
  

Με τον γενικό όρο αρχαία Αίγυπτος οι ιστορικοί αναφέρονται στην ιστορία, την τέχνη, τα ήθη και τα έθιμα και γενικότερα τον πολιτισμό που ι 

λαοί που κατοίκησαν στην περιοχή της σημερινής Αιγύπτου από την Προδυναστική περίοδο 4η χιλιετία Π.Κ.Ε. έως την Πτολεμαϊκή δυναστεία 

Το μεγαλύτερο τμήμα της αρχαίας Αιγύπτου καταλάμβανε τμήμα της Βόρειας Αφρικής αν και η χερσόνησος του Σινά βρίσκεται στη 

νοτιοδυτική Ασία. Είχε τις ίδιες ακτογραμμές στην Ερυθρά θάλασσα και τη Μεσόγειο με τη Λιβύη προς δυσμάς το σημερινό Σουδάν νότια και 

την Παλαιστίνη ανατολικά. Ουσιαστικά σε εκείνη την εποχή διαιρείτο σε δύο βασίλεια γνωστά ως Άνω (νότια) και Κάτω (βόρεια) Αίγυπτος. Στην 

πραγματικότητα τούτος ο γεωγραφικός προσδιορισμός ακολουθούσε τον άξονα του Νείλου ποταμού. Ο Νείλος, γύρω από τον οποίο 

συναθροιζόταν και συνεχίσει να συναθροίζεται το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού  

  

Στις πεποιθήσεις των Αιγυπτίων περί ψυχής περιλαμβανόταν η πίστη πως με την ταρίχευση και τη μουμιοποίηση διατηρείτο η ταυτότητα του 

ατόμου στην μεταθανάτια ζωή. Στην Αίγυπτο οι νεκροί τοποθετούνταν αρχικά σε καλαμένια φέρετρα στην καφτή άμμο -τούτο είχε ως 

αποτέλεσμα την ταχεία αφυδάτωση του σώματος και την επιβράδυνση της αποσύνθεσης- και επακόλουθα θάβονταν. Τη συγκεκριμένη ταφική 

πρακτική ακολούθησαν οι ξύλινοι τάφοι και η εκτεταμμένη διαδικασία της μουμιοποίησης, γεγονός που οδήγησε στην ανάπτυξη σύνθετων 

ταφικών τελετουργικών. Η ταρίχευση αναπτύχθηκε από τους Αιγυπτίους κατά τη διάρκεια της 4ης Δυναστείας 

  ο ΦΑΡΑΩ  Ακενατόν και η οκογένειά του λατρεύουν τον Ατέν. 

 Ακέρ, (Aker) - "the Bender", προστάτης του ταξιδεύοντος ηλίου. 

 Άμμουτ, (Ammut) - "Καταβροχθιστής των Νεκρών", δαίμων που καταβρόχθιζε ψυχές. 

 Μουτ, (Mut) - "Μητέρα", θηβαϊκή Μητέρα-Θεά. 

 Μπαστέτ, (Bastet) - "Καταβροχθίστρια Κυρία" Γάτα θεά του οίκου 

 Νηίθ, (Neith) - "Εκείνη που είναι", θεά του πολέμου και της ύφανσης 

 Νεκχεμπέτ, (Nekhebet) - "Εκείνη που ανήκει στην Νεκχέμπ" θεά-όρνεο της Άνω Αιγύπτου 

 Σεσχάτ, (Seshat) - "Κυρία Γραφέας", θεά της μέτρησης. 

 Σεθ, (Seth) - "To Dazzle", θεός του χάους, σκότωσε τον Όσιρι. 

 Χαπί, (Hapi) - "Δρομέας", Θεός του Νείλου. 

 Χαπί, (Hapy) - "Δρομέας" προστάτης των πνευμόνων των νεκρων. 

 Χε, (Heh), θεός του απείρου. 

 Χεκέτ, (Heket), θεά-βάτραχος 
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Στην Αίγυπτο, στην εύφορη κοιλάδα του Νείλου, αναπτύχθηκε ένας από τους σημαντικότερους πολιτισμούς της 
Ανατολικής Μεσογείου. 
Την Αίγυπτο, που ο Ηρόδοτος αποκαλεί «το δώρο του ποταμού», διασχίζει από Νότο προς Βορρά ο ποταμός 
Νείλος σχηματίζοντας μία στενή εύφορη κοιλάδα  στο μέσο ερήμων και, λίγο πριν την εκβολή του στη Μεσόγειο, 
το πλατύ γόνιμο Δέλτα του Νείλου. Ο Αιγύπτιος ιερέας και ιστορικός Μανέθωνας, γύρω στο 280 π.Χ..  
συνέγραψε πρώτος  Τα Αιγυπτιακά, την ιστορία δηλαδή της Αιγύπτου, συσχετίζοντας τα ιστορικά γεγονότα και 
την πολιτισμική εξέλιξη με τις 30 βασιλικές οικογένειες (Δυναστείες). Το συμβατικό αυτό σύστημα χρονολόγησης 
διατήρησαν και οι σύγχρονοι ιστορικοί εντάσσοντας τις δυναστείες σε ευρύτερες χρονικές περιόδους, τα 
Βασίλεια (Αρχαίο, Μέσο, Νέο), την Ύστερη Περίοδο, και προσθέτοντας την Ελληνορωμαϊκή Εποχή. Μεταξύ τους 
παρενέβαλαν τις τρεις Μεταβατικές Περιόδους που είναι διαστήματα αναρχίας, εμφυλίων πολέμων και γενικά 
πολιτικής αδυναμίας.  
Κατά την Προδυναστική περιόδο (περ. 5400-3000 π.Χ.), πριν δηλαδή από τη δημιουργία των πρώτων 
δυναστειώνκατά την Πρώτη Μεταβατική Περίοδο (περ. 2134-2040 π.Χ., Δυναστείας.9η-αρχές 11ης 
Δυναστείας) και επεκτείνουν την κυριαρχία τους προς τα νότια ασκώντας παράλληλα έντονη επιρροή στην Εγγύς 
Ανατολή. Το Μέσο Βασίλειο αποτελεί την κλασική περίοδο της λογοτεχνίας. Στην τομέα της τέχνη έχουμε την 
δημιουργία αρχικά βασιλικών αγαλμάτων-πορτραίτων (όπως του Σέσωστρι Γ΄ και του γιού του Αμενεμχάτ Γ΄) 
και αργότερα  την δημιουργία αγαλμάτων ιδιωτών με τονισμένη την προσωπικότητα και με έμφαση στην 
εσωτερικότηταΚατά τη Δεύτερη Μεταβατική περίοδο (περ. 1640-1532 π.Χ., Δυν.14η-17η) ασιατικοί λαοί,  οι 
Υκσώς, καταλαμβάνουν την Αίγυπτο, ιδρύουν το βασίλειο τους στο Δέλτα του Νείλου, με πρωτεύουσα την 
Άβαρι, και καθιστούν φόρου υποτελείς τους γηγενείς φαραώ. Οι Υκσώς για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας 
υιοθετούν πολλά στοιχεία του φαραωνικού πολιτισμού. 

Η Ιστορία της Αιγύπτου έχει γοητεύσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον 

κόσμο. Στην Αίγυπτο  άκμασε ιδιαίτερα η ιατρική όπως και η γραφή και η 

αστρονομία. Αλλά όταν ακούμε την λέξη  Αίγυπτος  μας έρχονται στο νου τα 

τεράστια μνημεία που άφησε πίσω του  ο τεράστιος πολιτισμός των Αρχαίων 

Αιγυπτίων, τις πυραμίδες 

 

   Οι πυραμίδες είναι τάφοι για τους βασιλιάδες της Αιγύπτου, τους Φαραώ. 

Σκοπός της πυραμίδας ήταν να «στεγάσει» το νεκρό Φαραώ κατά τη διάρκεια 

της μεταθανάτιας ζωής του. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι το σχήμα της πυραμίδας 

προήλθε από παλαιότερους τύμβους ή συμβόλιζε τις ακτίνες του ήλιου ή ακόμα 

και μια σκάλα προς τον ουρανό. Αιώνες μετά οι κάτοικοι της Κεντρικής 

Αμερικής έχτισαν και αυτοί πυραμίδα παρόμοια με της Αιγύπτου. 

 

 

 



 

 

 

 

 
Οι Δέκα Πληγές ή αλλιώς Πληγές της Αιγύπτου ήταν, σύμφωνα με τη Βιβλική αφήγηση, δέκα καταστροφικές συμφορές με τις οποίες έπληξε 

ο Θεός του Ισραήλ τον Φαραώ της Αιγύπτου και το λαό του, καθώς δεν επέτρεπε στον καταπιεσμένο λαό Ισραήλ να φύγει από την Αίγυπτο 

ώστε να λατρεύει ελεύθερα τον Θεό του. 

Οι δέκα[1] πληγές ήταν οι εξής: 

1. Τα νερά του ποταμού Νείλου μετατράπηκαν σε αίμα, με αποτέλεσμα να ψοφήσουν τα πλασματα που ζούσαν σε αυτόν και να 

υπάρχει έλλειψη πόσιμου νερού (εδ. 7:14-21) 

2. Βάτραχοι κάλυψαν όλη την επικράτεια της Αιγύπτου, μπαίνοντας στα σπίτια των ανθρώπων (εδ. 8:1-15) 

3. Ο αέρας της Αιγύπτου γέμισε με σκνίπες, παρενοχλώντας ανθρώπους και ζώα (εδ. 8:16-19) 

4. Σμήνη από αλογόμυγες εισέβαλλαν σε κάθε κατοικία των Αιγυπτίων, σε σημείο που, όπως αναφέρει η αφήγηση, «η γη 

καταστράφηκε από τις αλογόμυγες» (εδ. 8:20-32) 

5. Βαριά επιδημία έπληξε όλα τα κοπάδια των Αιγυπτίων, ώστε «κάθε είδους ζωντανά της Αιγύπτου άρχισαν να ψοφούν» (εδ. 9:1-7) 
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6. Άνθρωποι και ζώα γέμισαν εξανθήματα, μεγάλα σπυριά και πληγές (εδ. 9:8-12) 

7. Έπεσε πολύ βαρύ χαλάζι και φωτιά από τον ουρανό, που όμοιό του δεν είχε πέσει ποτέ στην Αίγυπτο μέχρι τότε', τσακίζοντας 

ανθρώπους, ζώα βλάστηση και (εδ. 9:13-26) 

8. Σκοτείνιασε η γη της Αιγύπτου από τα σμήνη των ακρίδων, τα οποία κατέφαγαν τη βλάστηση και τους καρπούς που είχαν απομείνει 

από την πληγή του χαλαζιού (εδ. 10:3-20) 

9. Για τρεις ημέρες πυκνό σκοτάδι σκέπασε όλη την αιγυπτιακή επικράτεια, σκοτάδι που 'μπορούσε κανείς να το ψηλαφίσει' σαν να 

επρόκειτο για πολύ πυκνή ομίχλη (εδ. 10:21-29) 

10. σκοτώθηκαν όλοι οι πρωτότοκοι γιοι των Αιγυπτίων —περιλαμβανομένου και του γιου του Φαραώ— καθώς και τα πρωτότοκα των 

ζώων τους. (εδ. 10:4-8, 29-32) 
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