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Το Ελληνικό Δίκτυο Αφρικανικών Σπουδών, το Ελληνοαφρικανικό 
Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης και οι Εκδόσεις Πατάκη σας 

προσκαλούν στη διαδικτυακή παρουσία του βιβλίου του Αιμίλιου Τσεκένη 
 

Η Αφρική και οι ανθρωπολογίες της:  
Αποικιακές και μετα-αποικιακές εθνογραφίες 

 
Τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 στις 19:00 

 

 
 
 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στο σύνδεσμο  

 
Για το βιβλίο συζητούν οι: 
 
Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Καθηγήτρια Οικονομικής και Πολιτικής Ανθρωπολογίας στο Τμήμα 
Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 
Dina Riboli, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Τμήμα 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου  
 
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Πολυδεύκης Παπαδόπουλος  
 
Προλογίζουν ο Σωτήρης Μουσούρης, Πρόεδρος του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου, 
και οι καθηγητές και συνιδρυτές του Ελληνικού Δικτύου Αφρικανικών Σπουδών 
Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και Αστέρης Χουλιάρας 
(Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). 
 

 

https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=m0089cc2488360618528d07612e7cdf74


 

Για το βιβλίο:  

Τι είναι η μαγεία στους Azande του νότιου Σουδάν; Πως συνδέονται οι αφηγήσεις περί 

κανίβαλων και ζόμπι που ακούγονται στις μέρες μας σε πολλές χώρες της υποσαχάριας 

Αφρικής με τις τραυματικές εμπειρίες του δουλεμπορίου και της αποικιοκρατίας; Γιατί οι 

κάτοικοι των Grassfields του δυτικού Καμερούν λατρεύουν τους νεκρούς συγγενείς τους και 

με ποιον τρόπο ο χριστιανισμός επηρέασε τις αντιλήψεις και τις πρακτικές της 

προγονολατρείας; Ποιες είναι οι αντιλήψεις και οι πρακτικές της βεντέτας στους Nuer του 

Σουδάν και πώς τις άλλαξαν η αποικιοκρατία και οι παρατεταμένες μεταποικιακές εμφύλιες 

συγκρούσεις; Πως επηρεάστηκαν οι οικονομίες της δυτικής Αφρικής από τη διείσδυση του 

δυτικού χρήματος και τι μας λένε οι ιστορίες μαγγανείας για τον καπιταλισμό; Πώς 

σχηματίστηκε η διασπορική ταυτότητα των Yoruba της Νιγηρίας; Πώς επιχείρησαν να 

επιβάλλουν οι ευαγγελιστές την προτεσταντική ηθική στους Tswana της Νότιας Αφρικής και 

τι αντίσταση συνάντησαν;  

Το βιβλίο συζητάει κριτικά κάποιες από τις πλέον κομβικές μελέτες που επιχείρησαν να 
απαντήσουν στα παραπάνω ερωτήματα και θεωρούνται σταθμοί στην ανθρωπολογική έρευνα 
της Υποσαχάριας Αφρικής και στην επιστήμη της κοινωνικής ανθρωπολογίας εν γένει. 
Δίνοντας  έμφαση στην εθνογραφική περιγραφή, ακολουθεί το νήμα που συνδέει την 
εθνογραφία με την ερμηνεία και εισάγει σταδιακά τον αναγνώστη σε έννοιες και αναλυτικές 
κατηγορίες της κοινωνικής ανθρωπολογίας μέσα από συγκεκριμένα εθνογραφικά 
παραδείγματα. Εντούτοις, δεν περιορίζεται σε ειδικό αναγνωστικό κοινό, αλλά απευθύνεται 
ευρύτερα σε όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν την Αφρική μέσα από τις ανθρωπολογίες της. 
 
 
Για τον συγγραφέα:  
 
Ο Αιμίλιος Τσεκένης γεννήθηκε στη Ντουάλα του Καμερούν. Μετά το μεταπτυχιακό του, 
ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στην κοινωνική ανθρωπολογία στην Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales στο Παρίσι το 2000. Από το 2001 διδάσκει κοινωνική 
ανθρωπολογία στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. Από το 1995 έως και το 2011 διεξήγαγε επιτόπιες έρευνες στο δυτικό και νότιο 
Καμερούν. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και το δημοσιευμένο έργο του αφορούν τις 
διαδικασίες ενδογένεσης και τον θεσμό της ‘φυλαρχίας’ στα Grassfields (δυτικό Καμερούν) 
κατά την προ-αποικιακή περίοδο, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί στη δημοσιεύσει 
μελετών που αφορούν την εννοιολόγηση και την τελετουργική συγκρότηση του προσώπου και 
τους λόγους περί μαγγανείας στο μετα-αποικιακό Καμερούν. 
 
 
 


