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ΑΙΓΥΠΤΟΥ



Η Κατάρα του Τουταγχαμών
• Η κατάρα του Τουταγχαμών ουσιαστικά λέει πως όποιος

ταράξει την ηρεμία του Φαραώ θα βρει τον θάνατο του. Ο

μύθος αυτός διδάσκει τον σεβασμό που πρέπει να

δείχνουν οι Αιγύπτιοι στους Φαραώ καθώς θεωρούνταν

ιερά πρόσωπα.



Ιστορικά γεγονότα

● Ο βασιλιάς Τουταγχαμών γεννήθηκε

γύρω στο 1347 π.Χ. και διαδέχθηκε

το φαραώ Αχενατόν σε ηλικία μόλις

11 ετών.

● Πέθανε ξαφνικά, σε ηλικία 19 ετών.

Η αίτια του θανάτου του δεν είναι

ξεκάθαρη.

● Το γεγονός ότι ο τάφος του

Τουταγχαμών δεν βεβηλώθηκε από

τους ληστές, σε συνδυασμό με το

νεαρό της ηλικίας του και τις

αβέβαιες συνθήκες θανάτου του

έκανε πολλούς να αναφέρονται στο

θρύλο της κατάρας που τον

συνόδευε.



Η σαρκοφάγος του
Τουταγχαμών

Η τριπλή σαρκοφάγος στην

οποία θάφτηκε ζύγιζε 200 κιλά

και ήταν ολόκληρη φτιαγμένη

από χρυσάφι. Ανοίχτηκε στις 16

Φεβρουαρίου του 1923 και μέσα

της βρέθηκε ακέραιο το σώμα

του βασιλιά, τυλιγμένο σε λινά

υφάσματα που είχαν προσευχές

και κοσμήματα που θα τον

συνόδευαν στην άλλη ζωή. Η

νεκρική μάσκα είναι φτιαγμένη

από χρυσάφι και πολύτιμους

λίθους και ζυγίζει πάνω από 10

κιλά.



Το ημερολόγιο ενός υπηκόου

Το ταξίδι ξεκίνησε το πρωί με προορισμό την Αίγυπτο ... το φέρετρο του

Τουταγχαμών βρισκόταν καλά τοποθετημένο στο μπροστινό μέρος του πλοίου ...

εκεί που δύσκολα είχαν πρόσβαση οι ταξιδιώτες. Ο γνώριμος ήχος ακούστηκε

"παρακαλούμε όλους τους επιβάτες να μην κινούνται στο μπροστινό μέρος του

πλοίου. Το πλήρωμα σας εύχεται ένα ευχάριστο ταξίδι".

μας παρακάλεσαν να απομακρυνθούμε
από τον τάφο, ρωτήσαμε γιατί και μας
είπαν ότι επρόκειτο για έναν αιγύπτιο
βασιλιά που γύρω από το όνομα του
επικρατούσε μια κατάρα.
... Τότε ένας ναύτης γέλασε δυνατά,
πήγε κοντά και φώναξε ... ΕΓΩ! Δεν
πιστεύω σε κατάρες
...έκανε το λάθος να χτυπήσει με το πόδι
το φέρετρο του αρχαίου βασιλιά!
... έκανε το λάθος να ... ταράξει την
ηρεμία του βασιλιά ..."
... δεν υπήρξε επόμενη ημέρα.



Η ιστορία του Ρα

Ο Ρα ήταν ο θεός Ήλιος, ο

βασιλιάς των θεών και

δημιουργός όλων των

πραγμάτων,

συμπεριλαμβανομένης και της

ανθρωπότητας. Για πολύ καιρό,

έζησε στη γη και κυβέρνησε

ένα ένδοξο βασίλειο. Όταν

όμως άρχισε να γερνάει,

τον χλεύαζαν και τον κορόιδευαν.



Το συμβούλιο των θεών

Για αυτό τον λόγο ο Ρα κάλεσε

τους θεούς σε συμβούλιο για να

ζητήσει την συμβουλή τους.

Τότε ο πατέρας του ο Νουν τον

συμβούλεψε να στείλει την θεά

Σεκχμέτ να τιμωρήσει τους

ανθρώπους για την ασέβεια τους.



Η οργή της Σεκχμέτ

Έτσι ο Ρα γέμισε την Σεκχμέτ με οργή για το ανθρώπινο είδος και

εκείνη πήγε αμέσως στον ανθρώπινο κόσμο με έναν σκοπό

Να σκοτώσει όσους είχαν προσβάλει τον Ρα.

Η οργή της όμως έφτασε στο σημείο να θέλει να σκοτώσει και

τους αθώους. Αυτό όμως δυσαρέστησε τον Ρα καθώς ήθελε να

κυβερνήσει τους ανθρώπους και όχι να τους αφανίσει.



Το τέχνασμα του Ρα

Υπήρχε μόνο ένας τρόπος για να

σταματήσει την Σεκχμέτ, έπρεπε να την

εξαπατήσει.

Διέταξε τους συνοδούς του να ετοιμάσουν

επτά χιλιάδες βάζα μπύρας και να τα

αναμείξουν

με το αίμα αυτών που είχαν σκοτωθεί. Το

πρωί ο Ρα είπε στους υπηρέτες του να

μεταφέρουν την μπύρα στον τόπο όπου η

Σεκχμέτ θα έσφαζε το υπόλοιπο της

ανθρωπότητας. Οι υπηρέτες του Ρα έχυσαν

το μείγμα μπύρας στα χωράφια.



Η σωτηρία της ανθρωπότητας

Η Σεκχμέτ ήρθε σε αυτόν τον τόπο,

όπου η μπύρα πλημμύρισε τα πεδία.

Κοιτάζοντας προς τα

κάτω, το βλέμμα της πιάστηκε από το

είδωλό της, και την ευχαρίστησε.

Ήπιε την μπύρας,

μέθυσε και αποκοιμήθηκε. Τότε ο Ρα

της άλλαξε τον ρόλο και αντί να

σκοτώνει και να

φοβίζει τους ανθρώπους, θα βοηθά

άνδρες και γυναίκες γεμίζοντας τις

ψυχές τους με

αγάπη. Έτσι άλλαξε το όνομα της

από Σεκχμέτ σε Άθωρ.



Β. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ



Ψυχολογική ανάγκη για τη
δημιουργία μύθων

• Μύθος: Η δημιουργία ιερών ή θρησκευτικών αφηγήσεων
(ιστοριών)που το περιεχόμενο τους σχετίζεται με την προέλευση ή
τη δημιουργία φυσικών , υπερφυσικών ή πολιτιστικών
φαινομένων.

• Εκφράζουν τις εμπειρίες των ανθρώπων στην προσπάθεια τους
να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τον κόσμο που τους
περιβάλλει.

• O μύθος αποτελεί προσπάθεια ερμηνείας της σχέσης μεταξύ
πρωτόγονου ανθρώπου και φυσικών δυνάμεων.



Ψυχολογική Ανάλυση

• Οι μύθοι από την Αρχαία Αίγυπτο περιγράφουν τις ενέργειες των
Αιγυπτιακών θεών ως ένα μέσο ερμηνείας και κατανόησης του κόσμου.

• Οι Αιγυπτιακοί μύθοι χρησιμεύουν για να δικαιολογήσουν τις ανθρώπινες
παραδόσεις και για να απευθύνουν θεμελιώδεις ερωτήσεις σχετικά με τον
κόσμο.

• Οι ενέργειες και οι
αλληλεπιδράσεις των θεών στους
μύθους κυβερνούν τη
συμπεριφορά όλων των δυνάμεων
και στοιχείων.

• Στους μύθους οι Αιγυπτιακές
θεότητες παρουσιάζουν φυσικά
φαινόμενα από σωματικά
αντικείμενα όπως η γη ή ο ήλιος
για να εκφράσουν δυνάμεις όπως
η γνώση και η δημιουργικότητα.



• Οι πολλαπλές εκδοχές του ίδιου μύθου εκφράζουν
διαφορετικές απόψεις του ίδιου φαινομένου.

• Τα πολλαπλά σύμβολα στην Αιγυπτιακή μυθολογία
εκφράζουν ιδέες πολύ περίπλοκες για να κατανοηθούν μέσα
από μια όψη.

• Η Αιγυπτιακή μυθολογία έχει βασικά θέματα την σύγκρουση
ανάμεσα στους υπερασπιστές της Maat και των δυνάμεων
της διαταραχής , τη σημασία του Φαραώ στην διατήρηση της
Maat ,τον συνεχόμενο θάνατο και την αναγέννηση των θεών.



Δ.ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΣΤΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ
ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ



Η επίδραση των μύθων στην
Αιγυπτιακή κουλτούρα

Στη θρησκεία:
Επειδή οι Αιγύπτιοι

σπάνια περιέγραφαν τις
θεολογικές τους ιδέες
κατηγορηματικά, οι
σιωπηρές ιδέες

συγκροτούσαν ένα
μεγάλο μέρος της

Αιγυπτιακής θρησκείας.
Σκοπός της Αιγυπτιακής

θρησκείας ήταν η
συντήρηση του maat,
και οι ιδέες των μύθων
ήταν σημαντικές για το

maat.



Στην τέχνη

• Οι εικόνες των
θεών και των
μυθικών
γεγονότων
εμφανίζονται
παράλληλα με
θρησκευτικά
κείμενα σε
τάφους, ναούς
και επιτύμβια
κείμενα.



Στη Λογοτεχνία
• Τα θέματα και
τα μοτίβα από
την μυθολογία
εμφανίζονται
συχνά και
στην
λογοτεχνία.
Μερικές
ιστορίες
παίρνουν ένα
μεγάλο μέρος
της πλοκής
τους από
διάφορα
μυθικά
γεγονότα.



Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία

• https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_mythology

• http://tvxs.gr/news/politismos/mythos-kai-
koinoniki-pragmatikotita-toy-zisi-d-papadimitrioy

• Google images

• www.egyptianmythology.com

• Wikipedia



ΤΕΛΟΣ



 Ο Ε.Τριβιζάς στην ερώτηση: «Ένα

παραμύθι είναι μόνο μία φανταστική

ιστορία;» απάντησε :

«Δεν γράφω παραμύθια για να περάσω

μηνύματα ή μία άποψη. Αν ήθελα κάτι

τέτοιο θα έγραφα ένα άρθρο. Ο κόσμος

του παραμυθιού δεν πρέπει να

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».



 Ο μύθος-θρύλος είναι ένα ιδιαίτερο είδος ιστορίας,
ανεξήγητα γεγονότα ή και μεταφυσικά πολλές
φορές στα μάτια των ανθρώπων. Διερευνούνται
ως αποσπασματικές πηγές προφορικής ιστορικής
αφήγησης ως ενδείξεις κοινωνικών αξιών που
διαμορφώνουν κοινωνικό χάρτη μιας ομάδας
ανθρώπων.

 Ο μύθος σχηματοποιεί για εμάς τον κόσμο και
επιπλέον παρέχει ερμηνείες για τη ζωή και τη
συμπεριφορά μας.

 Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται το μύθο, τα
συμβολικά του νοήματα, και τα χαρακτηριστικά
του, προκειμένου να οργανώσουν και να
καθοδηγήσουν τη ζωή τους, να ταυτιστούν με
ήρωες και να γεμίσουν πίστη και αυτοπεποίθηση.



 θέλουμε να ακούμε παραμύθια γιατί όλα
έχουν ένα καλό τέλος και όσες δυσκολίες
και αντιξοότητες περάσουν οι ήρωες
των παραμυθιών στο τέλος θα τα
καταφέρουν με την προσπάθεια τους
και έτσι δίνουν την ψευδαίσθηση και την
πίστη σε αυτούς που τα διαβάζουν και
τα ακούνε ότι και αυτοί μπορούν να
καταφέρουν να πραγματοποιήσουν τα
όνειρά τους.

 Ακόμα πιστεύουμε στους μύθους επειδή
έχουν ενδιαφέρον και δράση και



Αιώνες πιο πριν, ο Ησίοδος, ο Αίσωπος, ο
Σωκράτης, ο Πλάτωνας, Ο Οβίδιος, ο Χριστός, ο
Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο Λαφοντέν, ο Κριλόφ, ο
Τολστόι, ο Ταγκόρ, ο Λέσιγκ, ο Κίπλιγκ, ο Λούθηρος,

ο Κοραής, ο Κολοκοτρώνης, χρησιμοποίησαν τους
μύθους για την εποπτική διδασκαλία των
υψηλότερων ηθικών εννοιών στους μαθητές τους.

Συμπερασματικά οι μύθοι αποτελούν μία έκφραση της αλήθειας,

ενδυομένης των συμβόλων και της αλληγορίας, είναι η
συμπύκνωση και κωδικοποίηση της
πραγματικότητας,προκειμένου αυτή να διασωθεί κατά τη
μακραίωνη διαδρομή της ανθρωπότητας.Η διαπίστωση αυτή
παρέχει πειστική εξήγηση στο γεγονός ότι, αφ' ενός οι Μύθοι
προσέλαβαν μία διαχρονική θεώρηση, αφ'ετέρου ότι παραλλαγές
τους εμφανίζονται σε παγκόσμια έκταση.
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Δύο Βασικοί Μύθοι
1.Θεϊκή προέλευση του αυτοκράτορα

2.Η ιστορία της Ο-Τέι

Μιχαήλ Ισούφη



Θεά Αματεράσου



Θεϊκά δώρα



Αυτοκράτορας Τζίμου Τέννο



Ο-Τέι



Ορεινό χωριό



Παραδοσιακός ιαπωνικός γάμος



Συμβολισμός
Μαρία Λέκκα

• Δράκος= δύναμη από την μυθολογία
πολλών λαών



• Αυτοκράτορας= η εξουσία με τους φορείς της.
Επίσης χαρακτηρίζεται από δύναμη , πειθαρχία,
ευθύτητα, υπηρέτηση του νόμου και της τάξης
και απεχθάνεται τον ανταγωνισμό.

Αυτοκράτορας



Πεταλούδα

• Πολύχρωμη= ο
θάνατος στην
οικογένεια

• Λευκή= η ψυχή ενός
προγόνου, ευλογία.



Κιμονό

• Με μακριά μανίκια=
Μία γυναίκα ελεύθερη

• Με κοντά μανίκια=
Μία γυναίκα
παντρεμένη



Ψυχολογική Ερμηνεία των Μύθων
Τζένη Γκιούζι



Επιρροές
• Θρησκεία- Κοσμοθεωρία
του Σίντο

Σύμφωνα με τη Σίντο, η φυσική

κατάσταση του κόσμου είναι μια
κατάσταση αρμονίας, στην οποία
τα θεικα, τα φυσικά και τα
ανθρώπινα στοιχεία έχουν στενή
σχέση

• Κώδικας τιμής των
Σαμουράι
<<Μπουσίντο>>

Η παράδοση στον εχθρό ήταν

ατιμωτική γι’αυτό προτιμούσαν να
κάνουν χαρακίρι. Ήταν ένας
έντιμος τρόπος να πεθάνεις
κάποιος στο πεδίο της μάχης.



Ξίφος

1. Διαρκεί 100 ημέρες

2. Συνδυάζει σκληρό και
μαλακό ατσάλι

3. Στολισμός:

α) Λωτός

β)Δράκος

4. Δοκιμασία: κοπή
μπαμπού



ΑΞΙΕΣ
• Συναίσθημα ευγνωμοσύνης

• Σεβασμός για τη ζωή

• Βαθιά εκτίμηση για την ομορφιά και

την δύναμη της φύσης

• Αγάπη για την αγνότητα και την καθαρότητα

• Η προτίμηση για το απλό στην σφαίρα της αισθητικής



Αρχέτυπα

Μανθόπουλος Απόστολος



Η έννοια του αρχετύπου

*Ο όρος αρχέτυπο σηµαίνει αρχικός τύπος, ό,τι δηλαδή
θα χρησιµεύσει ως υπόδειγµα, πρότυπο, µοντέλο.

* Τα αρχέτυπα µας καθοδηγούν σε ορισµένες βασικές
συµπεριφορές όντας αντιπρόσωποι, ως προς τα πιο

χαρακτηριστικά τους στοιχεία, εικόνων, ιδεών,
εµπειριών και συναισθηµάτων.

*Στα αρχέτυπα µελετητές διαφόρων σχολών βρίσκουν
τα θεµέλια πολλών εκδηλώσεων του ανθρώπου, όπως

των µύθων, της λογοτεχνίας, της τέχνης, των
συµβολισµών και όλων των βασικών συλλήψεων της

επιστήµης.
*Αρχέτυπα. Εικόνες αρχέγονες, που χρονικά περίπου
συµπίπτουν µε την εµφάνιση του πρώτου ανθρώπου.
Εκφράζουν µορφές συµπεριφοράς, ίδιες περίπου σε

όλους, ανεξάρτητα χώρου και χρόνου.



Το Αρχέτυπο Σύμβολο του
Ερπετού

• Στην μυθολογία το ερπετό συμβολίζει την
Γονιμότητα και την Τεκνοποίηση, τον Θάνατο και
την ανάσταση ( λόγω της αλλαγής του δέρματός
του που σχετίζεται με την αναγέννηση) και στις
πρώιμες σχολές Μυστικισμού ήταν το σύμβολο
του Λόγου. Το «Φως» καθορίζεται μεταφορικά
από το ερπετό που αποκαλείται “Kundalini”, που
βρίσκεται κουλουριασμένο στην βάση της
σπονδυλικής στήλης και παραμένει αδρανές
στον άνθρωπο που ακόμη δεν έχει αφυπνιστεί.




