
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η σχέση του ανθρώπου με το Θείο ονομάζεται θρησκεία. Η ετυμολογία 

της λέξης προέρχεται από την λατινική λέξη religare/relegere που 

σημαίνει συνδέομαι, εννώνομαι είτε από την ελληνική λέξη θρώσκω που 

σημαίνει αναβαίνω. Για την ύπαρξη της θρησκείας απαιτούνται δύο όροι: 

το Θείο και το ανθρώπινο.Ο άνθρωπος σαν ανώτερο ον, είχε από πάντα 

την ανάγκη να προσπαθεί να εξηγεί με λογικό τρόπο τα φαινόμενα που 

συμβαίνουν γύρω του. Όμως για κάποια συμβάντα δεν κατάφερε να 

δώσει απάντηση, αποδίδωντας έτσι την ευθύνη σε υπερφυσικά όντα, τις 

θεότητες. Ένας ακόμη λόγος της επινόησης  των θεοτήτων είναι ότι από 

την αρχή της δημιουργίας του κόμου ο άνθρωπος ένιωθε αναφαλής και 

αδύναμος να ανταπεξέλθει στις δυσκολείες της καθημερινής ζωής, 

γι’αυτό και απευθυνόταν σε αντίστοιχους θεούς προστάτες π.x. : Στην 

αρχαία ελληνική θρησκεία ο θεός Δίας ήταν ο εκπρόσωπος των 

κεραυνών. Στην εργασία που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε μερικές 

αρχαίες θρησκείες που έχουν εκλείψει. 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

Η θρησκεία της αρχαίας αιγύπτου ήταν πολύ σημαντική στους Αρχαίους 

Αιγυπτίους. Επηρεάστηκε έντονα από την παράδοση η οποία τους 

ανάγκασε να αντισταθούν στις διάφορες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές.  

Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των Αιγυπτίων στις πρώιμες περιόδους 

είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν σε πέντε 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-Κχονς, με κυρίαρχη θεότητα τον 

Άμωνα.  



 Τριάδα της Μέμφιδας Πτα-Σεκμέτ-Νεφερτέμ, με κυρίαρχη 

θεότητα τον Πτα.  

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΘΕΟΙ ΗΤΑΝ :  

• Ρα  

• Ίσις  

• Ώρος  

• Όσιρις  

• Σετ 

 

• Ο Ρα ήταν για τους Αιγύπτιους ο θεός ήλιος με κεφάλι γερακιού. 

Ενώθηκε με τον Άμμων και αποτέλεσε τη μεγάλη δυναστική 

θεότητα της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι υποστήριζαν ότι αυτός 

έφτιαχνε τους ανθρώπους, και αυτοαποκαλούνταν τα ζωντανά του 

Ρα. Στο κεφάλι του είχε έναν ηλιακό δίσκο και το κεφάλι  

γερακιού.  

 

Ο Ώρος ήταν  ηλιακός θεός. Απεικονίζονταν ως γεράκι ή άνθρωπος με 

κεφαλή γερακιού.  

Οι Αιγύπτιοι ονόμαζαν το γεράκι με τη λέξη χορ, ομόηχη μιας άλλης, που 

σημαίνει «ουρανός». Επειδή το γεράκι πετά σε μεγάλα ύψη, φαντάζονταν 

τον ουρανό ως θεϊκό γεράκι, τον δε Ήλιο και τη Σελήνη ως τα μάτια του. 

 

Ίσις, η βασίλισσα του θρόνου. Ήταν αρχικά  πολύ μικρή θεότητα 

του Δέλτα του Νείλου. Από τα αρχαία ακόμη χρόνια, η πολιτική του 

ιερατείου την έδωσε σύζυγο τον θεό Όσιρι, μαζί με τον οποίο και τον γιο 

της Ώρο σχημάτισε την Οσιρική τριάδα.Η Ίσιδα συνήθως απεικονίζονταν 

με κέρατα ανάμεσα στα οποία υπήρχε ένας δίσκος. 

 



Ο Όσιρις, όντας αρχικά θεός της φύσης, ενσάρκωση του πνεύματος της 

βλάστησης, που πεθαίνει κατά το θερισμό και αναγεννάται όταν 

φυτρώνει ο σπόρος,λατρεύθηκε σε ολόκληρη την αρχαία Αίγυπτο ως 

θεός των νεκρών. Ο Όσιρις απεικονίζεται με μορφή ανθρώπου, με 

εφαρμοστό ένδυμα, όρθιος ή καθισμένος στο θρόνο του. Φορά την 

υψηλή λευκή μίτρα, η οποία στολίζεται με δύο φτερά στρουθοκαμήλου 

και την οποία ονόμαζαν στέμμα Ατέφ. 

 

Ο Σετ λατρευόταν κυρίως με τη μορφές του  ιπποπόταμου και 

του κροκόδειλου. O Σετ σε όλο το πλέγμα των μύθων παρουσιάζεται ως 

ο κακός αδελφός του Όσιρι, και είχε καταλήξει να συμβολίζει το πνεύμα 

του κακού, την έρημο, την ξηρασία και το σκότος, σε αντίθεση με την 

εύφορη γη, το γονιμοποιό ύδωρ και το φως. Ότι είναι δημιουργία και 

ευεργεσία προέρχεται από τον Όσιρι. Ότι συμβολίζει την καταστροφή 

και τη μοχθηρία προέρχεται από τον Σετ. Βγήκε σύμφωνα με μύθο με 

τόση ορμή από την κοιλιά της μητέρας του, που της έσκισε τα 

τοιχώματα.  

 

Οι αιγύπτιοι πίστευαν πως με την ταρίχευση και 

τη μουμιοποίηση διατηρείται η ταυτότητα του ατόμου στην μεταθανάτια 

ζωή. Η ταρίχευση αναπτύχθηκε από τους Αιγυπτίους κατά τη διάρκεια 

της 4ης Δυναστείας. Καθώς θεωρείτο αδίκημα οποιαδήποτε βλάβη στο 

σώμα του Φαραώ, ακόμα και μετά θάνατον, εκείνος που έκανε την τομή 

στο υπογάστριο διωκόταν τελετουργικά με λιθοβολισμό. Σύμφωνα με 

μεταγενέστερες πεποιθήσεις η ψυχή του νεκρού οδηγείται στην Αίθουσα 

της Κρίσης, στο Ντουάτ όπου  ζυγίζεται με αντίβαρο ένα φτερό. Αν το 

αποτέλεσμα είναι ευνοϊκό, ο νεκρός οδηγείται στον Όσιρι . Αν το 

αποτέλεσμα είναι δυσμενές, ο δαίμων Αμμίτ (Καταβροχθιστής των 

καρδιών) καταβροχθίζει την καρδιά και ο νεκρός παραμένει στο Ντουάτ. 

 

 Την πρώτη ημερα του έτους, οι αιγύπτιοι πραγματοποιούσαν μία 

τελετουργία τη ‘’γέννηση του Ρα’’ , κατά την οποία μετέφεραν τα 

αγάλματα των θεών του κάθε ναού στην κορυφή του, για να 



μπορεί ο κάθε θεός να ενωθεί και να δει τον ανατέλλοτα ήλιο, σε 

μια στιγμή της αναγέννησης. 

 Οι αιγύπτιοι προσεύχονταν καθημερινά, νωρίς το πρωί , το 

μεσιμέρι και το βράδυ.  

 Οι τελετουργίες γίνονταν σε ναούς. Μερικές γίνονταν κάθε μέρα 

ενώ άλλες σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. 

 Οι αιγύπτιοι πρόσφεραν καθημερινά δώρα στους θεούς.  

 Οι άνθρωποι που ήθελαν συμβουλές , πληροφορίες και χρησμούς 

από τους θεούς κατέφευγαν στους ναούς.  

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Με τον όρο αρχαία ελληνική θρησκεία εννοείται το σύνολο των 

δοξασιών και τελετουργικών δρώμενων που τελούνταν στην αρχαία 

Ελλάδα με τη μορφή  λατρευτικών παραδόσεων, ως πρακτικό θεμέλιο 

και συμπλήρωμα της ελληνικής μυθολογίας. Καθώς μάλιστα στον 

αρχαιοελληνικό κόσμο οι θρησκευτικές πρακτικές διέφεραν κατά τόπους, 

θα μπορούσε πιθανώς να αναφερθεί κανείς σε ελληνικές θρησκείες. Οι 

λατρευτικές πρακτικές των Ελλήνων εκτείνονταν πέρα από τα όρια της 

ηπειρωτικής Ελλάδας στα νησιά και τις ακτές της Ιωνίας στη Μικρά 

Ασία, τη Μεγάλη Ελλάδα (Σικελία και νότια Ιταλία) και στις 

διασκορπισμένες ελληνικές αποικίες της δυτικής Μεσογείου όπως η 

Μασσαλία. Το ελληνικό θρησκευτικό παράδειγμα επηρέασε τις 

θρησκευτικές πρακτικές των Ετρούσκων και ιδιαίτερα τις τοπικές, 

αστικές λατρείες των Ρωμαίων.            

 

Το ελληνικό δωδεκάθεο αποτελούνταν από τους εξής θεούς:  

 Δίας: Ο πατέρας των Θεών 

 Ήρα: Προστάτιδα του γάμου 

 Ποσειδώνας: Θεός της θάλασσας 



 Άρης: Θεός του πολέμου 

 Ερμής: Αγγελιοφόρος των θεών  

 Ήφαιστος: Θεός της φωτιάς  

 Δήμητρα: Θεά της γης  

 Αφροδίτη: Θεά της ομορφιάς  

 Αθήνα: Θεά της Σοφίας  

 Εστία: Προστάτιδα της οικογενειακής ευτυχίας  

 Άρτεμις: Θεά του κυνηγιού  

 Απόλλωνας: Θεός της μουσικής 

 

Άλλες θεότητες της ελληνικής μυθολογίας είναι: 

 Πλούτωνας ή Άδης,  : Θεός του Κάτω και του Αόρατου Κόσμου. 

 Διόνυσος: Θεός του δράματος και του παιχνιδιού, θεός του 

κρασιού. Συνδέεται επίσης με τη γονιμότητα. 

 Εκάτη : Θεά της μαγείας. 

 Έρως : Θεός του έρωτα. 

 Ήβη : Θεά της νεότητας. 

 Ιασώ : Θεά της ίασης. 

 Παν : Θεός της πανίδας και των ποιμένων. 

 Περσεφόνη : Θεά των εποχών[κόρη της Δήμητρας]. 

 Αίολος : Θεός των ανέμων. 

 Θέμις : Θεά της δικαιοσύνης 

 

     Οι γιορτές στην αρχαία Ελλάδα ήταν αφιερωμένες  σε ξεχωριστούς 

θεούς ή θεές. Την ημέρα του θρησκευτικού εορτασμού  γίνονταν 



παράλληλα με τις προσφορές στους θεούς αθλητικοί αγώνες και 

θεατρικές παραστάσεις. Την πιο σημαντική λατρευτική πράξη 

αποτελούσε η προσφορά θυσίας. Οι αρχαίοι έλληνες συνήθιζαν να 

θυσιάζουν ζώα και ιδιαίτερα βόδια , πρόβατα και κατσίκες. Η θυσία 

γινόταν με δυο διαφορετικούς τρόπους ανάλογα αν προοριζόταν για 

κάποιον ουράνιο θεό/α  η σε κάποιο χθόνιο θεό  και ήρωα. Αν το ζώο 

προοριζόταν για κάποιον ουράνιο θεό τότε μετά την θυσία του ζώου το 

κρέας ψηνόταν. Στη συνέχεια αποδιδόταν αυτό που έπρεπε στους θεούς 

και το υπόλοιπο καταναλωνόταν από τους πιστούς. Αν το ζώο 

προοριζόταν για κάποιο χθόνιο θεό και ήρωα τότε μετά την θυσία του 

προσφέρονταν ως ολοκαύτωμα.  

 

Οι σύγχρονες προσπάθειες αναβίωσης της αρχαίας θρησκείας είναι 

τεχνητές και χωρίς ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Αρνούμενοι τη λαϊκή 

ορθόδοξη έκφραση του χριστιανισμού –η οποία ελέγχεται, ας σημειωθεί 

από βιβλικής άποψης- ότι οι αρχαιολάτρες αρνούνται πρακτικά το μόνο 

οργανικά συνδεόμενο με την αρχαία θρησκευτικότητα στοιχείο του 

σύγχρονου ελληνισμού. Ο τρόπος δράσης τους μέσα από περιοδικά, 

διαλέξεις, οργανώσεις κ.λπ. δίνει στα αρχαιολατρικά κινήματα τον 

χαρακτήρα διανοητικών κατασκευασμάτων, καταστρωμένων σε γραφεία 

και βιβλιοθήκες, που δεν καταφέρνουν παρά μόνο εξωτερικά να 

μιμηθούν τους αρχαίους.  

 

 

 

ΙΝΚΑΣ 

 

Η θρησκεία ήταν βασισμένη στην λατρεία του Ήλιου .Οι αυτοκράτορες 

Ίνκας θεωρούνταν οι απόγονοι του Θεού Ήλιου και λατρεύονταν σαν 

θεότητες. Ο χρυσός, το σύμβολο του Ήλιου, ήταν εξαιρετικά 

εκμεταλλεύσιμος για να τον χρησιμοποιούν οι ηγέτες και τα μέλη της 

αφρόκρεμας, όχι τόσο σαν αντάλλαγμα αλλά κυρίως για εθιμοτυπικούς 

και διακοσμητικούς σκοπούς. Η θρησκεία κυριαρχούσε σε όλη την 



πολιτική δομή. 

 

Οι θρησκευτικές πρακτικές αφορούσαν χρησμούς, θυσίες ως προσφορά, 

θρησκευτικούς φόβους και δημόσιες εξομολογήσεις. Ένας ετήσιος 

κύκλος θρησκευτικών γιορτών ήταν στο ημερολόγιο των Ίνκας, 

εξαιρετικά ακριβής, όπως η γεωργική χρονιά.                                                                                                                                      

 

Οι λατρευτικοί  χώροι των Ίνκας ονομάζονταν Χουακάνας. 

Σημαντικότερος ιερός τόπος ήταν ο ναός του Ήλιου, στην πόλη Κούζκο 

όπου υπήρχαν ανθρωπόμορφες χρυσές εικόνες του Ήλιου. Τα βουνά 

θεωρούνταν επίσης ιεροί τόποι γιατί βρίσκονταν συμβολικά πιο κοντά 

στον Ίντι. Οι Ίνκας θυσίαζαν ζώα για να παρακαλέσουν για βροχή ,καλή 

σοδειά και προστασία .Έχουν βρεθεί παγωμένα  ανθρώπινα απομεινάρια 

σε πολλά βουνά :ήταν ειδικά διαλεγμένα παιδιά των Ίνκας , που 

θυσιάστηκαν ως μεσολαβητές προς τον Ίντι. 

 

 

 

Οι Ίνκα επέτρεπαν στους πολιτισμούς που ενσωματώνονταν στην 

αυτοκρατορία τους να διατηρήσουν τη θρησκεία τους, συνεπώς 

υπάρχουν πολλές θεότητες με παρόμοιους ρόλους. 

       Οι θεοί τους ήταν οι εξής: 

 Άπου: θεός των βουνών 

 Αποκατεκίλ: θεός των κεραυνών 

 Αταγκούτσου: θεός που συνέβαλε στη δημιουργία του κόσμου 

 Κατεκίλ: θεός των αστραπών και των κεραυνών 

 Καβιγιάσε ή Καβιγιάκα: παρθένα θεότητα 

 Τσάσκα: θεότητα της αυγής και του λυκόφωτοςΠροστάτευε τις 

νεαρές κοπέλες. 

 Μάμα Κόκα ή Κοκομάμα: θεότητα της υγείας και της ευτυχίας. 



 Κονιράγια: θεός της σελήνης, εμπλέκεται στο μύθο της Καβιγιάκα. 

 Κοπακάτι:θεά των λιμνών 

 Εκκέκο: θεός των λιβαδιών και της ευζωίας 

 Ιγιάπα: θεός που σχετιζόταν με τον καιρό. 

 Ίντι: θεός του ήλιου 

 Κον: θεός της βροχής και του ανέμου 

 Μάμα Κότσα: θεά της θάλασσας, δράκαινα θεά της γονιμότητας. 

Προκαλούσε τους σεισμούς. 

 Μάμα Κίγια: θεά της σελήνης και του γάμου 

 Μάμα Ζάρα ή Ζαραμάμα: θεότητα των σιτηρών. 

 Πατσακάμκ: χθόνιος θεός της δημιουργίας. 

 Παριακάκα: θεός του νερού και των καταιγίδων.  

 

 

ΜΑΓΙΑΣ 

      Ανάμεσα στους μυστηριώδεις λαούς της Γης, οι Μάγια, 

αποτελούν ένα φαινόμενο μοναδικό. Δημιούργησαν μερικά από τα 

μεγαλύτερα έργα τέχνης του κόσμου και έπειτα, ξαφνικά, 

εξαφανίστηκαν από τις σελίδες της ιστορίας. Εξ αιτίας κάποιου 

άγνωστου γεγονότος ο πολιτισμός τους κατέρρευσε και οι ίδιοι 

εγκατέλειψαν τις πόλεις τους. Μεγάλο τμήμα της περιοχής που 

κάποτε ζούσαν παρατηρώντας τ’ αστέρια και χτίζοντας τις θρυλικές 

πυραμίδες τους, καλύφθηκε από τη ζούγκλα.  

 

Η θρησκεία τους βασιζόταν σ’ ένα πάνθεο φυσικών θεών, όπως οι θεοί 

του Ηλίου, της Βροχής, του Θανάτου, της Σελήνης κ.α. Επίσης υπήρχαν 

διάφοροι θεοί που προστάτευαν κάποια επαγγέλματα ή κοινωνικές 

τάξεις. Οι Μάγια μέσω της θρησκείας τους, πίστευαν πως η παρούσα γη 

ήταν η τελευταία από μια σειρά δημιουργιών και πως οι προηγούμενες 



καταστράφηκαν λόγω μειονεκτημάτων. Υποστήριζαν, ακόμα, πως η γη 

βρισκόταν στη μέση ενός συστήματος 13 παραδείσων και 9 κάτω 

κόσμων. Μια τάξη ιερέων ήταν υπεύθυνη για τις πολύπλοκες τελετές και 

γιορτές τους που περιλάμβαναν την φλεβοτομία, άλλες μορφές 

ακρωτηριασμών, ανθρωποθυσίες καθώς και θυσίες ζώων. 

 

 Η πιο σημαντική θεότητα ήταν ο υπέρτατος θεός Ζάμνα , ο θεός 

δημιουργός , ο θεός της φωτιάς και ο θεός της εστίας .  

 Ένας άλλος σημαντικός θεός των Μάγια ήταν Kukulcán , το 

φτερωτό φίδι , ο οποίος εμφανίζεται σε πολλούς ναούς . 

 Ένας τρίτος θεός που εμφανίζεται συχνά στην τέχνη των Μάγια 

είναι ο Bolon Tzacab , ο οποίος απεικονίζεται με παράξενη μύτη 

και συχνά κρατάει ένα σκήπτρο στα χέρια. Είναι ο θεός της 

βασιλικής καταγωγής.  

 Τα ημερολόγια των Μάγια ήταν χωρισμένα σε κύκλους και 

χρησιμοποιούνταν για θρησκευτικούς σκοπούς. Οι Μάγια 

πίστευαν ότι στο τέλος κάθε pictun κύκλου (περίπου 7885 χρόνια) 

ο κόσμος καταστρέφεται και επαναδημιουργείται... 

 

    Οι Μάγια πίστευαν  ότι το κακό και η αμαρτία έφερναν θανάτους και 

εξομολογούνταν τα αμαρτήματα τους σε πρώτη ευκαιρία. Νήστευαν πριν 

από τις γιορτές μερικές φορές έως και τρία χρόνια. Πίστευαν δε 

ακράδαντα στην αθανασία της ψυχής και τη μετά θάνατον ζωή. 

 

Ο χορός και η μουσική αποτελούσαν σημαντικότατους τρόπους 

έκφρασης της λατρείας τους προς τους θεούς, τρόπο προσέγγισης των 

θεών και εργαλεία ατομικής και ομαδικής εξέλιξης. Η μουσική τους 

όμως παραμένει άγνωστη έως σήμερα, παρόλο που θεωρείται πως 

ψήγματά της επιβιώνουν στην παραδοσιακή μουσική των λαών της 

ευρύτερης περιοχής. 

 

 



 

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που σχετίζονται με τη θρησκεία των 

Μάγια ήταν οι περίφημες θυσίες τους. Το αίμα συμβόλιζε το γονιμοποιό 

σπέρμα των θεών που γέννησε τον Κόσμο. 

 

Όταν το θύμα στη θυσία ήταν άνθρωπος, αυτός «αποκτούσε» τη μορφή 

των θεοτήτων και η θυσία αναπαρήγαγε ένα μυθικό αρχέγονο συμβάν 

σχετικό με την αναδημιουργία και την συντήρηση του σύμπαντος. Ο 

θυσιαζόμενος ήταν ο ίδιος ο θεός που στην αρχαιότητα είχε παραχωρήσει 

το σώμα του, βορά στο μαχαίρι η στη φωτιά, αποκτώντας με τον τρόπο 

αυτόν το χάρισμα του μεσολαβητή ανάμεσα στους αντιτιθέμενους 

κόσμους της ζωής και του θανάτου. Ο θάνατος-μεταμόρφωση του ήταν 

έργο δημιουργίας. Όλοι όσοι επρόκειτο να θυσιαστούν, ήταν θεοί στα 

μάτια τους. 

 

ΠΗΓΕΣ 

 www.neo.gr  

 www.wikipedia.gr  

 www.rigionfacts.com  

 www.e-zine.gr  

 www.americalatina.com.gr  

 www.Bolko.wordpress.com  
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