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 Περιεχόμενο    

Η Αφρικάνικη μυθολογία σχετικά με την κοσμογονία θα παρουσιαστεί σε 
δύο μέρη. Το πρώτο κομμάτι αφορά στην Αιγυπτιακή μυθολογία για την 

οποία μπορεί κανείς να συγκεντρώσει πολλές πληροφορίες, να γοητευτεί 
από τους δρόμους που ανοίγονται όσο τη γνωρίζει και τις πολλαπλές 

ερμηνείες που δέχεται. 
Το δεύτερο αφορά στις υπόλοιπες φυλές και χώρες και θα ονομάζεται 
εφεξής αφρικάνικη μυθολογία, η οποία μαγεύει με την απλότητα της, 

αλλά συγχρόνως δίνει την αίσθηση της αδυναμίας από μέρος του 
αναπτυγμένου κόσμου να συλλάβει το πλήρες νόημά τους.



  

Αφρικανική Μυθολογία



  

Μύθοι και παραδόσεις Αφρικής  

Είναι εκπληκτικό πόσοι παρόμοιοι μύθοι και παραδόσεις 
έχουν δημιουργηθεί από πολλούς, διαφορετικούς λαούς 
της Γης, οι οποίοι κάνουν λόγο για την καταγωγή τους 

από μια αρχαία ήπειρο που ταυτίζεται με την Ατλαντίδα.
Οι Ελληνες αντέγραψαν τους μύθους τους για τον 
Ατλαντα και την Ατλαντίδα από τους αντίστοιχους 

ινδικούς για τον Atalas [Shiva] και την Atala, έναν επίγειο 
παράδεισο που βυθίστηκε. Τόσο ο Ατλας όσο και ο Αtalas 
καταδικάστηκαν να γίνουν στυλοβάτες του κόσμου, ενώ 

για την Ατλαντίδα και την Αtala γνωρίζουμε πως ήταν 
βυθισμένες ήπειροι, που καταστράφηκαν από έναν 

μεγάλο κατακλυσμό.



  

Αιγυπτιακή μυθολογία

Σύμφωνα με την Αιγυπτιακή Μυθολογία Ο Ατού, ο Δημιουργός στην 
αρχετυπική του μορφή γεννά τον Σου Τεφνούτ, μετά τον Γκεμπ (Γη) 
μαζί με τη Νουτ (Ουρανό ) και τέλος τους Οσιρικούς Θεούς με 
πρωτότοκο τον Οσιρι και κατά σειρά, , τον Σεθ, την Ίσιδα και την 
Νέφθυ δημιουργώντας την Εννεάδα της Ηλιούπολης. 



  

Αιγυπτιακή μυθολογία

Ο Όσιρης του οποίου το όνομα είναι ελληνική μεταγραφή 
της αιγυπτιακής λέξης λατρεύτηκε σε ολόκληρη την 
Αίγυπτο. Ανήκει σύμφωνα με τον εσωτερισμό στους θεους 
τους Γής και σχετίζεται κυρίως με τον Διόνυσο και τον Άδη. 
Γεννήθηκε στις Θήβες της Άνω Αιγύπτου κι ο Ρε μόλις 
έμαθε τη γέννηση του, τον κάλεσε πλησίον του και τον 
αναγνώρισε ως κληρονόμο του θρόνου του. Ήταν ωραίος, 
μελαχρινός και ψηλότερος όλων των ανθρώπων. Όταν ο 
πατέρας του αποσύρθηκε στον ουρανό τον διαδέχθηκε 
στο θρόνο της Αιγύπτου και αναγόρευσε βασίλισσα την 
αδελφή του Ίσιδα.



  

Σε μια γιορτή που έγινε στη Μέμφιδα, μετά την επιστροφή του 
στο βασίλειο, ο αδελφός του Σεθ μαζί με 72 συνενόχους τον 
προσκάλεσε σε συμπόσιο και του έφερε μεγάλο κατεργασμένο 
κιβώτιο και είπε ότι θα το πάρει εκείνος που θα χωρέσει 
ακριβώς σε αυτό. Ο Όσιρις μπήκε σε αυτό χωρίς να 
υποψιασθεί τίποτα. Αμέσως με τους συνωμότες τού κατέβασαν 
το κάλυμμα και το κάρφωσαν. 

Αιγυπτιακή μυθολογία



  

Αιγυπτιακή μυθολογία

Κατόπιν το έριξαν στο Νείλο όπου 
το ρεύμα το έφερε στις ακτές της 
Φοινίκης, στη ρίζα μιας μυρίκης 
που μεγάλωνε με καταπληκτική 
ταχύτητα και το έκρυψε μέσα στον 
κορμό της. Ο Βασιλιάς της 
περιοχής (της Βίβλου του Λιβάνου) 
όταν έριξε το δέντρο για να το 
χρησιμοποιήσει ως στήριγμα για τα 
ανάκτορα, άρχισε να βγάζει 
εξαιρετική ευωδιά, πράγμα που 
έκανε την Ίσιδα να υποψιαστεί ότι 
εκεί ήταν το πτώμα του Όσιρη.



  

Αιγυπτιακή μυθολογία

 Έτσι αφού πήρε τον στύλο βρήκε 
το φέρετρο και το πήγε στα έλη της 
Βουτούς μακριά από το μίσος του 
Σεθ. Αυτός όμως λόγω τυχαίων 
γεγονότων καθώς κυνηγούσε στο 
Δέλτα, βρήκε το πτώμα του 
αδελφού του και για να δώσει 
οριστικό τέλος το έκοψε σε 14 
κομμάτια που τα διασκόρπισε. Η 
Ίσιδα άρχισε να κάνει έρευνες να τα 
βρει και τα βρήκε όλα εκτός τον 
φαλλό του, τον οποίο τον είχε 
καταβροχθίσει ένα ψάρι ο 
οξύρρυγχος. 



  

Μυθολογία Ασάντι
Ο σημαντικότερος θεός στο πάνθεον της μυθολογίας των 

Ασάντι της Γκάνας είναι ο Νυάμε, (Nyame) (επίσης 
Νυανκοπόν (Nyankopon)), ο παντογνώστης και 
πανίσχυρος, θεός-ουρανός. Η σύζυγός του είναι η 
Ασάσε Γιάα (Asase Yaa) και οι σημαντικότεροι γιοι τους 
ο Μπία, (Bia) και ο Τάνο (Tano). Η Ασάσε Γιάα 
εκπροσωπεί στη μυθολογία Ασάντι τη μητέρα θεά της 
γονιμότητας. Ο Μπία και ο Τάνο δεν είναι βέβαια οι 
μοναδικοί γιοι του Νυάμε. Από τους πολλούς γιους του 
ο καθένας είχε να εκτελέσει μια διαφορετική λειτουργία. 
Άλλος ήταν βροχοποιός, άλλος η ηλιακή ακτινοβολία. Η 
λατρεία του Νυάμε ήταν αποκλειτικό προνόμιο των 
φυλετικών βασιλιάδων, ενώ ο απλός λαός επιτρεπόταν 
να λατρεύει μόνο τους γιους του.



  

Μυθολογία Ασάντι

Ο Τάνο είναι ένας από τους σημαντικότερους 
θεούς των Ασάντι. 'Όλοι οι άλλοι θεοί, ειδικά 
οι ποτάμιοι θεωρούνται παιδιά του Τάνο. 
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι 
Ασάντι πιστεύουν ότι οι ανιμιστικοί θεοί τους 
είναι εγγόνια του μεγάλου Νυάμε και 
λειτουργούν ως αγγελιαφόροι ανάμεσα 
στους ανθρώπους και τον Θεό.

Ο Ανάνσι (Αράχνη είναι ένας 
πολιτικός ήρωας που αν και δεν παίζει 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 
μυθολογίας των Ασάντι, εντούτοις 
είναι κεντρικό πρόσωπο στους 
λαϊκούς μύθους των Ασάντι, όπου 
απεικονίζεται ως κατεργάρης.



  

Μυθολογία Κχοϊκχόι

● Οι Κχοϊκχόι ( Khoikhoi ) είναι μία εθνική ομάδα 
από τη νότια Αφρική.

● Ο ανώτερος θεός των Κχοϊκχόι είναι ο Γκαμάμπ ( 
Gamab ), θεός του ουρανού και της μοίρας. 
Ρίχνει βέλη από τους ουρανούς στους θνητούς, 
σκοτώνοντάς τους.

● Ο Τσούι ( Tsui ή Tsui'goab ) είναι ο θεός της 
μαγείας, της βροχής και του κεραυνού. Ο 
Γκουνάμπ ( Gunab ) είναι ένας κακός θεός.



  

Μυθολογία Κχοϊκχόι
● Ένας από τους σημαντικότερους 

ήρωες των Κχοϊκχόι ήταν ο 
Χεϊτσί-εϊμπίμπ ( Heitsi-eibib ) ή 
απλά Χεϊτσί, που ήταν γόνος 
μιας αγελάδας και του μαγικού 
χόρτου που η αγελάδα έφαγε. 
Ήταν θρυλικός κυνηγός, μάγος 
και πολεμιστής και αυτός που 
σκότωσε το Γκα-γκορίμπ ( Gago-
rib ). Επίσης σε πολλές 
περιπτώσεις πέθαινε και 
επανερχόταν στη ζωή. 
Κηδευτικοί σωροί από πέτρες για 
τον Χεϊτσί υπάρχουν σε πολλές 
τοποθεσίες στη νότια Αφρική. 
Λατρεύεται ως θεός του 
κυνηγιού.



  

Μυθολογία Λοτούκο
● Οι Λοτούκο είναι εθνική ομάδα 

από το Σουδάν.
● Ο σημαντικότερος θεός ονομάζεται 

Αγιόκ ( Ajok ) . Είναι γενικά καλός 
και ευεργετικός , αλλά μπορεί και 
να εξαγριωθεί . Μια φορά 
απάντησε στις προσευχές μιας 
γυναίκας που ζητούσε να 
αναστηθεί ο γιος της . Ο σύζυγός 
της όμως εκνευρίστηκε και 
σκότωσε ξανά το παιδί . Ο Αγιόκ 
ενοχλήθηκε από τις πράξεις του 
και ορκίστηκε ποτέ ξανά να μην 
αναστήσει κανένα Λοτούκο . Έτσι 
ο θάνατος είναι μόνιμος .



  

Μυθολογία Τσυμπούκα

Οι Τουμπούκα είναι εθνική ομάδα που ζει στο Μαλάουι. Ο 
σημαντικότερος θεός τους είναι ο Κιούτα ( Chiuta ), ο οποίος 
είναι παντοδύναμος, παντογνώστης και αυτοδημιούργητος. 
Επίσης είναι θεός της βροχής και της γονιμότητας.

Η Τουμπούκα, όπως οι περισσότερες Αφρικανικές γλώσσες, 
έχει πολλούς μύθους που συνθέτουν την πολιτιστική της 
κληρονομιά. Οι μύθοι αυτοί λέγονται συνήθως γύρω από 
φωτιές αργά τη νύχτα, συχνά με τη συνοδεία τυμπάνων και 
χορικών. Σκοπό έχουν να διδάξουν στα παιδιά μια ηθική 
συμπεριφορα, αλλά και να διασκεδάσουν .



  

Μυθολογία Τoυμπούκα
● Οι περισσότεροι από αυτούς τους μύθους έχουν χάσει τη δυναμή τους 

μετά την επαφή με τα δυτικά ήθη. Ωστόσο, αρκετοί έχουν υπερνικήσει 
τις δυσκολίες των αλλαγών και έχουν επιβιώσει. Γνωστές ως vidokoni 
(φανταστικές ιστορίες) οι ιστορίες αυτές έχουν πάντα ως υπόβαθρο 
ένα ηθικό δίδαγμα.

● Στην μυθολογία Τουμπούκα αναφέρονται τρία ζώα περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλα: η φούλου (fulu/χελώνα) , ο καλούλου 
(kalulu/λαγός) και η τσίμπβε (chimbwe/ύαινα) . Η φούλου θεωρείται το 
πιο σοφό ζώο, η τσίμπβε κατεργάρα και ο καλούλου ο έξυπνος 
παραπλανητής που μπορεί να νικηθεί μόνο από τη

φούλου



  

Φυλές Και Αλληλεπίδραση Με Ζώα



  

Μάσκες από Αφρικανικούς Θεούς



  


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19

