Οι μαθητές προτείνουν όμορφες Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες

‘’Παραμονή Χριστουγέννων’’ του Νικολάι Γκόγκολ
Η ιστορία αυτή έρχεται από την Ουκρανία και είναι αρκετά σπάνια, αλλά
αξίζει να την διαβάσει κάποιος κυρίως για τους πολλούς συμβολισμούς
και τα μηνύματα που περνά. Ο Ουκρανός συγγραφέας Νικολάι Γκόγκολ
περιγράφει την προσπάθεια του διαβόλου να ολοκληρώσει έναν
τελευταίο γύρο του
θριάμβου πριν γυρίσει
στην κόλαση τη νύχτα
των Χριστουγέννων.
Τα σχέδιά του όμως,
ματαιώνει ο Θεός, ο
οποίος παρεμβαίνει για
να διαλύσει το σκοτάδι,
να ακυρώσει την
επικράτηση του κακού και
να μεταφέρει με τη σειρά
του το πανανθρώπινο
μήνυμα της δικαιοσύνης
και της αγάπης.
Στο τέλος το φως θα
λάμψει.
Πρόκειται για μία ξεχωριστή νουβέλα που οδήγησε το ουκρανικό κράτος
να τυπώσει γραμματόσημο με το πρόσωπο του Γκόγκολ.

‘’Ένα δέντρο, μια φορά’’ του Ευγένιου Τριβιζά
Μια τρυφερή, συναισθηματική και συγκινητική ιστορία

των Χριστουγέννων με πρωταγωνιστές, ένα δέντρο
και ένα παιδί.
Πρόκειται για την ιστορία ενός δέντρου που καιρό
στέκει μοναχικό στο ίδιο μέρος και νιώθει
παραμελημμένο, αποξενωμένο και δυστυχισμένο
ιδίως τις μέρες των γιορτών μιας και κανείς δεν
βρέθηκε να το στολίσει.
Τα ίδια συναισθήματα βιώνει και ένα μικρό παιδί που
ζει σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι μην έχοντας πού
αλλού να μείνει ντυμένο με ένα ξεφτισμένο παλτό.
Ενώ τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, το παιδί σε μια
από τις βόλτες του εντελώς τυχαία θα καταλήξει στην
περιοχή που ζει το δέντρο.
Το δέντρο μιλά και καλεί το παιδί να το στολίσει. Το
παιδί συγκινείται και με αυτοσχέδια στολίδια που
βρίσκει στο δρόμο ξεκινά τον στολισμό του δέντρου.
Κατά τη διάρκεια του στολισμού το δέντρο εξομολογείται πως σε λίγο καιρό ή θα το
ξεριζώσουν ή θα το πελεκήσουν προκειμένου να προεκτείνουν τον δρόμο πάνω
στον οποίο ζει.

Το παιδί συμμερίζεται τη δυστυχία του δέντρου, νιώθει τα ίδια διότι και το
εγκαταλελειμμένο σπίτι όπου ζει, πρόκειται να γκρεμιστεί. Το παιδί κουρνιάζει δίπλα
στο δέντρο. Και τότε όλα αλλάζουν.

‘’Μία Χριστουγεννιάτικη ιστορία’’ του Καρόλου Ντίκενς

Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη νουβέλα (στην αγγλική -πρωτότυπηέκδοση αναφέρεται ως «A Christmas Carol») του Ντίκενς, μια κλασική,
ηθοπλαστική δημιουργία γεμάτη με συμβολισμούς και μηνύματα
κατάλληλη για ανθρώπους όλων των ηλικιών, που φαντάζει τόσο επίκαιρη
όσο ποτέ.
Η νουβέλα αφηγείται την ιστορία του πασίγνωστου τσιγκούνη Εμπενίζερ
Σκρουτζ, ο οποίος προσπαθεί να συγκεντρώσει όσα περισσότερα
χρήματα μπορεί, χωρίς να ξοδέψει ή να μοιραστεί δεκάρα. Την παραμονή
των Χριστουγέννων δέχεται την επίσκεψη τριών φαντασμάτων που
εκπροσωπούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αντίστοιχα, αλλά και
την επίσκεψη του νεκρού συνεταίρου του, Τζέικομπ Μάρλεϊ.
Μέσα από αυτές τις μεταφυσικές επισκέψεις ο Σκρουτζ αλλάζει
κοσμοαντίληψη ολοκληρωτικά και διαποτισμένος από το πνεύμα των
Χριστουγέννων μαθαίνει για το νόημα της προσφοράς, της αγάπης και
του ανθρωπισμού.
Πηγές: https://filologika.gr/agapimenes-istories-xristougenna/
Τα βιβλία προτείνουν μαθητές του Α2

