
 
      

Μαθήτριες:Πούση Ραφαέλα 
                    Πουρνάρα Βάγια
                    Νένοβα Ναταλί 
                    Νατσοπούλου Αναστασία

Εργασία:Αφρικανικά Θρησκεύματα



Α) Γενικά χαρακτηριστικά της θρησκευτικότητας των Αφρικανών:
 

• Κοιτίδα των αφρικανικών θρησκευμάτων είναι η περιοχή Νότιας της Σαχάρας. 

• Είναι θρησκεύματα εθνοτήτων (με κοινή γλώσσα και πολιτισμό), δηλαδή φυλών
που ζουν στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και ανάμεσα στα κράτη Κονγκό,
Σουδάν, Κένυα, Ουγκάντα, Τανζανία, Ρουάντα. 

• Κυρίαρχο στοιχείο είναι οι θρησκευτικές τελετές της μυήσεως και της
πνευματοληψίας. 

• Ο Αφρικανός δεν επικαλείται Θεούς, αλλά δρα, τελεί έργο, «τελετουργεί» στις
λατρευτικές, «λυτρωτικές» πράξεις, και η λατρεία του γίνεται λαϊκό πανηγύρι,
ευκαιρία εκτόνωσης. 

• Στις αφρικανικές θρησκείες λατρεύονται  : 
1. πνεύματα: προσωποποιημένα όντα, καλά ή κακά, που κατοικούν σε φυσικά όντα
ή αντικείμενα (π.χ. άνθρωποι, δέντρα, ζώα, λίμνες, ποτάμια, βουνά, εδάφη,
φυσικά φαινόμενα, ανθρώπινες καταστάσεις). 

2. πρόγονοι, ψυχές νεκρών: λατρεύονται γιατί θεωρούνται ότι προστατεύουν την
οικογένεια, εξασφαλίζουν γονιμότητα, υγεία και ευημερία. 

• Οι Αφρικανοί αποδίδουν στα πνεύματα ότι συμβαίνει στον κόσμο. Η πίστη στα
πνεύματα δίνει νόημα στη ζωή τους, τους λυτρώνει από δοκιμασίες. 

Β) Η πίστη στο δημιουργό Θεό

• Για τις αφρικανικές θρησκείες υπάρχει ένας υπέρτατος Θεός, ένα ύψιστο Ον,
δημιουργός του κόσμου, ο οποίος εξουσιάζει όλο τον κόσμο που δημιούργησε
(σύμφωνα με πολλούς μύθους). 

• Ο Θεός αφού δημιούργησε τον κόσμο, μετά τον εγκατέλειψε (από λάθος είτε για
την τιμωρία των ανθρώπων). 

• Οι Αφρικανοί δεν λατρεύουν το δημιουργό Θεό, γιατί αδυνατεί να λύσει τα
προβλήματά τους. Γι΄ αυτό και τον επικαλούνται σπάνια. 

     Γ) Οι Ιεροδιάμεσοι και ο ρόλος τους στην επαφή με το υπερφυσικό

• Πνευματοληψία: είναι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται και ενεργεί ένα
πνεύμα. 

• Ιεροδιάμεσοι: είναι οι άνθρωποι, το σώμα ή τη φωνή των οποίων καταλαμβάνει
και χρησιμοποιεί ένα πνεύμα για να φανερώσει την παρουσία του σε αυτούς που
το καλούν. Ο ρόλος των Ιεροδιάμεσων στη θρησκευτική και κοινωνική ζωή των
Αφρικανών είναι σημαντικός, γιατί με την ικανότητά τους να επικοινωνούν με
τα πνεύματα επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων, ατομικά και συλλογικά. 

 



 

 

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ (Β΄)
 

• Στα  αφρικανικά  θρησκεύματα  η  επικοινωνία  με  τα  πνεύματα  επιδιώκεται  με
την πνευματοληψία και τη λατρεία.

• Στην αφρικανική λατρεία ενυπάρχουν οι διαβατήριες τελετές (γίνονται όταν ένα
άτομα  περνά  από  ένα  στάδιο  ζωής  σε  άλλο,  π.χ.  γέννηση  κ.λ.π.)  και  οι
ευκαιριακές (π.χ. στέψη). 

• Σημαντικότερος τρόπος λατρείας είναι οι προσφορές (π.χ. τροφής) και οι θυσίες
(π.χ.  ζώων)  που  γίνονται  κυρίως  για  τα  πνεύματα  προγόνων,  ώστε  αυτά  να
συντηρηθούν και να φροντίσουν με τη σειρά τους για την ευημερία του λάτρη,
της οικογένειας, της κοινότητας.

• Τα πνεύματα λατρεύονται εκεί που κατοικούν π.χ. σε δέντρα, ποτάμια, τάφους
προγόνων, ναούς κ.λ.π.

• Η πίστη και η λατρεία των πνευμάτων επηρεάζει και διαμορφώνει στην  
πράξη όλη τη ζωή των Αφρικανών. Π.χ.
 Ø  η  λατρεία  ενός  πνεύματος  που  κατοικεί  σε  ορισμένη  καλλιεργήσιμη  γη
καθορίζει το ποια γη είναι καλλιεργήσιμη και ποια όχι,

Ø  η  λατρεία  επηρεάζει  και  την  οργάνωση  της  κοινωνίας,  αφού  μια  φυλή,
αναγκάζεται να ζήσει σε έναν χώρο που κατοικεί και το πνεύμα που λατρεύει.
Αν πάλι δύο φυλές λατρεύουν το ίδιο πνεύμα, καθορίζονται και οι σχέσεις τους.

Αρχικά να αναφέρουμε ότι ο ίδιος ο όρος αφρικανικά θρησκεύματα είναι

ανακριβής καθώς δεν αναφέρεται στα θρησκεύματα που εμφανίζονται στην

αφρικανική ήπειρο αλλά σε αυτά που περισσεύουν των μεγάλων πολυθεϊστικών

και μονοθεϊστικών θρησκειών.

Εμείς θα ασχοληθούμε με δύο από τις πιο παλιές και κύριες θρησκείες ή αλλιώς

μορφές λατρείας, τον σαμανισμό και το βουντού.

Και οι δύο ανήκουν σε μια ευρύτερη κατηγορία θρησκειών τις εκστατικές

θρησκείες. Σ’ αυτές τις θρησκείες βασικό ρόλο παίζει το στοιχείο της Trans που

στην ελληνική γλώσσα μεταφράζεται ως στοιχείο μεταβαλλόμενης κατάστασης

συνείδησης. Οι μεταβαλλόμενες καταστάσεις συνείδησης είναι φάσεις που

περνά ο ανθρώπινος νους οι οποίες δεν είναι απόλυτα καθημερινές παρ’ όλα

αυτά τις περνάμε όλοι μας. Για παράδειγμα το στάδιο μετάβασης από τον ύπνο

στην πραγματικότητα είναι μια από αυτές. Στις εκστατικές θρησκείες οι ιερείς

χρησιμοποιούν τις μεταβαλλόμενες καταστάσεις συνείδησης για να

επικοινωνήσουν με το θείο. Μέσω διαδικασιών που διαφέρουν από τόπο σε

τόπο και από λατρεία σε λατρεία πέφτουν σε Trans, το σημαντικότερο στάδιο

επικοινωνίας φυσικού – υπερφυσικού. Να τονίσουμε εδώ ότι η Trans



προϋποθέτει την ύπαρξη του συνόλου, δηλαδή μιας κοινότητας, γιατί

απευθύνεται στις ανάγκες της και έχει πάντοτε έναν άμεσο σκοπό.

Σαμανισμός

Ο όρος σαμανισμός έρχεται από τη γλώσσα των Tungus, μια εθνοτική ομάδα

της Σιβηρίας που ήταν από τις πρώτες σαμανιστικές κοινότητες που

μελετήθηκαν. Στη γλώσσα τους ο θεραπευτής λέγεται shaman και καθώς στο

σαμανισμό κύριο ρόλο παίζει ο θεραπευτής, το όνομα γρήγορα υιοθετήθηκε από

όλους τους ερευνητές. Σύμφωνα με κάποιους μάλιστα ο σαμανισμός ξεκίνησε

στις περιοχές γύρω από τον αρκτικό κύκλο και αργότερα διεσπάρη σε όλο τον

πλανήτη. Υπάρχει όμως και μια επίσης μεγάλη μερίδα ερευνητών που θεωρεί ότι

ο σαμανισμός αναπτύχθηκε παράλληλα σε όλο τον πλανήτη. Όλοι πάντως

συμφωνούν ότι είναι η αρχαιότερη μορφή λατρείας. Σχετίζεται έντονα με τη

φύση και τα φυσικά φαινόμενα και στοιχεία του συναντάμε σε όλες σχεδόν τις

μεταγενέστερες θρησκείες.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω τον βασικότερο ρόλο στο σαμανισμό τον έχει

ο σαμάνος, δηλαδή ο θεραπευτής. Είναι αυτός που πέφτει σε Trans και

επικοινωνεί με το θεϊκό στοιχείο έχοντας πάντα ως σκοπό του να θεραπεύσει.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα πως λειτουργούν και γιατί λαμβάνουν χώρα οι

σαμανιστικές τελετές πρέπει να καταστήσουμε σαφή τη κοινωνική οργάνωση



των κοινοτήτων στις οποίες αναφερόμαστε.

Μιλάμε λοιπόν για κοινωνίες ακέφαλες, δηλαδή αταξικές στις οποίες υπάρχει

απόλυτη ισότητα μεταξύ των μελών τους και ακόμα και ο ίδιος ο σαμάνος δεν

ξεχωρίζει σε τίποτα κοινωνικά με τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει πολιτική

εξουσία και πάγιος διαχωρισμός του καλού και του κακού όπως εμφανίζεται

στις δικές μας χριστιανικές κοινωνίες. Υπέρτατη και μοναδική ποινή είναι ο

εξοστρακισμός και επικρατεί η αντίληψη ότι οι άνθρωποι και μόνο αυτοί είναι

υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Χαρακτηριστικό και κύριο κοινωνικό στοιχείο

είναι ότι τα άτομα παρόλο που ορίζονται σαν ατομικότητες αντιλαμβάνονται

τους εαυτούς τους άρρηκτα συνδεδεμένους με την υπόλοιπη κοινότητα.

Συνεπώς το πρόβλημα ενός ατόμου είναι ταυτόχρονα πρόβλημα και όλων των

υπόλοιπων. Έτσι όταν ένα άτομο αρρωστήσει τα άτομα θεωρούν πως η

αρρώστια τους αφορά και καλούν κάποιον σαμάνο, δηλαδή θεραπευτή (σε

κάθε κοινότητα υπάρχουν παραπάνω από ένας σαμάνοι) για να γιατρέψει το

πρόβλημα. 

Η διαδικασία ίασης είναι συγκεκριμένη και είναι αυτό που ονομάζουμε

σαμανιστική τελετή. Σύμφωνα με τους σαμανικούς λαούς, κάθε άνθρωπος έχει

πολλές ψυχές και αιτία της αρρώστιας είναι η απουσία μιας από αυτές γιατί

συνήθως την έχει κλέψει κάποια θεότητα ή κάποιο πνεύμα. Η αρπαγή της ψυχής

δεν έχει να κάνει απαραίτητα με τις  «κακές» πράξεις των ατόμων δηλαδή δεν

είναι απαραίτητα μια θεϊκή τιμωρία. Για παράδειγμα λαοί της Μαλαισίας

θεωρούν ότι όταν κοιμάσαι δεν ονειρεύεσαι αλλά βλέπεις τους τόπους στους

οποίους ταξιδεύουν οι ψυχές σου. Αν λοιπόν σε ξυπνήσουν απότομα τότε

υπάρχει πιθανότητα κάποια ψυχή να μη προλάβει να επιστρέψει και να

αρρωστήσεις.

Εδώ παίρνει τον ρόλο του ο σαμάνος που καλείται μέσα από τις τελετές να

εντοπίσει την ψυχή και να τη φέρει πίσω. Οι τελετές έχουν διάφορα στάδια.

Το πρώτο έχει διαγνωστικό χαρακτήρα. Ο σαμάνος ζητά από τα πνεύματα να

έρθουν στη γη και φιλοξενώντας τα στο σώμα του συνομιλεί μαζί τους για να

μάθει ποιος και γιατί έχει καταλάβει την ψυχή που λείπει. Αν δε λάβει μια σαφή

απάντηση τότε κάνει ένα εκστατικό ταξίδι στον υπερφυσικό κόσμο και κάποια

στιγμή καταλαβαίνει την αιτία. Τα εκστατικά ταξίδια είναι πολύ επικίνδυνα για

τους σαμάνους καθώς έρχονται σε επαφή με πλήθος από εμπόδια και θεότητες

που δεν έχουν πάντα καλές διαθέσεις. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο σαμανισμός

είναι η μόνη θρησκεία από τις εκστατικές στην οποία ο σαμάνος έχει τη

δυνατότητα να φιλοξενήσει στο σώμα του και να συνομιλήσει με τα πνεύματα

και όχι να καταληφθεί από αυτά και επίσης να πραγματοποιήσει εκστατικό



ταξίδι.

Στη συνέχεια της τελετής ο σαμάνος εντοπίζει και μιλά με το υπερφυσικό όν που

έχει κλέψει την ψυχή. Το τελευταίο ζητά κάτι ως αντάλλαγμα για να αφήσει την

ψύχη ελεύθερη – συνήθως τη θυσία κάποιου ζώου. Ο σαμάνος κάνει τη

διαπραγμάτευση και τη θυσία και η διαδικασία της τελετής ολοκληρώνεται. Η

επικοινωνία με το υπερφυσικό γίνεται μέσω της Trans στην οποία ποικίλει ο

τρόπος με τον οποίο πέφτουν οι σαμάνοι. Λόγου χάρη στον Αμαζόνιο κάνουν

χρήση σκληρών παραισθησιογόνων ουσιών ενώ στο Νεπάλ αρκούνται στο

ρυθμικό άκουσμα του ταμπούρλου.

 

Οι τελετές όμως εκτός από θεραπευτικό χαρακτήρα έχουν και ρόλο διδακτικό.

Ο σαμάνος μέσα στις τελετές τραγουδά την ιστορία του τόπου του και την

μυθολογία του εκάστοτε λαού και εφόσον η διαδικασία αυτή γίνεται παρουσία

όλης της κοινότητας τα νεαρότερα μέλη διδάσκονται από εκεί. Είναι λογικό

λοιπόν η ζωή της κοινότητας να περιστρέφεται γύρω από τις τελετές οι οποίες

γίνονται όσο συχνά χρειάζεται και σύμφωνα με μαρτυρίες έχουν μεγάλο

ποσοστό επιτυχίας.

Όσον αφορά τον ίδιο το σαμάνο, πρέπει να περάσει μια συγκεκριμένη

διαδικασία για να γίνει. Αρχικά, γύρω στην εφηβεία δέχεται θεϊκό κάλεσμα μέσω

των ονείρων του. Μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα αρρωσταίνει βαριά και

εμφανίζει συμπτώματα ασθενειών που εμείς θα τις χαρακτηρίζαμε είτε ως

νεκροφάνεια είτε σαν κάποια βαριά ψυχιατρική (π.χ. σχιζοφρένεια) είτε σαν

επιληψία. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλες σχετίζονται με μεταβαλλόμενες

καταστάσεις συνείδησης. Η ασθένεια ερμηνεύεται από την υπόλοιπη κοινότητα

σαν το στάδιο που τα πνεύματα και οι θεότητες παίρνουν την ψυχή του

μέλλόντα σαμάνου και την εκπαιδεύουν. Ο μαθητευόμενος είναι πολλές φορές

επικίνδυνος τόσο για τον ίδιο του τον εαυτό όσο και για τους υπολοίπους γι’

αυτό απομονώνεται. Το στάδιο αυτό κρατά από μερικούς μήνες μέχρι και

χρόνια μέχρι που μια μέρα όλα τα συμπτώματα απότομα σταματούν εντελώς

και ανάλογα με τη φυλή ο σαμάνος είτε είναι έτοιμος είτε χρειάζεται να

μαθητεύσει για κάποιο διάστημα με κάποιον μεγαλύτερο και έμπειρο σαμάνο. Οι

ίδιοι οι σαμάνοι περιγράφουν ότι στο διάστημα της ασθένειάς τους βλέπουν από

ψηλά το σώμα τους να το περιποιούνται οι θεοί και να το φέρνουν ξανά στον

πραγματικό κόσμο. Είναι στην ουσία σαν μια αναγέννηση του εαυτού τους.



Η κοσμολογία του σαμανισμού είναι η ίδια σε όλες σχεδόν τις φυλές και τους

τόπους που εμφανίζεται και χωρίζει τον κόσμο σε τρία επίπεδα. Τους ουρανούς,

τη γη των ανθρώπων και των κάτω κόσμο. Σε αντίθεση με μεταγενέστερες

αντιλήψεις ο κάτω κόσμος θεωρείται ο κόσμος του καλού και αυτό γιατί έχει

άμεση σύνδεση με τη γη και τη φύση ενώ οι ουρανοί θεωρούνται πιο

επικίνδυνοι.

Ο σαμανισμός λόγω του αρχαίου της καταγωγής του και των φυλών στις

οποίες εμφανίζεται έχει το εξής χαρακτηριστικό. Δεν έχει ούτε ναούς, ούτε

συγκεκριμένους τόπους που γίνονται οι τελετές, ούτε ιερά βιβλία ούτε και

ιεραρχία. Η παράδοση είναι προφορική και αυτός είναι ακόμη ένας λόγος που

οι τελετές είναι σημαντικό  γεγονός για τη ζωή της κοινότητας.

Όπως είπαμε ο σαμανισμός είναι η αρχαιότερη θρησκεία και σε διαφορετικές

χρονικές περιόδους  εμφανίστηκε σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης. Στοιχεία

του συναντούμε από την αρχαία ελληνική θρησκεία με την πύθια που μάσαγε

φύλλα δάφνης και έδινε χρησμούς έως και τον ίδιο τον χριστό που θυσιάστηκε

για να πάρει πάνω του τις αμαρτίες της ανθρωπότητας ( επί της ουσίας για να

τη θεραπεύσει). Τα τελευταία σαμανιστικά στοιχεία στην Ευρώπη τα

συναντούμε στην Ελλάδα με τα αναστενάρια και στις πυροβασίες που κάνουν.

Φυλές με ατόφιο σαμανισμό υπάρχουν και σήμερα π.χ. στον Αμαζόνιο, στη

Μαλαισία, στο Νεπάλ και στην Αφρική. Υπάρχουν και άλλες που έχουν

αναμείξει σαμανισμό με άλλες μεγάλες θρησκείες στης οποίες βρίσκονται

γεωγραφικώς κοντά λ.χ. τον βουδισμό.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι υπάρχει και ο «μαύρος σαμανισμός» δηλαδή αυτός

που έχει σκοπό όχι να θεραπεύσει αλλά να αρρωστήσει κάποιον. Στην

περίπτωση αυτή ο σαμάνος που θα κληθεί να θεραπεύσει τον άρρωστο

αυτόματα έρχεται σε μάχη με εκείνον που έστειλε την αρρώστια. Η μάχη γίνεται

στον υπερφυσικό κόσμο και το αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ οι μάχες μεταξύ



σαμάνων και νευμάτων έχουν πάντοτε αίσιο τέλος, όταν ένας σαμάνος μάχεται

με έναν άλλον η λήξη θα έρθει μόνο με τον θάνατο ενός από τους δύο.

 

Η μαγεία και ο Σαμανισμός αποτελούν ένα από τα πρώτα στάδια θρησκευτικών

τελετουργιών στις πρωτόγονες κοινότητες, αποτελώντας την αρχαιότερη μορφή

όλων των μυστηριακών πρακτικών διεύρυνσης της συνειδητότητας, που

επιτυγχάνονταν υπό τους ήχους τύμπανων αλλά και την χρήση

παραισθησιογόνων φυτών.

Η λέξη «σαμάν» είναι μογγολικής προέλευσης αλλά συν τω χρόνο

χρησιμοποιείται ως γενικός όρος που χαρακτηρίζει τους ιερείς μάγους των

πρωτόγονων φυλών.

Σύμφωνα με τους ανθρωπολόγους, ο Σαμανισμός κατατάσσεται στα

θρησκευτικά και τα σχετικά με τη μαγεία φαινόμενα, όπου ο ιερέας Σαμάνος

αποτελεί σημαντικό και ιερό μέλος της φυλής, είναι μάντης, μάγος, θεραπευτής,

αλλά και ο μεγάλος «εξουσιαστής της έκστασης».
Κατά τις Σαμανιστικές τελετές ο σαμάνος πέφτει σε «έκσταση»
Aποχωριζόμενος από το σώμα του, ελευθερώνοντας την ψυχή του, και

ενεργοποιώντας το «εσωτερικό του μάτι» για να συναντήσει πνεύματα

προγονών αλλά και τους Θεούς, τόσο στον Ουρανό όσο και στον κάτω κόσμο.

Σε αυτή την «καταληπτική κατάσταση» ο σαμάνος αποκτά υπερφυσικές

δυνάμεις, όπως πυροβασία, τρύπημα μελών του σώματος δίχως αιμορραγία

κ.λ.π.

Ο Σαμάνος συχνά ταυτίζεται με ένα ιερό ζώο-οδηγητή του, του οποίου τις

ιδιότητες αποκτά, με συναρπαστικότερη όλων «το μαγικό πέταγμα», η αιώρηση

του πνεύματος συνήθως μέσα από το τοτέμ ενός πτηνού. Σύμφωνα με την

σαμανιστική παράδοση κάποτε όλοι οι άνθρωποι είχαν την ικανότατα να

πετούν, οι θεοί όμως λόγω της ανηθικότητας των ανθρώπων τους το

απαγόρεψαν. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι σαμάνοι συνήθιζαν «το μαγικό πέταγμα», τα
εκστατικά ταξίδια, αποχωριζόμενοι από το σώμα τους, μέσα από το ιερό ζώο-

οδηγητή τους, για να συναντήσουν τα πνεύματα των προγονών και των Θεών.

Σύμφωνα με αυτή την πρακτική, είναι πολύ πιθανό τα σχήματα αυτά να

αποτελούν «οδηγούς από ψηλά κατά το ταξίδι τους» για τους σαμάνους, αφού

ανθρωπολογικά έχει καταγράφει, η ικανότητα αυτή των σαμάνων.

Το κάθε ζώο πρόσφερε ιδιαίτερες ικανότητες στον σαμάνο, και δεν είναι τυχαίο

ότι πολλοί από τους ιθαγενείς πληθυσμούς είχαν ονόματα ζωών που απέδιδαν



τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του ανθρώπου σε σχέση με το ζώο-οδηγητή.

Θα πρέπει συνεπώς να ερευνήσουμε, τι συμβόλιζαν τα σχήματα των ζωών που

ειναι αποτυπωμένα στην περιοχή Νάζκα , αλλά και ποιες δυνάμεις

ενεργοποιούν.

•   Αράχνη,   δημιουργικότητα, μοίρα-πεπρωμενο.
• Αρκούδα, δύναμη, προστασία, ενεργοποίηση του υποσυνείδητου.
• Γεράκι, δύναμη της όρασης, διορατικόητα.
• Πελαργός γέννηση, τηλεπάθεια.
• Πελεκάνος, αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση.
• Σαύρα, αντίληψη, διακριτικότητα
• Φάλαινα - δημιουργία.
• Σκύλος, προστασία, πίστη, φιλία
• Κολίμπρι ευτυχία, χαρά της ζωής
• Κοράκι, ο φύλακας της τελετουργικής μαγείας, ο νόμος της φύσης.
• Γερανός, μακροβιότητα, δημιουργία μέσω συγκέντρωσης
• Άλογο, ταξίδια, δύναμη, ελευθερία.
• Αετός, ελευθερία πνεύματος, δημιουργία, θεραπεία, δύναμη, διαφώτιση του
πνεύματος.

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν, μπορεί ο αναγνώστης να δει κάποια από τα

σχέδια στην περιοχή Νάζκα.

ΑΝΘΡΩΠΟEΙΔΕΣ (;)

ΠΤΗΝΟ 



ΠΙΘΗΚΟΣ 

                                                           

Βουντού



Το βουντού ξεκινά στην Αφρική και είναι η παραδοσιακή θρησκεία δύο

εθνοτικών ομάδων, των φον και τον γιουρουμπά και σημαίνει θεός ή πνεύμα. Οι

φον εδρεύουν στο Μπενίν ενώ οι γιορουμπά στη Νιγηρία. Η λέξη βουντού

έρχεται από τη γλώσσα των φον ενώ η αντίστοιχη ονομασία στους γιορουμπά

είναι λόα ή orisha. Οι περιοχές αυτές είναι γνωστές και ως ακτή των σκλάβων

γιατί από εκεί γινόταν το δουλεμπόριο. Αυτός είναι και ο λόγος που το βουντού

μεταφέρθηκε σε χώρες της λατινικής Αμερικής και συγχωνεύτηκε με τον

χριστιανισμό.

 

Το βουντού είναι θρησκεία με παρόμοια μυθολογία με αυτή των αρχαίων

ελλήνων. Έχει πολύ καλά δομημένη ιεραρχία, συγκεκριμένους ναούς για κάθε

θεότητα και προφορική παράδοση. Κάθε ναός στο βουντού έχει και έναν

αρχιερέα και ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται υπάγεται σε μια

κεντρική εποπτεία του αρχιερέα του μεγαλύτερου ναού. Η κάθε θεότητα έχεί

εκτός από τον δικό της ναό και συγκεκριμένους ιερείς οι οποίοι αφιερώνονται

αποκλειστικά και μόνο σε αυτή. 

Οι πιστοί χωρίζονται σε αυτούς που είναι μυημένοι, έχουν δηλαδή κάποια

λειτουργικότητα μέσα στο ναό και σε αυτούς που απλά πιστεύουν. Για να γίνει

κάποιος μυημένος πρέπει να δεχθεί κάλεσμα από μία θεότητα στην οποία και θα

ταχθεί ή να γεννηθεί ταγμένος από τους γονείς του σε κάποια θεότητα. Η μύηση

έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. 

Αρχικά αυτός που έχει δεχθεί το κάλεσμα, κατά βάση μέσω κάποιου ονείρου,

πηγαίνει στον αρχιερέα του κοντινότερου ναού, του εξηγεί το όνειρο και ο

τελευταίος αποφασίζει αν το όνειρο ήταν πράγματι κάλεσμα και αν ναι από

ποια θεότητα ήταν. Στη συνέχεια ο προσεχώς μυημένος περνά μια διετία στο



ναό όπου κάνει τα θελήματα όλων, τον φροντίζει και είναι αποκλειστικά

υπεύθυνος γι’ αυτό. Δεν υπολογίζετε σαν προσωπικότητα και μαθαίνει να κάνει

όλες τις δουλειές που δεν γίνονται από τους ιερείς. Όταν περάσει το

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και μετά από μερικές τελετές είναι πλέον

μυημένος. Οι μυημένοι του βουντού ονομάζονται από τους ίδιους βουντούνσι

που σημαίνει νύφη του θεού και δεν έχει να κάνει με το φύλο του βουντούνσι. 

 

Οι τελετές στο βουντού γίνονται σε καθορισμένες ημερομηνίες κάθε χρόνο

σύμφωνα με τις θρησκευτικές γιορτές αλλά και σε περιπτώσεις έκτακτων

προβλημάτων. Στις τελετές επικρατεί και πάλι η Trans. Ανάλογα με την γιορτή

και τον ναό στον οποίον λαμβάνει χώρα οι μυημένοι παίζουν με ταμπούρλα και

τραγουδούν τα τραγούδια μιας συγκεκριμένης θεότητας (κάθε μία έχει και δικά

της). Τότε κάποιοι από τους ιερείς αλλά ποτέ ο αρχιερέας καταλαμβάνονται

από τη θεότητα. Ουσιαστικά δανείζουν το σώμα τους σε αυτήν και δεν έχουν

καμία συνείδηση του τι κάνουν μέχρι η θεότητα να φύγει. Μόλις ο ιερέας

καταληφθεί από τη θεότητα οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι τον στολίζουν με τα

ρούχα της και τα συγκεκριμένα αντικείμενα που της αρέσουν (η κάθε μία έχεί

και δικές της προτιμήσεις). Οι πιστοί θεωρούν ότι το πνεύμα εισέρχεται και

εξέρχεται από τη «γούβα» που σχηματίζει η ένωση των οστών στο πάνω μέρος

του κρανίου και η οποία είναι πιο έντονη στα άτομα της μαύρης φυλής.

Συνήθως γίνονται θυσίες ζώων τις οποίες ζητούν οι θεότητες. Μια τελετή μπορεί

να πραγματοποιηθεί και για μαντικούς λόγους. Την μαντεία την κάνει ο

αρχιερέας του οποίου η δύναμη μετριέται από το πόσους πιστούς μαζεύει στις

τελετές. 

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του βουντού είναι τα φετίχ. Δύσκολα μπορεί να

εξηγήσει κάποιος τι ακριβώς είναι ένα φετίχ εάν δεν έχει εικόνα του. Τα φετίχ

δεν συμβολίζουν μια θεότητα αλλά είναι η θεότητα. Παράλληλα μέσα στο φετίχ



η θεότητα κατοικεί. Τα φετίχ μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, κατά βάση

δεν απεικονίζουν τη θεότητα αλλά μπορούν να είναι άμορφα λοφάκια από

χώμα ή οτιδήποτε άλλο. Επειδή ακριβώς μέσα σε αυτά η θεότητα κατοικεί και

παράλληλα αυτά είναι η θεότητα χρειάζονται άμετρη φροντίδα. Το φετίχ πρέπει

να φάει, να πλυθεί , να ντυθεί , να περιτριγυρίζεται από τα αγαπημένα του

αντικείμενα και όλα τα παραπάνω διαφέρουν από θεότητα σε θεότητα. Το

βουντού είναι μία πολύ ζωντανή θρησκεία και η μυθολογία του πλάθεται μέχρι

σήμερα. Έτσι μπορεί κανείς να δει φετίχ περιτριγυρισμένα από χάμπουργκερ

τσιγάρα και πολύχρωμα μπιχλιμπίδια. Τα φετίχ απαιτούν συνεχή και

καθημερινή φροντίδα, πρωινό ξύπνημα και νανούρισμα πριν τον ύπνο, και

αυτός είναι ένας από τους λόγους που κάποιος για να μυηθεί περνά τόσο καιρό

στο ναό. Κατά κανόνα τα περισσότερα σπίτια έχουν και ένα φετίχ. Φετίχ επίσης

μπορεί κανείς να δει στους δρόμους και φυσικά στους ναούς. Όλα αυτά όσον

αφορά το βουντού στην Αφρική. 


