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  ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΛΕΑ 

Διαγωνισμός Παιδικής γελοιογραφίας και μικρού διηγήματος 
 
 

Το 5ο Φεστιβάλ Ιβηροαμερικανικής «Λογοτεχνίας Εν Αθήναις», το οποίο συνδιοργανώνουν το 
πολιτιστικό περιοδικό Sol Latino, το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και το Ίδρυμα «Μαρία 
Τσάκος», θα λάβει χώρα από τις 11 μέχρι τις 23 Ιουνίου του 2013 και θα διαρκέσει δύο 
εβδομάδες. Η πρώτη θα θα περιλαμβάνει προβολές κινηματογραφικών ταινιών που βασίζονται 
σε σπουδαία λογοτεχνικά έργα και μια έκθεση γραφικών τεχνών, ενώ η δεύτερη θα είναι 
αποκλειστικά αφιερωμένη στη λογοτεχνία με συνέδρια, συζητήσεις, ποιητικές βραδιές και 
στρογγυλά τραπέζια, στα οποία θα παραστούν συγγραφείς από την Ιβηρική Χερσόνησο και τη 
Λατινική Αμερική.. Οι καλεσμένοι μας θα είναι τόσο καταξιωμένοι συγγραφείς, όσο και νεότεροι 
δημιουργοί που αν και βρίσκονται ακόμα στο λογοτεχνικό τους ξεκίνημα, αρχίζουν να αφήνουν 
αισθητά τα αποτυπώματά τους στον λογοτεχνικό χώρο της Ιβηρικής και της Λατινικής Αμερικής. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και συνεχίζοντας την παράδοση τεσσάρων ετών, το Φεστιβάλ ΛΕΑ, με 
σύμβουλο την δασκάλα και ψυχοπαιδαγωγό Margarita Guerrero Sandoval εκ μέρους του Sol 
Latino, το ακαδημαϊκό τμήμα του Ινστιτούτου Θερβάντες, το ‘Ίδυμα «Μαρία Τσάκος» και το 
διδακτικό προσωπικό του www.Educartoon.gr, διοργανώνει έναν διαγωνισμό με κύριο θέμα: 
«Μύθοι και θρύλοι ως πολιτιστικό σημείο συνάντησης μεταξύ της Ελλάδας, της Λατινικής 
Αμερικής, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας». Ο διαγωνισμός αυτός θα απευθύνεται σε όλα τα 
εκπαιδευτικά κέντρα εκμάθησης ισπανικών στην Ελλάδα, σε Ισπανούς, Πορτογάλους και 
Λατινοαμερικανούς κατοίκους της Ελλάδας, σε μαθητές και σε εκπαιδευτικά κέντρα των χωρών 
της Ιβηρικής και της Λατινικής Αμερικής..  
 
Ο πολιτισμός ενώνει τους λαούς… 

… οι μύθοι σφραγίζουν την επιβίωσή τους  
 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ένα πεδίο για την οικοδόμηση» της ειρήνης 
Με την ισχυρή πεποίθηση ότι ο πολιτισμός αποτελεί το δρόμο για την ειρήνη, τη λεωφόρο 
που μας οδηγεί σε έναν κόσμο πιο δίκαιο, το Φεστιβάλ ΛΕΑ προσκαλεί όλα τα εκπαιδευτικά 
κέντρα εκμάθησης ισπανικών στην Ελλάδα, τους Ισπανούς, Πορτογάλους και 
Λατινοαμερικανούς κατοίκους της Ελλάδας, τους μαθητές και τα εκπαιδευτικά κέντρα των 
χωρών της Ιβηρικής και της Λατινικής Αμερικής να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό 
γελοιογραφίας και σύντομου διηγήματος του Φεστιβάλ ΛΕΑ  
Επιδίωξή μας είναι να διαφημίσουμε, να ωθήσουμε και φέρουμε πιο κοντά τον πνευματικό 
πολιτισμό, να προτρέψουμε τα παιδιά και τους εφήβους να τον οικειοποιηθούν, να υψώσουμε 
τις φωνές τους, τα ταλέντα τους και την τέχνη τους με έναν τρόπο δημιουργικό και καινοτόμο, 
ως προς την έκφραση και την επικοινωνία και να μετατρέψουμε όλες αυτές τις διαδικασίες σε 
διαπολιτισμικά δρώμενα με σημασία. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 

 Ισπανόφωνα παιδιά (από 5 έως 8 ετών) 

 Μαθητές ισπανικών (από 5 έως 8 ετών) 

 Ισπανόφωνοι έφηβοι (από 8 έως 14 ετών) 

 Έφηβοι μαθητές ισπανικών (από 8 έως 14 ετών) 
 
 
 
 
 
 

http://www.educartoon.gr/


 

 

 

 

 
Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό: 
Θέμα: «Μύθοι και θρύλοι της Ελλάδας, της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής 
Αμερικής» 
Στο τέλος του διαγωνισμού θα απονεμηθούν βραβεία (πρώτο και δεύτερο), για κάθε κατηγορία, 
στα παιδιά και στους εφήβους που θα αποδώσουν πιο δημιουργικά το μήνυμα, είτε ατομικά είτε 
ομαδικά. Το έργο που θα παρουσιαστεί πρέπει να είναι μια γελοιογραφία σε μέγεθος 21x30 cm 
και να συνοδεύεται από ένα μικρό διήγημα στα ισπανικά, μεγέθους μεταξύ 100 και 200 λέξεων, 
βασισμένο σε μύθους και θρύλους από τον κατάλογο που παρατίθεται πιο κάτω.  
 
Παρουσίαση του έργου: 
Το έργο θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι τις 10 Μαΐου του 2013, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα 
στοιχεία:  

 Ο τίτλος του έργου 

 Το έργο 

 Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) 
 

Η Γελοιογραφία σε μέγεθος  21x30 cm και το μικρό διήγημα στα ισπανικά, μεγέθους μεταξύ 100 
και 200 λέξεων, βασισμένο σε μύθους και θρύλους από τον κατάλογο που παρατίθεται πιο κάτω.  

 
ΕΠΙΛΟΓΗ: 
Η επιτροπή αξιολόγησης θα αποτελείται από πέντε (5) ειδικούς στη λογοτεχνία και τις τέχνες, 
καθώς και καθηγητές της γλώσσας των ισπανικών. Τα ονόματα των μελών της επιτροπής 
αξιολόγησης θα παραμείνουν απόρρητα μέχρι την ανακοίνωση του νικητή.  
Η επιτροπή αξιολόγησης θα εκτιμήσει τα έργα και θα ξεχωρίσει τρία από κάθε κατηγορία, τα 
οποία θα πρέπει να ανακοινωθούν πρώτα συνοπτικά, γραπτώς, μέσω email στην: 
Adriana Martinez Farsari 
Πολιτιστικό Περιοδικό Sol Latino 
ιδιοκήτρια-εκδότρια 
info@solatino.gr 
P.O. Box 77334 
17510, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα, 
Ελλάδα 
 
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ: 
Η μεγαλύτερη επιβράβευση θα είναι η αναγνώριση και η στήριξη, τόσο σε εθνικό, όσο και σε 
διεθνές επίπεδο, δεδομένου ότι οι νικητές θα ανακοινωθούν στο 5

ο
 Φεστιβάλ ΛΕΑ 2013: 

Λογοτεχνία εν Αθήναις, το Σάββατο 22 Ιουνίου, στο πλαίσιο της γιορτής της Ημέρας των 
Ισπανικών, σε ειδική τελετή για την απονομή των βραβείων.  
 Βασικά βραβεία για κάθε κατηγορία: 
 

 Το πρώτο βραβείο αποτελείται από διδακτικό υλικό από την Ελλάδα στα ελληνικά και 
στα ισπανικά, το οποίο θα εμπλουτίσει με τρόπο ουσιαστικό τη βιβλιοθήκη του νικητή.  

 Έκδοση του έργου του νικητή από το περιοδικό Sol Latino και τα ηλεκτρονικά μέσα. 
Προβολή/έκθεση του έργου στο 5

ο
 Φεστιβάλ ΛΕΑ.  

 Δίπλωμα από το Φεστιβάλ ΛΕΑ. 

 Τα παιδιά-νικητές θα λάβουν ένα αναμνηστικό από τους γελοιογράφους του 
www.educartoon.gr και του www.cartoonark.com του Φεστιβάλ ΛΕΑ και την κάρτα 
βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Θερβάντες.  

 

mailto:info@solatino.gr
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 Το δεύτερο βραβείο αποτελείται από διδακτικό υλικό από την Ελλάδα στα ελληνικά και 
στα ισπανικά, το οποίο θα εμπλουτίσει με τρόπο ουσιαστικό τη βιβλιοθήκη του νικητή  

 Δίπλωμα από το Φεστιβάλ ΛΕΑ. 

 Τα παιδιά-νικητές θα λάβουν ένα αναμνηστικό από τους γελοιογράφους του 
www.educartoon.gr και του www.cartoonark.com του φεστιβάλ ΛΕΑ και την κάρτα 
βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Θερβάντες 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Από τις 9 Απριλίου του 2013 μέχρι τις 20 
Μαΐου του 2013. 
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ: 
Η επιτροπή αξιολόγησης θα δεχτεί τις προτάσεις μέχρι τις 10 Μαΐου στις 15.00 μμ. Όλα τα έργα 
που θα παραληφθούν ως τότε, θα εξεταστούν με σχολαστικότητα από την επιτροπή.   
 
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τον Ιούνιο του 2013 και θα ανακοινωθούν επισήμως κατά τη 
διάρκεια του 5

ου
 Φεστιβάλ ΛΕΑ. 

 
 
 

Διοργάνωση 

                     
Υποστήριξη 
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Μύθοι και θρύλοι της Ιβηρικής Αμερικής 
*Επιμέλεια από την ομάδα του Sol Latino για την εκδήλωση «Συνάντηση των μύθων»  
 
Ινστιτούτο Θερβάντες 
Σχετικά με τα κατορθώματα του Δον Κιχώτη και τους ανεμόμυλους 
Σχετικά με την πρωτάκουστη περιπέτεια του ανδρείου Δον Κιχώτη με τους ανεμόμυλους, που 
οδηγήθηκε σε αίσια έκβαση, καθώς και με άλλα αξιομνημόνευτα και ευτυχή συμβάντα (Όγδοο 
κεφάλαιο) 
Τη στιγμή αυτή είδαν μπροστά τους τριάντα με σαράντα ανεμόμυλους που βρίσκονται στην 
πεδιάδα εκείνη και, μόλις τους αντίκρισε ο Δον Κιχώτης, είπε στον ιπποκόμο του: η τύχη οδηγεί 
τις υποθέσεις μας πολύ πιο καλά από ό,τι θα μπορούσαμε να επιθυμήσουμε, φίλε  Σάντσο 
Πάνθα, γιατί, όπως βλέπεις, έχουν κάνει εκεί την εμφάνισή τους τριάντα, ή και παραπάνω,  
αγριεμένοι γίγαντες, στους οποίους λογαριάζω πόλεμο να κάνω και να αφαιρέσω όλων τις ζωές, 
και με τη λεία από τους νεκρούς θα αρχίσουμε να γινόμαστε πιο ευκατάστατοι, γιατί ο πόλεμος 
αυτός είναι δίκαιος και είναι μεγάλη υπηρεσία προς τον Θεό τέτοια κακή σπορά να αφανιστεί από 
προσώπου γης. Ποιοι γίγαντες; είπε ο Σάντσο Πάνθα. 
Αυτοί που βλέπεις εκεί, αποκρίθηκε ο αφέντης του, με τα μεγάλα μπράτσα, που σε μερικούς από 
αυτούς συχνά ξεπερνούν σχεδόν τις δυο λεύγες. Μα μπορεί να δει η χάρη σας, αποκρίθηκε ο 
Σάντσο Πάνθα, ότι αυτοί που φαίνονται εκεί πέρα δεν είναι γίγαντες, παρά ανεμόμυλοι, και αυτά 
που πάνω τους μοιάζουν με μπράτσα είναι τα φτερά του μύλου, που καθώς τα γυρνά ο αέρας 
κάνουν τη μυλόπετρα να κινείται. Είναι προφανές, αποκρίθηκε ο Δον Κιχώτης, ότι είσαι άμαθος 
σε περιπέτειες σαν και τούτη· γίγαντες είναι αυτοί και, αν φοβάσαι, φύγε απ’ τη μέση και 
προσεύχου, γιατί εγώ θα ξεκινήσω άγριο και τρομερό πόλεμο μαζί τους. Και λέγοντάς τα, 
σπιρούνισε το άλογο του, τον Ροθινάντη, χωρίς να δίνει προσοχή στον Σάντσο που του φώναζε, 
προειδοποιώντας τον πως, χωρίς καμιάν αμφιβολία, ήταν ανεμόμυλοι και όχι γίγαντες εκείνοι που 
πήγαινε καταπάνω τους να ριχτεί. Αυτός όμως προχωρούσε τόσο βέβαιος πως ήταν γίγαντες 
που ούτε τις φωνές του ιπποκόμου του, του Σάντσο, άκουγε, ούτε και κοίταζε να δει, αν και ήταν 
πια πολύ κοντά, τι ήταν, παρά πορευόταν λέγοντας με φωνές μεγάλες: μην τρέπεστε σε φυγή 
δειλά και άθλια πλάσματα, γιατί δεν είναι παρά μονάχα ένας ο ιππότης που θα ριχτεί καταπάνω 
σας. Τη στιγμή αυτή σηκώθηκε λίγος αέρας και άρχισαν να κινούνται τα μεγάλα φτερά του μύλου, 
πράγμα που είδε ο Δον Κιχώτης και είπε: δε θα μου τη γλιτώστε, ακόμη κι αν κινήσετε πιο πολλά 
μπράτσα και από το γίγαντα Βριάρεω.   

 

Sol Latino 

Έτσα, Ήλιε του μέλλοντος 

Μια μέρα που έβρεχε, ο Αμπάμ πήγε να γράψει τον γιο του στο Ληξιαρχείο. Ο υπάλληλος τον 
ρώτησε βαριεστημένος το όνομα του παιδιού και ο Αμπάμ, με ευγένεια του είπε: θέλω να τον 
γράψετε με το όνομα Έτσα, σαν τον…. Αμέσως ο υπάλληλος έβαλε τις φωνές και του είπε πως 
αυτό ήταν όνομα γυναίκας και πως ο Αμπάμ ήταν άσχετος. Ο Αμπάμ προσπάθησε να του 
εξηγήσει, χωρίς επιτυχία, ότι στη γλώσσα των Σούαρ, Έτσα,  σημαίνει ζωοδότης Ήλιος. 
Θυμήθηκε επίσης τον παππού του τον Αρούταμ (πανίσχυρο πνεύμα της τίγρης του πρωινού), 
που του έλεγε πώς ο Έτσα επέστρεψε τη ζωή στα πουλιά: «Ο Ίβια, το τρομερό δαιμόνιο, έπιανε 



 

 

 

 

τους Σούαρ και τους έβαζε στο δισάκι του για να τους φάει. Όταν ο Έτσα ήταν ακόμα μικρός, το 
δαιμόνιο έπιασε τους γονείς του και τους έφαγε για να πάρει με το μέρος του το δυνατό παιδί. Στη 
συνέχεια το έκανε να πιστέψει πως ήταν γιος του κι όταν μεγάλωσε, το έστελνε να κυνηγάει 
πουλιά για να τα φάει για επιδόρπιο. Μια μέρα που ο Έτσα ήταν στο δάσος, άκουσε μια τρομερή 
σιωπή, αφού δεν υπήρχαν πολύχρωμα πουλιά, παρά μόνο η περιστέρα Γιάπακαμ κουρνιασμένη 
στα κλαδιά μιας μαλιτάγουα. Όταν αυτοί οι δυο συναντήθηκαν, η περιστέρα τον ρώτησε αν θα την 
κυνηγήσει, αλλά ο Έτσα τη διαβεβαίωσε πως δεν είχε σκοπό να το κάνει, γιατί τέλειωσε πια με το 
κυνήγι των πουλιών. Έγιναν φίλοι και η Γιάπακαμ του είπε την αλήθεια για τον Ίβια και τους 
αληθινούς του γονείς. Του εξήγησε, επίσης, πώς μπορούσε να επιστρέψει τη ζωή στα πουλιά: 
«Τοποθέτησε στο τόξο σου τα πούπουλα των πουλιών που έχεις σκοτώσει και φύσηξέ τα». Ο 
νέος το έκανε και από το μεγάλο του τόξο  άρχισαν να βγαίνουν χιλιάδες πουλιά όλων των 
χρωμάτων, που χαρούμενα  χάθηκαν και πάλι στη ζούγκλα. Από τότε, ο Έτσα, ο γλυκός Ήλιος 
και το δαιμόνιο Ίβια έγιναν θανάσιμοι εχθροί». Όταν ο υπάλληλος του Ληξιαρχείου επέμεινε πως 
ήταν αδύνατο να γράψει το παιδί με το όνομα Έτσα, ο Αμπάμ θυμήθηκε τον Αρούταμ, τον κοίταξε 
στα μάτια, χαμογέλασε περήφανα και είπε στον γιο του: «Δεν έχει σημασία τι λέει αυτός ο 
άνθρωπος. Εσύ, Έτσα, είσαι ο Ήλιος μου, ο Ήλιος του μέλλοντος, κι όταν θα είσαι έτοιμος να 
αντιμετωπίσεις τον κόσμο του Ίβια, από το τόξο σου θα πετάξουν  πολύχρωμα πουλιά που θα 
πλημμυρίσουν τούτες τις γκρίζες πόλεις και θα διώξεις για πάντα τους Αδηφάγους Καταστροφείς 
της Ζωής. Πάμε!» Εκείνη την ώρα, ο υπάλληλος κατάλαβε πως η αγέρωχη φωνή του είχε 
αλλάξει, πως τώρα έκρωζε σαν τον Γιαμπούνα, τον παπαγάλο της ζούγκλας του Αμαζονίου.  

Από το βιβλίο Μύθοι του Εκουαδόρ του Έντγκαρ Άλαν Γκαρσία. 

 

Ελλάδα 
Atenea, Diosa virgen, señora del ingenio y protectora de ciudades, Atenea hizo a los hombres 
diestros en el trabajo, les enseñó a actuar con justicia y razón, y les dio el olivo como símbolo 
pleno de su benevolencia divina. 

Zeus engendró a Atenea en la sagaz Oceánide Metis y, antes de que ésta diera a luz, la engulló 
viva, consiguiendo así que, llegado el momento, la nueva diosa del ingenio y la sabiduría naciera 
de su propia cabeza. Así llegó Atenea al mundo, en forma de doncella y pertrechada con todas 
sus armas. Atenea dio a los hombres la flauta, el arado, la olla de barro, el yugo para bueyes, la 
brida de caballo, el carro y el barco, los instruyó en la ciencia de los números y en las artes de la 
cocina y del hilado e instituyó los tribunales a fin de unir justicia y razón. 

Como protectora de ciudades, le fueron consagradas numerosas acrópolis, entre ellas las de 
Argos, Esparta, Esmirna, Epidauro y Troya. Del saqueo de Troya, salvó Eneas la estatua de 
Atenea y la llevó consigo al Lacio, donde fue custodiada por las prestigiosas Vestales vinculando 
así a Roma a los cultos de sus antepasados griegos. Pero entre todas las ciudades, la diosa 
prefirió la de Atenas, por cuyo patronazgo se enfrentó a Poseidón e hizo brotar del suelo el olivo 
sagrado que crece en la Acrópolis. 

 

Αθηνά, Θεά παρθένα, κυρίαρχος της ευφυΐας και προστάτιδα των πόλεων, η Αθηνά χάρισε στους 
ανθρώπους επιδεξιότητα στη δουλειά, τους δίδαξε να συμπεριφέρονται με δικαιοσύνη και λογική, 
και τους έδωσε την ελιά ως αμέριστο σύμβολο της θεϊκής της καλοσύνης. 

Ο Δίας έσπειρε την Αθηνά στην οξύνου Ωκεανίδα Μέτιδα και, πριν αυτή τη φέρει στο φως, την 
κατάπιε ζωντανή, κατορθώνοντας έτσι, όταν ήρθε η ώρα, η νέα θεά της ευφυΐας και της σοφίας να 
γεννηθεί από το ίδιο του το κεφάλι. Έτσι ήρθε η Αθηνά στον κόσμο, με τη μορφή παρθένας και 



 

 

 

 

εφοδιασμένη με όλα της τα όπλα. Η Αθηνά δώρισε στους ανθρώπους τον αυλό, το αλέτρι, την 
πήλινη χύτρα, τον ζυγό για τα βόδια, το χαλινάρι του αλόγου, την άμαξα και το πλοίο, τους δίδαξε 
την επιστήμη των αριθμών και την τέχνη της μαγειρικής και της κλωστικής και θέσπισε το 
δικαστήριο με σκοπό να ενώσει δικαιοσύνη και λογική. 

Ως προστάτιδας πόλεων, της αφιέρωσαν πολλές ακροπόλεις, ανάμεσά τους του Άργους, της 
Σπάρτης, της Σμύρνης, της Επιδαύρου και της Τροίας. Από την άλωση της Τροίας, ο Αινείας 
έσωσε το άγαλμα της Αθηνάς και το πήρε μαζί του στο Λάτιο, όπου φυλασσόταν από τις 
μεγαλώνυμες Εστιάδες, συνδέοντας έτσι τη Ρώμη με τις θρησκευτικές τελετές των ελλήνων 
προγόνων του. Αλλά από όλες τις πόλεις, η θεά προτίμησε αυτή των Αθηνών, για της οποίας την 
αιγίδα ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Ποσειδώνα και έκανε να βλαστήσει στο έδαφος η ιερή ελιά 
που φύεται στην Ακρόπολη. 

 

 

 

Αργεντινή 
Tο σέιμπο, το εθνικό λουλούδι της Αργεντινής 

Όπως λέει ο θρύλος, το σέιμπο, το εθνικό λουλούδι της Αργεντινής, γεννήθηκε όταν η Αναΐ 
καταδικάστηκε σε θάνατο στην πυρά, έπειτα από μια σφοδρή μάχη ανάμεσα στη φυλή της και 
τους κατακτητές. Ήταν μια μικρή Ινδιάνα που αγαπούσε τη γη της και τραγουδούσε τόσο γλυκά 
που τα πουλιά σταματούσαν να κελαηδούν για να την ακούσουν. Μια μέρα, κάποιοι λευκοί 
μπήκαν στη ζούγκλα και η Αναΐ, μαζί με τους δικούς της, πολέμησε άγρια και υπερασπίστηκε τη 
φυλή της από τους εισβολείς. Πέρασε λίγος καιρός και οι εχθροί στρατιώτες την έπιασαν και της 
επέβαλαν σκληρή ποινή: η Αναΐ, ένοχη γιατί είχε σκοτώσει έναν στρατιώτη, έπρεπε να πεθάνει 
στην πυρά. Η μικρή Ινδιάνα δέθηκε σε ένα πλατύφυλλο δέντρο και στα πόδια της απόθεσαν 
κλαριά, που τους έβαλαν φωτιά. Οι φλόγες υψώθηκαν γρήγορα, περικυκλώνοντας τον κορμό του 
δέντρου και το εύθραυστο σώμα της Αναΐ, η οποία άρχισε να τραγουδάει για τη ζούγκλα της, για 
τη γη της, για όποιον αγαπούσε η καρδιά της. Όταν έσβησε η φωτιά, ανακάλυψαν πως το σώμα 
της Αναΐ είχε μεταμορφωθεί σε ένα μπουκέτο λουλούδια, κόκκινα σαν τις φλόγες που την τύλιξαν, 
όμορφα σαν κι αυτήν, θαυμαστά σαν την καρδιά της που αγαπούσε παθιασμένα τη γη της, 
στολίζοντας το δέντρο που την είχε στηρίξει. Έτσι γεννήθηκε το σέιμπο, το σπάνιο κατακόκκινο 
λουλούδι που φωτίζει τα δάση της βορειοανατολικής Αργεντινής. Το λουλούδι που ενσαρκώνει 
την αγνή και περήφανη ψυχή μιας φυλής που δεν υπάρχει πια. Ανακηρύχθηκε Εθνικό Λουλούδι 
της Αργεντινής με το διάταγμα υπ’ αρ. 138.974 στις 2 Δεκεμβρίου 1942. Το άλικο χρώμα του 
συμβολίζει τη γονιμότητα αυτής της χώρας. 

 
Βραζιλία 
Η IEMANJA ήταν κόρη του OLOKUM και θεά της θάλασσας. Η IEMANJA ήταν παντρεμένη με τον 
OROMILA, θεό της Μαντείας, και αργότερα παντρεύτηκε με τον OLOFIN, βασιλιά του IFE, με τον 
οποίο απέκτησε δέκα παιδιά.  Από τον πολύ θηλασμό όμως τα στήθη της έγιναν τεράστια. 
Κουρασμένη από την ζωή στο IFE η IEMANJA το έσκασε δυτικά για την «Γη του 
Ηλιοβασιλέματος».  Εκεί βόρεια του ABEOKUTA, ζούσε ο Βασιλιάς του ΧΑΚΙ.  Η IEMANJA 
εξακολουθούσε να είναι πολύ όμορφη, ο OKERE την επιθυμούσε και της πρότεινε να την 
παντρευτεί.  Η IEMANJA δέχτηκε αλλά υπό ένα όρο.   Του είπε:  ΠΟΤΕ δεν θα με κοροϊδέψεις για 
τα τεράστια στήθη μου. 
Ο OKERE Ευγενικός και εκλεπτυσμένος, συμπεριφερόταν στην IEMANJA με εκτίμηση και 
σεβασμό.   Μια μέρα, ωστόσο, ο OKERE ήπιε υπερβολικά κρασί από Φοίνικα.   Γύρισε στο σπίτι 
μεθυσμένος και τρεκλίζοντας.   Δεν ήξερε πια τι έκανε.   Δεν ήξερε τι έλεγε.   Πέφτοντας πάνω 



 

 

 

 

στην IEMANJA αυτή τον αποκάλεσε Μεθύστακα και Άχρηστο.   Ο ΟKERE, ντροπιασμένος 
ούρλιαξε: 
Εσύ με τα μακριά και βαριά στήθη σου… 
Η IEMANJA προσβεβλημένη έφυγε γρήγορα. 
Πολύ καιρό πριν, η Μητέρα της, η OLOKOUM, της είχε δώσει μία μπουκάλα πού περιείχε ένα 
παρασκεύασμα για να χρησιμοποιηθεί σε ακραία περίπτωση ανάγκης η εξαιρετικού κινδύνου. 
Μετά την φυγή της IEMANJA, ο Βασιλιάς χρησιμοποίησε τον Στρατό για την αναζήτηση της 
Γυναίκας του. 
Η IEMANJA περικυκλωμένη από τους Στρατιώτες, αισθανόμενη τον κίνδυνο, αναγκάστηκε να 
σπάσει την μπουκάλα ακολουθώντας τις οδηγίες της Μητέρας της.   Το υγρό πέφτοντας στο 
πάτωμα, την ίδια στιγμή, μεταμορφώθηκε σε ένα μεγάλο ποτάμι και μετέφερε την IEMANJA στο  
OKUN στον Ωκεανό, μέρος όπου ζούσε η Μητέρα της η OLOKUN. 
Εκεί παρέμεινε η IEMANJA για πάντα, αρνούμενη από τότε να επιστρέψει στην ξηρά. 
Τα παιδιά της την φωνάζουν και την χαιρετούν. 
Odô lyá, η Μητέρα του ποταμού,  δεν επιστρέφει πια.  IEMANJA, η βασίλισσα των υδάτων, που 
φοράει ρούχα καλυμμένα με μαργαριτάρια. 
Αυτή έχει παιδιά σε όλο τον κόσμο.  Η IEMANJA βρίσκεται παντού όπου η θάλασσα έρχεται να 
κτυπήσει με τα αφρισμένα της κύματα. 
Τα παιδιά της κάνουν προσφορές για να την ηρεμήσουν και να την ευχαριστήσουν ρίχνοντας 
λουλούδια στην θάλασσα. 
Η IEMANJA παρουσιάζεται σε μία εικόνα με μεγάλα στήθια συμβολίζοντας την Μητρότητα και την 
Γονιμότητα.  
Στην Αφρική, η IEMANJA είναι θεά του Έθνους των EGBE, της φυλής IORUBA, όπου βρίσκεται ο 
ποταμός YEMOJA (IEMANJA).   Στην Βραζιλία είναι η Βασίλισσα των υδάτων και των θαλασσών.   
ORIXÁ αξιοσέβαστη και τιμημένη θεωρείται ως μάνα σχεδόν όλων των ORIXÁS.  Έτσι της 
αποδίδεται και η γονιμότητα.    
Στην Βραζιλία, με την ευκαιρία των εορτασμών του Καινούργιου Χρόνου, προσφέρονται τιμές 
στην μεγάλη μητέρα IEMANJA.   Είναι η προστάτης των ψαράδων και των βαρκάρηδων. 
 
Χιλή 
 
Ο Τράουκο 

Ο Τράουκο, μυθικό ον που κατοικεί στα δάση του νησιού Τσιλοέ 

Ο Τράουκο είναι ένας άντρας ύψους ογδόντα εκατοστών, πολύ αρρενωπός στο πρόσωπο,  αλλά 

με βλέμμα γλυκό και αισθησιακό. Τα τριχωτά του πόδια καταλήγουν σε ακρωτηριασμένα 

πέλματα, φοράει τριμμένα ρούχα και έναν σκούφο από κιγιανέχα.  Στο δεξί του χέρι έχει ένα 

πέτρινο τσεκούρι και ένα στραβωμένο μπαστούνι που λέγεται Παχουελδούν. 

Για τα κορίτσια του Τσιλοέ αποτελεί ένα ανησυχητικό άγνωστο. Μερικά πιστεύουν ότι είναι ένα 

απαίσιο τέρας, από το οποίο πρέπει να απομακρυνθούν και άλλα ότι είναι ελκυστικός… 

Οι μητέρες προστατεύουν τα ανύπαντρα κορίτσια τους απαγορεύοντάς τους να κυκλοφορούν 

μόνα. Ο Τράουκο δεν ενεργεί ποτέ μπροστά σε μάρτυρες και όταν εντοπίζει το θύμα του, 

τρυπώνει κρυφά στην κουζίνα.  

Ενδιαφέρεται μόνο για τα ανύπαντρα κορίτσια, ειδικά τα όμορφα και ποτέ για τις παντρεμένες 

γυναίκες. Όταν εντοπίσει από το παρατηρητήριό του το κορίτσι, χτυπά τρεις φορές δυνατά με το 



 

 

 

 

τσεκούρι του τον κορμό του δένδρου Τίκε, προκαλώντας έτσι σύγχυση στο μυαλό της κοπέλας, η 

οποία μετά πέφτει παραδομένη μπροστά του σε ένα γλυκό και γαλήνιο όνειρο αγάπης… 

Μετά από εννέα μήνες γεννιέται το παιδί του Τράουκο, γεγονός που δεν επηρεάζει κοινωνικά 

ούτε τη μητέρα ούτε το παιδί, γιατί συνδέονται με την μαγεία αυτού του πνεύματος της γόνιμης 

αγάπης, πατέρα των φυσικών παιδιών και της ελευθερίας των ενστίκτων. 

 

Κολομβία 

 

Λέει ο μύθος, ότι όταν η πανσέληνος αντικατοπτριζόταν στο κέντρο της λίμνης Γουαταβίτα, ο 

Σίπα, αρχηγός των Μουίσκα, σκέπαζε το σώμα του με σκόνη από χρυσό και συνοδευόμενος από 

τέσσερις ιερείς, ανέβαινε σε μια σχεδία φορτωμένη με προσφορές της φυλής. Όταν έφτανε στη 

μέση της λίμνης και κάτω από το φεγγαρόφωτο, πέταγε μέσα από τη βάρκα όλες τις προσφορές 

και ως σύμβολο γονιμότητας, βούταγε στο κέντρο της λίμνης, για να κάνει έτσι προσφορά στον 

Σουέ, το θεό του ήλιου. 

Αυτός ο Κολομβιανός μύθος προσέλκυσε κατακτητές, που έψαχναν μια μυθική χώρα, διάσημη 

για τον αμέτρητο πλούτο της. Έκτοτε, έγινε γνωστός ο μύθος του Ελ Ντοράντο (χρυσωμένος 

άντρας) και αναζητείται ο θησαυρός του σε όλη τη Λατινική Αμερική. 

 
«…Σε εκείνη τη λίμνη της Γουαταβίτα φτιάχνανε μια σχεδία από βούρλα και τη 
στόλιζαν με ό,τι πιο έντονο είχαν…Εκείνη την ώρα πια, όλη η λίμνη ήταν 
περικυκλωμένη από ινδιάνους και φωτισμένη σε όλη της την περιφέρεια, οι 
ινδιάνοι και ινδιάνες όλοι στολισμένοι με χρυσό, φτερά και  σκουλαρίκια 
μύτης… Έγδυναν τον διάδοχο (…) τον άλειφαν με μια κολλητική ουσία και τον 
ψέκαζαν παντού με χρυσόσκονη, έτσι ώστε να σκεπαστεί ολόκληρος με το 
πολύτιμο μέταλλο. Τον έβαζαν στη σχεδία, πάνω στην οποία στεκόταν όρθιος, 
και στα πόδια του τοποθετούσαν ένα μεγάλο όγκο από χρυσάφι και σμαράγδια 
για να τα προσφέρει στο θεό τους. Μαζί του ανέβαιναν στη σχεδία και τέσσερις 
φύλαρχοι, οι πιο σημαντικοί, στολισμένοι με φτερά, στεφάνια, βραχιόλια και 
σκουλαρίκια από χρυσό, επίσης γυμνοί…Ο χρυσωμένος ινδιάνος έκανε την 
προσφορά του πετώντας όλο το χρυσάφι και τα σμαράγδια, που είχε στα 
πόδια, στη μέση της λίμνης και μετά συνέχιζαν οι τέσσερις φύλαρχοι που τον 
συνόδευαν. Όταν ολοκληρωνόταν η τελετή κουνούσαν με δύναμη τις 
σημαίες…Φτάνοντας η σχεδία στην ξηρά άρχιζαν τις κραυγές…Με τραγούδια 
και χορούς δικά τους. Με την τελετή αυτή αναγνωριζόταν ο νέος εκλεκτός ως 
αρχηγός και πρίγκιπας».  

 
Κείμενο του Χουάν Ροδρίγκες Φράιλε, 1636 
 
Κόστα Ρίκα 

Το λημέρι της γριάς 

Η πριγκήπισα Κουραβάντα ερωτεύτηκε τον Μιξκοάκ, αρχηγό μιας γειτονικής αλλά και εχθρικής 
φυλής. Όταν ο πατέρας της, ο Κουραβάντε, αντιλήφθηκε τη σχέση τους, αιχμαλώτισε τον Μιξκοάκ 



 

 

 

 

και τον πέταξε μέσα στον κρατήρα ενός ηφαιστείου. Η Κουραβάντα πήγε να ζήσει σε μια από τις 
πλαγιές του ηφαιστείου και εκεί γέννησε το γιο τους. Για να μπορεί ο γιος να είναι μαζί με τον 
πατέρα του, η Κουραβάντα τον πέταξε κι αυτόν μέσα στο ηφαίστειο. 
Το υπόλοιπο της ζωής της η Κουραβάντα το πέρασε κοντά στο ηφαίστειο και έγινε μια πανίσχυρη 
θεραπεύτρια. Οι άνθρωποι αναφέρονταν στο σπίτι της με το όνομα «Το λημέρι της γριάς». Από 
τότε το ηφαίστειο φέρει αυτό το όνομα. 
 

Κούβα 

Ο Ανεμοδείκτης και ο θρύλος της Δόνα Ισαβέλ δε Μπομπαδίγια 

Τον καιρό της αποικιοκρατίας, ο Κάρολος Α, βασιλιάς της Ισπανίας, είχε διορίσει ως Κυβερνήτη 
της Κούβας και της Φλόριδας τον Δον Ερνάντο δε Σότο, ο οποίος έπρεπε να εγκατασταθεί στην 
Αβάνα, στη βάση που υπήρχε εκεί για την υπεράσπιση του μεγάλου όρμου από κουρσάρους και 
πειρατές. 

Η σύζυγός του, η όμορφη Δόνα Ισαβέλ δε Μπομπαδίγια, τον συνόδευσε στο ταξίδι του και 
εγκαταστάθηκαν στο κάστρο των Βασιλικών Στρατιωτικών Δυνάμεων, όπου και διορίστηκε 
Κυβερνήτρια. Ο δε Σότο έφυγε για τη Φλόριδα, διέσχισε διάφορες περιοχές των σημερινών 
Ηνωμένων Πολιτειών και ανακάλυψε τον ποταμό Μισισιπί. Εκεί καταδίωξε, χωρίς επιστροφή, το 
μύθο της πηγής της αιώνιας νεότητας. 

Η Δόνα Ισαβέλ εξακολουθούσε να περιμένει στην Αβάνα και λένε πως συνήθιζε να ανεβαίνει στον 
ψηλότερο πύργο, στο παρατηρητήριο, για να πάρει το μάτι της τα πλοία που θα μπορούσαν να 
της φέρουν νέα από τον αγαπημένο της. Ποτέ δεν τον ξαναείδε και η θλίψη την οδήγησε στο 
θάνατο. 

Χρόνια αργότερα, ένας κουβανός καλλιτέχνης ισπανικής καταγωγής, αποφάσισε να σκαλίσει τη 
φιγούρα της Δόνα Ισαβέλ σε έναν Ανεμοδείκτη, όπου απεικονίζεται με ένα μικρό άγαλμα μήκους 
110 εκατοστών, στο οποίο  παρουσιάζεται με της φούστα της μαζεμένη πάνω σε ένα από τα 
γόνατά της. Πάνω στο στήθος της έχει ένα μενταγιόν με το όνομα του γλύπτη και πάνω στο 
κεφάλι έχει ένα στέμμα. Το αυθεντικό γλυπτό φυλάσσεται στο μουσείο της πόλης και ένα 
αντίγραφο έχει τοποθετηθεί στο πιο ψηλό σημείο του Κάστρου. 

Ο Ανεμοδείκτης είναι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα σύμβολα της πόλης της Αβάνας. 
Υπενθυμίζει στον ταξιδιώτη ότι έχει φτάσει σε μια χώρα αγάπης και παραδόσεων, για την οποία 
επαγρυπνούν με ζήλο οι κάτοικοί της.  
 
Ισπανία 
 
Ο Ηρακλής στην Ισπανία 

 
Λέει ο μύθος πως ο Ηρακλής, ο πιο δημοφιλής από τους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας και 
προσωποποίηση της δύναμης, πέρασε από την Ισπανία. Γιος του Δία και της θνητής Αλκμήνης, 
ήταν γενναίος από την κούνια του. Μεγάλωσε, παντρεύτηκε, και σε έναν παροξυσμό τρέλας 
σκότωσε τη γυναίκα του. Προκειμένου να εξιλεωθεί για το έγκλημά του, ο Ευρυσθέας (βασιλιάς 
της Τίρυνθας) του επέβαλε 12 άθλους, που όπως λέει ο μύθος, 3 από αυτούς τους έφερε σε 
πέρας στην Ισπανία, στην περιοχή της Ανδαλουσίας (γνωστή στην αρχαιότητα ως περιοχή της 



 

 

 

 

Ταρτησσού). Αυτοί οι άθλοι ήταν να σκοτώσει τον Γηρυόνη για να πάρει υπό την κατοχή του τα 
βόδια του, να κόψει τα χρυσά μήλα από τον κήπο των Εσπερίδων και να αλυσοδέσει τον 
Κέρβερο, σκύλο που φύλαγε την πύλη του Άδη ή τον Κάτω Κόσμο. Στη Σεβίλλη υπάρχουν 
ακόμα, από το 1754, δύο στήλες στην Λεωφόρο Ηρακλέους, πάνω στις οποίες βρίσκονται τα 
αγάλματα του Ιουλίου Καίσαρα και του Ηρακλή, ιδρυτές της πόλης κατά την παράδοση. 
Επίσης λέγεται ότι, ο Ηρακλής σκότωσε τον βασιλιά Γηρυόνη στην περιοχή που σήμερα είναι η 
πόλη Λα Κορούνια, και προς τιμήν της νίκης του επί του εχθρού χτίστηκε πάνω από τον τάφο 
του, στη θάλασσα, ο Πύργος του Ηρακλή, το πιο αρχαίο και το πιο γνωστό μνημείο αυτής της 
πόλης της Γαλικίας (η κλασική μυθολογία τοποθετεί αυτά τα γεγονότα στην περιοχή της 
Ταρτησσού). 
 
 
Βενεζουέλα 
Γουασακά, το δένδρο του κόσμου 

Η Μεγάλη Σαβάνα της Βενεζουέλας είναι το φυσικό σκηνικό των Τεπούι - τα πιο παλιά βουνά του 
πλανήτη- που αναδύονται μέσα από το τοπίο σαν πύργοι από βράχο και θεωρούνται από τους 
ινδιάνους της περιοχής η κατοικία των θεών. Από εκεί ψηλά ξεχύνονται καταρράκτες που δίνουν 
ζωή στα ποτάμια, τα οποία κάνουν αντίθεση με την ποικιλία του πράσινου της ζούγκλας και 
στριφογυρίζουν μέσα στις ανοιχτές σαβάνες. 
 
Η Μεγάλη Σαβάνα είναι τόπος μύθων και θρύλων. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο μύθος του 
Κοσμικού Δέντρου –ο μύθος προέρχεται από την ινδιάνικη φυλή των πεμόν- σύμφωνα με τον 
οποίο το Ροράιμα, το πιο ψηλό Τεπούι (2810 μέτρα), σχηματίστηκε όταν ο μεγάλος και μοχθηρός 
Μακουνάιμα έκοψε το μεγάλο κοσμικό δέντρο, το Γουασακά, αγνοώντας τα λόγια του Ακουρί, 
που είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο μιας τέτοιας πράξης. Με το κόψιμο του μαγικού δένδρου 
προκλήθηκε ο μεγάλος κατακλυσμός, που σήμερα αφηγούνται οι μύθοι. Το δέντρο, μετά τον 
κατακλυσμό, πέτρωσε και μεταμορφώθηκε σε Τεπούι Ροράιμα. Από εκεί προκύπτει και η 
ονομασία αυτού το βουνού ως μητέρα όλων των νερών. 

Ουρουγουάη 

Η “yerba mate”, δώρο του φεγγαριού  

Το φεγγάρι επιθυμούσε πολύ να κατέβει στη γη. Ήθελε να δοκιμάσει τα φρούτα και να κάνει 
μπάνιο σε κάποιο ποτάμι.  

Χάρη των σύννεφων μπόρεσε να κατέβει. Από το ηλιοβασίλεμα μέχρι την αυγή, τα σύννεφα 
κάλυπταν τον ουρανό για να μην αντιληφθεί κανείς ότι έλειπε το φεγγάρι.   

Ήταν θαυμάσια η νύχτα στη γη. Το φεγγάρι έκανε βόλτα στην ζούγκλα του άνω ποταμού Παρανά, 
γνώριζε μυστικά αρώματα και γεύσεις και κολυμπούσε για αρκετή ώρα στο ποτάμι. Ένας γέρος 
αγρότης έσωσε το φεγγάρι δυο φορές. 

Όταν ο ιαγουάρος θα κάρφωνε τα δόντια του στο λαιμό του φεγγαριού, ο γέρος με το μαχαίρι του 
έσφαξε το θηρίο και όταν το φεγγάρι πεινούσε, το πήγε σπίτι του. «Σου προσφέρουμε την 
φτώχεια μας» είπε ο αγρότης, και του έδωσε τηγανιτές τούρτες.  

Την επόμενη νύχτα, το φεγγάρι έσκυψε από τον ουρανό, και κοίταξε το σπίτι των φίλων του. Ο 
γέρος αγρότης είχε κτίσει την καλύβα του σε ένα ξέφωτο της ζούγκλας, πολύ μακριά από τα 



 

 

 

 

χωριά. Εκεί έμενε, σαν εξορισμένος, με την γυναίκα του και την κόρη του. Το φεγγάρι ανακάλυψε 
ότι σε εκείνο το σπίτι δεν είχε μείνει καθόλου φαγητό. Το φεγγάρι είχε φαει τις τελευταίες τηγανιτές 
τούρτες. Τότε φώτισε το μέρος με το καλύτερο φως του και ζήτησε από τα σύννεφα να  πέφτει μια 
ιδιαίτερη ψιχάλα γύρω από την καλύβα.   

Την αυγή, σε εκείνο το χώμα είχαν φυτρώσει κάποια άγνωστα δέντρα. Ανάμεσα στα  σκούρα 
πράσινα φύλλα τους, εμφανίζονταν λευκά λουλούδια. Ποτέ δεν πέθανε η κόρη του γέρου αγρότη. 
Είναι η κυρία της «yerba mate» και διανύει  όλο τον κόσμο προσφέροντάς την.       

    Η «yerba mate» ξυπνάει τους κοιμισμένους, διορθώνει του τεμπέληδες και συμφιλιώνει 
ανθρώπους που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους.   Eduardo Galeano; Memorias del Fuego I: "Los 
Nacimientos", pág. 35. 
 
Μεξικό 
 
Κετσαλκόατλ, το φτερωτό φίδι 
Οι αρχαίοι κώδικες της Τλαουίκα διηγούνται την ιστορία του Κετσαλκόατλ, υπέρτατου δημιουργού 
θεού που έφερε το καλομπόκι, το μαγικό δώρο, και τη μέτρηση του χρόνου και ήταν γιος μιας 
παρθένας, της Τσιμάλμα και του Βασιλιά – Θεού Μιξτοκόατλ, μονάρχη του Τογιάν. Η Τσιμάλμα, η 
μητέρα του, ντροπιασμένη γιατί γέννησε ένα εξώγαμο παιδί, το έβαλε σε ένα καλάθι και το έριξε 
στο ποτάμι. Κάποιοι γέροι από ένα κοντινό χωριό τον βρήκαν, τον ανάθρεψαν και τον 
εκπαίδευσαν με βάση τους νόμους και τις γνώσεις των προγόνων. Έτσι ο Κετσαλκόατλ έγινε 
σοφός άνδρας και μορφωμένος και επιστρέφοντας στο Τογιάν ανέλαβε την εξουσία. 
 
Ο Κετσαλκόατλ ήταν ξανθός, λευκός, ψηλός, με μούσι και ευρείες επιστημονικές γνώσεις, ο 
οποίος έμαθε στους χωρικούς την επεξεργασία των μετάλλων, τη χρυσοχοΐα, τα χαρακτική σε 
πέτρα, την αστρολογία και άλλες επιστήμες. Μια μέρα ήπιε πούλκε (αλκοολούχο ποτό του 
Μεξικού από είδος κάκτου), μέθυσε και έκανε ξεδιάντροπες πράξεις, κι έτσι εξαφανίστηκε για 
πάντα με την υπόσχεση πως κάποια μέρα θα επέστρεφε. Γι’ αυτό το λόγο όταν, αιώνες μετά, ο 
Ερνάν Κορτές (ισπανός κατακτητής) έφτασε στο σημερινό Μεξικό, ο Μοκτεσούμα, αυτοκράτορας 
των Αζτέκων, τον υποδέχτηκε φιλικά πιστεύοντας πως επαληθευόταν η προφητεία.  
 
Οι πολιτισμοί των Τολμέκας, Νάοας, Μάγιας και Αζτέκας υιοθέτησαν τον Κετσαλκόατλ σαν 
θεότητα και τοποθετησαν το σύμβολό του σε όλα τα παλάτια, τα μνημεία και τους ναούς στην 
περιοχή της Μεσοαμερικής, όπου ακόμη μπορεί να το δει κανείς, σε ανάμνηση και ως ένδειξη 
λατρείας αυτού του σοφού, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση, ανέβηκε στο πάνθεον και 
μεταμορφώθηκε στο αστέρι που σήμερα ονομάζουμε Αφροδίτη, και που φαίνεται δίπλα στο 
ηφαίστειο Ποποκατέπελτ κατά τη διάρκεια οκτώ μηνών και εξαφανίζεται για τους υπόλοιπους 
τέσσερις. Η προφητεία λέει πως τόσο αυτό το αστέρι όσο και τα δύο ηλιοστάσια φέρνουν τον 
Κετσαλκόατλ δύο φορές το χρόνο για να σκορπίσει γονιμότητα και να δώσει πλούσιες σοδειές και 
πως αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει μέχρι να επιστρέψει για δεύτερη φορά. 
 
Το όνομα Κέτσαλ – Κόατλ περιέχει τις ακόλουθες έννοιες, οι οποίες όλες προέρχονται από τις 
αρμοδιότητες του Κετσαλκόατλ στη θεολογία των Τολτέκων: «το φίδι με φτερά», «το διπλά 
πολύτιμο», «το πουλί των ηλικιών», «το πετράδι των κύκλων», «ο ομφαλός ή το πολύτιμο 
κέντρο», «ο θαλάσσιος γονιμοποιητής φίδι», «αυτός με τα γένια από φίδια», «ο πολύτιμος 
συμβουλάτορας», «η διττή θεότητα», «το αρσενικό και το θυληκό», «η αμαρτία και η τελειότητα», 
«η κίνηση και η ηρεμία». 
 

 



 

 

 

 

Νικαράγουα 

Ο Μονόλιθος της Κουάπα είναι ένας βράχος που, σύμφωνα με τον μύθο, έπεσε από τον ουρανό 
και οι καλικάντζαροι που ζουν σ’ αυτόν ανεβαίνουν στην κορυφή του για να επιβλέψουν την 
κοιλάδα Τσοντάλες. Κάποτε οι καλικάντζαροι ερωτεύτηκαν μια κοπέλα που ήταν πολύ όμορφη 
και ζούσε εκεί κοντά. Έκαναν κάθε λογής διαβολιά για να ενοχλήσουν τους γονείς της κοπέλας, 
μέχρι που ανέβασαν τον γάιδαρο τους στην κορυφή του μονόλιθου. Για να τον επιστρέψουν 
στους ιδιοκτήτες του, ήθελαν να ανταλλάξουν τον γάιδαρο με τη μικρή. Οι γονείς της δέχτηκαν, οι 
καλικάντζαροι κατέβασαν τον γάιδαρο, αλλά οι γονείς της κοπέλας δεν την έδιναν. Έτσι, 
οργισμένοι οι καλικάντζαροι δεν έπαψαν ποτέ να τους ενοχλούν. Όταν η οικογένεια αποφάσισε 
να φύγει από εκεί, στον δρόμο θυμήθηκαν κάποια πράγματα που είχαν αφήσει πίσω, αλλά τα 
είχαν ήδη πάρει οι καλικάντζαροι και τα κουβαλούσαν μαζί τους, πίσω από τον γάιδαρο. Δεν 
μπορούσαν, λοιπόν, να κάνουν τίποτα άλλο από το να γυρίσουν πίσω και να μάθουν να ζουν με 
τις διαβολιές των καλικαντζάρων. 
 
Περού 
 

Η πατάτα, θαμμένος θησαυρός στις Περουβιανές Άνδεις 

Λέει ένας παλιός μύθος των Άνδεων, ότι ανάμεσα στα υψίπεδα του Ανταχουάιλας και του 
Απουριμάκ, στο Περού, ζούσαν κάποιοι πολεμιστές που καλλιεργούσαν την «κίνουα», ένα 
δημητριακό πολύ θρεπτικό το οποίο φυτρώνει σε ξερό έδαφος. Αυτοί οι πολεμιστές είχαν 
κατακτήσει τα γειτονικά χωριά, των οποίων οι κάτοικοι καλλιεργούσαν αυτό το τόσο πολύτιμο 
δημητριακό. Όμως, η «κίνουα»  προοριζόταν μόνο για τις οικογένειες των πολεμιστών 
καταπιεστών και στη μανία τους να εξαλείψουν τους γείτονές τους καλλιεργητές, τους έδιναν 
πολύ μικρές ποσότητες φαγητού με σκοπό να τους αποδυναμώσουν. 

Οι χωρικοί, χωρίς να έχουν τίποτα να φάνε και χωρίς τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν κάτι 
άλλο, λόγω του υψόμετρου, επικαλέστηκαν τον ουρανό και παρακάλεσαν το Θεό Ήλιο, τον 
Τάιτα Ίντι, να τους βοηθήσει. 

Μια μέρα συνάντησαν στο βουνό κάτι σπόρους σαρκώδεις και στρογγυλούς, δώρο του Τάιτα 
Ίντι και όλοι μαζί έσκαψαν τη γη και φύτεψαν τους σπόρους. Σύντομα, αυτοί βλάστησαν και 
έγιναν όμορφα φυτά με ντελικάτα και όμορφα λουλούδια, που έβαψαν μωβ τις παγωμένες 
κορφές. 

Οι πολεμιστές καταπιεστές περίμεναν μέχρι να ωριμάσουν τα φυτά, τα έκοψαν και τα πήραν 
μαζί τους, πιστεύοντας ότι είχαν μαζέψει την καλύτερη συγκομιδή. Οι χωρικοί, στην απελπισία 
τους και μπρος στην κλοπή της καλλιέργειάς τους, ικέτεψαν έλεος στον ουρανό, από όπου 
τους απάντησε ο Θεός Ήλιος. Μίλησε και είπε να σκάψουν τη γη και να μαζέψουν τους 
καρπούς. Έτσι κι έγινε: κάτω από το έδαφος, θαμμένες, ήταν οι όμορφες πατάτες, καρποί της 
γης, που κρύφτηκαν για να ταπεινώσουν τους ισχυρούς και να εξυψώσουν τους ταπεινούς. 

Από τότε, κάθε πρωί, οι άντρες και οι γυναίκες των βουνών πρόσθεταν στο φαγητό τους μια 
μερίδα πατάτες. Γρήγορα ένιωσαν καλύτερα, ανέκτησαν τις δυνάμεις τους, και δεν ανέχτηκαν 
άλλο την κυριαρχία νικώντας τους εισβολείς τους. Αυτοί έφυγαν και ποτέ ξανά δεν διατάραξαν 
την ειρήνη των βουνών. 



 

 

 

 

Η πατάτα προέρχεται από τις Άνδεις του Περού και ήταν η βασική τροφή των Ίνκας. Το Περού 
διαθέτει τη μεγαλύτερη ποικιλία πατατών στον κόσμο, γύρω στα 3000 είδη, εκ των οποίων οι 
καλύτερες ποιότητες καλλιεργούνται σε υψόμετρο πάνω από 3000 μ.  

Παναμάς 

«Χενενέ και Μομπαχουαρά και η δημιουργία των Εμπερά» 

Λέει ο μύθος Εμπέρα-Γοουνάν, ότι ο «Τατζιτζέτε» δημιούργησε το σύμπαν, τον άνθρωπο και τα 
πράγματα. Τοποθέτησε τέσσερις κόσμους μπροστά και τέσσερις κόσμους πίσω από τη γη, με 
τους θεούς τους και τις εξουσίες τους.Ο Καραγκαμπί φτιάχτηκε από αυτόν τον δημιουργό και 
έγινε αφέντης αυτού του κόσμου. Άρχισε να φτιάχνει κουκλάκια, από ένα βράχο που τον έλεγαν 
Μομπαχουαρά, αλλά επειδή δεν τα κατάφερνε ζήτησε βοήθεια από τον Τουτρουίκα, θεό του 
κόσμου Αρμουκούρα, ο οποίος του χάρισε ένα κομμάτι πηλό, που όταν τον φύσαγε ζωντάνευε. 
Έτσι, ο Καραγκαμπί έφτιαξε έναν άντρα και μια γυναίκα, αλλά επειδή δεν φέρθηκαν καλά 
τιμωρήθηκαν και τους μεταμόρφωσε αντίστοιχα σε ήλιο-Χουμανταχού και φεγγάρι-Γεδέκο. 

Ο Καραγκαμπί πρόσθεσε τα αστέρια, καθιέρωσε τη συμπεριφορά της φύσης και το πλήθος των 
όντων. Έδωσε σε κάθε πράγμα το όνομά του, τη θέση του και τη δουλειά του. Καθιέρωσε νόμους 
και το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, βάζοντας οριστική τάξη σε αυτόν τον κόσμο, αλλά 
συνειδητοποίησε ότι ο κόσμος δεν είχε νερό.Ένα βράδυ ο Καραγκαμπί ονειρεύτηκε ότι στον 
κόσμο του υπήρχε νερό και έστειλε ένα παπαγαλάκι να το βρει. Αυτό, το βρήκε σε μια σπηλιά 
όπου ζούσε μια γυναίκα με το όνομα Χενζέρα. 

Η σπηλιά ήταν κλειστή, μέσα είχε κρυστάλλινα νερά και ψάρια, αλλά η Χενζέρα δεν θέλησε να 
ανοίξει την πόρτα. Ο θεός Καραγκαμπί παρουσιάστηκε και της ζήτησε νερό, αλλά η γυναίκα δεν 
απάντησε. Μπροστά στη σιωπή της έριξε την πόρτα και το νερό άρχισε να τρέχει προς τα έξω. 
Ως τιμωρία για την κακία της, έκοψε την Χενζέρα στα δύο. Αυτή μεταμορφώθηκε σε ένα μεγάλο 
μαύρο μυρμήγκι που μεταφέρει νερό με το στόμα του για να το αφήσει σε ένα κούφιο δέντρο που 
το λένε Χενενέ. 
 
Το δένδρο Χενενέ βρίσκεται σε μια ειδική τοποθεσία. Λένε οι παραδόσεις ότι η θάλασσα 
προέρχεται από τον κορμό του, τα ποτάμια από τα κλαδιά του, τα ρυάκια και τα μικρά ποταμάκια 
από τα μεγάλα του μπουμπούκια και οι βάλτοι από τα μικρά του μπουμπούκια. Πιστεύεται ότι το 
δένδρο Χενενέ και ο βράχος Μομπαχουαρά βρίσκονται μαζί σε μια ειδική τοποθεσία, 
περιτριγυρισμένοι από τέσσερις φωτιές. Έτσι θα μείνουν μέχρι το τέλος του κόσμου, όταν ο 
βράχος θα ανοίξει και η φωτιά θα φουντώσει δημιουργώντας ένα πύρινο ποτάμι που θα εξαγνίσει 
τη γη και θα την κάνει πιο όμορφη. 

Διοργάνωση 

                     
Υποστήριξη 

 
 


