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Λίγα λόγια για την Ασία 

 Η Ασία είναι η μεγαλύτερη από τις έξι 
ηπείρους της Γης. Καταλαμβάνει έκταση 
43,82 εκατομμύρια τετραγωνικά 
χιλιόμετρα, δηλαδή καταλαμβάνει 
περίπου το 8,7% της συνολικής 
επιφάνειας του πλανήτη και το 30% της 
στεριάς. 

 Είναι επίσης η ήπειρος με τους 
περισσότερους κατοίκους, με πληθυσμό 
περίπου το 60% του παγκόσμιου 
πληθυσμού (σύμφωνα με την μέση 
εκτίμηση πληθυσμού των Ηνωμένων 
Εθνών για το 2017 ο πληθυσμός της 
εκτιμάται σε 4.478.315.000 κατοίκους.   

 Εκεί βρέθηκαν για πρώτη φορά ίχνη 
πιθηκανθρώπου.



Βουδιστική Μυθολογία 
 Η Βουδιστική μυθολογία είναι μία κατηγορία της 

Ινδικής μυθολογίας μαζί με την Ινδουιστική, την 
μυθολογία του Μουντά και τους Δραβίδιους 
μύθους.

Καταγωγή τσαγιού

 Τον 6ο αιώνα ένας ινδός πρίγκιπας, ο Μποντιτάρμα 
μετανάστευσε στην Κίνα για να ενταχθεί στις τάξεις 
των σαολίν. Όμως όταν έφτασε βρήκε τον ναό 
διαλυμένο. Απογοητευμένος κατέφυγε στο γειτονικό 
σπήλαιο και άρχισε να διαλογίζεται. Ο διαλογισμός 
του λέγεται ότι κράτησε 9 ολόκληρα χρόνια. Τον 7ο 
όμως χρόνο, ο Μποντιτάρμα ένιωσε τα μάτια του να 
κλείνουν από την κούραση. Εκείνος νιώθοντας 
ντροπή να πάει να πέσει για ύπνο αποφάσισε να 
ξεριζώσει τις βλεφαρίδες του. Μόλις τα ματόκλαδα 
του άγγιξαν το έδαφος λένε ότι έδωσαν ζωή στα 
πρώτα δέντρα τσαγιού, λες και η φύση ήθελε να τον 
ευχαριστήσει για την θυσία που έκανε.



Κινεζική Μυθολογία
Κοσμογονία

 Αρχικά ο κόσμος είναι ένα χάος σε σχήμα αυγού, στο οποίο 
γεννήθηκε ο Παγκού. Μετά από 18 χιλιάδες έτη, το χάος χώρισε σε 
ουρανό και γη. Τα καθαρά και ελαφρά έγιναν ουρανός και τα 
λασπωμένα και βαριά έγιναν γη. Ο Παγκού μεγάλωνε μέσα πολύ 
γρήγορα. Ήτανε πιο ιερός από τον ουρανό και την γη. Ο Παγκού 
στεκόταν στην γη στηρίζοντας τον ουρανό. Κάθε μέρα ο 
ουρανός υψωνόταν ένα Τζανγκ (αρχαία μονάδα μήκους που 
εκείνη την εποχή ήταν περίπου 2,3 μέτρα), η γη πάχαινε ένα 
Τζανγκ, και ο Παγκού μεγάλωνε ένα Τζανγκ. Έτσι πέρασαν 18 
χιλιάδες έτη. Ο ουρανός έγινε μακρύτατος, η γη έγινε βαθύτατη 
και ο Παγκού έγινε ψηλότατος. Τότε ο Παγκού εξαντλημένος 
κόντεψε να πεθάνει. Την στιγμή προτού πεθάνει, μετέτρεψε το 
σώμα του. Η αναπνοή του έγινε άνεμος και σύννεφα, ο ήχος του 
έγινε βροντή, το αριστερό του μάτι έγινε ήλιος, το δεξιό του μάτι 
έγινε φεγγάρι, τα χέρια και τα πόδια του έγιναν τέσσερις τεράστιες 
κολώνες που στήριξαν τον ουρανό, το σώμα και το κεφάλι του 
έγιναν τα πέντε ιερά βουνά, το αίμα του έγιναν ποταμοί, οι φλέβες 
του έγιναν δρόμοι, οι μύες του έγιναν έδαφος, τα μαλλιά του 
έγιναν αστέρια, οι τρίχες του έγιναν φυτά, τα δόντια και τα οστά 
του έγιναν μέταλλα και πέτρες, ο μυελός των οστών του έγινε 
πολύτιμοι λίθοι και νεφρίτες, ο ιδρώτας του έγινε βροχή, τα 
διάφορα έντομα στο σώμα του έγιναν άνθρωποι



Κινεζική Μυθολογία

Μυθικά Ζώα

 Φενγκχουάνγκ: γνωστός και ως κινέζικος φοίνικας 

είναι ένα ιερό πουλί που είναι ο βασιλιάς των πτηνών. 

Το όνομα του χωρίζεται στο Φενγκ- που σημαίνει 

αρσενικό πουλί και στο –χουάνγκ που σημαίνει 

θηλυκό. Το σώμα του φτιάχνεται από μέλη άλλων 

ζώων. Είναι πολύχρωμος και τα σχέδια των φτερών του 

μοιάζουν με πέντε χαρακτηριστικές αρετές και για αυτό 
πιστεύεται ότι εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει ειρήνη, 

αρμονία και ευημερία.

 Τσιλίν: σύμφωνα με τον μύθο, έχει κεφάλι δράκοντα 

και ουρά βοδιού. Το σώμα του μοιάζει με αυτό του 
ελαφιού ή του αλόγου και καλύπτεται από λέπια. Είναι 

ευοίωνο σύμβολο και αντικατοπτρίζει την καλοσύνη και 

την φιλανθρωπία. Το Τσι- σημαίνει αρσενικό και τον –

λίν θηλυκό. Ζεί πάνω από δύο χρόνια και πολλές 

φορές οι θεοί το χρησιμοποιούσαν για την μεταφορά 

τους.



Τουρκική Μυθολογία
 Η τουρκική μυθολογία απεικονίζει τους γνήσιους τουρκικούς μύθους που είχαν εμφανιστεί 

στην κεντρική Ασία, την ιστορική και θρυλική πατρίδα των Τούρκων. «Το βιβλίο Dede 

Korkut» περιλαμβάνει πρόλογο και δώδεκα μύθους. Από την αρχή μέχρι το τέλος 
τραγουδούν τους επαίνους των ανθρώπων Oghuz, του νομαδικού τρόπου ζωής τους, των 

εθίμων τους, και των αξιών τους.



Τουρκική Μυθολογία
Χίλιες και μία νύχτες

 Ένας Πέρσης βασιλιάς συγκλονίζεται όταν ανακαλύπτει δική του 
γυναίκα ήταν άπιστη,την εκτελεί. Όμως ήταν τόσο μεγάλη η πίκρα 
του και η θλίψη του, ώστε έγινε μισογύνης πιστεύοντας ότι όλες οι 
γυναίκες είναι ίδιες. Έτσι, ο βασιλιάς Σαχριάρ άρχισε να παντρεύεται 
κάθε μέρα και μία παρθένα, την οποία εκτελούσε το επόμενο πρωί 
ώστε να μην έχει την ευκαιρία να τον ατιμάσει. Τελικά ο βεζίρης, του 
οποίου το καθήκον ήταν να του βρίσκει παρθένες, δεν μπορούσε πια 
να του βρει άλλες νύφες. Η Σεχραζάντ, κόρη του βεζίρη, προσφέρεται 
η ίδια να γίνει η επόμενη νύφη και ο πατέρας της το αποδέχεται 
απρόθυμα. Τη νύχτα του γάμου τους, η Σεχραζάντ ξεκινάει να 
αφηγείται στον βασιλιά ένα παραμύθι, το οποίο όμως αφήνει 
ανολοκλήρωτο. Ο βασιλιάς, θέλοντας ν' ακούσει τη συνέχεια και το 
τέλος του παραμυθιού, αναγκάζεται να αναβάλει την εκτέλεσή της. 
Το επόμενο βράδυ, η Σεχραζάντ τελειώνει την αφήγηση του 
παραμυθιού και αμέσως αρχίζει άλλο, το οποίο αφήνει επίσης 
ανολοκλήρωτο. Ο βασιλιάς, θέλοντας ν' ακούσει και πάλι τη 
συνέχεια, αναβάλλει για άλλη μια φορά την εκτέλεση της Σεχραζάντ, 
κι αυτό συνεχίζεται για 1.001 νύχτες. Το τελευταίο βράδυ, ο βασιλιάς 
αποφασίζει να της χαρίσει τη ζωή για πάντα κι έτσι η Σεχραζάντ 
παραμένει βασίλισσα.



Μυθολογία του Μπαλί
KBO IWO

 Είναι ένας μύθος σχετικά με την λίμνη Batur. Λένε ότι 

υπήρχε ένας γίγαντας τόσο ψηλός όσο ένα βουνό , 

το όνομα του Kbo Iwo. Θα βοηθούσε τους 

κατοίκους του Μπαλί να φτιάξουν ναούς και σπίτια 

με αντάλλαγμα να τον τάιζαν. Βέβαια ποτέ δεν 

υπήρχε αρκετό φαγητό για να τον ικανοποιήσουν. 

Ένα χρόνο μετά όπου η σοδειά είχε λιγοστέψει πολύ 
και οι κάτοικοι δεν είχαν να φάνε πόσο μάλλον να 

ταΐσουν έναν γίγαντα , ο Kbo Iwo θυμωμένος 

άρχισε να καταστρέφει τα πάντα. Οι άνθρωποι για 

να τον σταματήσουν αποφάσισαν πρώτα να τον 

πλησιάσουν και να τον ξανακάνουν φίλο τους , έτσι 

και έγινε. Του είπαν να φτιάξει ένα πηγάδι και άρχισε 

να σκάβει δημιουργώντας δίπλα του ένα βουνό 

χώμα γύρω στα 3 μέτρα. Όταν έπεσε η νύχτα και 

κοιμήθηκε, οι χωρικοί τον έριξαν μέσα στο πηγάδι 

και έβαλαν νερό από πάνω του. Έτσι λοιπόν 

δημιουργήθηκε η μεγαλύτερη λίμνη.



Ινδοϊρανική Μυθολογία
Οσετίωνες

 Η μυθολογία των Οσετιανών της περιοχής κοντά στον Καύκασο. Περιλαμβάνει πολλούς Θεούς και 

υπερφυσικά όντα.

 Uacilla Ο Θεός της βροχής, του κεραυνού και της αστραπής. Όποιος είχε χτυπηθεί από την 

αστραπή του θεωρούταν επιλεγμένος από τον Θεό και, αν επιζήσουν, ένα πρόβατο πρέπει να 

θυσιαστεί προς τιμήν τους. 

 Safa Ο Θεός της υγείας. 

 Donbettyr Ο Θεός του νερού. Χρησιμοποιεί την αλυσίδα του για να μεταφέρει όσους κάνουν 
μπάνιο πολύ αργά στο βασίλειό του στον βυθό της θάλασσας. 

 Barastyr Ο άρχοντας του Κάτω Κόσμου που καθορίζει αν οι ψυχές θα πάνε στον Παράδεισο ή στο 

βασίλειό του. 

 Aminon Ο φύλακας του Κάτω Κόσμου. 

 Kurys Είναι μια ονειρική χώρα που ανήκει στους πεθαμένους και μερικοί άνθρωποι μπορούν να την 

επισκεφτούν στον ύπνο τους. Οι επισκέπτες μπορούν να φέρουν μαζί τους τύχη ή αρρώστια.ύπνο 

τους. Οι επισκέπτες μπορούν να φέρουν μαζί τους τύχη ή αρρώστια



Ινδοϊρανική Μυθολογία

Πέρσες

 Σύμφωνα με την περσική μυθολογία ο ουρανός χωριζόταν σε 
διάφορες ζώνες. Και οι μεν θεοί που κατοικούσαν μέσα στις ζώνες 
αυτές ονομάζονταν Ζωναίοι, ενώ εκείνοι που κατοικούσαν εκτός 
αυτών των ζωνών ονομάζονταν Άζωνοι θεοί. Έτσι οι ζωναίοι θεοί 
βρίσκονταν εγγύτερα της Γης με συνέπεια να είναι ορατοί από 
τους ανθρώπους, ενώ αντίθετα οι άζωνοι θεοί παρέμεναν 
αόρατοι. Στους νεότερους ιστορικούς χρόνους είχε επικρατήσει η 
άποψη ότι οι άζωνοι θεοί ήταν εκείνοι που τιμώνταν και 
λατρεύονταν γενικά από όλους τους λαούς, ενώ οι ζωναίοι ήταν 
εκείνοι που λατρεύονταν σε ορισμένους μόνο τόπους - ζώνες, 
(τοπικοί θεοί)

 Ο Zahhak ήταν σύμβολο δεσποτισμού. Ο Zahhak λέγεται ότι 
φυλασσόταν από δύο φίδια τα οποία έβγαιναν από τους ώμους 
του και όσες φορές και να σκοτώνονταν πάντα θα 
ξαναφύτρωναν ώστε να τον φυλάνε. Όπως είναι γνωστό το φίδι 
σε οποιαδήποτε μυθολογία είναι το σύμβολο του κακού



Ζωροαστρισμός  

 Ο Ζωροαστρισμός είναι μια από τις παλαιότερες θρησκείες που 
έχουν ακόμα οπαδούς. Η εμφάνισή του χρονολογείται περίπου 
2.600 χρόνια πριν, ως ριζική αναμόρφωση της πολυθεϊστικής 
ιρανικής θρησκείας η οποία επικράτησε στην Περσική 
Αυτοκρατορία με κρατική υποστήριξη. Ο Ζωροαστρισμός 
δέχεται την ύπαρξη δύο Θεοτήτων, του υπέρτατου Θεού Άχουρα 
-Μάσδα ( ο σοφός κύριος) που είναι ο Θεός του καλού, και του 
Αριμάν, που είναι ο Θεός του κακού.

 Άγγελοι και δαίμονες O όρος άγγελος σημαίνει στα Αρχαία 
Ελληνικά τον «αγγελιαφόρο», όπως και η αντίστοιχη της εβραϊκή 
λέξη malakh. Έτσι η πραγματική σημασία της λέξης άγγελος 
τονίζει περισσότερο τον ρόλο αυτών των όντων ή τη βαθμίδα 
που κατέχουν στην κοσμική ιεραρχία παρά την ίδια την ουσία ή 
τη φύση τους, πράγματα για τα οποία η λαϊκή ευλάβεια έδειχνε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προπάντων στις θρησκείες της Δύσης. 
Συνεπώς το νόημα που δίνεται στους αγγέλους καθορίζεται 
μάλλον από το τί κάνουν παρά από το τί είναι. Όποια κι αν είναι 
η ουσία τους ή η έμφυτη ιδιότητα που διαθέτουν, απορρέει από 
τη σχέση τους με την πηγή τους (τον Θεό ή το υπέρτατο ον).



Ιαπωνική Μυθολογία

Kitsune

 Τα πνεύματα αλεπούδες έξυπνα, 

πανούργα και με την ικανότητα να 

αλλάζουν την μορφή τους και να 

κοροϊδεύουν τους ανθρώπους. Μπορούν 

να φυτρώσουν μια νέα ουρά κάθε 100 

χρόνια. Όταν οι ουρές τους γίνουν εννέα 

αποκτούν άπειρη σοφία και θεϊκή δύναμη 
αλλάζοντας την κόκκινη γούνα τους σε 

άσπρη και χρυσή



Ιαπωνική Μυθολογία

Η Γυναίκα με το σχισμένο στόμα

 Ο πασίγνωστος λαϊκός θρύλος της Κίνας/Ιαπωνίας 

αφορά σε μια γυναίκα, την Kuchisake-Onna, που κάποιοι 

ισχυρίζονται ότι ήταν σύζυγος σαμουράι. Μια μέρα 

λοιπόν απάτησε τον άντρα της με έναν νεότερο τύπο και 

όταν ο σύζυγος της το έμαθε, την τιμώρησε παίρνοντας 

το σπαθί του και σκίζοντας στο στόμα της από αυτί σε 

αυτί. Η συνέχεια του αστικού μύθου ποικίλει από δω κι 
έπειτα. Άλλοι λένε ότι η γυναίκα ήταν καταραμένη να μην 

πεθάνει ποτέ, και ακόμα συνεχίζει να περιδιαβαίνει τον 

κόσμο για να εξιστορεί το πάθημά της. Άλλοι πάλι 

αναφέρουν ότι πρόκειται για μια πολύ ωραία γυναίκα που 

ρωτάει τους περαστικούς αν είναι όμορφη. Κι όταν 

παίρνει θετική απάντηση, αφαιρεί τη χειρουργική μάσκα 

που φορά αποκαλύπτοντας τη φρικιαστική ουλή της. Ο 

περαστικός που δεν συνεχίζει να τη βρίσκει πλέον όμορφη 

βρίσκει τραγικό θάνατο από τα χέρια της!



Κορεάτικη Μυθολογία 
 Καταπίνοντας φωτιές (έκλειψη) Πολλοί πολιτισμοί εξηγούν τις 

εκλείψεις του ήλιου με θρύλους στους οποίους δαίμονες ή ζώα 
τρώνε τον ήλιο ή την σελήνη. Κάποιοι μύθοι υποστήριζαν ότι ένα 
ζευγάρι λύκων κυνήγαγαν την σελήνη και όταν κάποιος την έπιανε 
γινόταν η έκλειψη. Για να την αποφύγουν, πίστευαν ότι έπρεπε να 
τρομάξουν τα ζώα αυτά χτυπώντας κατσαρολικά δημιουργώντας 
με αυτόν τον τρόπο θόρυβο. Μια φυλή συγκεκριμένα των Kwakititi 
πίστευε ότι το στόμα του ουρανού καταπίνει τον ήλιο και όντως μια 
λέξη για την έκλειψη στα κινέζικα είναι shish που σημαίνει «τρώω».

 Ο μύθος της γοργόνας Η γοργόνα όπως λέγεται είναι ένα πλάσμα 
που από την μέση και κάτω μοιάζει με ψάρι , από την μέση και 
πάνω με κανονικό άνθρωπο και έχει μελωδική φωνή. Επειδή η 
γοργόνα άθελα της ήπιε το αθάνατο νερό του αδελφού της, την 
καταράστηκε να μεταμορφωθεί σε ψάρι και να παραδέρνει τις 
θάλασσες. Η γοργόνα κατάλαβε το λάθος της και από τότε 
σταματά τους ναυτικούς και τους ρωτάει αν ζεί ο αδελφός της. Αν 
απαντήσουν θετικά, αρχίζει χαρούμενη να τραγουδάει, αν όμως 
απαντήσουν αρνητικά βυθίζει το καράβι τους επειδή της 
παρέδωσαν αυτά τα άσχημα νέα.



Φιλιππινέζικη Μυθολογία

Aswang

 Το Aswang , ανάλογος με τον ευρωπαϊκό 

λυκάνθρωπο, είναι ίσως το διασημότερο των 

Φιλιππίνων. Το aswang είναι ένας βρικόλακας 

, και τρώει τους νεκρούς. Τα Aswangs 

παίρνουν την μορφή ανθρώπου ή κάποιου 

ζώου ( συνήθως νυχτερίδας) και την μορφή 

χοίρου, τη νύχτα. Τα Aswangs εμφανίζονται 
κατά τη διάρκεια του πλήρους φεγγαριού τα 

μεσάνυχτα, πηγαίνοντας κυρίως σε 

ανθρώπους που είναι απρόσεκτοι , και 

συνήθως κατά την διάρκεια του ύπνου. Ο 

μύθος του Aswang είναι δημοφιλής στο 

Capiz και στην πόλη Duenas.



Ρωσική Μυθολογία

 Βaba Yaga Είναι η πιο δημοφιλής ηρωΐδα των 
ρωσικών παραμυθιών. Ζει σε μια καλύβα που 
στηρίζεται πάνω σε πόδια κότας και φυλάει την 
είσοδο στο πυκνό δάσος, επιτρέποντας σε πολύ 
λίγους να περάσουν από εκεί. Η Μπάμπα-
γιαγκά «μετράει» το θάρρος και την εξυπνάδα 
του ήρωα, κι’ αν εκείνος καταφέρει να περάσει 
τις δοκιμασίες της, τον βοηθά να ακολουθήσει 
τον δρόμο του, δίνοντάς του κάτι χρήσιμο. 
Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, καλύτερα να μην 
της έχει κανείς εμπιστοσύνη, γιατί της αρέσει να 
τρώει … παιδιά. Οι ήρωες σώζονται και πάλι 
χάριν της ευφυίας τους, και επειδή η γιαγιά, 
λόγω ηλικίας και τεμπελιάς, αφήνει το 
“μαγείρεμα” σε κάποιον άλλον, ο οποίος με τη 
σειρά του, από κουταμάρα ή καλοσύνη, αφήνει 
το “φαγητό” να δραπετεύσει. Η Μπάμπα-γιαγκά 
μπορεί να φέρεται αρκετά επιθετικά. Κάποιες 
φορές μάλιστα, κυνηγάει τον ήρωα πετώντας με 
γουδί και σκούπα.



Μεσοποταμιακή Μυθολογία
 Το σύμπαν αρχικά δηιουργήθηκε όταν η Νάμου, η 

προσωποποιημένη άβυσσος, γέννησε τους πρωταρχικούς 
θεούς. 

 Σύμφωνα με τους Βαβυλωνίους, η πρώτη ένωση ήταν μεταξύ της 
θεότητας Τιαμάτ και του Απσού, από την οποία προήλθαν οι 
Λαχαμού και Λαχμού, οι φρουροί του ναού της πόλης Ερίντου, 
που γέννησαν τους Ανσάρ και Κισάρ, ουράνιες στήλες, οι οποίοι 
θεωρούνται γονείς του Άνου και της Κι, του ουρανού και της γης. 
Από αυτές τις θεότητες προήλθε και η ονομασία Ανουνάκι, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω.

 Ο Άνου και η Κι γέννησαν τον Ενλίλ, τον αρχηγό του 
σουμεριακού πάνθεου. Μετά την εκδίωξη του Ενλίλ από τη 
Ντιλμούν, την οικία των θεών, εξαιτίας του βιασμού της Νινλίλ, 
εκείνη γέννησε το Νάννα, θεό της σελήνης. Ο Νάννα κι η Νινγκάλ 
γέννησαν την Ινάννα ή Ιστάρ και στον Ούτου ή Σαμάς. Η Νάμου 
γέννησε επίσης τον Ένκι, που έλεγχε τις "εξουσίες" και τους 
"νόμους" του κόσμου, μέχρι που η Ινάννα τους πήρε από την 
Ερίντου, πόλη του Ένκι, και τους μετέφερε στην πόλη της, την 
Ουρούκ. Η μεταφορά αυτή μπορεί να αντικατοπτρίζει αρχαία 
πολιτικά γεγονότα στην περιοχή του Νότιου Ιράκ.



Τέλος παρουσίασης

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


