρμούς και ευρή
ματα. Οταν έκανα έρευνα για τα μυ- 
θιστορήματά μου “Οταν έφυγαν τ’ 
αγάλματα” και “Το αγόρι στο θεω
ρείο” έπεσα πάλι πάνω στην ιστορία 
της ανακωχής του A' Παγκόσμιου 
Πολέμου και την κράτησα κάπου 
στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Η 
αφορμή δόθηκε όταν στόλιζα πέρυ
σι το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας. 
Βλέπετε, στο δικό μας δέντρο υπάρ
χουν στολίδια που δεν ήταν εξαρ
χής προορισμένα να είναι στολίδια 
χριστουγεννιάτικου δέντρου· έχουν, 
όμως, τη δική τους μικρή ή μεγάλη 
ιστορία και γι’ αυτό τα ξεχωρίζουμε. 
Και κάπως έτσι γεννήθηκε αίφνης 
στο μυαλό μου, μπροστά στο δικό 
μας δέντρο, αυτή η ιστορία. Φυσικά 
ακολούθησε και πάλι έρευνα: η ιδέα 
για το κουμπί-στολίδι προέκυψε από 
το γράμμα ενός Αγγλου στρατιώτη».

Την περίοδο των πρώτων Χρι
στουγέννων του Μεγάλου Πολέμου 
κατά μήκος του Δυτικού Μετώπου 
σημειώθηκαν μεμονωμένα περιστα
τικά ανακωχής ανάμεσα σε Γερμα
νούς, Βρετανούς και Γάλλους στρα
τιώτες οι οποίοι αντάλλαξαν δώρα, 
τσιγάρα και ευχές, τραγούδησαν και 
έπαιξαν ποδόσφαιρο. Περίπου ένα 
εκατομμύριο στρατιώτες κατέβασαν 
τα όπλα αγνοώντας τους ανώτερους 
στρατιωτικούς ενώ πρώτοι οι Γερ
μανοί στόλισαν δέντρα και ξεκίνη
σαν να τραγουδούν. Υστερα από αυ
τές πς ανεπίσημες εκεχειρίες με τα

«Σε εκείνο 
τον πόλεμο ξέρουμε 
πως πολέμησαν 
και νεαρά αγόρια. 
Στο κάλεσμα για 
στρατολόγηση 
ανταποκρίθηκαν 
περίπου 250.000 
Βρετανοί έφηβοι»
Αγγελική Ααρλάση
Συγγραφέας

συγκινητικά περιστατικά στα χαρα
κώματα και οι δύο πλευρές φοβήθη
καν ότι οι στρατιώτες ίσως αμφισβη
τήσουν τον πόλεμο ή προβούν σε 
ανταρσία και έδωσαν εντολές ώστε 
να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο, 
ενώ όποιος αρνιόταν να πολεμήσει 
υφίστατο σκληρή τιμωρία.

Η ιστορία αυτή της χριστουγεν
νιάτικης ανακωχής δεν επαναλή- 
φθηκε τόσο εκτεταμένα κατά τη 
διάρκεια του πολέμου έως το τέ
λος του οποίου, τον Νοέμβριο του 
1918, εννέα εκατομμύρια άνθρω
ποι έχασαν τη ζωή τους. «Σε εκεί
νο τον πόλεμο ξέρουμε πως πολέ
μησαν και νεαρά αγόρια» αναφέρει 
η Αγγελική Δαρλάση. «Στο κάλε
σμα για στρατολόγηση ανταποκρί
θηκαν κι έφυγαν για το μέτωπο πε
ρίπου 250.000 Βρετανοί έφηβοι».

Η σχέση των παιδιών 
με την Ιστορία
Ρωτώ τη συγγραφέα αν τα παιδιά 
αγαπούν την Ιστορία. «Γενικά τα 
παιδιά δυστυχώς δεν αγαπάνε την 
Ιστορία. Κι αυτό επειδή, όπως λέει 
κι ο γιος μου, δεν καταλαβαίνουν τη 
χρησιμότητά της. Το να μαθαίνουν 
δηλαδή όλες αυτές τις πληροφορί
ες, που πλέον τις βρίσκεις αν απλώς 
γκουγκλάρεις». Ο τρόπος που δι
δάσκεται η Ιστορία είναι αυτό που 
απωθεί τα παιδιά, πιστεύει η Αγγε
λική Δαρλάση. «Αν η προσέγγισή 
της γίνει περισσότερο ανθρωπο
κεντρική και με κριτική αντιμετώ
πιση, ίσως τότε τα παιδιά καταλά
βουν και εκτιμήσουν την αξία του 
να γνωρίζεις Ιστορία» υποστηρίζει. 
«Το βλέπω κάθε φορά όταν πηγαί
νω σε σχολεία και συζητάμε με παι
διά που έχουν διαβάσει βιβλία μου 
με ιστορικό υπόβαθρο. Προσεγγί
ζουν την Ιστορία -χάρη φυσικά και 
στη δουλειά των εκπαιδευτικών- 
με άλλο βλέμμα. Η λογοτεχνία και 
γενικότερα η τέχνη θα μπορούσαν 
κάλλιστα να συνδράμουν στη διδα
σκαλία της Ιστορίας».

Η Αγγ. Δαρλάση γράφει από τότε 
που θυμάται τον εαυτό της και τα 
συρτάρια της ήταν ήδη γεμάτα με 
πεζά κείμενα όταν έκανε την επίση
μη εμφάνισή της ως θεατρική συγ
γραφέας με τη βραβευμένη «Μυ
στική συνταγή της Φραντσέσκα 
Ντρίμερ» το 2000. Από τότε έως 
σήμερα μεσολάβησαν πολλές δι
ακρίσεις ενώ πέρυσι βραβεύτηκε 
για το έργο της «Ράιαν και Νουρ 
ή... Νουρ και Ράιαν» με το Κρατι
κό Βραβείο Θεατρικού Εργου για 
Παιδιά 2018. «Ο φίλος μου θεα- 
τροπαιδαγωγός Ηλίας Πίτσικος 
μου πρότεινε να γράψω ως πεζό το 
θεατρικό κείμενο, το οποίο απευ
θυνόταν σε παιδιά, που είχα γρά
ψει για την ομάδα του» μου απα
ντά όταν τη ρωτώ πότε ξεκίνησε να 
γράφει ιστορίες για παιδιά. «Ετσι 
η αρχική ιδέα αυτού του κειμένου 
αναπτύχθηκε, εμπλουτίστηκε, με- 
τουσιώθηκε σε κάτι άλλο και προ
έκυψε το 2003 το μυθιστόρημά μου 
“Ονειροφύλακες” (Εκδόσεις Πα- 
τάκη) που τιμήθηκε με το Κρατι
κό Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνι
κού Βιβλίου. Θα έλεγα λοιπόν ότι 
η αρχή έγινε μάλλον τυχαία αλλά 
η συνέχεια πολύ συνειδητά. Είναι 
μια δική μου ανάγκη αφού η οπτι
κή των παιδιών και των νέων, που 
αναγκαστικά υιοθετώ όταν γράφω 
για παιδιά και νέους, με βοηθάει, 
δεδομένου του ψυχισμού μου, να 
ισορροπώ ως άνθρωπος».
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