
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΆ ΘΡΗΣΚΕΎΜΑΤΑ 



 Κοιτίδα τους η νότια  Σαχάρα 

 Ταυτίζονται με τις αφρικανικές εθνότητες 

(πολιτισμικές και γλωσσικές ομάδες) 

 

Κοινά χαρακτηριστικά θρησκευτικότητας 



1. Λατρεία των πνευμάτων 

Προσωποποιημένα όντα, αντικείμενα, φαινόμενα 

Οι ψυχές νεκρών προγόνων 



ΠΡΟΓΟΝΟΛΑΤΡΕΊΑ 

 Ψυχές προγόνων 

 Κέντρο της θρησκευτικότητας 

 Προστατεύουν, χορηγούν γονιμότητα, ευημερία 

 Ρυθμίζουν όλη τη ζωή κεντρικό ρόλο και νόημα 

στη ζωή 



  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), o. 60).  



 Ανιμισμός ή Ψυχισμός  

Είναι η τάση των πρωτόγονων να αποδίδουν ψυχή 

και στα άψυχα πράγματα. Σύμφωνα με τη θεωρία 

του Ανιμισμού ολόκληρη η φύση (φυτά, πέτρες, 

ποτάμια, βουνά, πηγές, σελήνη κ.λ.π.) ζωογονείται 

από ιδιαίτερα πνεύματα, τα οποία λατρεύονται σαν 

δυνάμεις από τις οποίες ο άνθρωπος ζητάει τη 

βοήθεια τους, ενώ ταυτόχρονα φοβάται την οργή 

τους 



 Πνευματολατρεία  

Είναι σύγχρονη μορφή θρησκευτικότητας των 

Αφρικανών, σύμφωνα με την οποία οι ιθαγενείς, 

πιστεύουν ότι η ζωή των ανθρώπων είναι κάτω από 

την επίδραση των πνευμάτων, τα οποία 

επικαλούνται και με τα οποία επικοινωνούν. 

Πιστεύουν ότι τα πνεύματα δεν αποτελούν το 

δημιουργό Θεό, αλλά βρίσκονται σε μια θέση 

ανάμεσα στο Θεό και στις ψυχές των νεκρών. 

Ειδικά πρόσωπα οι λεγόμενοι Ιεροδιάμεσοι τελούν 

τις λατρευτικές πράξεις. Οι χώροι, που τελούνται 

οι πράξεις αυτές, είναι διάφοροι φυσικοί χώροι 

όπως σπήλαια, λίμνες, ποτάμια κ.ά. 

 



 Πυρολατρεία  

Είναι η λατρεία της φωτιάς σαν Θεότητας. Η 

φωτιά έχει καταστρεπτική αλλά και καθαρτική 

δύναμη. Οι πρωτόγονοι πιστεύουν ότι η φωτιά 

δόθηκε από το Θεό, γι΄ αυτό είναι ιερή και 

ισοδύναμη με τη ζωή. Ακόμη πιστεύουν ότι η 

φωτιά διώχνει μακριά το κακό.  

 



2. Πίστη σε ένα δημιουργό Θεό. 

Υπέρτατος θεός  

Δημιούργησε και εξουσιάζει όλο τον κόσμο 

Ζει μακριά και είναι απρόσιτος 

Δεν τον λατρεύουν  



 Αφρικανικός μύθος 

 «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).  



 Συνδυασμός πολυθεϊσμού  και μονοθεϊσμού 



3. Σαμάνες 

Ιεροδιάμεσοι – πνευματοκαταληψία 

Επικοινωνία με τα πνεύματα 

Επηρεάζουν τις ζωές όλων 

Αποφαίνονται για τα κοινοτικά θέματα 

  



4. μάγοι  

Πρόσωπα με ιδιαίτερες ικανότητες 

Επιλύουν προβλήματα προσωπικά και κοινοτικά 

Δεν ταυτίζονται με τους σαμάνες 



 Λατρεία : τρόπος επικοινωνίας με τα πνεύματα 

Τελετές 

Διαβατήριες 

Ευκαιριακές 

 



 Μύησης 

 Κάθαρσης 

 Ικεσίας 

 Εξιλέωσης 

 Ανάμνησης 

 Προσφοράς 

 Θυσίας 

 Επανάληψης μυθικών πράξεων 



 Τύπος λατρείας 

 Προσφορές 

 Θυσίες 

 

 Συντήρηση υπερφυσικών όντων 

 Εξευμενισμός  

 Εξασφάλιση ευημερίας 



 



 Η λατρεία γίνεται στους τόπους κατοικίας 

πνευμάτων 

 

 Διαμόρφωσε την αφρικανική ζωή 

(καλλιέργειες, φωτιά, κτλ) 

 Επηρέασε την κοινωνική οργάνωση 

(κατοικία φυλής, δεσμοί κτλ) 



 Αστυφιλία 

 Δυτικός τρόπος ζωής 

 Επιρροές Ισλάμ και Χριστιανισμού 

 Αναβίωση παραδοσιακής θρησκευτικότητας 


