
 Η ΘΡΗΣΚΔΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΤΟΥ ( VOODOO ) 

 Οη Αρτές ηού Βοσληού 

Η καγεία ηνύ Voodoo είλαη γλσζηή από κηα ζεηξά ηαηληώλ παξαγσγήο ηνπ Υόιπγνπλη 

πνπ είρακε ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπκε. Παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα ζην είδνο 

ηξόκνπ, θαη ε εμήγεζε είλαη πνιύ απιή - νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη θνβνύληαη ηελ 

έλλνηα θαη απηό ην είδνο καγείαο ή ηειεηνπξγίεο θαη ηνλ ηξόπν πνπ γίλεηαη ην βνπληνύ. 

Σν Voodoo εκθαλίδεηαη ζην Υόιπγνπλη σο κνξθή δαηκνληθήο ιαηξείαο, επηθνηλσλίαο 

θαη πξνζθόιιεζεο ηνπ δηαβόινπ. Απηό ην είδνο καγείαο είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, αιιά ηζρπξίδεηαη όηη πξνέξρεηαη από ηελ Ατηή. Απηό είλαη πνπ καο 

παξνπζίαζε ην Υόιπγνπλη, αιιά πνηα είλαη ε αιήζεηα θάησ από όια απηά; Σν βνπληνύ 

σο έλα θαηλόκελν έρεη πξνζειθύζεη πάληα ηνπο ζεβαζηέο ηεο παξάδνζεο. Η πξνέιεπζε 

ηεο αξραίαο καγείαο βνπληνύ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε Νηγεξία θαη ηε Γθάλα. Σν Βνπληνύ 

σο ζξεζθεία ζήκεξα ζπλαληάηαη ζηηο αθξηθαληθέο ρώξεο σο ζπλέπεηα ηεο δνπιείαο. 

Όηαλ έθεξαλ ζην λέν θόζκν, νη δνύινη άζθεζαλ ηελ ζξεζθεία βνπληνύ, ε νπνία ζηελ 

Ακεξηθή ζεσξήζεθε καύξε καγεία. Οη θιάβνη δηαθεξύρζεθαλ σο Καζνιηθνί θαη 

κπζηηθά αζθνύζαλ ηα έζηκα βνπληνύ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ε καγεία βνπληνύ 

παξελόριεζε κε άιιεο αθξηθαληθέο ζξεζθείεο θαη πήξε ζεκάδηα ηνπ Υξηζηηαληζκνύ, 

αιιά όινη ην ζεώξεζαλ σο ζξεζθεία πνπ γηνξηάδεη ηνλ δηάβνιν. Όια ηα ηειεηνπξγηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηελ λύρηα, γη 'απηό θαη ε καγεία ηνπ Voodoo άξρηζε λα εμηζώλεηαη 

κε ηελ καύξε καγεία θαη ηνπο δαίκνλεο θαη δελ επηηξέπεηαη λα αζθείηαη. 

Οδεγίες ζηελ Μαγεία ηού Βοσληού  

Γηα ηελ καγεία βνπληνύ έρνπκε δηαβάζεη πνιιέο θνξέο. Αιιά πνηά είλαη ε αιήζεηα πίζσ 

από ηελ κπζνπιαζία απηήο ηεο αξραίαο καγηθήο πξαθηηθήο από ηελ Αθξηθή; Σν Voodoo 

είλαη έλα ζύλνιν καγηθώλ πεπνηζήζεσλ θαη πξαθηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε νξηζ-

κέλεο πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο, ηεο Νόηηαο Ακεξηθήο θαη ηεο Σατηήο. Η ιέμε voodoo πξν-

έξρεηαη από ηελ Αθξηθή, ε νπνία ζε κεηάθξαζε ζεκαίλεη πλεύκα ή ζεόηεηα.  

Απηή ε πξαθηηθή ηέζεθε ηνλ 17ν αηώλα ζε θπηείεο ζηελ Ακεξηθή από ζθιάβνπο, αλαγθ-

αζκέλνη από ηε Γπηηθή Αθξηθή. ηελ Ακεξηθή, ε παξάδνζε ησλ εηδσινιαηξηθώλ πξαθ-

ηηθώλ ζπλδπάδεηαη κε ηνλ Ρσκαηνθαζνιηθηζκό. Η ζξεζθεία ηνπ Βνπληνύ πηζηεύεη ζηελ 

ύπαξμε πλεπκάησλ. Σν Βνπληνύ δελ είλαη κόλν κηα ζξεζθεία, αιιά θαη έλα είδνο θνπι-

ηνύξαο, θαζώο θαη έλαο ηξόπνο δσήο, νπόηε νλνκάδεηαη πην ζπγθεθξηκέλα ε λννηξνπία 

ηεο βνπληνύ από ηελ ζξεζθεία. Τπάξρνπλ δύν θύξηεο θαηεπζύλζεηο ζηελ καγεία 

βνπληνύ, «Ράληα» θαη «Πεηξό». Σν «Rada» είλαη παιαηόηεξν θαη πεξηέρεη πεξηζζόηεξα 

παξαδνζηαθά ζηνηρεία θαη αζρνιείηαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο. Ο « Πέηξνο » 

ηδξύζεθε ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα από έλαλ ηεξέα νλόκαηη Πέηξν, ν νπνίνο πήξε ην 

όλνκα απηό ηηο θαηεπζύλζεηο ζηε καγεία βνπληνύ. Υξεζηκνπνίεζε γεύζεηο, νπηνύρα θαη 



θάξκαθα γηα λα νδεγήζεη ηνπο νπαδνύο ηνπ ζε έθζηαζε. Δμαηηίαο απηνύ δεκηνπξγείηαη 

ζην θνηλό κηα αξλεηηθή εηθόλα ηνπ Βνπληνύ κε ηελ γεληθή έλλνηα. Καλείο δελ γλσξίδεη 

αθξηβώο πνηέο γεύζεηο θαη ζπζηαηηθά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην δειεηήξην, αιιά ζεσξεί-

ηαη όηη πεξηέρνπλ νπζίεο από ηνμηθά δώα θαη θπηά, θαζώο θαη εθθξίζεηο από ηνπο αδέλεο 

βάηξαρνο θαη ηαξαληνύια θαη ηα ςάξηα πνπ πεξηέρνπλ ηεηξνδνηνμίλε ( κία από ηηο πην 

ηνμηθέο νπζίεο ζην θόζκνο ). Αθνύ θαηαλαιώζεη απηό ην δειεηήξην, ην ζύκα παξακέλεη 

παξάιπην θαη πέθηεη ζε θώκα. 

Θσρίδες ζηα ηειεηοσργηθά ηοσ Βοσληού 

Οη νπαδνί ηνπ Βνπληνύ πηζηεύνπλ όηη ε αλζξώπηλε ςπρή απνηειείηαη από δύν κέξε: ηνλ 

άγγειν ηεο Μεγάιεο Φύιαμεο θαη ηνλ άγγειν ηεο Μηθξήο Φξνπξάο, ν νπνίνο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ νλείξνπ ή ηεο έθζηαζεο είλαη εκκνλή κε ην πλεύκα ηεο «Loa» - ηεο ζενύ 

βνπληνύ. Ο ζθνπόο ηνπ ηειεηνπξγηθνύ βνπληνύ είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα επαθή κε έλα 

πλεύκα πνπ βνεζά ην άηνκν πνπ ηνλ θαιεί, γηα παξάδεηγκα, λα απνθαηαζηήζεη ηελ ρακ-

έλε πγεία, λα βειηηώζεη ην βηνηηθό επίπεδν, λα επηηύρεη ηελ δηθή ηνπ επηζπκία θαη νύησ 

θαζεμήο. Μεξηθέο θνξέο, ζε νξηζκέλεο ηειεηνπξγίεο, πξνζθέξνληαη γεύζεηο αληακνηβήο, 

ζε ζπζίεο ηξνθίκσλ ή δώσλ, επεηδή θαληάζκαηα, θαζώο θαη άλζξσπνη, επηδηώθνπλ αλη-

ακνηβή γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Δίλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε 

ακνηβαία βνήζεηα κεηαμύ αλζξώπσλ θαη θαληαζκάησλ - νη άλζξσπνη εθνδηάδνπλ ηα 

πλεύκαηα κε ηξόθηκα, γεύζε θαη άιια αλαγθαηάζκαηα, ελώ ηα θξαηνύλ από ηα θαθά 

πλεύκαηα θαη ηηο θαθνηπρίεο. Σα ηειεηνπξγηθά γίλνληαη γηα λα γηνξηάζνπλ ηηο επηηπρίεο 

θαη ζηηο δύν ζθαίξεο, δειαδή ζηε ζθαίξα ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη ζηε ζθαίξα ηεο 

δσήο ησλ θαληαζκάησλ. Αλ θαη απηή είλαη ε εηθόλα πνπ πήξακε από ην Υόιπγνπλη θαη 

δελ είλαη ηόζν ζπλεζηζκέλε ζηε ζξεζθεία βνπληνύ, εμαθνινπζεί λα είλαη θάηη πνπ αζθ-

είηαη από κεξηθνύο αλζξώπνπο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηειεηνπξγίεο καγείαο βνπληνύ. 

Μύζοη ηες ζρεζθείας Βοσληού 

Όηαλ πξόθεηηαη γηα Βνπληνύ, ρσξίο ακθηβνιία, αλ κηιάκε γηα ζξεζθεία ή ηειεηνπξγίεο 

ηνπ Βνπληνύ, ππάξρνπλ πνιιέο δηακάρεο θαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο απηνύ ηνπ είδνπο 

ηεο πίζηεο. Σν θπξίαξρν κέξνο ιακβάλεηαη από ηηο αξλεηηθέο απόςεηο απηήο ηεο ιαηξ-

είαο, εμαηηίαο ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν καο παξνπζηάδεηαη ην βνπληνύ ή ιόγσ νξηζκέ-

λσλ ζξύισλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βνπληνύ. Οξηζκέλα από απηά είλαη αιεζηλά θαη 

κέξνο ηνπο είλαη κύζνο. πλερίζηε λα δηαβάδεηε θαη λα κάζεηε ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο 

κύζνπο γηα ην βνπληνύ, πνπ ζπάληα αζθνύληαη από ηνπο αιεζηλνύο νπαδνύο απηήο ηεο 

ζξεζθείαο 

Γελ σπάρτοσλ ποιιοί πηζηοί ζηελ ζρεζθεία Βοσληού 

Απόιπηα παξαπιαλεηηθή γλώκε! ύκθσλα κε ηηο πεξηζζόηεξεο θαηά πξνζέγγηζε εθηη-

κήζεηο, ππάξρνπλ ζήκεξα πάλσ από 50 εθαηνκκύξηα ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο ζξεζθεπ-

ηηθήο ηάζεο ζηνλ θόζκν. 

Οη θούθιες Βοσληού τρεζηκοποηούληαη γηα λα βιάυοσλ ηοσς αλζρώποσς 

Όηαλ αλαθέξεηαη ην όλνκα «voodoo», έλαο από ηνπο πξώηνπο ζπλδέζκνπο είλαη νη 

θνύθιεο βνπληνύ. Οη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ε πξαθηηθή θνύθιεο βνπληνύ είλαη 

εκπλεπζκέλε από ηελ πεξηνρή ηεο Νέαο Οξιεάλεο θαη, σο εθ ηνύηνπ, εμαπιώλεηαη ζε 

όιεο ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δνπλ ζήκεξα νη νπαδνί ηνύ βνπληνύ. Αιιά ε πίζηε θαη ν 



κύζνο γηα ηηο θνύθιεο βνπληνύ θαη ηηο καγηθέο ηνπο δπλάκεηο εμαπιώλνληαη ζε βηβιία 

θαη ηαηλίεο ηξόκνπ. Έλαο από ηνπο πην γλσζηνύο κύζνπο είλαη όηη νη θνύθιεο βνπληνύ 

θαηαζθεπάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βιάςνπλ ηνπο αλζξώπνπο. Αλ θαη ππάξ-

ρνπλ άλζξσπνη πνπ αζθνύλ ή πξνζπαζνύλ λα θάλνπλ καγεία βνπληνύ θαη θνύθιεο κε 

ζηόρν λα πιεγνύλ θάπνηνλ άιιν, απηό δελ είλαη ν θύξηνο ζθνπόο ηώλ θνπθιώλ βνπληνύ. 

ηηο Ατηηληθέο ηειεηνπξγίεο, νη θνύθιεο πνηέ δελ ζπκίδνπλ βειόλεο.  

Βιάπηνληαο ηηο θνύθιεο ή θάλνληαο θάπνηνλ λα πιεγσζεί, είλαη ελάληηα ζηελ εζηθή ηεο 

ζξεζθείαο βνπληνύ. Απηή ε παξεμήγεζε κπνξεί λα πξνέιζεη από ηελ πξαθηηθή ηεο 

θξεκαζκέλεο θνύθιαο ζε ηξία θιαδηά ηνπ μύινπ πξνθεηκέλνπ λα ζηείιεη κελύκαηα ζηα 

πλεύκαηα ησλ λεθξώλ αγαπεκέλσλ. Οη θνύθιεο κεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηνύληαη σο 

ζξεζθεπηηθά αγάικαηα, αιιά ζπλήζσο αληηπξνζσπεύνπλ ηα πλεύκαηα ή ηα ραξαθηεξη-

ζηηθά ηώλ θαληαζκάησλ.  

Γηα παξάδεηγκα, ην « Erzuli Frieda » είλαη ην πλεύκα ηεο αγάπεο θαη ηεο πνιπηέιεηαο. 

 

Οη ηερείς Βοσληού κπορούλ λα επηζηρέυοσλ ηοσς λεθρούς ζηελ δφή φς δόκπη 

Οη ηεξείο θαη νη ηεξείο ηνπ Βνπληνύ δελ ελδηαθέξνληαη λα επηζηξέςνπλ ηνπο λεθξνύο ζηε 

δσή. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε βαζηθή αξρή ηεο κεηαθπζηθήο ηνπ βνπληνύ είλαη όηη νη 

άλζξσπνη παξακέλνπλ ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ θόζκν κεηά ην ζάλαην. Πηζηεύνπλ επίζεο 

όηη ν ζάλαηνο είλαη κέξνο ηεο δσήο. Ωζηόζν, ε έλλνηα ησλ δόκπη ζην Ατηήο Voodoo 

είλαη πεξίπινθε θαη δελ είλαη θαζόινπ παξόκνηα κε ηηο ηζηνξίεο ηνπ Υόιπγνπλη γηα ηα 

δόκπη. ηελ Ατηή, ν όξνο «δόκπη» αλαθέξεηαη ζε άηνκν πνπ έρεη ράζεη ηελ ςπρή ηεο. 

Απηή ε άθαξπε θαηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο δνπιείαο ζηελ απνηθηαθή 

Ατηή. Οη ζπγγξαθείο ηζρπξίδνληαη όηη έρνπλ αλαθαιύςεη θπζηθέο ρεκηθέο νπζίεο θαη 

ηύπνπο πνπ πξνθαινύλ θαηαηνλία / ζρηδνθξέλεηα θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε  

 

ηειεηέο δόκπη. Οη ηειεηέο δόκπη είλαη πνιύ ζπάληεο θαη θαηαιακβάλνπλ κηα ζέζε ζηελ  

αγξνηηθή Ατηή. Οη άλζξσπνη πνπ αζθνύλ ηελ ζξεζθεία ηνπ Voodoo είλαη «εκκνλέο» 

από ηα θαληάζκαηα θαη ε εκκνλή ζεσξείηαη σο ζπρλή θαη ρξήζηκε εκθάληζε ζηηο 

ηειεηέο ηνπο. Ωζηόζν, ε εκκνλή κε θαληάζκαηα θαη ε επηζηξνθή ησλ λεθξώλ ζηε δσή 

κε ηελ κνξθή δόκπη είλαη εληειώο δηαθνξεηηθέο ηδέεο. Η εκκνλή κε πλεύκαηα κπνξεί λα 

ζεξαπεύζεη, λα εμηζνξξνπήζεη θαη λα νδεγήζεη ηνλ πηζηό. 



Το Βοσληού είλαη παράιογο θαη ε ζρεζθεία είλαη γεκάηε από δηαβοιηθά πράγκαηα 

Η ιέμε «βνπληνύ» καο θάλεη λα ζθεθηόκαζηε θάηη θαθό θαη παξάινγν. Από ηελ άιιε 

πιεπξά, ε παξεμήγεζε ζρεηηθά κε ηελ ζξεζθεία βνπληνύ ζπρλά πξνέξρεηαη από ην 

θόβν εμαηηίαο ησλ δπλάκεώλ ηεο. Όηαλ νη δνύινη απνθάζηζαλ λα εμεγεξζνύλ ζηελ Ατηή 

ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα, ν θόβνο ηεο ζξεζθείαο βνπληνύ επεθηάζεθε ζηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο, όπνπ ε δνπιεία ήηαλ αθόκα λόκηκε. Σνλ 19ν θαη ηνλ 20ό αηώλα, ην βνπληνύ 

ηεο Ατηήο ζεσξήζεθε όηη ήηαλ ππόγεηα θαη ιάζνο. Πνιιέο ακεξηθαληθέο ηαηλίεο είλαη 

γεκάηεο θαληαζηηθέο ηζηνξίεο ιαηξείαο δηάβνιν, αλζξώπηλεο ζπζίαο θαη θνύθιεο 

βνπληνύ. Οη δηάβνινη θαη νη δαίκνλεο δελ γίλνληαη ζεβαζηά ζηελ ζξεζθεία βνπληνύ. Οη 

άλζξσπνη ηνπ Βνπληνύ είλαη ήξεκνη όηαλ πξόθεηηαη γηα ζάλαην, επεηδή αζρνινύληαη κε 

ηε ζρέζε ησλ πξνζθπλεηώλ κέζσ ηεο πλεπκαηηθόηεηαο. Δπίζεο, πνιινί άλζξσπνη ηνπ 

Voodoo ρξεζηκνπνηνύλ αλζξώπηλα νζηά. Η πξαθηηθή ηνπ Βνπληνύ έρεη ζηνηρεία 

καγείαο, κέζσ ησλ νπνίσλ νη ςπρέο εμππεξεηνύλ ηνπο αλζξώπνπο. Η ζξεζθεία ηνπ 

Βνπληνύ είλαη κηα κνλνζετζηηθή ζξεζθεία ζηελ νπνία πηζηεύεηαη ζηνλ ππέξηαην Θεό 

ηεο απόιπηεο Γεκηνπξγίαο. 

Όιοη οη ηερείς ηής Βοσληού αζθούλ Μαύρε Μαγεία 

Παξαλόεζε. Οη ηεξείο, αλάινγα κε ην επίπεδν αθνζίσζεο, εκπεηξνγλσκνζύλεο θ.ιπ., 

κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Σν έξγν ηνπο αθνξά θπξίσο ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηειεηνπξγηώλ, εκπλέεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιάβνπλ 

κέξνο ζε ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο. Οη άλζξσπνη πνπ αζρνινύληαη επαγγεικαηηθά κε ηε 

καύξε καγεία, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε όηη νη ηεξείο ησλ βνπληνύ όρη κόλν δελ απν-

δνθηκάδνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο, αιιά ζπρλά δελ ζεσξνύλ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο 

ζξεζθείαο βνπληνύ. 

Φεζηηβάι Βοσληού 

Σν πην ελδηαθέξνλ γεγνλόο είλαη όηη ρηιηάδεο άλζξσπνη από ηελ Ατηή ζπγθεληξώλνληαη 

θάζε ρξόλν ζην θεζηηβάι βνπληνύ. Σν θεζηηβάι βνπληνύ δηαηεξείηαη ζε θαηαξξάθηεο, 

πνπ πηζηεύεηαη όηη είλαη ηεξό. Ο ηεξόο θαηαξξάθηεο ζηνλ νπνίν ππάξρεη κηα ζπιινγή 

είλαη 250 ρηιηόκεηξα από ην ιηκάλη ηεο Prensa. Μεξηθνί από ηνπο Ατηηλνύο πνπ ζέινπλ 

λα βξεζνύλ δίπια ζηνλ θαηαξξάθηε ζην θεζηηβάι εμνηθνλνκνύλ ρξήκαηα κεξηθνύο 

κήλεο λσξίηεξα γηα λα κπνξνύλ λα επηζθεθζνύλ ην θεζηηβάι. Τπάξρεη ε πεπνίζεζε όηη 

νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ δπζθνιίεο λα κείλνπλ έγθπεο θαη πνπ θάλνπλ κπάλην θάησ από 

ηνλ θαηαξξάθηε, ζα κείλνπλ έγθπεο ην επόκελν έηνο. Δπίζεο, απηνί νη άλζξσπνη πηζηεύ-

νπλ όηη ην «ηεξό λεξό» ζα ηνπο βνεζήζεη λα ζεξαπεύζνπλ κεξηθνύο από ηνπο αζζελείο 

πνπ έρνπλ έξζεη. Υηιηάδεο πηζηνύο, πνπ έρνπλ θάπνηα αζζέλεηα, έξρνληαη ζε απηόλ ηνλ 

θαηαξξάθηε θαη ινύδνπλ θάησ από απηό κε ηελ ειπίδα όηη ζα ηνπο ζεξαπεύζεη! Οη 

άλζξσπνη ζε απηνύο ηνπο θαηαξξάθηεο έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαη θνιπκπνύλ από ην 

1947. Πνιινί από ηνπο αλζξώπνπο πνπ έξρνληαη είλαη εληειώο γπκλνί θαη βπζίδνληαη 

ζην λεξό, ην νπνίν πηζηεύνπλ όηη έρεη δηάθνξεο ηαηξηθέο θαη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο. 

Ο Τειηθός Λόγος 

Η πεπνίζεζε όηη ε θνπιηνύξα βνπληνύ αζρνιείηαη κε ηε ζπζία, ηνλ θαληβαιηζκό θαη ηηο 

θαηάξεο πξνέξρεηαη από ην βηβιίν ηνύ S. St John 'Hayti ή ηεο Μαύξεο Γεκνθξαηίαο' 

πνπ δεκνζηεύζεθε ην 1884. Σν βηβιίν έδσζε πνιιέο ςεπδείο πιεξνθνξίεο. Λόγσ ηεο 

επηξξνήο ηνύ Υόιπγνπλη, ζηα κέζα ηνπ 20νπ αηώλα, απνθαιύπηεηαη ε αιεζηλή θύζε ηεο 



θνπιηνύξαο ηνύ Βνπληνύ. ήκεξα εθαξκόδεηαη πεξηζζόηεξν ζηελ Νέα Οξιεάλε. Γηα 

αηώλεο απηή ε θνπιηνύξα έρεη ελζνπζηάζεη θαη θνβίζεη ηνπο αλζξώπνπο, σζηόζν, 

κπνξεί λα γίλεη κηα γελίθεπζε, ζε αληίζεζε κε ην δεκνθηιέο ζηεξεόηππν, ην βνπληνύ δελ 

είλαη κόλν πεγή θαθνύ θαη θαηαπίεζεο, αιιά κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη πεγή ζεξα-

πείαο θαη βνήζεηαο πξνο άιινπο αλζξώπνπο. είλαη επίζεο έλαο ηζρπξόο δεζκόο κε ηνπο 

αξραίνπο πξνγόλνπο. Όια εμαξηώληαη από ην πνηόο ην εθαξκόδεη. 

https://youtu.b e/RmwAnjqZP2A 

 

 


