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ΑΦΡΙΚΗ 
    Η Αφρική είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ήπειρος του πλανήτη μας με έκταση πάνω 

από 30.000.000 τ.χλμ. Το μέγιστο μήκος είναι 8.000 χλμ. και το μέγιστο πλάτος είναι 

7.000 χλμ. Το σχήμα της είναι σχεδόν τριγωνικό. Περιλαμβάνει ερήμους, σαβάνες, 

ψηλά βουνά, πεδιάδες και ζούγκλες. Στα βόρεια βρέχεται από τη Μεσόγειο 

Θάλασσα, στα δυτικά από τον Ατλαντικό Ωκεανό και στα Ανατολικά από τον Ινδικό. 

Στα βορειοανατολικά συνορεύει με την Αραβία. Πριν από 4.000.000 χρόνια ζούσαν 

εκεί οι Αυστραλοπίθηκοι, ενώ πριν από περίπου 2.500.000 χρόνια εμφανίστηκε εκεί 

ο ‘Homo Erectus’, δηλαδή ο ‘όρθιος άνθρωπος’.  Εξαπλώθηκε στην Ασία και στην 

Ευρώπη, όπου έζησε ως την εμφάνιση του ‘Homo Sapiens’ πριν από 400.000 χρόνια.  

     Πολλούς αιώνες αργότερα επισκέφθηκαν την Αφρική εξερευνητές από άλλες 

ηπείρους. Οι λαοί της ήρθαν σε επαφή με εμπόρους και δουλεμπόρους από την 

Ευρώπη, την Ινδία και την Άπω Ανατολή, αλλά και με μεγάλες θρησκείες, όπως ο 

Ισλαμισμός και ο Χριστιανισμός. Υπάρχουν πάνω από 1000 γλώσσες και πολλά 

κοινωνικά συστήματα. Οι Φοίνικες και οι Ρωμαίοι έχτισαν πόλεις στις βόρειες 

παράκτιες περιοχές της. Από τον 15ο αιών. και μετά οι Ευρωπαίοι ασχολούνταν πιο 

συστηματικά με την εξερεύνηση της Αφρικής. Αυτό επέφερε πολλές κοινωνικές, 

οικονομικές και πολιτικές συνέπειες , ενώ εμφανίστηκαν και ρατσιστικές τάσεις 

καθώς κάποιοι Ευρωπαίοι, με την πεποίθηση πως ήταν ανώτεροι από τους 

Αφρικανούς , άρχισαν να τους πουλούν για δούλους στα σκλαβοπάζαρα . Η ζωή 

πολλών Αφρικανών έχει μείνει απαράλλαχτη επί χιλιάδες χρόνια. Οι λαοί της 

Αφρικής ζούσαν πάντα από την κτηνοτροφία, το κυνήγι και τη γεωργία, κάτι που 

αντανακλάται στη θρησκεία, την τέχνη και τον πολιτισμό τους, στον οποί 

ενσωματώθηκαν εξωτερικές επιρροές.  

    Αυτό που χαρακτηρίζει την Αφρική είναι ο ποταμός Νείλος και η έρημος Σαχάρα. 

Άλλοι σημαντικοί ποταμοί είναι ο Νίγηρας, ο Ζαμβέζης, ο Κόνγκο, ο Δάγκης και ο 

ποταμός Σενεγάλης. Επιπλέον, σημαντικές λίμνες είναι η λίμνη Βικτωρία, 

Τανγκανίκα, Νυάσα και η λίμνη Τσαντ. Αξιοσημείωτες είναι οι πόλεις Τρίπολη, 

Κάιρο, Αλεξάνδρεια, Ταγγέρη, Φεζ, Τιμπουκτού και Μαλί (Β.Αφρική) και Λουάντα, 

Μαμπότσα, Κουρμάν, Κέιπ Τάουν και Ζιμπάμπουε (Ν.Αφρική). Οι Ευρωπαίοι 

ηγεμόνες επιθυμούσαν να ιδρύσουν αυτοκρατορίες με προτεκτοράτα και αποικίες 

στην Αφρική. Αυτό ονομάζεται Διαμάχη για την διεκδίκηση της Αφρικής και 

ξεκίνησε γύρω στα 1880 και κράτησε ως το 1900. Οι Ευρωπαίοι χάραξαν νέα 

σύνορα και αδιαφόρησαν για τους λαούς της Αφρικής. Οποιαδήποτε αντίσταση 

αντιμετωπίστηκε δραστικά από τα εξοπλισμένα στρατεύματα των Ευρωπαίων. 

Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η κατάσταση άλλαξε σταδιακά καθώς οι άποικοι 

συνειδητοποίησαν ότι οι ιθαγενείς είχαν το δικαίωμα να επιλέγουν τις κυβερνήσεις 

των χωρών τους αντί να τους επιβάλλονται νόμοι από ξένους ηγεμόνες. Αυτό είχε 
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ως αποτέλεσμα, οι χώρες της Αφρικής να ανακτήσουν τη χαμένη ανεξαρτησία τους. 

Βέβαια, αυτό σε αρκετά μέρη δε συνέβη ειρηνικά, καθώς οι Ευρωπαίοι μετανάστες 

προσπάθησαν να κρατήσουν τον έλεγχο. Μερικές ευρωπαΪκές αποικίες στην Αφρική 

την εποχή της ανεξαρτητοποίησής τους είναι Μαρόκο, Τυνησία, Νίγηρας, Ακτή 

Ελεφαντοστού, Καμερούν, Σομαλία, Σενεγάλη, Αλγερία και Τσιμπουντί (Γαλλία),  

Γκάνα, Νιγηρία, Σιέρα Λεόνη, Γκάμπια, Ουγκάντα, Κένυα και Ζιμπάμπουε 

(Βρετανία), Μοζαμβίκη και Ανγκόλα (Πορτογαλία) και ΖαΪρ (Βέλγιο). Οι αγρότες την 

εποχή των Ευρωπαίων πριν την ανεξαρτησία τους αναγκάστηκαν να καλλιεργούν 

τσάι, καφέ και βαμβάκι για εξαγωγές στην Ευρώπη.                                                 

(Eξερευνητές της Αφρικής-Hazel Mary Martel και Gerald Wood) 
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                       Βαρθολομαίος Ντιάζ 

      Πορτογάλος θαλασσοπόρος, πρώτος ευρωπαίος εξερευνητής που κατόρθωσε να 

παρακάμψει το νότιο άκρο της Αφρικής. Επιφορτίστηκε από τον βασιλιά της , 

Πορτογαλίας , Ιωάννη Β΄, να εξερευνήσει τις ακτές της Αφρικής , νότια του κόλπου                                               

της Γουινέας. Ξεκίνησε από την Λισαβόνα το 1487 με σκοπό να βρει το νοτιότερο         

άκρο της Αφρικανικής ηπείρου. Ο στόλος του Ντιάζ μετά από ταξίδι 3 μηνών πέρασε        

το νοτιότερο σημείο και μπήκε σε αχαρτογράφητα νερά. Αποφάσισε να πλεύσει                                                                                                                                                                         

ακόμα πιο νότια, παρακάμπτοντας, χωρίς να το ξέρει, το νοτιότερο άκρο της 

Αφρικής, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Αφού ξέφυγε από την 

κακοκαιρία κινήθηκε προς τα βόρεια, όπου συνάντησε και πάλι τις ακτές της 

Αφρικής. Έπειτα, παραπλέοντας τις ακτές της νότιας Αφρικής, ο Ντιάζ εντόπισε το 

Μεγάλο Ακρωτήριο με βράχους από γρανίτη. Εκεί αποβιβάστηκε και εγκατέστησε 

τα σύμβολα της Πορτογαλικής κυριαρχίας. Στην πραγματικότητα όμως, είχε χάσει το 

νοτιότερο άκρο της Αφρικής. Ονόμασε την ανακάλυψή του <<Ακρωτήριο της καλής 

Ελπίδας>>. Φτάνοντας στην Πορτογαλία στο τέλος του 1488, ύστερα από 16 μήνες 

ταξιδιού, έγινε δεκτός ως ήρωας. (wikipedia)    

    Περισσότερες λεπτομέρειες: Η ουσιαστική εμφάνιση του στο ιστορικό προσκήνιο 

εντοπίζεται το 1485 οπότε ο πορτογάλος βασιλιάς Ιωάννης Β’ του ανέθεσε την 

αποστολή να συνεχίσει το εξερευνητικό έργο του θαλασσοπόρου Ντιόγου Κάσο στα 

νοτιοδυτικά αφρικανικά παράλια με σκοπό τον εντοπισμό του νοτιότερου σημείου 

της ηπείρου και να επιδιώξει να συναντήσει το θρυλικό ιερέα Ιωάννη. Άνδρας 

φιλόδοξος και γενναίος, ο Ντιάζ αποδέχτηκε την αποστολή αυτή και αφού 

απέπλευσε επικεφαλής στολίσκου τριών πλοίων(<<Άγιος Βαρθολομαίος>>, <<Άγιος 

Παντελεήμων>> και ένα επικουρικό που είχε κυβερνήτη τον αδερφό του), από τη 

Λισαβόνα το 1487, ακολούθησε αρχικά την πορεία του Κάουν φθάνοντας τις 

εκβολές του ποταμού Κόνκγο και στο ακρωτήριο Κρος. Στη συνέχεια, κινήθηκε 

νοτιότερα και στα τέλη 1487 σπρώχτηκε από καταιγίδες στα ανοιχτά και παρέκαμψε 

χωρίς να το αντιληφθεί τις νοτιότερες ακτές της Αφρική. Πλησίασε τον κόλπο 

Μοσσέλ και συνέχισε το ταξίδι του κατά μήκος των ακτών του Ινδικού, αλλά στα 

μέσα Φεβρουαρίου του 1488 με απαίτηση των πληρωμάτων του υποχρεώθηκε να 

επιστρέψει στην Πορτογαλία. Κατά την επιστροφή του ο Ντιάζ συνειδητοποίησε το 

επίτευγμά του,  όταν ανακάλυψε το νοτιοαφρικανικό ακρωτήριο που, σύμφωνα με 

μια μαρτυρία, ο ίδιος ονόμασε <<Τρικυμιώδες>>, αλλά αργότερα μετονομάστηκε σε 

<<Ακρωτήριο της καλής Ελπίδας>>. Σύμφωνα όμως με άλλη και μάλλον εγκυρότερη 

μαρτυρία, η ονομασία αυτή δόθηκε εξ’ αρχής από τον Ντιάζ. Η ανακάλυψη αυτή 

υπήρξε κοσμοΪστορικής σημασίας  και αποτελεί το προοίμιο των εξερευνητικών και 

κατακτητικών ταξιδιών που επιχείρησαν άλλοι πορτογάλοι και ευρωπαίοι στην 

Αφρική και στην Ασία. Ωστόσο, ο Ντιάζ σύντομα παραγκωνίστηκε καθώς πήρε 

μέρος υπό τις διαταγές του Βάσκο Ντα Γκάμα το 1497 στο ταξίδι του προς την Ινδία 
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και τον ακολούθησε ως τα νησιά του Πρασίνου Ακρωτηρίου. Τέλος, το 1500 

συνόδευσε τον Πέντρο Αλβάρες Καμπράλ στην αποστολή του και ο ίδιος βρήκε 

τραγικό θάνατο σε ναυάγιο κοντά στο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Ο εγγονός του 

ίδρυσε το 1576 την πρώτη ευρωπαΪκή πόλη στην νότια Αφρική, που ονομάστηκε 

Σαο Πάολο Ντε Λουάντα.                                                  (Παγκόσμιο βιογραφικό λεξικό) 

 

 

 

                                      David Livingstone 

Πορτογάλος εξερευνητής, γεννήθηκε το 1813 και ήταν Σκότος Ιεραπόστολος και 

εξερευνητής της Αφρικής. Έφυγε για την Αφρική τον Δεκέμβριο του 1840 και 

συγκεκριμένα για την φυλή Μπαντού όπου έφτασε τον Αύγουστο του 1841. 

Εξερεύνησε την περιοχή για 8 χρόνια και αποφάσισε να επεκτείνει τα ταξίδια του 

ως τον ποταμό Ζαμβέζη. Μεταξύ το 1847 και 1849 εξερεύνησε την 

Μπετσουαναλάνδη και ένα μεγάλο τμήμα του ποταμού Ζαμβέζη , διέσχισε την 

έρημο Καλαχάρη και έφτασε στην Αγκόλα το 1854 στις ακτές του Ατλαντικού. 

Επιστρέφοντας από εκεί εξερεύνησε την ζώνη του ποταμού Ζαμβέζη και της λίμνης 

Νιάσα  . Σκοπούς του τελευταίου του ταξιδίου ήταν η εξερεύνηση της περιοχής των 

μεγαλυτέρων λιμνών .  Τον Απρίλιο του 1867 έφτασε στην λίμνη Τανγκανίκα και τον 

Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς ανακάλυψε την λίμνη Μουέρου ενώ τον Ιούλιο του 

1868 ανακάλυψε την λίμνη Μπανγκουεόλο . ήταν ο πρώτος ‘’λευκός’’ που διέσχισε 

την ισημερινή Αφρική και τον Ατλαντικό Ωκεανό ως τον Ινδικό , φτάνοντας ως το 

λιμάνι Κελιμάντε ( 1871 ) . Έκανε ριψοκίνδυνα ταξίδια στη Μαύρη Ήπειρο και 

προσέφερε υπηρεσίες στη γεωγραφική επιστήμη. Μελέτησε τη Λατινική και τγ\ην 

Ελληνική γλώσσα, καθώς και ιατρικά και συγγραφικά συγγράμματα. 

Προσκολλήθηκε στην Ιεραποστολική Εταιρεία του Λονδίνου, για να ικανοποιήσει τη 

θέληση του για ταξίδια και εξερευνήσεις , καθώς και για να κηρύξει το Θείο Λόγο 

στις ανεξερεύνητες περιοχές της Αφρικής. Στην Βετσουαναλάνδη συνεργάστηκε με 

τον Ιεραπόστολο Ρόμπερτ Ματ. Το κύριο εξερευνητικό του έργο εγκαινιάστηκε το 

1849, όπου επιχείρησε και τα πρτ ταξίδι στα βάθη της Αφρικής. Προσπάθησε να 

ανακαλύψει τη λίμνη Γκέμι και το κατάφερε με δύο Άγγλους εξερευνητές. Έφυγε με 

την οικογένεια του από\ό την Αφρικ΄λόγω τροπικός αρρωστιών και καταστάθηκε 

στην Αγγλία. Ανακάλυψε επίσης τους καταρράκτες της Βικτώριας στον Ζαμβέζη. Στη 

διάρκεια τον εξερευνήσεων, κήρυσσε το Ευαγγέλιο στους ιθαγενείς και αγωνιζόταν 

για την κατάργηση του δουλεμπορίου. Το 1857 στην Αγγλία, διακρίθηκε και 

δημοσιεύτηκε το έργο του ‘’Ταξίδια και Έρευνες ενός Ιεραπόστολου στη Νεφρική’’ . 

Ανέλαβε καθήκοντα προξένου της χώρας το 1857 στο Κελιμάντε και έκοψε τις 
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σχέσεις του με την Ιεραποστολική Εταιρεία του Λονδίνου. Το 1866-70 τα ίχνη του 

χάθηκαν. Ο δημοσιογράφος Στάνλεϋ ανέλαβε την εύρεση του με αποτέλεσμα να 

τον βρει στην περιοχή Μετζίτι, όπου είχε αναπτύξει Ιεραποστολική και Ιατρική 

Δράση. Τελικά πέθανε το 1873, κοντά στη λίμνη Μπανγκουεόλο από δυσεντερία.    

http://www.ygeiaonline.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=31594:libingk

ston_nteibint  

(Παγκόσμιο Βιογραφικό Υλικό)  

 

Παρακάτω ακολουθεί μια ιστορική αναδρομή της ζωής του Λίβινγκστον… 

 

Μια ιστορική αναδρομή της ζωής του Λίβινγκστον 

Οι ακόλουθες λεπτομέρειες πίνακα τα σημαντικότερα γεγονότα στη ζωή του 

David Livingstone από τη γέννησή του στο Blantyre το 1813 για την ταφή του 

στο Αβαείο του Ουέστμινστερ το 1874. 

Ημερομηνία 
 

1813 19 Μαρτίου - γεννημένος στο Blantyre, Lanarkshire, Σκωτία 

1836 Εισάγει Πανεπιστήμιο του Άντερσον, Γλασκώβη, για να 

σπουδάσουν ιατρική 

1837 Πρώτη επαφή με το Λονδίνο Ιεραποστολική κοινωνία 

1838 Ξεκινά μια δοκιμαστική χρόνο στο Λονδίνο Ιεραποστολική 

κοινωνία στο Essex 

1840 Ιανουάριος - κινήσεις στο Λονδίνο για να συνεχίσει τις σπουδές 

ιατρικής  

http://www.ygeiaonline.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=31594:libingkston_nteibint
http://www.ygeiaonline.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=31594:libingkston_nteibint
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Robert Moffat συναντά  

Νοέμβριος - περνά τις εξετάσεις για να γίνει Licentiate της 

Σχολής παθολόγων και των χειρούργων της Γλασκώβης, και 

χειροτονήθηκε ιεραπόστολος στο Λονδίνο  

Δεκέμβριος - πανιά για τη Νότια Αφρική 

1841 Μάρτιος - φτάνει Κέιπ Τάουν  

Ιούλιος - φτάνει στο κέντρο της αποστολής στο Kuruman  

Οκτώβριος - ταξιδεύει με Rogers Edwards 

1842 2 μεγάλα ταξίδια βόρεια από Kuruman 

1843 Αποστολή ιδρύθηκε στο Mabotsa 

1844 Μάιος - παίρνει ασχολούνται με Mary Moffat 

1845 Ιανουάριος - παντρεύει Mary Moffat, κόρη του Robert Moffat 

1846 Ιανουάριος - τη γέννηση του πρώτου παιδιού τους, Robert  

Αρχίζει δουλειά στο Chonuane 

1847 Μάιος - γέννηση του δεύτερου παιδιού τους, Agnes  

Κινήσεις για Kolobeng 

1849 Μάρτιος - Η γέννηση του τρίτου τους παιδιού, Θωμάς  

Εκστρατεία στη λίμνη Ngami με William Cotton Oswell 

1850 Βόρεια εκστρατεία με την οικογένεια  

Γέννησης του τέταρτου παιδιού τους, Elizabeth (πεθαίνει μετά 
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από 6 εβδομάδες) 

1851 Αύγουστος - Φτάνει Ζαμβέζη με Oswell  

Γέννηση του πέμπτου παιδιού τους, (William) Oswell 

1852 Μαρία και τα παιδιά φεύγουν για τη Βρετανία  

Άλωση της Kolobeng από Boers 

1853 Μάιος - φτάνει στο Linyanti  

Νοέμβριος - ξεκινά μέχρι Ζαμβέζη 

1854 Μάιος - φτάνει Λουάντα 

1855 Επιστρέφει στην Linyanti  

Νοέμβριος - ξεκινά για Ζαμβέζη και Mosi-oa-Tunya Falls που 

ονομάζει μετά Queen Victoria 

1856 Μάρτιος - φτάνει Tete  

Ιούλιος - πανιά για Μαυρίκιος  

Δεκέμβριος - επιστρέφει στη Βρετανία 

1857 Δημοσίευση του Ιεραποστολικού ταξίδια και έρευνες στη Νότια 

Αφρική  

Παραιτείται από την Ιεραποστολική κοινωνία του Λονδίνου 

1858 Εκλεγμένο Μέλος της Βασιλικής Εταιρείας  

Μάρτιος - Φύλλα για Ζαμβέζη αποστολή μαζί με τη Μαρία και 

τον γιο Oswell οποίο αφήνει στο Κέιπ Τάουν με τα Moffats  
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Μάιος - φτάνει στο στόμα του Ζαμβέζη  

Νοεμβρίου - τη γέννηση του έκτου παιδιού τους, η Άννα Μαρία 

σε Kuruman 

1859 Μαρία και τα παιδιά επιστρέφουν στην Αγγλία  

Εκστρατεία μέχρι την Shire ποταμού στη λίμνη Nyassa 

1860 Ταξίδια μέχρι Ζαμβέζη και επιστρέφει στην ανατολική ακτή 

1861 Ατμόπλοιο κουπί, η Pioneer έρχεται από την Αγγλία με 

ιεραποστόλους να οικοδομήσουμε μια αποστολή στο Shire 

1862 Mary Livingstone ενώνει εκστρατεία  

Απρίλιος - Θάνατος της Μαρίας Λίβινγκστον 

1863 Εκστρατεία υπενθύμισε από το Λονδίνο  

Διερευνά δυτική πλευρά της λίμνης Nyassa 

1864 Επιστροφές στη Βρετανία 

1865 Δημοσίευση Αφήγηση της εκστρατείας του Ζαμβέζη και των 

παραποτάμων του  

Φύλλα Αγγλία για Βομβάη 

1866 Ιανουάριος - πανιά από Βομβάη προς Ζανζιβάρη  

Φτάνει στην αφρικανική ήπειρο και ταξιδεύει μέχρι Rovuma 

κοιλάδα 

1867-8 Φτανει  Mweru λίμνη και η λίμνη Bangweulu 
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1869 Μάρτιος - φτάνει στο Ujiji με πνευμονία  

Σεπτέμβριος - φτάνει Bambarre & ταξίδια στο ποτάμι Luama  

Δεκέμβριος - επιστρέφει στην Bambarre 

1870 Ταξίδια βόρεια αλλά αρρωσταίνει και επιστρέφει στην 

Bambarre τον Ιούλιο 

1871 Φεβρουάριος - φύλλα Bambarre  

Μάρτιος - φτάνει Nyangwe και Lualaba ποταμού  

Οκτώβριος - επιστρέφει στην Ujiji  

Νοέμβριος - ενώνονται με HM Stanley 

1872 Ταξιδεύει με Stanley να Unyanyembe  

Μάρτιος - Stanley αφήνει  

Αύγουστος - Φύλλα Unyanyembe για την λίμνη Τανγκανίκα 

1873 1 Μαΐου - πεθαίνει σε χωριό της τοπικής αρχηγός, Chitambo 

1874 Body αποστέλλονται στη Βρετανία μέσω της Ζανζιβάρης και 

Άντεν  

24 Απριλίου - θαμμένος στο αβαείο του Γουέστμινστερ 
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Βάσκο Ντα Γκάμα 

Ο Βάσκο ντα Γκάμα ( Vasco Da Gama) ήταν μεγάλος Πορτογάλος θαλασσοπόρος 

ο οποίος πρώτος συνέδεσε θαλάσσια την Ευρώπη με την Ινδία πραγματοποιώντας 

τον περίπλου της Αφρικής. 

Γεννήθηκε στο Σίνες της Πορτογαλίας το 1469 και ήταν απόγονος παλιάς οικογένειας 

ευγενών. 

Φαίνεται ότι τα παραπάνω προσόντα, μαζί με την αναμφισβήτητη ναυτική εμπειρία 

του ντα Γκάμα, εκτιμήθηκαν από τον βασιλιά της Πορτογαλίας με αποτέλεσμα να 

του αναθέσει την αρχηγία μιας μεγάλης αποστολής στις Ινδίες. Επρόκειτο για το πιο 

φιλόδοξο τόλμημα των Πορτογάλων καθώς αυτή τη φορά ο κύριος σκοπός τους δεν 

ήταν η εξερεύνηση αλλά η έμπρακτη αμφισβήτηση του αραβικού εμπορικού 

μονοπωλίου στον Ινδικό ωκεανό. 

Κάτω από την επίβλεψη του έμπειρου Ντιάζ , εξοπλίστηκαν τέσσερα πλοία για το 

ταξίδι. Συνεχίζοντας στο δρόμο προς την Ινδία και αξιοποιώντας τόσο τους 

ευνοϊκούς ανέμους όσο και τις γνώσεις ενός πλοηγού που είχε πάρει μαζί του από 

την Αφρική, ο ντα Γκάμα χρειάστηκε, για να διανύσει μια απόσταση περίπου 4.000 

χιλιομέτρων, κάτι παραπάνω από ένα μήνα. Ο στόλος του �τα πρώτα ευρωπαϊκά 

πλοία που έφτασαν ως τις Ινδίες� αγκυροβόλησε στα μέσα Μαΐου έξω από τις 

εκτεταμένες και πλαισιωμένες από φοίνικες αμμουδιές τουΚαλικούτ . 

Η παρουσία Ευρωπαίων στις Ινδίες δυσαρέστησε τους μουσουλμάνους εμπόρους 

που έβλεπαν να αμφισβητείται η οικονομική κυριαρχία τους σε περιοχές που 

θεωρούσαν ότι ο οικονομικός έλεγχος τους ανήκει απόλυτα. 

. Ο Αφρικανός πλοηγός που είχε μαζί του ο ντα Γκάμα εξαφανίστηκε κατά τη 

διάρκεια της παραμονής του πληρώματος στο Καλικούτ. Το αποτέλεσμα ήταν οι 

Πορτογάλοι να χρειαστούν τρεις μήνες για να επιστρέψουν από την Ινδία στην 

Αφρική. Μην έχοντας πλέον επαρκή τρόφιμα, οι Πορτογάλοι ναυτικοί ένιωσαν για 

πρώτη φορά όλα τα δεινά των μακροχρόνιων ταξιδιών στην ανοιχτή θάλασσα. Τα 

σάπια τρόφιμα και οι ακαθαρσίες του πληρώματος που μαζεύονταν στα αμπάρια 

του πλοίου σχημάτιζαν μια βρομερή λάσπη που έτρεφε ποντίκια, ψύλλους και 

σκουλήκια. Χωρίς φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οι άντρες αρρώστησαν 

από σκορβούτο . Όταν τα πορτογαλικά πλοία έφτασαν τελικά στις ακτές της 

Αφρικής και εφοδιάστηκαν με νωπά τρόφιμα, τριάντα άντρες ήταν ήδη νεκροί.   

Το προβλήματα όμως δεν λύθηκαν. Ο ντα Γκάμα δεν είχε πια αρκετούς ανθρώπους 

για να επανδρώσει τα τρία πλοία και έτσι υποχρεώθηκε να τραβήξει στην ξηρά και 

να κάψει το ένα από αυτά λίγο πριν την αναχώρησή του για το μακρύ ταξίδι της 

επιστροφής. Οι Πορτογάλοι είχαν φτάσει στις Ινδίες, γεγονός που δικαίωνε, 

αναμφισβήτητα, όλους τους μόχθους και τις δαπάνες ενός αιώνα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section1/ploia/biografies/21.htm
http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section1/ploia/maps/63.htm
http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section1/ploia/biografies/32.htm
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Ο Βάσκο ντα Γκάμα πραγματοποίησε δύο ακόμη αποστολές στις Ινδίες, το 1502 και 

το 1524.. 

Ο Βάσκο ντα Γκάμα κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους Πορτογάλους 

θαλασσοπόρους καθώς τα επανειλημμένα ταξίδια του στις Ινδίες ήταν εκείνα που 

δημιούργησαν τις συνθήκες για να χάσουν οι ’ραβες και οι Βενετοί το μονοπώλιο 

του εμπορίου των ειδών της Ανατολής, ένα μονοπώλιο που πέρασε, βαθμιαία, 

στους Πορτογάλους. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%BF_%CE%BD%C

F%84%CE%B1_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CE%B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CE%B1


 
 

 
14 

 

Παρακάτω ακολουθεί η κοινωνική και πολιτική οργάνωση της Αφρικής, 

καθώς και τα ήθη και έθιμα των κατοίκων της…  

                                            ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Ο τύπος της κατοικίας εξαρτάται από τα διαθέσιμα υλικά και από τον τρόπο ζωής 

των κάτοικων της . Συλλέγουν φρούτα , στήνουν καταφύγια από κλαδιά . Τα σπίτια 

τους , τα οποία συχνά είναι κυκλικά , έχουν σκελετό από ξύλο , τοίχους από λάσπη 

και αχυροσκεπή. Αυτά τα σπίτια κτίζονται το ένα κοντά στο άλλο  και περιβάλλονται 

από τείχος για αμυντικούς σκοπούς.  Επικρατεί ο Ισλαμισμός και ο τόπος λατρείας 

τους ήταν τζαμιά από τούβλα λάσπης  που έμεναν στον ήλιο για να στεγνώσουν 

πριν χρησιμοποιηθούν.  

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ  

Η προετοιμασία της τροφής , οι διαφορές τέχνες , όπως αγγειοπλαστική και πλέξιμο 

είναι οι υπαίθριες δραστηριότητες στις αγροτικές περιοχές της Αφρικής . Η βασική 

τους διατροφή είναι δημητριακά και όσπρια , που τα αλέθουν μέχρι να μαλακώσει 

και να γίνει αλεύρι . Τα δημητριακά συνοδεύονται από κρέας η ψαρί . Το γεύμα 

είναι ομαδική δραστηριότητα , συνήθως έξω στην ύπαιθρο . Όσον άφορα την 

αναζήτηση τροφής οι άνδρες είναι υπεύθυνοι για το κυνήγι , ενώ οι γυναίκες 

συλλέγουν μούρα. Τα τρόφιμα αυτά αποθηκεύονται σε διάφορα δοχεία και τα 

πολύτιμα αγαθά κρύβονται συνήθως στην στέγη . Το νερό αποθηκεύεται σε πήλινα 

δοχεία , ένα είδος ψυγείου , τα οποία φτάνονται από τις γυναίκες , ενώ η 

αγγειοπλαστική είναι κυρία ασχολία των ανδρών .  

 

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 

Όταν η δουλειά της ημέρας τελειώσει η Αφρικανοί αναπαριστούν ως τρόπο 

διασκέδασης κατορθώματα μακρινών προγόνων τους γύρω από την φωτιά . Αυτό 

συνοδεύεται από ήχους φλάουτου και άρπας και αυτή η μουσική συνοδεύει επίσης 

αγώνες πάλης , δρόμου και χορού. Το επιτραπέζιο παιχνίδι Μανκαλά θεωρείται το 

χαρακτηριστικό παιχνίδι της Αφρικής. Οι αγώνες πάλης είναι η αγαπημένη 

ενασχόληση των ανδρών , οι Νούμπα του Σουδάν βαθμολογούνται για την δύναμη 

και την ικανότητά τους και ο πρωταθλητής κερδίζει μια ξεχωριστή θέση στην 

κοινότητα.  
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ-ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ  

Οι άνθρωποι φοράνε ρούχα για να προφυλαχθούν από το κρύο και την ζέστη για 

λόγους κοσμιότητας , για να δείξουν την ηλικία τους και την κοινωνική τους θέση , 

τα πλούτη η το επάγγελμά τους . Οι γυναίκες των Μασάι φορούν φούστες από 

τομάρι ζώου και διάφορα στολίδια. Μονό οι παντρεμένες φοράνε ειδικά 

μπρούτζινα σκουλαρίκια για να αναδείξουν την κοινωνική τους θέση . Σε πολλά 

μέρη της Δυτικής Αφρικής οι γυναίκες φορούν στο κεφάλι μια λωρίδα υφάσματος 

και όσο πιο ψηλά το δένουν τόσο πιο σημαντική είναι η θέση τους στην κοινωνία.  

Τα διαφορετικά ρούχα των ανδρών δείχνουν την διαφορετική πολιτισμική ομάδα 

στην οποία ανήκει ένας άνθρωπος , καθώς και τι δουλειά ή ποια είναι  η κοινωνική 

του θέση . Το είδος των ρούχων δείχνει αν κάποιος ζει στην έρημο ή σε δασώδη 

περιοχή , αν είναι αγρότης η βασιλιάς . Πολλοί άνδρες  τη Αφρικής καλύπτουν το 

πρόσωπο τους με ύφασμα για να προστατευτούν από τα στοιχεία της φύσης. Τα 

ξύλινα σανδάλια και τα τσόκαρα προστατεύουν τα ποδιά από την καυτή άμμο και 

τα αγκαθωτά φυτά , ενώ τα δερμάτινα παπούτσια από τις καιρικές συνθήκες . Οι 

γυναίκες στο Μαρόκο εκτός από ρούχα και χαλιά υφαίνουν ανδρικές και γυναίκες 

μπότες .  

Οι τρόποι με τους οποίους καλλωπίζονται ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος και το 

σχήμα του σώματος . Στη  Κένυα μερικές γυναίκες φορούν βαριά σκουλαρίκια . Οι 

άνδρες και οι γυναίκες βαφούν το σώμα τους ή χαράζουν σχέδια στο σώμα τους με 

μαχαίρι. Αυτά τα σχέδια αναδεικνύουν την ταυτότητα , τα πλούτη και την κοινωνική 

τους θέση . Οι ανύπαντροι της Κένυας βάφονται με διάφορα χρώματα για να 

τραβήξουν την προσοχή. Ο αριθμός των κολιέ που φορεί μια γυναίκα δείχνει αν 

είναι παντρεμένη , αν έχει παιδιά και κατά ποσό είναι πλούσια. Οι χάντρες που 

φορούν οι άνδρες και οι γυναίκες αποτελούν και ένα είδος επικοινωνίας. Το άσπρο 

συμβολίζει αγνότητα και αλήθεια , το κόκκινο μπορεί να σημαίνει θυμό και πόνο , 

ενώ το μπλε φανερώνει πιστή.  

 

ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΙΕΣ  

Οι πιο διαδεδομένες θρησκείες στην Αφρική είναι ο Χριστιανισμός και ο 

Ισλαμισμός. Ωστόσο , υπάρχουν και πολλές άλλες θρησκείες , όπως , ο πολυθεϊσμός 

και η λατρεία των προγόνων.  Η πίστη  ότι οι βασιλιάδες  είναι θεϊκά πρόσωπα είναι 

ένα ακόμη σημαντικό μέρος της θρησκείας τους. Καθήκον του ιερέα είναι να τιμά 

και να αποκαθιστά τις σχέσεις μεταξύ της κοινότητας και των θεών. Φροντίζει για 

την σωματική και την πνευματική υγεία των μελών της κοινότητας . Επιπλέον δίνει 

ιατρικές οδηγίες αλλά και συμβουλές για προβλήματα κοινωνικής και ηθικής τάξης 

Ισλαμισμός είναι μια θρησκεία με ένα μονό θεό , τον Αλλάχ , η οποία βασίζεται στην 
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διδασκαλία του προφήτη Μωάμεθ. Ο Ισλαμισμός διαδόθηκε σε πολλές περιοχές της 

Αφρικής και επηρέασε πολλές παραδοσιακές θρησκείες .  

       Βέβαια στις εκχριστιανισμένες περιοχές , η ευρωπαϊκές αναπαραστάσεις του 

εσταυρωμένου και τα αγάλματα απέκτησαν με τον καιρό Αφρικανική εμφάνιση . Τα 

αγάλματα του Άγιου Αντώνιου , προστάτη της Πορτογαλίας , παράγονταν σε 

μεγάλες ποσότητες και συχνά χρησιμοποιούνταν ως φυλακτά. Πιο πρόσφατες 

τοιχογραφίες , όπως αυτή στην Μοζαμβίκη, απεικονίζουν ένα Μαύρο Ιησού. 

 

 

 ΤΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ 

Για να εξασφαλίσουν υγεία και ευτυχία , 

πολλοί Αφρικανοί επιδίδονται σε 

ιεροτελεστίες , κατά τις οποίες καλούν τα 

πνεύματα των προγονών τους για να 

επιλύσουν τα προβλήματα , να εξορκίσουν 

τα κακά πνεύματα , να γιατρέψουν 

αρρώστιες και να βοηθήσουν σε σημαντικά 

γεγονότα . Ο ιερέας , που είναι επίσης και 

θεραπευτής , επικοινωνεί με τους πρόνοους 

με διαφόρους τρόπους . Για παράδειγμα 

πέφτει σε έκσταση η χρησιμοποιεί μαγικά 

αντικείμενα , όπως μαντικές κούπες ή 

σκαλιστές μορφές . Πιο συγκεκριμένα στην 

Αφρική πιστεύουν ότι οι αρρώστιες όπως 

πονοκέφαλοι , εφιάλτες και πόνοι στο 

στήθος μπορούν να γιατρευτούν από τον ιερέα. Ο ιερέας τοποθετεί τα γιατρικά του 

στο στομάχι μιας σκαλιστής μορφής. Μερικές φορές το φάρμακο καλύπτεται από 

έναν καθρέπτη , ο όποιος πληροφορεί τον ιδιοκτήτη του από ποια κατεύθυνση θα 

πρέπει να περιμένει επικίνδυνες απειλές. Σε ορισμένα μέρη της Δυτικής Αφρικής 

χρησιμοποιούνται στις τελετές γλυπτά κεφάλια και μάσκες που παριστάνουν 

αρσενικά και θηλυκά πνεύματα. Οι μάσκες με γυναικεία μορφή αντιπροσωπεύουν 

συνήθως όμορφα και ήρεμα πνεύματα , έχουν ιδιόμορφα χτενίσματα και είναι 

συνήθως μαύρες. Αντίθετα , οι ανδρικές μάσκες παριστάνουν κακούς και 

τρομακτικούς χαρακτήρες. 
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                                                ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ 

 Μερικοί  λαοί , αν και επηρεάστηκαν πολύ από τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ , 

διατηρούν παρόλα αυτά κάποιες από τις παραδοσιακές θρησκευτικές τους άξιες . 

Συχνά οι άνθρωποι φορούσαν φυλακτά για προστασία και καλή τύχη. Για 

παράδειγμα , οι στρατιώτες φορούσαν φυλακτά για να προφυλαχτούν από τα όπλα 

και το δηλητήριο και οι ταξιδιώτες έπαιρναν φυλακτά από τον ιερέα για να 

προστατεύουν από τους κινδύνους.  

 

                                            ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Πολλοί  Αφρικανοί σήμερα απευθύνονται σε δυτικό γιατρό όταν αρρωσταίνουν . Οι 

ίδιοι ωστόσο άνθρωποι θα συμβουλευτούν και έναν παραδοσιακό θεραπευτή , ο 

όποιος είναι συχνά αρμόδιος και για θρησκευτικά ζητήματα . Για να βρει την αίτια 

της αρρώστιας , ο θεραπευτής επικοινωνεί με τα καλά και τα κακά πνεύματα 

πέφτοντας σε έκσταση . Για την θεραπεία μπορεί να απαιτείται θυσία κάποιου ζώου 

ή , αν η αίτια είναι κάποιος άνθρωπος, πρέπει να χρησιμοποιηθούν βότανα η 

μαγικές ουσίες για να καταπολεμηθεί το κακό πνεύμα . Ο θεραπευτές μπορεί 

επίσης να καλέσει τους φίλους και συγγενείς του αρρώστου για να  ανακαλύψει 

ποιος τον φθονεί.  

 

                                                         Ο ΘΑΝΑΤΟΣ 

Όταν κάποιος πεθαίνει στην Αφρική , οι συγγενείς του κάνουν μια σειρά από 

τελετές για να εξασφαλίσουν την μετάβαση του πνεύματος του νεκρού στον κόσμο 

των προγονών τους . Τα αγάλματα των προγονών που βρίσκονται στους ναούς 

βοηθούν στο να διατηρηθεί ο δεσμός μεταξύ των δυο κόσμων . Μερικές φορές η 

οικογένεια απομονώνεται από την υπόλοιπη κοινωνία κατά την περίοδο του 

πένθους . Οι γυναίκες στην Μαδαγασκάρη δεν χτενίζουν τα μαλλιά τους και φορούν 

άσπρα . Επίσης στην Μαδαγασκάρη οι νεκροί θάβονται σε οικογενειακούς τάφους . 

Εάν κάποιος πεθάνει μακριά από την οικογένεια του , τότε θάβεται  , προσωρινά , 

στον τόπο που πέθανε , έως ότου μαζευτούν αρκετά χρήματα για την κηδεία και 

συγκεντρωθούν  όλοι οι συγγενείς. Τότε το πτώμα ξεθάβεται , τυλίγεται με ένα 

σάβανο και ξανανάβεται στον τάφο των προγόνων του. Μερικά νεκρικά αγάλματα 

παρίσταναν τους προγονούς , των οποίων τα οστά φυλάσσονταν σε δοχεία , μέσα 

σε μια ειδική καλύβα , από έναν από τους ηλικιωμένου άνδρες του χωριού . Το 

νεκρικό αγαλματάκι το τοποθετούσαν πάνω από το δοχείο .  
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                                 ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ  

Επί αιώνες οι Αφρικανοί εμπορεύονται τα πλούσια αγαθά της πατρίδας τους . Οι 

εμπορικοί δρόμοι που χαράχτηκαν μέσα από την Σαχάρα κατά την πρώτη χιλιετία 

μ.Χ βοήθησαν στην ανάπτυξη των μεγάλων αυτοκρατοριών του Τσινγκάι , του Μαλί 

και της Γκάνας. Τον 15ο-16ο αιώνα , πορτογάλοι θαλασσοπόροι χάραξαν 

θαλάσσιους δρόμους προς την Α. Αφρική , από όπου μουσουλμάνοι έμποροι 

μετέφεραν τα αγαθά με καμήλες. Χάρη στις καμήλες , οι έμποροι μπορούσαν να 

διασχίσουν τεράστιες αποστάσεις μέσα στην έρημο. Ολόκληρα καραβάνια από 

12.000 καμήλες ταξίδευαν επί 3 μήνες μέσα στην έρημο χωρίς νερό και τροφή.  

 

                                            ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΝΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥ  

Όταν αναπτύχτηκαν οι φυτείες καπνού , ζάχαρης και βαμβακιού στην Καραϊβική και 

στην Αμερική , οι ιδιοκτήτες τους χρειάζονταν εργατικά χέρια. Οι Ευρωπαίοι 

έμποροι πουλούσαν τους σκλάβους που έπιαναν ή  αγόραζαν στην Αφρική και οι 

Αφρικανοί αρχηγοί πουλούσαν τους αιχμάλωτους πόλεμου ως σκλάβους. Άνδρες , 

γυναίκες και παιδιά αλυσοδένονταν και οδηγούνταν στην ακτή για να μπουν σε 

πλοίο. Στο ταξίδι τους φέρονταν πολύ βάναυσα και παρόλο που τα παιδιά συνήθως 

αιχμαλωτίζονταν μαζί με τους γονείς τους , οι έμποροι αδιαφορούσαν για το αν οι 

οικογένειες θα έμεναν μαζί. Χώριζαν τους σκλάβους ανάλογα με την ηλικία , το 

μέγεθος , το φύλο και την σωματική δύναμη.   Όσοι επιβίωναν από το μακρύ ταξίδι , 

πουλιούνταν στους ιδιοκτήτες των φυτειών. Συνήθως, 600 σκλάβοι στριμώχνονταν 

σε καράβια που ήταν κατασκευασμένα για 400 άτομα. Λογά της έλλειψης χώρου , 

του κάκου αερισμού και των κακών συνθηκών ζωής σημειώνονταν πολλοί θάνατοι 

και αυτοκτονίες. Το δουλεμπόριο Αφρικανών άρχισε πριν από 1000 χρονιά , από 

Άραβες έμπορους και έφτασε στο αποκορύφωμα του γύρω στο 1800. Τα συχνά 

μαστιγώματα και οι ξυλοδαρμοί των σκλάβων δημιούργησαν ένα ισχυρό κίνημα 

υπέρ  της κατάργησης του δουλεμπορίου και το 1833 οι Βρετανική βουλή ψήφισε 

νόμο που απελευθέρωνε όλους τους σκλάβους από την επομένη χρονιά.  
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                                                   ΦΥΛΕΣ ΑΦΡΙΚΗΣ  

ΖΟΥΑΒΟΙ: Αποκαλούνται οι κάτοικοι της Ζουάγας , μιας ορεινής περιοχής μεταξύ 

Αλγερίας και Τύνιδας. Όταν την περιοχή κατέλαβαν οι Γάλλοι τους χρησιμοποίησαν 

στις στρατιωτικές υπηρεσίες δημιουργώντας ειδικές μονάδες. Το 1830 

δημιουργήθηκαν οι πρώτοι λόχοι Ζουαβών. Το 1837 αποτελούσαν ήδη τρία 

τάγματα , τα οποία συγκροτούσαν το περίφημο σύνταγμα Ζουαβών . Το 1854 

δημιουργήθηκε το 4ο σύνταγμα Ζουαβών , το οποίο ονομάστηκε « Αυτοκρατορική 

φρουρά» . Τα τάγματα διακρίθηκαν σε πολλές εκστρατείες. 

ΖΟΥΛΟΥ: Είναι το πιο πολυπληθές έθνος την Ν.Αφρικής,  αριθμώντας σχεδόν 11 

από τα 33.000.000 μαύρων κατοίκων της χώρας . Μέλη των Ζουλού ζουν επίσης 

στην Ζιμπάμπουε, Ζάμπια και την Μοζαμβίκη. Η γλώσσα τους, η ζουλού ή ισιζουλού 

είναι χώρα προέλευσης Μπαντού. Το βασίλειο των Ζουλού έπαιξε σημαντικό ρολό 

στην Αφρικανική ιστορία κατά τον 19ο -20ο αιώνα. Στη διάρκεια του απαρτχάιντ 

υπέφεραν από τις πολιτικές διακρίσεις και θεωρούνταν πολίτες της 2ης κατηγορίας. 

Σήμερα έχουν ίσα δικαιώματα με όλους τους πολίτες την Ν.Αφρικής. Στη γλωσσά 

των Ζουλού, το όνομά τους σημαίνει ουρανός. Ο σύγχρονος πληθυσμός είναι εξίσου 
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κατανεμημένος σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Ο Μαγγοσουθού  Μπεθελέζυ 

υπήρξε ένας από τους 2 αναπληρωτές προέδρους της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας 

που ανέλαβε εξουσία το 1994.  

ΚΑΒΥΛΟΙ: Είναι φυλή νομάδων που ζουν στην περιοχή της Καβυλίας. Μιλούν την 

Καβύλια γλώσσα. Ο πληθυσμός τους ανέρχεται σε 4.000.000 , από τους οποίους οι 

μισοί έχουν μεταναστεύσει στην Γαλλία. Παλαιοτέρα οι Καβύλοι θεωρούνταν  

δεινοί ναυαγηστές , που με τον χρόνο μεταβλήθηκαν σε ναυαγοσώστες. Οι Καβύλοι 

είναι Μωαμεθανοί Σουνίτες , ενώ υπάρχει και μια μειονότητα Χριστιανών. Εκτός 

από την παρα-δοσιακή καλλιέργεια της γης και τη βιοτεχνία, οι κάτοικοι της 

περιοχής ασχολούνται ως εργάτες σε ορυχεία , ενώ η βιομηχανία γενικά είναι υπό 

ανάπτυξη.  

ΜΑΣΣΑΙ: Είναι μια νειλοχαμυντική  φυλή που κατοικεί στην νοτιοδυτική Κένυα , στη 

βόρεια Τανζανία και μια μικρή ομάδα στη βόρεια κεντρική Κένυα, βόρεια του όρους 

Κένυα , διπλά στην συγγενική τους φυλή , Σαμπόρ. Κατάγονται από το Σουδάν , 

όπως οι νεολογικές φυλές, από την ανατολική περιοχή του Νείλου από όπου και 

μετανάστευσαν παλαιοτέρα προς τα νοτιοανατολικά προς τα σημερινά εδάφη 

κατοίκησής τους. Ασχολούνται με την κτηνοτροφία, διανύουν μεγάλες αποστάσεις 

με τις αγελάδες τους για να βρουν νερό και είναι φημισμένοι για τις πολεμικές τους 

ικανότητες.  

ΜΠΑΝΤΟΥ: Είναι μια ομοεθνία για πάνω από 400 ενωτικές ομάδες στην Αφρική , 

που τις ενώνει μια κοινή γλωσσική οικογένεια, οι γλώσσες Μπαντού καθώς και 

πολλά κοινά ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Ο πολίτικος χώρος των Μπαντού 

εντοπίζεται γεωγραφικά σήμερα στις ακόλουθες περιοχές της υποσαχάριας 

Αφρικής, από το Νότια Καμερούν έως την νοτιοδυτική Κένυα και από το 

βορειοδυτικό τμήμα της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό μέχρι την Ν.Αφρική.  

ΣΟΥΔΑΝΟΦΩΝΟΙ ΝΕΓΡΟΙ :Ονομάζονται σουδανόφωνες   ή Σουδανικές οι εθνότητες 

των μαύρων Αφρικανών που καταλαμβάνουν το τμήμα της μαύρης Δ.Αφρικής και 

την κεντρική Αφρική βόρεια της περιοχής των Μπαντού. Γλωσσολογικά ανήκουν 

στην βόρεια  Νιγηροκονγκο-λέζικη  οικογένεια.Πάντως , κυρίως φυλετικά , ορίζονται 

περισσότερο ως Σουδανικές, οι φυλές Αζάντε , Μαγκμπεντού, Μπάντα, Λέντου, 

Λουμπάρα , Οκέμπου, Μάαντι και άλλες μικρότερες ομάδες που καταλαμ-βάνουν 

τα εξής κράτη: Κεντροαφρικανική Δημοκρατία , Σουδάν , Λαϊκή Δημοκρατία του 

Κονγκό , Ουγκάντα. Σουδανοφωνες ομάδες μπορούν να οριστούν και οι φυλές του 

νειλοτικού κλάδου του Σουδάν , της Κένυας , της Ουγκάντας και της Β.Τανζανιας . 

ΤΟΥΑ: Είναι πυγμοειδής φυλή της κεντρικής Αφρικής , οι αρχαιότεροι κάτοικοι της 

περιοχής των Μεγάλων Λιμνών. Κατοικούν με μικρούς πληθυσμούς στα κράτη της 

Ρουάντα,  του Μπουρούντι και στην Λαϊκή Δημο-κρατία του Κονγκό, κυρίως μέσα 

στο σημερινό τροπικό δάσος της περιοχής. Το 2000 ο πληθυσμός τους ήταν 80.000 
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άτομα , κάτι που τους κάνει σημαντική μειονό-τητα της περιοχής. Υπάρχουν επίσης 

πληθυσμοί στην Ανγκόλα , την Ναμίμπια , τη Ζάμπια και την Μποτσου-άνα που ζουν 

σε βάλτους και ερήμους μακριά από τα δάση. Οι Τούα μιλούν την γλωσσά την 

Κινιαρουάντα . Παραδοσιακά ήταν νομαδικοί τροφοσυλέκτες. Αν και αναζητούν 

νέους τρόπους να αυτοσυντηρηθούν οι περισσότεροι είναι προς το πάρων 

ακτήμονες και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Τα παιδιά τους δεν έχουν πρό-σβαση 

στην εκπαίδευση.  

ΤΟΥΜΠΟΥ: Είναι μια νειλοσαχαριανη  φυλή της κε-ντροανατολικής  Σαχάρας, που ο 

πληθυσμός της απλώ-νεται κυρίως σε 3 χώρες .Παρόλο τον μικρό αριθμό κατοίκων 

Τσαντ, Λιβύη, Νίγηρας, είναι μουσουλμάνοι και γλωσσοφυλετικά ανήκουν στην 

νειλοσαχαριανή ομάδα. Οι Τούμπου διακρίνονται σε 2 εθνογλωσσικές ομάδες :  

1) Τέντα που κατοικούν στον ορεινό όγκο Τιμπέστι και 

2)  Ντάσα που ζουν νοτιότερα στην ζώνη του Σαχέλ.  

Είναι νομάδες κτηνοτρόφων αλλά έχουν και μια καλή σχέση με τα όπλα. 

ΤΟΥΑΡΕΓΚ: Είναι ένας Βερβερικός νομαδικός λαός της κεντρικής και νότιας Σαχάρας 

και στο τμήμα του Σαχέλ στη Δυτική Αφρική. Η ονομασία Τουαρέγκ είναι αραβική 

και σημαίνει προφανώς περιπλανόμενος. Στην γλώσσα τους ονομάζονται Ιμουχάγ. 

Ο πλη-θυσμός τους φτάνει περίπου το 1.200.000 σε όλη την περιοχή εξάπλωσης 

τους που περιλαμβάνει τα κράτη ανά σειρά πληθυσμού: Νίγηρας, Μάλη, 

Μπουρκίνα Φάσο, Αλγερία, Λιβύη. Είναι μουσουλμάνοι Σουνίτες στο θρήσκευμα , 

άλλα διατηρούν πολλά προισλαμικά ήθη και έθιμα όπως για παράδειγμα τα πολλά 

φυλακτά που φοράνε κυρίως γυναικες. Η κύρια γλώσσα τους είναι η Ταμασέκ και η 

βαρβαρική αυτή γλώσσα στηρίζεται στη γραφή Τιφινάγ. 

 

ΧΑΟΥΣΑ:Ονομάζεται πολυπληθής νεγρική φυλή της Δ.Αφρικής που ανήκει στην 

Σουδανική Σαχελιανή φυλετική ομάδα, είναι μουσουλμάνοι και κατοικούν κυρίως 

στις Νιγηρία , Νίγηρας , Σουδάν , η οποία είναι η χωρά καταγωγής τους, και 

Καμερούν, Γκάντα, Τσαντ, Ακτή Ελεφαντοστού. Μικροί πληθυσμιακοί πυρήνες 

συναντώνται επίσης σε Αλγερία, Μπου-ργκίνα Φάσο, σημερινή Γουινέα, 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Γκαμπόν , Γκάμπια, Τόνγκο και Δημο-κρατία του 

Κονγκό. Μιλούν την Τσαντ ,γλωσσά Χάουσα που ανήκει στην Αφροοασιατική 

γλωσσική οικογένεια και είναι μύξη των Αφρικάνικων Σουδανικών , Αραβικών και 

Βερβερικών διαλέκτων. 

 

 



 
 

 
22 

 

                                            ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
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