Τα Χριστούγεννα είναι μία από τις πιο διαδεδομένες γιορτές στον κόσμο.
Είναι τόσο διαδεδομένη, που άρχισε να γιορτάζεται και από λαούς που
έχουν πολύ διαφορετικό πολιτισμό και ακολουθούν άλλες θρησκείες.
Τέτοιος λαός είναι και οι Κινέζοι.
Ο κόσμος τείνει να γίνει ένα παγκόσμιο χωριό και τα Χριστούγεννα
αποτελούν πλέον μια εορταστική ευκαιρία και για τους Κινέζους. Στην
Κίνα, η 25η Δεκέμβριου δεν έχει οριστεί ως επίσημη αργία. Κάθε χρόνος
που περνάει όμως, φαίνεται ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι βυθίζονται
στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Αξίζει να σημειωθεί πως τα
χριστουγεννιάτικα στολίδια είναι πολύ διαδεδομένα, ιδιαίτερα στις
μεγάλες πόλεις της Κίνας, που γεμίζουν με λάμψη και χρυσόσκονη.
Η άφιξη λοιπόν του χειμώνα στην Κίνα σηματοδοτεί τη γιορτή των
Χριστουγέννων. Οι άνθρωποι διακοσμούν τα σπίτια τους με εκθαμβωτικά
φώτα, στολίζουν χριστουγεννιάτικα δέντρα και
μαγειρεύουν χριστουγεννιάτικες συνταγές. Τα
χριστουγεννιάτικα δέντρα, που ονομάζονται
«δέντρα φωτός», είναι διακοσμημένα με
αλυσίδες από χαρτί, χάρτινα λουλούδια και
χάρτινα φανάρια. Τα παιδιά κρεμάνε πάνω
τους κάλτσες, με την ελπίδα ότι ο
«DunCheLaoRen» (παραδοσιακά :圣诞老人,
που σημαίνει «ένας γέρος άντρας τα
Χριστούγεννα») θα επισκεφθεί τα σπίτια τους
και θα τις γεμίσει με δώρα. Στα εστιατόρια και
τις καφετέριες, άντρες ντυμένοι Αγιοβασίληδες
μοιράζουν καραμέλες. Και όλα αυτά ξεκίνησαν
απλώς ως ένα τέχνασμα των επιχειρήσεων
απέναντι στους χριστιανούς τουρίστες, που
επισκέπτονται στην Κίνα αυτή την εποχή.
Για τους περισσότερους Κινέζους τα Χριστούγεννα είναι μια ευκαιρία να
συναντηθούν με φίλους και να ανταλλάξουν δώρα, να απολαύσουν καλό
φαγητό και να διασκεδάσουν. Φυσικά, η γιορτή θυμίζει περισσότερο τη
γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, παρά μια οικογενειακή γιορτή, αφού την
παραμονή των Χριστουγέννων οι δρόμοι γεμίζουν με ερωτευμένα
ζευγάρια, που κρατούν ανθοδέσμες και αρκουδάκια.

Υπάρχει όμως και μια μικρή λεπτομέρεια για τα Χριστούγεννα στην Κίνα,
που είναι καλό να τη γνωρίζουμε. Υπάρχει ένα χωριό, που ασχολούνται
ολόχρονα με τα Χριστούγεννα. Ονομάζεται μάλιστα «Χριστουγεννιάτικο
χωριό». Μόνο που εκεί δεν υπάρχει χιόνι και ξωτικά, παρά μόνο 600
εργοστάσια που φτιάχνουν χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά αντικείμενα
και ψεύτικα δέντρα. Εκεί παράγεται το 60% όλων των διακοσμήσεων στον
κόσμο. Αν περάσεις από εκεί κάποια στιγμή, θα καταλάβεις ότι πρόκειται
για το «Χριστουγεννιάτικο χωριό» μια και η κόκκινη μπόγια στάζει από
παντού… από το ταβάνι, από τους τοίχους, από τα
τραπέζια, από τα πρόσωπα των εργατών. Παντού
κόκκινες πιτσιλιές.
Τελικά, η δύναμη των Χριστουγέννων
είναι τόσο μεγάλη που καταφέρνει να
αγγίξει και πολιτισμούς, που παραδοσιακά
διαφέρουν. Ή μήπως είναι κάποια άλλη δύναμη
που το καταφέρνει αυτό… Εσείς, τι νομίζετε;

Εργασίες:
1. Πώς διακοσμούν οι Κινέζοι τα χριστουγεννιάτικά τους δέντρα;;
2. Ποιος είναι ο «γέρος άντρας των Χριστουγέννων»;
3. Γιατί στην Κίνα η 25η Δεκεμβρίου δεν είναι επίσημη αργία;
4. Πώς άρχισαν στην Κίνα να γιορτάζονται τα Χριστούγεννα;
5. Πώς διαφέρει η Παραμονή των Χριστουγέννων στην Κίνα από
την Παραμονή των Χριστουγέννων στην Κύπρο / Ελλάδα;
6. Γράψε λίγα λόγια για το κινέζικο «Χριστουγεννιάτικο χωριό».
8. Αξιοποίησε την τεχνική των 5 αισθήσεων (τι βλέπω, τι ακούω,

τι μυρίζομαι, τι αγγίζω, τι γεύομαι), για να περιγράψεις μια
σκηνή

σε

ένα

σπίτι

κάποιας

κινέζικης

μεγαλούπολης,

τα

Χριστούγεννα.
9. Συμφωνείς με αυτό που γίνεται στο κινέζικο «Χριστουγεννιάτικο
χωριό»; Ναι ή όχι και γιατί;

