Στην Ισπανία, οι μέρες των Χριστουγέννων φαίνεται να κυλούν σε
ρυθμούς ανάλογους με αυτούς των περισσοτέρων χωρών του κόσμου. Οι
οικογένειες συγκεντρώνονται για να διασκεδάσουν, να γιορτάσουν και
να μοιραστούν συναισθήματα. Φαγητό, ποτό, τραγούδι, κάλαντα, χορός,
ανταλλαγή δώρων και άλλες πράξεις γενναιοδωρίας είναι κάποιες από τις
χριστουγεννιάτικες συνήθειες των Ισπανών. Όμως, τα Χριστούγεννα στην
Ισπανία, ακολουθούνται και κάποιες άλλες παραδόσεις, που φωτίζουν τις
ιδιαίτερες πτυχές του χαρακτήρα των κατοίκων της.
Ένα χριστουγεννιάτικο σύμβολο, που εξακολουθεί να έχει
μεγάλη σημασία στην Ισπανία, είναι η σκηνή της Θείας
Γέννησης. Αυτή η σκηνή αναπαρίσταται σε εμπορικά
κέντρα, σε αεροδρόμια, σε πλατείες χωριών και
πόλεων σε όλη τη χώρα, και, συχνά, τη συναντάμε
στις πόρτες και εισόδους πολλών ισπανικών
νοικοκυριών, καθώς και σε βιτρίνες. Στις πλατείες
αρκετών μικρών πόλεων, τις νύχτες λίγο πριν από
τα Χριστούγεννα, διοργανώνονται σύντομες
θεατρικές παραστάσεις που περιστρέφονται
γύρω από τη Θεία Γέννηση, με ηθοποιούς που
παίζουν τους ρόλους της Παναγίας, του Ιωσήφ και
των τριών Μάγων. Συχνά, βλέπουμε να
''συμμετέχουν'' σε αυτές ζώα που έχουν συνδεθεί
με τη γέννηση του.
Σημαντικό γεγονός των γιορτών των Χριστουγέννων είναι η κλήρωση του
χριστουγεννιάτικου λαχείου. Στις 22 Δεκεμβρίου, ανακοινώνεται ο
νικητήριος αριθμός της διάσημης Λοταρίας των Χριστουγέννων. Αυτό το
λαχείο, το μεγαλύτερο στην Ισπανία, είναι παράδοση την οποία
ακολουθούν πάρα πολλοί. Πρόκειται για παράδοση βαθιά ριζωμένη σε
αυτές τις μέρες και χρονολογείται από το 1763. Από τότε, δεν έχει
περάσει ούτε ένας χρόνος χωρίς να λάβει χώρα η λοταρία αυτή, και πλέον
σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη των χριστουγεννιάτικων διακοπών.
Η παραμονή Χριστουγέννων στην Ισπανία ονομάζεται Nochebuena
(Νότσε-μπουένα, η Καλή Νύχτα), και την περνάνε τρώγοντας ένα
εξαιρετικά πλούσιο δείπνο και πηγαίνοντας στη λειτουργία των
Χριστουγέννων.
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Χριστουγεννιάτικη λειτουργία, γνωστή ως «La misa del Gallo», ή
«λειτουργία του κόκορα», διότι λέγεται ότι αυτός πρώτα ανακοίνωσε τη
γέννηση του Χριστού.
Η μέρα των Χριστουγέννων είναι η συνέχεια όσων ξεκίνησαν την
προηγούμενη ημέρα. Ο κόσμος περνάει χρόνο με τις οικογένειές του,

τρώει ένα περιποιημένο γεύμα, αν και δεν είναι τόσο πλουσιοπάροχο όσο
της προηγούμενης μέρας. Σε πολλές οικογένειες, τα παιδιά
απολαμβάνουν τα δώρα που έχουν λάβει από τον Papa Noel, το ισπανικό
αντίστοιχο του Αϊ Βασίλη. Η συνήθεια να δίνονται τα δώρα αυτή την
ημέρα δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο σε πολλές χώρες, καθώς οι Ισπανοί
παραδοσιακά περιμένουν μέχρι τη μέρα των Τριών Μάγων για να
ανταλλάξουν δώρα.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις, που λαμβάνουν χώρα τη νύχτα της
παραμονής της Πρωτοχρονιάς ή Nochevieja (Νότσε-βιέχα), είναι ένα
θέαμα που εντυπωσιάζει. Στις πλατείες μεγάλων και μικρών ισπανικών
πόλεων, μπορεί κανείς να δει μια συγκεκριμένη σκηνή, που αναμφίβολα
θα περιλαμβάνει καμπάνες εκκλησιών και σταφύλια. Όταν το ρολόι γίνεται
12, οι καμπάνες των εκκλησιών ηχούν 12 φορές και, αυτή τη στιγμή, όλοι
οι Ισπανοί τρώνε 12 ρώγες από σταφύλι, ένα για κάθε χτύπημα της
καμπάνας. Σύμφωνα με την παράδοση, αυτοί που καταφέρνουν να φάνε
όλα τα σταφύλια θα έχουν 12 μήνες ευημερίας για το νέο έτος.
Οικογένειες και φίλοι συγκεντρώνονται για αυτή τη γιορτή, που
σηματοδοτεί το τέλος του έτους και την αρχή ενός νέου, και στην
περίπτωση των περισσότερων Ισπανών αυτό σημαίνει ένα πολύ ζωντανό
εορτασμό μέχρι το πρωί.
Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου κόσμου
έχει
ήδη
αρχίσει
να
μαζεύει
τα
χριστουγεννιάτικα
στολίδια,
οι
Ισπανοί
συνεχίζουν τη γιορτή. Την 6η Ιανουαρίου τα
παιδιά έχουν την τιμητική τους, αφού μετά από
την
αγωνία
της
προηγούμενης
μέρας,
ανακαλύπτουν το δώρο που τους έφεραν οι
Τρεις Μάγοι από την Ανατολή. Στις 5
Ιανουαρίου οι γονείς πηγαίνουν τα πιτσιρίκια
στην παρέλαση, κατά την οποία οι Τρεις Μάγοι
καταφτάνουν στην πόλη τους μοιράζοντας
καραμέλες και έχουν την ευκαιρία να τους
ζητήσουν δώρα. Αργότερα, πριν πάνε για ύπνο, τα
παιδιά αφήνουν τα παπούτσια σε ένα ορατό σημείο μέσα στο σπίτι τους
ή στο μπαλκόνι, και ξαπλώνουν στα κρεβάτια τους,
ελπίζοντας ότι όταν ξυπνήσουν, θα βρουν τα δώρα που
τους άφησε ο Μελχιόρ, ο Γκασπάρ, και ο Βαλτάσαρ. Για
πρωινό ή μετά το γεύμα, οι οικογένειες συχνά
δοκιμάζουν το τυπικό γλυκό της ημέρας, ένα μεγάλο
τσουρέκι
σε
σχήμα
δακτυλίου
που
είναι
διακοσμημένο με φρούτα γλασέ, που συμβολίζουν τα
σμαράγδια που στόλιζαν τα ρούχα των Τριών Μάγων.
Κάπου μέσα στο γλυκό, υπάρχει μια έκπληξη και αυτός
που θα τη βρει θα στεφθεί βασιλιάς ή βασίλισσα του
σπιτιού, για το υπόλοιπο της ημέρας.

Εργασίες:
1. Ποιο είναι το θέμα του κειμένου και για ποιο σκοπό πιστεύεις ότι
γράφτηκε;
2. Ποιο είναι το πιο σημαντικό χριστουγεννιάτικο σύμβολο, στην Ισπανία
και πού το συναντάς;
3. Εξήγησε ποια είναι η λειτουργία του κόκορα.
4. Γράψε μία δομημένη παράγραφο (θεματική πρόταση, λεπτομέρειες,

κατακλείδα), που να παρουσιάζεις Τι γίνεται στις 22 Δεκεμβρίου, στην
Ισπανία.
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Χριστουγέννων στην Ισπανία και των Χριστουγέννων στην Κύπρο /
Ελλάδα;
6. Πώς αξιοποιούνται τα επίθετα στο κείμενο; Εξήγησε.
8. Αξιοποίησε την τεχνική των 5 αισθήσεων (τι βλέπω, τι ακούω, τι

μυρίζομαι, τι αγγίζω, τι γεύομαι), για να περιγράψεις μια σκηνή το
βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, σε ένα Ισπανικό σπίτι.
9. Γράψε ένα κείμενο με τίτλο «Ισπανικά Χριστουγεννιάτικα έθιμα», που
να σχετίζεται ΜΟΝΟ με τις πιο κάτω εικόνες. (Αν θες, μπορείς να τις
κόψεις και να τις κολλήσεις, στο κείμενό σου.)

