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Ινδιάνικοι Μύθοι 

Η τέχνη της συμβίωσης
Ο αετός και το γεράκι (ινδιάνικος μύθος)



Ινδιάνικοι Μύθοι 

 ΟΙ  ΔΥΟ  ΛΥΚΟΙ

Η ιστορία με τους δύο λύκους. Μια παλιά ινδιάνικη 
διδακτική ιστορία για την εσωτερική μάχη που γίνεται 
μέσα στην ψυχή μας



Ινδιάνοι

Με την ονομασία Ινδιάνοι συνηθίζεται να 

αποκαλούνται γενικά οι ιθαγενείς 

πληθυσμοί της Αμερικής πριν την 

ανακάλυψή της από τους Ευρωπαίους 

στα τέλη του 15ου αιώνα. Με την ίδια 

ονομασία αποκαλούνται μέχρι και σήμερα 

ορισμένες εθνικές μειονότητες, των 

οποίων οι ρίζες προέρχονται από τους 
ιστορικούς αυτούς λαούς





Αρχαίες Αμερικάνικες Φυλές 

 ΚΑΝΑΔΑΣ

 Μυθολογία Αμπενάκι

 Οι Αμπενάκι ,που σημαίνει «λαός της χαραυγής», είναι μια φυλή Ινδιάνων που 
ζουν στα βορειοανατολικά των Ηνωμένων Πολιτειών, κοντά στο Βερμόντ και στο 
Νιου Χάμπσαϊρ, αλλά και στο Κεμπέκ του Καναδά.

 Η θρησκεία τους χωρίζεται σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος είναι η Αρχαία 
Εποχή. Κατά την περίοδο αυτή όλα τα πλάσματα, ζώα και άνθρωποι, δεν 
παρουσιάζουν καμία απολύτως διαφορά, έχουν την ίδια μορφή.

 Η δεύτερη περίοδος ονομάζεται Χρυσή Εποχή: τα ζώα έχουν ακόμα ανθρώπινη 
μορφή, αλλά έχουν αυξηθεί αριθμητικά. Η τελευταία περίοδος είναι η Τωρινή 
Εποχή, όπου ζώα και άνθρωποι είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους.





Ινγκας

 ΠΕΡΟΥ 

 Μυθολογία Ίνκα

 Με τον όρο μυθολογία των Ίνκα εννοείται το σύνολο των ιστοριών και των 

θρύλων, μέσω των οποίων διαμορφώνονται και συμβολίζονται τα θρησκευτικά 

πιστεύω του πολιτισμού των Ίνκα. Με την κατάκτηση του Περού από το

Φρανσίσκο Πισάρρο, κάηκαν οι γραπτές πηγές του πολιτισμού των Ίνκα. 

Συνεπώς, η γνώση για τη μυθολογία του λαού αυτού προέρχεται από όποιες 

καταγραφές υπήρχαν εκείνη την περίοδο, από την αρχιτεκτονική και τα αγγεία 

των Ίνκα, καθώς και από τους μύθους και τους θρύλους που επέζησαν μες στην 

προφορική παράδοση των ιθαγενών.



Μαγιας

 ΜΠΕΛΙΖ

 Οι Μάγια ήταν ένας λαός Ινδιάνων της Κεντρικής Αμερικής. Καταλάμβανε 

μια συνεχή έκταση στο νότιο Μεξικό, στη Γουατεμάλα και στο βόρειο Μπελίζ 

και μιλούσαν διάφορες γλώσσες της γλωσσικής οικογένειας των Μάγια. Οι 

αρχαιολόγοι και οι ερευνητές των Μάγια διαίρεσαν τις περιοχές που ζούσαν 

οι λαοί των Μάγια σε 3 ζώνες- βόρεια, κεντρική, νότια. Η γεωγραφική, αυτή, 

διαίρεση συμπίπτει και με τη γλωσσική διαίρεση.



Κολομβία 

 Η φυλή των Κόγκι (Cogui) αποτελείται από 5.000 μέλη, στην πλειοψηφία 

αγρότες, που ζουν στην οροσειρά Νεβάδα Δε Σάντα Μάρτα (Sierra Nevada

de Santa Marta) της βορειοανατολικής Κολομβίας. Επικοινωνούν μεταξύ 

τους διασχίζοντας τους αρχαίους πέτρινους δρόμους της φημισμένης 

χαμένης πόλης του Ελ Δοράδο (El Dorado)που είχαν κατασκευάσει οι 

πρόγονοί τους οι Άργουακ, 



Κουβά 

 Ο Ομπαταλά (Obatalá), ή Οριτσανλά (Orishanlá), ή Οτσανλά (Oshanlá), 

είναι ο μεγάλος Ορίτσα (Orisha), ο θεός της Δημιουργίας του Ανθρώπου, 

που καθοδηγεί τον πληθυσμό της Γης. Εκπροσωπεί το καλό, τη σοφία και 

την υπομονή που χρειάζεται ο Άνθρωπος για να καθορίζει τις πράξεις του. 

Ντύνεται στα λευκά με κόκκινες ή μοβ μπορντούρες, σύμφωνα με τις δύο 

φάσεις της πορείας του, που ονομάζεται πατακί (patakí): της νεότητας και 

των γηρατειών. Παρ’ όλα αυτά, οι ύμνοι λουκουμίες (lukumíes) δεν 

αναφέρονται στα γηρατειά, αλλά στη δύναμη και στην ευφυΐα του, με την 

οποία διοικεί τον Κόσμο 





Κόστα Ρίκα 

 Η «Πλούσια Ακτή», όπως λέγεται στα Ισπανικά η Κόστ Ρίκα, φιγουράρει στην 

κορυφή ή πάντως στις πρώτες θέσεις κάθε λίστας με τις «πιο ευτυχισμένες 

χώρες στον κόσμο», κι αυτό λόγω του υψηλού βαθμού ικανοποίησης που 

εκφράζουν οι κάτοικοι της κεντροαμερικανικής αυτής χώρας. Με το 

προσδόκιμο ζωής των κατοίκων της φτάνει τα 79,3 έτη και ζώντας σε ένα 

φυσικό περιβάλλον που σίγουρα παίζει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της 

διάθεσης, ανάμεσα σε παραλίες, ενεργά ηφαίστεια και τροπικά δάση, οι 

Κοσταρικανοί δεν αποχωρίζονται ποτέ -ούτε και στο Μουντιάλ- το τοπικό 

ρητό τους: «Pura Vida» («Καθαρή Ζωή»), το οποίο χρησιμοποιούν ως 

χαιρετισμό, αντίστοιχο του δικού μας «γεια».





Γουατεμαλα

 Οι πρώτοι κάτοικοι της χώρας ήταν οι Καρίβες, οι οποίοι είχαν 

εγκατασταθεί από τα πανάρχαια χρόνια στα υψίπεδα. Αργότερα 

εκδιώχθηκαν από λαούς που προέρχονταν από το Μεξικό  και 

ανήκαν στον κορμό των Μάγιας . Η πρώτη απόδειξη ανθρώπινου 

εποικισμού στη χώρα ανάγεται στο 10.000 π.Χ., ωστόσο υπάρχουν 

μαρτυρίες που φέρουν τον εποικισμό αυτό να πραγματοποιήθηκε 

ήδη στο 18.000 π.Χ., με βάση τα ευρήματα της αρχαιολογικής 

σκαπάνης.
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