
Ο «ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ» ΤΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 
Τα αιγυπτιακά ταφικά κείμενα αποτελούν τα αρχαιότερα κείμενα της 
ανθρωπότητας. Αρχικά γράφτηκαν στις αίθουσες και τους διαδρόμους των 
πυραμίδων (Τα Κείμενα των Πυραμίδων, 2400 - 2200 π.Χ.) για χρήση των 
φαραώ, αργότερα πάνω σε ξύλινα φέρετρα (Τα Κείμενα των Σαρκοφάγων, 
2000 – 1800 π.Χ.) για χρήση ανώτερων αξιωματούχων και τέλος 
γράφτηκαν σε πάπυρους που τοποθετούνταν στους τάφους των κοινών 
καθημερινών ανθρώπων (Τα Κείμενα των Παπύρων, γνωστά ως «Βίβλος 
των Νεκρών», 1600 -1100 π.Χ). 
 
Τα Κείμενα των Πυραμίδων χωρίζονται σε 759 κεφάλαια ή Ρήσεις 
(Utterances) αποτελώντας έτσι ένα σεβαστό σε όγκο σώμα κειμένων. Ότι 
γραπτό στοιχείο διαθέτει η ανθρωπότητα πριν από τα κείμενα αυτά είναι 
είτε σύντομες επιγραφές είτε μικρά τμήματα σουμερικών μύθων που 
βρέθηκαν σε θραύσματα πήλινων πινακίδων. Τα ταφικά κείμενα δεν είναι 
μύθοι, έπη ή διηγήσεις. Και τα τρία είδη ταφικών κειμένων (ουσιαστικά τα 
ίδια κείμενα καταγραμμένα σε διαφορετικές εποχές) περιγράφουν μια ευχή: 
την ευχή του ανθρώπου που υφίσταται την κρίση των θεών να βρεθεί 
αγνός ώστε να επιζήσει της κρίσης και να πάει να ζήσει στον όμορφο τόπο 
όπου ζουν οι θεοί, εικόνα θεού ο ίδιος, καλλιεργώντας το χωράφι του, 
τρώγοντας πίνοντας και κάνοντας έρωτα. 
 
Το ακόλουθο απόσπασμα είναι από τον Πάπυρο του Άνι (Η Βίβλος των Νεκρών, 

κεφάλαιο 110):   

 

                                                          
          sxm               =i            im                Axtι             =i            im 
    εικόνα θεού      εγώ       εκεί          αγνός         εγώ       εκεί 

 
 

                        
   r            skAw                 =i          im                 Asx            =i          im    
ώστε  να οργώνω        εγώ      εκεί         να θερίζω   εγώ    εκεί 

 
 

                                    
    wnm       =i          im                    swri           =i           im 
να τρώω   εγώ    εκεί             να πίνω     εγώ      εκεί   

 
 

[                    ]*                     

          nhp                       im                 m                irt 
να κάνω έρωτα         εκεί          όπως       κάνουν 

 



                                      
               irt nb                        tp            tA 
       όλοι (όλα τα μάτια)         πάνω      στη γη 
 

*Το τμήμα του κειμένου που βρίσκεται μέσα στις αγκύλες ([ ]) έχει 

παραληφθεί στον πάπυρο του Άνι και το συμπληρώνει εδώ ο Wallis Budge 

από τον πάπυρο του Nebseni.1 Πρόκειται για εσκεμμένη παράλειψη, όπως 

θα διαπιστώσετε αργότερα. 

Η τελευταία πρόταση του εδαφίου, nhp  im m irt irt nb tp tA, να κάνω 

έρωτα εκεί όπως κάνουν όλοι πάνω στη γη, αποδίδεται από τον Faulkner 
ως: 
  
copulating therein, and doing everything that used to be done 

on earth by N.2 

 
Ν  είναι το όνομα του απελθόντα, στην προκειμένη περίπτωση του Άνι: 
 
Να κάνει έρωτα εκεί και να κάνει όλα όσα συνήθιζε να κάνει ο 
Άνι πάνω στη γη.  
 
Το κείμενο αναγκάζεται, μέσα από την παραποίησή του, να συμφωνήσει 
με τις απόψεις του μεταφραστή! 
Όταν ο κρινόμενος βρίσκεται ενώπιον των θεών κριτών δηλώνει ότι δεν 
έχει κάνει έρωτα: 

                                                        
                                           n             nk              =i 
                                                    δεν    έκανα έρωτα    εγώ          
                                                   (O Πάπυρος του Άνι, Βίβλος των Νεκρών, Κεφ. 125, pl. 30, γρ.15) 

 
Επομένως δεν λέει ότι επιθυμεί να κάνει ότι έκανε προηγουμένως, πριν 
από την κρίση του, αλλά ότι κάνουν όλοι που εκείνος δεν μπορούσε να 
κάνει.    
Τα κείμενα είναι συνήθως δομημένα πάνω στην προϋπόθεση ότι η ευχή 
έχει ήδη εκπληρωθεί. Προκαταλαμβάνουν δηλαδή την εξέλιξη της 
δοκιμασίας επιβάλλοντας έτσι, στους θεούς κριτές, την «αθώωση» του 
κρινόμενου. Για τον λόγο αυτόν παρουσιάζουν τον κρινόμενο –ο οποίος 
είναι κατά κανόνα ο ομιλών, ο απαγγέλων τα κείμενα, ο ευχόμενος την 
επιθυμητή έκβαση της κρίσης- να βρίσκεται, ως «δικαιωμένος» πλέον στον 
τόπο όπου ζουν οι θεοί, έχοντας αποκτήσει τα υλικά αγαθά που 
επιθυμούσε και την κοινωνική τάξη που του επιτρέπει να μην φοβάται 
πλέον κανέναν, συνήθως ούτε τους ίδιους τους θεούς. 

 
1. Ε.Α.Wallis Budge, Τhe Egyptian Book of the Dead, Dover Publications, 1967, σ. 237 

2. R.O.Faulkner, The Ancient Egyptian Book of the Dead, University of Texas Press, 

2000, σ.103 

 



Στην επωδό 464 των Κειμένων των Σαρκοφάγων η ευχή θεωρείται ήδη 
πραγματοποιηθείσα και ο κρινόμενος δηλώνει ότι: «τρώει εκεί, πίνει εκεί,   
οργώνει και θερίζει εκεί» και ότι «κάνει έρωτα εκεί». 
Ο μεταφραστής, R.O.Faulkner, μας πληροφορεί σε σχετικό σχόλιο ότι σε 
δυο αντίγραφα της επωδού έχει προστεθεί αρνητικό μόριο πριν από το 

ρήμα “nk”, , κάνω έρωτα, μετατρέποντας έτσι το κείμενο σε: «τρώω, 

πίνω, οργώνω, θερίζω, δεν κάνω έρωτα εκεί», ενώ σε ένα άλλο αντίγραφο 
παρουσιάζεται συγχρόνως και με άρνηση και χωρίς άρνηση πράγμα που, 
όπως λέει, δεν έχει νόημα. Τέλος, τρία αντίγραφα έχουν το ρήμα σωστά, 

χωρίς αρνητικό μόριο3.  

 
Κατά την εποχή της αρχικής καταγραφής της προφορικής παράδοσης (η 
οποία δεν γνωρίζουμε πότε συνέβη, αλλά πάντως προ του 2500 π.Χ.) οι 
γραφείς και οι υπεύθυνοι των κειμένων κατανοούσαν την παράδοση και 
γνώριζαν ότι η ερωτική πράξη απαγορευόταν από τους θεούς μόνο πριν 
από την κρίση (για να μην πολλαπλασιάζονται οι μη αγνοί). Κατά το 1700 
π.Χ. περίπου, όταν αντιγραφόταν η παραπάνω επωδός, μερικοί γραφείς 
δεν κατανοούσαν πλέον την παράδοση και το μόνο που γνώριζαν με 
βεβαιότητα ήταν η απαγόρευση της ερωτικής πράξης, με αποτέλεσμα να 
φτάσουν να διορθώνουν τα κείμενα θεωρώντας τα λανθασμένα.     
Στα ανώτερα ιερατικά κλιμάκια η γνώση πιθανότατα διατηρείτο διότι ο 
Πλάτων έγραψε σε ανοιχτή γλώσσα4 ότι η κρίση γινόταν αρχικά επί 
ζώντων. 
Εξαιρουμένου του μύθου του Προκρούστη, η κρίση ζώντων δεν είναι 
γνωστή από την ελληνική παράδοση και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να 
θεωρήσουμε ότι την πληροφορία ο Πλάτων την συνάντησε στην Αίγυπτο. 
 
Την εποχή που έγινε η αποκωδικοποίηση των ιερογλυφικών και άρχισαν 
να μεταφράζονται το ταφικά κείμενα, η κρίση ζώντων είχε εντελώς 
ξεχαστεί. Η επιθυμία του ανθρώπου να επιζήσει της κρίσης και να 
μπορέσει τελικά να ζήσει σαν άνθρωπος όπως όλοι ζούσαν πάνω στη γη, 
μεταφράστηκε από τους αιγυπτιολόγους ως βλακώδης αντίληψη που 
πήγαζε από πίστη στην μαγεία.    
 

Γράφει η Miriam Lichtheim για τα Κείμενα των Σαρκοφάγων: 
 

Ταλαντευόμενοι μεταξύ μεγαλεπήβολων αξιώσεων και ταπεινών 
φόβων, παρουσιάζουν την ανθρώπινη φαντασία στην πλέον 
δυσνόητη έκφανσή της. Ο φόβος του θανάτου και η επιθυμία για 
αιώνια ζωή μαγειρεύτηκαν στο καζάνι του μάγου απ’ όπου 
εμφανίζονται σαν μαγικά ξόρκια του πλέον παράφορου 
είδους.5 
 

Η γνώμη του Faulkner για την Βίβλο των Νεκρών, από την εισαγωγή στο 
βιβλίο του “The Ancient Egyptian Book of the Dead”, είναι η παρακάτω: 

 
3  

R.O.Faulkner, The Egyptian Coffin Texts Vol. II, Aris & Phillips, 1994, σ.92 
4  Γοργίας, 523 a - 524 b 

5  
Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, Vol. I, University of   

      California Press, 1975, σ. 131 



 

Η “Βίβλος των Νεκρών” είναι η ονομασία που σήμερα δίνεται 
σε φύλλα παπύρου στα οποία είναι γραμμένα κείμενα μαγείας 
(covered with magical texts) τα οποία συνοδεύουν εικονογραφήσεις 
οι οποίες καλούνται βινιέτες. Αυτά οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τα 
τοποθετούσαν μαζί με τους νεκρούς τους προκειμένου να τους 
βοηθήσουν να αντεπεξέλθουν στους κινδύνους του Κάτω Κόσμου 
και να επιτύχουν μια ευδαίμονα μετά θάνατο ζωή στο Λιβάδι με 
τους Καλαμιώνες, τον Αιγυπτιακό παράδεισο.  
 

Πεπεισμένοι για την δική τους ανώτερη νοημοσύνη και την ανοησία των 
θυμάτων μαγείας, αρχαίων Αιγυπτίων, άρχισαν να μεταφράζουν τα ταφικά 
κείμενα τοποθετώντας τα δρώμενα σε ένα περιβάλλον ψυχών, 
πνευμάτων, σκιών και φαντασμάτων αδιαφορώντας για τον δυστυχή 
εκείνον που λαχταρούσε το σεξ. 

Παράφρασαν λέξεις κλειδιά όπως ba ,   akh  ,  ankh ,  ka ,  

maat ,  nny  και την σπουδαιότερη όλων, την mt , την 
οποία αποδίδουν αδιακρίτως ως «νεκρός», και δικαιολόγησαν κατά τον 
τρόπο αυτό τις ανεκδιήγητες ανοησίες των μεταφράσεών τους μέχρι που 
τελικά, μετά από σχεδόν δυο αιώνες αποφάσισαν να σταματήσουν να 
μεταφράζουν τις επίμαχες λέξεις διότι είχαν πλέον οδηγηθεί σε αδιέξοδο. 
 
H παρακάτω φράση από την Ρήση 436 βρίσκεται γραμμένη στις 
πυραμίδες των Φαραώ Pepi I (~2300) και Merenre (~2280), 
παρουσιάζεται δε σε απόδοση Faulkner, κατά την εποχή (1969) που οι 
όροι ba και akh μεταφράζονταν, καθώς και σε απόδοση James Allen, σε 
σύγχρονη μετάφραση, με τους εν λόγω όρους να παραμένουν 
αμετάφραστοι. 
 
Η απόδοση του Raymond Faulkner: 

Τhis mighty one has been made a spirit for the benefit of (?) his soul. 
 
Η απόδοση του James Allen 

This controlling power has been akhified for his ba. 
 

Faulkner: Ο ισχυρός ετούτος έχει γίνει πνεύμα για το καλό της  
            ψυχής του. 
 

  J. Allen: Ο ισχυρός ετούτος έχει γίνει akh για το ba του. 
 

Η απόδοση του Faulkner αφήνει άφωνο τον αναγνώστη [όπως προφανώς 
και τον ίδιο, αν κρίνουμε από το ερωτηματικό απορίας (?)], αυτή δε του 
Allen είναι εντελώς απαράδεκτη. 
 

Ο τρόπος με τον οποίο o Allen δικαιολογεί την απαράδεκτη χρήση 
αμετάφραστων όρων είναι ο παρακάτω: 
 

The crucial terms bA, kA, and Ax are rendered as “ba,” “ka,” and “akh,” respectively, rather 
than by a translation, because they each carry a wealth of connotations that is often 
impossible to capture in a single English word (see the Glossary)

6
. 

 
6
  James P. Allen, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, σ. 13 



Οι εξαιρετικά σημαντικοί όροι bA, kA, και Ax αποδίδονται ως “ba,” “ka,” και 

“akh,” αντίστοιχα, αντί να μεταφραστούν, διότι ο καθένας τους έχει μια 
πληθώρα δευτερευουσών σημασιών οι οποίες είναι συχνά αδύνατο να 
αποδοθούν με μια μόνο αγγλική λέξη (βλέπε γλωσσάριο). 
 
Οι  δευτερεύουσες σημασίες εξαρτώνται κυρίως από την εποχή 
καταγραφής του κειμένου και εμφανίζονται μεμονωμένα. Ο 
καταλληλότερος, επομένως, για να κάνει επιλογή μεταξύ τους είναι 
ασφαλώς ο μεταφραστής και όχι ο αναγνώστης. 
Η εγγραφή για το όρο “ba,” στο γλωσσάριο, είναι η παρακάτω:  
 
Ba (bA).The nonphysical essence of an individual or thing, the impression made on an 
observer; akin to the modern notion of personality. The verb (“become ba, be ba”) and the 
plural noun (“bas”) denote the quality of impressiveness; the singular noun, a mode of 
existence. The ba of the living survives after the body dies and in this respect is similar to 
the modern concept of the soul. The bas of a town are the deities associated with it. 

 

Ba (bA). Η μη φυσική ουσία ενός ατόμου ή πράγματος, η εντύπωση που 

δημιουργείται σε έναν παρατηρητή, ανάλογη με την σημερινή έννοια της 
προσωπικότητας. Το ρήμα («γίνομαι, είμαι Ba») και το ουσιαστικό στον 
πληθυντικό (“bas”) δηλώνουν την ποιότητα του εντυπωσιασμού. Το 
ουσιαστικό στον ενικό, έναν τρόπο ύπαρξης. Το ba των ζώντων επιβιώνει 
του σωματικού θανάτου και κατά τον τρόπο αυτόν είναι ίδιο με την 
σύγχρονη αντίληψη περί ψυχής. Οι ba μιας πόλης είναι οι θεότητες που 
συνδέονται μαζί της. 
 
Για δε τον akh η ακόλουθη: 
 
Akh (Ax “effective one”). Deceased person whose ba has reunited with its ka, making 
possible eternal life as a spirit among the living. The Pyramid Texts were known as 
“akhifiers” (sAxw), designed to aid the deceased in becoming an akh. The verb denotes 
both the process of becoming an akh and the quality of becoming or being “effective.”     
 

Akh (Ax «ο αποτελεσματικός, ενεργός, ισχύων»). Αποθανών του οποίου το 

ba έχει επανενωθεί με το ka του, κάνοντας δυνατή την αιώνια ζωή ως 
πνεύμα πλέον μεταξύ των ζώντων. Τα Κείμενα των Πυραμίδων ήταν 

γνωστά ως “akhifiers” (sAxw), σχεδιασμένα να βοηθήσουν τον θανόντα να 
γίνει akh. Το ρήμα σημαίνει τόσο την  διαδικασία του να γίνει κανείς akh 
όσο την ποιότητα της κατάστασης του να γίνει ή να είναι κανείς “effective.”  
 
Όσο και καλή διάθεση να έχει κανείς, με τα παραπάνω βοηθήματα από το 
γλωσσάριο δεν θα μπορέσει ποτέ να καταλάβει τι εννοούσε ο συντάκτης 
της εν λόγω πρότασης της Ρήσης 436:  

       
Ο ισχυρός ετούτος έχει γίνει akh για το ba του. 
 
Ο πεθαμένος έγινε πνεύμα -μετά την επανένωση του ba του με το ka του- 
και αυτό… για χάρη το ba του. Ή, όπως λέει ο Faulkner, για το καλό του 
ba του! 
Και, επιπλέον, αυτό το πνεύμα… επέμενε να κάνει και σεξ! 
 



Η ερμηνεία των ταφικών κειμένων τοποθετημένη σε ένα περιβάλλον 
πνευμάτων και ψυχών οδηγεί σε ασυναρτησίες που, όντως, μόνο ως 
μαγικά ξόρκια μπορούν να γίνουν δεκτά.   
Εκτός ταφικών κειμένων, όμως, η όλη υπόθεση εξελίσσεται σε 
φαρσοκωμωδία διότι τα κείμενα αποδεικνύονται ακατανόητα όταν δεν 
μπορεί να ισχύσει το άλλοθι περί μαγείας. 
 
“The Dispute of a man with his Ba”, “A Dispute over suicide”, 
“Debate between a man tired of life and his soul,” είναι μερικοί από 
τους τίτλους που δίνονται σε ένα περίφημο αφηγηματικό δοκίμιο το οποίο 
διασώζεται σε ένα μοναδικό χειρόγραφο (Berlin Papyrus 3024) της 12ης 
Δυναστείας. 
Η πρώτη μεταγραφή και μετάφραση έγινε από τον Adolf Erman το 1896. 
Από τότε πολλοί και διάφοροι μεταφραστές έχουν προσπαθήσει να 
κατανοήσουν το νόημα του κειμένου. 
Ο Faulkner δημοσίευσε την δική του μετάφραση το 1956 με τίτλο "The 
Man who was tired of Life" βασισμένη σε βελτιωμένες φιλολογικές 
γνώσεις και αντιλήψεις. 
Το 1969 ο Wilfrid Barta μελέτησε το κείμενο λαμβάνοντας υπόψη του 37 
μεταφράσεις. Τόνισε τις δυσκολίες που παρουσιάζει και το θεώρησε 
μοναδικό μεταξύ των αρχαίων αιγυπτιακών κειμένων. 
Το 1973 η Miriam Lichtheim (η οποία περιέγραψε το κείμενο ως εξαιρετικά 
δύσκολο και ενδιαφέρον) πρότεινε μια νέα μετάφραση ομολογώντας 
ταυτοχρόνως ότι μια μεγάλη ποικιλία μεταφράσεων ήταν δυνατή. Το 1978, 
η Bika Reed μετέφρασε το κείμενο αντιμετωπίζοντάς το από την οπτική 
του  εσωτερισμού. Μια μετάφραση στα γαλλικά έγινε το 1984 από την 
Claire Lalouette και σήμερα θα υπάρχουν πάνω από 100 ανεξάρτητες 
μεταφράσεις με το νόημα του κειμένου να παραμένει άγνωστό! 
 
Το κείμενο αυτό αποτελεί το Βατερλό των αιγυπτιολόγων και την τιμωρία 
τους επειδή για περισσότερο από έναν αιώνα εξαπατούσαν ακαδημαϊκούς 
και μη αποδίδοντας λανθασμένες έννοιες σε βασικούς όρους. Εν ολίγοις, 
όλες οι μεταφράσεις των ταφικών κειμένων που έγιναν μέχρι το τέλος του 
20ου αιώνα είναι εκτός από άχρηστες και παραπλανητικές. Οι δε σύγχρονες  
είναι απλώς άχρηστες επειδή έτσι όπως εξελίχτηκαν δεν αποτελούν πλέον 
μεταφράσεις. 
 
 Ας ξαναγυρίσουμε όμως στην πρόταση της Ρήσης 436 και ας την 
εξετάσουμε σε ένα περιβάλλον γήινο, ανθρώπων ζώντων και όχι 
πνευμάτων νεκρών ανθρώπων. 
Η πρόταση αυτή χαράχτηκε, όπως ήδη ειπώθηκε, στις πυραμίδες των 
φαραώ Pepi I και Merenre, κατά το 2300 π.Χ., για πρώτη φορά. 
Στα 2360, στην πυραμίδα του φαραώ Ουνάς, είχε γραφτεί η φράση 
 

                                                                      
       swA.n            Wnis         Hr             pr bA              =f          
    πέρασε       ο Ουνάς    από      το σπίτι του Ba   του 

  



Ο όρος Ba, δηλαδή, αποτελούσε ακόμα τίτλο ή ονομασία κάποιου 
αξιωματούχου. Από δε τις 59 φορές που απαντάται στα Κείμενα των 
Πυραμίδων, μια και μοναδική ονομάζει κάτι το οποίο βρίσκεται εντός του 
ανθρώπου. Όλες τις άλλες ονομάζει μια δύναμη που παρουσιάζεται να 
βρίσκεται υπεράνω του (επειδή ο εν λόγω αξιωματούχος ήταν ανώτερος 
του ανθρώπου που υφίστατο την κρίση) ή δίπλα του (επειδή ο 
αξιωματούχος τον προστάτευε βρισκόμενος στο πλευρό του). 
 
Η μοναδική αυτή φορά είναι η παρακάτω: 
 

                                      ι     

  bA        =k        n   =k        m - Xnw       =k 
το Ba    σου   ανήκει σου      μέσα        σου 
 

και βρίσκεται γραμμένη στην ίδια πυραμίδα όπου βρίσκεται και η πρόταση 

της Ρήσης 436 την οποία εξετάζουμε (τα σύμβολα και έχουν 
φωνητική τιμή ba). 
Ωστόσο στην ίδια πυραμίδα βρίσκεται χαραγμένη και η παρακάτω φράση: 
 

                                                                     
      ii         n=k       bA      =k                  imy                            nTrw 

έρχεται  σε σένα   ο Ba   σου   που βρίσκεται ανάμεσα     στους θεούς 

 
Η παραπάνω πρόταση μπορεί να αποδοθεί ως Έρχεται σε σένα ο 
εκπαιδευτής σου, ο δάσκαλός σου, που βρίσκεται ανάμεσα στους θεούς, 
διότι διαβεβαιώνεται έτσι ο κρινόμενος ότι ο αξιωματούχος, ο οποίος 
ανέλαβε να τον βοηθήσει κατά την δοκιμασία της κρίσης του, είναι 
πρόσωπο σεβαστό: βρίσκεται στην τάξη των θεών. 
Η αμέσως προηγούμενη πρόταση μπορεί να αποδοθεί ως Η ψυχή σου 
σου ανήκει, βρίσκεται μέσα σου, ενώ το κείμενο γελοιοποιείται όταν 

μεταφράζοντας γράψουμε Έρχεται σε σένα η ψυχή σου που βρίσκεται 
ανάμεσα στους θεούς. 
 
Η επιλογή της κατάλληλης έννοιας που θα αποδοθεί στον όρο ba πρέπει 
να γίνει από τον μεταφραστή, αλλά οι αιγυπτιολόγοι αρνούνται ακόμα και 
να εξετάσουν την περίπτωση να μην γίνεται λόγος μόνο για πνεύματα και 
ψυχές. 
 
Η πρόταση της Ρήσης 436 όπως βρίσκεται γραμμένη στην πυραμίδα του 
Φαραώ Pepi I: 
 

                                          
      sAxi               sxm                     pn          n           bA            =f 
εξαγνισμένος       ο ισόθεος                ετούτος       για     τον δάσκαλό      του 
                         (εικόνα θεού)                                              
 

Και στην πυραμίδα του φαραώ Merenre: 



 

                              
     sAx                    sxm                     pn                 bA     =f 
εξάγνισε                 o ισόθεος                 ετούτος       τον δάσκαλό του     

                                                                        

Sechem, sxm,  (ή  όπου η λέξη ακολουθείται από το 

προσδιοριστικό σύμβολο για τον θεό, , το γεράκι του Ώρου καθισμένο επάνω σε 

λάβαρο) ο όρος  σημαίνει «Εικόνα θεού». Οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν τον 
όρο αυτόν ως Εικών ζώσα του Διός. Εκείνος που περνάει την δοκιμασία 
της κρίσης με επιτυχία αναγνωρίζεται ως θεός, θεωρείται akh, δηλαδή 
αγνός, και αποτελεί πλέον sechem, εικόνα θεού (ο όρος μπορεί να 
αποδοθεί ως ισόθεος αλλά όχι ως θεός). 

Akh σημαίνει αγνός. Το δε ρήμα sakh, sAx , σημαίνει γίνομαι αγνός, 

εξαγνίζομαι (ουσιαστικά γίνομαι ευγενής, αριστοκράτης. Ανέρχομαι 
κοινωνικά)  
Ba  στην συγκεκριμένη περίπτωση ονομάζεται ο εκπαιδευτής του κριθέντα 
ο οποίος τον βοήθησε να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα (αναφέρεται 
και κρίση ομιλίας. Ο κρινόμενος εξεταζόταν και στη γλώσσα των θεών) και 
ο οποίος, για τις επιτυχίες του, ανταμείβεται ανερχόμενος κοινωνικά και ο 
ίδιος. 
 

Η πρόταση αυτή φαίνεται να δυσκόλεψε και τους αρχαίους αντιγραφείς του 
κειμένου διότι συνηθισμένο ήταν να θεωρείται εξαγνισθείς ο κρινόμενος και 
όχι ο εκπαιδευτής του (ως συνήγορος ή μάρτυρας υπεράσπισης 
αναφέρεται σε άλλες περιπτώσεις). 
 
Το ακατανόητο κείμενο, με τις εκατό διαφορετικές μεταφράσεις, διηγείται 
την συνομιλία μεταξύ του μέλλοντα να κριθεί και του 
δασκάλου/εκπαιδευτή/συνηγόρου του (ba) ενώ βρίσκονται καθοδόν προς 
τον τόπο όπου θα γίνει η κρίση. Ο  μέλλων να κριθεί θέλει να υποστεί την 
αυστηρότερη δυνατή δοκιμασία για να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα από άποψης αναγνώρισης βαθμού αγνότητας. Ο 
εκπαιδευτής του δεν συμφωνεί. Προσπαθεί να τον μεταπείσει απειλώντας 
ότι θα αποχωρήσει –πράγμα που θα σήμαινε σίγουρη καταδίκη- και τελικά 
πείθεται και τον ακολουθεί. 
Οι μεταφραστές θεωρούν ότι ο άνθρωπος συνομιλεί με την ψυχή του και 
είναι φυσικό να μην βρίσκουν νόημα στο κείμενο. 
 
Η επιμονή των αιγυπτιολόγων με τα πνεύματα και τις ψυχές δικαιολογείται 
εν μέρει διότι αν δεχτούν ότι τα κείμενα περιγράφουν κρίση ζώντων θα 
ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου: «Γιατί τους έκριναν;», «Με τι κριτήρια 
έκριναν;», «Γιατί εξόντωναν τους μη αγνούς;» 
Θα γελοιοποιηθεί τελικά η “Κρίση των Νεκρών”! 
  
Δημήτριος Τριμιτζόπουλος 
 
 


