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Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά Ι: γραμματειακές πηγές του Μέσου Βασιλείου 
 
 

 Κωδικός μαθήματος: Υ-3 
 

 Τύπος μαθήματος: υποχρεωτικό 
 

 Εξάμηνο σπουδών: Α’  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 

 

 Διδάσκων: Παναγιώτης Η.Μ. Κουσούλης, Αν. Καθηγητής Αιγυπτολογίας 

  

 Περιεχόμενο μαθήματος: εξετάζονται τα μορφολογικά, δομιολειτουργικά και συντακτικά 

στοιχεία της αιγυπτιακής γλώσσας του Μέσου Βασιλείου (κλασικά αιγυπτιακά) μέσα από την 
ανάλυση ιερογλυφικών επιγραφών και σύντομων αποσπασμάτων της αρχαίας αιγυπτιακής 
γραμματολογίας. Ο/η φοιτητής/τρια εξοικειώνεται με τα βασικά χαρακτηριστικά και τις 
στρατηγικές ανάγνωσης των ιερογλυφικών σημείων και εισάγεται στη γραμματική και το 
συντακτικό του μη-ρηματικού λόγου: ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυμία, προσδιορισμός, 
κατάσταση. Παράλληλα, έρχεται σε επαφή με τις βασικές πτυχές και τεχνικές της επιγραφικής  του 
Μέσου Βασιλείου. 

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι 

φοιτητές/τριες θα γνωρίζουν:  
 

 τα στάδια ανάπτυξης της αιγυπτιακής γλώσσας και γραφής, 
 τη μορφολογία, τις στρατηγικές ανάγνωσης και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των 

ιερογλυφικών σημείων, 
 τη σωστή μεθοδολογία αποτύπωσης και μεταγραφή τους, 
 βασικό λεξιλόγιο,  
 τη γραμματική και το συντακτικό του μη-ρηματικού λόγου (ουσιαστικό, επίθετο, ανωνυμία, 

προσδιορισμός, κατάσταση),  
 τη μεθοδολογία ανάγνωσης, μεταγραφής και μετάφρασης επιγραφών και σύντομων 

αποσπασμάτων από έργα της αιγυπτιακής γραμματείας του Μέσου Βασιλείου, 
 ειδικές κατηγορίες γραπτού λόγου, όπως οι μαγικές και νεκρικές επωδές,   
 βασικές πτυχές της ιστορίας, αρχαιολογίας και κοινωνικής ιδεολογίας των αρχαίων 

Αιγυπτίων.   
 
 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 

 
     α) Εγχειρίδια μαθήματος [Μ: πλατφόρμα moodle / ΤΜΣ: βιβλιοθήκη Τμήματος Μεσογειακών 
 Σπουδών]: 
 

 Π.Η.Μ. Κουσούλης, Εισαγωγή στην αρχαία Αιγυπτιακή Γλώσσα και Γραφή. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: 
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Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015  
[Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6187]  

 J.P. Allen, Middle Egyptian: an Introduction to the Study and Culture of the Hieroglyphs, 2nd 
edition, Cambridge, 2000.[M/ΤΜΣ] 

 R. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1962. [Μ/ΤΜΣ] 
 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 
 

 M. Collier, How to Read Egyptian Hieroglyphs: a Step-by-step Guide to Teach Yourself, London, 
2000. [ΤΜΣ]  

 A. Erman, Ancient Egyptian Literature, London/New York, 2005 [ΤΜΣ] 
 H.G. Fischer, Ancient Egyptian Calligraphy, 4th edition, New York, 1999. [M] 
 A. Gardiner, Egyptian Grammar, 3rd edition, Oxford, 1957. [ΤΜΣ] 
 J. Hoch, Middle Egyptian Grammar: Sign List, Mississauga, 1998. [Μ] 
 M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature: a Book of Readings, vol. 1: The Old and Middle 

Kingdoms, Berkeley, 1978. [Μ/ΤΜΣ] 
 A. Loprieno, Ancient Egyptian Literature: History and Forms, Leiden/New York, 1996 [ΤΜΣ] 
 B. Ockinga, A Concise Grammar of Middle Egyptian, Mainz am Rhein, 2005. [ΤΜΣ]  
 R. Parkinson, The Tale of Eloquent Peasant, Oxford, 1991. [ΤΜΣ] 
 R. Parkinson, Poetry and Culture in Middle Kingdom Egypt: a Dark Side to Perfection, 

London/New York, 2002. [ΤΜΣ] 
 W.K. Simpson, The Literature of Ancient Egypt, New Heaven/London, 2003. [ΤΜΣ] 
 P. Wilson, Hieroglyphs: a Very Short Introduction, Oxford, 2004. [ΤΜΣ] 
 
γ) Διαδικτυακές πηγές: 
 

 Ancient Egyptian Language Site (http://www.rostau.org.uk/AEgyptian-L/) 
[ιερογλυφικά corpora, γραμματικές, λεξικά, δευτερεύουσα εργογραφία] 

 Ancient Egyptian Language Dictionary (http://www.bibalex.org/Home/Default_EN.aspx) 
[το project για την αρχαία αιγυπτιακή γλώσσα από τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας]   

 Aegean Egyptology (http://www.aegeanegyptology.gr) 
[η αιγυπτολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με χρήσιμες πηγές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις] 

 Projet Rosette (http://projetrosette.info/page.php?Id=1)  
[διεθνές πρόγραμμα καταγραφής και μετάφρασης ιερογλυφικών κειμένων· γλώσσες: γαλλικά, 
αγγλικά, αραβικά …  σύντομα και στα Ελληνικά!]   

 JSesh hieroglyphic editor (http://jsesh.qenherkhopeshef.org/) [δωρεάν λογισμικό αποτύπωσης 
των ιερογλυφικών σημείων]   

 http://mjn.host.cs.st-andrews.ac.uk/egyptian/texts/corpus/pdf/ [corpus κειμένων] 
 
 

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: η διδασκαλία του μαθήματος συνίσταται σε οκτώ δια ζώσης 

διαλέξεις και τρεις τηλεδιασκέψεις με παράλληλη υποστήριξη από οπτικά μέσα (διαφάνειες, 
λογισμικό σχεδίασης και εκμάθησης των ιερογλυφικών σημείων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων  
με επιγραφικό και γραμματειακό υλικό) ενσωματωμένα σε παρουσιάσεις PowerPoint (Microsoft) 
μελέτη αρχαίων κειμένων από μετάφραση και σύγχρονων εγχειριδίων και συγγραμμάτων, ενεργή 

http://hdl.handle.net/11419/6187
http://www.rostau.org.uk/AEgyptian-L/
http://www.bibalex.org/Home/Default_EN.aspx
http://www.aegeanegyptology.gr/
http://projetrosette.info/page.php?Id=1
http://jsesh.qenherkhopeshef.org/)
http://mjn.host.cs.st-andrews.ac.uk/egyptian/texts/corpus/pdf/
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συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος μέσω ερωταποκρίσεων και 
συζήτησης. 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Η αξιολόγηση του μαθήματος λαμβάνει υπόψη την 

επιτυχή ολοκλήρωση και υποβολή τεσσάρων (4) τετραδίων ασκήσεων (μεταγραφή, μετάφραση και 
συντακτική ανάλυση προτάσεων και σύντομων επιγραφών) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου  (25% 
έκαστο).  

 

 Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική. 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος: οκτώ δια ζώσης διαλέξεις και δύο τηλεδιασκέψεις μέσω της 
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Big Blue Button. 
 


