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Μεταθανάτια 
ζωή  

Τρεις βασικές ιδεολογίες  
• Πίστη στην ύπαρξη του Κάτω 

Κόσμου 
• Πίστη στην αιώνια ζωή 
• Πίστη στην αναγέννηση της 

ψυχής  



Ντουάτ, το 
βασίλειο των 
νεκρών, και ο 
βασιλιάς του Κάτω 
Κόσμου, ο Όσιρις. 



Ο κάτω κόσμος 

 Ο κάτω κόσμος, γνωστός ως Ντουάτ, είχε μόνο μια είσοδο, που προσεγγιζόταν από τον τάφο 
του νεκρού. 

 Η ψυχή έμπαινε σε αυτό το βασίλειο και καθώς έμπαινε διάσχιζε ένα διάδρομο με υπέροχα 
αγάλματα. Το μονοπάτι του κάτω κόσμου ήταν διαφορετικό για τους βασιλιάδες και για τους 
κοινούς ανθρώπους. 

 Μετά την είσοδο, οι ψυχές παρουσιάζονται στο θεό Όσιρι. Ο θεός αυτός έκρινε την αρετή της 
ψυχής του νεκρού και χάριζε σε αυτούς που κρίνονταν άξιοι, μια μεταθανάτια ζωή. 

 Στην αρχαία Αίγυπτο, η αιώνια ζωή θεωρούνταν συχνά ως αναγέννηση. Οι ψυχές λοιπόν που 
είχαν ζήσει ενάρετα, οδηγούνταν από τον Όσιρι στην αναγέννηση…  



Θεός Άνουβις 
1. Άνοιγε τον δρόμο για τον Κάτω Κόσμο 
2. Απεικονίζονταν ως ένας μελαμψός άνδρας 
με κεφαλή σκυλιού ή τσακαλιού, ιερού 
τοτεμικού ζώου, Ανούβιδος 
3. Ταυτίζονταν με τον σκύλο φύλακα 
Κέρβερο της ελληνικής μυθολογίας.  



Η Ψυχοστασία στην Αρχαία Αίγυπτο, το ζύγισμα της καρδιάς. 



Ψυχοστασία: 

Αποτελούσε τη πιο σημαντική 
στάση και δοκιμασία για την 

μεταθανάτια ζωή. 

1. Η τελετή αυτή γινόταν στην 
αίθουσα των Δύο Αληθειών ή της 

Διπλής Μαάτ  

2. Στον έναν δίσκο τοποθετούταν 
η καρδιά του ανθρώπου, ενώ σε 

έναν αλλο το ένα φτερό της 
Μαάτ  

3. Σε κάθε ερώτηση των 42 
δικαστών η ψυχή έπρεπε να 
απαντήσει αρνητικά, << δεν 
υπήρξα οκνηρός>>, << δεν 

εξαπάτησα κανέναν>>, << δεν 
έκανα ποτέ κανέναν να κλάψει>> 

4. Αν όμως απαντούσε θετικά, 
και ο δίσκος της καρδιάς βάραινε 

όλο και περισσότερο, το τέρας 
Αμμίτ περίμενε να την 

κατασπαράξει 

5. Αν συνέβαινε αυτό το ταξίδι 
της μεταθανάτιας ζωής της 
ψυχής αυτής θα τελείωνε 

επιτόπου. 



Μάατ 
 Ήταν η θεά που αντιπροσώπευε την ισορροπία, την ηθική, τη δικαιοσύνη, την τάξη και την 
αρμονία. 

 Ρύθμιζε ακόμα τα αστέρια, τις εποχές και τις ενέργειες των θνητών. 

 Το φτερό της Μάατ ήταν το μέτρο που καθόριζε αν οι ψυχές των νεκρών θα περνούσαν στην 
άλλη ζωή. 



Βιβλίο των νεκρών: 
 Με τον όρο αυτό εννοούνται αρχαία αιγυπτιακά κείμενα που 
γράφονταν πάνω στους σαρκοφάγους και αργότερα σε 
παπύρους που θάβονταν μαζί με τους νεκρούς. 

 Περιέχουν κυρίως επωδούς, αριθμούς και μαγικές επικλήσεις 
που επρόκειτο να χρειαστεί ο νεκρός στο ταξίδι του στη 
μεταθανάτια ζωή. 

 Είχαν το ρόλο να καθοδηγήσουν τον νεκρό στις διάφορες 
δοκιμασίες που θα συναντήσει πριν φθάσει στον Κάτω Κόσμο 
(Ντουάτ ).  

 Περιείχαν επίσης φωτογραφίες με τις δοκιμασίες του Κάτω 
Κόσμου αλλά και το χάρτη του Ντουάτ 



Μουμιοποίηση 
  



Μουμιοποίηση: 

Μούμια: ταριχευμένος 
νεκρός 

1.Αφαίρεση των 
σπλάχνων και του 
εγκεφάλου, που 

τοποθετούνταν σε ιερά 
αγγεία με άλατα 

2.Εξωτερικό και 
εσωτερικό πλύσιμο του 
σώματος με αλάτι και 

αρώματα 

3.Επανατοποθέτηση των 
σπλάχνων, κάλυψη του 

σώματος με 
συντηρητικές ρητίνες ή 

ακόμα και με παπύρους. 

4.Τύλιγμα του σώματος 
με λινά υφάσματα,  

τοποθέτησή του μέσα σε 
σαρκοφάγο. 

5.Η καρδιά συνήθως 
έμενε στο σώμα του 

νεκρού καθώς 
θεωρούνταν πηγή του 

πνέυματος. 



Βασιλιάς Χέοπας: 
Ήταν Φαραώ του Παλαιού Βασιλείου της 
Αρχαίας Αιγύπτου.  

Αποτέλεσε το δεύτερο Φαραώ της 4ης 
δυναστείας και η βασιλεία του διατηρήθηκε 
από το 2589 έως το 2566 π. Χ. 

Σε αυτόν αποδίδεται η Μεγάλη Πυραμίδα της 
Γκίζα η οποία αποκαλείται για αυτόν τον λόγο 
και ως η Πυραμίδα του Χέοπα. 



Πυραμίδα 
Χέοπα 



Πυραμίδα του Χέοπα: 
  Ύψος: 146,5 μέτρα 

 Αποτελούσε το υψηλότερο κτήριο του κόσμου για πάνω από 3.800 χρόνια. 

 Το συγκρότημα της πυραμίδας του Χέοπα περιλαμβάνει δύο ναούς νεκρικής λατρείας προς τιμήν 
του Χέοπα. 

 Περιλαμβάνει επίσης, τρεις μικρότερες πυραμίδες για τις γυναίκες του, καθώς και μια μικρότερη 
πυραμίδα με το όνομα <<δορυφόρο>>. 

 Ακόμη αποτελείται από έναν στεγασμένο διάδρομο που ένωνε τους δύο ναούς και μικρότερους 
τάφους οι οποίοι ανήκουν σε ευγενείς και βρίσκονται γύρω από την πυραμίδα. 

  

  



Αντικείμενα 
καθημερινής 
χρήσης 



Οδοντόκρεμα: 
 1. Οι Αιγύπτιοι επιδίωκαν την 

στοματική υγιεινή και έκαναν ό,τι 
μπορούσαν, για να την 
εξασφαλίσουν. 

 2. Ανακαλύφθηκαν πληθώρα 
οδοντοπαστών στους τάφους τους και 
άλλα είδη για τη στοματική τους 
υγιεινή. 

 3. Συνταγή: 

 μύρο, κελύφη αυγών, ελαφρόπετρα, 
στάχτη και οπλές βοδιών  



      Μακιγιάζ ματιών   

 1. Το μαύρο περίγραμμα που τονίζει το μάτι ήταν ο κοινός τόπος για τον καλλωπισμό των 
Αιγυπτίων. 

 2. Συστατικά:  

 μαύρο οξείδιο του χαλκού και καβουρδισμένα αμύγδαλα. 

 3. Το μακιγιάζ αυτό κρατούσε μακριά βακτήρια και βλαβερούς μικροοργανισμούς από το μάτι 
και θεράπευε ακόμα και μολύνσεις των οφθαλμών.         



Κανωπικά 
αγγεία  

 1. Χρησιμοποιούνταν από τους 
Αρχαίους Αιγυπτίους, κατά την 
ταρίχευση, για την αποθήκευση 
και τη συντήρηση των οργάνων. 

 2. Ήταν φτιαγμένα κυρίως από 
ασβεστόλιθο ή ήταν κεραμικά. 

 3. Τα πώματα απεικόνιζαν 
συνήθως το κεφάλι του θεού 
Άνουβι, αλλά και άλλες θεότητες. 



Τοιχογραφίες: 
 Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποίησαν τις 
τοιχογραφίες κυρίως στους 

 τάφους των Φαραώ και των 
αξιωματούχων τους.  

 Ζωγράφιζαν ένδοξες στιγμές που 
χαρακτήριζαν την επίγεια ζωή 
τους.  

 Ο νεκρός έπρεπε να συνοδεύεται 
από αντικείμενα ή ζωγραφιές στο 
δρόμο για τη μετενσάρκωση. 



Θεματική 
 Τα θέματά τους είναι εικόνες από 
κυνήγια, αγροτική ζωή, χοροί, 

 πολεμικοί θρίαμβοι, εργαστήρια 
με τεχνίτες 



Τεχνική: 
 Η τεχνική που χρησιμοποιούν 
είναι το secco, δηλαδή η 
ξηρογραφία. 

 Πάνω σε λείες επιφάνειες 
ζωγράφιζαν με χρώματα που 
είχαν βγάλει από ορυκτά και 
χρησιμοποιούσαν σαν συνδετικό 
υλικό το αυγό, την κουνελόκολλα, 
το κερί . 

  
 Τα χρώματα που 
χρησιμοποιούσαν ήταν κυρίως 
10: μαύρο, άσπρο,γκρι, βαθύ 
κίτρινο, πράσινο από μαλαχίτη, 
μπλε, το γνωστό και ως 

 αιγυπτιακό, κόκκινο, γήινο 
καφετί, βιολετή γη και σκούρα 
ώχρα. 



Σε τι οφείλεται η παρακμή της 
Αιγυπτιακής θρησκείας; 

1. Εισβολή των Ελλήνων στην Αρχαία Αίγυπτο. 

2. Πολλές Ελληνικές πεποιθήσεις εντάχθηκαν στον πολιτισμό των 
Αιγυπτίων. 

3. Σταδιακή εξάλειψη των Φαραώ  

4. Κατακερματισμός των θρησκευτικών πρακτικών των Αιγυπτίων 

5. Διάδοση του Χριστιανισμού κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, και ολική 
εξαφάνιση της Αιγυπτιακής Θρησκείας.    



Οι σημερινοί 
Κόπτες της 
Αιγύπτου 



Κόπτες: 

 Οι Κόπτες είναι εθνοθρησκευτική ομάδα, η οποία κατοικεί κυρίως 
στην περιοχή της σημερινής Αιγύπτου, όπου και αποτελούν τον 
σημαντικότερο χριστιανικό πληθυσμό. Οι Κόπτες αποτελούν, 
επίσης, την σημαντικότερη πληθυσμιακή ομάδα Χριστιανών στο 
Σουδάν και τη Λιβύη. Ιστορικά, ομιλούν την Κοπτική γλώσσα, η 
οποία αποτελεί άμεσο απόγονο της Δημοτικής αιγυπτιακής η οποία 
ομιλούνταν κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής περιόδου. Η Κοπτική 
γλώσσα αποτελεί αντικείμενο μελέτης της Κοπτολογίας και 
παραμένει σε χρήση ως λειτουργική γλώσσα, παρά το γεγονός πως 
η πλειονότητα των Κοπτών σήμερα ομιλούν τα Αραβικά.  
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