
Aυτόχθονες λαοί



Αυτόχθονες ή ιθαγενείς ονομάζουμε το μειονοτικό πληθυσμό ενός κράτους που 
κατοικούν στη γη των προγόνων τους, που δεν ήρθαν από άλλο τόπο. 

Στις μέρες μας έχουν απομείνει λίγοι, γιατί οι αποικιοκράτες Ευρωπαίοι, 
προσπαθώντας να ανακαλύψουν νέους τόπους, πρώτες ύλες και νέες πηγές πλούτου 
ήρθαν σε επαφή με τους ιθαγενείς της Αμερικής, Αφρικής, και Αυστραλίας , δεν τους 
σεβάστηκαν και τους φέρθηκαν με υπερβολική σκληρότητα.  Αποτέλεσμα ήταν οι 
περισσότεροι  αυτόχθονες να χάσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα και οι πληθυσμοί 
τους να συρρικνωθούν.  

1. Ποιους λαούς λέμε αυτόχθονες; Γιατί στις μέρες μας έχουν απομείνει λίγοι;



Οι «πολιτισμένοι» λαοί αποδείχτηκαν «πρωτόγονοι» αφού φέρθηκαν στους αυτόχθονες 
με υπερβολική σκληρότητα, τους εκμεταλλεύτηκαν, τους εξόντωσαν ή τους περιόρισαν σε 
μικρές εκτάσεις γης.

2. Οι «πολιτισμένοι» λαοί τους θεώρησαν «πρωτόγονους»: γιατί οι λέξεις είναι μέσα σε εισα-

γωγικά;

Αντίθετα οι «πρωτόγονοι» αυτόχθονες αποδείχτηκαν πιο  «πολιτισμένοι»  αφού 
υποδέχθηκαν τους αποικιοκράτες με φιλειρηνικά αισθήματα.



 Από την φωτογραφία καταλαβαίνουμε ότι οι Λάπωνες έχουν ένα διαφορετικό τρόπο 
ζωής από τον δικό μας. Θυμίζει λίγο τον τρόπο ζωής στα χωριά μας, πριν από αρκετές 
δεκαετίες. Είναι συγκεντρωμένοι γύρω από την φωτιά για να ζεσταθούν, αλλά και για να 
κουβεντιάσουν ή  και να διασκεδάσουν.

Οι Λάπωνες που ζουν στις βόρειες πολικές περιοχές είναι λαός νομαδικός. Η περιοχή που 
ζουν έχει υπερβολικό κρύο και ντύνονται με χοντρά δέρματα ταράνδου και οι ενήλικες 
φορούν σκούφους. Οι πρόχειρες κατοικίες τους έχουν σχήμα κώνου και είναι κυρίως από 
δέρματα ταράνδων.                  

Οι Λάπωνες ασχολούνται με το κυνήγι και το ψάρεμα.  Για τις μεταφορές τους 
χρησιμοποιούν το έλκηθρο, το οποίο το σέρνουν τάρανδοι ή σκυλιά. Οι τάρανδοι είναι για 
τους Λάπωνες πολύτιμα ζώα, γιατί απ' αυτούς παίρνουν το κρέας τους και το δέρμα.

3. Στη φωτογραφία βλέπουμε μια οικογένεια Λαπώνων. Τι μπορούμε να καταλά-

.                  βουμε για τον τρόπο ζωής τους;

Ποιους άλλους αυτόχθονες / ιθαγενείς λαούς γνωρίζετε; Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και 

εικόνες από τη ζωή και τον πολιτισμό των ιθαγενών πληθυσμών στην εγκυκλοπαίδεια και στο 

διαδίκτυο (π.χ. www.nationalgeographic.gr, www.georama.gr). Σε ποιες περιοχές του πλα-

νήτη ζουν; Πώς είναι οι κατοικίες τους; Ποιες είναι οι συνήθειες και ο καθημερινός τρόπος 

ζωής τους; Κάντε μια περίληψη των πληροφοριών που βρήκατε με 150 ως 200 λέξεις, δώστε 

τίτλο στο κείμενό σας και γράψτε μόνο τα κύρια σημεία αυτών που διαβάσατε. 



 Αυτόχθονες λαοί και φυλές υπάρχουν σε διάφορα μέρη της Γης όπως: 

Οι Ινδιάνοι (Απάτσι, Σιού, Τσερόκι κ.α.) στην Αμερική. 

Οι Μογγόλοι και οι Βεδουίνοι στην Ασία.

Οι Εσκιμώοι ,οι Λάπωνες και οι Σαάμι στις βόρειες πολικές περιοχές.

Οι Αβοριγίνες (Αυστραλία), οι Παπούα (Νέα Γουινέα) και οι Μαορί (Νέα Ζηλανδία) στην 
Ωκεανία.

Οι Μασάι, οι Μπαντού ,οι Πυγμαίοι, οι Βερβερίνοι, οι Τουαρέγκ, οι Βουσμάνοι στην Αφρική.



 ΤΟΥΑΡΕΓΚ

Οι Τουαρέγκ είναι νομαδικός λαός της Σαχάρας. Η ονομασία Τουαρέγκ σημαίνει 
περιπλανόμενος. Ο πληθυσμός τους φθάνει περίπου το 1.200.000 . Για τους Τουαρέγκ, όπως 
και για όλους τους κατοίκους της ερήμου, το πρόβλημα είναι η έλλειψη νερού. 

Στις οάσεις οι μόνιμοι κάτοικοι αντλούν το νερό από τα πηγάδια και ποτίζουν τα 
χωράφια τους, στα οποία καλλιεργούν χουρμάδες, σιτηρά, λαχανικά και οπωροφόρα 
δέντρα.

Τα προϊόντα τους τα ανταλλάσουν με τα προϊόντα των νομάδων. Στα βοσκοτόπια οι 
νομάδες τρέφουν καμήλες, πρόβατα και κατσίκες. Το σπουδαιότερο ζώο για τους Τουαρέγκ 
είναι η καμήλα γιατί αντέχει στο κλίμα της ερήμου, παίρνουν το γάλα, το κρέας, το δέρμα και 
το μαλλί τους.

Οι Τουαρέγκ, όπως όλοι οι κάτοικοι της ερήμου, είναι λιτοδίαιτοι. Τρέφονται με τα 
προϊόντα που παράγουν η όαση και τα ζώα τους. Χαρακτηριστικό της ενδυμασίας των 
Τουαρέγκ είναι τα φαρδιά φορέματα, το πέπλο και το σαρίκι. Η φορεσιά αυτή χρησιμεύει για 
την προστασία από τους δυνατούς ζεστούς και κρύους ανέμους και από τις αμμοθύελλες.




