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Τ ο 1902 μεταφέρθη-
κε στο σημείο όπου 
σήμερα στεγάζεται, 

στην πλατεία Ταχρίρ. Ο τε-
ράστιος εκθεσιακός χώρος 
στεγάζει τους αρχαιολο-
γικούς θησαυρούς, οι ο-
ποίοι σταδιακά έρχονταν 
στο φως. 

Τα ευρήματα που φι-
λοξενεί σήμερα υπερβαί-
νουν τις 140.000. Το μου-
σείο διαθέτει μεγάλη συλ-
λογή από αρχαιολογικά και 
ιστορικά αντικείμενα που 
χρονολογούνται από την 
Προϊστορική Εποχή έως την 
Ελληνορωμαϊκή Εποχή.

Τα έργα που παρουσιάζο-
νται στο Αρχαιολογικό μου-
σείο ξεκινούν από τα πιο δι-
άσημα, όπως εκείνα που α-
νήκουν στο θησαυρό του 
Τουταγχαμών, έως τα λιγό-
τερα γνωστά, αλλά εξίσου 
σημαντικά, όπως το ομοίω-
μα τριών γυναικών που με-
ταφέρουν προσφορές από 
τον τάφο του Νιανχεπί. Τα 
πιο ενδιαφέροντα σημεία 
που πρέπει να δει ο επισκέ-
πτης είναι οι Θησαυροί του 
Τουταγχαμών, Μούμιες, 
σαρκοφάγοι, σκαραβαίοι, 
πάπυροι και νομίσματα, α-
ντικείμενα από την Εποχή 
της Προ-δυναστείας, το 
Παλιό Βασίλειο, την πρώ-
τη μεταβατική περίοδο, το 
Μεσαίο Βασίλειο, το Νέο 
Βασίλειο και τις μετέπειτα 
περιόδους, καθώς και αντι-

κείμενα από την Ελληνική 
και τη Ρωμαϊκή Περίοδο.

Στο Μουσείο υπάρχουν 
δύο κύριοι όροφοι, το ισό-
γειο και ο πρώτος όροφος. 
Στο ισόγειο, υπάρχει μία με-
γάλη συλλογή από πάπυρο 
και νομίσματα που χρησι-
μοποιούνταν. Τα πολυάριθ-
μα κομμάτια παπύρου εί-
ναι συνήθως μικρά τεμά-
χια, λόγω της φθοράς που 
έχουν υποστεί τις δύο τε-
λευταίες χιλιετίες. Σ’ αυτά 
τα κομμάτια παπύρου α-
ναγράφονται πολλές γλώσ-
σες, που περιλαμβάνουν ελ-
ληνικά, λατινικά, αραβικά, 
και την Αρχαία αιγυπτιακή 
γλώσσα - γραφή, τα ιερο-
γλυφικά. Επίσης, στο ισό-
γειο, υπάρχουν πολλά χει-
ροποίητα αντικείμενα από 
το Νέο Βασίλειο, τη χρονι-
κή περίοδο περίπου 1550 
π.Χ., όπως και άλλα εκθέ-
ματα, αγάλματα, πίνακες 
και φέρετρα.

Στον πρώτο όροφο, υ-
πάρχουν εκθέματα από τις 
δύο τελευταίες δυναστείες 
της αρχαίας Αιγύπτου, συ-
μπεριλαμβανομένων των 
εκθεμάτων από τους τάφους 
των Φαραώ Thutmosis ΙΙΙ, 
Thutmosis IV, Amenophis ΙΙ, 
Hatshepsut, και Maherpen, 
καθώς επίσης και πολ-
λά έργα τέχνης που βρέ-
θηκαν στην Κοιλάδα των 
Βασιλέων.

Σε αντίθεση με πολλούς 

από τους τάφους που ανα-
καλύφθηκαν στην Αίγυπτο, 
ο τάφος του Βασιλιά Του-
ταγχαμών βρέθηκε άθικτος. 
Στο εσωτερικό του τάφου υ-
πάρχει μια μεγάλη συλλογή 
από έργα τέχνης που χρησι-
μοποιούνταν σε όλη τη ζωή 
του βασιλιά. Τα εκθέματα 
που βρέθηκαν ποικίλλουν, 
χρυσά βραχιόλια, περιδέ-
ραια, και άλλα διακοσμητι-
κά, κοσμήματα, αγγεία με 
αλάβαστρο και φιά λες. 

Το πιο γνωστό τεχνούρ-
γημα που ανακαλύφθη-
κε στον τάφο του βασιλιά 
Τουταγχαμών είναι η περί-
φημη Χρυσή μάσκα. Η μά-
σκα είναι από ατόφιο χρυ-
σάφι και πιστεύεται ότι α-
ντιπροσωπεύει το πρόσωπο 
του βασιλιά, όπως πραγμα-
τικά έμοιαζε, αφού πολλές 
λεπτομέρειες του προσώ-
που αναπαριστώνται.

Μια άλλη κορυφαία έλ-
ξη για τον επισκέπτη είναι 
το βασιλικό δωμάτιο μου-
μιών, που περιέχει τις μού-
μιες μερικών από τους ι-
σχυρότερους Φαραώ της 
Αιγύπτου. Ένα από αυτά 
είναι του Φαραώ Ραμσή, ο 
οποίος ήταν ένας εξαιρετι-
κός πολεμιστής.

Αν και είναι δύσκολο να 
δεις όλα αυτά τα εκθέματα 
μέσα μια μέρα, η επίσκεψη 
στο Μουσείο είναι μια συ-
ναρπαστική και αλησμόνη-
τη εμπειρία.

Αιγυπτιακό Μουσείο Καΐρου
Νίκος ΓίάΝκος

Το Μουσείο Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων ή αλλιώς το Αιγυπτιακό Μουσείο του 

Καΐρου είναι σήμερα ένα από το πιο σημαντικά μουσεία του κόσμου. Το Μουσείο 

ιδρύθηκε το 1863 από το Γάλλο αρχαιολόγο Ογκίστ Μαριέτ και βρισκόταν κοντά 

στην περιοχή Μπουλάκ. 

Τα πιο ενδιαφέροντα σημεία που πρέπει 
να δει ο επισκέπτης είναι οι Θησαυροί του 
Τουταγχαμών, Μούμιες, σαρκοφάγοι, 
σκαραβαίοι, πάπυροι, νομίσματα, αντι
κείμενα της Προδυναστείας, το Πα
λιό Βασίλειο, την πρώτη μεταβατική 
περίοδο, το Μεσαίο Βασίλειο, το Νέο 
Βασίλειο, τις μετέπειτα περιόδους και 
αντικείμενα από την Ελληνική και τη 
Ρωμαϊκή Περίοδο.


