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Η αρχή του Αιγυπτιακού πολιτισμού 
Αρχαία Περίοδος 
Με βάση τα τελευταία συμπεράσματα των επιστημονικών ερευνών, η χρονολόγηση των διαφόρων εποχών 
της  Αιγύπτου γίνεται σε σύγκριση με την ελληνική και τη ρωμαϊκή χρονολογία.  

 

Παλαιό Βασίλειο 

 

  Το "παλαιό βασίλειο" , από τα 3200 έως 2270 π.Χ., περιλαμβάνει την 1η έως την 6η δυναστεία. Είναι η 
εποχή της γέννησης ενός πολιτισμού, που δημιουργούσε τους πρώτους νόμους του, έβαζε τις βάσεις της 
θρησκείας του και επινοούσε την περίφημη φωνητική γραφή του. Είναι η περίοδος που χτίζονται οι 
περίφημες πυραμίδες των Φαραώ: Χέοπος, Χεφρήνος και Μυκερίνου, που όλοι ανήκουν στην 6η δυναστεία.  

 

Η πρώτη ενδιάμεση Περίοδος  

 

Η πρώτη ενδιάμεση περίοδος, 2270 έως 2100 π.Χ. εγκαινιάζεται με την καταστροφική κατάρρευση του 
"Παλαιού Βασιλείου"  και θεωρείται μια μεταβατική περίοδος που οδηγεί σ' ένα φεουδαλισμό, δηλαδή στην 
ύπαρξη πολλών μικρώνηγεμόνων και βασιλέων.  

Μεσαία Περίοδος 

Το "Μεσαίο Βασίλειο", από τα 2100 έως 1700 π.Χ., καθορίζεται 
στην εξέλιξή του από τους άρχοντες των Θηβών,  Αυτήν την 
εποχή κτίζονται πολλά και εξαιρετικά κτίρια. 

Δεύτερη Ενδιάμεση Περίοδος 

Η δεύτερη ενδιάμεση περίοδος, από το 1700 έως 1555 π.Χ., 
φέρει τη σφραγίδα της κυριαρχίας των Ιξός και περιλαμβάνει τη 
14η έως τη 16η δυναστεία. 

Οι Ιξός, λαός σημιτικός, εισβάλλουν στη χώρα του Νείλου, την 
κατακτούν και την κρατούν υποδουλωμένη για έναν αιώνα 

 

 

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Χέοψ&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Χεφρήν&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Μυκερίνος&action=edit


Νέο Περίοδος  

Το "Νέο Βασίλειο", από τα 1555 έως τα 1090 π.Χ., είναι η εποχή της 
πολιτικής και της μεγάλης δύναμης που αποκτούν οι Φαραώ, 
περιορίζοντας την εξουσία των ιερέων Ο Ραμσής Β', που 
επονομάστηκε "Μέγας", βασίλεψε τριανταέξι έτη και άφησε 
μνημειώδη κολοσσιαία κτίσματα, όπως στο , στο Καρνάκ ,  στο 
Λούξορ, στο "Ραμσείο", στην Άβυδο, στη Μέμφιδα. 

Μετά το θάνατό του ακολουθεί αναρχία. Ο Ραμσής Γ αποκαθιστά, 
κατά τα εικοσιένα χρόνια της βασιλείας του, την ησυχία και την 
τάξη. Έπειτα η Αίγυπτος γνωρίζει την κυριαρχία των ιερέων του 
Άμμωνα. 

Τρίτη Ενδιάμεση Περίοδος  

Η τρίτη ενδιάμεση περίοδος, (1090 - 712 π.Χ.), είναι μια συνέχεια ανόδου 
και πτώσης. 

 

Ύστερη Περίοδος  

Από τα 712 π.Χ. μέχρι τα 525 π.Χ. αρχίζει η νεότερη εποχή της αρχαίας 
Αιγύπτου. 

 

Περσική Περίοδος  

Η περσική κυριαρχία (525 - 332 π.Χ.) σταθεροποιείται κάτω από τον 
Καμβύση και από το Δαρείο Β' καταρρέει. Ο αιγυπτιακός πολιτισμός ζει 
εκείνη την εποχή με τις παραδόσεις και η χώρα γίνεται "λεία δυνατών 
λαών". 

 

http://www.livepedia.gr/index.php/Ραμσής_Β
http://www.livepedia.gr/index.php/Ραμσής_Γ


Ελληνιστική Περίοδος 

Στα 332 π.Χ. κατακτά ο Μέγας Αλέξανδρος ολόκληρη την Αίγυπτο και 
ιδρύει την Αλεξάνδρεια, που γίνεται κέντρο ελληνικού και 
κοσμοπολίτικου πνεύματος. 

Οι δύο αιώνες μέχρι τη γέννηση του Χριστού είναι γεμάτοι με δυναστικές 
έριδες των Πτολεμαίων. Η Αίγυπτος όσο πάει και πέφτει κάτω από την 
επιρροή της Ρώμης. Στην εποχή της τελευταίας βασίλισσας των 
Πτολεμαίων, της Κλεοπάτρας, διατηρείται η τυπική μορφή ενός εθνικού 
αιγυπτιακού κράτους, στην πραγματικότητα, όμως, δεν είναι η Αίγυπτος 
παρά μια ρωμαϊκή επαρχία, μια λεηλατούμενη αποικία, ο σιτοβολώνας 
της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 

 

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Μέγας_Αλέξανδρος&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Αλεξάνδρεια&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Κλεοπάτρα_Ζ&action=edit


Ρωμαϊκή Περίοδος  

Ο χριστιανισμός βρίσκει νωρίς το δρόμο για την Αίγυπτο, που, μετά 
από τη διαίρεση του ρωμαϊκού κράτους σε ανατολικό και δυτικό, 
περιέρχεται στην κυριαρχία της Κωνσταντινούπολης.  

Αραβική Περίοδος  

Στα 638, όμως, αποκόβεται από το βυζαντινό κράτος και πέφτει στην 
κυριαρχία των Αράβων Χαλιφών και μετά στην κυριαρχία των 
Τούρκων. 

Οθωμανική Περίοδος  

Στην πραγματικότητα, όμως, η δύναμη των Τούρκων είναι πολύ μικρή 
και την Αίγυπτο την κυβερνούν οι Μαμελούκοι.  

Με τους Μαμελούκους ενώνει την τύχη του ο Μωχάμετ Αλί, ένας 
άσημος Αλβανός, από την Καβάλα, που έγινε ο κυρίαρχος της 
Αιγύπτου. Κάτω από την κυριαρχία του η χώρα ανακουφίστηκε από 
πολλά κακά, διοργανώθηκε και προόδευσε.  

 
Αγγλική Περίοδος 

Το 1881 οι Άγγλοι κατέλαβαν την Αίγυπτο όπου και παρέμειναν μέχρι 

το 1956. 

Σύγχρονη Περίοδος 

Μέτα την αποχώρηση των Άγγλων και κάποιες πολεμικές 
συγκρούσεις που μεσολάβησαν τελικά η ειρήνη επιβλήθηκε 

προσωρινά μετά από ενέργειες του Ο.Η.Ε 

 



ΧΑΡΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 

ΣΤO ΔΙΠΛΑΝΟ ΧΑΡΤΗ 
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.   

THE END 
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Η Αρχαία Αίγυπτος υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει ο 

λαμπρός πολιτισμός που ανέπτυξαν λαοί που προέρχονταν 

από χαμιτικά φύλα και εγκαταστάθηκαν στην κοιλάδα του 

Νείλου.Η εγκατάστασή τους χρονολογείται ανάμεσα  

στο 5.000 π.Χ-4.000 π.Χ. (Προδυναστική Περίοδος) έως 

και σήμερα. 

Η ανάπτυξη του αξιοθαύμαστου αυτού πολιτισμού ξεκινάει 

περίπου , κατά την Προδυναστική Περίοδο μέχρι και την 

Πτολεμαϊκή Δυναστεία. 



Η περιοχή του ποταμού Νείλου,όπου και εγκαταστάθηκαν ήταν 

οχυρή και προστατευόταν από τις ερήμους και αναπτύχτηκε όσο 

καμία άλλη περιοχή της αρχαιότητας.Δεν επηρεάστηκε η φυλετική 

σύσταση των κατοίκων από τις επιδρομές κι από τις επιμειξίες των 

αλλόφυλων και διατήρησαν μέχρι σήμερα τα γνωρίσματα της 

καταγωγής τους.Ένα άλλο γεγονός που τους έκανε να κρατήσουν 

ακέραια τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους είναι γιατί 

παρέμειναν για αιώνες προσκολλημένοι στις ενδογαμικές τους 

σχέσεις. 



ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ  

 
(Δυναστεία , περίπου 3180 / 3130 - 3032 / 2982 π.Χ.) 
 
Η 4η χιλιετία π.Χ. υπήρξε μια περίοδος πολιτιστικής πολυμορφίας, 

κατά την οποία η χώρα ήταν διασπασμένη σε διάφορους τοπικούς 

πολιτισμούς περιορισμένης γεωγραφικής εμβέλειας. 

 

Στο δεύτερο μισό της 4ης χιλιετίας π.Χ. ο πολιτισμός με βάση τη 

σύνθετη κοινωνική του διαστρωμάτωση ξεχώριζε από τους 

υπόλοιπους και ακολουθούσε έναν ταχύτερο ρυθμό εξέλιξης. 

Υφαίνοντας ένα δίκτυο οικονομικών εξαρτήσεων επεκτεινόταν 

σταδιακά προς Βορρά και Νότο 



 
Η Αιγυπτιακή χρονολογία μπορεί μεν να αποτελεί το 

πιο πλήρες χρονολογικό σύστημα της αρχαιότητας, 

απέχει ωστόσο αρκετά από το να είναι απόλυτα 

ασφαλής ή ακριβής. Αιτία είναι μια σειρά χρονολογικών 

προβλημάτων σχετικών με τη διάρκεια της βασιλείας 

ορισμένων Φαραώ αλλά και κάποιες σκοτεινές 

περίοδοι της Αιγυπτιακής ιστορίας (κυρίως η Πρώτη 

και η Δεύτερη Μεταβατική Περίοδος). 

 

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  

 
 



Η Εποχή των Αιγυπτιακών Δυναστειών 
 
Η ιστορία της Φαραωνικής Αιγύπτου καλύπτει συνολικά 

πάνω από τρεις χιλιετίες. Το τέλος αυτής της περιόδου 

τοποθετείται συμβατικά το φθινόπωρο του 332 π.Χ., όταν ο 

Μέγας Αλέξανδρος κατέλαβε τη χώρα του Νείλου. Οι ηγέτες 

ωστόσο της Μακεδονικής δυναστείας των Πτολεμαίων αλλά 

και οι Ρωμαίοι Αυτοκράτορες διατήρησαν τον τίτλο του 

Φαραώ. Ο Αιγυπτιακός πολιτισμός έσβησε οριστικά τον 4ο 

αιώνα μ.Χ. με την ολοκληρωτική επικράτηση του 

Χριστιανισμού. 



Το παραπάνω χρονικό διάστημα διακρίνεται σε 31 Δυναστείες. Οι 

Δυναστείες αυτές είχαν κυρίως γεωγραφικό χαρακτήρα καθώς 

αποτελούνταν από ομάδες Φαραώ με κοινό κέντρο εξουσίας. 

Πρώτος Αιγύπτιος Φαραώ ήταν ο Μήνης, με τον οποίο ξεκίνησε η 

1η Δυναστεία. Ο Μήνης σίγουρα δεν ήταν ο ιδρυτής του ενιαίου 

Φαραωνικού κράτους. 

Από αρχαιολογικές και επιγραφικές πηγές μπορούν να 

ταυτιστούν με ασφάλεια τέσσερις τουλάχιστον παναιγύπτιοι 

Φαραώ που κυβέρνησαν πριν από το Μήνη. Οι 

Αιγυπτιολόγοι διακρίνουν δίπλα στις Δυναστείες τέσσερις 

κύριες περιόδους του Αιγυπτιακού πολιτισμού, το Αρχαίο, 

Μέσο, Νέο Βασίλειο και την Ύστερη Περίοδο. Οι τρεις 

εποχές παρακμής που μεσολάβησαν μεταξύ των τεσσάρων 

κύριων αυτών χρονικών διαστημάτων και χαρακτηρίστηκαν 

από κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές είναι γνωστές ως 

Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη Μεταβατική Περίοδος. 


