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ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Οι αιγυπτιακοί ιατρικοί πάπυροι καταγράφουν μια μεγάλη ποικιλία
διαγνωστικών και ιατρικών επιτευγμάτων που χρησιμοποιούνται
ακόμη και σήμερα.



Η εναλλακτική ιατρική ή φυτοθεραπεία έπαιξε βασικό ρόλο στην
κοινωνία ήδη από τα αρχαία χρόνια.



Η απόδειξη προέρχεται από τους χώρους ταφής, τους τάφους και τους
υπόγειους ναούς, όπου οι αρχαιολόγοι έχουν βρει ιατρικά έγγραφα και
παπύρους.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

Ο ΠΑΠΥΡΟΣ EBERS
Ο πάπυρος Ebers είναι ένας
αιγυπτιακός ιατρικός
πάπυρος που χρονολογείται
γύρω στο 1550 π.Χ. . Από
τους παλαιότερους και
σημαντικότερους ιατρικούς
παπύρους της αρχαίας
Αιγύπτου.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Κατανάλωναν ωμό σκόρδο
και κρεμμύδια για την
αύξηση της αντοχής και τη
θεραπεία του άσθματος και
της βρογχοπνευμονίας.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΙΟΥ
Στην αρχαία Αίγυπτο ήταν
πασίγνωστες και οι θεραπευτικές
ιδιότητες του μελιού. Το μέλι
έμπαινε αμέσως σε βάζα και
σφραγιζόταν και ως εκ τούτου
μπορούσε να διατηρηθεί για
χρόνια και να χρησιμοποιηθεί για
την παραγωγή φαρμάκων και
αλοιφών. Μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί ακόμη και ως
φυσικό αντιβιοτικό.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήταν πρωτοπόροι και στην παθολογία.
Χρησιμοποιούσαν :


το καστορέλαιο (είδος φυτού)



το ταννικό οξύ (το μαύρο τσάι περιέχει ταννικό οξύ)



τον κορίανδρο. (μπαχαρικό)

Είχαν μια μανία με την καθαρότητα του εντέρου και την σωστή λειτουργία
αυτού που έφτανε σε βαθμό μονομανίας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Για τους αρχαίους Αιγυπτίους και
την συμβολή τους στην
οφθαλμολογία λίγα είναι
γνωστά. Θεωρούμε ότι γνώριζαν
και περιέγραψαν τον καταρράκτη
αλλά δεν διέθεταν χειρουργική
θεραπεία παρά μόνο βάμματα
και ξόρκια.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Από την αρχαία Αίγυπτο βρέθηκε
πάπυρος γραμμένος στα
Ελληνικά που περιγράφει συνταγή
οδοντόκρεμας. Είναι από τον 4ο
αιώνα μ.Χ. αποτελούμενη :

από αλάτι

μέντα

ίριδες

και πιπέρι.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
Στην Αίγυπτο έχουν βρεθεί κρανία
εγχειρισμένα με επιτυχία μιας και ο
ασθενής έζησε αρκετά για να επουλωθεί η
τομή όπως δείχνει το περιόστεο γύρω απ'
το κομμένο κόκαλο.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Απ' ότι συμπεραίνουμε και από τα
υπόλοιπα ιατρικά επιτεύγματα της
αρχαίας χειρουργικής, υπήρχαν διάφορα
εξειδικευμένα χειρουργικά εργαλεία και
πολλά μάλιστα ήταν ιδιαίτερα εξελιγμένα
για την εποχή. Πολλά απ' αυτά έχουν
διατηρήσει την αρχική τους μορφή μέχρι
και σήμερα.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

ΑΦΑΙΜΑΞΗ
Αφαίμαξη ονομάζεται η αφαίρεση αίματος από έναν
άνθρωπο ή ζώο με σκοπό τη θεραπεία ή την πρόληψη
ασθένειας. Η αφαίμαξη είναι μία από τις αρχαιότερες
ιατρικές πρακτικές, που εφαρμοζόταν στην αρχαία
Αίγυπτο.

ΤΕΛΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ

ΜΥΗΤΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ
Θ. ΣΕΚΕΡΤΖΗ Π. ΣΑΛΤΑΣ Β.ΣΑΛΤΑΣ

ΜΥΗΤΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
-Η βάπτιση.
-Ο θάνατος και η κόλαση.
-Η κάθοδος στην κόλαση.
-Η μεταμόρφωση σε ήλιο.

ΜΥΗΤΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ

Τα μυστήρια έχουν άμεση σχέση με την μύηση.
Η μύηση είναι το ψυχολογικό πέρασμα από μια
κατάσταση, η οποία θεωρείται κατώτερη, σε μία
άλλη, ανώτερη, μέσα από την πραγματοποίηση
και την βίωση μιας ειδικής τελετουργίας.
Στην εργασία περιγράφουμε τη διαδικασία της
μύησης στην αρχαία Αίγυπτο.

ΜΥΗΤΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ

Πρώτα ο υποψήφιος μυημένος νοίκιαζε ένα κελί
στο παράρτημα του ναού και δεν μπορούσε να
επιστρέψει πίσω (φάση χωρισμού). Μετά
ακολουθεί μια μακρά περίοδο
περιθωριοποίησης με προσευχές, νηστεία,
δοκιμασίες, μοναξιά και βάπτιση για εξαγνισμό.
Τέλος, μετά την ολοκλήρωση όλων των
παραπάνω ακολουθούσε η τελετή του
κλεισίματος, δηλαδή την επιστροφή του Μύστη
στη ζωή

ΜΥΗΤΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ

Ο Θεός Ανούβης κρίνει τους ανθρώπους μετρώντας τα πλούτη τους με
την ζυγαριά. Όταν ο πλούτος ήταν πιο βαρύς από το πούπουλο του
θεού του ήλιου Ρα περνούσε για να ζήσει στη μεταθανάτιόν ζωή.

ΜΥΗΤΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ

Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΝ ΦΑΡΑΩ:

Ο Φαραώ, υποβαλλόταν, κι αυτός ακόμη, στις 11 δοκιμασίες της
μύησης και γινόταν ένας ζωντανός Όσιρης. Αφού είχε υποστεί μες
στις κρύπτες του ναού και μέσα στους θαλάμους του μυστηρίου.
Στην αστρική αναδίπλωση, όμως που τον καθιστούσε συμμέτοχο
της διπλής φύσης ήταν ανθρώπινης και θείας.
Αυτό είναι το φάρμακο που προσφέρει την αθανασία, όπως το
επινόησε η Ίσις. Τότε καταλαβαίνουμε την παρατήρηση του Μορέ:
"ότι απ' αυτή τη δοκιμασία ο μύστης έβγαινε όμοιος με τον Όσιρη’’.
Κι όπως είναι αλήθεια ότι αυτός ο Θεός ζούσε για πάντα, το ίδιο
αληθινό. Για αυτό ήταν κι η μυημένος για να ζήσει μετά το θάνατο.

ΤΕΛΟΣ

ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΑΙΓΥΠΤΟΥ
•

ΤΡΟΠΟΣ ΤΑΦΗΣ

•

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΥΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
ΜΟΥΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

•

ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΤΑΦΗΣ
• Στις πεποιθήσεις των Αιγυπτίων περί ψυχής
περιλαμβανόταν η πίστη πως με την ταρίχευση και
τη μουμιοποίηση διατηρείτο η ταυτότητα του
ατόμου στην μεταθανάτια ζωή.
 Τοποθετούνταν αρχικά σε καλαμένια φέρετρα στην
καυτή άμμο και επακόλουθα θάβονταν.

 Αφαιρούνταν όλοι οι μαλακοί ιστοί, ενώ
κοιλότητες πλένονταν και γεμίζονταν με νάτριο.
 Το σώμα βυθιζόταν σε νάτριο.

οι

ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΤΑΦΗΣ
Μετά την εμβάπτισή τους:
 Τα σώματα αλείφονταν εσωτερικά και εξωτερικά με ρητίνες, για να
διατηρούνται.
 Τυλίσσονταν με επιδέσμους από λινό ύφασμα, με ενσωματωμένα φυλακτά
και τάλισμαν.
 Τέλος, τύλιγαν την μούμια με λινό ύφασμα και σε κάθε κομμάτι έγραφαν
προσευχές και έβαζαν διάφορα φυλακτά.

ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΥΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
• Μουμιοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία
αποσυντίθεται το νεκρό σώμα. Κάθε βήμα της
συντονιζόταν με τις σχετικές ιερατικές τελετές.

Άνοιγαν το νεκρό σ' ορισμένα σημεία και του
αφαιρούσαν για λίγο τα σπλάχνα και τον εγκέφαλο,
που έβαζαν για λίγο στην αλμύρα.
Έπλεναν εσωτερικά κι εξωτερικά το πτώμα με
αρώματα και αντισηπτικές ουσίες.
Επανατοποθετούσαν τα σπλάχνα, άλειφαν το σώμα
με περισσότερες αντισηπτικές ουσίες, το τύλιγαν με
επιδέσμους και το τοποθετούσαν στις σαρκοφάγους
ή τα νεκροταφεία.

ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
ΜΟΥΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
• Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έδιναν ιδιαίτερη
σημασία στην εξωτερική εμφάνισή τους,
και κατά συνέπεια και στην εξωτερική
εμφάνιση και στον καλλωπισμό των
νεκρών τους. Η ανάγκη της περιποίησης
των νεκρών έχει μια βασική αιτία: το σώμα
έτσι αποκτά περισσότερη ζωντάνια και
ζωτικότητα.

ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑ
• Αφαιρούνταν όλα τα εσωτερικά όργανα
κα τοποθετούνταν σε τέσσερα κανοπικά
δοχεία τα οποία θάβονταν μαζί με την
μούμια. Το νεκρό σώμα πλενόταν και
αρωματιζόταν με αρωματικά έλαια και
αλατούχες ουσίες. Το τελευταίο βήμα
ήταν η αποξήρανση του σώματος.

ΤΕΛΟΣ
Ευχαριστούμε πολύ!!!

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΑΙΓΥΠΤΟ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Κων/να Στρατούρη
• Γιώργος Φωτόπουλος
• Τάσος Φουρτουλάκης

ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΑΙΓΥΠΤΟ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Σύμφωνα με παραστάσεις από ναούς, τάφους, αλλά και από διάφορα κείμενα
που έχουν σωθεί, φαίνεται ότι η τέχνη του καλλωπισμού ήταν πολύ
σημαντική για τους αρχαίους Αιγυπτίους.
Ο καλλωπισμός τους περιλάμβανε περίτεχνα κοσμήματα, αρωματικά έλαια,
περούκες και έντονο μακιγιάζ. Ήταν πολύ καθαροί και φρόντιζαν με προσοχή
τα ρούχα τους και το σώμα τους.

«Η τέχνη του καλλωπισμού στην Αρχαία Αίγυπτο»

ΑΡΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

• Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έτριβαν το δέρμα τους με λάδια και αρώματα. Ήταν πολύ
σημαντικό για τους Αιγυπτίους να μυρίζουν όμορφα, επειδή η δυσοσμία του
σώματος ήταν ένδειξη αμαρτίας.
• Για να είναι σίγουροι ότι θα μύριζαν όμορφα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας,
τοποθετούσαν πάνω στο κεφάλι τους έναν κώνο, ο οποίος ήταν ποτισμένος με μια
γλυκιά αλοιφή. Ράντιζαν τα ρούχα τους με άρωμα φτιαγμένο από μύρο, λιβάνι και
αρωματικά φυτά.

«Η τέχνη του καλλωπισμού στην Αρχαία Αίγυπτο»

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΜΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΟΥΚΕΣ

• Με τη χένα, που την έφτιαχναν από τα τριμμένα φύλλα ενός φυτού, έβαφαν τα μαλλιά τους. Πολλές
Αιγύπτιες που ξύριζαν τα κεφάλια τους ή είχαν κοντά μαλλιά φορούσαν περούκες.
• Οι γυναίκες έβγαζαν τα φρύδια τους και οι αξιωματούχοι της Αυλής συχνά φορούσαν ψεύτικες
κοντές γενειάδες.
• Οι ιερείς ξύριζαν όλο το κεφάλι τους και το σώμα. Τα κεφάλια των παιδιών ήταν ξυρισμένα. Άφηναν
μόνο μια μακριά πλεχτή αλογοουρά στο πλάι, την "αλογοουρά της νεότητας".
• Για να αποφύγουν την φαλάκρα, έτριβαν το κεφάλι τους με διάφορα παρασκευάσματα, όπως
κοπριά γκαζέλλας και λίπος ιπποπόταμου.
• Πίστευαν ακόμα ότι το αίμα του μαύρου ταύρου περιείχε κάτι μαγικό που εμπόδιζε το
άσπρισμα των μαλλιών.

«Η τέχνη του καλλωπισμού στην Αρχαία Αίγυπτο»

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

• Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι φορούσαν ελαφριά και δροσερά ρούχα από λεπτό, άβαφο λινό ύφασμα.
• Οι γυναίκες στην εποχή του Αρχαίου βασιλείου φορούσαν απλό, ίσιο φόρεμα με τιράντες, φτιαγμένο
από ένα ορθογώνιο κομμάτι λινό. Για να μην ζεσταίνονται, χρησιμοποιούσαν πολύ λεπτά υφάσματα και
δε φορούσαν εσώρουχα. Αυτό το απλό ντύσιμο δεν άλλαξε, αν και στα χρόνια του Μέσου
Βασιλείου πλούσιες και φτωχές άρχισαν να φορούν κολιέ με πολύχρωμα σχέδια.

«Η τέχνη του καλλωπισμού στην Αρχαία Αίγυπτο»

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
• Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι στόλιζαν όλο τους το σώμα, από σκουλαρίκια μέχρι βραχιόλια στους
αστραγάλους. Κοσμήματα φορούσαν όλοι: πλούσιοι και φτωχοί, άνδρες και
γυναίκες, ακόμα και μερικά ιερά ζώα. Τα βαριά κοσμήματα, που στόλιζαν τα απλά
ρούχα των Αιγυπτίων, ήταν ένδειξη υψηλής κοινωνικής θέσης.
• Τα ακριβά κοσμήματα κατασκευάζονταν από χρυσό. Τα πιο φτηνά ήταν από γυαλί και
φαγεντιανή (πορσελάνη).
• Ήταν στολίδια και ταυτόχρονα φυλαχτά, που προστάτευαν από κάθε κακό όποιον τα
φορούσε. Μερικές φορές τα παιδιά φορούσαν στα μαλλιά τους ένα ψάρι-φυλαχτό,
για να τα προφυλάξει από τον πνιγμό.

«Η τέχνη του καλλωπισμού στην Αρχαία Αίγυπτο»

ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

• Τα βλέφαρα βάφονταν με πράσινο χρώμα, από τριμμένη μαλακή πέτρα, το μαλαχίτη,
καθώς επίσης και με γαλάζιο, από ψήγματα χαλκού.
• Οι Αιγύπτιες τόνιζαν το περίγραμμα των ματιών τους με μαύρο κολ. Έτσι τα μάτια τους
φαίνονταν μεγαλύτερα και προστατεύονταν από τον ήλιο.
• Τα μάγουλα και τα χείλη τα έβαφαν με κόκκινη ώχρα. Φορούσαν στα χείλη τους κόκκινη
θεραπευτική αλοιφή. Χρησιμοποιούσαν ειδικές κρέμες για να έχουν φωτεινό πρόσωπο,
αλλά και για να αποφύγουν τις ανεπιθύμητες ρυτίδες.

«Η τέχνη του καλλωπισμού στην Αρχαία Αίγυπτο»

ΤΕΛΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΓΛΩΣΣΑ, ΓΡΑΦΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Περιεχόμενα

 Εκπαίδευση
 Γραφή
 To Ιερογλυφικό «Αλφάβητο»
 Τύποι Ιερογλυφικών
 Η εξέλιξη της αιγυπτιακής γραφής

Γιάννης Σάλτας, Ιερόθεος Φιλιππής, Παντελής Φιλίππου

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Στο πρώτο επίπεδο εκπαίδευσης, το στοιχειώδες, τα παιδιά διδάσκονταν πρώτα να
διαβάζουν και να γράφουν. Μάθαιναν απέξω κλασικά κείμενα της αιγυπτιακής λογοτεχνίας
Το πρόγραμμα ήταν αυστηρό και η πειθαρχία σκληρή.
 Οι δάσκαλοι δεν δίσταζαν να δέρνουν τους μαθητές τους και να τους τιμωρούν με
περιορισμό κάθε φορά που εκείνοι τεμπέλιαζαν ή δεν προσπαθούσαν αρκετά.
 Η εκπαίδευση μπορούσε να διαρκέσει μέχρι και δώδεκα χρόνια. Τα σχολεία αυτά κατά
κανόνα αποτελούσαν μέρος των ναών και μπορούσαν όλα τα αγόρια, όλων των
κοινωνικών τάξεων να φοιτήσουν σε αυτά.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΓΡΑΦΗ
 Τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά
εμφανίστηκαν κατά το 3100 π.Χ.
σε πλήρη ανάπτυξη
 Τα Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά είναι
τα αρχαιότερα εικονιστικά
σύμβολα που χρησιμοποιούνταν
στην αρχαία αιγυπτιακή γραφή.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

To Ιερογλυφικό «Αλφάβητο»

 Υπάρχουν περίπου 24 μονοσυμφωνικά σημάδια στην
ιερογλυφική γραφή (ανάλογα το πώς μετράμε τις
παραλλαγές). Η γραφή όμως χρησιμοποιούσε ακόμα
δισυμφωνικά, τρισυμφωνικά καθώς και διάφορα μηφωνηεντικά σημεία.
 Τα λίγα μονοσυμφωνικά αναφέρονται και ως
«αλφάβητο», παρότι δεν περιλαμβάνουν αληθινά
φωνήεντα και η χρήση τους δεν είναι διαφορετική από
άλλων ειδών φωνητικά σημάδια της ιερογλυφικής

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Τύποι Ιερογλυφικών
 Μονοσυμφωνικά σημεία το «αλφάβητο»
 Δισυμφωνικά σημεία
 Τρισυμφωνικά σημεία
 Φωνητικά συμπληρώματα: είναι η προσθήκη μονοσυμφωνικού/-ων σημείου/-ων σε μια
λέξη για να δοθεί έμφαση ή να επιβεβαιωθεί η προφορά της.
 Προσδιοριστικά: είναι λογογράματα που προστίθενται στο τέλος των φωνογραμμάτων
για να δηλώσουν τη σημασία μιας λέξης για να ξεχωρίσουν δύο ή περισσότερες σημασίες
όπου αυτό είναι δυνατόν.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Ένας γραφέας στην αρχαία Αίγυπτο ήταν πολύ
σημαντικό πρόσωπο.

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΣ

Ήταν λοιπόν απαραίτητο τα πλούτη του βασιλείου
αυτού, να μετρούνται και να καταγράφονται,
όπως επίσης και οι φόροι που πλήρωναν οι
άνθρωποι στο βασιλιά, ανάλογα με αυτά που
κέρδιζαν από τη δουλειά τους.
Οι γραφείς ήταν καλά πληρωμένοι δημόσιοι
υπάλληλοι και πολλοί απ’ αυτούς βρίσκονταν στην
κορυφή της αιγυπτιακής κοινωνίας.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΓΡΑΦΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΠΟΛΥ!!!!
ΤΕΛΟΣ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

Τσολιάκος Αλέξανδρος

•

Σιάμπος Νικόλαος

•

Σάλτας Ιωάννης

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
•

Οι πυραμίδες

•

Πώς χτιζόταν μια πυραμίδα

•

Πράγματα που πρέπει να ξέρουμε για τις πυραμίδες

•

Κατάρα της πυραμίδας

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ


Οι πυραμίδες είναι τάφοι για τους βασιλιάδες της Αιγύπτου, τους Φαραώ. Σκοπός ήταν να <<στεγάσει>> το
Φαραώ κατά τη διάρκεια της μεταθανάτιας ζωής του. Το σχήμα της πυραμίδας προήλθε από παλαιότερους
τύμβους ή συμβόλιζε τις ακτίνες του ήλιου ή ακόμα και μια σκάλα προς τον ουρανό.



Οι πρώτες πυραμίδες εμφανίστηκαν κατά την
διάρκεια του Αρχαίου Βασιλείου (3200-2300
π.Χ.) ανάμεσα και η πυραμίδα του Χέοπα. Η
πρώτη πυραμίδα ήταν η Βαθμιδωτή του Φαραώ
Ζονέρ. Σιγά σιγά η μορφή άρχισε να αλλάζει. Οι
βαθμιδωτές πυραμίδες συμβόλιζαν την σκάλα με
την οποία ο νεκρός θα έφτανε στα αστέρια μαζί με
τους άλλους θεούς. Κατά τη διάρκεια του χρόνου
ο ήλιος πήρε μεγαλύτερη σημασία από τα αστέρια,
και έτσι χτίστηκαν οι πυραμίδες που οι πλευρές
τους συμβόλιζαν τις ακτίνες του ήλιου.
Πυραμίδες της Γκίζας

ΠΩΣ ΧΤΙΖΟΤΑΝ ΜΙΑ ΠΥΡΑΜΙΔΑ


Το εργοτάξιο είχε πολύπλοκη οργάνωση, που, ξεκινώντας από τον "αρχηγό"
όλων των έργων του βασιλιά έφτανε στους τέσσερις επιθεωρητές των
πλευρών της βάσης της πυραμίδας και στους αρχιτέκτονες, στους γραφιάδες,
και στους εργάτες.

Οι ογκόλιθοι ήταν δύο τύπων:
Α) ένας γκρίζος και ακατέργαστος για θεμέλια και δομικά γεμίσματα και
Β) ένας λευκός και συμπαγής για τις επενδύσεις.


Πώς μεταφέρθηκαν οι ογκόλιθοι;
Μερικές υποθέσεις επικεντρώσουν την προσοχή τους στις ράμπες.

Οι πιο αποδεκτές υποθέσεις για τον τύπο τής ράμπας είναι τρεις.
•
Η πρώτη θεωρεί τη ράμπα ως ένα επικλινές επίπεδο από τη βάση ως
ην κορυφή
•
η δεύτερη θέλει μία ή περισσότερες ράμπες για κάθε πλευρά τής
πυραμίδας
•

η τρίτη αναφέρεται σε μια σπειροειδή ράμπα

Μεταφορά ογκόλιθου
από τους εργάτες

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ
ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ
•

Η Πυραμίδα του Χέοπα έχει μέγεθος όσο 7 ή 8 γήπεδα ποδοσφαίρου
μαζί(230*230 μέτρα).

•

Οι πυραμίδες βρίσκονται στις ακτές του Νείλου γιατί μερικοί ογκόλιθοι
χρειάζονταν να μεταφέρουν από τα λατομεία με πλοία.

•

Όλες οι πυραμίδες βρίσκονται στην δυτική όχθη του Νείλου, όπου δύει ο
ήλιος, προφανώς για θρησκευτικούς λόγους.

•

Ο νεκρός Φαραώ θαβόταν με ένα κείμενο το λεγόμενο <<βιβλίο των Νεκρών>>
που του έδινε συμβουλές για το πώς να φτάσει στον Κάτω Κόσμο.

•

Ο Φαραώ θαβόταν μαζί με το ζωάκι του (αν είχε) και τα αγαπημένα του
αντικείμενα.

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ
Στην προσπάθεια αναζήτησης και διαλεύκανσης των μυστηρίων, πολλοί έχασαν την
ζωή τους. Oι θάνατοι οφείλονται:
1) Επειδή οι χώροι των πυραμίδων παρέμειναν κλειστοί για χρόνια και ο χώρος ήταν
υγρός , αναπτύχθηκαν βλαβεροί μύκητες. Αποτέλεσμα να προσβληθούν από
ασθένειες οι ερευνητές.
2) Από την μέτρηση που έγινε με άνθρακα, βρέθηκαν ποσότητες ραδιενέργειας. Αυτή
φαίνεται να ευθύνεται για τους θανάτους.
Υπάρχει και τρίτη εκδοχή: οι θάνατοι να προέρχονται από κατάρες των Αιγυπτίων, σε
περίπτωση που ο ερευνητής παραβίαζε τον ιερό χώρο. Στην πυραμίδα του
Τουταγχαμών, υπάρχει προειδοποίηση. Αρκετοί πέθαναν με το που έμπαιναν και
έμεναν κοκαλωμένοι. Άλλοι πέθαιναν μετά από καιρό. Οποιαδήποτε προσπάθεια
φωτογράφησης ή βιντεοσκόπησης των εσωτερικών χώρων της πυραμίδας, κατέληγε
συχνά σε αποτυχία.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

ΒΙΚΥ ΣΙΔΕΡΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΟΥΠΤΣΙΔΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συνταγές
από την εποχή εκείνη οι Αιγύπτιοι
παρασκεύαζαν το φαγητό τους, χάρη σε
διάφορα αντικείμενα που άφηναν στους
τάφους. Γνωρίζουμε ότι βάση της διατροφής
των πλούσιων Αιγυπτίων ήταν το κρέας, τα
ψάρια και τα δημητριακά. Το σκόρδο το
εκτιμούσαν πάρα πολύ, όπως επίσης και τα
αγγούρια, τα καρπούζια, τα πεπόνια, τα
κρεμμύδια και τα πράσα.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ
ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ & ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ

Άγρια γαζέλα
ψημένη με μέλι
Ρόδια και μούρα
Πάπια στη σούβλα

ΠΛΟΥΣΙΟΙ

Ελάφια, αντιλόπες
και γαζέλες

Σκαντζόχοιρους

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΕΥΓΕΝΕΙΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ & ΦΤΩΧΟΙ
ΕΥΓΕΝΕΙΣ

Κρέας
Λαχανικά
Κρασί
Τυρί
Βούτυρο
Δημητριακά

ΕΡΓΑΤΕΣ

Ψωμί
Κρεμμύδια
Λαχανικά
Κρέας

ΦΤΩΧΟΙ

Φρούτα
Λαχανικά
Ψάρια

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΨΩΜΙ
Η αρχαία Αίγυπτος θεωρούνταν ο σιτοβολώνας του κόσμου. Το ψωμί ήταν η βασική
τροφή τους και συμπεριλαμβανόταν
σε κάθε γεύμα τους.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΨΩΜΙΟΥ
ΥΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΝΕΡΟ
ΜΑΓΙΑ
ΣΙΤΑΡΙ

ΦΟΥΡΝΟΣ
ΜΥΛΟΠΕΤΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΑΛΕΥΡΙ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ

ΚΑΥΤΗ ΠΛΑΚΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΕΙΔΗ ΣΙΤΗΡΩΝ
ΔΙΚΚΟΚΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΣΙΤΑΡΙ ΧΟΡΑΣΑΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΨΩΜΙ ΜΠΥΡΑΣ
Το ψωμί και η μπύρα ήταν οι δύο πυλώνες της
αιγυπτιακής διατροφής. Το ψωμί μπύρας
φτιαχνόταν από ζύμη που είχε περισσότερη
μαγιά από το κανονικό ψωμί και ψηνόταν σε
θερμοκρασία που δεν επηρέαζε τις
καλλιέργειες ζύμης. Οι ζυθοποιοί έβαζαν το
ψωμί σε δεξαμενές και το άφηναν να υποστεί
φυσική ζύμωση σε νερό. Το πρώτο ψωμί είχε
σχήμα τηγανίτας, αλλά στη συνέχεια έγινε
μεγάλο και στρογγυλό. Μερικές φορές τα
παχιά καρβέλια στο κέντρο τους τα γέμιζαν με
φασόλια, λαχανικά και διάφορα άλλα υλικά.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΚΡΕΑΣ, ΨΑΡΙΑ & ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Υπήρχαν 33 ποικιλίες κρέατος, 24 ποικιλίες ψαριού και 12 ποικιλίες πουλερικών.
ΚΡΕΑΣ

ΨΑΡΙΑ

Γίδες

Βοειδή

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Ορτύκια &
γερανοί

Πέρκα
Περιστέρια &
χήνες

Πρόβατα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
◦ Παρόλο που δεν υπάρχουν πολλά
στοιχεία για το γάλα, το τυρί και το
βούτυρο πιστεύεται πως οι αρχαίοι
Αιγύπτιοι ήταν εξοικειωμένοι με τα
γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς έχουν
βρεθεί εικόνες που δείχνουν άνδρες να
μεταφέρουν γλάστρες που πιθανότατα
περιέχουν γάλα ή κρέμα γάλακτος.
Αρκετά αργότερα, εφεύραν τη μέθοδο
παρασκευής τυριού.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΦΡΟΥΤΑ
Το πιο δημοφιλές φρούτο στην αρχαία Αίγυπτο ήταν
το δαμάσκηνο που ήταν πλούσιο σε σάκχαρα και
πρωτεΐνες. Ενώ οι πλούσιοι χρησιμοποιούσαν το μέλι
ως γλυκαντική ουσία, οι φτωχοί έτρωγαν τα
δαμάσκηνα φρέσκα αλλά και αποξηραμένα και
πολλές φορές τα χρησιμοποιούσαν για να κάνουν
κρασί. Από τις απεικονίσεις στις τοιχογραφίες
γνωρίζουμε, ακόμα, πως έτρωγαν σύκα, αλλά και
σταφύλια, όπως και σταφίδες. Τα ρόδια υπήρχαν
επίσης στην αρχαία Αίγυπτο. Σε τάφο του Νέου
Βασιλείου βρέθηκε ακόμα καρπούζι.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΛΙΠΗ ,ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΙΚΕΥΜΑΤΑ
Χρησιμοποιούσαν λίπη και έλαια για το τηγάνισμα του κρέατος και των λαχανικών, τα οποία
μαγείρευαν επίσης με γάλα και βούτυρο.
Χρησιμοποιούσαν μπαχαρικά όπως:
• Πιπέρι
• Αλάτι
• Κόλιανδρο

• Κύμινο
• Κανέλα
• Θυμάρι
• Ζάχαρη

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΤΖΙΝ ΤΖΙΑ ΣΙΝ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ

Ο ΦΑΡΑΩ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ

Στη μέση της
εικόνας
απεικονίζεται ο
Φαραώ Ακενατόν ,
αριστερά και δεξιά
βρίσκονται οι
βασίλισσες
Κλεοπάτρα και
Νεφερτίτη

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΑΙΓΥΠΤΟΥ

■

Η θρησκεία ήταν πολύ σημαντική στους
αρχαίους Αιγύπτιους. Επηρεάστηκε έντονα
από την παράδοση, η οποία τους ανάγκασε
να
αντισταθούν
στις
διάφορες
κοινωνικοπολιτικές αλλαγές.

■

Η θρησκεία της αρχαίας Αιγύπτου ήταν
πολυθεϊστική με μια μικρή χρονική περίοδο
μονοθεϊσμού. Η θρησκεία τους φιλοξένησε
περίπου 700 διαφορετικούς θεούς και θεές.

■

Μια από τις διασημότερες πτυχές των
αιγυπτιακών θρησκευτικών πεποιθήσεων
ήταν οι ιδέες τους όσον αφορά τη μετά
θάνατον ζωή. Θεώρησαν ότι το φυσικό σώμα
έπρεπε να συντηρηθεί για να επιτρέψει μια
θέση στη μετά θάνατον ζωή. Σύμφωνα με την
αιγυπτιακή θρησκεία κανένας νεκρός δεν
μπορούσε να περάσει στον κάτω κόσμο
χωρίς
απαραίτητη
τελετουργική
προετοιμασία.

ΤΑ 6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΟ
ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟ
■

Για να καταφέρει ο άνθρωπος να ζήσει στον κάτω κόσμο χρειαζόταν 6 στοιχεία από τα
οποία αποτελούνται από τα εξής:

σώμα
Το μπα
(προσωπικότητα)
Το κα (πνεύμα)
Το ακ (ψυχή)
Το όνομά του
Την σκιά του

ΟΙ ΘΕΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΑΙΓΥΠΤΟΥ
■

Κατά τη ενοποίηση της Αιγύπτου η θρησκεία ήταν
πολυθεϊστική με εξαίρεση κατά τη διάρκεια της
βασιλείας του Ακενατόν. Κατά τη διάρκεια αυτή ο
Ακενατόν άλλαξε τη θρησκεία της Αιγύπτου και
επέβαλε τον μονοθεϊσμό. Η θρησκευτική του
μεταρρύθμιση κράτησε μέχρι τον θάνατο του γιου
τον Τουτανκχαμούν.

■

Μετά την πτώση της δυναστείας Αμάρνα η αρχική
θρησκεία επεβίωσε ως κυρίαρχη πίστη, έως την
εγκαθίδρυση του κοπτικού χριστιανισμού και του
ισλάμ, αν και οι Αιγύπτιοι διατήρησαν τη σχέση τους
με άλλες μονοθεϊστικές λατρείες.

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ
■ Η λατρεία της γάτας ήταν πολύ συχνή στην αρχαία
Αίγυπτο καθώς θεωρούσαν πως είναι σε στενή θέση
με τις θεότητες και τους θεούς.
■ Οι πρώτες αιγυπτιακές γάτες στην Αίγυπτο
χρησιμοποιήθηκαν πιθανότατα για να διώχνουν
μακριά τα φίδια και τα τρωκτικά. Αργότερα η γάτα
χρησιμοποιήθηκε ως ένα χρήσιμο ζώο σε θεότητα.
Κατά τη διάρκεια του Νέου Βασιλείου της Αιγύπτου
oι αρχαίοι Αιγύπτιοι έπαιρναν τις γάτες τους μαζί
τους στο κυνήγι αντί των σκυλιών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΟΤΗΤΩΝ
Αριστερά απεικονίζεται ο θεός Ρα και
δεξιά ο θεός Ανούβις

■

Συχνά τους θεούς τους διαιρούσανε σε δύο
κυρίες κατηγορίες, στους οικιακούς θεούς
και τοπικούς.

■

Οι οικιακοί θεοί ήταν συχνά στις λάρνακες
και πολλές φορές βρισκόντουσαν στα
σπίτια των πιστών. Αυτοί οι θεοί συχνά δεν
είχαν οπαδούς λατρείας, ιερείς ή ναούς για
να δοξάζονται, δεδομένου ότι οι οικιακοί και
οι τοπικοί θεοί φαινόντουσαν συχνά
απόμακροι.

■

Οι τοπικοί θεοί ήταν οι κύριες θεότητες
στην Αίγυπτο. Από την ομάδα των
οικιακών θεών, είχαν συχνά την
υποστήριξη από τους φαραώ. Για τους
κοινούς ανθρώπους, η λατρεία των
τοπικών και οικιακών θεών ήταν η πιο
κοινή. Οι άνθρωποι μπορούσαν επίσης να
επιλέξουν να λατρέψουν τους θεούς που
θα τους βοηθούσαν στο επάγγελμά τους.

ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ
Ο Ρα: Ο θεός του
ήλιου: Οι Αιγύπτιοι
υποστήριζαν ότι
αυτός έφτιαχνε
τους ανθρώπους

ΙΣΙΣ :Υπήρξε η
απόλυτη θεά, ούσα
μητέρα του Ώρος και
ταυτόχρονα σύζυγος
και αδερφή του Όσιρι.

ΌΣΙΡΙΣ: Είναι ο θεός της φύσης
λατρεύτηκε σε ολόκληρη την αρχαία
Αίγυπτο ως θεός των νεκρών και
βρισκόταν ως πρώτος της σειράς του
αιγυπτιακού πανθέου.

ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ
Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΩΡΟΣ: Ο Ώρος
λατρευόταν ως θεός
του φωτός και του
ουρανού

ΘΩΘ: Είναι ο θεός
της σοφίας, της
γραφής και της
μαγείας

ΑΜΩΝ: Θεωρείται γόνιμος θεόςδημιουργός του κόσμου και
υπήρξε η κύρια θεότητα των
Θηβών στην Αρχαία Αίγυπτο

ΤΥΠΟΙ ΝΑΩΝ
■

Υπάρχουν δύο τύποι ναών που
χτίστηκαν στην αρχαία Αίγυπτο. Ο
πρώτος ναός ονομάζετε Cultus,
αφιερώθηκε στη λατρεία ενός Θεού της
Αιγύπτου. Ο δεύτερος ναός είναι
νεκροθάλαμος όπου χτίστηκε προς τιμήν
του Φαραώ.

■

Στους ναούς Cultus, υπήρχαν δύο τύποι
τελετών προς τους θεούς. Ο πρώτος
τύπος ήταν μια καθημερινή τελετή του
δοσίματος των προσφορών και της
κάλυψης των αναγκών των θεών. Οι
απλοί άνθρωποι δεν είχαν την άδεια να
μπούνε στο άδυτο του ναού και θα
έπρεπε να μείνουν έξω. Ο δεύτερος
τύπος τελετών ήταν τα πρόσθετα
φεστιβάλ και συμμετέχουν οι κοινοί
άνθρωποι στην λατρεία του θεού τους.

Ο ναός του Λούξορ

ΙΕΡΕΙΣ
Οι τελετουργίες των ιερέων

■

Ο κύριος ρόλος του ιερέα ήταν να φροντίζει της
ανάγκες των θεών. Δεν είχαν καμία υποχρέωση να
φροντίζουν τους ανθρώπους, μόνο όταν οι ιερείς
παραμελούσαν τις ανάγκες τους.

■

Μόνο οι ιερείς επιτρεπόταν στην είσοδος στους ιερούς
χώρους του ναού. Οι άνθρωποι προσεύχονταν στην
πύλη του ναού ή στην έδρα του φαραώ όπου το
θεωρούσαν κομβικό σημείο ανθρώπων και θεών.

■

Οι νέοι ιερείς συχνά επιλεγόντουσαν από τον φαραώ.
Συχνά ο φαραώ διάλεγε για ιερείς άτομα από τον
στενό του οικογενειακό κύκλο και τους τοποθετούσε
στους πιο σημαντικούς ναούς. Επίσης οι ιερείς ήταν
υπεύθυνοι για την ενταφίαση των νεκρών καθώς και
για την διαδικασία της μουμιοποίησης.

ΤΕΛΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

