
                    Μια αληθινή ιστορία, που η Ιστορία έχει ξεχάσει 

 

               

Δεκέμβριος 1914.Παραμονή Χριστουγέννων. Δυτικό Μέτωπο. Δύο αντίπαλες 

παρατάξεις… Γερμανοί, Βρετανοί Γάλλοι. Όπλα και κραυγές δεν ακούγονται… Το 

μόνο που μπορεί να ακούσει κανείς είναι μία απαλή, ήρεμη, χριστουγεννιάτικη 

μελωδία. Σιγά, σιγά δυναμώνει... Σιγά, σιγά περνά και στην νεκρή ζώνη… Ώσπου 

ξαφνικά τελειώνει και τότε αρχίζεις να διακρίνεις φωνές και γέλια. Μέσα στη νεκρή 

ζώνη, οι εχθροί γίνονται φίλοι, οι κραυγές πόνου γίνονται χριστουγεννιάτικες ευχές.   

Αυτή η Ανακωχή σημάδεψε την εποχή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς μία 

σπίθα ελπίδας ξεπήδησε μέσα από τις σκληρές καρδιές των αδίστακτων πολεμιστών. 

Ενώ μέχρι τότε ο Μεγάλος Πόλεμος είχε στοιχίσει χιλιάδες νεκρούς, αυτή η 

συμφιλίωση θα ήταν το τελευταίο πράγμα που θα περίμενε κανείς. Κι όμως, την 

Παραμονή των Χριστουγέννων οι δύο παρατάξεις μοιράστηκαν τις μελωδίες τους, τις 

ευχές τους, τους πόνους τους, τις προσδοκίες τους, τα φαγητά τους. Το πνεύμα των 

Χριστουγέννων φύτρωσε στις ψυχές τους, ξεπέρασαν τον εθνικό τους εγωισμό και 

μετατράπηκαν σε όντα «ανθρώπινα» .Την επόμενη μέρα μάλιστα, αυτή η πολεμική 

εκεχειρία μετατράπηκε σε αθλητική γιορτή μιας και διασκέδασαν όλοι οι στρατιώτες 

μαζί παίζοντας ποδόσφαιρο. Ακόμη, λέγεται, πως τέλεσαν μία χριστουγεννιάτικη 

λειτουργία και ύστερα έθαψαν τους νεκρούς τους. 

Αυτές οι ωραίες εμπειρίες, παρόλα αυτά, κάποτε έλαβαν τέλος. Περιττό να 

αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη ανακωχή πραγματοποιήθηκε παρά τις εντολές των 

στρατηγών και πολιτικών. Έτσι, εντέλει, η πράξη αυτή θεωρήθηκε από τους ισχυρούς 

κάθε χωρών, προδοτική προς τις πατρίδες τους και το καθήκον τους. Το αποτέλεσμα 

ήταν ακόμη πιο καταστροφικό, διότι κάθε παράταξη μετακινήθηκε σε εντελώς 

μακρινές περιοχές, και έτσι σκοτώθηκαν οι πολεμιστές του Δυτικού Τάγματος. 

Έγιναν ,ωστόσο, και τα επόμενα χρόνια κάποιες ιδιότυπες εξεγέρσεις και ανακωχές, 

οι περισσότερες από τις οποίες καταπνίγηκαν. 

Μιας που οι γιορτινές μέρες έχουν ήδη ξεκινήσει, το μοναδικό αυτό γεγονός 

ας γίνει αφορμή να παρατηρήσουμε και να σκεφτούμε. Η σημασία του είναι ευρέως 

ουσιαστική. Απλοί πολεμιστές, που δεν προσδοκούσαν τίποτα παραπάνω από μια 

ήρεμη Παραμονή, κατέληξαν να έχουν γίνει σύμβολο της ειρήνης ,της ανθρωπιάς, 

της αγάπης και της αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια των πιο αισχρών πολέμων. 

Επιπλέον, κατάφεραν να αντισταθούν στις εθνικιστικές αντιλήψεις εκείνης της 

περιόδου και να υπερνικήσουν κάθε είδους εγωισμό. Ακόμη, η πράξη τους 

υποδήλωνε αντίσταση κατά της εξουσίας των ισχυρών, οι οποίοι οδήγησαν τα έθνη 

σε αυτές τις σφοδρές πολεμικές συρράξεις . 

Συνοψίζοντας, πιστεύω πως τα μηνύματα αυτά δεν θα περάσουν 

απαρατήρητα. Όταν οι άνθρωποι συνεχίζουν μέχρι σήμερα να αντιμετωπίζουν τέτοια 



κοινωνικά προβλήματα, όταν η πολιτική διαπλοκή εμφανώς υφίσταται, όταν ο 

πόλεμος μαστίζει ακόμη κάποιες περιοχές, όταν η αγάπη και η αλληλεγγύη 

υποβιβάζονται, ιστορίες σαν και αυτή δεν είναι ανώφελες. 
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