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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Ανθρωπιστικών Επιστημών  
ΤΜΗΜΑ Μεσογειακών Σπουδών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ7 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά ΙI: επιγραφική και γραμματειακές πηγές του 
Νέου Βασιλείου 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος Υ3 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 
 

---------- 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=1280  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα εξετάζει τις γραμματειακές πηγές του Νέου Βασιλείου που περιγράφουν σημαίνουσες 
πτυχές της κοινωνικής, θρησκευτικής και πολιτικής ιδεολογίας των αρχαίων κατοίκων της 
Νειλοχώρας και της δράσης τους στο πολιτισμικό περιβάλλον της νοτιανατολικής Μεσογείου κατά 
το δεύτερο μισό της 2ης χιλιετία π.Χ. Διαρθρώνεται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος ολοκληρώνει τις 
βασικές δομές της γλώσσας με την ανάλυση του ρηματικού συντάγματος και των ρηματικών δομών, 
και το δεύτερο εντοπίζει και αναλύει τους κυριότερους νεωτερισμούς που εισάγονται στην 
αιγυπτιακή γλώσσα κατά το Νέο Βασίλειο (μέσα αιγυπτιακά του Νέου Βασιλείου). Κατέχοντας το μη 
ρηματικό (Α΄ εξάμηνο, μάθημα Υ3) και το ρηματικό σύνταγμα της αιγυπτιακής γλώσσας, ο/η 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/ρια θα γνωρίζει: 
 
ü το ρηματικό σύνταγμα και τις ρηματικές δομές της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας, 
ü τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις και τους νεωτερισμούς που εισάγονται στη μορφολογία 

και τη σύνταξη κατά το Νέο Βασίλειο, 
ü βασικό λεξιλόγιο, 
ü τη μεθοδολογία ανάγνωσης, μεταγραφής και μετάφρασης επιγραφών και σύντομων 

αποσπασμάτων έργων της αιγυπτιακής γραμματείας στα ιερογλυφικά και τα ιερατικά, 
ü αντιπροσωπευτικά είδη της αιγυπτιακής γραμματείας του Μέσου και Νέου Βασιλείου και τη 

συμβολή τους στη γνώση και την αξιολόγηση των ποικίλλων αλληλεπιδράσεων στην Αίγυπτο και 
τον ευρύτερο χώρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου κατά το πρώτο μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ., 

ü ιερατική γραφή και παλαιογραφία του Νέου Βασιλείου. 
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φοιτητής/ρια θα είναι σε θέση να διαβάζει και αναλύσει μεγαλύτερα και συνθετότερα κείμενα από 
ένα ευρύ corpus επιγραφών και κειμένων του Μέσου και Νέου Βασιλείου. Επιχειρείται, τέλος, μια 
εισαγωγή στην ιερατική γραφή και την παλαιογραφία του Νέου Βασιλείου. 
 

 
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ’ αποστάσεως διδασκαλία. Πιο 
συγκεκριμένα, η διδασκαλία του μαθήματος συνίσταται σε 
τρεις δια ζώσης διαλέξεις και τέσσερις 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 συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε όλη τη διάρκεια του 
μαθήματος μέσω ερωταποκρίσεων και συζήτησης. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Αξιοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης 
εκπαίδευσης Moodle και σύγχρονων τηλεδιασκέψεων Big Blue 
Button 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις 18 ώρες (0.75 ECTS) 
Προσωπική μελέτη 55 ώρες (2.2 ECTS) 
Εκπόνηση ασκήσεων 65 ώρες (2.68 ECTS) 
Διαδραστική διδασκαλία 9 ώρες (0,37 ECTS) 
  
Σύνολο Μαθήματος 150 ώρες (6 ECTS) 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 
 
Διαμορφωτική αξιολόγηση: Τετράδια ασκήσεων (μεταγραφή, 
μετάφραση και συντακτική ανάλυση ιερογλυφικών προτάσεων 
και σύντομων επιγραφών από το πρωτότυπο) 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης καταγράφεται στη σελίδα του 
μαθήματος στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Εγχειρίδια μαθήματος:  
 

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

ü J.P. Allen, Middle Egyptian: an Introduction to the Study and Culture of the Hieroglyphs, 2nd 
edition, Cambridge, 2000 

ü F. Junge, Late Egyptian Grammar: an Introduction, second English edition, transl. by D. 
Warburton, Oxford, 2005 

 
- Συμπληρωματική βιβλιογραφία:  
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ü Cerny, S. Israelit-Groll, C. Eyre, A Late Egyptian Grammar, 4th, updated edition – Biblical 
Institute; Rome, 1984 

ü Α. Egberts, Concise Introduction to Late Egyptian, second revised edition, University of Leiden, 
1990 

ü A. Erman, Ancient Egyptian Literature, London/New York, 2005 
ü M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature: a Book of Readings, vol. 2: The New Kingdom, 

Berkeley, 1978 
ü W.K. Simpson, The Literature of Ancient Egypt, New Heaven/London, 2003 

- Σύνδεσμοι ενδιαφέροντος 
 

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

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

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

ü Projet Rosette http://projetrosette.info/page.php?Id=1 
[διεθνές πρόγραμμα καταγραφής και μετάφρασης ιερογλυφικών κειμένων]   

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

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

ü EEF guide to internet resources for ancient Egyptian texts 
http://www.egyptologyforum.org/EEFtexts.html  

 
 


