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∑∞∫ ¶ƒ∂µ∂ƒ

Βγα�ν�ντας απ
 τ� σ��λει


™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™   
Να απλα�συν ι µαθητ�ς �να αντιπρσωπευτικ� δε�γµα γρα"#ς τυ $ακ Πρε-
&�ρ, συµµετ�'ντας στην ελε�θερη "ανταστικ# περι#γηση πυ πρτε�νει τ π�ηµα.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞   
Η αν�γκη των παιδιν να «δραπετε�σ�υν» απ� τ� ασ�υκτικ� πλα�σι� τ�υ σ��-
λε��υ
Η επιθυµ�α των παιδιν να γνωρ�σ�υν τ�ν κ�σµ� και να απ�κτ�σ�υν εµπειρ�ες
�ω�ς
Η αισι�δ���α, η τ�λµη και η �µ�ρ�ι� της παιδικ�ς ηλικ�ας

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Στ π�ηµα αυτ� &ρ�σκυµε τα &ασικ) γνωρ�σµατα τυ υπερρεαλισµ�. Αρ'ικ)
υπ)ρ'ει η κεντρικ# �ννια τυ τα*ιδι�, η π�α, σ�µ"ωνα µε τυς υπερρεαλι-
στ�ς, ταυτ�+εται µε τν υπερρεαλισµ�. Τα δι)"ρα µετα"ρικ) µ�σα (σιδηρ�δρ-
µς, ιστι"�ρ, υπ&ρ�'ι, αυτκ�νητ, )λγ) εκ"ρ)+υν την αν)γκη "υγ#ς απ�
την ασ"υκτικ# πραγµατικ�τητα, την υπ�ρ&αση τυ κιν�τπυ, την κατ)ργηση
τυ «λγικ�» [µπρ�µε να ανα"ερθ�µε σε παραπλ#σια, υπερ&ατικ), µ�σα επι-
κινων�ας (υπερωκε)νι και µη'αν)κι) πυ συναντ)µε σε πι#µατα τυ Εµπειρ�-
κυ, «Στρ"�ς στρ")λων», Ενδ���ρα (1945), και τυ Ελ�τη, «Ντ�κυ, ντ�-
κυ µη'αν)κι», Τα ρω τ�υ ρωτα (1972)]. 3λλα υπερρεαλιστικ) 'αρακτηριστικ)
πυ συναντ)µε ε�ναι η 6σµωση τυ πραγµατικ� µε τ "ανταστικ� (« σιδηρ�-
δρµς µας �"ερε µια &�λτα γ�ρω τριγ�ρω απ� τη γη µας») ι αν�κειες εικ�νες
(«τη θ)λασσα να κ)νει περ�πατ µε τα κ'�λια της», «�να σπ�τι πυ γ�ρω απ� τη
γη �λ γ�ρι+ε»), ι τυ'α�ες συναντ#σεις λ�*εων και πραγµ)των («τα λυλ�δια
&αλθ#κανε να σπρ6'νυν τ σιδηρ�δρµ»). Η επικρ)τηση της "αντασ�ας απε-
λευθερ6νει τν )νθρωπ απ� τα δεσµ) της λγικ#ς, ενεργπιε� τη γλ6σσα µε
στ�' την �κ"ραση των &αθ�τερων, ασυνε�δητων επιθυµι6ν. Τ π�ηµα ε�ναι
απαλλαγµ�ν απ� µρ"ικ�ς περιρισµ�ς (µικαταλη*�α, µ�τρ, στι'υργι-
κ�ς καν�νες) και �'ει καθαρ) µντ�ρνα 'αρακτηριστικ) (ελε�θερς στ�'ς,
αντικατ)σταση της στρ"#ς απ� την ελε�θερη πιητικ# εν�τητα, πε+λγικ�ς
τ�νς κ.λπ.).

Πλλ) στι'ε�α της υπερρεαλιστικ#ς τε'νικ#ς ε�ναι δυνατ� να α*ιπιηθ�ν
δηµιυργικ) απ� τ "ιλ�λγ,  π�ς στη δι)ρκεια της διδακτικ#ς 6ρας µπρε�
να δ6σει την ευκαιρ�α στυς µαθητ�ς να εκ"ρ)συν ελε�θερα τις επιθυµ�ες και τα
�νειρ) τυς, 6στε �'ι µ�ν να καταν#συν τ πνε�µα και τ �"ς τυ πι#µατς
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αλλ) και να κινηθ�ν δυναµικ) στ παγκ�σµι-υπερρεαλιστικ� τα*�δι στ π�
τυς εν�πλε*ε τ π�ηµα. Ε�ναι πιθαν�ν µ)λιστα η �µπνευσ# τυς να *επερ)σει
τν Πρε&�ρ, καθ6ς ι σηµεριν� µαθητ�ς �'υν, εκτ�ς των )λλων, και τ πρν�-
µι να ε�ναι µ�λη µιας παγκσµιπιηµ�νης και τε'νλγικ) πλ� πι πρηγµ�νης
κινων�ας.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. :δυσσ�ας Ελ�της, «XVIII», �λι�ς � πρ�τ�ς. Π��ηση, ;καρς 2002, σ. 91-92.
2. Κ6στας :υρ)νης, «Ακ�νητα τα*�δια», Απ��ρ�σεις, Βι&λιπωλε�ν της Εστ�ας

'.'., σ. 42-43.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™   
1. Βρε�τε τρ�α σηµε�α στα π�α τ πραγµατικ� συνδ�εται µε τ "ανταστικ�.
2. Πια µετα"ρικ) µ�σα 'ρησιµπι�ν ι µαθητ�ς κατ) τη δι)ρκεια τυ τα*ι-

δι� τυς και σε πιες επ'�ς αν#κυν αυτ) τα µ�σα;
3. Τ π�ηµα �'ει µντ�ρνα τε'ντρπ�α τ�σ στ περιε'�µεν �σ και στη µρ"#.

Εντπ�στε τα &ασικ) 'αρακτηριστικ) τυ µντερνισµ�, κ)νντας ειδικ�ς ανα-
"ρ�ς σε στ�'υς τυ πι#µατς.

4. Π6ς συνδ�εται τ "ανταστικ� τα*�δι των παιδι6ν στ π�ηµα τυ Πρε&�ρ µε την
πρσ"6νηση τυ Ελ�τη για τα παιδι) «πατριωτ)κια τυ #λιυ»;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια���ω, τ'. 73, 1983.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏   
$ακ Πρε&�ρ (1900-1977), «Βγα�νντας απ� τ σ'λει�», Θαµα και ιστ�ρ�ες, µτ"ρ.
Γ. Βαρ&�ρης, Νε"�λη 1982, σ. 60-61.

¡π∫√™ ∫∞∑∞¡∆∑∞∫∏™

Μια Κυριακ� στην Κνωσ


™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να �ρθυν ι µαθητ�ς σε επα"# µε τ αυτ&ιγρα"ικ� �ργ τυ Ν�κυ Κα+αντ+)-
κη και να απλα�συν την πλυεπ�πεδη λγτε'νικ# γρα"# τυ. Να περιηγηθ�ν,
µε τ &λ�µµα και τ συνα�σθηµα τυ συγγρα"�α, στν αρ'αιλγικ� '6ρ της Κνω-
σ�, εν6 παρ)λληλα να παρακλυθ#συν δι)"ρες �ψεις της καθηµεριν#ς +ω#ς
στη σ�γ'ρν# τυ Κρ#τη.

Τ Α � Ι ∆ Ι Ω Τ Ι Κ Α Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α
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££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η µινωικ� Κρ�τη: τ��νη και π�λιτισµ�ς
Η σ�γ�ρ�νη Κρ�τη: η ��ση και �ι �νθρωπ�ι
! π�λιτισµ�ς ως συνδετικ�ς κρ�κ�ς αν�µεσα σε δια��ρετικ��ς ανθρπ�υς,
�θνη, θρησκε�ες και αντιλ�ψεις 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   ––   
¶¶ ƒƒ √√ ∆∆ ∞∞ ™™ ∏∏   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™
Τ κε�µεν ε�ναι απ�σπασµα απ� τη µυθιστρηµατικ# αυτ&ιγρα"�α τυ Κα+α-
ντ+)κη Ανα��ρ� στ�ν Γκρκ�. Στ γραµµατειακ� αυτ� ε�δς συνυπ)ρ'υν στι-
'ε�α µυθπλασ�ας (πλκ#, #ρωες, α"ηγηµατικ�ς τε'νικ�ς, εκ"ραστικ) σ'#µατα
κ.λπ.) µε πραγµατικ) &ιγρα"ικ) στι'ε�α (ν�µατα, τπων�µια, ιστρικ) και κι-
νωνικ) γεγν�τα κ.λπ.). : αυτ&ιγρα"ικ�ς 'αρακτ#ρας πρ&)λλεται εδ6 µε την
πρωτπρ�σωπη α"#γηση, τη 'ρ#ση τυ µδιηγητικ� – αυτδιηγητικ� α"ηγητ#
( α"ηγητ#ς ε�ναι #ρωας αλλ) και πρωταγωνιστ#ς της δικ#ς τυ ιστρ�ας), τη λει-
τυργ�α της µν#µης («απ� τη µ�ρα πυ ε�δα», «θυµ)στε», «�ταν #µυν τεσσ)ρων
'ρν6ν») και τη 'ρ#ση πραγµατικ6ν νµ)των, τπωνυµ�ων, 'ρνλγι6ν. : µυθι-
στρηµατικ�ς 'αρακτ#ρας τυ �ργυ διακρ�νεται τ�σ στην πλκ#, στυς διαλ�-
γυς, στις περιγρα"�ς, στα εκ"ραστικ) σ'#µατα και στα σ'�λια τυ α"ηγητ#, �σ
και στν τρ�π πυ επενεργε� η α"#γηση στην ψυ'λγ�α τυ αναγν6στη. Η α"#-
γηση της επ�σκεψης τυ Ν�κυ Κα+αντ+)κη στν αρ'αιλγικ� '6ρ της Κνωσ�
(�'ι µ�ν η �ντα*η τυ απσπ)σµατς στην αυτ&ιγρα"�α τυ συγγρα"�α, αλλ)
και δι)"ρα στι'ε�α τυ ανθλγηµ�νυ απσπ)σµατς, �πως η αναδρµ# στις
µν#µες της παιδικ#ς ηλικ�ας, "ανερ6νυν τν αυτ&ιγρα"ικ� 'αρακτ#ρα τυ)
µας πρσ"�ρει �να αντιπρσωπευτικ� κε�µεν τα*ιδιωτικ#ς περι#γησης σε �ναν
σηµαντικ� αρ'αιλγικ� '6ρ της Ελλ)δας. Απ� την αρ'# τυ απσπ)σµατς
γ�νεται "ανερ� �τι για τν Κα+αντ+)κη, �πως γενικ�τερα για τυς Dλληνες συγ-
γρα"ε�ς τα*ιδιωτικ6ν εντυπ6σεων της επ'#ς τυ,  αρ'αιλγικ�ς '6ρς περι-
&)λλεται απ� ιερ�τητα και µυστ#ρι (αν)λγυ περιε'µ�νυ ε�ναι τα τα*ιδιωτικ)
κε�µενα τυ Κ. :υρ)νη και τυ Ι.Μ. Παναγιωτ�πυλυ). Η µετ)&αση απ� την
εµπειρ�α και τις εντυπ6σεις της περι#γησης στη στ'αστικ# πρσπ)θεια τυ συγ-
γρα"�α να συλλ)&ει τ µυστικ� ν�ηµα των διασωσµ�νων ερειπ�ων ε*ακτιν6νεται
σε τρεις αλληλ�νδετες κατευθ�νσεις: η µινωϊκ# σε σ'�ση µε τη σηµεριν# Κρ#τηG η
Κνωσ�ς σε σ'�ση µε τυς )λλυς αρ'α�υς ελληνικ�ς πλιτισµ�ςG η Κνωσ�ς σε
σ'�ση µε τυς πλιτισµ�ς )λλων λα6ν. Στις συγκρ�σεις αυτ�ς πρ&)λλεται η υπε-
ρ'# τυ µινωικ� πλιτισµ� �ναντι των πργεν�στερων αρ'α�ων πλιτισµ6ν. Τ
«παµπ)λαι κρητικ� µυστικ�» ε�ναι επικεντρωµ�ν στη 'αρ) και στις µ�ριµνες της
επ�γειας +ω#ς, και �'ι στη µετα"υσικ# της ενατ�νιση. : καθηγητ#ς µπρε� να διε-
ρευν#σει αν συγκινε� τυς µαθητ�ς η συµπερι"ρ) των σ�γ'ρνων Κρητικ6ν, αν
τυς πρ&ληµατ�+ει η )πψη τυ α&) Μυνι� για τ Θε�, αν νι6θυν θαυµασµ� για
τη µινωικ# τ�'νη.
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Ε�ναι ευδι)κριτα τα δ� θεµατικ) κ�ντρα τυ κειµ�νυ, τα π�α ανα"�ρνται
σε δ� ιστρικ�ς περι�δυς, τη µινωικ# και τη σ�γ'ρνη (µ�σα εικστ� αι6να). :
συγγρα"�ας διαπλ�κει τις δ� ")σεις, τν�+ντας τα δια'ρνικ) στι'ε�α τυ
τ�πυ και των ανθρ6πων, και αναγνωρ�+ει την α�σθηση τυ µ�τρυ ως σηµε� υπε-
ρ'#ς τυ ελληνικ� πλιτισµ�. Η µρ"ι) της "�σης, η δηµιυργικ�τητα, η
ψυ'ικ# ευγ�νεια των ανθρ6πων και η υπερη")νει) τυς για τν πλιτισµ� τυς
ε�ναι µερικ) απ� τα αντιπρσωπευτικ) στι'ε�α τυ ελληνικ� τρ�πυ +ω#ς πυ
πρ&)λλνται ιδια�τερα. Α*�+ει να πρσε'τε� η συµπερι"ρ) των δυ απλ6ν Κρη-
τικ6ν, της γρι)ς πυ πρσ"�ρει σ�κα και τυ "�λακα, ι π�ι εµ"αν�+νται ως
επι&ι6σεις τυ αρ'αιελληνικ� #θυς, εκπρσωπ6ντας τη λαϊκ# γνησι�τητα και
ανθρωπι) («3νθρωπς δεν ε�σαι; 3νθρωπς ε�µαι κι εγ6G δε "τ)νει;») και τις
αρ'�γνες πλιτισµικ�ς τυς κατα&λ�ς («µας υπδ�'τηκε σαν νικκ�ρης»). Μια
)λλη δι)σταση της νιτσεϊκ#ς αντ�ληψης τυ Κα+αντ+)κη για τν )νθρωπ και για
τν κ�σµ εκ"ρ)+εται στ δι)λγ� τυ µε τν α&) Μυνι�, �πυ, µε επ�κεντρ την
περι#γηση στην Κνωσ�, διατυπ6ννται κρ�σιµα υπαρ*ιακ) ερωτ#µατα και µετα-
"υσικ�ς ανησυ'�ες. Η δι)σταση αυτ# �'ει αρκετ) ε*ε+ητηµ�ν περιε'�µεν για
τυς µαθητ�ς της Β’ Γυµνασ�υ και δε θα πρ�πει να γ�νει αντικε�µεν ειδικ� σ'-
λιασµ�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   KK EE II MM EE NN √√
:δυσσ�ας Ελ�της, «Μυρ�σαι τ )ριστν, IΙΙΙ», " µικρ#ς ναυτ�λ�ς, ;καρς 1985.

Στις ακρ�γιαλις τ�υ "µ&ρ�υ υπ&ρ�ε µια µακαρι#τητα, να µεγαλε��,
π�υ �τασαν ως τις µρες µας �θι�τα. Η πατ�)σα µας, π�υ ανασκα-
λε)ει την �διαν �µµ�, τ� νι�θει. Περπατ�µε �ιλι�δες �ρ#νια, � �νεµ�ς
�λ�να λυγ��ει τις καλαµις κι �λ�να εµε�ς υψ�ν�υµε τ� πρ#σωπ�.
Κατ� π�); Ως π#τε; Π�ι�ι κυ�ερν�νε;
Μας �ρει��εται µια ν�µ�θεσ�α π�υ να διαµ�ρ��νεται #πως τ� δρµα
επ�νω µας τ�ν καιρ# π�υ µεγαλ�ν�υµε. Κ�τι νεανικ# και δυνατ#
συν�µα, σαν τ� εν δι’ )δατ’ αεν��ντα & τ� θαλερ#ν κατ� δ�κρυ ��-
ντες. 1τσι π�υ να µπ�ρε� κε�ν� π�υ γενν� � �νθρωπ�ς να 2επερν� τ�ν
�νθρωπ� δ��ως να τ�ν καταπι�ει.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™
1. Βρε�τε στ απ�σπασµα σηµε�α �πυ πρ&)λλεται η π�στη τυ συγγρα"�α-α"η-

γητ# στην ψυ'ικ# και διανητικ# δ�ναµη τυ ανθρ6πυ.
2. Εντπ�στε 'ωρ�α στα π�α να "α�νεται η αγ)πη τυ α"ηγητ# για τη σ�γ'ρνη

Κρ#τη και  ανυπ�κριτς θαυµασµ�ς τυ για τν αρ'α� της πλιτισµ�.
3. Η Ανα��ρ� στ�ν Γκρκ� αν#κει στ ε�δς της µυθιστρηµατικ#ς αυτ&ιγρα-

"�ας. Πια στι'ε�α τυ απσπ)σµατς επι&ε&αι6νυν τ µυθιστρηµατικ� και
πια τν αυτ&ιγρα"ικ� 'αρακτ#ρα της α"#γησης;

Τ Α � Ι ∆ Ι Ω Τ Ι Κ Α Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α
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4. Π6ς αντιλαµ&)νεται  Κα+αντ+)κης και π6ς  Ελ�της τη µακρ) ιστρικ# συν�-
'εια τυ ελληνικ� πλιτισµ�;

∫∫ ƒƒ ππ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√   ∞∞ •• ππ √√ §§ √√ °° ∏∏ ™™ ∏∏ ™™   
1. : µινωικ�ς πλιτισµ�ς συγκρ�νεται µε )λλυς πλιτισµ�ς, αρ'α�υς και σ�γ-

'ρνυς. Πιι ε�ναι αυτ� ι πλιτισµ� και πια ε�ναι τα σηµε�α σ�γκρισ#ς
τυς;

2. Τ κε�µεν απτελε� απ�σπασµα εν�ς µεγ)λυ αυτ&ιγρα"ικ� �ργυ. Πια
στι'ε�α απ� τ περιε'�µεν και τη µρ"# "ανερ6νυν τν αυτ&ιγρα"ικ�
'αρακτ#ρα τυ;

3. Πι ε�ναι τ κυρ�αρ' θ�µα συ+#τησης των δ� περιηγητ6ν και πια )πψη
εκ"ρ)+ει  καθ�νας;

4. Στ απ�σπασµα περιγρ)"νται δ� σ�γ'ρνι απλ� Κρητικ�, η γρι) και 
"�λακας. Πιν συµπαθ#σατε περισσ�τερ και γιατ�;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Η λ2η, τ'. 139, 1997.
Να Εστ�α, τ'. 1211, 1977.
Σα'�νης Απ�στλς, Η σ)γ�ρ�νη πε��γρα��α µας, Γαλα*�ας 1971, σ. 72-83.
Τετρ�δια Ευθ)νης, τ'. 3, 1977, σ. 87-98.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ν�κς Κα+αντ+)κης (1882-1937), «Επιστρ"# στην Κρ#τη – Κνωσ�ς», Ανα��ρ�
στ�ν Γκρκ� (1961), Εκδ�σεις Ελ�νης Ν. Κα+αντ+)κη 200013, σ. 147-152.

¡π∫√™-∞§∂•∏™ ∞™§∞¡√°§√À

Η ε���ικ� Λευκ�δα 

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ   
Να γνωρ�συν ι µαθητ�ς �να ελληνικ� νησ�, �πως τ περιγρ)"ει η λιτ# και στ'α-
στικ# γρα"# τυ πιητ# Ν�κυ-Αλ�*η Ασλ)νγλυ. Να πρ&ληµατιστ�ν σ'ετικ)
µε την αλλ�ωση τυ "υσικ� περι&)λλντς πυ πρκαλε� η αλ�γιστη τυριστικ#
αν)πτυ*η. Να ε*ετ)συν την επ�δραση πυ ασκε� η τυριστικ# α*ιπ�ηση εν�ς
τ�πυ στις επαγγελµατικ�ς επιλγ�ς των κατ�κων τυ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞   
Τ� �υσικ� και ανθρωπ�γεν�ς περι/�λλ�ν της Λευκ�δας
Η τ�υριστικ� αν�πτυ�η και �ι πρ��πτικ�ς εν�ς τ�π�υ
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∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ α"#γηµα λειτυργε� αρ'ικ) ως τα*ιδιωτικ# περιγρα"# της Λευκ)δας, αλλ)
ε*ελ�σσεται περισσ�τερ σε σ'�λι τυ συγγρα"�α για την κα�ρια αντ�θεση αν)-
µεσα στη λαµπερ# εικ�να των κσµπλ�τικων παραθεριστικ6ν κ�ντρων και στην
παραµ�ληση των )λλων (πλην τυ τυριστικ�) τµ�ων ικνµικ#ς αν)πτυ*ης
και κινωνικ#ς ευηµερ�ας. : α"ηγητ#ς περιγρ)"ει µια καλκαιριν# τυ επ�σκεψη
στη Λευκ)δα. Η α"#γησ# τυ θυµ�+ει ντκιµαντ�ρ: παρυσι)+ει πρ6τα τ ωρα�
"υσικ� τπ� της ν�τιας ακτ#ς τυ νησι�, κατ�πιν την ργανωµ�νη παραλιακ#
+6νη τυ 'ωρι� Βασιλικ#, τη διαδρµ# στην �ρηµη �παιθρ µ�'ρι τ κσµπλ�-
τικ Νυδρ� και, τ�λς, τη γρα"ικ# αλλ) ανα*ιπ�ητη τυριστικ), π�λη της Λευ-
κ)δας, η π�α τυ πρκαλε� και τ µεγαλ�τερ ενδια"�ρν. : πληρ"ριακ�ς
'αρακτ#ρας και η λιτ# περιγρα"# τυ κειµ�νυ �'υν κιν) στι'ε�α µε τις περι-
γρα"�ς εν�ς τυριστικ� δηγ�. Ωστ�σ διακριτικ) γνωρ�σµατα της γρα"#ς τυ
Ασλ)νγλυ ε�ναι η �κ"ραση αισθητικ#ς συγκ�νησης µπρστ) στη "υσικ# µρ-
"ι) («ργιαστικ# &λ)στηση των νερ6ν», «µιας λυρικ#ς µρ"ι)ς ανυπ�ρ&λητης»)
και  κινωνικ�ς πρ&ληµατισµ�ς τυ για τις πρπτικ�ς α*ιπ�ησης τυ νησι�,
πυ δ�νυν στ α"#γηµα τ διακριτικ� λυρικ� τ�ν τυ εσωτερικ� µν�λγυ. Η
α"#γηση πρσ"�ρεται για να επισηµανθ�ν τα στι'ε�α πυ α"ρ�ν τ "υσικ�
και ανθρωπγεν�ς περι&)λλν της Λευκ)δας ("υσικ�ς µρ"ι�ς, ργανωµ�νες
πλα+, κ�ντρα αναψυ'#ς, εγκατ)λειψη της ενδ'6ρας κ.).). : δι)λγς µε τυς
µαθητ�ς µπρε� να επικεντρωθε� τ�σ στα ικνµικ) "�λη απ� τν τυρισµ�
�σ και στις αλλαγ�ς πυ επι"�ρει αυτ�ς στ περι&)λλν, στη +ω# και στην ψυ'-
λγ�α των ανθρ6πων. :ι µαθητ�ς πυ +υν σε αστικ) κ�ντρα µπρ�ν να κατα-
ν#συν τν πρ&ληµατισµ� τυ α"ηγητ# για την )ναρ'η τυριστικπ�ηση τυ
νησι�, επιστρατε�ντας δικ�ς τυς εντυπ6σεις και &ι6µατα απ� τυς τ�πυς
παραθερισµ� τυς. Kσι +υν, ε*)λλυ, σε τυριστικ�ς περι'�ς γνωρ�+υν τις
δια"ρ�ς πυ παρυσι)+ει  τ�πς τυς την καλκαιριν# και τη 'ειµεριν# περ�-
δ. Με α"ρµ# τ σ'�λι τυ α"ηγητ# για τν επαγγελµατικ� πρσανατλισµ�
των ν�ων Λευκαδιτ6ν, ε�ναι καλ� να αναπτυ'θε� δι)λγς γ�ρω απ� τις θετικ�ς
και αρνητικ�ς συν�πειες πυ �'ει η τυριστικ# αν)πτυ*η εν�ς τ�πυ για τυς
κατ�κυς τυ. Η εγκατ)λειψη της γεωργ�ας ε�ναι µια αρνητικ# συν�πεια πυ πρ-
&)λλεται στ κε�µεν.

Ως πρς τη µρ"#, καλ� ε�ναι να επισηµανθε�  λιτ�ς, πληρ"ριακ�ς λ�γς
τυ α"ηγητ#,  π�ς πρωθε�ται µ�σω της α"#γησης, της περιγρα"#ς, τυ εσω-
τερικ� µνλ�γυ και τυ σ'λ�υ. : αν�παρκτς αρ'ικ) α"ηγητ#ς κ)νει την
εµ")νισ# τυ µε τη "ρ)ση «τι κυ&εντι)+µε», η π�α µετατρ�πει την απρ�σωπη
περιγρα"# σε πρσωπικ# α"#γηση. D'υµε δηλαδ# τν τ�π τυ µδιηγητικ�
α"ηγητ#, πυ α"ηγε�ται µ�σα απ� µια περιρισµ�νη εσωτερικ# εστ�αση.
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   KK EE II MM EE NN √√
Τραγ�δι «Τα νησι)» [Στ�'ι: Στ�λλα Iρυσυλ)κη. Μυσικ# και ερµηνε�α: Ν�να
Βενετσ)νυ, στ δ�σκ Η Ννα Βενετσ�ν�υ στα τραγ�)δια της (1980)].

Κε�ν� π�υ θυµ�µαι απ’ τα νησι� µας
ε�ν’ η αµµ�υδι� της 5�κυνθ�ς,
της Κρκυρας τα περι�#λια,
της Ρ#δ�υ τ� µεγ�λ� κ�στρ�.

Κε�ν� π�υ θυµ�µαι απ’ τα νησι� µας
ε�ναι της Κρ&της τα �ρειν� �ωρι�
τις ευωδις της 7��υ,
της Κ�µωλ�ς τ’ αστρα�τερ� νερ�,
της Σ)ρας την απ�νω π#λη.

Κε�ν� π�υ θυµ�µαι απ’ τα νησι� µας
ε�ναι τα δυ� �ιδ�κια π�υ ερωτε)�νταν
κ�τω απ’ τα µ�ρµαρα τ�υ να�)
να µεσηµρι καλ�καιριν# στη ∆&λ�.

Στη Γα)δ�, στη Φ�λγανδρ� και στα µικρ� νησι�
�αρι� σιωπ& µαρµ�ρωσε, �ωλι���υν νυ�τερ�δες9
να µπ�υκτ� �λικ� τ� α�µα 2αγρυπν�,
λευκ�� αυλ�� τα κ#καλα µετρ�)ν τις εσπερ�δες.

Μ�ν#�θαλµη περ�π�λ�ς τη θ�λασσα τρυγ�
γ)ρω και π�σω στις σκηνς �υρλι���υν �ι σειρ&νες.
Τη Λρ�, τη Μακρ#νησ�, τα Κ)θηρα, τη Τ�ια,
πες µ�υ π�ιες τ��α σ�ρ�γισαν µισ#ν αι�να µν&µες.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™
1. Πιες δια"ρ�ς �'ει η π�λη της Λευκ)δας απ� τα παραθεριστικ) κ�ντρα τυ

νησι�;
2. Γιατ�  Ασλ)νγλυ υπτιµ) τυς τυριστικ�ς δηγ�ς και επιλ�γει να γνωρ�-

σει µ�νς τυ τη γν#σια �ψη της Λευκ)δας, ενεργ6ντας «υπδρ�ως»;
3. Πιι α"ηγηµατικ� τρ�πι κυριαρ'�ν στ α"#γηµα και πι αισθητικ� απ-

τ�λεσµα δηµιυργ�ν;
4. Στ α"#γηµα περιγρ)"νται τρεις περι'�ς και �ψεις της Λευκ)δας. $ωγρα"�-

στε αυτ#ν πυ σας εµπν�ει περισσ�τερ.
5. Συγκεντρ6στε δι)"ρα τραγ�δια µε θ�µα τα ελληνικ) νησι). Πια εικ�να γενι-

κ�τερα µεταδ�δυν; Πιστε�ετε �τι αυτ# αντιστι'ε� στην πραγµατικ�τητα; Αιτι-
λγ#στε την απ)ντησ# σας.
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¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ν�κς-Αλ�*ης Ασλ)νγλυ, «Ε*'ικ# Λευκ)δα», Τα2ιδε)�ντας στη δρ�σερ&
ν)�τα, Lψιλν 1991, σ. 33-35.

¡π∫√™ ∫∞™¢∞°§∏™

Τ
κι�

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™   
:ι µαθητ�ς µπρ�ν να περιηγηθ�ν, µε τ &λ�µµα τυ µεταπλεµικ� συγγρα"�α
Ν�κυ Κ)σδαγλη, σε µια ασιατικ# '6ρα µε µεγ)λη παρ)δση και πλιτισµ�, συγκρ�-
νντας την ελληνικ#/ευρωπαϊκ# µε την ανατλικ# πλιτισµικ# παρ)δση, σε επ�πε-
δ καθηµεριν6ν συνηθει6ν, �πως τ "αγητ�.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
! τ�π�ς και �ι συν�θειες των ανθρπων
Τα εστιατ�ρια, τα δηµ��ιλ� �αγητ�, η τελετ�υργ�α τ�υ σερ/ιρ�σµατ�ς

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ απ�σπασµα περι�'ει µερικ) απ� τα διακριτικ) γνωρ�σµατα τυ τα*ιδιωτικ�
α"ηγ#µατς: γενικ�ς πληρ"ρ�ες για την ανθρωπγεωγρα"�α της περι'#ς και
καθδηγητικ� �"ς πρς τν αναγν6στη, καθ6ς  α"ηγητ#ς γνωρ�+ει αυτ) πυ
περιγρ)"ει απ� πρσωπικ# τυ εµπειρ�α και, µετα"�ρντας τις εντυπ6σεις τυ, "ιλ-
δ*ε� να ενηµερ6σει # να πρετιµ)σει ψυ'λγικ) τ µελλντικ� επισκ�πτη. Πλη-
ρ"ρε� κυρ�ως τ δυτικ� επισκ�πτη για τις δια"ρετικ�ς αντιλ#ψεις πυ επικρατ�ν
στην Ιαπων�α σε σ'�ση µε δι)"ρα πρακτικ) θ�µατα της καθηµεριν#ς +ω#ς.

Τ απ�σπασµα περιλαµ&)νει δ� εν�τητες. Η πρ6τη ανα"�ρεται στις αρ'ικ�ς,
θετικ�ς, εντυπ6σεις τυ επισκ�πτη απ� τ '6ρ τυ αερδρµ�υ και την εγκατ)-
στασ# τυ στ *ενδ'ε�, εν6 η δε�τερη επικεντρ6νεται σε µια αντιπρσωπευτικ#
σκην# της γιαπων�+ικης κυλτ�ρας, τ "αγητ�. Κ)θε εν�τητα κλε�νει µε µια κρ�ση
τυ α"ηγητ#-επισκ�πτη, η π�α συνψ�+ει τη γενικ# τυ εντ�πωση. :ι µαθητ�ς, µε
&)ση τα σ'�λια τυ α"ηγητ#, µπρ�ν να σ'ηµατ�συν µια γενικ# εικ�να για τν
τρ�π +ω#ς και τις αντιλ#ψεις των Ιαπ6νων, ι π�ι παρυσι)+νται ργανωτι-
κ�, εργατικ�, ευγενε�ς, διακριτικ� και περιπιητικ�. Μπρ�ν επ�σης να διακρ�-
νυν τις δια"ρ�ς τυ ιαπωνικ� απ� τν ελληνικ� τρ�π +ω#ς και "αγητ� (
α"ηγητ#ς διστ)+ει να ")ει ωµ� ψ)ρι γιατ� ε�ναι �*ω απ� τις ελληνικ�ς συν#θειες).
Τ "αγητ� στην Ιαπων�α απτελε� ιερτελεστ�α στην π�α πα�ρνυν µ�ρς πλλ)
πρ�σωπα, και ιδια�τερα γυνα�κες. Τηρε�ται µια τυπικ# διαδικασ�α, η π�α �'ει
στ�' την )νεση και την απ�λαυση τυ )ντρα πυ τρ6ει. Κ)τι αν)λγ συν�&αινε
τα παλαι�τερα 'ρ�νια κυρ�ως στα κ�ντρα τυ ελληνισµ� της διασπρ)ς [εδ6 καλ�
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ε�ναι να ανα"ερθ�µε στην ταιν�α τυ Τ)συ Μπυλµ�τη Π�λ�τικη κ�υ��να (2003)
και στ µυθιστ�ρηµα της Μαρ�ας Ιρδαν�δυ Λω2�ντρα (1962)]. Η περιγρα"# τυ
σερ&ιρ�σµατς και τυ "αγητ� στην Ιαπων�α ε*#πτε την περι�ργεια τυ αναγν6-
στη στη δεκαετ�α τυ 1980, δεν εντυπωσι)+ει �µως ιδια�τερα την παγκσµιπιηµ�-
νη κινων�α των ηµερ6ν µας, καθ6ς σ#µερα σε πλλ) µ�ρη τυ κ�σµυ λειτυρ-
γ�ν κιν�+ικα και ανατλ�τικα εστιατ�ρια τα π�α, αν και γενικ�τερα ε�ναι πρ-
σαρµσµ�να στις αν)γκες της επι'6ριας κυλτ�ρας, τηρ�ν, σε �να &αθµ�, την
παρ)δσ# τυς. Dτσι ι περισσ�τερι απ� εµ)ς �'υµε σ#µερα τη δυνατ�τητα να
γευτ�µε τα ανατλ�τικα εδ�σµατα ακ�µα και στην π�λη �πυ +�µε και να σ'η-
µατ�συµε κ)πια εικ�να για τη γευστικ# και την πλιτισµικ# της παρ)δση.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   KK EE II MM EE NN √√
Γι6ργς Β�ης, Ασ�α, Ασ�α, Κ�δρς 1999, σ. 43-47.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Κτ+ι)ς Αλ�*ανδρς, Μεταπ�λεµικ�� πε��γρ���ι, Κ�δρς 1982, σ. 59-68.
Παγαν�ς Γι6ργς, Η νε�ελληνικ& πε��γρα��α. Θεωρ�α και πρ�2η, Κ6δικας, Θεσ-

σαλν�κη 1983, σ. 291-294.
Σα'�νης Απ�στλς, Ν�ι πε��γρ���ι, Βι&λιπωλε�ν της Εστ�ας 1965, σ. 173-175.
Τσιριµ6κυ Λ�+υ, «Ν�κς Κ)σδαγλης», Η µεταπ�λεµικ& πε��γρα��α, τ�µ. 3, Σκ�-

λης 1989, σ. 304-328.
Για ευρ�τερη ενηµ�ρωση γ�ρω απ� τ ε�δς και τα θ�µατα της τα*ιδιωτικ#ς λγ-

τε'ν�ας,  καθηγητ#ς µπρε� να συµ&υλευτε� την πλ�τµη σειρ) Τα2ιδιωτικ&
Λ�γ�τε�ν�α πυ επιµελ#θηκε η Ανν�τα Παναρ�τυ.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ν�κς Κ)σδαγλης (1928), «Ιαπων�α», ∆ρ#µ�ι της στερι�ς και της θ�λασσας, Κ�δρς
1988, σ. 22-27.
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∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ √√ ππ   ∆∆ ƒƒ √√ ¶¶ √√ ππ   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™   ™™ ∆∆ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ∆∆ ∏∏ ™™   ∂∂ ¡¡ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ™™

1. Ιστ�ρικ�-κ�ινωνικ� απ�τ�πωση τ�υ �αιν�µ�ν�υ
Τα κε�µενα της εν�τητας µετα"�ρυν τ ιστρικ� (Κα+αντ+)κης) και κινω-
νικ� στ�γµα (Ασλ)νγλυ, Κ)σδαγλης) της επ'#ς κατ) την π�α επισκ�-
πτεται τν τ�π  συγγρα"�ας, αλλ) και της πτικ#ς µε &)ση την π�α &λ�-
πει και α*ιλγε� τα πρ)γµατα.

2. Σ�γκριση και ευρ�τερη συ��τηση
Στην τ)*η µπρε� να γ�νει ευρ�τερη συ+#τηση µε σηµε� ανα"ρ)ς τα σ�γ-
'ρνα δεδµ�να πυ 'αρακτηρ�+υν αυτ�ς τυς τυριστικ�ς πρρισµ�ς.
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