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 Επίκαιρα: 
Το δέντρο και το δάσος. 

Ένα παραμύθι που είναι στο χέρι μας να γίνει 
πραγματικότητα αρκεί να βρούμε τη δύναμη. 

Μπορούμε;

Στην πράξη: 
Ανοίξτε τα μάτια σας 

στο πώς θα τα κλείνετε! 
Ακόμη μετράτε προβατάκια για να κοιμηθείτε; 

Ακολουθήστε τις επιστημονικές συμβουλές 
που σας δίνουμε και όνειρα γλυκά. 

Πραγματικότητα: 
Ένα αναλογικό σχολείο

στην ψηφιακή εποχή. 
Σε κάποια σχολεία οι καθηγητές έβγαλαν τους 

υπολογιστές από την πρίζα και «μπήκαν» 
οι ίδιοι. «Μπήκαν στην πρίζα» για ένα πιο 

ανθρώπινο σχολείο. 
Διαβάστε και θα καταλάβετε!

Μικροί θεοί: 
Ο κρυφός «Άγιος Βασίλης». 

Το μόνο που ξεπερνούσε τα πλούτη της τσέπης 
του, ήταν τα πλούτη της ψυχής του. 

Το όνομα του ήταν Λάρι και κάθε Δεκέμβρη 
έπαιρνε το ρόλο του Άγιου Βασίλη. 

Σχολικό προαύλιο: 
«Διαβάζοντας» τα video games. 

Οδηγίες προς ναυτιλομένους – γονείς 
για να μη χαθούν στη θάλασσα των 

video games και των κακών επιλογών. 

Ιδιαίτερα μαθήματα: 
Διάβασμα στο σπίτι;

Χαμένες σελίδες: 
Το ξεχασμένο θαύμα του 1914. 

Στην αρχή αντάλλαζαν σφαίρες. Λίγο 
αργότερα ευχές. Μία ιστορία που αναδεικνύει 
ένα και μόνο πράγμα, μία και μόνη ιδέα. Τους 

ανθρώπους τους ενώνουν πολλά περισσότερα 
πράγματα από εκείνα που τους χωρίζουν.  

Επι-τραπέζια παιχνίδια. 
Έξυπνες, γρήγορες και δημιουργικές συνταγές 

για μικρά και μεγάλα παιδιά. 
Το βάζο με τα ζαχαρωτά περιμένει να γεμίσει 

με τις παρασκευές σας. Ξεκινήστε τώρα!

Αντανακλάσεις: 
«Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη…». 

Ένα φανταστικό, κυριολεκτικά και μεταφορικά, 
γράμμα ενός γονέα στον Άγιο των Ημερών. 

Ποτέ άλλοτε ο Άγιος Βασίλης δεν ήταν τόσο 
κοντά μας. Πολύ κοντά μας…
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Επίκαιρα

Π

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ

«Μην ανησυχείς 
για το μέγεθος του 
Χριστουγεννιάτικού 
σου δέντρου. 
Στα μάτια των παιδιών 
όλα τα δέντρα 
φαντάζουν τεράστια.» 
Larry Wilde, συγγραφέας 

ριν από πάρα πολλά χρόνια, υπήρχε ένα δάσος με 
πλούσια βλάστηση και πανέμορφα ψηλά δέντρα που 

συναγωνίζονταν μεταξύ τους για το πόσο ψηλά μπορεί 
να φτάσουν οι κορυφές τους. 
Κάποια από αυτά πραγματικά είχαν φτάσει πολύ ψηλά, 
καθώς ήταν πιο παλιά από τα άλλα, ενώ τα μικρότερα 
πάλευαν να πάρουν λίγους πόντους για να μπορέσουν οι 
αχτίδες του ήλιου να φωτίσουν και τις δικές τους κορυφές. 
Τα χρόνια περνούσαν και η ζωή στο δάσος κυλούσε ήρεμα 
μέχρι τη στιγμή που ήρθαν κάποιοι άνθρωποι που δεν 
είχαν δει ποτέ στη ζωή τους δάσος. Είχαν μεγαλώσει, από 
μικρά παιδιά, σε άχρωμες, δίχως φαντασία τσιμεντένιες 
πόλεις και πίστευαν πως η ομορφιά κρύβεται στην 
ομοιομορφία των πραγμάτων. 
Οι άνθρωποι αυτοί δε θέλησαν να κόψουν τα δέντρα και 
να χτίσουν πολυκατοικίες. Θέλησαν κάτι ακόμη χειρότερο. 
Να κάνουν όλα τα δέντρα ομοιόμορφα. Μπήκαν λοιπόν 
στο δάσος, όρισαν ένα συγκεκριμένο ύψος και αποφάσισαν 
πως από εκεί και πάνω, θα έκοβαν τις κορυφές όλων των 
δέντρων. Και το έκαναν. 

Τα δέντρα στην αρχή ενοχλήθηκαν αλλά μετά, το κάθε ένα 
ξεχωριστά άρχισε να σκέφτεται πως του δινόταν μια καλή 
ευκαιρία να αναπτυχθεί πιο γρήγορα και η κορυφή του να 
γίνει πιο ψηλή από των υπολοίπων. Όταν λοιπόν κάποια 
δέντρα «πέταξαν» νέες κορυφές, οι ίδιοι άνθρωποι που τα 
είχαν κουτσουρέψει την πρώτη φορά, τους τις έκοψαν ξανά. 
Τότε τα δέντρα θύμωσαν και αποφάσισαν να παραμερίσουν 
τις μεταξύ τους διαφορές και να κάνουν μία συμφωνία. Θα 
αφιέρωναν τη δύναμή τους όχι στο πώς θα πάει ψηλότερα η 
κορυφή του καθενός, αλλά στο πώς θα πλησίαζαν το ένα το 
άλλο για να έρθουν πιο κοντά τα κλαδιά τους. 
Μέρα με την ημέρα, η δύναμη των δέντρων αντί να 
διοχετεύεται στις κορυφές τους, πήγαινε στα κλαδιά τους, 
τα οποία και άρχισαν να αγκαλιάζουν το ένα το άλλο. 
Με τον καιρό τα κλαδιά των δέντρων, είχαν αποκτήσει 
τέτοιο όγκο και τόσο ισχυρούς δεσμούς που είχαν σκεπάσει 
τα μονοπάτια που περνούσαν μέσα από το δάσος. 
Οι άνθρωποι προσπάθησαν να ξαναμπούν στο δάσος και να 
χωρίσουν τα δέντρα, αλλά δεν τα κατάφεραν. 
Δεν μπορούσαν ούτε βήμα να κάνουν πλέον και άπραγοι 
αποχώρησαν για τις ομοιόμορφες και θλιβερές πόλεις τους.

Φέτος τα Χριστούγεννα αφιερώστε 
την ενέργειά σας στο δάσος και όχι στο δέντρο. 
Το δικό σας δάσος είναι η οικογένεια, 
τα πρόσωπα που αγαπάτε, οι στιγμές που 
μοιράζεστε μαζί τους. Πιο σημαντικό από το 
πλαστικό χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι το 
δέντρο της καθημερινότητάς σας, το οποίο και 
μπορείτε να στολίσετε με τη δημιουργικότητα, 
τη φαντασία και την αγάπη που σας 
τροφοδοτούν τα παιδιά σας. 
Αφήστε στην άκρη το άγχος για το 
«περιτύλιγμα» των εορτών και επικεντρωθείτε 
στην ουσία των Χριστουγέννων. 
Τι και αν το δέντρο φέτος δεν έχει ψηλή 
κορυφή; Έχει βαθιές ρίζες. 

Τα σχολεία μέλη του QLS
σας εύχονται 
«Καλά Χριστούγεννα!».
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ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ»
ΣΤΟ
ΠΩΣ

ΘΑ ΤΑ ΚΛΕΙΝΕΤΕ!

«ΑΝΟΙΞΤΕ
Αν οι αϋπνίες και 
γενικότερα οι διαταραχές 
ύπνου αποτελούν μέρος 
της καθημερινότητά σας, 
τότε πιθανότατα μοιράζεστε 
το κρεβάτι σας με το άγχος, 
τα προβλήματα και τις 
σκέψεις που βασανίζουν 
το μυαλό σας κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. 
Τι μπορείτε 
να κάνετε γι’ αυτό; 
Εφαρμόστε τις παρακάτω 
απλές συμβουλές του 
Κέντρου Μελέτης  Ύπνου 
και κερδίστε ξανά το 
δικαίωμα στην ξεκούραση, 
στην υγεία, στον ύπνο.

Πηγαίνετε στο κρεβάτι 
μόνο αν νυστάζετε! 
Εάν δε νυστάζετε, κάντε κάτι 
διαφορετικό. Διαβάστε ένα βιβλίο, 
ακούστε απαλή μουσική, ξεφυλλίστε 
ένα περιοδικό, αλλά όχι στο κρεβάτι. 

Εάν δεν αποκοιμηθείτε 
έπειτα από 20 λεπτά, 
σηκωθείτε από το κρεβάτι. 
Κάντε κάτι άλλο το οποίο θα σας 
χαλαρώσει, κατά προτίμηση σε 
ένα άλλο δωμάτιο. 
Το υπνοδωμάτιό σας πρέπει να είναι 
το μέρος όπου πηγαίνετε για ύπνο. 

Αποκτήστε συνήθειες 
που σας βοηθούν να χαλαρώσετε 
πριν πάτε για ύπνο. 
Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ένα 
ζεστό μπάνιο, ένα ελαφρύ γεύμα ή λίγα 
λεπτά διάβασμα ενός βιβλίου.

Διατηρείστε μια σταθερή ώρα 
αφύπνισης κάθε πρωί. 
Μείνετε πιστοί σε αυτό το 
πρόγραμμα αφύπνισης ακόμα και τα 
Σαββατοκύριακα και τις διακοπές.

Προσπαθείτε να κοιμάστε 
επαρκώς το βράδυ σε
τακτική βάση.

Αποφεύγετε να κοιμάστε
κατά τη διάρκεια της ημέρας,
αν μπορείτε. 
Εάν πρέπει οπωσδήποτε να πάρετε ένα 
μεσημεριανό υπνάκο, φροντίστε να είναι 
νωρίτερα από τις 3 μ.μ. και να διαρκεί
το πολύ μία ώρα.

Δημιουργείστε και κρατήστε 
ένα σταθερό πρόγραμμα. 
Σταθερές ώρες για γεύματα, 
εργασίες, φαρμακευτική αγωγή
και άλλες δραστηριότητες,
βοηθούν το βιολογικό σας ρολόι.

Χρησιμοποιείτε το κρεβάτι 
μόνο για ύπνο.

Mην πίνετε καφέ από το 
μεσημέρι και μετά. 

Αποφεύγετε την 
υπερκατανάλωση 
αλκοολούχων ποτών
τις τελευταίες ώρες πριν
από την ώρα της νυχτερινής 
κατάκλισης.

Μην καπνίζετε πριν
πάτε για ύπνο. 
Η νικοτίνη είναι ουσία διεγερτική 
και για το λόγο αυτό μπορεί να 
επηρεάσει τον ύπνο σας.

Αποφεύγετε να πηγαίνετε 
στο κρεβάτι νηστικοί αλλά 
επίσης αποφεύγετε και 
την κατανάλωση μεγάλων 
γευμάτων.
Το αίσθημα της πείνας
μπορεί να σας ξυπνήσει
αργότερα, ενώ ένα βαρύ
μεγάλο γεύμα μπορεί να επηρεάσει 
τον ύπνο σας προκαλώντας 
αναγωγές του περιεχομένου του 
στομάχου. Καταναλώστε ένα 
ελαφρύ γεύμα, όπως γιαούρτι, γάλα, 
δημητριακά. 

Αποφεύγετε την πολύ 
κουραστική άσκηση πριν
πάτε για ύπνο. 
Είναι καλό να ασκείστε σε καθημερινή 
βάση, αλλά η καλύτερη ώρα για 
όσους εργάζονται το πρωί,
είναι νωρίς το απόγευμα. 

Αποφεύγετε τα υπνωτικά 
χάπια ή χρησιμοποιείστε τα 
με προσοχή. 
Οι περισσότεροι γιατροί δε 
συνταγογραφούν υπνωτικά χάπια 
για περίοδο μεγαλύτερη των τριών 
εβδομάδων. Μην καταναλώνετε 
αλκοόλ όταν λαμβάνετε υπνωτικά 
χάπια.

Φροντίστε το δωμάτιό σας 
να είναι ήσυχο, σκοτεινό και 
δροσερό.

*Απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό αν 
παρουσιάζετε έντονες διαταραχές 
ύπνου, ξεκινώντας από το Κέντρο 
Μελέτης Ύπνου του νοσοκομείου 
«Ευαγγελισμός» (www.hypnos.gr). 
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ΕΝΑ
αναλογικόΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΗΝ ψηφιακή ΕΠΟΧΗ

Google, Cisco, Intel, Apple, Yahoo και δεκάδες 
άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί κατοικοεδρεύουν 
στην περιοχή του Σίλικον Βάλεϊ διαμορφώνοντας 
τις παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις. 
Σε ένα τέτοιο λοιπόν σημείο του πλανήτη, υπάρχει ένα 
σχολείο το οποίο έχει γυρίσει την πλάτη του στη σύγχρονη 
τεχνολογία. Τα πληκτρολόγια έχουν δώσει τη θέση 
τους στο μολύβι, οι οθόνες στο χαρτί και οι σύγχρονοι 
επεξεργαστές έχουν αντικατασταθεί από καθηγητές με 
έντονη δημιουργικότητα και φαντασία. Με απλά λόγια, 
απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε τεχνολογικού μέσου 
διδασκαλίας! 
Αν θεωρείτε πως, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών 
της περιοχής που δραστηριοποιείται το συγκεκριμένο 
σχολείο, ο αριθμός των μαθητών του θα είναι μικρός, 
μάλλον θα πρέπει να προετοιμαστείτε για ακόμη μία 
έκπληξη. Οι περισσότεροι μαθητές του σχολείου, 
είναι παιδιά εργαζομένων που απασχολούνται στους 
τεχνολογικούς κολοσσούς που προαναφέραμε! Γιατί 
όμως οι συγκεκριμένοι γονείς που γνωρίζουν καλύτερα 
από τον καθένα τη σημασία της τεχνολογίας στη ζωή των 
ανθρώπων, δεν επιθυμούν τα παιδιά τους να γνωρίσουν τα 
πλεονεκτήματα της τεχνολογίας μέσα από την εκπαιδευτική 
διαδικασία; Η απάντηση είναι πολύ απλή και μας 
έρχεται από ένα γονέα που, αν και εργάζεται στη Google, 
εμπιστεύεται το συγκεκριμένο σχολείο για την εκπαίδευση 
του παιδιού του: «Η ιδέα ότι μια εφαρμογή του iPad μπορεί 
να διδάξει καλύτερα τα παιδιά μου πώς να διαβάζουν ή να 
μάθουν ευκολότερα αριθμητική, είναι απλώς γελοία». Αυτή 
η απάντηση δημοσιεύτηκε αυτούσια στη γνωστή εφημερίδα 
«New York Times», επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο μία 
τάση που εδώ και καιρό έχει αρχίζει να διαμορφώνει νέες 
συνθήκες στο εκπαιδευτικό τοπίο της Αμερικής αλλά και 
γενικότερα. 
Ήδη 160 σχολεία στις ΗΠΑ έχουν απομακρύνει από τις 
αίθουσές τους οποιοδήποτε τεχνολογικό βοήθημα μάθησης, 

Υπάρχει ένα σχολείο που στις αίθουσές του 
δε θα βρείτε ούτε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Ούτε μία οθόνη παρουσιάσεων. Ούτε ένα 
τεχνολογικό μέσο εκμάθησης και διδασκαλίας. 
Αυτό το σχολείο δε βρίσκεται σε κάποιο 
υπανάπτυκτο χωριό της Αφρικής αλλά στη 
«Κοιλάδα του Πυριτίου» στην Καλιφόρνια. 
Ποια είναι η Κοιλάδα του Πυριτίου; 
Η περιοχή του Σίλικον Βάλεϊ!

δίνοντας έμφαση στον παράγοντα άνθρωπος και στη σχέση 
ανάμεσα σε καθηγητή - μαθητή. Μια μεγάλη μερίδα ειδικών 
επί των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών θεμάτων, θεωρεί 
πως η τεχνολογία έχει αρνητικές συνέπειες στη φυσική 
δραστηριότητα και στη δημιουργική σκέψη των μαθητών. 
Έτσι, όλο και περισσότερα σχολεία στρέφονται στην 
ανάπτυξη της προσωπικής επικοινωνίας, τις δημιουργικές 
χειρωνακτικές ενασχολήσεις και κυρίως την επίτευξη ενός 
ανθρωποκεντρικού κλίματος. 
Ασφαλώς όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να αποτελούν 
απλά μέρος μιας νέας εκπαιδευτικής οπτικής με αμφίβολα 
όμως αποτελέσματα για την εξέλιξη των μαθητών, αν οι 
αριθμοί όμως για ακόμη μία φορά δεν αποδείκνυαν του 
λόγου του αληθές. Σύμφωνα λοιπόν με μία 10ετή έρευνα, 
τα αποτελέσματα της οποίας είδαν πρόσφατα το φως της 
δημοσιότητας, το 94% των αποφοίτων από σχολεία που 
απουσιάζουν τα τεχνολογικά μέσα, συνέχισαν τις σπουδές 
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση! Το συγκεκριμένο 
ποσοστό ασφαλώς και δε θα πρέπει να νοηθεί σαν ήττα 
της τεχνολογίας, αλλά σαν νίκη του κάθε καθηγητή που 
δεν αρκείται στις καθιερωμένες φόρμες διδασκαλίας, αλλά 
αναζητεί τρόπους να διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών 
για τη γνώση. Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελούσε, 
αποτελεί και θα αποτελεί το θεμέλιο λίθο για τη μετάδοση 
της γνώσης. 
Κανένας υπολογιστής και κανένα τεχνολογικό μέσο δεν 
μπορεί να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει την απόλυτη 
αλληλεπίδραση μεταξύ δασκάλου και μαθητή. Σε μία 
Ελλάδα λοιπόν που πολλές φορές βιάζεται να υιοθετήσει 
με επιφανειακό τρόπο εκπαιδευτικές μεθόδους του δυτικού 
κόσμου, παραγκωνίζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα και 
δίνοντας προσοχή αποκλειστικά και μόνο στα σύγχρονα 
τεχνολογικά βοηθήματα μάθησης, ένα σχολείο δε θα 
πρέπει να διαφοροποιείται από ένα άλλο χάρη στον 
υψηλό αριθμό των υπολογιστών που διαθέτει σε κάθε 
αίθουσά του. Ένα καλό σχολείο είναι καλό γιατί, ναι μεν 
έχει σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνολογικά μέσα, αλλά 
γιατί πολύ περισσότερο δίνει έμφαση στον ανθρώπινο 
παράγοντα και τις εκπαιδευτικές μεθόδους που προσφέρει 
στους μαθητές του. 
Ασφαλώς και δεν πρεσβεύουμε πως η τεχνολογία θα 
πρέπει να εκλείψει από τις σχολικές αίθουσες, καθώς οι 
συνθήκες και το εκάστοτε εκπαιδευτικό υπόβαθρο είναι 
εντελώς διαφορετικό για κάθε μία χώρα, αλλά δε θα πρέπει 
να ξεχνάμε πως η γνώση προέρχεται από ανθρώπους για 
τους ανθρώπους.

Μάθετε περισσότερα
για το «αλλεργικό» στην 
τεχνολογία σχολείο: 
www.waldorfpeninsula.org*

Πραγματικότητα
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Ο ΚΡΥΦΟΣ 
«ΑΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ»
ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Ο Λάρι Στιούαρτ ήταν ένας πολυεκατομμυριούχος 
Αμερικανός ο οποίος μετά από πολλές προσπάθειες, 
κατάφερε να δημιουργήσει μία τεράστια περιουσία 
μέσα από τις υπηρεσίες καλωδιακής τηλεόρασης 
και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. 
Γεννήθηκε το 1948 στο Κάνσας των ΗΠΑ και από μικρή 
ηλικία μπήκε στο στίβο της βιοπάλης περνώντας από 
αρκετές δουλειές. Παρά τις προσπάθειές του για μια 
καλύτερη ζωή, τα πράγματα πήγαιναν για εκείνον από το 
κακό στο χειρότερο. Σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του, το 
1971, κάποιος άνθρωπος του προσέφερε ένα δωρεάν γεύμα 
σε ένα εστιατόριο της περιοχής του. Ήταν η πρώτη φορά που 
κάποιος έστω και με ένα απλό γεύμα τον βοηθούσε. Αυτή η 
πράξη, του έδωσε τη δύναμη να συνεχίσει να προσπαθεί για 
το καλύτερο αλλά και πάλι η τύχη του, φαίνεται πως του είχε 
γυρίσει για τα καλά την πλάτη της. 

Η ΕΛΠΙΔΑ
Το 1978 απολύθηκε μία εβδομάδα πριν από τα 
Χριστούγεννα. Ο Λάρι δεν το έβαλε κάτω. 
Βρήκε νέα δουλειά από την οποία όμως απολύθηκε 
ξανά μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα! 
Έτσι, τα Χριστούγεννα του 1979, δίχως δουλειά, με 
ελάχιστα χρήματα και γεμάτος απογοήτευση, βρέθηκε να 
περιμένει την παραγγελία του σε ένα drive in ταχυφαγείο 
του Κάνσας. Ήταν μια νύχτα με τρομερό παγετό και οι 

ελάχιστοι άνθρωποι που κυκλοφορούσαν έξω, βιάζονταν να 
επιστρέψουν στη ζεστασιά των σπιτιών τους. 
Το βλέμμα του Λάρι καρφώθηκε σε μία ανθρώπινη σιλουέτα 
που πλησίαζε προς το μέρος του. Ήταν μια υπάλληλος 
του ταχυφαγείου η οποία δίχως μπουφάν, του έφερνε την 
παραγγελία του. Εκείνη τη στιγμή, ο Λάρι συνειδητοποιούσε 
πως ίσως η ζωή του να μην ήταν όσο άσχημη πίστευε ο ίδιος. 
Η υπάλληλος τον πλησίασε και του έδωσε την παραγγελία του. 
Ο Λάρι έβγαλε από την τσέπη του ένα 20δόλαρο και της είπε να 
κρατήσει τα ρέστα. Δάκρυα συγκίνησης πλημμύρισαν τα μάτια 
της από την απρόσμενη αυτή γενναιοδωρία ενός άγνωστου 
για εκείνη άνδρα. Τον κοίταξε με ευγνωμοσύνη και του είπε επί 
λέξει: «Κύριε. Δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό για μένα». 

Η ΑΛΛΑΓΗ
Ο Λάρι ίσως να μη γνώριζε τι σήμαινε για εκείνη τη γυναίκα 
η πράξη του, αλλά γνώριζε καλά το τι σήμαινε για εκείνον. 
Σήμαινε μια νέα αρχή για να σταθεί στα πόδια του και να 
βοηθήσει παράλληλα όσους είχαν ανάγκη. 
Με νέα διάθεση και με μια πρωτόγνωρη δύναμη να καθοδηγεί 
τα βήματά του, κατάφερε να πάρει αποφάσεις και να κάνει 
επιλογές που σύντομα τον οδήγησαν ψηλά. 
Πολύ ψηλά. Η εμπλοκή του με επιχειρηματικούς τομείς 
που εκείνη την περίοδο γνώριζαν άνθιση και ανάπτυξη, 
του απέφεραν εκατομμύρια δολάρια και τη ζωή που πάντα 
ονειρευόταν. Σε αυτή τη νέα ζωή, εκείνη η νύχτα του 1979, 
είχε μια εξέχουσα θέση. Το φιλανθρωπικό του έργο μόλις 
ξεκινούσε. 
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Κάποιοι Άγιοι Βασίληδες 
δεν ζουν στον Βόρειο Πόλο. 
Δεν ταξιδεύουν με έλκηθρα 
που τα σέρνουν τάρανδοι 
και δεν προσπαθούν να 
μπουν από τις καμινάδες των 
σπιτιών για να προσφέρουν 
χαρά και δώρα. Κάποιοι Άγιοι 
Βασίληδες ζουν ανάμεσά μας 
και ίσως ένας από αυτούς να 
βρίσκεται δίπλα σας. 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Έχοντας πλέον την οικονομική δυνατότητα, ο Λάρι 
μεταμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο Άγιο Βασίλη που 
κάθε Δεκέμβρη μοίραζε χρήματα. 
Για 26 ολόκληρα χρόνια έβγαινε στους δρόμους με 
καλλυμένο το πρόσωπό του και έδινε χρήματα σε 
ανθρώπους που δε γνώριζε! 
Η φήμη ενός άγνωστου άνδρα που πλησίαζε απλούς 
περαστικούς, έβαζε κάποια χρήματα στο χέρι τους και 
ευχόμενος «Καλά Χριστούγεννα» απομακρυνόταν χωρίς 
να πει τίποτε άλλο, άρχισε να μεγαλώνει και σύντομα 
ο περίεργος αυτός «Άγιος» των εορτών, απέκτησε το 
προσωνύμιο «Secret Santa Claus». 
Η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα του Κάνσας και έφτασε σε 
όλη την Αμερική. Υπολογίζεται πως το ποσό που διέθεσε με 
τον παράδοξο αυτό τρόπο, ξεπερνάει το 1.300.000 δολάρια. 
Παράλληλα έκανε πολλές επώνυμες φιλανθρωπίες και 
δωρεές αλλά για χρόνια δεν αποκάλυπτε πως αυτός ήταν 
ο πασίγνωστος και παράλληλα άγνωστος, Κρυφός Άγιος 
Βασίλης. 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ
Την αποκάλυψη για το έργο του, την έκανε ο ίδιος λίγο 
καιρό πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. Κάποιοι 
έσπευσαν να τον κατηγορήσουν πως θέλησε να 
αποκαλύψει το μυστικό του, όταν πληροφορήθηκε πως 
πάσχει από καρκίνο και σύντομα θα φύγει από τη ζωή. 
Ήθελε λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τους επικριτές του, να 
απολαύσει έστω και την τελευταία στιγμή την αναγνώριση 
του κόσμου προς το πρόσωπό του. 
Η αλήθεια βεβαίως είναι λίγο διαφορετική. Ο Λάρι 
μπορεί να γνώριζε πως θα φύγει από τη ζωή, αλλά ήταν 
αποφασισμένος να συνεχιστεί το έργο του με κάποιο 
άλλο τρόπο. Όπως ο Άγιος Βασίλης είχε για βοηθούς τα 
ξωτικά του, έτσι και ο Λάρι εκπαίδευσε κάποιους έμπιστους 
ανθρώπους του στο πώς να γίνουν και εκείνοι Κρυφοί Άγιοι 
Βασίληδες. Αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη και σήμερα, κάθε 
Δεκέμβρη βγαίνουν στους δρόμους και μοιράζουν χρήματα! 
Το 2007 ο Λάρι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών και 
έχοντας αποκαλύψει ότι αυτός είναι ο Κρυφός Άγιος Βασίλης, 
σε μία προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει περισσότερους 
ανθρώπους για την αξία της φιλανθρωπίας και της 
αλληλοβοήθειας. Και τα κατάφερε. Μετά την αποκάλυψή 
του, πολλοί διάσημοι Αμερικανοί, ανάμεσά τους και η Όπρα 
Γουίνφρεϊ, εντάχθηκαν στη φιλανθρωπική προσπάθεια 
«Κρυφός Άγιος Βασίλης», συνεχίζοντας το έργο του Λάρι 
Στιούαρτ. Με τον καιρό, η πρωτότυπη αυτή φιλανθρωπική 
κοινότητα μεγάλωσε και στις μέρες μας αριθμεί χιλιάδες 
ανθρώπους απ’ όλον τον κόσμο που, με τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο, μοιράζουν χρήματα σε όποιον άνθρωπο βρεθεί 
στο δρόμο τους. 
Αξίζει πάντως να αναφερθεί πως ο Λάρι έκανε και πολλές 
επώνυμες φιλανθρωπίες προσπαθώντας να απαλύνει τον 
πόνο των συνανθρώπων του. Μάλιστα είχε συνεισφέρει 
πολύ μεγάλα ποσά για τα θύματα του τυφώνα Κατρίνα που 
είχε πλήξει την Αμερική. Η απάντηση για τους λόγους που 
πρόσφερε τόσα πολλά στους συνανθρώπους μας, βρίσκεται 
σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του, όπου ο Λάρι είχε 
πει: «Πιστεύω πως ο λόγος που ερχόμαστε στη γη, είναι για 
να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας».  Δίκιο δεν είχε;

7

Μικροί θεοί



“ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ”

GAMES
 ΤΑVIDEO

Έχετε διαβάσει τα συστατικά των 
δημητριακών που προσφέρετε κάθε πρωί 
στα παιδιά σας; Τη σύνθεση των υλικών 
για τα ρούχα που φορούν; Τις επισημάνσεις 
των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που τους 
αγοράζετε; Τι, το τελευταίο δεν το έχετε 
ξανακούσει; Τα video games “διαβάζονται” ή 
τουλάχιστον θα έπρεπε να διαβάζονται από 
κάθε συνειδητοποιημένο γονέα - καταναλωτή.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ο χώρος των video games κατά καιρούς έχει δεχθεί τη 
σφοδρή κριτική ειδικών και μη, για τις αρνητικές επιπτώσεις 
των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη διαπαιδαγώγηση και 
ανάπτυξη των παιδιών. Τίτλοι παιχνιδιών βίας και ακραίων 
συμπεριφορών, πολλές φορές βρίσκονται στις προθήκες 
των καταστημάτων προκαλώντας σύγχυση στους γονείς 
που θέλουν να αγοράσουν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι για το 
παιδί τους. Οι αφορισμοί και οι γενικεύσεις δεν αποτέλεσαν 
ποτέ τη λύση για κανένα πρόβλημα. Η σωστή ενημέρωση 
αποτελεί την καλύτερη προστασία για κάθε γονέα που θέλει 
να προσφέρει χαρά στο παιδί του με την αγορά ενός τέτοιου 
παιχνιδιού. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια “διαβάζονται” με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο που και άλλα προϊόντα, μας δίνουν 
βασικές πληροφορίες για το περιεχόμενό τους. 
Υπεύθυνο γι΄αυτή τη δυνατότητα είναι το σύστημα PEGI. 
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PEGI (Pan-European Game Information)

Το PEGI ή αλλιώς «Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης 
για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια», είναι το αποτέλεσμα μιας 
ενιαίας προσπάθειας χωρών της Ευρώπης να βοηθήσουν 
τους γονείς στη λήψη των σωστών αποφάσεων για την 
αγορά ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Μέχρι το 2003, κάθε χώρα 
είχε το δικό της σύστημα αξιολόγησης και διαβάθμισης για 
τα video games που κυκλοφορούσαν στην αγορά της. Έτσι 
για παράδειγμα, ένα παιχνίδι που στην Ισπανία απευθυνόταν 
σε ηλικίες άνω των 18 ετών, στην Ιταλία μπορεί να είχε λάβει 
αξιολόγηση καταλληλότητας για παίκτες από 12 ετών και 
πάνω. Όλα αυτά μέχρι το 2003, οπότε και δημιουργήθηκε το 
ενιαίο σύστημα PEGI και στο οποίο συμμετέχουν 30 χώρες, 
ανάμεσά τους και η Ελλάδα. 
Το αντίστοιχο σύστημα των ΗΠΑ, είναι το ESRB 
(Entertainment Software Rating Board). Τόσο το σύστημα 
ESRB όσο και το PEGI υποστηρίζονται από τους κυριότερους 
κατασκευαστές κονσόλων, συμπεριλαμβανομένων της 
Sony, της Microsoft και της Nintendo. Ας μάθουμε λοιπόν 
τώρα πώς μπορούμε να παίρνουμε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για κάθε τίτλο παιχνιδιού που μας ενδιαφέρει. 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Στο μπροστινό και στο πίσω μέρος της συσκευασίας 
κάθε παιχνιδιού προσδιορίζονται τα εξής έτη ηλικίας: 
3, 7, 12, 16 και 18, προσφέροντας μια αξιόπιστη ένδειξη του 
περιεχομένου του παιχνιδιού.

PEGI 3: 
Το περιεχόμενο των παιχνιδιών στα οποία δίνεται 
αυτή η διαβάθμιση κρίνεται κατάλληλο για όλες 
τις ηλικιακές ομάδες. Γίνεται αποδεκτή κάποιου 
βαθμού βία σε κωμικό πλαίσιο (συνήθως μορφές 

βίας του τύπου που απαντάται στα κινούμενα σχέδια 
Μπαγκς Μπάνι ή Τομ & Τζέρι). Το παιδί δεν πρέπει να μπορεί 
να συνδέσει το χαρακτήρα στην οθόνη με χαρακτήρες της 
πραγματικής ζωής. Πρέπει να ανήκουν πλήρως στο χώρο 
της φαντασίας. Το παιχνίδι δεν πρέπει να περιέχει ήχους ή 
εικόνες που μπορούν να τρομάξουν ή να φοβίσουν τα μικρά 
παιδιά.

PEGI 7: 
Οποιαδήποτε παιχνίδια που κανονικά θα 
είχαν διαβάθμιση 3 αλλά περιέχουν κάποιες 
πιθανώς τρομακτικές σκηνές ή ήχους, μπορεί να 
θεωρηθούν κατάλληλα γι’ αυτήν την κατηγορία.

PEGI 12: 
Σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία κατατάσσονται 
βιντεοπαιχνίδια που δείχνουν βία, ελαφρώς 
πιο παραστατικής φύσης προς φανταστικούς 
χαρακτήρες και/ή μη παραστατική βία προς 

χαρακτήρες με ανθρώπινη εμφάνιση ή αναγνωρίσιμα ζώα, 
καθώς και βιντεοπαιχνίδια που δείχνουν ελαφρώς πιο 
παραστατικές σκηνές γυμνού. Τυχόν χυδαία γλώσσα σε 
αυτή την κατηγορία πρέπει να είναι ήπια και να μην περιέχει 
επιφωνήματα σεξουαλικού περιεχομένου. 

PEGI 16: 
Αυτή η διαβάθμιση εφαρμόζεται όταν η 
απεικόνιση βίας (ή σεξουαλικής δραστηριότητας) 
φτάνει σε ένα επίπεδο που φαίνεται ίδιο με αυτό 
που θα αναμενόταν στην πραγματική ζωή. 

Στα παιχνίδια με διαβάθμιση 16 μπορεί να περιέχεται 
πιο ακραίου βαθμού χυδαία γλώσσα, η ιδέα της χρήσης 
καπνού και ναρκωτικών και η απεικόνιση εγκληματικών 
δραστηριοτήτων.

PEGI 18: 
Η ταξινόμηση στην κατηγορία για ενήλικες 
εφαρμόζεται όταν το επίπεδο της βίας είναι τέτοιο 
ώστε να αφορά απεικόνιση ακραίας βίας και/ή να 
περιλαμβάνει στοιχεία συγκεκριμένων τύπων βίας. 

Ο προσδιορισμός της ακραίας βίας είναι πολύ δύσκολος, 
καθώς σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι κάτι αρκετά 
υποκειμενικό, αλλά γενικά μπορεί να προσδιοριστεί 
ως οι απεικονίσεις βίας που δημιουργούν ένα αίσθημα 
αποστροφής στο θεατή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Τις περιγραφικές ενδείξεις τις συναντάμε στο πίσω μέρος 
της συσκευασίας και αποτελούν έναν τρόπο επεξήγησης για 
τους λόγους τους οποίους ένα παιχνίδι έλαβε μια ορισμένη 
ηλικιακή διαβάθμιση. Υπάρχουν οχτώ τέτοιες περιγραφικές 
ενδείξεις: 

Χυδαία γλώσσα: 
Το παιχνίδι εμπεριέχει 
χυδαία γλώσσα.

Διακρίσεις: 
Το παιχνίδι απεικονίζει διακρίσεις 
ή εμπεριέχει υλικό που μπορεί να τις 
ενθαρρύνει.

Ναρκωτικά: 
Το παιχνίδι απεικονίζει τη χρήση 
ναρκωτικών ή εμπεριέχει αναφορές 
σε αυτήν.

Φόβος: 
Το παιχνίδι μπορεί να 
είναι τρομακτικό για τα 
μικρά παιδιά.

Τζόγος: 
Το παιχνίδι παροτρύνει 
σε τζόγο 
ή τον διδάσκει.

Σεξ: 
Το παιχνίδι απεικονίζει γυμνότητα 
και/ή σεξουαλική συμπεριφορά ή 
σεξουαλικές αναφορές.

Βία: 
Το παιχνίδι 
εμπεριέχει 
απεικονίσεις βίας.

Online: 
Το παιχνίδι μπορεί 
να παιχτεί μέσω Διαδικτύου.
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ
Πληθαίνουν οι φωνές παγκοσμίως 
που θέλουν το διάβασμα στο σπίτι να 
αποτελεί μια άκρως αντιπαραγωγική 
διαδικασία για τους μαθητές. Γονείς, 
δάσκαλοι αλλά και εξειδικευμένοι 
ερευνητές για τα εκπαιδευτικά 
ζητήματα, ενώνουν τις δυνάμεις τους 
κόντρα στον υπερβολικό φόρτο 
εργασιών και μελέτης που επιβαρύνει 
την καθημερινότητα των μαθητών. 
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα 
από την αρχή.

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
Οι σκέψεις για το αν τελικά η μελέτη 
στο σπίτι προσφέρει ουσιαστικά 
οφέλη στους μαθητές, απασχολεί τους 
Γάλλους από το 1912! 
Από τότε, οι ειδικοί της εποχής έθεταν 
υπό αμφισβήτηση τα οφέλη της 
συγκεκριμένης πρακτικής η οποία 
με νόμο, το 1956, απαγορεύθηκε. 
Μάλιστα, αυτό ακριβώς που διαβάζετε. 
Απαγορεύθηκε. Έτσι στη Γαλλία, από 
το 1956, απαγορεύεται οι μαθητές 
του δημοτικού να μεταφέρουν φόρτο 
εργασίας στο σπίτι τους, καθώς πολύ 
απλά οι συγκεκριμένες εργασίες θα 
πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας στο σχολείο. 

Ασφαλώς με τον καιρό ο νόμος 
ατόνησε και πολλοί δάσκαλοι άρχισαν 
δειλά δειλά να «φορτώνουν» τους 
μαθητές τους με πολλές εργασίες για 
το σπίτι. Η αντίδραση των γονέων 
δεν άργησε να έρθει με αποτέλεσμα 
σήμερα, ένα πολύ μεγάλο μέρος 
γονέων αλλά και εκπαιδευτικών, να 
τάσσονται με επιχειρήματα ενάντια στη 
συγκεκριμένη πρακτική. 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Το θέμα γρήγορα έλαβε μεγάλες 
διαστάσεις καθώς θέση στο ζήτημα 
πήρε και επίσημα ο πρόεδρος της 
FCPE (Fédération des Conseils de 
Parents d’Elèves), της μεγαλύτερης 
δηλαδή οργάνωσης γονέων της 
Γαλλίας. Με ποια μεριά τάχθηκε είναι 
εύκολο να το απαντήσουμε, απλά και 
μόνο μεταφέροντάς σας ένα πολύ 
μικρό μέρος από τη συνέντευξη που 
παραχώρησε σε γνωστή εφημερίδα 
της χώρας του: «Αν το παιδί δεν έχει 
καταφέρει να κάνει την άσκηση στο 
σχολείο, δεν καταλαβαίνω γιατί 
θα τα καταφέρει στο σπίτι. Στην 
πραγματικότητα ζητάμε από τους 
γονείς να κάνουν τη δουλειά που θα 
έπρεπε να είχε γίνει στα μαθήματα». 

Αυτά δήλωσε ο κος Ζαν Ζακ Χαζάν, 
στρέφοντας ακόμη περισσότερους 
γονείς στο να δώσουν μεγαλύτερη 
σημασία σε ένα καίριο ζήτημα σαν 
και αυτό. 
Το διάβασμα στο σπίτι όχι μόνο, 
σύμφωνα πάντα με τους γονείς, 
δεν προσφέρει κανένα ουσιαστικό 
αντίκρισμα στην εκπαίδευση των 
παιδιών τους, αλλά ευνοεί τις 
ανισότητες ανάμεσα στους μαθητές. 
Βλέπετε δεν έχουν όλοι οι γονείς 
τη δυνατότητα να διαβάζουν και 
να βοηθούν τα παιδιά τους με τις 
εργασίες που φέρνουν καθημερινά 
από το σχολείο τους. 
Έτσι, πέρα από τον πολύτιμο χρόνο 
που θα μπορούσε να αφιερώσει 
ένας μαθητής για να διαβάσει 
κάποιο εξωσχολικό βιβλίο ή να 

ΔΙΑΒΑΣΜΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;
«Πρώτα θα διαβάσεις και μετά θα παίξεις.», 
«Έκανες τις ασκήσεις που σου έβαλε ο δάσκαλος;», 
«Αδιάβαστος θα πας αύριο στο σχολείο;». 
Αυτές είναι κάποιες από τις φράσεις που συνοδεύουν 
το μεγάλο θέμα: «Διάβασμα στο σπίτι». 
Αλήθεια, αναρωτηθήκατε ποτέ αν η πολλή μελέτη 
στο σπίτι είναι αντιπαραγωγική για τους μαθητές; 
Αν όχι, τότε ήρθε η ώρα να το κάνετε.

 Ιδιαίτερα μαθήματα
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κάνει κάποια άλλη εκπαιδευτική - 
αθλητική - δημιουργική δραστηριότητα, 
ο μαθητής έρχεται σε προστριβή με 
άλλους συμμαθητές του οι οποίοι είναι 
καλύτερα προετοιμασμένοι για την 
επόμενη μέρα στο σχολείο, εξαιτίας του 
περισσότερου χρόνου που αφιέρωσαν 
οι γονείς του για να τον βοηθήσουν. 
Σε πρόσφατη ανακοίνωση της FCPE 
επισημαίνεται πως: 
«Είτε ένας μαθητής έχει κατανοήσει 
το μάθημα και έχει καταφέρει να 
κάνει τις ασκήσεις στην τάξη - που 
σε αυτή την περίπτωση η μελέτη στο 
σπίτι είναι χάσιμο χρόνου και τον 
εμποδίζει από το να διαβάσει ένα 
βιβλίο για παράδειγμα - είτε δεν το 
έχει κατανοήσει και στο σπίτι, χωρίς 
την παρουσία δασκάλου, αυτό δεν 
πρόκειται να γίνει καλύτερα».

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΘΕΣΗ
Δικαίωση στις παραπάνω θέσεις 
των Γάλλων γονέων αποτελούν 
τα αποτελέσματα της πρόσφατης 
έρευνας του Πανεπιστημίου του 
Σίδνεϊ. Σύμφωνα λοιπόν με τους 
ερευνητές, οι εργασίες στο σπίτι, όχι 
μόνο δε βοηθούν τους μαθητές αλλά 
δρουν ανασταλτικά και στις σχολικές 
τους επιδόσεις! Όσο μεγαλύτερος 
είναι ο όγκος των εργασιών που 
μεταφέρουν στο σπίτι τους, τόσο 
λιγότερο ανταποδοτικά είναι και τα 
οφέλη της εκπαίδευσής τους, κάτι 
που βέβαια αποτυπώνεται και στα 
αποτελέσματα των εξετάσεών τους. 
Το τελευταίο συμπέρασμα προκύπτει 

από τα αποτελέσματα του τεστ διεθνούς 
αξιολόγησης PISA (Programme for 
International Student Assessment). 
Το συμπέρασμα πως η μελέτη αποτελεί 
μια αντιπαραγωγική διαδικασία, 
έρχεται να ενισχυθεί από αντίστοιχη 
έρευνα του Πανεπιστημίου της 
Πενσυλβάνια, τα αποτελέσματα της 
οποίας ταυτίζονται απόλυτα με εκείνα του 
Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ. 
Οι ειδικοί προτείνουν η μελέτη στο 
σπίτι να μην ξεπερνάει τα 15 λεπτά κατά 
τις πρώτες τάξεις του δημοτικού και 
να αυξάνεται κατά ένα δεκάλεπτο τα 
επόμενα έτη. Ασφαλώς ο χρόνος που 
μπορεί να κερδηθεί δε θα πρέπει να 
αφιερωθεί σε ασχολίες που ατονούν 
τη δημιουργικότητα των μαθητών, 
αλλά στον αθλητισμό, το διάβασμα 
εξωσχολικών βιβλίων κτλ. 

ΔΙΑΒΑΣΜΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;

 Ιδιαίτερα μαθήματα
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ΣΚΕΨΕΙΣ

Η ανθρωπότητα έχει πολλές μαύρες 
σελίδες στους τόμους της ιστορίας 
της. Στιγμές που μας απέδειξαν πως ο 
άνθρωπος κάποιες φορές είναι ικανός 
για το μεγαλύτερο κακό. Ευτυχώς, 
στη φύση τα πράγματα διατηρούν μια 
κάποια ισορροπία και έτσι για κάθε 
δράση υπάρχει και μια αντίστοιχη 
αντίδραση. Για κάθε κακό υπάρχει και 
ένα καλό και εφόσον ο άνθρωπος είναι 
ικανός να κάνει το μεγαλύτερο κακό, 
τότε μπορεί να κάνει και το μεγαλύτερο 
καλό. Και το έκανε, έστω και για μια 
στιγμή, το χειμώνα του 1914. 

Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΠΟΛΕΜΟΣ

(Για ευνόητους λόγους αναφέρουμε 
επιγραμματικά το σκηνικό του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Αναζητήστε περισσότερες 
πληροφορίες για αυτή τη σελίδα της ιστορίας, 
σε εγκυκλοπαίδειες και αξιόπιστες πηγές του 
διαδικτύου. Η επέτειος των 100 χρόνων από 
την έναρξη του πολέμου, αποτελεί μια καλή 
αφορμή).  

Λίγες ημέρες πριν 
συμπληρωθούν τα 
100 χρόνια από τον 
Ά  Παγκόσμιο Πόλεμο, 
ανοίγουμε τα σκονισμένα 
συρτάρια του χρόνου 
και ξεθάβουμε από τη λήθη 
μια ιστορία που φαντάζει 
πιο επίκαιρη από ποτέ. 
Μια ιστορία που μας 
αποδεικνύει πως ακόμη 
και στην καρδιά ενός 
πολέμου, μπορεί να 
ανάψει η σπίθα της ελπίδας 
και της ανθρωπιάς.

Το 1914 ξεσπάει στην Ευρώπη μια 
γενικευμένη σύγκρουση των πιο 
ισχυρών δυνάμεων εκείνης της 
περιόδου με αποτέλεσμα οι χώρες να 
χωριστούν στα εξής δύο στρατόπεδα. 
Από τη μία πλευρά είναι η Μεγάλη 
Βρετανία, η Γαλλία, ενώ λίγο αργότερα 
προστέθηκαν η Ρωσία αλλά και άλλοι 
σύμμαχοι που μπήκαν στο θέατρο των 
επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, 
αντιπαρατάχθηκαν οι δυνάμεις της 
Γερμανίας, της Αυστροουγγαρίας, της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας και της 
Βουλγαρίας. Ο πόλεμος διήρκεσε 
τέσσερα χρόνια, δηλαδή από το 1914 
μέχρι και το 1918 και ανέδειξε νικητή 
των πρώτο συνασπισμό δυνάμεων που 
σας προαναφέραμε. Η αυγή του 2014 
σηματοδοτεί το πέρασμα ενός αιώνα από 
εκείνη τη σύγκρουση που άλλαξε για 
πάντα όχι μόνο τα σύνορα των χωρών 
που συμμετείχαν, αλλά επηρέασε 
ολόκληρο τον πλανήτη. Άφησε πίσω 
της περίπου 19.000.000 νεκρούς 
αλλά κυρίως το αίσθημα του φόβου 
για το μέλλον. Ένα αίσθημα που θα 
επιβεβαιωνόταν με το ξέσπασμα του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου λίγα χρόνια μετά.

1914
Το ξεχασμένοθαύμα

του 1914
Το ξεχασμένοθαύμα

του 
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ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

Ο πόλεμος μετρούσε μόλις λίγους μήνες 
από το ξεκίνημά του (Αύγουστος 1914) 
και τα φύλλα του ημερολογίου ένα 
ένα έπεφταν. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, 
Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Δεκέμβριος; 
Ναι, τα Χριστούγεννα πλησίαζαν αλλά 
κανένας στρατιώτης δεν τα είχε στο 
μυαλό του, τουλάχιστον με τον τρόπο 
που συνήθιζαν να τα περιμένουν οι 
άνθρωποι πριν από τον πόλεμο. Οι 
οικογενειακές στιγμές γύρω από το 
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι είχαν δώσει 
τη θέση τους στις στιγμές αγωνίας των 
στρατιωτών μέσα στα χαρακώματα 
και το υποτυπώδες φαγητό που 
«απολάμβαναν» καθισμένοι στη λάσπη. 
Τα άλλοτε χαρούμενα τσουγκρίσματα και 
οι εγκάρδιες ευχές φίλων και συγγενών 
μπροστά από το τζάκι, είχαν δώσει τη 
θέση τους στις ιαχές πόνου και στις 
σφαίρες που σφύριζαν πάνω από τα 
κεφάλια των στρατιωτών. Όλα έδειχναν 
πως το καλύτερο δώρο που θα έπρεπε 
να περιμένει ο κάθε ένας από αυτούς, 
θα ήταν να μπορέσει να είναι ζωντανός 
και την επόμενη μέρα. Όλα αυτά μέχρι 
τη στιγμή που ένας άνθρωπος θέλησε 
να κάνει τη διαφορά και στην παράνοια 
του πολέμου να φέρει το χαρμόσυνο 
μήνυμα των Χριστουγέννων. Ένας 
κούκος τελικά μπορεί να φέρει την 
Άνοιξη. 

ΑΝΑΚΩΧΗ

Παραμονή Χριστουγέννων και ισχυρά 
τμήματα του γερμανικού στρατού 
μάχονται λυσσαλέα με μονάδες 
στρατιωτών από το Βέλγιο, τη Γαλλία 
και τη Βρετανία, στα γάλλο-ελβετικά 
σύνορα. Οι ανθρώπινες απώλειες είναι 
μεγάλες και για τις δύο πλευρές ενώ 
το μόνο πράγμα που τις χωρίζει είναι 
μια ουδέτερη εδαφική ζώνη που στη 
γλώσσα των στρατιωτών ονομάζεται 
«No Man’s Land». Μια μικρή λωρίδα 
γης με νάρκες που δεν αρκούν όμως για 
να αποτρέψουν ένα Γερμανό στρατιώτη 
από το να υλοποιήσει την απόφαση που 
έχει πάρει. Σε μία ανάπαυλα των πυρών 
ο στρατιώτης Μέκελ ξεκινά έναν άτυπο 
διάλογο με τους στρατιώτες της άλλης 
πλευράς. Στην αρχή με σφυρίγματα και 
μετά με κοφτές προτάσεις, ο διάλογος 
ανάμεσα τους αρχίζει να ζωηρεύει. 
Σιγά σιγά οι στρατιώτες αρχίζουν να 
ξεπροβάλλουν τα κεφάλια τους από 
το χαρακώματα, ενώ κάποιοι άλλοι 
δειλά δειλά βγαίνουν από αυτά και 
στέκονται όρθιοι απέναντι από τους 
αντιπάλους τους. Με αργά βήματα οι 

Το θαύμα ευτυχώς απαθαναστίστηκε με 
τα μέσα της εποχής. Ευτυχώς μαζί με το 
μίσος νικήθηκε και η λήθη...

Οι στρατιώτες έτρεχαν και γελούσαν 
σαν μικρά παιδιά. Έστω και για λίγο. 

Γερμανοί στρατιώτες πλησιάζουν 
προς τη μεριά των Βρετανών και οι 
πρώτες ευχές για τα Χριστούγεννα 
δεν αργούν να έρθουν. Έτσι, εντελώς 
αυθόρμητα αρχίζουν να ανταλλάζουν 
ευχές, να σφίγγουν εγκάρδια τα 
χέρια τους, να χαμογελούν. Το ότι 
οι περισσότεροι από τους απλούς 
αυτούς στρατιώτες δε μιλούσαν την 
ίδια γλώσσα, δεν αποτέλεσε εμπόδιο 
στο να επικοινωνήσουν με τη γλώσσα 
της ανθρωπιάς και να συμφωνήσουν 
ότι την επόμενη μέρα, την ημέρα 
των Χριστουγέννων δηλαδή, θα 
την περνούσαν όχι πολεμώντας ο 
ένας απέναντι από τον άλλο, αλλά 
γιορτάζοντας μαζί, ο ένας δίπλα στον 
άλλο. Το χριστουγεννιάτικο θαύμα είχε 
γίνει. 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Το νέο της ανακωχής μεταδόθηκε 
με ταχύτητα αστραπής σε 1.000.000 
στρατιώτες που βρίσκονταν 
παρατεταγμένοι σε ένα μέτωπο που 
άγγιζε τα 800 χιλιόμετρα! Από εκείνη 
τη στιγμή της ανεπίσημης αυτής 
ανακωχής δεν ακούστηκε κανένας 
ήχος πυροβολισμού. Καμία έκρηξη 
χειροβομβίδας. Η φωνή του θανάτου 
είχε σιγήσει και το μόνο που ακουγόταν 
ήταν οι φωνές των στρατιωτών που 
έκαναν αστεία μεταξύ τους, αντάλλαζαν 
ευχές και μαζεύονταν γύρω από 
πρόχειρες φωτιές κερνώντας ο ένας 
τον άλλο, τσιγάρα και μπουκάλια με 
αλκοόλ. Άλλοι πάλι με τη δύναμη της 
δημιουργικότητας που ακόμη και σε 
δύσκολες στιγμές βρίσκει τρόπο να 
απελευθερώσει τον άνθρωπο από 
αυτά που τον ταλαιπωρούν, έφτιαξαν 
πρόχειρες μπάλες ποδοσφαίρου και 
ξεκίνησαν να παίζουν. Άγγλοι, Γάλλοι 
και Γερμανοί έτρεχαν και γελούσαν 
σαν μικρά παιδιά κλωτσώντας σωρούς 
από άχυρα πάνω στο λασπωμένο 
έδαφος. Λες και κανείς τους δεν είχε 
προσπαθήσει ποτέ, να σκοτώσει ο 
ένας τον άλλο. Όταν νύχτωσε, το πεδίο 
της μάχης άρχισε να φωτίζεται από τα 
κεριά που άναβαν οι στρατιώτες μέσα 
στα χαρακώματα. 
Σύμφωνα με μαρτυρίες στρατιωτών 
που έζησαν το γεγονός, κανείς δεν 
κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ. Ίσως 
γιατί οι φωνές των ενωμένων πλέον 
ανθρώπων, που ο καθένας τους έψαλε 
στη γλώσσα του το τραγούδι της 
«Άγιας Νύχτας», ήταν πιο δυνατές από 
την κούραση και τις κακουχίες που 
είχαν περάσει. Εκείνο το βράδυ το μόνο 
που κοιμόταν ήταν το μίσος.

Χαμένες σελίδες
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Είχε ξημερώσει Χριστούγεννα 
και οι στρατιώτες με μία κοινή 
Αγγλογερμανική τελετή θέλησαν να 
αποχαιρετήσουν τους συντρόφους 
τους που είχαν χαθεί στο πεδίο της 
μάχης και να θάψουν τις σωρούς τους. 
Το έκαναν μαζί, όπως μαζί άλλωστε 
πέρασαν και το υπόλοιπο της ημέρας. 
Κανένα μίσος, καμία έχθρα ο ένας για 
τον άλλο. Αυτό τουλάχιστον ίσχυε για 
τους απλούς στρατιώτες γιατί κάποιοι 
άλλοι είχαν πραγματικά εξοργιστεί 
από την αναπάντεχη αυτή ανακωχή. 
Ανάμεσά τους και ένας Γερμανός 
δεκανέας ο οποίος αδυνατούσε να 
καταλάβει τους λόγους για τους 
οποίους είχε γίνει αυτή η κατάπαυση 
του πυρός. Αυτός ο δεκανέας θα 
επιβεβαίωνε με το χειρότερο τρόπο 
τις θέσεις και τις απόψεις του για τους 
λαούς που θεωρούσε εχθρούς του. 
Ήταν ο Αδόλφος Χίτλερ. 

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Πέρασαν τα Χριστούγεννα, πέρασε 
η Πρωτοχρονιά, αλλά οι αντίπαλοι 
στρατοί δεν έλεγαν να πάρουν θέσεις 
μάχης. Λες και κάτι είχε αλλάξει 
μέσα τους. Στα απέναντι από τα δικά 

τους χαρακώματα δε βρίσκονταν 
πλέον οι τρομεροί εχθροί που τους 
παρουσίαζαν οι στρατιωτικοί τους 
ηγέτες, αλλά απλοί στρατιώτες σαν 
και αυτούς. Άνθρωποι που και εκείνοι 
είχαν αφήσει πίσω τους οικογένειες 
και φίλους. Όπως καταλαβαίνετε, οι 
στρατιωτικές διοικήσεις δεν κάθισαν με 
σταυρωμένα τα χέρια. Ενίσχυσαν την 
παρουσία υψηλόβαθμων στρατιωτικών 
ανάμεσα στις ομάδες των στρατιωτών 
και απείλησαν με στρατοδικείο όσους 
δεν έπαιρναν θέσεις μάχης. Σε σύντομο 
χρονικό διάστημα τα Χριστούγεννα 
του 1914 αποτελούσαν μια μακρινή 
ανάμνηση. Ο πόλεμος άρχισε και πάλι 
να μοιράζει τα δικά του δώρα στην 
ανθρωπότητα και οι περισσότεροι 
από τους στρατιώτες που συμμετείχαν 
στην αυθόρμητη εκείνη ανακωχή, δεν 
επέστρεψαν ποτέ στους δικούς τους.  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η ιστορία που σας διηγηθήκαμε είναι 
πέρα για πέρα αληθινή και κατάφερε 
να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό από 
τις γνήσιες επιστολές στρατιωτών της 
εποχής που έζησαν το συγκεκριμένο 
γεγονός αλλά και τις μαρτυρίες των 
ελάχιστων επιζώντων από τις μάχες. 
Ασφαλώς, κάποιες λεπτομέρειες μπορεί 

να διαφέρουν από την πραγματικότητα, 
αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως 
τα Χριστούγεννα του 1914 έγινε κάτι 
μαγικό. Εξάλλου τα θαύματα τα έχουμε 
ανάγκη στα δύσκολα. Έτσι δεν είναι; 

Δείτε μια μοναδική εκδοχή 
για το τι ακριβώς συνέβη 
τα Χριστούγεννα του 1914, 
μέσα από την ταινία 
«Merry Christmas» 
(Joyeux Noël ), 
παραγωγής του 2005.  

Κανείς δεν κοιμήθηκε 
εκείνο το βράδυ. 
Ίσως γιατί οι φωνές 
των ενωμένων πλέον 
ανθρώπων, που ο καθένας 
τους έψαλε στη γλώσσα 
του το τραγούδι της 
«Άγιας Νύχτας», ήταν πιο 
δυνατές από την κούραση 
και τις κακουχίες που 
είχαν περάσει. 
Εκείνο το βράδυ 
το μόνο που κοιμόταν 
ήταν το μίσος.
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Χαμένες σελίδες



Υλικά

1 κιλό κάστανα
½ κιλό καρύδια
250 γρ. βούτυρο
200 γρ. άχνη ζάχαρη
400 γρ. κουβερτούρα
1 σφηνάκι κονιάκ
Τρούφα

Εκτέλεση

Αφού χαράξουμε τα κάστανα με 
ένα μαχαιράκι, τα βάζουμε σε μία 
κατσαρόλα και τα βράζουμε για 
αρκετή ώρα ώστε να μπορούμε 
να τα πολτοποιήσουμε ακόμη 
και με ένα πιρούνι. Στη συνέχεια, 
θρυμματίζουμε καλά τα καρύδια, 
και τα προσθέτουμε στον πουρέ 
κάστανου που έχουμε ετοιμάσει. 
Σε αυτό το σημείο ξεκινάμε να 
ετοιμάζουμε τη σοκολάτα μας σε 
μπεν μαρί. Δουλεύουμε καλά την 
κουβερτούρα, την άχνη ζάχαρη, 
το βούτυρο και το κονιάκ, με 
σκοπό να δημιουργήσουμε ένα 
ομοιογενές μείγμα το οποίο στη 
συνέχεια προσθέτουμε στον 
πουρέ κάστανου. Πλέον είμαστε 
έτοιμοι να πλάσουμε το μείγμα 
μας σε μικρές μπαλίτσες τις οποίες 
καλύπτουμε με την τρούφα 
της επιλογής μας. Αφήστε τα 
τρουφάκια για λίγη ώρα σε μία 
πιατέλα ώστε να σφίξουν. 

Υλικά

150 γρ. λευκή ζάχαρη
100 γρ. καστανή ζάχαρη
90 γρ. βούτυρο
200γρ. κρέμα γάλακτος
50 γρ. νερό
1 βανίλια
Αλάτι

Εκτέλεση

Βράζουμε σε μία κατσαρόλα 
τη ζάχαρη και το νερό σε 
χαμηλή φωτιά έτσι ώστε να 
δημιουργήσουμε το σιρόπι 
πάνω στο οποίο θα συνεχιστεί 
η συνταγή μας. Συνεχίζουμε 
προσθέτοντας σιγά σιγά το 
βούτυρο που έχουμε κόψει σε 
κομμάτια ώστε να ομογενοποιηθεί 
με το σιρόπι όσο το δυνατόν 
καλύτερα. Στο τέλος ρίχνουμε την 
κρέμα γάλακτος και τη βανίλια. 
Ανακατεύουμε καλά μέχρι το 
μείγμα μας να αρχίσει να πήζει και 
να διαφαίνεται το σκούρο χρώμα 
της καραμέλας. Στη συνέχεια 
και αφού έχει σταθεροποιηθεί 
στο βαθμό που επιθυμούμε, 
απλώνουμε την καραμέλα μας 
σε ένα ταψί με αντικολλητική 
λαδόκολλα. Αφήνουμε να 
κρυώσει καλά και στη συνέχεια 
κόβουμε τις καραμέλες μας στο 
επιθυμητό μέγεθος. 

Υλικά

500 γρ. ζάχαρη
200 γρ. νερό
200 γρ. γλυκόζης
Χρώματα ζαχαροπλαστικής της 
αρεσκείας σας
Βρώσιμα glitter ζαχαροπλαστικής

*Θα χρειαστείτε θερμόμετρο 
ζαχαροπλαστικής. 

Εκτέλεση

Ξεκινάμε τις «αλχημείες» μας 
βάζοντας σε μια βαθιά κατσαρόλα 
τη ζάχαρη, το νερό, τη γλυκόζη 
και το χρώμα ζαχαροπλαστικής 
που έχουμε επιλέξει. 
Ανακατεύουμε καλά τα υλικά μας 
και στη συνέχεια τοποθετούμε 
την κατσαρόλα στο μάτι της 
κουζίνας. Σ’ αυτό το σημείο δεν 
πρέπει να ανακατέψουμε καθόλου 
τα συστατικά μας αλλά να τα 
αφήσουμε να θερμανθούν και 
να ομογενοποιηθούν μέχρι τη 
θερμοκρασία των 147 βαθμών 
κελσίου. 
Κατόπιν, αποσύρουμε την 
κατσαρόλα από την κουζίνα
και αφήνουμε την καραμέλα 
μας να σταθεροποιηθεί για ένα 
περίπου λεπτό. 
Με ένα κουτάλι παίρνουμε 
δόσεις από την καραμέλα μας 
και τις εναποθέτουμε σε ένα ταψί 
με αντικολλητική λαδόκολλα. 
Αμέσως τοποθετούμε ξύλινα 
στικάκια πάνω στο υλικό μας, 
φροντίζοντας να καλυφθούν 
καλά από την καραμέλα και 
πασπαλίζουμε από πάνω τους 
βρώσιμα glitter ζαχαροπλαστικής 
ή τρούφα! 
Αφήνουμε να κρυώσουν καλά.

Σπιτικά 
γλειφιτζούρια

Τρουφάκια
κάστανου

Καραμέλες 
βουτύρου

ΔΩΡΑΚΙΑ 
ΓΕΥΣΗΣ
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Επι-τραπέζια παιχνίδια



Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη,

Μπορεί να μην είμαι πια εκείνο το μικρό παιδί που περίμενε με ανυπομονησία να ακούσει τα 

βαριά βήματά σου, στα κεραμίδια του πατρικού του σπιτιού, αλλά παίρνω το θάρρος να σου 

ξαναγράψω μετά από πάρα πολλά χρόνια. 

Βλέπεις… μεγαλώνοντας σε ξέχασα ή καλύτερα με έκαναν να σε ξεχάσω. 

Πείστηκα πως δεν υπάρχεις και επικεντρώθηκα σε όλα εκείνα τα πράγματα που απασχολούν 

καθημερινά τους ανθρώπους. 

Προβλήματα, λύσεις, διλήμματα, επιλογές, δρόμοι και αδιέξοδα. 

Όλα αυτά τα έζησα και ξέρεις τι κατάλαβα; Πως υπάρχεις. 

Όχι βέβαια σαν εκείνο το πρότυπο που καλλιέργησε στο μυαλό μου μια γνωστή εταιρεία 

αναψυκτικών, αλλά σαν μια αδιόρατη δύναμη που έκανε πολλά θαύματα στη ζωή μου. 

Θαύματα που παλαιότερα δεν μπορούσα να δω. Τώρα όμως βλέπω. 

Βλέπω και σε ευχαριστώ για όσα μου χάρισες. 

Για την καλή δουλειά που είχα και μόνο όταν την έχασα κατάλαβα πως δεν ήταν και τόσο 

καλή. Για τη νέα δουλειά που ξεκίνησα υλοποιώντας ένα παιδικό μου όνειρο και πάει αρκετά 

καλά. Για τον άνθρωπο που ήρθε στη ζωή μου πριν αρκετά χρόνια και παρέμεινε δίπλα 

μου ακόμη και όταν τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν. Για τα παιδιά μου που λόγω 

υποχρεώσεων είχα παραμελήσει αλλά εκείνα ποτέ εμένα. Ξέρεις πόση δύναμη παίρνω όταν 

με αγκαλιάζουν; 

Σε ευχαριστώ που και τις πλέον δύσκολες στιγμές μπόρεσες με κάποιο ανεξήγητο τρόπο 

να σταθείς δίπλα μου και να πεις πως μπορώ να τα καταφέρω. 

Ξέρω πως κοντεύω τα 40, μένω σε ένα διαμέρισμα με ενοίκιο, ξεκίνησα μόλις τώρα τη δική 

μου δουλειά και πως τα πράγματα δείχνουν πως θα συνεχίσουν να πηγαίνουν κόντρα στα 

«θέλω» και τα όνειρά μου. Όμως ξέρω επίσης πως η ζωή δε χωρίζεται σε στάδια, αλλά 

αποτελεί ένα συνεχές ταξίδι και σε οποιοδήποτε σημείο του μπορείς να κάνεις μια νέα αρχή, 

μια νέα προσπάθεια. 

Αγαπημένε Άγιε, αυτό το γράμμα δε θα το λάβεις ποτέ, 

γιατί αυτό το γράμμα είναι για τον εαυτό μου. 

Εγώ υπήρξα ο Άγιος Βασίλης της ζωής μου, 

προσφέροντάς του τις νίκες αλλά και τις ήττες που κάθε άνθρωπος βιώνει. 

Η δύναμη είναι μέσα μας και αν μπορέσουμε έστω 

και για μια φορά να της στείλουμε το δικό μας γράμμα, 

θα μας απαντήσει. 

Σσσσσσς…ακούστε την…   

Ανάμεσα στα γράμματα με λίστες δώρων 
που ταξιδεύουν προς το χωριό του 
Άγιου Βασίλη, υπάρχουν και κάποια γράμματα 
που ταξιδεύουν στις ψυχές μικρών και μεγάλων. 
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Αντανακλάσεις


