ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο

λοι οι άνθρωποι χρειάζονται τον ήλιο. Τους
δίνει φως και θερμότητα. Χρειάζονται επίσης
το νερό. Κανένα ζώο ή φυτό δεν μπορεί να
ζήσει χωρίς αυτό. Ακόμη και στις μέρες μας οι
αγρότες αγωνιούν για τον ήλιο και το νερό, ενώ οι άνθρωποι
της πόλης αυτά τα θεωρούν δεδομένα. Στην πόλη έχουν φως
πατώντας έναν διακόπτη στον τοίχο. Το νερό φτάνει στα σπίτια
μέσα από σωλήνες. Στην αρχαιότητα όμως ο ήλιος και το νερό
απασχολούσαν όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους.
Πολλές χιλιάδες χρόνια πριν οι άνθρωποι περιπλανιόνταν
στην κοιλάδα του Νείλου, για να εγκατασταθούν σε αυτήν γύρω
στο 7000 π.Χ. Για την τροφή τους μάζευαν καρπούς, κυνηγούσαν και εξέτρεφαν οικόσιτα ζώα, όπως αγελάδες και πρόβατα.
Εκείνη την εποχή στην Αίγυπτο υπήρχε άφθονο χορτάρι για να
τραφούν τα ζώα, ιδιαίτερα στα δυτικά της κοιλάδας του Νείλου.
Βοηθούσε και το κλίμα, που ήταν ήπιο και υγρό.
Σιγά σιγά όμως το κλίμα έγινε πιο ξηρό και σχηματίστηκαν
έρημοι. Τα άγρια ζώα μετακινήθηκαν κοντά στις όχθες του Νείλου για να μπορούν να βρίσκουν νερό. Οι άνθρωποι ακολούθησαν τα ζώα, και πολύ σύντομα δημιουργήθηκαν πόλεις κοντά
στις όχθες του ποταμού.
Γύρω στο 4000 π.Χ. οι άνθρωποι άρχισαν να καλλιεργούν
τη γη. Από κυνηγοί έγιναν αγρότες και μπορούσαν να παράγουν

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

6

τροφή για πολλούς ανθρώπους. Όσο για τις πόλεις, αυτές επεκτείνονταν και γίνονταν μεγαλύτερες.
Οι Αιγύπτιοι αγρότες βασίζονταν σε τρεις εποχές. Η μία ήταν
η εποχή της πλημμύρας, με τα νερά του Νείλου να ανεβαίνουν
πάνω από τις όχθες του. Όταν υποχωρούσαν, άφηναν πίσω τους
μια λάσπη πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία, που έκαναν το έδαφος
γόνιμο. Ακολουθούσε η εποχή της σποράς και της ανάπτυξης των
φυτών. Τέλος, ερχόταν η ζεστή και ξηρή εποχή της συγκομιδής,
τότε που οι αγρότες μάζευαν τη σοδειά τους.
Σύμφωνα με την αιγυπτιακή μυθολογία, υπεύθυνος για τις εποχές ήταν ο θεός ήλιος Ρα. Άλλωστε, η διαδρομή του στον ουρανό
δημιουργούσε τη μέρα, ενώ η διαδρομή του στον Κάτω Κόσμο
τη νύχτα. Χάρη στο φως του αναπτύσσονταν τα φυτά. Η δομή της
ζωής των Αιγυπτίων οφειλόταν στον Ρα. Αυτό το βλέπουμε στην
αιγυπτιακή μυθολογία. Ο Ρα είναι ένας από τους παλαιότερους
θεούς και παρέμεινε σημαντικός καθ’ όλη τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας της αρχαίας Αιγύπτου. Όλες οι άλλες θεότητες
δημιουργήθηκαν με κάποιον τρόπο από τον Ρα. Η γλώσσα, τα
μάτια του, το σάλιο του, ακόμα και η αναπνοή του έγιναν ξεχωριστοί θεοί και θεές. Οι σκέψεις και τα λόγια του δημιουργούσαν
αντικείμενα και ζωντανά πλάσματα. Από τα δάκρυά του προήλθαν
οι πρώτοι άνθρωποι. Ίσως τελικά οι Αιγύπτιοι να πίστευαν σε έναν
μόνο θεό –τον θεό ήλιο– ο οποίος όμως έπαιρνε πολλές μορφές.
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