
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΙΑΠΩΝΙΑΣ

Οι Ιάπωνες για χρόνια δέχτηκαν επιρροές από το εξωτερικό,
ενώ παράλληλα ανέπτυξαν έναν μοναδικό πολιτισμό. Ο
σύγχρονος ιαπωνικός τρόπος ζωής αποτελεί συνδιασμό
της παραδοσιακής με ασιατικές επιρροές και σύγχρονης
δυτικής κουλτούρας.



ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΓΙΑ:

oΤα Σύμβολα της Χώρας

oΤην Παράδοση της Γκέισας

oΤην Τέλετη του Τσαγιού

oΤο Θέατρο στην Ιαπωνία

oΤην Λογοτεχνία

oΤην Τελετουργία του Χαρακίρι

oΤη Σύγχρονη Κουλτούρα

oΤις Συνήθειες τους



Ονομασία: hi-no-maru

Συμβολισμός: Ο ήλιος
στο κέντρο ενός λευκού
πεδίου.

Εθνικός ύμνος:
-Κιμιγκάγιο
-1000 χρόνια πριν
-Προέλευση από ποίημα
waka
-Έκφραση επιθυμίας για
εθνική ευημερία και ειρήνη

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ



ΓΚΕΙΣΑ, ένα παραδοσιακό ιαπωνικό πρόσωπο

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ:
gei + sha (= τέχνη + άτομο)

ΟΡΙΣΜΟΣ:
Μορφωμένη γυναίκα με ειδικές σπουδές,φοράει κιμονό,χτενίζεται
χαρακτηριστικά, γνωρίζει την τελετουργία του τσαγιού,χορεύει
τους παραδοσιακούς χορούς ή παίζει το παραδοσιακό όργανο
σαμισέν.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι γκέισες δεν είναι ιερόδουλες! Η

ονομασία γκέικο χαρακτηρίζει τις ιερόδουλες που
υιοθέτησαν την εμφάνιση της γκέισας.



Κιμονό

Okobo
(ξύλινα
παπούτσια)

Όμπι
(ζώνη που
δένεται πίσω)

Χτένισμα
και μακιγιάζ

ΓΚΕΙΣ



ΓΚΕΙΚΟ

Η Όμπι δένεται μπροστά



ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ (chanoyu ή Sabo)



ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

Kabuki o Από τις σμαντικότερες παραδοσιακές θεατρικές τέχνες
o Ρίζες σε λαϊκή θεατρική παράσταση του 16ου αι.
o Μόνο άνδρες ηθοποιοί
o Έντονο μακιγιάζ, μεγαλοπρεπή κοστούμια
o Σκηνή περίτεχνα διακοσμημένη

NÕ o Είδος θεάτρου
o Μάσκες, πολυτελή κοστούμια
o Αποτελείται από πράξεις

 Kyõgen o Κωμικά διαλείμματα ανάμεσα στις πράξεις του ΝÕ

HH UNESCOUNESCO ΕΧΙΕΧΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΙΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΙ ΚΑΙΚΑΙ ΤΑΤΑ ΔΥΟΔΥΟ ΑΥΤΑΑΥΤΑ ΕΙΔΗΕΙΔΗ ΘΕΑΤΡΟΥΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ



ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ

 Εισήχθη από την Κίνα τον 8ο αι, καθώς διαδιδόταν ο βουδισμός.

 Οι Κινέζοι πίστευαν ότι έχει θαυματουργικές ιδιότητες και το χρησιμοποιούσαν ως γιατρικό.

 Οι βουδιστές ασκητές έπιναν τσάι για να μην εξαντλούνται εύκολα και γιατί πίστευαν πως
τους βοηθούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ως συνέπεια καθιερώθηκε συγκεκριμένο
θρησκευτικό τυπικό.

 Ο Σεν νο Ρικυού, διάσημος ιερέας Ζεν επισημοποίησε την τελετή του τσαγιού αντικαθιστώντας
τα κινεζικά σκεύη με ντόπια, καθιέρωσε αυστηρούς κανόνες και την απλότητα.

 Υπάρχουν διάφορες σχολές, με διαφορετικό πνευματικό τρόπο προσέγγισης της τελετής.

 Η τελετή κυλάει αργά, με απόλυτη σιωπή. Τονίζεται η η σπουδαιότητα του πνεύματος (wabi),
η επιθυμία της υλικής απλότητας και της πνευματικής ελευθερίας και πληρότητας.

 Οικοδεσπότης και καλεσμένοι απολαμβάνουν καλεσμένοι απολαμβάνουν τη στιγμή που
προσφέρουν και λαμβάνουν ένα φλιτζάνι τσάι σα να ήταν η τελευταία φορά που
συναντιούνται στη ζωή τους.

 Η ikebana (χώρος τέλεσης της τελετής) στολίζεται με εποχιακά άνθη.



Kabuki

NÕ

Kyõgen



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Kenzaburo OE Yasunari KAWABATA

Βραβευμένοι με Νόμπελ

Τα έργα νεότερων
συγγραφέων έχουν
μεταφραστεί σε
πολλές γλώσσες!



ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΙΡΙ

 Χαρακίρι ή Σεπούκο: ο ιαπωνικός τελετουργικός τρόπος
αυτοκτονίας, καθιερωμένος από τους Σαμουράι ως η
μοναδική επιτρεπτή διέξοδος σε περίπτωση ήττας ή
ατίμωσης.

 Τελετουργικό: ο προς αυτοκτονία στρέφεται προς τον Ήλιο.
Γονατίζοντας σύρει το εγχειρίδιό του και το καρφώνει στην
κοιλιακή του χώρα. Ένας φιλικός πολεμιστής αναλαμβάνει,
συνήθως, να τον αποκεφαλίσει την στιγμή του πόνου.

 Το Χαρακίρι αποτελεί κωδικοποιημένη ηθική συμπεριφορά
από το Μπουσίντο,τον ηθικό κώδικα των Σαμουράι (13ος-
19ος αι.)





ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

 Δημοφιλή Μουσικά Είδη: 1. J-Pop 2. enka (ιαπωνικές
μπαλάντες)

 Karaoke (διαδεδομένο παγκόσμια)

Manga (ιαπωνικά κώμικς)

 Κινούμενα Σχέδια (π.χ. Pokemon, Astro-boy, Doraemon)



Pokemon
Manga

J-Pop



ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

 Πριν μπείτε σε ένα σπίτι,πρέπει πάντα να βγάζετε τα παπούτσια σας.

Χρήσιμες Ιαπωνικές Εκφράσεις:

Hajimemashite= Χαίρω πολύ

Onegai shimasu= Παρακαλώ

Arigato= Eυχαριστώ

Sayonara= Αντίο

 Προσφέρουν πράσινο ή μαύρο τσάι στους καλεσμένους τους. Το συνοδεύουν με
γλυκίσματα, ενώ δεν βάζουν ζάχαρη ή γάλα.



 Στο τραπέζι, πριν αρχίσουν το φαγητό λένε « Itadakimasu » και «
Gochisosama deshita » αφού τελειώσουν. Εκφράζουν την εκτίμησή τους
για το γεύμα έτσι.

 Σωστή χρήση για τα ξυλάκια:

 Σερβίρισμα ποτών: ο γενικός κανόνας είναι να βάζει ο ένας ποτό στο
ποτήρι του άλλου εναλλάξ.

Ποτά που τους αρέσουν: Σάκε, μπύρα, κρασί, ουίσκι.

 Στο εστιατόριο: - Υπάρχουν κέρινα ομοιώματα των πιάτων για να

επιλέγουν οι πελάτες

-Το φιλοδώρημα δεν είναι απαραίτητο.

Μπολ/ πιάτο
αριστερό χέρι

Ξυλάκια στο
δεξί χέρι



Βιτρίνα κέρινων ομοιωμάτων

Τραπέζι

Αλληλ
οσερβ

ίρισμα



ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

i. Site της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Ελλάδα ( www.gr.emb-
japan.go.jp )

ii. Google images

iii. Wikipedia

iv. www.newsfilter.gr

Εργασία της μαθήτριας του Α’2
Περήφανου Μαρίας-Νεφέλης


