
Μαορί Νέας Ζηλανδίας 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ



Τι τρώνε οι Μαορί 

Οι Μαορί τρώνε πέστροφες που τις ψαρεύουν από τις 

λίμνες και τα ποτάμια της

περιοχής, φρέσκα οστρακοειδή , όπως αστακούς , 

μύδια και χτένια. Τυριά φτιάχνουν

από τα ζώα τους. Εξωτικά φρούτα , με πρώτο το 

ακτινίδιο και φρούτα του δάσους

όπως βατόμουρα και φραγκοστάφυλα, βρίσκονται στο 

καθημερινό διαιτολόγιο τους.

Το φαγητό τους το ψήνουν με την τεχνική «χάνγκι» 

δηλαδή σε ένα λάκκο σκαμμένο

στο χώμα, γεμάτο κάρβουνα. 



Τρόπος Ζωής

Οι παραδοσιακοί Μαορί ήταν κυνηγοί, 

ψαράδες και καλλιεργητές. Τα βασικά

καθήκοντα ήταν χωρισμένα για άντρες και 

γυναίκες.

Στις εποχικές δραστηριότητες 

περιλαμβάνονταν η καλλιέργεια 

κηπευτικών, το

ψάρεμα και το κυνήγι πτηνών. Η φυλή 

καθόριζε το χρόνο για τις ομαδικές

δραστηριότητες, όπως η καλλιέργεια, η 

συλλογή τροφής ή ο πόλεμος



ΙΣΤΟΡΙΑ

Μαορί (Māori) είναι το όνομα του ιθαγενούς 

πληθυσμού της Νέας Ζηλανδίας, και της

γλώσσας του. Η λέξη māori σημαίνει 

"κανονικός" στην Μαορί γλώσσα και 

διακρίνει

τα θνητά όντα από τους θεούς

Οι Μαορί έφτασαν στη Νέα Ζηλανδία από 

την Πολυνησία, πολύ πριν η χώρα

αποικηθεί από τους Ευρωπαίους. Μάλιστα 

κάποιοι πιστεύουν ότι έφτασαν εκεί

ταξιδεύοντας με κανό.



ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ—ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η θρησκεία των Μαορί είναι στενά συνδεδεμένη με τη φύση και τους προγόνους, και

όλα τα πράγματα θεωρείται πως έχουν μια δύναμη ζωής (mauri). Μερικοί άνθρωποι

ή αντικείμενα περιέχουν mana - πνευματική δύναμη.

Ο Τανγκαρόα (Tangaroa) είναι ο θεός του ωκεανού και ο πατέρας όλων των ψαριών.

Ο Τάνε (Tane) είναι ο θεός του δάσους και όλων των πτηνών, ενώ ο Ρόνγκο (Rongo)

είναι ο θεός των ειρηνικών δραστηριοτήτων και της γεωργίας.

Σημαντικό στοιχείο της θρησκείας

των Μαορί θεωρείται το

«ταμπού», το οποίο μπορεί να

ερμηνευθεί ως κάτι το «ιερό» ή

ως «απαγόρευση».



Μια παραβίαση του ταμπούθεωρείται από τους 

Μαορί ότι

μπορεί να έχει φρικτές συνέπειες,

για τον παραβάτη, όπως

αρρώστια ή και θάνατος.

Στην κοινωνία των Μαορί οι ανώτερες τάξεις, 

στολίζουν τα πρόσωπά τους με

τα περίπλοκα τατουάζ που τα λένε «μόκου». Οι 

γυναίκες μπορούν να έχουν

«μόκου» μόνο στα χείλη και στο πηγούνι, ενώ οι 

άντρες σε όλο το σώμα και

στο πρόσωπο. Το «μόκου» δίνεται όταν κάποιος 

μπορεί να διαβάσει την

ιστορία του γενεαλογικού του δέντρου και στο 

τατουάζ είναι γραμμένος ο

τόπος καταγωγής και οι πρόγονοι


