
  ρόιην Νν.1 

 

Ο όξνο  mt  

 

Ζ ζπλήζεο γξαθή  ηνπ όξνπ mt είλαη: ,  (  = m, = t )   

Σα ζύκθσλα m θαη t, , ζηελ νινθιεξσκέλε γξαθή ηνπ όξνπ αθνινπζνύληαη από 

έλα εηθνλόγξακκα ή αιιηώο ηδεόγξακκα,  ( ) ην νπνίν νλνκάδεηαη 
πξνζδηνξηζηηθό ζύκβνιν. Απηό αθνινπζεί ηα θσλνγξάκκαηα θαη θαηαηάζζεη ηελ 
εθάζηνηε ιέμε ζε κηα θαηεγνξία ελλνηώλ ή θαη θαζνξίδεη επαθξηβώο ηελ έλλνηά ηεο. 

Ζ ιέμε rT, , π.ρ. αλ θαη ζύλζεηε (πξόζεζε + αλησλπκία), απνηειεί κνλάδα, έλα 

κόξην ην νπνίν ζεκαίλεη γη’ απηήλ, ζ’ απηήλ. Όηαλ όκσο αθνινπζείηαη από ην 

εηθνλόγξακκα ελόο δεύγνπο αλζξώπσλ, , θαη ηηο ηξεηο γξακκνύιεο  πνπ 

δειώλνπλ ηνλ πιεζπληηθό αξηζκό, κεηαηξέπεηαη ζηελ ιέμε rmT, άλζξσπνη,  

(ζπλήζσο ην κεζαίν m παξαιείπεηαη).  

Ζ ιέμε mt ζηνλ πιεζπληηθό:  
 

Σελ πξαγκαηηθή έλλνηα ηνπ όξνπ mt ηελ πξνδίδεη ην πξνζδηνξηζηηθό ηεο ζύκβνιν, 

, ην νπνίν απεηθνλίδεη άλζξσπν πεζκέλν ζην πιεπξό ηνπ ν νπνίνο αηκνξξαγεί 
από ην θεθάιη. Σν πξώην πεξίεξγν πνπ δηαπηζηώλεηαη κε ην ζύκβνιν απηό είλαη ε 
αιιαγή πνπ ηνπ επηθύιαμαλ  νη πην θνληηλνί ζ‟ εκάο αξραίνη Αηγύπηηνη, νη νπνίνη ην 
παξνπζηάδνπλ λα απεηθνλίδεη έλαλ άλζξσπν πνπ ζηέθεηαη ζηα πόδηα ηνπ θαη θξαηάεη 

ζην ρέξη ηνπ έλα ηζεθνύξη  ή θξαηάεη ην ηζεθνύξη γνλαηηζκέλνο ,    . 
 
Ο Alan Gardiner είλαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ “Egyptian Grammar” ην νπνίν είλαη 
απαξαίηεην γηα νπνηνλδήπνηε (αηγππηηνιόγν ή κε) ζα δηαλνείην λα κεηαθξάζεη 
ηεξνγιπθηθά θείκελα. Καηά ηελ άπνςή ηνπ ινηπόλ ε ξνή ηνπ αίκαηνο εξκελεύηεθε 
(από ηνπο αξραίνπο Αηγππηίνπο) σο ιαβή ηζεθνπξηνύ (ζεκεησηένλ όηη ην ηζεθνύξη 

απηό  απνηειεί ην ζύκβνιν ηνπ ζενύ), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη γηα θείλνπο ην 

αξρηθό ζύκβνιν, , δελ απεηθόληδε άλζξσπν λεθξό. ην ζπκπέξαζκα απηό 
νδεγήζεθε πηζαλώο από θάπνηα κεγάινπ κεγέζνπο έγρξσκε απεηθόληζε ηνπ 

ζπκβόινπ  ή από ην γεγνλόο όηη ζηα αξραηόηεξα ησλ θεηκέλσλ (Κείκελα ησλ 
ππξακίδσλ) ν όξνο πξνζδηνξίδεηαη κε κόλν ην πεξίγξακκα ηεο αηκνξξαγνύζαο 

θεθαιήο:  
 
 
To πξνζδηνξηζηηθό ζύκβνιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ιέμεηο λεθξόο (ζθνησκέλνο), 

, θαη πηώκα,   ή , είλαη είηε κηα κνύκηα ζε 

νξηδόληηα ζέζε είηε κηα κνύκηα πάλσ ζε λεθξνθξέβαην . 
 



Παξόιν ινηπόλ πνπ έρεη θαηαγξαθεί πεξίπησζε όπνπ ε ιέμε πηώκα πξνζδηνξίδεηαη 

κε ην ζύκβνιν  ( ), δελ έρεη θαηαγξαθεί πεξίπησζε (δελ έρσ ζπλαληήζεη 

νύηε ζε θείκελν νύηε ζε ιεμηθό) όπνπ ε ιέμε mt πξνζδηνξίδεηαη κε ην εηθνλόγξακκα 

ηεο κνύκηαο ή ηνπ λεθξνθξέβαηνπ. 
 

                             
                                      sqr            nt      wsir 
                             ην λεθξό ζώκα       ηνπ     Όζηξε  
                                                                                     (Βίβινο ησλ Νεθξώλ, Πάππξνο ηνπ Any,  θεθ.17 ,pl. .9, γξ.101) 

 
(θπξηνιεθηηθά ην ζθνηωκέλν ιόγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ ζπκβόινπ ηεο βίαο , -
έλαο βξαρίνλαο ηνπ νπνίνπ ην ρέξη θξαηάεη κηα βίηζα- ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο δεύηεξν 
πξνζδηνξηζηηθό ζύκβνιν) 
 

Σν ζύκβνιν , ή , ή , ή  ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 
νλνκάησλ θάπνησλ αλακθίβνια δώλησλ νκάδσλ αηόκσλ κε θπξηόηεξε απηή ησλ 

xftyw, , ησλ ερζξώλ ησλ ζεώλ:   

 
 

                                                         
                  xftyw            =f          nw           nb             r               Dr                 
               νη ερζξνί             ηνπ,         ηνπ          Κπξίνπ         ησλ           Πάλησλ   
 

Μηα άιιε ζπγγελήο νκάδα είλαη νη isftyw, , ηνπο νπνίνπο νη ζενί 

εμνληώλνπλ θαηά ηελ Κξίζε επεηδή δηαζέηνπλ ηα πεξίθεκα ειαηηώκαηα isft.  

Σν ίδην πξνζδηνξηζηηθό ζύκβνιν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο αληάξηεο sbiw,  , 

θαη nikw, , θαζώο θαη γηα ηνλ θαηεμνρήλ ερζξό ησλ ζεώλ, ηνλ κηζεηό 

Απόθε,   (ηνλ όθε, ηνλ δαίκνλα, ηνλ αηαλά): 
 
 

                                                                           
   mdAt                 nty                            rx                          xprw    
ην βηβιίν          πνπ είλαη γηα             λα γίλνπλ γλωζηέο       νη κνξθέο                   
                                                                                                                                        
 

                                         
 nw           ra                     sxr                    aApp  
 ηνπ            Ρα        (και) λα αλαηξαπεί             ν Άπνθηο 
 
Σν “βηβιίν” είλαη ν πάππξνο ΒΜ 10188 θαη ην θείκελν δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο 
Γεκηνπξγίαο. 
 
Ο πεξίθεκνο εζ, ν ζενκάρνο ζεόο εζ, ν νπνίνο δηακέιηζε ηνλ αγλό ζεό Όζηξη, 
βξίζθεηαη θαη απηόο λα πξνζδηνξίδεηαη από ην ίδην ζύκβνιν: 



 

         
           stS 
           εζ 

πλήζσο ε γξαθή stS  παξνπζηάδεηαη κε ηελ κνξθή   ή  

 
      Σα ζύκβνια ιεηηνπξγνύλ ακθίδξνκα! Σν ζύκβνιν κε ην νπνίν είλαη γλσζηόο ν 
Άπόθηο -ν νπνίνο απνηειεί ηελ πξνζσπνπνίεζε ησλ απαληαρνύ παξόλησλ ζηα 

θείκελα xftyw, , ησλ ερζξώλ ησλ ζεώλ-  είλαη ην εξπεηό γη απηό θαη ε 

ζπλήζεο γξαθή ηνπ νλόκαηόο ηνπ Άπνθε είλαη: .  
Με απηή ηελ γξαθή βξίζθεηαη ζην ιεμηθό ηνπ Raymond Faulkner: 
 

  

Παξνπζηάδεηαη επίζεο θαη κε καραίξηα θαξθσκέλα επάλσ ηνπ, αθνύ ζεσξείηαη όηη νη 
παληνδύλακνη ζενί εμόλησζαλ ηειηθά ηνπο ερζξνύο ηνπο:   

Σν ίδην ζύκβνιν όκσο ην βξίζθνπκε λα πξνζδηνξίδεη ηνλ όξν nik, , ν 

νπνίνο δελ είλαη παξά ν εληθόο αξηζκόο ησλ nikw, ησλ αληαξηώλ νη νπνίνη 

παξνπζηάδνληαη θαη κε ην γλσζηό ζήκα ησλ mt :  

                                                                
                          nik                         isp                      n              sDt                        
                         o nik                   θαηαδηθάζηεθε              ζηελ           ππξά   
                                                          (Βίβινο ησλ Νεθξώλ, Πάππξνο ηνπ Any, Κεθάιαην 15, ΒΜ 10471) 

 

Σν ίδην καο πιεξνθνξεί ε Βίβινο ησλ Νεθξώλ όηη ζπλέβε θαη ζηνπο αληάξηεο sbiw,  

 νη νπνίνη ζην ζρεηηθό απόζπαζκα βξίζθνληαη λα πξνζδηνξίδνληαη θη απηνί κε 

ην ζήκα ηνπ Άπνθε: .     
 

                                                             
        Xft                 =k                 rdiw             n               sDt 
    ν ερζξόο           ζνπ (ζεέ)           δόζεθε          ζηελ            ππξά,       
 
 

      
         sbiw                     xr 
    ν αληάξηεο                 έπεζε 
 
 
 
 
 
 



                                                     

                                                        
                                _________             ________       _______ 
                                  Αληάξηεο                 Δρζξνί          Άπνθηο 
 
Σν ζπκπέξαζκα από ηελ ζύγθξηζε ησλ ζπκβόισλ είλαη όηη: 

                                      =  

Οη mt, επνκέλσο, ήηαλ νη ερζξνί ησλ ζεώλ νη νπνίνη έπεζαλ ζηε  κάρε θαη ράζεθαλ. 

Δίλαη νη πεζόληεο νη νπνίνη εμαθαλίζηεθαλ δηα παληόο θαη ην όλνκά ηνπο έγηλε 
ζπλώλπκν ησλ λεθξώλ. Οη αλαθνξέο ησλ θεηκέλσλ ζ‟ απηνύο γίλνληαη πξηλ από ηνλ 
ρακό ηνπο, ηόηε πνπ απνηεινύζαλ κηα θαηεγνξία αλζξώπσλ αλάκεζα ζηηο άιιεο. 
 

Δίλαη εθείλνη πνπ έθηαλαλ κέρξη ηελ Κξίζε δηόηη ην όλνκα ηνπ «ηέξαηνο», 

, ην νπνίν ππνηίζεηαη όηη ηνπο θαηάπηλε, είλαη Ammit θαη ζεκαίλεη: ο 

καταβροτθίζων τοσς mt 
Μηα πην αλαιπηηθή γξαθή ηνπ όξνπ είλαη ε:   ammt ,     απνηειείηαη 

από δπν ιέμεηο          
 

                                         
                                am                        mt 
                      ν θαηαβξνρζίδσλ         ηνπο mt 
 
Οη Ρήζεηο 273 θαη 274 ηεο γεληθήο αξίζκεζεο είλαη γλσζηέο σο «Καληβαιηθόο Ύκλνο» 
επεηδή ζ‟ απηέο ν Φαξαώ (Οπλάο θαη Teti) δηεγείηαη πσο έπηαζε, ζθόησζε, έβξαζε 
θαη έθαγε ηνπο ζενύο όινπο κηθξνύο θαη κεγάινπο, παιηνύο θαη λένπο. 
Γελ πξόθεηηαη γηα αιιεγνξίεο ησλ ζπληαθηώλ ηνπ θεηκέλνπ, όπσο είλαη ε 
επηθξαηνύζα άπνςε, αιιά γηα απιό ηξόπν έθθξαζεο. Ο Φαξαώ εμόλησζε ηνπο 
θξαηνύληεο θαη ηνπνζέηεζε ηνλ εαπηό ηνπ ζηελ ζέζε ηνπο. Μηα αηώληα 
επαλαιακβαλόκελε αλζξώπηλε ηζηνξία. 
 
Σα αληίπαια ζηξαηόπεδα ζηελ πξντζηνξηθή Αίγππην ήηαλ ηα ίδηα πνπ ήηαλ ζε όινπο 
ηνπο ιανύο θαη ζε όιεο ηηο επνρέο: Ζ θαηώηεξε ηάμε αληηκέησπε κε ηελ αλώηεξε 
άξρνπζα ηάμε. Ζ δηαθνξά πνπ ππάξρεη εδώ, ζηα αηγππηηαθά ηαθηθά θείκελα, είλαη όηη 
πεξηγξάθεηαη ε αξρηθή θαηάζηαζε, ην δηδάμαλ θνηλσληθό ζύζηεκα ην νπνίν 
εγθαηλίαζε, εθάξκνζε θαη δίδαμε ηνπο ζεζκνύο ηεο δνπιείαο θαη ηνπ αθξαίνπ 
ξαηζηζκνύ. 
Ο εμεγεξκέλνο άλζξσπνο, ν Φαξαώ, δεη πίλνληαο ην αίκα -όπσο ην ζέιεη ε θνηλή ζε 
όινπο ηνπο ηόπνπο θαη ηηο επνρέο έθθξαζε- ησλ ζεώλ θαη αληίζηνηρα νη ζενί 
ζπληεξνύληαη πίλνληαο ην αίκα ησλ αλζξώπσλ ερζξώλ ηνπο. 
 

                            
                                   Wallis Budge, The Egyptian Heaven and Hell, 1

νο
 ηόκνο, ζ.113 



 
Μηα από ηηο απεηθνλίζεηο ηνπ Βηβιίνπ ηνπ Νηνπάη είλαη θαη ε παξαπάλσ ε νπνία  

αλήθεη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ 5νπ δηακεξίζκαηνο. Μηα ζεά (ππάξρεη ην ζύκβνιν “ ” γηα 

ηνλ ζεό ζην όλνκά ηεο (  ) αθνπκπάεη ηα ρέξηα ηεο ζην θεθάιη ελόο 

κεγεζπκέλνπ ζπκβόινπ ησλ αλζξώπσλ-ερζξώλ ησλ ζεώλ:  
 

   
 
Ζ πξώηε ζεηξά ηεο επηγξαθήο  πάλσ από ην όλνκα ηεο ζεάο, γξάθεη: 
 

                                    
           anx     =s           m    snfw                    mtyw 
            δεη       απηή            κε    ην αίκα                 ησλ  mtyw 

                                                                                                                                                         

Απηνί νη mt   ή mtyw, , θαζώο επίζεο θαη 

ησλ νπνίσλ ην αίκα πίλεη ε ζεά, παξνπζηάδνληαη θαηά θαλόλα σο λεθξνί από ηνπο 
αηγππηηνιόγνπο. Αίκα λεθξώλ δελ πίλνπλ νύηε νη βξηθόιαθεο, πσο είλαη δπλαηόλ λα 
είραλ ηέηνηα αληίιεςε γηα ηνπο ζενύο ηνπο νη αξραίνη Αηγύπηηνη; 
 

Ζ Κξίζε μερσξίδεη ηνπο αγλνύο από ηνπο κηαξνύο, ηνπο Akh από ηνπο mt. 
 
Έλαο ρώξνο, έλα θένπδν (δείηε ζρεηηθά ην ζρόιην Νν.4) όπνπ ιακβάλεη ρώξα Κξίζε 
νλνκάδεηαη Ακέληα (ε Γύζε). Έλα ρσξίν ζηελ Βίβιν ησλ Νεθξώλ αλαθέξεη: 
 

  Δεν βπέθηκε mt ςσην Αμένσα. Έγινε akh εκεί. 
 
 

                   
                 tm          mt             [m]        imnt          Ax           im    =s 
                 όρη           mt             [ζηελ]      Ακέληα           akh           ζε      απηήλ 
                                                                                    (Κεθ.30

 
Α, Βίβινο ησλ Νεθξώλ ππό Δ.Naville)   

 

Wallis Budge:    [he is] Not dead in Amenta, [he is] a glorious being in it. ) 
 
Raymond Faulkner: Not dying in the West, but becoming a spirit in it.  
 
Γελ ιακβάλεηαη ππόςε ην γεγνλόο όηη ν θξηλόκελνο έγηλε πλεύκα (spirit) ρσξίο λα 
πεζάλεη! 
 
Ζ πξόηαζε απηή θιείλεη ην θεθάιαην 30Α θαη είλαη αλεμάξηεηε από ην ππόινηπν 
θείκελν. Μνηάδεη λα απνηεινύζε κηα επρή γηα επηηπρία θαηά ηελ Κξίζε. 
 
 

 



  ρόιην Νν.2 

 

Καηώηεξνη άλζξσπνη , 
 

Οη νύηνπ, Swtw,  (Γείηε απόζπαζκα Νν.11) είλαη άλζξσπνη θαηώηεξεο 

ηάμεο. Σν ζύκβνιν , ην νπνίν απνηειεί ην ηδεόγξακκά ηνπο, απεηθνλίδεη ην ζθίαζηξν 
κε ην νπνίν νη ππεξέηεο έθαλαλ ζθηά ζηνπο άξρνληεο. Ωζηόζν, δελ κπνξνύκε λα 
πνύκε όηη ην ζθίαζηξν ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ ηδεόγξακκα ηνπ ππεξεηηθνύ 
πξνζσπηθνύ. Σν γεγνλόο όηη πξόθεηηαη γηα άηνκα θαηώηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο 

ζπκπεξαίλεηαη από ηελ πιεξνθνξία όηη ν όξνο Swt βξίζθεηαη λα πξνζδηνξίδεηαη θαη 

κε ην ζήκα ησλ θαηώηεξσλ, εμεγεξκέλσλ αλζξώπσλ, ησλ ερζξώλ ησλ ζεώλ, mt 

. 
 

    (wB IV,432) 
 
 

  ρόιην Νν.3 

 

Ο όξνο hekau,  HkAw,   θαη ε Κξίζε ησλ ιόγσλ 

 

Hekau, HkAw,   ή  ζεκαίλεη ιόγηα ζεϊθά θαη όρη μόξθηα θαη magic 

όπσο πξνηηκνύλ νη κεηαθξαζηέο. 
Σα δπν απνζπάζκαηα πνπ αθνινπζνύλ είλαη από ηελ Βίβιν ησλ Νεθξώλ. 
 

                                               
     ii         irf          DHwty        mH         apr            m           HkAw    
έξρεηαη  πξάγκαηη     ν Θσζ       πιήξσο  πξνηθηζκέλνο     κε      ζετθά ιόγηα                      
                                                               (Ζ Βίβινο ησλ Νεθξώλ, Πάππξνο ηνπ Ani, Κεθ.23, pl.15,γξ.2) 

 
Ο κεγάινο ζεόο Θσζ δελ έρεη ζρέζε κε καγείεο θαη μόξθηα, είλαη γεκάηνο από ηνλ 
Λόγν ηνπ Θενύ ν νπνίνο είλαη παξόλ κελ ζε όιεο ηηο παξαδόζεηο αιιά απνπζηάδεη 
από ηελ αηγππηηαθή εμαηηίαο ηεο καλίαο ησλ αηγππηηνιόγσλ κε ηελ καγεία. 
ην θεθάιαην 84 ηεο Βίβινπ ησλ Νεθξώλ βξίζθνπκε ην εδάθην πνπ αθνινπζεί: 
 

Γνψπίζψ σον θεό Heka, ακούψ σα λόγια σοτ. 
 

                                          
            rx =i          HkA               sDm  =i            mdt        =f            
  γλσξίδσ  εγώ   ηνλ ζεό Heka        αθνύσ  εγώ       ηελ νκηιία      ηνπ 
                                                                                               (Πάππξνο ηνπ Ani, Κεθ. 84, plate 28, γξ. 8) 

Hekau  νλνκάδνληαη ηα ιόγηα ηνπ ζενύ Heka. 
 
Σα θείκελα πεξηγξάθνπλ δπν εηδώλ Κξίζεηο: κηα πνπ αθνξά ηα ζσκαηηθά γλσξίζκαηα 
θαη κηα πνπ αθνξά ηελ γλώζε ηεο γιώζζαο ησλ ζεώλ. 



 

Σν Εύγηζκα ηωλ ιόγωλ,  wDA mdt,   , όπσο είλαη ε πξνζθηιήο 

απόδνζε ηεο θξάζεο από ηνλ W. Budge, ή Η Κξίζε ηωλ ιόγωλ, ζύκθσλα κε ην 
ιεμηθό ηνπ R. Faulkner θαη ηελ γξακκαηηθή ηνπ A. Gardiner, αλαθέξεηαη αξθεηά ζπρλά 
ζηε Βίβιν ησλ Νεθξώλ.  
 

Σην ημέπα εκείνη σηρ κπίςηρ σηρ ομιλίαρ.  
 

                                            
                         hrw          pwy        n            wDa              mdt 
                    ηελ εκέξα       εθείλε      ηεο           θξίζεο         ησλ ιόγσλ         
                                                                                            (Κεθ. 1, pl. 5, γξ. 7 θαη 12) 

 

Καη ηηο δπν θνξέο πνπ ε θξάζε απηή παξνπζηάδεηαη ζην θύιιν (plate) 5, ν κελ W.Budge ηελ 
απνδίδεη σο “On that day of weighing of words,” ελώ αληηζέησο ζηελ απόδνζε ηνπ 

R.O.Faulkner: “On that day of judgment”  ε ιέμε  mdt  „νκηιία-ιέμεηο‟ παξαθάκπηεηαη εληειώο. 

 
ην θεθάιαην 78 ν θξηλόκελνο θάλεη κηα απιή θαη μεθάζαξε πεξηγξαθή ηεο 
δηαδηθαζίαο ηεο θξίζεο: 
 

Εγείπομαι, παίπνψ δύναμη και απψθώ σο κακό ποτ μοτ 

ενανσιώνεσαι. 

Ανοίγοτν για μένα οι θείοι δπόμοι, βλέποτν (οι θεοί) σην μοπυή 

μοτ , ακούνε σην υψνή μοτ κασάμοτσπα.               (Κεθ. 78, pl. 26, γξ.44) 
 
        

                                   
    mAA   =sn        irw     =i        sDm  =sn        Ddt   =i        Hr  =sn  
 βιέπνπλ απηνί    ηελ κνξθή  κνπ   αθνύλε απηνί    ηα ιόγηα κνπ     θαηάκνπηξα 
                                                                                                    (ζηα πξόζσπά ηνπο) 

 

Ω εςείρ θεοί ποτ είςθε για να ακούσε σην ομιλία*, εςείρ άπφονσερ 

ποτ βπίςκεςσε μεσαξύ σψν ακολούθψν σοτ Όςιπι, ςψπάςσε 

λοιπόν εςείρ θεοί. Ο θεόρ μιλάει μαζί μοτ και ακούει όσι είναι 

Μαάσ σα λόγια ποτ σοτ λέψ. 
 

                                            
    mdw          nTr         Hna =i        sDm =f                    mAat                
    κηιάεη        ν ζεόο        καδί κνπ      αθνύεη απηόο      (όηη είλαη)  Μαάη 
                                                                                          (αγλά, ζσζηά, ηα πξέπνληα)     

                                                                                             

                 
        Dd.n =i           n =f 
   όζα είπα εγώ      ζ‟ απηόλ   (Βίβινο ησλ Νεθξώλ, Πάππξνο ηνπ Any, Κεθ.78, pl. 25, γξ. 7)  

 



(*) ηελ θξάζε απηή δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην ξήκα κε ηελ κνξθή πνπ ην βξίζθνπκε 

ζην πξνεγνύκελν απόζπαζκα   , sDm =sn , αθνύλε, δειαδή νη ζενί αθνύλε, 

αιιά  γίλεηαη ρξήζε ηεο κεηνρήο  , sDmyw , νη αθνύνληεο: 

 

                                                              
                                      nTrw        sDmyw          xrw 
                                        νη ζενί       νη αθνύνληεο   ηελ θσλή  
            
απηνύο ηνπο ζενύο πνπ κνηάδεη λα είλαη θάπσο εηδηθνί ζην λα αθνύλε ηελ θσλή ν 
θξηλόκελνο δελ ηνπο ζπκπαζεί θαη ηνπο ιέεη λα ζσπάζνπλ, 
 

                                                            
                                    gr            ir(y)       =tn      nTrw 
                                    ζσπάζηε       ινηπόλ       εζείο      ζενί 
 
δηόηη όπσο ζπκπεξαίλεηαη από ηελ ζπλέρεηα, πνπ είδακε πην πάλσ,  θαηάθεξε λα 
πάξεη έγθξηζε γηα ηελ θσλή ηνπ από ηνλ ίδην ηνλ Όζηξη.  
 
ην πεξίθεκν θείκελν ην γλσζηό κε ηνλ ηίηιν «Ζ ζπλνκηιία ελόο αλζξώπνπ κε ην Ba 
ηνπ», ν άλζξσπνο (ν νπνίνο πξόθεηηαη ζύληνκα λα θξηζεί) ιέεη ζηνλ Ba ηνπ: 

 

Αρ με κπίνει ο Θψθ ποτ εξετμενίζει σοτρ θεούρ. 

Αρ με τπεπαςπιςσεί ο Khonsu ποτ κασαγπάυει σην αλήθεια. 

Αρ ακούςει σην ομιλία μοτ ο Ρα. (ηήιε 23) 

 

23                         24                

           wDa                   wi            dHwty                Htp                nTrw 
         θξίλεη                  εκέλα           ν Θσζ     (πνπ) εμεπκελίδεη       ηνπο ζενύο    
        
[…]           
 

                     26                             

     sDm               ra                         mdw        =i       
     αθνύεη            ν Ρα                           ηα ιόγηα      κνπ 
 
Σν απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί είλαη από έλα θείκελν ην νπνίν απνθαιείηαη από κελ 
ηνλ J.A.Wilson “Ζ Λύηξσζε ηεο Αλζξσπόηεηαο από ηνλ Αθαληζκό,” από δε ηνλ 
W.Budge “Ο Αθαληζκόο ηεο  Αλζξσπόηεηαο.” Δίλαη γξακκέλν ζηνπο ηάθνπο ησλ 
Φαξαώ Seti I, Ρακζή ΗΗ θαη Ρακζή ΗΗΗ ζηηο Θήβεο, ρξνλνινγείηαη έηζη ζηνλ 14ν θαη 12ν 
αη. π.Υ. Πξόθεηηαη γηα ηνλ κύζν ν νπνίνο αθεγείηαη ηελ απόθαζε ηνπ Ρα λα ηηκσξήζεη 
ηνπο αλζξώπνπο αιιά θαη ην ηέρλαζκα πνπ κεηαρεηξίζηεθε – κέζπζε κε κπύξα ηελ 
Hathor – γηα λα απνθεπρζεί ε νινζρεξήο εμόλησζή ηνπο από απηήλ. Ο ηίηινο 
επνκέλσο πνπ πξνηηκάεη γηα ηνλ κύζν ν J.A.Wilson, “Ζ Λύηξσζε ηεο Αλζξσπόηεηαο 
από ηνλ Αθαληζκό,” είλαη πην αθξηβήο. 
Σα απνζπάζκαηα ηνπ ηεξνγιπθηθνύ θεηκέλνπ είλαη από ηνλ ηάθν ηνπ Φαξαώ  Seti I. 
 

Είμαι εκείνορ ο θεόρ Hekau, σο ςσόμα μοτ είναι αγνό. 



                                       
           ink               HkAw              pwy            wab            imy   r      =i 
         είκαη         ν ζεόο Hekau        εθείλνο   (είκαη) αγλόο      κέζ‟ ην ζηόκα   κνπ  
 
Οη πξντζηνξηθνί Αηγύπηηνη νλόκαδαλ hekau ηηο ιέμεηο ηεο “αγλήο” γιώζζαο ησλ ζεώλ 
νη νπνίεο ήηαλ πξάγκαηη ιέμεηο ηζρύνο, όπσο πνιύ ζσζηά ηηο απνδίδεη ν W.Budge. 
Οη απόγνλνί ηνπο, νη θνληηλνί καο αξραίνη Αηγύπηηνη, έδσζαλ απηή ηελ νλνκαζία ζηηο 
ιέμεηο πνπ απνηεινύζαλ ηα μόξθηα πνπ νη ίδηνη δεκηνύξγεζαλ  θαη έηζη ε ιέμε hekau 
θαηάιεμε, όπσο είδακε, λα ζεκαίλεη Μαγηθά μόξθηα αληί Ο Λόγνο ηνπ Θενύ. 
 
ε έλα από ηα θείκελα ηεο ζηήιεο ηνπ Μέηεξληρ (4νο αη. π.Υ.) βξίζθεηαη ην 
απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί: 
 

Με ςέβαρ ςε ςένα Ώπε, ο οποίορ πποέπφεςαι από σον Όςιπι και 

γεννήθηκερ από σην Ίςιδα. Απάγγειλα  σα θεωκά ςοτ λόγια, είπα 

σιρ αγνέρ ςοτ λέξειρ, ππόυεπα σα δικά ςοτ λόγια. 
 

                                          
     Sdi.n =i          m           HkAw =k           Dd.n =i      m        Axt    =k  
απάγγεηια εγώ     από     ηα ζετθά ιόγηα ζνπ    είπα  εγώ    από   ηηο αγλέο(ιέμεηο) ζνπ   
 

                        
                  Sni .n =i         m          mdt     =k 
             πξόθεξα  εγώ      από       ηα ιόγηα    ζνπ               
 
Ζ ζηήιε είλαη πξόζθαηε (~370 π.Υ.), ην ίδην θαη ε γξαθή κηα θαη ην ζύκβνιν  
ρξεζηκνπνηείην σο γξάκκα „m‟ από ηελ 18ε Γπλαζηεία (~1300 π.Υ.) θαη κεηά, ε 
ζπνπδαηόηεηα πνπ απνδηδόηαλ ζηα ιόγηα ησλ ζεώλ σζηόζν είλαη θαηαθαλήο. ηελ 
πξνθεηκέλε πεξίπησζε κάιηζηα πξόθεηηαη γηα ηα ιόγηα ηνπ Ώξνπ, ηνπ θαη΄ εμνρήλ 

ζενύ, ηνλ νπνίνλ δελ ηηκά ν W.Budge απνδίδνληάο, ηελ θνξά απηή, ηελ θξάζε Axt 
=k σο ε καγηθή ζνπ ξήζε.  
 

Από ην απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί (από ην Βηβιίν ησλ Ππιώλ ην γξακκέλν ζηελ  
ζαξθνθάγν ηνπ Seti I)  πιεξνθνξνύκαζηε όηη ε Κξίζε ησλ ιόγσλ πξνεγείην ηεο 
Κξίζεο ζσκαηηθώλ γλσξηζκάησλ: 
 

Ατσόρ […] πποφώπηςε ππορ σα ππόστπα  σοτ Geb (με) σα οποία κπίνοτν 

σοτρ εφθπούρ μεσά σην Κπίςη ομιλίαρ ςσην Αμενσέσ.  
                                                              

                 … … …                             

            Spr     … … …   r          wsrwt           gb                sipt.n =sn 
    Πξνρώξεζε  … … …  πξνο    ηα πξόηππα      ηνπ Geb      πνπ θξίλνπλ απηά 
      

                                                           
                xft(w)          m xt         wda           xrw           m           imntt                  
            ηνπο ερζξνύο       κεηά         ηελ Κξίζε     ηεο θσλήο    ζηελ       Ακεληέη  
                                                                                                      (To Βηβιίν ησλ Ππιώλ) 



Σν πξνζδηνξηζηηθό ζύκβνιν  ηεο ιέμεο ερζξνί , ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ 
πξνζδηνξηζκό ιέμεσλ όπσο πξήμηκν, ιίπσκα, αζζέλεηα πιεγή θηι, ζεκαίλεη δε, θαηά 
ηνλ Allan Gardiner, “λενπιαζία ηνπ ζώκαηνο, ή παξόκνηα θαηάζηαζε, εηδηθόηεξα 
ζαλαηεθόξνπ είδνπο». Οδεγνύκαζηε δειαδή λα ζεσξήζνπκε όηη λννύληαη ερζξνί κε 
θαθήο πνηόηεηαο ή θαθήο θαηάζηαζεο ζώκαηα. 
  

 

  ρόιην Νν.4 

 

Σα θένπδα ησλ ζεώλ  

 
Ο Πιάησλ ζηνλ δηάινγό ηνπ "Κξηηίαο" (109b), αλαθέξεη: 
 

Κάποτε οι θεοί έβαλαν σε κλήρο τις διάφορες περιοχές  όλης της γης και τις 
μοιράστηκαν μεταξύ τους, χωρίς   τσακωμούς…. 
..Κι όταν εγκαταστάθηκαν, μας έτρεφαν σαν κοπάδια, δικά τους 
αποκτήματα και ζωντανά, χωρίς να χρησιμοποιούν όμως σωματική βία, 
σαν τους βοσκούς που οδηγούν τα κοπάδια στη βοσκή χτυπώντας τα…. 
 
ε έλαλ ύκλν ζηνλ Δλιίι δηαβάδνπκε: 
 

Ενλίλ, όταν σημάδευες θεϊκούς οικισμούς (holly settlements) πάνω στη γη.            
                                                                                    (Hymn to Enlil the All-Beneficent, ζηίρνο 65) 

Από ην Βαβπισληαθό «Έλνπκα Έιηο»: 
 

τους Ανουνάκι του ουρανού και της γης καταμέρισε τα μερίδιά τους. (VI,46) 
Όλοι οι θεοί μοιράσανε τους οικισμούς (stations) του ουρανού και της γης. 
 (VI,79) 

Ο Γκισνουμουνάμπ, ο δημιουργός της ανθρωπότητας, ο οποίος έφτιαξε τις 
περιοχές (του κόσμου). (world regions)(VII,89) 
 
ηνλ Βαβπισληαθό κύζν “Δηάλα” νη ζενί Αλνπλλάθη είλαη απηνί πνπ: «δημιούργησαν 
τις περιοχές (who created the regions), που εγκαταστήσανε τους οικισμούς 
(who set up the establishments)» (A-I,3) 

 
ην 32:8 ηνπ Γεπηεξνλνκίνπ καζαίλνπκε όηη ν Θεόο κνίξαζε ηελ γε κε ηνπο 
αλζξώπνπο ηεο, κεηαμύ ησλ γησλ ηνπ. 
Από ηελ απόδνζε ησλ 70: 
 

     ότε διεμέριζεν ο `Τψιστος έθνη, ως διέσπειρεν υιούς Αδάμ, 
     έστησεν όρια εθνών κατά αριθμόν αγγέλων Θεού. 
 
Από ην πξσηόηππν: 
 

 Όταν ο Ύψιστος μοίρασε στους ανθρώπους1 την κληρονομιά τους 
(κληρονομιά σε  κτήματα)*, όταν διέσπειρε τους γιους του Αδάμ, έστησε τα 
σύνορα των ανθρώπων  ανάλογα με τον αριθμό των γιων του Ισραήλ. 
 



(*)  Nāchal, αξπάδσ, απνθηώ, παίξλσ, θιεξνλνκώ. Σν ξήκα ζεκαίλεη παίξλσ ή δίλσ 
πεξηνπζία ε νπνία είλαη κέξνο κηαο κόληκεο θηήζεο θαη απνηέιεζκα δηαδνρήο. Παξάδεηγκα: 
«Σα ηέθλα ηνπ Ηζξαήι απέθηεζαλ ηελ Υαλαάλ ζαλ θηήκα ηνπο» (Δμ. 32:13). 

 
Γελ γίλεηαη ιόγνο δειαδή γηα εζηθή θιεξνλνκηά ή γηα ηηο παξαδόζεηο. 
Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ ιέμεσλ "αγγέισλ ζενύ" από ηηο ιέμεηο "πηώλ Ηζξαήι" είλαη 
πξνθαλέο όηη ππήξμε απνηέιεζκα άζηνρεο παξέκβαζεο. Γηα ην ιόγν απηό ζηηο 
πεξηζζόηεξεο αλαζεσξεκέλεο εθδόζεηο ηεο Βίβινπ νη "πηνί Ηζξαήι" έρνπλ 
αληηθαηαζηαζεί από ηελ θξάζε "πηνί ζενύ". Γηα ηελ αιιαγή απηή βαζίζηεθαλ ζηελ 
αξραηόηεξε απόδνζε ησλ 70. ηελ απόδνζε απηή όκσο (όπσο είδακε πην πάλσ) 
αλαθέξνληαη "άγγεινη ζενύ". ην βηβιίν ηνπ Hershel Shanks "Ζ πεξηπέηεηα ησλ 
Υεηξνγξάθσλ ηεο Νεθξήο Θάιαζζαο", ζε κεηάθξαζε Βαλέζζαο Λάππα, ην θεθάιαην 
κε ηίηιν "Όηαλ νη Τηνί ηνπ Κπξίνπ Έπαημαλ κε ηηο Θπγαηέξεο ησλ Αλζξώπσλ" 
ππνγξάθεη ν θαζεγεηήο Ρόλαιλη . Υέληει εηδηθεπκέλνο ζηηο Βηβιηθέο κειέηεο. ε έλα 
ζρόιην ηνπ, ινηπόλ, καο πιεξνθνξεί ηα εμήο: 
 
 Η κεηάθξαζε ηωλ Εβδνκήληα αλαθέξεη "αγγέιωλ Θενύ" απηή, ωζηόζν, είλαη η 
ζπλήζεο κεηάθξαζε ηνπ εβξαϊθνύ "πηώλ   Θενύ".  
 
Σν αθόινπζν είλαη έλα απόζπαζκα από ην θείκελν ηνπ ελ ιόγσ θεθαιαίνπ: 
 
Πξόζθαηα βξέζεθε έλα απνζπαζκαηηθό θείκελν από ηα ρεηξόγξαθα ηεο 
Νεθξήο Θάιαζζαο, ην νπνίν πεξηείρε ην 32:8 ηνπ  Δεπηεξνλνκίνπ. Γξακκέλν 
ζηελ ύζηεξε Ηξώδεηα γξαθή (αξρέο ηνπ 1νπ κ.Χ. αηώλα), ην απόζπαζκα απηό 
απνηειεί ζήκεξα ην παιαηόηεξν εβξαϊθό θείκελν ηνπ Δεπηεξνλνκίνπ πνπ 
έρνπκε ζηελ θαηνρή καο. Η ηειεπηαία θξάζε ηνπ ζηίρνπ ζην απόζπαζκα απηό 
αλαθέξεη θαζαξά "πηώλ Θενύ" θαη όρη "πηώλ  Ιζξαήι". Η εξκελεία απηή, πνπ 
δηαηεξήζεθε ζηε κεηάθξαζε ηωλ Εβδνκήληα, αιιά όρη ζην εβξαϊθό θείκελν, 
δείρλεη κάιινλ απζεληηθή.  
 
Καηαιήγνπκε επνκέλσο ζε ηαύηηζε ηνπ λνήκαηνο πνπ καο κεηαθέξνπλ ηα δπν 
θείκελα, εθείλν ηνπ Πιάησλα θαη απηό από ηελ Παιαηά Γηαζήθε. Όζνη ήηαλ νη γηνη ηνπ 
Θενύ ηόζα ήηαλ ηα θνπάδηα ησλ αλζξώπσλ πνπ έγηλαλ. Οη 70 κνηάδεη λα αιινηώλνπλ 
θάπσο ην λόεκα κε ηα πεξί εζλώλ θαη νξίσλ εζλώλ αιιά ζηελ νπζία θαη πάιη νκάδεο 
αλζξώπσλ ελλννύληαη πεξηνξηζκέλεο από όξηα. Έηζη ηα  κεξίδηα απηά είλαη γλσζηά 

σο „θιήξνη‟, „θηήκαηα,‟ „επηθξάηεηεο.‟ ηα ηεξνγιπθηθά νλνκάδνληαη iAt, , ή 

απιώο .  

 

  ρόιην Νν.5 

Κξίζε ζεώλ 
 
Κξίζε ζεώλ είλαη γλσζηή από ηελ ειιεληθή γξακκαηεία, ηα θείκελα ηεο ζθελνεηδνύο 
θαη, θπζηθά ηεο ηεξνγιπθηθήο γξαθήο: 
 

Είμαι ο Weneg ο γιορ σοτ Ρα, ο οποίορ ςσηπίζει σον οτπανό, 

κασετθύνει σην γη και κπίνει σοτρ θεούρ. (Ρήζε 476 §952) 
 
    
James Allen: for Pepi is Weneg, the Sun‟s son, who associates with the sky and 
leads the earth and the gods. 



R.O. Faulkner: I am Weneg, son of Re, who supports the sky, who guides the earth 
and judges the gods. 
 

Pepi                                                    

Merenrre                                  

Pepi II                                   

                       rmn                   pt            sSm           tA         wpi      nTrw 
                     ζηεξίδεη            ηνλ νπξαλό    νδεγεί      ηελ γε        θξίλεη     ηνπο ζενύο  
 
Ζ απόδνζε ηνπ Allen είλαη αθξηβήο δηόηη κεηαθξάδεη κόλν ην θείκελν από ηελ 
ππξακίδα ηνπ Pepi όπνπ ν επηκειεηήο ησλ θεηκέλσλ επέιεμε λα παξαιείςεη ην ξήκα 

wpi θξίλεη. 

 
Πηζαλόηαηα  ε Κξίζε ζεώλ ζνθάξηδε κεξηθνύο ηόηε όπσο ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα. 
Ο Ζζίνδνο γξάθεη ζηελ Θενγνλία: 
 

Καί γάρ οτ' εκρίνοντο θεοί θνητοί τ’ άνθρωποι Μηκώνη τότ'…(535) 

 
    “Γηαηί όηαλ κρίνονταν νη ζενί θαη νη ζλεηνί άλζξσπνη ζηελ   Μεθώλε, ηόηε…” 

( ηόηε…αθνινπζεί ε ηζηνξία όπνπ ν Πξνκεζέαο μεγέιαζε ηνλ Γία   πξνζθέξνληάο 
ηνπ ζθέηα  θόθαια ηπιηγκέλα ζε ιίπνο) 

 
Οη Έιιελεο κεηαθξαζηέο ηνπ Ζζίνδνπ ηελ ιέμε εθξίλνλην ηελ κεηαθξάδνπλ ζε κηα 
πεξίπησζε “θαλνλίδνληαλ,” «Γηαηί όηαλ θαλνλίδνληαλ νη ζενί θαη νη ζλεηνί άλζξσπνη 
ζηε Μπθώλε…θηι.» (Μεηαθξαζηηθή νκάδα εθδόζεσλ «Καθηνο») θαη ζε άιιε 
“ρώξηδαλ,” “Γηαηί όηαλ νη ζενί θαη νη ζλεηνί νη άλζξσπνη ρώξηδαλ κεηαμύ ηνπο ζηε 
Μπθώλε…»(ηαύξνο Γθηξγθέλεο, „Ζζίνδνο‟ Δθδόζεηο Εήηξνο). Ο ηαύξνο Γθηξγθέλεο  
παξαζέηεη θαη ην ζρόιην ηνπ αξραίνπ ζρνιηαζηή ζύκθσλα κε ην νπνίν ε θξάζε ηνπ 
Ζζίνδνπ θαί γάξ νη' εθξίλνλην ζενί ζλεηνί η’ άλζξωπνη Μεθώλε ζεκαίλεη 
«εθξίλεην ηη ζεόο θαη ηη άλζξσπνο ελ ηε Μπθώλε.» 
Ο κεηαθξαζηήο έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαθξάζεη ην ξήκα θξίλσ σο δηαθξίλσ, 
δηαρσξίδσ αιιά ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ αζσώλεηαη δηόηη ν ρσξηζκόο 
κεηαμύ αλζξώπσλ θαη ζεώλ κπνξεί λα πινπνηεζεί κόλν κε ηελ Κξίζε ακθνηέξσλ. 
 
     Μηα ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε Κξίζεο ζεώλ εκθαλίδεηαη ζηα θείκελα ησλ 
ζαξθνθάγσλ όπνπ ν θξηζείο θαη δηθαησζείο παξνπζηάδεη ηνλ εαπηό ηνπ λα θξίλεη ηνπο 
ζενύο καδί κε ηνλ άξρνληα ζεό ηεο Κξίζεο, ηνλ Θώζ, ζπζηελόκελνο  σο εθείλνο «ν 
νπνίνο θξίλεη ηνπο ζενύο ζαλ ν ζύληξνθνο ηνπ Θώζ».(Δπσδόο 1071) Ο 
κεηαθξαζηήο, κάιηζηα, καο πιεξνθνξεί όηη ζε έλα αληίγξαθν ηεο επσδνύ απηήο, ε 

ιέμε “ntrw”, „ζενί‟, έρεη παξαιεθζεί. Γηα ηνπ ηξόπνπ απηνύ ε πξόηαζε γίλεηαη 

εληειώο αζώα: «ν νπνίνο θξίλεη ζαλ ν ζύληξνθνο ηνπ Θωζ».  
 
Ο Πινύηαξρνο αλαθέξεηαη ζε Κξίζε αηγππηηαθνύ ζενύ θαη απηό ίζσο δηεπθόιπλε ηνλ 
κεηαθξαζηή λα απνδώζεη ηελ ιέμε ζσζηά. 
Γξάθεη  ν Πινύηαξρνο  ζην "Πεξί Ίζηδνο θαη Οζίξηδνο": 
 

Ο Συφών (ο θεός Σηθ) παρέπεμψε τον Ώρο σε δίκη, με την  κατηγορία 
ότι ήταν νόθος, βοήθησε όμως ο Ερμής (ο θεός Θώθ), και τελικά ο  
Ώρος κρίθηκε γνήσιος από τους θεούς. (358D)     

 



(τον `Ωρον υπό των θεών γνήσιον κριθήναι ) 
 
ηελ παξάγξαθν 53 ηνπ ίδηνπ έξγνπ ν Πινύηαξρνο  νξίδεη ηα ηεο γλεζηόηεηαο ηνπ 
Ώξνπ: 
 

Για τούτο λένε πως ο Συφών τον πηγαίνει στο δικαστήριο να 
δικαστεί ως νόθος, διότι τάχα δεν ήταν καθαρός ούτε γνήσιος 
όπως ο πατέρας του – λόγος, δηλαδή, από μόνος του αμιγής και 

απαλλαγμένος από πάθη – , αλλά είναι νοθευμένος με την ύλη εξ’ 
αιτίας της σωματικής του φύσης. (373Β) 

 
Ζ αλαθνξά ηνπ Πινύηαξρνπ  επηβεβαηώλεηαη από ηνλ κύζν “Ώξνο θαη εζ” ν νπνίνο 
βξέζεθε γξακκέλνο ζε πάππξν πνπ ρξνλνινγείηαη από ηελ επνρή ηνπ Ρακζή V, 
πεξίπνπ 1150 π.Υ. . Ο κύζνο αξρίδεη κε ηελ θξάζε: «[Απηή είλαη] ε Κξίζε ηνπ 
Ώξνπ θαη ηνπ εζ»), απνζπαζκαηηθά δε αλαθέξεηαη θαη ζε αξθεηά άιια θείκελα.  

 
Δηδηθά ζηελ Κξίζε ηνπ Ώξνπ θαη ηελ δηθαίσζή ηνπ αλαθέξεηαη ε ξήζε 689: 
 

Γύρνα το κεφάλι σου για να μπορέσεις να δεις τον Ώρο, διότι 
έκατσε κάτω [ . . . . .] και έγινε Κρίση. Η Ίσις έρχεται, έχοντας 

αρπάξει τα στήθια της εξ΄ αιτίας του δικαιωμένου γιου της. (§2088-9) 

 
Ζ νπκέξηα ζεά Ηλάλλα (Ηζηάξ), όηαλ θαηέβεθε ζηνλ Κάησ Κόζκν θξίζεθε από ηνπο 
εθηά ζενύο-δηθαζηέο θαη θαηαδηθάζηεθε: 

 

Η αγνή Ερεσκιγκάλ κάθισε στο θρόνο της, (η θεά του Κάτω Κόσμου, 

αδερφή της Ινάννα.) 
Οι Ανουννάκι, οι εφτά Κριτές, εξέδωσαν απόφαση ενώπιόν της, 

Κάρφωσαν τα μάτια τους πάνω της, βλέμμα θανάτου, 
Με τη λέξη τους, λέξη που βασανίζει το πνεύμα,  
…, 
Η άρρωστη γυναίκα μετατράπηκε σε πτώμα. 
                                              (Inanna’s Descent to the Nether World, στίχοι162-167) 

 
Ζ ζεά θξίζεθε, θαηαδηθάζηεθε θαη ζαλαηώζεθε. 
ύκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο ησλ θεηκέλσλ ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζεά θαηέβεθε ζηνλ 
Κάησ Κόζκν παξακέλεη άγλσζηνο. Ζ δηθαηνινγία πνπ ε ίδηα δίλεη ζηνλ θύιαθα ηνπ 
Κάησ Κόζκνπ πνπ ηελ ξσηάεη (ζηίρνη 86-88), είλαη όηη πήγε γηα λα παξεπξεζεί ζηελ 
θεδεία ηνπ ζπδύγνπ ηεο αδεξθήο ηεο. Γηθαηνινγία αζηεία, βέβαηα, αθνύ εθεί ηελ 
έθξηλαλ θαη ηελ θαηαδίθαζαλ. 
Σν πηζαλόηεξν είλαη αξρηθόο ππξήλαο ηνπ κύζνπ λα ππήξμε ε Κξίζε ηεο ζεάο. 
Αξγόηεξα, όηαλ ε Κξίζε κεηακνξθώζεθε ζε Κξίζε Νεθξώλ θαη κεηαθέξζεθε  ζηνλ 
Κάησ Κόζκν, ν κύζνο πξνζαξκόζηεθε ζηελ λέα θαηάζηαζε κε ηελ θαηάβαζε ηεο 
ζεάο εθεί πνπ πηα γηλόηαλ ε Κξίζε. 
 
 

 

 

 



  ρόιην Νν.6 

Ο Οθζαικόο ηνπ Ώξνπ   
 

Σν ζύκβνιν  απνηειείηαη από έλα αλζξώπηλν κάηη  ζε ζπλδπαζκό κε ην 
ζρέδην πνπ ππάξρεη θάησ από ην κάηη, ζην κάγνπιν,  ηνπ γεξαθηνύ , ην νπνίν, 

γεξάθη, , απνηειεί ην ζύκβνιν ηνπ ζενύ Ώξνπ:  Hrw , Ώξνο . 

 
Ο Οθζαικόο ηνπ Ώξνπ πεξηγξάθεηαη λα θαηνξζώλεη πνιιά θαη δηάθνξα, ζηελ 
θπξηνιεμία καγηθά. 
Μεξηθά παξαδείγκαηα από ηα θείκελα ησλ ππξακίδσλ: 

 

Ω Βασιλιά, βάλε τον Οφθαλμό του Ώρου στο στόμα σου και 
απορρόφησέ τον  για πρόγευμα. (§ 60) 

Ω Ώρε της Ανατολής! Κοίτα, ο βασιλιάς σου φέρνει τον μεγάλο 
αριστερό σου Οφθαλμό θεραπευμένο („σο ζεξαπεπηή‟ θαηά ηνλ Sethe), 
δέξου τον από τον βασιλιά ακέραιο, με το νερό σ΄ αυτόν ακέραιο, 
με το αίμα του ακέραιο κτλ. (§ 451) 

ε γεμίζω με την αλοιφή η οποία βγήκε από τον Οφθαλμό του Ώρου. 
                                                                                               (§ 1800) 

Ω Βασιλιά, σε θυμιατίζω με τον Οφθαλμό του Ώρου. ε κάνω θείο 
εξ’ αιτίας του Οφθαλμού του Ώρου. (§ 2271) 

Ω Βασιλιά, σου δίνω τις κόρες που είναι στον Οφθαλμό του Ώρου. (§ 2278) 
 
Δλώ νη όξνη ησλ νπνίσλ νη έλλνηεο παξεξκελεύηεθαλ ή παξακνξθώζεθαλ από ηα 
ηεξαηεία θαη ηνπο ζύγρξνλνπο κεηαθξαζηέο κπνξνύλ λα απνθαηαζηαζνύλ κε ηελ 
αλίρλεπζε ηεο αξρηθήο ηνπο έλλνηαο, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηελ έθθξαζε 
«Οθζαικόο ηνπ Ώξνπ» επεηδή ν όξνο «Οθζαικόο» δελ επηηξέπεη παξεξκελείεο. 
Ζ δξάζε, σζηόζν, ηνπ Οθζαικνύ όπσο πεξηγξάθεηαη ζηα θείκελα είλαη απηή ηνπ 
Μαάη. Δηδηθόηεξα δε ν Οθζαικόο ηνπ Ώξνπ παξνπζηάδεηαη λα έρεη ηελ ίδηα ηζηνξία κε 
απηήλ ηνπ Μαάη ηνπ Ώξνπ, κε ηελ ηζηνξία ηεο ζετθήο δειαδή ππόζηαζεο ηνπ Ώξνπ ν 
νπνίνο θαηεγνξήζεθε σο ζεόο λόζνο, σο ζεόο κε αγλόο, απώιεζε ηελ ζετθή ηνπ 
ππόζηαζε θαη ηελ επαλέθηεζε κεηά ηελ επηηπρή Κξίζε ηνπ. 
 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζύκβνιν   είλαη γλσζηό σο wDAt, , wedjat ή udjat 

πνπ ζεκαίλεη άζηθην, αθέξαην, uninjured, όπσο ην πξνηηκνύλ νη αηγππηηνιόγνη, ζηελ 
νπζία όκσο απνθαηεζηεκέλν, εμαγληζκέλν, ή ζεξαπεπκέλν, όπσο απνδίδνπλ ηελ 

άγλσζηε ιέμε   rwxt.t   , ηεο παξαγξάθνπ 451, νη Faulkner θαη Sethe (“Cave” 

θαηά ηνλ Allen). 
Δθηόο όκσο από απηόλ ηνλ αθέξαην θαη πγηή Οθζαικό ππάξρεη αλαθνξά θαη ζε 

Οθζαικό ηνπ Ώξνπ ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη sw (ζειπθό swt) , κηα ιέμε ε νπνία 

παξνπζηάδεηαη επηά θνξέο ζηα θείκελα ησλ ππξακίδσλ θαη κεηαθξάδεηαη θαηά 
θαλόλα dangerous, endangered θαη harmful εθηόο ηεο πεξηπηώζεσο ηεο 
παξαγξάθνπ 1790b ηεο Ρήζεο ΡΣ 632 όπνπ ραξαθηεξίδεη κηα κπξσδηά σο άζθεκε: 

How bad (sw) is your smell! How offensive is your smell! How great is your smell!, 

κεηαθξάδεη ν Faulkner ελώ αληηζέησο ν Allen επηκέλεη dangerous: How dangerous is 
your scent! How lacking is your scent! How great is your scent! 
 

http://aaew2.bbaw.de/tla/servlet/GetWcnDetails?u=dtango&f=0&l=0&wn=93710&db=0


Σν απόζπαζκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν κε αθέξαηνο θαη κε άζηθηνο Οθζαικόο είλαη 
από ηελ Ρήζε ΡΣ 359 §601 ε νπνία αζρνιείηαη κε ηνλ βαξθάξε θαη ην πέξαζκα ζηελ 
αληίπεξα όρζε 
 
Sun, commend Teti to Sees Behind Him, the ferryman of the Winding Canal, so that he might 
get for Teti that ferryboat of the Winding Canal in which the gods cross to the other side of the 
Winding Canal, to the eastern side of the sky, and he might ferry Teti to the other side of the 
Winding Canal, to the eastern side of the sky, for Teti is in search of Horus‟s endangered eye, 
Teti is off to the numbering of fingers. 

 
 

                                      
   iw    Neferkare      m            sxn          nw         irt           Hrw        swt    
είλαη   ν Neferkare       ζε         αλαδήηεζε      ηνπ     Οθζαικνύ  ηνπ Ώξνπ    swt 
 
εκεηώζηε όηη ν κε ζεξαπεπκέλνο Οθζαικόο αλαδεηείηαη ζηελ αλαηνιηθή όρζε ε 
νπνία είλαη ε θαηνηθία εθείλσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ Μαάη. 
 
Δθείλν πνπ αζζέλεζε ζηνλ Ώξν, όπσο ήδε εηπώζεθε, θαη επαλέθηεζε ηελ πξόηεξε 
πγηή θαη αθέξαηε θαηάζηαζή ηνπ, ήηαλ ην Μαάη ηνπ, ε ζετθή ηνπ αγλόηεηα ε νπνία ηνπ 
ζηεξήζεθε κεηά ηελ θαηεγνξία ηνπ εζ –όηη ήηαλ λόζνο, όρη δειαδή γλήζηνο ζεόο- 
θαη απνθαηαζηάζεθε κέζσ ηεο Κξίζεο πνπ ηνπ έγηλε γηα ηνλ ζθνπό απηόλ. 
 
Μηα ζύληνκε έξεπλα εληζρύεη ηελ ππόλνηα όηη κε θάπνηνλ ηξόπν ν όξνο Μαάη, ηνλ 
νπνίν ηα ηεξαηεία παξέιαβαλ από ηελ παξάδνζε, δεκηνύξγεζε θάπνην παξαθιάδη ην 
νπνίν ηειηθά παξήγαγε ηελ ηδέα ηνπ Οθζαικνύ ηνπ Ώξνπ, έλα είδνο Αγίνπ Πλεύκαηνο 
ηεο αξραηόηεηαο. 
 

Ζ θξάζε  Οθζαικόο ηνπ Ώξνπ γξάθεηαη…                 ( ) 

                                                                          irt       Hrw 
                                                                νθζαικόο      Ώξνπ 
 

Ο όξνο Μαάη απαληάηαη σο Μαά :  mAa    ( = mA,  = a )  ή 

σο Μαάη : mAat    ( = mA,  = a,  = t) 
 

H νξζνγξαθία ηνπ ξήκαηνο maa βιέπσ, , ε νπνία πάληα πεξηιακβάλεη ην 

ζύκβνιν ηνπ καηηνύ, είλαη  mAA  ( = A) θαη κπνξεί λα γξαθηεί επίζεο  σο  ή 

θαη σο . 

Ο ζπλδπαζκόο  είρε απνθηήζεη θσλεηηθή ηηκή mA  
O δε ζπλδπαζκόο  είρε απνθηήζεη θσλεηηθή ηηκή mAA 
 

Καηά ηελ επνρή ηνπ Wallis Budge (1857-1934) δελ ήηαλ γλσζηό όηη ην κάηη νλνκαδόηαλ 

irt  θαη ρξεζηκνπνηείην ε κεηαγξαθή mAAt 
 

                       (από ηελ «Βίβιν ησλ Νεθξώλ» ηνπ W. Budge) 
 



Πηζαλόηαηα ζρεηηθό ιάζνο θαηά ηελ αξραηόηεηα νδήγεζε ζηελ εκθάληζε ηνπ 
πεξίθεκνπ Οθζαικνύ ην Ώξνπ. Έλλνηα ηελ νπνία εθκεηαιιεύηεθαλ θαηά θόξνλ ηα 
ηεξαηεία. 

Αθαηαλόεηεο  εγγξαθέο γίλνληαη θαηαλνεηέο αλ δηαβάζνπκε mAat (Μαάη) αληί γηα  
mAAt ή irt (Οθζαικόο). 
 
Από ηελ ππξακίδα ηεο βαζίιηζζαο Νείζ: 
 

                                                            
               wsir        Neith       ii.n     n =k          mAAt           Hrw             
           Ω Όζηξε        Nείζ,        ήξζε ζε ζέλα        ην mAat           ηνπ Ώξνπ. 
                                                                                                           (Ρήζε 57Δ §40+5) 

 

Ζ ιέμε απηή δελ έρεη λόεκα . Ο Faulkner ηελ απνδίδεη σο the two Eyes (of 
Horus), αιιά γηα ηα δύν κάηηα ππάξρεη ιέμε πνπ δελ επηηξέπεη ακθηβνιίεο γηα ηελ 
έλλνηά ηεο, είλαη όκσο πνιύ λεώηεξε θαη ν Allan Gardiner, πνπ ηελ παξέρεη ζηελ 
Γξακκαηηθή, απνθεύγεη ηελ κεηαγξαθή ηεο όπσο βιέπεηε ζην απόζπαζκα από ην 
ζρεηηθό ηκήκα ηεο Γξακκαηηθήο ην νπνίν αθνινπζεί:  
 

 
 

Ζ κεηαγξαθή δελ κπνξεί λα είλαη νύηε irtwy νύηε mAAwy. 
Σν ίδην θαη κε ηελ ιέμε από ηελ ππξακίδα ηεο Νείζ, απνθηά λόεκα κόλν αλ δηαβαζηεί 

σο  mAat, Μαάη. 

Δπηπιένλ, ζηα θείκελα ησλ ππξακίδσλ όηαλ γίλεηαη ιόγνο γηα δπν κάηηα απηά 
παξνπζηάδνληαη σο:  
 
ηελ Γξακκαηηθή παξαηίζεηαη θαη ε παξαθάησ ζρεηηθή πξόηαζε: 
 

Μοτ δόθηκε σο Μαά μοτ για να εξαγνιςσώ (να γίνψ akh) μέςψ ατσού. 
 

                                                              
   diw             n=i           mAA      =i            Ax             =i      im        =f 
  δόζεθε        ζε κέλα ην    ην Μαά    κνπ    λα γίλσ akh        εγώ    κέζσ     απηνύ 
                                                     (Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde, 59,57. Grammar, ζ. 416) 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Allan Gardiner είλαη: Μνπ δόζεθαλ ηα κάηηα κνπ γηα λα σθειεζώ 
κέζα απ‟ απηά. 

ην θείκελν ε αλησλπκία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ιέμε  είλαη ζηνλ εληθό,  , =f, 
ηνπ, δη‟ απηνύ, ηνπ Μαάη δειαδή. Αλ ελλνείην ν Οθζαικόο ε αλησλπκία ζα ήηαλ 
ζειπθνύ γέλνπο, δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ.       

Σν ζύκβνιν ηνπ Μαάη είλαη ην θηεξό ηεο ζηξνπζνθακήινπ, , ην νπνίν νη 
αλαγλσξηζζέληεο σο αγλνί θαηά ηελ Κξίζε ηνπο ην θνξνύζαλ ζην θεθάιη ηνπο. 
 



                                                 
                                                                Maria Carmela Betró, “Hieroglyphics,” ζ. 2 

 

Δπεηδή δε ε Κξίζε ήηαλ δηπιή (ζσκαηηθώλ γλσξηζκάησλ θαη νκηιίαο) ε αίζνπζα ηεο 
Κξίζεο νλνκαδόηαλ Αίζνπζα ηνπ Γηπινύ Μαάη θαη ηα θηεξά πνπ δίλνληαλ ήηαλ δπν. 
Σν απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί, από ην 17ν θεθάιαην ηεο Βίβινπ ησλ Νεθξώλ, έρεη 
δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηνπο κεηαθξαζηέο. 
 

Ειπψμένο αλλιώρ: οι δτο ιεποί όυειρ ( ) οι εξαιπεσικά μέγιςσοι 

είναι ςσο κευάλι σοτ πασέπα σοτρ Ασούμ. 

Ειπψμένο αλλιώρ: Ανήκοτν ςσο Μαάσ σοτ σα δτο υσεπά  πάνψ 

ςσο κευάλι σοτ. 

 

                                      
    n          mAA     =f         pw              Swty          =f          m        tp       =f  
είλαη ηνπ    Μαά     ηνπ          απηά         ηα δπν θηεξά     ηνπ         ζην     θεθάιη     ηνπ 
                                                                                                      (Κεθ. 17, αξρή ηνπ plate 8)  
 

W.Budgeη: «Σα δυο του μάτια είναι τα φτερά πάνω στο κεφάλι του»   
R.O.Faulkner: «Σα φτερά στο κεφάλι του είναι τα μάτια του». 
 
Καη νη δπν κεηαθξαζηέο παξαθάκπηνπλ ηελ πξόζεζε “n”, , (ε νπνία ζηελ 
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ιεηηνπξγεί σο ην ξήκα „αλήθσ‟, ην νπνίν δελ ππάξρεη ζηα 
αηγππηηαθά) ζηελ αξρή ηεο πξόηαζεο δηόηη αλ δελ ην έθαλαλ ζα έπξεπε λα 
εξκελεύζνπλ σο: «ησλ καηηώλ ηνπ  είλαη ηα δπν θηεξά ζην θεθάιη ηνπ» 
 

ε κηα πεξίπησζε ε γξαθή ηεο ιέμεο mAa είλαη εληειώο αθαηαλόεηε:  

 

Κάνε να περάσω, να διασώσω το Μαά του Ρα. 
 

                                     
    rdi  =k          swA        =i              Sdi               mA           ra 
   θάλε  εζύ      λα πεξάζσ   εγώ      λα δηαζώζσ      ην Μαά     ηνπ Ρα 
                                                            (Βίβινο ησλ Νεθξώλ, Πάππξνο ηνπ Αny, Κεθ.147, pl. 11, γξ.9) 

 
Μηα έλδεημε γηα ην πώο ν όξνο Μαάη πηζαλόλ παξήγαγε ηελ θξάζε «Οθζαικόο ηνπ 
Ώξνπ» απνηειεί ε γξαθή ηνπ όξνπ Μαάη όπσο βξίζθεηαη ζηελ ππξακίδα ηεο 
βαζίιηζζαο Νείζ: 

 

Νηίθ είναι ο κύπιορ εκείνοτ σοτ ελέγφοτ ποτ αυοπά ςσο Μαά σοτ Ώποτ 
 



                                              
   Neith        pw           nw              nb n                          mttr 
   H Nείζ       είλαη           απηή         ν θύξηνο ηεο        καξηπξίαο (ηνπ ειέγρνπ) 
 

                                  
               Hr                    mAa    
         πνπ αθνξά          ζην  Μαά. (Ρήζε 758 §2288C) 
 
Ζ απόδνζε ηνπ James Allen: 

Neith is that witness of yours about Maat. 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

This King is this one, the lord of witness regarding the Just One. 
 

Σν γεξάθη ηνπ Ώξνπ θαζηζκέλν πάλσ ζην ιάβαξν ζεσξείηαη όηη απνηειεί 
πξνζδηνξηζηηθό ηεο ιέμεο Μαά θαη όρη δηαθνξεηηθή ιέμε, ηελ νπνία απνηειεί όηαλ  

εκθαλίδεηαη κόλν ηνπ   ζηελ θξάζε «Οθζαικόο ηνπ Ώξνπ». Έηζη δελ κπνξνύκε 
λα δηαβάζνπκε: «Σν Μαάη ηνπ Ώξνπ».  Από ηελ άιιε όκσο, ην όλνκα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζενύ πξνζδηνξίδεηαη όρη κε ην γεξάθη ζθέην Hrw , αιιά θαζηζκέλν ζην 

ιάβαξν , γεγνλόο πνπ επηηξέπεη λα ζεσξήζνπκε ην ζύκβνιν σο μερσξηζηή ιέμε. 
 
Όπσο θαη λα „ρεη, ην ζέκα απηό ζα απαηηνύζε κηα μερσξηζηή έξεπλα ζηελ νπνία ζα 
ιακβάλνληαλ ππόςε θαη ηα Κείκελα ησλ αξθνθάγσλ. Ζ αλαθνξά πνπ γίλεηαη εδώ 
έρεη κόλν ζθνπό λα απαιιάμεη ηα θείκελα από ηελ ζθηά ηεο καγείαο κε ηα νπνία ηα 
έρνπλ ζηνηρεηώζεη. Οηηδήπνηε κε ξεαιηζηηθό κπνξεί λα εμεηαζηεί θαη λα αλαιπζεί δηόηη 
παξά ηηο επεκβάζεηο ησλ ηεξαηείσλ ηα θείκελα δηαηεξνύλ κέξε από ηα απζεληηθά 
θείκελα, από ηα πξσηόηππα ηα νπνία απνηεινύλ ηελ πεγή όισλ ησλ θεηκέλσλ είηε 
απηά είλαη γξακκέλα ζηηο ππξακίδεο, ζηα μύιηλα θέξεηξα (ζαξθνθάγνπο) ή ζηνπο 
πάππξνπο. 
 
 

  ρόιην Νν.7 

QbHw,  ν ηόπνο ησλ ζεώλ 
 
 
Πξνζέμηε ηελ ελδηαθέξνπζα ηζηνξία κηαο ιέμεο.  
 

Φαίρετε εσείς  θεοί  που κατοικείται  στον  κλειστό τόπο με τα πολλά νερά 
(και) εσείς θεοί  που κατοικείται  στην Αμεντέτ (στην Δύση) και εσείς, 
εννεάδα των θεών, που βρίσκεστε στην κατοικία του ουρανού.  
                                                                           (Βίβινο ησλ Νεθξώλ, Κεθ.79) 
 

                                            
     ind          Ht  =Tn       nTrw          imy                    Snyt                     
 Υαίξεηε            εζείο            ζενί    πνπ θαηνηθείηαη      ζηνλ θιεηζηό ηόπν   

 



                                                                        
                    qbHw                                     nTrw              imy                imntt     
ηνλ ηόπν κε ηα πνιιά δξνζεξά λεξά (θαη )εζείο ζενί    πνπ θαηνηθείηαη    ζηελ Ακεληέη    
                                                                                                                     (ζηε Γύζε)            

 

                                                                    
        psDt               nTrw               imy                Xnw                      pt 
(θαη) ελλεάδα         ησλ ζεώλ      πνπ βξίζθεζηε      ζηελ θαηνηθία        ηνπ νπξαλνύ.  
                                                                                                          

ηελ ιέμε qbHw , , ν ηόπνο κε ηα πνιιά δξνζεξά λεξά, ε νπνία 

απνηειεί ηελ νλνκαζία ηεο επίγεηαο θαηνηθίαο ησλ ζεώλ, ηα θσλνγξάκκαηα q,b,H,w 

 (  όπσο παξνπζηάδεηαη ρεηξόγξαθα από ηνπο αηγππηηνιόγνπο πνπ 
αληέγξαςαλ ηα θείκελα από ηνπο δηαδξόκνπο θαη ηηο αίζνπζεο ησλ ππξακίδσλ) 
αθνινπζνύληαη από ην εηθνλόγξακκα κηαο πδξίαο από ηελ νπνία ξέεη δξνζεξό λεξό,

 ( ), από ην ζύκβνιν ηνπ λεξνύ, , από ην εηθνλόγξακκα ελόο πδξόβηνπ 

πνπιηνύ , ηηο ηξεηο γξακκνύιεο ελδεηθηηθέο ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ (πηζαλόλ 

πνιιά λεξά)  θαη ηέινο από ην ζύκβνιν γηα ηελ νξεηλή ρώξα  (ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ ιέμε Ακεληέη  ε νπνηα νλνκάδεη γήηλν θαη πάιη ηόπν). 
 
Ζ γήηλε απηή ηνπνζεζία κεηαηξέπεηαη ζε νλνκαζία ηνπ νπξαλνύ αλ ην ζύκβνιν  
γηα ηελ γήηλε νξεηλή ηνπνζεζία αληηθαηαζηαζεί από ην ζύκβνιν γηα ηνλ νπξαλό , 

(ην βιέπεηε λα πξνζδηνξίδεη ηελ ιέμε νπξαλόο , ηελ ηειεπηαία ιέμε ηνπ ακέζσο 
πην πάλσ απνζπάζκαηνο) 

 
 
Σελ ιέμε απηή δηθαηνινγεκέλα ν Faulkner ηελ απνδίδεη σο ηεξέσκα (Firmament) 
ελώ ν Allen πξνηηκάεη ην πην θπξηνιεθηηθό, αιιά αθαηάιιειν γηα ηελ πεξίπησζε, 
Κξύα Νεξά (Cool Waters). 

πρλά ε ιέμε γξάθεηαη κε κόλν ην ηδεόγξακκα ηεο πδξίαο . Έηζη ζε κηα 

πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ιόγνο γηα ηνλ έλαζηξν νπξαλό , Starry 
firmament  θαηά ηνλ Faulkner, o Allen κεηαθξάδεη: Σα θξύα λεξά ηωλ αζηεξηώλ, 
the cool waters of the stars. 
 

Μηα πξόηαζε πνπ απαληάηαη ζπρλά ζηα θείκελα είλαη ε παξαθάησ: 
 

The sky‟s door has been opened, the Cool Waters‟ door has been pulled open for… 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

Σhe doors of the sky are opened, the doors of the firmament are thrown open for… 
 

             

        wny                 aAw               pt 
       άλνημαλ           νη πύιεο         ηνπ νπξαλνύ    
 

 



                 

           isny               aAw                qbHw             n 
          άλνημαλ           νη πύιεο     ηνπ ζηεξεώκαηνο     γηα   …ηνλ ζεό ..ηνλ Φαξαώ 
                                                                                                                   

παλίσο ε ιέμε qbHw γξάθεηαη κε ην ζύκβνιν γηα ηνλ νπξαλό θαη αξθεηέο θνξέο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ γξαθή ηεο κόλν ην ηδεόγξακκα ηεο πδξίαο. Σν παξαπάλσ 
απόζπαζκα, π.ρ., είλαη από ηελ Ρήζε ΡΣ 510, παξάγξαθνο 1134, θαη είλαη 
γξακκέλν ζηηο ππξακίδεο ηνπ Pepi θαη ηνπ Merenra: 

 
Όπσο βιέπεηε, ζηελ ππξακίδα ηνπ Merenra  ε ιέμε είλαη γξακκέλε κόλν κε ην 
ζύκβνιν ηεο πδξίαο. Σν ίδην ζπκβάηλεη θαη ζηελ παξάγξαθν 1136: 
 

 
 
Γείηε θαη επόκελν ζρόιην. 
 

ρόιην Νν.8 

rxyt, νη πιεβείνη  

 

Μηα από ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε ιέμε qbHw (Γείηε πξνεγνύκελν ζρόιην) 

πξνζδηνξίδεηαη ζπγρξόλσο από ηελ πδξία θαη ην ζύκβνιν ηνπ νπξαλνύ, βξίζθεηαη 
ζηελ Ρήζε ΡΣ 463 § 876 θαη παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ: 

 
 
 



 
     
 

                                                   
    Dd mdw                 wn               n =k             aAw           pt 
   Απαγγειία:             αλνίγνληαη         γηα ζέλα       νη πύιεο     ηνπ νπξαλνύ 
 

                                  
        isn                n =k            aAw                   qbHw   
  αλνίγνληαη           γηα ζέλα        νη πύιεο        ηνπ ζηεξεώκαηνο       
 
 

                       
     ipw                       Xsfw                                      rxt 
    απηέο              πνπ θξαηνύλ καθξηά       ηνπο πιεβείνπο (ηνλ ιανπηδίθν)    
 
James Αllen: RECITATION. The sky‟s door has been opened to you, the Cool 
Waters‟ door that bars the subjects has been pulled open to you. 
 
Raymond Faulkner: the doors of the sky are opened for you, the doors of the 
firmament are thrown open for you, (even) those which keep out the plebs. 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Faulkner : (αθόκα) θαη απηέο πνπ θξαηάλε έμω ηνπο πιεβείνπο, 
πεγάδεη, όπνηνο ν ίδηνο ζρνιηάδεη, από ηελ αζπλήζηζηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε 

δεηθηηθή αλησλπκία ipw . Ωζηόζν, πνπζελά ζηα ηαθηθά θείκελα δελ γίλεηαη 

αλαθνξά ζε δηαθνξεηηθέο πύιεο γηα ηνπο πιεβείνπο δηόηη ζε απηνύο δελ επηηξεπόηαλ 
ε είζνδνο. Γη‟ απηνύο νη πύιεο ήηαλ εθεί γηα λα ηνπο θξαηάλε έμσ . 
 
ηελ Ρήζε ΡΣ373 Ο Φαξαώ παίξλεη εληνιή λα πάεη ζε απηέο ηηο πύιεο θαη λα 
πεξηκέλεη λα βγεη έλαο ζεόο λα ηνλ βάιεη κέζα. 
Ζ εληνιή πνπ παίξλεη είλαη «ηάζνπ ζηηο πύιεο πνπ θξαηάλ καθξηά ηνπο 
πιεβείνπο». 
  

                             
     aHa   =k         ir           aAw                    xsf                            rxt 
 ζηάζνπ   εζύ       ζηηο           πύιεο       πνπ θξαηνύλ καθξηά         ηνπο πιεβείνπο 
 
Ζ θαηνηθία ησλ ζεώλ αλ θαη νπξάληα πιένλ δηαηεξεί, εθηόο από ηελ νλνκαζία ηεο, θαη 
ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο σο γήηλε. Γελ δερόηαλ ηνπο παξαθαηηαλνύο, ηνπο πιεβείνπο νη 
νπνίνη εθηόο από θαηώηεξνη ζεσξνύληαλ θαη θάπσο αθύζηθνη, αλώκαινη αιιά 
πξνπαληόο ερζξνί ησλ ζεώλ. 

Ζ πιήξεο γξαθή ηνπ νλόκαηόο ηνπο είλαη  rxyt . 
πκβνιίδνληαη κε ην ζθνηλνπνύιη  επεηδή σο θσλόγξακκα απηό έρεη θσλεηηθή 

ηηκή rx(y)t. 



Σν ζύκβνιό ηνπο θαζώο θαη νη άλζξσπνη ηνπο νπνίνπο αληηπξνζσπεύεη είλαη 
γλσζηνί από ηα ζθαιίζκαηα ηνπ ζθήπηξνπ ηνπ πξώηνπ γλσζηνύ Φαξαώ, ηνπ 
θνξπηνύ, ν νπνίνο ζεσξείηαη ν πξώηνο Φαξαώ ηεο πξώηκεο δπλαζηηθήο  
πεξηόδνπ (Γπλαζηεία 0) θαη ηνπνζεηείηαη πεξίπνπ ζηα 3150 π.Υ.  
 

                                                  
 
                                                    Peter A.Clayton, “Chronicle of the Pharaohs”, ζ.17 

 
Σα ζθνηλνπνύιηα, ζαλ ζύκβνια ησλ εμεγεξκέλσλ πιεβείσλ, παξνπζηάδνληαη 
απαγρνληζκέλα  λα θξέκνληαη από ηα ιάβαξα ηνπ βαζηιηά (ν Φαξαώ νλνκάζηεθε 
θνξπηόο από ηελ παξάζηαζε ηνπ ζθνξπηνύ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά από ην 
πξόζσπό ηνπ, θάησ από ην αζηέξη κε ηηο επηά θνξπθέο). 
 

Σα θξεκαζκέλα ζθνηλνπνύιηα ηνπ Φαξαώ πηζαλόλ απνηεινύλ κηα παξάζηαζε 
εκπλεπζκέλε από ηελ κπζνινγία, ηελ νπνία δηάιεμε ν ζπγθεθξηκέλνο Φαξαώ γηα λα 
δειώζεη όηη ηάζζεηαη ζην πιεπξό ησλ ζεώλ. ηελ ξήζε ΡΣ650, όπνπ ν Φαξαώ, σο 
ζπλήζσο, ηαπηίδεηαη κε ηνλ Όζηξη, εμηζηνξνύληαη ηα όζα έθαλε ν γηνο ηνπ, ν Ώξνο, γηα 
λα ηνλ επραξηζηήζεη. Έηζη αθνύ εγθαηέζηεζε ηελ ηάμε ζηελ Άλσ θαη Κάησ Αίγππην 
θαη αθνύ θαηέζηξεςε ηα θάζηξα ησλ εμσηεξηθώλ ερζξώλ, ησλ Αζηαηώλ, ε ξήζε 
ηειεηώλεη κε ηηο ιέμεηο: 
 

Σσακίζει, γι’ αυτόν, όλους τους εχθρικούς πληβείους κάτω από τα 
δάχτυλά του (θαηά ηνλ Faulkner), ή 

Θα εξαφανίσει γι’ αυτόν τους υπηκόους τους εξεγερμένους από 

κάτω από τα δάχτυλά του (θαηά ηνλ Allen).  
 

                                                      
                             rxyt                  nb                  snTt 
                          ηνπο πιεβείνπο        όινπο        ηνπο επαλαζηαηηθνύο 
 
Ο άιινο ιόγνο, θαη πηζαλόλ ν ζνβαξόηεξνο, γηα ηνλ απνθιεηζκό ησλ πιεβείσλ από 
ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ησλ ζεώλ ήηαλ όηη ζεσξνύληαλ θάπσο αλώκαινη, αθύζηθνη, 
πξάγκα πνπ γίλεηαη αληηιεπηό από ηνλ ηξόπν πνπ κεηαρεηξίδνληαλ ην ζύκβνιό ηνπο, 

ην ζθνηλνπνύιη. Δθηόο δειαδή από ηελ απιή απεηθόληζε, ηελ θπζηνινγηθή  
ππάξρεη θαη κηα αθόκα ε νπνία ην παξηζηάλεη κε ηηο θηεξνύγεο ζηξηκκέλεο ε κία κε 



ηελ άιιε. Απηό βέβαηα δελ γίλεηαη αληηιεπηό από ηα κηθξά ζύκβνια πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ γξαθή  (Α.Gardiner),  (W.Budge) γη‟ απηό θαη ν Alan 
Gardiner, ν νπνίνο παξέρεη ηελ πιεξνθνξία, καο παξαπέκπεη ζηελ πεγή ηνπ ε 
νπνία ζα είλαη αλακθίβνια θάπνηα κεγάινπ ζρήκαηνο  απεηθόληζε. Έλα πνπιί  κε 
ζηξηκκέλεο ηηο θηεξνύγεο δελ είλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζηε θύζε θαη δελ κπνξεί παξά 
λα ζπκίζεη ην αθύζηθν  δών-ζύκβνιν  ηνπ ήζ (δείηε ρόιην Νν. 9).   
 

Ρα, ο Κύριος των δυο χωρών (Άλσ θαη Κάησ Αηγύπηνπ), ο τιμωρός των πληβείων. 
 

                                                                   

             ra              Hwi             rxyt         
              O  Ρα             ηηκσξεί         ηνπο πιεβείνπο                     
                                                                                                                   

Σν παξαπάλσ απόζπαζκα πξνέξρεηαη από ηελ ζηήιε ηελ επνλνκαδόκελε ηνπ 
Μέηεξληρ, ε νπνία ρξνλνινγείηαη ζηελ βαζηιεία ηνπ Φαξαώ Nakhtnebef  I (380-362). 

Σν ζύκβνιν όκσο ηνπ πνπιηνύ κε ηηο ζηξηκκέλεο θηεξνύγεο   είλαη γλσζηό θαη 
από ηελ Βίβιν ησλ Νεθξώλ:        
 
Να δινόταν σε μένα μύρο των γυναικών από την περίφραξη των πληβείων 
  

                                                          
      rdi               n =i               antyw               n         Hmwt               
λα δηλόηαλ        ζε κέλα                κύξν               ησλ       γπλαηθώλ 
     
 

                                         

  m                     Snw                  n             rxt 

από             ηελ πεξίθξαμε           ησλ       πιεβείσλ 
                                                          (Πάπυρος του Ani, Βίβλος των Νεκρών,Κεφ.125, pl. 30, γρ. 16) 

 
 

ρόιην Νν.9 

εζ, ν ζεόο ησλ πιεβείσλ  
 
Δμίζνπ αθύζηθν (δείηε πξνεγνύκελν ζρόιην) παξνπζηάδεηαη ην δών-ζύκβνιν ηνπ 
ζενύ εζ, ν νπνίνο ηπγράλεη λα είλαη ν επίζεκνο αληηπξόζσπνο όισλ ησλ 
παξαθαηηαλώλ ησλ ζεσξνύκελσλ σο αθύζηθσλ θαη αλώκαισλ (δείηε επίζεο ην 

ρόιην Νν.1 γηα ηνπο mt) 
 
Ο Όζηξηο απνηειεί ην ππόδεηγκα ηνπ θαινύ, ζσζηνύ, αγλνύ ζενύ θαη ν αδειθόο ηνπ 
εζ (Seth), ν νπνίνο ηνλ ζθόησζε θαη ηνλ δηακέιηζε, ην ππόδεηγκα ηνπ ζενκάρνπ 
ηέξαηνο, ηνπ ερζξνύ ησλ ζεώλ. 
Δθείλνη πνπ θαηαδηθάδνληαη θαηά ηελ Κξίζε θαη ζθάδνληαη απνθαινύληαη ζπλεξγνί 
ηνπ εζ. Σν ζύκβνιν ηνπ ζενύ εζ είλαη έλα δών ην νπνίν δελ έρεη αλαγλσξηζζεί. 
Δπεηδή δε νη Αηγύπηηνη ζηνπο ηεξνγιπθηθνύο ραξαθηήξεο ρξεζηκνπνηνύλ πνιιά δώα 
ηα νπνία είλαη όκσο όια ππαξθηά, αιεζηλά δώα, ζεσξείηαη πηζαλόλ λα πξόθεηηαη γηα 
δών εμαθαληζκέλν. Μία απζεληηθή απεηθόληζε ηνπ δώνπ βξίζθνπκε ζην “serekh” (ην 



πιαίζην κέζα ζην νπνίν γξάθνληαλ ηα νλόκαηα ησλ Φαξαώ πξηλ από ηελ εκθάληζε 

ηεο δέιηνπ  ) ηνπ Φαξαώ Seth Peribsen (2ε Γπλαζηεία ~2700 π.Υ.): 

                                                         
                                                  Peter Α. Clayton, Chronicle of the Pharaohs”, ζ.27 

ηελ γξαθή παξνπζηάδεηαη σο ηδεόγξακκα ηνπ ζενύ εζ κε ηελ κνξθή  ή  

ή θαη σο αλζξσπόκνξθνο ζεόο κε ην θεθάιη ηνπ δώνπ . Ωο  πξνζδηνξηζηηθό ην 

βξίζθνπκε ζηηο ιέμεηο: hnnw,  αλαηαξαρή, αλαβξαζκόο, 

ζάινο, shA, , πνπ ζεκαίλεη βξίζθνκαη ζε ζύγρπζε θαη nšní, , 

πνπ ζεκαίλεη ζύειια θαη νξγή. Γειώλεη δειαδή πάληνηε θαηάζηαζε όρη νκαιή. 
Θεσξείηαη πηζαλόλ λα πξόθεηηαη γηα θάπνην είδνο γνπξνπληνύ αιιά απηό είλαη κάιινλ 
απίζαλν, θαη επηπιένλ ε νπξά ηνπ ζε νξηζκέλεο παξαζηάζεηο  κνηάδεη λα είλαη έλα 
βέινο. 

                                                               
 
εκεηώζηε ηελ ζρέζε ηνπ ζπκβόινπ ηνπ ζενύ εζ κε ην  αθύζηθν, ην αλώκαιν, ην 
αληηθαλνληθό. Ο Πινύηαξρνο γξάθεη όηη από ηνλ Όζηξη απνξξέεη ε αξκνλία θαη ε 
ζηαζεξόηεηα ζην ζύκπαλ θαη ζπλερίδεη: 
 

Αντίθετα, ο Συφών είναι το παθιασμένο, το τιτανικό, το άλογο και 
αποσυντονισμένο της ψυχής, ενώ στο σώμα  η φθορά, οι αρρώστιες, 
οι διαταραχές που οφείλονται σε αστάθεια των εποχών, στις 
ακατάλληλες θερμοκρασίες, στις εκλείψεις του ήλιου και της 
σελήνης είναι σαν παρεκτροπές και αφηνιασμοί του Συφώνος. Σο 
όνομα ηθ με το οποίο αποκαλούν τον Συφώνα, φανερώνει την 
καταδυνάστευση και τη βία. (371Β §49) 

 

 

ρόιην Νν.10 

Σα ειαηηώκαηα isft  θαη νη ειαηησκαηηθνί isftyw 
 

Ζ Κξίζε αλαδεηθλύεη ηνπο αγλνύο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηα πιήζε ησλ κηαξώλ rxyt 

(δείηε ρόιην Νν.8) νη νπνίνη βξίζθνληαη εθηόο ησλ ππιώλ. 
Ζ Κξίζε ζεσξείηαη όηη ηνπο εμαγλίδεη θαη έηζη κέλεη ε εληύπσζε όηη θάηη ηνπο 
αθαηξέζεθε. Οη κύζνη πνπ δηεγνύληαη πσο κηα ζεά (Γήκεηξα, Ίζηδα, Θέηηο) έβαιε έλα 
βξέθνο πάλσ από ηελ θσηηά γηα λα ην απαιιάμεη από ηα ζλεηά ηνπ κέξε θαη λα ην 
θάλεη αζάλαην, πεγάδνπλ από απηήλ αθξηβώο ηελ ιαλζαζκέλε εληύπσζε. 
Όζνη θαηαδηθάδνληαλ θαηά ηελ Κξίζε πέζαηλαλ. Δθηεινύληαλ σο δώα αθαηάιιεια λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ σο δνύινη. Οη επηηπρόληεο απιώο επηβίσλαλ, δελ γίλνληαλ 
αζάλαηνη. 
 

Όσαν έπφονσαι οι ςτνεπγοί σοτ ηθ ποτ αλλάζοτν μοπυή και 

γίνονσαι ζώα, ςυάζονσαι παποτςία  σψν θεών. 



Επειδή λιώνονσαι αίμασα σπέφοτν ανάμεςά σοτρ. 

Σα ππάγμασα ατσά γίνονσαι από σην Κπίςη ποτ κάνοτν εκείνοι ποτ 

είναι ςσην πόλη Βούςιπη. 
                                                                                 (Ζ Βίβινο ησλ Νεθξώλ, Πάππξνο ηνπ Any, Κεθ.18, pl.14,γξ. 2)  

 

                                   
         iwt                smAyw               stS           pw         ir    n  =sn     
   όηαλ έξρνληαη      νη ζπλεξγνί          ηνπ εζ        είλαη     πνπ θάλνπλ απηνί  
 
 

                      
    xprw       =sn         m         awt                aHa.n      =sn          sft   
 ηηο κνξθέο     ηνπο        ζαλ         δώα                   ηόηε        απηνί      ζθάδνληαη     
 
 

                                              
               m - bAH - a         nTrw         ipw          
              παξνπζία             ησλ ζεώλ     απηώλ                                                     
                           

                             
           n                gri.n tw             snf(w)             hAy             im =sn 
       επεηδή             ιηώλνληαη                αίκαηα            ηξέρνπλ        αλάκεζά ηνπο. 
 
 

                                            
        rdiw.n tw        m           sipt            n        imw                   dDw  
      Γίλνληαη (απηά)    από      ηελ Κξίζε        εθείλσλ πνπ είλαη    ζηελ πόιε Βνύζηξε 

 
Από ηελ παξάδνζε ηνπ Θηβέη: 
 

τον Κάτω Κόσμο του Θιβέτ, ένας κριτής κρατάει μπροστά  στον 
νεκρό ένα καθρέφτη όπου αντανακλώνται όλες οι πράξεις της ζωής 
του! Ένας μαύρος δαίμονας κρατάει μια  ζυγαριά από μαύρη πέτρα 
και ένας λευκός θεός μια ζυγαριά  από άσπρη πέτρα. Αποτέλεσμα: Ο 
νεκρός θα γίνει άνθρωπος,  θεός, τιτάν ή θα μεταμορφωθεί 

σε ζώο.       (Κπξηάθνο ηκόπνπινο, «Μπζνπιαζηία Όιεο νη Θξεζθείεο ηεο Οηθνπκέλεο», ζ. 138)  

 
Πξνθαλώο ζηνλ αξραίν θόζκν ήηαλ γλσζηό όηη εθείλνη πνπ απνηύγραλαλ ζηηο 
εμεηάζεηο ηεο Κξίζεο εθηεινύληαλ σο ππάλζξσπνη. 
Σν αληηθείκελν ηεο Κξίζεο, ην θξηηήξην βάζεη ηνπ νπνίνπ γηλόηαλ ε θαηάηαμε ζε 
ζενύο, εκίζενπο, αλζξώπνπο θαη δώα ήηαλ ην ζώκα. Δπηδίσμε ηνπ θξηλόκελνπ ήηαλ 
λα δηαπηζησζεί θαηά ηελ Κξίζε όηη δηέζεηε ζώκα ζετθό. 
 
O θξηλόκελνο βεβαηώλεη ηνπο ζενύο Κξηηέο όηη ην ζώκα ηνπ δελ έρεη ειάηησκα: 
 
 
 



                               
      nn                  isf(t)           m       Xt         =i 
δελ ππάξρεη             isft               ζην       ζώκα       κνπ 
                                                                                                               (H Βίβινο ησλ Νεθξώλ, Κεθ. 18 θαη 30Β) 

There is no fault in my body (Budge) 
There is no wrong-doing in my body. (Faulkner) 
 
Ο όξνο isft νλνκάδεη θαηάζηαζε ηνπ ζώκαηνο,  fault, ειάηηωκα, όπσο ηνλ απνδίδεη 

ν Wallis Budge, θαη όρη αδηθνπξαμία όπσο πξνηηκάεη ν Faulkner.  

To γεξκαληθό ιεμηθό κεηαθξάδεη ηελ ιέμε isft σο εμήο: 

Unrecht, θαθό, ιάζνο, άδηθν 
Sünde, θαθή πξάμε, ακαξηία, αδίθεκα, έγθιεκα, θαθνύξγεκα. 
Lüge, (gesprochen isft, neben grg “Lüge”), ςέκα (κε ηελ έλλνηα όηη θάπνηνο ιέεη 

isft. Παξάιιεια ππάξρεη θαη ε ιέμε grg  «ςέκα»).  

Unreinlichkeit, ξππαξόηεηα, έιιεηςε θαζαξόηεηαο, θαηάζηαζε κόιπλζεο. 
Καζώο θαη…          
Böses, das an jemand ist. Σν θαθό, πνπ είλαη ζε θάπνηνλ. 
 
Όζνη βξεζνύλ κε isft ζην ζώκα ηνπο απνθαινύληαη isftyw  θαη νη ζενί ηνπο ζθάδνπλ 
ζηα ζθαγεία ηνπο: 
 

Πποκαλεί  srwHw (θάηη βίαην) όπψρ με σοτρ isftyw ςσο ςυαγείο σοτ όποτ 

ςυάζονσαι οι Ba. 
  

                                             
        dd                     srwHw                m                  isftyw 
   πξνθαιεί         θαηαζηξνθή (Budge)         όπσο           ησλ  isftyw  
       puts                 the lasso (Faulkner)              
 
 

                                
    r                    nmt                  =f              dnd                  bAw   
   ζην                  ζθαγείν                ηνπ     (όπνπ) ζθάδνληαη          νη Ba 
                                                                                                        (Ζ Βίβινο ησλ Νεθξώλ, θεθ. 17)  
 

 Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε γξαθή ηνπ όξνπ Ba δείηε ρόιην Νν.11 Κξηόο.  
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

It is he who uses his hands on that night of reckoning up the robbers, on that night of 
the flame against the fallen, when the lasso was put on the wrongdoers at the 
shambles for killing souls. 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Wallis Budge: 

It is An-a-f, the god who bringeth his arm. As concerning [the words] “that night of the 
reckoning of destruction”, it is the night of the burning of the damned, and the 
overthrow of the wicked at [the sacred] block, and of the slaughter of souls. 
 

Σν ζθαγείν αλήθεη ζηνλ ζεό  An-a-f, όπσο ηνλ απνθαιεί o Wallis Budge, 
ή «Δθείλνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα ρέξηα ηνπ» όπσο πξνηηκάεη ν Faulkner 
 



                                                    
                                  in                 a           =f    (εηθνλόγξακκα γηα ηνλ ζεό) 

                               θέξλεη            ην ρέξη        ηνπ                  
 
Ο εληθόο αξηζκόο ηεο ιέμεο isftyw, νη ειαηησκαηηθνί, είλαη isfty. 
Γηα ηνλ όξν  isfty ην ιεμηθό δίλεη ηηο παξαθάησ έλλνηεο: 
 
Sünder, auch Bösewicht, Empörer, Feind. ακαξησιόο, επίζεο θαθνπνηόο, 
αληάξηεο, ερζξόο. 

Σα ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγλώλ απνθαινύληαη Maat, mAat . 

Maat ζεκαίλεη ζεϊθή αγλόηεηα θαη επεηδή ην ζετθό ζεσξείηαη όηη είλαη ην πξέπνλ, ην 
ζσζηό, ην αγλό, ην αξκνληθό, ην αγαζό (right and truth), ν όξνο απόθηεζε ηειηθά 
απηή ηελ έλλνηα. 
Σα γλσξίζκαηα maat νθείινπλ λα ππάξρνπλ ζην ζώκα, γη‟ απηό θαη ν θξηλόκελνο 
δειώλεη:  
 

                                                                           
            iw                  mAat              im             Xt         =i   
        ππάξρεη                maat               ζην           ζώκα       κνπ 
                                                                                               (H Βίβινο ησλ Νεθξώλ, θεθ. 80)  

 Ζ απόδνζε ηνπ Wallis Budge: 

Are right and truth in my body.  
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

Right is in my body. 
 
Αιιηώο ν θξηλόκελνο δειώλεη όηη θέξλεη Maat επεηδή αθαίξεζε ηα  isft:         
 

                                                                                     
       in           n =i          n =k            mAat   
    θέξλσ         εγώ           γηα ζέλα           maat 
 

                     
       dr                n =i           n =k          isft           
   έδησμα                   εγώ          γηα ζέλα       ηα isft 
                                                                            (H Βίβινο ησλ Νεθξώλ, θεθ. 125) 

Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

I have brought you truth, I have repelled falsehood for you. 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Wallis Budge: 

I bring before thee Right and Truth, 
For thy sake I have rejected wickedness 
 
Αθνινπζεί έλα απόζπαζκα όπνπ αλαθέξεηαη ξεηά όηη ηα isft  πξέπεη λα αθαηξεζνύλ 

(νη ιέμεηο Dwt θαη grg απνηεινύλ επίζεο νλνκαζίεο ειαηησκάησλ-γλσξηζκάησλ ηνπ 

ζώκαηνο ή ηεο νκηιίαο): 
 
 



                                       
         Ax                             samyw                         m                  mAat 
      Οη αγλνί                       νη ηξεθόκελνη                        κε                   Μαάη 
 

                                            
    iwtyw                     grg                   bwt           =sn            isft 
νη κε έρνληεο                   grg              απερζάλνληαη      απηνί            ηα isft 
 
 

                                   
    dr               Dwt         =i                xma           =tn            isft        =i 
 δηώμηε         ηα  Dwt           κνπ        απνκαθξύλαηε     εζείο           ηα  isft         κνπ 
                                                                           (Κείκελν από E.Naville, Todtenbuch , Bd. I, Bl. 140) 
   

grg  = lügnerisch, unrechterweise,  αλαιεζήο,  ςεπδέο, άδηθνο 

 

Dw =    Schlecht,  θαθόο, θαθήο πνηόηεηαο. 
Dwt  = das Schechte, ην θαθό 

          

Αληίζεηε ησλ ηξηώλ απηώλ ιέμεσλ κε ηελ αξλεηηθή έλλνηα (isft, grg, Dwt) είλαη ε 

ιέμε wDA, , ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ νλνκαζία ηνπ «άζηθηνπ» 

Οθζαικνύ ηνπ Ώξνπ (δείηε ρόιην Νν.6) θαη ζεκαίλεη: 
 
unversehrt sein  άζηθηνο, αθέξαηνο 
unverletzt απιήγσηνο 
wohlbehalten sein  αζθαιήο, θαιά δηαηεξεκέλνο 
 
das Heil (von Personen gesagt) σηεξία (επί αηόκσλ) 
Schutzmittel, κέζνλ πξνζηαζίαο 

Σν εηθνλόγξακκκα ηνπ εξγαιείνπ γηα ην άλακκα ηεο θσηηάο , έρεη θσλεηηθή ηηκή DA 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη πάληνηε ζηελ γξαθή ηεο ιέμεο wDA, κε απνηέιεζκα λα θαηαιήμεη 

ηδεόγξακκά ηεο ζηελ γλσζηή επρή  anxw, wDAw, snbw, «Δίζε λα είλαη  

Εσλ, Αθέξαηνο, Τγηήο». 
Οη ιέμεηο απηέο είηε κε αξλεηηθή έλλνηα είηε κε ζεηηθή αλαθέξνληαη ζην ζώκα θαη κόλν.   
 

Ο όξνο wDAw παξνπζηάδεηαη γξακκέλνο κε δύν ηξόπνπο:  , όπσο παξαπάλσ 

ή  όπσο αθνινπζεί ( ) 
 
Teti 265 (ΡΣ 390 §683) RECITATION. Teti is clean, his ka is clean. 
Teti is sound. How sound is Teti!—Horus is sound because of his body. 
Teti is sound. [How sound] is Teti!—Seth is sound because of his body. 
Teti is sound because of his body between you, (Horus and Seth). 
 
 
 



                                                 
  wDAw             Τeti          wDAw            Hrw           n              Dt =f 
 αθέξαηνο          ν Teti          αθέξαηνο        ν Ώξνο        κέζσ      ηνπ ζώκαηόο ηνπ 
                                                                                   (εμαηηίαο)   

 

                                              
  wDAw             Τeti             wDAw              stS         n             Dt =f 
αθέξαηνο          ν Teti             αθέξαηνο          ν εζ       κέζσ      ηνπ ζώκαηόο ηνπ 
 

                                                              
  wDAw              Τeti            n                 Dt =f                    imywti           =Tn        
αθέξαηνο             ν Teti         κέζσ         ηνπ ζώκαηόο ηνπ            αλάκεζά             ζαο 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

How hale is the king! Horus is hale of his body.  
How hale is the king! Seth is hale of his body and the King is hale of his body 
between you..  
 
Pepi 500 (PT 562 § 1406) RECITATION. The earth has become high under Nut 
through your arms,Tefnut. Take my hands! 
Sun, please take the arm of Pepi145 and put him in [his place] among the nobles, at 
the fore of the Dual Ennead, judge of the gods as the replacement of Horus as he 
tends Horus‟s father Osiris. 
Your body is in this Pepi, god; and look, your body is in Pepi, gods.  
 

                                
        Dt          =k        m        Pepi        nTr 
     Σν ζώκα     ζνπ      ζηνλ        Pepi          ζεέ 
 
 

                                             
           is        m           Dt         =Tn        m        Pepi     ntrw 
          όλησο   (ζαλ)    ην ζώκα       ζαο       ζηνλ      Pepi        ζενί 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

Your body is in this King, O god; so also(?) your bodies are the King, you gods.  
 
Pepi II 519 (PT 685 § 2070)Become sound, Pepi Neferkare! The shrine shall await 
when the month has been born. The countryside shall live and arouras shall be made 
for them, that you may farm barley and farm emmer. 
This Pepi Neferkare will be endowed with them for the body. 
 

                                                 
         Hnkt           Neferkare             pn               im             n           Dt            
   Να εθνδηαζηεί     ν Νeferkare          εηνύηνο         κε απηνύο      ζην        ζώκα 
 



im , ζεκαίλεη εθεί, ελλννύληαη όκσο εθείλνη εθεί (ntyw im). Δθείλνη πνπ δνπλ 

ζηνλ ηόπν ησλ αγλώλ. Δθείλνη πνπ δνπλ κέζα από ηηο πύιεο (ηνπ νπξαλνύ) θαη όρη 

έμσ από απηέο. Γηα ηνπο κεηαθξαζηέο ntyw im ζεκαίλεη εθείλνη ζηνλ Κάησ Κόζκν, 

δειαδή νη λεθξνί. Όπσο βιέπεηε όκσο ζην θείκελν ηεο Ρήζεο, ζηελ ακέζσο 
πξνεγνύκελε πξόηαζε ηεο κεηαθξαζκέλεο, εθείλνη πνπ βξίζθνληαη κέζα από ηηο 
πύιεο θαιιηεξγνύλ ζηηάξη θαη θξηζάξη θαη επνκέλσο ν ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ δελ 
ηνπο ζεσξνύζε λεθξνύο. Γελ ζα εθνδίαδε, ν ηεξέαο επηκειεηήο ησλ θεηκέλσλ, ηνλ 
Φαξαώ κε ζώκα λεθξώλ. 
 
ηελ κεηάθξαζε ηνπ Faulkner, ε νπνία αθνινπζεί, έρεη γίλεη ζύγρπζε κεηαμύ ηεο 

ιέμεο  Dt, , ζώκα θαη ηεο ιέμεο Dt, , αησληόηεηα. ύκθσλα κε ην ιεμηθό ηνπ 

ε θξάζε   ζεκαίλεη γηα πάληα. 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

I have prepared arourae so that you may cultivate barley, you may cultivate emmer; 
This King will be presented therewith for ever.  
 
524 (PT 690 § 2092) RECITATION. Osiris has awoken: the god once slack has 
roused, the god has stood up, the god has taken control of his body. This Pepi 
Neferkare has awoken: the god once slack has roused, the god has stood up, the 
god has taken control of his body.  
 

                                                      
         rs         wsir               nhs           nTr                        ibAgy 
    μύπλεζε     ν Όζηξηο      ζεθώζεθε       ν ζεόο      ν θνπξαζκέλνο, ν απνθακσκέλνο            
 
 

                                                   
      aHa              nTr                sxm             nTr       m           Dt           =f       
  ίζηαηαηαη         ν ζεόο            sechem        ν ζεόο       ζην         ζώκα         ηνπ     
 
ηελ παξάγξαθν 2093 επαλαιακβάλεηαη ην ίδην θείκελν κε κόλε δηαθνξά ην όλνκα 
ηνπ Φαξαώ ζηελ ζέζε ηνπ νλόκαηνο ηνπ Όζηξη.  
 

 
 
Καη ζηελ παξάγξαθν 2096 δηαβάδνπκε  
 
 
 
 



                                
      [sxm].ti            m         Dt         =k       nTr           is 
     Sechem εζύ         ζην      ζώκα        ζνπ       ζεόο       κνηάδεηο 
 
ηελ επσδό 827 ησλ Κεηκέλσλ ησλ αξθνθάγσλ ν θξηλόκελνο εθθξάδεη ηελ 
παξαθάησ δηθαηνινγεκέλε επρή: 
 

[ . . . ] σαν Κύριος της αιωνιότητας. Επιθυμώ να μου έδινες ένα σώμα 
σαν των θεών. [ . . . ].  

                                 (Ι wish that you would give me a god-like body) 
 
Οπζηαζηηθά όκσο δεηάεη ζώκα ζετθό θαη όρη ζώκα ζαλ ησλ ζεώλ δηόηη ν κεηαθξαζηήο 

παξέρεη ηελ κεηαγξαθή ησλ επίκαρσλ ιέμεσλ: Dt nTrty, ζώκα  ζετθό.  
 

ρόιην Νν.11 

Αλαδηάηαμε, άξκνζε, αλαθαηαζθεπή ζώκαηνο  

 
 

                                               
              sAq                n =k           qsw         =k 
         αξκόζζεθαλ       ζε ζέλα        ηα νζηά        ζνπ 
          (ζπγθεληξώζεθαλ)         

 

ην απόζπαζκα Νν. 29 ζπλαληήζακε ην παξαθάησ θείκελν. 

 

«Ω Pepi, σα οςσά ςοτ ςτναπμολογήθηκαν, 

η κευαλή ςοτ ςού δόθηκε», λέει ο Geb. 

“Έδιψξε όσι κακό ήσαν ςε ςένα, Pepi», λέει ο Ασούμ. 
 
 

             
    hA         Pepi            pw 
   Ω             Pepi              εζύ     
 
 

                                               
                         iab                       n =k          qs            =k 
ελώζεθαλ, ζπλαξκνινγήζεθαλ    ζε ζέλα     ηα νζηά           ζνπ 
 
 

                                             
   Ssp         n =k              tp =k              xr            gb 
έιαβεο      ζε ζέλα        ην θεθάιη ζνπ       ιέεη          ν Geb     

 



                                         
      idr         =f            Dwt                    irt              =k         Pepi         pw           
  δηώρλεη       απηόο      ηα Dwt        πνπ αλαθέξνληαη    ζε ζέλα     Pepi         εζέλα 

 

            
     xr            itmw 
     ιέεη          ν Αηνύκ 
 

Απηή ε άξκνζε, αλαθαηάηαμε, αλαθαηαζθεπή ηνπ ζώκαηνο επηηπγράλεηαη, όπσο 

ζπκπεξαίλεηαη από ην θείκελν, κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ «θαθνύ», ησλ  isft, Dwt, θαη 

grg (δείηε πξνεγνύκελν ζρόιην). 
 

Ρήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άξκνζε είλαη, εθηόο από ηα δπν παξαπάλσ sAq,  

θαη iab, , ην Ts, , ην νπνίν ζεκαίλεη δέλσ, πιέθσ, ελώλσ, 

επαλαζπλδέσ-δέλσ (γηα ζπαζκέλα νζηά), ζπλελώλσ, ζκίγσ (ην ζύκβνιν  

απεηθνλίδεη ηνλ θόκπν ηεο δώλεο) θαη ην dmd, , πνπ ζεκαίλεη επαλαζπλδέσ 

δηακειηζκέλν ζώκα, ελώλσ. Από απηά ην Ts είλαη εθείλν πνπ θαίλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ γίλεηαη ιόγνο γηα αξρηθή άξκνζε (ην βξίζθνπκε ζηνλ κύζν ηεο 
δεκηνπξγίαο). 
Δπεηδή όκσο ε αλαθαηαζθεπή ηνπ ζώκαηνο είλαη ην δεηνύκελν θαη νπζηαζηηθά ην 
επίθεληξν γύξσ από ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη ε αηγππηηαθή παξάδνζε, ππάξρνπλ 
δηάθνξα ξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, πηζαλόλ από δηάθνξνπο αλαζεσξεηέο ή 
αληηγξαθείο ησλ θεηκέλσλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ ν θαζέλαο λα εθθξάζεη ηελ άξκνζε 
όπσο ηελ αληηιακβαλόηαλ. 
 
Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη από «Σν Βηβιίν ησλ Ππιώλ» ην νπνίν απνηειεί έξγν 
ηνπ ηεξαηείνπ θαη δελ αλήθεη ζηα παξαδνζηαθά ηαθηθά θείκελα. 
 

                                        
          Tsi          n =Tn             iwf          =Tn 
       πςώζηε       ζε εζάο        ηελ ζάξθα        ζαο 
             

                                     
          sAq                n =Tn            qsw        =Tn 
     ζπκκαδέςηε         κέζα ζαο         ηα νζηά        ζαο 
      

                                          
          inq           n =Tn             at           =Tn 
        ελώζηε        κέζα ζαο         ηα κέιε         ζαο 
 

                                                

            dmd              n =Tn            iwf          =Tn 
       επαλαζπλδέζηε     κέζα ζαο        ηελ ζάξθα      ζαο  
 



Ζ παξαθάησ ζπλεζηζκέλε έθθξαζε…  
 

                                              (πιεξνθνξίεο γηα ηελ ιέμε  

              m         n =k             ?          =k              ππάξρνπλ ζην ρόιην Νν.6) 
           Πάξε       κέζα ζνπ         ?             ζνπ      
 
… αλ απνδνζεί σο Λάβε ηα κάηηα ζνπ κεηαηξέπεηαη ζε μόξθη. Αληηζέησο αλ 
ζεσξήζνπκε όηη ζεκαίλεη Λάβε ην Μαάη ζνπ απνδεηθλύεηαη απνιύησο ινγηθή θαη 
θπζηνινγηθή εθόζνλ ν θξηλόκελνο, είηε ζεόο είηε όρη, απνθηνύζε Μαάη κε ηελ Κξίζε 
ηνπ. 
Δπίζεο σο ινγηθή κπνξεί λα εθιεθζεί θαη ε θξάζε Λάβε ην ζηόκα ζνπ εθόζνλ κεηά 
ηελ Κξίζε νκηιίαο ν επηηπρώο θξηζείο κπνξεί λα κηιάεη ειεύζεξα ηελ ζσζηή γιώζζα 
πνπ δελ απνηειείηαη από αθαηάιιειεο ιέμεηο grg. 
 
ην θεθάιαην 72 ηεο Βίβινπ ησλ Νεθξώλ ην νπνίν είλαη γξακκέλν ζηελ ζαξθνθάγν 
ηνπ Φαξαώ Seti I ππάξρεη ε αθόινπζε πξόηαζε: 
 

                 Απέκσηςε σο ςσόμα σοτ, μιλάει μ’ ατσό. 

 

                                                * 

                 r =f           n =f          mdw       =f              im     =f 
       ην ζηόκα ηνπ      αλήθεη  ηνπ      κηιάεη         απηόο            δη‟    απηνύ 
                              (ηνπ αλήθεη / ζ’ απηόλ)                                                                  

(*) Ζ δηαγξακκέλε ιέμε iw, είλαη, , αλήθεη ζηελ πξόηαζε πνπ αθνινπζεί. 

 

Οη αθόινπζεο θξάζεηο πηζαλόηαηα απνηεινύλ αλνύζηεο πξνζζήθεο ησλ ηεξαηείσλ νη 
νπνίεο απιά δπζθεκίδνπλ ηα θείκελα: 
 

 

                                                                            
         Srt =k       n =k      Hrw            xpS =k       n =k      Hrw 
       ε κύηε ζνπ   ζε ζέλα   „Ωξε           ηα ρέξηα ζνπ    ζε ζέλα    „Ωξε         
 

 

                                                             
           xt =k       n =k      Hrw          Hnn =k        n =k        Hrw 
       ε θνηιηά ζνπ   ζε ζέλα   „Ωξε         ν θαιιόο ζνπ    ζε ζέλα    „Ωξε         

 

 
 

ρόιην Νν.12 

Ο όξνο ba κε ηελ γξαθή  
 

ηελ γξαθή απηή  ην δνρείν ηνπ ζπκηάκαηνο απνηειεί ην θσλόγξακκα (bA) 

ηεο ιέμεο θαη ην εηθνλόγξακκα ηνπ θξηνύ  ην ηδεόγξακκά ηεο. Μάιηζηα ε κηθξή 



γξακκνύια πάλσ από ηελ εηθόλα ηνπ δώνπ δειώλεη όηη ελλνείηαη ην εηθνληδόκελν ή 
έλλνηα ζηελή κε εθείλε πνπ κεηαδίδεη ην εηθνληδόκελν αληηθείκελν. ηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε ελλνείηαη ν άλζξσπνο πνπ ελεξγεί σο θξηόο, όπσο ζα θαλεί ζηελ 
ζπλέρεηα. 

ηελ δε γξαθή , ν θξηόο απνηειεί θαη πάιη ην ηδεόγξακκα ηεο ιέμεο, ηεο νπνίαο 
ηα θσλνγξάκκαηα είλαη πιένλ γλσζηά (αξρηθά ζεσξείηαη όηη γξάθνληαλ κόλν ηα 
ηδενγξάκκαηα θαη αξγόηεξα, γηα λα επηηπγράλεηαη κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ν 
θαζνξηζκόο ηεο έλλνηαο ηνπ ηδενγξάκκαηνο, πξνζηέζεθαλ ηα θσλνγξάκκαηα) θαη ην 

ζύκβνιν ηνπ ζενύ  δηεπθξηλίδεη όηη ην άηνκν πνπ ελεξγεί σο θξηόο αλήθεη ζηελ 
νκάδα ή ζηελ θπιή ησλ ζεώλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο Ba δειαδή είλαη ζεόο.  
 

Ο Βa σοτ Ρα και ο Βa σοτ Όςιπι.  
 

                                 
       bA          pw         n         ra                 bA            pw        n         wsir 
      ν Ba         είλαη        ηνπ        Ρα                ν Ba            είλαη        ηνπ       Όζηξη 
 

Σν πξνζδηνξηζηηθό ζύκβνιν  ηόζν ζηελ ιέμε Βa όζν θαη ζην όλνκα ηνπ κεγάινπ 
ζενύ Ρα είλαη ην ίδην. 
 

Αλαθέξεηαη θαη δηπιό Βa:          

                                                 bAy  =f                            
                                         νη δπν Ba   ηνπ 
 

πλαληήζακε ηελ ζθαγή ησλ Ba ζην ρόιην Νν.10 ην ζρεηηθό κε ηνπο isftyw 

                                                

                                                  
                                                   dnd               bAw 
                                                   ζθάδνπλ          ηνπο Βa   
 
Ζ ζθαγή ησλ θξηώλ νδεγεί ζε έλαλ πνιύ ελδηαθέξνληα παξαιιειηζκό δπν 
δηαθνξεηηθώλ εξκελεηώλ ελόο απνζπάζκαηνο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο ν νπνίνο 
ζπλδπαδόκελνο κε ηα πεξί πνηκέλσλ θαη θνπαδηώλ πξνκεζεύεη κηα απνδεθηή έλλνηα 
γηα ηελ ιέμε Βa κε ζύκβνιν ηνλ θξηό:  

 
Από ην πξσηόηππν, απόδνζε θαηά King James version: 
 

Κλάψτε και ουρλιάξτε ποιμένες, κυλιστείτε στις στάχτες 
επικεφαλείς του κοπαδιού.  Γιατί οι μέρες της σφαγής και του 
διασκορπισμού σας φτάσανε, θα συντριφτείτε σαν αγγείο 
πολύτιμο. Δε θα υπάρξει διαφυγή για τους ποιμένες, δε θα 
μπορέσουν  να ξεφύγουν οι επικεφαλείς του κοπαδιού. 

     Υωνάζουν δυνατά οι ποιμένες και ουρλιάζουν οι επικεφαλείς  

του κοπαδιού γιατί κατάστρεψε ο Κύριος την βοσκή  τους.(Ηεξ. 25:34-36) 

 
ηελ απόδνζε ηνπ Νενθύηνπ Βάκβα ε θξάζε επηθεθαιείο ηνπ θνπαδηνύ βξίζθεηαη 
σο έγθξηηνη ηνπ πνηκλίνπ.  
ην πξσηόηππν νη ιέμεηο είλαη θαη εθεί ηξεηο ηνλ αξηζκό addirei  ha  tzon. 



 
Γηα ηελ πξώηε ιέμε, Addir (ζηνλ εληθό), ππάξρνπλ δηάθνξεο εξκελείεο: 
Ηζρπξνί, επγελείο, ππεξνπηηθνί, εμαηξεηηθνί,  πξντζηάκελνη- επηθεθαιήο, γελλαίνη, 
κεγαινπξεπείο, θεκηζκέλνη, άμηνη. 
αλ επίζεην ζεκαίλεη κέγαο, δπλαηόο, δνμαζκέλνο θ.α. αλ νπζηαζηηθό έρεη έλλνηα 
παξάιιειε κε απηή ησλ ιέμεσλ  θαπεηαλαίνη, πνιεκηζηέο, άξρσλ θαη θπβεξλήηεο. 
Υξεζηκνπνηείηαη δε γηα ηνλ Μεζζία  θαη γηα ηνλ Θεό ηνλ ίδην ζηνλ ςαικό  8:1.  
 
Ζ Σξίηε ιέμε, tzon, ζεκαίλεη πνίκλην κηθξώλ δώσλ (θαηζίθεο, πξόβαηα). 
  
Οη Δβδνκήθνληα καο επηθύιαμαλ κηα έθπιεμε κε ηελ εξκελεία ηνπο: 
 

ἀλαλάξατε ποιμένες καὶ κεκράξατε καὶ κόπτεσθε οἱ κριοὶ τῶν προβάτων 

ὅτι ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι ὑμῶν εἰς σφαγήν καὶ πεσεῖσθε ὥσπερ οἱ κριοὶ 
οἱ ἐκλεκτοί καὶ ἀπολεῖται φυγὴ ἀπὸ τῶν ποιμένων καὶ σωτηρία ἀπὸ τῶν 

κριῶν τῶν προβάτων φωνὴ κραυγῆς τῶν ποιμένων καὶ ἀλαλαγμὸς τῶν 

προβάτων καὶ τῶν κριῶν ὅτι ὠλέθρευσεν κύριος τὰ βοσκήματα αὐτῶν. (Ηεξ. 

32:20-22) 
 
Ζ θπξηόηεξε δηαθνξά ησλ δπν θεηκέλσλ εληνπίδεηαη ζηελ θξάζε κε ηα θόθθηλα 
γξάκκαηα. ην εβξατθό θείκελν αλαθέξεηαη αγγείν πνιύηηκν (kichli chemdah) ελώ νη 
70 αλαθέξνπλ θξηνύο εθιεθηνύο. Ζ ιέμε chemdah ζεκαίλεη πνιύηηκν θαη εθιεθηό 
αιιά ε ιέμε kichli δελ έρεη θακία ζρέζε κε δώα ή αλζξώπνπο. 
Αζρέησο πάλησο από ην πνηό από ηα δπν θείκελα παξέκεηλε πηζηό ζην απζεληηθό 
πξσηόηππν, ε έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηελ ιέμε Addir ζπκθσλεί κε ηελ έλλνηα πνπ 
ζπλάγεηαη από ηα θείκελα γηα ηνλ όξν Ba.  
 

ρόιην Νν.13 

Οη όξνη wrDw, nnyw, bAgyw, bdS  
 
O Ba o νπνίνο αλαθέξεηαη ζην θείκελν «Ζ ζπλνκηιία ελόο αλζξώπνπ κε ηνλ Ba ηνπ» 

ραξαθηεξίδεηαη σο έλαο Ba nnw:  

 

    45     
          bA                    m                     nnw 
          ba                        in                   weariness  κεηαθξάδεη ε Myriam Lichtheim. 
 
Πξόθεηηαη γηα έλαλ Ba o νπνίνο δελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ αηόκσλ πνπ 

ζεσξνύληαη ηειεηνπνηεκέλνη, άζηθηνη, αθέξαηνη, πνπ δελ είλαη wdA, όπσο νη ζενί, θαη 

γηα ηνλ ιόγν απηό ν όξνο Ba, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, πξνζδηνξίδεηαη κε ην 

νπδέηεξν ζύκβνιν ην νπνίν αληηθαζηζηά ην ζύκβνιν ησλ θαηώηεξσλ 

αλζξώπσλ . 
 



Οη όξνη nnw, bAgi, bdS θαη  wrdw ή wrDw  βξίζθνληαη ζηα ιεμηθά  σο νη άηνλνη, νη, 

θνπξαζκέλνη , νη απνθακσκέλνη. Έλλνηεο δειαδή ηηο νπνίεο κεηαδίδεη θαη ην ζύκβνιό 

ηνπο  ή . Δλλννύληαη όκσο νη αηειείο, νη πξσηόγνλνη. 

Μηα παξαιιαγή ηνπ κύζνπ ηεο Γεκηνπξγίαο βξίζθεηαη ζηνλ πάππξν Bremner-Rhind, 
ν νπνίνο ρξνλνινγείηαη κελ ζην 310 π.Υ. αιιά ην θείκελν ηνπ, θαηά ηελ έθθξαζε ηνπ 
κεηαθξαζηή J.A.Wilson, θάλεη κηα απέιπηδα πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζεη κηα γιώζζα 
αξραηόηεξε θαηά 2.000 ρξόληα: 

 
‘Όταν γεννήθηκα, η (ίδια) η ύπαρξη γεννήθηκε, και όλες οι 
υπάρξεις γεννήθηκαν, αφού είχα γεννηθεί. 
Πολλές ήταν οι υπάρξεις που βγήκαν από το στόμα μου. 
Πριν υπάρξει ουρανός, πριν υπάρξει γη, πριν το έδαφος και τα 
έρποντα  δημιουργηθούν στον τόπο αυτό, έπλασα (μερικούς) απ’ 

αυτούς στην Nun σαν nnw (weary ones), πριν μπορέσω να 
βρω ένα μέρος να σταθώ. (Μεηάθξαζε John A. Wilson) 

 
 “Nun” (Nu) είλαη ην αξρέγνλν πγξό ζηνηρείν. 
Ο κύζνο είλαη γξακκέλνο ζηνλ πάππξν δπν θνξέο. Σν ρσξίν κε ηα ηνληζκέλα 
γξάκκαηα παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα όπσο είλαη γξακκέλν θαη ηηο δπν θνξέο. 
  

                                           
     Ts.n =i             im     =sn      m            nw              m       nnw  

                                             
     Ts.n =i                  imy             m           nw               m       nnw  
  Άξκνζα εγώ            απηνύο εθεί      ζηα  αξρέγνλα λεξά          σο      nnw 
 

nnw είλαη νη πξσηόπιαζηνη, νη πξσηόγνλνη, νη νπνίνη κάιηζηα δεκηνπξγνύληαη κε 

άξκνζε. 
 
ην απόζπαζκα Νν.43 παξαηίζεηαη ε παξαθάησ πξόηαζε: 
 

Επειδή είςαι ο μόνορ ποτ αποδείφσηκε όσι δεν είναι wrD 
 

                                            

    n          T         tw       is              aHa                   n                wrD           
   επεηδή      εζύ      ν έλαο    όλησο       πνπ ζηέθεηαη           ρσξίο       λα έρεη γίλεη άηνλνο                  

 

Ο όξνο wrD έρεη ηελ ίδηα έλλνηα κε ηνλ όξν nnw. Ζ ηδηαηηεξόηεηα ηεο θξίζεο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηα ηαθηθά θείκελα είλαη όηη αλαδεηά ηνπο «θαινύο» κέζα ζην πιήζνο 
ησλ «θαθώλ», ηνπο θαηάιιεινπο κέζα ζην πιήζνο ησλ αθαηάιιεισλ, ηνπο ζενύο 
κέζα ζην πιήζνο ησλ αλζξώπσλ. 

Όπνηνο δελ είλαη wrD είλαη  wDA, είλαη αθέξαηνο, είλαη ζσζηά αξκνζκέλνο, είλαη ζεόο. 

 
Γηα ηνπο αθαηάιιεινπο, εθείλνπο πνπ ζεσξήζεθαλ «ζθάξηνη» θαηά ηελ Κξίζε ηνπο, 

είηε ιέγεηαη όηη ην ζώκα ηνπο δηαζέηεη ηα γλσζηά ειαηηώκαηα isft, Dwt, grg είηε όηη 

είλαη wrd, bdS, bAgyw, nnw.  

 



ρόιην Νν.14 

Ζ θνηεηληά  
 
Ο ηίηινο ηεο Βίβινπ ησλ Νεθξώλ είλαη: 

 

Σα λόγια για να βγει ςσο υψρ σηρ ημέπαρ 
 

                                            
      r(w)         nw               prt             m             hrw 
  ηα ιόγηα         ηνπ          πεξάζκαηνο       ζηελ           εκέξα              
 
Σν πέξαζκα ζηελ εκέξα, ζην θσο, απνηειεί ηνλ ζθνπό πνπ επηδηώθεηαη λα 
επηηεπρζεί κε ηελ απαγγειία ησλ ηαθηθώλ θεηκέλσλ. 
Με ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο Κξίζεο ν θξηζείο επηβηβάδεηαη ζην πνξζκείν θαη πεξλάεη 
απέλαληη ζηελ δπηηθή όρζε όπνπ θαηνηθνύλ νη ζενί, ζηελ ρώξα κε ηα πνιιά λεξά. 
Ζ αλαηνιηθή όρζε, όπνπ νη άλζξσπνη γελληνύληαη, κεγαιώλνπλ θαη δνπλ κέρξη λα 
έξζεη ε ώξα ηεο Κξίζεο ηνπο, αλαθέξεηαη ζηα θείκελα σο θνηεηληά. 
Φσο θαη ζθόηνο, θσηεηλόο ηόπνο θαη ζθνηεηλόο ηόπνο δελ απνηεινύλ αιιεγνξίεο 
αιιά πεξηγξαθηθέο νλνκαζίεο πξαγκαηηθώλ ηόπσλ,   
Μηα πεξηγξαθή ηνπ ηόπνπ ηεο θνηεηληάο βξίζθεηαη ζην θεθάιαην 175 ηεο Βίβινπ ησλ 
Νεθξώλ. 
 

Λόγια ποτ είπε ο Any: 

«Ω Ασούμ, σι είναι ατσό ςσο οποίο έφψ έπθει; 

Είναι φψπίρ νεπό και φψπίρ αέπα, είναι πολύ βαθύ, πολύ 

ςκοσεινό, πολύ πεππασημένο. Όποιορ ζει ςε ατσό δεν έφει 

ετφαπίςσηςη, και επιπλέον δεν έφει ούσε επψσικέρ  ηδονέρ. 

Δώςε μοτ αγνόσησα  ςε ανσάλλαγμα  για νεπό και αέπα μαζί με 

ηδονέρ επψσικέρ και ετφαπίςσηςη, ςε ανσάλλαγμα για χψμί και 

μπύπα.» 

Έσςι είπε ατσόρ. 

 

 

                              
      Dd  mdw          in                  Any 
         Λόγηα          πνπ είπε              ν Any     (o Any είλαη ν θξηλόκελνο,ν γλσζηόο από ηνλ  

                                                                                          πεξίθεκν πάππξν ηνπ Any) 

 

                                      
    i            itm                     iSst                     pw                     
    Ω            Αηνύκ                      ηη                      είλαη απηό (πνπ)    
 
 



                             
          SAs                 =i            r            st 
          ήξζα                  εγώ          ζε           απηό 
 
 

                                      

      íw           grt              n              mw          st      
     είλαη         ινηπόλ          ρσξίο            λεξό         απηό   

 
 

                            
   nn              TAw              st           mD.ti         sp sn      
 ρσξίο            αέξα  (είλαη)   απηό           βαζύ           πνιύ              
 
 

                      

           kktw-tí             sp sn        HyH(HHy).ti          sp sn 
            ζθνηεηλό              πνιύ          πεξπαηεκέλν            πνιύ   
  

                                                 
             anx.ti             im          =s         (t)m           htp ib  
             δώληαο            κέζα       ζ΄απηό      ρσξίο        επραξίζηεζε                
           
 

                                 
   n          iw        grt            nn          iri.tw                 nDmmyt 
δελ          είλαη     επηπιένλ       δελ          γίλνληαη           εδνλέο εξσηηθέο 
 
 

      
    ím            s 
κέζα         ζ΄απηό 
 
               

                                   

  rdí       n=i          Axw          m             iswy                mw             TAw 
δώζε    ζε κέλα      αγλόηεηα       ζε         αληάιιαγκα      (γηα) λεξό   (θαη) αέξα  
 
 

                                   

     Hna              nDmmyt                   Htp íb           m               iswy 
   καδί κε         εδνλέο εξσηηθέο (θαη) επραξίζηεζε         ζε           αληάιιαγκα      



 

                                        
                  t                   Hnqt               Hr(y) fy  sw         
              γηα ςσκί   (θαη) κπύξα                 έηζη είπε απηόο 
                                                                                  (H Βίβινο ησλ Νεθξώλ, Πάππξνο ηνπ Any, Κεθ. 175, pl. 29, γξ.9) 

 
Ο έξσηαο ήηαλ απαγνξεπκέλνο ζηνλ ηόπν ηεο θνηεηληάο. Ο θξηλόκελνο βεβαίσλε 
ηνπο ζενύο θξηηέο ηνπ όηη πνηέ δελ είρε θάλεη έξσηα. 

 

       Δεν έφψ κάνει επψσική ππάξη.  
                      

                                    
                                n            nk             =i      
                          δελ      έθαλα έξσηα      εγώ  (Κεθ. 125, pl. 30, γξ.15) 

 
To ζεμ επηηξεπόηαλ κόλν κεηαμύ αγλώλ  (γηα λα κελ πνιιαπιαζηάδνληαη νη ζθάξηνη 
ειαηησκαηηθνί) έηζη νη κέιινληεο λα θξηζνύλ, επρόκελνη λα βξεζνύλ ηειηθά ζηελ 
δπηηθή όρζε, απήγγεηιαλ: 
 

Είθε να γίνψ sechem εκεί, να αποκσήςψ αγνόσησα εκεί, ώςσε να οπγώνψ 

εκεί, να θεπίζψ, να σπώψ, να πίνψ και να ζετγαπώνψ εκεί, όπψρ κάνοτν 

όλοι πάνψ ςση γη. 

 
 

                                 
sxm       =i       im           Axt      =i       im       r            skAw          =i      im 
sachem    εγώ       εθεί    (κε) αγλόηεηα   εγώ      εθεί       ώζηε         λα νξγώλσ       εγώ     εθεί 
 

 

                                 
          Asx         =i       im       wnm    =i      im           swri         =i       im 
       λα ζεξίδσ        εγώ      εθεί      λα ηξώσ   εγώ      εθεί             λα πίλσ         εγώ     εθεί   

 

 [       ]*                                    

 [        nhp im     ]         m        irt            irt nb          tp        tA    
 [ λα δεπγαξώλσ εθεί ]        όπσο     θάλνπλ              όινη           επάλσ    ζηε  γε   
                                                                                                           (Κεθ.110, pl. 34, γξ.2) 
 

(*) Tν ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηηο αγθύιεο έρεη παξαιεθζεί ζηνλ 
πάππξν ηνπ Αny θαη ν W.Budge ην ζπκπιεξώλεη εδώ από ηνλ πάππξν ηνπ Nebseni. 
Πξόθεηηαη γηα εζθεκκέλε παξάιεηςε, δηόηη όπσο απνδεηθλύεηαη κεξηθνί ησλ αξραίσλ 
επηκειεηώλ ησλ θεηκέλσλ ήηαλ θάπσο κπεξδεκέλνη κε ην ζέκα ηνπ ζεμ. Γλώξηδαλ όηη 
ην ζεμ απαγνξεπόηαλ από ηνπο ζενύο αιιά αγλννύζαλ όηη ε απαγόξεπζε ίζρπε κόλν 
ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Θεσξνύζαλ ινηπόλ παξάινγε ηελ επρή ηνπ αλζξώπνπ λα 
ζέιεη λα πάεη ζηνλ ηόπν ησλ ζεώλ γηα λα θάλεη έξσηα θαη είηε παξέιεηπαλ ηελ ζρεηηθή 
θξάζε, όπσο ζηνλ πάππξν ηνπ Any, είηε πξόζζεηαλ αξλεηηθό κόξην πξηλ από ην 
ξήκα «θάλσ έξσηα». 
ηελ επσδό 464 ησλ Κεηκέλσλ ησλ αξθνθάγσλ, όπνπ ππάξρεη ην παξαπάλσ 
θείκελν  «ηξώσ εθεί, πίλσ εθεί, νξγώλσ εθεί, ζεξίδσ εθεί, ζπλνπζηάδνκαη εθεί, θηι» ν 



κεηαθξαζηήο καο πιεξνθνξεί ζε ζρεηηθό ζρόιην όηη ζε δπν αληίγξαθα ηεο επσδνύ 

έρεη πξνζηεζεί αξλεηηθό κόξην πξηλ από ην ξήκα nk, ζπλνπζηάδνκαη, κεηαηξέπνληαο 

έηζη ην θείκελν ζε: «ηξώσ εθεί, πίλσ, νξγώλσ, ζεξίδσ εθεί, δελ ζπλνπζηάδνκαη εθεί.», 
ελώ ζε έλα άιιν αληίγξαθν παξνπζηάδεηαη ζπγρξόλσο θαη κε άξλεζε θαη ρσξίο 
άξλεζε πξάγκα πνπ, όπσο ιέεη, δελ έρεη λόεκα. Σέινο, ηξία αληίγξαθα έρνπλ ην 
ξήκα ζσζηά, ρσξίο αξλεηηθό κόξην.     
 

Δθηόο από  xAwtyw (ιέμε ε νπνία παξάγεηαη από ηνλ όξν hAwy, , λύρηα) 

όπσο ζπλαληήζακε ηνπο αλζξώπνπο ηεο ζθνηεηληάο λα νλνκάδνληαη ζην απόζπαζκα 
Νν. 47: 

ε πποςκτνούν οι άνθπψποι σηρ κοσεινιάρ! 

 

                                                         
      ixr             n =k                    xAwtyw                   Hr              Hr         =sn 
   πέθηνπλ           γηα ζέλα        νη άλζξσπνη ηεο ζθνηεηληάο      πάλσ     ζηα πξόζσπά     ηνπο 

 

Δίλαη γλσζηνί θαη σο kkyw, , ιέμε πνπ παξάγεηαη από ηνλ όξν 

kkw, ζθνηεηληά ( ). 

 

Ανοίγψ σο Νσοτάσ (σον σόπο σψν θεών), 

βλέπψ σον πασέπα μοτ Όςιπι. 

Εξοπκίζψ σοτρ “kkyw,”  είμαι ο αγαπημένορ σοτ. 

 
 

                                  
       wbA  =i       dwAt             mAA        =i            it            =i     wsir   
    αλνίγσ    εγώ      ην Νηνπάη           βιέπσ        εγώ      ηνλ παηέξα        κνπ    Όζηξη 

 

                                    
                sHri  =i             kkyw               ink            mry       =f 
                 εμνξθίδσ εγώ         ηνπο  kkyw               είκαη        ν αγαπεκέλνο  ηνπ 
                                                                                                    (Κεθ.9,pl.18,γξ.2) 
 

Tν ξήκα sHri  ζεκαίλεη εμνξθίδω θαη απνκαθξύλω. 

H απόδνζε ηνπ R.O.Faulkner: “Αλνίγσ ηνλ Κάησ θόζκν ώζηε λα κπνξέζσ λα δσ ηνλ παηέξα κνπ Όζηξη 
θαη λα δηώμσ καθξηά ηα ζθνηάδηα δηόηη είκαη ν αγαπεκέλνο ηνπ.» 

 

H ιέμε kkyw, , ζπλδπάδεηαη κε κηα άιιε, εμ‟ ίζνπ ζεκαληηθή ιέμε, ηελ 

smAyw , ε νπνία αλαθέξεηαη ζην ρόιην Νν.10 θαη νλνκάδεη ηνπο 

ζπλεξγνύο, ζπλέλνρνπο, ζπληξόθνπο ηνπ εζ νη νπνίνη είλαη εθείλνη πνπ ζεσξνύληαη 
δώα θαη ζθάδνληαη. 
 

 Έβαλε σον υόβο μοτ ςσοτρ ςτνψμόσερ ανθπώποτρ σηρ ςκοσεινιάρ 
 

                                           
  rdi    =f         nrw         =i      m                  kkyw                     smAyw 
έβαιε   απηόο     ηνλ θόβν         κνπ     ζηνπο     αλζξώπνπο ηεο ζθνηεηληάο      ηνπο ζπλσκόηεο 
                                                                                                            (Κεθ.124,pl.24,γξ.17) 
 



ύκθσλα κε ην ιεμηθό ηνπ R.O.Faulkner kkw-smAw ζεκαίλεη ιπθόθωο θαη έηζη ε 

απόδνζή ηνπ είλαη: «Ο θόβνο κνπ κπήθε ζην κηζνζθόηαδν (θαη ζηα Οπξάληα Ύδαηα)».    
Μεηαθξάδνληαο όκσο θαη‟ απηό ηνλ ηξόπν, ζε έλα άιιν θείκελν βξίζθεηαη 
αληηκέησπνο κε ην ζπίηη ηεο ζθνηεηληάο: 
 

Μελ αθήζεηο λα κε πιεζηάζεη εθείλνο πνπ κε έρεη βιάςεη, θαη κε δεη ζην πίηη 
ηεο θνηεηληάο (House of Darkness), θαη απνθαιύςεη ηελ αδπλακία κνπ ε 
νπνία είλαη θξπκκέλε από εθείλνλ.  

       

                                                
                                     pr             kkyw 
                                     ην ζπίηη     ησλ ζθνηεηλώλ   (Κεθ.78,pl.25, γξ.5) 

 

Σν απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί γηα λα γίλεη θαηαλνεηό απαηηεί… κύεζε! 

 

Φψσίζονσαρ σην ςκοσεινιά ενώνονσαι οι δτο άνθπψποι ποτ τπάπφοτν 

μέςα μοτ. 

                                                 
                           sSpt          m            kkwy               smAt 
                             ν θσηηζκόο      ηεο           ζθνηεηληάο           είλαη ε έλσζε  

 

                                                           
                                 rHty                 imy             Xt        =i 
                                 ησλ δπν θπξηώλ    πνπ είλαη κέζα     ζην ζώκα    κνπ 
                                                                                                     (Κεθ.80,pl.28,γξ.2)(5/182) 

 

Mε ηνλ όξν rHty, , ελλννύληαη νη δπν ζεέο Ίζηο θαη Νέθζπο. 

 

Η ξίδα ηεο ιέμεο, rH , , ζεκαίλεη άνθρωπος. ηνλ πιεζπληηθό: rHw, , άνθρωποι’. 

Η ιέμε rHty παξάγεηαη κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ ξίδα rH, ηεο θαηάιεμεο ζειπθνύ “t ”, , θαη 

ηεο εηδηθήο θαηάιεμεο γηα ηνλ δηπιό αξηζκό (ππάξρεη παξάιιεια κε ηελ θαηάιεμε γηα ηνλ 

πιεζπληηθό αξηζκό), “y ”, . 

Με ηνλ δε όξν rHwy ελλνείηαη έλα δεύγνο αξζεληθώλ ζεώλ, είηε νη ζύληξνθνη Ρα θαη Θωζ, 

είηε νη αληίπαινη Ώξνο θαη εζ. 

 
Ο Καζεγεηήο Tom Hare παξαηήξεζε όηη ζηελ βηληέηα  ηνπ πάππξνπ ηνπ Hunefer ε επηγξαθή 

πνπ ππάξρεη πάλω από ηελ γλωζηή απεηθόληζε ηνπ δεύγνπο Ίζηο-Νέθζπο: 

 



                                                  
   Από ηελ βηληέηα ηνπ πάππξνπ ηνπ Hunefer                                        Οη ζεέο Ίζηο θαη Νέθζπο  
R.O.Faulkner, “The Ancient Egyptian Book of the Dead”, ζ.35    R.O.Faulkner, “The Ancient Egyptian Book of the Dead”, ζ.122 

 

γξάθεη ink snt =k Ast nbt-Hwt, πνπ ζεκαίλεη είμαι η αδερφή ζοσ Ίζις – Νεφθσς. Πνιύ 

ζπρλά νη ζεέο όηαλ εηθνλίδνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ ηεο Κξίζεο παξηζηάλνληαη ζαλ 

ζηακαίεο, όπωο ζηελ πην πάλω αξηζηεξή παξάζηαζε, αιιά απηό δελ ζπκβαίλεη πάληα 

(ζηελ δεμηά παξάζηαζε εηθνλίδνληαη θαη πάιη κέζα ζηελ αίζνπζα όπνπ γίλεηαη ε 

Κξίζε αιιά θαλνληθά ζαλ μερωξηζηέο κνλάδεο). 
 

Οη δύν θπξίεο αληηπξνζσπεύνπλ ην δηζππόζηαην ηεο αλζξώπηλεο θύζεο: ζετθό θαη 
αλζξώπηλν. Ζ Νέθζπο, ε αδειθή θαη εξσηηθή ζύληξνθνο ηνπ ζενκάρνπ εζ, 
αληηπξνζσπεύεη ην αλζξώπηλν ζηνηρείν θαη ε Ίζηο ην ζετθό. 
Σελ ίδηα έλλνηα κεηαδίδεη θαη ν Γηθέθαινο Ώξνο ηνπ νπνίνπ ην έλα θεθάιη θέξεη Μαάη 
θαη ην άιιν isft (δείηε ρόιην Νν.10). 
 
Ο θσηηζκόο ηεο θνηεηληάο ελώλεη ηηο δπν ζεέο, ελώλεη ηνπο δπν ηόπνπο, ελώλεη ζενύο 
θαη αλζξώπνπο. 
 
Δπεηδή ε Κξίζε παξήγαγε θαη ζενύο θαη αλζξώπνπο (νη ζεσξνύκελνη ππάλζξσπνη 
εμνληώλνληαλ), όινη είραλ ζπγγέλεηα κε ηελ αλαηνιηθή όρζε. Όινη, ζενί θαη άλζξσπνη, 
είραλ δηπιή θύζε. 

 
    Σν θεθάιαην 80 ηεο Βίβινπ ησλ Νεθξώλ είλαη αθηεξσκέλν εηδηθά ζηνλ θσηηζκό ηεο 
ζθνηεηληάο, ηελ αλόξζσζε ησλ πεζκέλσλ θαη ηελ κεηακόξθσζε ησλ αζιίσλ. Σν 
θεθάιαην θιείλεη κε ηα παξαθάησ ιόγηα: 
 

Είμαι η γτναίκα ποτ υώσιςε σα ςκοσάδια, έφψ έπθει για να 

υψσίςψ σα ςκοσάδια και είναι υψσεινά πολύ. 

 Φώσιςα σα ςκοσάδια, έφψ ανασπέχει σοτρ aSmyw, ( )* 

εκείνοι ποτ ήσαν ςσην ςκοσεινιά με εξτμνούν. ήκψςα από κάσψ 

σοτρ θπηνούνσερ ποτ έκπτβαν σα ππόςψπά σοτρ.  

Σόσε με είδαν. 

Είμαι η γτναίκα ποτ δεν επισπέπει να ακούςεσε γι΄ ατσήν.  
 
 

* aSmyw , άγλωζηε ιέμε.  “evil spirits”  θαηά R.O.Faulkner, “destroyers” θαηά ηνλ  

W.Budge. Σν πξνζδηνξηζηηθό ηεο ιέμεο είλαη  έλαο θξνθόδεηινο. O Ammit, ην ηέξαο πνπ 

θαηαβξνρζίδεη όζνπο απέηπραλ θαηά ηελ Κξίζε ζπρλά παξνπζηάδεηαη ωο θξνθόδεηινο ή κε θεθάιη 



θξνθόδεηινπ. Αλ ππνζέζνπκε όηη νη aSmyw έρνπλ θάπνηα ζρέζε κε ηελ εμόληωζε ηωλ «ζθάξηωλ», ηόηε 

δηθαίωο νη άλζξωπνη ηεο θνηεηληάο εμπκλνύλ ηελ γπλαίθα πνπ θώηηζε ηα ζθνηάδηα.   

 

με εξτμνούν εκείνοι ποτ ήσαν ςσην ςκοσεινιά 

. 

                                                     
                 dwA              n =i                    imw                     kkwy 
απεπζύλνπλ ύκλνπο      πξνο εκέλα               εθείλνη πνπ είλαη           ζηε ζθνηεηληά    
 

R.O.Faulkner: those who were in the darkness have given praise to me.  
   W.Budge: I have adored those who are in the darkness. 
 

 


