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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Σκοπός της παρούσας συνθετικής εργασίας είναι η μελέτη των αυτόχθονων θρησκευμάτων 

σε διάφορες περιοχές του κόσμου, στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών του 

Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Στην προσπάθεια σύνθεσης της εργασίας πολύτιμη αποδείχτηκε η βοήθεια του 

επιβλέποντος καθηγητή, Αθανάσιου Καλαμάτα, ο οποίος μας παρείχε μέρος της 

βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήσαμε και, επιπλέον, πραγματοποίησε σε εμάς και τους 

συμμαθητές μας παρουσιάσεις σχετικά με το πως δημιουργούμε μία εργασία. Για τη 

βοήθειά του τον ευχαριστούμε θερμά. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με αφορμή την προαιρετική σύνθεση μιας εργασίας για το μάθημα των Θρησκευτικών, 

επιλέξαμε να μελετήσουμε τα αυτόχθονα θρησκεύματα ανά τον κόσμο. Η επιλογή του 

θέματος αυτού έγινε με βάση την επιθυμία μας να κάνουμε έρευνα πάνω σε ένα 

αντικείμενο το οποίο δεν είχαμε διδαχθεί σε βάθος μέσα από το σχολείο. Σε συνδυασμό, 

μάλιστα, με τη δίψα μας για γνώση πάνω στις συνήθειες και τις αντιλήψεις των 

αυτόχθονων πληθυσμών καταλήξαμε στη δημιουργία μιας εργασίας με θέμα τα 

«Αυτόχθονα θρησκεύματα του κόσμου». 

Η έρευνά μας επεκτάθηκε στη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, την Αφρική και τη 

Μελανησία. Έπειτα από την αναζήτηση των κοινών χαρακτηριστικών των αυτόχθονων 

θρησκευμάτων στις περιοχές αυτές, εστιάσαμε σε ένα από την κάθε περιοχή προκειμένου 

να επαληθεύσουμε τα στοιχεία που είχαν προηγηθεί μα και να τονίσουμε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους. Έτσι, εστιάσαμε στους Ινουίτ στη Βόρεια Αμερική, τους Αβορίγινες 

στην Αυστραλία, τους Ζουλού στην Αφρική και τους Φόε στη Μελανησία. 

Η μέθοδος που ακολουθήσαμε για τη δημιουργία της παρούσας εργασίας ξεκίνησε από τη 

συλλογή του απαραίτητου υλικού. Συνεχίστηκε με διαίρεση των καθηκόντων στα δύο, ώστε 

ο καθένας να αναλάβει τη συγγραφή  συγκεκριμένων τμημάτων της εργασίας. Ακολούθησε 

η σύνθεση των πληροφοριών σε μία ενιαία εργασία και, έπειτα, η ολοκλήρωση της 

εργασίας, που έγινε με βάση παρατηρήσεις του επιβλέποντος καθηγητή. 

Τα αυτόχθονα θρησκεύματα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των θρησκευμάτων του 

πλανήτη. Αυτό που τα κάνει να διαφέρουν από τα υπόλοιπα είναι ο ιδιαίτερα τοπικός 

χαρακτήρας που έχουν. Πολλά από αυτά, μάλιστα, περιορίζονται στα πλαίσια ενός μικρού 

χωριού.  Προέκυψαν από την ανάγκη μικρών ομάδων ανθρώπων να βελτιώσουν την υγεία 

τους, να τραφούν, να λύσουν τα προβλήματά τους. Οι ομάδες αυτές ανέπτυξαν μια δική 

τους θεώρηση για τον κόσμο και υιοθέτησαν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, με αποτέλεσμα 

να γεννηθεί ένα νέο θρήσκευμα.  

Τα αυτόχθονα θρησκεύματα παρουσιάζουν σήμερα τεράστια ποικιλία. Η εξάπλωση, όμως, 

παγκόσμιων θρησκειών, όπως ο Χριστιανισμός, οδήγησε στην εξαφάνιση αρκετών από 

αυτά. Άλλοι αυτόχθονες λαοί προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα, δίχως να χάσουν τα 

ιδιαίτερα στοιχεία της πίστης τους. 

Παρακάτω θα εξετάσουμε τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα αυτόχθονα 

θρησκεύματα σε διάφορες περιοχές του κόσμου και θα εστιάσουμε σε κάποια από αυτά, 

σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε το πώς αντιλαμβάνονται οι αυτόχθονες πληθυσμοί 

τον κόσμο που τους περιβάλλει. Η έρευνά μας θα ξεκινήσει από τους Ινουίτ των πάγων και 

θα φτάσει μέχρι τους Ζουλού στη Νότια Αφρική. Θα μελετήσουμε, μεταξύ άλλων, τις 

πρακτικές των Σαμάνων, τα πνεύματα των Φόε, το Ονείρεμα των Αβοριγίνων, κάνοντας 

φυσικά αναφορές στην εξέλιξη των θρησκευμάτων αυτών στο πέρασμα του χρόνου, καθώς 

και στην επιρροή του σύγχρονου πολιτισμού σε αυτά. 
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ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Στη Βόρεια Αμερική, οι αυτόχθονες θεωρούν ότι η σοφία βρίσκεται πίσω, στο παρελθόν. Για 

το λόγο αυτό, οι πρεσβύτεροι θεωρούνται σοφοί, αφού βρίσκονται πιο κοντά στη γνώση 

και τις εμπειρίες του παρελθόντος. Επικρατεί, ακόμη, η άποψη ότι τα πάντα στον κόσμο 

έχουν ψυχή. 

Για τους αυτόχθονες της Βορείου Αμερικής μεγάλη σημασία έχει και ο κύκλος. Μέσα από 

παρατηρήσεις, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα πάντα στον κόσμο είναι ή επιδιώκουν να 

γίνουν στρογγυλά. Το σχήμα του ήλιου, της σελήνης, ο κύκλος των εποχών είναι μερικά 

μόνο παραδείγματα. Άλλη μία παρατήρηση που έκαναν με τον καιρό οι αυτόχθονες είναι η 

δυαδικότητα που υπάρχει στη φύση. Ζευγάρια που αλληλοσυμπληρώνονται δίχως να 

αναιρούν το ένα το άλλο, όπως το αρσενικό και το θηλυκό φύλο, το φως και το σκοτάδι και 

πολλά ακόμη. Εκφράζουν αυτή την ιδέα στις ασπίδες, στα τοτέμ και στους μύθους τους. Οι 

αυτόχθονες δίνουν επίσης μεγάλη σημασία στην αρμονία και τη συνεργασία του ανθρώπου 

με ότι τον περιβάλλει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτσι, πολλές φορές ο κύκλος- σύμβολο των αυτοχθόνων παριστάνεται με τέσσερα 

τονισμένα σημεία στην περιφέρειά του. 

 

 

Από τα παραπάνω μπορεί να εξηγηθεί το 

γεγονός ότι σημαντικό σύμβολο μεταξύ των 

αυτόχθονων πληθυσμών στη Βόρεια Αμερική 

συνιστά ο διμερής κύκλος. Συχνά, ο κύκλος 

συμβολίζεται με ένα τρίγωνο πάνω του, 

φανερώνοντας τη σχέση μεταξύ ανθρώπων και 

πνευμάτων. Η μία γωνία του τριγώνου 

συμβολίζει την ανθρώπινη ανάγκη, η άλλη τις 

ανώτερες δυνάμεις, ενώ η τρίτη την επέμβαση 

των ανωτέρων δυνάμεων προς βοήθεια των 

ανθρώπων. Ιερός αριθμός για τους αυτόχθονες 

στη βόρεια Αμερική είναι το τέσσερα, που 

εμφανίζεται με διάφορους τρόπους στη φύση. 

Υπάρχουν τέσσερα σημεία του ορίζοντα, 

τέσσερα στοιχεία που αποτελούν το σύμπαν 

κ.α.                  
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ΟΙ ΙΝΟΥΙΤ 

Ινουίτ ονομάζονται οι άνθρωποι της Γροιλανδίας, της Αλάσκας και του Καναδά. Το όνομά 

τους (Inuit) σημαίνει στη γλώσσα τους «αληθινοί άνθρωποι». Είναι απόγονοι της νομαδικής 

φυλής των Thule που εμφανίστηκαν στην Αλάσκα το 1000 μ.Χ. και μετακινήθηκαν 

ανατολικά λίγους αιώνες αργότερα. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι κατάγονται από την 

ανατολική Σιβηρία και την Ασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Ινουίτ γνώρισαν διωγμούς σε πολλές περιοχές, κυρίως στα πλαίσια του προγράμματος 

κατά της δεισιδαιμονίας που είχε εφαρμόσει η πρώην Σοβιετική Ένωση. Σε κάποιες 

περιοχές, μάλιστα, ο πολιτισμός τους ξεριζώθηκε ολοσχερώς. Επιπλέον, ο σύγχρονος 

πολιτισμός και η τεχνολογία απείλησαν κι εκείνα την παράδοση των Ινουίτ. Σήμερα, όμως, 

παρατηρείται σε κάποια μέρη αναβίωση του πατροπαράδοτου τρόπου ζωής των προγόνων 

τους, με τους νέους να διδάσκονται  τις αυτόχθονες γλώσσες, να συμμετέχουν στους 

παραδοσιακούς χορούς και να στηρίζουν αξίες των προγόνων τους. 

Η πίστη των Ινουίτ 

Το ακραίο κλίμα, σε συνδυασμό με την άγονη βόρεια γη, ανάγκασαν τους Ινουίτ να 

καταφεύγουν αποκλειστικά στο κυνήγι και το ψάρεμα προκειμένου να εξασφαλίσουν την 

επιβίωσή τους. Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι οι Ινουίτ απέδιδαν ζωή στα ζώα και τα ψάρια στα 

οποία βασιζόταν η επιβίωσή τους. Γενικά πίστευαν πως κάθε τι στον  κόσμο έχει ψυχή.  

Στην πίστη τους, τα καιρικά φαινόμενα, κυρίως οι άνεμοι, ήταν συνδεδεμένα με την ύπαρξη 

πνευμάτων και ήταν έντονη η αντίληψη ότι όλες οι ψυχές στον κόσμο συνδέονται μεταξύ 

τους. 

Στον πολιτισμό των Ινουίτ, ο Σαμάνος (σοφός μάγος- γιατρός) ήταν ο μεσάζων ανάμεσα 

στους ανθρώπους και τον κόσμο των πνευμάτων. Ο σαμάνος είχε τη δυνατότητα να 

συγκεντρώνει υπό τον έλεγχό του πνεύματα που θα βοηθούσαν να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες της κοινότητας. Έτσι, μπορούσε να θεραπεύσει τα σωματικά και ψυχικά 

προβλήματα, να προβλέψει τον καιρό, να ερμηνεύσει όνειρα, να καθοδηγήσει και να 

συμβουλεύσει. Συγκεκριμένα, ο Σαμάνος έπεφτε σε έκσταση κατά τη διάρκεια των 

 

Οι Ινουίτ κατασκεύαζαν καμάκια, 

λάμπες ελαίου και καγιάκ. Για να 

τραφούν ψάρευαν ή κυνηγούσαν 

θαλάσσια θηλαστικά και καριμπού. 

Κατάφεραν να επιζήσουν κάτω από 

δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες 

βασιζόμενοι στην ευφυΐα τους και τις 

κυνηγετικές τους ικανότητες. Για τη 

μεταφορά τους χρησιμοποιούσαν 

έλκηθρα, τα οποία έσερναν σκυλιά. 

Διέμεναν σε σπίτια χτισμένα από 

πάγο, τα γνωστά ιγκλού. 
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τελετουργιών, εγκατέλειπε το σώμα του για να ταξιδέψει σε άλλους κόσμους και να 

επιστρέψει με την υπόσχεση των πνευμάτων ότι θα βοηθήσουν τους ανθρώπους. 

Όταν κάποιοι Ινουίτ παρενέβαιναν κάποιο νόμο, τότε αυτό προκαλούσε κακή τύχη, που 

μπορούσε να έχει να κάνει με άσχημες καιρικές συνθήκες ή κάποιο ατύχημα. Σε αυτή την 

περίπτωση, ήταν ο σαμάνος που όφειλε να ταξιδέψει στον κόσμο των πνευμάτων και να 

βρει το αίτιο αυτής της συμφοράς. Θα γυρνούσε, έπειτα, πίσω και θα ανέκρινε τους Ινουίτ 

που είχαν κάποια ανάμιξη με την υπόθεση, υποστηρίζοντας πως ήδη γνώριζε τον υπαίτιο. 

Τις περισσότερες φορές, οι υπεύθυνοι ομολογούσαν την ενοχή τους και το ζήτημα 

θεωρείτο λήξαν. 

Οι σαμάνοι Ινουίτ ονομάζονταν Angakkuq. Σαμάνοι μπορούσαν να γίνουν τόσο οι άνδρες 

όσο και οι γυναίκες που είχαν ιδιαίτερες προφητικές ικανότητες, αφού πρώτα 

εκπαιδεύονταν από κάποιο ειδικό. Η επέμβασή τους στα ζητήματα που αφορούσαν 

ολόκληρη την κοινότητα γινόταν δίχως αμοιβή. Αμοιβή λάμβαναν όταν βοηθούσαν ένα 

άτομο ή μια οικογένεια. Πέρα από τις υποχρεώσεις και τις ικανότητές τους, όμως, η ζωή 

των Angakkuq ήταν, γενικά, όπως και των υπόλοιπων Ινουίτ. 

 

 

Δύο από τις θεότητες στις οποίες πιστεύουν οι Ινουίτ είναι η Malina, η θεά του ήλιου και ο 

Anningan, ο θεός της σελήνης. Σύμφωνα με το θρύλο, η Malina και ο Anningan ήταν 

κάποτε αδέρφια. Σε ένα φοβερό καυγά που είχαν, η Malina έριξε γράσο στο πρόσωπο του 

αδελφού της. Από φόβο έτρεξε όσο πιο μακριά μπορούσε, ψηλά στον ουρανό κι έγινε ο 

ήλιος. Ο Anningan την κυνήγησε κι έγινε η σελήνη. Από τότε δεν έχει πάψει να την κυνηγά. 

Αυτό το αιώνιο κυνήγι δημιουργεί την εναλλαγή του ήλιου και της σελήνης στον ουρανό. Οι 

Ινουίτ πιστεύουν επίσης στη Sedna, τη θεά της θάλασσας. Ο θρύλος αναφέρει ότι η Sedna 

δεν έχει δάχτυλα. Ο μόνος τρόπος να εξευμενιστεί όταν είναι θυμωμένη με τους 

ανθρώπους είναι να ταξιδέψει ο σαμάνος στον κόσμο που εκείνη ζει και να της περιποιηθεί 

τα μαλλιά, αφού η ίδια δεν μπορεί. Με αυτό τον τρόπο, η Sedna θα συγχωρούσε τους 

ανθρώπους. Οι Ινουίτ πιστεύουν επίσης στην Pinga, θεά του κυνηγιού και της γονιμότητας 

στο Sila, την προσωποποίηση του ανέμου και σε πολλές άλλες θεότητες και πνεύματα. 

Οι Ινουίτ έβλεπαν μέσα στα 

χρώματα του Βορείου Σέλαος 

εικόνες από συγγενείς και 

φίλους να χορεύουν στην 

επόμενη ζωή. Κάποιοι , όμως, 

φοβούνταν τα φώτα του. 

Γύρω από αυτά υπήρχαν 

διάφοροι μύθοι. Γενικότερα, 

όλη η μυθολογία των Ινουίτ 

αφορά φανταστικά πλάσματα, 

πνεύματα και πολλά 

παράξενα όντα. 
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ΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣΙΑΣ 

 

Οι πληθυσμοί της Μελανησίας πιστεύουν στην  ύπαρξη πνευμάτων, θεών, φαντασμάτων, 

καθώς και μαγικών δυνάμεων μέσα στο σύμπαν. Το άτομο αναπτύσσει στενούς δεσμούς με 

την κοινότητα, της οποίας είναι μέλος, τον τόπο στον οποίο ζει και με πνεύματα. Όλα τα 

τελετουργικά της γέννησης, της ενηλικίωσης, του γάμου και του θανάτου σχετίζονται με τη 

διαιώνιση των δεσμών αυτών, αφού αυτοί προσφέρουν στο άτομο την ταυτότητά του. 

Στα αυτόχθονα θρησκεύματα της Μελανησίας κάνουν την εμφάνισή τους πολλές ιστορίες 

και θρύλοι που, μέσα από την προφορική παράδοση, περνούν από γενιά σε γενιά. Τις 

ιστορίες αυτές αφηγούνται οι ηλικιωμένοι, οι μυημένοι και οι ιερείς. Αρκετές από αυτές 

μιλούν για τη δημιουργία του κόσμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορισμένοι αυτόχθονες της Μελανησίας πιστεύουν επίσης στην επιστροφή των νεκρών από 

τον άλλο κόσμο, ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι τα πνεύματα των νεκρών εξακολουθούν να 

κυκλοφορούν στη γη, με κάποιους να τα φοβούνται και άλλους να τα θεωρούν φιλικά. 

Πολλοί πιστεύουν ότι τα τελετουργικά προς τιμήν των νεκρών θα εξασφαλίσουν ότι οι 

νεκροί θα βοηθούν και θα προστατεύουν αυτούς εν ζωή. 

Η Μελανησία είναι μια περιοχή του 

Ειρηνικού Ωκεανού που εκτείνεται 

δυτικά από τη Νέα Γουινέα μέχρι τα 

νησιά Φίτζι στην Ανατολή και από την 

Παπούα της Νέας Γουινέας βόρεια 

μέχρι τη Νέα Καληδονία στο Νότο. 

Σήμερα, την περιοχή αυτή κατοικούν 

πέντε εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι 

μιλούν πάνω από χίλιες τοπικές 

γλώσσες και διαλέκτους. 

 

Οι αντιλήψεις των πληθυσμών της 

Μελανησίας δεν είναι ενιαίες σε όλη την 

έκτασή της. Κάποιοι αυτόχθονες πιστεύουν 

σε ένα και μοναδικό θεό, ενώ άλλοι σε ένα 

σύνολο από πνευματικά όντα. Ακόμη, 

επικρατεί σε κάποιες περιοχές η αντίληψη 

ότι οι θεοί- δημιουργοί συνεχίζουν να 

δείχνουν ενδιαφέρον για τον κόσμο. Σε άλλες 

περιοχές, οι αυτόχθονες φοβούνται τους 

δαίμονες και τα κακά πνεύματα, τα οποία 

θέλουν να βλάψουν και να σκοτώσουν τους 

ανθρώπους. 
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ΟΙ ΦΟΕ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΑ 

Στη θρησκεία των Φόε, που ζουν στα υψίπεδα της Νέας Γουινέας, καμία θεότητα δε 

λατρεύεται ως δημιουργός. Οι Φόε πιστεύουν στην ύπαρξη πνευμάτων που ανήκουν σε 

διαφορετικές ομάδες. Συγκεκριμένα πρόσωπα αναπτύσσουν σχέσεις με κάποια από αυτά 

τα πνεύματα, ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός τους πληρώνει για να κάνουν προσφορές εκ 

μέρους τους στα πνεύματα. 

Μία από τις ομάδες πνευμάτων στις οποίες πιστεύουν οι Φόε είναι τα «κακά πράγματα», 

τα οποία κατοικούν σε βράχους ή σε συστάδες θάμνων. Όσοι αναπτύσσουν σχέσεις με τα 

πνεύματα αυτά χαίρουν της εύνοιάς τους ενώ όσοι προκαλούν την οργή τους τιμωρούνται. 

Οι γονείς προειδοποιούν τα παιδιά τους να μην πηγαίνουν στους τόπους κατοικίας των 

«κακών πραγμάτων» από φόβο μήπως κάνουν κάποιο θόρυβο και τα εξοργίσουν. Μια άλλη 

ομάδα πνευμάτων είναι τα  «χισάρε» και τα υδάτινα πνεύματα «γκούρουκα». Όταν οι 

άνθρωποι- χισάρε ολοκληρώνουν τους χορούς τους προς τιμήν των «χισάρε», αναδύονται 

από τα νερά τα «γκούρουκα» και προσφέρουν στους ανθρώπους δώρα. Υπάρχουν επίσης 

τα πνεύματα «χίμπου γίι», τα οποία εμφανίζονταν κατά τη διάρκεια μυστικών τελετών που 

πραγματοποιούσαν οι άνθρωποι- χίμπου γίι. 

Τα «σόρο» είναι πνεύματα του αέρα που περιπλανώνται κατά βούληση από τόπο σε τόπο 

και προκαλούν το κακό των ανθρώπων. Για να δράσουν όμως πρέπει να συνεργαστούν με 

κάποιο από τα πνεύματα που κατοικούν ανάμεσα στους ζωντανούς. Οι Φόε πιστεύουν ότι 

αν κάποιος έχει έναν εχθρό, το πνεύμα του θα βρει το πνεύμα ενός άλλου, τυχαίου 

ανθρώπου και μαζί θα συνεργαστούν με ένα πνεύμα του αέρα για να τιμωρήσουν τον 

εχθρό του ανθρώπου. 

Στη Μελανησία υπάρχουν τόσο απλές 

όσο και σύνθετες τελετές. Οι πιο απλές 

σχετίζονται με καθημερινές 

δραστηριότητες, ενώ οι σύνθετες 

γίνονται με αφορμή κάποιες εορτές, που 

μπορεί να διαρκέσουν έως και 

εβδομάδες. Κεντρικό ρόλο σε αυτές 

διαδραματίζουν οι μυημένοι άνδρες, ενώ 

οι γυναίκες και τα παιδιά παίζουν 

δευτερεύοντα ρόλο. Κάποιοι πιστεύουν 

ότι σκοπός των τελετών αυτών είναι να 

πειστούν οι θεοί και τα πνεύματα ώστε 

να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Στις 

μελανησιακές κοινωνίες σπουδαίο 

πρόσωπο αποτελεί ο μάγος. Υπάρχουν, 

επίσης, και άλλα πρόσωπα με ειδικές 

τελετουργικές ευθύνες. 
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Υπάρχουν, ακόμη, και τα πνεύματα των ανθρώπων που έχουν πεθάνει. Αυτά μπορούν να 

προκαλέσουν κακό και διάφορες ασθένειες. Κατοικούν ψηλά και είναι βαμμένα κόκκινα. Οι 

άνθρωποι που κάνουν προσφορές σε κάποιο τέτοιο πνεύμα το βλέπουν σε όνειρο να τους 

χαρίζει την εύνοιά του. Αντίθετα, αν ένας άνθρωπος υπήρξε εχθρός κάποιου νεκρού και δει 

το πνεύμα του στα όνειρά του, αυτό θα σημαίνει προβλήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάμεσα στους Φόε ζουν και οι μάγοι, οι 

οποίοι προκαλούν το κακό των άλλων 

ανθρώπων και σκορπούν τον πανικό. Μία 

από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν είναι 

να συλλέξουν μαγικό υλικό από το φυτό 

μπαμπού και να το φέρουν σε επαφή με το 

δέρμα του θύματος είτε μέσω κάποιας 

ακίδας είτε απλώς ρίχνοντάς το πάνω του 

όταν κοιμάται. Κάποιες φορές το 

τοποθετούν και στο φαγητό του θύματος. 

Μια άλλη μέθοδος συμπεριλαμβάνει τη 

συλλογή κομματιών από την ενδυμασία του 

θύματος, τα οποία τοποθετούνται μέσα σε 

μαγικό φίλτρο και αφήνονται στη φύση. 

Καθώς το μίγμα αυτό διαλύεται ή τρώγεται, 

το θύμα αρρωσταίνει και αργοπεθαίνει. 

 

 

Οι ιατροί- μάγοι ήταν άνθρωποι που 

αμείβονταν για να απαλλάσσουν τους 

ανθρώπους από τις συμφορές που τους 

προκαλούσαν τα πνεύματα με επωδούς ή 

κάποια μαγικά τεχνάσματα. Τα 

αποτελέσματα ήταν συχνά απογοητευτικά 

και το κόστος μιας τέτοιας θεραπείας 

ήταν συχνά πολύ υψηλό. Τα παραπάνω, 

σε συνδυασμό με την ύπαρξη φαρμάκων 

που παρέχονταν από τα τοπικά κέντρα 

υγείας και είχαν θεαματικά αποτελέσματα 

με μικρό κόστος, οδήγησαν στην 

εξαφάνιση τέτοιου είδους πρακτικών. 
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ΤΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 

Αυτόχθονες πληθυσμοί κατοικούσαν την Αυστραλία πολλά χρόνια πριν την άφιξη των 

Ευρωπαίων εκεί, στα τέλη του 18ου αιώνα. Μάλιστα, εκτιμάται ότι η ήπειρος κατοικήθηκε 

από ανθρώπους πριν από 40.000 χρόνια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσα από τελετουργικές πράξεις που συμπεριλαμβάνουν χορούς και τραγούδια οι 

αυτόχθονες της Αυστραλίας αφηγούνται τα κατορθώματα των προγόνων τους. Πιστεύουν, 

μάλιστα, ότι επειδή οτιδήποτε υπάρχει στη γη, τα ζώα, τα φυτά, οι άνθρωποι, τα άβια όντα, 

προέρχονται από τους προγόνους, όλα στη γη συνδέονται μεταξύ τους. 

Οι αυτόχθονες της Αυστραλίας κάνουν συχνά αναφορά στο Αλτιερένιε, το οποίο  σχετίζεται 

με τις θεμελιώδεις αντιλήψεις τους για τη ζωή και το θάνατο. Πολλοί μελετητές σήμερα 

χρησιμοποιούν τη λέξη Ονείρεμα ή ονειρική περίοδος σαν μετάφραση του Αλτιερένιε. Το 

Ονείρεμα έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για τους αυτόχθονες της Αυστραλίας και κατά 

πάσα πιθανότητα έχει να κάνει με μία ονειρική περίοδο του παρελθόντος που όμως 

πράγματι υπήρξε. Θεωρείται, μάλιστα, η περίοδος της δημιουργίας του κόσμου, κατά τη 

διάρκεια της οποίας οι πρόγονοί τους έδωσαν στον κόσμο τη μορφή που έχει σήμερα. Το 

Ονείρεμα, όμως, δεν είναι μονάχα μια χρονική περίοδος αλλά κι ένας χώρος με τον οποίο 

μπορεί να επικοινωνήσει κανείς. 

Το πλήθος των προγόνων που δημιούργησαν τον κόσμο οδήγησε στην ύπαρξη πλήθους 

Ονειρεμάτων. Η πρόσβαση σε κάποιο από αυτά μπορεί να επιτευχθεί μέσα από συμμετοχή 

σε τελετουργίες, μέσα από όνειρα ή μέσα από άλλες μεθόδους. Δεν έχουν όλοι οι 

αυτόχθονες την ίδια πρόσβαση σε ιστορίες γύρω από τα Ονειρέματα. Στα βαθύτερα 

επίπεδα των ιστοριών αυτών έχουν εισχωρήσει μόνο κάποιοι μυημένοι, ενώ γυναίκες και 

άνδρες έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές γνώσεις γύρω από τα Ονειρέματα. 

 

Οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Αυστραλίας 

πιστεύουν έντονα σε ιστορίες που 

αφορούν τους προγόνους τους. Σύμφωνα 

με αυτές, οι πρόγονοι αναδύθηκαν από τη 

γη για να δώσουν σχήμα στο μέχρι τότε 

άμορφο κόσμο. Ταξίδεψαν σε όλα τα μήκη 

και τα πλάτη της γης, δημιουργώντας στο 

πέρασμά τους δέντρα, βράχους, κοιλάδες, 

ποτάμια και ό,τι άλλο συναντάμε στη 

φύση. Όταν ολοκλήρωσαν το έργο τους, 

επέστρεψαν στη γη από όπου 

προέρχονταν. 
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Η άφιξη των Ευρωπαίων αποίκων στην Αυστραλία οδήγησε στον εκχριστιανισμό πολλών 

αυτοχθόνων, οι οποίοι είτε ασπάστηκαν το  χριστιανισμό είτε συνδύασαν κάποια 

χριστιανικά δόγματα με την πίστη των προγόνων τους.  

 

ΟΙ ΑΒΟΡΙΓΙΝΕΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

Οι Ευρωπαίοι άποικοι που έφτασαν στην Αυστραλία στα τέλη του 18ου αιώνα, ονόμασαν 

τους αυτόχθονες που ήδη κατοικούσαν την ήπειρο, μα και τους απογόνους τους, 

Αβορίγινες.  

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, ψηφίστηκαν νόμοι που αφορούσαν την ενσωμάτωση των 

αυτοχθόνων στην αυστραλιανή κοινωνία, δίχως εκείνοι να στερηθούν τα ιδιαίτερα 

πολιτισμικά στοιχεία για τα οποία ξεχωρίζουν. Σε κάποιες φυλές δόθηκαν, μάλιστα, 

μεγάλες εκτάσεις γης.  

Θρησκεία και παράδοση 

Η θρησκεία των Αβοριγίνων δεν περιορίζεται σε ένα θεό αλλά σε ένα πλήθος από θεότητες, 

των οποίων η μορφή γίνεται εμφανής και αντιληπτή στην καθημερινή ζωή. Η μορφή αυτή 

μπορεί να είναι ένας βράχος ή ένα ζώο ή κάποιο φυτό και δεν αποτελεί μονάχα την 

προσωποποίηση μιας συγκεκριμένης θεότητας. Συχνά μπορεί να είναι το δημιούργημα της 

θεότητας ή κάτι που της συνέβη κατά τη διάρκεια παραμονής της στη γη. Αντίθετα με 

άλλους αυτόχθονες λαούς, οι Αβορίγινες δεν πιστεύουν στον ανιμισμό, δε θεωρούν δηλαδή 

ότι τα πάντα πάνω στη γη έχουν ψυχή. 

Την εποχή εκείνη, οι Αβορίγινες δεν είχαν 

κάποιο είδος πολιτικής οργάνωσης, ούτε 

κάποιο μόνιμο τόπο εγκατάστασης, 

αντιστάθηκαν όμως σθεναρά στον 

αποικισμό  των Ευρωπαίων. Είναι 

γεγονός ότι οι άποικοι αντιμετώπισαν με 

βίαιο τρόπο τους αυτόχθονες 

πληθυσμούς της Αυστραλίας και μάλιστα 

μεγάλο μέρος των πληθυσμών αυτών 

αποδεκατίστηκε από τις ασθένειες που 

έφεραν μαζί τους οι Ευρωπαίοι. 

Αργότερα, οι Αβορίγινες αναγκάστηκαν 

να απομονωθούν από τους λευκούς ενώ 

όσοι θέλησαν να ενταχθούν στην 

κοινωνία τους υιοθέτησαν το δυτικό 

τρόπο ζωής. 
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Όπως προαναφέρθηκε, οι Αβορίγινες δεν πιστεύουν σε ένα μονάχα θεό. Μάλιστα, οι 

θεότητες που λατρεύονται διαφέρουν από τόπο σε τόπο και από φυλή σε φυλή. Στη δυτική 

Αυστραλία, οι αυτόχθονες πιστεύουν στα πνεύματα Wandjina, τα οποία φέρνουν τις βροχές 

και θεσπίζουν νόμους που αφορούν τους ανθρώπους. Στα ανατολικά έντονη είναι η πίστη 

στα Αδέρφια της Αστραπής, τους Yagjagbula και Jabirringgi. Στη νοτιοανατολική Αυστραλία, 

ο Baiame λατρεύεται ως ο πατέρας θεός, ο δημιουργός των πάντων ενώ νοτιοδυτικά, ως 

πατέρας θεός λατρεύεται ο Bunjil, ο οποίος παίρνει τη μορφή γερακιού ή αετού. 

Νοτιοανατολικά λατρεύεται επίσης και η Gnowee ως η θεά του ήλιου. Οι Αβορίγινες 

πιστεύουν σε πολλές ακόμη θεότητες. 

Οι Αβορίγινες πιστεύουν και αυτοί στο Ονείρεμα. Συχνά, όταν βλέπουν κάποιο όνειρο, το 

ερμηνεύουν ως ανάμνηση από τα γεγονότα της περιόδου δημιουργίας του κόσμου. Με την 

περίοδο αυτή σχετίζονται, άλλωστε, πολλές ιστορίες και θρύλοι που αναφέρονται σε θεούς, 

ζώα, φυτά και άλλα όντα. Οι ιστορίες αυτές έχουν πολλές φορές κάποιο ηθικό δίδαγμα και 

τις αφηγούνται οι μεγαλύτεροι στα παιδιά, τις συζητούν μεταξύ τους ή κάνουν 

αναπαράστασή τους κατά τη διάρκεια τελετουργιών, μαζί με χορό και τραγούδι. Μέσα από 

τη μύηση, οι ενήλικες εισχωρούν ολοένα και βαθύτερα στις πιο σημαντικές γνώσεις γύρω 

από την ονειρική περίοδο και παίρνουν μέρος σε ακόμη πιο ιερές, μυστικές τελετουργίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέχρι και σήμερα οι τελετουργίες έχουν μεγάλη σημασία για τους Αβορίγινες της 

Αυστραλίας. Μέσα από αυτές, σε ορισμένες περιοχές της ηπείρου, οι αυτόχθονες 

προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι θα έχουν την τροφή που χρειάζονται για να ζήσουν. 

Σημαντικό ρόλο σε αυτές παίζει και η μουσική, η οποία θεωρείται ότι αποτελεί γέφυρα 

ανάμεσα σε εκείνους και στους προγόνους ή και τους θεούς τους.  

 

Πέρα από τις τελετουργίες αυτές, 

υπάρχουν επίσης τελετουργίες 

ενηλικίωσης για τα αγόρια και τα 

κορίτσια, οι οποίες κάποιες φορές 

διαρκούν για εβδομάδες και γίνονται 

έχουν είτε ανοιχτό χαρακτήρα είτε 

γίνονται μυστικά. Υπάρχουν ακόμη και 

επικήδειες τελετουργίες, οι οποίες 

παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Οι 

Αβορίγινες βάφονται σε αποχρώσεις 

του άσπρου, προκαλούν τραύματα 

στον εαυτό τους για να δείξουν την 

οδύνη που τους προκαλεί η απώλεια 

του νεκρού και, μέσα από το χορό και 

το τραγούδι, εξασφαλίζουν ότι το 

πνεύμα του νεκρού θα γυρίσει στο 

μέρος απ’ όπου προήλθε ώστε να 

αναγεννηθεί.  
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ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 

Η Αφρική παρουσιάζει τεράστια ποικιλομορφία σε θρησκεύματα, παρά τη μεγάλη διάδοση 

του Χριστιανισμού και του Ισλάμ στην εν λόγω ήπειρο. Τα αυτόχθονα θρησκεύματα της 

Αφρικής δεν έμειναν αμετάβλητα με τα χρόνια αλλά προσαρμόζοντας στις εκάστοτε νέες 

συνθήκες που επικρατούσαν στο γεωγραφικό χώρο όπου αυτά υπήρχαν. 

Παρά την ποικιλομορφία που εμφανίζουν τα αυτόχθονα θρησκεύματα, υπάρχουν ορισμένα 

κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν, ιδίως αυτά νότια της ερήμου Σαχάρας. Ένα από 

αυτά είναι, για παράδειγμα, οι προσφορές που γίνονται από τους ανθρώπους προς τα 

πνεύματα, συνήθως με τη μορφή κάποιας θυσίας, με σκοπό την ανταπόδοση των δώρων 

αυτών από τα πνεύματα, τα οποία παρέχουν υλικά αγαθά ή και προστασία.  Η απόκτηση 

υλικών αγαθών είναι βασικός σκοπός της επικοινωνίας με τα πνεύματα, αφού θεωρείται 

ότι μέσα από τα υλικά αγαθά εξασφαλίζεται η ευημερία της κοινότητας. Άλλο ένα κοινό 

χαρακτηριστικό είναι ο ανοικτός χαρακτήρας που έχουν τα αυτόχθονα θρησκεύματα, που 

δε διστάζουν να υιοθετήσουν αντιλήψεις προερχόμενες από άλλες θρησκείες, 

ενσωματώνοντάς τες στη δική τους.  

 

  

 

Σε γενικές γραμμές γίνεται 

αντιληπτό από τον εξωτερικό 

παρατηρητή το ενδιαφέρον των 

αυτοχθόνων της Αφρικής για το 

παρόν παρά για το μέλλον ή τη 

μετά θάνατον ζωή. Έπειτα, οι 

αυτόχθονες τρέφουν μεγάλο 

ενδιαφέρον για την υγεία τους. 

Προσπαθούν να την 

εξασφαλίσουν μέσα από 

τελετουργίες, χρησιμοποιούν 

βέβαια πολλές διαφορετικές 

θεραπείες για την αντιμετώπιση 

των ασθενειών. 

Μερικές από τις ομάδες αυτόχθονων πληθυσμών στην Αφρική είναι οι Ζουλού, οι 

Μπάνγκουα, οι Πυγμαίοι,  οι Γιορούμπα και πολλές ακόμη. 
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ΟΙ ΖΟΥΛΟΥ 

Οι Ζουλού ζουν στην ανατολική ακτή της Νότιας Αφρικής. Ορισμένοι ζουν επίσης 

στη Ζιμπάμπουε, τη Ζάμπια και τη Μοζαμβίκη. Η γλώσσα τους, η ζουλού ή ισιζουλού, είναι 

γλώσσα προέλευσης Μπαντού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολύ γνωστή προσωπικότητα των Ζουλού ήταν ο Σάκα Ζούλου. Ήταν νόθος γιος του 

αρχηγού των Ζουλού, Σενζανγκακόνα. Ο ίδιος και η μητέρα του, Νάντι, εξορίστηκαν από τον 

Σενζανγκακόνα και βρήκαν καταφύγιο στη Μθεδούα. Ο Σάκα πολέμησε στο πλευρό του 

αρχηγού της Μθεδουα, Ντινγκισγουαγιο. Μετά το θάνατο του Σενζανγκακόνα, ο 

Ντινγκισγουάγιο βοήθησε τον Σάκα να διεκδικήσει το θέση του αρχηγού του βασιλείου των 

Ζουλού 

Ο σύγχρονος πληθυσμός είναι εξίσου κατανεμημένος σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Η 

γλώσσα ισιζούλου είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα στην περιοχή, με αμέσως επόμενη τη 

Σέσοτο. 

 

Η πίστη των Ζουλού 

Αρχικά, οι Ζουλού δεν πίστευαν σε κάποια ουράνια θεότητα. Αργότερα, όμως, μέσα από τις 

χριστιανικές ιεραποστολές, οι Ζουλού άρχισαν να πιστεύουν στον iNkosi yezulu, τον Κύριο 

του Ουρανού. Από αυτόν απορρέουν η ισχύς και η δύναμη. Στις δύσκολες περιόδους, όταν 

για παράδειγμα επικρατεί ξηρασία, οι Ζουλού στρέφονται για βοήθεια στον Κύριο του 

Ουρανού. Είναι, όμως, επίσης απρόβλεπτος και ευέξαπτος. Συχνά προκαλεί συμφορές 

στους ανθρώπους, στέλνοντας αστραπές ή προκαλώντας ατεκνία.   

Οι Ζουλού αποφεύγουν συνήθως να προσεγγίσουν τον Κύριο του Ουρανού γιατί θεωρούν 

ότι κάτι τέτοιο μπορεί να τους οδηγήσει στην τρέλα. Μόνο σε ειδικές περιστάσεις κι έπειτα 

από μακρόχρονη προετοιμασία επιλέγουν να τον προσεγγίσουν για να του απευθύνουν 

προσευχές. 

 

 

Το βασίλειο των Ζουλού έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στη 

νοτιοαφρικανική ιστορία κατά το 

19ο και 20ο αιώνα. Στη διάρκεια 

του απαρτχάιντ υπέφεραν από 

φυλετικές διακρίσεις και 

θεωρούνταν πολίτες δεύτερης 

κατηγορίας. Σήμερα έχουν ίσα 

δικαιώματα με όλους τους 

πολίτες της Νότιας Αφρικής. Στη 

γλώσσα των Ζουλού, το όνομά 

τους σημαίνει ουρανός. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BA%CE%B1_%CE%96%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8C%CF%84%CE%BF_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
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Μεγάλη σημασία για τους Ζουλού έχουν οι σκιές. Θεωρούν ότι οι σκιές σκεπάζουν τον 

άνθρωπο σε συγκεκριμένες φάσεις της ζωής του, τη γέννηση, την εφηβεία, το γάμο, το 

θάνατο, και προκαλούν πάνω του διάφορες αλλαγές. Το παιδί, για παράδειγμα, αλλάζει 

όταν το σκεπάσουν οι σκιές και γίνεται έφηβος, έχοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά, τόσο 

στην εμφάνιση όσο και στο χαρακτήρα. 

Οι μάντεις των Ζουλού είναι άνθρωποι με ιδιαίτερες ικανότητες που ζουν κάτω από τη 

σκέπη των σκιών. Οι μάντεις μαζί με τους βοτανολόγους παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

καθημερινή ζωή των Ζουλού. Όταν προκύψει κάποια συμφορά, οι Ζουλού καταφεύγουν 

συχνά στον μάντη, ο οποίος θα επικαλεστεί τα πνεύματα των προγόνων και, μέσα από 

ειδικές διαδικασίες, θα ανακαλύψει τη φύση του προβλήματος. Στη συνέχεια, ο 

βοτανολόγος θα ετοιμάσει ένα μίγμα που θα κατευνάσει τους προγόνους κι έτσι θα λυθεί 

το πρόβλημα. 

Πέρα, όμως, από τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι Ζουλού για να θεραπεύσουν ή να 

επιλύσουν προβλήματα, υπάρχουν και οι σκοτεινές πρακτικές, οι οποίες μπορούν να 

προκαλέσουν θανάτους ή ασθένειες. Όσοι εφαρμόζουν τις πρακτικές αυτές θεωρούνται 

μάγοι και αποφεύγονται από την υπόλοιπη κοινωνία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ζουλού πιστεύουν ότι τα πνεύµατα 

ενσαρκώνονται στα ζώα, τα οποία και 

αντιμετωπίζουν ως θεούς. Με τον Κύριο 

του Ουρανού, συγκεκριμένα, συνδέεται ο 

χαμαιλέοντας, ζώο απρόβλεπτο, αφού 

αλλάζει συνεχώς το χρώμα του και 

μπορεί να κοιτά σε διαφορετικές 

κατευθύνσεις ταυτόχρονα, προκαλώντας 

το δέος των αυτοχθόνων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Υπάρχουν εκατοντάδες αυτόχθονα θρησκεύματα στον κόσμο. Οι αντιλήψεις που έχουν οι 

αυτόχθονες σχετικά με τη ζωή και τον κόσμο διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και από 

θρήσκευμα σε θρήσκευμα. Το κοινό χαρακτηριστικό που εμφανίζεται σε όλα είναι η 

προσπάθεια των ανθρώπων να εξηγήσουν τα όσα παρατηρούν και να εξασφαλίσουν την 

ευημερία τη δική τους και, γενικότερα, της κοινότητάς τους. 

Μέσα από τη μελέτη που κάναμε στα αυτόχθονα θρησκεύματα μείναμε εντυπωσιασμένοι, 

τόσο από τις ιδέες και τις αντιλήψεις που επικρατούν μεταξύ των αυτοχθόνων όσο και από 

τις μεθόδους που ακολουθούν προκειμένου να προσεγγίσουν τις ανώτερες δυνάμεις. 

Μία περαιτέρω έρευνα πάνω στα αυτόχθονα θρησκεύματα θα μπορούσε να 

συμπεριλαμβάνει ακόμη περισσότερες περιοχές του κόσμου και εστίαση σε περισσότερα 

παραδείγματα αυτόχθονων θρησκευμάτων. 

Γιατί αξίζει πράγματι να μελετήσει κανείς τα αυτόχθονα θρησκεύματα. Του δίνεται, κατ’ 

αυτό τον τρόπο, η ευκαιρία να γνωρίσει νέες αντιλήψεις, νέες συνήθειες και παραδόσεις, 

νέες κουλτούρες. Κυρίως, όμως, μπορεί να συνειδητοποιήσει την τεράστια προσφορά των 

αυτοχθόνων στην κατανόηση του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.    
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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D 

http://www.collectionscanada.gc.ca/settlement/kids/021013-2071.10-e.html 

http://www.i http://aksioperierga.blogspot.gr/2012/05/blog-

post_17.htmlnuitmyths.com/ 

http://www.slideshare.net/hellaka/ss-16571284 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aboriginal_Australians 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D 

 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D
http://www.collectionscanada.gc.ca/settlement/kids/021013-2071.10-e.html
http://www.slideshare.net/hellaka/ss-16571284
http://en.wikipedia.org/wiki/Aboriginal_Australians
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το μεγαλύτερο μέρος των θρησκευμάτων του πλανήτη αποτελούν τα αυτόχθονα 

θρησκεύματα, τα οποία εμφανίζουν τεράστια ποικιλία. Μέχρι και σήμερα πολλά από αυτά 

δεν έχουν πάψει να υπάρχουν, παρά την εξάπλωση του σύγχρονου πολιτισμού. 

Στη Βόρεια Αμερική συναντά κανείς τους Ινουίτ, οι οποίοι θεωρούσαν πως οτιδήποτε στον 

κόσμο έχει ψυχή. Ο μεσάζων ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους και τα πνεύματα ήταν ο 

Σαμάνος, στον οποίο κατέφευγαν οι άνθρωποι ζητώντας λύσεις στα προβλήματά τους. 

Βόρεια και ανατολικά της Αυστραλίας, στον Ειρηνικό Ωκεανό, βρίσκεται η Μελανησία, όπου 

απαντάται πλήθος αυτόχθονων θρησκευμάτων. Από περιοχή σε περιοχή οι αντιλήψεις είναι 

διαφορετικές, με κάποιους να πιστεύουν σε ένα θεό και άλλους σε ένα πλήθος από 

θεότητες. Στην Παπούα βρίσκονται και οι Φόε. Οι Φόε δε λατρεύουν καμία θεότητα ως 

δημιουργό αλλά πιστεύουν σε ένα πλήθος από πνεύματα. Όταν αντιμετώπιζαν προβλήματα 

υγείας, απευθύνονταν σε ιατρούς- μάγους, θεραπεία που δεν είχε ιδιαίτερα ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. 

Στην Αυστραλία υπήρχαν αυτόχθονες πληθυσμοί πολύ καιρό πριν την άφιξη των 

Ευρωπαίων αποίκων. Οι πληθυσμοί αυτοί πιστεύουν σε ιστορίες σχετικές με τους 

προγόνους τους και τη δημιουργία του κόσμου. Το Ονείρεμα έχει ιδιαίτερα μεγάλη 

σημασία για τους αυτόχθονες της Αυστραλίας και κατά πάσα πιθανότητα έχει να κάνει με 

μία ονειρική περίοδο του παρελθόντος που θεωρείται, μάλιστα, η περίοδος της 

δημιουργίας του κόσμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πρόγονοί τους έδωσαν στον 

κόσμο τη μορφή που έχει σήμερα. Οι Αβορίγινες της Αυστραλίας πιστεύουν σε πολλές 

θεότητες, οι οποίες εκδηλώνουν την παρουσία τους μέσα από κάποιο στοιχείο του 

περιβάλλοντος- κάποιο βράχο, φυτό ή ζώο. Κάποιοι Αβορίγινες παίρνουν μέρος σε μυστικές 

τελετουργίες. 

Στην Αφρική, τα αυτόχθονα θρησκεύματα εμφανίζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Όλα, 

όμως, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Στην Αφρική μπορεί κανείς να συναντήσει τους 

Ζουλού.  Οι Ζουλού δεν πίστευαν σε κάποια ουράνια θεότητα. Αργότερα, όμως, μέσα από 

τις χριστιανικές ιεραποστολές, οι Ζουλού άρχισαν να πιστεύουν Κύριο του Ουρανού. Σε 

εκείνον στρέφονται οι Ζουλού για βοήθεια στις δύσκολες περιόδους. Μεγάλη σημασία για 

τους Ζουλού έχουν οι σκιές. Θεωρούν ότι οι σκιές σκεπάζουν τον άνθρωπο σε 

συγκεκριμένες φάσεις της ζωής του, τη γέννηση, την εφηβεία, το γάμο, το θάνατο, και 

προκαλούν πάνω του διάφορες αλλαγές. Στην καθημερινή ζωή των Ζουλού σημαντικό ρόλο 

παίζουν, τέλος, οι μάντεις και οι βοτανολόγοι.  

 

 


