
Περίληψη 

 

Η σωματική και λεκτική βία στην Αίγυπτο, όπως εκφράζεται και 

περιγράφεται στους παπύρους από την Αυγούστεια εποχή έως την 

ύστερη αρχαιότητα. 

 

Στόχος της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής είναι να εξετάσει και να 

ερμηνεύσει τις περιπτώσεις βίας (σωματικής και λεκτικής) στις οποίες υποβλήθηκαν 

οι πολίτες της ρωμαϊκής Αιγύπτου,  όπως αυτές παρουσιάζονται και εκφράζονται από 

τα θύματα στα αντίστοιχα παπυρικά αποσπάσματα (αιτήσεις προς τις αρμόδιες αρχές 

για απονομή δικαιοσύνης, ιδιωτικές επιστολές και λοιπά ιδιωτικά έγγραφα). Θα μας 

απασχολήσουν ερωτήματα που αφορούν στην γλωσσική έκφραση των καταγγελιών 

των περιστατικών βίας (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των αιτήσεων προς τις αρχές), την 

κοινωνική τάξη των εμπλεκόμενων, το φύλο τους, την αληθοφάνεια των όσων 

ισχυρίζονται και την αποζημίωση-αποκατάσταση που απαιτούν. Ακόμη, θα μας 

απασχολήσουν το είδος της σωματικής κακοποίησης (π.χ. τα μέρη του σώματος που 

υφίστανται κακοποίηση), το είδος της λεκτικής βίας, η πιθανή ύπαρξη γνωριμίας-

κοινωνικής σχέσης μεταξύ των εμπλεκομένων, η αφορμή που πυροδότησε την βίαιη 

συμπεριφορά αλλά και η βία στην οποία υπόκεινται οι κρατούμενοι στις φυλακές. 

Επομένως, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης της 

ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εν γένει, πώς αυτό δηλαδή απένειμε δικαιοσύνη, αν 

διατηρούσε τον ίδιο χαρακτήρα στις κατά τόπους επαρχίες της Αυτοκρατορίας, ποιοι 

είχαν άμεση πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα και πότε οι πολίτες προσέφευγαν σε 

αυτό σε περίπτωση που είχαν υποστεί βία (μήπως αποτελούσε την ύστατη επιλογή 

τους;). Θα μελετηθεί, τέλος, και η βία που μαρτυρείται στους μαγικούς παπύρους 

καθώς και σε άλλα είδη μη λογοτεχνικών κειμένων. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Corporal and verbal violence in Egypt as expressed and described in 

papyri from the Augustan Age until Late Antiquity 

 

The proposed doctoral dissertation aims to study and interpret cases of violence 

(corporal and verbal) that the citizens of Roman Egypt underwent, as these are 

presented and expressed by the victims on the corresponding papyri excerpts (petitions 

to competent authorities by victims claiming for the administration of justice in the 

form of private letters and other private documents). The parameters of investigation 

concern the linguistic expression of the accusations regarding the cases of violence 

(especially concerning the petitions to competent authorities), the social class of those 

involved, their gender, the plausibility of what they claim, and the demanded reparation 

and restoration from those that harmed them. Furthermore, under examination are the 

types of the corporal violence (e.g. the parts of the body that suffered abuse), the type 

of verbal abuse, the possibility of those involved knowing each other, the initiative that 

triggered the violent behavior and also instances of violence documented by prisoners. 

Consequently, the judicial system of the Roman Empire presents an interest as a whole; 

and more particularly, by which means it administered justice, whether it pertained a 

consistent character in all provinces of the Empire, who had direct access to the judicial 

system, and at which instances the citizens sought justice in case they were abused 

(perhaps this action was their last resort?). Last but not least, is the examination 

involving the violence that is recorded on magical papyri and other non-literary papyri. 


