
4.2. 
ΤΑ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ



ΜΑΘΗΤΕΣ:
• Τζιβρή Χριστίνα 
• Σεφεντίνι Κλέβι
• Τσαφά Όλγα
• Παπαστάμος Άγγελος
• Χαρτά Στέλλα
• Ταλιαδούρος Ανδρέας
• Μπούκης Χρήστος 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:
Δημήτρης Κούβελης ΠΕ 01





Κοιτίδα των αυτόχθονων αφρικανικών 
θρησκευμάτων είναι η περιοχή νότια 
από τη Σαχάρα





Iδιαιτερότητες της αφρικανικής 
θρησκευτικότητας



Υπάρχουν τόσα θρησκεύματα όσες και οι εθνότητες 



• Όλοι όμως πιστεύουν στα πνεύματα…



Πνεύματα



• Τα πνεύματα είναι προσωποποιημένα 
όντα, καλά ή κακά.

• Kατοικούν σε φυσικά όντα ή αντικείμενα, 
σε φυσικά ή άλλα φαινόμενα (π.χ. οι 
επιδημικές αρρώστιες)











• Ένα ενδιαφέρον video για τα πνεύματα 
των ζώων

https://www.youtube.com/watch?v=826HM
LoiE_o

https://www.youtube.com/watch?v=826HMLoiE_o


• Πνεύματα είναι και οι ψυχές των 
προγόνων… 

• Αυτοί προστατεύουν την οικογένεια και 
εξασφαλίζουν την ευημερία της. 

• Στα πνεύματα αποδίδεται σχεδόν καθετί 
που συμβαίνει. 



«Πνευματισμός»





Προγονολατρία







Εκείνοι που πέθαναν ποτέ δεν έφυγαν:
Υπάρχουν μέσα στη σκιά

που γίνεται όλο και παχύτερη.
Οι νεκροί δεν είναι κάτω από τη γη:
Υπάρχουν στο δέντρο που θροΐζει,
Υπάρχουν στο δάσος που βογγά.
Υπάρχουν στο νερό που τρέχει,

Υπάρχουν στο νερό που κοιμάται,
Υπάρχουν στην καλύβα, υπάρχουν μέσα στο πλήθος.

Οι νεκροί δεν είναι νεκροί.
Εκείνοι που πέθαναν ποτέ δεν έφυγαν:

Υπάρχουν στο στήθος της γυναίκας,
Υπάρχουν στο παιδί που στριγγλίζει,

Και στο δαυλό που φλέγεται.
Οι νεκροί δεν είναι κάτω απ’ τη γη:

Είναι στη φωτιά που σβήνει.
Είναι στα χόρτα που κλαίνε.

Είναι στους βράχους που θρηνούν.
Είναι στο δάσος, είναι στο σπίτι.

Οι νεκροί δεν είναι νεκροί.
Ninian Smart, The Religious Experience of Mankind, 1980 (1969). 



Δημιουργός Θεός

• Αφού δημιούργησε τον κόσμο,
απομακρύνθηκε από αυτόν.

• Δεν τον λατρεύουν, διότι βρίσκεται πολύ
μακριά



«Ο ουρανός όπου κατοικεί ο Θεός, ήταν κάποτε πολύ
κοντύτερα από ό,τι είναι σήµερα. Τόσο κοντά ήταν που
οι άνθρωποι µπορούσαν να τον αγγίξουν. Αλλά µια µέρα
κάποιες γυναίκες πήραν κοµµάτια από τον ουρανό για
να τα µαγειρέψουν στη σούπα. Τότε ο Θεός θύµωσε και
αποµακρύνθηκε στη σηµερινή του απόσταση»
(Ninian Smart, The Religious Experience of Mankind, 1980 (1969), σ. 60)



Ιεροδιάμεσοι (σαμάνες) 





• Επικοινωνούν με τα πνεύματα 
• Επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων 
• Αποφαίνονται για διάφορα σημαντικά

θέματα  



Ένα video για το ρόλο των αφρικανών
Σαμάνων

https://www.youtube.com/watch?v=IyLF3y1
YJKA

https://www.youtube.com/watch?v=IyLF3y1YJKA


Μάγοι: 

• Σαμανισμός και μαγεία δεν είναι το ίδιο 
πράγμα



• Ένα video για το ρόλο και τις γνώσεις των 
μάγων στις αφρικανικές φυλές

https://www.youtube.com/watch?v=oT5aJ0T
Cr94

https://www.youtube.com/watch?v=oT5aJ0TCr94


Τελετές

• Διαβατήριες τελετές
• Τελετές μύησης, κάθαρσης, ικεσίας, 

εξιλέωσης, ανάμνησης, επανάληψης 
κάποιας μυθικής πράξης, προσφοράς, 
θυσίας



• Για τις αφρικανικές τελετές και ιερές μάσκες

https://www.youtube.com/watch?v=L95jGj3ew
28



Προσφορές

• προσφορές (π.χ. 
τροφής) 

• θυσίες (π.χ. ζώου) 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


