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ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΓYΠΤΟΥ.

• Η χώρα που είναι γνωστή ως Αίγυπτος έχει μια μακριά και πολύπλοκη, 
πληθυσμιακή ιστορία. Αυτό συνέβη εν μέρει λόγω της γεωγραφικής της 
χωροθέτησης στα σταυροδρόμια πολλών κύριων πολιτιστικών περιοχών: της 
Μεσογιου, της Μεσησ Ανατολησ, της Σαχαρας και της Ανατολικής Αφρικης. 
Επιπρόσθετα η Αίγυπτος δέχθηκε πολλές μαζικές εισβολές κατά τη διάρκεια της 
μακράς της ιστορίας, περιλαμβάνοντας τους Χαανανιτεσ, τους Λυβιους, τους 
Νουβιουσ, τους Ασσυριουσ, τους Κουσιτες, τους Περσες, τους Ελληνες, τους 
Ρωμαιους, τους Αραβες, τους Οθομανουσ, τους Γαλλουσ και τους Βρετανους . Οι 
πολλές κατακτήσεις μέσα στο χρόνο κάνουν ερευνητική τη σχέση μεταξύ 
σύγχρονων και αρχαίων Αιγυπτίων.



ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ

• Το περιβάλλον έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της Αιγύπτου. Όταν η 
ανομβρία ανάγκασε τους πρώτους νομάδες κατοίκους να μεταναστεύσουν προς την 
κοιλάδα του Νείλου, η εύφορη πεδιάδα γέννησε ένα λαό ο οποίος έδωσε κάποια 
από τα σημαντικότερα επιτεύγματα στην ιστορία του ανθρώπου και δημιούργησε 
έναν πολιτισμό που θα παρέμενε σχεδόν αναλλοίωτος επί 3000 χρόνια.



ΛΙΓΟ ΑΚΟΜA ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

• Μολονότι ως αρχή της αιγυπτιακής ιστορίας θεωρείται το 3100 π.Χ., ίχνη 
ανθρώπινης δραστηριότητας εντοπίζονται κατά την Προδιναστικη περιοδος, χιλιάδες 
χρόνια πριν από αυτή την ημερομηνία. Η Σαχάρα ήταν κάποτε μία καταπράσινη, 
εύφορη σαβάνα, οι νομάδες κάτοικοι της οποίας κυνηγούσαν ζώα και τα σχεδίαζαν 
στους βράχους (πετρογλυφικά). Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ότι οι βοσκοί της 
Νάμπτα Πλάγια στη Δυτική Έρημο κατασκεύαζαν πέτρινα κυκλικά ημερολόγια ήδη 
από το 8000 π.Χ.



44 ΘΕΟΙ ΤΗΣ ΑΙΓYΠΤΟΥ 

Οι Αιγύπτιοι θεοί ανήκουν σε ένα περίπλοκο σύστημα πολυθεϊστικών πεποιθήσεων 
και τελετουργιών που αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της αρχαίας Αιγυπτιακής 
κοινωνίας. Το σύστημα αυτό βασίστηκε στην αλληλεπίδραση του αιγυπτιακού λαού 
με μεγάλο αριθμό θεοτήτων που πιστεύεται ότι εμπλέκονται και στον έλεγχο των 
δυνάμεων της φύσης.



1)ΊΣΙΣ

• Υπήρξε η… απόλυτη θεά, ούσα μητέρα του Ώρος και 
ταυτόχρονα σύζυγος και αδερφή του Όσιρι. Όταν ο 
πολυαγαπημένος της σύντροφος άφησε τον μάταιο τούτο 
κόσμο από το χέρι του Σετ, μάζεψε ένα – ένα τα 
κομμάτια της (και αυτά του συζύγου της) και τα ένωσε 
όλα σε ένα σώμα χρησιμοποιώντας επιδέσμους και 
φτιάχνοντας τη δημοφιλή στους Αιγύπτιους μούμια. 
Επαναφέροντας τον Όσιρι στη ζωή, η Ίσις λάνσαρε την 
ιδέα της ανάστασης η οποία επηρέασε βαθύτατα και 
άλλες θρησκείες όπως ο Χριστιανισμός. Εικονίζεται με 
πέπλο στο πρόσωπό της και με έναν θρόνο στο κεφάλι 
της, ενώ σε άλλες εικονογραφήσεις εμφανίζεται με σώμα 
γυναίκας και κεφάλι ή κέρατα αγελάδας, τα οποία 
συμβολίζουν την γονιμότητα.



2)ΌΣΙΡΙΣ

• Σύζυγος και αδερφός της Ίσιδας και θεός της σοφίας και του πολιτισμού, ο Όσιρις 
είχε την… ατυχία να δολοφονηθεί και να διαμελιστεί από τον σατανικό αδερφό 
του Σετ και την τύχη να αναστηθεί χάρη στη μαγεία που χρησιμοποίησε η Ίσις. Όχι 
άσκοπα, καθώς αφού αναστήθηκε ο Όσιρις της έκανε έναν γιο, τον Ώρος, ο 
οποίος εκδικούμενος τον θάνατο(;) του πατέρα του, σκότωσε τον θείο του. Ο γιος 
του Ώρος έγινε βασιλιάς της Αιγύπτου, ενώ ο Όσιρις έγινε βασιλιάς των Νεκρών 
και κριτής του κάτω κόσμου. Ο Αιγύπτιοι θεωρούσαν τον Όσιρι κάτι σαν νικητή του 
Θανάτου και επομένως κάθε φαρά που πέθαινε γινόταν Όσιρις, ενώ όσο ζούσε 
αποτελούσε ενσάρκωση του Ώρος.



3)ΏΡΟΣ

• Από τους πιο σημαντικούς αιγύπτιους θεούς, ο Ώρος 
σύμφωνα με τον δημοφιλή μύθο εκδικήθηκε τον 
θάνατο του πατέρα του και έσφαξε τον θείο του Σετ, 
βάζοντας ταυτόχρονα τον εαυτό του στη θέση του 
βασιλιά της Αιγύπτου. Εξ ου και οι πρώτοι Φαραώ 
επικύρωσαν την εξουσία τους στο βασίλειο 
παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως μετενσάρκωση 
του Ώρος. Ο Ώρος λατρευόταν επίσης σαν θεός του 
φωτός και του ουρανού και εμφανίζεται με σώμα 
άνδρα και κεφάλι γερακιού, φορώντας ένα λευκό και 
κόκκινο στέμμα.



4)ΘΩΘ Ή ΤΟΥΤ Ή ΤΟΤ

• Θεός της σοφίας, της γραφής και της μαγείας, ο Θωθ 
απεικονίζεται με κεφάλι ίβιδας (ιερό πουλί το οποίο οι 
Αιγύπτιοι θεωρούσαν σοφό) και ήταν ο… γραφιάς του 
κάτω κόσμου. Κατέγραφε τις ετυμηγορίες για τον κάθε 
πεθαμένο, όπως επίσης και τα ξόρκια στην Βίβλο των 
Νεκρών. Υπήρξε συγγραφέας του περίφημου Βιβλίου του 
Θωθ, το οποίο περιλαμβάνει τα μυστικά του Σύμπαντος, 
ενώ παράλληλα έπαιξε σημαντικό ρόλο σε δεκάδες 
αιγυπτιακούς μύθους, δρώντας ως μεσολαβητής έτσι 
ώστε να επέλθει ειρήνη ανάμεσα στον Ώρο και τον Σετ. Οι 
μαγικές του δυνάμεις τον συνέδεσαν, επίσης, με την 
ιατρική και, όταν το σώμα υπέκυπτε τελικώς στο θάνατο, 
εκείνος ήταν πάλι που οδηγούσε το νεκρό στο βασίλειο 
των θεών.



5)ΣΕΤ

• Θεός της ερήμου και των καταιγίδων, ο Σετ αργότερα συνδέθηκε με το χάος 
και το σκοτάδι. Εικονίζεται με κεφάλι σκύλου και μακριά μουσούδα, και 
αποτελεί έναν από τους κεντρικούς χαρακτήρες του θρύλου του Όσιρι και 
της Ίσις, τον οποιον αναφέραμε πάνθεον. παραπάνω. Ο… ρόλος του αυτός 
(έσφαξε δίχως έλεος τον Όσιρι) τον κατέταξε στη συνείδηση του λαού σαν 
έναν κακό δαίμονα και οι εικόνες του αφαιρέθηκαν από τους ναούς από 
τους υποστηρικτές της αίρεσης του Όσιρι. Σε κάποια σημεία της Αρχαίας 
Αιγύπτου πάντως, συνέχισε να λατρεύεται σαν ένας από τους κύριους θεούς 
του αιγυπτιακού επίσης γνωστό ως Set, Setekh, Suty και Sutekh, 
ήταν ο γιος του Geb και Nut, αδελφός του Osiris. Ήταν ο θεός
του σκότους, του χάους και της σύγχυσης. Εκπροσωπήθηκε
ως άνθρωπος με κεφάλι τέρας.

• Σε μερικές περιπτώσεις εκπροσωπήθηκε επίσης με
ιπποπόταμο, χοίρο ή γάιδαρο. Ο Σέθ δολοφόνησε τον αδερφό
του και σφετερίστηκε τον θρόνο της Αιγύπτου. Οι
περισσότεροι θεοί το μισούσαν. Ο Χορος κατάφερε τελικά να
νικήσει τον Σεθ, σε αυτό που θεωρήθηκε η αιώνια μάχη του 
καλού ενάντια στο κακό.



6)ΡΑ

• Θεός του Ήλιου και μία από τις πιο σημαντικές 
αιγυπτιακές θεότητες, ο Ρα ήταν ο πρώτος βασιλιάς και ο 
δημιουργός των πάντων. Η πιο αρχαία μορφή του 
αιγυπτιακού μύθου της δημιουργίας, παρουσιάζει τον 
θεό Ρα να κάθεται επάνω σε έναν πανάρχαιο λόφο και 
από εκεί να δημιουργεί τους θεούς. Ο ίδιος όμως θεός, 
βάσει μιας άλλης παράδοσης αναδύεται από τον Νουν, 
τον αρχέγονο ωκεανό και να βάζει σε τάξη τα στοιχεία 
του χάους. Γεννιόταν κάθε πρωί με την αυγή και πέθαινε 
– συμβολικά πάντα – με το ηλιοβασίλεμα, ξεκινώντας το 
ταξίδι του για τον κάτω κόσμο. Εικονίζεται φορώντας 
έναν ηλιακό δίσκο στο κεφάλι του.



7)ΜΠΑΣΤΈΤ

• Η λατρεία των Αιγύπτιων για τις… γάτες ήταν γνωστή, 
τόσο που κατέληξαν να θεωρούν την όψη της γάτας 
ιερή. Έτσι προέκυψε και η θεά γάτα Μπαστέτ, η οποία 
σύμφωνα με τον μύθο αντιμαχόταν τον θεό Άποφι και 
θεωρούνταν το «μάτι του Ρα». Προασπίστρια του θεού 
ήλιου Ρα και όργανο της θέλησής του, πολέμησε για 
αιώνες τον Απόφι και όταν ο Ρα αποσύρθηκε στον 
ουρανό, «έδεσε» την μοίρα της με ξόρκι έτσι ώστε να 
πορευτεί μαζί με τον Απόφι στην άβυσσο και να τον 
κρατάει για πάντα αποδυναμωμένο.



8)ΑΠΈΠ

• Γνωστός και ως Απόφις, λόγω της όψης φιδιού που είχε, 
ο Απέπ συμβολίζει το σκότος και το χάος, ενώ 
μνημειώδεις είναι οι μάχες του με τον θεό Ρα. Στις 
περισσότερες ιστορίες που τον συνοδεύουν, ο Απέπ 
καραδοκεί στο βουνό Μπακού όπου δύει ο ήλιος και 
χρησιμοποιεί τις μαγικές του δυνάμεις του υπνωτισμού 
για να βγάλει από τη μέση τον Ρα. Όταν ο Απέπ κατάπινε 
τον Ρα, τότε οι Αιγύπτιοι παρατηρούσαν έκλειψη του 
ήλιου, όμως με την βοήθεια των συμμάχων του ο Ρα 
απελευθερωνόταν από τη μαγεία του Απέπ και έτσι ο 
ήλιος εμφανιζόταν ξανά. Σε άλλους μύθους, η κόρη του 
Ρα θεά –γάτα Μπαστέτ κυνηγά εις τους αιώνες των 
αιώνων των Απέπ, μην επιτρέποντάς του να βλάψει τον 
πατέρα της.



9)ΆΜΩΝ

• Θεωρείτο γονιμικός θεός- δημιουργός του κόσμου και υπήρξε η 
κύρια θεότητα των Θηβών στην Αρχαία Αίγυπτο, κάτι σαν τον 
«δικό μας» Δία. Εικονίζεται κατά κύριο λόγο με ανθρώπινη 
μορφή, αν και σε αρκετές περιπτώσεις τον βλέπουμε με την 
όψη κριαριού, καθώς, σύμφωνα με τον μύθο, ο Άμων 
μεταμφιέστηκε κάποτε με το κεφάλι και το δέρμα κριού, τον 
οποίο έγδαρε και αποκεφάλισε, όταν ο Σου, θεός της 
ατμόσφαιρας, τον παρακάλεσε να εγκαταλείψει την αορασία 
του. Αποκαλύπτοντας τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο, ο Άμων 
ιεροποίησε τον κριό, με αποτέλεσμα να βρίσκεται υπό την 
προστασία του καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Όπως και με 
αρκετές θεότητες της Αιγύπτου, ο Άμων μεταγενέστερα 
συνενώθηκε με τον θεό Ρα σχηματίζοντας τη μορφή του Άμων-
Ρα, ο οποίος παρέμεινε ο επικεφαλής θεός καθ’ όλη τη 
διάρκεια των αρχαίων Αιγυπτιακών Χρόνων.



10)ΆΝΟΥΒΙΣ

• Ο θεός με το κεφάλι τσακαλιού, συνδέθηκε άμεσα με 
την μουμιοποίηση και γενικότερα με την μετά θάνατον 
ζωή στην Αίγυπτο, όντας ο συνοδοιπόρος των νεκρών 
στο ταξίδι τους στον άλλο κόσμο. Το σκούρο χρώμα 
του δέρματός του υπήρξε σύμβολο της αναγέννησης, 
ενώ υπήρξε ο τέταρτος υιος του Ρα. Μεγαλώνοντας 
βοήθησε τον Όσιρι στο να κατακτήσει τον κόσμο, 
όμως όταν εκείνος δολοφονήθηκε από τον Σετ, 
βοήθησε την μητέρα του Όσιρι να τον μουμιοποιήσει 
και να τον θάψει.



11)ΝΥΤ

• Ήταν η θεά της μητέρας του Οσίρη, της
Ίσις, του Σέθ και της Νεφυθείς. 
Εκπροσωπήθηκε συχνά σε ανθρώπινη
μορφή. Το σώμα του, επιμηκυμένο, 
συμβόλιζε τον ουρανό.

• Καθένα από τα μέλη του παριστάνεται ένα
κεντρικό σημείο, ενώ το σώμα του 
απλώνεται γύρω από τη γη. Το καρύδι
κατέπλυνε τον ήλιο κάθε βράδυ και γέννησε
την επόμενη αυγή. Μπορείτε να το βρείτε
πάνω στα ανώτατα όρια των τάφων, στα
φέρετρα και στις στέγες των ναών.



12)SHU

Αυτός ο θεός ήταν ο σύζυγος του Tefnut και ο πατέρας του Nut και Geb. Μαζί με τη σύζυγό
του ήταν οι πρώτοι θεοί που δημιούργησε ο Atum.

Ο Shu ήταν ο θεός του αέρα και του ηλιακού φωτός. Ήταν συνήθως 

εκπροσωπείται ως άνδρας 

που φορούσε μια κεφαλίδα με τη μορφή ενός φτερού. Η κύρια λειτουργία 

Shu ήταν να 

κρατήσει το σώμα της θεάς Nun και διαχωρίζοντας έτσι τον ουρανό από 

τη γη.



13)GEB

• Ο Θεός ο πατέρας του Οσίρη, του Σέθ και του Νεφίθι, δεν είχε δική τους λατρεία. 
Όντας θεός της γης, σχετίζεται με τη γονιμότητα και πιστεύεται ότι οι σεισμοί ήταν
συνέπεια του γέλιου.



14)AMMIΤ

• Ήταν ένας θηλυκός δαίμονας της
αρχαίας Αιγύπτου. Το σώμα του ήταν
μέρος λιονταριού, ιπποπόταμος και
κροκόδειλος. Θεωρήθηκε θεότητα
κηδείας. Κατοικεί τον αιγυπτιακό
υπόκοσμο που ονομάζεται Duat. Η
Ammit δεν λατρεύτηκε, αλλά φοβόταν
για όλα όσα αντιπροσώπευαν.



15)-AM-HEH

• Ήταν ένας μικρός θεός του υποκόσμου, 
το όνομα του οποίου σήμαινε
"κατακτητής εκατομμυρίων" ή "τρώγο
της αιωνιότητας". Εκπροσωπήθηκε ως
σκύλος με επικεφαλής τον άνθρωπο
που κατοικούσε σε μια λίμνη φωτιάς.



16)ANNAT

• Αιγυπτιακή θεά του πολέμου που είχε
αρκετούς ναούς στην τιμή της. Ο
Φαραώ Ραμς ονόμασε την κόρη του 
Bint-Anat (κόρη του Anat).



17)AMMUM

Επίσης γνωστός ως Amen ή Ammon. Αυτός ο θεός ήταν η κύρια
θεότητα της Θήβας. Έγινε προστάτης των
Φαραώ της πόλης αυτής, όπου τοποθετήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο
του Πάνθεον, μαζί με τον θεό Ra.

Ο συνδυασμός και των δύο θεών προκάλεσε τον

θεό Amun-Ra, 

τον αποκαλούμενο βασιλιά των θεών. 

Εκπροσωπήθηκε με

ανθρώπινη μορφή που φοράει στέμμα με δύο φτερά.



18)MAT

• Αιγυπτιακή θεά που εκπροσωπείται ως
γυναίκα με ανθρώπινο πρόσωπο. Τα
αυτιά της ήταν αγελάδα και φορούσε
κέρατα. Θεωρείται ότι θα μπορούσε να
αντικατασταθεί αργότερα από τη θεά
Hathor.



19)BES

• Σε αντίθεση με άλλους θεούς, ο Βes 
απεικονίστηκε με το πρόσωπό του 
στραμμένο προς τα εμπρός, σε
αντίθεση με τους περισσότερους
Αιγυπτιακούς θεούς που είχαν
τραβηχτεί στο προφίλ.

• Η φιγούρα του ήταν εκείνη ενός
γκροτέσκου νάνου με τη γλώσσα του 
έξω. Ήταν σχετικος με τη διασκέδαση
και την ψυχαγωγία, αλλά και ως θεός
θεματοφύλακα του τοκετού. 
Θεωρήθηκε ότι ο Bes φοβάται τους
δαίμονες τη νύχτα και προστατεύει
τους ανθρώπους από τα επικίνδυνα
ζώα.



20)MUCHIS

• Στην αιγυπτιακή μυθολογία, αυτός ο θεός ήταν η εκδήλωση του στρατιωτικού θεού
Montu. Η εικόνα του ήταν εκείνη ενός άγριου ταύρου, με λευκό σώμα και μαύρο
πρόσωπο. Οι ταύροι που γεννήθηκαν στην περιοχή όπου λάτρευε αυτός ο θεός
θεωρούνταν ιεροί και μούμιζαν όταν πέθαιναν.



21)HAPI

• Ήταν ο θεός της πλημμύρας του 
ποταμού Νείλου. Πιστεύεται ότι ζούσε
στις σπηλιές του πρώτου καταρράκτη
του ποταμού και η λατρεία του 
αναπτύχθηκε γύρω από το Aswan.



22)HATHOR

• Αυτή η θεά ήταν η κόρη του θεού Ρα και
θεωρήθηκε η προστάτιδα των γυναικών, η
αγάπη, η ομορφιά, η ευχαρίστηση και η
μουσική. Εκπροσωπείται τακτικά με τρεις
διαφορετικούς τρόπους: ως αγελάδα, ως
γυναίκα με αγελάδες ή ως γυναίκα με καπέλο
με κέρατα αγελάδων.

• Σε αυτή την τελευταία παράσταση, κρατούσε
συνήθως τον ήλιο ανάμεσα στα κέρατά της. Η
Hathor είχε μια σκοτεινή πλευρά, καθώς
πιστεύεται ότι ο πατέρας της, Ρα, την είχε
στείλει για να τιμωρήσει την ανθρώπινη φυλή
για την κακή συμπεριφορά του. Η Χάχορ
προκάλεσε τόσο φοβερό κακό ότι ο πατέρας
της, τρομοκρατημένος, την έκανε να
επιστρέψει αφού την εξαπατούσε κάνοντας το
ποτό της μπίρα αναμεμειγμένο με αίμα και
δηλητήριο.



23)ΧΕ

• Στην αιγυπτιακή μυθολογία, ήταν η θεϊκή αναπαράσταση της αιωνιότητας. Το όνομά
του σημαίνει "ατελείωτες". Η γραφική του παράσταση ήταν μέσω ενός βατράχου ή
ενός άνδρα με το κεφάλι ενός βατράχου.



24)HORUS

• Αυτός ο θεός ήταν ο γιος του Όσιρις και
της Ίσις και ο θνητός εχθρός του κακού
θεού Σέθ. Εκπροσωπήθηκε ως γεράκι ή
ως άνθρωπος με το κεφάλι γεράκι. 
Μερικές φορές τραβούσε σαν παιδί με
μπούκλες που καθόταν στην αγκαλιά
της μητέρας του.

• Ήταν ο θεός του ουρανού και ο
προστάτης των βασιλιάδων. Υπάρχουν
πολλοί μύθοι για τις μάχες του με τον
Seth, ο οποίος δολοφόνησε τον πατέρα
του και σφετεριστεί το θρόνο του. 
Τελικά ο Χόρος κατάφερε να νικήσει τη
Σεθ και έγινε βασιλιάς της Αιγύπτου.



IMPHOTET

• Ήταν ένας αιγυπτιακός μαθηματικός, ο
οποίος υπηρέτησε ως καγκελάριος του 
Φαραώ κατά τη διάρκεια της τρίτης
δυναστείας. Ήταν ένας από τους λίγους
ανθρώπους στους οποίους χορηγήθηκε
θεϊκή ιδιότητα.

• Ο τάφος που έκτισε ο ίδιος για να είναι
ο τελευταίος χώρος ανάπαυσης, ήταν
κρυμμένος και μέχρι σήμερα, παρά τις
προσπάθειες, δεν βρέθηκε. Πιστεύεται
ότι βρίσκεται κάπου στη Σακκάρα.



25)ISΤAR

• Ήταν η θεά της γονιμότητας, της
αγάπης, του πολέμου και της εξουσίας. 
Ήταν κόρη του Ανού. Το σύμβολό του 
ήταν ένα οκτάγωνο αστέρι. Πιστεύεται
ότι ήταν η θεϊκή προσωποποίηση του 
πλανήτη Αφροδίτη.



26)KEK

• Αυτός ο θεός ήταν η ενσάρκωση της
έννοιας του σκοταδιού στην αρχαία
Αίγυπτο. Θεωρήθηκε ως ένας
ανδρόγυνος θεός και η γυναικεία του 
μορφή ονομάστηκε Keket. Από
ορισμένες απόψεις, οι δύο μορφές της
αντιπροσώπευαν τη νύχτα και την
ημέρα. Σχεδιάστηκαν με ένα κεφάλι
φιδιού.



27)KHEPRI

• Αυτός ο θεός συσχετίστηκε με το
σκαθάρι, αφού αυτό το έντομο
σχημάτιζε σφαίρες βρωμιάς στο
έδαφος, κάτι που οι αρχαίοι Αιγύπτιοι
θεωρούσαν τον τρόπο με τον οποίο ο
ήλιος μεταφέρθηκε στον ουρανό. Ο
Κέπρη συμβόλιζε τη δημιουργία και την
αναγέννηση. Η γραφική παράστασή του 
ήταν αυτή ενός ανθρώπου με κεφαλή
σκαθάρι.



27)KNUM

• Είναι ένας από τους παλαιότερους
αιγυπτιακούς θεούς, που αρχικά
θεωρούνταν η πηγή του ποταμού
Νείλου.

• Θεωρήθηκε ότι ήταν ο δημιουργός των
σωμάτων των ανθρώπινων παιδιών, 
εκείνων που έκανε με πηλό και στη
συνέχεια κατατέθηκε στη μήτρα των
μητέρων τους. Ονομάστηκε επίσης
"θεϊκός αγγειοπλάστης". Η γραφική
παράστασή του ήταν ένας άνθρωπος με
κεφάλι κατσίκας.



28)KNOSUM

• Ο αρχαίος αιγυπτιακός θεός του φεγγαριού. Το όνομά του σημαίνει "ταξιδιώτη", 
ίσως σχετιζόμενο με το ταξίδι του φεγγαριού στον ουρανό τη νύχτα. Αυτός ο θεός
είχε έναν ηγετικό ρόλο στη δημιουργία της ζωής και των πλασμάτων. 
Εκπροσωπήθηκε ως άνδρας με κεφάλι γεράκι, φορώντας ένα καπέλο με τη μορφή
πανσέληνος.



29)MA 'AT

• Αυτή ήταν η αιγυπτιακή θεά της αλήθειας και της δικαιοσύνης, αντιπροσωπευτική
της θεμελιώδους αρμονίας του σύμπαντος. Εμφανίστηκε ως καθιστή γυναίκα με
φτερό στρουθοκαμήλου στο κεφάλι της.



30)MEHEN

• Αυτόσ ο αιγυπτιακό θεό
εκπροσωπήθηκε από ένα φίδι, 
θεωρήθηκε μια προστατευτική θεότητα
που κουλουριασμένη γύρω από το
βασιλιά ήλιο Ra κατά τη διάρκεια της
νυχτερινή κατάβαση του.



31)MONTU

• Ήταν θεός πολεμιστής που έφτασε σε
αυτό το επίπεδο κατά τη διάρκεια της
Ενδέκατης Αιγυπτιακής Δυναστείας. 
Σχετιζόταν με τον βασιλιά Montuhotep, 
ο οποίος συνέδεσε τη Βόρεια Αίγυπτο
και τη Νότια μετά τον πόλεμο.



32)NERFTUM

• Στην Αιγυπτιακή μυθολογία, ήταν
πρώτα ένα λουλούδι λωτού που υπήρχε
κατά τη δημιουργία του κόσμου και
προέκυψε από την πηγή της ζωής. 
Αυτός ο θεός ονομαζόταν επίσης "αυτός
που είναι όμορφος" και "κρίνος του 
ήλιου". Θεωρήθηκε ο γιος του θεού
δημιουργού, του Ptah, και της θεάς
Sekhmet. Ήταν συνήθως απεικονίζεται
ως νεαρός άνδρας με μπλε λουλούδια
στο κεφάλι του.



33)PTAH

• Ήταν ο δημιουργός θεός. Πιστεύεται ότι
είχε ξεκινήσει τον κόσμο από τις
σκέψεις και τα λόγια του. 
Χαρακτηρίστηκε ως μούμια με τα χέρια
του να ξεχωρίζουν ανάμεσα στους
επίδεσμους και να κρατούν ένα
προσωπικό.

• Το κεφάλι του ξυρίστηκε και φορούσε
καπάκι. Αυτός ο θεός σχετιζόταν με
τους τεχνίτες. Ο ιερέας του ναού του 
ονομαζόταν Μεγάλος ηγέτης των
τεχνιτών.



34)NEFITHIS

Η κόρη του Geb και της Nut, αδελφή της Isis, σύζυγος του Seth και της μητέρας του Anubis,

αυτή η θεά εκπροσωπήθηκε ως γυναίκα συνοδευόμενη από τα σύμβολα ενός παλατιού και ένα καλάθι στο κεφάλι της.

Ήταν επίσης γνωστη ως «Κυρά των αρχοντικών» ή «κυρία των ανακτόρων». 

Ήταν τόσο αναστατωμένη από τη δολοφονία του Όσιρη στα χέρια του Σεθ, 

Η οποία βοήθησε την αδελφή του να αναβιώσει Όσιρις. Μαζί με την Ίσις, θεωρείται 

προστάτης των νεκρών. 

Δεν βρέθηκαν ναός αφιερωμένοι αποκλειστικά σε αυτή τη θεά.



35)RENENUTET

• Θεά της διατροφής και της συγκομιδής. 
Λατρεύτηκε κατά τη διάρκεια της
περιόδου συγκομιδής και
παρουσιάστηκε με αφιερώματα και
θυσίες.



36)SESHAT

• Ήταν η θεά της σοφίας και της γραφής. 
Θα μπορούσε να δει σε γραφικές
παραστάσεις ως συγγραφέας βιβλίων. 
Ήταν επίσης γνωστή ως η θεά της
αρχιτεκτονικής, της αστρονομίας, της
αστρολογίας, της κατασκευής, των
μαθηματικών και των στατιστικών.



37)SOBEK

• Ήταν θεός κροκοδείλου. 
Αντιπροσωπεύεται ως αυτό το ζώο σε
ένα βωμό ή ένας άνθρωπος με ένα
κεφάλι κροκοδείλου που φορά ένα
κόμμωση με το σχήμα του ήλιου. Στον
ναό του Κομ Ομόμ, όπου λάτρευε, 
υπήρχε ένας τάφος με ιερούς
κροκόδειλους. Επί του παρόντος, 
μερικά από αυτά τα μουμιοποιημένα
ζώα μπορούν ακόμα να βρεθούν.



38)SIA

• Ήταν η διαιρεμένη προσωποποίηση της
αντίληψης. Αυτός ο θεός είχε μια
σύνδεση με το γράψιμο και όταν
εκπροσωπείται σε ανθρωπόμορφα
μορφή, είδε μεταφέρουν ένα πάπυρο. 
Πιστεύεται ότι ο θεός Atum 
δημιούργησε τη Σία και τον Χου από το
αίμα του.



39)TAWRET

• Στην αιγυπτιακή μυθολογία, αυτή ήταν
μια προστατευτική θεά του τοκετού και
της γονιμότητας. Σχεδιάστηκε ως
ιπποπόταμος με θηλυκά αιλουροειδή
χαρακτηριστικά και ουρά κροκοδείλου. 
Συχνά ονομαζόταν επίσης "κυρία του 
ουρανού", "κυρία του ορίζοντα", "που 
απομακρύνει το νερό" ή "κυρία
καθαρού νερού".



40)TEFNUT

• Αυτή η θεά ήταν η σύζυγος του Shu και της μητέρας του Nut και Geb. Αυτή και ο
σύζυγός της ήταν οι πρώτοι θεοί που δημιούργησε ο Atum. Ήταν η θεά της υγρασίας
και της διάβρωσης και απεικονίστηκε ως μια λέαινα ή ως γυναίκα με λιοντάρι.



41)TUTU

• Αυτός ο θεός εκπροσωπήθηκε ως φτερωτό λιοντάρι, με το κεφάλι ενός άνδρα και
άλλα κεφάλια γερακιού και κροκοδείλου.



42)ΕΝΤΕΛΩΣ

• Αυτή η θεά εκπροσωπήθηκε με το σώμα μιας γυναίκας και το κεφάλι ενός αλόγου



43)WADJ-WER

• Αυτή η θεότητα ήταν η
προσωποποίηση της Μεσογείου. 
Φαίνεται να απεικονίζει τα τείχη
κάποιων ναών κηδειών, όπως στην
πυραμίδα της Σαχούρ.



44)WENGER

• Είναι μια θεότητα του ουρανού και του θανάτου στην αρχαία αιγυπτιακή μυθολογία. 
Λέγεται ότι προστατεύει τη γη και τους κατοίκους της από την άφιξη του "μεγάλου 
χάους".
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