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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το θέμα που μας απασχόλησε σε αυτή την ερευνητική εργασία ήταν η μάσκα. 

Μας φάνηκε πολύ ενδιαφέρον γιατί το αντικείμενο μάσκα είναι πολυδιάστατο. Είναι 

συγχρόνως το προϊόν μιας τέχνης εικαστικής, αλλά και το όργανο μιας μαγικής 

τέχνης, αυτής της μεταμόρφωσης. Επειδή η μεταμόρφωση είναι ένα τεράστιο θέμα, θα 

περιοριστούμε κυρίως στο χώρο του θεάτρου και των τελετουργιών.  Είναι 

εντυπωσιακό το πανανθρώπινο – διαχρονικό και διαπολιτισμικό – στοιχείο του 

θέματός μας: η μαγική δύναμη που ασκεί η μάσκα στους ανθρώπους όλων των λαών 

και όλων των πολιτισμών. 

Σκοπός της έρευνάς μας είναι να αναδείξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες 

διαστάσεις των συμβολισμών της μάσκας και ιδιαίτερα να καταλάβουμε γιατί οι λαοί 

όλων των εποχών και όλων των περιοχών φτιάχνουν τις δικές τους μάσκες. Επίσης, θα 

προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και βιωματικά πώς νιώθει ένας άνθρωπος φορώντας 

μάσκα, με το να φτιάξουμε και να φορέσουμε τις δικές μας μάσκες μπαίνοντας σε 

διάφορους ρόλους. 

Ξεκινάμε με την υπόθεση εργασίας ότι η μάσκα καλύπτει και ταυτόχρονα κάτι 

αποκαλύπτει. Αυτός που φορά τη μάσκα ταυτίζεται με μια υπερφυσική ύπαρξη που η 

μάσκα του αναπαριστά. Όταν βγάζει τη μάσκα ο εαυτός που απομένει δεν θα πρέπει 

να είναι ο ίδιος. Έχει ξαναβρεί κάτι από το «άλλο» με το οποίο ήρθε σε επαφή, 

φορώντας τη μάσκα. 

Η ερευνητική αυτή εργασία νομίζουμε ότι είναι σημαντική γιατί μέσα από αυτή 

θα γνωρίσουμε άλλους πολιτισμούς και θα προσπαθήσουμε να τους καταλάβουμε 

μέσα από τους συμβολισμούς τους, τους μύθους τους και την καλλιτεχνική τους 

έκφραση. Με βιωματικό τρόπο θα προσπαθήσουμε να μπούμε στους ρόλους τους.  

Αυτό θα μας φέρει σε επαφή με την ετερότητα, αλλά ταυτόχρονα περιμένουμε να 

γνωρίσουμε καλύτερα τον δικό μας πολιτισμό, βρίσκοντας πιθανώς ομοιότητες και 

πολιτισμικές συγγένειες ή/και διαφορές με τη δική μας θεατρική παράδοση.  
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Ακολουθήσαμε λοιπόν τη μάσκα σε ένα μαγικό δρόμο σε τρεις ηπείρους. Η 

εργασία μας αποτελείται από τέσσερα μέρη, όσες είναι και οι ομάδες εργασίας μας. 

Κάθε ομάδα ασχολήθηκε με ένα διαφορετικό μέρος του κόσμου : την Άπω Ανατολή, 

την Κεντρική Ασία, την Αφρική και την Νότια Αμερική (την Ασία τη χωρίσαμε σε δύο 

ομάδες λόγω του μεγάλου όγκου του υλικού που υπήρχε). Στο ταξίδι μας του Α΄ 

τετραμήνου, δεν σταθήκαμε καθόλου στην Ευρώπη. Ο περιορισμός του χρόνου μάς 

επέβαλε να ασχοληθούμε στο Β΄ τετράμηνο  με αυτό που συνέβη στην Αρχαία 

Ελλάδα: τη σύνθεση του τελετουργικού χορού του Διονύσου με το Λόγο, που έδωσε 

τη γένεση της Αρχαίας Τραγωδίας.  

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Στο λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη βρίσκουμε ότι προσωπείο ονομαζόταν στην 

αρχαιότητα το ομοίωμα ανθρώπινου προσώπου, που χρησιμοποιούνταν κυρίως στο 

θέατρο ως εξάρτημα για τις μεταμφιέσεις των ηθοποιών και στην ταφή νεκρού ως 

ανάθημα ή για την κάλυψη του προσώπου του. Από τη μεταφορική του σημασία, που 

δηλώνει την ψεύτικη, σκόπιμα πλαστή εικόνα, διαπιστώνουμε ότι η λέξη συνδέεται με 

την εικόνα που προβάλλει κανείς προς τα έξω και ότι  η εικόνα αυτή είναι 

προσποιητή. 

Μεταγενέστερα χρησιμοποιήθηκε η λέξη μάσκα που σημαίνει κάλυμμα 

τμήματος ή ολόκληρου του προσώπου, που τη φορά κανείς για να μην αποκαλύπτεται 

η ταυτότητά του ή εξάρτημα που καλύπτει ολόκληρο ή μέρος του προσώπου για 

λόγους προστασίας (π.χ. από δηλητηριώδη αέρια). 

Η Δ. Μήττα στο βιβλίο της  Όψεις του προσωπείου συνοψίζει τις διαφορετικές 

λειτουργίες του προσωπείου:  

α)  Το θρησκευτικό προσωπείο διαχωρίζει τον μυημένο από τον μη μυημένο και 

τον ορίζει ως εκπρόσωπο του υπερφυσικού. Η μάσκα προκαλεί δέος. Η μάσκα 

παραπέμπει στο θάνατο. Η μάσκα είναι το υπαρξιακό και το μεταφυσικό. 
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Στον ελληνικό χώρο ο Διόνυσος είναι συνυφασμένος με το προσωπείο. Οι 

πιστοί του, «μέσω της μεταμφίεσης και του προσωπείου, που τους εξασφάλιζε την  

ανωνυμία, μετατοπίζονταν σε έναν άλλο κόσμο επιθετικό και  άσεμνο».
1 
 Όλα αυτά σε 

μια πρώτη ανάγνωση . Γιατί ο Διόνυσος δεν είναι μόνο ο θεός της ζωής  αλλά είναι 

και ο θεός του θανάτου, με μιαν ιδιότυπη αθανασία. Και αν οι ίδιοι οι θεοί 

αποστρέφουν το πρόσωπό τους από τον θάνατο, (…) ο Διόνυσος κυκλοφορεί 

συνδέοντας τον επιχθόνιο με τον υποχθόνιο χώρο, διαβαίνει τα σύνορα που 

σταματούν τους άλλους θεούς»
2
. Ο Διόνυσος είναι το έτερον των θεών. 

β) Το σκηνικό προσωπείο – λογική συνέχεια του θρησκευτικού – διαχωρίζει το 

ρόλο από το μη ρόλο και ορίζει τον φέροντα αυτό ως τον εκπρόσωπο ενός χαρακτήρα. 

γ) «Το αποτροπαϊκό προσωπείο προστατεύει αυτόν που το φέρει (…) και 

απειλεί τον παρείσακτο. (…) Μπορούσε να μαγνητίζει με την ομορφιά του και να 

πετυχαίνει τον αποπροσανατολισμό του «εχθρού» ή του επιβουλεύοντος. Ακόμη όμως 

και ως άσχημο, το αποτροπαϊκό προσωπείο μπορεί να είναι μια θετική αποτίμηση του 

κακού και του άσχημου»
3
, με την έννοια της αναγνώρισης της παρουσίας και της 

σημασίας της ετερότητας.  

δ) Στις μεταμορφώσεις του καρναβαλιού, «αναστέλλονται οι καθημερινές 

απαγορεύσεις, ενώ εξαίρεται η γονιμότητα με συμβολικές πράξεις. Η γιορτή, το γέλιο, 

η μάσκα χειραφετούν τον άνθρωπο, ελευθερώνουν το πνεύμα και το λόγο από το 

επίσημο σύστημα με τις απαγορεύσεις και τους ιεραρχικούς φραγμούς του,(…) 

ξεμασκαρεύουν το ψέμα, την υποκρισία, την απάτη των άλλων και του εαυτού, (…) 

αντιμετωπίζουν με το γέλιο το θάνατο και τον ταυτίζουν τελικά με τη ζωή»
4
.   

ε) Η συνήθεια  - υπερβολικά διαδεδομένη - του ενταφιασμού των νεκρών με το 

πρόσωπο καλυμμένο από ένα προσωπείο, μπορεί να καλύψει αρκετές λειτουργίες: να  

____________________ 

 

1. Μήττα Δ., Όψεις του προσωπείου, http://www.komvos.edu.gr/masks 

2. ό.π. 

3. ό.π. 

4. ό.π. 

 

http://www.komvos.edu.gr/masks
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προφυλάξει το νεκρό από τα κακά πνεύματα, να υπερασπίσει την εικόνα του, να 

καλύψει το ανείπωτο που γίνεται ο άνθρωπος όταν πεθάνει. 

Στην εργασία μας λοιπόν αυτή, επικεντρώσαμε στην τελετουργική – θεατρική 

λειτουργία της μάσκας, αφήνοντας να συνηχούν ταυτόχρονα και όλες οι άλλες. 

Ποια είναι λοιπόν η μαγική δύναμη που ασκεί η μάσκα στους ανθρώπους όλων 

των εποχών και όλων των περιοχών; Πού υπάρχει στον κόσμο δημιουργία και χρήση 

μάσκας; Μέσα σε ποιους μύθους εντάσσεται η χρήση της; Τι συμβολίζει; Πώς 

συνδέεται με την ιστορία και ενδεχομένως τη γεωγραφία του τόπου; Πώς αυτή 

σχετίζεται με την αναπαράσταση (θέατρο, τελετές); Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

ως εικαστικού αντικειμένου σε κάθε πολιτισμό; 

Στα ερωτήματα αυτά θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε μέσα από την έρευνά 

μας σε αυτή την εργασία. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

  

Ξεκινήσαμε την εργασία μας αυτή με δύο βιωματικές ασκήσεις στην ολομέλεια. 

Στην πρώτη,  ένας από εμάς φόρεσε μία μάσκα και στάθηκε ακίνητος και αμίλητος 

απέναντί μας, κοιτάζοντάς μας . Ήταν πολύ εντυπωσιακά τα συναισθήματα που μας 

δημιουργήθηκαν καθώς και οι αφηγήσεις που επινόησε καθένας από εμάς για να 

απαντήσει στο ερώτημα: τι θέλει από εμάς; Στη δεύτερη άσκηση φόρεσαν διαδοχικά 

μία ουδέτερη μάσκα ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Διαπιστώσαμε πώς η μάσκα 

αλληλεπιδρούσε με την εικόνα του υπόλοιπου σώματος, με την κίνηση του σώματος, 

με τα ρούχα του παιδιού που τη φορούσε και η ίδια η μάσκα «μεταμορφωνόταν» σε 

μάσκα ανδρική ή γυναικεία αντίστοιχα.  

Στη συνέχεια, αφού θέσαμε τα ερωτήματα που μας έρχονταν με έναν 

«καταιγισμό ιδεών», τα κατατάξαμε και  χωριστήκαμε σε τέσσερις ομάδες. Κάναμε 

έναν καταμερισμό των εργασιών που θα αναλάμβανε κάθε μέλος της ομάδας, 

προγραμματίσαμε τις εργασίες μας και αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε και να 

επεξεργαζόμαστε το υλικό που βρίσκαμε.  
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Το αρχείο της Unesco για την Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά μάς πρόσφερε 

πολύτιμο πρωτογενές υλικό (κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο),  μιας και η προσέγγιση 

του θέματός μας θα στηριζόταν στην ανθρωπολογική  μέθοδο για να βρούμε 

απάντηση στα ερωτήματά μας σχετικά με το πού στον κόσμο υπάρχει δημιουργία και 

χρήση μάσκας, πώς αυτή σχετίζεται με την αναπαράσταση (θέατρο, τελετές), τι 

συμβολίζει, πώς συνδέεται με τη γεωγραφία ενδεχομένως και την ιστορία του τόπου, 

ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ως εικαστικού αντικειμένου. Κάθε ομάδα ερεύνησε 

το οπτικοακουστικό υλικό από τα δρώμενα με μάσκες που βρήκαμε στο αρχείο Άυλης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco με βάση τέσσερις άξονες: τη γεωγραφία και 

την ιστορία κάθε περιοχής, τους μύθους που αναπαριστούν τα δρώμενα, την 

καλλιτεχνική έκφραση (χορό, μιμικές κινήσεις, ενδυμασία, μάσκα ως εικαστικό 

αντικείμενο) και τους συμβολισμούς που αναδεικνύονται. 

 



9 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Α΄ 

 

ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ 

 

Η ονομασία Άπω Ανατολή  είναι γεωπολιτικός όρος με τον οποίον 

προσδιορίζεται η γεωγραφική περιοχή της Ανατολικής Ασίας. Ο όρος αυτός 

περιλαμβάνει κυρίως τις χώρες, πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις, λιμένες, κόλπους, 

πορθμούς, νησιά, θάλασσες και αρχιπελάγη της εν λόγω περιοχής. Ειδικότερα στον 

όρο αυτόν περιλαμβάνονται οι 

χώρες Β. και Ν. Κορέα, Κίνα, 

Μογγολία και Ιαπωνία. Πολλοί 

συμπεριλαμβάνουν στον όρο αυτόν 

και τις χώρες της ΝΑ. Ασίας όπως 

το Βιετνάμ, τις Φιλιππίνες, τη 

Σιγκαπούρη, την Ινδονησία, τη Μαλαισία και το Μαλαϊκό αρχιπέλαγος, τη Μιανμάρ, 

το Λάος, συμπεριλαμβάνοντας ακόμα και την Ινδία που σαφώς ανήκει στη νότια 

Ασία. Αντ΄ αυτού, προσδιορίζεται ορθότερα, η νοτιοανατολική Ασία ως γεωγραφικός 

όρος και ως μέρος του γεωπολιτικού όρου της Άπω Ανατολής
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

1. πληροφορίες από: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%80%CF%89_%CE%91%CE%BD%CE%

B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE 

http://el.wikipedia.org/wiki/Κορέα
http://el.wikipedia.org/wiki/Κίνα
http://el.wikipedia.org/wiki/Μογγολία
http://el.wikipedia.org/wiki/Ιαπωνία
http://el.wikipedia.org/wiki/Βιετνάμ
http://el.wikipedia.org/wiki/Φιλιππίνες
http://el.wikipedia.org/wiki/Σιγκαπούρη
http://el.wikipedia.org/wiki/Ινδονησία
http://el.wikipedia.org/wiki/Μαλαισία
http://el.wikipedia.org/wiki/Μιανμάρ
http://el.wikipedia.org/wiki/Λάος
http://el.wikipedia.org/wiki/Ινδία
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%80%CF%89_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%80%CF%89_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
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Ιαπωνία 

 

Η Ιαπωνία είναι χώρα 

της Ανατολικής Ασίας. 

Αποκαλείται από τους 

κατοίκους της Νιχόν ή 

Νιππόν και το όνομά της 

είναι συνδυασμός δύο 

ιδεογραμμάτων, που 

σημαίνουν ήλιος και αρχή 

αντίστοιχα. 

 

Είναι γνωστή επίσης ως Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Εκτείνεται σε 

μεγάλο μέρος του Ιαπωνικού Αρχιπελάγους, στον βορειοδυτικό Ειρηνικό 

Ωκεανό και κατά μήκος των ακτών της Ρωσίας και της Κορέας, από τις οποίες 

χωρίζεται από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας. Αποτελείται από τέσσερα μεγάλα 

νησιά, Χοκκάιντο, Σικόκου,  Κιούσου και Χονσού, τα οποία συνοδεύονται 

επίσης από χιλιάδες μικρότερα. Τα περισσότερα από αυτά είναι ορεινά και 

ηφαιστειακά· για παράδειγμα η ψηλότερη κορυφή της Ιαπωνίας το όρος Φούτζι, 

είναι ηφαίστειο. 

 Έχει πληθυσμό 128.057.352 κατοίκους και συνολική έκταση 377.835 

τετρ. χλμ. Η μεγαλύτερη πόλη της Ιαπωνίας και εκ των πραγμάτων πρωτεύουσα 

είναι το Τόκιο, το οποίο μαζί με τη μητροπολιτική περιοχή έχει περισσότερους 

των 30 εκατομμυρίων κατοίκων. Είναι η μεγαλύτερη μητροπολιτική περιοχή 

στο κόσμο. Η Ιαπωνία έχει μια ιστορία που ξεκινά πριν από χιλιάδες χρόνια. Οι 

επιστήμονες πιστεύουν πως οι Ιάπωνες ως ενιαίο σύνολο προέρχονται από 

πολλές ομάδες, οι οποίες μετανάστευσαν στα νησιά από άλλα σημεία της 

Ασίας, στα οποία περιλαμβάνονται η Κίνα και η Κορέα. Οι αρχαιολογικές 

έρευνες, ωστόσο, υποδεικνύουν πως τα ιαπωνικά νησιά κατοικούνταν ήδη από 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ασία
http://el.wikipedia.org/wiki/Ιδεόγραμμα
http://el.wikipedia.org/wiki/Ειρηνικός_Ωκεανός
http://el.wikipedia.org/wiki/Ειρηνικός_Ωκεανός
http://el.wikipedia.org/wiki/Ρωσία
http://el.wikipedia.org/wiki/Κορέα
http://el.wikipedia.org/wiki/Χοκκάιντο
http://el.wikipedia.org/wiki/Σικόκου
http://el.wikipedia.org/wiki/Κιούσου
http://el.wikipedia.org/wiki/Χονσού
http://el.wikipedia.org/wiki/Φούτζι
http://el.wikipedia.org/wiki/Ηφαίστειο
http://el.wikipedia.org/wiki/Ιαπωνία#cite_note-.CE.91.CF.80.CE.BF.CE.B3.CF.81.CE.B1.CF.86.CE.AE_2010-3
http://el.wikipedia.org/wiki/Τόκιο
http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχαιολογία
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το 30.000
1
. 

 

Sada Shin Noh 

 

Γεωγραφία: 

Το Ματσούε είναι η πρωτεύουσα του 

νομαρχιακού διαμερίσματος Shimane στην 

περιοχή Chūgoku της Ιαπωνίας. Από τον 

Αύγουστο του 2011, η πόλη έχει έναν 

κατ'εκτίμηση πληθυσμό 207.000. Το Ματσούε 

κάθεται μεταξύ της λίμνης Shinji και Nakaumi, κατά μήκος των όχθεων του ποταμού 

Ohashi που συνδέει τις δύο λίμνες. Ο γενικός πληθυσμός της περιοχής Shinji-

Nakaumi λιμνών είναι περ. 600.000, χαρακτηρίζοντας το Ματσούε ως δεύτερη μεγάλη 

πόλη στη θάλασσα της ακτής της Ιαπωνίας μετά από το Νιγκάτα. Λόγω της προεξοχής 

των λιμνών, του ποταμού και των καναλιών city-scape και το τοπίο καλείται μερικές 

φορές «πόλη νερού». 

 

Ιστορία: 

 

Το σημερινό κάστρο – πόλη του Ματσούε ιδρύθηκε αρχικά από τον Horio 

Yoshiharu, λόρδο της δυναστείας των Ματσούε, όταν  έχτισε το κάστρο υου Ματσούε 

και σχεδίασε την πόλη που περιβάλλει το κάστρο, σε μία περίοδο πέντε χρόνων από 

το 1607 έως το 1611. Το Ματσούε συνέχισε να είναι το κέντρο της δύναμης στην 

περιοχή Sanin για πολλά έτη. Η πόλη καυχάται το Ματσούε Castle, το «μαύρο 

κάστρο» ή το «κάστρο βροχοπουλιών». Είναι ένα από τα 12  κάστρα που 

_____________________ 

 

1. πληροφορίες από: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%

AF%CE%B1 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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διατηρούνται σχεδόν άθικτα στην Ιαπωνία. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, το τρίτο 

ψηλότερο και το έκτο παλαιότερο
1
. 

 

  

Το κάστρο Ματσούε 

    

Τα περισσότερα ιαπωνικά κάστρα έχουν βλαφθεί ή έχουν καταστραφεί από τον 

πόλεμο, τους σεισμούς, ή άλλες αιτίες. Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος της 

κατασκευής τους ήταν ξύλινο, η πυρκαγιά ήταν ένας σημαντικός κίνδυνος. Το κάστρο 

του Ματσούε χτίστηκε μετά από τον τελευταίο μεγάλο πόλεμο της φεουδαρχικής 

Ιαπωνίας, έτσι δεν έγινε ποτέ μάχη εκεί. 

 

 

 

____________________ 

1. πληροφορίες από: http://en.wikipedia.org/wiki/Matsue,_Shimane 

http://en.wikipedia.org/wiki/Matsue,_Shimane
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Τελετουργίες του Ναού Sada Jinja: 

O Sada Jinja είναι ένας ναός  Shinto όπως λένε οι ντόπιοι, όπου εκεί ετησίως 

γίνονται τελετουργικοί χοροί με σκοπό την κάθαρση. 

 

To Sada Shin Noh: 

To Sada Shin Noh περιλαμβάνει μια σειρά τελετουργικών χορών καθαρισμού 

που γίνονται κάθε χρόνο στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου στον ναό του Sada στην πόλη 

του Ματσούε, ως τμήμα του τελετουργικού gozakae της αλλαγής των χαλιών της 

προηγούμενης χρονιάς. Οι χοροί αναλαμβάνονται για να καθαρίσουν τα νέα χαλιά 

(goza), επάνω στα οποία θα καθίσουν οι κηδεμονικές θεότητες του Ναού. Η 

αντικατάσταση των χαλιών αποσπά τις ευλογίες των θεών για την κοινότητα. Οι  

Ο ναός Sada Jinja 

 

διαφορετικοί τύποι χορών εκτελούνται σε ένα στάδιο που κατασκευάζεται ειδικά μέσα 

στον Ναό. Σε μερικούς χορούς, οι εκτελεστές φέρνουν τα ξίφη, τα ιερά ξύλινα ραβδιά 

και τα κουδούνια σε άλλους, οι χορευτές φορούν τις μάσκες απεικονίζοντας τα 

πρόσωπα των ηλικιωμένων ή των θεοτήτων και αναπαριστούν τους ιαπωνικούς 

μύθους. Κατά τη διάρκεια του τελετουργικού χορού gozamai, οι εκτελεστές κρατούν 
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τα νέα χαλιά για να τα καθαρίσουν προτού να προσφερθούν στις θεότητες. Το 

τραγούδι, το φλάουτο και τα τύμπανα συνοδεύουν τους χορούς, που παίζονται από 

τους μουσικούς που κάθονται στο στάδιο. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι το Sada Shin Noh 

πρέπει να εκτελεσθεί τακτικά προκειμένου να αναπαρασταθεί η δύναμη των 

κηδεμονικών θεοτήτων, και για να εγγυηθούν το πλούσιο και ειρηνικό μέλλον για 

τους ανθρώπους, τις οικογένειές τους και την κοινότητα. Το Sada Shin Noh 

διαβιβάζεται από γενιά σε γενιά από τους πληθυσμούς της κοινότητας και 

προστατεύεται ενεργά από τα μέλη της ένωσης για τη συντήρηση του Sada Shin Noh
1
. 

 

 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00412 
©2005 by Matsue City Board of Education, με την άδεια της Unesco (04757) 

Χορός στο Ματσούε 

 

____________________ 

1. πληροφορίες από:  

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00412 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00412
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00412
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Το τελετουργικό Koshikijima no Toshidon: 

Οι Toshidon περνάνε από σπίτι σε σπίτι και μαζεύουν τα παιδιά που έχουν κάνει 

αταξίες στην διάρκεια της χρονιάς και τα μαλώνουν και τα παροτρύνουν να είναι 

ήσυχα. Ο τόπος τέλεσης την παραμονή της πρωτοχρονιάς είναι το νησί Shimo-

Koshiki που βρίσκεται νοτιοδυτικά του Ιαπωνικού αρχιπελάγους. Οι toshidon φοράνε 

μάσκες μεγάλες και άγριες με ζωντανά χρώματα όπως κόκκινο, μπλε, κίτρινο. Σε όλες 

τις μάσκες κάνουν αντίθεση τα άσπρα δόντια τους. Γύρω-γύρω από την μάσκα, που 

καλύπτει όλο το πρόσωπο, υπάρχουν κομμάτια από φοίνικα και καμία φορά έχουν και 

κέρατα. Επίσης έχουν μεγάλα χαρακτηριστικά δηλαδή μύτες, μάτια, στόμα. Το 

ντύσιμο τους δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, έχουν κάτι σαν κάπες, άλλοι μαύρες και 

άλλοι φουλάρια και φοράνε γάντια. 

    

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00270 
© 2007, by Satsumasenndai City, με την άδεια της Unesco (01447) 

Μάσκες από την πόλη Satsumasenndai 

 

Οι θεότητες κατεβαίνουν στην γη μια φορά τον χρόνο και επισκέπτονται τους 

ανθρώπους για να τους φέρουν ευλογία για τον καινούργιο χρόνο. Αυτές οι επισκέψεις 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00270
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διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της κοινότητας σε Shimo-Kothiki 

και βοηθάει στην εξέλιξη της παράδοσης που δημιουργεί την ταυτότητα των κάτοικων 

αυτού του μικρού χωριού
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00270 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00270
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Το θέατρο Nôgaku: 

Στο θέατρο Nôgaku συνήθως παίζονται ιστορίες από την παραδοσιακή 

λογοτεχνία. Χωρίζεται σε δυο μέρη το Kyogen που δεν έχει μάσκες και το Noh που 

παίζεται από ένα άτομο που χρησιμοποιεί τις μάσκες για να παίξει διαφορετικούς 

ρόλους ταυτοχρόνως: γυναικείους (διότι τον 17ο αιώνα αποκλείστηκαν από το θέατρο 

οι γυναίκες ηθοποιοί για λόγους δημόσιας ηθικής), παιδικούς, αλλά και για τους 

φανταστικούς ρόλους. Σήμερα, υπάρχουν περίπου 1500 επαγγελματίες ηθοποιοί 

θεάτρου Νοh, ενώ το σύγχρονο ρεπερτόριο περιλαμβάνει 250 έργα. Στο θέατρο Noh 

οι κινήσεις είναι αργές, η γλώσσα είναι ποιητική και μονότονη. Τα θέματα συχνά 

σχετίζονται με τα όνειρα, τον υπερφυσικό κόσμο, τα φαντάσματα και τα πνεύματα. 

Το θέατρο αυτό επηρεάστηκε από το κινέζικο Sangaku του 8ου αιώνα, και από 

παραδοσιακές μορφές τέχνης. Το Noh αναπτύχθηκε τον 14ο αιώνα και έχει ρίζες 

κυρίως θρησκευτικές, αλλά έχει επιρροές και από αριστοκρατικές και λαϊκές μορφές  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Noh#Costumes 

άδεια, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, via Wikimedia Commons 

Παράσταση Noh  στο Itsukushima Shrine 

 

τέχνης. Σε αυτές τις παραστάσεις είναι συγχρονισμένος ο χορός, η ποίηση, η 

χορωδιακή απαγγελία και η μίμηση. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Noh#Costumes
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
http://en.wikipedia.org/wiki/Itsukushima_Shrine
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Οι ηθοποιοί φέρανε μάσκες, κοστούμια και χρησιμοποιούσαν πολλά 

αντικείμενα στην σκηνή. Δεν παίζουν μόνο θέατρο αλλά και χορεύουν και πρέπει να 

είναι και καλοί μουσικοί. Τα ντυσίματα είναι παραδοσιακά από μετάξι της Ιαπωνίας 

και φέρουν συμβολικά σχήματα, ανάλογα με τους ρόλους. Οι μάσκες είναι 

μονόχρωμες συνήθως άσπρες με ανθρώπινες μορφές και μπορεί επίσης να 

αποτυπώνουν εκφράσεις. Συχνά χρησιμοποιούνται μάσκες που αντιπροσωπεύουν 

δαίμονες, πνεύματα, καθώς και γυναίκες και άνδρες διαφόρων ηλικιών. Οι μάσκες 

τους είναι από πηλό, ξύλο, χαρτί ή άλλες φορές καλύπτουν μόλις το πρόσωπο. Τη 

σκηνή του Νοh αποτελεί ένα κιόσκι σαν ναός. 

Στο θέατρο Noh το άτομο που βρίσκεται στη σκηνή είναι ένα υπερφυσικό ον 

που μεταμορφώνεται σε άνθρωπο και διηγείται ιστορίες
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00012 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00012
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Καμπότζη 

Γεωγραφία: 

Η Καμπότζη βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ασία, έχει πληθυσμό που ξεπερνάει 

τα 13 εκατομμύρια και έχει δική της μητρική γλώσσα την Χμερ. Πιο συγκεκριμένα, 

συνορεύει με την Ταϊλάνδη στα δυτικά και βορειοδυτικά, με το Λάος στα 

βορειοανατολικά και με το Βιετνάμ στα νότια-νοτιοανατολικά. Νότια βρέχεται από 

τον κόλπο της Ταϊλάνδης. Η γεωγραφία της χώρας κυριαρχείται από τον ποταμό 

Μεκόνγκ (που στα Χμερ σημαίνει μεγάλος ποταμός) και την Τονλε Σαπ (λίμνη γλυκού 

νερού), που είναι και σημαντικός ιχθυοπαραγωγικός πόρος. Το μεγαλύτερο μέρος της  

 

χώρας βρίσκεται στο επίπεδο της θάλασσας, κι έτσι κατά την υγρή εποχή η ροή του  

νερού αντιστρέφεται, και μεταφέρεται από τον Μεκόνγκ πίσω στην Τονλέ Σαπ και τη  

γύρω πεδιάδα. 

 Ιστορία: 

  Κοιτάζοντας την ιστορία της Καμπότζης πρέπει να επισημάνουμε ότι οι πρώτες 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Τονλέ_Σαπ&action=edit&redlink=1
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ενδείξεις ανεπτυγμένου πολιτισμού στην περιοχή τοποθετούνται γύρω στο 1.000 π.Χ. 

Η περιοχή υπήρξε κέντρο της Αυτοκρατορίας των Χμερ, που άκμασε από τον 9ο έως 

και τον 13ο-14ο αιώνα. Κατόπιν η χώρα πέρασε διαδοχικά στην κυριαρχία Ταϊλανδών 

και Βιετναμέζων. Το 1863 έγινε προτεκτοράτο της Γαλλίας, από την οποία κέρδισε 

την ανεξαρτησία της το 1953. Αν και επίσημα ουδέτερη κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ, 

η χώρα βομβαρδίστηκε από την αμερικανική αεροπορία και έγινε θέατρο 

επιχειρήσεων του αμερικανικού στρατού, καθώς η μεθόριός της αποτελούσε 

καταφύγιο των Βιετκόνγκ. Ταυτόχρονα, βρισκόταν σε εξέλιξη το αντάρτικο των 

Κόκκινων Χμερ, με αρχηγό τον Πολ Ποτ, για την κατάληψη της εξουσίας, κάτι που 

κατάφεραν εισβάλοντας στη χώρα για να σταματήσει τις δολοφονίες Βιετναμέζων από 

το καθεστώς, ξεκινώντας έναν πόλεμο που κράτησε μέχρι το 1991
1
. 

 

  

____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84%C

E%B6%CE%B7 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B6%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B6%CE%B7
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Το Βασιλικό Μπαλέτο Των Khmer: 

 

Το Βασιλικό Μπαλέτο της Καμπότζης ή αλλιώς Κλασικός Χορός του Khmer 

(Χμερ) είναι γνωστό για τις περίτεχνες και γεμάτες χάρη κινήσεις των χεριών καθώς 

και για τα πολυτελή, φαντασμαγορικά κοστούμια του. Συνδέεται με την Αυλή των 

Khmer για πάρα πολλά χρόνια (υπολογίζονται πάνω από  1000) και συνοδεύει 

απαραίτητα όλες τις βασιλικές τελετές και εορτασμούς όπως είναι για παράδειγμα οι 

στέψεις, οι γάμοι, αλλά ακόμα και οι διακοπές των Khmer. Το βασιλικό αυτό μπαλέτο 

γλίτωσε παρά λίγο τον αφανισμό τη δεκαετία του '70. 

 

 

 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00060 

© Ministère de la Culture et de Beaux-Arts, με την άδεια της κας Theany Tan (sec. gén. de la 

Commission nationale du Cambodge pour l’Unesco) 

 

Χορός από το Βασιλικό Θέατρο της Καμπότζης 

 

Φορτωμένος με ένα συμβολικό και ιερό ρόλο ο χορός ενσαρκώνει τις 

παραδοσιακές αξίες της κάθαρσης, του σεβασμού και της πνευματικότητας. Το 

ρεπερτόριό του απαθανατίζει τους θρύλους και τους μύθους του λαού των Khmer, για 

αυτό και θεωρείται από τους Καμποτζιανούς ως έμβλημα αυτού του λαού. Στον 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00060


22 

 

κλασικό χορό των Χμερ γίνονται ευδιάκριτοι τέσσερις χαρακτήρες: η γυναίκα Neang, 

ο άνδρας Neayrong, ο γίγαντας Yeak και ο πίθηκος Sva όπου ο καθένας έχει φυσικά 

τα δικά του χρώματα, κοστούμια, μακιγιάζ και μάσκες. 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00060 

© Ministère de la Culture et des Beaux-Arts, με την άδεια της κας Theany Tan (sec. gén. de la 

Commission nationale du Cambodge pour l’Unesco) 

 

Ηθοποιός με μάσκα από το Βασιλικό Θέατρο της Καμπότζης 

 

Απαιτούνται, φυσικά, πολλά χρόνια εντατικής εκπαίδευσης για τους χορευτές 

πάνω στις χειρονομίες και τις στάσεις  με τις οποίες διερμηνεύουν ολόκληρη τη γκάμα 

των ανθρωπίνων συναισθημάτων. Ο χορός συνοδεύεται από μια ορχήστρα και μια 

ορχήστρα η οποία αφηγείται την πλοκή, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα τα οποία 

εκφράζουν οι χορευτές. 

   

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00060
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http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00060 

© Ministère de la Culture et des Beaux-Arts, με την άδεια της κας Theany Tan (sec. gén. de la 

Commission nationale du Cambodge pour l’Unesco) 

 

Μουσικοί από το Βασιλικό Θέατρο της Καμπότζης 

 

Ο σεβασμός για τους χορευτές είναι τόσο μεγάλος που τους θεωρούν 

αγγελιαφόρους  βασιλιάδων κοντά στους θεούς και τους πρόγονούς τους. Το βασιλικό 

αυτό μπαλέτο έπαψε να υπάρχει κάτω από το πολίτευμα των ερυθρών Khmer
1
. Το 

1979, μετά την πτώση των ερυθρών, επανεμφανίστηκαν χορευτικοί θίασοι που 

παρουσίαζαν το παλιό ρεπερτόριο. Το Βασιλικό Μπαλέτο έχει επανακτήσει μεγάλο 

 

 

____________________ 

 

1. Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να πούμε περιληπτικά, ότι οι ερυθροί Khmer ήταν κόμμα το 

οποίο κατέλαβε την εξουσία στη Καμπότζη το 1975 με αρχηγό τον Σαλότ Σαρ, ο οποίος είχε 

υιοθετήσει το ψευδώνυμο Πολ Ποτ. Ο Πολ Ποτ ήταν αποκομμένος από όλους, φρόντιζε να 

βρίσκεται στην αφάνεια και πέρασε το περισσότερο χρόνο της ζωής του στη ζούγκλα. Είναι ο 

κύριος υπεύθυνος για το γεγονός ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι πόλεις 

άδειασαν, γιατροί, δάσκαλοι, επιστήμονες απαγορεύτηκαν, οι χορευτές και δάσκαλοι του 

βασιλικού μπαλέτου εξαλείφθηκαν, το χρήμα καταργήθηκε, η κεντρική τράπεζα 

ανατινάχτηκε στον αέρα, και ότι τα νοσοκομεία, τα ταχυδρομεία και οι συγκοινωνίες 

σταμάτησαν. Ο Πολ Ποτ μετά την πτώση των ερυθρών Khmer το 1979 πέρασε το υπόλοιπο 

της ζωής του στη ζούγκλα όπου και πέθανε το 2001. 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00060
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μέρος της πρότερής του αίγλης αλλά ακόμα αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της 

έλλειψης χρηματοδότησης, χώρων παραστάσεων αλλά και λόγω των σύγχρονων 

media. Έτσι, κινδυνεύει να διαμορφωθεί σε τουριστικό αξιοθέατο
1
!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00060 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00060
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  Το θέατρο σκιών Sbek Thom: 

 

Το Sbek Thom είναι θέατρο σκιών των Khmer, κατά τη διάρκεια του οποίου 

χρησιμοποιούνται δίμετρες κούκλες φτιαγμένες από διχτυωτό δέρμα αλλά δεν έχουν 

λόγο, δηλαδή θα λέγαμε πως δεν μιλάνε στο έργο. 

 

 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=00108 

© National Museum of Cambodia, με την άδεια της κας Theany Tan (Gen. sec. of the 

National Commission of Cambodge for Unesco) 

 

Χορευτικό θέατρο σκιών Khmer – Εθνικό Μουσείο της Καμπότζης 

 

Tο Sbek Thom όπως και το βασιλικό μπαλέτο και το θέατρο με τις μάσκες 

υπάρχουν από πολύ παλιά, θεωρούνται ιερά και είναι παλαιότερα και από την περίοδο 

Angkorian, η οποία υπολογίζεται ότι  ξεκίνησε λίγο μετά το 800 δηλαδή στα πρόωρα 

χρόνια του 9ου αιώνα και έλαβε τέλος τον 15ο αιώνα, συγκεκριμένα το 1431 μ.Χ., 

περίοδος που - στον τομέα του πολιτισμού και της πολιτικής - θεωρείται ο χρυσός 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=00108
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αιώνας του πολιτισμού των Χμερ. 

Τα θέατρα αυτά λοιπόν (το Sbeck Thom, το βασιλικό μπαλέτο, το θέατρο με τις 

μάσκες) είναι αφιερωμένα στις θεότητες και δίνονται παραστάσεις αρκετά σπάνια 

περίπου δηλαδή τρεις με τέσσερις φορές το χρόνο και σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, 

όπως είναι για παράδειγμα η πρωτοχρονιά των Χμερ, τα γενέθλια του βασιλιά, ή και 

προς τιμήν κάποιων σημαντικών και διάσημων ανθρώπων. Ύστερα από την πτώση 

των Angkor το 1431 το Sbek Thom εξελίχθηκε πέραν της ιεροτελεστικής του 

δραστηριότητας και έγινε ξεχωριστή και ανεξάρτητη τέχνη, χωρίς όμως να χάσει την 

τελετουργική του υπόσταση. Η κατασκευή των μορφών (κουκλών) είναι πολύ 

χρονοβόρα καθώς απαιτείται πολύς κόπος και λεπτομερειακή ακρίβεια.  

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=00108 

© Ministère de la Culture et des Beaux-Arts, με την άδεια της κας Theany Tan (sec. 

gén. de la Commission Νationale du Cambodge pour l’Unesco) 

 

Κατασκευαστής μαριονέττας - Καμπότζη 

 

Οι δίμετρες αυτές κούκλες φτιάχνονται σε μία ειδική τελετή για κάθε κούκλα-

χαρακτήρα από ένα μόνο κομμάτι δέρματος. Η βαφή των δερμάτων γίνεται με ένα 

διάλυμα το οποίο φτιάχνεται από ένα συγκεκριμένο δέντρο, το δέντρο Kandaol. Ο 

τεχνίτης-ειδικός στην υλοποίηση της κούκλας σχεδιάζει αφού πρώτα έχει 
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επεξεργαστεί στο δέρμα την επιθυμητή φιγούρα. Μετά από αυτό, πρέπει να 

χρωματίσει την κούκλα και να την κολλήσει σε δύο συνήθως ξυλάκια από μπαμπού, 

τα οποία βοηθούν τον χορευτή στο να κατευθύνει ευκολότερα την τεράστια κούκλα. 

Οι παραστάσεις δίνονται συνήθως όπως είναι λογικό μετά τη δύση του ηλίου καθώς 

είναι θέατρο σκιών και έχει ανάγκη το σκοτάδι. Όσον αφορά στον τόπο των 

παραστάσεων, γνωρίζουμε ότι πραγματοποιούνται στην ύπαιθρο, δίπλα από έναν 

ορυζώνα ή μια παγόδα. Ένα μεγάλο πανί που αποτελεί το σκηνικό, υψώνεται ανάμεσα 

σε δύο ψηλά παραπετάσματα συνήθως από καλάμι που λέγονται κουιντόν, μπροστά 

από μια μεγάλη φωτιά παλαιότερα, και στην εποχή μας μπροστά από προβολείς. Οι 

σκιές των μαριονεττών προβάλλονται στην οθόνη, τη μεγάλη άσπρη σκηνή. Οι 

καλλιτέχνες που χειρίζονται τις κούκλες τις εμψυχώνουν κατά κάποιο τρόπο με 

ακριβή και συγκεκριμένα χορευτικά βήματα. Η παράσταση βέβαια έχει μουσική 

υπόκρουση αλλά και αφήγηση καθώς συνοδεύεται από ορχήστρα και δύο αφηγητές.  

Εμπνευσμένο από το Reamker, το οποίο είναι ένα καμποτζιανό επικό ποίημα 

που μιλάει για τις βουδιστικές ιδέες και την ισορροπία του καλού και του κακού στον 

κόσμο και αποτελεί την Χμέρ εκδοχή του Ramayana, αυτές οι επικού χαρακτήρα 

παραστάσεις διαρκούν αρκετές νύχτες και απαιτούν μέχρι και 160 κούκλες για μία 

μόνο παράσταση. Πολλές από αυτές τις μαριονέτες καθώς και πολλοί καλλιτέχνες 

'χάθηκαν' από το καταπιεστικό καθεστώς των ερυθρών Χμερ, το οποίο σχεδόν 

αφάνισε την ιερή αυτή τέχνη καθώς και πολλές άλλες όπως για παράδειγμα το 

Βασιλικό Μπαλέτο. Από το 1979 και μετά το Sbek Thom σταδιακά επανήλθε στη ζωή 

χάρη σε ορισμένους και ταυτόχρονα λίγους επιζώντες καλλιτέχνες. Δύο πολύ γνωστά 

ονόματα που βοήθησαν στην αναγέννηση αυτή του Sbek Thom είναι ο Ti Chean και ο 

Mat Noeurm. Μέχρι τώρα 3 θέατρα σκιών έχουν καταφέρει να αναγεννηθούν από τις 

στάχτες τους, βεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την μετάδοση της γνώσης και των 

ικανοτήτων συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών της κατασκευής των μαριονετών 

που είναι εξίσου σημαντικές. Σε ολόκληρη την Καμπότζη υπάρχουν μόνο τέσσερις 

θίασοι Sbek Thom. Στις μέρες μας το Sbek Thom αντικαθίσταται συχνά από μοντέρνα 

τραγούδια και μουσική. Αυτή η ολοένα αυξανόμενη τάση παραμέλησής του οδηγεί 
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τους καλλιτέχνες στο να αρνηθούν και αυτοί την τέχνη αυτή και να ασχοληθούν με 

κάποιο άλλο είδος τέχνης για να επιβιώσουν. Με αποτέλεσμα να χάνουν σιγά σιγά τις 

δεξιότητες και τις γνώσεις τους οι καλλιτέχνες και το Sbek Thom  μετά από τόσους 

μακροχρόνιους αγώνες για την επιβίωση του, τελικά να ξεχαστεί! Για αυτό το λόγο 

πρέπει η μετάδοση των γνώσεων να επικεντρωθεί κυρίως στις νεότερες γενιές έτσι 

ώστε το Sbek Thom αλλά και καμία άλλη πολιτισμική κληρονομιά να μην χαθεί
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ 

1. πληροφορίες από: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=00108 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=00108
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Κίνα
1
 

 

 

Η Κίνα είναι μία από τις χώρες που βρίσκονται στην Ασία η οποία χρησιμοποιεί 

τη μάσκα σε τελετές και δρώμενα. Ο πληθυσμός της φτάνει τον αριθμό 1.130.483.000 

κατοίκων
2
. 

Η σχέση αυτής της χώρας με την μάσκα και το θέατρο έχει ξεκινήσει εδώ και 

πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι που κατοικούν στην Κίνα έχουν συνδυάσει τη μάσκα με 

διάφορες τελετές μέσα από την θρησκεία τους και τις παραδόσεις τους. Οι τελετές 

 ____________________ 

 

1. http://geografia.comxa.com/Asia/Kina/Kina.htm 

2. πληροφορίες από: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%

CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%

CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82 

http://geografia.comxa.com/Asia/Kina/Kina.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
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αυτές είχαν διάφορα θέματα, παραδείγματος χάριν εναρκτήριες τελετές, νεκρικές 

τελετές ή τελετές αφιερωμένες σε θεούς είτε για να ζητήσουν κάποια χάρη είτε 

κάνοντας παραδοσιακές τελετές για καλή σοδειά και εύφορο κλίμα. 

 

Τελετουργίες 

Η τελετουργία των αγρών:  

Μία τελετή η οποία γίνεται στην Κίνα και είναι πολύ εντυπωσιακή είναι η 

τελετή που την αφιερώνουν στο Θεό των Αγρών. Θεό των Αγρών ονόμαζαν τον θεό 

Μαρς ο οποίος αρχικά ήταν ο θεός της γονιμότητας και αργότερα σχετίστηκε με τον 

πόλεμο Αυτή η τελετή γίνεται κατά τη διάρκεια των κοινοτικών εορτών σε χωράφια ή 

χωριά, στη Jilin και σε άλλες επαρχίες στη Βορειοανατολική Κίνα. Ο σκοπός των 

αγροτών είναι να ζητήσουν από τον θεό να είναι καλή η σοδιά τους και να έχουν καλή 

τύχη για τα χωράφια τους. Σε αυτή την τελετή συμμετέχουν όλοι ανεξαρτήτου 

ηλικίας. Μουσικοί παίζουνε διάφορα κρουστά αλλά και ένα ιδιαίτερο πνευστό όργανο, 

τη suona -  η οποία μοιάζει με όμποε. Χορευτές αλλά και απλοί άνθρωποι χορεύουν 

στο ρυθμό της μουσικής δίπλα σε φωτιές και ανάμεσα σε χωράφια  φορώντας 

πολύχρωμες στολές, με μάσκες ή και χωρίς. Οι ενδυμασίες τους είναι πολύ ιδιαίτερες. 

Έχουν πολλά και φωτεινά χρώματα. Οι άνδρες φοράνε συνήθως άσπρα παντελόνια 

και μπλούζες με έντονα χρώματα. Οι γυναίκες φοράνε μακριά φουστάνια με 

διαφορετικά χρώματα η καθεμία στα οποία το πάνω μέρος έχει διαφορετικό χρώμα 

και για αυτό το λόγο μοιάζει να φοράνε μπλούζες. Οι μάσκες είναι απλές με χρώματα 

και κάποιες φορές έχουν ζωγραφισμένα πάνω τους τα χαρακτηριστικά ενός 

προσώπου
1
. 

____________________ 

 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=340 

 

 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=340
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Η θιβετιανή  Όπερα: 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00208 
© 2008, by the Intangible Cultural Heritage and Protection Office in Tibet Autonomous 

Region of P.R. of China, με την άδεια της Unesco (02542) 

 
Μάσκα από την αυτόνομη περιοχή του Θιβέτ της Λ.Δ. της Κίνας 

Ένα διαφορετικό δρώμενο που διοργανώνεται και αυτό στην Ασία και 

συγκεκριμένα στο οροπέδιο Qinghai – Tibetan στη Δυτική Κίνα, είναι η 

θιβετιανή  Όπερα. Αυτό το δρώμενο είναι ιδιαίτερα γνωστό σε όλη την Κίνα επειδή 

συνδυάζει παραδοσιακό τραγούδι, χορό, διήγηση ιστοριών, ψαλμούς, ακροβατικά και 

θρησκευτικά δρώμενα.  

Η τελετή ξεκινάει με την κάθαρση της σκηνής και τις ευλογίες από τους 

γηραιότερους και ολοκληρώνεται με περαιτέρω ευλογίες. Οι παραστάσεις γίνονται σε 

πλατείες ή ναούς αλλά και πάνω σε σκηνή. Το κέντρο αυτού του χώρου 

καταλαμβάνει ένα δέντρο το οποίο είναι τοποθετημένο στο έδαφος, τυλιγμένο σε 

πολύχρωμο χαρτί και περιτριγυρισμένο από εξαγνισμένο νερό και θεατρικούς 

στυλοβάτες. 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00208


32 

 

Οι ηθοποιοί φορούν παραδοσιακές μάσκες διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων 

σε αντίθεση με το απλό τους μακιγιάζ. Μερικές φορές οι ηθοποιοί φορούν μάσκες για 

να προσδιορίσουν έναν χαρακτήρα. Τα ρούχα τους έχουν διάφορα έντονα χρώματα 

και πολλές φορές είναι φαρδιά. Οι ιστορίες της θιβετιανής όπερας αφηγούνται το 

θρίαμβο του Καλού και την τιμωρία του Κακού
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00208 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00208
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Κορέα 

Η Κορέα είναι μία χερσόνησος στην Ανατολική Ασία. Σε αυτή τη χώρα 

συναντάμε ξανά τη χρήση μάσκας σε τελετές και δρώμενα. 

 

 

 

Ο χορός Cheoyongmu: 

Ένα εντυπωσιακό και παλιό δρώμενο είναι ο χορός Cheoyongmu. Ο 

Cheoyongmu είναι ένας χορός βασισμένος στο κορεάτικο μύθο Cheoyong. Σε αυτό το 

μύθο ο βασιλιάς Heongang  διέλυσε το κακό πνεύμα, το οποίο είχε επιτεθεί στην 

γυναίκα του, τραγουδώντας ένα τραγούδι που είχε γράψει αυτός, και χορεύοντας. Οι 

παλαιότεροι χρησιμοποιούσαν αυτόν το χορό για να διαλύσουν μάγια, ως ικεσία για 

ηρεμία στις βασιλικές δεξιώσεις ή κατά τη διάρκεια τελετών εξορκισμού την 

Παραμονή της Πρωτοχρονιάς για καλοτυχία. 
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http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00189 
© 2000, by Cultural Heritage Administration, με την άδεια της Unesco (01530) 

 

Χορευτές στο δρώμενο Cheoyongmu - Κορέα 

 

Αυτός ο χορός τελείται από πέντε άνδρες ντυμένους στα χρώματα: λευκό, μπλε, 

μαύρα, κόκκινα και κίτρινα-που αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα- 

και το κέντρο. Οι χορευτές κινούνται με ζωντάνια και μεγαλοπρέπεια στο ρυθμό της  

μουσικής. Πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι το να δημιουργήσεις μία μάσκα των 

Cheoyong προσφέρει μια πολύτιμη ευκαιρία για παραδοσιακή χειροτεχνία
1
.  

 

 

 

____________________ 

 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00189 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00189
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00189
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Το φεστιβάλ Gangneung Danoje: 

 

Μία εντελώς διαφορετική εορτή που γίνεται πάλι στην Κορέα και συγκεκριμένα 

Gangneung, που βρίσκεται στην οροσειρά Taebaek της Κορεάτικης χερσονήσου, είναι 

το φεστιβάλ Gangneung Danoje. Αυτή η εορτή τιμά τη θεότητα των βουνών και άλλες 

αρσενικές και θηλυκές θεότητες. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει παραδοσιακή μουσική, 

λαϊκό τραγούδι Odokddegi, το δράμα με μάσκες Gwanno, αφηγηματική ποίηση και 

διάφορα λαοφιλή παιχνίδια. Διαρκεί τέσσερις εβδομάδες. Ξεκινά με την ζυθοποιία 

ενός ιερού ποτού και τη σημαντική τελετή Dano, στην οποία παίζει σημαντικό ρόλο 

ένα τελετουργικό αντικείμενο από φτερά καμπανάκια και μπαμπού. Μέσων αυτών 

των τελετών οι κάτοικοι αυτής της περιοχής πιστεύουν ότι είναι προστατευμένοι από  

φυσικές καταστροφές και έτσι ζουν με ευημερία. 

Όσοι παρακολουθούν αυτό το φεστιβάλ μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες 

δραστηριότητες, παραδείγματος χάριν παρασκευή μπύρας, κατασκευή μασκών και 

στο λούσιμο των μαλλιών τους με νερό Αγριόκρινου.   

Οι άνθρωποι φοράνε μπλε και κόκκινα ρούχα και βαμμένες κόκκινες φουρκέτες 

με τις ρίζες της ίριδας. Επίσης φοράνε ρίζες ίριδας γύρω από την μέση τους για να 

αποκρούουν τα κακά πνεύματα
1
. 

 

 

 

 

 

____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=flvplayer&pg=33&vo=2&vl=Fre&i

d=1751 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=flvplayer&pg=33&vo=2&vl=Fre&id=1751
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=flvplayer&pg=33&vo=2&vl=Fre&id=1751
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Το θέαμα Namasadang Nori:  

 Ένα άλλο θέαμα που σήμερα θεωρείται παράσταση θεάτρου είναι το 

Namasadang Nori που κυριολεκτικώς σημαίνει το «Θέατρο των Αρσενικών 

Περιπλανώμενων Κλόουν».  Είναι μια παράσταση που ξεκίνησε από 

περιπλανώμενους διασκεδαστές και σήμερα συνεχίζεται από επαγγελματικούς 

θιάσους στην Δημοκρατία της Κορέας. Σε αυτή την παράσταση οι θεατές έχουν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν πολλά και διαφορετικά δρώμενα. Η παράσταση 

αποτελείται από έξι στοιχεία. Ένα μικρό συγκρότημα που παίζει «αγροτική μουσική» 

τονίζοντας τους ήχους από τα κρουστά - ιδιαίτερα το μεταλλικό ήχο του γκονγκ και 

των τυμπάνων -, ένα δρώμενο με μασκαρεμένους που παρουσιάζει τέσσερις κωμικές 

σκηνές με χαρακτήρες από όλες τις κοινωνικές τάξεις, ένας ακροβάτης πάνω σε ένα 

τεντωμένο σκοινί που ανταλλάζει εξυπνάδες με έναν κλόουν στο έδαφος, πέντε 

μαριονέτες που παίζουν επτά σκηνές μαζί με έναν αφηγητή και μουσικούς, ένα 

ακροβατικό δρώμενο που συνδυάζει τη σωματική άσκηση, κωμικούς διαλόγους και 

μουσική αλλά και μία εντυπωσιακή επίδειξη με στεφάνια και ένα ξύλινο ραβδί. Μέσα 

σε αυτή την παράσταση οι ηθοποιοί χρησιμοποιούν κάποιες φορές τη μάσκα για να 

βοηθηθούν αλλά και για να βάλουν τον θεατή μέσα στο κλίμα του δρώμενου. Ο 

μασκαρεμένος  χορός και το κουκλοθέατρο θέτουν το θέμα της καταπίεσης που 

υφίστανται τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα καθώς και οι γυναίκες σε μια 

ανδροκρατούμενη κοινωνία. Μέσο της σάτιρας οι παραστάσεις αυτές διακηρύσσουν 

τα ιδανικά της ισότητας και της ελευθερίας στηρίζοντας παράλληλα και τους 

φτωχούς
1
. 

 

 

____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=362 

 

 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=362
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http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00412 
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http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00412
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Κίνα: 

Στην Κίνα οι μάσκες φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί για τις αρχαίες 

θρησκευτικές τελετές. Οι εικόνες των ανθρώπων που φορούν τις μάσκες έχουν βρεθεί 

στα έργα ζωγραφικής βράχου κατά μήκος του ποταμού Yangtze. Οι πιο πρόσφατες 

μορφές μασκών συγκεντρώνουν τους μύθους και τα σύμβολα από το σαμανισμό και 

το βουδισμό. Μάσκες χορού Shigong χρησιμοποιήθηκαν στα τελετουργικά των 

σαμάνων για να ευχαριστήσουν τους Θεούς, ενώ μάσκες χορού nuo 

χρησιμοποιήθηκαν για να ευχαριστήσουν τους θεούς που τους προστάτευσαν από τα 

κακά πνεύματα. Οι γαμήλιες μάσκες χρησιμοποιήθηκαν για να προσευχηθούν για την 

καλή τύχη και έναν μόνιμο γάμο, ενώ η «κατάποση των ζωικών μασκών» συνδέθηκε 

με την προστασία του σπιτιού και συμβόλισε τη «κατάποση» της καταστροφής. Οι 

μάσκες οπερών χρησιμοποιήθηκαν σε μια βασική μορφή όπερας που εκτελούνταν 

χωρίς σκηνικά. Αυτό οδήγησε στα ζωηρόχρωμα σχέδια του προσώπου που βλέπουμε 

σε σημερινό Jingju (όπερα του Πεκίνου). 

 

Κορέα: 

Οι κορεατικές μάσκες συνδέουν μια μακροχρόνια παράδοση με το σαμανισμό 

και αργότερα τον τελετουργικό χορό. Οι κορεατικές μάσκες χρησιμοποιήθηκαν 

τελετουργικά στον πόλεμο (στους στρατιώτες και στα άλογά τους), στις ιεροτελεστίες 

ενταφιασμών στις σαμανιστικές τελετές για να οδηγήσουν μακριά τα κακά πνεύματα, 

στις μάσκες θανάτου για να θυμηθούν τα πρόσωπα των μεγάλων ιστορικών 

προσώπων και στις τέχνες, ιδιαίτερα στους τελετουργικούς χορούς, τα αριστοκρατικά, 

και θεατρικά παιχνίδια. Οι παρούσες χρήσεις είναι ως μικροσκοπικές μάσκες για τα 

αναμνηστικά τουριστών, ή στα κινητά τηλέφωνα όπου κρεμούν ως φυλακτά καλής 

τύχης. 

 

 



39 

 

Ιαπωνία 

Οι ιαπωνικές μάσκες είναι μέρος μιας πολύ παλαιάς και ιδιαίτερα περίπλοκης 

και τυποποιημένης θεατρικής παράδοσης. Αν και οι ρίζες είναι στους προϊστορικούς 

μύθους και τις λατρείες, έχουν αναχθεί σε καθαρές μορφές τέχνης. Οι παλαιότερες 

μάσκες είναι το gigaku. Η μορφή δεν υπάρχει πλέον, και ήταν πιθανώς ένας τύπος 

παρουσίασης χορού. Το bugaku αναπτύχθηκε από αυτό – ένας σύνθετος χορός-δράμα 

που χρησιμοποίησε τις μάσκες με τα κινητά σαγόνια. Οι μάσκες φοριούνται σε όλες 

τις παραδοσιακές τελετουργίες (που διαρκούν πολύ) και είναι συνεπώς πολύ ελαφριές. 

Η μάσκα nō είναι το ανώτατο επίτευγμα της ιαπωνικής παραγωγής μάσκας. Οι μάσκες 

Nōh αντιπροσωπεύουν τους Θεούς, τους άνδρες, τις γυναίκες, τους τρελούς και τους 

διαβόλους, και κάθε κατηγορία έχει πολλές υποδιαιρέσεις. Το Kyōgen είναι σύντομες 

φάρσες με τις μάσκες, και συνοδεύει τα τραγικά παιχνίδια nō. Το Καμπούκι είναι το 

θέατρο της σύγχρονης Ιαπωνίας, που έχει τις ρίζες του στις παλαιότερες μορφές, αλλά 

με αυτήν την μορφή οι μάσκες αντικαθίστανται από τα χρωματισμένα πρόσωπα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  Β΄ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ 

 

Ινδία 

 

 



41 

 

Γεωγραφία:  

 Η Ινδία βρίσκεται στην Νότια Ασία. Είναι η έβδομη κατά σειρά μεγαλύτερη 

χώρα στον κόσμο, αφού έχει συνολική έκταση γης 3.287.590 τετραγωνικά χιλιόμετρα.  

Αποτελείται από 1.210.193.422  κατοίκους, πράγμα που σημαίνει ότι εντάσσεται στη 

δεύτερη χώρα με τον περισσότερο πληθυσμό. Εκτός από αυτά, εκτείνεται από την 

οροσειρά των Ιμαλαΐων μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό (νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά). 

Συνορεύει στο ανατολικό  άκρο της με το Μπαγκλαντές και τη Βιρμανία, βόρεια με 
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την Κίνα, το Μπουτάν και Νεπάλ. Τέλος, βορειοδυτικά συνορεύει με το Πακιστάν, 

νότια και δυτικά βρέχεται από την αραβική θάλασσα, ενώ νοτιοανατολικά βρέχεται 

από τον Ινδικό Ωκεανό και τον κόλπο της Βεγγάλης
1
.     

 

Ιστορία: 

 Οι  πρώτοι ιθαγενείς κάτοικοι της χώρας είχαν πολύ κακή τύχη. Κι αυτό διότι 

κάποιοι λαοί από τον βορρά,  τους εξόντωσαν και τους επέβαλλαν πίστη στη δική τους 

θρησκεία, τον λεγόμενο ΒΕΔΙΣΜΟ (2000 π.Χ). Προκειμένου λοιπόν να αποβάλουν  

από την καθημερινότητά τους αυτή την θρησκεία, που τους είχε επιβληθεί, 

κατόρθωσαν να  δημιουργήσουν νέες θρησκείες όπως το βουδισμό και το ζαϊνισμό 

καθώς επίσης και διάφορες αιρέσεις μεταξύ των τριών αυτών θρησκειών, οι οποίες 

προκάλεσαν αντιπαλότητες - διαφωνίες και συνεπώς πολιτικούς και φυλετικούς 

ανταγωνισμούς. Ακόμα, σε αυτήν "την ιστορία"  εμπλέκονται οι περιβόητοι Πέρσες, 

των οποίων ο βασιλιάς  τους  Δαρείος, εκμεταλλεύεται τα προαναφερθέντα γεγονότα, 

 _____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
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με αποτέλεσμα να εισβάλει στο δυτικό τμήμα της χώρας και να το καταλάβει (517 

π.Χ). 

 Στην αρχαιότητα, η Ινδία ήταν χωρισμένη σε 118 βασίλεια. Τα βασίλεια αυτά 

διαιρούνταν σε επιμέρους τμήματα, σε 7 τάξεις. 

- στους φιλοσόφους, 

-τους γεωργούς, 

-τους βοσκούς, 

-τους τεχνίτες, 

-τους στρατιώτες, 

-και τέλος στους συμβούλους του βασιλιά. 

 

Τελετουργίες 

Ο χορός Chau: 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00337 

© 2009 Sangeet Natak Akademi, New Delhi, με την άδεια της Unesco (03393) 

 

Ο χορός Chau 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00337
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 Στην Ινδία γίνονταν πολλές  τελετουργίες σύμφωνα με τις παραδόσεις και τα 

έθιμα. Αρχικά, ο χορός Chau που ήταν έθιμο να τελείται στην ανατολική Ινδία, 

αναπαριστούσε ήρωες ή γενικά κάποια ιστορία από έπη. Επιπρόσθετα, ο χορός αυτός 

έχει τρία διαφορετικά στιλ που υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί από ορισμένες 

επαρχίες. Αυτά είναι τα Purulia, Seraikella και Mayubhanj
1
. Από αυτά, τα δύο πρώτα 

χρησιμοποιούν μάσκες. Ο  Chau περιέχει αναπαραστάσεις μαχών, ζώων, πουλιών 

καθώς και  των εργασιών που εκτελούν οι γυναίκες-νοικοκυρές στο σπίτι. Κατά το 

έθιμο, ο χορός αυτός τελείται με διάφορα πνευστά, όπως καλαμένιες φλογέρες κ.ά., 

και ίσως μαζί με διάφορα τύμπανα που συνεισέφεραν στο ρυθμό
2
. 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00337 

© 2009 Sangeet Natak Akademi, New Delhi, με την άδεια της Unesco (03389) 

 

Χορευτές από το Νέο Δελχί 

____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00337 

2. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=170 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00337
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00337
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=170
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Το  Ramman: 

Άλλη τελετουργία υπάρχει στη Βόρεια Ινδία. Συγκεκριμένα στα χωριά Saloor-

Dungra,όπου γύρω στα τέλη Απριλίου τελούν το  Ramman, μια θρησκευτική γιορτή 

προς τιμήν του τοπικού θεού Bhumiyal Devta. Η τελετουργία γίνεται ως εξής: Αρχικά 

γίνεται απαγγελία του έπους Rama και άλλων σημαντικών για την περιοχή θρύλων. 

Στη συνέχεια τελείται μια παράσταση συνοδευόμενη από τραγούδια. Σε αυτήν την 

τελετουργία συμμετέχει κάθε κοινωνική τάξη και κάθε άνθρωπος,                                     

π.χ: οι νέοι και οι ηλικιωμένοι συμμετέχουν στην παράσταση, ενώ οι Βραχμάνοι είναι 

εκείνοι που κάνουν τελετές και αυτοί που προσεύχονται. Οι τελευταίοι και 

σημαντικότεροι είναι οι Bhandaris, οι οποίοι είναι οι μόνοι που επιτρέπεται να 

φορέσουν τις ιερές μάσκες. Αυτές οι συγκεκριμένες ιερές μάσκες έχουν στο πρώτο 

μισό αναπαράσταση ανθρώπου και στο δεύτερο της θεότητας Hindu, Narasimha (που 

εμφανίζεται στην προκειμένη περίπτωση ως λιοντάρι)
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00281 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00281
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Η Ramlila: 

Παράλληλα, μια ακόμη τελετουργία γίνεται στην Βόρεια Ινδία, η Ramlila. Αυτή 

η συγκεκριμένη τελετή, είναι μια δραματική λαϊκή αναπαράσταση της ζωής του Ram, 

ο οποίος μονομάχησε με τον Ravan. Η συγκεκριμένη ιστορία είναι έπος, λεγόμενη ως 

Ramayana
1
. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:An_Ramlila_Actor_In_The_Role_of_Ravana.jpg#file 

άδεια, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, via Wikimedia Commons 

 

Ηθοποιός της τελετουργίας Ramlila, υποδύεται τον Ravana 

 

 Ο Ravan είναι ο πρωταρχικός ανταγωνιστικός χαρακτήρας του έπους των 

Hindu Ramayana. Στο κλασικό κείμενο περιγράφεται κυρίως αρνητικά, καθώς 

παρουσιάζεται να απαγάγει τη σύζυγο του Rama τη Sita για να εκδικηθεί τον Rama 

και τον αδερφό του Lakshmana που είχαν κόψει τη μύτη της  αδερφής του 

Suprananka. O Ravana περιγράφεται ως ο αφοσιωμένος πιστός του θεού Shiva και ως 

ικανός διοικητής της Veena. Ο ίδιος έχει τους απολογητές και τους δικούς του πιστούς 

στην παράδοση των Hindu, μερικοί από τους οποίους πιστεύουν ότι η περιγραφή του 

ως ανθρώπου με δέκα κεφάλια είναι μια αναφορά στο ότι κατέχει μια πολύ βαθειά 

γνώση που τον κάνει τόσο δυνατό όσο 10 μαθητές
2
. 

 

 

 ____________________ 

 

1. πληροφορίες από: http://en.wikipedia.org/wiki/Ramlila 

2. πληροφορίες από: http://en.wikipedia.org/wiki/Ravana 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ramlila
http://en.wikipedia.org/wiki/Ravana
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 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00337 

© 2009 Sangeet Natak Akademi, New Delhi, με την άδεια της Unesco (03395) 

 

Χορευτές από φεστιβάλ στη Βόρεια Ινδία 

 

 Διοργανώνονται διάφορα φεστιβάλ σε πολλούς οικισμούς της Βόρειας Ινδίας. 

Σε αυτά συμμετέχουν χορικοί, αναπαριστώντας διάφορα πρόσωπα μυθικά (ουσιαστικά 

παίζοντας θέατρο), παίζοντας με το φωτισμό, ακόμα και δημιουργώντας μάσκες, 

κουστούμια, μακιγιάζ και ό,τι άλλο χρειάζεται για να τελεστεί η Ramlila. Τέλος, αυτό 

που προσπαθεί να πετύχει αυτή η τελετουργία στην Βόρεια Ινδία, είναι να ενώνει τον 

κόσμο με το να συνεργάζεται ο ένας με τον άλλον. 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00337
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Μπουτάν 

 

 

 

Γεωγραφία: 

Ας περάσουμε τώρα σε μία άλλη περιοχή και χώρα, το Μπουτάν. Το Μπουτάν 

είναι μία σχετικά μικρή χώρα, η οποία συνολικά έχει έκταση 38.394 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα. Λόγω της μικρής του έκτασης λοιπόν, κατατάσσεται στην 161η 

μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο.   
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 Εκτός από μικρή σε έκταση, έχει εξίσου και μικρό πληθυσμό, αφού αποτελείται 

συνολικά από 691.141 κατοίκους. Η πρωτεύουσα του Μπουτάν είναι η Θίμφου. Το 

Μπουτάν συνορεύει βόρεια με την Κίνα, ανατολικά-δυτικά και νότια το "αγκαλιάζει"  

η Ινδία. Αξιοσημείωτο είναι ότι το βόρειο τμήμα της χώρας συναντά (στις παρυφές) 

τα Ιμαλάια στο ανατολικό τους άκρο! Σε αυτό το σημείο ενώνονται τα αλπικά λιβάδια 

με τις βουνοκορφές των Ιμαλαΐων. Σε εκείνες τις περιοχές είναι σταθερά χαμηλή η 

θερμοκρασία
1
. 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ 

 

1. πληροφορίες από: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AC%CE

%BD 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AC%CE%BD
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Τελετουργίες-Θέατρο  
   

Ο χορός Drametze: 

Στο Μπουτάν λαμβάνουν χώρα πολλές τελετουργίες. Μέσα σε αυτές είναι το 

έθιμο τέλεσης του χορού  Drametze. Η τελετουργία του χορού αυτού, γίνεται δύο  

 
 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00161 

© Yannick Jooris, με την άδεια της ιδίας 

 

Μάσκες από το χορό Drametze 

 

φορές το χρόνο σε ένα ιερό χώρο και διοργανώνεται πάντα από κάποιο μοναστήρι. Ο 

χορός Drametze γίνεται προς τιμήν  ενός βουδιστή γκουρού
1
. Μάλλον του γνωστού 

γκουρού Padmasambhava, ο οποίος ήταν στο Μπουτάν. Σύμφωνα με έναν μύθο, ο 

γκουρού  Padmasambhava (ή Ρινπότσε), πέταξε έναν τίγρη στο πίσω μέρος του ''ναού 

του γκουρού'' (ναός ο οποίος ήταν κτισμένος γύρω από ένα σπήλαιο) με οκτώ 

ονόματα. Από τότε λοιπόν, σε εκείνο το μέρος στο οποίο βρισκόταν η τίγρης ήταν 

αφιερωμένο να εξημερώσει τον δαίμονα Τίγρη (Tiger).  

 ___________________ 

1. πληροφορίες από: 

 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00161 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00161
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00161
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http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00161 

© Yannick Jooris, με την άδεια της ιδίας 

 
Χορευτές του χορού Drametze 

 

Ένας άλλος μύθος όμως υποστηρίζει ότι η πρώην σύζυγος του αυτοκράτορα (Γιεσέ 

Τσόγκυαλ) έγινε μαθήτρια του γκουρού  Padmasambhava. Στη συνέχεια 

μεταμορφώθηκε σε τίγρη, επιστρέφοντας τον γκουρού (που κατά την διάρκεια του 

ταξιδιού τον μετέφερε πάνω στην πλάτη της) από το Θιβέτ στο Taktsang του 

Μπουτάν. Μόλις έφτασαν σε αυτό το μέρος ο γκουρού εμφανίστηκε σε οχτώ μορφές 

(μετενσαρκώθηκε) και από τότε αυτός ο τόπος (που στη συνέχεια επικράτησε ως 

''Φωλιά της Τίγρης'') έγινε ιερός χάρη στον γκουρού
1
. 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=614 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00161
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=614
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 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00161 

© Yoshi Shimuzu,με την άδεια του ιδίου 

 

Μασκοφόροι χορευτές Drametze 

 

Στον χορό  Drametze λοιπόν συμμετέχουν δεκαέξι μασκοφόροι και δέκα άτομα 

για την ορχήστρα. Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη: το στοχαστικό, το οποίο 

αναπαριστά θεούς ειρηνικούς και το αθλητικό, που αναπαριστά οργισμένες θεότητες 

(μη ειρηνικές). Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ενδυμασίας  των χορευτών, είναι 

σίγουρο ότι φορούσαν μανδύες και μάσκες. Με αυτό το ''φαίνεσθαι'', τελούσαν αρχικά 

προσευχή στον ιερό βωμό. 

 

Σε όλες τις τελετουργίες πάντα υπήρχε και ορχήστρα που τις συνόδευε. Έτσι 

λοιπόν στην συγκεκριμένη τελετουργία (χορός  Drametze),η ορχήστρα αποτελείται 

κυρίως από κρουστά που κρατούσαν τον ρυθμό σταθερό (πιατίνια, τύμπανα και ένα 

κρουστό χαρακτηριστικό του πολιτισμού τους) καθώς επίσης και λίγα πνευστά 

(τρομπέτες).  

 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00161
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http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00161 

© 2007, by Institute of Language and Cultural Studies-Semtokha-Bhutan, με την άδεια της 

κας Paimma Lhakden (Gen. Sec. of Bhutan National Commission for UNESCO) 

εικόνα από την ορχήστρα 

 

Το φεστιβάλ αυτό γίνεται στο ίδιο μοναστήρι για πολλούς αιώνες. Είναι πολύ 

σημαντικό φεστιβάλ, αφού έχει πολιτική και θρησκευτική αξία. 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00161
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 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00337 

© 2009 Sangeet Natak Akademi, New Delhi, με την άδεια της Unesco (03390) 
 

Χορός από την Ινδία 
 

Σιγά-σιγά λοιπόν, άρχισε να συνηθίζεται το έθιμο με τα φεστιβάλ και έτσι, τον 

19ο αιώνα δημιουργήθηκαν, διοργανώθηκαν και παρουσιάστηκαν και άλλα φεστιβάλ 

και σε άλλες περιοχές του Μπουτάν.          

 

 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00337
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΚΑ  

 

Ήρθε η ώρα όμως να εξετάσουμε τη χρήση της μάσκας σε γενικό πλαίσιο. 

Μάσκα είναι η κάλυψη του προσώπου κυρίως, ίσως και του σώματος, έτσι ώστε να 

παρουσιάζεται κάτι διαφορετικό και ασυνήθιστο από το συνηθισμένο καθημερινό 

πρόσωπο. Το ποια ακριβώς μορφή αναπαριστά αυτή η επικάλυψη, έχει να κάνει με 

τους μύθους, τα έθιμα, τους χαρακτήρες και τις προφορικές παραδόσεις κάθε 

πολιτισμού. Η μάσκα ανακαλύφθηκε, δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε στην 

αρχαιότητα για πρώτη φορά. Σε πολλές περιοχές (ηπείρους) του πλανήτη, οι μάσκες 

(προσωπεία) τοποθετούνταν σε μουσεία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αισθητική 

τους σημασία. Δηλαδή, εφόσον τα προσωπεία αρχικά κατασκευάζονταν στο φυσικό 

περιβάλλον (ανάμεσα σε δέντρα, πουλιά κλπ.), πρέπει να σκεφτούμε και τελικά να 

αντιληφθούμε για ποιον λόγο είχαν κατασκευαστεί με το συγκεκριμένο ύφος που 

είχαν σκαλισμένο, καθώς επίσης και σε τι είδους «καλέσματα» ανταποκρίνονταν και 

γιατί. 

 

Μάσκα που αναπαριστά ζώο 
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Υπάρχουν πολλών ειδών μάσκες, η κάθε μια από τις οποίες έχει διαφορετική 

έκφραση και ύφος. Η μάσκα, παραδείγματος χάρη, που είναι σκαλισμένη με έκφραση 

συγκίνησης, δηλώνει πως ο ''ηθοποιός'' που θα την φορέσει θα πρέπει να 

αναπαραστήσει μια μορφή συγκινημένη και για να πείσει τους θεατές, θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσει τα σωστά λόγια και τις σωστές κινήσεις.  

Γενικά, όπου υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει και μάσκα. Και αυτό γιατί, δεν 

υπάρχει άνθρωπος που να έχει ''τέλεια'' προσωπικότητα και χαρακτήρα. Έτσι, δεν 

επιθυμεί να φαίνονται τα ελαττώματά του προς τα έξω, δηλαδή στους υπόλοιπους 

ανθρώπους, διότι τον κυριεύει φόβος. Πιστεύει πως τα ελαττώματά του είναι λόγος να 

γίνεται στόχος χλευασμού. Έτσι, «καλύπτει» το πρόσωπό του με μια «μάσκα», 

δείχνοντας προς τα έξω έναν χαρακτήρα που θα επιθυμούσε να έχει και όχι τον 

πραγματικό του (διαφορά είναι-φαίνεσθαι).  

 Ένα σοβαρό πρόβλημα όμως, είναι όταν ο άνθρωπος που «φοράει» αυτή την 

«μάσκα»  στον εαυτό του, μπερδεύεται, και σε συνδυασμό με την φαντασία, αρχίζει 

να πείθει τον εαυτό του πως ο χαρακτήρας που προβάλλει, είναι ο πραγματικός του 

χαρακτήρας. Μόλις λοιπόν αρχίσει να συνειδητοποιεί την ψευδαίσθηση στην οποία 

ήταν εγκλωβισμένος, τότε αρχίζει να αγχώνεται και να ανησυχεί. Οι λαοί λοιπόν που 

χρησιμοποιούν τη μάσκα στις τελετουργίες που πραγματοποιούν, θέλουν εκτός από 

τους προαναφερθέντες λόγους, να ξεφύγουν από την πραγματικότητα και να 

ταξιδέψουν στη φαντασία, διότι τους κυριεύει ο φόβος της εξαφάνισής τους. 
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http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00337 
© 2009 Sangeet Natak Akademi, New Delhi, με την άδεια της Unesco (03396) 

 

Ινδός χορευτής με βαμμένο πρόσωπο 

 

Εκτός από την μεταμόρφωση, το προσωπείο είναι χρήσιμο και για άλλους 

λόγους. Καταρχάς, προσφέρει προστασία όχι μόνο υλικά (π.χ: να προστατεύει κάποιο 

σημαντικό μέρος του σώματος του πολεμιστή σε πόλεμο), αλλά και διαφορετικά. Έχει 

την ιδιότητα να αλλάζει ρόλο, χαρακτήρα, έκφραση, για να διευκολύνει τις όποιες 

συνθήκες. Δίνει την δύναμη σε αυτόν που την φορά, να ταυτιστεί με κάτι το 

υπερφυσικό, δηλαδή με ό,τι αναπαριστά εκείνη (η μάσκα). Τέλος, εκτός από δύναμη, 

δίνει και την ευκαιρία επαφής του φυσικού με τον υπερφυσικό κόσμο (γνωστού και 

αγνώστου). Το προσωπείο είναι ένα αριστούργημα της τέχνης ανάμεσα σε πολλά. 

Είναι επίσης ένα μέσο επικοινωνίας όπως προαναφέρθηκε. 

Η χρήση των προσωπείων, είναι απαραίτητη στις τελετουργίες και ειδικά στις 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00337
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πιο σπουδαίες. Η μάσκα-προσωπείο, είναι στοιχείο ιερότητας. Δεν είναι απλά μια 

διαφορετική, άγνωστη μορφή, είναι πολλά περισσότερα. 

 

Μάσκα που αναπαριστά ζώο 

 

Όπως αναφέραμε αρχικά, η μάσκα είχε και θρησκευτικό ρόλο. Δηλαδή, τη 

χρησιμοποιούσαν σε τελετουργίες. Στη συνέχεια, έγινε και κομμάτι του θεάτρου. Στην 

Δυτική  Ασία, που λαμβάνουν χώρα θρησκευτικές τελετουργίες, είναι απαραίτητη η 

χρήση μάσκας. Σε αυτές τις περιοχές, υπήρχαν άπειρες μάσκες, κυρίως ζωόμορφες 

(αναπαριστούσαν λιοντάρι, αρκούδα, τάρανδο, τίγρη κλπ.) 

 Κλείνοντας, η μάσκα παρ' όλες τις άλλες χρησιμότητες της, δημιουργήθηκε 

πολύ περισσότερο για να βοηθά στην κατανόηση, την επικοινωνία, καθώς επίσης και 

την συνεργασία του κάθε πολιτισμού με τους υπόλοιπους, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται μια “μεγάλη οικογένεια”, με την ευρύτερη έννοια.    
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ΕΝΟΤΗΤΑ  Γ΄ 

ΑΦΡΙΚΗ 
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Μπενίν - Τόγκο 

Ιστορία-Γεωγραφία: 
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Το Μπενίν, τέως Βασίλειο της Δαχομέη είναι χώρα της Δυτικής Αφρικής με 

έκταση 112.622km² και πληθυσμό 8.791.832 κατοίκους, με βάση εκτιμήσεις του 2011. 

Η χώρα έχει πολλά ποτάμια, που στις εκβολές τους σχηματίζουν λιμνοθάλασσες και 

έλη. Κυριότερα είναι ο Νίγηρας (που αποτελεί τα σύνορα με το κράτος του Νίγηρα), 

τα Ουεμέ, Κουφό, Μονό και οι παραπόταμοι του Νίγηρα Σότα, Μεκρού και Αλιμπόρι. 

Το όνομα της πρωτεύουσας είναι Πόρτο-Νόβο. Στις ακτές του Μπενίν 

συμπεριλαμβάνεται και η γνωστή ως Ακτή των Σκλάβων, απ' όπου οι αιχμάλωτοι 

φορτώνονταν σε πλοία και μεταφέρονταν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στοιχεία 

της κουλτούρας και της θρησκείας των σκλάβων της περιοχής απαντώνται μέχρι και 

σήμερα στην Αμερική, όπως για παράδειγμα η τελετουργία του βουντού. Παρά την 

απαγόρευση στο Μπενίν, η θρησκεία του βουντού λατρεύεται την ετήσια εθνική 

Μέρα του Βουντού, όπου συγκεντρώνεται πλήθος πιστών. Παρά το γεγονός ότι το 

Μπενίν γνώρισε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και είναι ένας από 

τους κύριους παραγωγούς βαμβακιού σε ολόκληρη την Αφρική, εντούτοις 

συγκαταλέγεται στον κατάλογο με τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Η οικονομία 

του βασίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο εμπόριο με την ανατολικά γείτονα χώρα 

Νιγηρία
1
. 

 

 

 

 

 

 ____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BD 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BD
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Το Τόγκο, μία στενή λωρίδα γης στις δυτικές ακτές της Αφρικής, αποτελεί για 

πολλά χρόνια στόχο των κριτικών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 

πολιτική διακυβέρνηση. Το Τόγκο είναι χώρα της δυτικής Αφρικής, που συνορεύει με 

την Γκάνα στα δυτικά, με το Μπενίν ανατολικά και την Μπουρκίνα Φάσο βόρεια. Στο 

νότο βρέχεται από τον κόλπο της Γουινέας. Πρωτεύουσά του είναι η Λομέ, ενώ έχει 

συνολική επιφάνεια 56.785 km² και εκτιμώμενο πληθυσμό για τον Ιούλιο του 2009 

6.019.877 κατοίκων. Στις αρχές του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, το Τόγκο περιήλθε υπό 

τις άγγλο-γαλλικές δυνάμεις, ενώ μοιράστηκε στα δύο μετά από εντολή της Λίγκας 

των Εθνών. Το δυτικό κομμάτι της χώρας, που βρισκόταν υπό τη βρετανική διοίκηση 

ενώθηκε στη συνέχεια με τη Γκάνα Γαλλία ενέκρινε την ανεξαρτησία της χώρας το 

1960, και ο πρώτος πρόεδρος του Τόγκο, ο Sylvanus Olumpio, δολοφονήθηκε σε ένα 

στρατιωτικό πραξικόπημα τρία χρόνια μετά. Ο επικεφαλής του στρατού, Gnassingbe 

Eyadema, ανήλθε στην εξουσία μετά από πραξικόπημα το 1967 και διάλυσε κάθε 

πολιτικό κόμμα
1
.  

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%BF 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%BF
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Τελετουργίες: 

To Gelede: 

To Gelede τελείται από μια κοινότητα Yoruba-Nago η οποία απλώνεται στο 

Μπενίν, την Νιγηρία και το Τόγκο. Για περισσότερο από έναν αιώνα αυτή η τελετή 

προσφέρει ένα φόρο τιμής στην Αρχέγονη Μητέρα Iya Nla αλλά και στον ρόλο που 

χρησιμοποιείται η γυναίκα στην κοινωνική οργάνωση αλλά και στην ανάπτυξη των 

φυλών Yoruba. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gelede_Mask.jpg 

άδεια Creative Commons Attribution 3.0 Unported, via Wikimedia Commons 

Sean Pathasema/Birmingham Museum of Art 

 

Μάσκa Gelede από τους Yoruba της Νιγηρίας 

 

Το Gelede επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο μετά τη σοδειά και σε σημαντικά 

γεγονότα, όπως κατά τη διάρκεια ξηρασίας ή επιδημίας, και χαρακτηριστικό του είναι 

οι λαξευτές μάσκες, οι χοροί και οι ψαλμοί τραγουδισμένοι στη γλώσσα των 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gelede_Mask.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
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YORUGA-NAGO. Η τελετή συνήθως λαμβάνει χώρα τη νύχτα σε μια δημόσια 

πλατεία, ενώ οι χορευτές ετοιμάζονται σε ένα κοντινό σπίτι. Οι τραγουδιστές και οι 

τυμπανιστές παρουσιάζονται πρώτοι. Συνοδεύονται από ορχήστρα ακολουθούμενη 

από τους μασκοφόρους χορευτές ενδεδυμένοι φανταχτερά κουστούμια. Υπάρχει 

μεγάλη δόση μαστοριάς όσον αφορά την κατασκευή των μασκών και των 

κουστουμιών. Η παράσταση αφορά σε προφορική κληρονομιά η οποία αναμιγνύει έπη 

και λυρικούς στίχους η οποίοι έχουν έναν τόνο ειρωνείας και χλευασμού, που 

βοηθούνται από σατιρικές μάσκες. Συνήθως χρησιμοποιούν ως συμβολισμό φιγούρες 

από ζώα όπως το φίδι το οποίο συμβολίζει την δύναμη ή το πουλί το οποίο συμβολίζει 

τον μαντατοφόρο των «μητέρων». Επίσης σχηματίζονται διάφορες ομάδες ανδρών και 

γυναικών οι οποίες είναι οδηγούμενες από το αντίστοιχο  φύλο, αυτή η κοινωνία όμως 

κυβερνάται μόνο από γυναίκες. Παρόλο που το Gelede λένε πως είναι μια 

πατριαρχική κοινωνία, η προφορική κληρονομιά και οι χοροί μπορούν να θεωρηθούν 

σαν αδιάσειστη μαρτυρία της προηγούμενης μητριαρχικής κατάστασης.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_22.1584_Gelede_Mask.jpg 

Brooklyn Museum, άδεια Creative Commons Attribution 3.0 Unported, via Wikimedia Commons 

 

Μάσκa Gelede  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_22.1584_Gelede_Mask.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
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Τώρα πια η τεράστια τεχνολογική εξέλιξη - η όποια είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί 

ο παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας - και ο τουρισμός έχουν συμβάλει στην 

μετατροπή του Gelede σε ένα φολκλορικό προϊόν. Παρόλα αυτά η φυλή αυτή δείχνει 

ότι ακόμα έχει την αξία της κληρονομιάς τους, η οποία είναι σημαντική για τις 

προσπάθειες που γίνονται για την προετοιμασία της παραστάσεις και για τον 

σημαντικό αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν στις παραστάσεις
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00002 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00002
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Μαλάουι – Μοζαμβίκη  

  

 

 

Ιστορία - Γεωγραφία 

Η Μοζαμβίκη ή Δημοκρατία της Μοζαμβίκης είναι μια εκτεταμένη χώρα στις 

νοτιοανατολικές ακτές της Αφρικής με έκταση 801.590km² και πληθυσμό 21.669.278, 

με βάση τις εκτιμήσεις του 2009. Ορίζεται βόρεια από την Τανζανία, δυτικά από το 

Μαλάουι, τη Ζάμπια, τη Ζιμπάμπουε, νοτιοδυτικά από τη δημοκρατία της Νοτίου 

Αφρικής και τη Σουαζιλάνδη και ανατολικά από το Δίαυλο της Μοζαμβίκης (Ινδικός 

Ωκεανός). Το όνομα της πρωτεύουσας είναι Μαπούτο. Η χώρα είναι πολυκομματική 

Δημοκρατία, με Πρόεδρο τον Αρμάντο Γκεμπούζα από το 2005 και Πρωθυπουργό τον 

Αλμπέρτο Βακίνα. Σύμφωνα με την έκθεση των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα η 

Μοζαμβίκη κατατάσσεται 45η ανάμεσα σε 168 χώρες
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B2%C

E%AF%CE%BA%CE%B7 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%B7
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Τελετουργίες: 

 

Το Gule Wamkulu: 

Το Gule Wamkulu ήταν μια μυστική λατρεία και περιελάμβανε έναν ιεροτελεστικό 

χορό. Τελείται την περίοδο που ακλουθεί τη σοδειά του Ιουλίου, αλλά μπορεί επίσης 

να τελεστεί σε γάμους, κηδείες και τη στέψη ή το θάνατο ενός Άρχοντα. Προέρχεται 

από την Μεγάλη Αυτοκρατορία των Chewa του 17ου αιώνα. Παρά τις προσπάθειες 

των Χριστιανικών ιεραποστολών να τη απαγορεύσουν, η τελετή αυτή κατάφερε να 

επιβιώσει υπό Βρετανική κυριαρχία, υιοθετώντας κάποιες πτυχές του Χριστιανισμού. 

Συνεπώς, οι άντρες Chewa γίνονταν μέλη της Χριστιανικής εκκλησίας, καθώς και 

μέλη Nyau. Πάντως ο Gule Wamkulu σταδιακά χάνει τον αρχικό σκοπό και νόημα και 

συρρικνώνεται στο να διασκεδάσει τους τουρίστες, μεταξύ των άλλων και για 

πολιτικούς σκοπούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι χορευτές NYAU φορούν κοστούμια 

και μάσκες από ξύλο και ψάθα, αντιπροσωπεύοντας μια μεγάλη ποικιλία χαρακτήρων 

όπως άγρια ζώα, πνεύματα νεκρών, δουλεμπόρους αλλά και πιο σύγχρονων φιγούρων, 

όπως ελικόπτερα, κλπ
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00142 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00142
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Νιγηρία
1
 

 

 

 

Γεωγραφία – Ιστορία 

H Νιγηρία μέχρι το 1960 θεωρούνταν ως Αγγλική αποικία το 1960 όμως έγινε η 

ανεξαρτητοποίηση της χώρας μιας χώρας που λίγα χρόνια μετά θα αντιμετώπιζε 

πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά και το πιο κύριο ήταν η εθνική της πολυμορφία. 

Παρότι είναι μια σχετικά πλούσια, σε διαμάντια και σε πετρέλαιο, χώρα οι πολίτες της 

ζουν μες στη φτώχια και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ 

1. χάρτης από 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Loc

ationNigeria.svg 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:LocationNigeria.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:LocationNigeria.svg
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Τελετουργίες: 

Το δρώμενο Ιjele: 

Σε πολλές κοινότητες της επαρχίας Anambra στην Νιγηρία, εκτός από 

εορτασμούς, νεκρώσιμες ακολουθίες και άλλες ξεχωριστές καταστάσεις, κατά τη 

διάρκεια της ξηρασίας, τελείται και το δρώμενο μεταμφιεσμένων "Ιjele" προκειμένου 

να προσκληθεί γονιμότητα στα εδάφη και γενναιόδωρη σοδειά. Η Μάσκα που 

χρησιμοποιείται είναι περίπου τέσσερα μέτρα ψηλή. Είναι τόσο μεγάλη ώστε 

απαιτείται η δουλειά 100 ανδρών για μία περίοδο περίπου 6 μηνών για να ετοιμάσουν 

το κουστούμι και ένα υπαίθριο σπίτι για να το φυλάξουν μέχρι την έναρξη της 

τελετής. Χωρισμένο σε άνω και κάτω τμήμα από ένα μεγάλο πύθωνα στο κέντρο, το 

IJELE κατασκευάζεται από πολύχρωμο ύφασμα πάνω σε ένα σκελετό από καλαμένιες 

ράβδους και είναι διακοσμημένο από ειδώλια και απεικονίσεις κάθε πτυχής της ζωής. 

Η φιγούρα που φοράει την μάσκα χορεύει στο αποκορύφωμα μιας σειράς άλλον 

μασκαρεμένων χορών και είναι προστατευμένη από 6 φύλακες οι οποίοι κρατάνε έναν 

καθρέφτη και οι οποίοι έχουν την ιδιότητα να προσελκύουν αλλά και να τιμωρούν 

όσους ασχημονούν. Τα άτομα που θα φορέσουν τη μάσκα διαλέγονται με μυστική 

ψηφοφορία, τους απομονώνουν για τρεις μήνες και πρέπει να ζήσουν με πολύ 

αυστηρή δίαιτα, η οποία θα τους επιτρέψει να φορέσουν την μάσκα. Η μασκαράτα 

αυτή έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινότητα. Πνευματικά καθορίζει τόσο 

εύθυμες όσο και σοβαρές ιεροπρεπείς στιγμές, δίνει τη ευκαιρία πολιτικά να 

επιβεβαιωθεί η πίστη σε κάποιον αρχηγό-βασιλιά και πολιτιστικά αποτελεί λαϊκή 

ψυχαγωγία καθώς μικρά αγόρια και κορίτσια τραγουδούν και χορεύουν στους 

ρυθμούς της μουσικής Akunechen
1
. 

 

 

 

 ____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=355 

 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=355
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http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00194 

© 2008 by D. Alahiya, με την άδεια της Unesco (01775) 

 

Μασκοφόρος χορευτής του δρώμενου Ijele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00194


71 

 

Γκάμπια - Σενεγάλη 

 

Γεωγραφία – Ιστορία: 

 

 

 

Η Σενεγάλη, επισήμως η Δημοκρατία της Σενεγάλης, είναι μια χώρα νότια του 

ποταμού Σενεγάλη στη δυτική Αφρική. Δυτικά βρέχεται από τον Ατλαντικό ωκεανό. 

Συνορεύει με τη Μαυριτανία βόρεια, το Μάλι ανατολικά και νότια με τη Γουινέα και 

τη Γουινέα-Μπισσάου. Η Γκάμπια περικλείεται από τη Σενεγάλη, ενώ τα νησιά του 

Πράσινου Ακρωτηρίου βρίσκονται σε απόσταση 560 χιλιομέτρων από τις ακτές της 

Σενεγάλης. Η χώρα έχει έκταση 196.190 τετραγωνικά χλμ. και πληθυσμό, με βάση τις 

εκτιμήσεις για το 2009, 13.711.597
1
. 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B3%CE%AC%

CE%BB%CE%B7 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Σενεγάλη
http://el.wikipedia.org/wiki/Σενεγάλη
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Τελετουργίες: 

 

Το Kankurang: 

Το Kankurang είναι μια τελετή μύησης που τελείται στις επαρχίες Manding της 

Σενεγάλης και της Γκάμπια. Συνήθως αυτό γίνεται στο Casamance και στην πόλη 

Mpour. Η προέλευση του Kangurang είναι παράδοση και έλκεται από τους Komo, μια 

μυστική κοινότητα κυνηγών. Ο βασικός χαρακτήρας του KANKURANG είναι ένας 

μυημένος ο οποίος φορά μια μάσκα από το φλοιό και τις κόκκινες ίνες του δέντρου 

FAARA, είναι ντυμένος  με φύλλα και το σώμα του βαμμένο με μπογιές από φυτά. 

Συνδέονται με τελετές περιτομής και μύησης. Υπάρχουν διάφορα μέρη της τελετής: 

πρώτα επιλέγεται αυτός που θα φορέσει τη μάσκα και τα ρούχα που ήδη έχουν 

διαλέξει οι γηραιότεροι, μετά είναι η έξοδός του στο δάσος με τους μυημένους, η 

ολονυχτία και η πομπή μέσα από το μικρό χωριό των νέων μυημένων. Αυτό το 

τελετουργικό γίνεται συνήθως μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Ο Kangurang 

είναι το κεντρικό πρόσωπο του χορού, περιστοιχισμένος από παλιούς μυημένους και 

από χορικούς, οι οποίοι ακολουθούν τη συμπεριφορά και τις χειρονομίες του 

χορεύοντας και τραγουδώντας. Η επίδειξή του είναι ένας κρυφός χορός όπου 

χειρίζεται  δυο ματσέτες (είδος σπαθιού) και ξεστομίζει διαπεραστικές κραυγές. Οι 

ακόλουθοί του, οπλισμένοι με φοινικόφυλλα, κρατούν τον ρυθμό εν χορώ. Ο 

Kangurang είναι ο εγγυητής της τάξης και της δικαιοσύνης και ο εξορκιστής των 

δαιμονικών πνευμάτων. Εξασφαλίζει τη μετάδοση και τη διδασκαλία πολύπλευρων 

πρακτικών που υπογραμμίζουν την πολιτιστική ταυτότητα Manding. Είναι μια τελετή 

που έχει διαδοθεί και σε άλλες κοινότητες και ομάδες της ευρύτερης περιοχής και 

δίνει την ευκαιρία στα νεαρά αγόρια να μάθουν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς 

έτσι ώστε να λειτουργούν εύρυθμα μέσα στην κοινότητα χρησιμοποιώντας τις 

ικανότητες τους, τα μυστικά των φυτών και την φαρμακευτική τους αξία καθώς και 

τις τεχνικές του κυνηγιού. Εξαιτίας της γοργής αστικοποίησης πολλών περιοχών της 

Σενεγάλης και της Γκάμπια και των μειούμενων εκτάσεων παρθένων δασών η οποία  
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μεταμορφώνεται σε καλλιεργήσιμη γη, οι παραδοσιακές τους τεχνικές υποχωρούν. Με 

αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η τελετουργία Kangurang και να υπονομεύεται η 

επιβίωσή του
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=625 

 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=625
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ΖΑΜΠΙΑ 

 

 

 

 

Γεωγραφία – Ιστορία: 

 

Η Ζάμπια είναι μια μεσόγεια χώρα στα νότια της Νότιας Αφρικής με έκταση 

752.614 km² και πληθυσμό 11.862.740. Πρώην βρετανική αποικία ως Βόρεια 

Ροδεσία, έγινε ανεξάρτητη το 1964 ως Ζάμπια. Έλαβε την ονομασία της από τον 

ποταμό Ζαμβέζη που τη διαρρέει. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποταμό στο κράτος. 

Συνορεύει με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βόρεια, την Τανζανία 

βορειοανατολικά, το Μαλάουι ανατολικά, τη Μοζαμβίκη, τη Ζιμπάμπουε, τη 

Μποτσουάνα και τη Ναμίμπια νότια και με την Αγκόλα δυτικά. Το μεγαλύτερο μήκος 

της χώρας από το Βορρά προς το Νότο είναι 821 χιλιόμετρα και από την Ανατολή 

προς τη Δύση 1.380 χιλιόμετρα. Πρωτεύουσά της είναι η Λουσάκα
1
. 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Μεσόγειο_κράτος
http://el.wikipedia.org/wiki/Νότια_Αφρική
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Βόρεια_Ροδεσία&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Βόρεια_Ροδεσία&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1964
http://el.wikipedia.org/wiki/Ζαμβέζης
http://el.wikipedia.org/wiki/Λαϊκή_Δημοκρατία_του_Κονγκό
http://el.wikipedia.org/wiki/Τανζανία
http://el.wikipedia.org/wiki/Μαλάουι
http://el.wikipedia.org/wiki/Μοζαμβίκη
http://el.wikipedia.org/wiki/Ζιμπάμπουε
http://el.wikipedia.org/wiki/Μποτσουάνα
http://el.wikipedia.org/wiki/Ναμίμπια
http://el.wikipedia.org/wiki/Ανγκόλα
http://el.wikipedia.org/wiki/Λουσάκα
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1


75 

 

Τελετουργίες: 

 

Το Makish: 

Το Μακίσι είναι μια παρέλαση μασκαράδων, η οποία τελείται στο τέλος του 

Μουκάντα. Το Μουκάντα είναι μια ετήσια τελετή μύησης για αγόρια ηλικίας 8-12 

ετών. Η τελετή εορτάζεται από τις κοινότητες Vaka, Chiyama, Cha, Mukwayami, οι 

οποίες συγκροτούνται από ανθρώπους οι οποίοι είναι από τις φυλές Luvale, Chokwe, 

Luchaczi και Mbunda. Συνήθως όταν αρχίζει η περίοδος της ξηρασίας, τα νεαρά 

αγόρια φεύγουν από το σπίτι τους για να ζήσουν περίπου τρεις μήνες σε μια 

απομονωμένη θαμνώδη κατασκήνωση, καθώς η απομόνωση από τον έξω κόσμο 

συμβολίζει τον θάνατό τους ως παιδιών. Το Μουκάντα περιλαμβάνει περιτομή 

ατόμων που πρόκειται να μυηθούν, διάφορες δοκιμασίες οι οποίες απαιτούν κουράγιο 

και μαθήματα που θα τους βοηθήσουν για το μελλοντικό τους ρόλο ως άντρες ή 

σύζυγοι. Το κάθε παιδί μυείται από έναν συγκεκριμένο μασκοφόρο άντρα, ο οποίος 

είναι υποχρεωμένος να μείνει μαζί του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Οι κυριότεροι χαρακτήρες των μασκοφόρων είναι: 

 Ο Chisaluke που συμβολίζει έναν δυνατό και πλούσιο άνθρωπο με πνευματική 

επιρροή. 

 Ο Mupala που συμβολίζει τον άρχοντα του Μουκάντα και πνεύμα-προστάτη με 

ικανότητες υπερφυσικές.  

 Ο Pwevo είναι ένας θηλυκός χαρακτήρας και αντιπροσωπεύει την ιδεατή 

γυναίκα είναι επίσης υπεύθυνο για την μουσική, επένδυση των χορών. 

  Ένας ακόμα χαρακτήρας είναι ο Μακίσι ο οποίος χαρακτηρίζει το πνεύμα ενός 

πεθαμένου προγόνου και επιστρέφει ζωντανός στον κόσμο των ζωντανών για να 

βοηθήσει τα παιδιά.  

 

Η τελετή του Μουκάντα τελειώνει με μια τελετή «αποφοίτησης». Στο χορό 

Μακίσι όλο το χωριό παρευρίσκεται εκεί και στην, σαν παντομίμα, τελετή μέχρι 

ότου οι απόφοιτοι να επανενωθούν με την κοινότητά τους ως ενήλικοι πια άντρες. 
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Το Μουκάντα έχει στόχο να μεταδώσει ικανότητες επιβίωσης, γνώσεις σχετικά με 

τη φύση, τη σεξουαλικότητα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τις κοινωνικές 

αξίες τις κοινότητας. Τα παλαιότερα χρόνια λάμβανε χώρα σε μια εκτεταμένη 

περίοδο η οποία κρατούσε αρκετούς μήνες αλλά και αντιπροσώπευε το λόγο 

ύπαρξης της μασκαράτας Μακίσι. Τώρα πια περιορίζεται σε διάρκεια ενός μήνα, 

έτσι ώστε να χωρέσει στο σχολικό ημερολόγιο. Αυτή η προσαρμογή μαζί με την 

αυξανόμενη συζήτηση για τους χορευτές Μακίσι σε διάφορες γιορτές ή κοινωνικές 

συγκεντρώσεις μπορούν να επηρεάσουν τον αυθεντικό χαρακτήρα της τελετής
1
. 

 

 

                                                        

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00140 

© Zambia National Commission for UNESCO, με την άδεια του κυρίου Ronald Kaulule (Gen. sec. of 

Zambia National Commission for UNESCO) 

 

Χορευτές Makish 

 

 ____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=644 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00140
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=644
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Μάλι 

 

 

Γεωγραφία – Ιστορία: 

 

Το Μάλι είναι ένα κράτος της Δυτικής Αφρικής. Επί αποικιοκρατίας 

ονομαζόταν Γαλλικό Σουδάν. Η έκταση της χώρας είναι 1.240.000 τετ. χλμ. 

(κατατάσσεται 71
η
 θέση), έχει πληθυσμό  12.666.987, με βάση τις εκτιμήσεις του 

2009 και πρωτεύουσά του είναι το Μπαμάκο. Συνορεύει με την Αλγερία, τον Νίγηρα, 

τη Μπουρκίνα Φάσο, τη Γκάνα και τη Γουινέα και με τη Σενεγάλη και τη 

Μαυριτανία. Το κλίμα είναι ξηρό και θερμό, το βόρειο 1/3 της χώρας πέφτει στην 

έρημο της Σαχάρας. Η χώρα είναι κυρίως αγροτική. Το αποκλεισμένο από τη θάλασσα 

δυτικοαφρικανικό κράτος του Μάλι είναι ένα από τα φτωχότερα κράτη παγκοσμίως. 

Μετά την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία το 1960, το Μάλι γνώρισε μεγάλες 

ξηρασίες, βίαιες εξεγέρσεις, ένα πραξικόπημα και 23 χρόνια στρατιωτικής 

δικτατορίας. Το Μάλι, καρδιά των αρχαίων αυτοκρατοριών, που πάνε πίσω μέχρι τον 

4ο αιώνα, κατακτήθηκε από τους Γάλλους στα μέσα του 19ου αιώνα. Το 1958, το 

κράτος ανακηρύχτηκε επισήμως σε Σουδανική Δημοκρατία και την αμέσως επόμενη 

χρονιά, μετά την ενοποίησή του με τη Σενεγάλη, μετονομάστηκε σε Ομοσπονδία του 

Μάλι. Η Σενεγάλη, όμως, αποχώρησε και το Μάλι ανεξαρτητοποιήθηκε το 1960. 

Παρόλο που το Μάλι είναι αποκλεισμένο από τη θάλασσα, είναι αύταρκες σε 

τρόφιμα, χάρη στη γόνιμη κοιλάδα του ποταμού Νίγηρα στα νότια και ανατολικά της 

χώρας
1
. 

____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CE%B9 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CE%B9
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Τελετουργίες: 

Το Sanké mon: 

Το Sanké mon είναι μια τελετή ψαρέματος, λαμβάνει χώρα στο San της 

περιοχής Segou, στο Μάλι, κάθε δεύτερη πέμπτη του έβδομου σεληνιακού μήνα για 

να τιμήσουν την ίδρυση της πόλης. Ξεκινάνε την τελετή θυσιάζοντας κόκορες, 

τράγους και άλλες προσφορές που κάνουν οι κάτοικοι του χωριού για τα πνεύματα 

των νερών της λίμνης Sanke. Μετά από αυτό ξεκινάει το συλλογικό ψάρεμα που 

διαρκεί πάνω από 15 ώρες γι’ αυτό χρησιμοποιούν μεγάλα και μικρά δίχτυα. Αφού 

ολοκληρώσουν το ψάρεμα ξεκινάει ο χορός των μασκαρεμένων στην κεντρική 

πλατεία του χωριού, από τους χορευτές Buwa από το San και τα γειτονικά χωριά, οι 

οποίοι φορούν παραδοσιακές στολές που τα έχουν διακοσμήσει με όστρακα και 

φτερά. Τελείται με ορισμένη χορογραφία και με τους ρυθμούς πληθώρας κρουστών. 

 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&USL=00289 

© Direction Nationale du Patrimoine Culturel, Ministère de la Culture du Mali, με την άδεια της 

Unesco (01857) 

 

Τελετή ψαρέματος Sanké mon 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&USL=00289
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Η τελετουργία σηματοδοτεί την έναρξη των βροχών της περιοχής. Καθώς είναι 

μια έκφραση της τοπικής κουλτούρας με την επίδειξη διαφόρων τεχνών, χειροτεχνίας 

και τεχνογνωσίας στους τομείς της αλιείας και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. 

Επίσης οι τελετές ενισχύουν τις συλλογικές αξίες της κοινωνικής συνοχής, της 

αλληλεγγύης και της ειρήνης μεταξύ των τοπικών κοινωνιών. Τα τελευταία χρόνια η 

τελετή έχει χάσει τη δημοτικότητα της, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ίδια την 

ύπαρξή της. Οι αιτίες ποικίλλουν: άγνοια της ιστορίας και της σημασίας του 

δρώμενου, σταδιακή μείωση των θεατών, περιστασιακά ατυχήματα κατά την διάρκεια 

του δρώμενου καθώς και της συρρίκνωσης της λίμνης Sanke εξαιτίας της ελλιπούς 

βροχόπτωσης και της επίδρασης της αστικής ανάπτυξης
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=299 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=299
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ 

 

Οι μάσκες στην Αφρική είναι εξαρτήματα του χορού, δεν είναι δημιουργίες 

απομονωμένες, αλλά κομμάτια μιας μεταμφίεσης (μεταμόρφωσης) που είναι 

προσαρμοσμένα στις κινήσεις αυτού που την φοράει. Συχνά οι μάσκες θεωρούνται 

ψεύτικα πρόσωπα τοποθετημένα πάνω στο πρόσωπο του φέροντα. Καμία φορά οι 

μάσκα (το προσωπείο) μπορεί να έχει και ένα είδος κράνους: το μόνο που χρειάζεται. 

για να μοιάζει με κράνος είναι μια κουκούλα, ένα ύφασμα από ίνες ή από άχυρο που 

κάτω από αυτό θα έχει εξαφανιστεί τελείως ο άνθρωπος που θα το φοράει. Για τον 

κάθε τόπο ξεχωριστά υπάρχουν πολλοί τύποι ενώ οι διαφορές ύψους που  ξεχωρίζει 

είναι χαρακτηριστική μεταξύ μερικών. Σε αυτούς τους τύπους, χάρη στα εξαρτήματα 

που υπάρχουν, αυτοί που τις φορούν απορρίπτουν την προηγούμενη προσωπικότητά 

τους για να γίνουν αυτό που είναι ντυμένοι, όντα που βρίσκονται σε μία ζώνη που 

συνδέεται με το υπερφυσικό και έχουν σχήματα που αναφέρονται σε διαφορετικά 

βασίλεια όπως αυτό τον πνευμάτων ή αυτό της ύλης.  

Οι απεικονίσεις δεν είναι αναγκαίο να είναι στολισμένες από αυτά τα βασίλεια, 

αυτός που φορεί και έχει συμφωνηθεί να την φοράει θεωρείται ότι μετέχει σε αυτά. Η  
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αντίληψη αυτή βασίζεται στον ανιμισμό
1
. 

Πιο σπάνια χρησιμοποιούνται το ξύλο και οι φυτικές ίνες για την μάσκα, ενώ 

συχνότερα τα πρόσωπα κοσμούνται  από μικρά κοχύλια, σπόρους, τούφες από τρίχες 

ή αντικείμενα ευρωπαϊκής προέλευσης όπως καθρέπτες, καρφιά από χαλκό κλπ. 

Κάποιες φορές τα πρόσωπα καλύπτονται ολόκληρα από μέταλλο. Προφυλάσσουν τον 

φέροντα από τους κινδύνους χρήσης της μάσκας. Η ύλη των φυσικών υλικών φορτίζει 

τη μάσκα με μια δύναμη όπου η επαφή της είναι επικίνδυνη για την ύλη των όντων, 

όπως συμβαίνει με τα δέντρα που είναι σαν να ζωντανεύουν από μια ζωτική δύναμη 

όταν γίνεται κατοικία ή ιδιοκτησία ενός πνεύματος. Οι αφρικάνικες μάσκες είναι 

ποικίλες και στο μέγεθος όπως για παράδειγμα στους BAGA τις Γουινέας υπάρχουν 

μάσκες που φτάνουν τα 6 μέτρα.   

Οι μάσκες είναι συχνά από ιερό ξύλο. Τις φυλάνε σε ένα ειδικό μέρος για 

προστασία. Το προσωπείο είναι μια αμφίεση που αυτός που το φοράει πρέπει να 

κατάργηση την ταυτότητα του. Κάποιες από τις σπουδαιότερες γιορτές που έχει η 

Αφρική έχουν θεατρική έννοια αν και δεν γνωρίζουν το θέατρο. 

 

 

 

 

 

____________________ 

1. Πρόκειται για την αρχαιότερη λατρευτική πρακτική της ανθρωπότητας και τα χαρακτηριστικά 

της απαντώνται σε γηγενείς πολιτισμούς. Η βάση του ανιμισμού είναι η άποψη ότι υπάρχει ένα 

πνευματικό βασίλειο το οποίο μοιράζονται οι άνθρωποι με το σύμπαν. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Λατρεία
http://el.wikipedia.org/wiki/Πολιτισμός
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ΕΝΟΤΗΤΑ  Δ΄ 

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 

 

H Νότια Αμερική είναι το τμήμα της Αμερικής που βρίσκεται στο Νότιο 

ημισφαίριο. Η Νότια Αμερική βρίσκεται μεταξύ του Ειρηνικού Ωκεανού και του 

Ατλαντικού Ωκεανού. Έχει σχήμα τριγωνικό και μήκος από βορρά προς νότο 7.500 

χιλιόμετρα και από ανατολικά προς δυτικά 5.200 χιλιόμετρα. Βρέχεται από τον 

Ατλαντικό και Ειρηνικό ωκεανό, που ενώνονται στα νότια της ηπείρου με το στενό 

του Δράκοντα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
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Πολιτική διαίρεση: 

 

Στον πίνακα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Νότια Γεωργία και οι νότιοι Νήσοι 

Σάντουιτς, παρόλο που δεν έχουν μόνιμους κατοίκους, αλλά μόνο προσωρινούς 

επισκέπτες σε ερευνητικούς σταθμούς: 

 

Κράτος ή εξαρτώμενο έδαφος 
Έκταση 

τετρ. χλμ.  

Πληθυσμός 

(εκτ. 2009) 
Πρωτεύουσα 

Αργεντινή 2.766.890 40.482.000 
Μπουένος 

Άιρες  

Βενεζουέλα 912.050 26.814.843 Καράκας  

Βολιβία 1.098.580 9.863.000 Λα Παζ 
[2]

 

Βραζιλία  8.514.877 191.241.714 Μπραζίλια  

Γαλλική Γουιάνα (Γαλλία) 91.000 221.500 Καγιέν 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%B9_%CE%A3%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B9%CF%84%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%B9_%CE%A3%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B9%CF%84%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%8E%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CE%AD%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%86%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%86%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%B6
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE#cite_note-2
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B1
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Κράτος ή εξαρτώμενο έδαφος 
Έκταση 

τετρ. χλμ.  

Πληθυσμός 

(εκτ. 2009) 
Πρωτεύουσα 

Γουιάνα 214.999 772.298 Τζωρτζτάουν  

Ισημερινός 283.560 14.573.101 Κίτο  

Κολομβία 1.138.910 45.928.970 Μπογκοτά 

Νήσοι Φώκλαντ (Ηνωμένο Βασίλειο) 12.173 3.140 Πορτ Στάνλεϋ 

Νήσοι Νότια Γεωργία και Νότιες 

Σάντουιτς (Ηνωμένο Βασίλειο) 
3.093 20 Γκρυτβίκεν 

Παναμάς
1
 75.517 3.220.000 

Πόλη του 

Παναμά 

Παραγουάη 406.750 6.831.306 Ασουνσιόν 

Περού 1.285.220 29.132.013 Λίμα 

Σουρινάμ 163.270 472.000 Παραμαρίμπο  

Ουρουγουάη 176.220 3.477.780 Μοντεβιδέο 

Χιλή 756.950 16.928.873 Σαντιάγο 

Σύνολο
2
 17,824,513 385,742,554 

 

 

 

 

_______________________ 

1. Ανήκει γεωγραφικά και στη Νότια και στη Βόρεια Αμερική 

2. πληροφορίες από: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%C

E%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%8E%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CE%AD%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6%CF%84%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%B9_%CE%A6%CF%8E%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BB%CE%B5%CF%8B
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%B9_%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%A3%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B9%CF%84%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%B9_%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%A3%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B9%CF%84%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B9%CF%8C%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_the_Falkland_Islands.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_South_Georgia_and_the_South_Sandwich_Islands.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%AE
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Τελετουργίες 

Περού 

Ο χορός Huaconada: 

Στο χωριό Μito τελείται κάθε χρόνο ο χορός του Huaconada. Ο χορός αποτελείται 

από μασκοφόρους άντρες (huacones) οι οποίοι τελούν μια σειρά από χορογραφίες στο 

κέντρο της πόλεως. Οι huacones αντιπροσωπεύουν το πρώην συμβούλιο των 

γερόντων και όσο διαρκεί ο Huaconada γίνονται η Ανώτερη Αρχή της πόλεως. Το 

tronador (μαστίγιο) που κρατούν και οι μάσκες που φορούν αποτελούν αυτόν τον 

ρόλο. Οι μάσκες έχουν τονισμένες οι οποίες θυμίζουν τον κόνδορα (πλάσμα που 

αντιπροσωπεύει το πνεύμα των ιερών βουνών. Ο χορός περιλαμβάνει δυο τύπους 

huacones: 

1. Ηλικιωμένους που φορούν παραδοσιακές φορεσιές και λεπτοσκαλισμένες 

μάσκες που προκαλούν φόβο αλλά και σεβασμό.  

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00390  

© 2001, by S. Mujic, με την άδεια της Unesco (02303) 

 

Χορευτές του τελετουργικού χορού Huaconada 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00390
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2. Και νεώτερους  huacones που φορούν γραφικές φορεσιές με μάσκες που 

απεικονίζουν τρόμο, λύπη ή χλευασμό.  

Κατά τη διάρκεια του Huaconada, οι νεώτεροι huacones χορεύουν με ακριβώς 

οριοθετημένα βήματα γύρω απο τους ηλικιωμένους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη 

ελευθερία να χορέψουν αυτοσχεδιαστικά εξαιτίας της αρχαιότητας τους. Η 

ορχήστρα παίζει διάφορους σκοπούς κρατώντας το ρυθμό με το τύμπανο (tinya). 

Μόνο όσοι έχουν άριστη διαγωγή και ηθική ακεραιότητα μπορούν να γίνουν 

huacones. Ο χορός είναι παραδοσιακός και περνά από πατέρα σε γιό ενώ τα ρούχα 

και οι μάσκες επίσης κληρονομούνται
1
. 

  

 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00390 

© 2001, by S. Mujica, με την άδεια της Unesco (02299) 

 

Χορευτές Huaconada 

 

____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00390 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00390
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00390
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Το προσκύνημα στο Θεό Qoyllurit'i:  

Στο ιερό του Θεού Qoyllurit'i υπάρχουν στοιχεία Καθολικισμού και λατρείας προ-

Ισπανικών θεοτήτων της φύσεως. Το προσκύνημα αυτό ξεκινά 58 μέρες μετά τον 

Χριστιανικό εορτασμό της Κυριακής του Πάσχα, όταν 90.000 άνθρωποι από το Cusco 

οδεύουν προς το Ιερό (το οποίο βρίσκεται στο κοίλο Σινακάρα). Οι προσκυνητές 

χωρίζονται σε 8 «εθνότητες» αναλόγως την καταγωγή τους:  

1) Paucartambo   

2) Quispicanchi 

3) Canchis   

 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00567 

© 2004, by National Institut of Culture, με την άδεια της Unesco (05064) 

 

Μασκοφόροι προσκυνητές στο θεό Qoyllurit'i  

4) Acomayo   

5) Paruro   

6) Tawantinsuyo 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00567
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7) Anta 

8) Urubamba 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00567 

© 2004, by National Institut of Culture, με την άδεια της Unesco (05062) 

 

Μασκοφόροι προσκυνητές στο θεό Qoyllurit'i 

 

Το προσκύνημα περιλαμβάνει το ανεβοκατέβασμα του χιονοσκεπούς βουνού 

και μια εικοσιτετράωρη δράση κατά την οποία τα έθνη Paucartambo και Quispicanchi 

περιφέρουν εικόνες του Θεού Tayancani και της Πενθούσης Παρθένου στο χωριό 

Tayancani εώς ότου αντικρύσουν τις πρώτες ηλιαχτίδες. 

Ο χορός δεσπόζει του προσκυνήματος: 100 διαφορετικοί χοροί παρουσιάζονται 

αντιπροσωπεύοντας διάφορα έθνη. 

Το Συμβούλιο των Προσκυνηματιών Εθνών και η αδελφότητα του Θεού Qoyllurit'i 

κατευθύνουν τις προσκυνηματικές δραστηριότητες, ενώ οι pablitos ή pabluchas 

(φιγούρες που φορούν ρούχα από ίνες αλπακά και ζωόμορφες μάσκες από υφασμένο 

μαλλί) διατηρούν την τάξη
1
. 

 ____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00567 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00567
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00567
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Γουατεμάλα 

Το Rabinal Achi:  

Οι Μάγιας είχαν ένα δράμα το Rabinal Achi το οποίο αναπτύχθηκε τον 15
ο
 αι. 

και ανήκει στην ισπανική παράδοση. Περιλαμβάνει μύθους εκφρασμένους μέσω 

χορών με μάσκες, θέατρο και μουσική.  

Η αφήγηση παρουσιάζεται από μια ομάδα χαρακτήρων οι οποίοι αναπαριστούν 

τα χωριά των Μάγιας (π.χ. το Kajyub’ πρωτεύουσα της επαρχίας Rabinaleb’ τον 14
ο
 

αι.). Χωρίζεται σε τέσσερα μέρη με θέμα τη διαμάχη μεταξύ δύο κυρίαρχων 

πολιτικών οντοτήτων της περιοχής. 

Οι κύριοι χαρακτήρες είναι δυο πρίγκιπες, ο Rabinal Αchi και ο K’iche Achi. Οι 

άλλοι είναι ο βασιλιάς του Rabinaleb, Job’toj και ο υπηρέτης του Achij Mun Achij 

Ixoq Mun. Ο K’iche Achi αιχμαλωτίζεται και δικάζεται επειδή προσπάθησε να κλέψει 

το παιδί του Rabinaleb’. Ο χορός Rabinal Achi τελείται τη μέρα εορτής του Αγίου 

Παύλου στις 25 Ιανουαρίου. Παίρνοντας μέρος στο χορό οι ζωντανοί έρχονται σε 

επαφή με τους νεκρούς (rajawales) που αναπαριστώνται με μάσκες
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

1. πληροφορίες από: 
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00144 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00144
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Κολομβία 

Το Καρναβάλι της Barrranquilla: 

Τέσσερις μέρες πριν τη Σαρακοστή τελείται το Καρναβάλι της Μπαρανκίγια 

διαθέτει χορούς και μουσικές εκφράσεις από τις κολομβιανές κουλτούρες. Το 

καρναβάλι γίνεται στις ακτές της Καραϊβικής κάθε χρόνο. Τα μουσικά όργανα που 

παίζουν είναι ταμπουράς, τύμπανα, μαράκες  και συγκροτήματα διάφορων πνευστών. 

Φορούν κουστούμια, στολίδια του κεφαλιού και μάσκες ζώων. Οι μασκοφόροι 

χορευτές διασκεδάζουν το πλήθος με θεατρικές και μουσικές παραστάσεις βασισμένες 

σε ιστορικά ή σύγχρονα γεγονότα.    

Τον 20
ο
 αι. αυτό το καρναβάλι έκανε μεγάλη επιτυχία και έγινε ένα 

επαγγελματικό θέαμα. Αυτό το γεγονός ωφέλησε πολλές οικογένειες
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00051 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00051
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Νικαράουα 

Το El Güegüense: 

Υπάρχει ένα είδος σατυρικού δράματος στη Νικαράγουα, το El Güegüense που 

είναι ενάντια στην Αποικιοκρατία, και τελείται στη διάρκεια της γιορτής του Σαν 

Σεμπαστιάν. Το δράμα αυτό βασίζεται στην ισπανική κουλτούρα και συνδυάζει 

θέατρο, χορό και μουσική. O μύθος αφορά στις αναμετρήσεις  μεταξύ των 

αποικιοκρατών και των ντόπιων Αμερικανών. Μια γέρικη φιγούρα (ο El Güegüense) 

αντιμετωπίζει κατηγορίες που είναι εναντίον του, προσπαθεί όμως να φανεί υπάκουος 

ενώ λειτουργεί με πονηριά και προσπαθεί να υποβιβάσει τους Ισπανούς Άρχοντες. 

 Τα δρώμενα παίζονται συνήθως από οκτώ βασικούς χορευτικούς χαρακτήρες. 

Συνοδεύεται από βιολί κιθάρα και τύμπανα. 

Επίσης οι Νικαραγουανοί επινόησαν τη φράση «φορώ το προσωπείο El 

Güegüense» για να αναφερθούν σε κάποιον, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τους 

κανόνες ενώ δουλεύει υπογείως για να τους τη φέρει!  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AEl_G%C3%BCeg%C3%BCense.jpg 

By Pasionyanhelo (Own work) με την άδεια Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 

Unported, via Wikimedia Commons 

 

Αναπαράσταση El Güegüense 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AEl_G%C3%BCeg%C3%BCense.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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Το El Güegüense κινδυνεύει να εξαφανιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης και 

του συνεχώς μειούμενου ενδιαφέροντος των νέων
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00111 

  

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00111
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Βολιβία 

Το καρναβάλι του Ορούρο: 

Η πόλη Ορούρο κάποτε ήταν το νεκροταφείο της προ-Κολομβιανής εποχής 

αλλά τον 19
ο
 και 20

ο
 αι. υπήρξε περιοχή μεταλλωρυχείου. Το 1606 επανιδρύθηκε από 

τους ισπανούς αλλά συνέχισε να θεωρείται ιερή για τους ανθρώπους της φυλής Uru 

(οι οποίοι ταξίδευαν συχνά μακρινές αποστάσεις για να κάνουν τις ιεροτελεστίες 

τους). Οι ισπανοί απαγόρευσαν αυτές τις τελετές τον 17
ο
 αι. αλλά αυτές συνεχίστηκαν 

με τη βοήθεια του χριστιανισμού. Οι Θεοί των Άνδεων ανακαλύφθηκαν πίσω από τις 

χριστιανικές εικόνες και έγιναν Άγιοι. Το φεστιβάλ Ίτο μετασχηματίστηκε σε 

χριστιανική τελετή η οποία γιορτάζεται στις 2 Φεβρουαρίου.   

Το παραδοσιακό llama llama ή diablada, που λατρεύει το Θεό Uru έγινε ο 

παραδοσιακός χορός του καρναβαλιού του Ορούρο. Το καρναβάλι γίνεται κάθε χρόνο 

και διαρκεί για 10 μέρες. 

Κατά τη τελετή χορευτές περπατούν 4 χιλιόμετρα και επαναλαμβάνουν αυτό το 

ταξίδι για 20 συνεχείς ώρες χωρίς διακοπή. Περισσότεροι από 28.000 χορευτές και 

10.000 μουσικοί οργανωμένοι  σε περίπου 50 ομάδες λαμβάνουν μέρος σε αυτό
1
. 

 

 

 

 

____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00003 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00003
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Μεξικό 

Οι χοροί Parachicos: 

Στην Chiapa de Corzo, περιοχή του Μεξικού γίνεται το Μεγάλο Πανηγύρι από 

τις 4 έως τις 23 Ιανουαρίου. Αυτή η εορταστική τελετή περιλαμβάνει μουσική, χορό, 

χειροτεχνία, γαστρονομία, θρησκευτικές τελετές και φαγοπότι και τελείται προς τιμήν 

τριών καθολικών Αγίων: του Αγίου Αντωνίου Abbot, του αγίου των Esquipulas και 

κυρίως του Αγίου Σεβαστιανού. Οι χοροί Parachicos θεωρούνται θυσία στους 

συγκεκριμένους αγίους.  Ξεκινούν το πρωί και ολοκληρώνεται τη νύχτα, και οι 

χορευτές κρατώντας αγάλματα των αγίων επισκέπτονται τόπους λατρείας σε όλη τη 

πόλη.  

 

 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00399 

©Coordination Ejecutiva para la conmemoration del Bicentenario de la Independencia National y del 

Centenario de la Revolucion Mexicana del Estado de Chiapaς, με την άδεια της Unesco (02746) 

 

Χορευτής Parachicos με μάσκα 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00399
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Κάθε χορευτής φορά ξύλινη σκαλιστή μάσκα με περιποιημένη κόμμωση, 

κεντημένη εσάρπα με πολύχρωμες κορδέλες και παίζει μαράκες. Τους συνοδεύει ο 

αυστηρώς μασκαρεμένος αρχηγός ο οποίος κρατάει κιθάρα και μαστίγιο ενώ παίζει 

φλάουτο συνοδευόμενος από έναν ή δυο τυμπανιστές. Ενώ χορεύουν αυτός απαγγέλει 

επαίνους στους χορευτές και αυτοί απαντούν με ζητωκραυγές.  

Η τεχνική της κατασκευής της μάσκας περιλαμβάνει την κοπή ξύλου, τη βαφή 

και τον στολισμό. 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00399 

©Coordination Ejecutiva para la conmemoration del Bicentenario de la Independencia National y del 

Centenario de la Revolucion Mexicana del Estado de Chiapas, με την άδεια της Unesco (03374) 

 

Κατασκευή μάσκας για τους χορούς Parachicos 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00399
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 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00399 

©Coordination Ejecutiva para la conmemoration del Bicentenario de la Independencia National y del 

Centenario de la Revolucion Mexicana del Estado de Chiapas, με την άδεια της Unesco (02743) 

 

Μάσκες χορών Parachicos 

Ο χορός αυτός κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πανηγυριού προωθεί τον 

αλληλοσεβασμό μεταξύ κοινοτήτων, ομάδων και ατόμων
1
. 

 

 

 

 

____________________ 

1. πληροφορίες από: 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=1

675 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00399
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=1675
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=1675


97 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΣΤΗ  ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Ο λαός της Αμερικής δίνει μεγάλη σημασία στις τελετές και στις τεχνικές των 

προσωπείων. Η νότια Αμερική δεν είναι τόσο πλούσια σε σχέση με τη βόρεια. 

«Τα προσωπεία που ξεχωρίζουν είναι: 

1) Προσωπεία ζώων (από ξύλο σκαλισμένο – γλυπτό – από δέρματα αποξηραμένα ή 

από γούνα, και από καλαθοποιία) 

2) Προσωπεία από άχυρο πλεγμένο που το σχήμα είναι ωοειδές 

3) Προσωπεία ανθρώπων, επίπεδα ή ωοειδή (από κερί πλασμένο) με τούφες 

μπαμπακιού, φασόλια κ.λ.π 

4) Προσωπεία ορθογώνια από ξύλο όπου το μέτωπο και η μύτη είναι σκαλισμένα».
 1
 

 

Οι μάσκες των ινδιάνων (chiriguans) επηρεάστηκαν από το βολιβιανό καρναβάλι. 

Οι μεταμφιέσεις των Ινδιάνων που υπάρχουν σήμερα προήρθαν από τότε. 

 

 Ο υποσυνείδητος γλύπτης των προσωπείων 

Ο Roger Caillois (κοινωνιολόγος) ανακάλυψε κάποιους κοινούς χαρακτήρες που 

κυριαρχεί η μίμηση και ονομάστηκαν “mimicap”(=αγγλική λέξη, υπάρχει μιμητισμός 

σε μερικά είδη ζώων). Τρομάζουμε όταν βλέπουμε έναν μεγάλο αριθμό εντόμων, 

παρόλο που μπορεί να είναι αβλαβή. Έτσι μια πεταλούδα με ονομασία “Sphinx” η 

οποία εμφανίζεται βίαια και πάνω στα φτερά της παρουσιάζει στον εχθρό της την 

τρομακτική όψη ενός κεφαλιού αρπαχτικού πουλιού με μια κίνηση που 

χρησιμοποιείται από τους Ινδιάνους της βρετανικής Κολομβίας. 

____________________ 

1. Γερακάρης Άγγ., «Το μήνυμα που φέρει το προσωπείο», Εικαστική παιδεία, τ. 5, σ.64 
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Πεταλούδα Sphinx 

 Νεκρικά προσωπεία-μάσκες 

Στο Περού στους νεκρούς τους έβαζαν οι Περουβιανοί ένα προσωπείο από 

σκαλισμένο ξύλο, βαμμένο κόκκινο, και στολισμένο με κοχύλια.  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLA_metmuseum_Sican_Funerary_Mask_Peru_3.jpg 

by Wikipedia Loves Art participant "futons_of_rock, άδεια Creative Commons Attribution 2.5 Generic 

Νεκρικό προσωπείο, Περού 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLA_metmuseum_Sican_Funerary_Mask_Peru_3.jpg
http://www.flickr.com/groups/wikipedia_loves_art/pool/tags/futons_of_rock/
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.en
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«Ανάλογα προσωπεία από ξύλο, μέταλλο ή από ψημένο πηλό μπορούσαν 

επίσης να είναι τυλιγμένα μέσα σε ύφασμα που έβαζαν στο νεκρικό πακέτο»
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

1. ό.π., σ. 69. 
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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ 

Πρόσφατα στη λατινική Αμερική παρουσιάστηκε ένας χορός με προσωπεία-

μάσκες των αρχαίων θρησκειών που επέζησαν. Έγινε μια από τις σπουδαιότερες 

εκδηλώσεις  λαϊκής χαράς. 

 Μάσκα η μαγεία 

 

«Οι Ινδιάνοι της Βρετανικής Κολομβίας (Καναδά) έχουν κάποιες μάσκες οι οποίες 

παίζουν σημαντικό ρόλο στις τελετές μύησης και επιτρέπουν να ξαναζωντανέψουν οι 

μύθοι της δημιουργίας (Potlach) με συνοδεία τους χορούς που γίνονται στη διάρκεια 

του μαύρου χειμώνα»
1
. «Οι Kagada της Ν. Κολομβίας ενσαρκώνουν μυθικά όντα, 

δαίμονες της αρρώστιας, που έχουν ένα χάρισμα να μπορούν να αφαιρέσουν από τον 

άρρωστο το κακό. Αντιπροσωπεύουν επίσης υπερφυσικά όντα που είναι συνδεδεμένα 

με το κυνήγι, τη γη και τη γεωργία»
2
. 

«Ο χριστιανισμός που προήλθε από τους Ισπανούς, δημιούργησε μια ανάμιξη από 

σχήματα και μυθικά σχήματα της προ-κολομβιανής περιόδου, επηρεασμένα από τις 

εορτές των Ισπανών. Αυτό φαίνεται περισσότερο στις περιοχές του Μεξικού και 

Γουατεμάλας και σε μικρότερη κλίμακα στη Βολιβία και στο Περού»
3
. 

Ανθρωπολογία 

Στην έρημο Arizona και του New Mexico οι Hopi ζουν σε χωριά πάνω στα βουνά 

ενώ τα χωράφια τους βρίσκονται στις κοιλάδες. Χωρίς τη βροχή δεν θα μπορούν να 

καλλιεργήσουν, άρα  θα πεθάνουν από την πείνα. Αυτό στηρίζεται και από τη 

____________________ 

1. Παπαγεωργίου Ν., «Μάσκα η μαγεία», Εικαστική παιδεία, τ. 12, σ. 64 

2. ό.π. 

3. ό.π. 
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θρησκεία, οι βροχοφόροι είναι οι θεοί kachina. «Έχουν απαριθμηστεί γύρω στους 

300, μεταξύ των οποίων μια πενηνταριά (50) το λιγότερο, είναι  βασικοί»
1
. Αυτοί 

οι θεοί παρουσιάζονται με μάσκες οι οποίες είναι διαφορετική η καθεμία από την 

άλλη. Όλες οι μάσκες είναι κυλινδρικές με μακρόστενα μαύρα μάτια και χωρίς 

στόμα. Είναι ζωγραφισμένες σε 6 χρώματα και με διάφορα σχέδια, τα οποία 

συμβολίζουν την βροχή, τα σύννεφα και διάφορα φυτά. Μερικές έχουν κέρατα, 

αυτιά και κάποιες κατασκευές πάνω στο κεφάλι. Στην εποχή της βροχής οι μάσκες 

kachina κυκλοφορούν, τραγουδούν και χορεύουν σε λιτανείες, στις οποίες 

συγκεκριμένα μέλη της κοινωνίας ενσωματώνουν έναν από τους πολλούς τύπους 

kachina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ____________________ 

1. Γερακάρης Άγγ., «Το μήνυμα που φέρει το προσωπείο», Εικαστική παιδεία, τ. 5, σ.63. 
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ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

 

Τελειώνοντας αυτή την εργασία το συναίσθημα που επικρατούσε σχεδόν σε 

όλους μας ήταν ότι χαρήκαμε και τη διαδικασία και τα «προϊόντα» της δουλειάς μας. 

Το γεγονός ότι μαθαίναμε για τόσο μακρινούς και διαφορετικούς πολιτισμούς μάς 

κέντριζε πολύ το ενδιαφέρον. Καθώς προχωρούσαμε μάς ενδιέφερε όλο και 

περισσότερο το θέμα και παρά τις δυσκολίες (κάποιοι δεν ήταν συνεπείς στους 

χρόνους ολοκλήρωσης των εργασιών που είχαν αναλάβει μέσα στις ομάδες τους) 

ολοκληρώσαμε ένα κείμενο που του δώσαμε τη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου και 

φτιάξαμε power point. Πιο πολύ όμως ενθουσιαστήκαμε όταν αρχίσαμε να 

κατασκευάζουμε εμείς οι ίδιοι μάσκες, εμπνευσμένες από τους μύθους της περιοχής 

που μελετούσαμε, και στη συνέχεια μπήκαμε στους ρόλους και δραματοποιήσαμε από 

ένα μύθο για κάθε περιοχή, φορώντας τις μάσκες που είχαμε φτιάξει. Έτσι 

ανασκευάσαμε με βιωματικό τρόπο αυτά που ερευνούσαμε.  

Στην παρουσίαση της εργασίας μας «στήσαμε» μια παράσταση με παγωμένες 

εικόνες ανά ομάδα, που ξεπάγωναν διαδοχικά μετά την αφήγηση, από έναν αφηγητή, 

του μύθου που θα αναπαριστούσαμε. Κάθε τελετουργία συνοδευόταν από ανάλογους 

ρυθμούς και ήχους που έπαιζαν δύο από εμάς. Η κριτική που λάβαμε από το κοινό που 

παρακολούθησε την παρουσίασή μας – που ήταν καθηγητές και παιδιά του σχολείου – 

ήταν πολύ θερμή. Παραθέτουμε μερικά μόνο σχόλια που λάβαμε: «πρωτότυπη… 

βιωματική… επαγγελματική… μπράβο» 

Την παράσταση της παρουσίασής μας την φτιάξαμε σε βίντεο. Επίσης φτιάξαμε 

ένα άλμπουμ φωτογραφιών με φωτογραφίες από τις μάσκες που κατασκευάσαμε και 

από τη δραματοποίηση. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

 Από το αρχείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco 

1. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011#tabs 

 

 Για την Άπω Ανατολή: 

2. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00412 

3. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00189 

4. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00275 

5. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00270 

6. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00208 

7. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00114 

8. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00012 

9. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00060 

 

 Για την Κεντρική Ανατολή: 

10. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00337 

11. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00281 

12. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00161 

 

 Για την Αφρική: 

13. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00142 

14. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00002 

 

 Για τη Νότια Αμερική: 

15. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00639 

16. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00567 

17. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00390 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011#tabs
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00412
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00189
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00275
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00270
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00208
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00114
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00012
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00060
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00337
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00281
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00161
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00142
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00002
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00639
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00567
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00390
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18. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00051 

19. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00003 

20. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00111 

21. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00144 

 

 Από το αρχείο πολυμέσων της Unesco 

22. http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?pg=34&kw=Masks 

 

 Για την Άπω Ανατολή: 

23. http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33

&id=358http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details

&pg=33&id=310 

24. http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33

&id=312 

25. http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33

&id=618 

26. http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33

&id=644 

27. http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33

&id=345 

28. http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33

&id=340 

 

 Για την Κεντρική Ασία: 

29. http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33

&id=1702 

30. http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33

&id=614 
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http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00111
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00144
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?pg=34&kw=Masks
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=358http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=310
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=358http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=310
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=358http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=310
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=312
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=312
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=618
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=618
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=644
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=644
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=345
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=345
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=340
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=340
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=1702
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=1702
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=614
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=614
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 Για την Αφρική: 

31. http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33

&id=310 

32. http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33

&id=644 

 

 Για τη Νότια Αμερική: 

33. http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33

&id=310 

34. http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33

&id=637 

35. http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33

&id=1675 

36. http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33

&id=626 

 

 Ιστοσελίδα γενικά για τη μάσκα 

37. http://www.komvos.edu.gr/masks/masks.html 

 

 Άλλες ιστοσελίδες γενικού ενδιαφέροντος  

 

 Για την Άπω Ανατολή: 

1. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%80%CF%89_%CE%91%CE%BD

%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE 

2. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%

CE%AF%CE%B1 

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Matsue,_Shimane 

4. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C

%CF%84%CE%B6%CE%B7 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=310
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=310
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=644
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=644
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=310
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=310
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=637
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=637
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=1675
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=1675
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=626
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=626
http://www.komvos.edu.gr/masks/masks.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%80%CF%89_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%80%CF%89_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Matsue,_Shimane
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B6%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B6%CE%B7


107 

 

5. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE

_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%

84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AF%C

E%BD%CE%B1%CF%82 

6. http://wikipedia.qwika.com/en2el/Tibetan_people 

7. http://geografia.comxa.com/Asia/Kina/Kina.htm 

8. http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE

%B1&num=10&hl=el&client=firefox-

a&tbo=d&rls=org.mozilla:el:official&biw=637&bih=617&tbm=isch&tbnid=Yf

gdSy6eWpQJuM:&imgrefurl=http://www.sigmalive.com/news/international/20

2145&docid=Z2TC6Vu5yOw32M&imgurl=http://www.sigmalive.com/files/im

agecache/full_image/files/node_images/1/4/5/202145/north_korea_map.jpg&w

=351&h=377&ei=jRvzUI-

tM8bDtAa4nIDYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=107&vpy=262&dur=486&hovh

=145&hovw=135&tx=100&ty=165&sig=104403423576323450472&page=1&t

bnh=14 

9. http://jikimi.cha.go.kr/english/world_heritage_new/cheoyongmu.jsp 

10. http://en.wikipedia.org/wiki/Noh#Costumes 

 

 Για την Κεντρική Ασία: 

11. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1 

12. http://en.wikipedia.org/wiki/Ramlilahttp://en.wikipedia.org/wiki/File:An_Ramli

la_Actor_In_The_Role_of_Ravana.jpg#file 

13. http://en.wikipedia.org/wiki/Ravana  

14. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%84%

CE%AC%CE%BD 

15. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%84%

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Tibetan_people
http://geografia.comxa.com/Asia/Kina/Kina.htm
http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1&num=10&hl=el&client=firefox-a&tbo=d&rls=org.mozilla:el:official&biw=637&bih=617&tbm=isch&tbnid=YfgdSy6eWpQJuM:&imgrefurl=http://www.sigmalive.com/news/international/202145&docid=Z2TC6Vu5yOw32M&imgurl=http://www.sigmalive.com/files/imagecache/full_image/files/node_images/1/4/5/202145/north_korea_map.jpg&w=351&h=377&ei=jRvzUI-tM8bDtAa4nIDYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=107&vpy=262&dur=486&hovh=145&hovw=135&tx=100&ty=165&sig=104403423576323450472&page=1&tbnh=14
http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1&num=10&hl=el&client=firefox-a&tbo=d&rls=org.mozilla:el:official&biw=637&bih=617&tbm=isch&tbnid=YfgdSy6eWpQJuM:&imgrefurl=http://www.sigmalive.com/news/international/202145&docid=Z2TC6Vu5yOw32M&imgurl=http://www.sigmalive.com/files/imagecache/full_image/files/node_images/1/4/5/202145/north_korea_map.jpg&w=351&h=377&ei=jRvzUI-tM8bDtAa4nIDYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=107&vpy=262&dur=486&hovh=145&hovw=135&tx=100&ty=165&sig=104403423576323450472&page=1&tbnh=14
http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1&num=10&hl=el&client=firefox-a&tbo=d&rls=org.mozilla:el:official&biw=637&bih=617&tbm=isch&tbnid=YfgdSy6eWpQJuM:&imgrefurl=http://www.sigmalive.com/news/international/202145&docid=Z2TC6Vu5yOw32M&imgurl=http://www.sigmalive.com/files/imagecache/full_image/files/node_images/1/4/5/202145/north_korea_map.jpg&w=351&h=377&ei=jRvzUI-tM8bDtAa4nIDYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=107&vpy=262&dur=486&hovh=145&hovw=135&tx=100&ty=165&sig=104403423576323450472&page=1&tbnh=14
http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1&num=10&hl=el&client=firefox-a&tbo=d&rls=org.mozilla:el:official&biw=637&bih=617&tbm=isch&tbnid=YfgdSy6eWpQJuM:&imgrefurl=http://www.sigmalive.com/news/international/202145&docid=Z2TC6Vu5yOw32M&imgurl=http://www.sigmalive.com/files/imagecache/full_image/files/node_images/1/4/5/202145/north_korea_map.jpg&w=351&h=377&ei=jRvzUI-tM8bDtAa4nIDYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=107&vpy=262&dur=486&hovh=145&hovw=135&tx=100&ty=165&sig=104403423576323450472&page=1&tbnh=14
http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1&num=10&hl=el&client=firefox-a&tbo=d&rls=org.mozilla:el:official&biw=637&bih=617&tbm=isch&tbnid=YfgdSy6eWpQJuM:&imgrefurl=http://www.sigmalive.com/news/international/202145&docid=Z2TC6Vu5yOw32M&imgurl=http://www.sigmalive.com/files/imagecache/full_image/files/node_images/1/4/5/202145/north_korea_map.jpg&w=351&h=377&ei=jRvzUI-tM8bDtAa4nIDYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=107&vpy=262&dur=486&hovh=145&hovw=135&tx=100&ty=165&sig=104403423576323450472&page=1&tbnh=14
http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1&num=10&hl=el&client=firefox-a&tbo=d&rls=org.mozilla:el:official&biw=637&bih=617&tbm=isch&tbnid=YfgdSy6eWpQJuM:&imgrefurl=http://www.sigmalive.com/news/international/202145&docid=Z2TC6Vu5yOw32M&imgurl=http://www.sigmalive.com/files/imagecache/full_image/files/node_images/1/4/5/202145/north_korea_map.jpg&w=351&h=377&ei=jRvzUI-tM8bDtAa4nIDYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=107&vpy=262&dur=486&hovh=145&hovw=135&tx=100&ty=165&sig=104403423576323450472&page=1&tbnh=14
http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1&num=10&hl=el&client=firefox-a&tbo=d&rls=org.mozilla:el:official&biw=637&bih=617&tbm=isch&tbnid=YfgdSy6eWpQJuM:&imgrefurl=http://www.sigmalive.com/news/international/202145&docid=Z2TC6Vu5yOw32M&imgurl=http://www.sigmalive.com/files/imagecache/full_image/files/node_images/1/4/5/202145/north_korea_map.jpg&w=351&h=377&ei=jRvzUI-tM8bDtAa4nIDYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=107&vpy=262&dur=486&hovh=145&hovw=135&tx=100&ty=165&sig=104403423576323450472&page=1&tbnh=14
http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1&num=10&hl=el&client=firefox-a&tbo=d&rls=org.mozilla:el:official&biw=637&bih=617&tbm=isch&tbnid=YfgdSy6eWpQJuM:&imgrefurl=http://www.sigmalive.com/news/international/202145&docid=Z2TC6Vu5yOw32M&imgurl=http://www.sigmalive.com/files/imagecache/full_image/files/node_images/1/4/5/202145/north_korea_map.jpg&w=351&h=377&ei=jRvzUI-tM8bDtAa4nIDYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=107&vpy=262&dur=486&hovh=145&hovw=135&tx=100&ty=165&sig=104403423576323450472&page=1&tbnh=14
http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1&num=10&hl=el&client=firefox-a&tbo=d&rls=org.mozilla:el:official&biw=637&bih=617&tbm=isch&tbnid=YfgdSy6eWpQJuM:&imgrefurl=http://www.sigmalive.com/news/international/202145&docid=Z2TC6Vu5yOw32M&imgurl=http://www.sigmalive.com/files/imagecache/full_image/files/node_images/1/4/5/202145/north_korea_map.jpg&w=351&h=377&ei=jRvzUI-tM8bDtAa4nIDYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=107&vpy=262&dur=486&hovh=145&hovw=135&tx=100&ty=165&sig=104403423576323450472&page=1&tbnh=14
http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1&num=10&hl=el&client=firefox-a&tbo=d&rls=org.mozilla:el:official&biw=637&bih=617&tbm=isch&tbnid=YfgdSy6eWpQJuM:&imgrefurl=http://www.sigmalive.com/news/international/202145&docid=Z2TC6Vu5yOw32M&imgurl=http://www.sigmalive.com/files/imagecache/full_image/files/node_images/1/4/5/202145/north_korea_map.jpg&w=351&h=377&ei=jRvzUI-tM8bDtAa4nIDYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=107&vpy=262&dur=486&hovh=145&hovw=135&tx=100&ty=165&sig=104403423576323450472&page=1&tbnh=14
http://jikimi.cha.go.kr/english/world_heritage_new/cheoyongmu.jsp
http://en.wikipedia.org/wiki/Noh#Costumes
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Ravana
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AC%CE%BD#.CE.99.CF.83.CF.84.CE.BF.CF.81.CE.AF.CE.B1
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CE%AC%CE%BD#.CE.99.CF.83.CF.84.CE.BF.CF.81.CE.AF.CE.B1 

16. http://maps.nationmaster.com/country/in/1 

17. http://en.wikipedia.org/wiki/Paro_Taktsang 

 

 Για την Αφρική: 

18. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AF

%CE%BD 

19. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%BF 

20. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%B6%CE%B1%CE%BC

%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%B7 

21. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%

CE%BF:LocationNigeria.svg 

22. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B3

%CE%AC%CE%BB%CE%B7 

23. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B9

%CE%B1 

24. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CE%B9 

25. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gelede_Mask.jpg 

26. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_22.1584_Gelede_Mask.jp

g 

 

Για τη Νότια Αμερική: 

27. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_

%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE 

28. http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AEl_G%C3%BCeg%C3%BCense.j

pg 

29. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLA_metmuseum_Sican_Funerary_

Mask_Peru_3.jpg 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AC%CE%BD#.CE.99.CF.83.CF.84.CE.BF.CF.81.CE.AF.CE.B1
http://maps.nationmaster.com/country/in/1
http://en.wikipedia.org/wiki/Paro_Taktsang
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:LocationNigeria.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:LocationNigeria.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/Σενεγάλη
http://el.wikipedia.org/wiki/Σενεγάλη
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CE%B9
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gelede_Mask.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_22.1584_Gelede_Mask.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_22.1584_Gelede_Mask.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AEl_G%C3%BCeg%C3%BCense.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AEl_G%C3%BCeg%C3%BCense.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLA_metmuseum_Sican_Funerary_Mask_Peru_3.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLA_metmuseum_Sican_Funerary_Mask_Peru_3.jpg
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 Τραγούδι diablada (Βολιβία) 

http://www.youtube.com/watch?v=kGwP12dQ44s 

 

 Ταινία 

Τιαν Μινγκ Γου, Ο βασιλιάς των μασκών, 1996. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kGwP12dQ44s

