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PROLOGUE BY PROF. DR ARLETTE DAVID (HUJI)     
 

In the literary corpus of Middle Kingdom Egypt, the Story of the Shipwrecked Sailor 
has a special place among the «travel narratives». Its unique copy is an example of 

the power of a good story, when a man’s life–saving talent is that of a raconteur, 
and his ultimate joy is getting to tell of the dangers he has survived.   
 

The story takes place during a cruise on the Great Green (WAD-Wr) and involves ex-
citing protagonists and events that guarantee a great adventure: skilled sailors and 

stout ships, a violent storm, a mysterious, luxuriant island doomed to disappear, 
a monstrous but benevolent snake, good and bad fortune within order and chaos, 
a falling star and ensuing holocaust, exotic gifts, a reference to Pūnt, tales within 
a tale, a King, and a moral based on the unique comforting power of family and 
of gratefulness.   
 

In ancient Egypt, the Nile waterway was the main means of transportation, and 
Middle Kingdom travel narratives relate either to sailing (e.g.: the Shipwrecked Sai-
lor, or the Narrative from Khnūm–Hotep’s Dahshūr Tomb) or to peregrinations on 
foot, such as Sinūhe’s flight (with a brief episode on a boat). Navigation and nau-
tical metaphors were embedded in the Egyptian psychē, banks and floods being 
part of the mental landscape: the course of the Sun was depicted as a cruise, life’s 
perils viewed as the darkness of a storm over a frail boat, and Death visualized as 
sitting under the sails on a gusty morning before a final mooring in the West. An-
other famous Middle Kingdom literary character, the Eloquent Peasant, describes 
the good life spent on the right path (MAat) in his quest for social justice as a nauti-
cal metaphor:  
 

If you descend to the Lake of Macat, you will be able to sail on it with the breeze, without 
a torn sail, delay, damaged mast, or broken cable […]   

 

Ancient Egyptian history reveals that in the Bronze Age, Nilotic navigation was 
complemented with coastline sailing in the eastern Mediterranean and the Red Sea, 
including Pūnt. Moreover, a foray into the Aegean Sea under Pharaoh Amūn–Ho-
tep III may have been documented as the list of Cretan and Mainland Hellas topo-
nyms (a diplomatic itinerary?) from his Theban mortuary temple. Although ex-
changes between the Aegean sphere and Egypt are attested prior to this event, this 

list may provide the earliest tangible evidence of an Egyptian expedition in this 
part of the Mediterranean.  
 

Dr Dr Alicia MARAVELIA is the first scholar to offer a complete publication of the 
Papyrus Hermitage 1115 tale of the Shipwrecked Sailor in Hellenic, including hiera-
tic and hieroglyphic versions, transliteration, commentary, and translation. Her 
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work is a very important step in a larger diffusion of ancient Egyptian Literature. 
The task of rendering ancient foreign narratives more approachable with publica-
tions in various languages is crucial; now available to students and the general 
public in Hellas, the Shipwrecked Sailor’s Tale will flourish, for it relates fantastic 
nautical adventures that Odysseus himself would have relished! Egypt was im-
portant to the Hellenic World since their earliest contacts during the Bronze Age 
and one may hope for a renewal of the Hellenic public’s interest in ancient Egypt, 
its literature, and its study. Although my limited knowledge of Modern Hellenic 
(even though I studied ancient Hellenic) does not allow me to follow the intrica-
cies of her commentary, Alicia MARAVELIA’s exceptional qualifications as both an 
Egyptologist (PhD University of Limoges, 2004) and an Archaeoastronomer (PhD 
in Astronomy and Astrophysics, University of Athens, 1998) guarantees unique 
insights into the composition, notably regarding the intriguing falling star (sbA hA.w), 

a meteorite, and the multiple allusions to the concept of Time interspersed in the 
narrative. Furthermore, her teaching experience (since 2012, teaching this as part 
of the Egyptological Seminar of the HELLENIC INSTITUTE OF EGYPTOLOGY, as well 
at in her courses at the premises of the PEOPLE’S UNIVERSITY OF ATHENS) contribu-
tes towards a written companion for her students, which could also be used by 
any other reader interested in Egyptology and in ancient Egyptian Literature.   
 

Dear reader, may you enjoy the Shipwrecked Sailor’s adventures with Dr Dr Ali-
cia MARAVELIA’s erudite and steady hand at the helm!    
 
Prof. Dr Arlette DAVID    
 

Head of Egyptology,  
Institute of Archaeology and the Ancient Near East,  
The Hebrew University of Jerusalem,  
Mt Scopus, Jerusalem, ISRAEL     
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INTRODUCTORY NOTE BY DR CHRISTIAN CASEY (ISAW – NYU)      
 

When Prof. Alicia MARAVELIA asked my permission to use The Shipwrecked Sailor 
in her classes, together with her own teaching materials, I eagerly agreed. She and 
I both began our studies in the Sciences, and we discovered that we have a great 
deal in common when it comes to our thinking about Egyptian language. So, I was 
excited to learn that my Thesis assisted her, at least partly, in her teaching, being 
an additional reading book for new students of Middle Egyptian around the world, 
especially in a country where the (Aegean) Sea is of significant importance.   
 

When I began this project, as an undergraduate student at the University of Texas 
at Austin, more than a decade ago, I understood very little of Egyptian language. 
There were no formal reading classes for Middle Egyptian on offer at that time, 
but I knew the value of reading for language learning from my experience with 
Latin and Hellenic literature. I decided to create my own reading class, with the 
aid and support of Prof. William NETHERCUT. I wanted to use the opportunity to 
study an Egyptian text from the original manuscript, which would require learn-
ing hieratic, and to compile a list of references to all of the modern scholarly ana-
lyses of this text that I could find. In working through the text and collecting refe-
rences, I realized that I was developing a resource that might prove valuable to 
others as well. I reworked my study material as part of my undergraduate Τhesis 
Project. That was the essence of my past work: a collection of resources for the 
study of The Shipwrecked Sailor, organized with the new student in mind.  
 

I chose this particular Middle Egyptian story for several reasons. First, a great deal 
of scholarship on Middle Egyptian depends on examples from this story. These 
examples are so numerous that they become nearly comprehensive. Thus, it is pos-
sible to find a scholarly reference to nearly every single word in this text. By col-
lecting and rearranging these discussions, I produced a commentary on the text 
itself that encompasses the breadth of views on various features of Middle Egyp-
tian Grammar and represents the overall feelings of the Egyptological Commu-
nity, as I understood them at that time.  
 

Second, the manuscript itself is written in a clear Middle Hieratic hand, making it 
a suitable entry point for those who would like to learn to read Hieratic. I have 
always been interested in handwritten Egyptian scripts, and I have since gone on 
to study Demotic and to produce digital tools for the analysis of Egyptian scripts1*. 
The Shipwrecked Sailor was my first introduction to Egyptian handwriting. Under-
standing this text prepared me to take on more difficult challenges in the future. I 
                                                           
* CASEY, C.: Setne and Siosire: An Exploration of the Demotic Script (Doctoral Dissertation), RI 
(Brown Digital Repository – BDR 1129420) 2020.   
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believe the same will hold true for other readers of this story, and I do hope that 
some of you will go on to study manuscripts from other periods.  
 

Finally —and perhaps most importantly— The Shipwrecked Sailor is a wonderful 
story. Even after some four thousand years, it retains its ability to thrill us as any 
modern story would! We sympathize with the unnamed main character’s plight 
as he struggles to survive, as he copes with the loss of his fellow sailors, and as he 
faces his darkest fears on the new environment of the Island. We share his surprise 

at meeting the strange and wonderful creature who lives there. We can’t help but 
wonder how we would react if we found ourselves stranded on a magical Island 
with an enormous talking snake. The human elements of the story resonate across 
the Millennia; the wonder hidden in a strange script on an ancient papyrus vir-
tually leaps from the page as we gradually begin to understand the words. This 
story delivers on the promise of ancient Egyptian. It is a text filled with magic (HkA) 
and wonder (SfSft, qfAt). I trust this book will work as intended, so the delight of the 
story will create a desire to know more, to understand what is going on.   
 

Perhaps the experience of studying this text closely will encourage you to go fur-
ther in your studies of Egyptian. Many more exciting stories await you. There are 
other tales of «esoteric magic», such as the story of Kheops and the Magicians (Papy-
rus Westcar). There are words of wisdom —as applicable to our lives as they were 
to the lives of the ancients— to be found in the Wisdom of Ptah–Hotep (Papyrus Prisse, 
another fine hieratic text to study). There are stories of adventure, such as the Tale 
of Sinūhe, and stories that resist modern attempts at categorization, such as The 
Eloquent Peasant, which offer a unique view into the experiences of the ancient 
Egyptians. The Shipwrecked Sailor is only the beginning of what you may find when 

you explore this exciting subject …   
 

As an undergraduate in Austin, Texas, who was just beginning to explore the rich 
and exciting world of Egyptian language, I never could have imagined that my 
work would someday assist students on the other side of the world. Prof. Alicia 
MARAVELIA’s incorporation of some of my work (namely: my Appendices A & B) 
into her invaluable resource (for the first time in Hellas), as well as the correc-
tions she performed in both of them (especially in Ap. A) is truly an honour, and 
the benefit it offers to new students of Middle Egyptian is a dream to come true.   
 
Dr Christian CASEY     
 

CLIR Postdoctoral Fellow,   
ISAW – NYU    
New York, USA      
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ     
 

Ἡ «ξυγγραφὴ» βιβλίου γιὰ τὴν Ἱστορία τοῦ Ναυαγοῦ πάντοτε ἀποτελοῦσε εὐ-
χάριστο ὄνειρο καὶ εὐσεβῆ πόθο μου, τοὐλάχιστον κατὰ τὴν διάρκεια τῶν τε-
λευταίων 20 ἐτῶν. Ὡστόσο, ποικίλοι παράγοντες συνεχῶς ἀνέβαλλαν ἢ καθ-
υστεροῦσαν τὸ ἐν λόγῳ ἐγχείρημα (ἢ μᾶλλον «τόλμημα», γιὰ τὰ ἑλληνικὰ δε-
δομένα), ἕως ὅτου «ἔφθασεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου»! Γι’ αὐτό, χαίρομαι γιὰ 
τὴν νέα συνεργασία μὲ τὶς Ἐκδόσεις ΣΕΡΑΠΙΣ (οἱ ὁποῖες2* —σὺν τοῖς ἄλλοις— 

ἔχουν ἀναλάβει τὴν ἐκτύπωση τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ τοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΛΟΓΙΑΣ, τοῦ JHIE, τὸ ὁποῖο ἤδη ἀπὸ τὸν 3ο Τόμο του συνεκ-
δίδεται μετὰ τῆς ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ). Τόσο τὶς Ἐκδό-
σεις ΣΕΡΑΠΙΣ (Κος Κώστας ΠΑΧΥΔΗΣ), ὅσο καὶ τὸ Τυπογραφεῖο τοῦ Κου Πέτρου 
ΔΑΝΙΗΛ, ἀλλὰ καὶ τὴν συνεργάτρια, ἔμπειρη Γραφίστρια, Κα Σοφία ΙΣΙΔΩΡΟΥ, 
θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν θέση, γιὰ τὴν θαυμάσια συνοδοι-
πορία μας καὶ τὴν ὑπομονή τους στὴν χρονία (καὶ ἐνδεχομένως ὀξεῖα) τελειο-
μανία μου! Οἱ εὐχαριστίες μου ἐπεκτείνονται καὶ στὸ Τυπογραφεῖο 4 COLOUR 

– ADVANCED TYPOGRAPHY γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ ἐκτύπωση τοῦ βιβλίου.   
 

Τὸ παρὸν βιβλίο ἔχει γραφεῖ μὲ ἰδιαίτερη ἀγάπη, ἀδήριτο πάθος καὶ μετὰ ἀπὸ 
ἐπισταμένη μελέτη πολλῶν χρόνων, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὁποίων τὴν Ἱστο-
ρία τοῦ Ναυαγοῦ, τὸ ἀρχαιότερο καὶ τῷ ὄντι ὡραιότερο αἰγυπτιακὸ διήγημα, 
τὴν ἔχω διδάξει ἐπανειλημμένως στὶς/στοὺς φοιτήτριες/ὲς τοῦ 3ου ἔτους τοῦ Σε-
μιναρίου Αἰγυπτιολογίας τοῦ Ἰνστιτούτου, τόσο στὸ ΛΑΪΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 

ΑΘΗΝΩΝ (ΕΤΦΤΛ) ὅσο καὶ ἀλλοῦ, ἀκόμη καὶ διαδυκτιακῶς κατὰ τὴν πρόσφατη 

περίοδο τῆς πανδημίας. Ἡ συμμετοχὴ καὶ οἱ εὔστοχες ἐρωτήσεις ὁρισμένων 
φοιτητριῶν/τῶν συνέβαλαν στὴν καλυτέρευση τῶν σημειώσεων καὶ στὴν βελ-
τίωση τῶν σχολίων. Ἐξ ἄλλου, ἡ τελειομανία μου, ἡ λίαν μεθοδικὴ μελέτη τοῦ 

ἔργου καὶ ἡ διεξοδικὴ συγκριτικὴ ἀποδελτίωση τῆς σχετικῆς διεθνοῦς βιβλιο-
γραφίας, συνετέλεσαν τὰ μάλα, οὕτως ὥστε στὸ παρὸν πόνημα ὁλόκληρη ἡ 
θεματολογία τοῦ διηγήματος (Γραμματική, πραγματολογικὰ στοιχεῖα, ἱστορι-
κὸ–κοινωνικὸ πλαίσιο, νέες προσεγγίσεις καὶ βιβλιογραφία) νὰ μελετηθεῖ καὶ 
νὰ ἐξετασθεῖ ἐνδελεχῶς, προσθέτοντας νέο φῶς καὶ νέα στοιχεῖα στὶς μελέ-
τες ὁρισμένων ἐκλεκτῶν συναδέλφων τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τὸ βιβλίο μου, παρ’ ὅτι 
στοχεύει νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς βοήθημα τῶν φοιτητριῶν/τῶν τοῦ Σεμιναρίου, 
ἔχει γραφεῖ τοιουτοτρόπως ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ἀναγνωσθεῖ καὶ ἀπὸ μὴ εἰδικὰ 
ἄτομα, τὰ ὁποῖα —ἐν τούτοις— ἀγαποῦν τὸν μοναδικὸ ἀρχαῖο πολιτισμὸ τῆς 
Νειλοχώρας καὶ ἐνδιαφέρονται πραγματικὰ γι’ αὐτόν. Ἐξ ἄλλου οἱ φοιτήτρι-
                                                           
* Βλ. Journal of the Hellenic Institute of Egyptology: https://hiegaker.wordpress.com/jhie/ καὶ 
https://zenodo.org/communities/jhie/. Ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ κυκλοφόρησε τὸ βι-
βλίο μου περὶ θρησκείας καὶ μαγείας στὴν ἀρχαία Αἴγυπτο (βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ 2003A).   
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ες/τὲς τοῦ Σεμιναρίου θὰ ἔχουν πλέον τυπωμένο τὸ βοήθημά τους, στὸ ὁποῖο 
θὰ δύνανται νὰ καταφεύγουν, ἐνῶ οἱ «μέσες/οι» ἀναγνώστριες/τες θὰ μπορέ-
σουν νὰ διαβάσουν σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση ἐκ τοῦ πρωτοτύπου (καὶ γιὰ πρώ-
τη φορὰ στὴν Ἑλλάδα) τὴν Ἱστορία τοῦ Ναυαγοῦ, ἕνα μυθιστορηματικό, ψυχο-
γραφικὸ καὶ ἀρχετυπικὸ διήγημα, μὲ καταφανεῖς ἀστρονομικὲς καὶ κοσμο-
γραφικὲς ἀλληγορίες, τὸ ὁποῖο ἐκτυλίσσεται πρὶν ἀπὸ 4000 χρόνια, μὲ κύριες 
σκηνὲς τὴν Θάλλασα (= Μεγάλη Πράσινη/WAD-Wr) καὶ τὴν Νῆσο τοῦ Πνεύμα-
τος (Iw n KA). Ταξείδι ἐσωστρεφείας ἢ πραγματικὴ περιόδευση; Ἐγκιβωτισμὸς 
ἱστοριῶν σὲ ἱστορίες μὲ πλούσια πραγματολoγικὰ καὶ ἀστρονομικὰ στοιχεῖα, 
ἁπλῆ, ἀλλὰ μεστὴ γλῶσσα καὶ γραφὴ τοῦ Μέσου Βασιλείου (ἡ Γραμματικὴ 
τῆς ὁποίας διδάσκεται τόσο στὸ Σεμινάριό μας, ὅσο καὶ σὲ ἅπαντα τὰ Ἐκπαι-
δευτικὰ Ἱδρύματα ποὺ προσφέρουν Μαθήματα Αἰγυπτιολογίας, ἐφ’ ὅσον θε-
ωρεῖται ἐκ πάσης ἀπόψεως ἡ πλέον κλασσικὴ καὶ τελειότερη μορφὴ τῶν ἀρ-
χαίων αἰγυπτιακῶν): ὅλα συντελοῦν στὴν ἀπαράμιλλη γοητεία ποὺ ἀσκεῖ ἀκό-
μη καὶ σήμερα ἡ Ἱστορία τοῦ Ναυαγοῦ, ἕνα διήγημα 189 στίχων μόνον, γιὰ τὸ 
ὁποῖο, ὡστόσο, πάμπολλες μελέτες ἔχουν γραφεῖ καὶ ἀτελείωτες σελίδες ἔχουν 

γεμίσει ... Τὸ ὀνειρικὸ μὲ τὸ πραγματικό, τὸ μαγικὸ μὲ τὸ ἁπτὸ συνδυάζονται 
περιτέχνως ἀμαλγαματοποιούμενα στὸ παρὸν διήγημα, καθιστώντας το ὡς τὸ 

ὡραιότερο καὶ συναρπαστικότερο τῆς ἀρχαίας αἰγυπτιακῆς Γραμματείας.    
 

Θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω ἐγκαρδίως ὅσες καὶ ὅσους συνετέλεσαν καθ’ οἱον-
δήποτε τρόπο στὴν συγγραφὴ καὶ στὴν πληρότητα τοῦ παρόντος βιβλίου μου. 
Ἰδιαιτέρως θὰ ἤθελα νὰ μνημονεύσω εὐγνωμόνως τὴν συμβολὴ τῶν ἀκολού-
θων ἀτόμων: Dr Nika LAVRENTYEVA (PUSHKIN STATE MUSEUM OF FINE ARTS, Μό-
σχα | γιὰ τὴν ἀποστολὴ τοῦ ἐξαιρετικῆς ποιότητος φωτογραφικοῦ ἀντιγράφου 

τοῦ Παπύρου Hermitage 1115 ποὺ περιλαμβάνεται στὸ βιβλίο μου)· Dr Andrey 
O. BOLSHAKOV (STATE HERMITAGE MUSEUM, Ἁγία Πετρούπολις)· Dr Mykola TA-
RASENKO (A.YU. KRYMSKYI INSTITUTE OF ORIENTAL STUDIES, NASU, Κίεβο)· Κα Φω-
τεινὴ ΚΟΝΤΟΥΛΗ (ΕΙΑ, Ἀθήνα | γιὰ τὰ ὡραῖα σχέδια καὶ τὴν ἀντιπαραβολὴ τῶν 

λέξεων τοῦ Λεξιλογίου μὲ τὸν ἱερατικὸ πάπυρο)· Κα Ζωὴ ΜΠΕΛΙΑ (ΕΙΑ, Ἀθήνα | 

γιὰ τὴν προσεκτικὴ ἀνάγνωση καὶ τὴν φιλολογικὴ ἐπιμέλεια τοῦ κειμένου)· 
Mr Jan BUURMAN (WEBGLYPH, Ὁλλανδία)· Prof. Dr Arlette DAVID (HUJI, Ἱερου-
σαλὴμ | γιὰ τὸν λίαν ἐμπνευσμένο Πρόλογο καὶ τὴν ἀδελφικὴ φιλία μας)· Dr 
Christian CASEY (ISAW – NYU, Νέα Ὑόρκη | γιὰ τὸ Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα καὶ 
τὴν λίαν εὐγενικὴ παραχώρηση τοῦ Λεξιλογίου καὶ τοῦ Καταλόγου Ἱερατικῶν 
Σημείων τοῦ Παπύρου ἀπὸ τὸ βιβλίο του, τὰ ὁποῖα καὶ διώρθωσα ὅπου ἔδει).   
 

Δρ Δρ Ἀλίκη ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ      
 

Ἱδρύτρια & Πρόεδρος τοῦ ΕΙΑ    
Καθηγήτρια τοῦ Σεμιναρίου Αἰγυπτιολογίας    
Ἀθῆναι, ΕΛΛΑΣ         
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1.  Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     
 

Ἡ Περίοδος τοῦ Μέσου Βασιλείου (ΜΒ: 2040-1640 π.Χ.) ἀποτελεῖ ἀπὸ πολλὲς 
ἀπόψεις τὴν πλέον κλασσικὴ —ἀλλὰ καὶ χαρακτηριστικὴ— ἐποχὴ τῆς ἀρχαίας 

αἰγυπτιακῆς ἱστορίας, ὅπως καθίσταται σαφὲς τόσο ἀπὸ σχετικὲς μελέτες1, 
ὅσο καὶ ἀπὸ διάφορα τέχνεργα καὶ παραστάσεις [ΕΙΚ. 17]. Ἡ σύντομη εἰσαγω-
γικὴ μελέτη τοῦ ΜΒ κρίνεται σκόπιμη στὸ σημεῖο αὐτὸ ὡς συμφυὴς καὶ βοη-
θητικὴ πρὸς κατανόησιν τῆς Ἱστορίας τοῦ Ναυαγοῦ καὶ τῆς συγκεκριμένης πε-
ριόδου κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἐν λόγῳ φανταστικὴ περιπέτεια λαμβάνει χώραν.  
 

Μετὰ τὴν μᾶλλον ἄδοξη λήξη τοῦ Ἀρχαίου Βασιλείου (ΑΒ: 2575-2134 π.Χ.) καὶ 
τὴν πλήρη κοινωνικῶν κλυδωνισμῶν, πολιτικῆς ἀσταθείας καὶ ἀποδυναμώσε-
ως τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας 1η Μεσοπερίοδο (ΠΕΠ: 2134-2040 π.Χ.), ἡ ὁποία ὀφεί-
λεται τόσο σὲ κοινωνικο–πολιτικὰ (ἐξασθένιση τῆς φαραωνικῆς ἰσχύος ἐν ἀν-
τιθέσει πρὸς τὴν ἰσχυροποίηση τῆς ἐξουσίας τῶν τοπικῶν ἀρχόντων/νομαρ-
χῶν), ὅσο καὶ σὲ φυσικὰ φαινόμενα (ἡλιακὴ δραστηριότης2), ἡ Αἴγυπτος θὰ εἰ-
σέλθει στὴν λαμπρὴ περίοδο σταθερότητος καὶ ὄλβου τοῦ Μέσου Βασιλείου3. 
Στὰ ἑπόμενα θὰ παρατεθεῖ σύντομη περιγραφὴ τῶν κυριωτέρων ἱστορικῶν 

γεγονότων τοῦ ΜΒ, ἀλλὰ καὶ τῶν περιόδων λίγο πρὶν καὶ λίγο μετὰ ἀπὸ αὐτό.  
 

Ἡ Πρώτη Ἐνδιάμεση Περίοδος4 (2134-2040 π.Χ.) ἀκολούθησε τὸ ΑΒ καὶ προ-
ηγήθηκε τοῦ ΜΒ. Πρόκειται γιὰ τὴν Ἡρακλεοπολιτικὴ Περίοδο, ἡ οποία ὀφεί-
λει τὴν ὀνομασία της στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἡρακλεόπολις ἡ Μεγάλη (Heracleo-
polis Magna), ὅπου παρατηρήθηκε σχετικὴ ἄνθηση τῶν γραμμάτων καὶ τῶν 
τεχνῶν, ὑπῆρξε κατὰ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἡ πρωτεύουσα τῆς Αἰγύπτου. Ἡ ὅλη 
περίοδος χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀναταραχές, κοινωνικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἀλ-
λαγές, καθὼς καὶ ἀπὸ πολιτικὴ ἀστάθεια, οἱ ὁποῖες (ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν 
λατρεία τοῦ Ὀσίριδος) θὰ χαρίσουν τὸ προνόμιο τῆς ἀθανασίας —ἴδιον μόνον 
τῶν φαραώ, κατὰ τὴν προηγουμένη περίοδο— καὶ στοὺς εὐγενεῖς. Ἂς σημειω-
θεῖ ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ ἐμφανίζονται ἀστρονομικὰ κείμενα στὰ ἐσωτερικὰ ξυ-
                                                 
1 Περὶ τοῦ ΜΒ, βλ. GARDINER 21964: 107-146 (βιβλιογραφία στὶς σσ 145-146)· HORNUNG 
1999A: 48-75 (ἐκτεταμένη καὶ ἐνημερωμένη βιβλιογραφία στὶς σσ 162-166)· WINLOCK 
1947· БЕРЛЕВ 1978· WILDUNG 1984· GRAJETZKI 2006. Βλ. ἐπίσης MΑΡΑΒΕΛΙΑ 2003B: 209-211.  
2 Σχετικῶς μὲ τὴν ἄμεση καὶ καθοριστικὴ ἐπίδραση τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου καὶ τῶν μεγί-
στων/ἐλαχίστων τῶν ἡλιακῶν κηλίδων στὴν πλημμύρα τοῦ Νείλου καὶ στὸν αἰγυπτι-
ακὸ πολιτισμό, βλ. MARAVELIA & SHALTOUT 2020: 222-223, ἰδίως δὲ 227-229.  
3 Ἡ ἀναφορά μας στὸ ΜΒ θὰ εἶναι μόνον ἁδρομερής, μὲ ἔμφαση στὰ σχετικὰ μὲ τὴν 
Ἱστορία τοῦ Ναυαγοῦ. Γιὰ λεπτομερέστερες ἀναλύσεις, βλ. ὑποσημείωση 1. Γιὰ χρο-
νολογικοὺς πίνακες τῶν Περιόδων καὶ Δυναστειῶν τῆς ἀρχαίας Αἰγύπτου, βλ. VON 

BECKERATH 1997· MΑΡΑΒΕΛΙΑ 2003B: 204, ΠΙΝ. Ι· MΑΡΑΒΕΛΙΑ 2003Α: 32, ΠΙΝ. Ι.1.  
4 Βλ. GARDINER 21964: 107-125· HORNUNG 1999A: 44-47. Περὶ λιμοῦ, βλ. VANDIER 1936.  
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7.  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΟΥ  ΣΕ ΠΕΖΟ ΛΟΓΟ,  
ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ      

 
1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ: 1-21.  

 

Ὁ ἄξιος Ἀκόλουθος εἶπε: «Εἴθε νὰ ἀγάλλεται ἡ καρδιά σου, Κυβερνήτη! Νά 
ποὺ φθάσαμε στὴν Πατρίδα. Ἂς πιάσουμε τὴν ξυλόσφυρα, κι ἂς προσπήξουμε 
τὸ ἀγκυροβόλιο! Τὸ πρῳραῖο σχοινὶ ρίχθηκε στὴν ξηρά. Ἂς προσευχηθοῦμε, 
εὐχαριστώντας τὸν θεό. Καθένας ἂς ἀγκαλιάσει τὸν σύντροφό του, ἀφοῦ τὸ 

πλήρωμά μας ἐπέστρεψε σῶο, δίχως ἀπώλεια τοῦ στρατοῦ μας! Ἤδη φθάσαμε 

στὰ σύνορα τῆς Οὐάουατ, καὶ περάσαμε τὴν Νῆσο Ζενμούτ. Ἰδού, ἐπιστρέψαμε 

ἐν εἰρήνῃ. Ξαναφθάσαμε στὴν Πατρίδα μας! Ἄκουσέ με, λοιπόν, Κυβερνήτη, 
γιατὶ δὲν ὑπερβάλλω καθόλου! Νίψου, ρίξε νερὸ στὰ δάχτυλά σου· τότε θὰ δυ-
νηθεῖς νὰ ἀπαντήσεις, ἐὰν ἐρωτηθεῖς! Ὅταν μιλήσεις στὸν Φαραώ, ἔχε τὴν 
καρδιά σου προετοιμασμένη μὲ εἰλικρίνεια! Ἀπάντησε χωρὶς νὰ τραυλίζεις! 
Διότι, τὸ στόμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἐκεῖνο ποὺ τὸν σώζει· εἶναι ὁ λόγος του 
ποὺ τοῦ χαρίζει ἐπιείκεια. Ὅμως ἐσὺ κάνεις μόνο τοῦ κεφαλιοῦ σου! Εἶναι μᾶλ-
λον κουραστικὸ νὰ προσπαθῶ νὰ σὲ συμβουλεύσω!    

 
2. ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ (1ΟΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ): 21-41.  

 

Θὰ σοῦ διηγηθῶ, ὡστόσο, κάτι παρόμοιο, ποὺ μοῦ συνέβη στὸ παρελθόν, κα-
θὼς πήγαινα πρὸς τὰ Ὀρυχεῖα τοῦ Μονάρχη. Εἶχα κατεβεῖ πρὸς τὴν Θάλασσα 
μὲ πλοῖο, τὸ ὁποῖο εἶχε 60 μέτρα μῆκος καὶ 20 μέτρα πλάτος, μὲ 120 ναυτικοὺς 

ποὺ ἐπέβαιναν ἐντός του, ἀπὸ τοὺς ἐκλεκτότερους τῆς Αἰγύπτου· εἴτε ἔβλεπαν 
τὸν οὐρανό, εἴτε κοίταζαν τὴν ξηρά, ἡ καρδιά τους ἦταν γενναιότερη ἀπὸ ἐκεί-
νην τῶν λιονταριῶν! Μποροῦσαν νὰ προβλέψουν μιὰ θύελλα πρὶν ἐκδηλω-
θεῖ, μιὰ καταιγίδα πρὶν ξεσπάσει. Τρικυμία ξέσπασε, ἐνῶ ἤμασταν ἀκόμη ἐν 
πλῷ, πρὶν προλάβουμε νὰ προσεγγίσουμε τὴν ξηρά. Ὁ ἄνεμος φυσοῦσε μανια-
σμένος, λυσσομανώντας ἀσταμάτητα, σηκώνοντας τεράστια κύματα, ποὺ ἔφ-
θαναν ἴσα μὲ 4 μέτρα. Ἀπὸ τὸν ἱστὸ τοῦ πλοίου ἔσπασε γιὰ μένα ἕνα κομμάτι 
ξύλου ποὺ μοῦ ἔσωσε τὴν ζωή. Ἔτσι τὸ σκάφος βούλιαξε, καὶ ἀπὸ τὸ πλήρω-
μά του δὲν ἐπέζησε κανείς. Τότε ρίχθηκα σὲ κάποιο νησὶ ἀπὸ τὰ κύματα τῆς 
Θάλασσας.   

 
3. ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ: 41-56.  

 

Ἐκεῖ πέρασα 3 ἡμέρες μόνος, ἔχοντας τὴν καρδιά μου ὡς μοναδικό μου σύντρο-
φο· κείμενος ἐντὸς καλύβης ἀπὸ κλαδιά, ἀποκοιμήθηκα ἀμέσως ὄντας κατά-
κοπος. Ὅταν ξύπνησα, τεντώθηκα καὶ σηκώθηκα, ὥστε νὰ δῶ τί θὰ μποροῦ-
σα νὰ βρῶ γιὰ φαγητό. Βρῆκα σῦκα καὶ σταφύλια ἐκεῖ, ἐκλεκτὰ λαχανικὰ κάθε 
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1     
 

       +d.in  ^msw    iqr:      «WDA     
 

     Λέγει (ὁ) Ἀκόλουθος ἄξιος: «(Ἂς) εὐφορεῖ       
 
2     
 

     ib.k, @Aty-a!  Mk,   pH.n.n     
 

     (ἡ) καρδιά σου, Κυβερνήτη! Ἰδού, φθάσαμε      
 
3     
 

         $nw.       ^zp      xrpw,    
 

     στὴν Πατρίδα. (Ἂς) πιάσουμε τὴν ξυλόσφυρα,      
 
4   
 

     Hw        mnit!      @Att   rdi.t(i)    
 

     (κι ἂς) κτυπήσουμε τὸ ἀγκυροβόλιο! Τὸ πρῳραῖο σχοινὶ ἔχει ριχθεῖ      
 
5      
 

     Hr tA. Rdi  Hknw,       dwA-nTr!       
 

     στὴν ξηρά. (Ἂς) προσευχηθοῦμε (κι ἂς) εὐχαριστήσουμε τὸν θεό.     
 
6     
 

            Z  nb Hr  Hpt   sn-nw.f,      
 

     Καθένας (ἂς) ἀγκαλιάσει τὸν σύντροφό του,      
 
7     
 

     iswt.{t}n  ii.t(i)  ad.t(i), nn     
 

     (ἀφοῦ) τὸ πλήρωμά μας ἔχει ἐπιστρέψει σῶο, δίχως    
 
8     
 

     nhw    n    mSa.n.           PH.n.n     
 

     ἀπώλεια τοῦ στρατοῦ μας! Φθάσαμε (στὰ)      
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Στὸ παρὸν Κεφάλαιο παρέχεται ἐκτενὴς σχολιασμὸς ὅλων τῶν στίχων (1-189) 

τῆς Ἱστορίας τοῦ Ναυαγοῦ. Παρουσιάζουμε νέες ἰδέες καὶ προσεγγίσεις ὁρι-
σμένων δυσκόλων ἢ πολυσυζητημένων στίχων καὶ ἀρκετὲς φορὲς συζητοῦμε 
καὶ σχολιάζουμε τὶς ἀπόψεις ἑτέρων μελετητῶν, συχνότατα διαφωνώντας μὲ 
αὐτές. Σημειωτέον ὅτι ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἡ μετάφρασή μας τοῦ πρωτοτύπου βασίζε-
ται στὴν ἀρχὴ lectio difficilior probabilior, συμφώνως πρὸς τὴν ὁποία ἡ δυσκολώ-
τερη ἀνάγνωση «δυσκόλων» ἢ «δυσνοήτων» ἀρχαίων παπυρικῶν κειμένων εἶ-
ναι συνήθως καὶ ἡ ὀρθότερη, ἀφ’ ἑτέρου δὲ παρόμοια μέθοδο ἐφαρμόζουμε στὴν 

κατανόηση καὶ στὸν σχολιασμὸ «δυσκόλων» ἢ «δυσνοήτων» στίχων τοῦ κειμέ-
νου. Βασικὲς ἔννοιες καὶ πραγματολογικὰ στοιχεῖα, καθὼς καὶ τὰ οὐσιωδέστε-
ρα γραμματικὰ καὶ συντακτικὰ φαινόμενα (καὶ οἱ συμπαρομαρτοῦντες κανό-
νες) ἀναλύονται, σχολιάζονται καὶ δίδονται πολλὲς σχετιζόμενες ἀναφορές, 
ἰδίως στὴν κλασσικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη Γραμματικὴ Μέσων Αἰγυπτιακῶν τοῦ 

ἀειμνήστου Καθηγητοῦ sir Alan H. GARDINER (= EG)1. Οἱ ἀναγνώστριες/ες πα-
ραπέμπονται στὴν Βιβλιογραφία γιὰ πλέον ἐξειδικευμένες συζητήσεις, θεμα-
τολογίες καὶ ἕτερα σχόλια. Στὴν περίπτωση (παρ)ὁμοίων στίχων τοῦ κειμένου, 
τὰ σχόλια δὲν ἐπαναλαμβάνονται, ἐνῶ οἱ ἀναγνώστριες/ες παραπέμπονται 
στοὺς ἐν λόγῳ (ἀρχικοὺς) στίχους. Εἰσαγωγικά, εἰδικά, ἀστρονομικὰ καὶ ἄλλα 
συναφῆ σπουδαῖα σχόλια ἔχουν ἤδη δοθεῖ στὸ Κεφάλαιο ΙΙ τοῦ βιβλίου. Ἐπὶ 
πλέον ἡ Βιβλιογραφία εἶναι ἐξόχως πλούσια καὶ σχεδὸν ἐξαντλεῖ τὰ κυριώτε-
ρα ἄρθρα, μονογραφίες καὶ βιβλία. Ἂς σημειωθεῖ ὅτι τὸ παρὸν Κεφάλαιο ἀπ-
ευθύνεται κυρίως σὲ ὅσες/ους εἶναι οἰκεῖες/οι μὲ τὴν Αἰγυπτιολογία καὶ τὶς βα-
σικὲς ἀρχὲς τῆς Γραμματικῆς, ἂν καὶ θὰ μποροῦσε νὰ ἀναγνωσθεῖ —ἐνδεχο-
μένως— ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἄλλες/ους ἐπαρκεῖς καὶ φιλομαθεῖς ἀναγνώστριες/ες. 
Ἕκαστος στίχος τοῦ διηγήματος μελετᾶται ὡς πρὸς τὸ ἱερατικὸ κείμενο στὸ 
βιβλίο τοῦ Δρ William C. POE (ἐξαιρετικὴ εἰσαγωγὴ στὴν ἱερατικὴ γραφή)2, ὁπό-
τε δὲν παραπέμπουμε σὲ αὐτὸ σὲ κάθε σχόλιο, κατωτέρω, παρὰ μόνον γιὰ εἰ-
δικὲς περιπτώσεις. Τονίζουμε ὅτι δὲν θεωρήσαμε ἀπαραίτητη τὴν παράθεση 

Indicis Notabilium στὸ τέλος τοῦ βιβλίου, τόσον ἐξ αἰτίας τῆς μικρῆς ἐκτάσεως 
τοῦ διηγήματος, ὅσον καὶ ἐπειδὴ στὸ Παράρτημα τοῦ Κεφαλαίου VI παρατίθε-
ται πλῆρες λεξιλόγιο τῶν κυριωτέρων λέξεων αὐτοῦ, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν ἄλ-
λως τε τοὺς φορεῖς τῶν σπουδαιοτέρων ἐννοιῶν τῆς Ἱστορίας τοῦ Ναυαγοῦ, ποὺ 

σχολιάζονται ἐπισταμένως στὸ παρὸν Κεφάλαιο IV.    

                                                 
1 Βλ. EG = GARDINER 31988. Βλ. ἐπὶ πλέον GARDINER 1915: 61-75· GARDINER 1919: 2-6· GAR-
DINER 1928: 86-96· GARDINER 1930: 220-234· GARDINER 1934: 13-17· GARDINER 1947· GARDI-
NER 1948: 23-26· GARDINER 1952: 127-128. Πρβλ. ἐπίσης FISCHER 1988.  
2 Βλ. POE 2010. Πρβλ. MÖLLER 1909-1927· MÖLLER 1909-1936· JANSSEN 1987: 161-167· GÖDI-
CKE 1988· ROBERSON 2018 (σύντομη καὶ καλὴ εἰσαγωγή). Πρβλ. ἐπίσης EDGERTON 1935: 
257-267· EDGERTON 1940: 473-506· EDGERTON 1952: 287-290· LOPRIENO 42000· ALLEN 2013.  
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1. Ὅπως σημειώσαμε ἀνωτέρω, ἐνδεχομένως συγκεκριμένος (μικρὸς) ἀριθμὸς 
στίχων μᾶλλον προηγεῖτο τοῦ στ. 1 (Κεφ. ΙΙ, Ἑνότητα 2). Ἀμφιβολία ἐγείρεται 
ὡς πρὸς τὴν γραμματικὴ ὑφὴ τοῦ μορφώματος Dd + in. Συμφώνως πρὸς ὁρι-
σμένους μελετητές, τοῦτο ἀποτελεῖ μορφὴ sDm.in.f τῆς ἐπιθηματικῆς συζυγί-
ας3, ἐνῶ κατ’ ἄλλους ἁπλῆ χρήση ἀπαρεμφάτου4. Θεωροῦμε ὅτι πρόκειται γιὰ 
μορφὴ sDm.in.f, ἡ ὁποία προσδίδει ὁμαλότητα καὶ γλαφυρότητα στὸν λόγο. Δι’ 
αὐτοῦ τοῦ στίχου ἄρχεται ἡ διήγηση, μὲ τὸν ἄξιο Ἀκόλουθο (^msw iqr) νὰ ἀπ-
ευθύνει εὐχὲς στὸν Κυβερνήτη του (@Aty-a). Πρόκειται γιὰ συνήθεις τίτλους τῆς 
ἀρχαίας αἰγυπτιακῆς κοινωνίας5. Ἀρχικῶς τοῦ εὔχεται «νὰ εὐφορεῖ ἡ καρδιά 
του» (βλ. τὸν στ. 2). Τὸ ρῆμα wDA βρίσκεται σὲ προστακτικὴ6 καὶ σημαίνει εὐφο-
ρεῖν, εὐμαρεῖν (ταξόγραμμα Υ1 ἀντὶ τοῦ D54 τοῦ ὁμοιοφωνικοῦ ρήματος wDA/ 
προχωρεῖν). Ὁ Ἀκόλουθος, βασικὸς ἥρωας τοῦ διηγήματος (ὁ μέλλων ναυα-
γός), χαρακτηρίζεται ὡς ἄξιος καὶ ἀποτελεσματικὸς (iqr)7, τονίζοντας τὴν ἐπι-
τηδειότητα καὶ τὶς ἱκανότητές του ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Ἱστορίας τοῦ Ναυαγοῦ.   
 

2. Οἱ εὐχὲς ποὺ ἀρχίζουν μὲ τὸ ρῆμα εὐφορῶ/εὐμαρῶ στὸν στ. 1 συνεχίζονται 
ἐδῶ, μὲ ἀναφορὰ στὴν καρδιὰ τοῦ Κυβερνήτου. Γιὰ τοὺς ἀρχαίους Αἰγυπτίους, 
ἡ καρδία/ib/HAty ἀποτελοῦσε τὴν ἕδρα τῆς ψυχῆς, τῆς συνειδήσεως καὶ τοῦ εἶναι 
καὶ γίγνεσθαι τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ ἐπρόκειτο νὰ κριθεῖ καὶ νὰ ζυγισθεῖ κατὰ 
τὴν ψυχοστασία8. Ὁ Ἀκόλουθος, ἀντιλαμβανόμενος τὴν δυσφορία τοῦ Πλοι-
                                                 
3 Βλ. π.χ.: LE GUILLOUX 1996: 17. Συμφωνοῦμε ἀπολύτως μὲ αὐτὴν τὴν ἄποψη, ἐφ’ ὅσον 

οἱ παρατηρήσεις στὸ BOLSHAKOV 1993: 254-259 εἶναι ὀρθές. Πρόκειται, πιθανότατα γιὰ 
μορφὴ sDm.in.f τῆς ἐπιθηματικῆς συζυγίας, περὶ τῆς ὁποίας βλ. EG: 344-345, §§ 427-429.    
4 Βλ. π.χ.: CASEY 2008: 45 (μὲ ἐκτενῆ συζήτηση)· ALLEN 2015: 11. Διαφωνοῦμε μὲ τὴν ἄπ-
οψη αὐτή, ἰδίως μὲ τὰ ἀσθενῆ ἐπιχειρήματα τοῦ Allen contra Bolshakov. Ἡ ἀπαρεμφα-
τικὴ ἀπόδοση «Ὁμιλεῖν/Saying» (CASEY 2008: 31) καὶ «Ἀπαγγελία/Recitation» (ALLEN 
2015: 10) ἐκτὸς τοῦ ὅτι δὲν εἶναι δόκιμη στὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, θυμίζει περισσότερο 
τὸν ἀπαρεμφατικὸ τύπο Dd-mdw in (EG: 230, § 306), ὁ ὁποῖος ἀπαντᾶται σὲ μνημειακὲς 
καὶ παπυρικὲς ἐπιγραφὲς κατὰ κόρον καὶ κάθε ἄλλο παρὰ λογοτεχνικὸς εἶναι. Ὁ Ca-
sey παραδέχεται τὴν «τραχύτητα» τῆς ἀπαρεμφατικῆς μεταφράσεως, ἂν καὶ κακῶς θε-
ωρεῖ ὅτι εἶναι ἡ ὀρθότερη, βασιζόμενος στὴν ἀσθενῆ ἐπιχειρηματολογία τοῦ Allen.  
5 Βλ., ἀντιστoίχως, HANNIG 52009: 890 καὶ HANNIG 52009: 539. Ὁ πρῶτος μπορεῖ νὰ θεω-
ρηθεῖ ὡς (ἐπίκτητος) χαμηλὸς τίτλος εὐγενείας καὶ ἡ ἀπόδοση Ἀκόλουθος εἶναι μᾶλ-
λον τέλεια, ἀναδεικνύουσα τὸν ὑπαρχηγικὸ ρόλο τοῦ διηγουμένου. Ὁ δεύτερος εἶναι 
(ἐπίκτητος) ὑψηλὸς τίτλος εὐγενείας καὶ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸν τίτλο Πρίγκηψ, Τοπάρχης, 
Ἔπαρχος (κ.τ.ὅ.), ἐκ τοῦ ἐπιθέτου–nisbe HAty, ὑπὸ μορφὴν δομῆς nfr-Hr, στὴν συγκεκριμέ-
νη δὲ περίπτωση Πλοίαρχος, Κυβερνήτης (βλ. ALLEN 2000: 61, § 6.5· ALLEN 2015: 11).   
6 Βλ. EG: 257-260, §§ 335-340. Πρβλ. LE GUILLOUX 1996: 17· CASEY 2008: 45· ALLEN 2015: 11.  
7 Βλ. HANNIG 52009: 120· πρβλ. ἐπίσης EG: 48· Wb. I: 137· FCD: 31-32. Βλ. καὶ τὸν στ. 188.  
8 Βλ. LÄ II, 1977: 1158-1168: s.v. «Herz»· MELTZER 1977: 149-151.· MΑΡΑΒΕΛΙΑ 2003A: 71-74· 
BMD 1996, 122-123: s.v. «heart». Γιὰ τὴν ὑστάτη κρίση, βλ. BD 125. Ἡ καρδία (ib/HAty), ἐκ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΠΥΡΟΥ  
HERMITAGE 1115, ΕΥΓΕΝΩΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΡ CHRISTIAN CASEY, 

ΔΙΟΡΘΩΘΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ.     
 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:  1Η ΣΤΗΛΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΟΥ/ΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ  |  2Α ΣΤΗΛΗ: 
ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ  |  3Η ΣΤΗΛΗ: ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ  |  4Η ΣΤΗΛΗ: ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΣΥ-
ΧΝΟΤΗΣ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΣΗΜΕΙΟΥ)  |  5Η ΣΤΗΛΗ: ΣΤΙΧΟΣ (ΣΤΗΛΗ Ἢ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΟΝ ΠΑΠΥΡΟ). 
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΩΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ > 1 ΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡ. ΣΤΙΧΟ.  

 
 

EG ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ∑ ΣΤΙΧΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  

A1 
   168 1, 2, 6 (2), 7, 8, 12 (3), 17, 21, 22, 23 (2), 

25, 27, 37, 39 (3), 41 (2), 42 (3), 43, 44, 45, 
46 (3), 47, 53 (2), 54 (2), 55 (2), 56, 58, 

60, 61 (2), 67 (2), 68, 69 (2), 71, 72, 74 (3), 
75, 76 (2), 77, 79 (2), 80 (2), 81 (2), 82, 
83, 84, 86, 87, 88, 89 (2), 93, 99, 100, 

101, 106, 107, 108 (2), 109, 111, 112, 113, 
121, 125, 126 (4), 128 (5), 129, 130,  

131 (4), 133, 136, 137 (3), 138, 139 (2), 
140, 143 (2), 144 (2), 145, 146, 148 (2),  
149 (2), 150, 151 (2), 155 (2), 156 (3),  
157 (2), 158 (2), 159 (3), 161 (3), 162,  

166 (3), 167, 168, 169, 170 (2), 171, 172, 
174, 175 (2), 176 (2), 177 (2), 178, 179 (2), 
180, 181 (2), 182 (2), 183 (2), 184, 188, 189 

A2 
  34 5, 6, 14, 15 (2), 17 (2), 19, 31, 35, 53, 57, 

74, 86, 97, 104, 111, 124 (3), 125, 128, 
133, 139, 142, 146, 147, 149, 155, 156, 

157, 170, 171, 181 
A9 

  3 34, 103, 166 

A12 
  2 8, 170 

A17 
  

5 78, 126, 133, 159, 168 

A19 
  3 4, 37, 105 

A21 
  1 184 
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