
Αυτόχθονες Λαοί 



ΑΒΟΡΙΓΙΝΕΣ 



Ήρθαν, πιθανόν, από 
την Ασία τουλάχιστον 
πριν 30. 000 χρόνια. 

Οι Αβορίγινες 
είναι οι γηγενείς 

κάτοικοι της 
Αυστραλίας.  



Στις φυλές τους δεν υπήρχαν πολιτικοί ή οικονομικοί 
άρχοντες, ούτε ταξική ιεραρχία ή αρχηγία.  

 
Ζούσαν με το κυνήγι και την καλλιέργεια της γης, 
ενώ ανέπτυξαν εκτεταμένο εμπόριο σε όλη την 

ήπειρο της Αυστραλίας. 



Όταν οι λευκοί αποίκησαν την Αυστραλία κατά τον 18ο αιώνα, σκλάβωσαν τους Αβορίγινες. 
 Τους πήραν τη γη τους και τους έκαναν δούλους, ενώ πολλοί κατέφυγαν στην άγονη έρημο.  

 
Το 1880, ξεκίνησε μια πολιτική αναγκαστικής αφομοίωσης τους.  

Εξαναγκάστηκαν να ζήσουν σε μόνιμους οικισμούς, να ασπαστούν το χριστιανισμό 
 και να στείλουν τα παιδιά σχολείο. 

Έτσι αναμείχθηκαν σε διάφορες αστικές και επαρχιακές κοινότητες, όπου αποδυναμώθηκαν 
οικονομικά και εκτέθηκαν σε καινούργιες ασθένειες.  

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την μαζική μείωση του πληθυσμού και την εξαφάνιση μερικών φυλών.  
 

Σε απογραφή του πληθυσμού της Αυστραλίας το 1996 αποτελούν μόλις το 2% του πληθυσμού. 



Τέχνη:  
Στην βόρεια Αυστραλία η παραδοσιακή τέχνη των 
Αβοριγίνων περιλαμβάνει γλυπτική, τοιχογραφία, 

ζωγραφική στους φλοιούς των δέντρων και 
βραχογραφίες. Ακόμη, κατασκευάζουν καλάθια, 

κομπολόγια και μπούμερανγκ. 
 



Κοσμολογία:  
Οι Αβορίγινες αναφέρουν την αρχή του κόσμου ως 

το «Όνειρο » ή  «η Ώρα του Ονείρου».  
Η προγονική θρησκεία τους ήταν ανιμιστική, 

δηλαδή θεοποιούσε  τα διάφορα στοιχεία της 
φύσης, τα ζώα, το νερό, τα δέντρα και τον ουρανό. 



Θρησκεία:  
Οι Αβορίγινες είναι θρησκευόμενος λαός. Παρόλο που έγινε απόπειρα 
αναγκαστικού εκχριστιανισμού τους, η προγονική θρησκεία τους επιζεί 

μέχρι σήμερα. Η θρησκευτικότητα τους εκφράζεται όχι μόνο στους 
μύθους και  στις τελετές, αλλά σε όλες τις πτυχές τις κοινωνίας τους. 
Μερικοί από τους Θεούς που πιστεύουν είναι οι Karrarou, Kounapipi, 

Mamarakan, Baiame, Karrora, και άλλοι πολλοί. 



MAOΡΙ 



Ιστορία 
Μαορί (Māori) είναι το όνομα του ιθαγενούς πληθυσμού της Νέας Ζηλανδίας, και της 
γλώσσας του. Η λέξη māori σημαίνει "κανονικός" στην Μαορί γλώσσα και διακρίνει 
τα θνητά όντα από τους θεούς 
Οι Μαορί έφτασαν στη Νέα Ζηλανδία από την Πολυνησία, πολύ πριν η χώρα 
αποικηθεί από τους Ευρωπαίους. Μάλιστα κάποιοι πιστεύουν ότι έφτασαν εκεί 
ταξιδεύοντας με κανό. 
 



Τρόπος ζωής 
Οι παραδοσιακοί Μαορί ήταν κυνηγοί, ψαράδες και καλλιεργητές. Τα βασικά 
καθήκοντα ήταν χωρισμένα για άντρες και γυναίκες.  

Στις εποχικές δραστηριότητες περιλαμβάνονταν η καλλιέργεια κηπευτικών, το 
ψάρεμα και το κυνήγι πτηνών. Η φυλή καθόριζε το χρόνο για τις ομαδικές 
δραστηριότητες, όπως η καλλιέργεια, η συλλογή τροφής ή ο πόλεμος. 



Κουλτούρα-Πολιτισμός 

Η θρησκεία των Μαορί είναι στενά συνδεδεμένη με τη φύση και τους προγόνους, και 
όλα τα πράγματα θεωρείται πως έχουν μια δύναμη ζωής (mauri).  Μερικοί άνθρωποι 
ή αντικείμενα περιέχουν mana - πνευματική δύναμη.  

Ο Τανγκαρόα (Tangaroa) είναι ο θεός του ωκεανού και ο πατέρας όλων των ψαριών. 
Ο Τάνε (Tane) είναι ο θεός του δάσους και όλων των πτηνών, ενώ ο Ρόνγκο (Rongo) 
είναι ο θεός των ειρηνικών δραστηριοτήτων και της γεωργίας. 

 
 Σημαντικό στοιχείο της θρησκείας 

των Μαορί θεωρείται το 
«ταμπού», το οποίο μπορεί να 
ερμηνευθεί ως  κάτι το «ιερό» ή 
ως «απαγόρευση».  
Μια παραβίαση του ταμπού 
θεωρείται από τους Μαορί ότι 
μπορεί να έχει φρικτές συνέπειες, 
για τον παραβάτη, όπως 
αρρώστια ή και θάνατος. 



Στην κοινωνία των Μαορί οι ανώτερες τάξεις, στολίζουν τα πρόσωπά τους με 
τα περίπλοκα τατουάζ που τα λένε «μόκου». Οι γυναίκες μπορούν να έχουν 
«μόκου» μόνο στα χείλη και στο πηγούνι, ενώ οι άντρες σε όλο το σώμα και 
στο πρόσωπο. Το «μόκου» δίνεται όταν κάποιος μπορεί να διαβάσει την 
ιστορία του γενεαλογικού του δέντρου και στο τατουάζ είναι γραμμένος ο 
τόπος καταγωγής και οι πρόγονοι. 
 

 

 
 



Πολύ εντυπωσιακοί είναι οι παραδοσιακοί χοροί των Μαορί, όπως ο πολεμικός 
χορός Χάκα. Υπάρχουν διάφορου τύποι χάκα. Ένα που εκτελείται χωρίς όπλα, 
συνήθως για να εκφράσει δημόσια ή ιδιωτικά αισθήματα, είναι γνωστό ως "haka 
taparahi«.  Ένα άλλο, το peruperu, εκτελείται με όπλα και σε παλαιότερες εποχές, 
εκελείτο στο πεδίο της μάχης, πριν από τη σύγκρουση, για να τρομάξει τον 
αντίπαλο. Σκοπός του χάκα ήταν να επικληθεί τον θεό του πολέμου και να 
προειδοποιήσει τους εχθρούς για τη μοίρα που τους περίμενε. 



Φαγητό 
Οι Μαορί τρώνε πέστροφες που τις ψαρεύουν από τις λίμνες και τα ποτάμια της 
περιοχής, φρέσκα οστρακοειδή , όπως αστακούς , μύδια και χτένια. Τυριά φτιάχνουν 
από τα ζώα τους. Εξωτικά φρούτα , με πρώτο το ακτινίδιο και φρούτα του δάσους 
όπως βατόμουρα και φραγκοστάφυλα, βρίσκονται στο καθημερινό διαιτολόγιο τους. 

Το φαγητό τους το ψήνουν  με την τεχνική «χάνγκι» δηλαδή σε ένα λάκκο σκαμμένο 
στο χώμα, γεμάτο κάρβουνα.  



Ινδιάνοι της  

Βόρειας Αμερικής 



Με βάση ανθρωπολογικές, γενετικές και 
γλωσσικές μελέτες, οι ειδικοί συμφωνούν 
ότι οι περισσότεροι ιθαγενείς της Αμερικής 
προέρχονται από πληθυσμούς που 
πιθανότατα μετανάστευσαν από τη Σιβηρία 
και πέρασαν από το Βερίγγειο πορθμό 
περίπου 9.000-15.000 χρόνια πριν .  

Ιστορία  

Αυτός ο λαός χωρίζονταν σε πολλές μεγάλες 
φυλές. Οι πιο γνωστές φυλές είναι οι  
Apache , οι Sioux και οι Cherokee και οι 
Navajo. 

Οι πιο αρχαίες παραδόσεις και τα ποιήματα 
τους μας μιλάνε για ένα μεγάλο σύνολο 
λαών που οι ρίζες του φτάνουν στην 
Ατλαντίδα .  



Σαν είδος υπό εξαφάνιση μπορούν να 
χαρακτηριστούν οι Ινδιάνοι, μια και 300 
περίπου χρόνια βρίσκονται σκλαβωμένοι 
και κυνηγημένοι από τους λευκούς 
κατακτητές τους.  
Η πρώτη τους επαφή με τους λευκούς έγινε 
με την άφιξη του Χριστόφορου Κολόμβου  
στην Αμερική. Πιστεύοντας λανθασμένα 
ότι είχε φτάσει στη Δυτική Ινδία, ο 
Κολόμβος τους ονόμασε Ινδιάνους.  
Οι λευκοί άνθρωποι που έφτασαν από την 
Ευρώπη, θεωρούσαν ότι κάθε φυλή 
«πολιτισμικά κατώτερη» με τα δικά τους 
κριτήρια, πρέπει να διοικείται από μια πιο 
ανεπτυγμένη . Έτσι οι Ινδιάνοι θεωρήθηκαν 
ικανοί μόνο για δούλοι .  
Το μεγαλύτερο ίσως αίτιο της 
εξολόθρευσης των Ινδιάνων ήταν η ανάγκη 
που είχαν οι λευκοί κατακτητές για χρυσό 
και για νέο έδαφος γόνιμο για να 
καταπατηθεί και να κατακτηθεί. Όταν 
ήρθαν οι λευκοί στην Αμερική, τους έπνιξε 
η απληστία και έπεσαν πάνω στη γη και 
στους Ινδιάνους σαν κοράκια. 
 
  

Επαφή με τους λευκούς  



Οι Ινδιάνοι που χρησιμοποιούσαν ό,τι 
τους προσέφερε η μητέρα, Γη το 
αξιοποιούσαν, καλλιεργούσαν το έδαφος 
και έπαιρναν ό,τι ήταν αναγκαίο από 
αυτό. Δεν έκοβαν δέντρα συχνά παρά 
έπαιρναν αυτά που είχαν πέσει κάτω ή 
ήταν πολύ γέρικα. Το κρέας που έτρωγαν 
ήταν κυρίως από βουβάλια, που η χρήση 
τους δεν σταμάταγε μόνο σ’ αυτό, γιατί 
για τους Ινδιάνους το βουβάλι είχε 17 
διαφορετικές χρήσεις.   

Τρόπος  Ζωής 



Πίσω απ’ τη επιβλητικότητα ενός ψηλού βουνού, την 
δύναμη μίας καταιγίδας ,το μουρμουρητό ενός ρυακιού ή 
την ομορφιά ενός λουλουδιού αλλά και πίσω από καθετί 
που τους συνέβαινε βρισκόταν κρυμμένο ένα αρχαίο 
πνεύμα . Γι’ αυτούς δεν υπήρχαν "καλοί" και "κακοί" θεοί 
αλλά μόνο δυνάμεις που συνεργάζονταν ή συγκρούονταν 
για την συμπαντική αρμονία.  

Όλα τα πράγματα ήταν ζωντανά και είχαν ψυχή ,ενώ 
θεωρούσαν ότι η Γη τους φιλοξενεί και οι ίδιοι αποτελούν 
ένα μέρος της και όχι ότι είναι εξουσιαστές της. 
 
Οι  μάγοι-γιατροί της φυλής ήταν υπεύθυνοι για τη 
θεραπεία των αρρώστων, για την ενηλικίωση των νεαρών 
Ινδιάνων και για τους θαυμάσιους χορούς τους. Τα αρχαία 
πνεύματα τα θεωρούσαν άγια και ο μάγος ήξερε πώς να τα 
καλεί και πώς να τα διώχνει. 
 

Κουλτούρα 



ΙΝΟΥΙΤ 

 

 

 



Η πατρίδα τους 
Οι Ινουίτ είναι φυλή αυτοχθόνων κατοίκων του 

αρκτικού κύκλου. Ζουν σε περιοχές τις Αλάσκας, 
της Γροινλανδίας και στο Βόρειο Καναδά. 

 



Η τροφή  

Κύρια τροφή τους αποτελεί το 
κρέας. Κυνηγούν καριμπού, ένα 
είδος ταράνδου, φώκιες, 
φάλαινες και ψάρια. Συνήθως 
φτιάχνουν ρούχα από την γούνα 
τον καριμπού επειδή τους κρατά 
ζεστούς στις πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες.        



Τρόπος ζωής  
Το χειμώνα ταξιδεύουν με έλκηθρα που 
σέρνουν τα ζώα ενώ το καλοκαίρι, που λιώνουν 
οι πάγοι, με καγιάκ. Το χειμώνα βρίσκουν 
καταφύγιο στα ιγκλού.  



Επαφή με τους λευκούς 

Η ονομασία Ινουίτ σημαίνει «άνθρωποι».  

Οι πρώτοι Γάλλοι που αποίκησαν τον Καναδά, 
τους ονόμασαν «Εσκιμώους», λέξη που 
σημαίνει «ωμοφάγοι».  

Σήμερα οι Ινουιτ ζουν σε παράκτιες  περιοχές 
και ο συνολικός πληθυσμός τους υπολογίζεται 
στις 110.000 άτομα.  



Μασάϊ 



Ιστορία 

• Οι Μασάι είναι μια φυλή που κατοικεί στην νοτιοδυτική Κένυα και στη 
βόρεια Τανζανία, ενώ και μία μικρή ομάδα συναντάται βόρεια του όρους 
Κένυα, δίπλα στην συγγενική τους φυλή, τους Σαμπούρου. 

• Κατάγονται από το Σουδάν όπως όλες οι νειλοτικές φυλές, από την 
ανατολική περιοχή του Νείλου, απ' όπου και μετανάστευσαν παλιότερα 
προς τα νοτιοανατολικά, στα σημερινά εδάφη κατοίκησης τους. 



Επαφή με τους «πολιτισμένους» λευκούς 

Οι σχέσεις των Ευρωπαίων με τους Μασάι άρχισαν στα μέσα του 15ου 
αιώνα, όταν Πορτογάλοι ναυτικοί άρχισαν να εξερευνούν τις 

παράκτιες περιοχές της Αφρικής. Πολύ σύντομα η Κένυα κατακτήθηκε 
και οι σκλάβοι έγιναν ένα σημαντικό είδος εμπορίου. Στους επόμενους 

τρεις αιώνες περισσότεροι από 25 εκατομμύρια Αφρικανοί 
πουλήθηκαν ως σκλάβοι. Ανάμεσά τους και οι Μασάι. 

 



Τρόπος Ζωής 

• Η Μασάϊ είναι η πιο διάσημη αφρικανική φυλή και διατηρούν τον τρόπο 
ζωής των προγόνων τους. Ασχολούνται με την κτηνοτροφία, διανύουν 
μεγάλες αποστάσεις με τις αγελάδες τους για να βρούνε νερό κι είναι 
φημισμένοι για τις πολεμικές τους ικανότητες. Οι άντρες πολεμιστές 
βάφουν τα μαλλιά τους με μια ειδική κόκκινη βαφή (ώχρα), φτιαγμένη 
ίσως από μια ουσία που βγαίνει από φυτά της περιοχής. 



Τρόπος  ζωής 

Παρόλο που οι κυβερνήσεις προσπαθούν να πείσουν 
τους Μασάι να εγκαταλείψουν τον ημινομαδικό τρόπο 
ζωής, αυτοί επιμένουν στα ήθη και έθιμά τους. Η 
ικανότητά τους να καλλιεργούν σε ερήμους και δασικές 
εκτάσεις, έχουν κάνει πολλούς να πουν ότι ο τρόπος ζωής 
των Μασάι είναι η απάντηση στην αλλαγή του κλίματος 
που παρατηρείται στον πλανήτη μας. Τέλος εκτρέφουν 
διάφορα ζώα, όπως αγελάδες κ.α.  

Κατασκευάζουν καλύβες στις οποίες 
μένουν μέχρι να αλλάξουν 
τοποθεσία. Οι καλύβες τους είναι 
κατασκευασμένες από κοπριές ζώων, 
λάσπη και ξύλο. 



Κουλτούρα-Πολιτισμός 

• Οι ψιλόλιγνοι Μασάι είναι νομαδικός λαός και 
η επιβίωση του εξαρτάται κυρίως από τα ζώα 
που εκτρέφει: αγελάδες, κατσίκες και πρόβατα. 
Βασικές τροφές τους αποτελούν το κρέας, το 
γάλα αλλά και το αίμα της αγελάδας.  

• Κάθε άντρας Μασάι έχει δικαίωμα να 
παντρεύεται 7 ως και 10 γυναίκες. Για να 
παντρευτεί προσφέρει, σαν προίκα, στην 
οικογένεια της γυναίκας μια ή περισσότερες 
αγελάδες! Επομένως όσες περισσότερες 
αγελάδες έχει στην κατοχή του, τόσο 
περισσότερες γυναίκες μπορεί να παντρευτεί 
και προφανώς τόσο πιο ισχυρός είναι στην 
κοινωνία των Μασάι. Η δύναμή τους εξαρτάται 
όχι μόνο από τις αγελάδες αλλά και από πόσα 
παιδιά αποκτούν.  

• Υπάρχει όμως και πολυανδρία ταυτόχρονα. 
Μια γυναίκα παντρεμένη μπορεί να δέχεται και 
άλλους άντρες στην καλύβα της. 



Tουαρέγκ 
 



 

 

Οι Τουαρέγκ, είναι ένας Βερβερικός νομαδικός λαός. Η ονομασία 
"Τουαρέγκ" είναι αραβική και σημαίνει "περιπλανώμενος". Στη γλώσσα 
τους ονομάζονται Ιμουχά . 

Δεν έχουν ανεξάρτητο κράτος, αλλά κατοικούν στην κεντρική και 
νότια Σαχάρα  και στο Σαχέλ  της δυτικής Αφρικής. Ο πληθυσμός τους, 
που φθάνει περίπου το 1.200.000, κατοικεί στα κράτη Νίγηρας, Μπουρκίνα 
Φάσο, Μάλι, Αλγερία και Λιβύη. 

 
 

Ποια είναι η πατρίδα τους , Ιστορία  



• Είναι σουνίτες μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, 

αλλά διατηρούν πολλά προ-ισλαμικά ήθη και 

έθιμα όπως για παράδειγμα τα πολλά φυλαχτά 

που φορούν, κυρίως οι γυναίκες. 

• Η κύρια γλώσσα τους είναι η Ταμασέκ μια 

βερβερική διάλεκτος.  

• O κανόνας κάλυψης του προσώπου που 

επιβάλει το Ισλάμ, στους Τουαρέγκ 

αντιστρέφεται. Έτσι οι άντρες είναι εκείνοι που 

καλύπτουν το πρόσωπό τους, αφήνοντας μόνο 

την περιοχή των ματιών τους ακάλυπτη, σε 

αντίθεση με τις γυναίκες που καλύπτουν μόνο 

τα μαλλιά. Αυτό εξυπηρετεί, όχι μόνο για 

λόγους τήρησης των παραδόσεων, αλλά και για 

την προφύλαξη τους στις μετακινήσεις τους, 

από τις αμμοθύελλες που θερίζουν την Σαχάρα. 

• Ονομάζονται και μπλε άνθρωποι, γιατί με τα 

χρόνια το δέρμα τους αρχίζει να βάφεται καθώς 

φορούν συχνά ενδύματα που είναι βαμμένα με 

λιλά χρώμα. 

Κουλτούρα-Πολιτισμός    

 



Τρόπος ζωής  

• Στην περιοχή τους το έδαφος περιέχει πολύ αλάτι. Ανοίγουν 
λοιπόν βαθουλώματα, όπου συγκεντρώνεται το νερό, και 
όταν εξατμίζεται, μένει το αλάτι. Στις αλυκές 
απασχολούνται πολλοί κάτοικοι και ζουν από το εμπόριο 
του αλατιού . Παλαιότερα, το εμπόριο του αλατιού ήταν 
μονοπώλιο των Τουαρέγκ σε όλη τη Σαχάρα. 

• Οι Τουαρέγκ, όπως όλοι οι κάτοικοι της ερήμου, είναι 
λιτοδίαιτοι. Τρέφονται με τα προϊόντα που παράγουν η 
όαση και τα ζώα τους.  

• Χαρακτηριστικό της ενδυμασίας των Τουαρέγκ είναι τα 
φαρδιά μπλε φορέματα, το πέπλο και το σαρίκι. Η φορεσιά 
αυτή δεν είναι τυχαία για τους κατοίκους της ερήμου. Είναι 
θερμομονωτική και χρησιμεύει για την προστασία του 
κεφαλιού και κυρίως των ματιών, της μύτης και των αυτιών 
από τους δυνατούς ζεστούς και κρύους ανέμους και από τις 
αμμοθύελλες. 

• Τέλος, τα υλικά που χρησιμοποιούν οι Τουαρέγκ για την 
κατασκευή της κατοικίας τους είναι ανάλογα με την εποχή 
που την χρησιμοποιούν. 


