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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ   

Για πολλούς ερευνητές η μελέτη της λογιστικής περιορίζεται στα συστήματα που 

χρησιμοποιούν τη διγραφική/διπλογραφική μέθοδο1, η οποία κάνει για πρώτη φορά την 

εμφάνισή της στην Ιταλία κατά το 15ο αι. μ.Χ.2. Εντούτοις, μία θεώρηση της λογιστικής που 

περιορίζεται στο διπλογραφικό σύστημα παραβλέπει μία πληθώρα λογιστικών συστημάτων 

που αποτελούνται από την απλή και συστηματική καταγραφή των δοσοληψιών. Με αυτήν 

την έννοια η λογιστική χάνεται στα βάθη του χρόνου και του χώρου, με τις πρώτες 

σωζόμενες ενδείξεις για την ύπαρξη λογιστικών πρακτικών να εντοπίζονται στην περιοχή της 

Μεσοποταμίας, ήδη από την 4η χιλιετία π.Χ.3 Παραδείγματα λογαριασμών εντοπίζονται στη 

                                                 
1 Στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα κάθε λογιστικό γεγονός καταγράφεται τόσο στη στήλη της χρέωσης 

όσο και στη στήλη της πίστωσης. Ως σύστημα διαφέρει πολύ από την αρχαία διάκριση σε έσοδα και έξοδα. Βλ. 

Minaud 2005, 37-43. Για μελέτες στις οποίες η λογιστική περιορίζεται στο διπλογραφικό σύστημα, βλ. π.χ. 

Littleton και Zimmerman 1962. 
2 Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, το σύγγραμμα Delia Mercatura et del Mercante Perfetto του Benedetto 

Cotrugli, γραμμένο το 1573, ήταν η πρώτη πραγματεία με στοιχεία διπλογραφικής μεθόδου. Όμως η πρώτη 

τυπωμένη γραμματεία με αναλυση του διπλογραφικού συστήματος που χρονολογείται το 1494, ήταν το Summa 

de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita του μοναχού Luca Bartolomes Pacioli, ο οποίος 

θεωρείται και ο πατέρας της λογιστικής. Οι διάφορες απόψεις περί ύπαρξης διπλογραφικής μεθόδου στον 

αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο καταρρίφθηκαν από τον De Ste Croix (De Ste Croix 1956), ο οποίος 

εντούτοις αφήνει περιθώριο για την ύπαρξη λογιστικού συστήματος με εγγραφές σε δύο στήλες βάσει μιας 

λογοτεχνικής μεταφοράς του Πλινίου, παρμένης από το χώρο της λογιστικής και βάσει του P.Cair.Goodsp. 30. 

Βλ. Rees 1958.  
3 Ήδη από το 7500 π.Χ. οι γραφείς στη Μεσοποταμία χρησιμοποιούσαν για τους υπολογισμούς των αγαθών 

μικρούς πήλινους μετρητές (tokens) διαφορετικών σχημάτων που ο καθένας αντιπροσώπευε και ένα είδος 

αγαθού. Κάποιοι από αυτούς τους μετρητές έφεραν σημάδια χαραγμένων γραμμών και εντυπωμένων στιγμών 

που δήλωναν την ποσότητα των αγαθών. Κατά το 3300 π.Χ. άρχισαν να καταγράφονται οι καταβολές των 

προσφορών στα ιερά, γεγονός που οδήγησε στην κατασκευή φακέλων από άργιλο. Μέσα στους φακέλους 

φυλάσσονταν με ασφάλεια οι μετρητές μέχρι την αποπληρωμή των οφειλών στα ιερά. Για να είναι άμεσα 

εμφανές το περιεχόμενο του φακέλου, οι μετρητές πιέζονταν στον υγρό πηλό της εξωτερικής επιφάνειας του 

φακέλου, προτού τοποθετηθούν στο εσωτερικό του. Κατά το 3200 π.Χ. οι φάκελοι με τους μετρητές 

αντικαταστάθηκαν από πήλινες πινακίδες (Schmandt-Besserat 2007) στις οποίες προστέθηκε ένα αριθμητικό 

σύμβολο σε προκαθορισμένη θέση μέσα στο κείμενο. Μετά το 2500 π.Χ. και παράλληλα με την εξέλιξη της 

γραφής, άρχισαν να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τις ποσότητες και τα αγαθά μέσα από προτάσεις με 

γραμματική δομή (Nissen κ.ά. 1993, 47).  

Ως προς τη διαδικασία τήρησης των λογαριασμών στη Μεσοποταμία, ήταν σύνηθες να καλείται ο γραφέας 

στο ναό, στο παλάτι ή στον ιδιωτικό χώρο, ώστε να κρατά τους λογαριασμούς κατά τη διάρκεια των εμπορικών 
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Βίβλο4 και καλά οργανωμένα λογιστικά συστήματα μαρτυρούνται στον Μινωικό και 

Μυκηναϊκό πολιτισμό, όπως διαφαίνεται στις πινακίδες της Γραμμικής Α' και Β'5, καθώς και 

στην Κίνα κατά τη διάρκεια της Δυναστείας των Τσόου (1100-256 π.Χ.)6.  

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμη μία σύντομη αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο που 

σχετίζεται με την οικονομία και την τήρηση λογαριασμών στην αρχαιότητα. 

Στη μελέτη της οικονομικής ιστορίας, και κυρίως αυτής του αρχαίου ελληνικού κόσμου, 

εντοπίζεται μία διένεξη των σύγχρονων μελετητών όσον αφορά στον τρόπο ενσωμάτωσης 

της οικονομίας στην αρχαία ελληνική ιστορία. Η ερμηνεία της αρχαίας οικονομίας από τους 

μοντερνιστές ιστορικούς με τη χρήση εννοιών, ορολογίας και παραλληλισμών με οικονομικά 

φαινόμενα των νεότερων χρόνων, ήρθε αντιμέτωπη με τη νεωτερική προσέγγιση των Max 

                                                                                                                                                         
συναλλαγών αναξαρτήτως του όγκου τους. Οι λογαριασμοί υπογράφονταν από τα συναλλασόμενα μέρη, τους 

μάρτυρες και τον γραφέα. Από το 3000 π.Χ. και ύστερα, το όνομα του αποδέκτη ή του δωρητή των αγαθών 

καταγραφόταν στις πινακίδες με φωνογράμματα. Επιπλέον υπάρχουν ενδείξεις για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών 

καθώς και μεταξύ ιδιωτών και κράτους. Εκτός από την ανάγκη ύπαρξης μηχανισμών λογοδοσίας των 

προσώπων, παρατηρείται το ενδιαφέρον για υπολογισμό και εκτίμηση της μελλοντικής κατάστασης της 

κτηνοτροφικής και αγροτικής παραγωγής. Για μία σύνοψη της τήρησης λογαριασμών στη Μεσοποταμία και τη 

σχετική βιβλιογραφία, βλ. Carmona και Ezzamel 2006. 
4 Για παράδειγμα στο βιβλίο της Εξόδου (Έξοδος 38.21–31, Έξοδος 39.1–32.) καταγράφεται ένας 

λεπτομερής λογαριασμός των υλικών που συλλέχθηκαν και των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή της Σκηνής του Μαρτυρίου, δηλαδή του φορητού ναού των Εβραίων. Βλ. Barlev 2006. Για την 

ύπαρξη σύγχρονων λογιστικών εννοιών στη Βίβλο, βλ. Hagerman 1980. Για τη διαδικασία ελέγχου των 

λογαριασμών στη Βίβλο, βλ. Davis 1981. 
5 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πήλινες πινακίδες της Κνωσού, της Αγίας Τριάδας και της Πύλου, καθώς και 

το αρχαιολογικό περιβάλλον στο οποίο βρέθηκαν, αποκαλύπτουν την ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου 

λογιστικού συστήματος παρακολούθησης των περιουσιακών στοιχείων των ανακτόρων με λογαριασμούς 

απογραφής προϊόντων και λογαριασμούς εσόδων-εξόδων. Επιπλέον, φαίνεται ότι το σύστημα τήρησης αρχείων 

σε ειδικά διαμερίσματα που λειτουργούσαν ως λογιστήρια, παρείχε τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης 

πρόσβασης στους λογαριασμούς. (Ανδριόλας 1964, 11-15). Ειδικά για το σύστημα τήρησης λογαριασμών στο 

Μυκηναϊκό πολιτισμό, βλ. Palaima 2004. Για στοιχεία μέτρησης και καταγραφής προϊόντων στους 

προϊστορικούς πολιτισμούς του Αιγαίου, βλ. τις μελέτες στο συλλογικό τόμο της Michailidou 2001. 
6Το κρατικό λογιστικό σύστημα της Δυναστείας των Τσόου υποδιαιρούταν σε τρεις τομείς που 

αλληλοελέγχονταν. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των τριών τμημάτων ήταν ο Zhinei, υπεύθυνος των κρατικών 

εσόδων, ο Zhisui, υπεύθυνος των κρατικών δαπανών, και ο Zhibi, υπεύθυνος του πλεονάσματος. Υπεύθυνος και 

για τους τρεις τομείς ήταν ο Αρχιλογιστής (Sikuai) που διοριζόταν από τον Πρωθυπουργό (Tianguan). Σχετικά, 

βλ. Guo 1989. 
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Weber, Johannes Hasebroek και Karl Polanyi7, σύμφωνα με την οποία η αρχαία ελληνική 

οικονομία ήταν ενσωματωμένη στο ευρύτερο κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο, έξω από το 

οποίο δεν μπορεί να μελετηθεί8.  

Επιπλέον και στον τρόπο μελέτης της ιστορίας της λογιστικής γενικότερα, εμφανίζεται μία 

αντιπαράθεση σχετικά με τον τρόπο που ορίζεται η φύση της λογιστικής στην αρχαιότητα, 

καθώς και σχετικά με τους τρόπους που το ιστορικό υλικό το οποίο σχετίζεται με τη 

λογιστική τεχνική θα πρέπει να συγκεντρώνεται, να ερμηνεύεται, να αναλύεται και να 

καταγράφεται9:  

• Η «παραδοσιακή προσέγγιση της λογιστικής» (Traditional Accounting History𐅼TAH) 

αντιλαμβάνεται τη λογιστική ως μία απλή τέχνη ή πρακτική, δηλαδή ως ένα σύστημα 

μέτρησης και κοινοποίησης των οικονομικών συναλλαγών, που παρουσιάζει επαληθεύσιμες 

παραστάσεις της υποτιθέμενης οικονομικής πραγματικότητας και εξηγείται μόνο από τον 

«οικονομικό ορθολογισμό». Αυτή η θεώρηση χρησιμοποιεί την αντικειμενική και ουδέτερη 

οπτική των ιστορικών πηγών για τη διαμόρφωση ενός μοντέλου λήψεως αποφάσεων. Η 

μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιείται είναι η επιστημονική -ή αλλιώς θετικιστική. 

• Αντίθετα, η «νέα προσέγγιση της λογιστικής»10 (New Accounting History𐅼NAH), αν και 

αναγνωρίζει τη σημασία της λογιστικής ως τέχνης, αντιλαμβάνεται τη λογιστική ως μια 

πρακτική που σχετίζεται με την κοινωνία και τους θεσμούς. Εστιάζει δηλαδή στην 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η λογιστική διαμορφώνει το περιβάλλον και αντίστροφα 

τον τρόπο με τον οποίο αυτή διαμορφώνεται από τους κοινωνικούς, οικονομικούς και 

θεσμικούς παράγοντες, οι οποίοι διευκολύνουν αλλά και περιορίζουν την εφαρμογή της. Η 

νέα προσέγγιση της ιστορίας της λογιστικής προωθεί την ερμηνευτική και κριτική 

μεθοδολογία στη μελέτη των ιστορικών πηγών11. Επιπλέον, οι ιστορικοί που ακολουθούν 

                                                 
7 Για ένα συνοπτικό και εύστοχο περίγραμμα της ανθρωπολογικής θεώρησης της οικονομίας σύμφωνα με τις 

απόψεις του Polanyi, βλ. Mӧller 2000, 8-25. Για την έννοια της οικονομίας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, βλ. και 

παρακάτω, σ.78-79. 
8 Austin και Vidal-Naquet 1998, 13-27. 
9 Για τις πληροφορίες που δίνονται σχετικά με τις θεωρητικές σχολές της μελέτης της λογιστικής βλ Gomes 

2008, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
10 H Νέα Προσέγγιση της λογιστικής ονομάζεται επίσης και «εναλλακτική» (alternative), καθώς και 

«κριτική» (critical) ή «ριζική» (radical). 
11 Για τη σύγκριση των δύο θεωριών, τους περιορισμούς που θέτει η παραδοσιακή θεώρηση καθώς και για 

τα επιτεύγματα της νέας προσέγγισης της λογιστικής, βλ. Carmona κ.ά. 2004. 
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αυτή την οπτική, χρησιμοποιούν διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις επηρεασμένες από άλλες 

επιστήμες, όπως την ανθρωπολογία, την οικονομία, την ιστορία της επιστήμης και την 

κοινωνιολογία. Οι κυριότερες κατευθύνσεις είναι: ο Νεοκλασικισμός, ο Φουκωλδιανισμός 

και η Μαρξιστική θεώρηση. 

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την πρακτική της τήρησης λογαριασμών στα κτήματα 

της κώμης Φιλαδέλφειας του Αρσινοΐτη νομού. Τα βασικά ερωτήματα που τίθενται αφορούν: 

• στη διάκριση και την κατηγοριοποίηση των λογαριασμών και στην περιγραφή του τρόπου 

οργάνωσής τους.  

• στο βαθμό που η ελληνική και η φαραωνική πρακτική της τήρησης λογαριασμών 

επηρέασε το σύστημα τήρησης λογαριασμών στα κτήματα.  

• στη σχέση του συστήματος τήρησης λογαριασμών των κτημάτων με το σύστημα τήρησης 

λογαριασμών της πτολεμαϊκής διοίκησης. 

• στο ρόλο που διαδραμάτιζε η τήρηση λογαριασμών στη λήψη αποφάσεων, βάσει των 

πληροφοριών οικονομικής φύσεως που ήταν σε θέση να προσφέρει. 

• στην αναζήτηση των κριτηρίων με τα οποία λαμβάνονταν οι οικονομικές αποφάσεις στον 

αρχαίο ελληνικό κόσμο. 

Η επιλογή του θέματος οφείλεται σε μία σειρά παραγόντων, που σχετίζονται κυρίως με το 

γεγονός ότι η μελέτη της τήρησης λογαριασμών στην αρχαιότητα αποκαλύπτει πτυχές της 

οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης του αρχαίου κόσμου, οι οποίες δύσκολα μπορούν να 

ανιχνευθούν με άλλο τρόπο12. 

Η οικονομία στην αρχαιότητα βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με τη γη και την 

εκμετάλλευσή της. Οι μεγάλοι οίκοι στην αρχαία Ελλάδα ή οι δωρεές στην Αίγυπτο 

συνδύαζαν την καλλιέργεια γης με τη λειτουργία εργαστηρίων και μικρών βιοτεχνιών. Έτσι, 

η μελέτη του συστήματος τήρησης λογαριασμών στα κτήματα, στοιχειοθετεί μία εικόνα της 

μικροοικονομίας σε επίπεδο οίκου, κτημάτων και βιοτεχνίας, δίνοντας ταυτόχρονα 

στιγμιότυπα της μακροοικονομίας του αρχαίου ελληνικού κόσμου13. Επιπλέον, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι λογαριασμοί αποτυπώνουν καθημερινές συναλλαγές και οικονομικές 

δραστηριότητες τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Η ανάλυση της πρακτικής της 

                                                 
12 Για τα οφέλη της μελέτης της τήρησης λογαριασμών στην αρχαιότητα, βλ. MacVe 2002. 
13 Βλ. Davies 2001, όπου ο ιστορικός θεωρεί πως η καλύτερη προσέγγιση της οικονομίας στην αρχαιότητα 

προκύπτει μέσα από την απόκτηση στιγμιοτύπων της οικονομικής ζωής στα οποία στη συνέχεια θα 

εφαρμόζονται τα μαθηματικά μοντέλα επεξεργασίας των πληροφοριών. 
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τήρησης λογαριασμών προσφέρει μία διαφορετική διάσταση στη μελέτη της αρχαίας 

οικονομίας σε σχέση με αυτή που παρουσιάζουν τα αρχαία λογοτεχνικά και φιλοσοφικά 

κείμενα. 

Επιπροσθέτως, η μελέτη της τήρησης λογαριασμών στην πτολεμαϊκή Αίγυπτο προσφέρει 

στοιχεία τόσο για τη συμπεριφορά των Ελλήνων μέσα στη πολυπολιτισμική κοινωνία της 

ελληνιστικής Αιγύπτου, όσο και για το βαθμό αλληλεπίδρασης των δύο εκ διαμέτρου 

αντίθετων πολιτισμών. 

Άλλωστε, τα επιστημονικά περιοδικά που εξειδικεύονται στην έρευνα σχετικά με την 

ιστορία της λογιστικής14 και η προσπάθεια ένταξης της ιστορίας της λογιστικής στο 

πρόγραμμα σπουδών των λογιστικών σχολών15, δείχνουν πως πρόκειται για ένα 

επιστημονικό πεδίο σε άνθιση. 

                                                

Η εστίαση στην τήρηση λογαριασμών στα πλαίσια της διαχείρισης των κτημάτων της 

κώμης Φιλαδέλφειας του Αρσινοΐτη νομού, δίνει τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε ζητήματα 

που θα διέφευγαν της προσοχής, αν η εξέταση αφορούσε στην πληθώρα των μεμονωμένων 

παπυρικών ευρημάτων. Η μελέτη κινείται γύρω από τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες που 

εγκαταστάθηκαν στην Αίγυπτο κατά την πτολεμαϊκή περίοδο αλληλεπέδρασαν με το εκ 

διαμέτρου διαφορετικό νέο περιβάλλον. Άλλωστε η πτολεμαϊκή περίοδος αποτελεί μία 

μεταβατική περίοδο της αιγυπτιακής ιστορίας ανάμεσα στην φαραωνική εποχή και τη 

ρωμαϊκή κυριαρχία, γεγονός που καθιστά τη μελέτη της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, και οι 

πάπυροι και τα όστρακα, που διασώθηκαν στην άμμο εξαιτίας του ξηρού κλίματος της 

Αιγύπτου, αποτελούν υπερπολύτιμες πηγές πληροφοριών για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο16. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα επιχειρηθεί μία απάντηση σε ερωτήματα όπως 

το εύρος της εφαρμογής της τήρησης λογαριασμών στην πτολεμαϊκή Αίγυπτο και το αν 

 
14 Βλ. The Accounting Historians Journal, Accounting History και Accounting, Business & Financial 

History. Για έναν οδηγό σχετικά με τον τρόπο μελέτης θεμάτων που αφορούν στην ιστορία της λογιστικής, βλ. 

Fleischman κ.ά. 1996. 
15 Βλ. Bisman 2009.  
16 Η παρουσία των Ελλήνων στην Αίγυπτο ως επισκεπτών, εμπόρων και μισθοφόρων, μαρτυρείται ήδη από 

τον 7ο αι. π.Χ. Η ελληνική πόλη Ναύκρατις και η ελληνική παροικία της Μέμφιδος αποτελούσαν σημαντικά 

κέντρα ήδη από την εποχή του Ηροδότου. Με την κατάκτηση της Αιγύπτου από τον Αλέξανδρο το 332 π.Χ. και 

με τη βασιλεία των Πτολεμαίων, οι Έλληνες συνέρρεαν για να υπηρετήσουν τους Πτολεμαίους ως στρατιώτες, 

μηχανικοί, διοικητικοί υπάλληλοι και άνθρωποι των γραμμάτων. Έτσι η Αίγυπτος μετατράπηκε σε τμήμα του 

ελληνικού κόσμου. Για τους Έλληνες και την πολυπολιτισμική κοινωνία της πτολεμαϊκής Αιγύπτου, βλ. 

ενδεικτικά Lewis 1986 και Clarysse 1988, 

8 
 



πρόκειται για μία γενικευμένη πρακτική ή αν η χρήση της περιοριζόταν στους εγγράμματους 

κατοίκους του βασιλείου. Κι αυτό γιατί οι αποσπασματικές και ελλιπείς πηγές θα οδηγούσαν 

σε ενδεχομένως εσφαλμένες γενικεύσεις. 

Ως προς τις πηγές που θα χρησιμοποιηθούν, η μελέτη βασίζεται κυρίως σε κείμενα της 

αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς και στους δημοσιευμένους λογαριασμούς στα αρχαία 

ελληνικά που έχουν διασωθεί σε διάφορες γραφικές ύλες (παπύρους, όστρακα και 

επιγραφές). Για τις πηγές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας χρησιμοποιήθηκαν οι 

στερεότυπες εκδόσεις Bibliotheca Teubneriana, με εξαιρέσεις το επίγραμμα 181 του 

Ασκληπιάδη Σαμίου, όπου ακολουθήθηκε η έκδοση Heimeran, καθώς και τα Οικονομικά της 

Αριστοτελικής σχολής, για το οποίο χρησιμοποιήθηκε η έκδοση Les Belles Lettres. Οι 

παραπομπές για τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς γίνονται σύμφωνα με τον πίνακα στο 

Γεωργούλη, Κ.Δ. 1972. Συμπλήρωμα του Μεγάλου Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσης Henry G. 

Liddell και Robert Scott. Αθήναι: Ι. Σιδέρης. Οι συντομογραφίες των εκδόσεων των παπύρων 

και των οστράκων ακολουθούν το σύστημα των Oates, J.F.,  R.S. Bagnall, S.J. Clackson, 

A.A. O'Brien, J.D. Sosin, T.G. Wilfong, και K.A. Worp. 52001. Checklist of Greek, Latin, 

Demotic and Coptic Papyri, Ostraca and Tablets. Oakville: CT17. Για τους λογαριασμούς 

που είναι γραμμένοι στα δημοτικά, τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από 

μεταφράσεις των εκδόσεων και από τη δευτερεύουσα βιβλιογραφία. Οι βιβλιογραφικές 

αναφορές και ο κατάλογος των αναφερόμενων έργων ακολουθούν τις οδηγίες που 

προτείνονται για τις επιστημονικές εργασίες που υποβάλλονται στην Αριάδνη, όπως 

συντάχθηκαν από τον Γ. Ζωγραφίδη και Στ. Φραγκουλίδη. 

                                                

Ειδικά για τη μελέτη των κτημάτων στην κώμη Φιλαδέλφεια, οι πληροφορίες βασίζονται 

στα αρχεία του Ζήνωνα, του Λεοντίσκου και των εξήντα τριών οστράκων της Φιλαδέλφειας. 

Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι η  χρήση του όρου «αρχείο» είναι συμβατική και δεν υπονοεί 

την ύπαρξη μίας αρχειοθήκης εγγράφων που συλλέχθηκαν με σκοπό να διατηρηθούν. Όπως 

χαρακτηριστικά διατυπώνει ο Turner «με τον όρο «αρχείο» οι παπυρολόγοι εννοούν μία ομάδα 

από ανόμοια ίσως ιδιωτικά ή δημόσια έγγραφα και λογοτεχνικά κείμενα για τα οποία υπάρχουν 

σοβαρές υπόνοιες ότι ανακαλύφτηκαν όλα μαζί σε ένα σημείο, αλλά πιθανόν να έχουν 

 
17 Ανανεωμένες εκδοχές αυτού του καταλόγου είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/clist.html (τελευταία ανανέωση: Ιούνιος 2011, πρόσβαση: 

Νοέμβριος 2011) 
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διασκορπιστεί μετά την ανακάλυψή τους σε διαφορετικές συλλογές»18. 

Σχετικά με τη δευτερεύουσα βιβλιογραφία, οι μελέτες του Ezzamel αποτελούν βασικά 

εργαλεία για το σύγχρονο μελετητή που ασχολείται με τη λογιστική στη φαραωνική Αίγυπτο. 

Κι αυτό γιατί ο Ezzamel όχι μόνο πραγματεύεται την τήρηση λογαριασμών στη βασιλική, 

θρησκευτική και ιδιωτική σφαίρα, αλλά εντάσσει επίσης τις πρακτικές αυτές στο ευρύτερο 

κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της εποχής19. 

Για την ιστορία της τήρησης λογαριασμών στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, βασική είναι η 

μελέτη Greek and Roman Accounting του de Ste Croix, ο οποίος απέδειξε ότι οι αρχαίοι 

Έλληνες και οι Ρωμαίοι δεν ανέπτυξαν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Παρόλο που η 

βιβλιογραφία σχετικά με τις ελληνικές επιγραφές που καταγράφουν δημόσιους και ιερούς 

λογαριασμούς είναι πολύ μεγάλη20 και γίνονται συχνά αναφορές στη λογιστική της 

αρχαιότητας σε ευρύτερες μελέτες για την οικονομία στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη21, οι 

συστηματικές μελέτες για την πρακτική της τήρησης λογαριασμών στον αρχαίο ελληνικό 

κόσμο είναι περιορισμένες22, επικεντρώνονται κυρίως στη σημασία της τήρησης 

λογαριασμών σε θρησκευτικό επίπεδο23 και δεν προσφέρουν μία συνολική επισκόπηση των 

διαθέσιμων πηγών. 

Κατά ανάλογο τρόπο, αν και η οικονομία του πτολεμαϊκού βασιλείου συγκέντρωσε τη 

προσοχή μεγάλων σύγχρονων μελετητών24, για τη μελέτη της λογιστικής στην πτολεμαϊκή 

                                                 
18 Turner 2007, 75. Για τις ενστάσεις σχετικά με την κυριολεκτική χρήση του όρου «αρχείο» για τα έγγραφα 

του Ζήνωνα, βλ. Finley 1982, 704. 
19 Βλ. Ezzamel 1997· 2002α· 2002β· 2002γ· 2009, Ezzamel και Hoskin 2002, Carmona και Ezzamel 2007.  
20 Ενδεικτικά για τους φορολογικούς καταλόγους των Αθηνών, βλ. Meritt κ.ά. 1939-1953, Meritt 1925α· 

1925β· 1943· 1972, Meritt και West 1926, Lewis 1988, Piérart 1988, Peppas- Delmousou 1988, Tréheux 1988. 

Για τις επιγραφές του 4ου αι. π.Χ. που καταγράφουν λογαριασμούς και απογραφές στους Δελφούς, βλ. 

ενδεικτικά Bousquet 1942 και 1988, Dunant και Pouilloux 1952, Picard 1988, Spoerri 1988. Για τους 

λογαριασμούς στο ναό του Δήλιου Απόλλωνα, βλ. ενδεικτικά Homolle 1882, Tréheux 1988, Linders 1988, 

Gauthier 1988. Για μία σύνοψη των λογαριασμών των ναών με έμφαση στους λογαριασμούς του ναού του 

Διδυμαίου Απόλλωνα στη Μ. Ασία, βλ. Dignas 2002. Για τους απολογισμούς και τις απογραφές με πρόσφατη 

βιβλιογραφία, βλ. Guarducci 2008, 207-274. 
21 Βλ. ενδεικτικά Finley 1985, Harris 2002. 
22 Βλ. Ανδριόλας 1964, και τις μοντερνιστικές προσεγγίσεις της αρχαίας ελληνικής λογιστικής, βλ. 

Costouros 1977· 1978, Ρήγας 2005. 
23 Βλ. Davies 1994, Harris 1994, Kallet 1998, Linders 1988. 
24 Η οικονομία του πτολεμαϊκού βασιλείου συγκέντρωσε τη προσοχή μεγάλων σύγχρονων μελετητών όπως 

του Wilcken, ο οποίος περιέγραψε την πτολεμαϊκή οικονομία ως μερκαντιλιστικό σύστημα (Wilcken 1921, 349 
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Αίγυπτο η δευτερεύουσα βιβλιογραφία είναι περιορισμένη. Βασικά έργα αποτελούν οι 

μελέτες της E. Grier25 και του C. Orrieux. Η Grier, στη μελέτη της Accounting in the Zenon 

Papyri26, εξετάζοντας «εξαντλητικά»27 τους μέχρι τότε δημοσιευμένους παπύρους του 

αρχείου του Ζήνωνα (PCZ, P.Col.Zen., P.Mich.Zen. κάποιους παπύρους στο PSI, καθώς και 

κάποια δημοσιευμένα κείμενα σε περιοδικά και σε άλλες εκδόσεις) καθώς και το έως τότε 

αδημοσίευτο υλικό του Πανεπιστημίου Columbia, κατηγοριοποιεί τους λογαριασμούς σε 

αργυρικούς, σιτικούς, λογαριασμούς πρώτων υλών και διάφορους, με κριτήριο το μέσο 

συναλλαγής. Όμως τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη της Grier κρίνονται 

ανεπαρκή ως προς τη διάκριση και την κατηγοριοποίηση των λογαριασμών28 καθώς και ως 

προς τον τρόπο οργάνωσης του συστήματος τήρησης λογαριασμών. Παρά ταύτα, τα 

συμπεράσματα της Grier έχουν «ιδιαίτερη ιστορική και πολιτισμική σημασία»29. Άλλωστε 

και η ίδια η συγγραφέας αναγνωρίζει στην εισαγωγή της ότι το βιβλίο της αποτελεί απλά 

«την αφετηρία για μια πιο περιεκτική, αντικειμενική και σφαιρική μελέτη της εξέλιξης της 

ελληνικής και ρωμαϊκής λογιστικής30». 

Το 1966 ο Hain παρουσίασε εν συντομία το σύστημα τήρησης λογαριασμών στο αρχείο 

του Ζήνωνα και επεσήμανε τον υψηλό βαθμό ελέγχου των λογαριασμών καθώς και την 

αποτελεσματικότητα της κεντρικής διοίκησης, χωρίς όμως ιδιαίτερη εμβάθυνση31. Δεκαπέντε 

χρόνια αργότερα, ο Orrieux επιχείρησε με ευφυή τρόπο να διακρίνει τα προσωπικά έγγραφα 

                                                                                                                                                         
κ.ε.), του μοντερνιστή Rostovtzeff, ο οποίος ερμήνευσε την ελληνιστική οικονομία της Αιγύπτου ως κρατική και 

σχεδιασμένη οικονομία (Rostovtzeff 1920 και 1922), επισημαίνοντας ταυτόχρονα τον κυρίαρχο ρόλο των ναών 

(Rostovtzeff 1909) και της Préaux, η οποία προχώρησε σε λεπτομερείς περιγραφές των οικονομικών 

δραστηριοτήτων (Preaux 1939). Ο Bingen παρουσίασε μία νέα συνολική εικόνα της πτολεμαϊκής οικονομίας, η 

οποία αποτελούσε προϊόν σταδιακού συγκερασμού της ελληνικής καπιταλιστικής μεθόδου και της αιγυπτιακής 

παράδοσης και όχι αποτέλεσμα συνειδητού σχεδιασμού, και μάλιστα  διέκρινε μία ισορροπία ανάμεσα στην 

ελεύθερη οικονομική διαχείριση των ιδιωτών και τον οικονομικό σχεδιασμό του βασιλιά (Bingen 1978). Όμως 

για το Χανιώτη η οικονομία σε ιδιωτικό επίπεδο είναι πιθανό ότι είχε αφομοιωθεί από τον πτολεμαϊκό οίκο, 

αφήνοντας ωστόσο το περιθώριο για κάποια ελευθερία κινήσεων (Gehrke 2000, 248-249).  
25 Grier 1932α· 1932β· 1934. 
26 Grier 1934. 
27 Skeat 1935. 
28 Ό.π. 
29 Ό.π. 
30 Grier 1934, preface: «This book is the starting point for a more comprehensive study of the development of 

Greek and Roman accounting».  
31 Hain 1966. 
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του Ζήνωνα από αυτά του διοικητή Απολλωνίου, βασισμένος στην ύπαρξη δύο διαφορετικών 

συστημάτων τήρησης λογαριασμών σιτομετρίας και προεκτείνοντας τα συμπεράσματά του 

στα υπόλοιπα έγγραφα του αρχείου32. Εντούτοις, ο Franko άσκησε κριτική στον Orrieux για 

τον τρόπο ανάλυσης των επιχειρημάτων του, καθώς και για την απόλυτη βεβαιότητα με την 

οποία υποστήριξε τα συμπεράσματά του, χωρίς να εφιστά την προσοχή σε ορισμένους 

παράγοντες που συνδέονται άμεσα με την πρακτική της σιτομετρίας33.  

Πέρα από τους λογαριασμούς στο αρχείο του Ζήνωνα, το 2005 ο Verhoogt συνέλεξε και 

αναδημοσίευσε πέντε παπύρους από την κώμη Τεπτύνη που ανήκουν στο αρχείο του Μεγχή. 

Οι πάπυροι αυτοί καταγράφουν λογαριασμούς εσόδων - εξόδων που έλαβαν χώρα κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψης ξένων αξιωματούχων στην πόλη Κερκεόσιρις, για να επιτηρήσουν 

την ετήσια καταγραφή της παραγωγής34. Επιπλέον, κατά καιρούς έχουν δημοσιευτεί 

διάφορες μελέτες που περιλαμβάνουν την έκδοση παπύρων με λογαριασμούς και 

χρονολογούνται στην ελληνιστική περίοδο, όπως αυτά του Jenkins35, του Shelton36 και του 

Li

το σκοπό της 

πρ

                                                

tinas37. 

Τέλος, ειδικά για την τήρηση λογαριασμών στη διαχείριση των κτημάτων, η πρόσφατη 

μελέτη του Chandezon αποτελεί μία πολύ καλή σύνοψη του θέματος στην οποία τονίζεται η 

ανάγκη περαιτέρω μελέτης σχετικά με την προέλευση, την εξέλιξη και 

ακτικής της τήρησης των λογαριασμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα38. 

Ως προς τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη προσοχή 

δίδεται στις δυσκολίες που ενέχει η μελέτη των αρχαίων κοινωνιών, όπως είναι οι ικανότητες 

του ερευνητή, η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση του διαθέσιμου υλικού, τα προβλήματα 

από τη μετάφραση και την ερμηνεία των κειμένων, καθώς και η έλλειψη στοιχείων με 

αποτέλεσμα την αδυναμία ένταξης των κειμένων σε ένα πλαίσιο39. Επιπλέον, διαπιστώνεται 

και ο κίνδυνος που ελλοχεύει εξαιτίας της υποκειμενικότητας των πηγών της αρχαίας 

ελληνικής γραμματείας και πιο συγκεκριμένα εξαιτίας της υπερβολής των κωμωδιογράφων 

 
32 Orrieux 1981 και 1985. 
33 Franko 1988. Ειδικά για τη σιτομετρία στο αρχείο του Ζήνωνα, βλ. και Reekmans 1966. 
34 Verhoogt 2005. 
35 Jenkins 1996. 
36 Shelton 1966. 
37 Litinas υπό δημοσίευση. 
38 Chandezon 2011, 116-117. 
39 Βλ. Finley 1992. 
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που αποσκοπούσαν στη σάτιρα, εξαιτίας της υποκειμενικής, υπερβολικής και κάποιες φορές 

διαστρεβλωμένης εικόνας των ρητόρων που είχαν ως στόχο να πείσουν το ακροατήριο για 

την καταδίκη ή την αθώωση των πελατών τους40 και τέλος εξαιτίας της εξιδανικευμένης 

εικόνας που πιθανόν παρουσιάζουν τα φιλοσοφικά κείμενα, η οποία ίσως δεν ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα. Επίσης, αποφευκτέα είναι και η υπερβολική γενίκευση στο χρόνο και 

το χώρο των απόψεων που παρατίθενται, δεδομένων των ανεπαρκών διαθέσιμων στοιχείων, 

καθώς και της εξέλιξης των ιδεών και του διαφορετικού βαθμού στον οποίο υποστηρίχθηκαν 

αυ

υ χ  

νται να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη σημασία που είχαν στην 

αρχαιότητα

                                                

τές οι απόψεις στο πέρασμα του χρόνου και το εύρος του χώρου. 

Μία επιπλέον δυσκολία που λαμβάνεται σοβαρά πόψη έγκειται στη ρήση της 

κατάλληλης ορολογίας, συχνά μέσω περιγραφικών φράσεων, ώστε οι όροι που 

χρησιμοποιού

. 

 Έτσι, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται περιγραφικά η φράση «τήρηση 

λογαριασμών», όταν γίνεται αναφορά στην αρχαιότητα, γιατί για τους αρχαίους Έλληνες ο 

όρος λογιστική δεν είχε τη σημασία που του αποδίδεται σήμερα41. Λογιστική στην αρχαιότητα 

ονομαζόταν η τέχνη42 του υπολογισμού, η οποία αποτελούσε κλάδο της μαθηματικής 

θεωρητικής ἐπιστήμης και ασχολούνταν με όλα τα αισθητά αντικείμενα τα οποία μπορούν να 

αριθμηθούν43. Αντικείμενό της ήταν οι αριθμοί σε σχέση με τα πραγματικά αντικείμενα και 

όχι σε σχέση με την ίδια τη φύση των αριθμών, η οποία αποτελούσε αντικείμενο της 

 
40 Για την κριτική των δικανικών λόγων ως πηγών για την πρακτική της τήρησης λογαριασμών στον αρχαίο 

ελληνικό κόσμο, βλ. MacVe 1994, Appendix. 
41 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην υπάρχουσα ελληνόγλωσση βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο όρος 

λογιστική και για την αρχαιότητα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετική σημασία του αρχαίου όρου. Βλ. 

Ανδριόλας 1964, Ρήγας 2005. Αντίστοιχα, ο αγγλικός όρος accounting αναφέρεται και στη λογιστική στην 

αρχαιότητα και στη σύγχρονη έννοια του όρου, προκαλώντας πολλές φορές αντιδράσεις, γιατί η λογιστική στην 

αρχαιότητα δεν εμφανίζεται με τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης πρακτικής. Για τη διάκριση των σύγχρονων 

όρων «accounting» και «bookkeeping» σε σχέση με τις πρακτικές στην αρχαιότητα, βλ. ενδεικτικά Kats 1930, 

311-312. Για ενστάσεις σχετικά με τη χρήση του όρου «λογιστική ευθύνη» στην οικονομία της αρχαιότητας, βλ. 

Hoskin 1996. 
42 Πρβ. Πλάτ. Πολιτ. 259e. και Πλάτ. Γοργ, 450d-451c, όπου η λογιστική αναφέρεται ως τέχνη. Αντίθετα 

στον Πλάτ. Χρμ. 165e-166a αναφέρεται και ως ἐπιστήμη και ως τέχνη. Στον Ήρωνα ως θεωρία (Ήρ. μηχ. Όρ. 

Γεωμ. 5). 
43 Ήρ. μηχ. Όρ. Γεωμ. 5-6. 
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ἀριθμητικής, δηλαδή ενός άλλου κλάδου της μαθηματικής44. Στην καθημερινότητα λοιπόν του 

αρχαίου Έλληνα, η λογιστική, ως τέχνη του υπολογισμού, εφαρμοζόταν στο εμπόριο45, σε 

κάθε οικονομική συναλλαγή, αλλά και στον πολιτικό τομέα καθώς και στις δημοκρατικές 

δια

α

κ μ

τον 

αν τ ι σ

αζήτηση των κριτηρίων 

με

ύτερου κοινωνικού και θεσμικού 

πλ

δικασίες λήψεως αποφάσεων (τρόποι ψηφοφορίας, οστρακισμός, δικαστήρια)46.  

Στην παρούσα εργασία δεν χρησιμοποιείται ο όρος «οικονομικός ορθολογισμός». Κι αυτό 

γιατί η έννοια «οικονομικός ορθολογισμός» έχει αυστηρά καθορισμένη σημασί , αφορά στη 

συμπεριφορά αι τις οικονομικές επιλογές του ατόμου κατά τη λήψη οικονο ικών 

αποφάσεων47, εμπεριέχει σύγχρονες συνυποδηλώσεις και προκαλεί σύγχυση σ

αγνώσ η, γιατί συχνά ερμηνεύετα  ως η λογική, σω τή ή αναμενόμενη συμπεριφορά48. 

Στην παρούσα εργασία, δεν επιχειρείται ο εντοπισμός στοιχείων «οικονομικού 

ορθολογισμού» στην αρχαιότητα, αλλά η προσοχή εστιάζεται στην αν

 τα οποία οι αρχαίοι Έλληνες λάμβαναν οικονομικές αποφάσεις49. 

Ολοκληρώνοντας, ως προς τη συλλογιστική πορεία που θα ακολουθηθεί, θα πρέπει να 

σημειωθεί αρχικά ότι η παρούσα εργασία πραγματεύεται τους λογαριασμούς ως έγγραφα στα 

οποία καταγράφονταν οι συναλλαγές και οι οικονομικές δραστηριότητες, με σκοπό τη 

διατήρηση των πληροφοριών σε αρχεία. Υπό αυτό το πρίσμα, οι λογαριασμοί θεωρούνται 

μέρος της αρχαίας οικονομίας και κατ’ επέκταση του ευρ

αισίου του φαραωνικού και αρχαίου ελληνικού κόσμου.  

Έτσι, σε ένα πρώτο επίπεδο επιχειρείται μία σύντομη επισκόπηση της κοινωνίας και της 

                                                 
44 Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της λογιστικής αποτελούσαν οι υπολογισμοί των άρτιων και περιττών 

τικείμενο της αρχαίας λογιστικής ήταν αυτό που σήμερα αποτελεί αντικείμενο της 

σύγ

-525c. 

es 2003). Για τη χρήση και την εξέλιξη του όρου «οικονομικός 

ορθ

ο για 

παραχώρηση γης από τον Πτολεμαίο Φιλάδελφο και όχι για προσωπική απόφαση οικονομικής επένδυσης. 

αριθμών και των κλασμάτων, καθώς και η επίλυση αριθμητικών προβλημάτων. (Πλάτ. Πολιτ. Π. VII 522c, 

525a, 526b). Δηλαδή αν

χρονης αριθμητικής. 
45 Πλάτ. Πολιτ. VII 525b
46 Netz 2002, 334-340. 
47 O ορισμός της έννοιας του «οικονομικού ορθολογισμού» καθίσταται δύσκολος εξαιτίας της χρήσης του ως 

όρου σε πληθώρα διαφόρων θεμάτων (Jam

ολογισμός», βλ. Gates και Steane 2007. 
48 Για τη διάκριση του οικονομικού ορθολογισμού σε κατηγορίες βλ Heap 1989. 
49 Άλλωστε, δεν είναι δυνατή η αναζήτηση στοιχείων ύπαρξης οικονομικού ορθολογισμού στην περίπτωση 

της δωρεάς του Απολλωνίου, απ’ όπου προέρχεται και η πλειοψηφία των πληροφοριών για τα κτήματα της 

κώμης Φιλαδέλφειας. Κι αυτό γιατί, ακόμη κι αν ο Απολλώνιος αποσκοπούσε στο μεγαλύτερο δυνατό κέρδος 

μέσω του τρόπου οργάνωσης και καλλιέργειας της δωρεάς, η επένδυση στη δωρεά δεν ήταν αποτέλεσμα ούτε 

ορθολογικής, ούτε ανορθολογικής επιλογής. Στην πραγματικότητα δεν ήταν ζήτημα επιλογής. Επρόκειτ
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οικονομίας της φαραωνικής Αιγύπτου και του αρχαίου ελληνικού κόσμου από την αρχαϊκή 

περίοδο έως την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επιπλέον, εξετάζεται η οικονομική 

παρουσία των Ελλήνων που βρέθηκαν στην Αίγυπτο πριν από το θάνατο του Αλεξάνδρου, 

καθώς και η πτολεμαϊκή οικονομική πολιτική. Τα χρονικά όρια επιλέγονται ώστε να είναι 

δυνατή η σύγκριση του πτολεμαϊκού συστήματος τήρησης λογαριασμών με το αντίστοιχο 

φαραωνικό και ελληνικό. Δεδομένου ότι τα στοιχεία για την τήρηση λογαριασμών στα 

πλαίσια της διαχείρισης των κτημάτων είναι ιδιαίτερα περιορισμένα, ιδια τερη έμφαση 

δίνεται στην πρακτική της τήρησης λογαριασμών σε δημόσιο, θρησκευτικό και ιδιωτικό 

επίπεδο γενικότερα, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μία συνολική εικόνα της τήρησης 

λογαριασμών. Άλλωστε, μία σύντομη επισκόπηση της τήρησης λογαριασμών στη φαραωνική 

Αίγυπτο, στον αρχαίο ελληνικό κόσμο κατά τον 5ο και τον 4ο αι. και στην πτολεμαϊκή 

Αίγυπτο, συμβάλλει τόσο στην ένταξη των λογαριασμών των κτημάτων σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο, όσο

ί  

 και στην αναζήτηση των ελληνικών και αιγυπτιακών επιρροών στο πτολεμαϊκό 

σύ

ε

στημα τήρησης λογαριασμών, είτε επρόκειτο για δημόσιους λογαριασμούς, είτε για 

ιδιωτικούς. 

Σε δεύτερο επίπεδο, θα συζητηθεί η τήρηση λογαριασμών στα κτήματα της κώμης 

Φιλαδέλφειας του Αρσινοΐτη νομού και πιο συγκεκριμένα στο κτήμα του Απολλωνίου, στον 

αμπελώνα της Ειρήνης και σε ένα κτήμα στη Φιλαδέλφεια που μαρτυρείται στο αρχείο των 

οστράκων της Φιλαδέλφειας. Αρχικά θα δοθεί μία εικόνα των διαθέσιμων πληροφοριών γι’ 

αυτά τα κτήματα, με έμφαση στον τρόπο διαχείρισής τους. Στη συνέχεια θα μελετηθεί η 

μορφή των λογαριασμών και πιο συγκεκριμένα τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά (το υλικό 

στο οποίο καταγράφονται, ο τρόπος καταγραφής του χρόνου και το αριθμητικό σύστημα που 

χρησιμοποιείται, οι νομισματικές μονάδες και οι μονάδες μέτρησης) και η γλωσσική μορφή 

τους (γραμματικοί τύποι, τεχνικοί όροι, γραφικά σύμβολα). Έπειτα επιχειρείται μία διάκριση 

των λογαριασμών βάσει του ρόλου που διαδραμάτιζαν στην διαδικασία τήρησης 

λογαριασμών και προτείνεται μία υπόθεση ργασίας για το σύστημα τήρησης λογαριασμών 

στο κτήμα του Απολλωνίου και το ρόλο που διαδραμάτιζαν τα λογιστήρια. Η μελέτη 

επικεντρώνεται στο σύστημα τήρησης λογαριασμών του Ζήνωνα, δεδομένου του 

μεγαλύτερου διαθέσιμου όγκου πληροφοριών. Έπειτα γίνεται αναφορά στα στοιχεία που 

παρέχουν οι λογαριασμοί των άλλων κτημάτων. Στη συνέχεια εξετάζεται η σημασία της 

τήρησης λογαριασμών και ο ρόλος της στη διαχείριση των κτημάτων. Τέλος, μέσω της 

συγκριτικής μελέτης των πρακτικών τήρησης λογαριασμών που θα αναλυθούν στο πρώτο 

κεφάλαιο με τα στοιχεία που προκύπτουν για την τήρηση λογαριασμών στα κτήματα της 
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κώμης Φιλαδέλφειας, θα αναζητηθεί ο βαθμός επιρροής των ελληνικών και των φαραωνικών 

στοιχείων. Έτσι θα γίνει κατανοητό το κατά πόσο υπάρχει αφομοίωση αιγυπτιακών στοιχείων 

στ

 τρόπο θεώρησης της φαραωνικής οικονομίας και η μελέτη 

ολ

κ ά   

κροφωνικό και το αλφαβητικό σύστημα αρίθμησης. Στη συνέχεια 

παρατίθενται φωτογραφίες και η εργασία ολοκληρώνεται με τον κατάλογο των 

αναφερόμενων έργων. 

                                                

ο ελληνικό σύστημα ή αν η πρακτική της τήρησης οικονομικών αρχείων των Ελλήνων 

παραμένει ελληνική, ίσως ως αποτέλεσμα της γενικότερης τάσης απομόνωσής τους50. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρατεθούν κάποιες παρατηρήσεις και σκέψεις όσον αφορά στην 

οικονομία στην αρχαιότητα βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από τα στοιχεία που θα 

αναλυθούν στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Οι πρώτες 

παρατηρήσεις σχετίζονται με τον

οκληρώνεται με βασικό θέμα υπό συζήτηση τα κριτήρια λήψης οικονομικών αποφάσεων 

στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. 

Οι σελίδες 90-102 περιέχουν ένα Παράρτημα με τα κείμενα ορισμένων από τους παπύρους 

που αναφέρονται στο δεύτερο εφ λαιο και ακολουθεί ένα δεύτερο Παράρτημα με 

πληροφορίες για το α

 

 
50 Lewis 1986. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ   ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟ ::  

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ ,,   ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑ   ΚΚΑΑΙΙ   ΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗ   ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΩΩΝΝ   ΣΣΤΤΗΗ   ΦΦΑΑΡΡΑΑΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗ   

ΑΑΙΙΓΓΥΥΠΠΤΤΟΟ   ΚΚΑΑΙΙ   ΣΣΤΤΟΟΝΝ   ΑΑΡΡΧΧΑΑΙΙΟΟ   ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟ   ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟ   

Α. Κοινωνία, Οικονομία και Λογιστικά Συστήματα στη φαραωνική Αίγυπτο 

1. Σύντομη επισκόπηση της οικονομικής δραστηριότητας, στο ευρύτερο ιστορικό και 

κοινωνικό πλαίσιο 

Οι ενδείξεις για τους πρώτους κατοίκους της κοιλάδας του Νείλου χάνονται στα βάθη της 

προϊστορίας με τα πρώτα στοιχεία ανθρώπινης δραστηριότητας να χρονολογούνται το 

500.000 π.Χ. Οι πρωιμότεροι πλήρως ανεπτυγμένοι νεολιθικοί οικισμοί, όπου οι κάτοικοι 

ασχολούνταν με την καλλιέργεια δημητριακών, την εκτροφή οικόσιτων ζώων, το κυνήγι και 

το ψάρεμα, χρονολογούνται μεταξύ του 5100-4500 π.Χ. Η μετάβαση από την 5η στην 4η 

χιλιετία π.Χ. παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές στην οικονομική και κοινωνική οργάνωση της 

προϊστορικής Αιγύπτου: η αγγειοπλαστική, η υφαντουργία και η μεταλλουργία γίνονται 

αντικείμενο εξειδικευμένων εργατών και σταδιακά τα εργαστήρια μεταφέρονται κοντά στον 

ποταμό και στις κύριες εμπορικές οδούς. Οι ανταγωνιστικές κοινωνίες της χαλκολιθικής 

περιόδου σταδιακά συγχωνεύονται στα βασίλεια της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου51, τα οποία 

συνενώνονται σε ένα βασίλειο υπό τον Μήνη, τον πρώτο ηγεμόνα της πρώτης δυναστείας52.  

Σύμφωνα με τα Αιγυπτιακά του Αιγύπτιου ιερέα Μανέθωνα τον 3ο αι. π.Χ., η ιστορία της 

αρχαίας Αιγύπτου διακρίνεται σε 31 δυναστείες, οι οποίες συμπτύχθηκαν σε μεγαλύτερες 

περιόδους στη σύγχρονη βιβλιογραφία, με κριτήριο κυρίως τις αλλαγές που εντοπίζονται 

στην πολιτική δομή. Οι τρεις μεγάλες περίοδοι συγκεντρωτικού ελέγχου υπό έναν βασιλιά 

είναι γνωστές ως Βασίλεια, μεταξύ των οποίων διακρίνονται τρεις ενδιάμεσες περίοδοι με 

κύρια χαρακτηριστικά την αποκέντρωση του πολιτικού ελέγχου και την ύπαρξη πολλών 

πολιτικών διοικήσεων. Όμως αυτή η διάσπαση δεν συνεπάγεται μία χαλαρή τοπική διοίκηση 

ή πολιτισμική παρακμή. Η ονομασία της Ύστερης Περιόδου βασίζεται σε καθαρά 

χρονολογική σειρά. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία επιτρέπουν τη βέβαιη 

χρονολόγηση των δυναστειών ύστερα από το 664 π.Χ. 

                                                 
51 Για μια γενική επισκόπηση της προϊστορίας της Αιγύπτου με τη σχετική και πιο πρόσφατη βιβλιογραφία,, 

βλ. Koehler 2010. 
52 Για μία επισκόπηση της διαμάχης σχετικά με την ταυτότητα του πρώτου ηγεμόνα της Αιγύπτου, βλ. 

Emery 1961, 32–7 και Wilkinson 1999, 68. 
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Περίοδος Δυναστείες 
Χρονολόγηση κατά 

τον Grimal 1992. 

Χρονολόγηση κατά 

τον Shaw 2000. 

Αρχαϊκή 

Περίοδος 

1η Δυναστεία Περ. 3150-2926 3000-2890 

2η Δυναστεία Περ. 2925-2700 2890-2686 

Παλαιό 

Βασίλειο 

3η Δυναστεία 2700-2625 2686-2125 

4η Δυναστεία 2625-2510 2613-2494 

5η Δυναστεία 2510-2460 2494-2345 

6η Δυναστεία 2460-2200 2345-2181 

Πρώτη 

Ενδιάμεση 

Περίοδος 

7η Δυναστεία 

2200-2040 2160-2055 
8η Δυναστεία 

9η Δυναστεία 

10η Δυναστεία 

Μέσο 

Βασίλειο 

11η Δυναστεία 2040-1991 2055-1985 

12η Δυναστεία 1991-1785 1985-1773 

13η Δυναστεία 1785-1633 1773-μετά το 1650 

Δεύτερη 

Ενδιάμεση 

Περίοδος 

14η Δυναστεία 

1674-1553 1650-1550 
15η Δυναστεία 

16η Δυναστεία 

17η Δυναστεία 

Νέο Βασίλειο 

18η Δυναστεία 1552-1295 1550-1295 

19η Δυναστεία 1295-1188 1295-1186 

20η Δυναστεία 1188-1069 1186-1069 

Τρίτη 

Ενδιάμεση 

Περίοδος 

21η Δυναστεία 

1069-702 1069-664 

22η Δυναστεία 

23η Δυναστεία 

24η Δυναστεία 

25η Δυναστεία53 

Ύστερη 

Περίοδος 

26η Δυναστεία 664-525 

27η Δυναστεία  (1η Περσική Περίοδος) 525-404 

28η Δυναστεία 404-399 

29η Δυναστεία 399-380 

30η Δυναστεία 380-343 

31η Δυναστεία (2η Περσική Περίοδος) 343-332 

Πίν. 1: Σχηματική παρουσίαση της αιγυπτιακής ιστορίας πριν την έλευση των Πτολεμαίων. Για 

τα κριτήρια χρονολόγησης, μία σύνοψη των χαρακτηριστικών κάθε περιόδου και μία 

επισκόπηση των ηγεμόνων, βλ. Lloyd 2010, xxxii - xxxix. 

                                                 
53 Ο Grimal τοποθετεί την 25η Δυναστεία στην Ύστερη Περίοδο. 
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Το σύστημα διακυβέρνησης που βασιζόταν στη συγκεντρωτική εξουσία όπως εξελίχθηκε 

στην πρώιμη δυναστική περίοδο, αποτέλεσε το μοτίβο διοίκησης για τις επόμενες 

δυναστείες54. 

Ως προς τη διοίκηση της Αιγύπτου, ο Φαραώ, όντας ο επίγειος εκπρόσωπος του θεού 

Ώρου, ήταν δικαστής, ιερέας, πιθανόν στρατιωτικός αρχηγός και ταυτόχρονα είχε στη 

διάθεσή του αξιωματούχους με διοικητικά και νομικά καθήκοντα υπό τον βεζίρη (vizier), 

ιερείς, διάφορα επίπεδα γραφειοκρατικής διοίκησης και γραφείς. Επιφανείς οικογένειες 

κατείχαν όλα τα αξιώματα, τα οποία ήταν κληρονομικά. Τα ανάκτορα στη Μέμφιδα 

αποτελούσαν την κύρια κατοικία του Φαραώ καθώς και την οικονομική βάση της βασιλικής 

εξουσίας. Μέχρι το τέλος του Μέσου Βασιλείου ή τις αρχές του Νέου Βασιλείου, φαίνεται 

ότι τα αρχεία κρατούνταν σε τοπικό ή επαρχιακό επίπεδο μόνο για χρήση από την εξουσία55. 

Πίν. 2: Η δομή της φαραωνικής διοίκησης κατά την πρώιμη δυναστική περίοδο. (Απόδοση στα ελληνικά 

από το σχεδιάγραμμα του Wilkinson 2010, 54, εικ. 3.1.) 

                                                 
54 Wilkinson 2010, 51. 
55 Haring 2010. 
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Ως προς την οικονομία στην αρχαία Αίγυπτο56, η κύρια πηγή εσόδων για το Φαραώ 

προερχόταν από την ενοικίαση της βασιλικής γης, η οποία είναι πιθανόν ότι απέφερε ένα khar 

σιτάρι για κάθε άρουρα καλλιεργήσιμης γης. Για το σύστημα φορολόγησης τα στοιχεία δεν 

μαρτυρούν την ύπαρξη άμεσων προσωπικών φόρων, αλλά μόνο την επιβολή τέλους επί της 

παραγωγής. Το σιτάρι που συλλεγόταν από τους γραφείς αποθηκευόταν στις σιταποθήκες και 

προοριζόταν για σιτηρέσια. Η εξόρυξη μετάλλων, πολύτιμων λίθων και καλής ποιότητας 

λίθων για κατασκευές δεν ήταν συστηματική και η απόκτηση αυτών των αγαθών προερχόταν 

από κρατικά σχεδιασμένες αποστολές αναζήτησής τους στην έρημο. Επιπλέον, η προμήθεια 

καλής ποιότητας ξυλείας ήταν δυνατή μέσω του εμπορίου. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η 

εργασία των δούλων δεν διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην αιγυπτιακή οικονομία. 

Η βάση της Αιγυπτιακής οικονομίας ήταν η γεωργία, η οποία βρισκόταν σε άμεση 

εξάρτηση από την ετήσια πλημμύρα του Νείλου. Ο Νείλος ήταν το σημείο αναφοράς, όχι 

μόνο των οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η διακίνηση και η μεταφορά εμπορευμάτων σε 

μεγάλες αποστάσεις, αλλά και του σχεδίου κατοίκησης, καθώς και της πυκνότητας του 

πληθυσμού της μεγάλης χώρας της Αιγύπτου, όπου υπήρχαν λίγες μεγάλες πόλεις και τα 

περιφερειακά κέντρα συγκεντρώνονταν γύρω από τους τοπικούς ναούς. 

Σημαντικό ρόλο στην αρχαία Αίγυπτο διαδραμάτιζαν επίσης οι ναοί, οι οποίοι 

λειτουργούσαν τόσο ως τόποι λατρείας που στήριζαν τη σταθεροποίηση και τη μονιμότητα 

του Φαραώ στο θρόνο, όσο και ως οικονομικοί θεσμοί λόγω των πολλών κληροδοτημάτων 

του Φαραώ και των σημαντικών οικονομικών πηγών που κατείχαν. Στις ταφικές παραστάσεις 

που χρονολογούνται από το Παλαιό Βασίλειο, οι ναοί εμφανίζονται ως αυτάρκεις 

οικονομικές μονάδες που απασχολούσαν τεχνίτες, βοσκούς, ψαράδες, κυνηγούς καθώς και 

αγρότες. Η συντήρηση των ιερέων, η πληρωμή των σιτηρεσίων στους εργάτες, τους 

καλλιτέχνες και τους διαχειριστές, και γενικά οι οικονομικές δραστηριότητες του ναού, 

απαιτούσαν ουσιώδη οργάνωση των εργασιών, επιμερισμό των καθηκόντων, παρακολούθηση 

των επιτευγμάτων, και καθορισμό των σιτηρεσίων57.  

Πέρα από την οικονομία του Φαραώ και των ναών, φαίνεται πως υπήρχε περιθώριο και 

για ιδιωτικές οικονομικές δραστηριότητες που περιλάμβαναν την καλλιέργεια διαφόρων 

φυτών, σιτηρών και λαχανικών, την εκτροφή οικόσιτων ζώων και πτηνών όπως τα 

                                                 
56 Οι γενικές πληροφορίες για την οικονομία της φαραωνικής Αιγύπτου που ακολουθούν προέρχονται από 

τον Eyre 2010, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
57 Για τους ναούς και τους ιερείς στη φαραωνική Αίγυπτο και τη σχετική βιβλιογραφία, βλ. Spencer 2010. 
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πουλερικά, τα πρόβατα και οι χοίροι, και πιθανόν το εποχιακό ψάρεμα και το κυνήγι. Το 

πλεόνασμα αυτών των αγαθών ήταν δυνατό να ανταλλαχθεί με άλλα αγαθά σε χώρους που 

λειτουργούσαν ως τοπικές αγορές. Συνήθως αυτές οι ανταλλαγές καταγράφονταν από έναν 

γραφέα, που λειτουργούσε επίσης ως μάρτυρας της συναλλαγής58. Δεδομένης της έλλειψης 

νομίσματος, τα αγαθά αξιολογούνταν βάσει μεταλλικών βαρών από χαλκό ή άργυρο, ή βάσει 

σιτηρών που δεν λάμβαναν μέρος στη συναλλαγή, αλλά χρησίμευαν ως κοινό θεωρητικό 

μέτρο το οποίο επέτρεπε τη μετατροπή των διαφορετικών αγαθών σε αντίστοιχη αξία59. Η 

κυρίαρχη μονάδα ήταν το αργυρό ντέμπεν, βάρους 91 γρ., που συνήθως στους λογαριασμούς 

καταγράφεται απλά ως h ̣ḏ. Το ντέμπεν διαιρούνταν σε 10 kidet (αλλιώς kit, kite ή qedet), 

βάρους 9.1 γρ. και συνήθως καταγράφεται ως ḳt ή ως ḥḏ-ḳt. Υποδιαιρέσεις του kite 

καταγράφονται απλά ως h ̣ḏ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 1 khar σιταριού αντιστοιχούσε σε 2 

deben χαλκού60. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι Φαραώ στράφηκαν στην κοπή 

απομιμήσεων αττικών τετραδράχμων που κυκλοφορούσαν συνεχώς και σε μη αμελητέες 

ποσότητες στην Αίγυπτο στο διάστημα 400-332 π.Χ.61 

2. Η τήρηση λογαριασμών στη φαραωνική Αίγυπτο 

Υπεύθυνοι για την τήρηση λογαριασμών στη φαραωνική Αίγυπτο ήταν οι γραφείς62, οι 

οποίοι είχαν πολύ καλή γνώση της αριθμητικής63 και έφεραν τίτλους που σχετίζονταν με τα 

                                                 
58 Ezzamel 2006, 184, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
59 Howgego 2009, 47. Για την εκτίμηση της αξίας των αγαθών σε μία κοινή μονάδα, βλ. Ezzamel και Hoskin 

2002. 
60 Muhs 2005, 24. 
61 Βλ. Buttrey 1979. 
62 Το επάγγελμα του γραφέα φαίνεται ότι είχε ιδιαίτερο κύρος στη φαραωνική Αίγυπτο. Αναλυτικά για τη 

σύγκριση του επαγγέλματος του γραφέα σε σχέση με τα άλλα επαγγέλματα στη φαραωνική Αίγυπτο, βλ. 

Ezzamel 1994. 
63 Κατά το Παλαιό Βασίλειο η εκπαίδευση των νεαρών αγοριών διδόταν από τον πατέρα τους. Αντίθετα για 

την περίοδο του Μέσου Βασιλείου τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επίδοξοι γραφείς διδάσκονταν ανάγνωση, γραφή 

και αριθμητική στις «οικίες διδασκαλίας», όπου εγγράφονταν από την ηλικία των 5 έως 10 ετών. Η πολύ καλή 

γνώση της αριθμητικής ήταν απαραίτητη για τη μετέπειτα επαγγελματική τους δραστηριότητα, η οποία 

περιλάμβανε μεταξύ άλλων την εκτίμηση της αξίας της σοδειάς, τον υπολογισμό του φόρου, τη διανομή των 

προμηθειών καθώς και την καταγραφή οικονομικών συναλλαγών και καταστίχων ιδιωτικής περιουσίας. Έτσι, τα 

περισσότερα προβλήματα με τα οποία ασχολούνταν οι μαθητές ήταν πρακτικής φύσεως, όπως μαρτυρούν οι 

μαθηματικοί πάπυροι της Μόσχας και του Rhind, και όχι αφηρημένων μαθηματικών, όπως συνέβαινε στην 
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καθήκοντά τους για την τήρηση λογαριασμών64.  

Η τήρηση λογαριασμών διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των βασιλικών 

σιταποθηκών, των αρτοποιείων και των ζυθοποιείων65. Kυρίαρχος ήταν ο ρόλος της και στην 

οργάνωση του συστήματος αναδιανομής των σιτηρών, στο πλαίσιο του οποίου οι γραφείς 

ανέφεραν την εκτίμηση της αναμενόμενης σοδειάς, τον ανάλογο φόρο θερισμού και την 

προβλεπόμενη εισροή αγαθών, καθώς και τις πραγματικές ποσότητες αγαθών, τη μεταφορά 

των σιτηρών και την παράδοσή τους66. Επιπλέον μαρτυρούνται διαφόρων ειδών έγγραφα 

σχετικά με την τήρηση λογαριασμών, μεταξύ των οποίων διαταγές για προμήθειες, δαπάνες 

για πολυτελή αγαθά, επίσημες αναφορές, έγγραφα που προσδιόριζαν τις ποσότητες αγαθών 

που λήφθηκαν παρουσία μαρτύρων, καθώς και καθημερινοί περιληπτικοί λογαριασμοί που 

δείχνουν τακτικά έξοδα, ειδικές δαπάνες, υπόλοιπο, διαφορά εσόδων-εξόδων και 

                                                                                                                                                         
αρχαία Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό το πρόβλημα 62 του μαθηματικού παπύρου του Rhind, για την επίλυση 

του οποίου ο μαθητής καλούνταν να μετατρέψει τις φυσικές ποσότητες χρυσού, αργύρου και μολύβδου στις 

αντίστοιχες αξίες σε «νομισματικές» μονάδες ντέμπεν. Ezzamel 1994, 233-234. Ειδικά για τα μαθηματικά που 

χρησιμοποιούνταν στα αριθμητικά προβλήματα που σχετίζονταν με τα σιτηρά, βλ. Imhausen 2010. 

 Για τον τρόπο εκμάθησης της πρόσθεσης και της αφαίρεσης ακέραιων αριθμών τα διαθέσιμα στοιχεία δεν 

προσφέρουν πληροφορίες. Η πιθανότητα της χρήσης πινάκων είναι αμφίβολη, εξαιτίας της ανυπαρξίας τέτοιων 

ευρημάτων. Αντίθετα, για τον τρόπο εκμάθησης του πολλαπλασιασμού μαρτυρούνται πίνακες συνεχών 

διπλασιασμών και για τον υπολογισμό μιας διαίρεσης, η πράξη μετατρεπόταν στον αντίστοιχο πολλαπλασιασμό. 

Πίνακες χρησιμοποιούνταν και για την πρόσθεση και την αφαίρεση κλασμάτων. Ezzamel 1994, 232-233. 

Αναλυτικά για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι εκτελούσαν τις αριθμητικές πράξεις, βλ. Gillings 

1972. 
64 Για τους τίτλους γραφέων που σχετίζονται με την τήρηση λογαριασμών, βλ. Clagett 1992, 16-18. 
65 Ezzamel 1994, 239. Μεταξύ των σωζώμενων λογαριασμών που σχετίζονται με τους βασιλικούς θεσμούς 

περιλαμβάνονται και διαφόρων ειδών κατάστιχα και λογαριασμοί είσπραξης φόρων για τις τακτικές ή έκτακτες 

ανάγκες. Επιπλέον, ενδεικτικά αναφέρεται ο κύκλος του συστήματος τήρησης λογαριασμών των αρτοποιείων με 

τους λογαριασμούς παραλαβής σιτηρών από τις σιταποθήκες του Φαραώ, τους αναλυτικούς και τους 

περιληπτικούς λογαριασμούς των άρτων, καθώς και τους λογαριασμούς του ψησίματος των άρτων (Ezzamel 

2006, 193-195). 
66 Ezzamel 1994, 239-240. Αναλυτικά, βλ. Ezzamel 2002β, όπου μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι ο «γραφέας 

των λογαριασμών» συνέτασσε απλούς λογαριασμούς όταν οι παραλαβές και οι διανομές των σιτηρών γίνονταν 

σύμφωνα με την προσδοκόμενη εκτίμηση. Αν υπήρχε σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ποσότητες που 

λαμβάνονταν από αυτές που διανέμονταν, τότε υπολογιζόταν η διαφορά. Υπήρχε όμως προσπάθεια οι 

ποσότητες σιτηρών που λαμβάνονταν να μην ξεπερνούν τις ποσότητες που διανέμονταν ώστε να αποφεύγονται 

τα έξοδα αποθήκευσης και να διατηρούνται φρέσκες οι προμήθειες (Ezzamel 2002β, 88). 
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πλεόνασμα67. Ακόμη, κάθε δύο χρόνια καταγράφονταν οι οικονομικές πηγές της χώρας, 

βάσει των πληροφοριών που συλλέγονταν κατά τη διάρκεια περιοδείας68. Τέλος, αξίζει να 

σημειωθεί ότι η τήρηση λογαριασμών που σχετίζονταν με τη φορολογία της γης καθώς και 

για το εργατικό προσωπικό αποτελούσε καθήκον της επαρχιακής διοίκησης και ο έλεγχος 

αυτών των λογαριασμών φαίνεται ότι υπαγόταν στις αρμοδιότητες του βεζίρη (vizier)69.  

Η τήρηση λογαριασμών μαρτυρείται επίσης στη λειτουργία των ναών, απ’ όπου σώζονται 

-μεταξύ άλλων- λεπτομερείς λογαριασμοί των εισοδημάτων, των δαπανών για τις 

θρησκευτικές εορτές, των εργασιών συντήρησης και των πληρωμών του προσωπικού, καθώς 

και κατάλογοι απογραφής εξοπλισμού και διαφόρων άλλων αντικειμένων70.  

Για την τήρηση λογαριασμών κατά τις ιδιωτικές οικονομικές συναλλαγές ο Ezzamel 

διακρίνει τρεις ευρείες κατηγορίες:  

1. Ανταλλαγές προϊόντων που λάμβαναν χώρα στην αγορά, των οποίων η αξία είχε ήδη 

εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας νομισματική μονάδα. Στην τυπική μορφή των λογαριασμών 

αυτής της κατηγορίας αναφέρεται η τιμή του αγαθού που δίνει ο τάδε πωλητής στο δείνα 

αγοραστή, σε αντάλλαγμα για συγκεκριμένο αγαθό. 

2. Πληρωμές τεχνιτών για την κατασκευή συγκεκριμένων αντικειμένων. Η ανταμοιβή του 

τεχνίτη γινόταν σε είδος, του οποίου η αξία κρινόταν αντίστοιχη της αξίας της εργασίας. 

3. Κατάστιχα με τον ιδιωτικό πλούτο προσώπων, τα οποία αποτελούνταν από καταλόγους 

διαφόρων αντικειμένων που υπολογίζονταν συνήθως σε ποσότητες, αλλά μερικές φορές και 

σε νομισματική μονάδα. 

Για τις δύο πρώτες κατηγορίες καταγράφονταν ξεκάθαρα οι δύο συναλλασσόμενες 

                                                 
67 Carmona και Ezzamel 2007, 190. 
68 Αυτή η καταγραφή δεν κάλυπτε το σύνολο της γης αλλά περιλάμβανε μόνο τη βασιλική και την ιερή γη, 

με τα ζώα και τους εργάτες, δηλαδή μόνο το κεφάλαιο των βασιλικών θεσμών και ίσως μόνο ένα μικρό μέρος 

τους. Βλ. Haring 2010, 231. 
69 Στην 18η δυναστεία, ο βεζίρης (vizier) Rekhmire περιγράφεται να ελέγχει τους λογαριασμούς των 

δημάρχων, των τοπικών αξιωματούχων και των γραφέων των κτημάτων όλης της Άνω Αιγύπτου (Eyre 2010, 

301). 
70Ezzamel 1994, 240-241. Βλ. επίσης Ezzamel 2005, όπου αναφέρεται ότι οι λογαριασμοί των ναών από το 

Παλαιό Βασίλειο που σχετίζονται με το ναό του Βασιλιά Neferirkare-Kakai (5η Δυναστεία) περιλαμβάνουν 

ημερήσιους και μηνιαίους λογαριασμούς της διανομής αγαθών, καθώς και καταλόγους απογραφής εξοπλισμού 

και διαφόρων αντικειμένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατάλογοι απογραφής των αντικειμένων συντάσσονταν 

από το γραφέα κάθε δύο μήνες, μετά την αποχώρηση της φυλής που είχε αναλάβει τη διαχείριση του ναού και 

πριν την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα φυλή (Ezzamel 2005). 
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πλευρές καθώς και το είδος και η αξία των αγαθών που ανταλλάσσονταν. Επιπλέον, στις 

περιπτώσεις όπου οι συναλλαγές εκτιμούνταν σε ντέμπεν, η σύγκριση του συνόλου της αξίας 

των ανταλλασσόμενων αντικειμένων και η υπόδειξη του υπολειπόμενου ποσού όταν η 

ανταλλαγή γινόταν σε δόσεις, έδιναν έμφαση στην ίση αξία της συναλλαγής και κατ’ 

επέκταση στη νομιμότητά της71. 

Η πρακτική της τήρησης λογαριασμών εξελίχθηκε στο πέρασμα του χρόνου και οι κύριες 

διαφορές, όπως σημειώνονται από τη Megally, περιλαμβάνουν72:  

• τη μείωση του ύψους των παπυρικών κυλίνδρων από 21-24 εκ. στα 18 εκ., την ανάλογη 

μείωση στο πλάτος και τη συνακόλουθη απλοποίηση της μορφής και της αιτιολογίας των 

εγγραφών. Ενδεικτικό παράδειγμα αυτής της απλοποίησης αποτελεί ο τρόπος καταγραφής 

της ημερομηνίας των εγγραφών: η πλήρης ημερομηνία (ημέρα, μήνας, εποχή και έτος) που 

επαναλαμβανόταν για κάθε συναλλαγή της ίδιας ημέρας, αντικαταστάθηκε με τη φράση 

«την ίδια μέρα». Έτσι, το μέγεθος των λογαριασμών του Παλαιού Βασιλείου με την 

πληθώρα στηλών και κενών διαστημάτων, σχεδόν μειώθηκε κατά το ήμισυ.  

• τη διάκριση κάθε οικονομικής μονάδας στα βιβλία εσόδων και εξόδων. Για παράδειγμα 

εντοπίζονται ξεχωριστοί λογαριασμοί παραλαβής σιταριού για το κάθε αρτοποιείο, γεγονός 

που επέτρεπε την απόδοση ευθύνης κάθε παραγγελίας στον αντίστοιχο αρτοποιό. 

Τα σωζόμενα στοιχεία μαρτυρούν την τήρηση καθημερινών λογαριασμών, βιβλίων 

εσόδων και εξόδων και καταστίχων. Οι τεχνικοί όροι που χρησιμοποιούνταν για τα έσοδα, τα 

έξοδα, τον τόκο, την τιμή, το κόστος, τα υποσύνολα, το γενικό σύνολο, το υπόλοιπο κλπ, 

μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν εκτός συμφραζομένων, προσδιορίζοντας απρόσωπα 

και με ακρίβεια τις εγγραφές. Οι πληροφορίες παρουσιάζονταν σε μορφή πινάκων με πολλές 

στήλες (μερικές φορές πάνω από 80), καθεμία από τις οποίες προοριζόταν για εγγραφές ενός 

συγκεκριμένου αγαθού. Για την καταγραφή των καθημερινών συναλλαγών φαίνεται ότι 

χρησιμοποιούνταν όστρακα πιο συχνά από παπύρους και το χρονικό διάστημα τήρησης των 

λογαριασμών ποίκιλλε ανάλογα με τη φύση του λογαριασμού. Ο υπολογισμός της διαφοράς 

                                                 
71 Βλ. σχετικά Ezzamel 1994, 241-242, όπου σημειώνεται και το ότι οι καλλιτεχνικές απεικονίσεις του ζυγού 

με την ισορροπία των ανταλλασόμενων προϊόντων υποδηλώνει την ισορροπία του ζυγού κατά την κρίση για τη 

ζωή μετά θάνατον, μέσω της οποίας αποφασιζόταν η μοίρα του κάθε ατόμου. Σε νεότερο άρθρο του ο Ezzamel 

εξετάζει το ρόλο που διαδραμάτιζε η αριθμητική και η λογιστική στην τήρηση της τάξης στην κοινωνία και 

θεωρεί ότι η τήρηση λογαριασμών λειτουργούσε ως τελετουργικό που δημιουργούσε και διατηρούσε τη συνοχή 

και την τάξη στη γη και στον κόσμο των νεκρών (Ezzamel 2009). 
72 Megally 1977, όπως παρατίθεται από τον Ezzamel 1994, 237. 

24 
 



εσόδων-εξόδων πραγματοποιούνταν είτε στο τέλος του χρονικού διαστήματος για το οποίο 

τηρούνταν ο λογαριασμός (το οποίο εξαρτιόταν από τη φύση του λογαριασμού), είτε μετά 

από κάποια σημαντική συναλλαγή, ίσως για να επισημανθεί το αποτέλεσμα αυτής της 

συναλλαγής στο λογαριασμό73. Επιπλέον, μέλαινα74 και ερυθρά75 μελάνη χρησιμοποιούνταν 

για να είναι εμφανές το γεγονός ότι επρόκειτο για διαφορετικά αγαθά ή αξίες, καθώς και για 

να είναι διακριτές οι προσδοκώμενες παραλαβές από τις πραγματικές. Ακόμη, οι γραμμές 

δίπλα από τις εγγραφές μαρτυρούν την ύπαρξη ελέγχου των λογαριασμών, τουλάχιστον 

αυτών που τηρούνταν στους ναούς του Παλαιού Βασιλείου76. 

Ως προς το σκοπό της τήρησης των λογαριασμών, η σύνδεση των λογαριασμών με 

συγκεκριμένους τομείς της βασιλικής διοίκησης επέτρεπε την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

της λειτουργίας του εκάστοτε τομέα, καθώς και την απόδοση ευθύνης77. Επιπλέον, ο πάπυρος 

P.Harris παρουσιάζει τη σημαντική τελετουργική και θρησκευτική διάσταση αυτής της 

διαδικασίας. Ο πάπυρος αυτός καταγράφει τις πράξεις του Ραμσή Γ΄ κατά τη διάρκεια της 

βασιλείας του (1193-1162 π.Χ.) και αποτελείται από καθημερινούς, μηνιαίους και ετήσιους 

λογαριασμούς για τα τρία μεγάλα ιερά της Αιγύπτου: των Θηβών, της Ηλιούπολης και της 

Μέμφιδος.  Ο πάπυρος γράφτηκε μετά τον θάνατο του Ραμσή Γ΄ χρησιμοποιώντας ως βάση 

τους καθημερινούς και μηνιαίους λογαριασμούς των ιερών που διατηρούνταν ως πηγή 

πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια των 31 ετών της βασιλείας του. Όπως λοιπόν παρατηρεί ο 

Ezzamel, οι λογαριασμοί αυτοί αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της εκτέλεσης των 

θρησκευτικών καθηκόντων του θεοποιημένου Φαραώ ως παράδειγμα για τους μελλοντικούς 

                                                 
73 Ezzamel 1994, 236-239, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
74 Για την παρασκευή μέλαινας μελάνης, χρησιμοποιούνταν ένα μίγμα αιθάλης (καπνιάς) και νερού, στο 

οποίο προσέθεταν αραβικό κόμμι ως στερεωτικό (Eastaugh κ.ά 2004). 
75 Η ερυθρά μελάνη παρασκευαζόταν κυρίως από τη φυσική γαιώδη χρωστική ουσία ώχρα, που είχε υψηλή 

περιεκτικότητα του ορυκτού αιματίτη (Fe2O3)2
, αναμειγνυόμενη με αραβικό κόμμι και νερό. Όσο χαμηλότερη 

ήταν η περιεκτικότητα του μείγματος σε ώχρα, τόσο πιο κίτρινο ήταν το χρώμα της μελάνης και αντίστροφα. 

Εναλλακτικά, η ερυθρά μελάνη κατασκευαζόταν είτε από κιννάβαρη είτε από μίνιο του σιδήρου (Blumell, 

2009). Η χρήση της ερυθράς μελάνης είχε ως κύριο στόχο να εφιστήσει την προσοχή σε ορισμένες λέξεις ή 

φράσεις, να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας παραγράφου ή να υποδείξει το σύνολο ενός λογαριασμού 

(Parkinson κ.ά 1995). Πολλές φορές μάλιστα η επιλογή της ίσως γινόταν και για την πιστοποίηση της 

εγκυρότητας των εγγράφων. Πολλές είναι και οι σφραγίδες από ερυθρά μελάνη πάνω σε έγγραφα (Blumell, 

2009). 
76 Carmona και Ezzamel 2007, 190-191. 
77 Ezzamel 2002β. 

25 
 



βασιλείς, καθώς και ένα αρχείο αναφοράς του μεγαλείου του Ραμσή Γ΄ για τις επόμενες 

γενεές78. 

3. Η τήρηση λογαριασμών στη διαχείριση των κτημάτων 

Όπως προαναφέρθηκε79, βάση της αιγυπτιακής οικονομίας ήταν η γεωργία, η οποία 

βρισκόταν σε άμεση εξάρτηση από την ετήσια πλημμύρα του Νείλου. Η γη διακρινόταν σε 

κατηγορίες ανάλογα με το ύψος της πλημμύρας: η εύφορη γη που μεταφερόταν από τα νερά 

ήταν κατάλληλη για καλλιέργεια, η γη στην οποία η πλημμύρα δεν έφτανε συχνά ήταν 

κατάλληλη για βοσκοτόπια και οπωρώνες, ενώ στη γη που δεν αποξηραινόταν σχηματίζονταν 

βάλτοι πλούσιοι σε πουλιά και ψάρια. Η τεχνητή άρδευση και ο έλεγχος της ροής των υδάτων 

στη φαραωνική περίοδο ήταν ιδιαίτερα περιορισμένοι. Η διαχείριση της γης και η λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τη γεωργία γίνονταν σε τοπικό επίπεδο, όταν ήταν δυνατό να 

διαπιστωθεί το εύρος της πλημμύρας και έπρεπε να συσχετιστεί το μέγεθος των καλλιεργειών 

με τα διαθέσιμα εργατικά χέρια. Ο θερισμός της σοδειάς λάμβανε χώρα στα τέλη της άνοιξης 

ή στις αρχές του καλοκαιριού και γενικά η ενασχόληση με την καλλιεργήσιμη γη αποτελούσε 

εποχιακή ημιαπασχόληση. Η βοσκή ζώων και η καλλιέργεια περιβολιών απασχολούσαν 

μικρό αριθμό κατοίκων80. 

Παρόλο που όλη η έκταση της γης ανήκε στο Φαραώ, εντούτοις είναι δυνατή η διάκριση 

δύο τρόπων διαχείρισης της γης. Ο πρώτος τρόπος περιλάμβανε τη γη της οποίας τη 

διαχείριση επέβλεπε το παλάτι ή ένας ναός και της οποίας η παραγωγή τροφοδοτούσε 

απευθείας το ανάκτορο του Φαραώ ή το ναό, και μοιραζόταν στους εργάτες. Ο δεύτερος 

τρόπος αφορούσε στη γη της οποίας τη διαχείριση αναλάμβανε ένα πρόσωπο με 

συγκεκριμένα καθήκοντα, π.χ. στρατιωτικά, το οποίο έπρεπε να αποδίδει τακτικά τέλη. Τα 

διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι τόσο οι επαρχιακοί κυβερνήτες και οι ιερείς, όσο και οι 

κατώτεροι υπάλληλοι, οι απλοί στρατιώτες, οι μεταφορείς νερού στο Deir al-Medina και οι 

γυναίκες είχαν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται ένα κομμάτι γης, το οποίο θα μπορούσε να 

                                                 
78 Ezzamel 1994, 240-241. Για την πρακτική της τήρησης λογαριασμών ως μέσο σύνδεσης του Φαραώ με 

τους θεούς και τους ανθρώπους, βλ. Ezzamel 2009. 
79 Βλ. παραπάνω, σ. 20. 
80 Eyre 2010, 292-293. 
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είναι κληροδοτούμενο και πιθανόν και μεταβιβάσιμο81. 

Η ύπαρξη μεγάλων κτηματικών περιουσιών όπου εργάζονταν άνδρες για σιτηρέσιο ή 

μισθό φαίνεται πως αποτελούσε εξαίρεση της συνήθους πρακτικής κατά την οποία οι χωρικοί 

καλλιεργούσαν μικρά τμήματα γης και κατέβαλλαν πληρωμές σε είδος, από την παραγωγή82. 

Εντούτοις, τα στοιχεία για τη διαχείριση και την τήρηση λογαριασμών στα κτήματα 

προέρχονται κυρίως από τα έγγραφα του Hekanakhte, που χρονολογούνται στο Μέσο 

Βασίλειο και σχετίζονται με τη διαχείριση μίας μεγάλης περιουσίας83.  

Από τα έγγραφα του Hekanakhte φαίνεται ότι η τήρηση λογαριασμών στα πλαίσια της 

διαχείρισης των μεγάλων κτημάτων επέτρεπε τη μεθοδική οργάνωση και επίβλεψη όλων των 

οικονομικών δραστηριοτήτων που αφορούσαν στην περιουσία, ακόμα και από απόσταση84. 

Έτσι, ο διαχειριστής είχε λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο ο ιδιοκτήτης 

επιθυμούσε να οργανώνει τις οικονομικές δραστηριότητες85. Επιπλέον η τήρηση 

                                                 
81 Για την ύπαρξη ιδιωτικής γης στη φαραωνική Αίγυπτο οι απόψεις διίστανται. Οι Ward (Ward 2010) και 

Baer (Baer 1962) υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια της αιγυπτιακής ιστορίας ιδιώτες μπορούσαν να κατέχουν 

γη και να τη χειρίζονται κατά βούληση. 
82 Σκοπός αυτής της πρακτικής ήταν να εξασφαλίσει ότι οι χωρικοί απασχολούνταν στην καλλιέργεια της 

γης. Όμως υπήρχε μία επικίνδυνη ισορροπία μεταξύ της πίεσης που ασκούσε η εξουσία για μεγιστοποίηση του 

κέρδους και τα προβλήματα που δημιουργούνταν στους αγρότες αν οι όροι της κατοχής γης γίνονταν 

αβάσταχτοι. Παρόλα αυτά, αυτού του είδους η καλλιέργεια φαίνεται πως ήταν πιο κατάλληλη ακόμα και για 

μεγάλους ιδιοκτήτες γης. Κι αυτό γιατί δεν χρειαζόταν να ασχολούνται με τη διοίκηση των χωριών και των 

χωρικών. Eyre 2010, 294. 
83 Πρόκειται για τέσσερις επιστολές και τέσσερις λογαριασμούς χρονολογούμενων είτε το 2002 π.Χ. είτε το 

1986 π.Χ., που σχετίζονται με τη διοίκηση δύο ιδιωτικών κτημάτων και ενός οίκου. Για μία σύνοψη των 

εγγράφων του Hekanakhte σε σχέση με την τήρηση λογαριασμών στα κτήματα των ιδιωτών και τη σχετική 

βιβλιογραφία, βλ. Ezzamel 2002γ. Για τα έγγραφα του Hekanakhte, βλ. Allen 2002 και Wente 1990. 
84 Την περίοδο που ο ιερέας και ιδιοκτήτης της γης Hekanakhte ζούσε στην Μέμφιδα, έστελνε οδηγίες στην 

οικογένειά του και κυρίως στο γιο του, Merisu, για ζητήματα που αφορούσαν τη διαχείριση των υποχρεώσεων 

και του οίκου του. Τα έγγραφα αυτά παρέχουν πολλές πληροφορίες για οικονομικά ζητήματα, το σύστημα 

φορολόγησης καθώς και για τους νόμους που αφορούσαν στην ιδιοκτησία και την μεταβίβαση κλήρων. Όμως τα 

έγγραφα αυτά δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους, αφού βρέθηκαν σφραγισμένα σε έναν τάφο (Ezzamel 

2002γ). 
85 Στις επιστολές του Hekanakhte δίνονται οδηγίες για τις επιλογές της σοδειάς, τη διαχείριση των 

αποθεμάτων σπόρων, τα οικόσιτα ζώα της οικογένειας καθώς και για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού 

κατά τη διάρκεια του οργώματος, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι πρόσοδοι από την καλλιεργημένη γη. 

Γίνονται επίσης αναφορές στην ύφανση που λάμβανε χώρα στο πλαίσιο της οικίας και στο εμπόριο των 

υφασμάτων. Το ενδιαφέρον του εστιάζεται κυρίως στα αποθέματα τροφίμων της οικογένειας, εξαιτίας της 
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λογαριασμών επέτρεπε την προσαρμογή των σιτηρεσίων ανάλογα με το μέγεθος της 

πλημμύρας των υδάτων του Νείλου και ταυτόχρονα επέτρεπε τον υπολογισμό της ελάχιστης 

δυνατής ποσότητας σιταριού για τη διαβίωση μιας οικογένειας. Ειδικά στην περίπτωση του 

Hekanakhte, οι λεπτομέρειες στην αιτιολόγηση των εγγραφών των λογαριασμών που 

αφορούν στα σιτηρέσια υποδηλώνουν και την κοινωνική πλευρά των οικονομικών 

συναλλαγών: οι μεγάλες ποσότητες σιτηρών που δίνονταν στη μητέρα, την πιθανολογούμενη 

θεία και την υπηρέτρια, αποκαλύπτουν την κοινωνική δομή της αιγυπτιακής κοινωνίας, 

καθώς και το σεβασμό και την εκτίμηση που έχαιραν τα ηλικιωμένα μέλη μιας οικογένειας. 

Επιπλέον, φαίνεται ότι η τήρηση λογαριασμών δεν αποτελούσε αυτοσκοπό, γιατί 

λαμβάνονταν υπόψη η κοινωνική αρμονία και η συναίνεση των άμεσα ενδιαφερόμενων: αν 

και ο Hekanakhte αποφάσιζε μόνος σχετικά με την ποσότητα των σιτηρεσίων, εντούτοις 

έμμεσα ζητούσε τη συναίνεση των παραληπτών86. 

Β. Κοινωνία, οικονομία και τήρηση λογαριασμών στον αρχαίο ελληνικό κόσμο 

1. Σύντομη επισκόπηση της οικονομικής δραστηριότητας, στο ευρύτερο ιστορικό, 

κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο 

Στον ελληνικό κόσμο κατά την αρχαϊκή περίοδο εισάγονται θεμελιώδεις καινοτομίες, με 

κυριότερη την ανάπτυξη του θεσμού της πόλεως-κράτους. Αυτός ο θεσμός αποσκοπούσε 

στην ομοψυχία των πολιτών, την οικονομική αυτάρκεια και την πολιτική και στρατιωτική 

ανεξαρτησία. Στο πλαίσιο της πόλης-κράτους κωδικοποιήθηκαν οι νόμοι, αναπτύχθηκε η 

βιοτεχνία, το εμπόριο, η έννοια της συλλογικής συνείδησης, η έννοια του πολίτη και του μη-

πολίτη καθώς και επινοήθηκε και εξαπλώθηκε ταχύτατα η νομισματοκοπία87. Όμως ο 

υπερπληθυσμός, η απληστία των πλούσιων και ισχυρών γαιοκτημόνων, η άνιση κατανομή 

γης, η ανεπαρκής αξιοποίηση του εδάφους, οι πολίτες που είχαν γίνει δούλοι εξαιτίας χρεών, 

                                                                                                                                                         
μείωσης του σιτηρεσίου. Επιπλέον γίνονται αναφορές στο κόστος και τα έξοδα μίσθωσης γης σε σχέση με τα 

προσδοκώμενα έσοδα. Τέλος, αν και η συνήθης πρακτική ήταν η πληρωμή του ενοικίου σε σιτηρά, ο 

Hekanakhte προκατέβαλλε το ενοίκιο σε υφάσματα και σιτάρι. Ezzamel 2002γ. 
86 Ό.π., 240. 
87 Το νόμισμα με τη μοφή του μεταλλικού δισκόμορφου αντικειμένου φαίνεται να εφευρέθηκε στα τέλη του 

7ου με αρχές 6ου αι. στην περιοχή της Ιωνίας ή της Λυδίας στη Μικρά Ασία. Η νομισματοκοπία εξαπλώθηκε 

ταχύτατα σχεδόν σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο κατά τον 6ο αι. π.Χ., ενώ καθυστέρησε η ευρεία χρήση της 

στον υπόλοιπο αρχαίο κόσμο (Howgego 2009, 26). 
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καθώς και η πιθανή υπαγωγή των εκτημόρων σε δούλους εξαιτίας χρεών, οδήγησαν σε 

αναταραχές και σε κρίση. Ως λύση της κρίσης προτάθηκε η αποικιστική κίνηση που άρχισε 

προς τα μέσα του 8ου αι. και συνεχίστηκε ως τα τέλη του 6ου με την ίδρυση ελληνικών 

πόλεων-αποικιών και καθαρά εμπορικών εγκαταστάσεων, με πιο γνωστό εμπόριο την αρχαία 

πόλη Ναύκρατη. Περαιτέρω λύσεις της κρίσης ειδικά για την Αθήνα, αποτέλεσαν η εισαγωγή 

σιτηρών από την Αίγυπτο και ίσως από τη Σικελία, ο αναδασμός της γης και η βελτίωση της 

θέσης των χωρικών μέσω των μεταρρυθμίσεων του Σόλωνα και του Κλεισθένη88. 

Ο 5ος αι. π.Χ. ξεκινά με τους μηδικούς πολέμους και την ανάδειξη της Αθήνας ως ισότιμης 

προς τη Σπάρτη δύναμης, συνεχίζει με την εξέλιξη των δημοκρατικών θεσμών στην Αθήνα 

και τη μετατροπή της Δηλιακής συμμαχίας σε Αθηναϊκή ηγεμονία, και ολοκληρώνεται με τον 

πελοποννησιακό πόλεμο και τη Σικελική εκστρατεία89. Ένα από τα χαρακτηριστικά της 

κλασικής περιόδου ήταν η ανάδυση του ιδεώδους του χωρικού-πολίτη, ο οποίος σταδιακά 

ενίσχυσε την οικονομική και πολιτική του θέση και έγινε πολίτης με πλήρη δικαιώματα90. Η 

δημοσιονομική πολιτική της Αθήνας τον 5ο αι. π.Χ. φαίνεται πως περιοριζόταν στο 

εισαγωγικό κυρίως εμπόριο και σε εξαγωγές που κρίνονταν απαραίτητες για την ύπαρξη της 

πόλης. Τα έσοδά της προέρχονταν από τα μεταλλεία που πιθανόν να βρίσκονταν στην 

εκάστοτε περιοχή, την άμεση φορολογία των μη πολιτών, την έμμεση φορολογία, τους 

συμμαχικούς φόρους και τους φόρους υποτέλειας των αποικιών. Ειδικά για την Αθήνα, η 

ανάπτυξη της ισχύος της μετά τους μηδικούς πολέμους κατέστησε τον Πειραιά το 

μεγαλύτερο πολεμικό λιμάνι και οικονομικό κέντρο της Μεσογείου, που προσέλκυε 

εμπόρους και εφοδίαζε την περιοχή με ποικιλία και αφθονία ξένων αγαθών91. 

Ο πελοποννησιακός πόλεμος ανασηματοδότησε την πολιτική, κοινωνική και οικονομική 

ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας. Από το 431 έως το 338 π.Χ. ο ελληνικός κόσμος βρισκόταν σε 

εμπόλεμη κατάσταση και τοπικές συγκρούσεις. Παρόλο που ο 4ος αι. π.Χ. αποτελεί μία 

περίοδο κρίσης και παρακμής της πόλεως-κράτους και των θεσμών της, ταυτόχρονα 

παρατηρούνται καινοτομίες στον οικονομικό τομέα, τουλάχιστον στην Αθήνα απ’ όπου 

σώζονται επαρκείς μαρτυρίες. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα πρώτα συγγράμματα οικονομικού 

                                                 
88 Austin και Vidal-Naquet 1998, 77-110.  
89 Για την ιστορία του αρχαίου ελληνικού κόσμου μετά τους Μηδικούς πολέμους έως την εποχή του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, βλ. τις αναθεωρημένες εκδόσεις του Rhodes 2010 και του Hornblower 2011, όπου και η 

σχετική βιβλιογραφία. 
90 Austin και Vidal-Naquet 1998, 213. 
91 Ό.π., 157-182. 
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χαρακτήρα χρονολογούνται τον 4ο αι. π.Χ., χωρίς ωστόσο να έχουν συνεχιστές92. Εκτός από 

την ανάπτυξη νέων πολεμικών μεθόδων, τη σημαντική αύξηση της μισθοφοράς, την 

οικονομική εξαθλίωση των μαζών, τις κοινωνικές συγκρούσεις και την ανάπτυξη της 

μοναρχίας, παρατηρούνται επίσης εξέλιξη στο εμπορικό δίκαιο για την προστασία των 

εμπόρων, η διαμόρφωση μεγάλων κινητών περιουσιών, συχνά αποτελούμενων από 

εργαστήρια γεμάτα δούλους93, ανάπτυξη της τραπεζικής δραστηριότητας καθώς και του 

θεσμού των ναυτικών δανείων και των δανείων με ασφάλεια γης94. Τέλος, χαρακτηριστικό 

αυτής της περιόδου είναι και το γεγονός ότι η αντιδιαστολή πόλης-υπαίθρου επανεμφανίζεται 

και το ιδεώδες του χωρικού-πολίτη, όπως είχε αναδειχτεί κατά την κλασική περίοδο, άρχισε 

να εγκαταλείπεται. Χαρακτηριστική είναι η διακωμώδηση του τύπου του άξεστου χωρικού 

στη λογοτεχνία της περιόδου95. 

2. Η τήρηση λογαριασμών στον αρχαίο ελληνικό κόσμο 

Πρωτού γίνει αναφορά στην τήρηση λογαριασμών στα πλαίσια της διαχείρισης των 

κτημάτων, κρίνεται απαραίτητη μία ανασκόπηση της τήρησης λογαριασμών σε δημόσιο, 

θρησκευτικό και ιδιωτικό επίπεδο γενικότερα96. 

                                                 
92 Στον Οικονομικό,ο Ξενοφών ασχολείται με τη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας και το ρόλο του 

αρχηγού του οίκου, παρέχοντας τεχνικές συμβουλές για τον τρόπο διαχείρισης της αγροτικής περιουσίας. Το 

δεύτερο βιβλίο των Οικονομικών, έργο ίσως τριών διαφορετικών συγγραφέων της Αριστοτελικής σχολής, 

αποτελεί μία συλλογή παραδειγμάτων διαφόρων δημοσιονομικών μεθόδων και τεχνασμάτων για απαλλαγή από 

οικονομικές κρίσεις ή για αύξηση των εσόδων. Στο έργο Πόροι ή Περί Προσόδων, που χρονολογείται γύρω στο 

355 π.Χ., ο Ξενοφών υποδεικνύει μία σειρά μέτρων που αποσκοπούσαν στο να σωθεί η Αθήνα από τις 

οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε. 
93 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιουσία του πατέρα του Δημοσθένη, η οποία αποτελούνταν από 

ένα οπλοποιείο, ένα εργαστήριο κλινοσκευών, από πρώτες ύλες για τα εργαστήρια, έπιπλα, κοσμήματα και 

ρουχισμό, μία οικία, επενδύσεις σε διαφόρων ειδών έντοκα δάνεια και καταθέσεις σε τρεις διαφορετικές 

τράπεζες (Δημ. 27.9-11). Ομοίως, η περιουσία του Κόμωνα αποτελούνταν από ένα εργαστήριο με δούλους, που 

βρισκόταν εντός ή συνδεόταν με την κύρια κατοικία του, και μία άλλη μικρότερη οικία που λειτουργούσε ως 

εργαστήριο φαρμακοτρίβων (Δημ. 48.12-13). 
94 Austin και Vidal-Naquet 1998, 183-215. Για τις οικονομικές συνθήκες στην Αθήνα τον 4ο αι. π.Χ., βλ. 

French 1991. 
95 Βλ. Αρ. Νεφ., όπου ο Στρεψιάδης εμφανίζεται ως αγροίκος. Επιπλέον στη Νέα κωμωδία μαρτυρούνται 

πολλές κωμωδίες που φέρουν ανάλογους τίτλους, και ο χαρακτήρας του Αγροίκου αποτελεί έναν από τους 

χαρακτήρες του Θεόφραστου. (Austin και Vidal-Naquet 1998, 213-214). 
96 Βλ. παραπάνω, σ.15. 

30 
 



Ο όγκος των πληροφοριών για την τήρηση λογαριασμών στο δημόσιο και θρησκευτικό βίο 

προέρχεται από την Αθήνα και σχετίζεται κυρίως με την απόδοση της εὔθυνας97. Η εὔθυνα 

λάμβανε χώρα μετά τη λήξη της θητείας κάθε άρχοντα, κάθε αξιωματούχου, και κάθε 

διορισμένου να επιτελέσει δημόσια καθήκοντα, όπως ήταν οι ιερείς, οι πρεσβευτές, οι 

τριήραρχοι, τα μέλη της Βουλής και τα μέλη του Αρείου Πάγου. Η διαδικασία της εὔθυνας 

προϋπέθετε την ύπαρξη οργανωμένης τήρησης λογαριασμών σε βιβλία98. Επιπλέον 

απαιτούσε και την ύπαρξη αποτελεσματικού ελέγχου, ώστε να είναι εφικτός ο απολογισμός 

της οικονομικής διαχείρισης των δημοσίων χρημάτων και η απόδοση ευθυνών. Οι επιγραφές 

του 5ου αι. π.Χ. μαρτυρούν την ύπαρξη τριάντα λογιστών, οι οποίοι ασχολούνταν με τον 

υπολογισμό των ποσών που κατατίθεντο στα ταμεία της Αθηνάς και των άλλων θεών, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού από τον φόρο που πλήρωναν οι πόλεις της αθηναϊκής 

ηγεμονίας. 

Εκτός λοιπόν από τους λογαριασμούς παραδόσεως, όπου καταγραφόταν η παράδοση των 

αντικειμένων από αξιωματούχους στους διαδόχους τους, οι επιγραφές μαρτυρούν επίσης 

λογαριασμούς δημοσίων οικοδομικών έργων, αρχεία δανεισμού χρημάτων, λογαριασμούς 

εσόδων όπως τους φορολογικούς καταλόγους των Αθηνών99, και λογαριασμούς εξόδων, 

                                                 
97 Κατά το πρώτο μέρος της εὔθυνας, δέκα λογιστές διορισμένοι από τη Βουλή, με τη βοήθεια δέκα 

συνηγόρων, επιλεγμένων με κλήρωση από το σύνολο των πολιτών, ήλεγχαν τους λογαριασμούς των χρημάτων 

του δημοσίου που ο κάθε αξιωματούχος είχε ξοδέψει κατά τη διάρκεια της θητείας του. Οι αξιωματούχοι για 

τους οποίους προέκυπταν σφάλματα ή ενδείξεις δωροληψίας, οδηγούνταν σε δίκη υπό την προεδρία των 

λογιστών. Η ποινή για τον αξιωματούχο που κρινόταν ένοχος κλοπής ή δώρων είχε οριστεί στην πληρωμή του 

δεκαπλάσιου σχετικού χρηματικού ποσού, καθώς και στη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του ιδίου και 

των απογόνων του. Η ποινή για τον αξιωματούχο που κρινόταν ένοχος ἀδικιῶν, δηλαδή ένοχος για ένα πιο 

γενικό αδίκημα που πιθανώς περιλάμβανε την περίπτωση απώλειας δημοσίου χρήματος εξαιτίας αδιαφορίας ή 

αμέλειας, προέβλεπε απλά την πληρωμή αυτούσιου του χρηματικού ποσού. Το δεύτερο μέρος της εὒθυνας ήταν 

η διερεύνηση άλλων ειδών επίμεμπτης διαγωγής και διεξαγόταν από δέκα εὐθύνους (MacDowell 2003, 262-

265). Για τις πηγές των εσόδων και τα έξοδα της Αθήνας καθώς και για την οικονομική επιβολή της στις 

συμμαχικές της πόλεις, βλ. Kallet 1998 
98 Ο χαρακτηρισμός «σύστημα» είναι άστοχος όπως επισημαίνει ο Davies, δεδομένου ότι τα σώματα τα 

οποία περιλάμβανε η διαδικασία της εὒθυνας δεν ήταν σταθερά αλλά υπόκεινταν σε αλλαγές (Davies 1994, 203-

205). 
99 Οι φορολογικοί κατάλογοι των Αθηνών αποτελούν μία πηγή πρωταρχικής σημασίας για την ιστορία όχι 

μόνο της Αθήνας, αλλά και των συμμαχικών της πόλεων. Όμως με τη φράση «φορολογικοί κατάλογοι των 

Αθηνών» περιγράφονται δύο είδη εγγράφων, κανένα από τα οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κυριολεκτικά 

ως φορολογικός κατάλογος. Πρόκειται για: 
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όπως των εξόδων για στρατιωτικές εκστρατείες100. 

Εκτός των επιγραφών της Αττικής, στοιχεία για την τήρηση λογαριασμών στον υπόλοιπο 

ελληνικό κόσμο παραδίδουν οι επιγραφές με καταλόγους απογραφών του ναού του 

Απόλλωνα στη Δήλο, όπου καταγράφονται επιπλέον και αποσπάσματα μισθώσεων και 

δανείων του ναού101. Επιπρόσθετα στοιχεία παρέχουν και οι κατάλογοι προσφορών καθώς 

και οι οικοδομικοί λογαριασμοί που βρέθηκαν στο ναό του Διδυμαίου Απόλλωνα στην Ιωνία. 

Επιπλέον, σποραδικά ευρήματα επιγραφών με καταλόγους προσφορών έχουν βρεθεί στο 

Ίλιον, στην Αλικαρνασσό, στη Σάμο, στη Λίνδο, στη ροδιακή Περαία και στο Πυργί102. 

Ως προς τη μορφή των λογαριασμών, όπως διαπιστώνει ο de Ste Croix, οι εγγραφές 

εμφανίζονται κυρίως σε αφηγηματική, χρονολογική μορφή και οι περιπτώσεις ταξινόμησης 

εγγραφών σε μορφή καταστίχων αποτελούν τυχαίο γεγονός103.  

Ως προς το σκοπό της τήρησης αυτών των λογαριασμών, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η 

εγχάραξη των λογαριασμών σε ακριβές μαρμάρινες στήλες, η λεπτομερής και ακριβής 

περιγραφή των εγγραφών και η κοινοποίησή τους υποδηλώνουν την έμφαση που δινόταν στο 

να είναι δυνατός τόσο ο έλεγχος των δημοσίων και θρησκευτικών αξιωματούχων για τα 

χρήματα που διαχειρίστηκαν, όσο και ο καταλογισμός των ευθυνών που θα μπορούσαν να 

προκύψουν104. Επιπλέον, η δημοσιοποίηση των λογαριασμών είχε τη συμβολική σημασία ότι 

                                                                                                                                                         
1. Κατάστιχα που καταγράφουν την «απαρχή» (=πρώτοι καρποί). Πρόκειται για τα χρήματα που 

κατατίθεντο ετησίως στο θησαυροφυλάκιο της θεάς Αθηνάς και αποτελούσαν το ένα εξηκοστό του ποσού των 

χρημάτων που κατέβαλλαν ετησίως τα μέλη της Δηλιακής συμμαχίας στους ελληνοταμίες κατά τη διάρκεια των 

Μεγάλων Διονυσίων στο μήνα Ελαφηβολιώνα.  

2. Αποσπάσματα επιγραφών με διατάγματα επαναπροσδιορισμού του φόρου που η κάθε πόλη-σύμμαχος 

καλούταν να πληρώσει. Σε αυτά τα διατάγματα καταγραφόταν η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί, καθώς 

και ολόκληρο το ποσό του φόρου που θα έπρεπε να πληρώσει η κάθε πόλη. Όμως καταγραφή δε σημαίνει κατ’ 

ανάγκη και πληρωμή. Τέλος φαίνεται ότι οι φορολογικοί κατάλογοι επαναπροσδιορίζονταν ανά τετραετία. 

Επομένως η ύπαρξη φορολογικών καταλόγων δεν μαρτυρείται άμεσα αλλά είναι μία γενικώς αποδεκτή 

λογική υπόθεση. Και το κατά πόσο οι φορολογικοί κατάλογοι είχαν καταγραφεί σε επιγραφές ή παπύρους 

εναπόκειται στην κρίση του εκάστοτε μελετητή (Paarmann 2004, 79-81). 
100 Davies 1994, 207. 
101 Βλ. Linders 1988, Tréheux 1988. 
102 Για μία συνόψιση των επιγραφών που σχετίζονται με την τήρηση λογαριασμών στα ιερά, με ιδιαίτερη 

έμφαση στους λογαριασμούς που αφορούν στο ναό του Διδυμαίου Απόλλωνα και για τη σχετική βιβλιογραφία, 

βλ. Dignas 2002. 
103 De Ste Croix 1956, 26. 
104 De Ste Croix 1956, 25 και Dignas 2002, 235-236. 
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ο δήμος είχε πρόσβαση στα αρχεία και μπορούσε να ελέγξει τους αξιωματούχους. 

Παράλληλα σημαντικός ήταν και ο ιερός συμβολισμός που δινόταν στην ανάρτηση των 

λογαριασμών, αφού με αυτόν τον τρόπο αποδεικνυόταν ότι οι ταμίες του θεού ήταν πιστοί 

διαχειριστές του και ότι οι Αθηναίοι πολίτες διενήργησαν σωστά τον έλεγχο105. 

Η καταγραφή των εσόδων, των εξόδων και των οφειλών μαρτυρείται έμμεσα και σε 

ιδιωτικό επίπεδο σε αποσπάσματα της αρχαίας και της μέσης κωμωδίας, σε επιγράμματα και 

σε δικανικούς λόγους. Ωστόσο αυτές οι αναφορές δεν αποδεικνύουν και τη συστηματική 

τήρηση λογαριασμών από τους ιδιώτες106. Ξεκάθαρες είναι οι αναφορές σε βιβλία με 

λογαριασμούς οφειλών107 και λογαριασμούς εσόδων108, καθώς και οι αναφορές στην τήρηση 

λογαριασμών στις τραπεζικές109 και τις εμπορικές δραστηριότητες110. Όμως ούτε στα εν 

                                                 
105 Harris 1994, 215-216 
106 Ο de Ste Croix θεωρεί μάλλον απίθανη την τήρηση λογαριασμών από τον μέσο καθημερινό Έλληνα, 

εξαιτίας της ανυπαρξίας φόρου ειδοσήματος. Παρόλ’αυτά θεωρεί σίγουρη την τήρηση λογαριασμών σε κάποιες 

οικονομικές μονάδες, όπως π.χ. στις τράπεζες (de Ste Croix 1956). Έτσι, η μελέτη των αποσπασμάτων μέσα από 

την προκατειλημμένη οπτική της σύγχρονης πραγματικότητας είναι πιθανό να οδηγήσει σε λανθασμένες 

ερμηνείες περί συστηματικής καταγραφής της οικονομικής δραστηριότητας των κτημάτων (π.χ. Costouros 

1976) ή των τραπεζών (π.χ. Costouros 1973). Βλ. MacVe 1994, Appendix. 
107 Στις Νεφέλες του Αριστοφάνη, ο αγρότης Στρεψιάδης ζητά από το δούλο να του φέρει το γραμματεῖον, 

όπου καταγράφονταν τουλάχιστον τα χρηματικά δάνεια τα οποία αναγκάστηκε να λάβει για να καλύψει τις 

πολυδάπανες δραστηριότητες του γιου του, Φειδιππίδη. Αναφέρεται χαρακτηριστικά το δάνειο ύψους δώδεκα 

μνῶν που οφείλει στον Πασία για την αγορά  ίππου, καθώς και το δάνειο ύψους τριών μνῶν προς τον Αμυνία 

για την αγορά μιας τροχήλατης άμαξας (Αρ. Νεφ. 18-35). 
108 Κατά τη διάρκεια της δίκης επιτροπής κατά του Διογείτονα, ο οποίος ήταν παππούς, θείος και κηδεμόνας 

των παιδιών του νεκρού Διοδότου, ο σύζυγος της ενήλικης πλέον ορφανής παρουσιάζει τους λογαριασμούς του 

κατηγορούμενου για το χρονικό διάστημα των οκτώ ετών, κατά το οποίο ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν την 

περιουσία των παιδιών. Σε αυτό το λόγο ο κατήγορος αναφέρεται σε ένα βιβλίο που βρέθηκε παραπεταμένο 

μετά από μετακόμιση του κατηγορουμένου και στο οποίο καταγράφονταν αναλυτικά τα έσοδά του και οι πηγές 

του (Λυσ. 32.14.3-15). 
109 Όπως διαπιστώνει ο de Ste Croix όλοι οι τραπεζίτες κατά την κλασική εποχή κρατούσαν βιβλία 

λογαριασμών, με υπομνήματα με αναλυτικές πληροφορίες για τις εγγραφές, τα οποία θα έπρεπε να είναι έτοιμοι 

να παρουσιάσουν σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης. Εντούτοις, όπως ο ίδιος διαπιστώνει, όλες οι τραπεζικές 

συναλλαγές πραγματοποιούνταν αυτοπροσώπως, με ή χωρίς παρουσία μαρτύρων και δεν υπήρχε ανάγκη 

καταγραφής τους (de Ste Croix 1956, 28-29). Επιπλέον ο MacVe επισημαίνει ότι αν και υπάρχουν αρκετές 

περιγραφές του τρόπου καταγραφής των συναλλαγών, εντούτοις δεν υπάρχει σαφής μαρτυρία για τον τρόπο – 

αν φυσικά υπήρχε- με τον οποίο συνόψιζαν τις καταθέσεις ή τα δάνεια των πελατών. Έτσι ο MacVe καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι πιθανόν οι τραπεζίτες να μην είχαν άμεσα διαθέσιμα τα καθημερινά ισοζύγια των 
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λόγω χωρία, ύτε τα υπόλοιπα αποσπάσμα α τη  αρχαίας ελληνικής γραμματείαςο σ τ ς  

                                                                                                                                                        

111 

διασαφηνίζεται το ακριβές περιεχόμενο αυτών των βιβλίων ή αν υπήρχαν διαφορετικά βιβλία 

εσόδων, εξόδων και οφειλών ανάλογα με το είδος της συναλλαγής που κατέγραφαν. 

Και το περιεχόμενο των εγγραφών αυτών των λογαριασμών είναι αβέβαιο. Οι 

λογοτεχνικές πηγές υποδηλώνουν ότι στην περίπτωση λογαριασμών οφειλών αναφερόταν το 

όνομα του δανειστή, το ποσό του δανείου, το ποσό των τόκων και το σύνολο112. Σε 

περίπτωση λογαριασμού εσόδων, οι αναλυτικές εγγραφές ανέφεραν τουλάχιστον τα έσοδα 

και την πηγή τους113. Τέλος, ο σωστός τρόπος τήρησης λογαριασμών εξόδων φαίνεται ότι 

περιλάμβανε την καταγραφή της αιτιολογίας των δαπανών, είτε με την πρόθεση εἰς + είδος 

δαπάνης + ποσό + νομισματική μονάδα114, είτε με την ονομαστική του αγαθού + ποσό + 

νομισματική μονάδα115 ή οποιαδήποτε μονάδα μέτρησης116. Επιπλέον στους λογαριασμούς 

εξόδων φαίνεται ότι έπρεπε να καταγράφονται τα επιμέρους και τα γενικά σύνολα σε 

ημερήσιο, μηνιαίο, ετήσιο και συνολικό χρονικό διάστημα για το οποίο τηρείτο ο 

λογαριασμός117.  

Για την καταγραφή των ποσών στους ιδιωτικούς λογαριασμούς, όπως άλλωστε συνέβαινε 

και στους δημόσιους λογαριασμούς και στους απολογισμούς των ιερών, χρησιμοποιούνταν 

είτε το ακροφωνικό σύστημα αρίθμησης, είτε το αλφαβητικό118, ακολουθούμενο από τις 

μονάδες μέτρησης ή τις μονάδες νομισμάτων119 που τα ποσά εξέφραζαν. Και τα δύο αυτά 

 
λογαριασμών των πελατών, όπως συμβαίνει σε μία σύγχρονη τράπεζα. Βλ. MacVe 1994, Appendix. Για την 

τήρηση τραπεζικών αρχείων και λογαριασμών καθώς και για την γενικότερη εικόνα της τραπεζικής 

δραστηριότητας στην αθηναϊκή οικονομία και κοινωνία και τη σχετική βιβλιογραφία, βλ. Cohen 1997. 
110 Για την τήρηση και μεταφορά των λογαριασμών από τους εμπόρους βλ Bresson 2000, 141-4. 
111 Βλ. Άλεξ. 15· Ασκλ. επ. 5.181· Θεόφιλ. 8-9. 
112 Βλ. παραπάνω, υποσ. 107. 
113 Βλ. παραπάνω, υποσ. 108. 
114 Λυσ. 32.20 – 22.6. 
115 Άλεξ. 15. 
116 Θεόφιλ. 8-9. 
117 Λυσ. 32.20 – 22.6. Επιπλέον ο ιδιοκτήτης τριών αρωματοποιείων αναγκάζει τους εργαζόμενους σε αυτά 

να παραδίδουν μηνιαίους λογαριασμούς (Υπερείδ. 5.19). 
118 Για το ακροφωνικό και αλφαβητικό σύστημα αρίθμησης, βλ. Παράρτημα II, σ. 103. 
119 Η υιοθέτηση των νομισμάτων ως μονάδας μέτρησης της αξίας και της ανταλλαγής των αγαθών, οδήγησε 

το σύστημα τήρησης λογαριασμών σε νέο επίπεδο, αφού όλες πια οι εγγραφές μπορούσαν θεωρητικά να 

αναχθούν σε ένα συγκεκριμένο νομισματικό σύστημα. Όμως στην πράξη δεν παρατηρείται πάντοτε αυτή η 

πρακτική (de Ste Croix 1956, 21-22 και 24). 
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συστήματα αρίθμησης χρησιμοποιούν διαφορετικά σύμβολα για τις δεκάδες, διαφορετικά για 

τις εκατοντάδες και διαφορετικά για τις χιλιάδες. Αποτέλεσμα ήταν ότι δεν ήταν εφικτός ο 

γραπτός υπολογισμός των αναφερόμενων ποσών120. Έτσι οι λογαριασμοί της αρχαιότητας 

δεν αποτελούσαν μέσο υπολογισμού, όπως συμβαίνει στη σύγχρονη πραγματικότητα, αλλά 

χρησιμοποιούνταν για την απλή καταγραφή των συναλλαγών. Σκοπός λοιπόν της τήρησης 

λογαριασμών ήταν η διατήρηση των πληροφοριών σε αρχεία ως memoranda ή για 

ενδεχόμενο έλεγχο των ποσών που δαπανούνταν ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη 

εξαπάτηση121. Ο υπολογισμός των ποσών γινόταν εκτός του υλικού στο οποίο 

καταγράφονταν οι πληροφορίες, είτε μέσω της εκτέλεσης της πράξεως νοητικά122, είτε με τη 

βοήθεια του δακτυλικού συστήματος123, είτε με τη χρήση του άβακα και των ψηφίδων124. 

                                                 
120 Netz 2002, 328. 
121 Σε απόσπασμα από την κωμωδία Απεγλαυκωμένος του Άλεξη, ο λογαριασμός ενός δείπνου ἀπὸ συμβολῶν 

γίνεται αντικείμενο συζήτησης μεταξύ δύο ανδρών. Ο άνδρας, από τον οποίο ζητείται η καταβολή χρηματικής 

συμβολής στο δείπνο, αντιμετωπίζει με δυσπιστία το κόστος και ζητά την επιβεβαίωση των αγορών μέσω του 

ελέγχου του λογαριασμού με τη βοήθεια ενός άβακα και των ψήφων (Βλ. και Arnott 1996, 86-98). Ομοίως και 

στο επίγραμμα 181 του Ασκληπιάδη του Σαμίου, ο οικοδεσπότης ενός συμποσίου παραπονιέται για τα έξοδα και 

ζητά τον έλεγχο του λογαριασμού με τη βοήθεια μιας υπηρέτριας και των ψηφίδων, γιατί αμφισβητεί την 

ειλικρίνεια του δούλου που έκανε τις αγορές. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί μία εμφανής περίπτωση αλλοίωσης 

των λογαριασμών με σκοπό την εξαπάτηση: ο Διογείτων αύξησε υπερβολικά το ποσό των δαπανών στην 

προσπάθειά του να ισοσκελίσει το ποσό των εξόδων με το κεφάλαιο, προκειμένου να αθωωθεί από την 

κατηγορία για κατασπατάληση της περιουσίας του Δημοσθένη. Όμως οι αλλοιωμένοι λογαριασμοί εξόδων 

χρησιμοποιήθηκαν από τον κατήγορο ως απόδειξη της ενοχής του κατηγορουμένου (Λυσ. 32). 
122 Για τη διδασκαλία της αριθμητικής και τις αριθμητικές πράξεις στον αρχαίο ελληνικό κόσμο τα στοιχεία 

είναι περιορισμένα και προέρχονται κυρίως από την ελληνιστική Αίγυπτο. Βλ. παρακάτω, σ. 62 και υποσ. 241. 

Όποιος κι αν ήταν ο ρόλος της αριθμητικής στο εκπαιδευτικό σύστημα, η εξάσκηση στους υπολογισμούς 

γινόταν μέσα από την καθημερινή οικονομική δραστηριότητα, αλλά και μέσα από τα παιχνίδια της κυβείας και 

της πεττείας, των οποίων ο τρόπος παιχνιδιού έμοιαζε πολύ με τη χρήση του άβακα (Netz 2002, 341-342). 
123 Για τον τρόπο υπολογισμού με τη βοήθεια του δακτυλικού συστήματος στην αρχαία Ελλάδα, βλ. Marrou 

1956, 157. 
124 Άβακας ονομαζόταν ένας πίνακας υπολογισμού χωρισμένος σε στήλες, του οποίου η χρήση μαρτυρείται 

στην αρχαία ελληνική γραμματεία ήδη από τον 5ο αι. π.Χ. Βλ. Lang 1957, υποσ. 1. Για το συνδυασμό πίνακα 

μετρήσεως και άβακα στον ίδιο πίνακα υπολογισμού, βλ. Lang 1968. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον τρόπο 

υπολογισμού αριθμητικών πράξεων με τη χρήση άβακα. Όμως είναι γνωστή η χρήση ψήφων, βοτσάλων ή 

κατασκευασμένων δισκίων που  χρησιμοποιούνταν σαν μετρητές. Οι γραμμές πιθανόν να χρησιμοποιούνταν ως 

ενδείξεις για τις δεκάδες ή τις εκατοντάδες και τα σύμβολα ενδεχομένως να έδειχναν την αξία των μετρητών 

που τοποθετήθηκαν (Cuomo 2001, 11-13). Για μία προσπάθεια αναπαράστασης των υπολογισμών του 
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Ως προς το σκοπό της τήρησης ιδιωτικών λογαριασμών, ο de Ste Croix επισημαίνει τις 

ομοιότητες με το δημόσιο σύστημα τήρησης λογαριασμών και θεωρεί ότι και οι δύο 

πρακτικές δεν είχαν ως στόχο τον έλεγχο του κέρδους και της ζημίας αλλά την τήρηση 

λεπτομερών αρχείων των εσόδων και των εξόδων σε χρήματα και είδος καθώς και την 

παρουσίαση της ζημίας εξαιτίας αμέλειας ή πρόθεσης εξαπάτησης125. 

3. Η τήρηση λογαριασμών στη διαχείριση των κτημάτων 

Όπως προαναφέρθηκε126, το καθεστώς της μεγάλης γαιοκτησίας κυριαρχούσε κατά την 

αρχαϊκή εποχή και ο αναδασμός των γαιών ήταν ένα από τα επακόλουθα των πολιτικών και 

κοινωνικών αναταραχών. Η ύπαρξη μικρών κτηματικών περιουσιών δεν αμφισβητείται, αλλά 

η απουσία στοιχείων για τον τρόπο λειτουργίας τους στρέφει τη μελέτη στις μεγάλες 

περιουσίες που περιλάμβαναν κτήματα, και κυρίως σε αυτές των Αθηναίων του 4ου αι. π.Χ. 

όπως μαρτυρούνται μέσα από τις σωζόμενες πηγές. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μεγάλοι οίκοι κατά τον 4ο αι. π.Χ. κατείχαν γη, κοπάδια ζώων, 

δούλους οικιακούς, καθώς και δούλους υπεύθυνους για τη λειτουργία και τη συντήρηση της 

περιουσίας. Παράλληλα διαχειρίζονταν και πολλά μικρά εργαστήρια127, τα οποία είτε 

συνδέονταν με την οικία είτε βρίσκονταν διασκορπισμένα στο άστυ και στην ύπαιθρο128.  

                                                                                                                                                         
Ηροδότου μέσω άβακα, βλ. Lang 1957. Ομοίως, για αναπαράσταση του τρόπου υπολογισμού των τόκων, βλ. 

Lang 1964 και 1965. Οι σωζόμενοι άβακες αναγράφουν σύμβολα μόνο του ακροφωνικού συστήματος 

αρίθμησης. Εντούτοις η χρήση του άβακα και για ποσά που αναγράφονται στο αλφαβητικό σύστημα δεν θα 

εμφάνιζε κάποια δυσκολία, μιας και πρόκειται για αντίστοιχο δεκαδικό σύστημα (Netz, 2002, 328). Επιπλέον, 

για μία επισκόπηση των χωρίων όπου αναφέρεται η χρήση ψήφων στην αρχαία ελληνική γραμματεία, βλ. 

Boegehold 1963, 370 και υποσ. 9,10,11. 
125 De Ste Croix 1956, 38.  
126 Βλ. παραπάνω, σ. 28-29. 
127Φαίνεται πως δεν υπήρχε διάκριση ανάμεσα στον οίκο και τα εργαστήρια για τους Αθηναίους του 4ου αι. 

π.Χ. Ο Δημοσθένης, καταγράφοντας την περιουσία του πατέρα του, δεν διαχωρίζει τα δύο εργαστήρια από την 

υπόλοιπη περιουσία (Harris 2002).  
128 Στοιχεία για την ύπαρξη μεγάλων περιουσιών με γη, όπως παρατίθενται από τη Foxhall (Foxhall 2007, 

43-45), σώζονται για:  

• τον Δικαιογένη, ο οποίος κατείχε τουλάχιστον δύο μικρά κτήρια, 60 πλέθρα ανοικτής γης και ένα λουτρό 

(Ισ. 5.23-24). 

• τον ομιλητή του Ισαίου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κατείχε γη αξίας 5000 δρχ στην Οινόη, γη αξίας 3000 δρχ 

στη Προσπάλτα και μία οικία στην Αθήνα, αξίας 2000 δρχ, αν και πιθανόν να δηλώνει λιγότερα από την 

πραγματικότητα (Ισ. 9.44). 
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Για τη διαχείριση των οίκων στον ελληνικό κόσμο κατά την κλασική και την ελληνιστική 

περίοδο τα στοιχεία είναι περιορισμένα. Εντούτοις μαρτυρείται η ύπαρξη συγκεκριμένων 

συστημάτων διαχείρισης των εσόδων τόσο στην Αθήνα όσο και στη Σπάρτη129. Η 

οργανωτική δομή των κτημάτων φαίνεται πως δεν ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκη και οι 

ιδιοκτήτες τους είτε εμπλέκονταν στη διαχείριση της περιουσίας είτε ανέθεταν τη λήψη 

αποφάσεων σε έναν επιστάτη. Αυτός ο επιστάτης ονομαζόταν συνήθως ἐπίτροπος στην 

Αθήνα τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. 130 και ήταν πιθανόν δούλος131. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το 

                                                                                                                                                         
• τον Τίμαρχο, ο οποίος φαίνεται ότι κληρονόμησε από τον πατέρα του μία οικία νότια της Ακρόπολης, μία 

εσχατιά στη Σφηττό, γη στην Αλωπεκή, ένα βυρσοδεψείο με 9 ή 10 ειδικευμένους δούλους, το πρόσωπο που 

διαχειριζόταν αυτούς τους δούλους, ένα υφαντουργείο με τουλάχιστον δύο ειδικευμένους δούλους, έντοκα 

δάνεια και εξοπλισμό νοικοκυριού (Αισχίν. 1.97). 

• τον Αξίοχο, γιο του Αλκιβιάδη, ο οποίος κατείχε αγροτική γη και εξοπλισμό σε διάφορα μέρη, διάφορες 

οικίες και κτήρια, οικιακούς δούλους και ένα χαλκουργείο (IG I3, 421–430). 

• τον Αδείμαντο, γιο του Λευκοφρονίδη, ο οποίος διέθετε έναν ποτιστικό κήπο με τέσσερις μηχανές 

ανύψωσης νερού, δασική γη, ένα αγρόκτημα στη Θάσο με αμπελώνες, διάφορα άλλα τμήματα καλλιεργήσιμης 

γης, έναν οβελισκοποιό και πιθανόν το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του και διάφορους οικιακούς δούλους (IG 

I3 426, 44-56). 

• μία εκ των τεσσάρων θυγατέρων του Στρατοκλή, η οποία κληρονόμησε το κτήμα του θείου από την 

πλευρά της μητέρας της. Αν και το διαχειριζόταν και το εκμεταλλευόταν ο πατέρας της για εννέα χρόνια, το 

εισόδημα από το κτήμα προοριζόταν για τη βελτίωση όλου του νοικοκυριού (Ισ. 11.41-43). 

• το κτήμα του Θεόφρωνα την εποχή του θανάτου του αποτελούνταν από γη στην Ελευσίνα αξίας 2 

ταλάντων, 60 πρόβατα, νεαρές αίγες, γεωργικό εξοπλισμό και εργαλεία, έναν ίππο μάλλον για στρατιωτική και 

ταξιδιωτική χρήση, και άλλη προσωπική περιουσία που δε μαρτυρείται (Ισ. 11.41-43). 

Για τις πηγές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας όπου μαρτυρούνται οι μεγάλες περιουσίες στην αρχαία 

Ελλάδα, καθώς και για τη θεωρία, τη μεθοδολογία και τους κινδύνους της μελέτης τους, βλ. Foxhall 2007, 21-

54. 
129 Στα Οικονομικά, γίνεται αναφορά στις ομοιότητες του τρόπου διαχείρισης των εσόδων των οίκων των 

Σπαρτιατών και των Περσών. Βάσει αυτού του τρόπου διαχείρισης, οι προμήθειες διαιρούνταν σε μερίδια και 

αποθηκεύονταν, σε αντίθεση με τον τρόπο διαχείρισης των Αθηναίων, οι οποίοι ξόδευαν αμέσως τα έσοδά τους 

και δεν αποθήκευαν προμήθειες (Αριστ. Οικ. 1344b.30-31). Ο Ισχόμαχος συμβουλεύει τη γυναίκα του να 

ακολουθεί τον τρόπο διαχείρισης των Σπαρτιατών. 
130 Για τους όρους με τους οποίους αποκαλούνταν οι διαχειριστές της γης στον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό 

κόσμο, βλ. Carlsen 2002, και ειδικά για τους ἐπιτρόπους, βλ. Carlsen 2002, 117-118. 
131 Ο Chandezon αναφέρει ότι οι πρώτες έμμεσες ενδείξεις σχετικά με την απασχόληση συγκεκριμένου 

ατόμου στην οικονομική διαχείριση σχετίζονται με το δούλο Ευάγγελο και την περιουσία του Περικλή. 

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, (Πλούτ. Περ. 16.4), ο Ευάγγελος υπολόγιζε τα έξοδα του οίκου του Περικλή σε 

καθημερινή βάση (ἐφήμερον). Αν και θα μπορούσε ο Πλούταρχος να κατηγορηθεί για αναχρονισμό, υπάρχουν 
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τελευταίο τρίτο του 5ου αι. π.Χ., η διαχείριση φαίνεται ότι ήταν αντικείμενο απασχόλησης 

των γυναικών132. Η εποπτεία της εργασίας των δούλων ήταν απαραίτητη για την 

αποτελεσματική διαχείριση ενός οίκου αλλά τα καθήκοντα του επιστάτη δεν απαιτούσαν την 

πλήρη ενασχόλησή του στα κτήματα133.  

Για την τήρηση λογαριασμών στα κτήματα στον αρχαίο ελλαδικό χώρο δεν υπάρχουν 

σαφή στοιχεία134. Ωστόσο ο τρόπος διαχείρισης των οικονομικών ενός μεγάλου οίκου 

φαίνεται πως ήταν απόρροια ενός προαποφασισμένου σχεδίου135 και ο επιστάτης ήταν 

υπεύθυνος για την τήρηση γραπτών λογαριασμών136 εσόδων και εξόδων137 σε μηνιαίο και 

ετήσιο χρονικό διάστημα138.  

                                                                                                                                                         
κι άλλες περιπτώσεις ιδιωτικής τήρησης λογαριασμών στην κλασική Αθήνα. Ο Ισχόμαχος, προσλαμβάνει έναν 

επίτροπο για να τον βοηθήσει αλλά επισημαίνει στο Σωκράτη ότι ο επίτροπος πρέπει να εκπαιδευτεί και να 

εποπτεύεται συνέχεια (Ξεν. Οικ. 12-13) (Chandezon 2011, 99).  
132 Η οἰκονόμος δολία (Αισχύλ. Αγ. 155) φαίνεται ότι απηχεί αυτή τη συνήθεια. Επιπλέον, στα τέλη του 5ου 

αι. π.Χ. ο Λυσίας χαρακτηρίζει τη γυναίκα του Ευφίλετου ως οἰκονόμος δεινὴ καὶ φειδωλὸς καὶ ἀκριβῶς πάντα 

διοικοῦσα, τουλάχιστον στην αρχή του γάμου (Λυσ. 1.7). Άλλωστε, και στον Οικονομικό του Ξενοφώντα η 

τήρηση λογαριασμών του οίκου αποτελεί ευθύνη της γυναίκας του Ισχόμαχου και όχι του επιστάτη (Ξεν. Οικ. 

7.36). Βλ. Chandezon 2011, 99. 
133 Παρά τις απαιτήσεις της εποπτείας της εργασίας των δούλων του, ο Ισχόμαχος έβρισκε χρόνο για να 

οργανώσει λειτουργίες, να μιλήσει στο δικαστήριο και να συμμετέχει στην πολιτική (Ξεν. Οικ. 11). 
134 Μία έμμεση και αμφίβολη αναφορά σε τήρηση λογαριασμών στα κτήματα βρίσκεται σε σκηνή 

φλυακικού ερυθρόμορφου κρατήρα από τη Νότια Ιταλία (Leningrad, αρ. ευρετ. 1661), χρονολογούμενου στις 

αρχές του 4ου αι. π.Χ., όπου απεικονίζεται η συνάντηση ενός χωρικού με έναν άνδρα και μία γυναίκα οι οποίοι 

κρατούν ο καθένας από ένα δίπτυχο (Catteruccia 1951. Βλ. και εικ.2). Σύμφωνα με τον Webster ο 

απεικονιζόμενος άνδρας είναι οικιακός δούλος και η γυναίκα θα μπορούσε να είναι μία γυναίκα-κληρονόμος, οι 

οποίοι ελέγχουν τους λογαριασμούς ή τα δάνεια του ηλικιωμένου επαρχιώτη (Webster 1948). Όπως 

προαναφέρθηκε, η αντίθεση ανάμεσα στην πόλη και την ύπαιθρο επανεμφανίζεται στη λογοτεχνία του 4ου αι. 

π.Χ., και πιθανόν να αντικατοπτρίζεται στο έργο το οποίο ενέπνευσε τα αθηναϊκά πρότυπα των κατω-Ιταλιωτών 

κατασκευαστών (Βλ. παραπάνω, σ. 30 και υποσ. 95). 
135 Ξεν. Οικ. 9.8. Επίσης η γυναίκα του Ισχόμαχου είχε το ρόλο του ταμία και έπρεπε να λαμβάνει τη σοδειά, 

να υπολογίζει και να οργανώνει τα έξοδα, να εκτιμά τις αναγκαίες ποσότητες των αποθεμάτων και να 

προγραμματίζει τα έξοδα (Ξεν. Οικ. 7.36). Επιπλέον στο Περί Προσόδων ο Ξενοφών δηλώνει ότι οι ιδιοκτήτες 

γης γνώριζαν πόσοι εργάτες και ζώα χρειάζονταν για την καλλιέργεια της γης και ότι η χρήση περισσότερων 

εργατών ή ζώων δημιουργούσαν απώλειες (Ξεν. Πόρ. 4.5). 
136 Ξεν. Οικ. 6.3. 
137 Ξεν. Οικ. 7.13. 
138 Ο Ξενοφών προτείνει τα αποθέματα του κτήματος να υπολογίζονται για τη διάρκεια ενός μήνα και ενός 

χρόνου (Ξεν. Οικ. 7.36 και 9.8). Ομοίως και στα Οικονομικά του Ψευδο-Αριστοτέλη, τα μεγάλα κτήματα είναι 
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Τέλος, ο σκοπός της τήρησης λογαριασμών στα κτήματα φαίνεται ότι ταυτίζεται με το 

σκοπό τήρησης των λογαριασμών σε δημόσιο, θρησκευτικό και ευρύτερο ιδιωτικό επίπεδο. 

Πρόκειται για την τήρηση αρχείων με στόχο την επιβολή ελέγχου στη δουλειά των επιστατών 

και όχι τη λήψη αποφάσεων για την οικονομική διαχείριση139. 

Γ. Η οικονομική παρουσία των Ελλήνων στην Αίγυπτο 

1. Η οικονομική παρουσία των Ελλήνων στην Αίγυπτο πριν από την έλευση των 

Πτολεμαίων𐅼Η τήρηση λογαριασμών 

Η βοήθεια των μισθοφόρων από την Καρία και την Ιωνία ήταν καθοριστική για την 

επικράτηση του Ψαμμήτιχου Α΄ (663-609 π.Χ.) έναντι των Ασσυρίων. Η αμοιβή αυτών των 

μισθοφόρων δεν ήταν σε πολύτιμα μέταλλα αλλά αντίθετα ο νέος Φαραώ τους παραχώρησε 

γη αρχικά στην περιοχή του Πηλούσιου. Ο διάδοχος του Ψαμμήτιχου Α΄, Νεχώ Β΄ (610-595 

π.Χ.), είναι πιθανό ότι βασιζόταν στους Έλληνες μισθοφόρους. Ο Ψαμμήτιχος Β΄ (595-589 

π.Χ.) χρησιμοποίησε Έλληνες μισθοφόρους στις εκστρατείες του στην Αιθιοπία. Έπειτα ο 

Άμασις (570-526 π.Χ.) ανέπτυξε εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις με ελληνικές πόλεις και 

ενέταξε τους Έλληνες μισθοφόρους στη βασιλική σωματοφυλακή, θέλοντας να εξασφαλίσει 

τη νομιμότητά τους140. Κατά την περίοδο μεταξύ 570 και 526 π.Χ., οι μισθοφόροι 

μεταφέρθηκαν στη Μέμφιδα και την Ελεφαντίνη141. Έτσι οι μισθοφόροι μετατράπηκαν σε 

αποίκους που ενσωματώθηκαν εν μέρει στο αιγυπτιακό περιβάλλον. Αν και ο Ηρόδοτος 

αποδίδει στον Άμαση την άδεια κατασκευής ελληνικών ιερών και εγκατάστασης των 

Ελλήνων στη Ναύκρατη, τα αρχαιολογικά ευρήματα χρονολογούν την εμφάνιση των 

Ελλήνων στην περιοχή γύρω στο 625 π.Χ.142. 

Η Ναύκρατις τοποθετείται γεωγραφικά στη δυτική πλευρά του Δέλτα του Νείλου143 και 

φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους Φαραώ για το εξωτερικό εμπόριο. Οι Φαραώ 

                                                                                                                                                         
καλό να ξεχωρίζουν τα ετήσια έξοδα από τα μηνιαία έξοδα και αυτό είναι καθήκον του επιστάτη, έτσι ώστε ο 

ιδιοκτήτης της γης να πηγαίνει μόνο για μικρό χρονικό διάστημα (Αρίστ. Οικ. 1. 6, 6). Για την τήρηση αρχείων 

στο κτήμα του Ισχόμαχου, βλ. και Pomeroy 1994, 55-57. 
139 Chandezon 2011, 115-116. 
140 Mӧller 2000, 33-38.  Ειδικά για τις ανασκαφές και τα αρχαιολογικά ευρήματα στη Ναύκρατη, βλ. 

Leonard 1997, 1998. 
141 Ηρόδ. 2.154. 
142 Mӧller 2000, 214. 
143 Στράβ. XVII 1.18.  
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περιόρισαν την εγκατάσταση των Ελλήνων εμπόρων μόνο σε αυτή την περιοχή, στοχεύοντας 

πιθανόν στον ευκολότερο έλεγχό τους από τους αξιωματούχους, καθώς και στην απλοποίηση 

της διαδικασίας συγκέντρωσης των τελωνειακών δασμών και των φόρων. Για τους Έλληνες 

αυτό το ἐμπόριον αποτελούσε μοναδική ευκαιρία για πρόσβαση τόσο στα σιτηρά που 

συλλέγονταν στην κεντρική διοίκηση της Αιγύπτου πριν την αναδιανομή, όσο και σε άλλα 

είδη πολυτελείας144. Η Ναύκρατις, που αποτελεί σημείο συνάντησης δύο διαφορετικών 

οικονομικών συστημάτων και πολιτισμών, για την Mӧller παρουσιάζει τις περισσότερες 

ομοιότητες με τον ιδανικό τύπο εμπορικού λιμανιού, όπως προτάθηκε από τον Polanyi145. 

Παρόλο που δεν σώζονται στοιχεία για χρυσές ή αργυρές κοπές νομισμάτων στη 

Ναύκρατη, για τον Le Rider η κοπή των μικρών χάλκινων νομισμάτων στον τύπο των 

Αθηναϊκών, αλλά με την επιγραφή ΝΑΥ (αντί ΑΘΕ),  που πιθανόν χρονολογούνται την 

περίοδο του Κλεομένη Ναυκρατίτη, μαρτυρεί την αυτονομία των κατοίκων αυτού του 

ελληνικού ἐμπορίου. Η αυτονομίαν αυτή επέτρεπε την κοπή νομισμάτων που έφεραν το 

όνομά τους, έστω και για τοπική κυκλοφορία146. 

Με την αποχώρηση του Αλεξάνδρου από την Αίγυπτο στις αρχές του 331 π.Χ., ο 

στρατηλάτης εμπιστεύτηκε και ανέθεσε σημαντικά καθήκοντα στον Κλεομένη το 

Ναυκρατίτη. Τα καθήκοντά του περιλάμβαναν τη διοίκηση της κομβικής περιοχής της 

Αραβίας, τη συλλογή των φόρων αυτής της περιοχής από τους νομάρχες147 και την 

κατασκευή της Αλεξάνδρειας148. Φαίνεται μάλιστα πως κάποια στιγμή ο Κλεομένης υπήρξε 

και σατράπης της Αιγύπτου. Κατά τη διάρκεια της οκτάχρονης διοίκησής του, ο Ναυκρατίτης 

διαχειρίστηκε με αποτελεσματικό τρόπο τα οικονομικά της χώρας και αύξησε τα έσοδα του 

σατραπικού ταμείου με έξυπνα τεχνάσματα, εκμεταλλευόμενος τη σιτοδεία που υπήρχε 

εκείνη την εποχή στον ελληνικό κόσμο. Στις εβδομάδες που ακολούθησαν το θάνατο του 

Αλεξάνδρου, όταν τη σατραπεία της Αιγύπτου ανέλαβε ο Πτολεμαίος ο Λάγου, ο Κλεομένης 

ανακηρύχτηκε ύπαρχος και εκτελούσε αυτά τα καθήκοντα μέχρι το θάνατό του το 322 π.Χ.  

Αν και το νομισματοκοπείο που ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια το 325-324 π.Χ. βρισκόταν 

                                                 
144 Mӧller 2000, 214. 
145 Mӧller 2000, 215. Για μία συγκέντρωση των δοκιμίων του Karl Polanyi, βλ. Dalton 1968. 
146 Le Rider 1997, 91-93. 
147 Αρρ. Αν. 5. 
148 Αριστ. Οικ. 2, 33. 
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υπό τη διεύθυνση του Κλεομένη149, ο ρόλος που διαδραμάτισε ο Ναυκρατίτης στην εδραίωση 

της εκχρηματισμένης οικονομίας στην Αίγυπτο ήταν περιορισμένος και οι μοναδικές 

νομισματικές κοπές με τις οποίες συνδέεται με βεβαιότητα είναι οι κοπές στο όνομα και τον 

τύπο του Αλεξάνδρου150. 

Η τήρηση λογαριασμών 

Από την περίοδο της περσικής κυριαρχίας διασώζεται σβησμένος ένας πολύ σημαντικός 

τελωνειακός λογαριασμός στα αραμαϊκά, σε παλίμψηστο κώδικα από την Ελεφαντίνη, που 

χρονολογείται το 475 π.Χ.151. Το κείμενο παρουσιάζει το σύστημα συγκέντρωσης των 

τελωνειακών φόρων και την τήρηση λογαριασμών από τη βασιλική διοίκηση στην Αίγυπτο 

στις αρχές της πρώτης Περσικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την τήρηση 

ημερήσιων και μηνιαίων λογαριασμών των τελωνειακών φόρων που κατέβαλλαν τα ιωνικά 

και φοινικικά πλοία κατά τη διάρκεια της ναυτικής περιόδου των δέκα μηνών.  

Το σύστημα με το οποίο οργανώνονται αυτοί οι λογαριασμοί είναι περίπλοκο. Οι 

ημερήσιοι λογαριασμοί ταξινομούνται βάσει της ημερομηνίας κατά την οποία επιθεωρούνταν 

τα πλοία, προκειμένου να γίνει η συγκέντρωση των τελωνειακών φόρων. Οι εγγραφές 

αναφέρουν την ημερομηνία της άφιξης ή της αναχώρησης των πλοίων, το είδος του εκάστοτε 

πλοίου και τα είδη των προϊόντων που μετέφεραν. Στο τέλος κάθε μήνα σημειώνεται το 

σύνολο των πλοίων που έπλευσαν κατά τη διάρκεια του μήνα, καθώς και ένας λεπτομερής 

κατάλογος των αντικειμένων που δόθηκαν ως πληρωμή για τον τελωνειακό φόρο. Στη 

                                                 
149 Για το νομισματικό ρόλο της Αλεξάνδρειας πριν και μετά την άφιξη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη 

συζήτηση σχετικά με την πιθανότητα κοπής νομισμάτων από τον Κλεομένη στη Μέμφιδα και για τη διεύθυνση 

του νομισματοκοπείου της Αλεξάνδρειας από τον Κλεομένη, βλ. Le Rider 1999, 11-23. 
150 Πρόκειται για χρυσούς στατήρες βάρους 8,6 γρ. και αξίας 20 δραχμών, αργυρές δραχμές (4,3 γρ.) και 

χάλκινα νομίσματα αξίας ½ οβολού (8 γρ.), ¼ του οβολού (4 γρ.) και 1/8 του οβολού (2 γρ.) (Hazzard 1995, 71, 

όπως παρατίθεται στον Muhs 2005, 11). 

Η χρονολόγηση αυτών των κοπών ανάγεται λίγο πριν το θάνατο του Αλεξάνδρου. Όπως διαπιστώνει ο Le 

Rider, αν ο στόχος του Κλεομένη ήταν ο εκχρηματισμός της αιγυπτιακής οικονομίας, οι κοπές δε θα γίνονταν 

τόσο καθυστερημένα. Επομένως ο Κλεομένης φαίνεται ότι απλά υπάκουε στις οδηγίες του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου και η πρωτοβουλία δεν ήταν του ιδίου.  

Για μία συνολική επανεξέταση της αμφιλεγόμενης προσωπικότητας του Κλεομένη, του τρόπου με τον οποίο 

απέκτησε τη σατραπεία της Αιγύπτου και του ρόλου που διαδραμάτισε στην αιγυπτιακή οικονομία, βλ. Le Rider 

1997. 
151 Για την έκδοση του παπύρου και τα στοιχεία που ακολουθούν, βλ. Yardeni 1994. Βλ. και εικ. 1, σ. 105. 
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συνέχεια ο κατάλογος επαναλαμβάνεται και δίνεται ένας περιληπτικός λογαριασμός των 

μηνιαίων τελωνειακών φόρων. Στην αρχή κάθε καταλόγου υπάρχει ένας τίτλος στον οποίο 

αναφέρεται ότι οι φόροι συγκεντρώνονταν και παραδίδονταν στο βασιλικό οίκο. Παρόλο που 

η μέθοδος της επανάληψης των καταλόγων επιμηκύνει υπερβολικά το μέγεθος του 

λογαριασμού, εντούτοις επιτρέπει την παρακολούθηση της διαδικασίας των υπολογισμών και 

τον εντοπισμό ενδεχομένων λαθών. Το γενικό σύνολο των τελωνειακών φόρων που 

προέρχονταν από τις εισαγωγές κατά τη διάρκεια όλης της ναυτικής περιόδου καταγράφεται 

στο τέλος του κυλίνδρου. Το συνολικό ποσό των εξαγωγών δε διασώζεται.  

Ως προς τη μορφή των εγγραφών, για κάθε ιωνικό πλοίο καταγράφεται το όνομα και το 

πατρώνυμο του πλοιοκτήτη, μετά η λέξη ywny (ιωνικό) και ακολουθεί η λέξη psld/rsy, της 

οποίας το νόημα δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Οι φόροι αντιστοιχούσαν σε περίπου το 1/5 

της αξίας των προϊόντων και πληρώνονταν σε χρυσό και άργυρο. Στους λογαριασμούς τα 

ποσά υπολογίζονται σε στατήρες και στις αντίστοιχες περσικο-αιγυπτιακές μονάδες βάρους: 

karsh, sheqel, hallur και τέταρτο152. Για τα Φοινικικά πλοία, τα ονόματα των πλοιοκτητών ή 

των καπετάνιων δε διασώζονται, η προέλευσή τους είτε δεν καταγράφεται είτε είναι 

δυσανάγνωστη και πλήρωναν ως φόρο το 1/10 της αξίας των εισαγόμενων προϊόντων. 

Ως προς την πρακτική της τήρησης λογαριασμών στα ελληνικά πριν από την έλευση των 

Πτολεμαίων, τα ελάχιστα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται από έναν ελληνικό πάπυρο, 

επιφανειακό εύρημα από τη Νεκρόπολη της Σακκάρα, που χρονολογείται μεταξύ 331 και 323 

π.Χ.153. Στο σωζόμενο μέρος του λογαριασμού καταγράφονται έσοδα και έξοδα, τα οποία 

διαχωρίζονται με ένα κενό διάστημα και μία μικρή οριζόντια γραμμή. Στην καταγραφή των 

εσόδων αναφέρεται και ο σκοπός για τον οποίο θα ξοδευτούν τα χρήματα, χρησιμοποιώντας 

τον τύπο:  

• έχει + ο σκοπός για τον οποίο θα ξοδευτούν τα χρήματα σε γενική + νομισματική 

μονάδα σε αιτιατική + ποσό.  

Το έχει φαίνεται ότι ισοδυναμεί με το απέχει και μεταφράζεται ως «έχει λάβει (για έξοδα 

σε...)».  

Για τα έξοδα χρησιμοποιείται ο τύπος:  

• καταγραφή του ονόματος του παραλήπτη ή της δαπάνης σε ονομαστική + 

νομισματική μονάδα σε ονομαστική + ποσό. 

                                                 
152 Σημειώνεται ότι 1 karsh = 10 sheqels, 1 sheqel = 40 hallurs, 1 hallur = 4 τέταρτα (Yardeni 1994). 
153 Για την έκδοση του παπύρου και τα στοιχεία που ακολουθούν, βλ. Turner 1974. 
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Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι τα ποσά χωρίζονται από τις εγγραφές με διπλή τελεία (:).  

Για την καταγραφή των ποσών χρησιμοποιείται το ακροφωνικό σύστημα αρίθμησης154. Το 

σύνολο των αργυρών δραχμών155 καθώς και το σύνολο των εσόδων156 γράφεται από δεύτερο 

χέρι στο κενό διάστημα πριν από την οριζόντια γραμμή. Είναι πιθανό ο δεύτερος γραφέας να 

ήταν κάποιου είδους ελεγκτής, ο οποίος, κατά την αιγυπτιακή πρακτική, χρησιμοποιούσε 

πινέλο αντί για κάλαμο157. 

Ο λογαριασμός φαίνεται πως δεν αποτελεί απόσπασμα από καθημερινό λογαριασμό 

εσόδων-εξόδων (ἐφημερίδα), αφού δεν καταγράφονται ημερομηνίες. Η χρήση παραγράφων 

και τα κενά δείχνουν πως οι πληροφορίες καταγράφονταν σε επαναλαμβανόμενα χρονικά 

διαστήματα. 

Ως προς το σκοπό τήρησης αυτού του λογαριασμού, η δαπάνη των 37 δραχμών σε 

τετρώβολ[ δείχνει πως μάλλον πρόκειται για πληρωμή μισθοφόρων. Αυτή η δαπάνη σε 

συνδυασμό με τις αναφορές σε ἐρέβινθους, κρασί, κυβερνήτες, κουπιά και καρφιά, 

φανερώνουν ότι μάλλον πρόκειται για λογαριασμό μίας ομάδας Ελλήνων που βρίσκονταν 

στη Σακκάρα πριν από την έλευση των Πτολεμαίων και ταξίδευαν μέσω του ποταμού, είτε 

όντας οι ίδιοι μισθοφόροι είτε με συνοδεία μισθοφόρων. 

2. Η πτολεμαϊκή διοίκηση 

Η επιτυχημένη βασιλεία των Πτολεμαίων ακόμα και στην περίοδο κρίσης διαφαίνεται 

μέσα από την ενσωμάτωση των Αιγύπτιων ιερέων και των τοπικών παραδόσεων στο 

σύστημα διακυβέρνησής τους. Έτσι στην πτολεμαϊκή Αίγυπτο διαμορφώθηκε μία 

πολυπολιτισμική κοινωνία όπου μεγαλύτερες εθνότητες ήταν αυτές των Αιγυπτίων και των 

                                                 
154 Η χρήση του ακροφωνικού συστήματος αρίθμησης φαίνεται πως περιορίζεται στους παπύρους της 

Σακκάρα αυτής της περιόδου (Turner 1975, 573). Για το ακροφωνικό σύστημα αρίθμησης, βλ. παραπάνω σ. 34-

35 και Παράρτημα ΙΙ, σ. 103. 
155 Στ. 9: ἀργυρίου ἒχει ̣ δρ̣[αχμάς: Η γενική μετά το έχει ίσως υπονοεί «για την αγορά του αργύρου έχει» (βλ. 

στ. 6), αλλά είναι πιο πιθανό ο γραφέας να εννοούσε ἀργυρίου δραχμάς ἒχει, αναφερόμενος στο ισοζύγιο των 

αργυρών δραχμών που έχει. Η αλλαγή του γραφέα πιθανόν να συνεπάγεται και αλλαγή στην έκφραση. 
156 Στ. 10: εἰς ταυτό δραχ(μας): Με αυτό τον τρόπο καταγράφεται το σύνολο των εσόδων που πρόκειται να 

δαπανηθεί. 
157 Οι Αιγύπτιοι έγραφαν πάνω στον πάπυρο χρησιμοποιώντας συνήθως στέλεχος σχοίνου, το άκρον του 

οποίου ήταν μασημένο σχηματίζοντας λεπτό πινέλο, ενώ οι γραφίδες των Ελλήνων και των Ρωμαίων ήταν 

φτιαγμένες από καλάμι ή από ορείχαλκο και αργότερα από φτερά πουλιών (Blanck 1994). 
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Ελλήνων158. 

Ο Αλέξανδρος και ο Πτολεμαίος Α΄ φαίνεται πως διατήρησαν τη βασική δομή της 

φαραωνικής διοίκησης, που είχε ως βάση το νομό. Στις αρχές της πτολεμαϊκής περιόδου 

υπήρχαν λίγο περισσότεροι από σαράντα νομοί, οι οποίοι ήταν σχεδόν ισότιμα 

κατανεμημένοι στην Άνω και την Κάτω Αίγυπτο. Οι νομοί διαιρούνταν εσωτερικά σε 

τοπαρχίες, η καθεμία εκ των οποίων αποτελούνταν από έναν μεγάλο αριθμό κωμών. Στις 

αρχές της πτολεμαϊκής περιόδου φαίνεται ότι οι νομοί της Κάτω Αιγύπτου διοικούνταν ως 

μία ενότητα. Ο Αρσινοΐτης νομός περιλάμβανε τρεις μερίδες (Ηρακλείδου, Θεμίστου και 

Πολέμωνος).  

Ως προς την ιεραρχία των αξιωμάτων, υφιστάμενος του βασιλιά ήταν ο διοικητής, senti 

στα δημοτικά159, ο οποίος ήταν υπεύθυνος των οικονομικών και των εσωτερικών υποθέσεων 

της Αιγύπτου. Στο γραφείο του στην Αλεξάνδρεια, πολυπληθείς ομάδες γραμματέων 

ασχολούνταν με την τήρηση λογαριασμών και αρχείων, καθώς και με τη διαχείριση της 

μεγάλης διακίνησης των εγγράφων από και προς τους αξιωματούχους των νομών. Μετέπειτα 

προσθήκη στην πτολεμαϊκή διοικητική δομή ήταν και το γραφείο του ἱδίου λόγου, υπεύθυνου 

για τη διαχείριση των μη σταθερών προσόδων.  

Στη διοίκηση του κάθε νομού τον 3ο αι. π.Χ. εντοπίζονται θεωρητικά τρεις κλάδοι 

αξιωματούχων που υπάγονταν στο διοικητή: 

• Για την αγροτική παραγωγή υπεύθυνος ήταν ο νομάρχης, με υφισταμένους τους 

τοπάρχες και τους κωμάρχες.  

• Υπεύθυνοι για την τήρηση των αρχείων, ιδιαίτερα όσων σχετίζονταν με τη γη, ήταν ο 

βασιλικός γραμματέας με τους τοπογραμματείς και τους κωμωγραμματείς. 

• Την επίβλεψη των οικονομικών είχαν ο οἰκονόμος με τους ελεγκτές του (ἀντιγραφείς). 

Στην οικονομική διοίκηση σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζαν επίσης οι ἐκλογισταί που 

εκτελούσαν τα καθήκοντά τους στα ἐκλογιστήρια των νομών160. Επιπλέον, η δικαστική 

οργάνωση της πτολεμαϊκής Αιγύπτου περιλάμβανε τους δικαστές, τους λαοκρίτες και τους 

χρηματιστές. Στη στρατιωτική οργάνωση, ο στρατηγὸς σταδιακά αποκτούσε όλο και 

                                                 
158 Vandorpe 2010, 178. Σημαντική εθνότητα στην Αίγυπτο ήταν και αυτή των Εβραίων που ήταν 

εγκατεστημένοι κυρίως στην Αλεξάνδρεια. Πολλοί ήταν οι Εβραίοι που ελληνοποιήθηκαν και κάποιοι είχαν 

σημαντική καριέρα στην πτολεμαϊκή διοίκηση, όπως ο Δοσίθεος, γιος του Δρίμυλου, που έγινε ιερέας της 

ελληνικής δυναστικής λατρείας (Vandorpe 2010, 171). 
159 Για την ταύτιση του διοικητή με τον τίτλο senti που εντοπίζεται στα δημοτικά έγγραφα, βλ. Yoyotte 1989. 
160 Γενικά για τους βασιλικούς εκλογιστές, βλ. Frohlich 2004, 205-208. 
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μεγαλύτερη δύναμη μέχρι που βρέθηκε άμεσα υφιστάμενος του διοικητή. Τέλος, αξίζει να 

σημειωθεί ότι στην Πτολεμαΐδα, τη Θηβαΐδα, τη Ναύκρατη και ίσως και στην Αλεξάνδρεια, 

είναι πιθανή  η ύπαρξη των ελληνικών πολιτικών θεσμών της βουλής και του δήμου, έστω και 

τυπικά, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται την απουσία του βασιλικού ελέγχου161. 

3. Η οικονομική πολιτική των Πτολεμαίων 

Η παρέμβαση της βασιλικής διοίκησης στην παραγωγική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 

την πτολεμαϊκή περίοδο μέσα από τον καθορισμό των ποσοτήτων της σποράς και των τιμών 

των προϊόντων, την αυστηρή ρύθμιση των εξαγωγών και των εισαγωγών, τη φορολογία162, 

που συνδύαζε την εφαρμογή του ελληνικού φορολογικού συστήματος των δημοσιώνων με 

στοιχεία του φαραωνικού φορολογικού συστήματος163, καθώς και μέσα από το μονοπωλιακό 

σύστημα που εφαρμοζόταν σε πολλά προϊόντα164 και σε δύο από τους τρεις τύπους τραπεζών 

που μαρτυρούνται στην Αίγυπτο (τουλάχιστον μέχρι τον 1ο αι. π.Χ., όταν επανεμφανίζονται 

οι ιδιωτικές τράπεζες) 165. 

Η έλευση των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο σήμανε επίσης την εφαρμογή της δικής τους 

                                                 
161 Για τη διοικητική δομή της πτολεμαϊκής Αιγύπτου, βλ. ενδεικτικά Welles 1949. Για την ύπαρξη βουλής 

στην Αλεξάνδρεια, βλ. Rowlandson 2003, 252-253. 
162 Για τους φόρους στην πτολεμαϊκή Αίγυπτο, βλ. Préaux 1939, κυρίως 297-312. 
163 Δίπλα στο παλιό φαραωνικό σύστημα οικονομικής διαχείρισης λειτουργούσε το ελληνικό σύστημα των 

δημοσιῶνων, οι οποίοι μεσολαβούσαν ως εκμισθωτές φόρων, προπληρώνοντας τους φόρους στο βασιλικό 

ταμείο και εισπράττοντάς το ποσό μετά από τους φορολογούμενους, με σκοπό το κέρδος. Ο Gehrke ερμηνεύει 

την εισαγωγή του μονοπωλίου του ελαίου και ως μέτρο εγγύησης για τους εκμισθωτές (Gehrke 2000, 94-95). 
164 Τα σιτηρά, το έλαιο, τα αρώματα, η παραγωγή παπύρου, τα μεταλλεία, τα λατομεία, οι αλυκές, η νατρία, 

η στυπτηρία καθώς και τα αλιευτικά και τα θηρευτικά δικαιώματα αποτελούσαν -μεταξύ άλλων- βασιλικό 

μονοπώλιο και εκμισθώνονταν από το βασιλιά σε εμπόρους που πλήρωναν ένα ποσοστό στο βασιλικό ταμείο 

προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα να τα διαθέσουν στη λιανική αγορά. Για τα αγαθά που υπάγονταν σε 

βασιλικό μονοπώλιο στην Αίγυπτο, βλ. ενδεικτικά Préaux 1939 και Muhs 2005, 73-82, όπου και η σχετική 

βιβλιογραφία. 
165 Οι βασιλικές τράπεζες, και οι βασιλικές μισθωμένες τράπεζες υπάγονταν στο βασιλικό μονοπώλιο και 

λειτουργούσαν αναλογικά προς τα ελληνικά πρότυπα. Οι βασιλικές τράπεζες ήταν οι κύριες τράπεζες της 

Αιγύπτου και το αργότερο υπό τη βασιλεία του Πτολεμαίου Β΄, είχε διαμορφωθεί ένα δίκτυο βασιλικών 

τραπεζών στις πόλεις και στις κώμες. Το σύστημα των βασιλικών μισθωμένων τραπεζών, που ασχολούνταν με 

τις εργασίες ανταλλαγής νομισμάτων και το δανεισμό, διήρκησε για μικρό χρονικό διάστημα. Οι ιδιωτικές 

τράπεζες αποτελούν τον παλαιότερο τύπο τραπεζών που λειτούργησε στην Αίγυπτο με την έλευση των 

Ελλήνων, όμως φαίνεται ότι εξέλιπαν γύρω στο 260 π.Χ. και επανεμφανίστηκαν τον 1ο π. Χ. αι. Για το 

τραπεζικό σύστημα στην πτολεμαϊκή και τη ρωμαϊκή Αίγυπτο, βλ. Bogaert 1994. 
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νομισματικής πολιτικής, η οποία προέβλεπε αυστηρό έλεγχο στις συναλλαγές και επέβαλλε 

την υποχρεωτική μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε πτολεμαϊκό νόμισμα, γεγονός που 

προσέφερε στους Πτολεμαίους τη δυνατότητα μείωσης της πραγματικής αξίας των 

νομισμάτων τους, χωρίς το φόβο να στραφούν οι υπήκοοι προς τα ξένα νομίσματα166. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι το 210 π.Χ. ο Πτολεμαίος Δ΄ εισήγαγε ένα νέο νομισματικό σύστημα 

χάλκινων νομισμάτων, αποσκοπώντας στην εξάλειψη των οβολών ως νομισματικής μονάδας. 

Με το νέο σύστημα εξήντα φανταστικές χάλκινες δραχμές ισοδυναμούσαν με μία χάλκινη 

δραχμή που βασιζόταν στο παλαιό νομισματικό σύστημα ασημένιων νομισμάτων, και 

περίπου χίλιες φανταστικές χάλκινες δραχμές αντιστοιχούσαν σε ένα πραγματικό αργυρό 

τετράδραχμο. Όμως το νέο νομισματικό σύστημα χάλκινων νομισμάτων δεν αντικατέστησε 

εντελώς το παλαιό, με αποτέλεσμα οι χάλκινες δραχμές και οι οβολοί να παραμείνουν στην 

                                                 
166 O Πτολεμαίος Α΄ αντικατέστησε τον αττικό σταθμητικό κανόνα που είχαν ακολουθήσει οι τελευταίοι 

Φαραώ, οι τελευταίοι Πέρσες βασιλείς, ο Αλέξανδρος και ο Κλεομένης, με τον ελαφρύτερο ροδιακό σταθμητικό 

κανόνα, προσαρμοζόμενος στην πτωτική πορεία της αναλογίας του χρυσού προς τον άργυρο (1:12) (Muhs 2005, 

11). Η κυριαρχία του Πτολεμαίου Α΄ στις φοινικικές πόλεις και την Κυρήνη, καθώς και οι εμπορικές επαφές με 

την Καρχηδόνα και τις περιοχές όπου χρησιμοποιούνταν φοινικικά νομίσματα, φαίνεται πως οδήγησαν στην 

υιοθέτηση του ακόμη ελαφρύτερου φοινικικού σταθμητικού κανόνα. Έτσι, το βάρος των αργυρών 

τετραδράχμων μειώθηκε από τα 17.2 γρ αρχικά στα 15.7 γρ. και στη συνέχεια στα 14.9 γρ., για να καταλήξει 

στα 14.2 γρ. Ως προς τις κοπές, ο Πτολεμαίος Α΄ εξέδωσε χρυσά πεντάδραχμα, τα τρίχρυσα, βάρους 17,8 γρ και 

αξίας 60 δραχμών και εισήγαγε την κοπή ασημένιων δραχμών μειωμένου βάρους (3,6 γρ.), ασημένιων 

ημιδράχμων μειωμένου βάρους (1.8 γρ.) καθώς και χάλκινων νομισμάτων πιθανής αξίας 1½ οβολών (24 γρ.), 1 

οβολού (16 γρ.), ½ οβολού (8 γρ.), ¼ του οβολού (4 γρ.) και 1/8 του οβολού (2 γρ.) (Hazzard 1995, 74 -76, όπως 

παρατίθεται από τον Muhs 2005, 12). 

Η πτωτική πορεία του αργύρου συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου Β΄, με την 

αναλογία χρυσού:αργύρου να διαμορφώνεται στο 1:12.5 (Muhs 2005, 11). Η πτωτική πορεία του αργύρου 

υποδηλώνεται μέσα από την έκδοση χρυσών οκταδράχμων (μναιαίων), βάρους 28.4 γρ. και αξίας 100 δραχμών, 

καθώς και χρυσών τετραδράχμων (πεντηκονταδράχμων), βάρους 14.2 γρ. και αξίας 50 δραχμών. Αρχικά ο 

Πτολεμαίος Β΄ διατήρησε το νομισματικό σύστημα μειωμένου βάρους που εισήγαγε ο Πτολεμαίος Α΄. Όμως 

κάποια στιγμή μετά το 260 π.Χ., απέσυρε την αργυρή δραχμή μειωμένου βάρους και εισήγαγε την κοπή βαριών 

χάλκινων νομισμάτων αξίας 1 δραχμής (96 γρ.), και αξίας 3 οβολών (48 γρ.) αντίστοιχα. Έπειτα, κάποια στιγμή 

μετά το 250 π.Χ., όλα τα χάλκινα νομίσματα αντικαταστάθηκαν με ελαφρύτερα, αξίας 1 δραχμής (72 γρ.), 2 

οβολών (24 γρ.), 1 οβολού (12 γρ.), ½ οβολού (6 γρ.), 3/8 του οβολού (4,5 γρ.) και ¼ του οβολού (3 γρ.), 

πιθανώς εξαιτίας αλλαγών στο φορολογικό σύστημα (Hazzard 1995, 64 -65 και 77 -78, όπως παρατίθεται από 

τον Muhs 2005). Βλ. και Mørkholm 1991, 101-111. 

Αυτό το σύστημα χάλκινων νομισμάτων μειωμένου βάρους διατηρήθηκε από τον Πτολεμαίο Γ΄ και από τον 

Πτολεμαίο Δ', μέχρι το 210 π.Χ. 
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κυκλοφορία. Για τον υπολογισμό των χρηματικών ποσών στους λογαριασμούς, η παλαιά 

χάλκινη δραχμή αναγνωριζόταν ως εξήντα νέες χάλκινες δραχμές και ο οβολός 

αναγνωριζόταν ως δέκα νέες χάλκινες δραχμές. Το 183 π.Χ. η χάλκινη δραχμή 

υποβαθμίστηκε ξανά από την αργυρή167. 

Νομισματικό 
Σύστημα (332 –περ. 

210 π.Χ.)  
Αργυρά 

5 στατήρες (ή 
τετράδραχμα) 

= 20 δρχ. 

1 στατήρας (ή 
τετράδραχμο) = 

4 δραχμές 

2 δραχμές 
= 6 οβολοί 1 δραχμή 1 οβολός 

Νομισματικό 
Σύστημα (περ. 210 -

183 π.Χ.)  
Χάλκινα 

1200 χάλκινες 
δραχμές 

240 χάλκινες 
δραχμές 

120 
χάλκινες 
δραχμές 

60 
χάλκινες 
δραχμές 

10 χἀλκινες 
δραχμές 

Πίν. 3: Αντιστοιχίες των πτολεμαϊκών νομισματικών συστημάτων (Μτφ. από Muhs 2005, 24). 

4. Η τήρηση λογαριασμών στην πτολεμαϊκή Αίγυπτο 

Η τήρηση λογαριασμών διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στη γραφειοκρατική δομή της 

πτολεμαϊκής διοίκησης. Όπως προαναφέρθηκε, οι βασιλικοί γραμματείς του κάθε νομού με 

τους τοπογραμματείς και τους κωμωγραμματείς τηρούσαν λεπτομερή αρχεία με λογαριασμούς 

καταγραφής γης, καθώς και των εσόδων και των εξόδων που σχετίζονταν με τις δημόσιες 

υποθέσεις168. Επιπλέον, οι οικονόμοι με τους ἀντιγραφείς του κάθε νομού ήταν υπεύθυνοι για 

την τήρηση λογαριασμών κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης φόρων. Ακολουθεί η περιγραφή 

του νομοθετικού πλαισίου του συστήματος τήρησης λογαριασμών στο πλαίσιο του 

φορολογικού συστήματος τον 3ο αι. π.Χ169. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι δημοσιῶνες προπλήρωναν τους φόρους στο βασιλικό ταμείο και 

                                                 
167 Muhs 2005, 24. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Reekmans 1948, 15- 43 και  Reekmans 1951,  61-

119. 
168 Βλ. παραπάνω, σ. 44. Για τις καταγραφές γης όπως μαρτυρούνται μέσα από το αρχείο του βασιλικού 

γραμματέα Μεγχή, βλ. Crawford 1971. Για το αρχείο με τους λογαριασμούς καταγραφής γης του 

κωμογραμματέα στα Μάγδωλα, τα έγγραφα του οποίου βρέθηκαν μαζί με τα έγγραφα του Μεγχή, βλ. Verhoogt 

1988, 30-31 και 46. Για τους λογαριασμούς από το αρχείο της διοίκησης της κώμης Οξύρυγχα, βλ. Clarysse και 

Vandorpe 2008. Για τους πέντε λογαριασμούς εσόδων - εξόδων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης ξένων αξιωματούχων στην πόλη Κερκεόσιρι, στα πλαίσια της ετήσιας καταγραφής της παραγωγής, 

βλ. Verhoogt 2005. 
169 Τα στοιχεία προέρχονται από τον P.Rev. που χρονολογείται στη βασιλεία του Πτολεμαίου Β΄ και από τον 

P.Tebt. III 703, που χρονολογείται στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. και περιέχει οδηγίες του διοικητή προς έναν 

οικονόμο. 

47 
 



στη συνέχεια εισέπρατταν τους φόρους από τους φορολογούμενους μέσω φοροσυλλεκτών170. 

Η διαδικασία που περιγράφεται ονομαζόταν διαλογισμός171 και όλοι όσοι ασχολούνταν με 

τον πλειστηριασμό βασιλικών εσόδων ακολουθούσαν το ίδιο σύστημα172.  

                                                

1. Οι φοροσυλλέκτες κρατούσαν λογαριασμούς κατά τη διάρκεια της συλλογής των 

φόρων. 

2. Οι φοροσυλλέκτες παρέδιδαν αυτούς τους λογαριασμούς στον οἰκονόμο και τους 

ἀντιγραφείς μέχρι τη δέκατη ημέρα κάθε επόμενου μήνα173.  

3. Ο οἰκονόμος και ο ἀντιγραφεύς συνέτασσαν μηνιαίους περιληπτικούς λογαριασμούς, 

όπου σημειωνόταν η διαφορά εσόδων-εξόδων.  

4. Στη συνέχεια οι λογαριασμοί σφραγίζονταν από τον οικονόμο ενώπιον μαρτύρων και 

σφραγισμένα αντίγραφά τους δίνονταν σε καθέναν από τους συνεργάτες του φοροσυλλέκτη 

και τους μάρτυρες, καθώς και στο διοικητή και τον εκλογιστή174.  

5. Στο τέλος της περιόδου για την οποία είχε δημοπρατηθεί ο φόρος, και μέχρι τη 10η 

ημέρα του μήνα που ακολουθούσε, ο φοροσυλλέκτης και οι συνεργάτες του έπρεπε να 

ελέγξουν τους λογαριασμούς με τον οικονόμο και τον αντιγραφέα, και να συντάξουν ένα 

γενικό ετήσιο λογαριασμό (γενικόν λόγον175).  

α. Σε περίπτωση ελλείμματος καταγραφόταν το ποσό που είχε κατατεθεί, το 

υπόλοιπο του οφειλόμενου ποσού, οι μέρες πληρωμής, καθώς και το ποσό του χρέους για 

τον κάθε φοροσυλλέκτη. Οι φοροσυλλέκτες αποπλήρωναν το ποσό που όφειλαν μέσα 

στους τρεις πρώτους μήνες του επόμενου έτους.  

β. Σε περίπτωση πλεονάσματος, ο οικονόμος πλήρωνε στο δημοσιώνα και τους 

συνεργάτες του το ποσοστό που τους αναλογούσε μέσω μίας βασιλικής τράπεζας. 

6. Έπειτα ο οικονόμος έδινε αναφορά στον εκλογιστή και στον διοικητή, ο οποίος εξέταζε 

τους λογαριασμούς για πιθανό πλεόνασμα στα έσοδα που προέρχονταν από τα άλλα 

κτήματα176. 

 
170 Βλ. παραπάνω, σ. 45, υποσ. 163. 
171 P.Rev. 16, 1. 
172 P.Rev. 20, 11. 
173 Βλ. π.χ. τους λογαριασμούς των φοροσυλλεκτών της Θεμίστου Μερίδας που χρονολογούνται από το 254-

231 π.Χ.: SB XX 14577, SB XX 14578, CPR XIII 7-30. 
174 P.Rev. 18. 
175 P.Rev. 18. 
176 P.Rev. 18 - 19. 
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Ένα επιπλέον καθήκον του οἰκονόμου ήταν ο έλεγχος των λογαριασμών εσόδων σε κάθε 

κώμη ή σε κάθε τοπαρχία. Για τις πληρωμές φόρων σε νομίσματα, ο οικονόμος κατέγραφε 

μόνο τις πληρωμές στην τράπεζα177, και για τις πληρωμές σε σιτάρι και σε έλαιο, μόνο τις 

παραδόσεις στους σιτολόγους178. 

Η τήρηση λογαριασμών μαρτυρείται επίσης σε όλο το φάσμα της δημόσιας οικονομικής 

δραστηριότητας, από την τραπεζική λειτουργία (η οποία περιλάμβανε την τήρηση 

λεπτομερών αρχείων και λογαριασμών όλων των πληρωμών, των εσόδων και των εξόδων για 

κάθε οικονομική δραστηριότητα179), έως τα βασιλικά ταχυδρομεία180. 

Η τήρηση λογαριασμών φαίνεται ότι περιλαμβανόταν και στα καθήκοντα ενός κυβερνήτη 

πλοίου181. Είναι πιθανό να τηρούνταν καθημερινά λεπτομερείς λογαριασμοί με καταγραφές 

των εσόδων και των εξόδων. Λιγότερο λεπτομερείς λογαριασμοί ίσως κρατούνταν για να 

αιτιολογήσουν πληρωμές182. Παραμένει αβέβαιο αν η τήρηση των λογαριασμών γινόταν από 

                                                 
177 Τέτοιοι λογαριασμοί φαίνεται ότι είναι οι P.Petr. II 28, P.Hal. V 22, SB XX 14955, P.Tebt. III 1078, 

P.Tebt. III 1065, P.Tebt. III 1072. 
178 Τέτοιος λογαριασμός φαίνεται ότι είναι ο P.Tebt. III 859. 
179 Ενδεικτικά, βλ. P.Fuad.Univ. 3–4, (μεταξύ 246–222 π.Χ.), όπου αναφέρονται τα καθήκοντα ενός 

Αιγυπτίου υπαλλήλου του Κλειτάρχου, υπεύθυνου του λογιστηρίου στην κώμη Φεβίχι της τοπαρχίας της Κοίτης 

στον Ηρακλεοπολίτη νομό και αντιπροσώπου του βασιλικού τραπεζίτη Ασκληπιάδη. Ανάμεσα στα καθήκοντά 

του ήταν και η τήρηση ακριβών αρχείων των πληρωμών στο βασιλικό θησαυρό και να τα καταθέτει στην 

τράπεζα, εκτός και αν είχε ειδική εντολή για επί τόπου πληρωμή, καθώς και από την τήρηση λογαριασμών όλων 

των πληρωμών, και των εσόδων και των εξόδων.  

Για διαφόρων ειδών λογαριασμούς που τηρούνταν στις τράπεζες, βλ. BGU X 1921, από το αρχείο του 

Νικάνωρος, τραπεζίτη στη βασιλική τράπεζα της Οξυρύγχου, BGU X 1925 από το αρχείο της βασιλικής 

τράπεζας των Θηβών, P.Petr. III 63 και P.Petr. III 66 από το αρχείο του Πύθωνα, τραπεζίτη στη βασιλική 

τράπεζα στην Κροκοδιλόπολη. Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τραπεζικές αποδείξεις, όπου 

καταγράφεται όχι μόνο η συναλλαγή αλλά και το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό. Βλ. BGU VI 1313, 1315, 

1317, 1318, 1354, 1357, 1364, 1378, 1421, O.Bodl. Ι 50, 53, 62, 78, 81, O.Cair. GPW 23, O.Leid. 19, O.Wilck. 

350, O.Ashm. 1. 
180 Βλ. P.Hib. Ι 110 V, που χρονολογείται μεταξύ 259 - 253 π.Χ. και καταγράφει ένα λογαριασμό διάρκειας 

οκτώ ημερών, απόσπασμα από μία εφημερίδα του χειριστή ενός βασιλικού ταχυδρομείου. Οι εγγραφές 

αναφέρουν τη λήψη και την αποστολή κυλίνδρων (μάλλον με λογαριασμούς και δημόσια έγγραφα). 
181 Για τις πληροφορίες που ακολουθούν για την τἠρηση λογαριασμών στα πλοία, βλ. Vinson 1998, 40, 42-

43, 96. 
182 Οι εγγραφές στους λογαριασμούς πλοίων που μαρτυρούν την αγορά κεριού από τον κυβερνήτη, εκτός 

από τις ανάγκες συντήρησης του πλοίου, ίσως αντικατοπτρίζουν την τήρηση αρχείων σε κέρινες πινακίδες. 
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τον ίδιο τον κυβερνήτη ή αν αποτελούσε καθήκον ορισμένων γραφέων183. 

5. Το καθεστώς γαιοκτησίας στην Πτολεμαϊκή Αίγυπτο184 

Ως προς τη φύση της κατοχής γης στους νομούς, οι Έλληνες δεν είχαν ακριβή ορολογία 

για τις κατηγορίες της γης. Η Αίγυπτος ήταν χώρα δορίκτητος και όλη η γη ανήκε τυπικά 

στον βασιλιά185. Από την οπτική της βασιλικής διοίκησης, η γη διακρινόταν σε δύο 

τύπους186: στη γη που απέδιδε ενοίκιο στο βασιλιά (βασιλικὴ γῆ187) και στη γη που δεν 

απέδιδε ενοίκιο (γῆ ἐν ἀφέσει188). Στην τελευταία κατηγορία ανήκε η γη των ναών, η 

κληρουχική γῆ189, οι δωρεές190 και η ἰδιόκτητος γῆ191. Αν και η βασιλική και η κληρουχική γη 

                                                                                                                                                         
Αυτή η άποψη ενισχύεται από την ύπαρξη μιας τουλάχιστον κέρινης πινακίδας (SB IV 7451), με λογαριασμό 

εξό

γές και στη συνέχεια ένας γραφέας χρησιμοποιούσε τα στοιχεία αυτά ως βάση για να 

συντά

ς γαιοκτησίας στην πτολεμαϊκή Αίγυπτο, βλ. Manning 2003. Για μία σύντομη 

επισ

είχαν 

εξασφ βέρνησης της Αιγύπτου έναντι των άλλων διαδόχων (Manning 2003, 158). 

 Οξυρυγχίτη νομό. Για τους 

βασ

κή περίοδο οι καλλιεργητές γης ἐν ἀφέσει είχαν απλή κατοχή και 

όχι πλ

δων των επιβατών του πλοίου (και όχι του καπετάνιου), που χρονολογείται τον 3ο αι. π.Χ.  
183 Δεδομένου του μικρού μέγεθους του πλοίου, φαίνεται ότι ήταν απίθανο πολλά πλοία να έχουν έναν 

μόνιμο υπάλληλο εν πλω, ώστε να κρατά λογαριασμό των εξόδων του πλοίου. Έτσι, ο κυβερνήτης είτε 

συνέλλεγε γραπτή απόδειξη για κάθε συναλλαγή (το οποίο σημαίνει είτε ότι κάθε άτομο με το οποίο 

συναλλασόταν ήταν εγγράματο ή ότι υπήρχε ένας γραμματέας για να γράφει την απόδειξη), είτε σημείωνε με 

κάποιο τρόπο τις συναλλα

ξει λογαριασμούς. 
184 Αναλυτικά για το καθεστώ

κόπηση, βλ. Momson 2010. 
185 Ο πλήρης έλεγχος της γης της Αιγύπτου και των φυσικών πηγών της δεν ήταν ούτε εφικτός ούτε 

επιθυμητός από τους Πτολεμαίους. Η χρήση του όρου δορίκτητος υποδήλωνε ότι οι Πτολεμαίοι 

αλίσει το δικαίωμα διακυ
186 Westermann 1920, 121. 
187 Στην κατηγορία της βασιλικής γης ανήκε όλη η γη που η διοίκηση μίσθωνε άμεσα στους βασιλικούς 

γεωργούς, με προσωπικό ετήσιο συμβόλαιο του οποίου οι όροι προσαρμόζονταν και υπόκεινταν σε συχνές 

αλλαγές. Το ποσό της μίσθωσης βρισκόταν σε συνάρτηση με την ετήσια παραγωγή, υποδηλώνοντας την 

ευελιξία του πτολεμαϊκού συστήματος και την προσαρμογή στις αγροτικές συνθήκες της αγροτικής παραγωγής. 

Αυτοί οι άμεσοι μισθωτές της βασιλικής γης ονομάζονταν βασιλικοὶ γεωργοί και είχαν κύρος και προνόμια, 

όπως η παρουσία τους μόνο μπροστά στα ελληνικά δικαστήρια σε περίπτωση δίκης. Τα περισσότερα στοιχεία 

γι’ αυτή τη γη προέρχονται από τον Αρσινοήτη, τον Ηρακλεοπολίτη και τον

ιλικούς γεωργούς στην πτολεμαϊκή Αίγυπτο βλ ενδεικτικά Rowlandson 1985. 
188 Πρέπει να σημειωθεί ότι στην πτολεμαϊ

ήρη ιδιοκτησία.Westermann 1920, 121. 
189 Οι κληρούχοι ήταν στρατιωτικοί άποικοι. Οι πρώτοι Πτολεμαίοι αποφάσισαν να εγκαταστήσουν 

μισθοφόρους στην Αίγυπτο ώστε να αποκτήσουν έμπιστη στρατιωτική δύναμη όποτε χρειαζόταν. Τους δίνονταν 

κλήροι σύμφωνα με τη θέση τους. Με τη διανομή κληρουχικών κτημάτων, σκοπός των Πτολεμαίων ήταν να 
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κυριαρχούσαν στον Αρσινοΐτη νομό, εντούτοις φαίνεται πως δεν συνέβαινε το ίδιο σε όλες 

τις περιοχές της Αιγύπτου192.  

Η κατάκτηση της Αιγύπτου από τον Αλέξανδρο Γ΄ σηματοδότησε την αύξηση της 

παραγωγής, ο ρυθμός της οποίας επιταχύνθηκε προοδευτικά επί των πρώτων Πτολεμαίων. Η 

εγκατάσταση των Ελλήνων και των άλλων εθνοτήτων στην αιγυπτιακή χώρα ευνόησε όχι 

μόνο την αύξηση των καλλιεργειών τόσο σε έκταση όσο και σε ποικιλία, με είδη που 

καλλιεργούνταν για πρώτη φορά στην Αίγυπτο193, αλλά και την εκτροφή νέων ειδών 

οικόσιτων ζώων. Επιπλέον εισήχθησαν νέες μέθοδοι καλλιέργειας με τη χρήση αρότρων με 

σιδερένιο υνί και εργαλείων από σίδηρο. Παράλληλα διαδόθηκε η χρήση ελληνικών 

                                                                                                                                                         
διασφαλίσουν άμεσο έλεγχο της νέας γης, να εγκαταστήσουν νέους πληθυσμούς, και να αποκομίσουν όσο το 

δυνατόν περισσότερα νέα έσοδ  για το κράτος καθώς και για τους αξιωματούχους του. α  
190 Η πτολεμαϊκή δωρεά είχε προγόνους στα μεγάλα κτήματα της φαραωνικής Αιγύπτου και στην περσική 

περίοδο (Manning 2003, 116). Οι Πτολεμαίοι έδωσαν ειδικά φορολογικά προνόμια και μεγάλες δωρεές γης 

στους ιερείς, τους στρατιώτες, και τις άλλες ελίτ, των οποίων η πίστη ήταν ζωτική για την πολιτική 

σταθερότητα. Αντίθετα υπέβαλαν τους Αιγύπτιους χωρικούς και τους ιδιοκτήτες γης σε ένα βαρύ φορολογικό 

καθεστώς που αποθάρρυνε την επένδυση και έτεινε να διαιωνίσει την γεωργία για συντήσηση σε μικρή κλίμακα 

(Monson 2010). Η πιο γνωστή δωρεά είναι αυτή του διοικητή του Πτολεμαίου Β΄, βλ. παρακάτω, σ. 54 και 

υποσ. 202 και 212. Το ενδιαφέρον του βασιλιά γι’ αυτή τη δωρεά συνδεόταν με τα ιδιωτικά συμφέροντα του 

Απολλωνίου και του Ζήνωνα.  
191 Το καθεστώς ιδιωτικής γης στην πτολεμαϊκή Αίγυπτο είναι περίπλοκο. Η ιδιοκτησία γης προϋποθέτει τα 

νομικά δικαιόματα όχι μόνο της χρήσης της γης αλλά επίσης και της μεταβίβασής της μέσω πώλησης ή 

κληρονομιάς. Οι ιδιοκτήτες γης στην πτολεμαϊκή Αίγυπτο είχαν αυτά τα δικαιώματα και σώζονται πολλά 

στοιχεία για κληρονομικές μεταβιβάσεις, ιδιωτικές πωλήσεις γης και πλειστηριασμούς βασιλικής γης σε ιδιώτες. 

Manning 2003, 193-97, 205-9. 
192 Manning 2003. 
193 Υπήρχε σε ορισμένο βαθμό πειραματισμός σε νέες καλλιέργειες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν 

ελαιόδεντρα, ροδιακά λάχανα, σκόρδο από τη Λυκία. Για παράδειγμα, όσον αφορά στην καλλιέργεια σιταριού, 

οι Έλληνες έχουν εισαγάγει πολλές ποικιλίες γυμνού και σκληρού σιταριού, πλούσιου σε γλυκίδια, ανάμεσα 

στις εισαγωγές ξεχωρίζουν αυτές από τη Συρία, από τη Μηδία και από την Καλαβρία. Ο σπόρος των νέων ειδών 

ήταν απαλλαγμένος από την παχιά φλούδα και έτσι το κοπάνισμα και το άλεσμα μπορούσαν να γίνουν με 

μηχανικές μεθόδους όπως οι μύλοι, αποφεύγοντας τις παραδοσιακές χειροκίνητες μεθόδους με τη μυλόπετρα 

και τον τρίφτη που χρησιμοποιούνταν για τα ντυμένα σιτάρια. Εδώ πρόκειται για μια αληθινή επανάσταση της 

αιγυπτιακής γεωργίας. Η καλλιέργεια του σιταριού που προτιμούσαν οι Έλληνες άποικοι φαίνεται ότι ήταν 

αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης και όχι βασιλική απόφαση. Τέλος αναφέρεται ότι η καλλιέργεια 

αμπελώνων ήταν κυρίως δραστηριότητα των Ελλήνων και η μισή παραγωγή κρασιού ανήκε στους κληρούχους 

οι οποίοι είχαν φορολογικά πλεονεκτήματα (Manning 2003, 116). 
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μηχανικών εφευρέσεων, όπως η χρήση διαφόρων τύπων υδραντλιών και πιθανώς των 

κο

του συστήματος άρδευσης που 

βρισκόταν υπό την εποπτεία των τοπικών αξιωματούχων195. 

                                                

χλιωτών πιεστηρίων ελαίων και σταφυλιών194.  

Επιπλέον η συστηματική άρδευση ήταν εφικτή μέσω δεξαμενών συγκράτησης των 

υδάτων, καναλιών για τη διοχέτευσή τους στα κτήματα, αναχωμάτων για την απομάκρυνση 

του πλεονάζοντος νερού καθώς και μηχανών ανύψωσης του νερού σε μεγαλύτερη στάθμη. Η 

νέα γη ήταν καλλιεργήσιμη χάρη στη συνεχή συντήρηση 

 
194 Rostovtzeff 1941, 59-69, 351-380. 
195 Rostovtzeff 1941. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ   ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟ ::   

ΗΗ   ΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗ   ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΩΩΝΝ   ΣΣΤΤΑΑ   ΚΚΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ   ΤΤΗΗΣΣ   ΚΚΩΩΜΜΗΗΣΣ   ΦΦΙΙΛΛΑΑΔΔΕΕΛΛΦΦΕΕΙΙΑΑΣΣ   

ΤΤΟΟΥΥ   ΑΑΡΡΣΣΙΙΝΝΟΟΪΪΤΤΗΗ   ΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ ..       

Α. Τα κτήματα στην κώμη Φιλαδέλφεια του Αρσινοΐτη νομού 𐅼 Η διαχείριση των 

κτημάτων 

Η κώμη Φιλαδέλφεια, που έλαβε το όνομά της από τον ιδρυτή της Πτολεμαίο Φιλάδελφο, 

τοποθετείται γεωγραφικά στα βορειοανατολικά του Αρσινοΐτη νομού, όπως ονομάστηκε από 

τον Πτολεμαίο Β΄ η σημερινή περιοχή του Φαγιούμ196. Τον 3ο αι. π.Χ. χάρη σε εκτενή 

εγγειοβελτιωτικά έργα Ελλήνων μηχανικών, μεγάλες εκτάσεις της ερήμου γύρω από τη λίμνη 

Μαρεώτιδα μετατράπηκαν σε καλλιεργήσιμες περιοχές, οι οποίες εκχωρήθηκαν στους 

Έλληνες αποίκους που έρχονταν στην Αίγυπτο και κατατάσσονταν στο στρατό του 

Πτολεμαίου Β΄ με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Με την παραχώρηση 

κληρουχικών κτημάτων και την εγκατάσταση των μισθοφόρων σε οικισμούς που ορισμένες 

φορές δημιουργήθηκαν ειδικά γι’ αυτούς, όπως στην περίπτωση της Φιλαδέλφειας, ο 

Πτολεμαίος επιδίωκε τόσο την εγκατάσταση των νέων πληθυσμών, όσο και την εδραίωση της 

δύναμής του στη νέα γη, καθώς και την εκμετάλλευση όσο το δυνατόν περισσότερων νέων 

εσόδων για το βασιλικό ταμείο και τους αξιωματούχους197. 

Η πλειοψηφία των κτηματικών περιουσιών στην πτολεμαϊκή Αίγυπτο αποτελούνταν από 

την ιδιοκτησία ή την καλλιέργεια μικρών τμημάτων γης, διάσπαρτων στη λεπτή λωρίδα 

καλλιεργήσιμης γης της κοιλάδας του Νείλου198. Τέτοιας μορφής κτηματική περιουσία στη 

Φιλαδέλφεια κατά το πρώτο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. είχε η Ειρήνη, η οποία καλλιεργούσε γη 

από την κληρονομιά της μητέρας της, μισθωμένη βασιλική γη και μισθωμένη γη από 

δωρεά199. Η κατακερματισμένη κτηματική περιουσία πολλές φορές περιλάμβανε γη που 

βρισκόταν σε διαφορετικές κώμες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περιουσία που 

                                                 
196 Η περιοχή του Φαγιούμ είναι μία λεκάνη περιστοιχισμένη από χαμηλούς λόφους και έρημο, με υψόμετρο 

κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, της οποίας η ύδρευση εξασφαλίζεται από τον Μπάχρ Γιούσεφ (Κανάλι του 

Ιωσήφ), παραπόταμο του Νείλου, του οποίου τα νερά χύνονται στη λίμνη Μπέρκατ ελ-Καρούν (Μαρεώτιδα) 

(Turner 2007). 
197 Turner 2007. Αναλυτικά για την κώμη Φιλαδέλφεια, βλ. τη μονογραφία ενός εκ των δύο ανασκαφέων 

της: Viereck 1928 και συνοπτικά, βλ. Rostovtzeff 1967, 8-15. Για την κληρουχική γη, βλ. παραπάνω, σ. 50 και 

υποσ. 189. 
198 Manning 2003, 50. 
199 Βλ. παρακάτω, σ. 56-57 και 86. 
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περιγράφεται στα όστρακα που βρέθηκαν στην κώμη Φιλαδέλφεια, τα οποία μαρτυρούν 

κατοχή γης και στη γειτονική Φιλωτερίδα κατά το δεύτερο ή το τρίτο τέταρτο του 3ου αι. 

π.Χ.200. Κατακερματισμένη ήταν και η περιουσία του Απολλωνίου, διοικητή του Πτολεμαίου 

Β΄, η οποία αποτελούνταν τουλάχιστον από τη δωρεά στο Μεμφίτη νομό, η οποία 

περιλάμβανε διάσπαρτα τμήματα γης γύρω από διάφορες κώμες201, καθώς και από τη δωρεά 

στην κώμη Φιλαδέλφεια, η οποία ωστόσο κάλυπτε μία μεγάλη ενιαία έκταση 10000 αρούρων 

(λίγο περισσότερο από 27 χλμ2)202. 

Στις εργασίες που πραγματοποιούνταν στα κτήματα περιλαμβάνονταν η φύτευση και η 

καλλιέργεια αμπελώνων, οπωρώνων, ελαιοδέντρων, σιτηρών και λαχανικών, η παραγωγή 

κρασιού και ελαίου, ο θερισμός της σοδειάς, η εκτροφή οικόσιτων ζώων, η ύφανση, οι 

εμπορικές συναλλαγές, η μεταφορά προϊόντων κ.ά. Έτσι ήταν απαραίτητη η απασχόληση όχι 

μόνο μόνιμου και εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και περιστασιακών εργατών203. Ειδικά 

το κτήμα του Απολλωνίου μοιάζει να ήταν ένα πρότυπο κτήμα ή ένα πειραματικό 

αγρόκτημα204, αν και ορισμένοι πειραματισμοί όπως η καλλιέργεια παπαρούνας φαίνεται ότι 

απ

                                                

έτυχαν205. 

Παρόλο που ο Αρσινοΐτης νομός βρισκόταν κάτω από το επίπεδο της θάλασσας 

εξασφαλίζοντας τη συνεχή παροχή νερού μέσα από τα κανάλια χωρίς την εξάρτηση από τις 

 
200 Περισσότερα για το αρχείο των οστράκων της Φιλαδέλφειας, βλ. παρακάτω, σ. 57 και υποσ. 225. 
201 Για τη δωρεά του Απολλωνίου στο Μεμφίτη νομό, βλ. Wipszycka 1961. 
202 Για τη δωρεά του Απολλωνίου στη Φιλαδέλφεια η βιβλιογραφία είναι πολύ μεγάλη. Ενδεικτικά, βλ. 

Rostovtzeff 1922 και παραπάνω, υποσ. 190 και παρακάτω, υποσ. 212. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον 

Rostovtzeff, η κώμη της Φιλαδέλφειας και η ενδοχώρα της με το κτήμα του Απολλωνίου αποτελούσε 

μικρογραφία της Αιγύπτου εκείνης της περιόδου (Rostovtzeff 1967, 129). Στην πραγματικότητα όμως το κτήμα 

του Απολλωνίου φαίνεται πως ήταν μοναδικό σε μία μοναδική περιοχή και η ύπαρξή του μαρτυρείται για μία 

σύντομη χρονική περίοδο (Davies 1984, 272). 
203 Οι εργαζόμενοι στο κτήμα του ανωνύμου, ανάλογα με την εργασία στην οποία εξειδικεύονταν, 

ονομάζονταν σκορδευταί, σκαφείς, χεροκόποι και ομαλείς, καλαμοκόποι και χηνοβοσκοί. Επίσης υπήρχαν και 

πολλοί χειρώνακτες όπως οικοδόμοι, κεραμείς, ωλενοστρόφοι και ένας σιτοποιός. Άλλοι εργάτες ασχολούνταν 

με την ύφανση χιτώνων και ιματίων, άλλοι με την αγορά και τη μεταφορά λιναριού και λιναρόσπορου. Μία 

κατασκευάστρια στεφανιών αναφέρεται στο BGU VII 1528. Εκτός από τους άνδρες εργάζονταν και αγόρια στις 

πιο ελαφριές εργασίες, όπως στη συγκέντρωση ριζών και στη μεταφορά τους με καλάθια, στα χωράφια με το 

κύμινο, αλλά και στο σκάψιμο και στη στήριξη των κλημάτων. Επιπλέον στα όστρακα εμφανίζονται συνέχεια 

όνοι ως υποζύγια, ιδιόκτητα και μισθωμένα. 
204 Για τους πειραματισμούς στη δωρεά της Φιλαδέλφειας, βλ. Orrieux 1983, 77–97. 
205 Βλ. π.χ. Crawford 1973, για την αποτυχημένη προσπάθεια καλλιέργειας παπαρούνας. 
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πλημμύρες του Νείλου, η συστηματική γεωργική παραγωγή απαιτούσε συστηματική άρδευση 

η οποία μαρτυρείται στο αρχείο του Ζήνωνα μέσω της κατασκευής και της συντήρησης ενός 

νέου αρδευτικού συστήματος με κανάλια και αποστραγγιστικές ζώνες με προχώματα για την 

απομάκρυνση των πλεοναζόντων υδάτων206. Ο P. Lille 1 πιθανόν παρουσιάζει ένα σχηματικό 

πλάνο του αρδευτικού δικτύου της δωρεάς, στο οποίο το κτήμα εμφανίζεται να υποδιαιρείται 

σε σαράντα τουλάχιστον τμήματα, καθένα περίπου 250 αρουρών207. 

Η διαχείριση των κτημάτων 

Στην πτολεμαϊκή Αίγυπτο η διαχείριση της γης θα μπορούσε να γίνεται:  

και δεν ήταν δούλος, σε 

ημάτων ή του συνόλου της γης σε τρίτους, είτε μέσω 

συ

ς υπόψη την 

απ

ποσότητας και του είδους των καλλιεργειών προς το διαχειριστή του κτήματος210 και τον 

• είτε από τον ιδιοκτήτη και την οικογένειά του,  

• είτε μέσω ενός διαχειριστή που αποκαλούνταν οἰκονόμος 

αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στην Αττική του 5ου και 4ου αι. π.Χ.208,  

• είτε μέσω της μίσθωσης τμ

νδυασμού αυτών των μεθόδων.  

Ο ιδιοκτήτης της γης αποφάσιζε για την καλύτερη δυνατή επιλογή ανάλογα με το μέγεθος 

της περιουσίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση και ευκολία του, λαμβάνοντα

όσταση του κτήματος από τον τόπο διαμονής του και τις υποχρεώσεις του209. 

Ο Απολλώνιος εκμεταλλεύτηκε την οικονομική προοπτική που του προσέφερε η δωρεά 

στη Φιλαδέλφεια, έχοντας ενεργό ρόλο στη διαχείριση μέσω υπομνημάτων με υποδείξεις της 

                                                 
206 Rostovtzeff, 1967, 59-69. Στον PCZ III 59388, ο Απολλώνιος δίνει οδηγίες για την διαπλάτυνση μιας 

διώρυ

νοπτική ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με τον P. Lille 1 και τη σχετική βιβλιογραφία, βλ. 

Ma

τλος 

επίτρ

 τρόπο διαχείρισης της γης στον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο γενικότερα, βλ. Carlsen 

2002,

γας ανάμεσα στη Φιλαδέλφεια και τη λίμνη. 
207 Για μία συ

nning 2003. 
208 Βλ. Chandezon 2011, 106-107, για τον οποίο δεν είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι οι διαχειριστές της 

ιδιωτικής γης αποκαλούνταν οικονόμοι όπως και οι υπάλληλοι της πτολεμαϊκής διοίκησης που ασχολούνταν με 

τα οικονομικά ζητήματα και τη συλλογή φόρων. Ο τρόπος οργάνωσης της βασιλικής οικονομίας αποτελούσε 

πρότυπο διαχείρισης. Με αυτόν τον τρόπο ο Chandezon ερμηνεύει το γεγονός ότι δεν επικράτησε ο τί

οπος, που χρησιμοποιούνταν για τους διαχειριστές των περιουσιών στην Αττική τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. 
209 Για τον

 117. 
210 Βλ. τις επιστολές του Απολλωνίου προς το Ζήνωνα με οδηγίες για τη διαχείριση της δωρεάς PCZ II 

59156, 59157, 59159, 59162. Μάλιστα στον PCZ II 59180 ο Απολλώνιος εγκρίνει τις δαπάνες του Ζήνωνα 
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έλεγχο των λογαριασμών211. Τα καθήκοντά του ως διοικητή του Πτολεμαίου Β΄ και η 

διαμονή του στην Αλεξάνδρεια είχαν ως αποτέλεσμα την ανάθεση της διαχείρισης των 

κτημάτων του σε διαχειριστές. Διαχειριστής της δωρεάς στη Φιλαδέλφεια ήταν μέχρι τον 

Απρίλιο του 256 π.Χ. ο Πανακέστωρ. Έπειτα τον διαδέχτηκε ο Ζήνων, γιος του Αγρεοφώντα, 

από την Καύνο στην Καρία της Μικράς Ασίας212. Τα καθήκοντα του Ζήνωνα περιλάμβαναν 

το σύνολο των υποθέσεων που σχετίζονταν με τη δωρεά, και την ενασχόληση με κάποιες 

υποθέσεις στη δωρεά του Απολλωνίου στο Μεμφίτη νομό213. Επιπλέον, μεγάλο μέρος της 

γης ήταν μισθωμένο σε κληρούχους και σε μία ομάδα Αιγύπτιων καλλιεργητών από την 

Ηλιούπολη, η οποία καλλιεργούσε 1000 άρουρες από τη γη της δωρεάς214. Τον Ζήνωνα 

διαδέχθηκε στη διαχείριση της δωρεάς ο Εὑκλῆς, ο οποίος φαίνεται ότι είχε δυσκολίες στο να 

ακολουθήσει το σύστημα διαχείρισης του Απολλωνίου. Παρόλο που δεν είναι δυνατόν να 

υποστηριχθεί ότι υπήρχε ένα κεντρικό σημείο διαχείρισης του συνόλου των περιουσιακών 

στοιχείων του Απολλωνίου, όπως συνέβαινε στην περίπτωση του Αππιανού τον 3ο αι. μ.Χ.215, 

εντούτοις o Chandezon διαπιστώνει ότι στις περιπτώσεις των μεγάλων περιουσιών συνήθως 

εντοπίζονται δύο σφαίρες διαχείρισης, αλλά μόνο ένα επίπεδο διαχειριστών216.  

Αν και το αρχείο του Λεοντίσκου προσφέρει μία εικόνα του τρόπου διαχείρισης μίας 

συνηθισμένης περιουσίας μεσαίου μεγέθους, η περίπτωση της Ειρήνης είναι ιδιαίτερη. Αν και 

ο σύζυγός της παρουσιαζόταν ως κύριός της όποτε χρειαζόταν, εντούτοις φαίνεται ότι η 

Ειρήνη διαχειριζόταν η ίδια την περιουσία της, γεγονός σχετικά ασυνήθιστο για μία γυναίκα 

                                                                                                                                                         
σχετικά με τη δωρεά. Εντούτοις οι οδηγίες του Απολλωνίου δεν τηρούνταιν κατά γράμμα, όπως υποδεικνύει η 

υπερπαραγωγή και η αποτυχημένη καλλιέργεια παπαρούνας. Βλ. Crawford 1973, 245. 
211

212

215

216

 Βλ. παρακάτω, σ. 72. 

 Ο Ζήνων ήλθε στην Αίγυπτο και εργάστηκε για τον Απολλώνιο, ο οποίος ίσως καταγόταν και αυτός από 

την Καρία (βλ. Manning 2003, 110, υποσ. 67). Από το 261 π.Χ. ως το 256 π.Χ., ο Zήνων ασχολούνταν με τη 

διαχείριση των εμπορικών υποθέσεων του Απολλωνίου στην Αίγυπτο και στην Παλαιστίνη. Ενδεικτικά, βλ. 

Clarysse και Vandorpe 1995, Orrieux 1985 και παραπάνω, υποσ. 190 και 202. 
213 Τη διαχείριση των κτημάτων στη Φιλαδέλφεια είχαν ο Αδαίος και ο Νίκωνας κατά τα έτη 258-257 π.Χ., 

οι οποίοι έχασαν την εύνοια του Απολλωνίου το επόμενο έτος, ίσως εξαιτίας ατασθαλιών. Στη συνέχεια η 

διαχείριση ανατέθηκε στον Αρτεμίδωρο, γιο του Σωχάρη. 
214 Manning 2003, 113, όπου και η σχετική βιβλιογραφία για περαιτέρω ανάλυση. 

 Βλ. Rathbone 1991. 

 Βλ. Chandezon 2011, 108. 
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στον Αρσινοΐτη νομό. Η υψηλή κοινωνική της θέση217 επέτρεπε τον αποτελεσματικό 

χειρισμό της γραφειοκρατίας που αφορούσε στη βασιλική γη την οποία μίσθωνε, αλλά όσον 

αφορά στις οικονομικές σχέσεις με τους άνδρες συνεργάτες της καθώς και στη διαχείριση 

των μετρητών και της παραγωγής εντοπίζονται προβλήματα που πιθανόν να μην οφείλονται 

στην έλλειψη επιχειρηματικών ικανοτήτων αλλά σε πιθανά προβλήματα ροής χρημάτων218. 

Μέχρι το 185/4 π.Χ. η Ειρήνη μίσθωνε γη από δωρεά και βασιλική γη και το μεγαλύτερο 

μέρος του εισοδήματός της προερχόταν από έναν αμπελώνα, έναν οπωρώνα από βασιλική γη, 

έναν κήπο, φυτά αγριοκύμινου, έναν περιστερώνα και από τη μίσθωση της γης που είχε 

κληρονομήσει. Το 183/2 π.Χ. επέλεξε να μισθώσει τον οπωρώνα της στον Λεοντίσκο και 

τους συνεργάτες του, Θύμο και Τεσενούφι, οι οποίοι συμφώνησαν να πληρώνουν το ενοίκιο 

άμεσα στο κράτος, με αποτέλεσμα να γίνει μεσάζων μεταξύ του κράτους και του Λεοντίσκου 

χωρίς κάποιο όφελος219. Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 182 π.Χ. η Ειρήνη δανείστηκε 44 

τάλαντα και 4800 χάλκινες δραχμές από το Νίκανδρο, έναν Συρακούσιο κληρούχο γης 

έκτασης 80 αρουρών και ξαναμίσθωσε τον οπωρώνα στο Λεοντίσκο και τους συνεργάτες του 

πα

έσεων του κτήματος. Διαχειριστής του κτήματος θα 

μπορούσε επίσης να είναι και ο Γενής221, αν και στο BGU VII 1557 φέρεται να λαμβάνει 

σιτομετρία

                                        

ρά το γεγονός ότι δεν είχαν αποπληρώσει στο βασιλικό ταμείο ολόκληρο το ποσό του 

ενοικίου για το προηγούμενο έτος220.  

 Για τον ιδιοκτήτη της περιουσίας που καταγράφεται στα όστρακα της Φιλαδέλφειας, τα 

διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό του βαθμού συμμετοχής του στη 

διαχείριση του κτήματος. Γραφέας των οστράκων είναι πιθανόν ο Δημήτριος, που θα 

μπορούσε να είναι ο διαχειριστής του κτήματος ή ένας επιθεωρητής του εμπορεύματος, ή 

ένας υπεύθυνος των γεωργικών υποθ

 μαζί με άλλους εργάτες222. 

         
 Η Ειρήνη ήταν μακεδονικής καταγωγής, κόρη του Ορφέα, γνωστού από την επικοινωνία του με το 

Ζήνω

0, 198-202 και παρακάτω, σ.86. 
219 τα ο Λεοντίσκος να ήταν διαχειριστής της περιουσίας της Ειρήνης, βλ. παρακάτω, υποσ. 

224. 
220 Βλ. Pomeroy 1984, 158-160. Westermann κ.ά. 1940, 194-202. Για τους λόγους που πιθανόν να οδήγησαν 

την Ειρήνη σε αυτές τις αποφάσεις, βλ. παρακάτω, σ.86. 
221 BGU VII 1558. 
222 BGU VII, 16-17. 

217

να, και σύζυγος του Αγαμέμνωνα, γιου του αξιωματούχου στην Κιλικία Χρύσερμου. 
218 Βλ. Pomeroy 1984, 158-160, Westermann κ.ά. 194

 Για την πιθανότη
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Β. Η μορφή των λογαριασμών 

1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λογαριασμών.  

α. Υλικό στο οποίο καταγράφονται 

Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των σωζόμενων εγγράφων που σχετίζονται με τα κτήματα 

προέρχονται κυρίως από το αρχείο του Ζήνωνα223, με κάποια στοιχεία να προκύπτουν από το 

αρχείο του Λεοντίσκου224, το κύριο υλικό στο οποίο καταγράφονταν οι λογαριασμοί φαίνεται 

να είναι οι πάπυροι. Εντούτοις, όπως μαρτυρεί το αρχείο αποτελούμενο από τα όστρακα της 

Φιλαδέλφειας225, το φθηνό και εύκολα προσβάσιμο υλικό καταγραφής των οστράκων 

εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία τήρησης λογαριασμών. 

β. Καταγραφή του χρόνου  

Στους λογαριασμούς που χρονολογούνται στα πρώτα χρόνια της παραχώρησης της δωρεάς 

                                                 
223 Το αρχείο του Zήνωνα αποτελεί μία από τις πλουσιότερες πηγές πληροφόρησης για την οικονομική και 

κοινωνική ιστορία της πτολεμαϊκής Αιγύπτου. Πρόκειται για περίπου 1700 έγγραφα, η πλειοψηφία των οποίων 

είναι γραμμένα στην αρχαία ελληνική, με μερικά δίγλωσσα κείμενα στην αρχαία ελληνική και στη δημοτική, 

και ακόμη λιγότερα μόνο στη δημοτική. Τα έγγραφα αυτά προσφέρουν μία εικόνα των καθημερινών 

δραστηριοτήτων των Ελλήνων και των Αιγυπτίων στον Αρσινοΐτη νομό. Τα έγγραφα χρονολογούνται από το 

261-239 π.Χ. Η βιβλιογραφία για το αρχείο του Ζήνωνα είναι πολύ μεγάλη. Ενδεικτικά, βλ. Rostovtzeff 1967, 

Préaux 1947, Orrieux 1985, και συνοπτικά, βλ. Turner 1984, 141–44, Για παρατηρήσεις, βλ. Finley 1985β, 34–

36. 
224 Το αρχείο του Λεοντίσκου, αποτελούμενο μόλις από έξι παπύρους που καλύπτουν το χρονικό διάστημα 

από το 185 π.Χ. έως το 178 π.Χ., παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες της Ειρήνης. 

Ένας λογαριασμός που ασχολείται όχι μόνο με τον οπωρώνα αλλά και με τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες 

της Ειρήνης που καταγράφει το εισόδημα από τις οικίες και από τον περιστερώνα, τα έξοδα για την υποθήκη 

στο Νίκανδρο και για τις καθημερινές εργασίες στον αμπελώνα, οδήγησαν τους εκδότες του P.Col. II να 

προσδώσουν το αρχείο στην ίδια την Ειρήνη (Westermann κ.ά. 1940, 194-202). Ίσως όμως η ομάδα του 

Λεοντίσκου να διαχειριζόταν όχι μόνο τον οπωρώνα αλλά και την υπόλοιπη περιουσία της. 
225 Το αρχείο με τα εξήντα τρία όστρακα της Φιλαδέλφειας βρέθηκε στην εξωτερική γωνία ενός υπογείου. 

Τα όστρακα, στην πλειοψηφία τους, είναι γραμμένα από τον ίδιο γραφέα και χρονολογούνται στον 3ο αι. π.Χ. 

κατά τα χρόνια του Φιλαδέλφου ή του Ευεργέτη Α΄, και πιο συγκεκριμένα κατά το διάστημα 273/2 – 268/7 π.Χ. 

ή κατά το 235/4 – 230/29 π.Χ.. Τα όστρακα προσφέρουν πληροφορίες για τις εσωτερικές δραστηριότητες και 

κάθε λειτουργία ενός μεγάλου κτήματος: για τη σπορά και τη συγκομιδή, για τα έσοδα και τις δαπάνες, τις 

αγορές και τις πωλήσεις, για τα ονόματα και την πληρωμή των γεωργών και των χειρωνακτών, γα την 

απασχόλησή τους, το μισθό τους σε χρήματα ή σε είδος, για τη διανομή και τη χρήση του γεωργικού 

εξοπλισμού, για τη μεταφορά των γεωργικών προϊόντων και για παρόμοια θέματα (BGU VII, 14). 
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στον Απολλώνιο, τα έγγραφα που σχετίζονται με το σύστημα τήρησης λογαριασμών 

ακολουθούν είτε το μακεδονικό σύστημα χρονολόγησης226 είτε το αιγυπτιακό227, είτε και τα 

δύο συστήματα μαζί, αντιστοιχώντας τη μακεδονική ημερομηνία στην αντίστοιχη 

αιγυπτιακή228, ή χρησιμοποιώντας εναλλάξ μακεδονικούς και αιγυπτιακούς μήνες229. 

Εντούτοις φαίνεται ότι η δυσκολία του Ζήνωνα στην ακριβή αντιστοίχιση των δύο 

ημερολογιακών συστημάτων καθώς και η πιο διαδεδομένη χρήση του αιγυπτιακού 

ημερολογίου στους κύκλους που δραστηριοποιούνταν ο Ζήνων, οδήγησε στη χρήση μόνο του 

αιγυπτιακού ημερολογίου230. Επιπλέον, ο Ζήνων χρησιμοποιούσε ανάλογα με το είδος του 

εγγράφου είτε το βασιλικό έτος, η έναρξη του οποίου ποίκιλλε ανάλογα με τη βασιλική 

διαδοχή, είτε το οικονομικό έτος, που ξεκινούσε το μήνα Μεχείρ και έληγε την τελευταία 

μέρα του Τύβι231. 

Η χρήση μόνο του αιγυπτιακού ημερολογίου μαρτυρείται στα σωζόμενα έγγραφα από το 

                                                 
226 PCZ Ι 59008, PCZ Ι 59012, PCZ Ι 59083, PCZ Ι 59087, PCZ Ι 59089, PCZ Ι 59090, PCZ Ι 59091, PCZ Ι 

59110, PCZ II 59167, PCZ III 59319, PCZ III 59320, PCZ III 59355, PCZ III 59398. P.Lond. VII 1933. 
227 PCZ Ι 59009, PCZ Ι 59112, PCZ Ι 59116, PCZ Ι 59117, PCZ Ι 59118, PCZ II 59147, PCZ II 59167, PCZ 

II 59206, PCZ II 59232, PCZ II 59253, PCZ II 59261, PCZ II 59274, PCZ II 59292, PCZ II 59293, PCZ II 

59296, PCZ II 59297, PCZ III 59302, PCZ III 59312, PCZ III 59317, PCZ III 59321, PCZ III 59327, PCZ III 

59333, PCZ III 59346, PCZ III 59357, PCZ III 59407, PCZ III 59476, PCZ III 59497, PCZ III 59499, PCZ III 

59517, P.Lond. VII 1974, P.Lond. VII 1988, P.Lond. VII 1991, P.Lond. VII 1993, P.Lond. VII 1994, P.Lond. 

VII 1995, P.Lond. VII 2000,   
228 PCZ II 59147, PCZ III 59328, PCZ III 59417. 
229 P.Lond. VII 2002, PCZ III 59327. 
230 Ενδεικτικά, βλ. PCΖ ΙΙ 59176 + P.Lond. VII  2167, όπου από το στίχο 105 κ.ε. σταματά η χρήση του 

μακεδονικού ημερολογιακού συστήματος και οι ημερομηνίες που ακολουθούν βασίζονται στο αιγυπτιακό 

ημερολόγιο (Grier 1934, 22-23 και 61, υποσ. 22). 
231 Το αιγυπτιακό ημερολογιακό σύστημα που ξεκινούσε την 1η του Θώθ δεν εμφανίζεται στους ελληνικούς 

παπύρους της περιόδου αλλά εντοπίζεται στα δημοτικά έγγραφα (Grier 1934, 22-23 και 61, υποσ. 22.). 

Μακεδονικοί Μήνες  Αιγυπτιακοί Μήνες 

Δῖος Ἀρτεμίσιος  Θῶυθ / Θωῦθ Φαμενώθ 

Ἀπελλαῖος Δαίσιος  Φαῶφι Φαρμοῦθι 

Αὐδναῖος Πάνημος  Ἀθύρ Παχών 

Περίτιος Λώιος  Χοίακ Παῦνι 

Δύστρος Γορπιαῖος / Γορπιεῖος  Τῦβι / Τῦβει Ἐπείφ 

Ξανδικός Ὑπερβερεταῖος  Μεχείρ / Μεχίρ Μεσορή 

Πίν. 4. Το μακεδονικό και το αιγυπτιακό ημερολόγιο. 
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αρχείο των οστράκων της Φιλαδέλφειας232 και από το αρχείο του Λεοντίσκου233. 

γ. Αριθμητικό σύστημα, νομισματικές μονάδες και μονάδες μέτρησης 

Για την καταγραφή των ποσών στους λογαριασμούς των κτημάτων, όπως άλλωστε και 

στους υπόλοιπους λογαριασμούς που σώζονται σε παπύρους της πτολεμαϊκής περιόδου, 

χρησιμοποιούνταν το αλφαβητικό σύστημα αρίθμησης234, ακολουθούμενο από τις μονάδες 

μέτρησης σιτηρών για τις συναλλαγές σε είδος235 ή τις νομισματικές μονάδες για τις 

συναλλαγές σε χρήμα236. Και ενώ οι Έλληνες γραφείς τηρούσαν λογαριασμούς με 

υπολογισμούς σε μονάδες αργύρου237 και αρτάβες σιταριού που διαιρούνταν σε 29, 30 ή 40 

                                                 
232 BGU VII 1505, 1. BGU VII 1506, 7. 8. 14. BGU VII 1507, 2. 5. BGU VII 1508, 1. BGU VII 1509, 2. 

BGU VII 1510, 5. BGU VII 1511, 7. 10. 14. 15. BGU VII 1512, 6. BGU VII 1514, 4. 10. BGU VII 1520, 6. 10. 

11. BGU VII 1525, 4. BGU VII 1529, 1. 5. BGU VII 1552, BGU VII 1553, 1. BGU VII 1554, 1. BGU VII 1555, 

1. BGU VII 1560, 5. 8. 12. 15. 
233 P.Mich. III 193, 11. P.Mich. III 200v, 1.1. 2.2. 2.9. 3.9. 3.16.   
234 Για το αλφαβητικό σύστημα αρίθμησης, βλ. παραπάνω, σ.34-35 και Παράρτημα ΙΙ, σ. 103-104.  
235 Το σιτάρι, εκτός από ένα βασικό αγαθό της διατροφής, στην πτολεμαϊκή Αίγυπτο ήταν επίσης ένα μέσο 

πληρωμής φόρων και σε μικρότερο βαθμό, ένα μέσο συναλλαγής. Μέχρι την έλευση των Πτολεμαίων το 

κυρίαρχο σιτηρό ήταν το κριθάρι (Hordeum vulgare, ελ. κριθή, δημ. ỉt ) και το δίκοκκο σιτάρι (Triticum 

dicoccum, ελ. ὂλυρα, δημ. Bdt ). Κατά την πτολεμαϊκή περίοδο επικράτησε η καλλιέργεια του σκληρού σιταριού 

(Triticum durum, ελ. πυρός, δημ. sw) και μέχρι τη ρωμαϊκή περίοδο το κριθάρι ήταν σπάνιο και η ὂλυρα  είχε 

σχεδόν εξαφανιστεί. Το σκληρό σιτάρι μοιάζει να ήταν η επίσημη υπολογιστική μονάδα στις αρχές της 

πτολεμαϊκής περιόδου, στην οποία μετατρέπονταν τα άλλα σιτηρά. Η αναλογία κριθαριού: σκληρού σιταριού 

ήταν 3:2, 5:3 ή ακόμη και 2:1, η αναλογία δίκοκκου σιταριού (ὂλυρα):σκληρού σιταριού ήταν 5:2 και του 

αρακά:σκληρού σιταριού 5:3 (Muhs 2005, 25). 
236 Οι βασικές νομισματικές μονάδες ήταν: 

• 1 τάλαντο= 60 μνες= 6000 δρχ (στην πλειοψηφία των λογαριασμών παραμένει η αναφορά σε χιλιάδες δρχ) 

• 1 μνα= 100 δρχ 

• 1 δρχ= 6 οβολοί = 48 χαλκοί (στους περισσότερους λογαριασμούς απλά οβολοί) 

• 1 οβολός= 8 χαλκοί 

Παρόλο που στην καθημερινή πραγματικότητα το βασικό νόμισμα ήταν το ασημένιο τετράδραχμο (ή 

στατήρας), οι βασικές νομισματικές μονάδες στους υπολογισμούς ήταν η δραχμή και ο οβολός (Muhs 2005, 23-

24). 
237 Παρόλο που τα πτολεμαϊκά νομίσματα ήταν κατασκευασμένα από χρυσό, άργυρο και χαλκό, στους 

λογαριασμούς, τουλάχιστον στις αρχές της πτολεμαϊκής περιόδου, η αξία των χρυσών και των χάλκινων 

νομισμάτων μετατρεπόταν στην αντίστοιχη αξία σε αργυρά νομίσματα, ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισμός 

των ποσών (Muhs 2005, 23-24). Βλ. και παρακάτω, σ. 75. 
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χοίνικες238, οι λογαριασμοί στα δημοτικά παρουσιάζουν ένα τελείως διαφορετικό 

νομισματικό σύστημα βασισμένο στο ασημένιο ντέμπεν (h ̣d)239 καθώς και διαφορετικό τρόπο 

                                                 
238 Στις αρχές της πτολεμαϊκής περιόδου το σιτάρι μετριόταν σε αρτάβες (ελ. ἀρτάβη, δημ. rtb). Μία ἀρτάβη 

ισοδυναμούσε σε περίπου 30 με 40 λίτρα. Φαίνεται πως ήταν περσική μονάδα μέτρησης, που εισήχθη κατά την 

περσική περίοδο για να αντικαταστήσει τον παλιό αιγυπτιακό «σάκκο» (Αιγ. ẖ૩r) χωρητικότητας 80 λίτρων. Ο 

παλιός αιγυπτιακός «σάκκος» διαιρείτο σε 4 oipe (Αιγ. ỉpt) των 20 λίτρων και κάθε oipe διαιρείτο σε 40 hin 

(Αιγ. hn) του μισού λίτρου. Η αναλογία ήταν 1 σάκκος = 4 oipe = 160 hin. 

Η μέση τιμή μίας αρτάβης σιταριού στις αρχές της πτολεμαϊκής περιόδου ήταν 1½ δραχμή. Ο μέσος 

άνθρωπος μπορούσε να ικανοποιήσει τις βασικές διατροφικές του ανάγκες με 6-8 αρτάβες σιταριού το χρόνο. 

Για μία συνοπτική θεώρηση της χρήσης σιτηρών ως μέσου συναλλαγής στην πτολεμαϊκή Αίγυπτο και τη 

σχετική βιβλιογραφία, βλ. Muhs 2005, 25-26. 
239 Πριν από την κατάκτηση της Αιγύπτου από τον Μέγα Αλέξανδρο, το ασημένιο ντέμπεν φαίνεται να είχε 

εξισωθεί με 5 αθηναϊκά ασημένια τετράδραχμα, δηλαδή με 20 ασημένιες δραχμές, γεγονός που σχεδόν 

ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα (91 γρ. vs. 5 x 17.2 = 86 γρ.). Αυτή η εξίσωση διατηρήθηκε ακόμα και 

όταν ο Πτολεμαίος ο Α΄ μείωσε το βάρος των τετραδράχμων, με αποτέλεσμα η δημοτική μονάδα μέτρησης να 

μην έχει σχέση με το θεωρητικό βάρος, αλλά να αποτελεί νομισματική μονάδα υπολογισμού (Muhs 2005, σ. 24). 

Όταν ο Πτολεμαίος Δ΄ εισήγαγε το νέο νομισματικό σύστημα χάλκινων νομισμάτων, το ντέμπεν 

αντιστοιχούσε σε 20 φανταστικές χάλκινες δραχμές και το kite σε 2 χάλκινες δραχμές. Όμως αφού η λέξη για το 

ντέμπεν ήταν ḥḏ, δηλαδή «άργυρος», το παλιό νομισματικό σύστημα αργυρών νομισμάτων αναγραφόταν με το 

περίπλοκο ḥḏ ḥḏ ή ḥḏ sp-2, δηλαδή “άργυρος άργυρος” ή “άργυρος δύο φορές”, έχοντας τη σημασία 

“πραγματικός άργυρος” ή “αργυρό ντέμπεν”.  

Για μία συνοπτική θεώρηση του νομισματικού συστήματος βασισμένου στο ντέμπεν στην πτολεμαϊκή 

Αίγυπτο, βλ. Muhs 2005, 24-25. 

Δημοτική νομισματική μονάδα 
1 ντέμπεν = 

10 kite 
2 kite 1 kite ½ kite 1 ½ kite 

Πτολεμαϊκό νομισματικό 

σύστημα (332 –περ. 210 π.Χ.) 

5 στατήρες  

(= 20 δρχ) 

1 στατήρας  

(= 4 δρχ) 
2 δραχμές 

1 δραχμή =  

6 οβολοί 
1 οβολός 

Nομισματικό σύστημα 

Πτολεμαίου Δ΄ (περ. 210 -183 

π.Χ.) 

1200 χάλκινες 

δρχ. 

240 χάλκινες 

δρχ. 

120 χάλκινες 

δρχ. 

60 χάλκινες 

δρχ. 

10 χάλκινες 

δρχ. 

Σταθμητικός κανόνας δημοτικής 

νομισματικής μονάδας 
91.0 γρ. 18.2 γρ. 9.1 γρ. 4.6 γρ. 0.8 γρ. 

Πτολεμαϊκός σταθμητικός 

κανόνας 
71.0 γρ. 14.2 γρ. 7.1 γρ. 3.55 γρ. 0.6 γρ. 

Αττικός σταθμητικός κανόνας 86.0 γρ. 17.2 γρ. 8.6 γρ. 4.3 γρ. 0.7 γρ. 

Πίν.5.  Αναλογίες της αξίας και των σταθμητικών κανόνων των νομισματικών συστημάτων, βάσει των 

πινάκων του Muhs 2005, 25. 
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διαίρεσης της αρτάβης σε 60 και σε 80 hin240. 

Όπως συνέβαινε και στην αρχαία Ελλάδα, δεδομένης της φύσης του αριθμητικού 

συστήματος, ο υπολογισμός των ποσών που αναγράφονταν στους λογαριασμούς γινόταν 

εκτός του παπύρου είτε νοητικά, είτε μέσω πινάκων, είτε πιθανόν με τη χρήση άβακα, ή του 

δακτυλικού συστήματος241. 

2. Η γλωσσική μορφή των λογαριασμών  

Προτού επιχειρηθεί μία σύντομη επισκόπηση της γλωσσικής μορφής των εγγραφών, θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι ως προς τη μορφή των λογαριασμών φαίνεται ότι ισχύει η άποψη 

του de Ste Croix, όπως προαναφέρθηκε στην περίπτωση των λογαριασμών στον αρχαίο 

ελληνικό κόσμο κατά τον 4ο αι. π.Χ.: οι περιπτώσεις λογαριασμών με συνεχόμενη διαδοχή 

εγγραφών σε μορφή καταστίχων αποτελούν τυχαίο γεγονός242. 

α. Γραμματικοί τύποι και χαρακτηριστικοί τεχνικοί όροι  

Στους λογαριασμούς που προέρχονται από τη δωρεά του Απολλωνίου χρησιμοποιούνται 

γραμματικοί τύποι σε όλα τα πρόσωπα τόσο του ενικού όσο και του πληθυντικού και η χρήση 

τους εξαρτάται από τη φύση του εγγράφου και από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονταν.  

Αντίθετα ο συντάκτης των οστράκων της Φιλαδέλφειας δεν χρησιμοποιεί το β΄ ενικό ή 

πληθυντικό πρόσωπο, γιατί τα έγγραφα αυτά φαίνεται ότι ούτε προορίζονταν για αποστολή, 

ούτε είχαν σταλεί από κάποιο άλλο πρόσωπο. Από τη χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου 

                                                 
240 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Vleeming 1981. 
241 Για την εκμάθηση της πρόσθεσης είναι πιθανό να ακολουθούσαν τη μέθοδο της  απομνημόνευσης, ίσως 

με τη βοήθεια μικρών τραγουδιών, ενώ για τον πολλαπλασιασμό ακολουθούσαν τη μέθοδο των διαδοχικών 

διπλασιασμών ή την απομνημόνευση πινάκων ή  το δακτυλικό σύστημα υπολογισμού. Για το πιο περίπλοκο 

σύστημα υπολογισμού των κλασμάτων, γινόταν χρήση πινάκων (Cribiore 2001, 181-183). Αν και η κατανομή 

των αριθμών σε στήλες μονάδων, δεκάδων και εκατοντάδων θα βοηθούσε στην ευκολότερη απομνημόνευση, 

εντούτοις δεν υπάρχουν μαρτυρίες ούτε γι’αυτόν τον τρόπο (Netz, 2002, 328). 

Αν και για πολλούς μελετητές τα παιδιά διδάσκονταν τους αριθμούς και τα κλάσματα κατά το πρώτο στάδιο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα στοιχεία από τις μαθηματικές ασκήσεις από την ελληνορωμαϊκή Αίγυπτο 

δείχνουν ότι η γνώση του αλφαβήτου προηγείτο της εξάσκησης στους αριθμούς του αλφαβητικού συστήματος 

αρίθμησης. Σε εξειδικευμένες σχολές γραφέων οι επίδοξοι γραφείς διδάσκονταν βαθύτερα τον πολλαπλασιασμό 

και τα κλάσματα μιας και φαίνεται πως η γνώση αυτή ήταν απαραίτητη για το επάγγελμά τους (Cribiore 2001, 

181-183). 
242 De Ste Croix 1956, 26. 
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συνάγεται ότι είτε γίνεται αναφορά στα άτομα που εμπλέκονται στη δραστηριότητα και η 

αλλαγή του αριθμού δεν είναι σημαντική, είτε ο γραφέας εκπροσωπεί τον ιδιοκτήτη της 

περιουσίας243. 

Ως προς την ορολογία που χρησιμοποιείται στην τήρηση λογαριασμών, εντοπίζονται 

τεχνικοί όροι που ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν εκτός συμφραζομένων, 

προσδιορίζοντας απρόσωπα αλλά με ακρίβεια τα οικονομικά δεδομένα. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι όροι: ἀνάλωμα ή ἀνήλωμα (=δαπάνες), γίνεται (=σύνολο), διαλογισμός 

(=ισολογισμός ή έλεγχος των λογαριασμών), διαφέρειν (=διαφορά κατά τον σύγκριση 

εσόδων-εξόδων), εφημερίς (=καθημερινοί λογαριασμοί τύπου σύγχρονου λογιστικού 

ημερολογίου), λόγος (=λογαριασμός), ἐως λόγου (=που εκκρεμεί μέχρι τη σύνταξη του 

λόγου), λογίζεσθαι (=υπολογίζω), σύμβολον (=απόδειξη), ὑπεραναλίσκειν (=έλλειμμα), 

συλλογίζειν (=υπολογισμός συνόλου). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τους λογιστές χρησιμοποιείται ο όρος λογιστές και για το 

γραφείο τους ο όρος λογιστήριο. Ο όρος ἐκλογιστής αναφέρεται μόνο στα πρόσωπα που 

κατείχαν το αντίστοιχο δημόσιο αξίωμα. 

β. Γραφικά σύμβολα  που απαντούν στους λογαριασμούς. 

Η πλειοψηφία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στους λογαριασμούς καταγράφουν με 

συντομία τις νομισματικές μονάδες244, τις μονάδες μέτρησης245 και τις λέξεις που 

αναφέρονται σε αριθμητικές πράξεις246. 

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία του ελέγχου των λογαριασμών στο αρχείο του Ζήνωνα 

χρησιμοποιούνταν κυρίως πλάγιες γραμμές (/) και μία φορά παρατηρείται η χρήση μεγάλων 

κουκίδων247. Πλάγιες (/) και κάθετες (|) γραμμές χρησιμοποιούνται και από τον ελεγκτή του 

ετήσιου αναλυτικού λογαριασμού της περιουσίας της Ειρήνης248. Αντίθετα, δεν υπάρχουν 

στοιχεία που να υποδεικνύουν έλεγχο στα όστρακα της Φιλαδέλφειας.  

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η χρήση της κάθετης γραμμής (|) αντί της χρήσης 

                                                 
243 BGU VII, 15-16. 

244 ⊼ τάλαντον, ͱ δραχμή, 𐅼 ὀβολός, 𐅽 δυόβολοι,  τριώβολον, 𐅼 τετρώβολον, 𐅽 πεντώβολον, ⲥ ἡμιωβέλιον. 

245 Π.χ. χ
α  , χ

β  . 
246 / γίνεται ή γίνονται, ∟ τούτου, τούτων ή ἀπὸ τούτου, ἀπὸ τούτων. 
247 P.Zen.Pest. 75. 
248 P.Mich. III 200.  
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αριθμών, κατά τον υπολογισμό αρταβών249 και κεραμίων250 στο αρχείο των οστράκων της 

Φιλαδέλφειας. Τέλος, αναφέρεται ότι συχνή είναι και η χρήση του συμβόλου ∟ αντί της 

λέξης «έτος» και η μεγάλη οριζόντια γραμμή (𐅼𐅼) που σηματοδοτεί την έναρξη νέας 

παραγράφου, όπως συμβαίνει γενικότερα στο σύνολο των παπύρων και των οστράκων. 

Γ. Η διάκριση των λογαριασμών 

Ο μεγάλος αριθμός προσωπικού που εργαζόταν στο κτήμα του Απολλωνίου, ο μισθός 

τους, καθώς και το πλήθος των συναλλαγών που λάμβαναν χώρα στο κτήμα, απαιτούσαν την 

ύπαρξη ενός οργανωμένου και συστηματικού τρόπου τήρησης λογαριασμών για τα 

περίπλοκα οικονομικά ζητήματα του κτήματος. Ομοίως και για τις οικονομικές 

δραστηριότητες του κτήματος που μαρτυρείται στα όστρακα της Φιλαδέλφειας, η τήρηση 

λογαριασμών φαίνεται πως ήταν λεπτομερής και αφορούσε σε ποικίλες οικονομικές 

δραστηριότητες. Αντίθετα, ελάχιστες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τον τρόπο τήρησης 

λογαριασμών στην περιουσία της Ειρήνης. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου η μελέτη επικεντρώνεται στο σύστημα τήρησης λογαριασμών 

του Ζήνωνα, δεδομένου του μεγαλύτερου διαθέσιμου όγκου πληροφοριών. Έπειτα γίνεται 

αναφορά στα στοιχεία που παρέχουν οι λογαριασμοί των άλλων κτημάτων. Για την ανάλυση 

που ακολουθεί, οι λογαριασμοί που χρονολογούνται πριν (259 - Απρίλιος 256 π.Χ.) και μετά 

(246 π.Χ. κ.ε.) την ανάληψη της διαχείρισης της δωρεάς από το Ζήνωνα, χρησιμοποιούνται 

μόνο ως παράλληλα παραδείγματα, δεδομένου ότι αναμφίβολα δεν αφορούν την τήρηση 

λογαριασμών στη δωρεά. 

1. Ἐφημερίδες 

Στους λογαριασμούς που φέρουν τον τίτλο ἐφημερίς καταχωρούνταν με χρονολογική 

σειρά οι συναλλαγές της εκάστοτε οικονομικής δραστηριότητας για την οποία τηρούνταν οι 

λογαριασμοί. Σε κάθε εγγραφή παρέχονταν συνοπτικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που 

αφορούσαν τη συναλλαγή, όπως η ημερομηνία καταχώρησης, η περιγραφή της συναλλαγής, 

η αιτιολόγηση και τέλος τα ποσά ή οι ποσότητες. Στο τέλος κάθε ημέρας υπολογιζόταν το 

άθροισμα των ποσών ή των ποσοτήτων που αναφέρονταν στις εγγραφές και στο τέλος του 

μήνα υπολογιζόταν το γενικό σύνολο (κεφάλαιον). Το μέγεθος αυτών των λογαριασμών είναι 

                                                 
249 BGU VII 1532 και BGU VII 1533. 
250 BGU VII 1504. 
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ιδιαίτερα μεγάλο και υπάρχουν αναφορές για παπύρινους κυλίνδρους που χρησιμοποιούνταν 

ειδικά για την καταγραφή εφημερίδων251. Μαρτυρούνται ἐφημερίδες εσόδων και εξόδων της 

δωρεάς για το έτος 256 π.Χ. με καθημερινό υπολογισμό της διαφοράς εσόδων-εξόδων252 και 

εφημερίδες σιτομετρίας253. 

Δεν είναι βέβαιο αν η τήρηση ἐφημερίδων ήταν καθήκον του υπεύθυνου της εκάστοτε 

οικονομικής δραστηριότητας ή των υπαλλήλων του λογιστηρίου. Λογικά η τήρησή τους θα 

έπρεπε να γινόταν από τους υπεύθυνους της εκάστοτε δραστηριότητας. Εντούτοις η αναφορά 

ότι ο λογιστής Πύρων παρέλαβε ένα χάρτη εἰς ἐφημερίδας254, προκαλεί αμφιβολίες γι’ αυτή 

την υπόθεση.  

2. Ὑπομνήματα, επιστολές με λογαριασμούς και σημειώσεις 

Πολλά από τα έγγραφα που φέρουν στην επικεφαλίδα  τον τίτλο ‘Υπόμνημα σχετίζονται με 

την τήρηση λογαριασμών. Φαίνεται ότι τα ὑπομνήματα συγκεντρώνονταν και 

χρησιμοποιούνταν ως βάση για τη σύνταξη μηνιαίων ή ετήσιων λογαριασμών. Σώζονται 

υπομνήματα με λογαριασμούς σχετικά με την εργασία σε δρόμο ή αρδευτικό κανάλι255, με το 

κόστος ιχθύων256, με την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του Ζήνωνα257, με τα 

αμνοειδή258, έναν αμπελώνα259, τις μηνιαίες και τριμηνιαίες δαπάνες με σκοπό να ζητηθεί 

προκαταβολή δύο μισθών260, με τα χρέη ενός λατόμου261, με οφειλές διαφόρων 

προσώπων262, τις δαπάνες για ένα πλοίο263 καθώς και με μισθούς που πληρώνονταν σε 

                                                 
251 PCZ IV 59688 με αναφορά σην παραλαβή από τον Πύρωνα ενός χάρτη εἰς ἐφημερίδας. 
252 Βλ. PCZ II 59176, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σ. 90 (βλ. και εικ.3). Στον PCZ 

IV 59792 γίνεται αναφορά σε ἐφημερίδες που καταγράφουν ποσά σε χάλκινες δραχμές. 
253 PCZ IIΙ 59333, PCZ IV 59569, PCZ IV 59676: ἔστιν ὁ ἀνηλισκόμενος σῖτος καθʼ ἡμέραν. Βλ. και ἐφημερὶς 

τοῦ ἀνηλισκομένο[υ] κίκιος στον P.Corn. 1 από τις περιοδείες του Απολλωνίου. 
254 PCZ IV 59688. 
255 PCZ II 59172 
256 PCZ II 59261 
257 PCZ II 59297 
258 PCZ IIΙ 59394, PCZ IIΙ 59406. 
259 PCZ IIΙ 59418 
260 PCZ IIΙ 59440, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σ. 98 (βλ. και εικ. 4). 
261 PCZ IIΙ 59499 
262 PCZ IV 59655 
263 PCZ IV 59649 
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χρήματα264. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν το σύνολο αυτών των εγγράφων έχουν 

αποσταλεί προς το Ζήνωνα από τους εργαζομένους στη δωρεά και δεν πρόκειται για 

ὑπομνήματα των λογιστηρίων265. Επιπλέον, και οι λογαριασμοί που στέλνονταν στο Ζήνωνα 

σε μορφή επιστολών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν γι’αυτό το σκοπό266, καθώς και 

έγγραφα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν απλές σημειώσεις οικονομικών συναλλαγών267. 

                                                

3. Λόγοι 

Με τον όρο λόγος φαίνεται ότι προσδιορίζεται κάθε είδους λογαριασμός, είτε πρόκειται 

για μηνιαίο λογαριασμό, είτε για ετήσιο, είτε για τον υπολογισμό κάποιων οικονομικών 

δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια μίας συναλλαγής. Κατά κανόνα σε 

αυτούς τους λογαριασμούς αναφέρεται η ημερομηνία κατά την οποία συντάχθηκε ο 

λογαριασμός, ένας τίτλος με το είδος των πληροφοριών που περιέχουν 𐅼είτε στην αρχή του 

λογαριασμού είτε στην οπίσθια όψη του παπύρου (verso)𐅼 καθώς και το όνομα του συντάκτη 

του λογαριασμού, με την πρόθεση παρά + γενική του ονόματος. 

Μαρτυρούνται λόγοι ἀργυρικοὶ για συναλλαγές σε αργυρά νομίσματα268, λόγοι χαλκοῦ για 

συναλλαγές σε χάλκινα νομίσματα269, λόγοι οφειλών270, λόγοι διαφόρων εξόδων271, λόγος 

 

ι τη μητέρα του 

στο

σ. 98 -99 (βλ. και εικ. 5). Βλ. επίσης P.Col. ΙΙΙ 51: επιστολή 

με 

. επίσης και 

PC

ρέτη Δημητρίου (P.Lond. VII 

194

αρχείου Ζήνωνα, βλ. O.Stras. Ι 603 και στο αρχείο των κατόχων 

του

264 PCZ IV 59691 
265 Grier 1934, 6. Βλ. επίσης και τα υπομνήματα προς το Ζήνωνα που αφορούν στις ιδιωτικές του 

οικονομικές δραστηριότητες: PCZ IIΙ 59445 με τον προϋπολογισμό του κόστους βαψίματος της οικίας στην 

Αλεξάνδρεια, PCZ IIΙ 59457 με την υπενθύμιση των μηνιαίων επιδομάτων από τον Κλέωνα κα

 Ζήνωνα, καθώς και P.Mich. Ι 67, όπου υπολογίζονται τα αμνοειδή για διάστημα ενός μήνα. 
266 PCZ IΙΙ 59417: λόγος εσόδων και εξόδων του Δημητρίου προς το Ζήνωνα σε μορφή επιστολής, το 

κείμενο του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, 

απλό υπολογισμό σχετικά με την αγορά αρακά. 
267 Τέτοιες σημειώσεις θα μπορούσαν να είναι ο PCZ IIΙ 59319, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο 

Παράρτημα Ι, σ. 98 (βλ. και εικ. 6), καθώς και ο PCZ IV 59722 με τις σημειώσεις ενός στάβλου. Βλ

Z IIΙ 59321 με σημειώσεις για την ποσότητα ελαίου που καταναλώθηκε στην οικία του Ζήνωνα. 
268 P.Mich. I 115, PCZ IΙΙ 59398: λογαριασμός εξόδων του Αρτεμιδώρου, υπεύθυνου της οικίας για αγορά 

ενδυμάτων και δώρων, P.Col. III 39: λόγος ἀργυρίου με μεγάλα ποσά, PCZ IV 59787: έξοδα για σιτάρι, PCZ III 

59326, P.Col. IV 5: λογαριασμός κυρίως εξόδων όσο ο Απολλώνιος βρισκόταν σε περιοδία. Χρηματικός λόγος 

χωρίς τον προσδιορισμό ἀργυρικός φαίνεται να είναι και ο λογαριασμός του υπη

0) που χρονολογείται προτού να αναλάβει ο Ζήνων τη διαχείριση της δωρεάς. 
269 PCZ IV 59792. Για λόγους χαλκού εκτός 

 Σαραπείου: UPZ Ι 90, UPZ Ι 93, UPZ Ι 97. 
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σιτικός272 για την παροχή σιτομετρίας που δινόταν για πληρωμή σε εργαζομένους της οικίας 

και της δωρεάς273, λόγοι σιτηρών που δίνονταν για τροφή ζώων274, λόγος κριθῆς λημμάτων 

καὶ ἀνηλωμάτων275, λόγοι γεωργικοί με υπολογισμό σε αρτάβες276 ή λόγος γεωργίας με 

υπολογισμούς σε αργυρές και χάλκινες δραχμές καθώς και σε οβολούς277, λόγος τοῦ 

γενομένου σησάμου278, λόγος από τη συλλογή φόρων των φορολογούμενων στο κτήμα279, 

λόγοι οικόσιτων ζώων όπως χοίρων280 και αμνοειδών281, λόγος τῶν ἀπογενομένων 

ὑποζυγίων282, λόγος περὶ τοῦ μολύβδου283, λόγος για τη μίσθωση γης284, καθώς και εκτίμηση 

προϋπολογισμού με τον τίτλο λόγος τῆς καταπεφυτευμένης γῆς285. 

Μία περαιτέρω διάκριση των λόγων εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο αναλύονται τα 

οικονομικά δεδομένα και το πόσο αναλυτικές είναι οι εγγραφές τους. Έτσι οι λόγοι 

                                                                                                                                                         
 PCZ IΙΙ 59499: Οι υπολογισμοί αφορούν στις οφειλές ενός λατόμου, στην εργασία που προσέφερε και 

στο

ος τους 

εργ

V 59734: λόγος ζευγῶν τῶν εἰς τὀν ἐλαιῶνα ἀνηλωμένω[ν] για τα έξοδα 

όργ

σίτου PCZ IV 59569: λογαριασμός μειωμένης σιτομετρίας από τους 

ιδιω

ν όπως οι 

εφη

 IΙΙ 59464: Λόγος κριθαριού δύο μηνών, για την 

πάχ λλον για την εορτή της Αρσινόης,  

 

ΙΙ 59429 και P.Wisc. II.78: λόγος του αιπόλου Ερμίου, PCZ IΙΙ 59430: λόγος κόστους κουράς 

προ

6. 

285 P.Col. IV 75. Βλ. παρακάτω, σ. 84-85. 

270

 υπολειπόμενο ποσό των οφειλών και ακολουθεί υπόμνημα και με άλλα χρέη του.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν σώζεται κάποιος λογαριασμός που να δείχνει τις οφειλές της δωρεάς πρ

αζομένους, παρά τα παράπονα προς το Ζήνωνα για καθυστερήσεις καταβολής μισθού ή σιτομετρίας. 
271 P.Ryl. IV 556: τοῦ ἀνηλωμένου ἀργυρίου λόγος, PCZ IΙΙ 59517: λόγος τοῦ ἀνηλώματος για πληρωμές 

μισθών αγροτικών εργασιών, PCZ I

ωσης ενός ελαιώνα 88 αρουρών. 
272 PCZ ΙΙ 59292. Βλ. και λόγος 

τικούς λογαριασμούς του Ζήνωνα. 
273 PCZ II 59292, P.Lond. VII 2360-2361. Αντίστοιχοι λογαριασμοί P.Col. IV 5, PCZ IV 59787, PCZ III 

59326: πρόκειται για λεπτομερείς περιλήψεις εξόδων και όχι ημερήσιους λογαριασμούς εσόδων-εξόδω

μερίδες. Για τη σύνταξη αυτών των λογαριασμών χρησιμοποιούνταν πιο αναλυτικοί λογαριασμοί. 
274 PCZ IΙΙ 59376 (βλ. Παράρτημα Ι, σ. 100 και εικ. 7), PCZ

υνση των ιερείων, μά
275 P.Iand. Zen. 56
276 PCZ IΙ 59252 
277 PCZ IΙ 59268 
278 PCZ IV 59732 
279 PCZ IΙ 59206 
280 PCZ IΙΙ 59334 
281 PCZ I

βάτων.  
282 PCZ IΙΙ 59476 
283 P.Lond. VII 217
284 PCZ IV 59724. 
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διακρίνονται σε: 

• απλούς λογαριασμούς: καταγράφουν μικρό αριθμό συναλλαγών που έλαβαν χώρα σε 

κάποιες μέρες του μήνα και περιλαμβάνουν αναλυτική αιτιολόγηση των εγγραφών286. 

• αναλυτικούς λογαριασμούς: καταγράφουν με λεπτομέρειες τις οικονομικές 

δραστηριότητες ενός συγκεκριμένου τομέα σε καθημερινό επίπεδο για μεγάλο χρονικό 

διά

 ετήσιου λογαριασμού εσόδων και 

εξό

 έσοδα και 

στημα.  

Για παράδειγμα ο PCZ ΙΙ 59268 αποτελεί μέρος ενός

δων που σχετίζονται με τις γεωργικές ασχολίες287. 

Ουσιαστικά οι μόνες διαφορές των αναλυτικών λογαριασμών από τις ἐφημερίδες 

εντοπίζονται αφενός στο γεγονός ότι στους λόγους δεν υπάρχει υπολογισμός των συνόλων 

στο τέλος κάθε ημέρας αλλά καταγράφεται μόνο το μηνιαίο ή το ετήσιο σύνολο στο τέλος 

του λογαριασμού288, αφετέρου, κατά τη Grier, στο ότι οι εφημερίδες καταγράφουν

έξοδα, ενώ οι εγγραφές των λόγων αναφέρονται ως επί το πλείστον σε δαπάνες289. 

• Περιληπτικούς λογαριασμούς: καταγράφουν συνοπτικά τις οικονομικές 

δραστηριότητες ενός συγκεκριμένου τομέα, επιτρέποντας την εύκολη παρακολούθησή τους 

για μηνιαίο, ετήσιο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα στον P.Mich. I 30r, C, 

γίνεται αναφορά σε μηνιαία σύνολα χρηματικών ποσών, που λήφθηκαν κατά το χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον πέντε μηνών290. 

 

τε των διαφόρων ειδών γεωργικού εξοπλισμού που 

                                                

4. Γραφές 

Με τον όρο γραφή προσδιορίζονται στο αρχείο του Ζήνωνα οι κατάλογοι διαφόρων 

αντικειμένων που δεν αποτελούν απλά κατάστιχα πληροφοριών, αλλά περιέχουν 

υπολογισμούς είτε νομισματικής αξίας, εί

 
286 Απλοί λογαριασμοί θα μπορούσαν να θεωρηθούν ο PCZ IΙΙ 59429 και ο PCZ IΙΙ 59376, το κείμενο του 

οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σ. 100 (βλ. και εικ.7). 
287 Βλ. Παράρτημα Ι, σ. 99 -100 και εικ. 8. Επιπλέον, ο PCZ Ι 59089, που χρονολογείται πριν την ανάληψη 

της διαχείρισης της δωρεάς από το Ζήνωνα, αποτελεί απόσπασμα περιληπτικού λογαριασμού τουλάχιστον των 

τεσσάρων πρώτων μηνών του 257 π.Χ. με ποσότητες μύρου που λήφθηκαν και παραδόθηκαν. Ο λογαριασμός 

ξεκινά με το γενικό σύνολο του προηγούμενου έτους και συνεχίζει με περιληπτικές εγγραφές των μηνιαίων 

συναλλαγών 
288 Grier 1934, 19. Εντούτοις, βλ. P.Lond. VII 2175, όπου ο καθημερινός λογαριασμός πέντε ημερών με 

υπολογισμό του συνόλου στο τέλος κάθε ημέρας φέρει στο verso τον τίτλο λόγος πλίνθου ἧς προσαγήοχεν. 
289 Grier 1934, 19. 
290 Βλ. Παράρτημα Ι, σ. 101 και εικ. 9. 
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πα

 της δωρεάς, καθώς και στον P.Lond. VII 1994 περιέχεται και μία 

γρ

δεν διασώζουν στο κείμενό τους τον όρο γραφή, τα καθιστά 

πιθ

γατών που εργάστηκαν στον αμπελώνα κατά 

το

είου των οστράκων της Φιλαδέλφειας φαίνεται ότι αποτελούν 

καθημερινές σημειώσεις. 

Δ. Το σύστημα τήρησης και ελέγχου των λογαριασμών στη δωρεά του Απολλωνίου

ρέχονταν για τις εργασίες στη δωρεά.  

Για παράδειγμα στον PCZ III 59327 καταγράφεται ένας μεγάλος και περίπλοκος 

λογαριασμός ασημένιων ποτηρίων και σκύφων που δόθηκαν ως ενέχυρο. Στο λογαριασμό 

γίνεται επίσης υπολογισμός του τόκου και είναι εμφανείς πολλές διορθώσεις. Επιπλέον, ο 

πάπυρος PSI IV 427 αποτελεί μία γραφὴ σάκκων καὶ μαρσίππω̣ν̣291. Επίσης αξίζει να 

σημειωθεί ότι στον πάπυρο PSI VΙ 629 αναφέρεται ότι παραδόθηκε στη Φιλαδέλφεια γραφή 

για τα σιδερένια εργαλεία

αφὴ εἰσδοχῆς. 

Έγγραφα που σχετίζονται με την καταγραφή των ατόμων και των γεωργικών εργαλείων 

που αυτά χρησιμοποιούσαν εντοπίζονται και στο αρχείο των οστράκων της Φιλαδέλφειας292.  

Εντούτοις, το γεγονός ότι 

ανόν απλές σημειώσεις. 

Ως προς τους λογαριασμούς της Ειρήνης, τα στοιχεία που παρέχονται για την τήρηση των 

λογαριασμών είναι ελάχιστα. Αυτό που μπορεί να σημειωθεί είναι ότι ο P.Mich. III 200 

αποτελεί αναλυτικό ετήσιο λογαριασμό εσόδων και εξόδων που σχετίζονται με την περιουσία 

της Ειρήνης κατά το έτος 181/180 π.Χ. Στο verso του ίδιου παπύρου καταγράφεται επίσης 

περιληπτικός λογαριασμός του κόστους των ερ

υς μήνες θερισμού του Φαῶφι και του Ἀθὺρ. 

Τα έγγραφα του αρχ

 

 για το σύστημα τήρησης και ελέγχου των λογαριασμών στη 

δω

αφορούν στη δωρεά από τα έγγραφα που αφορούν στις δημόσιες υποθέσεις του Απολλωνίου, 

                                                

1. Υπόθεση εργασίας

ρεά του Απολλωνίου 

Η οργάνωση των λογαριασμών των κτημάτων στην κώμη Φιλαδέλφεια σε σαφείς 

κατηγορίες και η αποκατάσταση της λογικής του συστήματος βάσει του οποίου τηρούνταν, 

αποτελεί δύσκολη διαδικασία εξαιτίας των αποσπασματικών και ελλιπών πηγών. Ειδικά για 

το αρχείο του Ζήνωνα μία επιπλέον δυσκολία έγκειται στη διάκριση των εγγράφων που 

 
291 Για το κείμενο του παπύρου PSI IV 427, βλ Παράρτημα Ι, σ. 102. 
292 BGU VII 1521, BGU VII 1522. 
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καθώς και από τα ιδιωτικά έγγραφα του Ζήνωνα293. 

Βάσει της υπόθεσης εργασίας που προτείνεται, το σύστημα τήρησης των λογαριασμών 

στη δωρεά του Απολλωνίου θα μπορούσε να ακολουθεί το σύστημα όπως ακολουθεί. 

1. Οι υπεύθυνοι της εκάστοτε οικονομικής δραστηριότητας του κτήματος κρατούσαν 

σημειώσεις ως υπενθύμιση των οικονομικών συναλλαγών τους294.  

Τέτοιες σημειώσεις θα μπορούσαν να είναι ο PCZ IIΙ 59319, που καταγράφει ένα 

κατάλογο ονομάτων και προϊόντων με τις τιμές τους, καθώς και ο PCZ IV 59722 με τις 

σημειώσεις ενός στάβλου.  

2. Βάσει των σημειώσεων οι υπεύθυνοι συνέτασσαν απλούς λόγους ή ὑπομνήματα, 

συνήθως χρησιμοποιώντας α΄ και β΄ πρόσωπο, οι οποίοι στη συνέχεια στέλνονταν στα 

λογιστήρια295. Στον P.Zen. Pestm. 30, ο Δημήτριος αναφέρει σε επιστολή του προς το 

Ζήνωνα: ἀπέστειλα δέ σοι καὶ / πρότερον τὸν παρʼ αὐτοῦ λόγον. Επιπλέον, στην επιστολή PCZ 

Ι 59047 ο Αμύντας στέλνει στο Ζήνωνα τον Δεξίλαο κομίζοντα ἐπιστολὴν περὶ 

ἀ̣[νηλωμάτων]. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι ο Ευκλής που διαδέχθηκε το Ζήνωνα στη 

διαχείριση της δωρεάς, σε μία επιστολή του αναφέρει πως ο Διονύσιος έστειλε απευθείας το 

λόγο των κεραμίων στο λογιστήριο (P.Col. IV 88).  

Επιπλέον, οι συντάκτες των λογαριασμών συγκέντρωναν και φύλασσαν αποδείξεις296. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στον PCZ IIΙ 59531, ο Ὥρος παρακολουθεί τις εργασίες 

κατασκευής, γιατί είναι στα καθήκοντά του να λαμβάνει αποδείξεις των εργασιών που 

συντελούνται στην οικοδομή (ἐὰν οὖν μὴ ἐπα̣[κολουθῶ τῆι] / ἑλκομένηι κα̣ὶ̣ [τῆι προσαγομέ]- / 

νηι καὶ ἑκάστη[ς ἡμέρας τὸ] / παρὰ Πετῶτ[ος τοῦ ἐγλαβόντος] / τὰ ἔργα σύμβολον [λαμβάνω], 

/ οὐ δύναμαι ἐπ[ιστῆναι τοῖς] / ἔργοις). Επίσης στον PCZ IV 59724, έναν λόγο μεταξύ ενός 

γαιοκτήμονα και ενός μισθωτή, αναγράφονται οι φράσεις ἔχω κ̣ατὰ σύμβολον και ἔχω ἄνευ 

συμβόλου. 

Η συλλογή και η φύλαξη των αποδείξεων είχε ως στόχο να είναι εφικτός ο έλεγχος της 

εγκυρότητας των λογαριασμών. Η συλλογή και η διατήρηση των αποδείξεων για πολύ 

                                                 
293 Για την πιο πρόσφατη προσπάθεια διάκρισης των προσωπικών εγγράφων του Ζήνωνα, βλ. Orrieux 1981 

και 1985. Για την κριτική των συμπερασμάτων του, βλ. Franko 1988. 
294 Βλ. επίσης και PCZ IIΙ 59321 με σημειώσεις για την ποσότητα ελαίου που καταναλώθηκε στην οικία του 

Ζήνωνα. 
295 Βλ. παραπάνω, σ. 66-68. 
296 Βλ. και τον υπαινιγμό της Grier (Grier 1934, 42). Για τα σύμβολα στους παπύρους, βλ. Herrmann 1978. 
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μεγάλο χρονικό διάστημα μαρτυρείται στον περιληπτικό λογαριασμό διάρκειας οκτώ ετών 

PSI VI 583, 12-13: εἰς τοῦτο ὃ τέτακται ἐπιδειξάτω / σύμβολα ὡς τέτακται.  

3. Οι υπάλληλοι των λογιστηρίων υπολόγιζαν τα ποσά των εγγραφών των λόγων και των 

ὑπομνημάτων, αν ο υπολογισμός δεν είχε πραγματοποιηθεί πριν την αποστολή. Για 

παράδειγμα στο λογαριασμό PCZ IV 59742 δηλώνεται ότι οι υπολογισμοί έγιναν από το 

δεύτερο γραφέα Ηρόδοτο. 

4. Έπειτα ο λογιστής ήλεγχε και διόρθωνε το λογαριασμό297 και έγραφε στο τέλος μία 

σύνοψη των οικονομικών δεδομένων που αναφέρονταν, καταγράφοντας επίσης τα μερικά και 

τα γενικά σύνολα καθώς και τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων. Έτσι βλέπουμε το 

Δημήτριο να στέλνει επιστολή στο Ζήνωνα με λογαριασμό των χάλκινων νομισμάτων που 

έλαβε από τον Κλειτόριο και τον Ηρακλείδη (PCZ IΙΙ 59417)298. 

5. Οι λογαριασμοί πιθανόν αντιγράφονταν από τους υπαλλήλους του λογιστηρίου. Σε ένα 

από τα αποσπάσματα του P.Mich. I 31, 20-29, ο συντάκτης του εγγράφου σημειώνει πως 

πρόκειται για ἀντίγραφον τοῦ λόγου οὗ Μῦς / πρός με διαλελόγισται τῆς γῆς τῶν ρ ἀ(ρούρων). 

Επιπλέον ο PCZ IIΙ 59429 φαίνεται ότι αποτέλεσε τη βάση για τη σύνταξη του PCZ IIΙ 

59430. 

6. Η τήρηση ἐφημερίδων των καθημερινών οικονομικών δραστηριοτήτων φαίνεται ότι 

αποτελούσε καθήκον των λογιστών, αν και η αβεβαιότητα σχετικά με το συντάκτη, καθιστά 

αμφίβολη την τοποθέτηση αυτού του σταδίου σε αυτό το σημείο της διαδικασίας299. 

7. Στα λογιστήρια οι λογιστές συνέτασσαν αναλυτικούς λογαριασμούς για χρονικό 

διάστημα ενός μήνα βάσει των ἐφημερίδων. 

8. Ακολουθούσε ο έλεγχος και η διόρθωση των αναλυτικών λογαριασμών300, οι οποίοι 

φαίνεται ότι λειτουργούσαν ως βάση για τη σύνταξη μηνιαίων περιληπτικών λογαριασμών. 

                                                 
297 Η Grier διαπιστώνει ότι οι πιο συχνές διορθώσεις μαρτυρούνται στους μικρότερους λογαριασμούς, ενώ 

δίνεται περισσότερη προσοχή στους πιο μεγάλους λογαριασμούς που είναι πιθανό να αποτελούν αντίγραφα 

(Grier 1934, 21) 
298 Για λογαριασμούς στους οποίους συμπληρώνονται από δεύτερο γραφέα περιλήψεις των εγγραφών, 

σύνολα και διαφορά εσόδων – εξόδων, βλ. PCZ III 59489: ὐπόμνημα, P.Col. IV 90: ὐπόμνημα, PCZ IV 59736: 

λογαριασμός των απεσταλμένων φυτών, PCZ IV 59731: με αναφορά σε σιτομετρία, και τέλος ο PCZ IV 59781, 

αν και αποσπασματικός, φαίνεται ότι εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. 
299 Βλ. και παραπάνω, σ. 64-65.  
300 Ο έλεγχος των λογαριασμών μαρτυρείται από τις σημειώσεις, τις διαγραφές, και τις διορθώσεις στο 

περιθώριο του λογαριασμού που γίνονταν είτε με τη χρήση παρενθέσεων είτε με γραμμές διαγραφής, είτε με 

μικρότερη γραμματοσειρά, βλ. PCZ I 59008. 
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9. Έπειτα ο λογιστής ενημέρωνε το Ζήνωνα για τους περιληπτικούς λογαριασμούς301. 

10. Σε περίπτωση ατασθαλιών, ο διαχειριστής της δωρεάς ζητούσε την παράδοση του 

συνόλου των λόγων από τον υπεύθυνο της εκάστοτε δραστηριότητας για τον επανέλεγχο. 

Έτσι στον P.Col. IV 88, ο Ευκλής, διάδοχος του Ζήνωνα στη δωρεά, δίνει εντολή να 

παραδοθούν όλοι οι λόγοι του Διονυσίου για έλεγχο, λόγω υποψίας για λανθασμένα στοιχεία. 

11. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης των κατηγοριών αποφασίζονταν οι επακόλουθες 

ενέργειες, οι οποίες μπορούσαν να λάβουν τη δικαστική οδό. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 

στον PCZ II 59202, ο ζυθοποιός Αμεννέας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο χρηματιστή, 

εξαιτίας αποκλίσεων στους λογαριασμούς του. 

Όμως η ευθύνη για τη σωστή τήρηση των λογαριασμών φαίνεται ότι βάραινε 

αποκλειστικά το διαχειριστή302. 

Ως προς τους αναλυτικούς και περιληπτικούς λογαριασμούς που τηρούνταν σε ετήσια 

βάση, λογικά συντάσσονταν στην αρχή κάθε επόμενου έτους, μάλλον από τους υπεύθυνους 

των εκάστοτε οικονομικών δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια ελέγχονταν και φυλάσσονταν μαζί 

με τους υπόλοιπους λογαριασμούς στους οποίους αναλύονταν.  

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι δεν σώζονται γενικοί περιληπτικοί λογαριασμοί του 

συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων που λάμβαναν χώρα στη δωρεά του Απολλωνίου. 

Εντούτοις, η απουσία στοιχείων δε συνεπάγεται απαραίτητα και την ανυπαρξία αυτής της 

πρακτικής. Αν υπήρχαν τέτοιου είδους λογαριασμοί, θα στέλνονταν στον Απολλώνιο και τα 

αντίγραφα που πιθανόν να κρατούσε ο Ζήνων, είναι πιθανόν να παρέμειναν στη δωρεά, για 

τους διαχειριστές που τον διαδέχθηκαν303. 

Ο Απολλώνιος φαίνεται πως είχε ενεργό ρόλο στον έλεγχο των λογαριασμών. Γεγονός που 

είναι εμφανές στον PSI IV 411, όπου ο Απολλώνιος, θυμωμένος για ένα έλλειμμα 7 αργυρών 

ταλάντων, ζητά εκτάκτως τον έλεγχο των λογαριασμών του Αρτεμιδώρου και του Αριστέα 

και ενδεχομένως και του Ζήνωνα. Άλλωστε, o διοικητής είχε στη διάθεσή του 

εξειδικευμένους εκλογιστές για τις δημόσιες υποθέσεις, από τους οποίους θα μπορούσε να 

ζητήσει τον έλεγχο των λογαριασμών της δωρεάς304. Είναι πιθανόν και η Ειρήνη να είχε 

υψηλό βαθμό εμπλοκής στην τήρηση των λογαριασμών, από τη στιγμή που ίσως συνέτασσε η 

                                                 
301 Βλ. PCZ IΙΙ 59417, με την προϋπόθεση ο αποστολέας Δημήτριος να ταυτίζεται με το Δημήτριο, υπεύθυνο 

του λογιστηρίου όπως εμφανίζεται στο PCZ IV 59688 και στο P.Corn. 1. 
302 Βλ. P.Col. IV 88. 
303 Grier 1934, 14. 
304 Chandezon 2011, 114-115. 
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ίδια τους λογαριασμούς της305. 

2. Ο ρόλος των λογιστηρίων 

Το μέγεθος του κτήματος στη Φιλαδέλφεια και ο οίκος του Απολλωνίου στην 

Αλεξάνδρεια απαιτούσαν την απασχόληση λογιστών, γραμματέων και γραφέων. Τα έγγραφα 

του αρχείου που χρονολογούνται στην περίοδο πριν από την ανάληψη της διαχείρισης της 

δωρεάς από το Ζήνωνα, μαρτυρούν την ύπαρξη διαφόρων λογιστηρίων, όπως τα λογιστήρια 

του Αθηναγόρα, του Δημητρίου και του Διονυσόδωρου306. Αναφορά γίνεται επίσης στο 

λογιστή Αρτέμωνα, ο οποίος φαίνεται ότι σχετιζόταν με την οικία στην Αλεξάνδρεια307. Το 

γραφείο του Πύρωνα στη δωρεά απασχολούσε τρεις υπαλλήλους308. Το γραφείο του Ζήνωνα 

φαίνεται ότι ήταν το κεντρικό γραφείο όπου συγκεντρώνονταν οι λογαριασμοί309. Ο Ζήνων 

αναμφίβολα διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στο σύστημα τήρησης λογαριασμών και είναι ο 

αποδέκτης αρκετών λόγων, ὑπομνημάτων και επιστολών που σχετίζονταν με την τήρηση 

λογαριασμών. Εντούτοις, τα ακριβή καθήκοντά του παραμένουν αδιευκρίνιστα. 

Ως προς τη λειτουργία των λογιστηρίων, ο μεγάλος φόρτος εργασίας τους προκύπτει από 

τη μεγάλη ποσότητα παπύρου που χρειάζονταν. Στον PCZ IV 59688, ένα λογαριασμό 

προμήθειας παπύρου, αναφέρεται ότι τα λογιστήρια του Δημητρίου και του Νικάνωρος 

κατανάλωναν κατά μέσο όρο 10 κυλίνδρους παπύρου την ημέρα. Επιπλέον, στον P.Col. IV 4 

ο Πύρων, που ήταν υπεύθυνος των εφημερίδων, λάμβανε εκατό κυλίνδρους για εφημερίδες. 

Τα καθήκοντα των λογιστών φαίνεται ότι περιλάμβαναν την τήρηση τόσο των ιδιωτικών 

όσο και των δημόσιων λογαριασμών του Απολλωνίου, καθώς και των λογαριασμών άλλων 

ιδιωτών, υπεύθυνων για τα χρήματα που ανήκαν στη δωρεά ή στο Ζήνωνα310. Επιπλέον, 

φαίνεται ότι στις αρμοδιότητες των λογιστών ήταν ο έλεγχος και η αντιγραφή των λόγων και 

                                                 
305 Βλ. παραπάνω, σ. 56-57. 
306 Βλ. P.Corn. 1: λογαριασμός καστορέλαιου, όπου αναφέρονται τρία λογιστικά γραφεία. 
307 Grier 1934, 11. Βλ. και PSI IV 373, όπου ο Αρτέμων πληρώνει χρηματικό ποσό χέρι με χέρι, σε αντίθεση 

με τα χρηματικά ποσά που πληρώνονται από την τράπεζα.  
308 Ο Πύρων αναφέρεται στον P.Corn. Ι ως επικεφαλής των λογαριασμών και στον PCZ II 59253, όπου 

αναφέρεται ότι λαμβάνει ένα αντίγραφο του ιδιωτικού λογαριασμού του Ζήνωνα για να ελέγξει τη διαφορά και 

να το συγκρίνει με τα δικά του αρχεία. Δεν είναι δυνατόν να διευκρινίσουμε ακριβώς πότε μεταφέρθηκε ο 

Πύρων στη Φιλαδέλφεια αλλά στο PCZ IV 59647 ζητά από το Ζήνωνα ένα γραφείο κοντά σε αυτό του Ζήνωνα 

και εκατό παπύρινους κυλίνδρους. 
309 Grier 1934, 12. 
310 Grier 1934, 12 και υποσ.14. 
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των ὑπομνημάτων, που στέλνονταν στα λογιστήρια, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως βάση για 

τη σύνταξη εφημερίδων, καθώς και αναλυτικών και περιληπτικών λογαριασμών σε μηνιαία 

και ετήσια βάση. 

Τέλος, είναι λογική η υπόθεση ότι υπήρχε συστηματική τακτοποίηση των λογαριασμών, 

έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η επίτευξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ των 

υπαλλήλων του λογιστηρίου και του Ζήνωνα311, παρόλο που τα διαθέσιμα στοιχεία δεν 

επιτρέπουν τον ισχυρισμό περί ύπαρξης αρχείων. 

Ε. Σημασία της τήρησης λογαριασμών στον τρόπο διαχείρισης των κτημάτων 

Το σύστημα τήρησης λογαριασμών φαίνεται ότι παρείχε πληροφορίες για το σύνολο των 

οικονομικών δραστηριοτήτων του κτήματος, με αποτέλεσμα οι διαχειριστές να έχουν στη 

διάθεσή τους την πλήρη εποπτεία και τον άμεσο έλεγχο των συναλλαγών. Έτσι, η 

επιτυχημένη διαχείριση των κτημάτων βρισκόταν σε άμεση εξάρτηση από τις ικανότητες του 

διαχειριστή τους312. Όπως σημειώνει ο Orrieux, παρόλο που ο τρόπος τήρησης λογαριασμών 

επέτρεπε τον προϋπολογισμό των εξόδων καθώς και τον προγραμματισμό του κόστους κάθε 

συναλλαγής, δεν υπάρχουν ενδείξεις για τον υπολογισμό του συνολικού κέρδους μιας 

δραστηριότητας313. Ούτε υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογαριασμοί -που φαίνεται ότι 

διατηρούνταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα- χρησιμοποιούνταν ως μέτρο σύγκρισης για τις 

οικονομικές δραστηριότητες. Όμως, ούτε μπορεί να αποκλεισθεί αυτό το ενδεχόμενο. Για τον 

τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνταν οι οικονομικές πληροφορίες που παρείχαν οι 

λογαριασμοί, είναι απαραίτητη η προσεκτική μελέτη του συνόλου των δημοσιευμένων και 

αδημοσίευτων λογαριασμών της πτολεμαϊκής Αιγύπτου. Πάντως τα στοιχεία από το αρχείο 

του Ζήνωνα314 και η έμφαση που δινόταν στον έλεγχο των λογαριασμών, υποδηλώνουν ότι 

κύριος στόχος της τήρησης λογαριασμών ήταν ο έλεγχος των εργαζομένων και η εμπόδιση 

πιθανών ατασθαλιών315. 

Επιπλέον, ο Chandezon αναδεικνύει και την επίδραση της τήρησης λογαριασμών στη 

                                                 
311 Grier 1934, 13. 
312 Μετά την αποχώρηση του Ζήνωνα από τη διαχείριση της δωρεάς, ο διάδοχός του Ευκλής προσπάθησε να 

ακολουθήσει το σύστημα τήρησης λογαριασμών του Ζήνωνα, χωρίς ωστόσο μεγάλη επιτυχία (P.Col.Inv.208 και 

P.Col.Inv.214). 
313 Orrieux 1985. Βλ. και παρακάτω, σ. 82-85. 
314 Βλ. PCZ II 59202 και P.Col. IV 88. 
315 Βλ. και Mickwitz 1937, 579. 
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σχέση των ιδιοκτητών με τους διαχειριστές των κτημάτων, θεωρώντας ότι μέσω των 

λογαριασμών, ο Ζήνων αιτιολογούσε τις αποφάσεις που λάμβανε σχετικά με το κτήμα316. 

ΣΤ.  Ελληνικές και αιγυπτιακές επιρροές στον τρόπο τήρησης λογαριασμών στην 

πτολεμαϊκή Αίγυπτο 

Αν η υπόθεση για το σύστημα τήρησης λογαριασμών που εντοπίζεται στο αρχείο του 

Ζήνωνα ευσταθεί, τότε η ιεραρχική οργάνωση, η συστηματική τήρηση και ο έλεγχος των 

λογαριασμών της δωρεάς του Απολλωνίου ακολουθούν τη λογική του συστήματος τήρησης 

λογαριασμών κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης των φόρων, όπως αυτό προσδιορίζεται μέσα 

από το νομοθετικό πλαίσιο του P.Rev.317. Έτσι, η εμπειρία που αποκόμισε ο Ζήνων πάνω στο 

δημόσιο σύστημα τήρησης λογαριασμών κατά τη διάρκεια των περιοδειών διοικητικής 

φύσεως του Απολλωνίου, φαίνεται ότι συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή εφαρμογή αυτού 

του συστήματος όταν ανέλαβε τη διαχείριση της δωρεάς318. Άλλωστε το αξίωμα του διοικητή 

καθιστούσε τον Απολλώνιο επικεφαλής του δημοσίου συστήματος τήρησης λογαριασμών 

κατά τη συλλογή φόρων, με αποτέλεσμα να έχει άριστη γνώση της αποτελεσματικότητάς του. 

Έτσι κρίνεται λογική η εφαρμογή αυτού του συστήματος στην ιδιωτική του περιουσία. 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Grier, παρόλο που οι λογαριασμοί στο αρχείο του 

Ζήνωνα παρουσιάζουν και φαραωνικές πρακτικές, όπως την πρακτική της σιτομετρίας για την 

πληρωμή των μισθών σε προϊόντα, εντούτοις φαίνεται πως η μέθοδος και η φρασεολογία των 

λογαριασμών ακολουθούσε την ελληνική πρακτική319. Επιπλέον, είναι γεγονός ότι στους 

λογαριασμούς που είναι γραμμένοι στα ελληνικά δε γίνεται αναφορά σε ντέμπεν, αλλά μόνο 

στο νομισματικό σύστημα που χρησιμοποιούνταν γενικά στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Όμως 

στους λογαριασμούς των κτημάτων αντικατοπτρίζεται συχνά και η πτολεμαϊκή οικονομική 

πραγματικότητα, αφού συχνά καταγράφεται η διαφορά του ποσού κατά την αλλαγή των 

χρημάτων από χρυσά σε αργυρά και χάλκινα νομίσματα με τους όρους ἀλλαγὴ320, 

ἐπαλλαγὴ321, καταλλαγὴ322 ή τον εμπρόθετο προσδιορισμό ἐπʼ ἀλλα(γῇ)323. 

                                                 
316 Chandezon 2011, 114. 
317 Βλ. παραπάνω σ. 48. 
318 Grier 1934, 47. 
319 Grier 1934, 56-57. 
320 PCZ III 59327, PCZ IV 59798, PCZ V 59851, PSI IV 388. 
321 PCZ I 59022, PCZ IV 59567. 
322 PCZ III 59320, P.Corn. 3. 
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Όμως προτού διαπιστωθεί η διαφοροποίηση του πτολεμαϊκού συστήματος τήρησης 

λογαριασμών από το αντίστοιχο αιγυπτιακό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι 

λογαριασμοί καταγράφονται στην ελληνική γλώσσα. Επομένως είναι λογικό η ορολογία του 

πτολεμαϊκού συστήματος τήρησης λογαριασμών να συμπίπτει με τις ελληνικές πρακτικές 

τήρησης λογαριασμών. Άλλωστε και στο φαραωνικό σύστημα εντοπίζονται παρόμοια 

χαρακτηριστικά, όπως οι ειδικοί τεχνικοί όροι και οι αντίστοιχες κατηγορίες εγγράφων324. 

Επομένως για την συναγωγή συμπερασμάτων ως προς την ανάμειξη των δύο πρακτικών, 

είναι απαραίτητη η δημοσίευση και η μελέτη των λογαριασμών που σώζονται στα δημοτικά 

έγγραφα της περιόδου. 

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να επισημανθεί ότι, όποια κι αν ήταν η σχέση του 

πτολεμαϊκού συστήματος τήρησης λογαριασμών με το αντίστοιχο φαραωνικό, για την πλήρη 

κατανόηση της τήρησης λογαριασμών στον αρχαίο ελληνικό κόσμο είναι απαραίτητη η 

συνολική θεώρηση τόσο των λογαριασμών στις επιγραφές του 4ου αι. π.Χ. όσο και στους 

παπύρους της πτολεμαϊκής Αιγύπτου. Κι αυτό γιατί οι δημόσιοι λογαριασμοί που 

χαράσσονταν στις επιγραφές, παρουσιάζουν ετήσιους περιληπτικούς λογαριασμούς αλλά δεν 

παρέχουν πληροφορίες για το σύστημα τήρησης λογαριασμών. Αντίθετα, οι πάπυροι του 

αρχείου του Ζήνωνα διασώζουν λογαριασμούς από διάφορα στάδια της διαδικασίας τήρησης 

λογαριασμών αλλά μέχρι στιγμής δε μαρτυρείται ετήσιος περιληπτικός λογαριασμός του 

συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων της δωρεάς325. 

                                                                                                                                                         
323 BGU VII 1562. Θα πρέπει να σημειωθεί η ομοιότητα με το σύγχρονο όρο «επικαταλλαγή». 
324 Βλ. παραπάνω σ. 22-25. 
325 Chandezon 2011, 115. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ   ΤΤΡΡΙΙΤΤΟΟ   

ΣΣΚΚΕΕΨΨΕΕΙΙΣΣ   ΚΚΑΑΙΙ   ΖΖΗΗΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ   ΟΟΣΣΟΟΝΝ   ΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ   ΣΣΤΤΗΗΝΝ   ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑ   ΤΤΗΗΣΣ   

ΦΦΑΑΡΡΑΑΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ   ΑΑΙΙΓΓΥΥΠΠΤΤΟΟΥΥ   ΚΚΑΑΙΙ   ΤΤΟΟΥΥ   ΑΑΡΡΧΧΑΑΙΙΟΟΥΥ   ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ   ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΥΥ ..   

Α. Ζητήματα σχετικά με την οικονομία της φαραωνικής Αιγύπτου 

O άμεσος και κυρίαρχος ρόλος που διαδραμάτιζε η βασιλική διοίκηση στη φαραωνική 

οικονομία οδήγησε πολλούς μελετητές στο χαρακτηρισμό της φαραωνικής οικονομικής 

πολιτικής ως σύστημα αναδιανομής, στο οποίο η συγκεντρωτική γραφειοκρατία συνέλεγε 

από τους υπηκόους για να αναδιανείμει σε αυτούς αργότερα. Όμως η πιθανή ύπαρξη 

παράλληλης οικονομικής δραστηριότητας που περιλάμβανε την ανταλλαγή του 

πλεονάσματος που δε συλλεγόταν από την κεντρική διοίκηση θέτει σε αμφισβήτηση αυτή την 

οπτική. Άλλωστε η κεντρική διοίκηση περιοριζόταν στην άσκηση εξουσίας στους τοπικούς 

θεσμούς και δεν ήταν ποτέ αρκετά μεγάλη ή αποτελεσματική για τη μικρο-διαχείριση του 

φορολογικού καθεστώτος. 

Η καταναλωτική συμπεριφορά της αιγυπτιακής ανώτερης τάξης, όπως παρουσιάζεται 

μέσα από τα μεγάλα και πολυτελή ταφικά μνημεία και κτίρια, χαρακτηριζόταν από τη 

συσσώρευση πλούτου. Ο πλούτος αυτός προερχόταν από τον έλεγχο της αγροτικής 

παραγωγής καθώς και τις πελατειακές σχέσεις, οι οποίες βασίζονταν στην πρόληψη ή την 

ανακούφιση της φτώχειας και της ανέχειας. Αντίθετα, η οικονομική συμπεριφορά σε τοπικό, 

μικρο-οικονομικό επίπεδο όπως εμφανιζόταν στις διαπροσωπικές συναλλαγές και τις τοπικές 

αγορές, περιοριζόταν στην καλλιέργεια σιταριού για προσωπική κατανάλωση ώστε να 

διασφαλίζεται η οικογενειακή διαβίωση και δεν αποσκοπούσε στην παραγωγή σιτηρών για 

κέρδος326. Άλλωστε το εμπόριο σιτηρών στη φαραωνική Αίγυπτο παρουσιάζει δομικές 

ανωμαλίες: παρόλο που τα σιτηρά μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή μισθών 

και ενοικίων, να αποτελέσουν αντικείμενο δανεισμού ή να δοθούν ως ελεημοσύνη, εντούτοις 

η πώληση ή η αγορά τους αποτελούσε όνειδος για ένα χωρικό. 

Οι επισιτιστικές ανάγκες και το κύρος διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στη λήψη 

οικονομικών αποφάσεων σε ατομικό επίπεδο και γενικότερα στην ισορροπία μεταξύ της 

προμήθειας και της κατανάλωσης σε μικρο-οικονομικό και μακρο-οικονομικό επίπεδο. 

                                                 
326 Η εικόνα που παρουσιάζει η αγροτική δραστηριότητα της Αιγύπτου είναι αυτή της συστηματικής 

καλλιέργειας, με αγρότες να παράγουν το επαρκές σιτάρι για την οικογένεια και σχεδόν αντίστοιχες ποσότητες 

για ενοίκιο, χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον για την αγορά ή την πώληση σιτηρών (Eyre 2010, 294). 
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Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το οικονομικό μοντέλο του πατριαρχικού 

οίκου, όπως αυτό εμφανίζεται στις επιστολές του Hekanakhte, το μέγεθος της οικίας 

προσδιόριζε και το βαθμό περιπλοκότητας της οικονομικής της δραστηριότητας. Έτσι η 

οικογένεια αποτελούσε την κατώτερη βαθμίδα καταναλωτικής μονάδας327. 

Β. Σκέψεις και ζητήματα όσον αφορά στην οικονομία του αρχαίου ελληνικού κόσμου 

Μία συνολική επισκόπηση της λογοτεχνικής διάστασης της οικονομικής δραστηριότητας 

φανερώνει ότι η οικονομία δεν εμφανίζεται με τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλες τις πηγές, ούτε 

ταυτίζεται απόλυτα με τις περιορισμένες και αποσπασματικές ενδείξεις που προκύπτουν για 

την οικονομική ζωή ορισμένων τουλάχιστον αρχαίων Ελλήνων. Τα ζητήματα που τίθενται 

στη συνέχεια αφορούν στην αποσαφήνιση της έννοιας της οικονομίας στον αρχαίο ελληνικό 

κόσμο, καθώς και στα κριτήρια των αρχαίων Ελλήνων για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. 

1. Η έννοια της οικονομίας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο 

Οι λογοτεχνικές μαρτυρίες δείχνουν ότι για τους αρχαίους Έλληνες ο όρος οικονομία 

αφορούσε στη διαχείριση, διοίκηση και οργάνωση του οίκου ή της οικονομίας των 

υποθέσεων της πόλης και δεν ταυτιζόταν με τη σύγχρονη έννοια του όρου328. Είναι 

ενδεικτική η άποψη του Ξενοφώντα ότι η οικονομία είναι η επιστήμη που συμβάλλει στην 

αύξηση του οίκου329. Στην εισαγωγή του δεύτερου βιβλίου των Οικονομικών, που 

χρονολογείται μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οικονομία διακρίνεται σε 

τέσσερις βασικούς τύπους, στους οποίους εμπίπτουν και οι υπόλοιπες μορφές οικονομίας, με 

κοινή βασική αρχή το γεγονός ότι οι δαπάνες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις προσόδους. 

Πρόκειται για: 

• τη βασιλική οικονομία, που περιλαμβάνει τέσσερις μορφές της οικονομικής 

δραστηριότητας: το νόμισμα, τις εξαγωγές, τις εισαγωγές και τις δαπάνες. 

• τη σατραπική οικονομία, που περιλαμβάνει έξι ειδών προσόδους από τη γεωργία, τις 

αγορές, το χρυσό και τον άργυρο, τους φόρους στη γη και στα προϊόντα, την κτηνοτροφία, 

και από άλλες πηγές, π.χ. από τον κεφαλικό φόρο και το φόρο στους τεχνίτες. 

                                                 
327 Τα ζητήματα που θίγονται σε σχέση με την οικονομία της φαραωνικής Αιγύπτου προκύπτουν από τον 

Eyre 2010. 
328 Austin και Vidal-Naquet 1998, 23. 
329 Ξεν. Οικ. 6.4. 
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• την οικονομία της πόλεως, της οποίας οι πρόσοδοι προέρχονται από τα προϊόντα, τις 

αγορές και τους τακτικούς φόρους. 

• την οικονομία του ιδιώτη, η οποία είναι περιορισμένης κλίμακας αλλά εμφανίζει 

μεγάλη ποικιλομορφία. Το μεγαλύτερο μέρος των προσόδων του ιδιώτη προέρχεται από τη 

γεωργία, τις άλλες ασχολίες και το χρήμα330. 

2. Τα κριτήρια λήψης οικονομικών αποφάσεων στον αρχαίο ελληνικό κόσμο 

Όταν ο Απολλόδωρος βρέθηκε μπροστά στο δίλημμα της επιλογής μεταξύ ενός 

εργαστηρίου κατασκευής ασπίδων και μιας τράπεζας, επέλεξε το εργαστήριο, χωρίς να λάβει 

υπόψη του κανένα κοινωνικό παράγοντα και καμία αριστοκρατική ή φιλοσοφική αξία, αλλά 

απλά γιατί το θεώρησε πιο ασφαλή επένδυση, παρόλο που ήταν λιγότερο προσοδοφόρα331. 

Για τον Harris, o Απολλόδωρος είχε πρόσβαση σε λεπτομερή αρχεία των εσόδων της 

τράπεζας που κάλυπταν μία μεγάλη χρονική περίοδο, ώστε να είναι σε θέση να διαπιστώσει 

ότι τα έσοδα διέφεραν από έτος σε έτος, σε αντίθεση με τα ετήσια έσοδα του εργαστηρίου 

που ήταν πιο σταθερά, αν και λιγότερα332. Όπως διαπιστώνει ο Chandezon, η τήρηση 

λογαριασμών πράγματι θα μπορούσε να αποτελεί μέσο για τη λήψη εμπειρικών οικονομικών 

αποφάσεων333. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του συγκεκριμένου λόγου ήταν η 

παραγραφή της αγωγής που ο Απολλόδωρος είχε υποβάλει εναντίον του πελάτη του 

Δημοσθένη, τα κριτήρια με τα οποία ο Απολλόδωρος εμφανίζεται να έλαβε τις αποφάσεις του 

είναι επισφαλή και αντικρουόμενα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στο συγκεκριμένο χωρίο ο 

αντίδικος εμφανίζεται να μη λαμβάνει υπόψη του το κέρδος, αλλά στη συνέχεια εμφανίζεται 

ως αχάριστος και άπληστος με μικρή συμμετοχή στις λειτουργίες που του είχε αναθέσει η 

πόλη334.  

Επομένως τα ερωτήματα που τίθενται αφορούν στα κριτήρια με τα οποία λαμβάνονταν οι 

οικονομικές αποφάσεις στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και στο ρόλο που διαδραμάτιζε η 

τήρηση λογαριασμών στη διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων, μέσω των 

οικονομικών πληροφοριών που παρείχε. 

                                                 
330 Αριστ. Οικ. 1345b-1346a. 
331 Δημ. 36.11. 
332 Harris 2002, 84 και υποσ. 22. 
333 Chandezon 2011, 116. 
334 Δημ. 36. 
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α. Κοινωνικοί παράγοντες και αξίες 

Στις λογοτεχνικές πηγές της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου συχνά επισημαίνεται η 

διάκριση και η ιεράρχηση των ασχολιών και των τρόπων απόκτησης των αγαθών, με 

κριτήρια την προσωπική ελευθερία, την ανεξαρτησία και την αυτάρκεια που προσφέρει η 

εκάστοτε δραστηριότητα335. Μάλιστα ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι η περιφρόνηση σε ορισμένα 

επαγγέλματα ήταν κοινή για τους Έλληνες, τους Αιγυπτίους, τους Θράκες, τους Σκύθες, τους 

Πέρσες και τους Λυδούς336. Ανώτερη απ’ όλες τις δραστηριότητες για την απόκτηση αγαθών 

κρίνεται η γεωργία, ενώ κατώτερες θεωρούνται οι χειρωνακτικές εργασίες και ιδιαίτερα η 

εργασία των τεχνιτών337. Ως προς τις αποδεκτές εργασίες στην αρχαία Ελλάδα, ο 

Αριστοτέλης στο έργο του Αθηναίων Πολιτεία αναφέρει ότι υπήρχαν πέντε τρόποι, για να 

επιβιώσει κανείς και να αποκτήσει περιουσία: η γεωργία, η κτηνοτροφία, η πειρατεία338, η 

αλιεία και το κυνήγι339. Για τον Αριστοτέλη το εμπόριο ήταν αποδεκτό όταν αποσκοπούσε 

στην αυτάρκεια, ενώ η χρηματιστική, δηλαδή η τέχνη της απόκτησης χρημάτων στα πλαίσια 

της πόλης αλλά και το εμπόριο μικρής κλίμακας (καπηλικόν), ήταν κατακριτέα στο βαθμό 

που δεν βασιζόταν στην ανταλλαγή αλλά αποσκοπούσε στο κέρδος340. Πράγματι, τα έσοδα 

της Αθήνας πριν από το ξέσπασμα του Πελοποννησιακού πολέμου διοχετεύονταν για την 

κατασκευή δημοσίων μνημείων ή ανακατανέμονταν στους πολίτες και δεν επενδύονταν με 

σκοπό το κέρδος341. 

β. Το κέρδος 

Για τον de Ste Croix «η έννοια του κεφαλαίου και του εισοδήματος, χωρίς την οποία το 

                                                 
335 Austin και Vidal-Naquet 1998, 27. 
336 Ηρόδ. 2.166-8.  
337 Austin και Vidal-Naquet 1998, 27-30. 
338 Η πειρατεία και ο πόλεμος φαίνεται πως αποτελούσαν νόμιμο τρόπο απόκτησης  αγαθών. Ο Θουκυδίδης 

αναφέρει ότι η απόκτηση αγαθών μέσω της πειρατείας και των ληστειών αποτελούσε κοινή συνήθεια των 

Ελλήνων και των βαρβάρων στο παρελθόν, και μάλιστα οι Οζόλες, οι Λοκροί, οι Αιτωλοί και οι Ακαρνάνες 

διατηρούσαν αυτόν τον τρόπο ζωής (Θουκ. 1.5-6 και Θουκ. 2). Επιπλέον σε απόσπασμα επιγραφής που 

χρονολογείται περίπου το 450 π.Χ. οι πόλεις Κνωσός και Τύλισος συνάπτουν συνθήκη για τη μοιρασιά των 

λαφύρων. Για τον πόλεμο και το ρόλο που αυτός διαδραμάτιζε στην οικονομία της ελληνιστικής περιόδου, βλ. 

Chaniotis 2011, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
339 Αριστ. Πολ. 1256a. 
340 Αριστ. Πολ. 1.1256b-1257b, 7.1327. 
341 Austin και Vidal-Naquet 1998, 167. 
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κέρδος και η ζημία είναι αδύνατον να υπολογιστεί με βεβαιότητα, ποτέ δεν έγινε απόλυτα 

κατανοητή στην αρχαιότητα και οι λογαριασμοί που σώζονται αναγνωρίζουν αυτή τη 

διάκριση μόνο σε έναν ορισμένο βαθμό»342. Επιπλέον, για τους Austin και Vidal-Naquet, 

ούτε η έννοια της παραγωγικότητας ήταν υπαρκτή και ο καταμερισμός των εργασιών που 

συχνά εντοπίζεται στις πηγές, στην πραγματικότητα δεν στόχευε στην αύξηση της παραγωγής 

αλλά στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών343. Ο Ξενοφών άλλωστε στο 

έργο του Κύρου Παιδεία, περιγράφοντας τον καταμερισμό των επαγγελμάτων στο 

φανταστικό ανάκτορο του Κύρου, επισημαίνει με σαφήνεια ότι είναι φυσικό ο τεχνίτης που 

ειδικεύεται σε πολύ περιορισμένη εργασία, να την εκτελεί άριστα344.  

Όμως για τον Ξενοφώντα, το κέρδος ή η ζημία είναι υπαρκτά και είναι αποτέλεσμα της 

αποτελεσματικής ή της αναποτελεσματικής διαχείρισης της περιουσίας345. Επιπλέον η 

ύπαρξη αγροτικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, όπως τα λιθόστρωτα αλώνια, τα 

πιεστήρια για την παραγωγή ελαιολάδου και κρασιού, τα πατητήρια346, τα πηγάδια, οι 

δεξαμενές, οι μηχανές ανύψωσης νερού347, καθώς και η εναλλαγή καλλιεργειών, 

υποδηλώνουν την ύπαρξη ενδιαφέροντος για τη βελτίωση και την αύξηση της παραγωγής, 

έστω και στα πλαίσια της αντίληψης του να κληροδοτήσει κάποιος στο παιδί του την ίδια ή 

μεγαλύτερη περιουσία από αυτήν που ο ίδιος κληρονόμησε348. Χαρακτηριστική άλλωστε 

είναι η φράση του Ισχόμαχου “εὖ γὰρ ἴσθι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὅτι τῆς ἀρχαίας τιμῆς πολλοὺς 

πολλαπλασίου χώρους ἀξίους ἡμεῖς ἤδη ἐποιήσαμεν”349. 

Ο παράγοντας του κέρδους στη λήψη οικονομικών αποφάσεων φαίνεται ότι προοδευτικά 

διαδραμάτιζε όλο και πιο σημαντικό ρόλο. Χαρακτηριστική είναι η αμφιλεγόμενη 

προσωπικότητα του Κλεομένη, του οποίου η οικονομική σκέψη του επέτρεπε την εφαρμογή 

αποτελεσματικών τεχνασμάτων για την αποκόμιση οφέλους από τις συγκυρίες, όπως συνέβη 

                                                 
342 De Ste Croix 1956. 
343 Austin και Vidal-Naquet 1998, 34-35.  
344 Ξεν. Κύρ. Παιδ. 8.2.5-6. 
345 Ξεν. Οικ. 1.4-5· 3.5· 20.9, 21, 29. 
346 Για τις αγροτικές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις καλλιέργειες στα κτήματα της αρχαίας Ελλάδας 

και τη σχετική βιβλιογραφία, βλ. Foxhall 2007, 55-83. Και ειδικά για τον εξοπλισμό των καλλιεργειών 

ελαιόδεντρων, βλ. Foxhall 2007, 131-217. 
347 Για τις τεχνικές άρδευσης στον ελληνικό κόσμο κατά την κλασική περίοδο, βλ. Krasilnikoff 2010, όπου 

και η σχετική βιβλιογραφία. 
348 Ησ. Έργ. 374-380, Πλάτ. Πολιτ. 330a 7-8 – 330b 1-7. 
349 Ξεν. Οικ. 20.24. 
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με την εμφάνιση της σιτοδείας στον ελληνικό κόσμο κατά την περίοδο της σατραπείας 

του350. Και η αυστηρή δομή με την οποία διαρθρωνόταν η πτολεμαϊκή οικονομική πολιτική, 

καθώς και η πολιτική της υποχρεωτικής μετατροπής των ξένων νομισμάτων σε 

πτολεμαϊκά351, φαίνεται ότι είχαν σχεδιαστεί με γνώμονα την αποκόμιση του μεγαλύτερου 

δυνατού κέρδους από την εκμετάλλευση της χώρας και των συναλλαγών. 

γ. Παροχή οικονομικών πληροφοριών από το σύστημα τήρησης λογαριασμών 

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις τα οικονομικά γεγονότα καταγράφονται σε λογιστικά 

έγγραφα, με αποτέλεσμα η λογιστική να είναι σε θέση να προσφέρει τις πληροφορίες για την 

πραγματική εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης ή του λογιστικού 

γεγονότος για το οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Όμως για τον Mickwitz και τον de Ste Croix, 

το ανεπαρκές λογιστικό σύστημα δεν επέτρεπε τη συνολική κοστολόγηση των 

δραστηριοτήτων, ούτε παρουσίαζε τις οικονομικές επιπτώσεις της εργασίας περισσότερων ή 

λιγότερων εργατών, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο για το ρωμαίο μεγαλο-ιδιοκτήτη γης να 

έχει μία σαφή εικόνα για το κέρδος που απέρρεε ξεχωριστά από καθεμία εκ των 

καλλιεργειών352. Στην ίδια λογική του ανεπαρκούς λογιστικού συστήματος κινήθηκε και ο 

                                                 
350 Ο Κλεομένης αγόρασε όλο το αιγυπτιακό σιτάρι που προοριζόταν για εξαγωγή και το πούλησε σε 

μεγαλύτερη τιμή. Παράλληλα απέφυγε τους κινδύνους του εξωτερικού εμπορίου, όπως π.χ. τις περιπέτειες του 

Παρμενίσκου και του Διονυσόδωρου που πούλησαν το φορτίο τους στη Ρόδο, πιθανόν με ζημιά, αφού η τιμή 

των σιτηρών στην Αθήνα είχε μειωθεί σημαντικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμπεριφορά του Κλεομένη 

βρισκόταν σε σύμπνοια με την αιγυπτιακή παράδοση των Φαραώ, οι οποίοι επέβλεπαν στενά την εσωτερική 

αγορά, αλλά άφηναν περιθώριο και για ατομικές πρωτοβουλίες. Π.χ. η οργάνωση της Ναυκράτιος δείχνει ότι οι 

Έλληνες έμποροι αγόραζαν τα αιγυπτιακά προϊόντα, πιθανόν σε τιμή προκαθορισμένη από το Φαραώ. Και οι 

Πτολεμαίοι δρούσαν με τον ίδιο τρόπο, και όντας οι μεγαλύτεροι έμποροι σιταριού στην Αίγυπτο, καθόριζαν 

την τιμή της εσωτερικής αγοράς, αλλά δεν υπάρχει μαρτυρία ότι είχαν και το μονοπώλιο του εξωτερικού 

εμπορίου (Le Rider 1997). 
351 Άλλωστε η άποψη περί νομισματικής απομόνωσης της Αιγύπτου εξαιτίας της νομισματικής πολιτικής της 

φαίνεται πως αμφισβητείται βάσει των νέων ευρημάτων πτολεμαϊκών νομισμάτων σε θησαυρούς στην Ιταλία 

και τη Σικελία, στην Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Επιπλέον ελάχιστα πτολεμαϊκά νομίσματα έχουν 

βρεθεί στην κεντρική και βορειοδυτική Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θράκη, τη Λυδία και τη Βόρεια Συρία, 

ενώ αρκετά βρίσκονται σε θησαυρούς στα μέρη που οι Πτολεμαἰοι είχαν ορυχεία: στην Ιωνία και την Καρία, 

στη Λυκία και την Παμφυλία, στην Κιλικία, στην Κοίλη Συρία, στην Κύπρο και στο Δέλτα (Von Reden 2007, 

Appendix 1). 
352 Βλ. de ste Croix 1956 και Mickwitz 1937. Όμως στον Οικονομικό του Ξενοφώντα (Ξεν. Οικ. 20.16) 

επισημαίνονται οι απώλειες στα έσοδα από έναν εργάτη που εργάζεται πολύ αργά ή που αφήνει νωρίτερα την 

εργασία του. 
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Finley, επιχειρηματολογώντας ότι ο μέσος Αθηναίος δεν ήταν ικανός να διαχειριστεί 

αποτελεσματικά τον οίκο του, εξαιτίας της έλλειψης διπλογραφικού συστήματος που θα του 

επέτρεπε τη σύγκριση της ωφέλειας των διαφορετικών δραστηριοτήτων353.  

Αντίθετα, για τον Harris, η ύπαρξη ενός εξεζητημένου λογιστικού συστήματος δεν ήταν 

αναγκαία για τη σύγκριση των εσόδων από τις διαφορετικές οικονομικές δραστηριότητες της 

περιουσίας, δεδομένης της περιορισμένης κάθετης εξειδίκευσης354. Άλλωστε ο MacVe είχε 

ήδη αποδείξει ότι η ανυπαρξία διπλογραφικού συστήματος στην αρχαιότητα δεν εμπόδιζε τον 

Αθηναίο του 4ου αι. π.Χ. να κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ μεικτού και καθαρού κέρδους ή 

μεταξύ ενεργητικού κεφαλαίου (ή περιουσίας) και των εσόδων που προέκυπταν από αυτά355. 

Επομένως ο υπολογισμός του κέρδους ή των απωλειών θα μπορούσε να γίνει και με άλλες 

μεθόδους, όπως π.χ. μέσω της σύγκρισης των συνόλων δύο απογραφών της περιουσίας που 

θα γίνονταν στην αρχή και στο τέλος μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου356.  

Αν και ο υπολογισμός του κέρδους ήταν εφικτός παρά την έλλειψη διπλογραφικού 

λογιστικού συστήματος, έχει υποστηριχθεί ότι δεν ήταν δυνατός ο ακριβής υπολογισμός του 

κέρδους που απέφερε η εκάστοτε οικονομική δραστηριότητα, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες 

φαίνεται πως αγνοούσαν βασικές έννοιες όπως αυτή της απόσβεσης, της συγχώνευσης και 

του προϋπολογισμού357. Πράγματι, φαίνεται ότι οι βασικές οικονομικές έννοιες που 

                                                 
353 Finley 1985, 110-11, 116-7. Για τη σημασία του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής στον οικονομικό 

ορθολογισμό από το Μεσαίωνα μέχρι το 19ο αι., βλ. Carruthers και Nelson – Espeland 1991. 
354 Harris 2002, 84. 
355 MacVe 1994, 257-258. 
356 Harris 2002, 83. Ο Δημοσθένης φαίνεται ότι χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο κατά τη διάρκεια της δίκης 

επιτροπής ενάντια στον κηδεμόνα του Άφοβο, όταν παρουσίασε έναν λογαριασμό της περιουσίας του πατέρα 

του τη στιγμή που τον κληρονόμησε και έπειτα υπολόγισε τις απώλειες που εμφανίστηκαν στην περιουσία κάτω 

από τη διαχείριση των κηδεμόνων του (Δημ. 27). Για τις δίκες επιτροπής και γενικά τη νομοθεσία σχετικά με τη 

κληρονόμηση περιουσίας από ανήλικους και ιδιαίτερα για την περίπτωση του Δημοσθένη, βλ. MacDowell 2003, 

146-150. 
357 Finley 1985, 116. Βλ. και Harris 2002, 81-84, όπου σημειώνεται ότι στην περίπτωση του λογαριασμού 

της περιουσίας του Δημοσθένη, οι πρώτες ύλες για τα εργαστήρια αναφέρονται συγκεντρωτικά, μαζί με κάποια 

αντικείμενα της μητέρας, ποσότητες αργύρου, διάφορα έντοκα δάνεια και την οικία, με αποτέλεσμα το 

κεφάλαιο να διαχωρίζεται σε παραγωγικό και παθητικό. Όμως, όπως ο Harris διαπιστώνει στη συνέχεια, το 

κεφάλαιο του ενός εργαστηρίου δεν διακρίνεται από το κεφάλαιο του άλλου εργαστηρίου ή του οίκου, γιατί δεν 

υπήρχε η αντίληψη αυτής της διάκρισης. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο Δημοσθένης ίσως να μην 

προβαίνει σε αυτή τη διάκριση γιατί σκοπός του ήταν η παρουσίαση του μεγέθους της περιουσίας και της 

ποικιλίας των οικονομικών δραστηριοτήτων, και όχι η λεπτομερής καταγραφή του κέρδους που απέρρεε από 
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προαναφέρθηκαν, δεν είχαν διαμορφωθεί ως οικονομικοί όροι στην αντίληψη των αρχαίων 

Ελλήνων. Όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι η σημασία αυτών των εννοιών ήταν υπαρκτή. 

Η Αθήνα πριν από το ξέσπασμα του Πελοποννησιακού πολέμου, είχε μεγάλη συσσώρευση 

χρηματικών αποθεμάτων από τις εισφορές των συμμαχικών πόλεων και από το χρυσό των 

αγαλμάτων και των αναθημάτων, καθώς και ένα ειδικό χρηματικό απόθεμα για ενδεχόμενη 

σύγκρουση με τη Σπάρτη ύστερα από προτροπή του Περικλή358. Φαίνεται λοιπόν ότι η 

έννοια του προϋπολογισμού ήταν υπαρκτή. Ωστόσο η ένδεια αποθεμάτων από τη Σπάρτη και 

τις συμμαχικές της πόλεις για τον επικείμενο Πελοποννησιακό πόλεμο, υποδηλώνουν ότι η 

έννοια της μακροπρόθεσμης οικονομικής πρόβλεψης δεν ήταν διαδεδομένη σε όλο τον 

ελλαδικό κόσμο359. 

Στον P.Col. IV 75, ο Ζήνων επιχειρεί τον προϋπολογισμό του κόστους για τη φύτευση γης. 

Έτσι, αρχικά υπολογίζει τους μηνιαίους μισθούς δεκαπέντε εργατών, τους πολλαπλασιάζει 

επί τους δώδεκα μήνες για να βρει το ετήσιο δαπανών για τους μισθούς τους, έπειτα 

προσθέτει τα ετήσια έξοδα ιματισμού, μετά τα ιδιαίτερα προνόμια που ισχύουν για έξι άτομα, 

ύστερα την ετήσια σιτομετρία για εικοσιμία οικογένειες και τέλος τα έξοδα για το εξωτερικό 

προσωπικό στο οποίο δεν αντιστοιχεί σιτομετρία, υπολογίζοντας ως ετήσιο κόστος το ποσό 

των 3185 δρχ, στο οποίο προσθέτει 615 δρχ για απρόβλεπτα έξοδα. Έπειτα στρογγυλοποιεί το 

ποσό στις 4000 δρχ και συγκρίνει με τις προσόδους ύψους 7000 δρχ, εξάγοντας ως υπόλοιπο 

το ποσό των 3000 δρχ. Όμως o υπολογισμός για τη σιτομετρία έγινε εκλαμβάνοντας ως 

σταθερά τα κριτήρια που στην πραγματικότητα είναι μεταβλητά. Είναι ωστόσο πιθανό ο 

Ζήνων να επέλεξε να τα αγνοήσει προκειμένου να μην περιπλέξει το λογαριασμό360.  

Η ύπαρξη ειδικών λογαριασμών για την εκάστοτε δαπάνη καθιστούσε δυνατό τον ακριβή 

υπολογισμό του πραγματικού συνολικού κόστους μιας οικονομικής δραστηριότητας. Είναι 

πιθανή λοιπόν η ύπαρξη λογαριασμών προϋπολογισμού του κάθε κόστους ξεχωριστά, οι 

                                                                                                                                                         
αυτές. Επιπλέον, για τον de Ste Croix, στις εγγραφές των λογαριασμών δεν αναφέρονται οι σταδιακές πληρωμές 

επί πιστώσει, με αποτέλεσμα οι λογαριασμοί να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση περιουσίας 

και τη λήψη οικονομικών αποφάσεων (de Ste Croix 1956). Όμως η έκφραση ἐως λόγου,φαίνεται ότι 

χρησιμοποιείται για  την καταγραφή μερικών ή σταδιακών πληρωμών, που εκκρεμούσαν μέχρι τη σύνταξη του 

λόγου (βλ. Mayser 1934, 525). 
358 Θουκ. 2.13.3-5. 
359 Austin και Vidal-Naquet 1998, 167. Βλ. και de Ste Croix 1956, 26, όπου σχολιάζεται επίσης και η 

ιδιαίτερη αθηναϊκή πολιτική των δημοσίων δανείων από τους ιερούς λογαριασμούς και το σύστημα τήρησης 

λογαριασμών που υπήρχε. 
360 Orrieux 1981.  
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οποίοι στη συνέχεια θα αποτελούσαν βάση για τη σύνταξη ενός λογαριασμού με το συνολικό 

κόστος της εκάστοτε οικονομικής δραστηριότητας. Προς επίρρωση ή διάψευση αυτού του 

ενδεχομένου, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τις 

οικονομικές πληροφορίες που παρείχε το σύστημα τήρησης λογαριασμών, είναι απαραίτητη 

η προσεκτική μελέτη του συνόλου των δημοσιευμένων και αδημοσίευτων λογαριασμών, σε 

συνδυασμό με τους λογαριασμούς που σώζονται στις επιγραφές του ελλαδικού χώρου. 

δ. Παραδείγματα λήψης οικονομικών αποφάσεων στην αρχαιότητα 

Ο Christesen αποδεικνύει ότι για την επιλογή μεταξύ των διαθέσιμων επενδύσεων στην 

Αθήνα τον 4ο αι. π.Χ., σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζε τόσο η μεγιστοποίηση του κέρδους και 

η προσπάθεια μείωσης του κινδύνου απωλειών, όσο και το αξιακό σύστημα361. 

Επιπλέον, ο Ισχόμαχος φαίνεται πως διαχειριζόταν την περιουσία του με στόχο τόσο το 

κέρδος, όσο και το πολιτικό και κοινωνικό κύρος362. Για τον Harris, ο Ισχόμαχος επεδίωκε να 

είναι όχι μόνο homo oeconomicus αλλά και homo politicus, στόχοι που αλληλεπικαλύπτονταν 

από τη στιγμή που η πόλη μέσω του θεσμού των λειτουργιών χρησιμοποιούσε τον πλούτο 

των πολιτών της για το δημόσιο όφελος, προσφέροντας ως αντάλλαγμα κύρος και πολιτικά 

αξιώματα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο επιτυχημένος homo politicus έπρεπε ταυτόχρονα να είναι 

και homo oeconomicus363. 

Κατά ανάλογο τρόπο και η οικονομική πολιτική των Πτολεμαίων είχε ως στόχο το κέρδος, 

μέσω του οποίου θα ήταν δυνατή η άσκηση πολιτικής ισχύος στη Μεσόγειο και η εσωτερική 

πολιτική της Αιγύπτου364. Από την άλλη πλευρά, η εκ πρώτης όψεως ανορθόδοξη οικονομική 

                                                 
361 Christesen 2003. 
362 Ξεν. Οικ. 11. 
363 Ο Κριτόβουλος στρέφεται για συμβουλές στο Σωκράτη σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να διαχειριστεί 

τον οίκο του, όχι μόνο γιατί δεν είχε αρκετή υποστήριξη από την οικογένειά του και εξαιτίας του πολυτελούς 

βίου που διήγαγε, αλλά και γιατί είχε κοινωνικές και πολιτικές φιλοδοξίες (Ξεν. Οικ. 2). Επιπλέον, και ο 

επιχειρηματίας Αντισθένης εκλέχθηκε στρατηγός υπερισχύοντας του στρατιώτη Νικομαχίδη χάρη στην 

αποτελεσματική διαχείριση της επιχείρησής του (Ξεν. Απομν. 3.4). Γι’ αυτή την άποψη, βλ. Harris 2002. Για τη 

σύνδεση της επιτυχημένης οικονομικής δραστηριότητας με την κοινωνική και πολιτική υπεροχή καθώς και με 

το σύστημα αξιών στην Αθήνα τον 5ο και 4ο αι. π.Χ., βλ. Bitros και Karayiannis 2008. 
364 Άλλωστε την προσπάθεια διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας εξυπηρετούσαν και οι μισθοφόροι, το 

κυνήγι ελεφάντων στην Αιθιοπία, οι διεξαγωγές πολέμων για την εδραίωση του πτολεμαϊκού κράτους και την 

ασφάλεια της Αλεξάνδρειας καθώς και το ελεύθερο εξωτερικό εμπόριο, οι συμμαχίες με την εξαγορά της φιλίας 

ελληνικών πόλεων, οι διοικητικοί υπάλληλοι που πληρώνονταν με χρήματα του κράτους, τα δημόσια έργα και 
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επιλογή των Πτολεμαίων, που διατηρούσαν τη βαριά φορολογία των Αιγύπτιων χωρικών και 

ιδιοκτητών γης εις βάρος της μακροπρόθεσμης γεωργικής παραγωγής, των επενδύσεων και 

των μεγάλων ιδιοκτησιών γης, ενώ αντίθετα παρείχαν ειδικά φορολογικά προνόμια και 

μεγάλες δωρεές γης στους ιερείς, τους στρατιώτες και τους αξιωματούχους, μπορεί να 

ερμηνευθεί ως προσπάθεια διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας365. 

Αξίζει να δοθεί προσοχή στους λόγους που οδήγησαν την Ειρήνη σε -φαινομενικά 

τουλάχιστον- ανορθόδοξες αποφάσεις366. Φαίνεται ότι αρχικά οι οικονομικές της 

δραστηριότητες είχαν επεκταθεί υπερβολικά, γεγονός που την οδήγησε στη μείωσή τους 

μέσω της μίσθωσης του οπωρώνα της στο Λεοντίσκο και τους συνεργάτες του, όμως χωρίς 

την αποκόμιση οικονομικού οφέλους. Αυτή η μη αναζήτηση του κέρδους θα μπορούσε να 

ερμηνευθεί από το γεγονός ότι τα συμβόλαια μίσθωσης βασιλικής γης συνήθως ίσχυαν για 

πολλά έτη, με συνέπεια η Ειρήνη να μην μπορεί απλά να σταματήσει τη μίσθωση, ακόμη κι 

αν δεν ήταν ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα της διαχείρισης του οπωρώνα. Έτσι, η 

καλύτερη δυνατή επιλογή φαίνεται ότι ήταν η μεταβίβαση της ευθύνης πληρωμής ενοικίου σε 

τρίτο πρόσωπο. Όμως η Ειρήνη αναμίσθωσε τον οπωρώνα στο Λεοντίσκο και τους 

συνεργάτες του παρά το γεγονός ότι είχαν αποτύχει το προηγούμενο έτος να αποπληρώσουν 

ολόκληρο το ποσό του ενοικίου που οφειλόταν στο κράτος. Τα αίτια αυτής της απόφασης δε 

φαίνεται να οφείλονταν σε φόβο ή αδράνεια αλλά ίσως στο γεγονός ότι η Ειρήνη αγνοούσε 

αυτή την καθυστέρηση στις πληρωμές ή στο ότι δεν υπήρχε κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος 

για τη μίσθωση. Άλλωστε η διατήρηση καλών σχέσεων με το Λεοντίσκο φαίνεται ότι ήταν 

συμφέρουσα επιλογή για την Ειρήνη αφού η κοινοπραξία συμφώνησε να είναι υπεύθυνη και 

για το χρέος της προς το Νίκανδρο. Όμως το κατά πόσο οι γεωργικές της συναλλαγές ήταν 

τελικά κερδοφόρες ή ζημιογόνες παραμένει αβέβαιο367. 

Επομένως, στη λήψη οικονομικών αποφάσεων σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζαν τόσο τα 

οικονομικά κριτήρια, όπως η μεγιστοποίηση του κέρδους, όσο και οι κοινωνικοί παράγοντες, 

όπως τα πολιτικά και κοινωνικά οφέλη. Άλλωστε, πολλές φορές η επίτευξη πολιτικών και 

κοινωνικών στόχων συνδεόταν άμεσα με τα οικονομικά οφέλη που απέρρεαν από τις 

αποφάσεις. 

                                                                                                                                                         
φυσικά η πολυτελής ζωή που ταίριαζε σε έναν ελληνιστικό μονάρχη για να αποδεικνύει το κύρος τους (αγορές 

απ'όλο τον κόσμο, προϊόντα πολυτελείας, ρούχα, προϊόντα διατροφής) (Préaux 1979, 29-60). 
365 Monson 2010. 
366 Βλ. παραπάνω, σ. 56-57. 
367 Pomeroy 1984, 159-160. 
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ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ   

Συνοψίζοντας, στην παρούσα εργασία οι λογαριασμοί θεωρήθηκαν μέρος της αρχαίας 

οικονομίας. Γι’ αυτό και εξετάστηκαν υπό το πρίσμα του ευρύτερου κοινωνικού και 

θεσμικού πλαισίου του φαραωνικού και αρχαίου ελληνικού κόσμου. Εξαιτίας των 

περιορισμένων διαθέσιμων πηγών για την τήρηση λογαριασμών στα πλαίσια της διαχείρισης 

των κτημάτων και για τη διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας της τήρησης λογαριασμών 

στον φαραωνικό και αρχαίο ελληνικό κόσμο, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική της 

τήρησης λογαριασμών σε δημόσιο, θρησκευτικό και ιδιωτικό επίπεδο γενικότερα.  

Βάση της φαραωνικής οικονομίας ήταν η γεωργία. Αν και το μεγαλύτερο μέρος των 

οικονομικών δραστηριοτήτων λάμβανε χώρα στα πλαίσια της φαραωνικής διοίκησης και των 

ναών, υπήρχε περιθώριο για ιδιωτικές συναλλαγές. Η τήρηση λογαριασμών διαδραμάτιζε 

σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των βασιλικών θεσμών και των ναών, καθώς και στην 

οργάνωση του συστήματος αναδιανομής των σιτηρών, στην καταγραφή των οικονομικών 

πηγών του βασιλείου και στη φορολογία. Λογαριασμοί τηρούνταν και κατά τις ιδιωτικές 

συναλλαγές. Τα σωζόμενα στοιχεία μαρτυρούν την ύπαρξη ενός ανεπτυγμένου συστήματος 

τήρησης λογαριασμών με βιβλία εσόδων και εξόδων, τεχνικούς όρους που προσδιόριζαν με 

ακρίβεια τις πληροφορίες και συστηματικό έλεγχο. Το σύστημα τήρησης λογαριασμών 

επέτρεπε την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του εκάστοτε τομέα της 

βασιλικής διοίκησης, καθώς και την απόδοση ευθύνης σε περίπτωση σφαλμάτων ή 

ατασθαλιών. Ειδικά για την τήρηση λογαριασμών στα πλαίσια της διαχείρισης των 

κτηματικών περιουσιών, τα έγγραφα του Hekanakhte δείχνουν ότι το φαραωνικό σύστημα 

τήρησης λογαριασμών επέτρεπε τη μεθοδική οργάνωση και επίβλεψη όλων των οικονομικών 

δραστηριοτήτων των κτημάτων, ακόμα και από απόσταση. 

Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο ρόλος που διαδραμάτιζε η τήρηση λογαριασμών και στον 

ελλαδικό χώρο κατά τον 5ο και 4ο αι. π.Χ., τόσο σε δημόσιο και θρησκευτικό, όσο και σε 

ιδιωτικό επίπεδο. Η φύση των αριθμητικών συστημάτων που χρησιμοποιούνταν δεν επέτρεπε 

το γραπτό υπολογισμό των αναφερόμενων ποσών. Έτσι, οι λογαριασμοί της αρχαιότητας δεν 

αποτελούσαν μέσο υπολογισμού, όπως σήμερα, και χρησιμοποιούνταν για την απλή 

καταγραφή των συναλλαγών. Σκοπός αυτής της πρακτικής φαίνεται πως ήταν η διατήρηση 

των πληροφοριών σε αρχεία ως memoranda, ή/και για ενδεχόμενο έλεγχο των ποσών που 

δαπανούνταν, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη εξαπάτηση. 

Η παρουσία των Ελλήνων στην Αίγυπτο ως επισκεπτών, εμπόρων και μισθοφόρων, 
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μαρτυρείται ήδη από τον 7ο αι. π.Χ. Μετά το 332 π.Χ., η Αίγυπτος μετατράπηκε σε τμήμα 

του ελληνικού κόσμου και αποτέλεσε πόλο έλξης για τους Έλληνες. Τα στοιχεία σχετικά με 

την τήρηση λογαριασμών, γραμμένων στα ελληνικά, πριν από την έλευση των Πτολεμαίων, 

είναι ιδιαίτερα περιορισμένα. Ωστόσο, παρουσιάζουν εμφανείς ομοιότητες σε σχέση με τους 

λογαριασμούς που τηρούνταν στον ελλαδικό χώρο, ως προς τη μορφή των εγγραφών και τη 

χρήση του ακροφωνικού συστήματος αρίθμησης. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι είναι 

εμφανής και η αιγυπτιακή επιρροή, αφού για τον έλεγχο των ποσών χρησιμοποιήθηκε πινέλο 

αντί καλάμου, κατά την αιγυπτιακή πρακτική. 

Η τήρηση λογαριασμών αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο και της γραφειοκρατικής 

δομής της πτολεμαϊκής διοίκησης. Μαρτυρείται σε κάθε τομέα της δημόσιας οικονομικής 

δραστηριότητας: από την καταγραφή γης και την τραπεζική λειτουργία, έως τα βασιλικά 

ταχυδρομεία. Το νομοθετικό πλαίσιο της πρακτικής της τήρησης λογαριασμών κατά τη 

διαδικασία συγκέντρωσης των φόρων, αποκαλύπτει ένα καλά οργανωμένο σύστημα, όπου ο 

έλεγχος διαδραμάτιζε τον πιο σημαντικό ρόλο.  

Η μελέτη για την τήρηση λογαριασμών στα πλαίσια της διαχείρισης των κτημάτων της 

κώμης Φιλαδέλφειας του Αρσινοΐτη νομού επικεντρώνεται στο σύστημα τήρησης 

λογαριασμών της δωρεάς του Απολλωνίου, λόγω του μεγαλύτερου διαθέσιμου όγκου 

πληροφοριών. Έτσι, διατυπώνεται μία υπόθεση εργασίας για την κατηγοριοποίηση και την 

οργάνωση του συστήματος τήρησης λογαριασμών που ακολούθησε ο Ζήνων: οι απλοί 

λογαριασμοί, τα ὑπομνήματα, οι επιστολές με λογαριασμούς και οι σημειώσεις για τις 

οικονομικές συναλλαγές, λειτουργούσαν ως βάση για τη σύνταξη εφημερίδων. Έπειτα οι 

ἐφημερίδες λειτουργούσαν ως βάση για τη σύνταξη μηνιαίων αναλυτικών και περιληπτικών 

λογαριασμών. Οι ετήσιοι λογαριασμοί φαίνεται ότι συντάσσονταν στις αρχές κάθε επόμενου 

έτους. Σε αυτή την πρακτική σημαντικό ρόλο είχαν οι λογιστές και ο συνεχής έλεγχος της 

εγκυρότητας των λογαριασμών. 

Τα αρχεία του Λεοντίσκου και των εξήντα τριών οστράκων της Φιλαδέλφειας προσφέρουν 

πληροφορίες για άλλες κτηματικές περιουσίες στην κώμη Φιλαδέλφεια. Εντούτοις, τα 

διαθέσιμα στοιχεία που προσφέρουν οι λογαριασμοί αυτών των κτημάτων για το σύστημα 

τήρησης λογαριασμών είναι ιδιαίτερα περιορισμένα και δεν επιτρέπουν την εφαρμογή της 

υπόθεσης εργασίας που χρησιμοποιήθηκε για το σύστημα τήρησης λογαριασμών του 

Ζήνωνα.  

Το μόνο που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι τα έγγραφα του αρχείου των οστράκων της 

Φιλαδέλφειας φαίνεται ότι αποτελούν καθημερινές σημειώσεις και ενδεχομένως να 
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χρησίμευαν ως βάση για τη σύνταξη εφημερίδων. Ως προς τους λογαριασμούς της Ειρήνης, ο 

P.Mich. III 200 αποτελεί αναλυτικό ετήσιο λογαριασμό εσόδων και εξόδων κατά το έτος 

181/180 π.Χ. και στο verso του ίδιου παπύρου, καταγράφεται περιληπτικός λογαριασμός του 

κόστους των εργατών που εργάστηκαν στον αμπελώνα κατά τους μήνες θερισμού του Φαῶφι 

και του Ἀθὺρ. 

Το σύστημα τήρησης λογαριασμών παρείχε πληροφορίες για το σύνολο των οικονομικών 

δραστηριοτήτων του κτήματος, με αποτέλεσμα οι διαχειριστές να έχουν στη διάθεσή τους την 

πλήρη εποπτεία και τον άμεσο έλεγχο των συναλλαγών. Τα στοιχεία από το αρχείο του 

Ζήνωνα και η έμφαση που δινόταν στον έλεγχο των λογαριασμών, υποδηλώνουν ότι κύριος 

στόχος αυτής της πρακτικής ήταν ο έλεγχος των εργαζομένων και η εμπόδιση πιθανών 

ατασθαλιών.  

Η εμπειρία που αποκόμισε ο Ζήνων πάνω στο δημόσιο σύστημα τήρησης λογαριασμών, 

ακολουθώντας των Απολλώνιο στις περιοδείες του, φαίνεται ότι αποτέλεσε καθοριστικό 

παράγοντα για την επιτυχή εφαρμογή αυτού του συστήματος στη δωρεά.  

Η μέθοδος, η φρασεολογία και το νομισματικό σύστημα των πτολεμαϊκών λογαριασμών 

φαίνεται ότι ακολουθούσε την ελληνική πρακτική. Ωστόσο, οι ομοιότητες του πτολεμαϊκού 

συστήματος τήρησης λογαριασμών με τις ελληνικές πρακτικές τήρησης λογαριασμών ως 

προς την ορολογία είναι εύλογες, λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταγραφή των λογαριασμών 

γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Άλλωστε, οι ειδικοί τεχνικοί όροι και αντίστοιχες κατηγορίες 

εγγράφων εντοπίζονται και στο φαραωνικό σύστημα τήρησης λογαριασμών. Επομένως, για 

τη συναγωγή συμπερασμάτων ως προς την ανάμειξη των δύο πρακτικών ή τη διαφοροποίηση 

του πτολεμαϊκού συστήματος από το αντίστοιχο αιγυπτιακό, είναι απαραίτητη η δημοσίευση 

των λογαριασμών που σώζονται στα δημοτικά έγγραφα της περιόδου. 

Ως προς τα κριτήρια που επηρέαζαν τους αρχαίους Έλληνες κατά τη λήψη οικονομικών 

αποφάσεων, σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζαν τόσο οι οικονομικοί παράγοντες, όπως η 

μεγιστοποίηση του κέρδους, όσο και οι κοινωνικοί, όπως η απόκτηση πολιτικού και 

κοινωνικού κύρους. Άλλωστε, πολλές φορές η επίτευξη πολιτικών και κοινωνικών στόχων 

συνδεόταν άμεσα με τα οικονομικά οφέλη που απέρρεαν από τις αποφάσεις. Οι οικονομικές 

πληροφορίες που παρείχε το σύστημα τήρησης λογαριασμών στην αρχαιότητα, καθιστούσαν 

δυνατό τον υπολογισμό του κέρδους. Για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες 

χρησιμοποιούσαν αυτές τις πληροφορίες, είναι απαραίτητη η προσεκτική μελέτη του συνόλου 

των λογαριασμών του αρχαίου ελληνικού κόσμου. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΙΙ   

PCZ II 59176 

Recto 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1 εἰς τὸ αὐτὸ χα[λκοῦ  
ὑπερανηλίσκονται[ 
ζ παρὰ τῶν μεταβόλων ἀπὸ 
σικύου (δραχμαὶ) β  

5 παρὰ Νικάνορος ἀπὸ βαλανείου   ̣  ̣  ̣  
 〚Λείπουν αρκετοί στίχοι〛 

 (γίνονται) (δραχμαὶ) δ ὑπερανηλ̣[ίσκεται (δραχμὴ) α]  
η παρὰ τῶν μεταβόλων σικύ̣ου (δραχμαὶ) β  
θ παρὰ Νικάνορος ἀπὸ βαλα[ν]είου (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς)  
παρὰ τῶν μεταβόλων ἀπ̣[ὸ]  

10 σικύου (δραχμαὶ) β  
(γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς)  
τούτων 
τὸ ὑπερανηλωμέ̣ν̣ον (δραχμὴ 1)  
Ἁρμάι οἰκοδόμωι εἰς προσαγωγὴ̣[ν]  

15 πλίνθου Γ ἀργυ(ρίου) (δραχμαὶ) δ (γίνονται) χ(αλκὸς α) (δ̣ρ̣αχ̣̣μ̣α̣ὶ̣ δ̣ [ 
Ὥρωι λατ[όμ]ωι εἰς ἐργάτας ϛ  
τοὺς ἀνα̣καθαίρο̣ντ̣[α]ς τὴν   ̣  ̣[  
ἐ̣ν τῆι λευκ̣ῆι [ 
  ]  ̣  ̣[  

20 Ἰσι̣εῖον [ 
Ζωπυρίωνι τῶι π̣ρ̣ο[̣σάγοντι ἄχυρα]  
τοῖς πλινθουλκοῖς καὶ το̣ῖ̣ς̣ κ̣[τήνεσιν]  
εἰς ἐργάτην τὸν συνεργαζόμενον 
αὐτῶι (ὀβολὸς)  

25 Τιμάρχωι (ὀβολὸς)  
(γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολοὶ γ 1/2 1/4)  
ὑπερανηλίσκεται (ὀβολοὶ β 1/2 1/4)  
θ οὐθέν 
 〚Ίχνη ενός στίχου〛  
κ Αἰγυπτίων δὲ ι  

30 εἰς τὸν φόρον τῆς \ζυτηρᾶς/ π̣[αρὰ Στύρακος εἰς τὸν]  
Παχὼνς [  
παρὰ τῶν [μ]ε̣[ταβόλων ἀπὸ σικύου (δραχμαὶ) β]  
παρὰ Π̣α̣  ̣  ̣  ̣[      ]   ̣[  
ξύλα κίκιος χ[    ]   ̣[  

 〚Ίχνη ενός στίχου〛 
35 (γίνονται) χαλκοῦ (δραχμαὶ) κβ  

τούτων 
τὸ ὑπερανηλωμένον (ὀβολοὶ β 1/2 1/4)  
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παραχύταις ὃ ἀνήνεγκεν Στύραξ 
δεδωκέναι τοῖς κατα[χ]υτη- 

40 ρίοις ζύτου κερ(άμιον) α (τετρώβολον)  
ἐργάταις τοῖς συναγαγοῦσιν 
ἐκ τῆς αὐλῆς εἰς μίαν γωνίαν τὸ ἀ̣[πο-] 
κτένισμα τοῦ στιππύου (ὀβολὸς)  
Θεοπόμπωι ξύλων μυρικίνων 

45 ὥστε εἰς τὰς ἁμάξας τὰς προ[σαγούσας]  
τὰ δράγματα ἐπὶ τὰς ἁλω(ς) (ὀβολὸς)  
Ἑριεῖ λατόμωι ζύτου̣ οὗ ἀ̣π̣ο̣τ̣ε̣- 
ταμίευται παρὰ Σ̣τύρ[ακος ὥστε]  
αὐτῶι ὑπ̣ο̣λογῆσαι εν̣ε̣[  

50 καὶ Κομοά[πι] ἀμπελουργῶι   ̣  ̣α[̣  
ὥστʼ ἔχειν αὐτὸν τὸ ὀψών[ιον]  
τοῦ Φαρμοῦθι [  
καὶ Ἀνδρονίκωι   ̣  ̣  [̣  
Μίδαι ὥστε κο̣υρεῖ τ̣ῶ̣ι̣ κ̣ε̣ί̣ρ̣[αντι]  

55 τὰς αἶγας ἡμε(ρῶν) β (διώβολον)  
Ζωπυρίωνι ὀνηλάτηι εἰς ἐργάτην 
ἕνα τὸν προσάγοντα ἄχυρα τοῖς 
πλινθουλκοῖς καὶ τοῖς κτήνεσιν (ὀβολὸς)  
(γίνονται) (δραχμαὶ) ιε (ὀβολοὶ β 1/2 1/4) λ(οιπαὶ) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολοὶ γ 1/4)  

60 κα Αἰγυπτίων δὲ ια ἐγ λόγου (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολοὶ γ 1/4)  
παρὰ Κρότου ἀπὸ τῶν ρ (δραχμῶν) ὧν ἐκ̣ο̣μ̣ι̣- 
σεν Ἔφεσος ἐκ Κροκοδίλων πόλεως 
παρὰ Πύθωνος τραπεζίτου χαλ(κοῦ) (δραχμαὶ) μθ  
καὶ ἀδοκίμου [(δραχμαὶ)] ν̣α  

65 παρὰ τῶ[ν] μεταβόλων ἀπὸ 
σικύου (δ̣ρ̣αχ̣̣μ̣αὶ̣) β̣  
(γίνοντα ) (δραχμαὶ) νζ (ὀβολοὶ γ 1/4)  ι

Παχῶτι  Παάπι  Πάι Ἀσύγχι  
τούτων 

70 λαξοῖς τοῖς ἐργαζομένοις τοὺ[ς]  
λίθους εἰς τὸ θεμέλιον τῆς γεφύρας τὸ λοιπὸν τ̣ο̣[ῦ]  
γινομένου αὐτοῖς ὀψωνίου εἰς 
Ἀρτεμίσιον Αἰγυπτίων δὲ Παχὼν[ς]  
ἑκάστωι (δραχμαὶ) δ (γίνονται) (δραχμαὶ) ιϛ  

75 καὶ Τεῶι τὸ γινόμενον αὐτῶι 
ὀψώνιον εἰς τὸν Παχὼνς (δραχμαὶ) ε  
καὶ Ἁρομφῶτι ἀπὸ η ἕως λ  
ἡμερῶν κβ τῆς ἡμέρας (ὀβολὸς) (γίνονται) (δραχμαὶ) γ (τετρώβολον)  
Τιμάρχωι εἰς κρέα (ὀβολὸς)  

80 Πετοσίρι εἰς ἐργάτας ιγ 〚   ̣〛  

〚  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣〛 τοὺς ἐργαζομένους 
τὸ θεμέλιον τῆς γεφύρας τῆι η  
τοῦ Παχὼνς ἑκάστωι (ὀβολὸς) (γίνονται) (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς)  
καὶ παιδαρίοις β (ὀβολὸς)  

85 καὶ ἄλλοις ϛ τοῖς ἐργαζομέ[νοις]  
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τῆι θ ἑκάστωι (ὁβολὸς α) (γίνεται) (δραχμὴ) α̣  
καὶ ἄλλοις γ τοῖς ἐργαζομένοις 
τῆι ι(τριώβολον)  
καὶ παιδαρίοις β (ὀβολὸς)  

90 καὶ ἄλλοις παιδαρίοις β τοῖς τῆι̣  
ια(ὀβολὸς)  
Ὥρωι καὶ Τογγοῦτι λατόμοις 
ὀψώνιον εἰς τὸν Παχὼνς (δραχμαὶ) ιϛ  
οἴνου χ(οὸς) α (δραχμαὶ) β  

95 (γίνονται) (δραχμαὶ) \μζ/ 〚νζ〛 λ(οιπαὶ) ι (ὀβολοὶ γ 1/4)  
κβ Αἰγυπτίων δὲ ιβ ἐγ λόγου (δραχμαὶ) ι (ὀβολοὶ γ 1/4)  
παρὰ τῶν μεταβόλων ἀπὸ σι- 
κύου (δραχμαὶ) β  
κγ Αἰγυπτίων δὲ ιγ παρὰ τῶ̣ν̣ μ̣ε̣τ̣α̣β̣[όλων]  

100 ἀπὸ σικύου (δραχμαὶ) β  
κδ Αἰγυπτίων δὲ ιδ παρὰ τῶν αὐτῶν (δραχμαὶ) β  
καὶ παρὰ Πετήσιος καὶ τῶν μετόχων (δραχμαὶ) β  
(γίνονται) (δραχμαὶ) ιη (ὀβολοὶ γ 1/4)  
τούτων 

105 ιβ ἐργάταις ϛ τοῖς ὑπηρετήσα[σιν]  
το̣ῖ̣ς̣ λ̣[ατ]όμοις τοῖς ἐργαζομένοις τ[ὴν]  
[γέφ]υραν ἑκάστωι (ὀ̣β̣ο̣λ̣ὸ̣ς α̣) (γίνεται) (δ̣ρ̣αχ̣̣μ̣ὴ̣) α̣  
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

   ̣  ̣   ̣ ι̣α̣   ̣  ̣[  
θησαυρὸν ἡμερῶν δ   ̣[  

110 οἴνου κοτυ(λῶν) γ ὧν ἔλαβεν Ἔφεσος (τριώβολον)  
(γίνονται) (δραχμὴ) α (τετρώβολον)  
ιγ Παμμένει τῶι παρὰ Κρότου 
ὀνηλάτηι σιτηγοῦντι (ὀβολὸς)  
Σωστράτωι Αἰνέαι Παυσα[νί]αι 

115 Ζωίλωι Ἀπολλωνίωι \Ὥρωι/ οὖσι ϛ τ̣ο̣ῖ̣ς̣ ὑ̣π̣η̣ρ̣ε-̣ 
τήσασιν τοῖς λαξοῖς το̣ῖ̣ς̣ ἐ̣ρ̣[γαζομέ-] 
νοις τὸ θεμέλιον τῆς γ̣[εφύρας]  
ἑκάστωι (ὀβολὸς) [(γίνεται) (δραχμὴ) α]  
\καὶ/ παιδαρίοις β τοῖς ἐξαντλοῦσιν τ̣ὸ̣  

120 ὕδωρ ἀπὸ τοῦ θεμελίου 〚τῆς γεφύρας〛  
ἡμερῶν δύο (διώβολον)  
(γίνονται) (δραχμὴ) ια (τριώβολον)  
ι̣δ̣ Πατροκλεῖ ὥστε ἀποκομίσαι 
Πανακέστορι κατὰ τὴν παρὰ 

125 αὐτοῦ ἐπιστολὴν εἰς σχοινία (δραχμαὶ) β̣  
ἐργάτηι τῶι συναχυρηγοῦντι 
μετὰ Ζωπυρίωνος τοῖς 
πλινθουλκοῖς (ἡμιωβέλιον) (τέταρτον)  
Παμμένει τῶι παρὰ Κρότου ὀνηλατη 

130 σιτηγοῦντι (ὀβολὸς)  
(γίνονται) (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς α 1/2 1/4)  
εἰς τὸ αὐτὸ (δραχμαὶ) ε (ὀβολοὶ β 1/2 14)  
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λοιπαὶ (δραχμαὶ) ιγϲ  
ιε ἐγ λόγου (δραχμαὶ) ιγϲ  

135 παρὰ τῶν μεταβόλων ἀπὸ σ̣ι̣κ̣ύ̣ο̣υ̣ [(δραχμαὶ) β]  
ιϛ παρὰ τῶν μεταβόλων [ἀπὸ σικύου (δραχμαὶ) β]  
παρὰ Ἀρχενίκου σ̣τ̣ι̣β̣ι̣κ̣ῆς̣̣ ε̣ἰς̣ τ̣ὸ̣ν̣  
Παχὼνς (δραχμαὶ) ιβ  
ιζ παρὰ τῶν μεταβόλων ἀπὸ σικύου (δραχμαὶ) β  

140 ιη παρὰ τῶν αὐτῶν (δραχμαὶ) β  
(γίνονται) λγϲ (ἡμιωβέλιον)  
τούτων 
ιε Παμμένει τῶι παρὰ Κρότου ὀνηλάτηι 
σιτηγοῦντι (ὀβολὸς)  

145 καὶ τῶι ἀχυρηγοῦντι μετὰ 〚Ζωπ  ̣  ̣  ̣  ̣〛  
Ζωπυρίωνος (ἡμιωβέλιον) (τέταρτον)  
ἐργά\τ/αις ϛ τοῖς ὑπηρετοῦσιν   ̣  ̣  
πρὸς τῆι γεφύραι ἑκάσ(τωι) (ὀβολὸς) (γ̣ί̣ν̣ε̣τ̣α̣ι̣) (δ̣ρ̣α̣χ̣μ̣ὴ)̣ α̣  
καὶ παιδαρίοις β ἑκάσ̣τ̣ω̣ι ̣(ἡ̣μ̣ι̣ω̣β̣έ̣λι̣̣ον̣̣) (γίνεται) (ὀβολὸς)  

150 Τιμάρχωι εἰς κρέα ἡμερῶν δύο (διώβολον)  
(γίνονται) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ δ 1/2 1/4)  
ιϛ ἐργάταις δ τοῖς ὑπηρετοῦσιν 
\τοῖς λαξοῖς/ πρὸς τῆι γεφύραι ἑκάσ(τωι) (ὀβολὸς) (τετρώβολον)  
καὶ παιδαρίοις β (ὀβολὸς)  

155 Παμμένει τῶι παρὰ Κρότου 
ὀνηλάτηι σιτηγοῦντι (ὀβολὸς)  
Ζωπυρίωνι εἰς ἐργάτην τὸν ἀχυρη- 
γοῦντα μεθʼ αὑτοῦ (ἡμιωβέλιον) (τέταρτον)  
(γίνεται) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) (τέταρτον)  

160 ιζ ἐργάταις τοῖς ὑπηρετοῦσιν 
τοῖς λαξοῖς πρὸς τῆι γεφύραι οὖσιν 
ἓξ ἑκάστωι (ὀβολὸς) (γίνεται) (δραχμὴ) α  
καὶ παιδαρίοις δύο (ὀβολὸς)  
καὶ τῶι ἀχυρηγοῦντι μετὰ 

165 Ζωπυρίωνος τοῖς 
πλινθουλκοῖς (ἡμιωβέλιον) (τέταρτον)  
Διονυσίωι Μεμφίτηι τιμὴν 
ὀστῶν περσείνων ὥστε εἰς τ̣ὰ̣  
μοσχεύματα ἀρ(τάβης) � (δραχμὴ) α  

170 Δημητρίωι καὶ Σωστράτωι 
καὶ Ἀνδρονίκωι τοῖς ὑπηρετοῦσιν 
τοῖς λαξοῖς τοῖς ἐργαζομένοις 
τὴν γέφυραν εἰς τὸ γινόμενον αὐτ\οῖς/  
ὀψώνιον εἰς τὸν Παχὼνς \τῆς δευτέρας (δεκαπενθημέρου)/ ἑκάσ(τωι) (τριώβολον) 

(γίνεται) (δραχμὴ) α (τριώβολον)  
175 Παμμένει τῶι παρὰ Κρότου ὀνηλάτηι 

σιτηγοῦντι (ὀβολὸς)  
(γίνονται) (δραχμαὶ) γ (ὀβολοὶ ε 1/2 1/4)  
ιη ἐργάταις δ τοῖς ὑπηρετοῦσιν 
τοῖς λαξοῖς τοῖς ἐργαζομένοις 
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180 τὴν γέφυραν ἑκάστωι (ὀβολὸς) (γίνονται) (τετρώβολον)  
Παάπι πλινθουλκῶι εἰς πλίνθον 
Ε ἀργυρίου (δραχμαὶ) η (γίνονται) χ(αλκοῦ) (δραχμαὶ) η (τριώβολον)  
Πατροκλεῖ ὥστε ἀγοράσαι στῆτος 
μν(ᾶν) α εἰς τὴν καθολκὴν τῶν 

185 ἐν Ταπτιὰ πλοίων (ὀβολοὶ γ̣)  
καὶ λιβα[ν]ω̣[τ]ὸ[ς (ὀβολὸς)]  
(γίνονται) (δραχμαὶ) θ (πεντώβολον)  
εἰς τὸ αὐτὸ ἀπὸ (δεκαπενθηρμέρου) (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολοὶ δ 1/4)  
λοιπὸν χαλκ(οῦ) (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολοὶ ε 1/4)  

190 ιθ ἐγ λόγου χαλκοῦ (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολοὶ ε 1/4)  
παρὰ τῶν μεταβόλων ἀπὸ σικύου (δραχμαὶ) β  
τούτων 
Ἐφέσωι ὡς εἰς Κροκοδίλων πόλιν 
εἰς ἀνήλωμα (δραχμαὶ) θ (ὀβολοὶ) δ �  

195 Μουσαίωι μαγείρωι εἰς ξύλα ἡμερῶν 
δεκαπέντε τῆς ἡμέρας (τέταρτον) (γίνονται) (ὀβολοὶ γ 1/2 1/4)  
Κρότωι εἰς ὄψον (ὀβολὸς)  
ἐργάταις ε τοῖς ὑπηρετοῦσιν 
τοῖς λαξοῖς τοῖς ἐργαζομένοις τὴν 

200 γέφυραν ἑκάσ(τωι) (ὀβολὸς) (γίνονται) (πεντώβολον)  
(γίνονται) (δραχμαὶ) ια (ὀβολοὶ β 1/4) λ(οιπαὶ) (δραχμαὶ) ζ  
κ ἐγ λόγου (δραχμαὶ) ζ  
παρὰ τῶν μεταβόλων ἀπὸ 
σικύου (δραχμαὶ) β  

205 〚κα παρὰ τῶν μεταβόλων〛  
παρὰ Στύρακος εἰς τὸν φόρ[ον] τοῦ ζυτοπω̣λ̣ί̣[ου (δραχμαὶ) κη (ἡμιωβέλιον) ]  
(γίνονται) (δραχμαὶ) λζ (ἡμιωβέλιον)  
[ο]ἶνο̣ς̣ ἐπʼ ἀρίστωι κα[ὶ ἐ]πὶ δείπνωι (τετρώβολον)  
Παμμένει τῶι παρ[ὰ] Κρ[ό]του 

210 σιτηγοῦντι τὸν ἀπὸ τῶν 
ἁλώνων σῖτον (ὀβολὸς)  
Ζωπυρίωνι εἰς ἐργάτ̣η̣ν τὸν συναχυρη- 
γοῦντα μεθʼ αὑτοῦ τ[οῖς] πλινθουλκοῖς (ἡμιωβέλιον) (τέταρτον)  
Ὥρωι λατόμωι εἰς ἐργάτ[α]ς̣ \δ/ τοὺς ἐκφέροντας 

215 τὴν γῆν ἐκ τῆς λατομίας 
διὰ Στύρακος ζυτοπο[ι]οῦ (τετρώβολον)  
Σισίνηι καὶ Κυμαίωι λατόμοις 
ὀψώνιον εἰς τὸν Φαρμοῦθι ἑκάσ(τωι) (δραχμαὶ) β (τριώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ε 

(ὧν)  
ὑπόλογος κουρεῖ (ὀβολὸς) λ(οιπαὶ) (δραχμαὶ) δ (πεντώβολον)  

220 Πτολεμαίωι ὑπουργῶι Ἡρακλείδου 
τοῦ ἐν τῶι (εἰκοσιαρούρωι) παραδείσωι ὀψώνιον 
εἰς τὸν Φαρμοῦθι καὶ Παχὼνς (δραχμαὶ) ε (ὧν)  
ὑπόλογος κουρεῖ (ὀβολὸς) λ(οιπαὶ) (δραχμαὶ) δ (πεντώβολον)  
Ἀ̣νδ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ο̣υ ὑπουργοῖς εἰς τὸ ὀψ[ώνιον]  

225 τοῦ Φαρμοῦθι Ἰναρῶτι (δραχμὴ) α (διώβολον)  
Ἁρμάι (δραχμὴ) α (διώβολον)  
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 ]ρ̣ι̣ (δραχμὴ) α  
 ] (ὀβολοὶ) β ϲ  
 ] Ἀνδρονίκωι (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) β ϲ  

230 Δημητρ[ίωι] τῶι πρὸς̣ τῆι ἐπαντλητῆι (δραχμαὶ) γ  
καὶ ὑπο[υρ]γ̣ῶι Ἀπολλωνίωι (δραχμὴ) α (τέταρτον)  
Κομοάπιος ὑπουργῶι Μοσχίωνι (δραχμαὶ) β  
Διονυσοδώρου ὑπουργῶι Ἀθηνο- 
δώρωι (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) δ ϲ 

235 Ἑρμογένους ὑπουργοῖς Δημητρίωι (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ β 1/2 1/4)  
Ἀθηνίωνι (ὀβολοὶ) β ϲ 
Ἀπολλωνίωι (ὀβολοὶ γ 1/2 1/4)  
Πτολεμαίωι (ὀβολὸς α 1/4)  
 ] (ὀβολὸς α 1/4)  

240  ]ωι (ὀβολὸς α 1/2 1/4)  
 ]  ̣χωι ὃ ἐλάβομεν παρʼ αὐτοῦ 
 ] (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς)  
(γίνονται) (δραχμαὶ) κθ (ὀβολοὶ δ 1/2 1/4) λ(οιπαὶ) ζ (τέταρτον)  
κ̣α̣ ἐγ λόγου (δραχμαὶ) ζ (τέταρτον)  

245 παρὰ τ[ῶν μ]εταβόλων ἀπὸ σικύου (δραχμαὶ) β  
παρὰ Νικάνορος ἀπὸ βαλανείου (δραχμὴ) α (τριώβολον)  
παρʼ Ἀρχενίκου ἀπὸ στιβικῆς 〚(δραχμαὶ) ϛ 〛  
εἰς τὸν Παχὼνς (δραχμαὶ) ϛ  
(γίνονται) (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολοὶ γ 1/4)  

250 [τ]ο̣ύτων 
  γ]ναφεῖ τῆς Ἱεροκλέους χλα- 
[μύδος καὶ χι]τῶνος καὶ ἱματίου \πλύντρα/ (ὀβολὸς α 1/4)  
 διπ]λοίδων β (ἡμιωβέλιον) (τέταρτον)  
  ]  ̣ καὶ ἱματίου (ἡμιωβέλιον)  

255 Ῥ̣οδί̣α̣ς καὶ Φιλιάδος χιτώνων καὶ σινδόνος (ὀβολὸς α 1/4)  
Τάξιος χιτῶνος (τέταρτον)  
Κρότου χιτῶνος καὶ Κυάνου (ἡμιωβέλιον)  
Π̣α̣μ̣μ̣έ̣ν̣ε̣ι̣ τῶι παρὰ Κρότου ὀνηλάτηι (ὀβολὸς)  
ἐ̣ρ̣γ̣ά̣ταις τοῖς ὑπηρετοῦσιν 

260 τοῖς λαξοῖς τοῖς ἐργαζομένοις 
πρὸς τῆι γεφύραι οὖσιν ε ἑκάσ(τωι) (ὀβολὸς) (γίνονται) (πεντώβολον)  
Ἀμμωνίωι σιτοποιῶι εἰς ξύλα (τριώβολον)  
Ζωπυρίωνι εἰς ἐργάτην τὸν συναχυρηγοῦν[τα]  
τοῖς πλινθουλκοῖς (ἡμιωβέλιον) (τέταρτον)  

265 (γίνονται) (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ β 1/4) λ(οιπαὶ) ιδ (ὀβολὸς)  
κβ ἐγ λόγου (δραχμαὶ) ιδ (ὀβολὸς)  
παρὰ Πάσιτος εἰς τὴν τιμὴν 
τῆς ὀλύρας ἧς ἐμετρήσατο 
ἐν Κερκῆι ἀργυρίου (δραχμαὶ) η  

270 παρὰ τῶν μεταβόλων ἀπὸ σικύου (δραχμαὶ) β  
(γίνονται) ἀργυ(ρίου) (δραχμαὶ) η  
χαλκοῦ (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολὸς)  
τούτων 
Ὥρωι λατόμωι εἰς σφυρίδας δύο  
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275 ὥστε τὸν χοῦν ἐκφέρειν ἐκ τοῦ 
λάκου ἀν(ὰ) (ἡμιωβέλιον) (τέταρτον) (γίνεται) (ὀβολὸς) α ϲ 
καὶ εἰς ἐργάτην α (ὀβολὸς)  
ἄλλοις ἐργάταις τοῖς ὑπηρετοῦσιν 
τοῖς λαξοῖς τοῖς ἐργαζομένοις τὴν 

280 γέφυραν οὖσιν δ ἑκάσ(τωι) (ὀβολὸς) (γίνονται) (τετρώβολον)  
ἁμαξηλάταις τοῖς ἐγ Μοιθύμεως 
οὖσι δ εἰς τὸ ὀψώνιον τοῦ Ἀρτε- 
μισίου Αἰγυπτίων δὲ Παχὼνς 
ἑκάστωι (δραχμὴ) α (γίνονται) (δραχμαὶ) δ  

285 ἐργάτηι τῶι ἀχυρηγοῦντι τοῖς 
πλινθουλκοῖς (ἡμιωβέλιον) (τέταρτον)  
(γίνονται) (δραχμαὶ) ε (ὀβολὸς α 1/4) λ(οιπαὶ) ἀργυρίου (δραχμαὶ) η  
χαλκοῦ (δραχμαὶ) ι (ὀβολοὶ ε 1/2 1/4)  
κγ ἐγ λόγου ἀργυρίου (δραχμαὶ) η  

290 χαλκοῦ (δραχμαὶ) ι (ὀβολοὶ ε 1/2 1/4)  
παρὰ τῶν μεταβόλων σικύου (δραχμαὶ) β  
(γίνονται) ἀργυρίου (δραχμαὶ) η  
χαλκοῦ (δραχμαὶ) ιβ (ὀβολοὶ ε 1/2 1/4)  
τούτων 

295 ἐργάτηι τῶι ἀχυρη̣γοῦντι 
τοῖς πλινθουλκοῖς (ἡμιωβέλιον) (τέταρτον)  
Ὥρωι \λατόμωι/ εἰς ἐργάτη̣ν α τὸν 
ὑπουργοῦντα αὐτῶι (ὀβολὸς)  
ἄλλοις δ τοῖς ὑπηρετοῦσ[ιν]  

300 τοῖς λαξοῖς ἐργαζομένοι[ς]  
τὴν γέφυραν ἑκάστωι (ὀβολὸς) (γίνονται) (τετρώβολον)  
Ἐφέσωι εἰς οἴνου κο(τύλην) α (ὀβολὸς)  
(γίνονται) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς α 1/2 1/4) λ(οιπαὶ) ἀργυρίου (δραχμαὶ) η  
χαλκοῦ (δραχμαὶ) ια (τετρώβολον)  

305 κδ ἐγ λόγου ἀργυρίου (δραχμαὶ) η  
χαλκοῦ (δραχμαὶ) ια (τετρώβολον)  
παρὰ τῶν μεταβόλων σικύου (δραχμαὶ) β  
(γίνονται) ἀργυρίου (δραχμαὶ) η  
χαλκοῦ (δραχμαὶ) ιγ (τετρώβολον)  

310 τούτων 
ἐργάταις δ τοῖς ὑπηρετοῦσι 
τοῖς λαξοῖς ἐργαζομένοις τὴν 
γέφυραν (τετρώβολον)  
Παμμένηι ὀνηλάτηι πλινθη- 

315 γοῦντι ἡμερῶν β (διώβολον)  
ἐργάτηι τῶι ἀχυρηγοῦντι 
τοῖς πλινθουλκοῖς (ἡμιωβέλιον) (τέταρτον)  
(γίνεται) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) (τέταρτον) λ(οιπαὶ) ἀργυρίου (δραχμαὶ) η  
χαλκοῦ (δραχμαὶ) ιβ (ὀβολοὶ γ 1/4)  

320 κε ἐγ λόγου ἀργυρίου (δραχμαὶ) η  
χαλκοῦ (δραχμαὶ) ιβ (ὀβολοὶ γ 1/4)  
παρʼ Ἁρνούφιος ὑφάντου ἐρεῶν τ[ῶν εἰς τὸν]  
Μεχὶρ καὶ Φαμενὼθ ἱστείων δύο (δραχμὴ) [α]  
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καὶ παρὰ Στοτοήτιος ὡσαύτως (δραχμαὶ) β  
325 παρὰ τῶν μεταβόλων ἀπὸ̣ σ̣ικ̣[ύο]υ̣ [(δραχμαὶ) β]  

〚ἀ̣ρ̣γ̣υ̣(ρίου) (δραχμαὶ) η〛  
κϛ παρὰ τῶν μεταβόλων ἀπὸ σικύου (δραχμαὶ) β  
κζ παρὰ τῶν μεταβόλων ἀπὸ σικύου (δραχμαὶ) β  
παρʼ Ἀρχενίκου εἰς τὸ ἐνοίκιον (δραχμὴ) α  

330 κη παρὰ τῶν μεταβόλων ἀπὸ σικύου (δραχμαὶ) β  
(γίνονται) (δραχμαὶ) κδ (ὀβολοὶ γ 1/4)  
ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) η  
τούτων 
Τιμάρχωι τῶι παραγενομένω[ι ἐξ Ἀλε-] 

335 ξανδρείας ἐπὶ τοὺς λίθους ἀπὸ ιθ ἕ̣ως̣̣  
κϛ ἡμερῶν η τῆς ἡμέρας (ὀβολὸς) (γίνονται) (δ̣ρ̣α̣χ̣μ̣ὴ̣) α̣ (ὀβολοὶ β̣)  
Δημητρίωι Σωστράτωι Ἀνδρονίκωι το[ῖς]  
ἐργαζομένοις πρὸς τῶι θεμελίωι τῆς 
γεφύρας εἰς τὸ γινόμενον αὐτοῖς ὀψώνιον 

340 εἰς τὸν Παχὼνς (δραχμαὶ) γ  
Παμμένει τῶι παρὰ Κρότου ὀνηλάτηι 
σιτηγοῦντι ἡμερῶν δ ἕως κη̣ (τετρώβολον)  
(γίνονται) (δραχμαὶ) ε λ(οιπαὶ) (δραχμαὶ) θ (ὀβολοὶ γ 1/4)  
ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) η  

345 κθ ἐγ λόγου ἀργυ(ρίου) (δραχμαὶ) η  
χαλκοῦ (δραχμαὶ) ιθ (ὀβολοὶ γ 1/4)  
παρὰ τῶν μεταβόλων ἀπὸ σικύου (δραχμαὶ) β  
παρὰ τῶν̣ α̣[ὐτῶν ] (δραχμαὶ) β  
[(γίνονται) (δραχμαὶ) κγ (ὀβολοὶ γ 1/4)]  

350 [ἀ]ρ̣γ̣(υρίου) (δραχμαὶ) η ̣ 
τούτων 
λ Ἀμύνται καὶ Ὥρωι ἁμαξηλάτα[ις]  
τοῖς παραγενομένοις παρὰ Πτολε- 
μαίου ἐξ Ἀκάνθων πόλεως ὀψώνιον 

355 εἰς τὸν Παχὼνς ἡμερῶν β[   ̣ ]  ̣[    ]  
[   ]   ̣[  ]  
 

 
Verso 

ἐφημερίδε[ς]  
(ἔτους) λα 
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PCZ III 59440 
 

Recto 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

1 [  ̣  ̣  ̣ γ]ίνετα̣[ι] τ̣ὸ̣ ἀνάλωμα εἰς τὸμ μῆνα 
ἐλ̣[αί]ο̣υ [(δραχμὴ)] α (ὀβολοὶ) δ δ´ εἰς βαλανεῖον (ὀβολοὶ) γ � δ´  
εἰς ὀψάριον (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ) γ δ´ ὥστʼ εἶναι τοῦ μηνὸς (δραχμαὶ) δ (ὀβολοὶ) ε δ´  
γίνεται εἰς τὴν τρίμηνον (δραχμαὶ) ιδ (ὀβολοὶ) γ � δ´  

5 εἰς τὸ ταυτὸ γί̣ν̣ονται (δραχμαὶ) ξθ (ὀβολοὶ) γ � δ´  
προσαξιῶ δʼ, εἴ σοι δοκεῖ, προδοῦναί μοι τὸ τʼ ὀψώνιον 
καὶ τὸ κατὰ μ̣ῆνα ἀνάλωμα σὺν τῶι οἴνωι 
εἰς ἑτέραν δ̣[ίμ]η̣νον, ὅπως ἂν αὐτός τε ἱματισθῶ 
καὶ εἴ τισιν [ἐνεχ]ύ̣ροις ἀποκέχρημαι ἐπιλύσωμαι, 

10 καὶ κὰνἄρα μ[ὴ χ]αίρηις ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰς ταῦθʼ ἡ- 
μῖν δ̣[οὺς] χ̣αλκόν, καθότι καὶ τοῖς λοιποῖς τιμῆς 
ἀναδίδωι[ς οἶ]ν̣ον, καὶ καμοὶ προέμενος [ε]ἰ̣ς τὰ ἠξιωμένα. 
γ̣ί̣νεται [τὸ τʼ ὀ]ψ̣ώνιον καὶ τὸ κατὰ μῆνα (δραχμαὶ) ιθ (ὀβολοὶ) γ ϲ  
[γίνονται εἰς τ]ὸ [τ]αυ̣τὸ (δ̣ρ̣α̣χ̣μ̣α̣ὶ̣)   ̣  ̣  ̣  

 
 
Verso 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
15 ἐλαίου   ̣  

Ἡρακλεώτηι τὸμ μῆνα \ο̣/ χ̣(όες)   ̣ κο(τύλαι) ζ � ̣ (δραχμαὶ) ϛ̣ (ὀβολοὶ β̣) χ̣(αλκοῖ) β 
(γίνονται) (διώβολον) χ(αλκοῖ) ε  

καὶ εἰς ὄψ[ον   ]ην̣  ̣γ̣ας̣ (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ δ̣) χ(αλκοῖ) β  
κρέας τοῦ μηνὸς γ (ὀβολοὶ) δ ϲ  
καὶ τῶν κατὰ λεπτὸν (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ) γ ϲ 

 
 

PCZ IΙΙ 59417 
 

Recto Δ[ημ]ήτρ[ι]ος Ζήν̣ω̣νι χαίρειν. 
τ[ὸν] λόγ̣ο̣ν ὑπο̣γ̣έγραφά σοι 
οὗ ἔχω χα̣λκοῦ παρὰ τε Κλει- 
τορίου τῆς πίσσης καὶ παρὰ 

5 Ἡρακλεί̣δ̣ου τοῦ κεράμου 
τὴν τιμὴν καὶ ἐπὶ τῶι 
ψυκτῆρι, καὶ ἔστιν τὸ κα- 
θʼ ἓν τούτων ὡς ὑπογέ- 
γραπται. ἔρρωσο. 

10 παρὰ Κλειτορίου (δραχμὰς) μα (ὀβολοὺς) ε � (ὧν)  
Μικίωνι κωμωιδῶι (δραχμὰς) η  
Νεῆτι κεραμεῖ (δραχμὰς) ιβ  
Δοξαίωι ἐν τῶι κεραμείωι (δραχμὰς) ι  
ἄλλας διὰ Μουσαίου 

15 Δοξαῖος (δραχμὰς) κ  
(γίνονται) (δραχμαὶ) ν  
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ὑπερανηλίσκω (δραχμὰς) η (ἡμιωβέλιον)  
—— 
ἄλλας ἔχ[ω] τοῦ Ἐπεὶφ παρὰ 
Ἡρ[α]κλεί[δο]υ κεραμίων σ (δραχμὰς) ρ (ὧν)  

20 [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] ιθ (ἡμιωβέλιον) (ὀβολοῦ τέταρτον)  
Ἑ̣[ξ]άκω[νι] κβ (τριώβολον)  
Σ̣[ω]τέλε[ι] ιϛ (τριώβολον)  
Ἐνατίωι̣ ιϛ (ὀβολοὺς) ε �  
Τύχωνι κα (διώβολον)  

25 (γίνονται) ϙϛ [(ὀβολοὶ) β δ´]  
ἄλλας τοῦ Μεσορή, Ἑλλήνων 
δὲ Λωίου α παρὰ Θεοδώρου 
(δραχμὰς) ρ ἀπὸ τούτων 
Πλειστάρχωι (δραχμὰς) νγ (ὀβολοὺς) ε �  

30 Δοξαίωι ὥστε ἔσ̣ω̣ (δραχμὰς) κϛ  
καὶ Κρίτωνος συντάξαντος 
τῶι Ῥοδίππο̣υ παι̣δ̣ὶ διὰ Δο̣ξ̣αίου 
(δραχμὰς) ιβ καὶ Νικίαι εἰς τὸν τρύ- 
γη[τ]ον Δοξαίου συντάξαντος 

35 (δραχμὰς) ε 
 
 

Verso 
Ζήνωνι. 
 
 

PCZ IΙ 59268 
Στήλη 1 

ἔτους λδ λόγος γεωργίας παρὰ 
Πύρρου τοῦ ἀπὸ λήμματος 
ἔδει σε τάξασθαι χλωρῶν ϡμθ  
καὶ ἀπὸ σικύου (δραχμὰς) ιε (γίνονται) ϡξδ  

5 ἔχομεν ἡμεῖς παρὰ Λιμναίου 
ἀργυρίου (δραχμὰς) π  
Παταικίωνι ἀργυρίου (δραχμὰς) ρ  
Δημητρίωι ὀνηλάτηι ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) μ  
Διονυσίωι (δραχμὰς) κ  

10 παρὰ Πύρρου αὐτοῦ (δραχμὰς) ο  
Εὐεμπόλωι (δραχμὰς) κ  
(γίνονται) ἀργυρ(ίου) (δραχμαὶ) τν  
καὶ Φιλήμονι χαλ(κοῦ) (δραχμὰς) ι  
Πετοσίρει Σεσεώσιος χαλ(κοῦ) (δραχμὰς) ιβ  

15 Πάτιτι (δραχμὰς) μη  
Ὥρωι Πετεμίνιος (δραχμὰς) κδ  
Διοφάντωι (δραχμὰς) κ  
[Ἀ]ρτέμωνι (δραχμὰς) ιβ  
[   ]  ̣μ̣εμ̣[   ]  
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
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Στήλη 2 
20 καὶ παρʼ ἐμοῦ ἔχετε τὰς μὲν χ(αλκοῦ) (δραχμὰς) ο  

καὶ παρὰ Πολυκλείτου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) μ  
καὶ ἃς Ὧρος ἤνεγκεν ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) μ  
καὶ παρὰ Ζήνωνος φέρεις 
ἔχων ἀπὸ τραπέζης (δραχμὰς) ν  

25 παρὰ Μάρωνος (δραχμὰς) ι  
παρὰ Εὐτύχου (δραχμὰς) η  
ἄλλας παρʼ Εὐτύχου (δραχμὰς) κ  
ἄλλας (δραχμὰς) ιζ  
εἰς τι\λ/μὸν (δραχμὰς) σιζ  

30 (γίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) υλ (διώβολον) αἳ χ(αλκοῦ) (δραχμαὶ) υξϛ (ὀβολὸς)  
χαλκοῦ (δραχμαὶ) τκε  
εἰς τὸ αὐτὸ χαλκ(οῦ) (δραχμαὶ) ψϙα (ὀβολὸς)  
εἰς τοῦτο γράφεις ἀνηλωκὼς̣  
ὧν τὸ καθʼ ἓν ὑπάρχει εἰς τὸν 

35 σπόρον τῶν χλωρῶν (δραχμὰς) με (ὀβολοῦς β 1/4)  
εἰς ὑδραγωγοὺς καὶ ποτισμὸν πζ (ὀβολοῦς γ 1/4)  
εἰς τὸν σησαμικὸν σπόρον 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 
 
 
 

PCZ IΙΙ 59376 
 

λόγος παρʼ Αἰσχίνου 
Ζήνωνι τῆς κρι- 
θῆς τῶν ι ἀρ(ταβῶν). ἡμερῶν 
δύο γίνονται πενθημι- 

5 αρτάβια χοίνικες τέσσα- 
ρες , καὶ ἄριστον τῆι τρίτηι 
ἥμυσυ χοίνικες ἕξ , 
καὶ ἡμιόνωι τριημιαρτά- 
βια, καὶ ἡμιαρτάβιον, 

10 ὅτε ὁ γλαυκὸς ἵππος ἔμενεν 
ὧδε, ωἴχετο ἔχων Ἀριστό- 
μαχος· τὸ δὲ λοιπὸν ἐν ἐ- 
μοὶ καὶ ἀπὸ τρίτης ἀνη- 
λίσκω τοῖς ἵπποις τοι δύο  

15 δεῖπνον. 
καὶ τοῦ ὀψωνίου ἔλαβον τοῖς ἱπ- 
ποκόμοις (δραχμὰς) ϛ Ἀριστομάχωι (δραχμὰς) β  
Ἁρυώτηι (δραχμὰς) β καὶ Διονύσιος 
(δραχμὴν) α (ὀβολὸν) (γίνεται) τὸ λοιπὸν (τετρώβολον)  

20 τούτου ἔχει Δωρίων ὁ τὸν 
πῶλον θεραπεύων 
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PCZ Ι 59089 
 
(ἔτους) κη Δύσ̣τ̣ρο̣υ κ ἐμ Μέμφει 
ἔχω παρὰ Ζήνωνος 
μύρου Μ̣εν̣δησίου ἀλαβάστρους 
μολυβ̣δοῦς κοτυλιείους κϛ  

5 καὶ δι̣κότυλον α  
ἡμι̣κ̣οτυλιείους ε  
[ἀ]πὸ τ̣[ού]του (ἔτους) κθ Ξανδικοῦ 
 ] ἐν Ἀλ̣εξανδρείαι Ζήνωνι ὥστε 
Ἀμ[ύν]ται ἀλάβαστροι κο(τυλιεῖοι) β  

10 κ Θε[υδ]ώρωι ὑπηρέτηι ἀλάβαστρος 
ἡμ[ικο]τυλιεῖος α  
Ἀρτεμ[ισίο]υ ιε Ζήνωνι ὥστε 
Ἀμ[ύν]ται ἀλάβαστροι κο(τυλιεῖοι) β  
κα Βότω̣ν̣ι ἀλάβαστρος κο(τυλιεῖος) α  

15 καὶ ἡμ̣ικοτυλιεῖος α  
Δαισίο[υ   ̣] Θευδώρω̣[ι  
ὑπ̣η̣ρ̣έτηι ἀλά[βαστρος] ἡ̣μικοτυλιεῖος α  
θ Ζήνωνι ὃ ἔδωκ[εν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι ὥστε 
Πυρρίαι ἀλάβαστρος κο(τυλιεῖος) α  

20 Παν̣ήμου κδ Ἐχετοδώρωι 
Β̣υζαντίωι ἀλάβαστροι κο(τυλιεῖοι) β 

 
 
 
 
 

P.Mich. I 30 
Recto, 
Frgm. C 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
1 (γραφεύς 2) Φαμενὼθ (δραχμαὶ) ρθ (τριώβολον)  

Φαρμοῦθι (δραχμαὶ) οδ  
Παχὼνς (δραχμαὶ) λη  
Π̣α̣ῦνι (δραχμαὶ) λγ (πεντώβολον)  

5 Ἐπεὶφ (δραχμαὶ) ιδ  
 (γραφεύς 3) (γίνονται) τκϛ (διώβολον) (ἀπὸ τούτων) (δραχμαὶ) σϙβ  

(δραχμαὶ) ιη (πεντώβολον) (λοιπὸν) λδ (διώβολον) (ἀπὸ τούτων) θ (τετρώβολον) 
(λοιπὸν)   ̣  ̣  ̣ (λοιπὸν) κδ (τετρώβολον)  
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PSI IV 427 
 

Recto 
γραφὴ σάκκων καὶ μαρσίππω̣ν̣  
Γλαυκίαι σάκκους 
τριχίνους \καινούς/ 〚καινός̣〛 ι  
καὶ παλαιούς ζ  

5 Κελεήσει τρίχινον α  
Λαβῶιτι γεωργῶι τρίχινον α  
καὶ μάρσιππον α  
Σώσωι παιδὶ κατάγοντι 
τὰ χίδρα εἰσἈλεξάνδρειαν 

10 μαρσίππους β  
Χείλωνι μάρσιππον α  
Ὀννώφρει γεωργῶι μάρσιπ- 
πον α  
καὶ σάκκον τρίχινον α  

15 Πύρρωι γεωργῶι μάρσιππον α  
Ἱππίαι σάκκον τρίχινον 
παλαιόν α  
Ἀσκληπιάδει γεωργῶι 
μάρσιππον α  

20 Βαλλίωνι παιδὶ μάρσιππον α 
 

 
Verso 

Ἡρακλείδηι ἀμ(πελουργῶι) σάκκους 
τριχίνους παλαιούς ια  
(γίνονται) σάκκοι \τρίχινοι/ λβ  
μάρσιπποι η 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΙΙ ΙΙ 
 

Το ακροφωνικό σύστημα αρίθμησης 

Το ακροφωνικό σύστημα αρίθμησης οφείλει το όνομά του στο γεγονός ότι για τη γραφή 

των αριθμών χρησιμοποιούνταν τα αρχικά γράμματα των λέξεων ΠΕΝΤΕ, ΔΕΚΑ, ΗΕΚΑΤΟ, 

ΧΙΛΙΑ, ΜΥΡΙΑ, για να παραστήσουν τους αριθμούς 5, 10, 100, 1000, 10.000.  

1 5 10 50 100 500 1000 5000 10000 50000 

       

Πίν. 6. Τα σύμβολα του ακροφωνικού συστήματος αρίθμησης. Οι μονάδες 

συμβολίζονταν ως μία απλή κάθετη γραμμή και για τα πενταπλάσια των αριθμών 10, 

100, 1.000, 10.000, δηλαδή για τους αριθμούς 50, 500, 5.000, 50.000 χρησιμοποιούνταν τα 

σύμβολα Δ, Η, Χ, Μ κάτω από το Π. 

Το ακροφωνικό σύστημα, ή αλλιώς Ηρωδιανικό ή Αττικό, εμφανίζεται με ποικίλες τοπικές 

παραλλαγές368. Η ύπαρξή του μαρτυρείται ήδη από τον 7ο αι. π.Χ. Τα επιγραφικά στοιχεία 

δείχνουν τη συνεχή χρήση του μέχρι τις αρχές του 1ου αι. π.Χ., και σποραδικά ευρήματα 

επιγραφών με το ακροφωνικό σύστημα αρίθμησης χρονολογούνται μέχρι το 2ο αι. μ.Χ.369 . 

Πρόκειται για σύστημα δεκαδικό, μη θεσιακό και προσθετικό, το οποίο περιλάμβανε 

σύμβολα μόνο για τα απόλυτα αριθμητικά. Αυτή η τακτική σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 

το ακροφωνικό σύστημα δεν συναντάται σε λογοτεχνικές πηγές, υποδεικνύουν ότι οι αριθμοί 

χρησιμοποιούνταν στο εμπόριο και στις συναλλαγές370.  
 

Το αλφαβητικό σύστημα αρίθμησης 

Η χρήση του αλφαβητικού 𐅼ή αλλιώς μιλησιακού𐅼 συστήματος αρίθμησης μαρτυρείται 

ήδη από τον 5ο αι. π.Χ. και παρέμεινε απαράλλακτο μέχρι την υιοθέτηση του συστήματος 

αρίθμησης βάσει των αραβικών αριθμών. Όμως η ίδια η μορφή των αριθμών ποίκιλλε 

ανάλογα με το γραφικό χαρακτήρα του γραφέα371. Πρόκειται για σύστημα δεκαδικό, που 

                                                 
368 Tod 1911/12, 1913, 1926/27 και 1936/37 
369 Tod 1911/12, 128-130 
370 Cuomo 2001, 10-11. Για τη χρήση του ακροφωνικού συστήματος αρίθμησης για την καταγραφή της 

χωριτηκότητας, της αξίας και του βάρους των αγγείων που βρέθηκαν στην Αγορά των Αθηνών, βλ. Lang 1956. 
371 Tod 1950. 
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μπορεί να συμβολίσει απόλυτους και τακτικούς αριθμούς. Πλεονεκτήματά του αποτελούν η 

σύντομη γραπτή μορφή των αριθμών και η γρήγορη και εύκολη ανάγνωσή τους, μιας και το 

γραπτό σύμβολο ενός αλφαβητικού αριθμού αντιπροσωπεύει λέξη της καθημερινής γλώσσας. 

Για παράδειγμα τα αριθμητικά αλφαβητικά σύμβολα ΒΛ, αντιπροσωπεύουν τις λέξεις «δύο 

και τριάντα» («τριανταδύο» στα νέα ελληνικά), ενώ τα αριθμητικά ακροφωνικά σύμβολα 

ΔΔΔΙΙ, διαβάζονται ως «δέκα δέκα δέκα ένα ένα», με αποτέλεσμα να χρειάζεται η νοητική 

πρόσθεση των συμβόλων για την αναγνώριση του αριθμού. Έτσι η χρήση αυτού του 

συστήματος προσέφερε ευκολία για την αρχειοθέτηση των εγγράφων372.  

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΥΡΙΑΔΕΣ 

1 α 10 ι 100 ρ 1000 ΄Α 10000  
2 β 20 κ 200 σ 2000 ΄Β 20000  
3 γ 30 λ 300 τ 3000 ΄Γ 30000  
4 δ 40 μ 400 υ 4000 ΄Δ 40000  
5 ε 50 ν 500 φ 5000 ΄Ε 50000  
6 ϝ ϛ 60 ξ 600 χ 6000 ΄C 60000  
7 ζ 70 ο 700 ψ 7000 ΄Ζ 70000  
8 η 80 π 800 ω 8000 ΄Η 80000  
9 θ 90 ϙ 900 ϡ 9000 ΄Θ 90000  

Πίν. 7. Στο αλφαβητικό σύστημα αρίθμησης, κάθε αξία αντιστοιχεί σε ένα γράμμα. 

Για τον αριθμό 900 χρησιμοποιούνταν το γράμμα σαμπί του φοινικικού αλφαβήτου. Για 

τις χιλιάδες χρησιμοποιούνταν οι αριθμοί που συμβόλιζαν τις μονάδες με ένα είδος 

αποστρόφου. Για τις δεκάδες χιλιάδες υιοθετήθηκε το ακροφωνικό σύμβολο Μ, πάνω 

από το οποίο γραφόταν ο αριθμός των μυριάδων (Tod, 1950). 

                                                 
372 Netz, 2002, 328. Για περισσότερα πλεονεκτήματα του αλφαβητικού συστήματος, βλ. Tod, 1950. 
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Εικ. 5: PCZ IΙΙ 59417 r.: λόγος εσόδων 
και εξόδων του Δημητρίου προς το 

Ζήνωνα σε μορφή επιστολής.  
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Εικ. 6: PCZ IΙΙ 59319 r.: κατάστιχο με προϊόντα και τιμές που ανήκουν σε 
διάφορα πρόσωπα. Παραλήπτης του κειμένου είναι ο Πίνδαρος. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

η χρονολόγηση γίνεται στο μακεδονικό ημερολόγιο.  
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Εικ. 7: PCZ IΙΙ 59376 r.: λόγος του 
Αισχίνη προς το Ζήνωνα σχετικά με το 
κριθάρι που δινόταν ως τροφή στα 
άλογα και σχετικά με το μισθό  των 

ιπποκόμων.  
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