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ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Θεοί:
Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των Αιγυπτίων στις 

πρώιμες περιόδους είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν 
σε διακριτές ομάδες:

• Εννεάδα της Ηλιούπολης, με κυρίαρχη θεότητα τον 
Ατούμ.

• Ογδοάδα της Ερμούπολης, με κυρίαρχη θεότητα τον 
Ρα.

• Τριάδα της Ελεφαντίνης, Κνουμ-Σατέτ-Ανουκέτ, με 
κυρίαρχη θεότητα τον Κνουμ.

• Τριάδα των Θηβών, Άμων-Μουτ-Κχονσού, με κυρίαρχη 
θεότητα τον Άμωνα.

• Τριάδα της Μέμφιδας Πτα-Σεκχμέτ-Νεφερτέμ , με 
κυρίαρχη θεότητα τον Πτα.



Εννεάδα της Ηλιούπολης
Θεογονία
• Το πρώτο γεγονός στη δημιουργία υπήρξε η ανάδυση του

Ατούμ, από τον Νουν. Ο Ατούμ ταυτίζεται με τον Ρα, η
ανάδυσή του ερμηνεύεται ως άφιξη του φωτός που διαλύει
το σκότος του Νουν. Ο Ρα-Ατούμ συμβολίζεται με το πτηνό
Μπένου ή φοίνιξ και τον σκαραβαίο.

• Ο Ατούμ δημιούργησε τον Σου, εκπρόσωπο της ζωής και την 
Τεφνούτ, εκπρόσωπο της παγκόσμιας τάξης για τη συνέχιση 
της δημιουργίας. Την εποπτεία τους ανέλαβε το Μάτι του 
Ατούμ που αναζητά τις δύο θεότητες στα ύδατα του Νουν για 
την επανένωση τους με τον Ατούμ. Έτσι θέτει τέλος στην 
πρώτη φάση της αυτοδημιουργίας του Ατούμ, με την 
επιστροφή των Σου και Τεφνούτ.

• Η τρίτη θεϊκή γενεά, ο Γκεμπ και η Νουτ, διαμορφώνουν τη 
μυθική γεώσφαιρα (Ουρανός και Γη), πάνω στην οποία η 
τέταρτη γενεά Σετ, Νέφθυς, Όσιρις και Ίσις οικοδομεί το 
μυθικό τέλειο βασίλειο ή «χρυσό αιώνα».



Εννεάδα της Ηλιούπολης

Κοσμογονία
• Όταν ο Ατούμ επανενώθηκε με τον Σου και την 

Τεφνούτ, έκλαψε από τη χαρά του και από τα 
δάκρυά του γεννήθηκαν άνθρωποι και 
εγκατέλειψε τα αρχέγονα ύδατα ξεκινώντας τη 
δημιουργία του κόσμου. Ο Σου και η Τεφνούτ
γέννησαν τον Γκεμπ-Γη και την Νουτ-Ουρανό. 

• Θεότητες όπως ο Ώρος με τις τέσερις αδελφές 
και τους τέσσερις αδελφούς του συμπληρώνουν 
την ηλιουπολιτική κοσμογονία δημιουργώντας 
την πολυμορφία της ζωής πάνω στη γη



Ογδοάδα της Ερμούπολης
Οι Θεότητε
Η ομάδα των οκτώ θεοτήτων που χωρίζεται σε τέσσερα ζεύγη:
• Νουν / Νουνέτ Άμων / Αμουνέτ
• Κουκ / Κοκέτ Χε / Χεκέτ
• Οι θεοί και οι θεές δημιούργησαν μαζί τον κόσμο και τον 

διακυβέρνησαν σύμφωνα με την παράδοση για μια μεγάλη 
περίοδο (χρυσή εποχή). Ολοκληρώνοντας το έργο της δημιουργίας 
πήγαν να ζήσουν στον Κάτω Κόσμο. Από εκεί  επηρεάζουν τις 
πλημμύρες του Νείλου και την ημερήσια διαδρομή του Ηλίου. 

• Από τις τέσσερις αρσενικές θεότητες οι δύο -Νουν και Άμων- είναι 
παρόντες και σε άλλες κοσμογονικές αφηγήσεις, ενώ βάσει της 
ετυμολογίας του ονόματός τους ο Χε συνδέεται με το άπειρο, ο 
Νουν με το νερό, ο Κουκ με το σκότος και ο Άμων με τον αέρα ή το 
αόρατο.



Σημαντικότεροι θεοί

Ρα
• Θεός του Ήλιου. Ήταν ο πρώτος βασιλιάς και ο δημιουργός των πάντων,

βάσει μιας παράδοσης αναδύεται από τον Νουν και βάζει σε τάξη τα 
στοιχεία του χάους. Γεννιόταν κάθε πρωί με την αυγή και πέθαινε –
συμβολικά- με το ηλιοβασίλεμα, ξεκινώντας το ταξίδι του για τον κάτω 
κόσμο. Εικονίζεται φορώντας έναν ηλιακό δίσκο στο κεφάλι του.

Όσιρις
• Σύζυγος και αδερφός της Ίσιδας και θεός της σοφίας και του πολιτισμού, ο 

Όσιρις δολοφονήθηκε από τον σατανικό αδερφό του Σετ και αναστήθηκε 
χάρη στη μαγεία της η Ίσιδας. Καθώς  αναστήθηκε ο Όσιρις έκανε έναν 
γιο, ενώ ο Όσιρις έγινε βασιλιάς των Νεκρών και κριτής του κάτω κόσμου. 
Ο Αιγύπτιοι θεωρούσαν τον Όσιρι νικητή του Θανάτου και επομένως κάθε 
φαραώ που πέθαινε γινόταν Όσιρις.

Ώρος
• Εκδικήθηκε τον θάνατο του πατέρα του και έσφαξε τον θείο του Σετ, ενώ 

έγινε βασιλιάς της Αιγύπτου. Οι πρώτοι Φαραώ επικύρωσαν την εξουσία 
τους στο βασίλειο παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως μετενσάρκωση του 
Ώρος.





Μυθολογία Ασάντι (ΓΚΑΝΑ)
• Ο σημαντικότερος θεός στο πάνθεον της μυθολογίας των 

Ασάντι της Γκάνας είναι ο Νυάμε, (Nyame) ο παντογνώστης 
και πανίσχυρος, θεός-ουρανός. Η σύζυγός του είναι η 
Ασάσε Γιάα (Asase Yaa) εκπροσωπεί τη μητέρα θεά της 
γονιμότητας και οι σημαντικότεροι γιοι τους ο Μπία, (Bia) 
και ο Τάνο (Tano).  Από τους υπόλοιπους γιούς άλλος ήταν 
βροχοποιός, άλλος η ηλιακή ακτινοβολία (κ.λπ.) Η λατρεία 
του Νυάμε ήταν αποκλειτικό προνόμιο των φυλετικών 
βασιλιάδων, ενώ ο απλός λαός επιτρεπόταν να λατρεύει 
μόνο τους γιους του.

• Ο Τάνο είναι ένας από τους σημαντικότερους θεούς των 
Ασάντι. 'Όλοι οι άλλοι θεοί, ειδικά οι ποτάμιοι θεωρούνται 
παιδιά του Τάνο. 

• Ο Ανάνσι (Αράχνη είναι ένας πολιτισμικός ήρωας είναι 
κεντρικό πρόσωπο στους λαϊκούς μύθους των Ασάντι, 
όπου απεικονίζεται ως κατεργάρης.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%9C%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%81%CF%89%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1


Μυθολογία Κχοϊκχόι (Ν. Αφρική)
• Οι Κχοϊκχόι ( Khoikhoi ) είναι μία εθνική ομάδα από τη 

νότια Αφρική.
• Ο ανώτερος θεός των Κχοϊκχόι είναι ο Γκαμάμπ ( Gamab ), θεός του 

ουρανού και της μοίρας. Ρίχνει βέλη από τους ουρανούς στους 
θνητούς, σκοτώνοντάς τους.

• Ο Τσούι ( Tsui ή Tsui'goab ) είναι ο θεός της μαγείας, της βροχής και 
του κεραυνού. Ο Γκουνάμπ ( Gunab ) είναι ένας κακός θεός.

• Ένας από τους σημαντικότερους ήρωες των Κχοϊκχόι ήταν ο Χεϊτσί-
εϊμπίμπ ( Heitsi-eibib ) ή απλά Χεϊτσί, που ήταν γόνος μιας 
αγελάδας και του μαγικού χόρτου που η αγελάδα έφαγε. Ήταν 
θρυλικός κυνηγός, μάγος και πολεμιστής και αυτός που σκότωσε 
το Γκα-γκορίμπ ( Gago-rib ). Επίσης σε πολλές περιπτώσεις πέθαινε 
και επανερχόταν στη ζωή. Κηδευτικοί σωροί από πέτρες για τον 
Χεϊτσί υπάρχουν σε πολλές τοποθεσίες στη νότια Αφρική. 
Λατρεύεται ως θεός του κυνηγιού.

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%87%CE%BF%CF%8A%CE%BA%CF%87%CF%8C%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%81%CF%89%CE%B1%CF%82


Μυθολογία Λοτούκο (Σουδάν)

• Οι Λοτούκο είναι εθνική ομάδα από το Σουδάν .

• Ο σημαντικότερος θεός ονομάζεται Αγιόκ ( Ajok ) . 
Είναι γενικά καλός και ευεργετικός , αλλά μπορεί και 
να εξαγριωθεί . Μια φορά απάντησε στις προσευχές 
μιας γυναίκας που ζητούσε να αναστηθεί ο γιος της . 
Ο σύζυγός της όμως εκνευρίστηκε και σκότωσε ξανά 
το παιδί . Ο Αγιόκ ενοχλήθηκε από τις πράξεις του 
και ορκίστηκε ποτέ ξανά να μην αναστήσει κανένα 

Λοτούκο . Έτσι ο θάνατος είναι μόνιμος .

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AC%CE%BD


Μυθολογία Τουμπούκα (Μαλάουι)

• Οι Τουμπούκα είναι εθνική ομάδα που ζει στο Μαλάουι. Ο 
σημαντικότερος θεός τους είναι ο Κιούτα ( Chiuta ), ο οποίος είναι 
παντοδύναμος, παντογνώστης και αυτοδημιούργητος. Επίσης είναι θεός 
της βροχής και της γονιμότητας.

• Η Τουμπούκα, όπως οι περισσότερες Αφρικανικές γλώσσες, έχει 
πολλούς μύθους που συνθέτουν την πολιτιστική της κληρονομιά. Οι 
μύθοι αυτοί λέγονται συνήθως γύρω από φωτιές αργά τη νύχτα, συχνά 
με τη συνοδεία τυμπάνων και χορικών. Σκοπό έχουν να διδάξουν στα 
παιδιά μια ηθική συμπεριφορα, αλλά και να διασκεδάσουν .

• Οι περισσότεροι από αυτούς τους μύθους έχουν χάσει τη δυναμή τους 
μετά την επαφή με τα δυτικά ήθη. Ωστόσο, αρκετοί έχουν υπερνικήσει τις 
δυσκολίες των αλλαγών και έχουν επιβιώσει. Γνωστές 
ως vidokoni (φανταστικές ιστορίες) οι ιστορίες αυτές έχουν πάντα ως 
υπόβαθρο ένα ηθικό δίδαγμα.

• Στην μυθολογία Τουμπούκα αναφέρονται τρία ζώα περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλα: η φούλου (fulu/χελώνα) , ο καλούλου (kalulu/λαγός) 
και η τσίμπβε (chimbwe/ύαινα) . Η φούλου θεωρείται το πιο σοφό ζώο, η 
τσίμπβε κατεργάρα και ο καλούλου ο έξυπνος παραπλανητής που μπορεί 
να νικηθεί μόνο από τη φούλου.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82
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