enotita B 0063 4/11/2005 01:04 ÌÌ ™ÂÏ›‰·77

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

enotita B 0063 4/11/2005 01:04 ÌÌ ™ÂÏ›‰·78

∑ ∞∫ ¶ ƒ∂µ∂ƒ
Βγανοντας απ

το σχολει

™∆√Ã√™
Να απολασουν οι µαθητς να αντιπροσωπευτικ δεγµα γραφ#ς του Ζακ Πρεβρ, συµµετχοντας στην ελεθερη φανταστικ# περι#γηση που προτενει το ποηµα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η ανγκη των παιδι ν να «δραπετεσουν» απ το ασφυκτικ πλασιο του σχολεου
Η επιθυµα των παιδι ν να γνωρσουν τον κσµο και να αποκτσουν εµπειρες
ζως
Η αισιοδοξα, η τλµη και η οµορφι της παιδικς ηλικας
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Στο ποηµα αυτ βρσκουµε τα βασικ) γνωρσµατα του υπερρεαλισµο. Αρχικ)
υπ)ρχει η κεντρικ# ννοια του ταξιδιο, η οποα, σµφωνα µε τους υπερρεαλιστς, ταυτζεται µε τον υπερρεαλισµ. Τα δι)φορα µεταφορικ) µσα (σιδηρδροµος, ιστιοφρο, υποβρχιο, αυτοκνητο, )λογο) εκφρ)ζουν την αν)γκη φυγ#ς απ
την ασφυκτικ# πραγµατικτητα, την υπρβαση του κοιντοπου, την κατ)ργηση
του «λογικο» [µποροµε να αναφερθοµε σε παραπλ#σια, υπερβατικ), µσα επικοινωνας (υπερωκε)νιο και µηχαν)κι) που συναντ)µε σε ποι#µατα του Εµπειρκου, «Στροφς στροφ)λων», Ενδοχρα (1945), και του Ελτη, «Ντοκου, ντοκου µηχαν)κι», Τα ρω του ρωτα (1972)]. 3λλα υπερρεαλιστικ) χαρακτηριστικ)
που συναντ)µε εναι η 6σµωση του πραγµατικο µε το φανταστικ («ο σιδηρδροµος µας φερε µια βλτα γρω τριγρω απ τη γη µας») οι ανοκειες εικνες
(«τη θ)λασσα να κ)νει περπατο µε τα κοχλια της», «να σπτι που γρω απ τη
γη λο γριζε»), οι τυχαες συναντ#σεις λξεων και πραγµ)των («τα λουλοδια
βαλθ#κανε να σπρ6χνουν το σιδηρδροµο»). Η επικρ)τηση της φαντασας απελευθερ6νει τον )νθρωπο απ τα δεσµ) της λογικ#ς, ενεργοποιε τη γλ6σσα µε
στχο την κφραση των βαθτερων, ασυνεδητων επιθυµι6ν. Το ποηµα εναι
απαλλαγµνο απ µορφικος περιορισµος (οµοιοκαταληξα, µτρο, στιχουργικος καννες) και χει καθαρ) µοντρνα χαρακτηριστικ) (ελεθερος στχος,
αντικατ)σταση της στροφ#ς απ την ελεθερη ποιητικ# εντητα, πεζολογικς
τνος κ.λπ.).
Πολλ) στοιχεα της υπερρεαλιστικ#ς τεχνικ#ς εναι δυνατ να αξιοποιηθον
δηµιουργικ) απ το φιλλογο, ο οποος στη δι)ρκεια της διδακτικ#ς 6ρας µπορε
να δ6σει την ευκαιρα στους µαθητς να εκφρ)σουν ελεθερα τις επιθυµες και τα
νειρ) τους, 6στε χι µνο να κατανο#σουν το πνεµα και το φος του ποι#µατος
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αλλ) και να κινηθον δυναµικ) στο παγκσµιο-υπερρεαλιστικ ταξδι στο οποο
τους ενπλεξε το ποηµα. Εναι πιθανν µ)λιστα η µπνευσ# τους να ξεπερ)σει
τον Πρεβρ, καθ6ς οι σηµερινο µαθητς χουν, εκτς των )λλων, και το προνµιο να εναι µλη µιας παγκοσµιοποιηµνης και τεχνολογικ) πολ πιο προηγµνης
κοινωνας.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Οδυσσας Ελτης, «XVIII», λιος ο πρτος. Ποηση, ;καρος 2002, σ. 91-92.
2. Κ6στας Ουρ)νης, «Ακνητα ταξδια», Αποχρσεις, Βιβλιοπωλεον της Εστας

χ.χ., σ. 42-43.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Βρετε τρα σηµεα στα οποα το πραγµατικ συνδεται µε το φανταστικ.
2. Ποια µεταφορικ) µσα χρησιµοποιον οι µαθητς κατ) τη δι)ρκεια του ταξι-

διο τους και σε ποιες εποχς αν#κουν αυτ) τα µσα;
3. Το ποηµα χει µοντρνα τεχνοτροπα τσο στο περιεχµενο σο και στη µορφ#.

Εντοπστε τα βασικ) χαρακτηριστικ) του µοντερνισµο, κ)νοντας ειδικς αναφορς σε στχους του ποι#µατος.
4. Π6ς συνδεται το φανταστικ ταξδι των παιδι6ν στο ποηµα του Πρεβρ µε την
προσφ6νηση του Ελτη για τα παιδι) «πατριωτ)κια του #λιου»;
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβζω, τχ. 73, 1983.
¶∏°∏
Ζακ Πρεβρ (1900-1977), «Βγανοντας απ το σχολει», Θ αµα και ιστορες, µτφρ.
Γ. Βαρβρης, Νεφλη 1982, σ. 60-61.

¡ π∫√™ ∫ ∞∑∞¡∆∑∞∫∏™
Μια Κυριακ στην Κνωσ
™∆√Ã√π
Να ρθουν οι µαθητς σε επαφ# µε το αυτοβιογραφικ ργο του Νκου Καζαντζ)κη και να απολασουν την πολυεππεδη λογοτεχνικ# γραφ# του. Να περιηγηθον,
µε το βλµµα και το συνασθηµα του συγγραφα, στον αρχαιολογικ χ6ρο της Κνωσο, εν6 παρ)λληλα να παρακολουθ#σουν δι)φορες ψεις της καθηµεριν#ς ζω#ς
στη σγχρον# του Κρ#τη.
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£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η µινωικ Κρτη: τχνη και πολιτισµς
Η σγχρονη Κρτη: η φση και οι νθρωποι
Ο πολιτισµς ως συνδετικς κρκος ανµεσα σε διαφορετικος ανθρ πους,
θνη, θρησκεες και αντιλψεις
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏ –
¶ƒ√∆∞™∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞™
Το κεµενο εναι απσπασµα απ τη µυθιστορηµατικ# αυτοβιογραφα του Καζαντζ)κη Αναφορ στον Γκρ κο. Στο γραµµατειακ αυτ εδος συνυπ)ρχουν στοιχεα µυθοπλασας (πλοκ#, #ρωες, αφηγηµατικς τεχνικς, εκφραστικ) σχ#µατα
κ.λπ.) µε πραγµατικ) βιογραφικ) στοιχεα (ονµατα, τοπωνµια, ιστορικ) και κοινωνικ) γεγοντα κ.λπ.). Ο αυτοβιογραφικς χαρακτ#ρας προβ)λλεται εδ6 µε την
πρωτοπρσωπη αφ#γηση, τη χρ#ση του οµοδιηγητικο – αυτοδιηγητικο αφηγητ#
(ο αφηγητ#ς εναι #ρωας αλλ) και πρωταγωνιστ#ς της δικ#ς του ιστορας), τη λειτουργα της µν#µης («απ τη µρα που εδα», «θυµ)στε», «ταν #µουν τεσσ)ρων
χρον6ν») και τη χρ#ση πραγµατικ6ν ονοµ)των, τοπωνυµων, χρονολογι6ν. Ο µυθιστορηµατικς χαρακτ#ρας του ργου διακρνεται τσο στην πλοκ#, στους διαλγους, στις περιγραφς, στα εκφραστικ) σχ#µατα και στα σχλια του αφηγητ#, σο
και στον τρπο που επενεργε η αφ#γηση στην ψυχολογα του αναγν6στη. Η αφ#γηση της επσκεψης του Νκου Καζαντζ)κη στον αρχαιολογικ χ6ρο της Κνωσο
(χι µνο η νταξη του αποσπ)σµατος στην αυτοβιογραφα του συγγραφα, αλλ)
και δι)φορα στοιχεα του ανθολογηµνου αποσπ)σµατος, πως η αναδροµ# στις
µν#µες της παιδικ#ς ηλικας, φανερ6νουν τον αυτοβιογραφικ χαρακτ#ρα του)
µας προσφρει να αντιπροσωπευτικ κεµενο ταξιδιωτικ#ς περι#γησης σε ναν
σηµαντικ αρχαιολογικ χ6ρο της Ελλ)δας. Απ την αρχ# του αποσπ)σµατος
γνεται φανερ τι για τον Καζαντζ)κη, πως γενικτερα για τους Dλληνες συγγραφες ταξιδιωτικ6ν εντυπ6σεων της εποχ#ς του, ο αρχαιολογικς χ6ρος περιβ)λλεται απ ιερτητα και µυστ#ριο (αν)λογου περιεχοµνου εναι τα ταξιδιωτικ)
κεµενα του Κ. Ουρ)νη και του Ι.Μ. Παναγιωτπουλου). Η µετ)βαση απ την
εµπειρα και τις εντυπ6σεις της περι#γησης στη στοχαστικ# προσπ)θεια του συγγραφα να συλλ)βει το µυστικ νηµα των διασωσµνων ερειπων εξακτιν6νεται
σε τρεις αλληλνδετες κατευθνσεις: η µινωϊκ# σε σχση µε τη σηµεριν# Κρ#τηG η
Κνωσς σε σχση µε τους )λλους αρχαους ελληνικος πολιτισµοςG η Κνωσς σε
σχση µε τους πολιτισµος )λλων λα6ν. Στις συγκρσεις αυτς προβ)λλεται η υπεροχ# του µινωικο πολιτισµο ναντι των προγενστερων αρχαων πολιτισµ6ν. Το
«παµπ)λαιο κρητικ µυστικ» εναι επικεντρωµνο στη χαρ) και στις µριµνες της
επγειας ζω#ς, και χι στη µεταφυσικ# της ενατνιση. Ο καθηγητ#ς µπορε να διερευν#σει αν συγκινε τους µαθητς η συµπεριφορ) των σγχρονων Κρητικ6ν, αν
τους προβληµατζει η )ποψη του αβ) Μυνι για το Θε, αν νι6θουν θαυµασµ για
τη µινωικ# τχνη.
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Εναι ευδι)κριτα τα δο θεµατικ) κντρα του κειµνου, τα οποα αναφρονται
σε δο ιστορικς περιδους, τη µινωικ# και τη σγχρονη (µσα εικοστο αι6να). Ο
συγγραφας διαπλκει τις δο φ)σεις, τονζοντας τα διαχρονικ) στοιχεα του
τπου και των ανθρ6πων, και αναγνωρζει την ασθηση του µτρου ως σηµεο υπεροχ#ς του ελληνικο πολιτισµο. Η οµορφι) της φσης, η δηµιουργικτητα, η
ψυχικ# ευγνεια των ανθρ6πων και η υπερηφ)νει) τους για τον πολιτισµ τους
εναι µερικ) απ τα αντιπροσωπευτικ) στοιχεα του ελληνικο τρπου ζω#ς που
προβ)λλονται ιδιατερα. Αξζει να προσεχτε η συµπεριφορ) των δυο απλ6ν Κρητικ6ν, της γρι)ς που προσφρει σκα και του φλακα, οι οποοι εµφανζονται ως
επιβι6σεις του αρχαιοελληνικο #θους, εκπροσωπ6ντας τη λαϊκ# γνησιτητα και
ανθρωπι) («3νθρωπος δεν εσαι; 3νθρωπος εµαι κι εγ6G δε φτ)νει;») και τις
αρχγονες πολιτισµικς τους καταβολς («µας υποδχτηκε σαν νοικοκρης»). Μια
)λλη δι)σταση της νιτσεϊκ#ς αντληψης του Καζαντζ)κη για τον )νθρωπο και για
τον κσµο εκφρ)ζεται στο δι)λογ του µε τον αβ) Μυνι, που, µε επκεντρο την
περι#γηση στην Κνωσ, διατυπ6νονται κρσιµα υπαρξιακ) ερωτ#µατα και µεταφυσικς ανησυχες. Η δι)σταση αυτ# χει αρκετ) εξεζητηµνο περιεχµενο για
τους µαθητς της Β’ Γυµνασου και δε θα πρπει να γνει αντικεµενο ειδικο σχολιασµο.
¶∞ƒ∞§§∏§√ KEIMEN√
Οδυσσας Ελτης, «Μυρσαι το )ριστον, ΧΙΙΙ», Ο µικρ#ς ναυτλος, ;καρος 1985.
Στις ακρογιαλι ς του Οµ&ρου υπ&ρχε µια µακαρι#τητα, να µεγαλεο,
που φτασαν ως τις µ ρες µας θιχτα. Η πατο)σα µας, που ανασκαλε)ει την διαν µµο, το νιθει. Περπατµε χιλιδες χρ#νια, ο νεµος
ολο να λυγζει τις καλαµι ς κι ολο να εµες υψνουµε το πρ#σωπο.
Κατ πο); Ως π#τε; Ποιοι κυβερννε;
Μας χρειζεται µια νοµοθεσα που να διαµορφνεται #πως το δ ρµα
επνω µας τον καιρ# που µεγαλνουµε. Κτι νεανικ# και δυνατ#
συνµα, σαν το εν δι’ )δατ’ αενοντα & το θαλερ#ν κατ δκρυ χ οντες. 1τσι που να µπορε κενο που γενν ο νθρωπος να ξεπερν τον
νθρωπο δχως να τον καταπι ζει.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Βρετε στο απσπασµα σηµεα που προβ)λλεται η πστη του συγγραφα-αφη-

γητ# στην ψυχικ# και διανοητικ# δναµη του ανθρ6που.
2. Εντοπστε χωρα στα οποα να φανεται η αγ)πη του αφηγητ# για τη σγχρονη
Κρ#τη και ο ανυπκριτος θαυµασµς του για τον αρχαο της πολιτισµ.
3. Η Αναφορ στον Γκρ κο αν#κει στο εδος της µυθιστορηµατικ#ς αυτοβιογραφας. Ποια στοιχεα του αποσπ)σµατος επιβεβαι6νουν το µυθιστορηµατικ και
ποια τον αυτοβιογραφικ χαρακτ#ρα της αφ#γησης;
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4. Π6ς αντιλαµβ)νεται ο Καζαντζ)κης και π6ς ο Ελτης τη µακρ) ιστορικ# συν-

χεια του ελληνικο πολιτισµο;
∫ƒπ∆∏ƒπ√ ∞•π√§√°∏™∏™
1. Ο µινωικς πολιτισµς συγκρνεται µε )λλους πολιτισµος, αρχαους και σγ-

χρονους. Ποιοι εναι αυτο οι πολιτισµο και ποια εναι τα σηµεα σγκρισ#ς
τους;
2. Το κεµενο αποτελε απσπασµα ενς µεγ)λου αυτοβιογραφικο ργου. Ποια
στοιχεα απ το περιεχµενο και τη µορφ# φανερ6νουν τον αυτοβιογραφικ
χαρακτ#ρα του;
3. Ποιο εναι το κυραρχο θµα συζ#τησης των δο περιηγητ6ν και ποια )ποψη
εκφρ)ζει ο καθνας;
4. Στο απσπασµα περιγρ)φονται δο σγχρονοι απλο Κρητικο, η γρι) και ο
φλακας. Ποιον συµπαθ#σατε περισστερο και γιατ;
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Η λ ξη, τχ. 139, 1997.
Ν α Εστα, τχ. 1211, 1977.
Σαχνης Απστολος, Η σ)γχρονη πεζογραφα µας, Γαλαξας 1971, σ. 72-83.
Τετρδια Ευθ)νης, τχ. 3, 1977, σ. 87-98.
¶∏°∏
Νκος Καζαντζ)κης (1882-1937), «Επιστροφ# στην Κρ#τη – Κνωσς», Αναφορ
στον Γκρ κο (1961), Εκδσεις Ελνης Ν. Καζαντζ)κη 200013, σ. 147-152.

¡ π∫√™ -∞ §∂•∏™ ∞ ™§∞¡√°§√À
Η εξοχικ Λευκδα
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητς να ελληνικ νησ, πως το περιγρ)φει η λιτ# και στοχαστικ# γραφ# του ποιητ# Νκου-Αλξη Ασλ)νογλου. Να προβληµατιστον σχετικ)
µε την αλλοωση του φυσικο περιβ)λλοντος που προκαλε η αλγιστη τουριστικ#
αν)πτυξη. Να εξετ)σουν την επδραση που ασκε η τουριστικ# αξιοποηση ενς
τπου στις επαγγελµατικς επιλογς των κατοκων του.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Το φυσικ και ανθρωπογενς περιβλλον της Λευκδας
Η τουριστικ ανπτυξη και οι προοπτικς ενς τπου
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∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το αφ#γηµα λειτουργε αρχικ) ως ταξιδιωτικ# περιγραφ# της Λευκ)δας, αλλ)
εξελσσεται περισστερο σε σχλιο του συγγραφα για την καρια αντθεση αν)µεσα στη λαµπερ# εικνα των κοσµοπολτικων παραθεριστικ6ν κντρων και στην
παραµληση των )λλων (πλην του τουριστικο) τοµων οικονοµικ#ς αν)πτυξης
και κοινωνικ#ς ευηµερας. Ο αφηγητ#ς περιγρ)φει µια καλοκαιριν# του επσκεψη
στη Λευκ)δα. Η αφ#γησ# του θυµζει ντοκιµαντρ: παρουσι)ζει πρ6τα το ωραο
φυσικ τοπο της ντιας ακτ#ς του νησιο, κατπιν την οργανωµνη παραλιακ#
ζ6νη του χωριο Βασιλικ#, τη διαδροµ# στην ρηµη παιθρο µχρι το κοσµοπολτικο Νυδρ και, τλος, τη γραφικ# αλλ) αναξιοποητη τουριστικ), πλη της Λευκ)δας, η οποα του προκαλε και το µεγαλτερο ενδιαφρον. Ο πληροφοριακς
χαρακτ#ρας και η λιτ# περιγραφ# του κειµνου χουν κοιν) στοιχεα µε τις περιγραφς ενς τουριστικο οδηγο. Ωστσο διακριτικ) γνωρσµατα της γραφ#ς του
Ασλ)νογλου εναι η κφραση αισθητικ#ς συγκνησης µπροστ) στη φυσικ# οµορφι) («οργιαστικ# βλ)στηση των νερ6ν», «µιας λυρικ#ς οµορφι)ς ανυπρβλητης»)
και ο κοινωνικς προβληµατισµς του για τις προοπτικς αξιοποησης του νησιο,
που δνουν στο αφ#γηµα το διακριτικ λυρικ τνο του εσωτερικο µονλογου. Η
αφ#γηση προσφρεται για να επισηµανθον τα στοιχεα που αφορον το φυσικ
και ανθρωπογενς περιβ)λλον της Λευκ)δας (φυσικς οµορφις, οργανωµνες
πλαζ, κντρα αναψυχ#ς, εγκατ)λειψη της ενδοχ6ρας κ.).). Ο δι)λογος µε τους
µαθητς µπορε να επικεντρωθε τσο στα οικονοµικ) οφλη απ τον τουρισµ
σο και στις αλλαγς που επιφρει αυτς στο περιβ)λλον, στη ζω# και στην ψυχολογα των ανθρ6πων. Οι µαθητς που ζουν σε αστικ) κντρα µπορον να κατανο#σουν τον προβληµατισµ του αφηγητ# για την )ναρχη τουριστικοποηση του
νησιο, επιστρατεοντας δικς τους εντυπ6σεις και βι6µατα απ τους τπους
παραθερισµο τους. Kσοι ζουν, εξ)λλου, σε τουριστικς περιοχς γνωρζουν τις
διαφορς που παρουσι)ζει ο τπος τους την καλοκαιριν# και τη χειµεριν# περοδο. Με αφορµ# το σχλιο του αφηγητ# για τον επαγγελµατικ προσανατολισµ
των νων Λευκαδιτ6ν, εναι καλ να αναπτυχθε δι)λογος γρω απ τις θετικς
και αρνητικς συνπειες που χει η τουριστικ# αν)πτυξη ενς τπου για τους
κατοκους του. Η εγκατ)λειψη της γεωργας εναι µια αρνητικ# συνπεια που προβ)λλεται στο κεµενο.
Ως προς τη µορφ#, καλ εναι να επισηµανθε ο λιτς, πληροφοριακς λγος
του αφηγητ#, ο οποος προωθεται µσω της αφ#γησης, της περιγραφ#ς, του εσωτερικο µονολγου και του σχολου. Ο ανπαρκτος αρχικ) αφηγητ#ς κ)νει την
εµφ)νισ# του µε τη φρ)ση «τι κουβεντι)ζοµε», η οποα µετατρπει την απρσωπη
περιγραφ# σε προσωπικ# αφ#γηση. Dχουµε δηλαδ# τον τπο του οµοδιηγητικο
αφηγητ#, που αφηγεται µσα απ µια περιορισµνη εσωτερικ# εσταση.

[83]

enotita B 0063 4/11/2005 01:04 ÌÌ ™ÂÏ›‰·84

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ

¶∞ƒ∞§§∏§√ KEIMEN√
Τραγοδι «Τα νησι)» [Στχοι: Στλλα Χρυσουλ)κη. Μουσικ# και ερµηνεα: Ννα
Βενετσ)νου, στο δσκο Η Ν να Βενετσνου στα τραγο)δια της (1980)].
Κενο που θυµµαι απ’ τα νησι µας
εν’ η αµµουδι της Ζκυνθος,
της Κ ρκυρας τα περιβ#λια,
της Ρ#δου το µεγλο κστρο.
Κενο που θυµµαι απ’ τα νησι µας
εναι της Κρ&της τα ορειν χωρι
τις ευωδι ς της Χου,
της Κµωλος τ’ αστραφτερ νερ,
της Σ)ρας την απνω π#λη.
Κενο που θυµµαι απ’ τα νησι µας
εναι τα δυο φιδκια που ερωτε)ονταν
κτω απ’ τα µρµαρα του ναο)
να µεσηµ ρι καλοκαιριν# στη ∆&λο.
Στη Γα)δο, στη Φολ γανδρο και στα µικρ νησι
βαρι σιωπ& µαρµρωσε, φωλιζουν νυχτερδες9
να µπουκ το λικο το αµα ξαγρυπν,
λευκο αυλο τα κ#καλα µετρο)ν τις εσπερδες.
Μον#φθαλµη περπολος τη θλασσα τρυγ
γ)ρω και πσω στις σκην ς ουρλιζουν οι σειρ&νες.
Τη Λ ρο, τη Μακρ#νησο, τα Κ)θηρα, τη Τζια,
πες µου ποιες τχα σφργισαν µισ#ν αινα µν&µες.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Ποιες διαφορς χει η πλη της Λευκ)δας απ τα παραθεριστικ) κντρα του
νησιο;
2. Γιατ ο Ασλ)νογλου υποτιµ) τους τουριστικος οδηγος και επιλγει να γνωρσει µνος του τη γν#σια ψη της Λευκ)δας, ενεργ6ντας «υποδορως»;
3. Ποιοι αφηγηµατικο τρποι κυριαρχον στο αφ#γηµα και ποιο αισθητικ αποτλεσµα δηµιουργον;
4. Στο αφ#γηµα περιγρ)φονται τρεις περιοχς και ψεις της Λευκ)δας. Ζωγραφστε αυτ#ν που σας εµπνει περισστερο.
5. Συγκεντρ6στε δι)φορα τραγοδια µε θµα τα ελληνικ) νησι). Ποια εικνα γενικτερα µεταδδουν; Πιστεετε τι αυτ# αντιστοιχε στην πραγµατικτητα; Αιτιολογ#στε την απ)ντησ# σας.
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¶∏°∏
Νκος-Αλξης Ασλ)νογλου, «Εξοχικ# Λευκ)δα», Ταξιδε)οντας στη δροσερ&
ν)χτα, Lψιλον 1991, σ. 33-35.

¡ π∫√™ ∫ ∞™¢∞°§∏™
Τ κιο
™∆√Ã√™
Οι µαθητς µπορον να περιηγηθον, µε το βλµµα του µεταπολεµικο συγγραφα
Νκου Κ)σδαγλη, σε µια ασιατικ# χ6ρα µε µεγ)λη παρ)δοση και πολιτισµ, συγκρνοντας την ελληνικ#/ευρωπαϊκ# µε την ανατολικ# πολιτισµικ# παρ)δοση, σε εππεδο καθηµεριν6ν συνηθει6ν, πως το φαγητ.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ο τπος και οι συνθειες των ανθρ πων
Τα εστιατρια, τα δηµοφιλ φαγητ, η τελετουργα του σερβιρσµατος
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το απσπασµα περιχει µερικ) απ τα διακριτικ) γνωρσµατα του ταξιδιωτικο
αφηγ#µατος: γενικς πληροφορες για την ανθρωπογεωγραφα της περιοχ#ς και
καθοδηγητικ φος προς τον αναγν6στη, καθ6ς ο αφηγητ#ς γνωρζει αυτ) που
περιγρ)φει απ προσωπικ# του εµπειρα και, µεταφροντας τις εντυπ6σεις του, φιλοδοξε να ενηµερ6σει # να προετοιµ)σει ψυχολογικ) το µελλοντικ επισκπτη. Πληροφορε κυρως το δυτικ επισκπτη για τις διαφορετικς αντιλ#ψεις που επικρατον
στην Ιαπωνα σε σχση µε δι)φορα πρακτικ) θµατα της καθηµεριν#ς ζω#ς.
Το απσπασµα περιλαµβ)νει δο εντητες. Η πρ6τη αναφρεται στις αρχικς,
θετικς, εντυπ6σεις του επισκπτη απ το χ6ρο του αεροδροµου και την εγκατ)στασ# του στο ξενοδοχεο, εν6 η δετερη επικεντρ6νεται σε µια αντιπροσωπευτικ#
σκην# της γιαπωνζικης κουλτορας, το φαγητ. Κ)θε εντητα κλενει µε µια κρση
του αφηγητ#-επισκπτη, η οποα συνοψζει τη γενικ# του εντπωση. Οι µαθητς, µε
β)ση τα σχλια του αφηγητ#, µπορον να σχηµατσουν µια γενικ# εικνα για τον
τρπο ζω#ς και τις αντιλ#ψεις των Ιαπ6νων, οι οποοι παρουσι)ζονται οργανωτικο, εργατικο, ευγενες, διακριτικο και περιποιητικο. Μπορον επσης να διακρνουν τις διαφορς του ιαπωνικο απ τον ελληνικ τρπο ζω#ς και φαγητο (ο
αφηγητ#ς διστ)ζει να φ)ει ωµ ψ)ρι γιατ εναι ξω απ τις ελληνικς συν#θειες).
Το φαγητ στην Ιαπωνα αποτελε ιεροτελεστα στην οποα παρνουν µρος πολλ)
πρσωπα, και ιδιατερα γυνακες. Τηρεται µια τυπικ# διαδικασα, η οποα χει
στχο την )νεση και την απλαυση του )ντρα που τρ6ει. Κ)τι αν)λογο συνβαινε
τα παλαιτερα χρνια κυρως στα κντρα του ελληνισµο της διασπορ)ς [εδ6 καλ
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εναι να αναφερθοµε στην ταινα του Τ)σου Μπουλµτη Πολτικη κουζνα (2003)
και στο µυθιστρηµα της Μαρας Ιορδανδου Λωξντρα (1962)]. Η περιγραφ# του
σερβιρσµατος και του φαγητο στην Ιαπωνα εξ#πτε την περιργεια του αναγν6στη στη δεκαετα του 1980, δεν εντυπωσι)ζει µως ιδιατερα την παγκοσµιοποιηµνη κοινωνα των ηµερ6ν µας, καθ6ς σ#µερα σε πολλ) µρη του κσµου λειτουργον κινζικα και ανατολτικα εστιατρια τα οποα, αν και γενικτερα εναι προσαρµοσµνα στις αν)γκες της επιχ6ριας κουλτορας, τηρον, σε να βαθµ, την
παρ)δοσ# τους. Dτσι οι περισστεροι απ εµ)ς χουµε σ#µερα τη δυναττητα να
γευτοµε τα ανατολτικα εδσµατα ακµα και στην πλη που ζοµε και να σχηµατσουµε κ)ποια εικνα για τη γευστικ# και την πολιτισµικ# της παρ)δοση.
¶∞ƒ∞§§∏§√ KEIMEN√
Γι6ργος Βης, Ασα, Ασα, Κδρος 1999, σ. 43-47.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Κοτζι)ς Αλξανδρος, Μεταπολεµικο πεζογρφοι, Κδρος 1982, σ. 59-68.
Παγανς Γι6ργος, Η νεοελληνικ& πεζογραφα. Θεωρα και πρξη, Κ6δικας, Θεσσαλονκη 1983, σ. 291-294.
Σαχνης Απστολος, Ν οι πεζογρφοι, Βιβλιοπωλεον της Εστας 1965, σ. 173-175.
Τσιριµ6κου Λζυ, «Νκος Κ)σδαγλης», Η µεταπολεµικ& πεζογραφα, τµ. 3, Σοκλης 1989, σ. 304-328.
Για ευρτερη ενηµρωση γρω απ το εδος και τα θµατα της ταξιδιωτικ#ς λογοτεχνας, ο καθηγητ#ς µπορε να συµβουλευτε την πολτοµη σειρ) Ταξιδιωτικ&
Λογοτεχνα που επιµελ#θηκε η Ανντα Παναρτου.
¶∏°∏
Νκος Κ)σδαγλης (1928), «Ιαπωνα», ∆ρ#µοι της στερις και της θλασσας, Κδρος
1988, σ. 22-27.

∂¡∞§§∞∫∆π∫√π ∆ƒ√¶√π ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ™∆∞ ∫∂πª∂¡∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™
1. Ιστορικ-κοινωνικ αποτπωση του φαινοµνου

Τα κεµενα της εντητας µεταφρουν το ιστορικ (Καζαντζ)κης) και κοινωνικ στγµα (Ασλ)νογλου, Κ)σδαγλης) της εποχ#ς κατ) την οποα επισκπτεται τον τπο ο συγγραφας, αλλ) και της οπτικ#ς µε β)ση την οποα βλπει και αξιολογε τα πρ)γµατα.
2. Σγκριση και ευρτερη συζτηση
Στην τ)ξη µπορε να γνει ευρτερη συζ#τηση µε σηµεο αναφορ)ς τα σγχρονα δεδοµνα που χαρακτηρζουν αυτος τους τουριστικος προορισµος.
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