
Η ΚΕΝΤΑ  

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ! 
 

  

ΕΠΙΣΙΜΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ ΚΕΝΤΑ 

ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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Η Κένσα είναι μία τώρα εκπληκηική:  

Από ηην ηοπογραθία ηης με ηις ακραίες ανηιθέζεις  

έως ηοσς ανθρώποσς ηης ηοσς γεμάηοσς ζωνηάνια και δσναμιζμό 

καθώς και ηον ζύγτρονό ηης πολιηιζμό, γεννημένο τάρη  

ζηις επιδράζεις ποσ δέτηηκε ο ηόπος αποηελώνηας για αιώνες 

κένηρο εμπορικών και μεηαναζηεσηικών οδών.   
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Παρατηρώντας τον παγκόσμιο χάρτη, 

εντοπίζουμε την Κένυα σε μία στρατηγική 

θέση στο κέντρο της ανατολικής ακτής 

της Αφρικής.  

 

Επειδή τη διασχίζει ο Ισημερινός, ένα 

τμήμα της χώρας ανήκει στο Βόρειο  
ημισφαίριο και ένα στο Νότιο.  

Βρέχεται από τον Ινδικό 

Ωκεανό.  

υνορεύει ανατολικά  

με την ομαλία,  

νότια με την Σανζανία, 

δυτικά με την Ουγκάντα 

και βόρεια με το ουδάν  
και την Αιθιοπία. 
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Σο δεύτερο πιο υψηλό βουνό της Αφρικανικής ηπείρου βρίσκεται εδώ. 

Είναι το όρος Κένυα με τις συνεχώς χιονισμένες κορυφές του.  
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ημαντικό μέρος της κεντρικής χώρας βρίσκεται  

σε ύψος μεγαλύτερο  

από 1500 μέτρα, γεγονός που κάνει τις θερμοκρασίες 

ευχάριστες έως και χαμηλές.  

Αντίθετα, στις παράκτιες περιοχές το κλίμα είναι συνήθως 

θερμό και υγρό.  
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Σα τοπία της, όπως και το κλίμα, ποικίλουν πολύ. 

υναντάμε ερήμους, θαμνοτόπια και σαβάνες, 

ηφαιστειογενή βουνά και λόφους, λίμνες και ποτάμια, 

βάλτους, πυκνά δάση, γόνιμες περιοχές με καλλιέργειες, 

βοσκοτόπια, εκτεταμένες αμμώδεις παραλίες και νησάκια, 

κοραλλιογενείς υφάλους, ακόμα και βουνοκορφές όπου 

τα χιόνια δεν λειώνουν ποτέ.  
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Η άγρια ζωή στους τόπους αυτούς  

έχει το δικό της έντονο και 

συναρπαστικό ρυθμό.  

Ζώα που για τους Ευρωπαίους  

είναι μύθοι, ζουν όλα εδώ και 

προκαλούν τον θαυμασμό μας!  
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Λιοντάρια 

Ελέφαντες 
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Ρινόκεροι 

Καμηλοπαρδάλεις 

Αντιλόπες 

κάθε λογής 
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Βούβαλοι 

Υλαμίνγκο 
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Ζέβρες 
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Ιπποπόταμοι 

Κροκόδειλοι 
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Πίθηκοι διαφόρων ειδών 
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Γατόπαρδοι ή τσίτα 
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Λεοπαρδάλεις 
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Η μεγάλη ετήσια μετανάστευση ζώων, που συμβαίνει στην περιοχή  

Μασάι Μάρα, κέρδισε το 2006 τον τίτλο του 7ου θαύματος του κόσμου  

από το κανάλι ABC της Αμερικανικής τηλεόρασης.  
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Η μεγάλη μετανάστευση.  



Ένας απίστευτος βοτανικός πλούτος!  

18 
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20 

Πολυάριθμα είδη φυτών και ζώων συγκροτούν έναν πλούτο που 

προστατεύεται στην Κένυα τόσο με νόμους εθνικούς όσο και διεθνείς.  

 

Και για χάρη αυτού του 

προστατευόμενου πλούτου 

της, η χώρα έχει ιδρύσει μία 

σειρά από Εθνικά Πάρκα -

αληθινά καταφύγια για την 

άγρια ζωή.  

Πιο ονομαστό διεθνώς  

είναι το Εθνικό Πάρκο  

των Μασάι Μάρα  

στα σύνορα με την Σανζανία. 
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Αν θελήσει κανείς με πολύ λίγα λόγια να δώσει μία ιδέα  

για τα βασικά χαρακτηριστικά της Κένυας μπορεί να πει τα εξής: 
 

 

 

 •ταυροδρόμι και χωνευτήρι πολιτισμών. 

•Εργαστήριο ασταμάτητων φυσικών διεργασιών. 

•πουδαστήριο φυσικής ιστορίας και ιστορίας του 

ανθρώπου. 

•Πρόσωπο σύγχρονο, πολύπλευρο και δυναμικά 

αναπτυσσόμενο.  

τη συνέχεια, ας δούμε τα 4 αυτά σημεία κάπως πιο αναλυτικά. 
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ταυροδρόμι  
και χωνευτήρι πολιτισμών 
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Αφρικανοί, Άραβες, Σούρκοι, Πέρσες και Ευρωπαίοι πάλεψαν  

για να κερδίσουν και να διατηρήσουν την κυριαρχία τους  

σε αυτό το στρατηγικό σημείο της Γης που βρισκόταν  

στις εμπορικές οδούς του Ινδικού Ωκεανού.  

Κατά την περίοδο της Αναγέννησης στην Ευρώπη,  

η περιοχή της Κένυας υπήρξε ένα σημαντικό κέντρο  

πολιτικής, εμπορικής και πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης.  

Από την αλληλεπίδραση των λαών, ντόπιων και κατακτητών,  

προέκυψε μία πολιτισμική ώσμωση που γέννησε μοναδικά  

στον κόσμο δείγματα πολιτισμού από το επίπεδο των αξιών του  

μέχρι τα αρχιτεκτονικά του δημιουργήματα. 
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Σα ουαχίλι, η επίσημη γλώσσα της χώρας,  

που διδάσκεται μαζί με τα Αγγλικά,  

αποτελεί ένα καλό παράδειγμα της ώσμωσης αυτής.  

Αποτελούν προϊόν μίξης των γλωσσών των γηγενών πληθυσμών  

όχι μόνον με τα Αραβικά και τα Περσικά  

αλλά και τα Πορτογαλικά, τα Φίντι, τα Αγγλικά, τα Γαλλικά  

ακόμα και τα Γερμανικά.  
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Η Ουνέσκο, εκτιμώντας την αξία  

των διαφόρων πολιτισμικών στοιχείων της Κένυας,  

ενέταξε στον κατάλογο  

των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς  

τρία από τα πιο εξέχοντα στοιχεία της χώρας: 
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Σην παλιά πόλη Λάμου στο ομώνυμο νησάκι  

Η πόλη βρίσκεται 350 χιλιόμετρα  

βόρεια από την Μομπάσα και 

κατοικείται αδιάλειπτα από το τέλος του 

14ου διατηρώντας την κοινωνική και 

πολιτισμική της ακεραιότητα.  
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ήμερα, θεωρείται το παλαιότερο  

και πιο καλά διατηρημένο δείγμα  

του πολιτισμού των ουαχίλι όπως  

αλληλεπίδρασε με τους Άραβες,  

τους Πέρσες, τους Ινδούς και  

τους Πορτογάλους.  

 

Αποτελεί ένα χώρο σπουδής  

των Ισλαμικών και των ουαχίλι  

πολιτισμών.  

Σο παλιό  

κάστρο  
στο Λάμου. 
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Σα ιερά δάση Κάγια και τα οχυρωμένα χωριά της φυλής Μιτζικέντα 

Για την φυλή Μιτζικέντα το ιερό δάσος  

ήταν ταυτόχρονα πηγή τελετουργικής δύναμης  

και πηγή της πολιτιστικής της ταυτότητας.  

Αποτελούσε τόπο προσευχής αλλά και κέντρο  
κοινωνικής οργάνωσης μαζί με το οχυρωμένο χωριό. 
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Σα Κάγια αναπτύχθηκαν γύρω στον 16ο αιώνα και 

εγκαταλείφθηκαν στα μέσα του 20ού αιώνα. Σα 

συναντάμε διάσπαρτα στην ανατολική ακτή.  
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Εδώ προστατεύονται πλέον όχι μόνον οι κοινωνικές δομές 

και οι παραδοσιακές ασχολίες αλλά και η βιοποικιλότητα 

των δασών, που διέτρεξαν σοβαρούς κινδύνους 

αλλοίωσης και εξαφάνισης λόγω του  σύγχρονου  

μη σεβασμού των παραδοσιακών αξιών,  

του περιβάλλοντος και της φύσης όπως έτειναν  

να επικρατήσουν στις αρχές και στα μέσα του 20ού αιώνα.  
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Σο οχυρό Jesus στην Μομπάσα 

Κατά το τέλος του 16ου αιώνα,  

οι Πορτογάλοι οικοδομούν  

το οχυρό αυτό σε λόφο νότια  

του σημαντικού λιμανιού  

της Μομπάσα.  

 

Σο οχυρό Jesus αποτελεί τεκμήριο 

της πρώτης επιτυχημένης 

απόπειρας των πολιτισμών  

της Δύσης να ελέγξουν  

τις εμπορικές οδούς του Ινδικού 

Ωκεανού, που έως τότε ήταν  

στην κυριαρχία των πολιτισμών 

της Ανατολής. 



Πολλές ήταν οι μεταβολές που υπέστη  

η οχύρωση κατά τη διάρκεια  

της ιστορίας της καθώς πέρναγε από  

τα χέρια των Πορτογάλων, στα χέρια  

των Αράβων, μετά των ουαχίλι και  

μετά των Βρετανών, έχοντας  

παράλληλα φιλοξενήσει και πολλούς  

λαούς του Ινδικού Ωκεανού. 

 

Ως αρχιτεκτονικό οικοδόμημα,  

το οχυρό, με τις αναλογίες και  

τη γεωμετρική του αρμονία,  

αντικατοπτρίζει τα ιδεώδη  

της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης. 
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Σο οχυρό Jesus προστατεύεται νομοθετικά τόσο το ίδιο ως δομή  

όσο και από την τυχόν προσβολή του από τα οικοδομήματα  
της σύγχρονης πόλης που το περιτριγυρίζουν. 
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Εργαστήριο ασταμάτητων  
φυσικών διεργασιών 
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Η φύση της Κένυας εξελίσσεται συνεχώς με ρυθμούς γοργούς  

προφέροντας έτσι την ευκαιρία στους επιστήμονες να παρακολουθούν  

και να μελετούν τα διάφορα φαινόμενα.  

 

Γεωλόγοι, σεισμολόγοι, ηφαιστειολόγοι, κοιτασματολόγοι, υδρογεωλόγοι,  

βιολόγοι και ανθρωπολόγοι, ζωολόγοι, ηθολόγοι ζώων, βοτανικοί,  

γεωπόνοι, οικολόγοι, παλαιοαρχαιολόγοι  

είναι λίγες μόνον από τις ειδικότητες επιστημόνων  

που βρίσκουν εδώ ένα συναρπαστικό πεδίο ερευνών. 
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Η Μεγάλη Ρηξιγενής Κοιλάδα, που διασχίζει τη χώρα  

στα δυτικά, έχει δημιουργήσει και δημιουργεί  

πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία στο φυσικό περιβάλλον 

και στο τοπίο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα  

είναι οι ατμίδες και τα γκέιζερ.  



Ο ατμός που βγαίνει θερμός  

από τα έγκατα της Γης  

αξιοποιείται σήμερα στην  

παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής 

ενέργειας καθώς και στη  

θέρμανση θερμοκηπίων  

στα οποία οφείλει η Κένυα  

την φήμη της ως μεγάλης 

ανθοπαραγωγού χώρας. 
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Η Ουνέσκο έχει εντάξει στον κατάλογο  

των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς  

μερικά από τα πιο εξέχοντα δείγματα της Κενυατικής φύσης: 
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Ση Λίμνη Σουρκάνα και τα Εθνικά Πάρκα της 

Η Σουρκάνα, δημιούργημα της Μεγάλης Ρηξιγενούς Κοιλάδας,  

είναι η πιο αλμυρή από τις μεγάλες αλμυρές λίμνες της Αφρικής  
και η πιο μεγάλη λίμνη σε ερημική περιοχή στη Γη. 
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Ο τόπος γύρω από τη λίμνη είναι ονομαστός  

για τα πολλά παλαιοανθρωπολογικά και αρχαιολογικά ευρήματα  

που έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον και σημασία.  

Η γεωλογία και η παλαιοντολογία της λίμνης παρουσιάζουν  

με τον καλύτερο τρόπο τα κυριότερα στάδια  
στην ιστορία εξέλιξης του πλανήτη μας.  

Έτσι, η Σουρκάνα αποτελεί από παλιά  

έναν τεράστιο πόλο έλξης επιστημόνων. 
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Ανάμεσα στα ευρήματα, σημαντική θέση κατέχει  

ο σκελετός του ονομαζόμενου «Αγοριού της Σουρκάνα», 

που είναι ο πιο πλήρης σκελετός ανθρωποειδούς  

που βρέθηκε ποτέ επί Γης.  

Τπολογίζεται ότι το αγόρι έζησε πριν από  

1,5 εκατομμύριο χρόνια. 

Αναπαράσταση  
του «Αγοριού». 
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Η λίμνη και η γύρω περιοχή της προστατεύονται με τον ύψιστο βαθμό 

προστασίας που μπορεί να υπάρξει, συνθέτοντας έτσι ένα καλό παράδειγμα  

σε παγκόσμια κλίμακα για την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία.  



Σο σύστημα των λιμνών της Μεγάλης Ρηξιγενούς Κοιλάδας 

Σα τοπία των λιμνών είναι εξαιρετικής ομορφιάς.  

Σο περιβάλλον τους είναι από τα πιο πλούσια σε βιοποικιλότητα  

σε ολόκληρο τον πλανήτη. 

Αποτελούν καταφύγιο για 13 είδη πουλιών που απειλούνται  
με εξαφάνιση, όπως ο πελεκάνος. 

Λίμνη Ελεμεντάιτα Λίμνη Μπογκόρια 
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Πελεκάνος 
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Η προστασία των λιμνών εξασφαλίζεται  

και μέσω διακρατικής συνεργασίας,  

η οποία προσφέρει παγκόσμια ένα θετικό παράδειγμα  
ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Λίμνη Νακούρου 



Σο όρος Κένυα και τα Εθνικά Πάρκα του 

Σο όρος Κένυα ήταν κάποτε  

ένα ενεργό ηφαίστειο. 

ήμερα, βέβαια, είναι ανενεργό.  

 

Η χλωρίδα και η πανίδα του  

παρουσιάζουν μεγάλο  
επιστημονικό ενδιαφέρον. 

Όλες οι ανθρώπινες κοινότητες στην ευρύτερη περιοχή  

θεωρούσαν το όρος τόπο ιερό, κατοικία του αρχαίου θεού Νγκάι  

και της γυναίκας του Μούμπι.  

 
Σο όρος υπήρξε χώρος παραδοσιακών  θρησκευτικών τελετουργιών. 
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Η αυστηρή νομοθεσία, αλλά και ο καλά συντονισμένος έλεγχος  

για την εφαρμογή της, προστατεύουν το περιβάλλον του όρους  

από όλους τους σύγχρονους και μη κινδύνους,  

όπως η υπερβόσκηση, η παράνομη υλοτομία και το παράνομο κυνήγι,  
καθώς και οι πυρκαγιές.  
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πουδαστήριο φυσικής ιστορίας  
και ιστορίας του ανθρώπου 
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Από τα όσα προαναφέρθηκαν φάνηκε καθαρά  

ο ρόλος και η προσφορά της φύσης της Κένυας  

στη σπουδή του φυσικού περιβάλλοντος.  

 

Είναι πραγματικά ατελείωτα τα όσα σχετικά μπορούν να αναφερθούν. 

  

Αβίαστα μπορεί να υποστηριχθεί ότι η Κένυα συνέβαλε καθοριστικά  

στην κατανόηση της ιστορίας του πλανήτη μας. 
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Η Κένυα, όμως, είναι φημισμένη και 

για την προσφορά της στη σπουδή 

της εμφάνισης, εξέλιξης και 

ιστορίας του ανθρώπου  

από τα βάθη του χρόνου.  
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Ένα πλούσιο υλικό από απολιθώματα  

σκελετών και άλλα ευρήματα, όπως  

πέτρινα εργαλεία και βραχογραφίες,  

βοήθησαν τους επιστήμονες  

να κάνουν σημαντικά βήματα  

στην κατανόηση της παρουσίας  

του ανθρώπου στη Γη και στην  

εξέλιξη των πρώτων κοινωνιών του.  

Και όχι μόνο του ανθρώπου αλλά και  

των διαφόρων ειδών προανθρώπου  

που έζησαν σχεδόν 5 εκατομμύρια  

χρόνια πριν.  

 

Δικαίως, λοιπόν, θεωρείται  

η Κένυα από τους επιστήμονες  
ως το λίκνο της ανθρωπότητας. 
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Πρόσωπο σύγχρονο, πολύπλευρο  
και δυναμικά αναπτυσσόμενο 
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Η Κένυα κερδίζει την ανεξαρτησία της 

από τη Βρετανική κυριαρχία το 1964.  

Οι Βρετανοί βρίσκονταν στη χώρα  

ήδη από το 1885 με τη υνθήκη  

του Βερολίνου, αν και επίσημα η Κένυα 

ανακηρύχθηκε Βρετανική αποικία  

το 1920.  
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Καθοριστικό ρόλο στους αγώνες  

για την απελευθέρωση έπαιξε  

το κίνημα των Μάου Μάου. 

 

Ένας από τους αρχηγούς τους  

υπήρξε και ο πρώτος Πρόεδρος  

της χώρας μετά την ανεξαρτησία της,  

ο Σζόμο Κενυάττα. 
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Από το 1964 και πέρα, παρά τις κάποιες ίσως αναπόφευκτες  

αρχικές ταλαντεύσεις, η χώρα βαδίζει αποφασιστικά,  

σταθερά και γοργά σε δρόμους ανάπτυξης  

σε όλους τους τομείς, όπως: 

 

 Πολιτικούς  

 Οικονομικούς 

 Εμπορίου 

 Επιστημών  

 Ενέργειας 

 Σουρισμού 

 Πολιτισμού  

 Αθλητισμού 
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Η Κένυα:  

 

• Eίναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα  
στην Τπο-αχάρια Αφρική. 

 

• Αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου στις αγορές των χωρών  

της Ανατολικής Αφρικής. 

 

• Έχει κομβική σημασία για μία τεράστια συνολική αγορά  
σχεδόν 135 εκατομμυρίων κατοίκων στις 5 χώρες  

που συγκροτούν την Ένωση Κρατών Ανατολικής Αφρικής  

(Κένυα, Ουγκάντα, Ρουάντα, Μπουρούντι, Σανζανία). 

 

• Διαθέτει ένα μακρόπνοο στρατηγικό αναπτυξιακό  

πρόγραμμα, το Kenya Vision 2030. 

 

• Προσφέρει πολλές σημαντικές παροχές στους επενδυτές  

και επιχειρηματίες, όπως ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο,  

ενθαρρυντικό εργασιακό περιβάλλον και ευέλικτο  
τραπεζικό σύστημα.  
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Πολλές είναι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες  

που έχουν έδρα στην Κένυα για τις  

δραστηριότητές τους στην Τπο-αχάρια  

Αφρική.  

Πολλοί είναι, επίσης, οι διεθνείς οργανισμοί  

με την Αφρικανική έδρα τους εδώ.  

Φαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν  

τα Ηνωμένα Έθνη και η Αρχή των Ηνωμένων  

Εθνών για το Περιβάλλον, που οργάνωσαν  

την έδρα τους στη σύγχρονη πόλη του  
Ναϊρόμπι, την πρωτεύουσα της Κένυας. 
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Ο σύγχρονος πολιτισμός της Κένυας προσφέρει  

σε όλη την ανθρωπότητα ένα δυνατό παράδειγμα  

για το ότι είναι τελικά δυνατόν να συνυπάρξουν,  

να αλληλεπιδράσουν και να συνδημιουργήσουν  

κάτι κοινό και βιώσιμο διάφοροι επιμέρους πολιτισμοί.  

 

Οι μυριάδες πηγές από όπου πήγασε ο σημερινός πολιτισμός  

και οι επιδράσεις που δέχτηκε ενώ είναι εμφανείς στον μελετητή  

έχουν, εν τούτοις, κατορθώσει να δημιουργήσουν,  

χωρίς καμία αμφιβολία, ένα πολιτισμικό αποτέλεσμα  

το οποίο είναι αληθινά και καθαρά Κενυάτικο.  

Εδώ, το σύγχρονο και το παραδοσιακό συνυπάρχουν,  

συμβαδίζουν και εξακολουθούν να αλληλεπιδρούν.  
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Φαρακτηριστικό γνώρισμα των Κενυατών  

είναι η μεγάλη τους ευκολία να υιοθετούν νέα πολιτισμικά στοιχεία  

και να προσαρμόζονται με το δικό τους τρόπο σε αυτά.  

Σο χαρακτηριστικό τους αυτό βασίζεται στην ικανότητά τους  

να αποδέχονται και να απορροφούν το νέο και το διαφορετικό,  

είτε πρόκειται για πολιτισμό μεταναστευτικών νομαδικών φυλών  

είτε για πολιτισμό θαλασσινών εμπόρων.  

 

Έτσι, προκύπτει ένας πολύμορφος πολιτισμός,  

δυναμικός και γόνιμος. 
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Η εκπαίδευση, η μουσική, η λογοτεχνία, το θέατρο,  

ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, οι επιστήμες  

έχουν οικοδομηθεί σε γερές βάσεις στην Κένυα  

και συνεχίζουν την προοδευτικά ανοδική πορεία τους.  
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Μετά την αγροτική παραγωγή, ο τουρισμός αποτελεί  

τη δεύτερη πηγή εσόδων για την εθνική οικονομία  

και έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο.  

ήμερα, ο Εθνικός Οργανισμός 

Σουρισμού της Κένυας  

είναι υπεύθυνος για τα ζητήματα 
τουριστικής διαχείρισης. 



Ωστόσο, η τουριστική κίνηση στη χώρα πηγαίνει πίσω στο χρόνο  

ακόμα και σε εποχές πριν από την ανεξαρτησία.  

Δυστυχώς εκείνους τους καιρούς οι επισκέπτες έρχονταν  

για να κυνηγήσουν τα μεγάλα ζώα  

και να πάρουν ως τρόπαιο το κεφάλι ή και το δέρμα τους.  

Εκείνη την εποχή ακριβώς προστίθεται στο Αγγλικό λεξιλόγιο  

η λέξη των ουαχίλι «σαφάρι»  

περιγράφοντας αυτό το είδος της κυνηγετικής εξόρμησης. 
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Ανάμεσα στους πρώτους επισκέπτες της Κένυας  

συγκαταλέγονται πολλές διασημότητες, όπως η βασίλισσα Ελισάβετ,  

ο πρόεδρος των ΗΠΑ Θεόδωρος Ρούζβελτ, και ο διάσημος συγγραφέας 

Έρνεστ Φεμινγουέι, ο οποίος λέγεται ότι πρωτοεισήγαγε τη λέξη  

«σαφάρι» στην Αγγλική γλώσσα. 

Ελισάβετ 

Ρούζβελτ 

Φεμινγουέι 



Η τεράστια ποικιλία των στοιχείων της φυσικής και  

της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Κένυα  

είναι αναμφίβολα ένας πολύ δελεαστικός παράγοντας έλξης  
για τους επισκέπτες της χώρας. 

Λίμνη Νακούρου 
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Ο αθλητισμός έχει βαθιές ρίζες στην Κένυα  

ήδη από την αρχαιότητα.  

 

Η πάλη, το τρέξιμο, η κονταρομαχία, η ταυρομαχία,  

ο χορός αποτελούσαν μέρος των παραδοσιακών  

αθλητικών δραστηριοτήτων που ποίκιλαν από φυλή  

σε φυλή και από κοινότητα σε κοινότητα.  

 

Σα περισσότερα σύγχρονα αθλήματα στη χώρα, ωστόσο,  

έχουν πια τις ρίζες τους στην περίοδο της κυριαρχίας  

των Βρετανών, οι οποίοι και εισήγαγαν τον αθλητισμό  

στα Κενυάτικα σχολεία το 1925.   
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Ιδιαίτερα φημισμένοι στην Ελλάδα είναι οι  

θρυλικοί Κενυάτες Μαραθωνοδρόμοι,  

άνδρες και γυναίκες. 

Η Hyvon Ngetich τερματίζει  

γονατιστή στον Μαραθώνιο  
του Austin (2015). 

O Μoses Tanui στον Ημιμαραθώνιο  
του Μαραθώνα (2015). 
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Φαρακτηριστικές περιπτώσεις 

Πολλοί είναι εκείνοι,  

που είτε Κενυάτες είτε άλλων εθνικοτήτων,  

έζησαν στην Κένυα, την αγάπησαν,  

εμπνεύστηκαν από αυτήν και δημιούργησαν. 

 

Ας εντοπίσουμε μερικά παραδείγματα: 
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Ο λόρδος Μπάντεν Πάουελ,  

ιδρυτής του κινήματος του 

προσκοπισμού, επέλεξε  

να ζήσει την τελευταία περίοδο  

της ζωής του στην Κένυα,  

όπου και πέθανε.  

 

Ο τάφος του βρίσκεται στους 

πρόποδες του όρους Κένυα. 
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Η Δανέζα συγγραφέας Κάρεν Μπλίξεν έζησε και έγραψε στην Κένυα.  

Σο μυθιστόρημά της «Out of Africa» γυρίστηκε ταινία  

με πρωταγωνιστές τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Μέριλ τριπ,  

και το 1985 κέρδισε πολλά Όσκαρ.  

Η οικία της Μπλίξεν, σε ένα γραφικό προάστιο του Ναϊρόμπι,  

λειτουργεί σήμερα ως μουσείο. 
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Ο διάσημος αρχαιολόγος και 

ανθρωπολόγος Λούις Λήκυ γεννήθηκε 

στην Κένυα και εδώ έκανε, μαζί με τη 

σύζυγό του Μαίρη, τις πολύ σημαντικές 

ανακαλύψεις σκελετών προανθρώπων, 

όπως ο Αυστραλοπίθηκος Μποϊσέρι.  

Ο Λήκυ έγινε ο μέντορας διάσημων 

φυσιοδιφών, όπως εκείνοι που 

μελέτησαν τους γορίλες και τους 

χιμπαντζήδες. 

Σο κρανίο και  

η αναπαράσταση 

 του Αυστραλοπίθηκου  
Μποϊσέρι. 



την Κένυα έζησαν και έδρασαν οι απόλυτα ειδικοί για τα λιοντάρια,  

η Σζόι και ο Σζόρτζ Άνταμσον. το ζεύγος αυτό οφείλεται και η απαρχή  

της κίνησης για απελευθέρωση των άγριων ζώων που έως τότε  

κρατούνταν σε αιχμαλωσία.  

Σο βιβλίο τους «Γεννημένη ελεύθερη», όπου περιγράφονται οι  

συναρπαστικές τους εμπειρίες με τα λιοντάρια, έγινε μία δημοφιλής  

                                                                                         κινηματογραφική  

                                                                                         ταινία.  



Η βιολόγος καθηγήτρια του 

Πανεπιστημίου του Ναϊρόμπι, 

Γουανγκάρι Μούτα Μαατάι,  

είναι η πρώτη γυναίκα της Κένυας  

που σπούδασε στις Ηνωμένες  

Πολιτείες της Αμερικής  

και η πρώτη έως τώρα Αφρικανή  

που κέρδισε Νόμπελ. 

  

Σο Νόμπελ της απενεμήθη το 2004  

σε αναγνώριση της συμβολής της  

στην ανάπτυξη, στη δημοκρατία  

και στην ειρήνη.  



Η Μαατάι έφυγε από τη ζωή το 2011 αφήνοντας κληρονομιά  

ένα έργο με ανυπολόγιστη αξία τόσο στον τομέα της επιστήμης της 

όσο και στον τομέα της προσφοράς στην κοινωνία  

και στη γυναίκα της Κένυας.  

 

Τπήρξε η εμπνεύστρια και ψυχή του κινήματος  

της «Πράσινης Ζώνης» χάρη στο οποίο φυτεύτηκαν εκατομμύρια 

δέντρα σε περιοχές της Κένυας που είχαν ερημοποιηθεί. 



υμβολισμοί 

 

αν ένα είδος συμπεράσματος και κατακλείδας,  

ας εξετάσουμε τις μεγάλες ιδέες και τους συμβολισμούς  

που προσφέρει στην παγκόσμια ανθρώπινη κοινότητα  

η Κένυα με τον εθνικό της ύμνο, τη σημαία και το εθνόσημό της.  
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Εθνικός ύμνος 
 

το εθνικό ύμνο της χώρας δίνεται η ευχή και η προτροπή : 

 

 Nα προασπίζουν όλοι τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και την ελευθερία.  

 Να εργάζονται καθοδηγούμενοι από το πνεύμα της ενότητας. 

 Να είναι δυνατοί και αληθινοί στην καρδιά. 

 Να διαφεντεύουν και να υπηρετούν τον λαό,  

την πατρίδα και την κληρονομιά τους.  

 Να είναι γεμάτοι ευγνωμοσύνη για τα αγαθά τους. 
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ημαία 
 

τη σημαία το κάθε τι έχει το συμβολισμό του: 

Η ασπίδα της φυλής των Μασάι  

και τα δύο δόρατα καταδεικνύουν την ανάγκη  
για ενότητα και προάσπιση της ελευθερίας. 

Σο μαύρο συμβολίζει τους  
αυτόχθονες πληθυσμούς. 

Σο κόκκινο μιλά για το αίμα  

που χύθηκε στους αγώνες  
της ανεξαρτησίας. 

Σο πράσινο αντιπροσωπεύει  

τη γόνιμη γη και  
τον φυσικό πλούτο. 

Σο λευκό υποδηλώνει την ανάγκη για ειρήνη και ενότητα. 



Εθνόσημο 
 

το εθνόσημο εντοπίζουμε τους εξής συμβολισμούς:  

• Σα λιοντάρια συμβολίζουν  

την προστασία. 

•Η ασπίδα και τα δόρατα μιλούν  

για ενότητα και προάσπιση  

της ελευθερίας.  

• Σα χρώματα στην ασπίδα έχουν  

τον ίδιο συμβολισμό όπως στη σημαία. 

• Ο πετεινός συμβολίζει την έλευση  

της αυγής, της νέας ημέρας.  

Εντάσσεται, όμως, στο εθνόσημο  

και επειδή είναι από τα ελάχιστα  

είδη ζώων που δεν βαδίζει προς τα πίσω.  

• Κρατά τον πέλεκυ για να υποδηλώσει  

τη θέληση για εργασία και επιτυχία. 

• Σα στοιχεία αυτά εδράζονται με  

σιγουριά στη σιλουέτα του όρους Κένυα  

καθώς και στα βασικά και κύρια  

αγροτικά προϊόντα της χώρας. 



• Κατακλείδα όλων αποτελεί  

η λέξη «Harambee»  

που στα ουαχίλι σημαίνει  

«Όλοι για έναν»  

αλλά και  

«Εργαζόμαστε ενωμένοι μαζί». 



Η ζωή στην Κένυα ανασαίνει με έντονους δημιουργικούς ρυθμούς,  

πάλλεται με σφρίγος.  

Η ένωσή της, κάτω από όρους ισοτιμίας και αλληλοσεβασμού,  

με ό,τι θετικό έχει να προσφέρει το πνεύμα της Δύσης,  

μπορεί να γεννήσει θαύματα! 

79 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

Πρωτεύουσα: Ναϊρόμπι  

Επίσημες γλώσσες: ουαχίλι, Αγγλικά 

Νόμισμα: Κενυάτικο ελίνι (KES) 

Ώρα Κένυας: EAT(UTC+3) 

Κωδικός κλήσης: +254  

Κλίμα: Ποικίλο τροπικό 

Πληθυσμός: 46.749.000 (μέση εκτίμηση Ηνωμένων Εθνών, 2015) 

Κεντρικό Αεροδρόμιο: Διεθνής Αερολιμένας Ναϊρόμπι «Γιόμο Κενυάττα»  

Βασικές πόλεις: Μομπάσα, Κισουμού, Νακουρού, Έλντορετ 

 


