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<<Προϊστορικοί Χρόνοι>>
Πίθηκοι τεραστίων διαστάσεων, οι
μεγαλάνθρωποι ή γιγαντοπίθηκοι,
εντοπίστηκαν στη νότια Κίνα. Τα σημερινά
εδάφη της Κίνας κατοικήθηκαν από τον
Homo erectus περισσότερο από ένα
εκατομμύριο χρόνια πριν. Πρόσφατη
μελέτη αποδεικνύει ότι τα λίθινα εργαλεία
που βρέθηκαν στην τοποθεσία
Σιαοτσανγκλιάνγκ στη σημερινή επαρχία
Χεμπέι, χρονολογούνται 1,36 εκατομμύρια
χρόνια πριν
Η είσοδος του σπηλαίου Τσουκουτιέν όπου
βρέθηκαν τα ευρήματα του Ανθρώπου του
Πεκίνου
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<<Νεολιθική Εποχή>>
• Η Νεολιθική Εποχή στην Κίνα
χρονολογείται ανάμεσα στα 12.000
και 10.000 π.Χ. Πρώιμες αποδείξεις
πρωτοκινεζικής γεωργίας κεχριού
βρέθηκαν με ραδιοχρονολόγηση να
ανάγονται γύρω στο 7.000 π.Χ. Με τη
γεωργία ο πληθυσμός αυξήθηκε, όπως
και η ικανότητα να αποθηκεύονται
τρόφιμα, να αναδιανέμονται οι
σοδειές και να αναδιαμορφώνονται οι
καλλιέργειες.
Ομοίωμα του Ανθρώπου του Πεκίνου

<<Δυναστείε
ς>>
 Δυναστεία των Σια (2100 περίπου-1600 π.Χ.)
Η Δυναστεία Σια ή Χσια της Κίνας είναι η πρώτη
δυναστεία που περιγράφεται στα αρχαία ιστορικά
κείμενα όπως τα Αρχεία του Μεγάλου Ιστορικού και τα
Χρονικά Μπαμπού. Αν και υπάρχει διχογνωμία ως προς
την ύπαρξη ή μη της συγκεκριμένης δυναστείας,
υπάρχουν κάποιες αρχαιολογικές ενδείξεις ότι πιθανόν
να υπήρξε.
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Δυναστεία Σια--china

<<Δυναστείε
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 Δυναστεία των Σανγκ (1600-1046 π.Χ.)
Η ονομασία προέρχεται από την τοποθεσία όπου βρίσκονταν
τα κτήματα των γενών των φυλάρχων των Σανγκ. Το κράτος
των Σανγκ περιελάμβανε περιοχές της σημερινής επαρχίας
Γιουνάν. Περιβαλλόταν από διάφορες ημιαυτόνομες και
υποταγμένες φυλές. Η κτηνοτροφία και η γεωργία αρχίζει να
παίζει πιο σημαντικό ρόλο στην οικονομία της περιόδου

Δυναστεία των Σανγκ

<<Δυναστείε
ς>>
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 Δυναστεία των Τσόου (1046–256 π.Χ.)
Η δυναστεία Τσόου ήταν η μακροβιότερη δυναστεία
στην κινεζική ιστορία. Με το τέλος της 2ης χιλιετίας π.Χ.,
η δυναστεία Τσόου άρχισε να προβάλλει στην κοιλάδα
του Κίτρινου Ποταμού, λυμαίνοντας την επικράτεια των
Σανγκ. Οι Τσόου εμφανίζονται να έχουν ξεκινήσει την
εξουσία τους υπό ένα ημιφεουδαρχικό σύστημα.
Δυναστεία των Τσόου
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<<Η Κίνα από τον 5ο έως τον 3ο αι.
π.Χ.>>
• Η περίοδος από το 481 π.Χ. έως το 221 π.Χ. ονομάζεται των
αντιμαχομένων βασιλείων ή Τσανγκό: τα πολλά βασίλεια
που υπήρχαν στην Κίνα ήλθαν σε εμφύλια σύγκρουση
μεταξύ τους και τελικά απόμειναν όχι περισσότερα από
δέκα. Την περίοδο αυτή αρχίζει να διαδίδεται η επεξεργασία
του σιδήρου και των σχετικών εργαλείων. Η γεωργία
συνιστά τη βάση της οικονομίας στην αρχαία Κίνα: σιτάρι,
κεχρί και σόργο καλλιεργούνται στο Βορρά και ρύζι στο
Νότο. Η αγροτική οικονομία στην Κίνα στηρίζεται στους
ελεύθερους καλλιεργητές. Η οργωτή καλλιέργεια διαδίδεται
στη χώρα άνισα και με αργούς ρυθμούς. Ανάπτυξη γνωρίζει
και η μεταλλωρυχία η ο οποία βρίσκεται σε χέρια ιδιωτών.

Βασιλική σφραγίδα του Ουράνιου
Βασιλείου Τάι Πινγκ
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<<Η Κίνα τον 19ο
αιώνα>>
• Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η κινεζική κοινωνία
συνίσταται ως επί το πλείστον από χωρικούς και
μια μειοψηφία γαιοκτημόνων από τους οποίους
προέρχονταν οι μορφωμένοι κυβερνητικοί
διευθυντές .Λαϊκές κινητοποιήσεις εκδηλώνονταν
από χωρικούς λόγω της φτώχειας και της βαριάς
φορολογίας και από μυστικές εταιρείες (οι
Τριάδες): μεταξύ 1820-1836 σημειώνονται 15
τέτοιες εξεγέρσεις .Η ήττα από τη Βρετανική
Αυτοκρατορία στον Πρώτο Πόλεμο του Οπίου
(1840) οδήγησε στη Συνθήκη της Νανκίνγκ (1842),
σύμφωνα με την οποία το Χονγκ Κονγκ
μεταβιβάστηκε στη Βρετανία και επιτράπηκε η
εισαγωγή οπίου (παραγόμενου σε εδάφη της
βρετανικής αυτοκρατορίας).
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<<Η Κίνα τον 20ο αιώνα και μέχρι και το τέλος του Β΄Παγκοσμίου πολέμου>>
• Μέχρι το 1911 η δυναστεία των Μαντσού που
κυβερνούσε από τον 17ο αιώνα ήταν τόσο
εξασθενημένη ώστε το 1911-1912 ανατράπηκε
σχεδόν χωρίς αγώνα: εγκαθιδρύθηκε
δημοκρατία με πρώτο πρόεδρο τον Σουν ΓιατΣεν ο οποίος εμπνεόταν από δυτικά πρότυπα
χωρίς όμως και πλήρη αφομοίωση των δυτικών
συνταγματικών προτύπων. Στρατιωτικοί και
μορφωμένοι κρατικοί διευθυντές
διαγκωνίζονταν για τη νομή των δημοσίων
θέσεων ενώ το χάσμα ανάμεσα στους χωρικούς
και τους διανοουμένους μεγάλωνε. Ο Σουν ΓιατΣεν διαπιστώνοντας την απήχηση της
Οκτωβριανής Επανάστασης οργάνωσε το κόμμα
της Κουομιντάγκ, ενώ δέχθηκε και κομμουνιστές
ως μέλη, και τους έστειλε να μελετήσουν τις
μεθόδους του Ερυθρού Στρατού.

Δυναστεία των Μαντσού
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<<Οι Δυτικοί στην Κίνα και ο πήλινος
στρατός>>
• Στο μεταξύ μια άλλη μελέτη δείχνει ευρωπαϊκό μιτοχονδριακό DNA
σε τοποθεσίες στη δυτική επαρχία Xinjiang της Κίνας, που αφήνει
να εννοηθεί πως οι Δυτικοί μπορεί να εγκαταστάθηκαν, να έζησαν
και να πέθαναν εκεί κατά την διάρκεια της κυριαρχίας του πρώτου
αυτοκράτορα.
• Αγρότες ανακάλυψαν το 1974, για πρώτη φορά τους 8.000
πολεμιστές από πηλό (τερακότα) θαμμένους σε απόσταση
μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από τον τάφο του πρώτου
αυτοκράτορα της Κίνας, Qin Shi Huang.
• Ωστόσο, δεν υπήρχε παράδοση στην κατασκευή αγαλμάτων σε
πραγματικές διαστάσεις στην Κίνα, προτού δημιουργηθεί ο τάφος.
Τα πρώιμα αγάλματα ήταν απλά ειδώλια περίπου 20 εκατοστών σε
ύψος. «Πιστεύουμε πλέον πως ο Πήλινος Στρατός, οι Ακροβάτες και
τα χάλκινα αγάλματα που βρέθηκαν στο σώρο της ταφής, έχουν
εμπνευστεί από τα αρχαία ελληνικά αγάλματα και την τέχνη» λέει ο
Δρ. Xiuzhen εξηγώντας πώς μια τέτοια τεράστια αλλαγή στις
ικανότητες και το στυλ, θα μπορούσε να έχει συμβεί από επιρροές
που προήλθαν από χώρες εκτός της Κίνας.
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Ζώδια, Ωροσκόπιο-ΘρησκείαΙδιαιτερότητες, Συνήθειες, Κοινωνικά
Δεδομένα-Αξιοθέατα
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Οι Τέχνες της Κίνας
Ο Κινέζικος Πολιτισμός αποτέλεσε
λαμπρό παράδειγμα για άλλους
πολιτισμούς σε τέχνες όπως η
κεραμική και η αγγειοπλαστική, η
κατασκευή πορσελάνης, η ύφανση
μεταξωτών υφασμάτων, η
καλλιτεχνία, η ζωγραφική αλλά και οι
πολεμικές τέχνες, όπως το Kung Fu
που χρησιμοποιείται όχι μόνο για
λόγους αυτοάμυνας και σωματικής
ευεξίας, αλλά και για την πνευματική
υγεία του ανθρώπου.

Τέχνες Κίνας
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Το κινέζικο ωροσκόπιο ως μέρος του πολιτισμού
Το κινέζικο ωροσκόπιο γεννήθηκε σε έναν
πανάρχαιο πολιτισμό. Ο Αυτοκράτορας Χουάνγκ
Ντι κωδικοποίησε τα 111 γνωστά άστρα. Στη
συνέχεια, οι αρχαίοι κινέζοι αστρονόμοι
συνέδεσαν τους πέντε βασικούς πλανήτες με τα
πέντε βασικά του σύμπαντος: Τον Δία με το
Ξύλο, τον Άρη με τη Φωτιά, τον Κρόνο με τη Γη,
την Αφροδίτη με το Μέταλλο και τον Ερμή με το
Νερό.
Η θέση τους στον ουρανό όταν γεννιόταν
κάποιος, σε συσχετισμό με τον Ήλιο και τη
Σελήνη, επηρέαζαν την μοίρα του. Στο κινέζικο
ωροσκόπιο υπήρχαν όμως και τα ζώδια, που
έδιναν μια γενικότερη σκιαγράφηση της
ανθρώπινη προσωπικότητας
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Αγάλματα Βουδισμού στην
Κινέζικη Θρησκεία

Το μεγάλο Κοράνι

Μουσουλμάνοι που
προσκυνάνε σε τζαμί

Θρησκείες Κίνας
Η Κίνα είναι μία χώρα με πολλές θρησκείες. Σε όλη
την επικράτεια , υπάρχουν εκατό εκατομμύρια
οπαδοί του Ταοϊσμού, Βουδισμού, Ισλαμισμού,
Καθολικισμού και Προτεσταντισμού. Ο Βουδισμός
έφτασε στην Κίνα τον 1ο αιώνα π.Χ. και διαδόθηκε
ευρέως τον 4ο αιώνα μ.Χ όπου καθιερώθηκε σαν
η θρησκεία με τη μεγαλύτερη επιρροή στη χώρα.
Το Ισλάμ εμφανίστηκε στην Κίνα στα μέσα του 7ου
αιώνα.
Ο Καθολικισμός και ο Προτεσταντισμός
διαδόθηκαν στην Κίνα μετά το Βουδισμό και τον
Ισλαμισμό έχοντας μικρότερη επιρροή.
Ο Ταοϊσμός είναι εγχώρια θρησκεία στην Κίνα και
σχηματίστηκε το 2ο αιώνα μ.Χ.
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Ιδιαιτερότητες, συνήθειες & κοινωνικά δεδομένα
• Οι Κινέζοι δεν έχουν κάποια
απαγορευμένη τροφή. Τρώνε σκύλους,
γάτες, φίδια, σκουλήκια, μυαλά ψαριών,
αρουραίους, ακόμα και χελιδονόσουπα με
συστατικό το σάλιο των πουλιών.
• Το 90% των Κινέζων δεν έχει καν
διαβατήριο και όσοι ταξιδεύουν
περιορίζονται σε «κοντινά» ταξίδια, σε
Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη
Το Κινέζικο Φαγητό

•Σύμφωνα με τους Κινέζους. Οι άνθρωποι
δεν δημιουργήθηκαν ίσοι και υπάρχουν
ανισότητες
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Ιδιαιτερότητες, συνήθειες & κοινωνικά δεδομένα

Χρήση Χηνών Στην Αστυνομία

• Οι Κινέζοι είναι πιθανά ο μόνος λαός στον
κόσμο που δεν εφηύραν μια θρησκεία.
Ακόμα, η θρησκεία έχει διαχωριστεί από την
πολιτική. Δεν επιτρέπεται να επεμβαίνει
στη κρατική εξουσία, την εκπαίδευση ή τον
γάμο.
• Η αστυνομία χρησιμοποιεί μερικές φορές
χήνες αντί για σκυλιά.
• Το φιλοδώρημα μπορεί να θεωρηθεί
προσβλητικό.
• Το να δείχνεις κάποιον μπορεί να θεωρηθεί
αγενές. Αντί να χρησιμοποιήσετε το
δάχτυλο, χρησιμοποιήστε ολόκληρη την
παλάμη στραμμένη προς τα πάνω.
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Αξιοθέατα Κίνας

Στρατός Τερακότα

Το Σινικό Τείχος

Η Απαγορευμένη Πόλη

Πολιτισμοί της Ανατολής

Αξιοθέατα Κίνας

Το Κίτρινο Βουνό
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Βιβλιογραφία
•
•
•
•
•

Wikipedia
TripAdvisor
Travel Style
Cretalive
China Radio International

•
•
•
•
•

Mama365
Huffingtonpost
Google Sites
China Business
Astrologos
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Κίνα-Κοινωνικά και
πολιτιστικά στοιχεία
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Ήθη-Έθιμα
Ανοιξιάτικο έθιμο:
Οι κινέζοι περιμένουν το πρώτο
σαββατοκύριακο της άνοιξης που θα
ανθίσουν οι αμυγδαλιές και βγαίνουν
στα πάρκα κάθονται κάτω από αυτές
και περιμένουν να φυσήξει αέρας να
πέσει κάποιο λουλούδι και να κάνουν
μια ευχή.
(Η Κίνα την άνοιξη)
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Ήθη-Έθιμα
Γάμος:
Οι νύφες κρατούν μικρά βιβλιαράκια
γεμάτες με χρυσά κοσμήματα, δώρα
από τις γυναίκες της οικογένειας. Τα
δώρα αυτά, είναι σύμβολο του κύρους
της οικογένειας και της νύφης. Η
παράδοση της Κίνας θέλει το κόκκινο
χρώμα να παίζει πρωταρχικό ρόλο στον
γάμο ενός ζευγαριού. Σύμφωνα με τα
έθιμα και την ιστορία της Κίνας, το
κόκκινο είναι το χρώμα της ευτυχίας
και της χαράς.

(Κινέζικος Γάμος)
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Ήθη-Έθιμα
Η Γιορτή των Φαναριών:
Τη 15η ημέρα του πρώτου σεληνιακού μηνός,
την πρώτη πανσέληνο μετά τη Γιορτή της
΄Άνοιξης, εορτάζεται η Γιορτή των Φαναριών.
Οι άνθρωποι απολαμβάνουν γλυκίσματα από
ζυμαρικά που λέγονται Γιουανξιαο και την
ωραία θέα των φαναριών που κρέμονται
παντού.Το έθιμο των φαναριών έχει τις ρίζες
του πίσω στον 1ο αιώνα και εξακολουθεί να
γιορτάζεται μέχρι σήμερα.
(Η Γιορτή των Φαναριών)
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Οικονομία
20ός αιώνας
Από την ίδρυσή της το 1949 μέχρι τα τέλη
του 1978, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
ήταν μια σοβιετικού τύπου κεντρικά
σχεδιασμένη οικονομία, χωρίς ιδιωτικές
επιχειρήσεις ή καπιταλισμό. Για να ωθήσουν
τη χώρα προς μια σύγχρονη,
βιομηχανοποιημένη κομμουνιστική κοινωνία
ο Μάο ΤσεΤουνγκ κίνησε το Μεγάλο Άλμα
προς τα Εμπρός στις αρχές της δεκαετίας του
1960,το οποίο ανέπτυξε αρκετά την
οικονομία της.

(Η σημαία και το νόμισμα της κίνας)
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Οικονομία
20ός αιώνας
Το 1973 η νέα κινεζική ηγεσία άρχισε τις
μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και την
κίνηση προς μια περισσότερο
προσανατολισμένη στην αγορά
οικονομίας κάτω από την ηγεσία ενός
κόμματος, οι επιχειρήσεις
ιδιωτικοποιήθηκαν με σκοπό την αύξηση
της παραγωγικότητας.
(Κινέζικο Γουαν)
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Οικονομία
21ός αιώνας
Σημειώνοντας έναν μέσο ετήσιο ρυθμό
ανάπτυξης σχεδόν 10%,η Κίνα ξεπέρασε το
2010 την Ιαπωνία σε οικονομικό μέγεθος και
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του
κόσμου μετά την Αμερικανική. Η θεαματική
ανάπτυξη της πιο πολυπληθούς χώρας του
κόσμου – με 1,374 δισεκατομμύρια κατοίκους
το 2015 αντανακλάται σε μία εξ ίσου
θεαματική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
των πολιτών της.
(Νόμισμα Κίνας)

Πολιτισμοί της Ανατολής

Οικονομία
Εισόδημα ατόμων στην Κίνα
Τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες
εκατομμύρια Κινέζοι μετακινήθηκαν σε
υψηλότερα εισοδηματικά επίπεδα και
δημιουργήθηκε μία νέα μεσαία τάξη με
υψηλές δυνατότητες κατανάλωσης.
Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, το κατά κεφαλήν
εισόδημα της Κίνας αυξήθηκε σε 14.107
δολάρια από 13.130 δολάρια το 2014 και
προβλέπεται να υπερβεί τα 20.000 δολάρια
το 2020.
(Κινέζικο Γουαν)

Πολιτισμοί της Ανατολής

Νόμισμα Κίνας
Το Κινεζικό γουάν, επίσημη ονομασία
Ρενμίνμπι είναι το νόμισμα της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας. Το κινεζικό
γουάν είναι το νόμιμο χρήμα στην
ηπειρωτική Κίνα, αλλά όχι στο Χονγκ
Κονγκ και το Μακάο. Ρενμίνμπι σημαίνει
«το νόμισμα του λαού» και είναι η
ονομασία με την οποία εκδόθηκε το
νόμισμα αυτό το 1948 κατά τη διάρκεια
του κινεζικού εμφυλίου, σχεδόν ένα
χρόνο πριν την ίδρυση της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας.

(Το σύμβολο του Γουάν)

Πολιτισμοί της Ανατολής

Πηγές
Ήθη-Έθιμα:

Οικονομία:

• http://www.chinabusiness.g
r/index

• https://el.wikipedia.org

• https://asiaworldtour.wordpr
ess

• http://www.enikonomia.gr

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΕΘΙΜΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

Πρόλογος
Η Ιαπωνία είναι χώρα της Ανατολικής Ασίας. Οι Ιάπωνες ή Νιχόν-τζιν την αποκαλούν
Νιχόν (Nihon) ή Νιππόν (Nippon) και το όνομά της είναι συνδυασμός δύο
ιδεογραμμάτων, που σημαίνουν ήλιος και αρχή αντίστοιχα. Είναι γνωστή επίσης ως
Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου.

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

Θρησκεία
ΣΙΝΤΟΪΣΜΟΣ
Πρόκειται για την εθνική θρησκεία των Ιαπώνων. Όπως δηλώνει και το ιαπωνικό όνομά
του (Σίντο = η οδός των θεών), ο Σιντοϊσμός είναι μια πολυθεϊστική θρησκεία. Λατρεύει
δηλαδή ένα πλήθος θεοτήτων που ονομάζονται "Κάμι" .
ΚΟΜΦΟΥΚΙΑΝΙΣΜΟΣ
Ο Κομφουκιανισμός είναι η πιο διαδεδομένη θρησκεία
στη Κίνα. Η ίδια βασίζεται στην ηθική διδασκαλία του
Κομφούκιου (551-479) καθώς και σε παραδοσιακό
υλικό θρησκευτικό και ηθικού χαρακτήρα που
μελέτησαν αυτός και οι μαθητές του.Η θρησκεία αυτή
έχει διαδοθεί κυρίως στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην
Κορέα και στο Βιετνάμ.
ΟΟΜΟΤΟ
Η Οομότο (κατά γράμμα: θεμέλιο), γνωστή επίσης και ως Ομότο-κύο είναι μία
Γιαπωνέζικη θρησκεία, που συχνά κατηγοριοποιείται ως μία νέα Γιαπωνέζικη
θρησκεία και παραφυάδα του Σιντοϊσμού. Η θρησκεία ιδρύθηκε το 1892 από
τη Ναο Ντεγκούτσι. Οι πνευματικοί ηγέτες του κινήματος υπήρξαν πάντα
γυναίκες.

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

ΣΑΤΟΡΙ
Ο ιαπωνικός όρος σατόρι. Αποτελείται από τον κινεζικό χαρακτήρα (προφέρεται γου στα μανδαρινικά
κινέζικα και σημαίνει κατανόηση) και τη συλλαβή χιραγκάνα (ρι)'.
Σατόρι [satoɽi] είναι ο ιαπωνικός βουδιστικός όρος για τη φώτιση στο Βουδισμό Ζεν. Η κυριολεκτική
σημασία της λέξης είναι "κατανόηση".
ΣΙΝΙΓΚΑΜΙ
Σινιγκάμι ("θεός του θανάτου") είναι το ιαπωνικό
όνομα των προσωποποιήσεων του θανάτου, ιδιαίτερα
του Χάροντα με το δρεπάνι, που εισήχθη στην
Ιαπωνία από την Ευρώπη κατά την περίοδο Meiji
(1868 – 1912).
ΤΟΡΙΙ
Τορίι ονομάζεται η παραδοσιακή ιαπωνική πύλη που συναντούμε στην είσοδο ενός σιντοϊστικού
ιερού. Κατασκευάζεται από ξύλο, πέτρα ή χάλυβα και έχει αδρό σχήμα Π, ενώ συχνά βάφεται σε
χρώμα πορτοκαλοκόκκινο.

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

ΕΘΙΜΑ
1. Ο αριθμός 4 αποφεύγεται με κάθε τρόπο
2. Είναι εξαιρετικά αγενές το φύσημα της
μύτης δημοσίως.
Πρέπει απλά να περιμένει κάποιος να
βρεθεί μόνος για να το επιχειρήσει. Οι
Ιάπωνες θεωρούν αποκρουστική ακόμη και
την εικόνα ενός μαντηλιού.
3. Το πουρμπουάρ μπορεί να αντιμετωπιστεί ως
προσβολή
4. Θεωρείται βρώμικο να τρως και να
περπατάς
5. Υπάρχουν υπάλληλοι που
σπρώχνουν τον κόσμο για να
χωρέσουν σε ένα γεμάτο βαγόνι

6. Ο κόσμος συνηθίζει να κοιμάται στο τρένο,
ακουμπώντας στον διπλανό.

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

7. Υπάρχουν παντόφλες μόνο για το μπάνιο
Είναι σύνηθες να φορά ένας επισκέπτης παντόφλες
μπαίνοντας σε ένα γιαπωνέζικο σπίτι, σε παραδοσιακό
εστιατόριο, ναό και καμιά φορά σε μουσεία και γκαλερί.
Όμως, υπάρχουν και συγκεκριμένες παντόφλες που
υπάρχουν μόνο για το μπάνιο.
8. Προσφέρουν πάντα δώρο στον οικοδεσπότη
Είναι τιμή η πρόσκληση στο σπίτι κάποιου στην Ιαπωνία
και για αυτό πάντα ο καλεσμένος πρέπει να πάει με δώρο.
9. Είναι αγένεια να σερβίρει κανείς στο ποτήρι του
Σε άλλες χώρες, είναι πρέπον να σερβίρει κανείς πρώτα
τους άλλους και μετά τον εαυτό του. Στην Ιαπωνία όμως,
δεν πρέπει ποτέ να γεμίσει μόνος του το ποτήρι του.
Επίσης, πρέπει όλοι να περιμένουν να πει κάποιος
«Kanpai» (στην υγειά μας) πριν πιει.

10. Το ρούφηγμα των νουντλς είναι ευγενική χειρονομία.

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
Κάθε λαός έχει τα ήθη, τα έθιμα και τις ιδιαιτερότητες
του αλλά οι χώρες της ανατολής και ιδιαίτερα η
Ιαπωνία έχουν μια ιδιάζουσα συνύπαρξη της γαλήνης,
της τέχνης και της ηθικής με τη βαναυσότητα και τη
βαρβαρότητα.
Όταν ακούμε Samurai, μας έρχεται στο μυαλό ο
ευγενής
πολεμιστής
που
γεννήθηκε
και
γαλουχήθηκε
να ακολουθεί τον κώδικα τιμής
Bushido, να κρατά τις ισορροπίες του σύμπαντος και
να πράττει αναλόγως.
Ο Samurai αποτελούσε τίτλο ευγενικής καταγωγής και
κατ' επέκταση ιδιοκτησίας. Οι Samurai ήταν ευγενείς
υποτελείς σε έναν τοπικό άρχοντα "daimio", ζούσαν
κυρίως αξιοποιώντας τη γη που είχαν στην ιδιοκτησία
τους και εντρυφούσαν στην τεχνική του σπαθιού, της
καλλιγραφίας, κ.α.

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

Sepuku
Το Sepuku, το γνωστό σε εμάς χαρακίρι, η
αυτοκτονία δηλαδή για την αποκατάσταση της τιμής
του Samurai, προφανώς και εμπεριείχε το κομμάτι της
ευθύνης και του ήθους αλλά κυρίως εμπεριείχε το
κομμάτι της δυνατότητας της οικογένειας να
αποκαταστήσει την αξιοπρέπεια, να διατηρήσει τον
τίτλο και κυρίως την ιδιοκτησία του Samurai.

Geisha

Οι Γκέισες αποτελούσαν τη "συντροφιά" των
ευγενών για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα.Δεδομένου όμως ότι το επάγγελμα αυτό
καθ' αυτό είχε επαφή με τη σάρκα, άρα κατέπεφτε
στην κατώτερη κλίμακα ανθρώπων της εποχής και
ήταν ανεπίτρεπτο οι ευγενείς να συναναστρέφονται
με τέτοιους "ανθρώπους", έπρεπε να υπάρχει κάτι
που να διαχωρίζει τις γκέισες.

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
https://www.iefimerida.gr/
https://perierga.gr/
http://www.pathfinder.gr/
https://www.wikipedia.org/

Πολιτισμοι της ανατολης
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

ΜΥΘΟΙ
ΤΕΧΝΕΣ
ΗΘΗ

Ιαπωνικος Μυθος της Δημιουργιας
Οι δυο πρώτες θεότητες, ο Ιζανάγκι και η Ιζανάμι έπλασαν τη γη.
Σχημάτισαν το νησί Ονογκόρο στο οποίο κατοίκησαν.
Οι δυο θεοί ερωτεύτηκαν. Από την ένωσή τους προήλθαν οι Χιρούκο και Αουασίμα, τα

οποία όμως ήταν δύσμορφα.

 Η Ιζανάμι πήγε στον κάτω κόσμο. Ο Ιζανάγκι ήθελε τόσο πολύ να την δει.

Όμως, η
Ιζανάμι είχε ήδη φάει από την τροφή του κάτω κόσμου και έτσι το πρόσωπό της είχε
παραμορφωθεί. Όταν ο Ιζανάγκι κατέβηκε, τρόμαξε από την ασχήμια της και έφυγε.

Γνωστοι μυθοι ιαπωνιας
• Teke Teke
Αυτός ο θρύλος λέει πως κάποτε ένα τραίνο πάτησε μια γυναίκα και την
έκοψε στα δύο. Έκτοτε κυκλοφορεί με ένα δρεπάνι που κόβει στα δύο
ανθρώπους και τους μετατρέπει σε Teke Teke, όπως είναι κι αυτή.

• Hitobashira
Σύμφωνα με μια αρχαία πρακτική, αν έχτιζες έναν άνθρωπο μέσα σε
έναν πυλώνα, ο πυλώνας θα γινόταν πιο στιβαρός. Μέχρι σήμερα τα
κτίρια με πυλώνες θεωρούνται στοιχειωμένα από τους ανθρώπους που
έχουν χτιστεί μέσα σε αυτούς.

Τεχνες ιαπωνιας
• Οι κυριότερες Καλές Τέχνες (Καλές Τέχνες είναι οι Τέχνες που υπηρετούν
το ωραίο και αποσκοπούν στο να προσφέρουν αισθητική απόλαυση) στις
οποίες έχει διακριθεί και διακρίνεται η Ιαπωνία είναι:
1.Αρχιτεκτονική

2.Ζωγραφική
3.Κόμικς

4.Μουσική

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
• Έχει τις βάσεις της στην φιλοσοφία του Zen.
Εμπνέεται από την απλοϊκότητα και την ουσία
των πραγμάτων.
• Οι γραμμικοί σχεδιασμοί, το θερμό φως και τα
υλικά που προέρχονται από την φύση χωρίς
παρέμβαση στα χρώματα τους είναι μερικά
από τα βασικά στοιχεία για αυτή την δημοφιλή
αισθητική σχεδιασμού.
• Ό ,τι έχει σχέση με το τοπίο αποκτά ιδιαίτερη
βαρύτητα.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
Η ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει την πρώιμη
ζωγραφική της Ιαπωνίας, οφείλεται, κυρίως, στην
τότε παρουσία ξένων τεχνιτών στο ιαπωνικό
έδαφος, ιδιαίτερα Κορεατών.
Η "κλασική" ιαπωνική ζωγραφική, διαμορφώνεται στην εποχή
Χεϊάν (9ος-12ος αι.), μέσα από το στυλ με την ονομασία Γιαμάτο.

Η τέχνη του Γιαμάτο, είναι μια τέχνη που εκφράζεται
κατεξοχήν με το χρώμα, σε επιφάνειες που διαγράφονται
καθαρά, με λεπτά περιγράμματα.

Ιαπωνικα κομικς
• Ονομάζονται Manga (δηλαδή γελοιογραφίες).
• Κάποια manga που παράγονται στην Ιαπωνία
διασκευάζονται σε anime, όταν το εμπορικό ενδιαφέρον
έχει ήδη διασφαλιστεί.
• Οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στα manga
δείχνουν τον συναισθηματισμό τους με διάφορα έντονα
χαρακτηριστικά του προσώπου ή του σώματός τους.
• Τα πιο διάσημα είναι τα shōnen που απευθύνονται σε
αγόρια εφηβικής ηλικίας με τα πιο πετυχημένα να είναι το
Dragon Ball και το Re:zero.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
 Ένκα (είδος λαϊκών τραγουδιών της Ιαπωνίας)
~ Στην δεκαετία του 1880, δημιουργήθηκαν οι πρώτες πολιτικές
ομάδες. Οι ηγέτες των ομάδων αυτών, επειδή τους απαγόρευαν
να μιλήσουν δημόσια, έγραφαν την «ομιλία» τους σε μορφή
τραγουδιών και τα μετέφεραν στο κοινό μέσω των
περιπλανώμενων τραγουδιστών. Η ονομασία ένκα προήλθε απ’
αυτά τα τραγούδια.
~ Σήμερα, δεν τραγουδούν την πολιτική, αλλά εκφράζουν
την αγάπη, τον χωρισμό, τα ταξίδια.

Στο θρυλικό δισκοπωλείο YORODo στην Ασακούσα: Επίσκεψη
της γνωστής τραγουδίστριας
ICHIMARU τη δεκαετία του
1950.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
 Ιαπωνικά μουσικά όργανα

Ηθη ιαπωνιας
 Τα κατάλληλα παπούτσια
Οι Ιάπωνες πάντα βγάζουν τα παπούτσια τους πριν την είσοδο
σε ναό ή σε ιδιωτικό σπίτι. Εάν πηγαίνουν στην τουαλέτα σε
παραδοσιακά εστιατόρια ή σπίτια, αλλάζουν σε ειδικές
παντόφλες μπάνιου.
 Δεν δίνονται φιλοδωρήματα
Το φιλοδώρημα στην Ιαπωνία μπορεί να
θεωρηθεί έως και προσβολή, ενώ μπορεί
κάποιος να βρεθεί σε δύσκολη θέση,
αφήνοντας φιλοδώρημα.
 Οι ιατρικές μάσκες
Οι Ιάπωνες συνήθως φορούν τις κλασικές ιατρικές μάσκες
προσώπου, καθώς τους κρατούν υγιείς . Κατά τη διάρκεια της
ανθοφορίας των κερασιών, τις φορούν και για να αποφύγουν
τις εναέριες αλλεργίες.

Η οικονομία της Νότιας Κορέας σημείωσε ραγδαία
πρόοδο από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 και έπειτα.
Σήμερα είναι μία από τις πιο αναπτυγμένες της Ασίας.
Σημαία Νότιας Κορέας

Το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Σεούλ

Στο μεγαλύτερο μέρος της στηρίζεται στους τομείς της
μεταποιητικής και μεταλλευτικής βιομηχανίας, ενώ οι
εξαγωγικοί της κλάδοι, οι οποίοι δέχτηκαν ισχυρή
κυβερνητική υποστήριξη, σήμερα έχουν κατακλύσει με
τις ανταγωνιστικές τιμές των προϊόντων τους τη διεθνή
αγορά

Η Νότια Κορέα έχει βιώσει έναν από τους μεγαλύτερους οικονομικούς μετασχηματισμούς των τελευταίων
60 ετών. Ξεκίνησε ως μια οικονομία βασισμένη στη γεωργία στη δεκαετία του 1960 και κατέστη η 11η
μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως όσον αφορά το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) το 2016.

Παράγοντες στην οικονομική επιτυχία της Νότιας Κορέας :
1)Οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στο
άνοιγμα της χώρας στις ξένες αγορές.
2)Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
3)Πολιτικές που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στην καινοτομία
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της χώρας (65%)
καλύπτεται από δάση, το 1% χρησιμοποιείται για βοσκή,
το 13% για άλλες χρήσεις και το υπόλοιπο 21%
καλλιεργείται.
Στη χώρα παράγονται ρύζι (αποτελεί το σημαντικότερο
γεωργικό προϊόν), πατάτες, καλαμπόκι, κεχρί και
σιτάρι. Άλλα σημαντικά γεωργικά προϊόντα είναι τα
όσπρια, το κριθάρι, ο καπνός, το βαμβάκι και διάφορα
είδη φρούτων και λαχανικών.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ

Η κτηνοτροφία έχει καλή υλικοτεχνική υποδομή.
Εκτρέφονται βοοειδή, χοίροι, πουλερικά, κατσίκες,
πρόβατα και άλογα. Σε αντίθεση με τη γεωργία και την
κτηνοτροφία, η αλιεία αποτελεί σπουδαίο κλάδο της
οικονομίας της Νότιας Κορέας.
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΒΟΛΦΡΑΜΙΟ

ΓΡΑΦΙΤΗΣ

ΧΡΥΣΟΣ

ΜΟΛΥΒΔΟΣ

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΣ

Σε σύγκριση με τη Βόρεια Κορέα ο ορυκτός πλούτος της Νότιας Κορέας
δεν είναι τόσο μεγάλος. Παρ` όλα αυτά εξορύσσονται σημαντικές
ποσότητες αργύρου, ψευδαργύρου, βολφραμίου (η Νότια Κορέα είναι μία
από τις μεγαλύτερες παραγωγούς του κόσμου), γραφίτη, χρυσού,
μολύβδου, κασσίτερου και φωσφορικών αλάτων. Υπάρχουν επίσης
κοιτάσματα ανθρακίτη. Εκτός από τον ανθρακίτη, ο οποίος αποτελεί την
κυριότερη ενεργειακή πηγή, έχει ανακαλυφθεί και πετρέλαιο. Οι
ποσότητες, όμως, είναι μικρές και η Νότια Κορέα αναγκάζεται να εισάγει
πετρέλαιο από άλλες χώρες, προκειμένου να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Τη δεκαετία του 1960 το βάρος δόθηκε κυρίως στην ανάπτυξη της
βαριάς βιομηχανίας, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η οικονομική
κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Αυτό άλλαξε τη δεκαετία του 1980 με τη σταδιακή μείωση του
κυβερνητικού ελέγχου στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Το 2002 ο
ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής έφτασε το 6,5%.
Σήμερα η βιομηχανία αποτελεί την αιχμή της νοτιοκορεατικής
οικονομίας

Η βιομηχανία είναι
συγκεντρωμένη κυρίως γύρω
από την πρωτεύουσα και τα
μεγάλα αστικά κέντρα της
χώρας.
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Νότιας
Κορέας είναι οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και οι χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εξαγωγές αφορούν κυρίως αυτοκίνητα (είναι γνωστή
σε όλο τον κόσμο η κορεατική αυτοκινητοβιομηχανία
Hyundai), ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, μηχανές,
πλοία, χημικά προϊόντα, κόντρα πλακέ (η Νότια Κορέα
είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στην Ασία, μετά
την Ινδία), υφάσματα και ψάρια.
Εισάγονται μηχανές, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός
εξοπλισμός, είδη προηγμένης τεχνολογίας, πετρέλαιο,
προϊόντα οργανικής χημείας και σιτηρά.
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SUN CRUISE

ΣΟΥΕΛ

Η χώρα, πραγματοποιώντας οικονομικά ανοίγματα προς την Ιαπωνία και τις
χώρες της Δύσης, κατόρθωσε να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο κράτος και να
προβάλει την εικόνα της προς τα έξω, προσελκύοντας πολλούς τουρίστες.
Μεγάλο ρόλο σ` αυτό έπαιξε και η πραγματοποίηση των Θερινών Ολυμπιακών
Αγώνων του 1988 από την πρωτεύουσά της, Σεούλ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
MIA ΧΩΡΑ ΜΕ ΔΥΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Η Βόρεια Κορέα (επίσημα Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας), είναι
μία χώρα της Ανατολικής Ασίας με έκταση 120.540 τ.χλμ. και πληθυσμό
25.610.672.
• Καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα της Κορεατικής χερσονήσου και
συνορεύει στα βόρεια και βορειοδυτικά, κατά μήκος των ποταμών Αμνόκ
(Γιαλού) και Τουμέν με την Κίνα, βορειοανατολικά με ένα μικρό τμήμα
του ποταμού Τουμέν με τη Ρωσία και νότια με τη Νότια Κορέα.
• Πρωτεύουσά της και μεγαλύτερη πόλη είναι η Πιονγιάνγκ.
• Το 1910, η Κορέα διαχωρίστηκε από την Ιαπωνική Αυτοκρατορία.
• Μετά την παράδοση της Ιαπωνίας στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
το 1945, η Κορέα διαιρέθηκε σε δύο ζώνες κατά μήκος του 38ου
παραλλήλου από την Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με
αποτέλεσμα την κατοχή του βορρά από τους Σοβιετικούς και του νότου
από τους Αμερικανούς.
• Οι διαπραγματεύσεις για την επανένωση απέτυχαν, και το 1948,
σχηματίστηκαν ξεχωριστές κυβερνήσεις: η σοσιαλιστική Λαϊκή
Δημοκρατία της Κορέας στο βορρά και η καπιταλιστική Δημοκρατία της
Κορέας στο νότο.

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
• Η Βόρεια Κορέα καταλαμβάνει το βόρειο
τμήμα της Κορεατικής Χερσονήσου.
• Καλύπτει έκταση 120.540 τετραγωνικών
χιλιομέτρων.
• Η Βόρεια Κορέα μοιράζεται εδαφικά
σύνορα με την Κίνα και την Ρωσία στα
βόρεια, ενώ συνορεύει με την Νότια
Κορέα κατά μήκος της Κορεατικής
Αποστρατικοποιημένης Ζώνης.
• Στα δυτικά βρίσκεται η Κίτρινη Θάλασσα
και ο Κόλπος της Κορέας, ενώ στα
ανατολικά βρίσκεται η Ιαπωνία απέναντι
από την Θάλασσα της Ιαπωνίας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
• Όταν η Κορέα ήταν υπό ιαπωνική κατοχή, οι Ιάπωνες
αποπειράθηκαν να αφομοιωθεί πολιτιστικά η κατακτηθείσα
χώρα. Αυτό ίσως εξηγεί την πολιτισμική ιδιαιτερότητα και την
εμμονή στις παραδοσιακές μορφές της κορεατικής τέχνης, που
ανάγουν σε χιλιάδες χρόνια πριν.
• Παρά την ιστορικά ισχυρή Κινεζική επιρροή, ο Κορεατικός
πολιτισμός έχει σχηματίσει μια δικιά του ταυτότητα. Κατά την
διάρκεια της Ιαπωνικής κατοχής από το 1910 έως το 1945, η
Ιαπωνία εφάρμοσε μια πολιτική πολιτιστικής αφομοίωσης. Οι
Κορεάτες ενθαρρύνονταν να μάθουν και να μιλούν Ιαπωνικά,
να υιοθετήσουν το Ιαπωνικό σύστημα οικογενειακών
ονομάτων και τον Σιντοϊσμό, ενώ απαγορεύτηκε η γραφή και
η ομιλία Κορεατικών σε σχολεία, επιχειρήσεις ή δημόσιους
χώρους.

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΕΣ
• Οι εικαστικές τέχνες παράγονται γενικά στην αισθητική του
Σοσιαλιστικού Ρεαλισμού.
• Η Βορειοκορεατική ζωγραφική συνδυάζει την επίδραση της
Σοβιετικής και Ιαπωνικής εικαστικής έκφρασης για να ενσταλάξει
μια συναισθηματική αφοσίωση στο σύστημα.
• Κάθε καλλιτέχνης της χώρας πρέπει να είναι μέλος της Ένωσης
των Καλλιτεχνών, ενώ οι καλύτεροι μεταξύ τους μπορούν να
λάβουν επίσημη άδεια να δημιουργήσουν πορτρέτα των αρχηγών.
Τα πορτραίτα και γλυπτά που απεικονίζουν τον Κιμ Ιλ-σουνγκ, τον
Κιμ Γιονγκ-ιλ και τον Κιμ Γιονγκ-ουν ταξινομούνται ως "Έργα
Νούμερο Ένα".
• Οι περισσότερες καλιτεχνικές πτυχές κυριαρχούνται από το
Καλλιτεχνικό Στούντιο Μανσουντέ από την ίδρυση του 1959.
Απασχολεί περίπου 1,000 καλλιτέχνες και πιθανώς είναι το
μεγαλύτερο καλλιτεχνικό εργαστήριο παγκοσμίως όπου πίνακες,
τοιχογραφίες, αφίσες και μνημεία σχεδιάζονται και παράγονται.

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ

MΕΤΑΦΟΡΕΣ
• Το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι αποκλειστικά τοπικό και
μοναδικός φορέας λειτουργίας του είναι η Τσοσόν Κουλ
Μινζουζούι Ινμινγκονγκχοαγκούγκ. Περιλαμβάνει 5.200 χλμ.
• Οι θαλάσσιες συγκοινωνίες (ποτάμιες μεταφορές)
εξυπηρετούνται από πλοιάρια και στις αρχές της δεκαετίας του
1990 ο εμπορικός στόλος περιελάμβανε περί τα 70 πλοία.
• Για τις αεροπορικές μεταφορές υπάρχει το Διεθνές
Αεροδρόμιο του Σουνάν, το οποίο βρίσκεται 24 χλμ. από την
πρωτεύουσα και έχει δύο διαδρόμους. Εκτελούνται πτήσεις
των εταιρειών Air China και Air Koryo από Πεκίνο για
Πιονγιάνγκ και το αντίστροφο.
• Μικρές πτήσεις ακόμη εκτελούνται προς Χαμπαρόβσκ,
Μόσχα και Βλαδιβοστόκ. Πολύ σπάνια μπορεί κανείς να δει
Ι.Χ. αυτοκίνητα, καθώς το 70% των κατοίκων χρησιμοποιούν
ποδήλατα για τις μετακινήσεις τους.

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Σύμφωνα με την
Χριστιανική
Ευφυΐα, το 64.3%
του πληθυσμού είναι
άθρησκοι.

Το 16% εξασκεί τον Κορεατικό σαμανισμό.

Το 13.5% εξασκεί τον Τσοντοϊσμό.

Το 4.5% είναι Βουδιστές.

Το 1.7% είναι Χριστιανοί.
ΑΘΡ.

ΚΟΡ.ΣΑΜ.

ΤΣΟΝΤ.

ΒΟΥΔ.

ΧΡΙΣΤ.

ΙΣΤΟΡΙΑ
• Η Κορέα είχε καταληφθεί από την Ιαπωνία το 1895 μετά
από τον πρώτο της πόλεμο με την Κίνα, επειδή ήταν μια
περιοχή με κοιτάσματα που ενδιέφεραν στρατηγικά την
Ιαπωνία και τον Αύγουστο του 1910 εντάχθηκε πλήρως στην
Ιαπωνική επικυριαρχία.
• Λίγο πριν την πτώση της Ιαπωνίας, ρωσικά στρατεύματα
εισέβαλαν στην Κορέα μετά την κήρυξη πολέμου κατά της
Ιαπωνίας από την Ρωσία στις 6 Αυγούστου 1945.
• Αντίστοιχα φυσικά και οι Αμερικάνοι είχαν επίσης εξουσία
στα εδάφη της συνθηκολογημένης Ιαπωνίας.
• Παρά τη συμφωνία μεταξύ τους για αυτοδιάθεση των λαών
στα δύο αυτά Κορεατικά διαμερίσματα, το Δεκέμβριο του
1945 και οι δύο χώρες προώθησαν με δικές τους επιλογές
πολιτικά πρόσωπα που θα εξασκούσαν την διακυβέρνηση.
• Στο Βόρειο τμήμα ο κομμουνιστής Κιμ Ίλ-σονγκ ανακήρυξε
το κράτος της Βόρειας Κορέας με αυτόν πρόεδρο και
πρωτεύουσα την Πιονγιάνγκ, κράτος το οποίο παραμένει ως
σήμερα, ενώ στο Νότο με πρωτεύουσα τη Σεούλ, ανέλαβε
πρόεδρος ο αντικομμουνιστής και φιλοαμερικανός πολιτικός
Ρι Σούνγκ-μαν, ιδρύοντας τη Νότια Κορέα.

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΚΟΡΕΑΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΕΜΟΣ

• Ο Πόλεμος της Κορέας αναφέρεται στην πολεμική σύρραξη που κράτησε μεταξύ της 25ης Ιουνίου 1950 και της 27ης
Ιουλίου 1953 θεωρητικά μεταξύ των δύο κρατών της διηρημένης Κορέας σε Βόρεια και Νότια, όπου η πρώτη πρόσκειτο
στο Κομμουνιστικό Ανατολικό στρατόπεδο και η δεύτερη βρισκόταν υπό την κηδεμονία του Δυτικού.
• Η σύρραξη εκείνη τερματίστηκε με συνθήκη, μετά από 3 χρόνια, στο ίδιο σημείο απ' το οποίο είχε αρχίσει, χωρίς
νικητές, έχοντας καταστεί η θερμότερη στιγμή του Ψυχρού Πολέμου.
• Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στην Κορέα (1950-1955)
 Το 1950 η Ελλάδα μόλις είχε «βγει» από τον εμφύλιο. Λόγω του «ψυχρού πολέμου» υπήρχαν φόβοι για επίθεση σε
βάρος της χώρας μας. Η πρώτη προσπάθεια για ένταξη στο ΝΑΤΟ προσέκρουσε στην άρνηση των Η.Π.Α. Το ξέσπασμα
του πολέμου της Κορέας όμως ανάγκασε τους Αμερικανούς να απευθυνθούν και στη χώρα μας για βοήθεια, κάτω από
την ομπρέλα του Ο.Η.Ε. Η κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου θεώρησε ότι ήταν προς το συμφέρον της χώρας η συμμετοχή
στον πόλεμο της Κορέας, έστω και αν η Ελλάδα δεν είχε καμία απολύτως σχέση με όσα γίνονταν στη μακρινή Ασία.
Θεωρήθηκε ότι θα μπορέσει αργότερα να πετύχει την παροχή ανταλλαγμάτων, μεταξύ των οποίων και την είσοδο της
χώρας μας στο ΝΑΤΟ. Έτσι, συγκροτήθηκε το λεγόμενο Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος (ΕΚΣΕ), που το αποτελούσε ένα
ενισχυμένο Τάγμα Πεζικού και ένα Σμήνος της Αεροπορίας, το 13ο Σμήνος Μεταφορών, με αεροσκάφη C-47 Dakota.
Το Σμήνος συγκροτήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου 1950 και αναχώρησε για την Κορέα στις 11 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.
Το αποτελούσαν 7 αεροσκάφη της 355 Μοίρας Μεταφορών, που είχε έδρα την Αεροπορική Βάση της Ελευσίνας και
προσωπικό από διάφορες ειδικότητες. Το ενισχυμένο Τάγμα Πεζικού είχε δύναμη 1.000 περίπου ανδρών.
• Ο πόλεμος της Κορέας ήταν πολύ σκληρός και ιδιόμορφος. Το ελληνικό Τάγμα, που έφτασε στο λιμάνι Πουσάν της
Νότιας Κορέας στις 9 Δεκεμβρίου 1950, από τις 18 Δεκεμβρίου 1950 έως τις 19 Δεκεμβρίου 1953 πήρε μέρος σε
σημαντικές αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις. Η Κίνα βοηθούσε φανερά τους Βορειοκορεάτες, ενώ η Ε.Σ.Σ.Δ., με
απόλυτη μυστικότητα, τους ενίσχυε με στρατιωτικό υλικό και με πληρώματα που επάνδρωναν τα αεροσκάφη MiG-15.
• Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ΕΚΣΕ σημειώθηκε τη νύχτα της 29/1/1951, όταν ο 3ος Λόχος κατάφερε να απωθήσει
μεγάλη εχθρική δύναμη στο ύψωμα 381, προκαλώντας πολλές απώλειες στους αντιπάλους. 2 Έλληνες αξιωματικοί και 9
οπλίτες έχασαν εκεί τη ζωή τους.

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΙΝΔΙΑ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ-ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΙΝΔΙΑ

Πόλη της Καλκούτας,Ινδία

Ταζ Μαχάλ,Ινδία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΙΝΔΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Βουδισμός
• Ο Βουδισμός είναι ένα από τα
αρχαιότερα θρησκεύματα. Ο
Βούδας διδάσκει , αυτό που
φέρνει τη μόνιμη ευτυχία. Με τον
διαλογισμό, η διανοητική αυτή
κατανόηση μετατρέπεται σε
προσωπική εμπειρία η οποία
ενσωματώνεται στη ζωή και
γίνεται διαρκής.

Οι μοναχοί διεξάγουν μια τελετή,
Ινδία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΙΝΔΙΑ - ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ινδουισμός
Ο Ινδουισμός δεν αποτελεί μια ενιαία
θρησκεία με δόγμα, αλλά πρόκειται
για ένα σύνολο παραδόσεων που
αναπτύχθηκαν στην περιοχή γύρω
από την κοιλάδα του Ινδού ποταμού
σταδιακά, καθ΄ όλη τη διάρκεια της
μακραίωνης ιστορίας των Ινδών.
Περιέχεται η παράδοση αυτή στα ιερά
βιβλία τους:τις βέδες και τις
Ουπανισάδες.

Ινδουιστικό λουτρό στον ιερό ποταμό
Γάγγη, Ινδία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΙΝΔΙΑ - ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ισλαμισμός
Ο Ισλαμισμός είναι ένα σύνολο
ιδεολογιών που πρεσβεύουν ότι «το Ισλάμ
πρέπει να καθοδηγεί την κοινωνική και
πολιτική καθώς και την προσωπική ζωή».
Ο Ισλαμισμός είναι έννοια αμφιλεγόμενη
όχι μόνο γιατί προσδίδει πολιτική χροιά
στο Ισλάμ, αλλά επιπλέον επειδή οι
περισσότεροι ακραίοι εκπρόσωποί του
πιστεύουν ότι οι Ισλαμικές πεποιθήσεις
τους είναι ανώτερες από εκείνες των
υπολοίπων και ότι η αντίθετη ιδέα, ότι το
Ισλάμ είναι ή θα έπρεπε να είναι απολίτικο,
αποτελεί πλάνη.

Ιερό προσκύνημα, Ινδία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΙΝΔΙΑ - ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Τζαϊνισμός

Ο Τζαϊνισμός παραδέχεται την ύπαρξη
δύο μόνο «ουσιών» εκ των οποίων η μία
είναι χονδροειδής και αδρανής καλούμενη
«ατζίβα» και που αποτελεί το άψυχο
τμήμα του Σύμπαντος, η δε άλλη
καλούμενη «τζίβα» (= έμψυχος) αποτελεί
τις ψυχές (άτμαν) τόσο των φυτών και
των ζώων, όσο και των ανθρώπων. Ο
«τζίβα» είναι επ΄ άπειρον άφθαρτος.
Όλες οι φθαρτές και εφήμερες μορφές
γεννιούνται κάτω από την επίδραση μιας
αθάνατης και ακαταμάχητης δύναμης, η
οποία και ενεργεί ως αποτέλεσμα των
πράξεων ενός εκάστου όντος.

Ναός Τζαϊνιστών Ρακναμπούρ
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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Γάμος

Η Ινδία είναι ένα κράμα από πολλές διαφορετικές
κουλτούρες, με αποτέλεσμα κάθε περιοχή να έχει και τα
δικά της έθιμα και παραδόσεις. Υπάρχουν βέβαια, κάποιες
γενικές παραδόσεις. Για παράδειγμα, η κόκκινη βούλα που
μπαίνει στο μέτωπο της νύφης και συμβολίζει ότι πλέον
είναι μία παντρεμένη γυναίκα. Ένα ακόμα από τα πιο
χαρακτηριστικά έθιμα είναι το λεγόμενο «saatpheras»,
κατά το οποίο η νύφη και ο γαμπρός περνούν από την
φωτιά επτά φορές, δίνοντας συγκεκριμένους όρκους, που
δεν πρέπει να «σπάσουν», κάθε φορά που περνούν από
την φωτιά.

Νύφη,Ινδία
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Τέλεση ινδικού γάμου
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Οι γάμοι παιδιών σε μικρή ηλικία παραμένουν διαδεδομένοι
στις πιο αναπτυσσόμενες χώρες. Πρόκειται για μια πρακτική
βαθιά συνδεδεμένη με την πολιτιστική παράδοση και την
φτώχεια των περιοχών αυτών, ενώ η πρακτική του γάμου
ανάμεσα σε ενήλικες και παιδιά όχι μόνο παραβιάζει νόμους
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά απειλεί τη σταθερότητα
και την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών.
Σε κάποια μέρη της Ινδίας συνηθίζεται να ελέγχουν την
συναστρία του ζευγαριού για να δουν εάν ταιριάζει. Σε
περίπτωση που κάποιος πλανήτης βρίσκεται σε μη ευνοϊκή
θέση στον γενέθλιο χάρτη της νύφης, τότε εκείνη
υποχρεώνεται να παντρευτεί πρώτα ένα δέντρο ή ένα
πήλινο βάζο. Με αυτό τον τρόπο πιστεύεται ότι η αρνητική
επιρροή δεν περνά στον άντρα μετά τον γάμο.

Τέλεση γάμου,Ινδία
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Στη δεύτερη
πολυπληθυσμικότερη χώρα του
πλανήτη, 21 εκατομμύρια
κορίτσια είναι ανεπιθύμητα από
τις οικογένειες τους, με την
πλειοψηφία να προτιμά την
έκτρωση θηλυκών βρεφών.
Σύμφωνα με έρευνα του Thomas
Reuters Foundation, η Ινδία είναι η
τέταρτη πιο επικίνδυνη χώρα στην
οποία μπορεί να ζήσει γυναίκα,
στον κόσμο. Ήταν στο Νο1, το
2012.

Οι ερευνητές λαμβάνουν υπ' όψιν τους στοιχεία
όπως η ιατρική φροντίδα, η ενδοοικογενειακή
βία, η σεξουαλική κακοποίηση, η μη πρόσβαση
σε οικονομικούς πόρους, οι εκτρώσεις εμβρύων
σε περίπτωση που το παιδί είναι κορίτσι, ο
ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, το
trafficking και οι επιθέσεις με οξύ. Στις
μουσουλμανικές κοινότητες, από μωρά τα
κορίτσια μαθαίνουν πως ο τρόπος που ζουν έχει
οριστεί από το Κοράνι -κάτι που δεν ισχύει.
Ανεξάρτητα από την τάξη, κάστα, θρησκεία όπου
ανήκουν, οι Ινδές υπόκεινται σε μορφές βίας που
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα με
περισσότερους από έναν τρόπους.
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Στην Βόρεια Ινδία υπάρχει έντονο θέμα και με τις διώξεις
γυναικών... για μαγεία, ενώ γενικότερα στη χώρα οι γάμοι
μικρών κοριτσιών θεωρούνται μέρος της κουλτούρας και της
ιστορίας. Για αυτό και οι γονείς που αποκτούν κορίτσια, το μόνο
που τους μαθαίνουν είναι πώς να γίνουν καλές σύζυγοι.
Οι εκτρώσεις θηλυκών εμβρύων είναι έντονο πρόβλημα, στο
βαθμό που το 1994 η κυβέρνηση της Ινδίας πέρασε νόμο,
σύμφωνα με τον οποίοι οι γυναίκες δεν είναι το δικαίωμα να
ρωτούν για το φύλο του παιδιού τους, μετά τον υπέρηχο.
Απαγορεύτηκε και στους γιατρούς να δίνουν σχετικές
πληροφορίες, αλλά μη φανταστείτε πως σεβάστηκαν ένθεν κι
ένθεν το νόμο. Υπάρχουν πολιτείες που συνιστούν στους γονείς
να μην αποκτήσουν κορίτσια, με την ατάκα “πληρώνεις τώρα,
γλιτώνεις λεφτά αργότερα”.
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ΤΕΧΝΕΣ
Κινηματογράφος

Το Μπόλυγουντ είναι η ανεπίσημη
ονομασία που χρησιμοποιείται για την
κινηματογραφική βιομηχανία της
Βομβάης, κυρίως στη γλώσσα Χίντι. Ο
όρος χρησιμοποιείται συχνά
λανθασμένα για ολόκληρη την ινδική
κινηματογραφική βιομηχανία, ενώ
ουσιαστικά αποτελεί μόνον τμήμα της.
Το Μπόλυγουντ αναφέρεται ως ο
μεγαλύτερος παραγωγός ταινιών στην
Ινδία και ένας από τους μεγαλύτερους
παγκοσμίως.

Το όνομα αποτελείται από δύο
συνθετικά. Το πρώτο είναι το όνομα της
πόλης "Bombay" και το δεύτερο είναι
το Χόλυγουντ, το κέντρο της
αμερικανικής κινηματογραφικής
βιομηχανίας. Αντίθετα από το
Χόλυγουντ, που ορίζει γεωγραφική
περιοχή, ο όρος Μπόλυγουντ δεν
διαθέτει γεωγραφικό αντίστοιχο. Η
γλώσσα των έργων της Μπόλυγουντ
είναι κυρίως η Χίντι, αλλά η χρήση
ποιητικών λέξεων από τη γλώσσα
Ούρντου δεν είναι σπάνια.
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Μπόλυγουντ
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Μουσική

Ο ρυθμός είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της
ινδικής μουσικής. Κάθε raga με τον ειδικό μελωδικό
χαρακτήρα της είναι μια διαφορετική ψυχική
κατάσταση, μια εποχή του χρόνου, μια φάση της
σελήνης, μια εποχή της φάσης της ανθρώπινης ζωής,
της ζωής και του θανάτου, των φαινομένων της
φύσης. Κάθε raga έχει μια πολύπλοκη ταυτότητα όσο
πολύπλοκος είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος.
Η βίνα είναι ένα πανάρχαιο έγχορδο όργανο , με 7
χορδές , πολύ διαδεδομένο. Είναι φτιαγμένο από
μπαμπού και δυο σφαιρικά ηχεία από κολοκύθες.
Προέρχεται από την βόρεια Ινδία και συνδέεται με τη
ινδουιστική θεά Σαρασβάτι της μουσικής.

Βίνα
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ΤΕΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

