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Εισαγωγή 

Η παρούσα µελέτη έχει στόχο να ανασυνθέσει τον ιστορικό, οικονοµικό και 

κοινωνικό χαρακτήρα της κώµης Φιλωτερίδας Θεµίστου µερίδος στον Αρσινοΐτη 

νοµό, την οποία γνωρίζουµε από παπυρικά αποσπάσµατα της ελληνορωµαϊκής 

εποχής. Το υλικό για τη σύνθεση της εργασίας αποτέλεσαν 77 πάπυροι, 3 όστρακα 

και 1 επιγραφή, τα οποία χρονολογούνται από τα µέσα του 3ου αιώνα π.Χ. µέχρι το 

313 µ.Χ. Από αυτά, µόνο οι P.Fay. και τα 3 όστρακα προέρχονται από ανασκαφές 

που πραγµατοποιήθηκαν στο χωριό1, ενώ οι υπόλοιποι προέρχονται είτε από 

ανασκαφές άλλων χωριών, είτε από αγορά, οπότε η προέλευσή τους συνάγεται από το 

περιεχόµενό τους. Μερικοί επίσης πάπυροι ανακαλύφθηκαν σε διαφορετικά µέρη από 

εκείνα όπου είχαν γραφεί. Οι µαρτυρίες αυτές έχουν χρησιµοποιηθεί από τους 

σύγχρονους µελετητές µεµονωµένα για τη µελέτη διαφόρων θεσµών και 

χαρακτηριστικών της ελληνορωµαϊκής Αιγύπτου. Ποτέ όµως δεν είχαν συγκεντρωθεί 

όλες µαζί για τη µελέτη του χωριού µε το οποίο σχετίζονταν, σε µικρό ή µεγάλο 

βαθµό, της Φιλωτερίδας. 

Εκτός από τη Φιλωτερίδα της Θεµίστου, υπήρχε ένα οµώνυµο χωριό στη 

µερίδα της Ηρακλείδου. Σε µερικές περιπτώσεις είναι δύσκολο να προσδιορίσουµε σε 

ποια από τις δύο κώµες αναφέρεται ένας πάπυρος, αφού καταγράφεται µόνο η 

ονοµασία του χωριού και το αποσπασµατικό περιεχόµενο δεν δίνει περισσότερες 

πληροφορίες για την τοποθεσία. Η πρώτη απλή καταγραφή των πρωτογενών πηγών 

που σχετίζονταν µε τα δύο χωριά έγινε από τον Carderini και τον Daris, οι οποίοι 

συγκέντρωσαν όσους παπύρους είχαν εκδοθεί µέχρι το 19962. Από τον κατάλογο 

αυτό δεν συµπεριέλαβα στην παρούσα εργασία δύο παπύρους: 1) Τον BGU XV 2517, 

διότι το περιεχόµενο αφορά εργασίες που συντελέστηκαν σε ένα φράγµα, το οποίο 

βρισκόταν στη µερίδα της Ηρακλείδου και συνεπώς ο πάπυρος σχετίζεται µε τη 

Φιλωτερίδα εκείνης της µερίδος. 2) Τον SB XII 11135, διότι η αποκατάσταση του 

ονόµατος Filvter‹w στην κατάληξη ]riw είναι άστοχη, αφού ο πάπυρος περιέχει 

κατάλογο προσώπων. 

Κατά τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας δηµοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, το 

Φεβρουάριο του 2003, από τους καθηγητές Bart Van Beek και Willy Clarysse του 
                                                           

1  Οι συντοµογραφίες των παπύρων αναλύονται στη βιβλιογραφία που υπάρχει στο τέλος της 
εργασίας. 

2  Βλ. Calderini - Daris (1987), σ. 89-90· ό.π. (1988), σ. 248· ό.π. (1996), σ. 230. 
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Πανεπιστηµίου της Λουβένης µελέτη για τη Φιλωτερίδα της Θεµίστου µερίδος, στην 

οποία καταγράφονται οι πάπυροι που έχουν εκδοθεί µέχρι τώρα και σχετίζονται µε το 

χωριό, και δίδεται µια µικρή περίληψη των πληροφοριών που παρέχουν γι' αυτό3. 

Από τον κατάλογο αυτό δεν συµπεριέλαβα στην µελέτη µου τον P.Flor. I 69, διότι 

δεν σχετίζεται µε το χωριό. Με τη Φιλωτερίδα σχετίζεται το πίσω µέρος αυτού του 

παπύρου, το οποίο έχει εκδοθεί ως P.Flor. II 1244. ∆εν συµπεριέλαβα επίσης 11 

δηµοτικούς παπύρους, διότι δεν κατάφερα να έχω πρόσβαση σε αυτούς5, οι οποίοι 

αφορούν συµβόλαια εγγυήσεων κατοίκων του χωριού. Συµπεριέλαβα όµως 4 

παπύρους, τον P.Petrie III 83 και τους 3 CPR VIII, οι οποίοι σχετίζονται µε το χωριό 

αλλά απουσιάζουν από τον κατάλογο του Bart Van Beek και του Willy Clarysse6. 

Στην ιστοσελίδα της Λουβένης υπάρχει επίσης προσωπογραφία των ατόµων που 

κατοικούσαν στο χωριό ή κατείχαν γη σε αυτό. Στον κατάλογο αυτό έχουν ενταχθεί 

ως 'ονόµατα της Φιλωτερίδας' τα πατρώνυµα των ατόµων, αν και δεν µπορούµε να 

γνωρίζουµε εάν τα πρόσωπα αυτά σχετίζονταν µε το χωριό. Επίσης, από την 

προσωπογραφία απουσιάζουν αρκετά πρόσωπα που είχαν σχέση µε το χωριό και 

καταγράφονται στους παπύρους.  

Στην παρούσα εργασία επιχειρώ να διερευνήσω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του χωριού και να τα εντάξω στα γενικότερα πλαίσια του τόπου και του χρόνου που 

εµφανίστηκε. Για να µπορέσει ο αναγνώστης να κατανοήσει καλύτερα τις 

πληροφορίες που µας παρέχουν οι πάπυροι για τη Φιλωτερίδα, σε κάθε κεφάλαιο 

προηγείται εισαγωγή που βασίζεται στη βιβλιογραφία των σύγχρονων µελετητών 

πάνω στο αντίστοιχο θέµα και στη συνέχεια ακολουθούν τα στοιχεία που µας δίνουν 

οι πάπυροι για τη Φιλωτερίδα. 

Στο "Κεφάλαιο Α" υπάρχει γενική εισαγωγή της οργάνωσης του Αρσινοΐτη 

νοµού από τους Πτολεµαίους καθώς και των αρδευτικών έργων που 

πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή. Στο "Κεφάλαιο Β", µετά από µια σύντοµη 

παρουσίαση των ανασκαφών που πραγµατοποιήθηκαν στον Αρσινοΐτη και έφεραν 

στο φως και τη Φιλωτερίδα, παρουσιάζονται οι αποσπασµατικές πληροφορίες που 

παρέχουν οι πάπυροι και άλλες πρωτογενείς πηγές για την προέλευση του ονόµατος 

του χωριού, τον πληθυσµό του, τη θρησκεία και τα αξιώµατα που εµφανίστηκαν σε 
                                                           

3  Βλ. την ιστοσελίδα http://fayum.arts.kuleuven.ac.be/ 
4  Βλ. P.Flor. I 69, εισαγωγή. 
5 Τους P.Lille dem. II. 
6 Βλ. Calderini - Daris (1987), σ. 89. 
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αυτό. Τα "Κεφάλαια Γ και ∆" ασχολούνται µε την κοινωνικοοικονοµική οργάνωση 

του χωριού, µε έµφαση στη χρήση γης. Στο τελευταίο κεφάλαιο συζητείται η 

σηµαντική ανακάλυψη του Αρχείου του Ηρωνείνου, ενώ στα Συµπεράσµατα 

αξιολογούνται υπό τύπον ανακεφαλαίωσης οι µαρτυρίες των πηγών για το 

συγκεκριµένο χωριό. Στο τέλος παρατίθενται: 1) Χρονολογικός Κατάλογος 

Πρωτογενών Πηγών µε τις εκδόσεις τους. 2) Κατάλογος Ονοµάτων που σχετίζονταν 

µε τη Φιλωτερίδα, στον οποίο δεν συµπεριλαµβάνονται τα πατρώνυµα των κατοίκων 

ως 'ονόµατα της Φιλωτερίδας', αλλά παραµένουν ως πατρώνυµα, διότι δεν µπορούµε 

να είµαστε βέβαιοι πως ήταν κάτοικοι του χωριού. Στον κατάλογο δηλώνονται µε 

αστερίσκο τα 64 ονόµατα που απουσιάζουν από τον κατάλογο του Bart Van Beek και 

του Willy Clarysse. 3) Γενική Βιβλιογραφία. 4) Χάρτες7. 

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν, σε µικρό ή 

µεγάλο βαθµό, σε αυτή την εργασία. Αρχίζω πρώτα από τον κ. ∆ηµήτρη Κυρτάτα, 

και την κ. Άννα Μίσιου, οι οποίοι σε όλη τη διάρκεια των µεταπτυχιακών µου 

σπουδών ενθάρρυναν την ενασχόλησή µου µε τους παπύρους. Ο κ. Κυρτάτας µε 

βοήθησε σηµαντικά στο ξεκίνηµα της εργασίας να αξιοποιήσω και να οργανώσω 

σωστά το υλικό µου, έτσι ώστε να προσεγγίσω µε ιστορικό µάτι το θέµα που επέλεξα. 

Με συγκίνησε ιδιαίτερα η θέλησή του να παραµείνει µέλος της συµβουλευτικής µου 

επιτροπής, αν και δεν αποτελεί πια εκπαιδευτικό µέλος του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Η παρουσία του µε στήριξε ψυχολογικά, παρά την απόσταση που µας χώριζε, σε όλη 

τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας. Ήταν τιµή µου η συνεργασία µας. Θερµές 

ευχαριστίες οφείλω στην κ. Μίσιου, διότι µε δίδαξε να αξιοποιώ και να αξιολογώ όχι 

µόνο τις πρωτογενείς πηγές, αλλά και την προσέγγιση των σύγχρονων µελετητών 

πάνω σε αυτές. 

Όσες ευχαριστίες και να απευθύνω προς τον κ. Γιάννη Τζιφόπουλο, δεν θα 

µπορέσω να του ανταποδώσω τη βοήθεια που µου προσέφερε. Υπήρξε δίπλα µου 

ακούραστος και συνεργάσιµος σε όλη τη διάρκεια της συγγραφής. Επιτηρούσε βήµα-

βήµα την πορεία της εργασίας µου. Μου παρείχε πρόσβαση σε αρκετά βιβλία που 

χρειαζόµουν για τη µελέτη µου. Αλλά κυρίως, µε τις πάντοτε εύστοχες παρατηρήσεις 

του, µε βοήθησε να οργανώσω σωστά το υλικό µου. Ειλικρινά, χωρίς τη βοήθειά του, 

τόσο η δοµή, όσο και το περιεχόµενο της εργασίας µου θα ήταν πολύ φτωχότερα. 

                                                           
7 Αναλυτικό χάρτη της περιοχής βλ. στο Talbert, map 75. 
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Ευγνωµοσύνη οφείλω στο δάσκαλό µου στην Παπυρολογία, κ. Νίκο Λίτινα, ο 

οποίος µου υπέδειξε το θέµα της εργασίας, µε βοήθησε στη συγκέντρωση του υλικού, 

µου παρείχε πρόσβαση σε αρκετές εκδόσεις παπύρων και κυρίως µου αφιέρωσε 

αµέτρητες ώρες συζητήσεων πάνω στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων της 

ελληνορωµαϊκής Αιγύπτου και στην αξιοποίηση των µαρτυριών που µας παρέχουν γι' 

αυτή οι πάπυροι. 

Τέλος, θερµές ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω προς τον κ. Γιώργο 

Μοτάκη, για την ηλεκτρονική υποστήριξη που µου παρείχε. 

Οκτώβριος 2003 
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Κεφάλαιο Α. Ο Αρσινοΐτης νοµός και τα αρδευτικά έργα 

Το σύνολο της Αρχαίας Αιγύπτου είχε διαιρεθεί για διοικητικούς σκοπούς σε 

περίπου 40 νοµούς, οι µισοί από τους οποίους βρίσκονταν στην Άνω και οι άλλοι 

µισοί στην Κάτω Αίγυπτο. Την ίδια διαίρεση διατήρησαν και οι Πτολεµαίοι σε όλη 

την πτολεµαϊκή περίοδο8. Ο αρχαίος Αρσινοΐτης νοµός, το σηµερινό Φαγιούµ, 

καταλάµβανε την περιοχή νοτιοδυτικά του Καΐρου, σε απόσταση περίπου µιας ώρας 

µε το αυτοκίνητο, ακολουθώντας τον δρόµο που διασχίζει την έρηµο. Η λέξη 

"Φαγιούµ" είναι η αραβική µεταγραφή της αιγυπτιακής λέξης που σηµαίνει "η 

Λίµνη", µια ονοµασία που έδωσαν αρχικά οι Έλληνες στο νοµό. 

Το Φαγιούµ είναι µια λεκάνη που βρίσκεται κάτω από τη στάθµη της 

θάλασσας και έχει έκταση όση περίπου ο θεσσαλικός κάµπος9. Καθώς είναι 

περιτοιχισµένος από χαµηλούς λόφους και την έρηµο, εξασφαλίζει την ύδρευσή του 

από τα νερά ενός παραπόταµου του Νείλου, του Μπάχρ-Γιούσεφ (Κανάλι του 

Ιωσήφ), που χύνονται στη λίµνη Μπέρκατ ελ-Καρούν (λίµνη Μοίρις), όπου τελικά 

εξατµίζονται. Τον 3ο αιώνα π.Χ. χάρη σε εκτενή εγγειοβελτιωτικά έργα ελλήνων 

µηχανικών, µεγάλες εκτάσεις της ερήµου γύρω από τη λίµνη µετατράπηκαν σε 

καλλιεργήσιµες περιοχές και παραχωρήθηκαν σε έλληνες αποίκους που έσπευδαν να 

καταταγούν στο στρατό των Πτολεµαίων, ελπίζοντας να εξασφαλίσουν µια ζωή 

καλύτερη από εκείνη που είχαν στην πατρίδα τους. 

Συγκεκριµένα, ο Πτολεµαίος Β΄ Φιλάδελφος, δηµιούργησε ένα φράγµα που 

εµπόδιζε τα νερά του Νείλου να έχουν πρόσβαση στην κοιλάδα του Φαγιούµ και έτσι 

µείωσε το µέγεθος της λίµνης στο µισό. Παράλληλα κατασκεύασε κανάλια που 

διοχέτευαν νερό άρδευσης στις περιοχές που απελευθερώθηκαν από τα νερά. Το 

αποτέλεσµα ήταν να µεγαλώσει αρκετά το µέγεθος της καλλιεργήσιµης γης και να 

δηµιουργηθούν νέοι οικισµοί προς εγκατάσταση10. Ενώ η έκταση του προ-

πτολεµαϊκού Φαγιούµ είχε το µέσο όρο ενός αιγυπτιακού νοµού, περί τα 400 χλµ.2, 

µε την αναµόρφωση των Πτολεµαίων η έκταση όλου του νοµού επεκτάθηκε στα 1500 

χλµ.2 (περίπου 600.000 άρουρες), δηλαδή τρεις φορές µεγαλύτερος από το 

                                                           
8  Αναλυτικό κατάλογο των νοµών βλ. στο Bagnal (1996), σ. 333-5, Appendix 3. 
9  Βλ. Turner, σ. 71-73. 
10  Για τα αρδευτικά έργα των Πτολεµαίων βλ. P.Fay., σ. 9-10, 14-7· P.Tebt. II, σ. 349-350· Bevan, 

σ. 114-6· Crawford, σ. 40-2· Lewis (1986), σ. 38-40· Bowman, σ. 12-20· Gehrke, σ. 95· Hölbl, σ. 62-3. 
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προηγούµενο µέγεθός του11. Στο τέλος της βασιλείας του ο Πτολεµαίος Β΄ 

µετονόµασε το νοµό από "η Λίµνη" -που µαρτυρείται σε επίσηµα έγγραφα του 258 

π.Χ.- σε Αρσινοΐτη νοµό -που µαρτυρείται από το 257 π.Χ.-, προς τιµή της αδελφής 

και συζύγου του, Αρσινόης, η οποία είχε πεθάνει το 270 π.Χ. Σταδιακά και η 

πρωτεύουσα του νοµού από "≤ Krokode¤lvn pÒliw" κατέληξε να αποκαλείται "≤ 

ÉArsinoÛt«n pÒliw". 

Αν και η συνήθης πρακτική την ελληνορωµαϊκή εποχή ήταν να 

αντιµετωπίζουν κάθε νοµό ως ένα ξεχωριστό κέντρο διοίκησης και να τον διαιρούν 

σε τοπαρχίες, ένα διαφορετικό σύστηµα εφαρµόστηκε στον Αρσινοΐτη. Αρχικά 

χωρίστηκε σε τέσσερα µέρη, τις τρεις µερίδες Πολέµωνος, Θεµίστου και Ηρακλείδου, 

και τη µικρά λίµνη. Η σηµασία αυτών των υποδιαιρέσεων µεταξύ τους µπορεί να 

εκτιµηθεί από το µισθό των φυλακιτών (αστυνοµικών) που υπηρετούσαν στην κάθε 

µια. Ενώ ο επιστάτης φυλακιτών όλου του νοµού έπαιρνε 300 δραχµές το µήνα, ο 

φυλακίτης της Πολέµωνος έπαιρνε 80, της Θεµίστου 50, της Ηρακλείδου 40 και της 

µικράς λίµνης 30 δραχµές. Η τελευταία ενσωµατώθηκε νωρίς µε την Ηρακλείδου και 

έτσι οι τρεις µερίδες αποτέλεσαν την κύρια υποδιαίρεση του νοµού σε όλη την 

ελληνορωµαϊκή περίοδο. Η υποδιαίρεση αυτή δεν µαρτυρείται πουθενά αλλού και 

πάντοτε αντιµετωπίζεται ως κάτι ξεχωριστό για όλη την Αίγυπτο. 

Όσον αφορά τη γεωγραφική θέση των µερίδων η Ηρακλείδου αντιστοιχούσε 

µε το ανατολικό µισό του νοµού, η Θεµίστου µε το βορειοδυτικό µέρος και η 

Πολέµωνος µε το νότιο και νοτιοδυτικό µέρος. Πάντως και οι τρεις ενώνονταν στην 

πρωτεύουσα, η οποία κατείχε κεντρική θέση στο νοµό και λειτουργούσε ξεχωριστά 

από τις µερίδες12. Η Ηρακλείδου ήταν η πιο µεγάλη και η Πολέµωνος η πιο µικρή, 

αλλά και η πιο σηµαντική από τις τρεις -τουλάχιστον στην αρχή- διότι από εκεί 

ξεκίνησαν πρώτα τα εγγειοβελτιωτικά έργα και κατά συνέπεια οι πρώτες 

εγκαταστάσεις πληθυσµών. Οι πιο πρώιµες µαρτυρίες στους παπύρους για την 

ύπαρξη των µερίδων είναι για την Ηρακλείδου το 260 π.Χ., για την Πολέµωνος το 

259 π.Χ. και για τη Θεµίστου το 257 π.Χ.13. Τα ονόµατά τους προέρχονται πιθανόν 

από τους οµώνυµους πρώτους κυβερνήτες τους14. 
                                                           

11 Βλ. Müller, σ. 122. 
12 Στο τέλος της εργασίας υπάρχουν δύο χάρτες: ο πρώτος απεικονίζει την Αίγυπτο και ο δεύτερος 

τον Αρσινοΐτη νοµό. 
13 Βλ. Müller, σ. 120. 
14 Βλ. Crawford, σ. 40, σηµ. 5· Müller, σ. 120. 
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Σε όλη την πτολεµαϊκή εποχή η διαίρεση σε µερίδες δεν µεταφέρθηκε στα 

υψηλότερα κλιµάκια της διοίκησης. Υπάρχει ένας µόνο στρατηγός, όλου του νοµού, 

µε αρµοδιότητα και στις τρεις µερίδες. Το ίδιο ίσχυε και για τον επιστάτη φυλακιτών 

και το βασιλικό γραµµατέα, οι οποίοι ήταν αρµόδιοι για όλο το νοµό. Μετατροπές 

παρατηρούνται τη ρωµαϊκή εποχή. Το 2ο αιώνα µ.Χ. και µέχρι τα µέσα του 3ου αιώνα 

µ.Χ. η Θεµίστου και η Πολέµωνος µαζί έχουν ένα στρατηγό, διαφορετικό από τον 

στρατηγό της Ηρακλείδου, ενώ κάθε µερίδα είχε τον δικό της βασιλικό γραµµατέα15. 

Εκτός από τις µερίδες, ο Αρσινοΐτης νοµός αρχικά χωριζόταν σε 7-10 

νοµαρχίες, οι οποίες είχαν επικεφαλής τους νοµάρχες, υπεύθυνους για την 

αναµόρφωση και άρδευση της περιοχής. Γύρω στο 240-230 π.Χ. όµως οι νοµαρχίες 

εγκαταλείφθηκαν και συγχωνεύτηκαν µε τις τοπαρχίες. Φαίνεται πως η αρχική 

οργάνωση του νοµού προοριζόταν να οργανώσει την πτολεµαϊκή εγκατάσταση. Η 

απόκλιση από το πρώτο σύστηµα διοίκησης δείχνει πως οι κρατούντες θεωρούσαν ότι 

η αναµόρφωση είχε ολοκληρωθεί γύρω στο 240 π.Χ.16. 

Χάρη στα έργα των Πτολεµαίων δηµιουργήθηκαν νέα χωριά σε µέρη όπου 

πριν υπήρχε νερό. Ένα από αυτά ήταν και η Φιλωτερίδα17. Με τις επεµβάσεις τους 

όµως δεν αυξήθηκαν µόνο οι καινούριοι οικισµοί, αλλά και η έκταση αυτών που 

προϋπήρχαν, και έτσι οι νέοι πληθυσµοί διασκορπίστηκαν σε ένα µεγάλο αριθµό 

χωριών. Υπολογίζεται πως ο αριθµός τους έφτασε τα 130-150, περίπου 50 σε κάθε 

µερίδα. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως τουλάχιστον 66 από αυτά έχουν ελληνικά 

ονόµατα18. Όσο για το µέγεθος τους, οι ανασκαφές έδειξαν πως µπορούσαν να 

υποδεχτούν περισσότερα από 1.000 άτοµα το καθένα19. Τελευταία κατοικήθηκαν τα 

χωριά της Θεµίστου, διότι η περιοχή αυτή βρισκόταν στο τέλος του αρδευτικού 

συστήµατος. Η επανεγκατάσταση του νοµού πρέπει να ξεκίνησε στις αρχές της 

βασιλείας του Πτολεµαίου Β΄. 

Από όλους τους νοµούς της Αιγύπτου, ο Αρσινοΐτης υπέφερε περισσότερο 

από τη γενική παρακµή της αυτοκρατορίας που εµφανίστηκε το 2ο αιώνα µ.Χ., 

κυρίως επειδή παραµελήθηκε η άρδευση στο νοµό. Τη ρωµαϊκή εποχή η ένωση 

                                                           
15  Για τις µερίδες βλ. P.Fay., σ. 10· P.Tebt. II, σ. 350-5· Bevan, σ. 117· Crawford, σ. 40. 
16  Για τη συγχώνευση των νοµαρχιών στον Αρσινοΐτη βλ. P.Tebt. II, σ. 352· Müller, σ. 119-120. 
17 Βλ. P.Fay., σ. 3, 9, 15· Müller, σ. 118. 
18  Αναλυτικός κατάλογος των χωριών σε κάθε µερίδα του Αρσινοΐτη υπάρχει στον P.Tebt. II, σ. 

353-360. Για τη Φιλωτερίδα βλ. επιπλέον Wessely, σ. 158. 
19  Βλ. Müller, σ. 118. 
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χωριών, τα οποία πριν ήταν αυτόνοµα, είναι σηµάδι µαρασµού. Ήδη από τις αρχές 

του 3ου αιώνα µ.Χ. βρίσκουµε στους παπύρους παράπονα για ερήµωση οικισµών, ενώ 

πριν από το τέλος του αιώνα το βόρειο τµήµα της λίµνης Μοίριδος είχε µετατραπεί σε 

έρηµο. Τον 4ο αιώνα µ.Χ. εγκαταλείπεται η καλλιέργεια στα βορειοδυτικά του νοµού 

µε αποτέλεσµα την ερήµωση αρκετών χωριών, µεταξύ των οποίων είναι και η 

Φιλωτερίδα. Αντίστοιχη συρρίκνωση παρατηρείται και στα ανατολικά σύνορα του 

νοµού. Περισσότερο διατηρήθηκαν οι οικισµοί της Πολέµωνος, γιατί εκεί ήταν πιο 

εύκολο να διατηρηθεί η άρδευση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι κάτοικοι αποχωρούν 

ειρηνικά, τα σπίτια τους δεν λεηλατούνται, και στο τέλος η άµµος της ερήµου, που 

φέρνει συνέχεια ο άνεµος, επικαλύπτει και διατηρεί ό,τι εγκατέλειψαν φεύγοντας. 

Τα έργα αναµόρφωσης που είχαν εφαρµόσει οι Πτολεµαίοι είχαν ανάγκη από 

συνεχή συντήρηση. Τα αναχώµατα, οι υδραγωγοί, οι γέφυρες και τα κανάλια έπρεπε 

να επιδιορθώνονται κάθε χρόνο, για να είναι σε θέση να λειτουργούν κανονικά. Τη 

δουλειά ανέλαβαν αρχικά εργολάβοι, ενώ αργότερα το κράτος υποχρέωνε τους 

άντρες του αγροτικού πληθυσµού να συντηρούν το δίκτυο. Στον Αρσινοΐτη 

υπεύθυνος για τις εργασίες από το 262 π.Χ. µέχρι το 249 π.Χ. ήταν ο érxit°ktvn 

Κλέων. Οι αρµοδιότητές του ήταν ευρύτερες από του σηµερινού αρχιτέκτονα. Ήταν ο 

µηχανικός, υπεύθυνος για τα δηµόσια έργα της περιοχής, ο οποίος έπαιρνε οδηγίες 

απευθείας από τον διοικητή (υπουργό οικονοµικών). Κάθε έργο που αναλάµβανε 

περιγραφόταν αναλυτικά σε συµβόλαιο που συντασσόταν στην πρωτεύουσα, 

παρουσία του βασιλικού γραµµατέα και του οικονόµου -υπεύθυνου για την οικονοµική 

διαχείριση- του νοµού. Ο εργολάβος θα έπρεπε να παράσχει τον απαραίτητο 

εξοπλισµό και να ολοκληρώσει το έργο µέσα σε προκαθορισµένο χρόνο, διαφορετικά 

η πολιτεία είχε το δικαίωµα να δώσει το έργο σε άλλον και να προβεί σε οικονοµικές 

κυρώσεις εναντίον αυτού που αθέτησε τη συµφωνία. Ο ετήσιος µισθός του Κλέωνα 

ανερχόταν γύρω στις 5.000 δραχµές, περίπου 15 φορές µεγαλύτερος από το µισθό 

που θα έπαιρνε ένας εξειδικευµένος εργάτης αν εργαζόταν όλες τις ηµέρες του 

χρόνου ασταµάτητα. Παράλληλα, από τα χέρια του εργολάβου περνούσαν τεράστια 

χρηµατικά ποσά και ποσότητες φαγητού, που προορίζονταν για την πληρωµή των 

εργατών. 

Άµεσος συνεργάτης του Κλέωνα από το 252 π.Χ. ήταν ο Θεόδωρος, ο οποίος 

λίγο αργότερα διαδέχτηκε τον πρώτο στη θέση του érxit°ktonow για τα επόµενα 15 

χρόνια. Οι δυο τους ασκούσαν συνεχή έλεγχο στο σώµα των εργατών, το οποίο 
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αποτελούσαν ειδικευµένοι λατόµοι, οικοδόµοι, κτίστες, ξυλουργοί και σιδηρουργοί. 

Μαζί µε αυτούς βέβαια υπήρχαν εκατοντάδες ανειδίκευτοι εργάτες, οι οποίοι 

χρησιµοποιούνταν στο σκάψιµο, φτυάρισµα και κουβάληµα. 

Στον P.Petrie III 43 (3) σώµα εργατών που δούλευε στα ορυχεία της 

Φιλωτερίδας ζητά µε επιστολή του από τον Θεόδωρο να µετρήσει τη δουλειά τους 

και να κάνει δεκτό το αίτηµά τους να µετατεθούν σε άλλο χωριό, όπου οι συνθήκες 

ήταν καλύτερες. Αναφέρουν πως δούλευαν ήδη 10 µήνες στη Φιλωτερίδα, ενώ τα 

υπόλοιπα πληρώµατα είχαν ήδη αποχωρήσει, και όχι µόνο είχαν ολοκληρώσει το 

έργο που είχαν αναλάβει, αλλά είχαν προχωρήσει 1.800 µέτρα επιπλέον. Ο Θεόδωρος 

είχε ζητήσει από τους εργάτες να παραµείνουν άλλες 10 ηµέρες και την ένατη ο 

επιστάτης του πληρώµατος τον ενηµερώνει πως η τροφή έχει εξαντληθεί και οι 

εργάτες έχουν αρχίσει να παραπονούνται και αρνούνται να συνεχίσουν, αν δεν 

ελεγχθεί η δουλειά τους. Φαίνεται πως η απειλή απεργίας αποτελούσε το µόνο µέσο 

πίεσης των εργατών και οι εργολάβοι προσπαθούσαν να καλύπτουν τις υποχρεώσεις 

τους απέναντί τους εγκαίρως. Πάντως, ο χρόνος παραµονής του πληρώµατος, το 

µέγεθος της επιπρόσθετης δουλειάς και η ταυτόχρονη ύπαρξη και άλλων εργατών 

δείχνει πως στη Φιλωτερίδα στα µέσα του 3ου αιώνα π.Χ. πραγµατοποιούνταν 

εκτεταµένα αρδευτικά έργα20. 

                                                           
20  Για τη σταδιοδροµία του Κλέωνα και του Θεόδωρου βλ. W.Chr., σ. 459-462· Lewis (1986), σ. 

37-45. 
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Κεφάλαιο Β. Φιλωτερίδα: Ίδρυση και κοινωνική οργάνωση 

1. Ανασκαφές 

Η ανακάλυψη των αρχαίων οικισµών του Φαγιούµ προήλθε από τις 

ανασκαφές που ξεκίνησαν στο χώρο ο Grenfell και ο Hunt το χειµώνα του 1895-6. Οι 

πάπυροι και τα άλλα αρχαιολογικά ευρήµατα βρέθηκαν µέσα σε ερειπωµένα κτίρια 

όπως τα είχαν αφήσει οι ένοικοι όταν εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Τα κτίρια είχαν 

καλυφθεί από 2-3 µέτρα άµµο, γεγονός που επέτρεψε στους παπύρους να 

διατηρηθούν σε πολύ καλή κατάσταση. Αρκετοί πάπυροι από το Φαγιούµ προήλθαν 

επίσης από τάφους, όπου είχαν χρησιµοποιηθεί ως περιτύλιγµα για τις µούµιες. 

Τα έτη 1898-9 ήλθε στο φως η Φιλωτερίδα, η οποία εντοπίστηκε στη 

σηµερινή περιοχή Wadfa, επειδή εκεί ανακαλύφθηκαν πάπυροι που ανέφεραν το 

χωριό αυτό. Πρόκειται για µια περιοχή που βρίσκεται στα βορειοδυτικά του Φαγιούµ, 

στο νοτιοανατολικό άκρο της λίµνης Μοίριδος, ανάµεσα στα χωριά ∆ιονυσιάδα και 

Θεαδέλφεια, σε απόσταση 5 µιλίων από το τελευταίο. Τα ερείπια των κτιρίων της 

Φιλωτερίδας σχηµατίζουν ένα οβάλ σχήµα περίπου 200 µέτρα στο µήκος και 100 

µέτρα στο πλάτος. Τα γειτονικά χωριά Ευηµερεία και Θεαδέλφεια ήταν αρκετά 

µεγαλύτερα, αφού οι αντίστοιχες διαστάσεις τους είναι 500 x 300 µέτρα. Στη Wadfa 

ανακαλύφθηκαν τα ερείπια του αρχαίου χωριού, αλλά δεν βρέθηκε νεκροταφείο. 

Σύµφωνα µε τις περιγραφές του Grenfell και του Hunt τα σπίτια στα αρχαία 

χωριά του Φαγιούµ ήταν συγκεντρωµένα όλα µαζί, όπως είναι στα σηµερινά 

αιγυπτιακά χωριά. Ήταν κατασκευασµένα από άψητους πλίνθους, µεγάλους και 

συµπαγείς. Το µέγεθός τους ήταν περίπου 60 µ.2, τα οποία καταλάµβαναν δύο ή τρία 

µικρά δωµάτια, διαστάσεων περίπου τρία επί δυόµισι µέτρα το καθένα, και µια 

εξωτερική αυλή. Στην τελευταία υπήρχαν συχνά κλουβιά ζώων, αποθηκευτικά δοχεία 

για νερό ή δηµητριακά, φούρνος ή αλεστήρι. Η διάκριση ανάµεσα σε δηµόσια και 

ιδιωτικά κτίρια ήταν δύσκολη, εκτός από τις περιπτώσεις των ναών. Τα σπίτια 

αποτελούνταν συνήθως από ένα ή σποραδικά δύο ορόφους, ενώ σε µερικά χωριά 

συχνή ήταν η ύπαρξη υπόγειων δωµατίων µε θολωτά ταβάνια. Οι οροφές ήταν 

κατασκευασµένες από καλάµια σοβαντισµένα µε πηλό και τοποθετηµένα πάνω σε 

κορµούς φοινίκων. Οι τοίχοι όλων σχεδόν των σπιτιών -εκτός των πλέον φτωχικών- 

ήταν σοβαντισµένοι, αλλά σπανίζουν ίχνη από µπογιά. Σε κάθε περιοχή βρέθηκε 

επίσης µια µεγάλη περίφραξη µε τοίχο, η οποία χρησίµευε προφανώς ως αγορά. 
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Οι πάπυροι βρέθηκαν σε ερείπια κτιρίων τα οποία χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: α) οικήµατα µε τα οποία σχετίζονται τα αντικείµενα που βρέθηκαν εκεί, 

και β) οικήµατα µε τα οποία τα αντικείµενα δεν είχαν καµία σχέση, αλλά είχαν 

πεταχτεί εκεί µετά την εγκατάλειψη του κτίσµατος. Στη Φιλωτερίδα ειδικότερα, εκτός 

από τους παπύρους βρέθηκαν επίσης 10 όστρακα, µερικές χάντρες, ένα χρωµατιστό 

ρωµαϊκό αγγείο, λίγα νοµίσµατα και µπρούτζινα δαχτυλίδια21. Πρόσφατα, τον 

Σεπτέµβριο του 2002, άρχισαν νέες ανασκαφές στη Φιλωτερίδα από το Egyptian 

Supreme Council of Antiquities οι οποίες έφεραν στο φως νέα κτίσµατα22. 

2. Προέλευση ονόµατος Filvter‹w 

Η ονοµασία Filvter‹w προήλθε από τη Φιλωτέρα, κόρη του Πτολεµαίου Α΄ 

Σωτήρα από τον τρίτο του γάµο µε τη Βερενίκη, και αδελφή της Αρσινόης και του 

Πτολεµαίου Β΄ Φιλαδέλφου. Γεννήθηκε µεταξύ 315 π.Χ. και 309 π.Χ. και πέθανε 

άγαµη µετά το 282 π.Χ. και πριν το 268 π.Χ., µε πιθανότερο το έτος 272 π.Χ., µια 

χρονολογία που αποτελεί ένα terminus post quem για την ίδρυση της Φιλωτερίδας. 

Μετά το θάνατό της αποθεώθηκε και λατρεύτηκε ως αιγυπτιακή θεότητα µε τους 

δικούς της τόπους λατρείας. Μάλιστα µαρτυρούνται ένας ιερέας της θεάς Φιλωτέρας 

και µια ιέρεια της λατρείας της. Στην Αλεξάνδρεια ο Πτολεµαίος Β΄ είχε χτίσει ναό 

για τον τοπικό ελληνικό κύκλο, όπου λατρευόταν η Φιλωτέρα µαζί µε την αδελφή 

της, Αρσινόη23, ενώ ο Καλλίµαχος, σε ποίηµά του για την αποθέωση της Αρσινόης, 

παρουσιάζει τη Φιλωτέρα ως θεότητα που σχετίζεται µε τη ∆ήµητρα24. 

Μετά το θάνατό της αρκετές τοποθεσίες πήραν το όνοµά της, αν και ο 

κατάλογος των τόπων που πήραν το όνοµα της αδελφής της είναι περίπου τρεις φορές 

µεγαλύτερος25. 

                                                           
21 Για τις ανασκαφές στο Φαγιούµ βλ. P.Fay., σ. 17-26, 62-3· P.Tebt. II, σ. 345-9, 353, 408. Για 

την περιγραφή των σπιτιών βλ. επίσης Turner, σ. 113· Bowman, σ. 148-150. 
22  Για τα πρώτα αποτελέσµατα των νέων ανασκαφών στη Φιλωτερίδα βλ. την ιστοσελίδα 

http://www.archbase.com/fayum/about.html 
23 Βλ. Jacoby, 613 απόσπ. 5. 
24  Βλ. Καλλίµαχος, Λυρικά, απόσπ. 228, στ. 42-75. 
25  Για τη Φιλωτέρα βλ. Στράβων, Γεωγραφία, 16 iv 5.4-7· Otto, σ. 347-8· Bevan, σ. 52, 116-7, 

130· Regner· Ameling· Fraser Ι, σ. 668-9· II, σ. 299-300 σηµ. 348, σ. 377 σηµ. 314, σ. 938 σηµ. 417· 
Hölbl, σ. 24, 103· βλ. επίσης την ιστοσελίδα http://www.geocities.com/christopherjbennett/ptolemies/ 
philotera.htm#Philotera 
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3. Πληθυσµός 

Ο πληθυσµός όλης της Αιγύπτου παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση µε την 

έλευση των Πτολεµαίων µε αποκορύφωµα τις αρχές της ρωµαϊκής περιόδου. Ο 

ιστορικός ∆ιόδωρος αναφέρει πως οι κάτοικοι την πρώιµη πτολεµαϊκή περίοδο ήταν 

3 εκατοµµύρια26, ενώ ο Ιώσηπος, γύρω στο 75 µ.Χ., τους υπολογίζει στα 7,5 

εκατοµµύρια. Η αλλαγή αυτή, αν και φαντάζει απίστευτη, θα µπορούσε εύκολα να 

επιτευχθεί µέσα σε πενήντα µόνο χρόνια, µε ετήσια αύξηση του πληθυσµού 2%27. 

Στον Αρσινοΐτη ιδιαίτερα, όπου η έκταση της γης που µπορούσε να κατοικηθεί 

τριπλασιάστηκε, παρουσιάστηκε ανάλογη αύξηση και των ανθρώπων. Έχει 

υπολογιστεί πως οι κάτοικοι του νοµού στο τέλος του 3ου αιώνα π.Χ. αριθµούσαν 

τους 70.000-100.000, ποσό που αναλογεί σε 58-88 άτοµα ανά χλµ.2. 

Οι πάπυροι της πρώιµης πτολεµαϊκής περιόδου, που περιέχουν φορολογικούς 

καταλόγους του Φαγιούµ, παρέχουν αρκετές πληροφορίες για τα µεγέθη του 

πληθυσµού στους διαφόρους οικισµούς του νοµού. Από τους καταλόγους αυτούς 

έχουν προκύψει οι ακόλουθοι υπολογισµοί (εντός παρενθέσεως ο µέσος όρος): 

Οικισµός Πληθυσµός 

Πόλη 4.000-1.600 (2.500) 

Μεγάλο χωριό 1.600-1.000 (1.300) 

Μεσαίο χωριό 1.000-500 (750) 

Μικρό χωριό 500-200 (350) 

Μικρότεροι οικισµοί 200-20 (120) 

Οι αριθµοί αυτοί είναι κατά προσέγγιση, αφού οι φορολογικοί κατάλογοι δεν 

µας δίνουν το σύνολο του πληθυσµού ενός τόπου, αλλά τον αριθµό των 

φορολογητέων ενηλίκων. ∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ούτε τον ακριβή 

αριθµό των παιδιών και των δούλων που είχε µια οικογένεια, ούτε το µέσο όρο των 

ατόµων που παντρεύονταν. Με βάση τις ιδιαιτερότητες αυτές οι πληθυσµοί 

προκύπτουν µε πολλαπλασιασµό των φορολογητέων ατόµων επί 1,528. 

                                                           
26  Βλ. ∆ιόδωρος, Ι 31.8. 
27  Βλ. Bowman, σ. 17-8. 
28 Για τα µεγέθη του πληθυσµού βλ. το άρθρο της Müller, ιδίως σ. 111-7, 122, όπου υπάρχει και 

βιβλιογραφία. 
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Ένας από τους φορολογικούς καταλόγους, ο P.Gurob 27 που χρονολογείται 

το 243-217 π.Χ., ανάµεσα στα χωριά αναφέρει και τη Φιλωτερίδα, για την οποία µας 

δίνει αριθµό αντρών κάτι παραπάνω από 370, και γυναικών κάτι παραπάνω από 340, 

σύνολο 719. Με βάση τους υπολογισµούς των µελετητών προκύπτει συνολικός 

αριθµός κατοίκων 1.080 περίπου. Κατά πάσα πιθανότητα στον αριθµό αυτό δεν 

συµπεριλαµβάνεται η ελληνική ελίτ, οι κληρούχοι που εµφανίζονται λίγο αργότερα. 

Από τον κατάλογο προκύπτει συνεπώς πως η Φιλωτερίδα από το ξεκίνηµα της 

ιστορίας της συγκαταλέγεται στα µεγάλα χωριά. Αξίζει να σηµειωθεί πως από τους 

34 οικισµούς της Ηρακλείδου και της Θεµίστου που αναφέρονται σε φορολογικούς 

καταλόγους του 3ου αιώνα π.Χ., µόνο 6 -µαζί µε τη Φιλωτερίδα- ξεπερνούν τα 1.000 

άτοµα29. 

4. Ονοµατολογία 

Η µελέτη της εθνικότητας των κατοίκων της Φιλωτερίδας, αλλά και 

γενικότερα των κατοίκων της ελληνορωµαϊκής Αιγύπτου, αποτελεί ένα περίπλοκο 

θέµα. Παρόλο που Έλληνες και Αιγύπτιοι οργανώθηκαν χωριστά και προσπάθησαν 

να διατηρήσουν τον ιδιαίτερο πολιτισµό τους, έπειτα από µερικές δεκαετίες 

συµβίωσης άρχισαν να αλληλεπιδρούν. Η επιγαµία ανάµεσα στους δύο λαούς ήταν 

αναπόφευκτη, από τη στιγµή µάλιστα που και οι έποικοι σπάνια µπορούσαν να 

φέρουν µαζί τους τα γυναικεία µέλη της οικογένειάς τους. Η επιγαµία ήταν πιο συχνή 

στις αγροτικές κοινωνίες· εµφανίστηκε αρχικά ανάµεσα στα κατώτερα στρώµατα των 

δύο λαών και στη συνέχεια επεκτάθηκε στους στρατιώτες, ιδιαίτερα τους πιο 

αποµακρυσµένους. Στις περισσότερες περιπτώσεις ένας Έλληνας νυµφευόταν µια 

Αιγύπτια. Το αντίστροφο ήταν αρκετά σπάνιο, διότι το παιδί αποκτούσε τη νοµική 

υπόσταση (Έλληνας ή Αιγύπτιος) του πατέρα. Τα παιδιά που προέρχονταν από 

αυτούς τους γάµους έφεραν δύο ονόµατα, ένα ελληνικό και ένα αιγυπτιακό. 

Ήδη από τα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. το όνοµα ενός ατόµου δεν αποτελεί 

βάσιµη ένδειξη για τον τόπο καταγωγής του. Έλληνες απέκτησαν αιγυπτιακά 

ονόµατα για να προσαρµοστούν ευκολότερα στη νέα τους πατρίδα, και 

εξελληνισµένοι Αιγύπτιοι απέκτησαν ελληνικά για να ανεβάσουν την κοινωνική τους 

θέση. Τα ονόµατα που επέλεγαν οι Αιγύπτιοι ήταν είτε µεταφράσεις στα ελληνικά 
                                                           

29  Βλ. Müller, σ. 113. 
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των αιγυπτιακών τους ονοµάτων, είτε φωνητική µεταγραφή των προηγούµενων 

ονοµάτων τους, είτε δεν είχαν καµία σχέση µε το αιγυπτιακό τους όνοµα. Στα 

συµβόλαια, τις δηλώσεις γης και γενικότερα στα επίσηµα έγγραφα χρησιµοποιούσαν 

συχνότερα το ελληνικό τους όνοµα. Εποµένως είναι αδύνατο να γνωρίζουµε πόσοι 

ντόπιοι Αιγύπτιοι κρύβονται πίσω από ελληνικά ονόµατα σε φορολογικούς 

καταλόγους, αιτήσεις και άλλα δηµόσια έγγραφα. 

Μια περίπτωση όπου το όνοµα φανερώνει την εθνική ταυτότητα του κατόχου 

του αποτελούν οι πρώτοι Έλληνες κληρούχοι που εγκαταστάθηκαν στη Φιλωτερίδα 

και γενικότερα στην Αίγυπτο. Κανείς όµως δεν µπορεί να υποστηρίξει ότι όλοι οι 

απόγονοί τους παρέµειναν Έλληνες. Φραγµό στην πορεία της επιµειξίας έβαλε ο 

Αύγουστος µε τη διαδικασία της §pikr¤sevw30, όπου έπρεπε οι πολίτες να 

αποδείξουν την καταγωγή τους για να τους αναγνωριστεί κάποια ανώτερη κοινωνική 

θέση31. 

Τα περισσότερα αιγυπτιακά ονόµατα των κατοίκων της Φιλωτερίδας -και 

γενικότερα όλης της Αιγύπτου- ήταν θεοφορικά, δηλαδή είχαν θρησκευτική σηµασία 

ή ανήκαν σε θεούς32. Άλλα αναφέρονταν στην καταγωγή του ατόµου, όπως είναι το 

όνοµα PekËsiw (ο Αιθίοπας), και άλλα στη θέση του στην οικογένεια, όπως είναι το 

επίθετο m°gaw που συνόδευε ορισµένα ονόµατα, αφού αποτελούσε συχνή αιγυπτιακή 

πρακτική να δίνει ο πατέρας το όνοµά του σε έναν ή περισσότερους από τους γιους 

του, οι οποίοι διακρίνονταν µεταξύ τους µε τα επίθετα m°gaw, me¤zvn, 

presbÊterow, ή mikrÒw, ne≈terow. Τα ονόµατα θεών φανερώνουν την πίστη και 

τις συµπάθειες των γονέων. Έδιναν είτε το ίδιο το όνοµα του θεού, είτε κάποιο 

χαρακτηριστικό του επίθετο, είτε προσέθεταν στο όνοµα του θεού το πρόθεµα 

Πετ(ε)-, που σήµαινε "δώρο", ή το πρόθεµα Πα-, που σήµαινε "ανήκω σε κάποιον". 

Το πιο συχνό όνοµα ήταν του θεού Ώρου. Από αυτόν προέρχονταν τα ονόµατα 

ÑArb∞kiw (Ώρος το γεράκι), ÑArmãiw (ο Ώρος την ηµέρα της εορτής του), Semy∞w 

(ονοµασία του Ώρου), και Te«w (ο Ώρος µίλησε). Αντίστοιχα ονόµατα προέρχονταν 

και από άλλες θεότητες, όπως είναι τα ονόµατα Pãsiw (αυτός που ανήκει στον 

                                                           
30 Βλ. παρακάτω, σ. 48. 
31  Για την επιγαµία ανάµεσα σε Έλληνες και Αιγυπτίους καθώς και για τη δυσκολία αναγνώρισης 

της εθνικότητας των κατοίκων της ελληνορωµαϊκής Αιγύπτου µέσα από τα ονόµατά τους βλ. Turner, 
σ. 116-7· Crawford, σ. 132-8· Lewis (1983), σ. 31-5· ό.π. (1986), σ. 27-9· Bowman, σ. 63-4. 

32  Στο τέλος της εργασίας υπάρχει αναλυτικός κατάλογος όλων των ατόµων που κατοικούσαν ή 
κατείχαν γη ή σχετίζονταν µε τη Φιλωτερίδα. 
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Όσιρη), Petos›riw (το δώρο του Όσιρη), PaoËw (ονοµασία του Θώθ), PetesoËxow 

(το δώρο του Σούχου), Pnefer«w (ονοµασία του Σούχου), και Cen∞siw (ο γιος της 

Ίσιδας). 

Τέλος, υπάρχουν δύο ονόµατα που φανερώνουν τη συµπάθεια των υπηκόων 

προς τους βασιλείς τους. Πρόκειται για το όνοµα Ptolema›ow και το όνοµα 

Megx∞w, που σηµαίνει Ευεργέτης33. 

5. Θρησκεία 

Ο θεός Κροκόδειλος αποτελούσε τον προστάτη του Αρσινοΐτη και 

λατρευόταν σε διάφορες εκδοχές σε όλο το νοµό. Μερικές από τις κατά τόπους 

ονοµασίες του ήταν Σούχος, Πνεφερώς, Σοκνεβτύνις, Σοκνόπις, Ψοσναύς, 

Σοκνοπαίος, Σοκανοβκονέος και Πετεσούχος. Η λατρεία των ζώων αποτελούσε 

χαρακτηριστική συνήθεια των Αιγυπτίων, την οποία οι ξένοι κατακτητές δεν 

µπορούσαν εύκολα να αλλάξουν34. Οι ίδιοι οι θεοί δεν ήταν ζώα αλλά 

παρουσιάζονταν, ή ενσωµατώνονταν, σε µορφή ζώου. Στους νοµούς όπου οι 

προστάτες θεοί αναπαρίσταντο από ζώα, οι κάτοικοι µεταχειρίζονταν όλα τα ζώα του 

είδους ως ιερά και µετά το θάνατό τους τα ταρίχευαν35. 

Η λατρεία του κροκοδείλου στον Αρσινοΐτη βασιζόταν τόσο στο φόβο όσο 

και στη σχέση του ερπετού µε το Νείλο. Από τον κροκόδειλο που έφαγε το µυθικό 

βασιλιά Μηνά, όταν ο τελευταίος γλίστρησε από το άλογό του και έπεσε στη λίµνη36, 

µέχρι τον κροκόδειλο που παραµόνευε στα αναχώµατα για να επιτεθεί στα 

ανυποψίαστα ζώα ενός χωρικού37, το ζώο πρέπει να αποτελούσε συνεχή κίνδυνο για 

τους κατοίκους του Αρσινοΐτη. Συχνά λατρευόταν µαζί µε άλλες σύνναες θεότητες, 

όπως η Ίσιδα, ο ∆ίας και οι ∆ιόσκουροι. 

Κάθε χωριό είχε ένα ναό, ο οποίος είτε βρισκόταν λίγο έξω από το χωριό, είτε 

µέσα σε µια µεγάλη περίφραξη µε τοίχο που περιείχε µικρότερα ιερά ή σπίτια για 

τους ιερείς. Ο Grenfell και ο Hunt ανακάλυψαν στη Φιλωτερίδα ένα µικρό ναό από 

                                                           
33  Για την ερµηνεία των αιγυπτιακών ονοµάτων βλ. Crawford, σ. 192-6. 
34  Βλ. W.Gr., σ. 105. 
35 Βλ. Bell, σ. 10. 
36 Βλ. Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά, 385.16-386.6. 
37  Βλ. P.Tebt. III.1 793, στήλη viii, στ. 17-28. 
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πλίνθους, αλλά δεν προσδιορίζουν την ακριβή θέση του, ούτε αναφέρουν εάν είχε 

άλλα ιερά38. ∆υστυχώς η ελλιπής αυτή εικόνα δεν διαφωτίζεται από τους παπύρους, 

αφού κανένας ελληνικός πάπυρος που σχετίζεται µε το χωριό δεν αναφέρει ύπαρξη 

όχι µόνο ναού ή ιερού, αλλά ούτε καν ιερής γης, η οποία προφανώς υπήρχε. Μόνο 

ένας δηµοτικός πάπυρος αναφέρεται σε ναό της Φιλωτερίδας αφιερωµένο στον 

Σούχο39, µια µαρτυρία που επιβεβαιώνεται από τις ανασκαφές. 

6. Αξιώµατα 

Στους παπύρους της Φιλωτερίδας καταγράφονται δύο µόνο άτοµα, τα οποία 

κατείχαν αξιώµατα που σχετίζονταν µε τη διοίκηση του χωριού την πτολεµαϊκή 

περίοδο. Στον P.Tebt. III.1 774, γύρω στο 187 π.Χ., ο ÉAmm≈niow, κάτοικος της 

Krokod¤lvn pÒlevw, σε µια επιστολή του αναφέρει τα αξιώµατα που κατείχε σε 

αρκετές σιταποθήκες και των τριών µερίδων του Αρσινοΐτη, σε χρονική περίοδο 35 

τουλάχιστον ετών. Ξεκίνησε ως éntigrafeÁw στο sitikÚn §rgastÆrion της 

Φιλωτερίδας το 223/2 π.Χ. και το επόµενο έτος έγινε sitolÒgow εκεί µαζί µε τον 

ÑHrakle¤dh. Το §rgastÆrion της Φιλωτερίδας αναφέρεται και σε άλλον ένα 

πάπυρο, του 3ου αιώνα π.Χ., τον P.Gurob 27, όπου κληρούχοι του χωριού πληρώνουν 

φόρο για την πληρωµή των φυλάκων του §rgasthr¤ou. 

Για την αποθήκευση των εσόδων του σε σιτάρι το κράτος είχε δηµιουργήσει 

στα περισσότερα χωριά σιταποθήκες, που ονοµάζονταν yhsauro¤. Επειδή όµως οι 

yhsauro‹ δεν ήταν κατάλληλοι για την αποθήκευση µεγάλης ποσότητας σιταριού 

για αρκετό χρονικό διάστηµα, το σιτάρι µεταφερόταν σε µεγαλύτερες σιταποθήκες 

όπου παρέµενε µέχρι να µεταφερθεί στην Αλεξάνδρεια. Αυτές οι κεντρικές 

σιταποθήκες ονοµάζονταν §rgastÆria και βρίσκονταν στα µεγάλα κέντρα, όπως 

ήταν η πρωτεύουσα του Αρσινοΐτη και η Θεαδέλφεια. Το §rgastÆrion της 

Φιλωτερίδας δεν πρέπει να αποτελούσε κεντρική σιταποθήκη των γειτονικών χωριών, 

αλλά µάλλον λειτουργούσε µε τη σηµασία του yhsauroË40. Το σιτάρι της 

                                                           
38  Βλ. P.Fay., σ. 22. 
39  Βλ. P.Lille dem. ΙΙ 64. 
40 Για το §rgastÆrion µε τη σηµασία του τοπικού yhsauroË βλ. P.Tebt. III.1 722, σηµείωση 

στο στ. 7. Για τους yhsauroÁw της Θεµίστου µερίδος βλ. Calderini (1924), σ. 61-5. 



 18

Φιλωτερίδας µεταφερόταν για την καλύτερη διατήρησή του στο §rgastÆrion της 

γειτονικής Θεαδέλφειας. 

Υπεύθυνοι για τις σιταποθήκες του κράτους ήταν οι sitolÒgoi, αξίωµα που 

τη ρωµαϊκή περίοδο έγινε λειτουργικό. Υπήρχαν ένας ή περισσότεροι σε κάθε 

σιταποθήκη ανάλογα µε το µέγεθός της (η Φιλωτερίδα είχε 2 το 222/1 π.Χ.). Ήταν 

υπεύθυνοι για την ποσότητα και την ποιότητα του σιταριού από τη στιγµή που το 

παραλάµβαναν µέχρι να παραδοθεί στην Αλεξάνδρεια. Στην αρµοδιότητά τους 

υπαγόταν και η συγκέντρωση των άλλων εισφορών της δηµόσιας γης σε είδος, όπως 

κριθάρι, κουκιά, φακή. Μια ποσότητα από τα σιτηρά φυλασσόταν για την επόµενη 

σπορά, ενώ µια άλλη προοριζόταν για την πληρωµή των πολυάριθµων υπαλλήλων 

που απασχολήθηκαν στην όλη διαδικασία. Καθήκον του sitolÒgou ήταν να κρατά 

ηµερήσιο λογαριασµό των παραλαβών και των εξόδων και να συντάσσει αναφορές 

κάθε 10 ηµέρες, κάθε µήνα και κάθε χρόνο προς τον στρατηγό και το βασιλικό 

γραµµατέα41. Τέτοιες αναφορές είναι και οι πάπυροι P.Fay. 340, P.Strasb. IX 828 και 

P.Fay. 86, του 2ου αιώνα µ.Χ.42. Ήταν εκθέσεις του sitolÒgou της Θεαδέλφειας, 

όπου καταγράφεται η πληρωµή φόρων σε δηµητριακά από γεωργούς της 

Φιλωτερίδας και άλλων γειτονικών χωριών, τα οποία κατέθεταν τους φόρους τους 

στην πλησιέστερη κεντρική σιταποθήκη. Ο BGU III 802 είναι µια αναλυτική 

καθηµερινή αναφορά για τις µεταφορές δηµητριακών µε γαϊδούρια που 

πραγµατοποίησαν sitolÒgoi διαφόρων χωριών το διάστηµα από τις 17 Ιουλίου 

µέχρι τις 13 Αυγούστου του 42 µ.Χ. Στη Φιλωτερίδα την εποχή εκείνη sitolÒgow 

ήταν ένας Ptolema›ow43. 

Για τη διευκόλυνση του έργου των sitolÒgvn υπήρχαν και άλλοι 

αξιωµατούχοι, των οποίων ο αριθµός καθοριζόταν από το µέγεθος της σιταποθήκης. 

Ένας από αυτούς ήταν ο éntigrafeÊw, αξίωµα που κατείχε ο ÉAmm≈niow, πριν γίνει 

sitolÒgow (P.Tebt. III.1 774). Ο éntigrafeÁw ανήκε στους αξιωµατούχους που 

ήλεγχαν και επιβεβαίωναν τα πρακτικά των sitolÒgvn44. 

                                                           
41 Για τις σιταποθήκες και τους sitolÒgouw βλ. Wallace, σ. 35-8· Lewis (1983), σ. 167-8. 
42 Βλ. Κεφάλαιο Γ, "Επιµερισµός". 
43  Για τον BGU III 802 βλ. Schnebel, σ. 338. 
44 Για τον éntigraf°a βλ. P.Tebt. III.1 825, εισαγωγή. 
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Όταν το σιτάρι φορτωνόταν στις βάρκες για να µεταφερθεί στην Αλεξάνδρεια, 

το παραλάµβαναν αξιωµατούχοι του κράτους, οι épod°ktai, οι οποίοι εξέδιδαν 

αποδείξεις παραλαβής στους sitolÒgouw, απαλλάσσοντάς τους από την ευθύνη για 

τους φόρους που καταβλήθηκαν σε αυτούς. Ο P.Col. VIII 236, του 313 µ.Χ., είναι 

µια απόδειξη από τους épod°ktaw προς τους sitolÒgouw της Φιλωτερίδας45. 

Οι sitolÒgoi αντικαθίστανται το 246 µ.Χ. από τους dekapr≈touw και 

επανεµφανίζονται τον 4ο αιώνα µ.Χ.46. Ο λόγος της αλλαγής ήταν για να αυξήσει το 

κράτος την απόδοση του σιταριού και να διευκολύνει τη συγκοµιδή και τη µεταφορά 

του. Αρχικά οι dekãprvtoi διορίζονταν για 1 χρόνο και αργότερα για 5. Ήταν µια 

λειτουργία την οποία υποχρεούνταν να ασκήσουν ακόµη και γυναίκες. Οι 

dekãprvtoi παύουν να εµφανίζονται µετά το 302 µ.Χ. Στον P.Sakaon 3, του 300 

µ.Χ., ένας bohyÚw dekapr≈tvn επιβεβαιώνει την απογραφή της περιουσίας που 

κατείχε µια γυναίκα στη Φιλωτερίδα47. 

Τη ρωµαϊκή εποχή τα κατώτερα τουλάχιστον αξιώµατα της τοπικής διοίκησης 

µετατράπηκαν σε λειτουργίες, οι οποίες περιελάµβαναν την υποχρεωτική ανάληψη 

εργασίας και την ευθύνη για ενδεχόµενη ζηµιά του κράτους. Η ανάδειξη των 

υποψηφίων για τις λειτουργίες ήταν ένα από τα καθήκοντα του kvmogrammat°vw, 

και αργότερα του kvmãrxou. Στα καθήκοντα αυτών των δύο συµπεριλαµβανόταν η 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του χωριού απέναντι στο κράτος: επέβλεπαν την 

εκτέλεση του ετήσιου παραγωγικού προγράµµατος, κατένεµαν στους χωρικούς τις 

αγγαρείες για τη συντήρηση ή επέκταση τεχνικών έργων (διώρυγες, αναχώµατα, 

δρόµους), προωθούσαν στους ντόπιους εντολές της διοίκησης και στις προϊστάµενες 

αρχές παράπονα και αιτήµατα των κατοίκων της κοινότητάς τους. Επίσης, απέγραφαν 

τον πληθυσµό του χωριού. Η λειτουργία του kvmogrammat°vw συχνά 

περιελάµβανε µια οµάδα χωριών. Όταν ο αξιωµατούχος αυτός απουσίαζε, τις 

αρµοδιότητές του επωµίζονταν οι presbÊteroi k≈mhw. Συνήθως προτεινόταν για 

λειτουργίες ο ίδιος αριθµός ατόµων µε τις λειτουργίες που έπρεπε να εκτελεστούν. 

Μεγαλύτερος αριθµός υποψηφίων υπήρχε για τα αξιώµατα όπου η τελική επιλογή 

                                                           
45 Για τους épod°ktaw βλ. Lewis (1997), σ. 15. 
46 Για την αντικατάσταση των sitolÒgvn από τους épod°ktaw και την επανεµφάνισή τους τον 

4ο αιώνα µ.Χ. βλ. Lewis (1997), σ. 45. 
47 Για τους dekapr≈touw βλ. Thomas· Bagnall (1978)· Lewis (1997), σ. 20. 
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γινόταν µε κλήρωση, όπως ήταν ο prãktvr και ο sitolÒgow. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις η αναλογία των υποψηφίων µε τις θέσεις ήταν 2:1. Στην επιλογή των 

presbut°rvn και των αστυνοµικών του χωριού ο kvmogrammateÁw προχωρούσε 

σε άµεσο διορισµό, ανακοινώνοντας απλά στον στρατηγό τις επιλογές του, συχνά 

αφού είχαν ξεκινήσει τις υπηρεσίες τους. Για τους υπόλοιπους οι αρµοδιότητές του 

περιορίζονταν στην επιλογή των υποψηφίων. 

Οι λειτουργίες που αναλογούσαν σε ένα χωριό µοιράζονταν ανάµεσα στους 

κατόχους γης (ακόµη και αυτούς που απουσίαζαν), στους αγρότες 

(συµπεριλαµβανοµένων και των ενοικιαστών) και τους κατοίκους του. Κάθε άτοµο 

ήταν υπόχρεο σε λειτουργία µέσα στα δικά του τοπικά πλαίσια, και δεν του όριζαν να 

επιτελέσει λειτουργία που ανήκε σε άλλη περιοχή. Εξαίρεση στην πρακτική αυτή 

αποτελούσε ο διορισµός του kvmogrammat°vw, τον οποίο έστελναν να ασκήσει τα 

καθήκοντά του σε διαφορετικό χωριό από εκείνο που καταγόταν, µε σκοπό τη µείωση 

άσκησης τοπικής επιρροής ή εύνοιας. Αυτό επιτεύχθηκε σε µεγάλο βαθµό, αν και 

συχνή είναι στους παπύρους η αγωνία των ανώτατων αξιωµατούχων για την 

πιθανότητα κατάχρησης εξουσίας από τον kvmogrammat°a. 

Από τα λειτουργικά καθήκοντα απαλλάσσονταν οι Ρωµαίοι πολίτες, οι 

κάτοικοι της Αλεξάνδρειας και της Αντινόης, οι βραβευµένοι αθλητές, αρκετοί 

εγγράµµατοι επαγγελµατίες (filÒsofoi, =Ætorew, grammatiko‹ και fiatro¤), οι 

ιερείς, όσοι άντρες είχαν 5 παιδιά, οι ανίκανοι και οι άποροι. Οι γυναίκες 

απαλλάσσονταν από τα έργα που απαιτούσαν σωµατική άσκηση, ενώ οι άντρες 

άρχιζαν τα λειτουργικά τους καθήκοντα από την ηλικία των 18 ετών. Στην ηλικία των 

70 ετών οι άντρες σταµατούσαν να υπόκεινται σε λειτουργικά καθήκοντα. Τον 3ο 

αιώνα απαλλάσσονταν από τα 65 τους χρόνια, ενώ επί ∆ιοκλητιανού από τα 55 τους 

χρόνια. Για να διασφαλιστεί η δυνατότητα των αξιωµατούχων να καλύψουν τα έξοδα 

τους και τα ενδεχόµενα ελλείµµατα του κράτους, τα λειτουργικά καθήκοντα 

περιορίζονταν σε εκείνους που κατείχαν µια δηλωµένη περιουσία, την οποία το 

κράτος µπορούσε να δηµεύσει αν ο ιδιοκτήτης εγκατέλειπε τη λειτουργία του. Η 

περιουσία του καθενός, ο pÒrow, καθοριζόταν από την αξία της ακίνητης περιουσίας 

που κατείχε και το µέγεθός της λειτουργούσε ως προσόν για το αξίωµα το οποίο θα 

αναλάµβανε ο κάτοχός της. Η µικρότερη καταγεγραµµένη ήταν 200 δραχµές για έναν 

φύλακα χωριού και η µεγαλύτερη 50.600 δραχµές για ένα δηµόσιο τραπεζίτη. Όσοι 
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κατείχαν περιουσία λιγότερη από 200 δραχµές συγκαταλέγονταν στους απόρους, και 

απαλλάσσονταν από τα λειτουργικά καθήκοντα48. 

Ενδεικτικός του τρόπου επιλογής των υποψηφίων σύµφωνα µε την περιουσία 

που διέθεταν είναι ο P.Fay. 23, του 2ου αιώνα µ.Χ. Πρόκειται για µια αλφαβητική 

κατάσταση ατόµων που κατάγονταν από διάφορα χωριά και διέθεταν περιουσία πάνω 

από 1.000 δραχµές ο καθένας. ∆ίπλα σε κάθε όνοµα υπήρχε η τοποθεσία όπου 

βρισκόταν η περιουσία του ατόµου και το αξίωµα που ενδεχοµένως ασκούσε. Ο 

εκδότης εκδίδει ένα µικρό µέρος του παπύρου, αλλά αναφέρει στην εισαγωγή του 

πως ανάµεσα στα χωριά του καταλόγου καταγράφεται και η Φιλωτερίδα. Ο 

κατάλογος αυτός συντάχθηκε στην πρωτεύουσα Αρσινόη µε βάση τους καταλόγους 

για την περιουσία των κατοίκων που έστειλαν οι kvmogrammate›w. Κατέγραψαν 

µόνο όσους διέθεταν περισσότερες από 1.000 δραχµές για να τους αναθέσουν 

ανάλογη λειτουργία. Στη συνέχεια έστειλαν τον κατάλογο πίσω στους 

kvmogrammate›w για να συµπληρώσουν οι τελευταίοι αν κάποιος έπαψε να ασκεί 

το αξίωµά του ή απεβίωσε. 

Στον PSI XII 1243, του 208 µ.Χ., καταγράφεται η αίτηση ενός ατόµου προς 

τον στρατηγό Θεµίστου και Πολέµωνος για εξαίρεση από λειτουργία. Πρόκειται για 

έναν presbÊtero και δηµόσιο γεωργό της ∆ιονυσιάδας, ο οποίος αναφέρει στην 

επιστολή του ότι ο kvmogrammateÁw της Φιλωτερίδας του ανέθεσε µια λειτουργία. 

Επειδή όµως είναι êporow pantel«w και δεν έχει καµία περιουσία στη 

Φιλωτερίδα, ούτε εργάζεται εκεί ως γεωργός, ζητά από τον στρατηγό να τον 

απαλλάξει από τη λειτουργία και να διατάξει τον kvmogrammat°a της Φιλωτερίδας 

να υποδείξει άλλον στη θέση του, για να µπορέσει έτσι ém°mptvw tå t∞w 

gevrg¤aw tel°smata dieuyËnai, δηλαδή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 

προς το κράτος. Επικαλείται µάλιστα απόφαση των αυτοκρατόρων, σύµφωνα µε την 

οποία δεν επιτρεπόταν η ταυτόχρονη επιτέλεση δύο λειτουργιών από το ίδιο άτοµο. 

Στον SB VI 9409 (4) καταγράφεται η πληρωµή στους kvmãrxaw της 

Φιλωτερίδας του φόρου που αναλογούσε σε κάτοικο του χωριού, υπάλληλο της 

περιουσίας του Απιανού49. Το αξίωµα του kvmãrxou υπήρχε την πτολεµαϊκή εποχή, 

αλλά εξαφανίστηκε τη ρωµαϊκή και επανεµφανίστηκε τον 3ο αιώνα µ.Χ. (µέχρι το 

                                                           
48  Για τις λειτουργίες βλ. Lewis (1997), σ. 65-105. 
49 Βλ. Κεφάλαιο Ε. 
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368 µ.Χ.) ως αντικαταστάτης του kvmogrammat°vw στα περισσότερα χωριά. 

Συνήθως υπήρχαν 2 kvmãrxai σε κάθε χωριό -όπως στον πάπυρο αυτό για τη 

Φιλωτερίδα- αλλά µερικές φορές εµφανίζεται µόνο ένας. Η θητεία τους διαρκούσε 

ένα χρόνο, η ηλικία τους κυµαινόταν από 32-63 ετών, ενώ δεν ήταν απαραίτητη η 

µόρφωση. Ο pÒrow που απαιτείτο για την άσκηση αυτής της λειτουργίας ήταν 1.000-

2.000 δραχµές, ενώ για τον kvmogrammat°a ήταν 3.000 δραχµές50. 

Στον P.Iand. VII 138, του 2ου αιώνα µ.Χ., ο ÉIsxurçw και ο PoludeÊkhw, 

ενεργώντας ως presbÊteroi της Φιλωτερίδας, κατέβαλαν το φόρο σε σιτάρι που 

αναλογούσε στο χωριό. Το σώµα των presbut°rvn υπήρχε από την πτολεµαϊκή 

εποχή, αλλά τη ρωµαϊκή αποτέλεσε λειτουργία, µέχρι το 239 µ.Χ. που εµφανίστηκε 

για τελευταία φορά. Η θητεία τους διαρκούσε ένα χρόνο και απαιτείτο pÒrow 500-

1.200 δραχµές, ενώ δεν ήταν απαραίτητη η µόρφωση. Ο αριθµός τους ποίκιλε, 

ανάλογα µε το µέγεθος του χωριού, από 2-4, µέχρι και 30. Συχνά για το ίδιο χωριό ο 

αριθµός αυξάνει και µειώνεται σε διαφορετικές εποχές, αλλά πρέπει να έχουµε υπόψη 

ότι ο αριθµός που εµφανίζεται σε ένα έγγραφο πολλές φορές είναι µικρότερος από το 

συνολικό αριθµό των presbut°rvn, αφού ένας ή περισσότεροι ενεργούν για 

λογαριασµό όλης της οµάδας51. Οι presbÊteroi ήταν εξέχοντα πρόσωπα της 

τοπικής κοινωνίας. Εκπροσωπούσαν τους καλλιεργητές, συνέλεγαν φόρους και 

βοηθούσαν την τοπική αστυνοµία. Οι δύο presbÊteroi της Φιλωτερίδας, ÉIsxurçw 

και PoludeÊkhw, εµφανίζονται και στον SB XVIII 13143, έναν κατάλογο 

λειτουργούντων, ως presbÊteroi και πρώην §pithrhta‹ 

genhmatografoum°nvn ÍparxÒntvn. Οι τελευταίοι εµφανίζονται από το 88 

µ.Χ. µέχρι το 270-5 µ.Χ. Ασχολούνταν µε την είσπραξη των εσόδων από τη γη που 

είχε δηµεύσει το κράτος από τους πολίτες που δεν είχαν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

τους απέναντι σε αυτό και ο pÒrow που απαιτείτο για αυτή τη λειτουργία ήταν 500-

9.000 δραχµές52. 

Η είσπραξη των χρηµατικών φόρων είχε ανατεθεί στους prãktoraw 

érgurik«n. Επρόκειτο για τριετή λειτουργία, την οποία αναλάµβαναν όσοι διέθεταν 

                                                           
50 Για τον kvmãrxhn και τον kvmogrammat°a βλ. Lewis (1997), σ. 34-5. 
51  Για τους presbut°rouw βλ. Lewis (1997), σ. 43. 
52  Για τους §pithrhtåw genhmatografoum°nvn ÍparxÒntvn βλ. Lewis (1997), σ. 28-30. 
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pÒro 600-19.000 δραχµές και βρίσκονταν σε ηλικία 24-33 ετών. Όσοι prãktorew 

είχαν επιφορτιστεί µε την είσπραξη του ίδιου φόρου µαζί µε άλλους από την ίδια 

περιφέρεια αποκαλούνταν m°toxoi prãktorew, και ήταν συνυπεύθυνοι προς το 

κράτος για την είσπραξη ολόκληρου του ποσού του φόρου που τους είχε ανατεθεί. 

Στον P.Amh. II 114, του 2ου αιώνα µ.Χ., δύο prãktorew érgurik«n εισέπραξαν 

φόρο στη θέση του prãktorow της Φιλωτερίδας. Τα δύο αυτά άτοµα είχαν επιλεγεί 

από τον kvmogrammat°a του χωριού να αντικαταστήσουν τον prãktora που είχε 

επιτελέσει τη λειτουργία αυτή και µέχρι να αποφασίσει η κεντρική διοίκηση ποιος 

από τους δύο θα έπαιρνε τη θέση του ήταν υποχρεωµένοι να εισπράττουν µαζί τους 

φόρους. Στον P.Athen. 50 V, του 2ου-3ου αιώνα µ.Χ., αναφέρεται ένας prãktvr 

Φιλωτερίδας σε έναν απολογισµό σοδειάς, ενώ στον P.Fay. 61, του 3ου αιώνα µ.Χ., 

φόρο εισέπραξαν m°toxoi prãktorew53. 

Στα όστρακα SB XX 14383, του 28 µ.Χ., και O.Fay. 5, του 34 µ.Χ., ένας 

balaneÁw και ένας balaneutØw αντίστοιχα εισπράττουν φόρο για τη χρήση του 

λουτρού της Φιλωτερίδας. Τα δυο αυτά αξιώµατα είχαν την ίδια ακριβώς σηµασία54. 

Ανεξάρτητα από το αν το λουτρό στην αρχή της ρωµαϊκής εποχής αποτελούσε 

ιδιωτική περιουσία ή το είχε µισθώσει ιδιώτης από το κράτος55, οι balane›w / 

balaneuta‹ που εµφανίζονται στα όστρακα αυτά εξέδιδαν αποδείξεις για 

fÒro balane¤ou / balaneutikÚn ως αξιωµατούχοι του κράτους56. 

Στον P.Bingen 110 ο AÈrÆliow Mãgnow εισπράττει το µερίδιο που 

αναλογούσε στη Φιλωτερίδα σε φύλλα φοίνικα για τις ανάγκες ενός αυτοκρατορικού 

λατοµείου. Το άτοµο αυτό δεν εµφανίζεται µε κάποια συγκεκριµένη ιδιότητα. 

Αναφέρεται απλός ως diake¤menow t`[anËn] §p‹ kuriak∞w latom¤aw. Η 

συµπλήρωση t`[anËn] δεν είναι σίγουρη, αφού, σύµφωνα µε τον εκδότη του 

παπύρου, είναι πιθανή και η ǹ[un¤]. Και οι δύο όµως συµπληρώσεις σηµαίνουν πως ο 

εισπράκτορας είτε ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του, είτε η θέση του αυτή έχει 

παροδική ιδιότητα. Ήταν αντιπρόσωπος ή βοηθός του διαχειριστή ενός 

αυτοκρατορικού λατοµείου. 
                                                           

53  Για τους prãktoraw érgurik«n βλ. Wallace, σ. 304-8· Lewis (1997), σ. 42-3. 
54  Βλ. LSJ, λήµµα balaneutÆw. 
55 Βλ. παρακάτω, σ. 48-9. 
56 Βλ. Sijpestein (1987), σ. 203 (= SB XX 14383). 
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Στους αξιωµατούχους που εµφανίζονται στους παπύρους της Φιλωτερίδας, αν 

και δεν ανήκουν στη διοίκηση του χωριού, είναι και οι 5 maxairofÒroi του P.Fay. 

302, του 2ου αιώνα π.Χ. Με αίτησή τους (δεν γνωρίζουµε σε ποιον) ζητούν να λάβουν 

το µισθό τους σε χρήµα και σε είδος για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε διάστηµα 

δύο µηνών. Οι maxairofÒroi ήταν στρατιώτες και αποτελούσαν οπλισµένη 

συνοδεία των υψηλών αξιωµατούχων, κάθε φορά που οι επίσηµοι περιόδευαν στην 

επαρχία κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Εποµένως, την περίοδο εκείνη κάποιο 

υψηλό στέλεχος της κεντρικής διοίκησης είχε επισκεφτεί τη Φιλωτερίδα57. 

Στον P.Heid. VI 381, του 208/7 π.Χ. ή του 191/0 π.Χ., υπάρχει το 

prosãggelma ενός κατοίκου της Φιλωτερίδας προς τον Ptolema›o, του οποίου το 

αξίωµα δεν σώζεται. Το prosãggelma ήταν αίτηση προς τους αξιωµατούχους που 

ήταν υπεύθυνοι για την τάξη στους νοµούς και αφορούσε κυρίως υποθέσεις κλοπής, 

ζηµιάς και άλλα παρόµοια. Απευθυνόταν κυρίως σε κατώτερους αξιωµατούχους, 

όπως ήταν ο kvmãrxhw και ο kvmogrammateÊw, ή σε αξιωµατούχους της 

αστυνοµίας, όπως ήταν ο fulak¤thw και ο érxifulak¤thw. Για τις σοβαρότερες 

υποθέσεις οι πολίτες συνέτασσαν §nteÊjeiw, τις οποίες έστελναν στον στρατηγό. 

Στον πάπυρο αυτό, ένας κάτοικος της Φιλωτερίδας κατήγγειλε στις αρχές (δεν 

γνωρίζουµε σε ποιον) ότι, καθώς πήγαινε στην Krokod¤lvn pÒlin, δύο άτοµα που 

προέρχονταν από διαφορετικό χωριό (την Αυτοδίκη) τον συνάντησαν και του 

προξένησαν κάποια ζηµιά. ∆εν είναι ξεκάθαρο αν αυτά τα δύο άτοµα ήταν κακοποιοί 

ή αξιωµατούχοι που εκτελούσαν υπηρεσία. Επίσης, δεν είµαστε σε θέση να 

γνωρίζουµε αν ο αξιωµατούχος στον οποίο έγινε η καταγγελία ανήκε στην υπηρεσία 

της Φιλωτερίδας58. 

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι δύο από τους παπύρους που σχετίζονται µε τη 

Φιλωτερίδα δεν ανακαλύφθηκαν στον Αρσινοΐτη νοµό, αλλά στον Οξυρυγχίτη. 

Πρόκειται για παπύρους που ανήκουν στα ιδιωτικά αρχεία 2 αξιωµατούχων, οι οποίοι 

ανάµεσα στα άλλα αξιώµατα που ανέλαβαν, διετέλεσαν στρατηγοί των µερίδων 

Θεµίστου και Πολέµωνος. Ο P.Oxy. XLIII 3089, του 146 µ.Χ., ανήκει στο αρχείο του 

στρατηγού Y°vnow. Στον ίδιο πάπυρο αναφέρεται και ο πρώτος στρατηγός που 

ανέλαβε και τις δύο µερίδες µαζί το 138 µ.Χ., ο A‡liow NoumisianÒw. Ο PSI XII 

                                                           
57 Για τους maxairofÒrouw βλ. P.Vind. Vorp 12, σηµείωση στο στ. 10. 
58  Για το prosãggelma βλ. M.Gr., σ. 21· P.Tebt. III.1 793 εισαγωγή· P.Heid. VI 381 εισαγωγή. 
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1243, του 208 µ.Χ., ανήκει στο ιδιωτικό αρχείο του στρατηγού Sarap¤vnow toË 

ka‹ ÉApollvnianoË, ο οποίος διετέλεσε τα έτη 207-210 µ.Χ. στρατηγός των 

µερίδων Θεµίστου και Πολέµωνος του Αρσινοΐτη νοµού, τα έτη 219-221 µ.Χ. 

στρατηγός του Ερµοπολίτη νοµού, ενώ τα έτη 226-235 µ.Χ. άσκησε λειτουργικά 

καθήκοντα στο νοµό Οξυρυγχίτη. Αποτελούσε κανόνα για τη ρωµαϊκή διοίκηση να 

µην υπηρετεί κανένας ως στρατηγός σε ένα νοµό όπου κατείχε περιουσία. Φαίνεται 

λοιπόν πως όταν οι στρατηγοί επέστρεφαν στα σπίτια τους, έπαιρναν πολλές φορές 

µαζί και τα αρχεία τους59. 

                                                           
59  Για τον στρατηγό A‡lio NoumisianÚ βλ. Bastianini - Whitehorne, σ. 50-1· για τον στρατηγό 

Y°vna βλ. ό.π., σ. 52· για τον στρατηγό Sarap¤vna tÚn ka‹ ÉApollvnianÚn βλ. ό.π., σ. 53, 72· 
Pestman, σ. 211-3. Αναλυτικό σχεδιάγραµµα όλων των αξιωµατούχων της ρωµαϊκής Αιγύπτου, από 
την κορυφή της διοίκησης µέχρι τους κατώτερους αξιωµατούχους των χωριών βλ. στο Bowman, σ. 67.  
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Κεφάλαιο Γ. Χρήσεις γης 

1. Βασιλική γη - βασιλικοί γεωργοί 

Όλο το έδαφος της Αιγύπτου αποτελούσε περιουσία του βασιλιά. Ήταν 

καθήκον των αξιωµατούχων να εξακριβώσουν πως όλα τα κοµµάτια καλλιεργήσιµης 

γης σε ολόκληρη την περιφέρεια είχαν καλλιεργηθεί και πως τα έργα αναµόρφωσης 

προχωρούσαν, όπου χρειάζονταν. Μεγάλο µέρος της γης (τη λεγόµενη βασιλική γη) 

καλλιεργούσε ο βασιλιάς δια µέσου βασιλικών αξιωµατούχων, ενώ αρκετές εκτάσεις 

(η λεγόµενη γη §n éf°sei) παραχωρούσε σε άλλους, οι οποίοι τις καλλιεργούσαν 

όπως ήθελαν ως µισθωτές του. Την καλλιέργεια της βασιλικής γης είχαν αναλάβει οι 

βασιλικοί γεωργοί, που απαρτίζονταν κυρίως από ντόπιους φελλάχους. Η γη είχε 

µοιραστεί σε µικρά κοµµάτια, που είχαν µέγεθος από 2 έως 100 και πλέον άρουρες, 

και το δικαίωµα καλλιέργειας καθενός από αυτά αποκτούσε ο γεωργός ή η οµάδα 

γεωργών που θα πλειοδοτούσε. Οι βασιλικοί γεωργοί δεν ήταν µισθωτοί, αλλά 

µισθωτές της βασιλικής γης για µια περίοδο ετών, µικρή ή µεγάλη, ανάλογα µε τις 

καταστάσεις. Τα µέτρα που περιόριζαν τις µετακινήσεις τους και ο έλεγχος της 

παραγωγικής µηχανής από την κυβέρνηση είχαν ως αποτέλεσµα να τους αναγκάζουν 

να αναλαµβάνουν την καλλιέργεια τµηµάτων της βασιλικής γης µε τους δυσµενείς 

όρους που τους επέβαλλε το ενοικιαστήριο συµβόλαιο. Αυτό υποχρέωνε τον µισθωτή 

να εφαρµόσει µε ακρίβεια ένα ορισµένο πρόγραµµα καλλιέργειας και να µην 

αποµακρυνθεί από τον τόπο κατοικίας του όσο καιρό ίσχυε η εκµίσθωση, 

διαφορετικά του επιβαλλόταν τιµωρία από το κράτος. 

Το ποσό της µίσθωσης δεν ήταν ποσοστιαίο, αλλά εκφραζόταν µε έναν 

απόλυτο αριθµό, για τον καθορισµό του οποίου οι βασιλικοί αξιωµατούχοι 

συνυπολόγιζαν την έκταση του αγροτεµαχίου, την κατάστασή του από άποψη 

υγρασίας έπειτα από την ετήσια πληµµύρα του Νείλου, και το είδος της φυτείας. Ο 

σπόρος δινόταν από το κράτος, για να είναι της ποιότητος που ήθελε η κυβέρνηση και 

για να µη σηµειωθεί έλλειψή του τον καιρό που έπρεπε. Η πολιτεία έδινε τον σπόρο 

το µήνα Αθύρ, µεταξύ Οκτωβρίου και Νοεµβρίου, δηλαδή λίγο πριν τη σπορά. 

Αρµόδιοι αξιωµατούχοι του κράτους επόπτευαν την πορεία των εργασιών, 

επιτηρούσαν τους καλλιεργητές, µετρούσαν τη συγκοµιδή και αφαιρούσαν από αυτή 

το µίσθωµα και τους φόρους, τα οποία καταβάλλονταν σε καθορισµένο αριθµό 
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αρταβών, το λεγόµενο §kfÒrion. Φαίνεται πως, όταν η παραγωγή ήταν κανονική, ο 

µισθωτής κρατούσε το µισό περίπου του ακαθάριστου εισοδήµατος· διαφορετικά είτε 

υφίστατο µόνος τις ζηµιές, ή απολάµβανε τα πλεονάσµατα. Οι βασιλικοί γεωργοί 

παρήγαγαν κυρίως σιτάρι. Αν επιθυµούσαν µετά το θερισµό του σιταριού να 

καλλιεργήσουν λαχανικά, πλήρωναν επιπλέον φόρο στο κράτος, αυτή τη φορά όχι σε 

είδος, αλλά σε χρήµα. 

Η πολιτεία προσπαθούσε να δέσει τους χωρικούς µε τη γη τους για να 

εξασφαλίσει τα έσοδα από τους φόρους. Τους υποχρέωνε να ορκιστούν πως θα 

παραµείνουν στο χωράφι που ανέλαβαν όλη την περίοδο της καλλιέργειας και πως 

δεν θα εξαφανιστούν, ούτε θα καταφύγουν σε κάποιο ιερό. Η πλειοψηφία των 

χωρικών παρέµενε στατική, διότι δεν επιτρεπόταν η µετακίνηση, ενώ συχνά, ένα 

τρίτο πρόσωπο εγγυόταν πως ο αγρότης θα παραµείνει στη γη του. Στον SB XVI 

12415, του 225 π.Χ, ένας Αιγύπτιος, κάτοικος Φιλωτερίδας, εγγυήθηκε το ποσό των 

200 δραχµών για ένα γεωργό του χωριού Γκοράν, που βρισκόταν στα νότια του 

Φαγιούµ. Το συµβόλαιο αυτό, που ονοµάζεται §ggÊh mon∞w, είναι γραµµένο από τη 

µια όψη στα αιγυπτιακά, ενώ στο πίσω µέρος υπάρχει η ελληνική περίληψή του. Η 

εγγύηση αυτή είχε ισχύ στο µέρος του οφειλέτη, αλλά ο εγγυητής θεωρείτο 

συνυπεύθυνος µε τον οφειλέτη για το συνολικό ποσό. Έτσι, το κράτος είχε δικαίωµα 

να κάνει αγωγή εναντίον και των δύο. Σε µερικές περιπτώσεις εµφανίζεται και 

εγγυητής για τον εγγυητή. Αν ο αγρότης δεν καταφέρει να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του προς την πολιτεία ή εγκαταλείψει τη γη του, ο εγγυητής θα πρέπει 

να πληρώσει αυτός το ποσό των 200 δραχµών και ο οφειλέτης θα πρέπει να του το 

επιστρέψει60. 

Το κράτος δεν δεσµευόταν από κανένα συµβόλαιο µε τους καλλιεργητές. 

Οποτεδήποτε το επιθυµούσε µπορούσε να διώξει ένα γεωργό και να τον 

αντικαταστήσει µε έναν άλλο. Επρόκειτο απλά για γη που την είχε εκµισθώσει σε 

κάποια άτοµα για µακρά και µερικές φορές διαρκή χρήση. Το δικαίωµα αυτής της 

χρήσης µπορούσε ο καλλιεργητής να το παραχωρήσει, ή να το υπενοικιάσει για µικρό 

χρονικό διάστηµα σε ένα τρίτο άτοµο, καθώς επίσης να το παραχωρήσει στο γιο του. 

Έτσι, συχνά η διαρκής χρήση έµοιαζε µε ένα είδος ιδιοκτησίας. 

                                                           
60 Για τα συµβόλαια mon∞w βλ. Taubenschlag, σ. 411-4. Για το δέσιµο των καλλιεργητών µε τη γη 

και το επάγγελµά τους βλ. Crawford, σ. 105· Bowman, σ. 154-5. 
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Το µέγεθος της βασιλικής γης για όλη την Αίγυπτο την πτολεµαϊκή περίοδο 

παραµένει άγνωστο. Το µόνο που γνωρίζουµε συγκεντρωτικά είναι πως για ένα χωριό 

του Αρσινοΐτη, την Κερκεόσιρη, το 118 π.Χ. το 52% της συνολικής του έκτασης 

αποτελούσε κοµµάτι της βασιλικής γης, και από αυτό, το 47% ήταν καλλιεργηµένο. Η 

γη αυτή βρισκόταν διασκορπισµένη σε όλο το χωριό και συνόρευε χωρίς διάκριση µε 

τα υπόλοιπα είδη γης61. Είναι όµως αδύνατο από αυτή τη µαρτυρία, στην οποία 

δεσπόζει το ποσοστό της βασιλικής γης, να προκύψει µια σαφής εικόνα για όλη την 

Αίγυπτο. Είναι αρκετά εύλογο ότι η γη αυτή υπερτερούσε στον Αρσινοΐτη, όπου 

µεγάλες και νέες εκτάσεις προέκυψαν από τα έργα αναµόρφωσης των Πτολεµαίων, 

απ' ότι στην υπόλοιπη Αίγυπτο, όπου οι ναοί στο παρελθόν έπαιζαν σηµαντικό ρόλο. 

Θεωρητικά οι βασιλικοί γεωργοί ήταν ελεύθεροι πολίτες. ∆εν ήταν ούτε 

δούλοι ούτε δουλοπάροικοι µε την καθιερωµένη έννοια του όρου, αλλά δεσµεύονταν 

από αυστηρούς διοικητικούς κανονισµούς και βαρύνονταν µε πολλές υποχρεώσεις, 

ανάµεσα στις οποίες τη συντήρηση των καναλιών, το φύτεµα δέντρων για την παροχή 

ξυλείας, τη σπορά και το θερισµό εκτάσεων που είχαν παραµεληθεί. Οι εργασίες 

αυτές δεν επιβάλλονταν σε Έλληνες και σε αξιωµατούχους, οι οποίοι αντ' αυτού 

πλήρωναν φόρο. Σε γενικές γραµµές η ζωή των βασιλικών γεωργών ήταν λίγο 

καλύτερη από εκείνη των δουλοπάροικων. Τη ρωµαϊκή εποχή οι βασιλικοί γεωργοί 

µετονοµάστηκαν σε δηµόσιους γεωργούς διατηρώντας τα ίδια χαρακτηριστικά, και 

κυρίως, τις ίδιες υποχρεώσεις· µόνο το όνοµα άλλαξε. 

Οι πληροφορίες µας για τη βασιλική-δηµόσια γη της Φιλωτερίδας και τους 

γεωργούς της προέρχονται από τρεις καταλόγους πληρωµών φόρων και µια ετήσια 

δήλωση γης. Στον P.Tebt. III.2 1040, των αρχών του 2ου αιώνα π.Χ., 14 βασιλικοί 

γεωργοί του χωριού πληρώνουν φόρο στο γραµµατέα του χωριού. Ο πάπυρος 

περιλαµβάνει αρκετά αποσπάσµατα, σε άσχηµη κατάσταση. Οι εκδότες εξέδωσαν 

δύο µόνο από αυτά και, αν και αναφέρουν πως οι πληρωµές έγιναν σε είδος, ωστόσο 

δεν προσδιορίζουν τι είδος ήταν. Από το γεγονός όµως ότι ο φόρος πληρώθηκε σε 

είδος, συµπεραίνουµε πως έχουµε να κάνουµε µε δηµητριακά. 

Στον P.Fay. 245, του 176-180 µ.Χ., γεωργοί από τη Φιλωτερίδα πληρώνουν 

φόρο για τη γη που καλλιέργησαν στο γειτονικό χωριό Ευηµερεία, ενώ στον P.Vind. 

Sal. 16, του 2ου αιώνα µ.Χ., κάτοικοι από τη γειτονική ∆ιονυσιάδα καλλιεργούν 

                                                           
61 Βλ. Crawford, σ. 103. 
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δηµόσια γη της Φιλωτερίδας. Προφανώς και οι δυο περιπτώσεις εντάσσονται στα 

πλαίσια του επιµερισµού, στον οποίο αναφέρεται το επόµενο υποκεφάλαιο. 

Τέλος, στον P.Sakaon 3, του 300 µ.Χ., µια κάτοικος του χωριού δηλώνει τη 

γη που είχε εκείνη τη χρονιά. Πρόκειται για τρία ξεχωριστά χωράφια που βρίσκονταν 

σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες του χωριού: το ένα ήταν µια άρουρα 

καλλιεργήσιµης ιδιωτικής γης, το δεύτερο µισή περίπου άρουρα, πάλι 

καλλιεργήσιµης ιδιωτικής γης, και το τρίτο αφορά το µερίδιό της σε βασιλική γη 

καλλιεργηµένη, δύο περίπου αρουρών, από το συνεταιρισµό της µε έναν άλλο 

κάτοικο του χωριού. Η τελευταία συνόρευε ανατολικά µε χέρσα γη, και δυτικά µε 

ιδιωτική γη. Ο πάπυρος αυτός φανερώνει τρία χαρακτηριστικά χρήσης της βασιλικής 

γης, τα οποία εµφανίζονται ήδη από το ξεκίνηµα της πτολεµαϊκής περιόδου: 1) η γη 

αυτή βρισκόταν διασκορπισµένη σε όλο το χωριό και δεν αποτελούσε ενιαίο σύνολο· 

αντίθετα, συνόρευε µε όλα τα υπόλοιπα είδη γης. 2) οι βασιλικοί-δηµόσιοι γεωργοί 

µίσθωναν χωράφια διάσπαρτα σε όλο το χωριό· και 3) συχνά οι γεωργοί νοίκιαζαν τη 

γη σε συνεργασία µε άλλους γεωργούς62. 

2. Επιµερισµός 

Στις περιπτώσεις όπου δεν παρουσιάζονταν εθελοντικά µισθωτές της 

βασιλικής γης, το κράτος προχωρούσε σε µείωση των ενοικίων. Όταν και η λύση αυτή 

δεν απέδιδε, κατέφευγε στην υποχρεωτική καλλιέργεια, το λεγόµενο επιµερισµό, ο 

οποίος εµφανίζεται σπάνια τον 3ο αιώνα π.Χ., αλλά γίνεται συχνό φαινόµενο 

αργότερα, και ιδιαίτερα τη ρωµαϊκή εποχή63. Με τον επιµερισµό οι αξιωµατούχοι του 

χωριού υποχρέωναν τους γεωργούς να καλλιεργήσουν τη γη που δεν είχε ενοικιαστεί 

από κανέναν, έτσι ώστε να µπορέσουν να αποδώσουν στο κράτος τους φόρους που 

ανέµενε. Αν οι αγρότες του χωριού δεν επαρκούσαν για την καλλιέργεια όλης της 

γης, τότε η περιοχή που απέµενε µοιραζόταν στα γειτονικά χωριά, των οποίων οι 

αγρότες ήταν υποχρεωµένοι να την καλλιεργήσουν και να καταβάλουν τα §kfÒria 

για τη γη αυτή. Ο επιµερισµός δεν ήταν µόνιµος και δεν συντασσόταν συµβόλαιο 

ανάµεσα στον καλλιεργητή και το κράτος. Αρχικά επιβαλλόταν µόνο στους 

                                                           
62 Για τους βασιλικούς-δηµόσιους γεωργούς βλ. Bevan, σ. 145-8· Wallace, σ. 2-3· Crawford, σ. 

103-5. 
63 Για τον επιµερισµό βλ. W.Gr., σ. 293, 295· Poethke (1969), σ. 17-36· Wallace, σ. 21-2. 



 30

δηµόσιους γεωργούς, επειδή ήταν οργανωµένοι σε συντεχνίες και µπορούσαν να 

αναλάβουν την υποχρέωση µε µικρότερη δυσκολία. Σταδιακά όµως το κράτος 

επέβαλε και στους κατόχους ιδιωτικής γης την καλλιέργεια των εδαφών του που δεν 

είχαν ενοικιαστεί. 

Ο επιµερισµός της γης που ανήκε σε άλλο χωριό ήταν δυσβάσταχτος για τους 

καλλιεργητές. Έπρεπε να εγκαταλείψουν τη δική τους γη, για την οποία είχαν ήδη 

αναλάβει σηµαντικές υποχρεώσεις σε ενοίκια και φόρους, για να µπορέσουν να 

ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα. Συχνά όµως, αναγκάζονταν να 

υπενοικιάσουν την §pimereisye›sa g∞ σε κάποιον που θα µπορούσε ευκολότερα να 

την περιποιηθεί. Προφανώς από επιµερισµό προέρχονται οι περισσότερες πληρωµές 

για diãforon for°trou. Ήταν ένας φόρος που επιβαλλόταν σε όσα χωριά δεν 

µετέφεραν το σιτάρι στη σιταποθήκη που έπρεπε να το καταθέσουν, αλλά το 

πήγαιναν σε άλλη σιταποθήκη, η οποία αναλάµβανε να πραγµατοποιήσει τη 

µεταφορά64. 

Για τη Φιλωτερίδα σώζονται 6 πάπυροι, του 2ου αιώνα µ.Χ., που σχετίζονται 

µε επιµερισµό. Σε τέσσερις από αυτούς, κάτοικοι της Φιλωτερίδας υποχρεώθηκαν να 

καλλιεργήσουν γη άλλων χωριών, ενώ µόνο σε έναν αναφέρεται πως κάτοικοι άλλου 

χωριού καλλιέργησαν τη γη της Φιλωτερίδας65. Συγκεκριµένα, στον P.Fay. 340, 

γεωργοί από τη Φιλωτερίδα πληρώνουν το φόρο που αναλογεί στους δηµόσιους 

γεωργούς της γειτονικής Θεαδέλφειας. Στον P.Fay. 245 πληρώνουν το φόρο που 

αναλογεί στους γεωργούς της όµορης Ευηµερείας66, και στον P.Strasb. IX 828 

πληρώνουν το φόρο που αναλογεί στους γεωργούς της Αργιάδας, η οποία βρισκόταν 

κοντά στην Ευηµερεία. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από µηνιαίες ή ετήσιες 

εκθέσεις των αξιωµατούχων του κράτους για τις πληρωµές των φόρων. 

Αντιπροσωπευτικό δείγµα των εκθέσεων αποτελεί ο P.Fay. 86, µια µηνιαία έκθεση 

του sitolÒgou της Θεαδέλφειας. Ο αξιωµατούχος αναφέρεται σε εννέα χωριά της 

Θεµίστου και ένα της Πολέµωνος, τα οποία πλήρωσαν φόρο σε δηµητριακά (σιτάρι, 

κριθάρι και φακή). Στην έκθεση καταγράφεται αναλυτικά ποια χωριά πλήρωσαν το 

φόρο που τους αναλογούσε, ποια χωριά καλλιέργησαν τη γη άλλων χωριών και 

                                                           
64 Για το diãforon for°trou βλ. Wallace, σ. 43. 
65 Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο SB XIV 11657, που αφορά επιµερισµό σε ουσίες, για τον 

οποίο βλέπε παρακάτω, σ. 40-1. 
66 Για τον P.Fay. 245 βλ. Poethke (1969), σ. 104. 
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πλήρωσαν εκ µέρους τους το φόρο, τι είδους φόρος ήταν, και ποια χωριά πλήρωσαν 

το λεγόµενο diãforon for°trou. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του επιµερισµού, 

αναφέρεται ρητά σε ποια κατηγορία κατοίκων επιβλήθηκε. Για τη Φιλωτερίδα 

αναφέρεται πως δηµόσιοι γεωργοί της πλήρωσαν το φόρο που αναλογούσε στους 

γεωργούς της γειτονικής Πολυδεύκειας, και πως κληρούχοι του χωριού 

υποχρεώθηκαν να καλλιεργήσουν γη που δεν είχε ενοικιαστεί. Το χωριό δεν πλήρωσε 

το diãforon for°trou, που σηµαίνει πως έπρεπε οι κάτοικοί του να παραδώσουν 

το φόρο στη σιταποθήκη της Θεαδέλφειας67. 

Η µόνη περίπτωση όπου κάτοικοι άλλου χωριού καλλιέργησαν υποχρεωτικά 

τη γη της Φιλωτερίδας, ήταν οι γεωργοί της ∆ιονυσιάδας, που αναφέρονται στον 

P.Vind. Sal. 16. Παρά τις προσπάθειες του κράτους να καλλιεργεί όλες του τις 

εκτάσεις, οι καλλιεργητές συνεχώς καθυστερούσαν να αποδίδουν τα έσοδα από το 

σιτάρι για διάφορους λόγους, όπως είναι η εγκατάλειψη της γης από τους 

τελευταίους, η λανθασµένη αποτίµηση για την παραγωγική ικανότητα των χωραφιών 

από το κράτος, η ανικανότητα ή η κατάχρηση εξουσίας από τους αξιωµατούχους και 

οι απρόσµενες καταστροφές. Αν και το κράτος κατέβαλλε συνεχώς εντατικές 

προσπάθειες για τη συγκέντρωση των οφειλοµένων, τα εισοδήµατα από το σιτάρι 

συχνά δεν ανταποκρίνονταν στις εκτιµήσεις που είχαν γίνει γι' αυτά. 

3. Κληρούχοι 

Όταν οι πρώτοι Πτολεµαίοι εγκατέστησαν τους στρατιώτες τους ως 

κληρούχους στο αιγυπτιακό έδαφος, ακολούθησαν το φαραωνικό πρότυπο που είχε 

λειτουργήσει µε επιτυχία. Ο Ηρόδοτος και ο ∆ιόδωρος περιγράφουν µια στρατιωτική 

κάστα στην Αίγυπτο που εγκαταστάθηκε µε παροδικές παραχωρήσεις γης, ως 

ανταµοιβή για τις στρατιωτικές υπηρεσίες, µια πρακτική των Φαραώ αρκετά 

παλαιά68. Ο σκοπός αυτών των εκχωρήσεων, σύµφωνα µε τον ∆ιόδωρο, ήταν να 

δηµιουργήσουν ένα συναισθηµατικό δεσµό ανάµεσα στους µάχιµους και τον τόπο 

κατοικίας τους, ο οποίος θα τους έδινε κίνητρο να έχουν θάρρος στη µάχη και, 

περισσότερο, θα τους παρείχε ένα οικονοµικό στήριγµα για τη δηµιουργία µεγάλων 

οικογενειών, γεγονός που θα µείωνε την ανάγκη για ξένους µισθοφόρους. Οι 
                                                           

67 Για τον P.Fay. 86 βλ. Poethke (1969), σ. 39-40, 104. 
68 Βλ. Ηρόδοτος, ΙΙ Ι 68· ∆ιόδωρος, Ι 73.7-9. 
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παραχωρήσεις αποτελούνταν από 12 άρουρες αφορολόγητης γης, οι οποίες 

προσφέρονταν για όσο καιρό ο στρατιώτης προσέφερε τις υπηρεσίες του και µετά 

επέστρεφαν στο κράτος, για να δοθούν σε νέους στρατιώτες. 

Με την εγκατάσταση των Πτολεµαίων παρόµοιες παραχωρήσεις γης, κλήροι, 

σε όλη τη χώρα της Αιγύπτου δόθηκαν σε Έλληνες στρατιώτες, τους κληρούχους, ως 

αντάλλαγµα των υπηρεσιών τους. Το όνοµά τους δείχνει πως οι αθηναϊκές κληρουχίες 

που ιδρύθηκαν για να µετριάσουν το πρόβληµα του πληθυσµού στην Αθήνα και να 

δηµιουργήσουν φόβο εναντίον συµµαχικών εξεγέρσεων69, αποτέλεσαν ένα πρότυπο, 

αν και οι Έλληνες κληρούχοι στην Αίγυπτο βρίσκονταν πιο κοντά στους µάχιµους των 

Φαραώ. Πρόβληµα υπερπληθυσµού δεν υπήρχε στη χώρα και οι κληρούχοι, στο 

ξεκίνηµά τους τουλάχιστον, ήταν στρατιώτες από τους οποίους η διοίκηση περίµενε 

σε καιρό ειρήνης βοήθεια για την αγροτική αναµόρφωση, την καλλιέργεια και την 

επέκταση της γης. 

Ένα µέρος των κλήρων αποτέλεσαν οι εκτάσεις που πριν ανήκαν στους 

µάχιµους, αλλά το µεγαλύτερο κοµµάτι αποτέλεσε η νέα γη που προέκυψε µετά τα 

αρδευτικά έργα στην έρηµο, και ιδιαίτερα στον Αρσινοΐτη. Επρόκειτο για εκχωρήσεις 

εδαφών της βασιλικής γης, χωρίς παραχώρηση και της κυριότητας, σε ιδιώτες µε 

αντάλλαγµα υπηρεσίες τους προς το στέµµα. Οι κλήροι ήταν ανακλητοί· 

επιστρέφονταν στον βασιλιά κάθε φορά που οι δικαιούχοι δεν ανταποκρίνονταν στις 

στρατιωτικές και οικονοµικές τους υποχρεώσεις, καθώς και µετά το θάνατό τους. 

Η επιδίωξη του κράτους ήταν διπλή: να έχει έναν στρατιώτη, στον οποίο θα 

µπορούσε να βασιστεί σε καιρό πολέµου, και να έχει αρκετές εκτάσεις γης 

καλλιεργηµένες. Ήταν απαραίτητο ένας νέος στρατιώτης να είναι έτοιµος να πάρει τη 

θέση ενός κληρούχου, όταν ο τελευταίος πέθαινε. Το πιο συνηθισµένο ήταν να 

αντικατασταθεί από το γιο του, αν βέβαια είχε. Τα παιδιά των κληρούχων είχαν την 

τάση να ακολουθούν το επάγγελµα του πατέρα τους και να τον διαδέχονται στην 

κατοχή του κλήρου. Αρχικά κατατάσσονταν ως επίγονοι και στο διάστηµα της θητείας 

τους µε αυτή την ιδιότητα εκγυµνάζονταν στρατιωτικά. Το κράτος φρόντιζε ο 

                                                           
69 Βλ. Πλούταρχος, Περικλής, 11: ı Perikl∞w…xil¤ouw m¢n ¶steilen efiw XerrÒnhson 

klhroÊxouw, efiw d¢ Nãjon pentakos¤ouw, efiw d' ÖAndron <toÁw> ≤m¤seiw toÊtvn, efiw d¢ 
Yrñkhn xil¤ouw Bisãltaiw sunoikÆsontaw, êllouw d' efiw ÉItal¤an <én>oikizom°nhw 
Subãrevw, ∂n Your¤ouw proshgÒreusan. ka‹ taËt' ¶pratten épokouf¤zvn m¢n érgoË ka‹ 
diå sxolØn poluprãgmonow ˆxlou tØn pÒlin, §panoryoÊmenow d¢ tåw épor¤aw toË dÆmou, 
fÒbon d¢ ka‹ frourån toË mØ nevter¤zein ti parakatoik¤zvn to›w summãxoiw. 
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κληρούχος που πέθαινε να αντικατασταθεί από ένα γιο που θα είχε λάβει στρατιωτική 

εκπαίδευση, και έτσι να µπορεί να διαλέξει όχι απαραίτητα το µεγαλύτερο γιο, αλλά 

τον πιο κατάλληλο στα στρατιωτικά. Κάτοχοι κλήρων γίνονταν µε ορισµένη σειρά, 

εφόσον άδειαζαν θέσεις. ∆εν έπαιρναν απαραίτητα τη θέση του πατέρα τους, αφού 

µπορούσαν να αρχίσουν να υπηρετούν, ενώ εκείνος ήταν ακόµη στρατιώτης. Επίσης 

δεν υπήρχε καµία νοµική υποχρέωση να πάρουν τον κλήρο του. Αυτό όµως έγινε 

συνήθεια, µε αποτέλεσµα να προκύψει µια κληρονοµική τάξη κληρούχων-

στρατιωτών. Μέχρι όµως ο γιος να καταγραφεί ως νέος κληρούχος, η γη επέστρεφε 

στο βασιλιά για να παραχωρηθεί πάλι. Στο µεσοδιάστηµα, η καλλιέργεια της γης 

αυτής, που ονοµαζόταν κατόχιµος κλήρος (από το ρήµα kat°xv), περνούσε στα 

χέρια του βασιλιά. Με τον τρόπο αυτό ο κλήρος έγινε σταδιακά κληρονοµικός από 

πατέρα σε γιο, ενώ από τα τέλη του 2ου αιώνα π.Χ. µπορούσε να κληροδοτηθεί και σε 

άλλα συγγενικά µέλη. 

Εκτός από τη γη, οι κληρούχοι έπαιρναν και ένα κατάλυµα, τον σταθµό, ο 

οποίος ήταν είτε ένα ειδικό οίκηµα, είτε επίτακτα ιδιωτικά σπίτια. Απαγορευόταν 

όµως να χρησιµοποιήσουν τον σταθµό µε σκοπό το κέρδος. Επίσης έπαιρναν 

υποχρεωτικά σπόρο από το κράτος, όπως οι καλλιεργητές της βασιλικής γης, και 

όφειλαν να διατηρούν τον κλήρο σε καλή κατάσταση, κάτω από την επίβλεψη 

αρµοδίων κρατικών υπαλλήλων. Μπορούσαν να καλλιεργούν είδη της αρεσκείας 

τους και πλήρωναν φόρο ανάλογα µε την παραγωγή τους, ενώ κατά τη διάρκεια 

απουσίας τους σε πόλεµο, ο βασιλιάς µπορούσε να δώσει τη γη σε βασιλικούς 

γεωργούς να την καλλιεργήσουν. 

Κλήροι, εκτός από τους στρατιώτες, εκχωρήθηκαν και σε φυλακίτες, δηλαδή 

αστυνοµικούς, ενώ από τα τέλη του 2ου αιώνα π.Χ. µαρτυρούνται ως κάτοχοί τους και 

αξιωµατούχοι της διοίκησης, όπως ο kvmogrammateÁw και ο topogrammateÊw. 

Το άνοιγµα αυτό είχε σκοπό να καλλιεργηθεί περισσότερη εγκαταλελειµµένη γη, τα 

ενοίκια της οποίας είχαν χαθεί από τα έσοδα του κράτους. Μετά τη µάχη στη Ραφία, 

το 217 π.Χ., όπου ο Πτολεµαίος ∆΄ αναγκάστηκε να παρατάξει ιθαγενείς, τους 

µάχιµους, για να αποκρούσει τον Αντίοχο Γ΄, δόθηκαν κλήροι και σε Αιγυπτίους. Η 

είσοδος των τελευταίων στον στρατό των Πτολεµαίων ήταν σύµφωνα µε τον Πολύβιο 

η κύρια αιτία για την ανάπτυξη της αιγυπτιακής συνείδησης. Από τότε οι Αιγύπτιοι, 

µε την αυτοπεποίθηση που τους δηµιουργούσε η συνείδηση του γεγονότος ότι 

συνέβαλαν στη νίκη του βασιλιά τους, άρχισαν να έχουν αξιώσεις και να 
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υποχρεώνουν τους Πτολεµαίους σε παραχωρήσεις70. Οι εκχωρήσεις όµως γης στους 

ντόπιους, και γενικότερα στους µη Έλληνες έγιναν κυρίως έξω από το Φαγιούµ. Στον 

Αρσινοΐτη νοµό εγκαταστάθηκαν κυρίως Έλληνες κληρούχοι, οι οποίοι από τα τέλη 

του 3ου αιώνα π.Χ. ονοµάζονται κάτοικοι, δηλαδή όχι ντόπιοι, µιας και ο όρος 

κληρούχοι περιελάµβανε πια και Αιγύπτιους στρατιώτες ή αστυνοµικούς, στους 

οποίους είχαν παραχωρηθεί κλήροι. Εκτός από τους Έλληνες από διάφορες περιοχές 

και τους Αιγυπτίους, οι κληρούχοι των Πτολεµαίων αποτελούνταν επίσης από 

Θράκες, Φρύγες, Μυσούς, Πισίδες, Γαλάτες, Πέρσες και Μήδους. 

Το µέγεθος του κλήρου καθώς και τα καθήκοντα του αποδέκτη ήταν ανάλογα 

µε το αξίωµα του κληρούχου. Τον 3ο αιώνα π.Χ. οι κλήροι αποτελούνταν από 30, 70 

και 100 άρουρες (δηλαδή από 80 έως 280 στρέµµατα). Το αξίωµα κάθε στρατιώτη 

φανέρωνε το µέγεθος του κλήρου του: εκατοντάρουρος, τριακοντάρουρος κ.ο.κ. 

Στους µάχιµους δόθηκε έκταση µόλις 5 αρουρών. Το 2ο αιώνα π.Χ. τη θέση των 

εβδοµηκοντάρουρων πήραν οι ογδοηκοντάρουροι, όµως τα αξιώµατα αυτά δεν 

συνοδεύονταν πια από αντίστοιχες εκτάσεις γης, αφού κανείς ογδοηκοντάρουρος δεν 

κατείχε περισσότερες από 40 άρουρες, και κανείς εκατοντάρουρος περισσότερες από 

50 άρουρες. 

Από άποψη παραγωγικότητας οι κλήροι αποτελούσαν γη µη κερδοφόρα χωρίς 

πολύ κόπο. Επειδή λοιπόν ήταν δύσκολο στο κράτος να τη νοικιάσει, την εκχωρούσε 

στους στρατιώτες του µε µικρό φόρο, που δεν ξεπερνούσε τις 2 αρτάβες σιταριού για 

κάθε άρουρα. Τη ρωµαϊκή περίοδο, το µεγαλύτερο µέρος της ιδιωτικής γης στον 

Αρσινοΐτη αποτελούσαν οι κλήροι, που είχαν δοθεί στους κατοίκους της πτολεµαϊκής 

περιόδου71. 

Οι κληρούχοι κέρδιζαν µέχρι και 100 φορές περισσότερα χρήµατα από τους 

βασιλικούς γεωργούς και τους µισθωτούς εργάτες, τα εισοδήµατα των οποίων 

κυµαίνονταν γύρω στις 60 δραχµές το χρόνο. Από τη στιγµή που το ελάχιστο ποσό 

διαβίωσης ενός ατόµου ήταν 44 δραχµές το χρόνο, απαιτούνταν 4 εργαζόµενοι για να 

συντηρήσουν ένα µη παραγωγικό άτοµο. Εποµένως οι ιθαγενείς εργάζονταν από 

πολύ µικρή ηλικία µέχρι το τέλος της ζωής τους. 

Την πρώτη αναφορά σε κληρούχους στους παπύρους που σχετίζονται µε τη 

Φιλωτερίδα έχουµε µόλις το 228 π.Χ., αλλά δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιo χωριό 
                                                           

70  Βλ. Πολύβιος, V 107.2-3. 
71  Για τους κληρούχους βλ. Lesquier, σ. 192-201, 221· Bevan, σ. 170-4· Wallace, σ. 1-4, 12-5· 

Crawford, σ. 53-8, 75-7· Lewis (1986), σ. 24-6· Bowman, σ. 62-3· Hölbl, σ. 61-2. 
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ανήκαν72. Λίγα χρόνια αργότερα, το 219 π.Χ., στον P.Genova III 106 ένας 

εκατοντάρουρος ιππέας από τη Φιλωτερίδα, που ανήκε στην 4η ιππαρχία, ζητά µε 

αίτησή από το γραµµατέα να του δοθεί το ελαιόλαδο. Οι κληρούχοι ιππείς ανήκαν σε 

µια ιππαρχία. Το ιππικό ήταν ανώτερο από το πεζικό, αφού στους ιππείς 

παραχωρούνταν περισσότερες εκτάσεις γης. ∆ιαβαθµίσεις υπήρχαν και µέσα στις 

ιππαρχίες, οι οποίες διακρίνονται άλλοτε από έναν αριθµό -2η, 3η κ.ο.κ.- και άλλοτε 

από συγκεκριµένες εθνικότητες, αφού οι πρώτες ήταν ανώτερες σε βαθµό73. 

Σηµαντική εγκατάσταση Ελλήνων ιππέων, εκατοντάρουρων, καταγράφεται 

στον P.Tebt. III.2 1036, του 196-195 π.Χ. ή του 172-171 π.Χ. Πρόκειται για 

πληρωµές φόρων από 15 κληρούχους της Φιλωτερίδας, που ανήκαν στην 5η 

ιππαρχία74. Όλοι αυτοί οι ιππείς κατείχαν από 100 άρουρες, αφού την εποχή αυτή το 

αξίωµα δήλωνε το µέγεθος της γης που έπαιρνε ο καθένας από το κράτος. 

Κληρούχοι στη Φιλωτερίδα εµφανίζονται και τη ρωµαϊκή εποχή. Στον P.Fay. 

86, του 2ου αιώνα µ.Χ., πλήρωσαν φόρο σε σιτάρι για την καλλιέργεια γης στο χωριό 

τους, που τους επιβλήθηκε µε επιµερισµό. Ο φόρος που πλήρωσαν ήταν λίγο 

περισσότερος από 7 αρτάβες. Την εποχή εκείνη ο φόρος αυτός αντιστοιχούσε σε 

χωράφι που είχε µέγεθος 4-5 άρουρες. Επειδή όµως η πληρωµή αυτή αφορούσε ένα 

µόνο µήνα, δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε πόσο ήταν το συνολικό µέγεθος της 

γης· ούτε και για τον ακριβή αριθµό των κληρούχων έχουµε κάποια ένδειξη. Είναι 

όµως σηµαντική η αναφορά για την ύπαρξη τους την εποχή εκείνη, αν και η 

κοινωνική τους υπόσταση δεν ήταν ίδια µε αυτήν της πτολεµαϊκής περιόδου. 

4. Ουσίες 

Η νίκη του Αυγούστου στο Άκτιο είχε ως επακόλουθο την κατάκτηση της 

Αιγύπτου και την προσθήκη στις κτήσεις της Ρώµης της µεγαλύτερης και 

πλουσιότερης περιοχής που παρήγαγε δηµητριακά στην αρχαιότητα: περίπου 800.000 

χλµ.2 (ή περίπου 300.000.000 άρουρες), από τα οποία µόνο γύρω στα 20.000 χλµ.2 (ή 

περίπου 7.000.000 άρουρες) ήταν καλλιεργηµένα ή µπορούσαν να καλλιεργηθούν, 

ενώ το υπόλοιπο είχε µετατραπεί σε έρηµο. Οι αλλαγές των Ρωµαίων στη διαχείριση 

                                                           
72  Βλ. SB III 7202. 
73  Για τις ιππαρχίες βλ. Lesquier, σ. 11-29· Bevan, σ. 167· Daniel, σ. 76-9. 
74 Για τους κληρούχους της Φιλωτερίδας από τον πάπυρο αυτό βλ. Uebel, σ. 146-8, αρ. 453-467. 
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της γης που είχε εφαρµοστεί από τους Πτολεµαίους είχαν σκοπό να χαλιναγωγήσουν 

την επιρροή του ιερατείου, να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της ιδιοκτησίας γης και 

κυρίως, να µετατρέψουν τη δοµή της χώρας από πτολεµαϊκό βασίλειο σε ρωµαϊκή 

επαρχία. 

Η βασιλική γη, την οποία οι Πτολεµαίοι είχαν πάρει από τους Φαραώ, 

µετατράπηκε σε δηµόσια. Την καλλιέργειά της ανέλαβαν µε εκµίσθωση οι δηµόσιοι 

γεωργοί, κατ' αναλογία µε τους βασιλικούς γεωργούς. Σηµαντική αλλαγή 

πραγµατοποιήθηκε στη γη §n éf°sei, την οποία αποτελούσαν η ιερατική γη, οι 

δωρεές και οι κλήροι. Μεγάλο µέρος της ιερατικής γης πέρασε στον έλεγχο του 

κράτους και µετατράπηκε σε δηµόσια. Οι κλήροι δεν ήταν απαραίτητοι στο ρωµαϊκό 

στρατό και ο Αύγουστος -όπως και οι τελευταίοι Πτολεµαίοι- τους αναγνώρισε ως 

ιδιωτική περιουσία. Το ρωµαϊκό κράτος παραιτήθηκε από την τυπική κυριότητα τους, 

περιορίστηκε στην είσπραξη από αυτούς σταθερού χαµηλού φόρου και απάλλαξε 

τους κατόχους τους από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Με τον τρόπο αυτό, όσοι 

κάτοχοι κληρουχικής γης ζούσαν την εποχή της κατάκτησης, και δεν τους δήµευσαν 

τις περιουσίες τους, απέκτησαν πλήρη δικαιώµατα ιδιοκτησίας. 

Από τη στιγµή που η κληρουχική ή η κατοικική γη συνεπαγόταν απαλλαγή από 

τον κεφαλικό φόρο, καθώς και άλλα µικρότερα προνόµια, οι µη εξελληνισµένοι 

Αιγύπτιοι αποκλείστηκαν από την κατοχή της. Παρόλα αυτά, ενθαρρύνθηκαν να 

αγοράσουν µη παραγωγική ή παραµεληµένη γη των άλλων κατηγοριών και να την 

καλλιεργήσουν. Έτσι, απέκτησαν και αυτοί πλήρη δικαιώµατα ιδιοκτησίας. 

Η τύχη των πτολεµαϊκών δωρεών προβληµάτισε αρκετά τους σύγχρονους 

µελετητές. ∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τον αριθµό των δωρεών που υπήρχαν 

λίγο πριν τη ρωµαϊκή κατάκτηση, ούτε βέβαια το µέγεθος ή την τοποθεσία τους. 

Αµέσως µετά την ήττα της στο Άκτιο, η Κλεοπάτρα τιµώρησε τους εχθρούς της, και 

κυρίως εκείνους που κατείχαν υψηλές διοικητικές θέσεις, σε θάνατο, δήµευση της 

περιουσίας τους, ή και τα δύο, και παράλληλα αύξησε την περιουσία της75. Επρόκειτο 

σαφώς για γη δωρεών. Οι δωρεές που γλίτωσαν τη δήµευση από την Κλεοπάτρα δεν 

κατάφεραν να γλιτώσουν τη δήµευση από τον Αύγουστο. Αυτή τη φορά θύµατα 

                                                           
75  Βλ. ∆ίων Κάσσιος, 51.5.4-5: §pe‹ d¢ §n t“ ésfale› §g°neto, polloÁw m¢n t«n pr≈tvn, 

ëte ka‹ ée¤ ofl éxyom°nvn ka‹ tÒte §p‹ tª sumforò aÈt∞w §phrm°nvn, §fÒneuse, polÁn d¢ 
ka‹ ploËton ¶k te t«n §ke¤nvn kthmãtvn ka‹ §k t«n êllvn ka‹ ıs¤vn ka‹ ye¤vn, mhdenÚw 
mhd¢ t«n pãnu ébãtvn fler«n feidom°nh, ≥yroize. 
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αποτέλεσαν τα µέλη της βασιλικής οικογένειας, οι πιστοί οπαδοί της βασίλισσας και 

οι έµπιστοι αξιωµατούχοι της76. 

Στις αρχές του περασµένου αιώνα ο Rostovtzeff διατύπωσε την άποψη πως οι 

ουσίες υπήρξαν ο διάδοχος των δωρεών, δηλαδή αποτελούσαν κτήµατα που 

παραχωρήθηκαν από τον αυτοκράτορα. Την άποψη αυτή ακολούθησαν αρκετοί 

µεταγενέστεροι µελετητές. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 όµως ο Παράσογλου 

υποστήριξε ότι καµία παραχώρηση γης δεν πραγµατοποιήθηκε από τον Αύγουστο, 

ούτε από κανέναν άλλο αυτοκράτορα και οι ουσίες αποτέλεσαν µέρος του σχεδίου 

του Αυγούστου για την ενθάρρυνση της ιδιοκτησίας γης77. Ο αυτοκράτορας δεν 

παραχώρησε κτήµατα, αλλά ευνόησε µε την παροχή ευκαιριών και δυνατοτήτων τη 

δηµιουργία µιας εύρωστης τάξης γαιοκτηµόνων, η οποία όχι µόνο θα αναλάµβανε την 

αξιοποίηση µη παραγωγικών εδαφών, αλλά θα µοιραζόταν µε το κράτος τις 

οικονοµικές πρωτοβουλίες και τις ευθύνες. Κύριος στόχος ήταν η ενεργοποίηση της 

αγροτικής οικονοµίας που είχε τελµατώσει και η αύξηση των κρατικών προσόδων. 

Η ενθάρρυνση της ιδιοκτησίας ήταν αρκετά αισθητή µέχρι και την εποχή των 

Κλαυδίων. Ιδιαίτερα στον Αρσινοΐτη, όπου οι πληροφορίες µας είναι περισσότερες, 

παρατηρείται µεγαλύτερη συγκέντρωση ιδιωτικής γης από οποιοδήποτε άλλο µέρος 

της Αιγύπτου. Αρκετά γρήγορα, ήδη από τα τέλη της εποχής του Αυγούστου, 

αποτελούσε τον κανόνα και όχι την εξαίρεση η κατοχή από ένα άτοµο γης, η οποία 

δεν αποτελούσε µια γεωγραφική ενότητα, αλλά ήταν διάσπαρτη σε διάφορα µέρη 

ενός χωριού, και συχνά σε διάφορα χωριά. Το δικαίωµα, που ήταν επακόλουθο της 

ιδιωτικής κατοχής, να µοιράζει κάποιος τη γη του µεταξύ των συγγενών του, µέσα 

από τη διαθήκη του, βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση. Συνέβαλαν εξίσου η αγορά 

και πώληση γης, καθώς και η δήµευση και πώληση από το κράτος εδαφών για τα 

οποία οφείλονταν φόροι. Η έλλειψη τοπογραφικής ενότητας ήταν χαρακτηριστικό 

των µεγάλων εκτάσεων που ανήκαν σε ένα πρόσωπο, και ιδιαίτερα των ουσιών. 

Όταν ο Αύγουστος κατέλαβε την Αίγυπτο, αρκετές εκτάσεις γης ήταν 

παραµεληµένες. Στον Αρσινοΐτη ιδιαίτερα, το αρδευτικό σύστηµα παρουσίαζε µια 

θλιβερή εικόνα και η έρηµος είχε καλύψει αρκετά χωράφια, που πριν ήταν 

                                                           
76  Βλ. ∆ίων Κάσσιος, 51.17.7: pollå d¢ ka‹ par' •kãstou t«n afitiay°ntvn ti ±yro¤syh. 

ka‹ xvr‹w ofl loipo‹ pãntew, ˜soi mhd¢n ‡dion ¶gklhma labe›n §dÊnanto, tå dÊo m°rh t«n 
oÈsi«n ºtÆyhsan. Οι λέξεις pollå και oÈs¤ai αναφέρονται σε κτηµατικές περιουσίες, καθώς 
επίσης σε χρήµατα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. 

77  Βλ. Parássoglou. Ιδιαίτερα στις σ. 5-6 αναφέρεται στην άποψη του Rostovzteff και άλλων 
µελετητών. 
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παραγωγικά. Τα εδάφη αυτά ανήκαν στο κράτος και είχαν χαρακτηριστεί ως γη 

υπόλογος, δηλαδή µη παραγωγική. Αντί ο αυτοκράτορας να προχωρήσει στην 

υποχρεωτική καλλιέργειά τους από τους δηµόσιους γεωργούς, προτίµησε να τα 

πουλήσει σε ιδιώτες, οι οποίοι θα τα καθιστούσαν παραγωγικά. Τέτοια εδάφη ήταν 

ακατάλληλα για καλλιέργεια δηµητριακών, αλλά µε λίγη περιποίηση ήταν ιδανικά για 

αµπέλια, ελιές ή λαχανόκηπους· στην εσχάτη µπορούσαν να σπείρουν γρασίδι και να 

τα χρησιµοποιήσουν για την εκτροφή προβάτων και βοδιών. Το κράτος προσέφερε 

κίνητρα στο νέο ιδιοκτήτη για την αγορά αυτών των εδαφών: πλήρη απαλλαγή τριών 

χρόνων από τη φορολογία, και σε µερικές περιπτώσεις µερική απαλλαγή πέντε 

επιπλέον χρόνων. 

Οι τρόποι µε τους οποίους σχηµατίστηκαν τα µεγάλα κτήµατα ποικίλλουν. Η 

γη των δωρεών και των κλήρων που δηµεύτηκαν και ήταν παραγωγικοί, 

προσφέρθηκε για πώληση µε τη µέθοδο της δηµοπρασίας. Παραµεληµένη και χέρσα 

γη, που ανήκε είτε στη βασιλική γη, είτε στους κλήρους, προσφέρθηκε επίσης στις 

ίδιες δηµοπρασίες. Ιδιωτικές κτήσεις, διαφόρων µεγεθών, γίνονταν αντικείµενο 

πώλησης, κάθε φορά που οι ιδιοκτήτες τους ένιωθαν την επιθυµία ή την ανάγκη να 

τις παραχωρήσουν. Με τη διαδικασία αυτή προέκυψαν οι µεγάλες εκτάσεις στην 

Αίγυπτο78. 

Τα άτοµα που δέχτηκαν να επενδύσουν τα χρήµατά τους στη γη της Αιγύπτου 

αποτελούνταν από συγγενείς της αυτοκρατορικής οικογένειας, µέλη της συγκλήτου, 

αυλικούς απελεύθερους, εξέχοντες Ρωµαίους, πλούσιους Αλεξανδρινούς και 

επιφανείς αλλοδαπούς, Έλληνες και Αιγυπτίους. Τα ονόµατα των πρώτων ιδιοκτητών 

έµειναν µόνιµα συνδεδεµένα µε τις εκτάσεις, οι οποίες µετά την αγορά τους 

ονοµάστηκαν ουσίες, ανεξάρτητα από το είδος γης που προέρχονταν79. 

Οι ουσίες όµως δεν απέφεραν στο δηµόσιο ταµείο τα αναµενόµενα οφέλη. 

Από τον 1ο αιώνα µ.Χ., και ιδιαίτερα από τον Νέρωνα, άρχισαν να επιστρέφουν στην 

κυριότητα του αυτοκράτορα, είτε εξαιτίας της δήµευσης είτε της κληρονοµιάς. Την 

εποχή των Φλαβίων (69-96 µ.Χ.) ιδρύεται η υπηρεσία του ουσιακού λόγου, υπό τη 

διεύθυνση ενός ουσιακού επιτρόπου, για να αναλάβει την εκµετάλλευση των 

εισοδηµάτων από τις περιουσίες που δηµεύτηκαν. Καµία νέα ουσία δεν 

                                                           
78  Η άποψη του Παράσογλου ότι οι ουσίες προήλθαν από αγορά και δεν παραχωρήθηκαν από τον 

Αύγουστο υιοθετήθηκε από τους µεταγενέστερους µελετητές. Βλ. ενδεικτικά Lewis (1983), σ. 74. 
79  Ο όρος ουσία δήλωνε την "περιουσία" και αναφερόταν σε όλα τα είδη γης µαζί. Βλ. 

Parássoglou, σ. 9-10. 
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δηµιουργήθηκε µετά την εποχή των Φλαβίων. Αργότερα, ο Βεσπασιανός και ο Τίτος 

προχώρησαν σε κατάσχεση όλων των ιδιωτικών ουσιών και τις απέδωσαν στον 

ουσιακό λόγο. Τελικά, επί Τίτου, όλες οι ιδιωτικές ουσίες αποτελούσαν µέρος της 

αυτοκρατορικής περιουσίας, όπως η υπόλοιπη δηµόσια γη, και καλλιεργούνταν από 

τους ουσιακούς γεωργούς80. 

Στον Αρσινοΐτη νοµό παρατηρείται η µεγαλύτερη συγκέντρωση ουσιών σε 

σχέση µε την υπόλοιπη Αίγυπτο. Οι λόγοι είναι προφανείς. Στην περιοχή αυτή 

βρίσκονταν οι µεγαλύτερες εκτάσεις κληρουχικής ή κατοικικής γης, καθώς επίσης και 

οι περισσότερες δωρεές. Εποµένως εκεί συγκεντρωνόταν γη διαθέσιµη για αγορά. 

Επίσης, είναι λογικό οι υποψήφιοι αγοραστές να ενδιαφέρονταν να επενδύσουν τα 

χρήµατά τους σε καλή και καρποφόρα γη, η οποία θα τους απέδιδε έσοδα· και η γη 

του Φαγιούµ αποτελούσε την καλύτερη περίπτωση, εξαιτίας του ήπιου κλίµατος και 

της παραγωγικότητας του εδάφους. Απόδειξη για την καλή παραγωγικότητα των 

ουσιών αποτελούν τα υψηλά ενοίκια που πλήρωναν οι ενοικιαστές, όταν τα εδάφη 

αυτά επέστρεψαν στο κράτος. Σηµαντικό επίσης είναι το γεγονός πως η περιοχή του 

Φαγιούµ ήταν ιδανική για την καλλιέργεια σταφυλιών και ελιών, καρπών που 

προτιµούσαν να καλλιεργούν οι Ρωµαίοι81. 

Στα εδάφη του Αρσινοΐτη νοµού είχαν επενδύσει όλοι σχεδόν οι κάτοχοι 

ουσιών. Η γη περισσοτέρων από 30 χωριών του νοµού τούς είχε µαγνητίσει και 

εκείνοι προχώρησαν στην αγορά της82. ∆υστυχώς όµως, δεν είµαστε σε θέση να 

γνωρίζουµε το ακριβές µέγεθος αυτής της γης. Οι περισσότερες αναφορές σε ουσιακή 

γη δίνουν την τοποθεσία της, αλλά σπάνια αναφέρουν τις διαστάσεις της. Οι πρώτοι 

ιδιοκτήτες προσπάθησαν να καλλιεργήσουν αµπέλια, ελιές και φοίνικες σε 

παραµεληµένες περιοχές. Λογικό είναι τα πρώτα 4-5 χρόνια η γη να µην παρήγε 

τίποτα και να χρειάστηκε καθαρισµός των χωραφιών, τα οποία δεν ήταν κατάλληλα 

για δηµητριακά. Όταν όµως οι ουσίες επέστρεψαν στην κατοχή του κράτους, το 

ενδιαφέρον εστιάστηκε στην παραγωγή δηµητριακών. Αυτό δεν σηµαίνει πως όλα τα 

αµπέλια και οι ελιές ξεριζώθηκαν. Το κράτος συνέχισε την καλλιέργειά τους, αλλά 

ευνόησε και την καλλιέργεια των δηµητριακών για να αυξήσει την ποσότητα του 

                                                           
80 Βλ. Parássoglou, σ. 25-9. 
81  Βλ. Parássoglou, σ. 32. 
82  Αναλυτικό κατάλογο των χωριών του Φαγιούµ όπου βρίσκονταν ουσίες, και ποιες ήταν αυτές, 

βλ. Parássoglou, σ. 33-4. 
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σιταριού που θα µεταφερόταν στη Ρώµη83. Το µέγεθος µόνο της ουσιακής γης του 

Αρσινοΐτη που παρήγαγε σιτάρι και ανήκε στον ουσιακό λόγο, έχει υπολογιστεί πως 

ήταν 10.000 άρουρες84. 

Για τη Φιλωτερίδα έχουµε αναφορές για την ύπαρξη εδαφών που ανήκαν σε 

τρεις διαφορετικές ουσίες, ίσως και σε µια τέταρτη. Οι αναφορές αυτές προέρχονται 

από τέσσερις παπύρους. Στον πρώτο χρονολογικά πάπυρο αναφέρεται ότι η ουσία 

ανήκε στους πρώτους ιδιοκτήτες της, στους υπόλοιπους τρεις ότι είχε περάσει στον 

έλεγχο του ουσιακού επιτρόπου, ενώ µόνο σε µια περίπτωση αναφέρεται το µέγεθος 

του χωραφιού. 

Στον P.Mil. I 6 σώζεται συµβόλαιο του 26 µ.Χ. ανάµεσα στον ÉAfrod¤sio 

και τον ÑAry≈ito. Ο πρώτος κατείχε τον τίτλο του §klÆmptorow των εδαφών που 

ανήκαν στην Ιουλία Σεβαστή και τα τέκνα του Γερµανικού Καίσαρος. Ο 

§klÆmptvr είναι το άτοµο που συγκεντρώνει τα έσοδα της ουσίας, ενεργεί ως 

επιστάτης της περιουσίας και παράλληλα έχει τη δυνατότητα να τη µοιράζει σε 

κοµµάτια και να υπενοικιάζει τα δικαιώµατά του85. Στο συµβόλαιο αυτό ενεργεί ως 

κύριος µισθωτής που υπενοικιάζει στον ÑAry≈ito µέρος της ουσίας που βρισκόταν 

από τα σύνορα της Θεοξενίδας µέχρι τα σύνορα της Φιλωτερίδας. Η Ιουλία (ή Λίβια) 

∆ρουσίλα, σύζυγος του Αυγούστου, είχε συγκεντρώσει τα δικά της κοµµάτια γης 

στον Αρσινοΐτη και η πρώτη αναφορά στην ουσία Λιβίας και Γερµανικού Καίσαρος 

χρονολογείται το 5 µ.Χ. Από το 19 µ.Χ. µέχρι το θάνατό της η συνιδιοκτησία 

περιλαµβάνει και τα παιδιά του Γερµανικού, τα οποία ήταν καίσαρες. Οι αναφορές 

στην ουσία της Ιουλίας σταµατούν το 29 µ.Χ., τη χρονιά που πέθανε και η περιουσία 

της πέρασε στην κατοχή του Τιβέριου. Η τύχη των κτηµάτων που ανήκαν στα παιδιά 

του Γερµανικού δεν είναι γνωστή. Το πιθανότερο είναι τα παιδιά να συνέχισαν να 

κατέχουν την ιδιοκτησία, µε τον Τιβέριο όµως ως κηδεµόνα86. 

Ο SB XIV 11657 περιέχει κατάλογο εδαφών που ανήκαν σε διάφορες ουσίες 

των µερίδων Θεµίστου και Πολέµωνος του Αρσινοΐτη, τα έτη 138-9 µ.Χ. Συνολικά 

κάλυπταν έκταση λίγο περισσότερη από 1.147 άρουρες γης87, που παρήγαγε 
                                                           

83  Βλ. Parássoglou, σ. 32, 45. 
84 Βλ. Parássoglou, σ. 44. 
85  Για τον §klÆmptora βλ. Parássoglou, σ. 52-3, 57. 
86  Για τα εδάφη της Ιουλίας και των παιδιών του Γερµανικού βλ. Parássoglou, σ. 16-7, 72. 
87  Για την ακρίβεια 1.147 45/64. Όλα τα µεγέθη καταγράφονται µε απόλυτη ακρίβεια, αλλά για 

λόγους ευκολίας παρέλειψα τα κλάσµατα. 
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δηµητριακά. Επειδή όµως καλλιεργήθηκαν µόλις 694 άρουρες τον προηγούµενο 

χρόνο, το κράτος προχώρησε στην υποχρεωτική µίσθωση των εδαφών που απέµειναν 

σε ανθρώπους που βρίσκονται στη φορολογητέα ηλικία (épÚ Íphret«n êndrew). 

Ο πάπυρος αυτός αποδεικνύει πως και στις ουσίες το κράτος επέβαλε επιµερισµό, 

δηλαδή υποχρεωτική µίσθωση88. Από τις 453 άρουρες που δεν καλλιεργήθηκαν, οι 

432 βρίσκονταν στη Θεµίστου και οι υπόλοιπες 19 στην Πολέµωνος. Ο κατάλογος 

συντάχθηκε στο γραφείο του στρατηγού ή του βασιλικού γραµµατέα και αποτελεί 

περίληψη διαφορετικών εκθέσεων. Αναφέρεται πως οι ουσίες δεν καλλιεργήθηκαν 

επειδή κανείς δεν προσήλθε στην πρόσκληση για µίσθωση της κρατικής γης, και έτσι 

η γη αυτή κατάντησε κατώτερη για απόδοση (§n §lass≈mati). Κατόπιν αυτού, 

προχωρούν σε επιµερισµό. Το ότι θα δοθούν υποχρεωτικά δηλώνεται µε τον όρο efiw 

diatagÆn…pãntvn §j éllhleggÊhw. Αρχικά αναφέρεται ο αριθµός των αντρών 

που θα χρειαστούν και τα χωριά που θα πρέπει να τους παρέχουν, και στη συνέχεια 

καταγράφονται σε άρουρες οι ουσίες που υπάρχουν στα χωριά των δυο µερίδων. Από 

τα χωριά Φιλωτερίδα, Θεαδέλφεια, Αργιάδα και Σεντρεµπαεί θα χρειαστεί από ένα 

άτοµο, από τη Φιλαγρίδα δύο, ενώ από τη µητρόπολη τριάντα· συνολικά 36 άτοµα 

για τον επιµερισµό. Η Φιλωτερίδα έχει µόνο Μαικηνατιανή ουσία, 10 άρουρες, ουσία 

η οποία περιελάµβανε κτήµατα διάσπαρτα σε 8 διαφορετικά χωριά του Φαγιούµ89. 

Ο Γάιος Μαικήνας ήταν ένας από τους πιο έµπιστους φίλους του Αυγούστου. 

Είχε αποκτήσει αρκετά κτήµατα σε όλη την Αίγυπτο, τα οποία µετά το θάνατό του τα 

κληροδότησε, µαζί µε όλη του την περιουσία, στον Αύγουστο. Η διαχείριση της 

κληρονοµιάς από τον αυτοκράτορα αποτέλεσε παράδειγµα και κανόνα για τους 

µεταγενέστερους αυτοκράτορες. Όπως είχε κάθε δικαίωµα να κάνει, σύµφωνα µε 

τους νόµους της κληρονοµιάς και της περιουσίας, δεν επέστρεψε τα κτήµατα στον 

έπαρχο της Αιγύπτου για να ενσωµατωθούν στη δηµόσια γη, αλλά τα µεταχειρίστηκε 

ως προσωπική του περιουσία. Από τότε τα κτήµατα αυτά είναι γνωστά ως 

Μαικηνατιανή ουσία, από το όνοµα του πρώτου ιδιοκτήτη τους, και πέρασαν 

αδιάσπαστα από τον ένα αυτοκράτορα στον άλλο, µέχρι να καταλήξουν στην 

υπηρεσία του ουσιακού λόγου την εποχή του Βεσπασιανού90. 

                                                           
88  Βλ. Poethke (1969) (=SB X 10512), σ. 79-80. 
89 Βλ. Poethke (1976) (=SB XIV 11657), σ. 106· Poethke (1969) (=SB X 10512), σ. 81. 
90 Για τη Μαικηνατιανή ουσία βλ. Parássoglou, σ. 15-6. 
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Στον P.Fay. 60 κάτοικος της Φιλωτερίδας πλήρωσε ενοίκιο ενός έτους για τη 

µίσθωση εδαφών του χωριού που ανήκαν στην Αντωνιανή ουσία. Αξιοσηµείωτο είναι 

το γεγονός πως αναφέρεται και το όνοµα του προηγούµενου µισθωτή, γεγονός που 

δεν ήταν σπάνιο91. Η Αντωνία ∆ρούσου ήταν κόρη του Μάρκου Αντώνιου και 

µητέρα του Γερµανικού. Απέκτησε αρκετές εκτάσεις στον Αρσινοΐτη, οι οποίες ήταν 

διασκορπισµένες σε πολλά χωριά του νοµού και αποτελούσαν µέρος της λεγόµενης 

Αντωνιανής ουσίας. Μετά το θάνατό της η περιουσία της πέρασε στο γιο της Κλαύδιο 

και τον εγγονό της Γάϊο92. 

Ο P.Athen. 50 V, του 2ου-3ου αιώνα µ.Χ., είναι ένας απολογισµός σοδειάς, 

αρκετά αποσπασµατικός. Ανάµεσα σε άλλα γίνεται λόγος για την Παλλαντιανή ουσία 

και για έναν prãktora Φιλωτερίδας, ένα άτοµο δηλαδή που είχε την ευθύνη να 

συγκεντρώνει χρήµατα για λογαριασµό του κράτους. ∆εν είναι όµως ξεκάθαρο αν η 

πρώτη αφορούσε το χωριό. Ο Αντώνιος Πάλλας, σκλάβος που απελευθερώθηκε από 

την Αντωνία ∆ρούσου ανάµεσα στο 31 και το 37 µ.Χ., απέκτησε µεγάλη δύναµη στα 

τέλη της αυτοκρατορίας του Κλαυδίου και στις αρχές του Νέρωνα. Η απόκτηση της 

περιουσίας του στην Αίγυπτο πρέπει να άρχισε από τα χρόνια που ήταν σκλάβος και 

συνεχίστηκε µετά την απελευθέρωσή του, αλλά µετά το θάνατό του, η Παλλαντιανή 

ουσία πέρασε στην κατοχή του Νέρωνα93. 

                                                           
91 Βλ. Parássoglou, σ. 12, σηµ. 36. 
92 Για την Αντωνιανή ουσία βλ. Parássoglou, σ. 17, 20-1, 70. 
93 Για την Παλλαντιανή ουσία βλ. Parássoglou, σ. 23-4. 
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Κεφάλαιο ∆. Φόροι 

Οι φόροι που εισέπρατταν οι Πτολεµαίοι και οι Ρωµαίοι από την Αίγυπτο 

ήταν πολλοί, ποικίλοι και εξαιρετικά αποδοτικοί. Χωρίζονταν σε δυο µεγάλες 

κατηγορίες: εκείνους που καταβάλλονταν σε χρήµα και εκείνους που καταβάλλονταν 

σε είδος. Οι φόροι αυτοί είτε ήταν κεφαλικοί, είτε επιβάλλονταν σε ολόκληρο το 

χωριό, είτε αφορούσαν συγκεκριµένη κατηγορία του πληθυσµού, όπως ήταν οι 

κληρούχοι ή ορισµένοι επαγγελµατίες. Τέλη επιβάλλονταν στους πολίτες και για την 

κατανάλωση µονοπωλιακών ειδών. Τριάντα ένας πάπυροι και τρία όστρακα που 

σχετίζονται µε τη Φιλωτερίδα αναφέρονται σε πληρωµές φόρων και οι περισσότεροι 

αποτελούν αποδείξεις πληρωµής των φόρων. 

Στον P.Tebt. III.2 1036, των αρχών του 2ου αιώνα π.Χ., καταγράφονται 

πληρωµές των φόρων fiatrikÒn, stefanikÚn και fulakitikÚn από κληρούχους της 

Θεαδέλφειας και της Φιλωτερίδας. Το fiatrikÚn ήταν ο ιατρικός φόρος που είχε 

επιβληθεί µόνο στους κληρούχους. Ο γιατρός στην πτολεµαϊκή περίοδο τελούσε υπό 

κρατικό έλεγχο. Οι πολίτες δεν του έδιναν χρήµατα, αλλά τον πλήρωνε η πολιτεία µε 

αυτό το φόρο94. Το stefanikÚn ήταν ένας τακτικός φόρος που πλήρωναν όλοι οι 

κάτοικοι και προέκυψε από τη συνήθεια προσφοράς χρυσού στεφάνου στο µονάρχη 

κατά την ανάρρησή του στο θρόνο95. Το fulakitikÒn, µέχρι τουλάχιστον τον 3ο 

αιώνα π.Χ., πλήρωναν µόνο οι κληρούχοι για την ενίσχυση της αστυνοµικής δύναµης. 

Μαζί µε το φόρο αυτό υπήρχαν και ειδικά fulakitikå που τα συνόδευαν 

περιγραφικοί όροι, όπως g∞w, émpel¤tidow, probãtvn, τα οποία εισπράττονταν 

για την προστασία των αγρών και των κοπαδιών, και τα οποία προφανώς 

καταβάλλονταν από τα άτοµα που ενδιαφέρονταν άµεσα για την προστασία της 

περιουσίας τους. Ένα από αυτά ήταν και το fulakitikÚn §rgasthr¤vn, το οποίο 

πλήρωσε η Φιλωτερίδα µαζί µε άλλα χωριά του Αρσινοΐτη (P.Gurob 27, του 3ου 

αιώνα π.Χ.). Το ποσό που κατέβαλε η Φιλωτερίδα, 44 δραχµές, ήταν από τα 

µεγαλύτερα και ο φόρος αφορούσε την πληρωµή για τους φύλακες της σιταποθήκης 

του χωριού96. 

                                                           
94 Για το fiatrikÚn βλ. Fraser I, σ. 373· ΙΙ, σ. 549, σηµ. 312. 
95  Για το stefanikÚn βλ. Wallace, σ. 281-4. 
96  Για το fulakitikÚn βλ. Wallace, σ. 146, 422. 
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Στον ίδιο πάπυρο, τον P.Gurob 27, χωριά του Αρσινοΐτη πληρώνουν τον 

κεφαλικό φόρο èlikÆ. Η παραγωγή του αλατιού αποτελούσε µονοπώλιο του κράτους 

και στην πτολεµαϊκή περίοδο όλοι οι ενήλικες πολίτες, ελεύθεροι και δούλοι, 

πλήρωναν στο κράτος φόρο για να τους το παράσχει. Μετά τη ρωµαϊκή κατάκτηση, ο 

φόρος µαρτυρείται µόνο στον Αρσινοΐτη και είναι πιθανό η επιβολή του να 

περιορίστηκε στους φορολογούµενους που πλήρωναν τη laograf¤a97. Στον 

P.Gurob 27, οι άντρες πληρώνουν από 4 οβολούς ο καθένας, ενώ οι γυναίκες από 1,5 

οβολό. Επειδή ο αριθµός των κατοίκων της Φιλωτερίδας ήταν από τους µεγαλύτερους 

σε σχέση µε τα υπόλοιπα χωριά, συνολικά 719 άντρες και γυναίκες µαζί98, η 

Φιλωτερίδα κατέβαλε µεγάλο ποσό. 

Ο P.Petrie III 66 a, γύρω στο 230-224 π.Χ., περιέχει πληρωµές από πωλητές 

λαδιού διαφόρων χωριών του Αρσινοΐτη. Από τη Φιλωτερίδα ο Cen∞siw και ο 

ÉApoll≈niow κατέβαλαν ένα ποσό σε χρήµα, το οποίο δεν σώζεται. Η παραγωγή 

του λαδιού αποτελούσε µονοπώλιο του κράτους και γι' αυτό το λόγο οι πωλητές 

λαδιού πλήρωναν φόρο στο κράτος για να έχουν το δικαίωµα να το πωλούν στα 

χωριά99. 

Ο P.Petrie III 117 a, που χρονολογείται γύρω στο 222 π.Χ., περιέχει 

πληρωµές από διάφορα χωριά και την πρωτεύουσα για τη nitrikÆ, φόρο για τη 

χρήση του νίτρου. Από τη Φιλωτερίδα πληρώνουν δύο ιδιώτες, ο ÉArtem¤dvrow 

ÉAgãyvnow και ο Semy∞w Te«tow, το ποσό των 60 δραχµών, το οποίο ήταν το 

µεγαλύτερο σε σχέση µε αυτό που πλήρωναν κάτοικοι άλλων χωριών. Μόνο η 

πρωτεύουσα πλήρωνε µεγαλύτερο ποσό από τη Φιλωτερίδα. Το νίτρο 

συγκαταλεγόταν στα µονοπώλια, συνεπώς οι ιδιώτες αυτοί πληρώνουν στο κράτος 

ένα ποσό για να τους το παράσχει100. 

Στον SB XXII 15592, που χρονολογείται στα µέσα του 2ου αιώνα π.Χ., 

υπάρχει ένας κατάλογος ατόµων, αντρών και γυναικών, από τη Φιλωτερίδα, τον 

οποίο συνέταξε κάποιος γραµµατέας, ίσως ο kvmogrammateÊw. Τα άτοµα φέρουν 

αιγυπτιακά, ελληνικά και ένα θρακιώτικο όνοµα (Sitãlkaw), το οποίο µαρτυρείται 

                                                           
97 Για το µονοπώλιο του αλατιού βλ. Wallace, σ. 183-4. Για τη laograf¤a βλ. παρακάτω, σ' 

αυτό το υποκεφάλαιο. 
98  Βλέπε Κεφάλαιο Β, "Πληθυσµός". 
99  Για το µονοπώλιο του λαδιού βλ. Wallace, σ. 184-7. 
100 Για τη µονοπωλιακή διάθεση του νίτρου βλ. W.Gr., σ. 252-3. 
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στην Αίγυπτο κυρίως τον 3ο και το 2ο αιώνα π.Χ. Είναι ο πρώτος καταγεγραµµένος 

Θρακιώτης (ή φορέας θρακιώτικου ονόµατος) στη Φιλωτερίδα101. ∆εν γνωρίζουµε 

για ποιο λόγο συντάχθηκε αυτός ο κατάλογος. Ίσως να αφορούσε µια συγκεκριµένη 

οµάδα κατοίκων της Φιλωτερίδας (όπως κάποιους επαγγελµατίες), η οποία έπρεπε να 

καταβάλει κάποιο φόρο102. 

Πληρωµές σε είδος καταγράφονται σε 10 παπύρους, από τους οποίους οι 6 

αφορούν επιµερισµό103. Από τους υπόλοιπους, ο P.Tebt. III.2 1040 περιέχει µια kat' 

êndra l¤sta gevrg«n, των αρχών του 2ου αιώνα π.Χ., στην οποία αναφέρεται ότι 

14 γεωργοί της Φιλωτερίδας πλήρωσαν φόρο σε είδος, κατά πάσα πιθανότητα σε 

δηµητριακά. Στους P.Iand. VII 138 και SB III 7200, του 2ου αιώνα µ.Χ., 

καταγράφονται πληρωµές σε σιτάρι από διάφορα χωριά του Φαγιούµ, τα οποία 

κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε τη µερίδα στην οποία ανήκουν· και στις δύο 

περιπτώσεις η Φιλωτερίδα πλήρωσε από τα µεγαλύτερα ποσά σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα χωριά της Θεµίστου. Στην πρώτη κατέβαλε 300 αρτάβες και στη δεύτερη 

24 αρτάβες σε δυο δόσεις, των 14 και 10 αρταβών. 

Ο P.Bingen 110, του 246-7 µ.Χ., είναι µια απόδειξη που εξέδωσε 

αντιπρόσωπος ενός διαχειριστή αυτοκρατορικού λατοµείου για λογαριασµό της 

Φιλωτερίδας. Αφορά την καταβολή του µεριδίου που αναλογούσε στο χωριό (to›w 

épÚ k≈mhw Filvter¤dow) σε φύλλα φοίνικα που απαιτούνταν για την κατασκευή 

σκοινιών για να σέρνουν τις πέτρες από το λατοµείο. Το µερίδιο, του οποίου η 

ποσότητα δεν αναφέρεται, αφορούσε το περασµένο έτος. Προφανώς είχε επιβληθεί 

µερίδιο σε διάφορα χωριά του Αρσινοΐτη για τις ανάγκες του λατοµείου, για το οποίο 

δεν γνωρίζουµε την τοποθεσία του. Λατοµεία στον Αρσινοΐτη αναφέρονται σε 

ελληνικούς παπύρους όλων των εποχών, ενώ κατά τη ρωµαϊκή περίοδο διακρίνονταν 

σε αυτοκρατορικά και µη αυτοκρατορικά, δηλαδή ιδιωτικά. Στον P.Bingen 110 

δηλώνεται πως ήταν αυτοκρατορικό µε τη φράση §p‹ kuriak∞w latom¤aw. 

Ελάχιστες φορές αναφέρονται στους παπύρους σκοινιά από φοίνικες. Υπάρχει µια 

απόδειξη από ένα άτοµο που συλλέγει προµήθειες από χωριά. Όµως εκεί οι χωρικοί 

                                                           
101  Βλ. Koskenniemi, σ. 61 (= SB XXII 15592). 
102  Κανένα από τα ονόµατα αυτού του καταλόγου δεν υπάρχει στην προσωπογραφία του Bart Van 

Beek και του Willy Clarysse. Βλ. "Εισαγωγή". 
103 Βλ. το σχετικό υποκεφάλαιο του Κεφαλαίου Γ. 
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τον εφοδιάζουν µε το υλικό στην τελική του µορφή, δηλαδή σκοινί, ενώ στον πάπυρο 

της Φιλωτερίδας το υλικό παραδίδεται ακατέργαστο104. 

Στον P.Ups. Frid 1 υπάρχει η διαθήκη του Σωτηρίχου, ενός κατοίκου της 

∆ιονυσιάδας, η οποία θα ισχύει µετά το θάνατό του. Συντάσσεται στις 24 Ιουλίου του 

48 µ.Χ. Εκτός από την περιουσία που διανέµεται, αναφέρεται πως αν ο δωρητής 

πεθάνει το έτος που συντάσσει τη διαθήκη, τότε ο γιος του, που κληρονοµεί και τα 

περισσότερα, αναλαµβάνει να πληρώσει τη δαπάνη που αναλογεί στον πατέρα του 

στα χωριά της Φιλωτερίδας και της Κανωπιάδας για τη µεταφορά των δηµητριακών, 

το λεγόµενο φόρο dragmathg¤aw και sakkhg¤aw. Η dragmathg¤a αφορά τα 

έξοδα µεταφοράς των δεµάτων που περιείχαν δηµητριακά από τους αγρούς στο 

αλώνι, ενώ η sakkhg¤a αφορά τα έξοδα µεταφοράς των δεµάτων που είχαν 

αλωνιστεί στη σιταποθήκη105. Οι φόροι καταβάλλονταν συνήθως τους µήνες Ιούνιο 

και Ιούλιο. Όσον αφορά το φόρο dragmathg¤aw και sakkhg¤aw καταβαλλόταν είτε 

σε είδος, είτε σε χρήµα, και µπορούσε να µοιραστεί σε δόσεις, όπως και οι υπόλοιποι 

φόροι. Άρα, αν ο Σωτήριχος πεθάνει τη χρονιά που κάνει τη διαθήκη του, ο γιος του 

θα πληρώσει είτε όλο το ποσό που του αναλογούσε, είτε τις δόσεις που απέµειναν. Το 

ύψος του φόρου αυτού βασιζόταν όχι µόνο στην ποσότητα των δηµητριακών που 

µεταφέρονταν, αλλά και στην απόσταση της µεταφοράς. ∆εν αναφέρεται στη διαθήκη 

αν ο Σωτήριχος καλλιεργούσε γη στη Φιλωτερίδα ή για ποιο λόγο έπρεπε να 

καταβάλει το συγκεκριµένο φόρο. Σύµφωνα µε τον εκδότη του παπύρου επρόκειτο 

για κεφαλικό φόρο που είχε επιβληθεί στους κατοίκους της ∆ιονυσιάδας, για 

λογαριασµό της Φιλωτερίδας και της Κανωπιάδας106. 

Σηµαντικές καινοτοµίες που αφορούσαν τη φορολογική πολιτική 

σηµειώθηκαν στον τοµέα των προσωπικών φόρων τη ρωµαϊκή εποχή. Οι συνεχώς 

αυξανόµενες οικονοµικές απαιτήσεις της Ρώµης οδήγησαν στην επιβολή 

περισσότερων κεφαλικών φόρων, οι οποίοι εξασφάλιζαν την ευκολότερη 

συγκέντρωση χρηµάτων και, κυρίως, σταθερές εισπράξεις, αφού δεν εξαρτιόνταν 

ούτε από την αποδοτικότητα της καλλιέργειας, ούτε από την ειλικρίνεια των 

φορολογουµένων. 

                                                           
104  Για τα λατοµεία της ρωµαϊκής περιόδου, καθώς και την αναφορά σε σκοινιά από φοίνικες στους 

παπύρους βλ. P.Bingen 110 εισαγωγή, σ. 431-2. 
105  Για το φόρο dragmathg¤aw και sakkhg¤aw βλ. Wallace, σ. 33-5. Για τη dragmathg¤a βλ. 

επιπλέον Schnebel, σ. 168-172. 
106 Βλ. P.Ups. Frid 1, σηµείωση στους στ. 12-3. 
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Η συστηµατική απογραφή του πληθυσµού της Αιγύπτου αποτέλεσε τη βάση 

για την ανάπτυξη και την κατανοµή της φορολογίας, ιδιαίτερα της κεφαλικής. Η 

απογραφή είχε πιθανότατα καθιερωθεί ήδη από τον Πτολεµαίο ∆΄, ο οποίος πρώτος 

επέβαλε κεφαλικό φόρο, τη λεγόµενη sÊntajh. Την πτολεµαϊκή περίοδο η 

απογραφή του πληθυσµού γινόταν κάθε χρόνο και αποτελούσε τη βάση για τη 

σύνταξη καταλόγου από τη διοίκηση του των ατόµων που υπόκειντο σε φορολογία, 

τη λεγόµενη laograf¤a. Το σύστηµα των Πτολεµαίων τροποποίησαν οι Ρωµαίοι, 

οι οποίοι πραγµατοποιούσαν kat' ofik¤an épografØ του πληθυσµού κάθε 14 

χρόνια και ονόµασαν laograf¤a τον ετήσιο κεφαλικό φόρο. 

Η πρώτη απογραφή των Ρωµαίων πρέπει να έγινε το 5/6 µ.Χ. και η τελευταία 

το 257/8 µ.Χ.107. Ο λόγος για τον οποίο καθιερώθηκε περιοδικός χρόνος 14 ετών για 

την απογραφή είναι διότι από τον κεφαλικό φόρο πλήττονταν οι άντρες που είχαν 

συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. Γι' αυτό και κάθε 14 χρόνια οι υπήκοοι 

καλούνταν µε διάταγµα του επάρχου να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους και 

να υποβάλουν τις δηλώσεις τους. Για το σκοπό αυτό ήταν υποχρεωτική η παρουσία 

των υπόχρεων ενώπιον της αρχής, καθώς µάλιστα επιβαλλόταν η αναγραφή στη 

δήλωση των ιδιαίτερων εξωτερικών χαρακτηριστικών τους. Στην απογραφή οι 

ιδιοκτήτες σπιτιών είχαν την υποχρέωση να καταθέσουν στις αρµόδιες τοπικές αρχές 

καταλόγους όσων κατοικούσαν κάτω από την ίδια στέγη ή τυχόν ενοικιαστών τους, 

Επίσης, ανέφεραν την ακριβή τοποθεσία του ακινήτου καθώς και το ποσοστό του 

σπιτιού που ήταν στην κατοχή τους. 

Οι απογραφές υποβάλλονταν, όσον αφορά τους κατοίκους των µητροπόλεων, 

στον grammat°a t∞w mhtropÒlevw, ενώ όσον αφορά τους κατοίκους των χωριών, 

στον kvmogrammat°a και στον laogrãfon k≈mhw. Αντίγραφα των δηλώσεων 

αυτών στέλνονταν από τις κατά τόπους αρχές στην κεντρική φορολογική αρχή, τη 

BiblioyÆkh t«n Dhmos¤vn LÒgvn ή Dhmos¤an BiblioyÆkhn. Με βάση τα 

αρχεία των νοµών, που ενηµερώνονταν σχολαστικά κάθε χρόνο για νέες γεννήσεις ή 

θανάτους, γινόταν η κατανοµή των προσωπικών φόρων και, κυρίως, ο κατάλογος των 

ατόµων που όφειλαν να πληρώσουν τη laograf¤a. Από την καταβολή της 

εξαιρούνταν οι Ρωµαίοι πολίτες, οι πολίτες της Αλεξάνδρειας και ορισµένοι ιερείς, 

ενώ από τους Έλληνες, άλλοι απαλλάσσονταν ολοσχερώς και άλλοι εν µέρει. Πλήρη 

                                                           
107  Αναλυτικό κατάλογο όλων των ρωµαϊκών απογραφών βλ. στο Pestman, σ. 194. 
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ατέλεια παραχωρούσε το κράτος επίσης σε ορισµένους υπαλλήλους του, τους 

basilikoÁw grammate›w, τους topogrammate›w και τους kvmogrammate›w, 

αλλά και στις γυναίκες και τους Íphrete›w· µέχρι την εποχή του Τιβέριου Íphrete›w 

θεωρούνταν όσοι είχαν συµπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, αργότερα όσοι 

είχαν συµπληρώσει το 62ο και τον 3ο αιώνα το 65ο έτος της ηλικίας τους. 

Ο υπόλοιπος πληθυσµός διαιρέθηκε σε δύο κατηγορίες: οι κάτοικοι των 

µητροπόλεων αποτέλεσαν την ευνοηµένη οµάδα του πληθυσµού και πλήρωναν 

µειωµένο φόρο, το µισό του συνολικού ποσού για κάθε νοµό, ενώ οι κάτοικοι των 

χωριών πλήρωναν ολόκληρο το ποσό, το οποίο διέφερε από νοµό σε νοµό. 

Μεγαλύτερα ποσά είχαν επιβληθεί στην Κάτω Αίγυπτο, ιδιαίτερα στον Αρσινοΐτη (20 

δραχµές για τους µητροπολίτες, 40 για τους κατοίκους των χωριών), και χαµηλότερα 

στους νοµούς της Άνω Αιγύπτου. Το υψηλό ποσό για τον Αρσινοΐτη, το οποίο ήταν 

πολύ υψηλότερο από αυτό που είχε επιβληθεί σε άλλους νοµούς, οφείλεται στο 

γεγονός ότι το αρδευτικό σύστηµα που είχε αναπτυχθεί στην περιοχή από τους 

Πτολεµαίους την είχε καταστήσει την πλουσιότερη αγροτική περιοχή της Αιγύπτου· 

και έτσι το κράτος επέβαλε στους κατοίκους της βαρύτερο φόρο. Η ελαφρότερη 

φορολόγηση των µητροπολιτών ήταν προνόµιο κληρονοµικό, γι' αυτό η εισδοχή νέων 

µελών στην τάξη αυτή περνούσε από αυστηρό έλεγχο. Κάθε χρόνο, όσοι δεν είχαν 

συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, υποβάλλονταν στη διαδικασία της 

§pikr¤sevw, για να καθορίσουν οι αρχές ποιοι γίνονταν δεκτοί στην προνοµιούχο 

τάξη των §pikekrim°nvn, σε αντίθεση µε τους laografoÊmenouw, οι οποίοι ήταν 

υποχρεωµένοι να καταβάλλουν ολόκληρη τη laograf¤a. Η τελευταία 

καταβαλλόταν σε µηνιαίες δόσεις των 4 δραχµών και των πολλαπλασίων τους (8, 12, 

κ.ο.κ.) στους prãktorew érgurik«n, δηλαδή στους δηµόσιους εισπράκτορες108. Σε 

πάπυρο που βρέθηκε στη Φιλωτερίδα, τον P.Fay. 303 του 153 µ.Χ., όπως και σε 

πάπυρο της γειτονικής Ευηµερείας109, ο Ερµίας, grammateÁw praktÒrvn, εκδίδει 

αποδείξεις laograf¤aw. ∆υστυχώς από τον πάπυρο της Φιλωτερίδας δεν σώζονται 

περισσότερες λεπτοµέρειες, ούτε για τα πρόσωπα που πλήρωσαν το φόρο, ούτε για το 

ύψος της πληρωµής. 

                                                           
108  Για τη laograf¤a βλ. Wallace, σ. 116-134. 
109  Τον P.Fay. 278 = SB XX 14142. 
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Στους προσωπικούς φόρους της ρωµαϊκής περιόδου συγκαταλεγόταν και η 

συντήρηση των λουτρών, τα οποία υπήρχαν από την πτολεµαϊκή περίοδο. Όταν οι 

Μακεδόνες και οι Έλληνες ακόλουθοι των Πτολεµαίων εγκαταστάθηκαν στην 

Αίγυπτο, καθιέρωσαν µια κοινωνική ζωή παρόµοια µε αυτή που είχαν συνηθίσει στις 

πατρίδες τους. Κυρίαρχο στοιχείο της ζωής τους εκεί ήταν το γυµνάσιο και το 

λουτρό. Στην Αίγυπτο δηµιουργήθηκαν δηµόσια λουτρά που τα κατείχαν ιδιώτες και 

τα οποία αποτέλεσαν σηµαντική πηγή εσόδων για τους Πτολεµαίους, καθώς 

σώζονται αρκετές αποδείξεις φόρων από την πτολεµαϊκή περίοδο. Ο φόρος αυτός 

συνεχίστηκε και υπό τη ρωµαϊκή διοίκηση, αλλά δεν έπαιζε πια σηµαντικό ρόλο στα 

έσοδα του κράτους, αφού σώζονται ελάχιστες αποδείξεις από τη ρωµαϊκή εποχή. 

Όταν οι Ρωµαίοι ανέλαβαν τη διοίκηση της Αιγύπτου, καθιέρωσαν δηµόσια 

λουτρά που διατηρούνταν από τη φορολογία. Τέτοια λουτρά βρέθηκαν σε αρκετά 

χωριά του Φαγιούµ, όπως την Ευηµερεία, την Καρανίδα, τη Θεαδέλφεια και τη 

Φιλωτερίδα. Η αναφορά όµως σε fÒro balane¤ou το 6-7 µ.Χ. µάλλον δείχνει πως 

τα ιδιωτικά λουτρά συνέχισαν να υπάρχουν στην αρχή της ρωµαϊκής διοίκησης ή 

ιδιώτες ενθαρρύνθηκαν την περίοδο αυτή να νοικιάσουν δηµόσια λουτρά που είχαν 

χτιστεί από το κράτος. 

Η ετήσια εισφορά τη ρωµαϊκή εποχή ήταν κυρίως 2 δραχµές, ενώ υπάρχουν 

και αναφορές για 4 δραχµές. Το ποσό αυτό ήταν κεφαλικός φόρος και το πλήρωναν 

όλοι οι φορολογούµενοι, ανεξάρτητα από το αν χρησιµοποιούσαν το λουτρό ή όχι. 

Για καλύτερη διευκόλυνση των πολιτών, το ποσό αυτό συχνά καταβαλλόταν σε δύο 

δόσεις: η πρώτη, η µεγαλύτερη, καταβαλλόταν µεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου, µαζί 

µε τη laograf¤a, ενώ η µικρότερη, η δεύτερη, µαζί µε το xvmatikÚn για τη 

συντήρηση του αρδευτικού συστήµατος από Ιούλιο µέχρι ∆εκέµβριο. Ακόµη και 

ναοί, κυρίως στις Θήβες, κατείχαν ένα ή περισσότερα λουτρά σε διάφορα µέρη και ο 

φόρος στους ναούς πληρωνόταν συνήθως σε είδος (σιτάρι), το οποίο ήταν τόσο 

γνωστό, που σχεδόν ποτέ δεν καταγράφεται στις αποδείξεις110. ∆ύο όστρακα που 

αφορούν τη Φιλωτερίδα είναι αποδείξεις πληρωµών efiw lÒgon balaneutikoË από 

δύο κατοίκους του χωριού. Στο πρώτο, το SB XX 14383, του Μαΐου του 28 µ.Χ., µια 

γυναίκα κατέβαλε 2 δραχµές, ενώ στο δεύτερο, το O.Fay. 5, του Αυγούστου του 34 

µ.Χ., ένας άντρας κατέβαλε ένα ποσό σε οβολούς. Στην πρώτη περίπτωση 

                                                           
110  Για τα λουτρά βλ. Wallace, σ. 155-9. Για τις αποδείξεις που αφορούν fÒro balane¤ou / 

balaneutikÚn βλ. επίσης Sijpestein (1987), σ. 201-4 (= SB XX 14383). 



 50

καταβλήθηκε ολόκληρος ο φόρος και στη δεύτερη η τελευταία -και µικρότερη- δόση 

του. 

Σε 3 παπύρους καταγράφονται πληρωµές φόρων σε χρήµα που σχετίζονται µε 

τις καθηµερινές δραστηριότητες των κατοίκων. Στον P.Tebt. III.2 872, του 3ου αιώνα 

π.Χ., καταγράφονται πληρωµές φόρων από διάφορα χωριά της Θεµίστου, που 

αφορούν µυλωνάδες (sitopoioÊw), πωλητές ψωµιού (kayarop«lew) και πωλητές 

κρέατος (kreop«lew). 

Στον P.Lond. II 297 b, του 119 µ.Χ., καταβλήθηκε το §gkÊklion t°low για 

την πώληση σπιτιού στη Φιλωτερίδα που ανήκε σε έναν κάτοικο της µητρόπολης. Το 

§gkÊklion t°low ήταν φόρος για τη µεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας, ο οποίος 

την πτολεµαϊκή περίοδο κυµαινόταν από 5-10% επί της αξίας του ακινήτου, ενώ τους 

δυο πρώτους αιώνες της ρωµαϊκής κυριαρχίας ήταν σταθερός στο 10%. Στον πάπυρο 

αυτό δεν σώζεται το ποσό που καταβλήθηκε, αλλά δηλώνεται ότι πωλήθηκε ένα 

µέρος του σπιτιού111. 

Στον P.Amh. II 114, του 16ου έτους του Αδριανού (131 µ.Χ.), κάτοικος της 

Φιλωτερίδας πληρώνει το αξιοσέβαστο ποσό των 159 δραχµών και 3 οβολών για τα 

katakr¤mata του 12ου έτους του Αδριανού. Τα katakr¤mata αποτελούσαν 

πρόστιµο για την καθυστέρηση πληρωµών φόρων112. 

Υπάρχουν 5 αποδείξεις πληρωµών σε χρήµα που δεν αναφέρουν την αιτία της 

πληρωµής. Στον P.Petrie III 117 e, του 3ου αιώνα π.Χ., καταγράφονται πληρωµές 

φόρων από διάφορα χωριά του Αρσινοΐτη. ∆εν αναφέρεται το όνοµα του φόρου, αλλά 

για µια ακόµη φορά η Φιλωτερίδα κατέβαλε ένα από τα µεγαλύτερα ποσά σε σχέση 

µε τα υπόλοιπα χωριά. 

Στον P.Tebt. III.2 1069, του 2ου αιώνα π.Χ., υπάρχει ένας κατάλογος χωριών, 

ανάµεσα στα οποία και η Φιλωτερίδα, από τα οποία έχουν συλλεγεί πληρωµές σε 

χρήµα. ∆υστυχώς όµως δεν σώζεται ούτε η αιτία της πληρωµής ούτε το ποσό που 

έδωσε κάθε χωριό. 

Το O.Fay. 1, του 25 π.Χ., είναι µια απόδειξη πληρωµής 4 δραχµών από έναν 

κάτοικο Φιλωτερίδας. ∆εν καταγράφεται η αιτία της πληρωµής, αλλά το ποσό αυτό 

δεν αποκλείεται να αποτελούσε µια δόση της laograf¤aw. 

                                                           
111  Για το §gkÊklion t°low βλ. Wallace, σ. 227-231. 
112 Για τα katakr¤mata βλ. Wallace, σ. 29, 321. 
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Στον P.Athen. 43 V, γύρω στο 131 µ.Χ., καταγράφονται πληρωµές από 

µουσικούς 5 χωριών της Θεµίστου, αλλά δεν φαίνεται ο λόγος της πληρωµής. Από τη 

Φιλωτερίδα πλήρωσαν 5 µουσικοί, διαφορετικά ποσά ο καθένας από αυτούς. 

Ο P.Fay. 306, του 145 µ.Χ., είναι µια απόδειξη πληρωµών, συνολικού ποσού 

20 δραχµών, για κάποιο φόρο που επιβλήθηκε στη Φιλωτερίδα πάνω στα genÆmata. 

Τα τελευταία αναφέρονταν σε όλους τους καρπούς που µαζεύονταν από τη 

συγκοµιδή113. 

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν οι 3 CPR VIII 1, 2, 6, του 1ου - 2ου αιώνα 

µ.Χ., που είναι φορολογικοί κατάλογοι όπου καταγράφονται διάφορα χωριά µαζί µε 

ονόµατα κατόχων γης. ∆υστυχώς όµως είναι αρκετά αποσπασµατικοί και δεν 

αναφέρουν ούτε την ονοµασία του φόρου, ούτε τα ποσά πληρωµής. Το µοναδικό 

στοιχείο που προσφέρουν είναι ονόµατα κατοίκων της Φιλωτερίδας. 

Η λέξη fÒrow στις εκµισθώσεις δηµόσιας ή ιδιωτικής γης της ρωµαϊκής 

περιόδου σηµαίνει ενοίκιο. Η γη που ανήκε στο κράτος ή ήταν µέρος των ουσιών 

δινόταν συχνά προς ενοικίαση, ιδιαίτερα αν δεν επρόκειτο να καλλιεργηθεί σε αυτή 

σιτάρι ή κριθάρι. Το ενοίκιο αυτό, που καταβαλλόταν σε χρήµα, δεν ήταν σταθερό, 

γιατί υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στην αξία της γης που νοίκιαζε η πολιτεία. Τις 

υψηλότερες τιµές είχαν τα χωράφια στα οποία καλλιεργούσαν αµπέλια και 

χουρµάδες. Στον P.Fay. 60, του 2ου αιώνα µ.Χ., κάτοικος της Φιλωτερίδας πληρώνει 

160 δραχµές fÒro foin¤kvn, για τη µίσθωση εδαφών που ανήκαν στην Αντωνιανή 

ουσία114. Το ενοίκιο καταβαλλόταν το επόµενο έτος από εκείνο που είχε καλλιεργηθεί 

η γη και αφού είχε συλλέξει ο µισθωτής τη σοδειά του. Οι χουρµάδες ήταν πολύ 

χρήσιµοι στους Αιγυπτίους, καθώς µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε φάρµακα, 

στέγες, καλάθια, σχοινιά, βούρτσες όπως επίσης και στην ταρίχευση µούµιας115. 

Στον P.Fay. 61, του 3ου αιώνα µ.Χ., που βρέθηκε στην Ευηµερεία, βοσκός 

από τη Φιλωτερίδα πληρώνει 48 δραχµές Íp¢r fÒrou nom«n, για τη µίσθωση 

δηµόσιων βοσκότοπων. Το ύψος του ποσού καθοριζόταν από τον αριθµό των ζώων 

                                                           
113  Βλ. WB I, IV, λήµµα g°nhma. 
114  Για το fÒro foin¤kvn βλ. Wallace, σ. 71. Για την καλλιέργεια χουρµάδων στο τµήµα της 

Αντωνιανής ουσίας που βρισκόταν στη Φιλωτερίδα βλ. Parássoglou, σ. 47. 
115  Για τη χρήση των χουρµάδων βλ. Germer, σ. 232-3. 
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που χρησιµοποιούσαν το βοσκότοπο. Για κάθε πρόβατο ο βοσκός πλήρωνε περίπου 1 

δραχµή και 2 οβολούς116. 

Οι εκδότες του P.Fay. 305, του 3ου αιώνα µ.Χ., δεν εξέδωσαν τον πάπυρο 

αλλά αναφέρουν ότι το περιεχόµενο του αφορά καταβολή ενοικίου από ένα γεωργό, 

για την ενοικίαση γης κοντά στη Φιλωτερίδα. 

Όταν το ενοίκιο καταβαλλόταν σε είδος, ονοµαζόταν §kfÒrion. Ο P.Corn. 

41, του 152 µ.Χ., είναι µια απόδειξη τράπεζας στη ∆ιονυσιάδα, όπου καταγράφεται η 

πληρωµή των §kfor¤vn από έναν κάτοικο Φιλωτερίδας σε µια γυναίκα, κάτοικο 

∆ιονυσιάδας. Τράπεζες υπήρχαν αρκετές από το ξεκίνηµα της πτολεµαϊκής εποχής 

και αποτελούσαν µονοπώλιο του κράτους. Εκτός από την κεντρική basilikØ 

trãpeza της Αλεξάνδρειας, παρόµοιες υπήρχαν στις µητροπόλεις και παρακλάδια 

τους υπήρχαν στα πιο πυκνοκατοικηµένα χωριά και στις µερίδες του Αρσινοΐτη. 

Παράλληλα, το κράτος εκµίσθωνε σε ιδιώτες, µε τη διαδικασία της δηµοπρασίας, το 

δικαίωµα να δηµιουργήσουν ιδιωτική τράπεζα σε ορισµένο τόπο και για ορισµένο 

χρονικό διάστηµα. Τον 3ο αιώνα π.Χ. υπήρχαν από 3 βασιλικές τράπεζες σε κάθε 

µερίδα του Αρσινοίτη, ενώ ήδη από το 2ο αιώνα π.Χ. υπήρχαν 2 ιδιωτικές στη 

Θεµίστου. Όπως προκύπτει από δηµοτικούς παπύρους του 3ου αιώνα π.Χ., 7 χωριά 

στα βορειοδυτικά της Θεµίστου είχαν συναλλαγές µε µια βασιλική τράπεζα. 

Πρόκειται για τα χωριά: Απιάς, Αρσινόη, Βερενικίς Αιγιαλού, Απολλωνιάς, 

Λυσιµαχίς, Φιλαγρίς και Φιλωτερίς. ∆εν αναφέρεται όµως σε ποιο από αυτά 

βρισκόταν η τράπεζα. Επειδή τα 3 πρώτα και η Φιλωτερίδα διέθεταν βασιλική 

σιταποθήκη, είναι πιθανό η τράπεζα να βρισκόταν σε ένα από τα υπόλοιπα117. 

Στις τράπεζες κατέθεταν οι φοροεισπράκτορες τους φόρους που 

συγκέντρωναν για λογαριασµό του κράτους, ενώ από αυτές πληρώνονταν οι 

αξιωµατούχοι του κράτους και οι στρατιώτες. Επίσης, ήδη από την πτολεµαϊκή 

περίοδο και ιδιαίτερα τη ρωµαϊκή, οι φορολογούµενοι κατέθεταν τους φόρους 

απευθείας σε τράπεζα, παρουσία των φοροεισπρακτόρων. Εκτός από την είσπραξη 

εσόδων και τις πληρωµές των υπαλλήλων του κράτους, οι τράπεζες χρησίµευαν για 

την κατάθεση χρηµάτων από ιδιώτες, την πληρωµή σε τρίτους, τη µεταφορά 

κεφαλαίων, συχνά µεγάλων χρηµατικών ποσών, σε άλλες τράπεζες ή σε άλλους 

λογαριασµούς, ενώ παράλληλα λειτουργούσαν ως γραφεία συναλλάγµατος και 
                                                           

116  Για το fÒro nom«n βλ. Wallace, σ. 86-8. 
117  Βλ. Bogaert, σ. 351-4. 
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εξέδιδαν δάνεια βάζοντας υποθήκη γη ή πολύτιµα αντικείµενα. Για κάθε πληρωµή ή 

είσπραξη που γινόταν, η τράπεζα συνέτασσε αναφορά, τη λεγόµενη diagrafØ 

trap°zhw, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των τραπεζιτών έφερε ελληνικά 

ονόµατα118. 

Ο Westermann και ο Kraemer, εκδότες του P.Corn. 41, βασισµένοι στη 

γενικά αποδεκτή αντίληψη ότι στις τράπεζες διεκπεραιώνονταν µόνο χρηµατικές 

συναλλαγές, υποστήριξαν ότι στον πάπυρο αυτό η diagrafØ trap°zhw δείχνει πως 

ή και οι δύο συµβαλλόµενοι είχαν λογαριασµό στην τράπεζα και η πληρωµή 

πραγµατοποιήθηκε µε µεταφορά χρηµατικού ποσού, ή ο µισθωτής κατέθεσε χρήµατα 

στο λογαριασµό της εκµισθώτριας119. Παρόµοια περιγράφεται το περιεχόµενο του 

P.Corn. 41 και στην ιστοσελίδα του παπυρολογικού ινστιτούτου του Πανεπιστηµίου 

της Χαϊδελβέργης, ότι δηλαδή αφορά έµβασµα, εντολή µεταφοράς χρηµατικού ποσού 

σε τραπεζικό λογαριασµό120. Το §kfÒrion όµως ήταν το µίσθωµα που καταβαλλόταν 

σε είδος για την ενοικίαση αγροτικής γης, και µάλιστα δηµόσιας121. Εποµένως στον 

πάπυρο αυτό έχουµε υπενοικίαση αγροτικής γης, αφού η εκµισθώτρια θα την είχε 

νοικιάσει από το κράτος. Η µόνη περίπτωση όπου το §kfÒrion καταβαλλόταν σε 

χρήµα ήταν όταν καθυστερούσε ο µισθωτής να εξοφλήσει το χρέος του µε συνέπεια ο 

εκµισθωτής να έχει δικαίωµα να ζητήσει να του καταβληθεί χρηµατική αποζηµίωση 

ή, σε χρήµα πάλι, µεγαλύτερη αξία από το καταβλητέο µίσθωµα. Μια τέτοια ρήτρα 

οριζόταν από την αρχή της σύµβασης που συνέτασσαν οι δύο συµβαλλόµενοι. Στην 

περίπτωση αυτή όµως ο µισθωτής δεν πλήρωνε τα §kfÒria, δηλαδή το µίσθωµα που 

είχε συµφωνήσει να καταβάλει, αλλά πρόστιµο122. Στον P.Corn. 41 όµως αναφέρεται 

πως ο µισθωτής πλήρωσε τα §kfÒria toË §nest«tow ¶touw, συνεπώς δεν 

υφίσταται λόγος επιβολής προστίµου. 

Το πρόβληµα που προκύπτει είναι αν η τράπεζα δεχόταν πληρωµές σε είδος. 

Η άποψη που επικρατούσε στους µελετητές του θέµατος µέχρι και τη δεκαετία του 

                                                           
118  Για τις τράπεζες βλ. Wallace, σ. 287-8, 300-1, 312-3, 319-320· P.Athen. 10, σηµείωση στους στ. 

4-5· Taubenschlag, σ. 676-8· Lewis (1986), σ. 46-5· Lewis (1983), σ. 147-8. 
119  Βλ. P.Corn. 41, εισαγωγή. 
120  Βλ. την ιστοσελίδα http://aquila.papy.uni-heidelberg.de/Hauptregister/FMPro?-

db=hauptregister%5f&Publikation=corn&Nummer=41&-format=DFormVw.htm&-lay=Einzel&-
max=1&-skip=0&-token=25&-find 

121 Βλ. Wallace, σ. 71-2, 95, 338, 350, 386. 
122  Βλ. P.Athen. 14, σηµείωση στους στ. 26-8. 
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1980 ήταν ότι στις τράπεζες γινόταν διακίνηση µόνο χρήµατος. Στις συναλλαγές που 

αφορούσαν πληρωµές σε είδος οι πολίτες απευθύνονταν στο yhsaurÒ, δηλαδή στη 

δηµόσια σιταποθήκη. Την εικόνα αυτή ανέτρεψε ο Bogaert, ο οποίος συγκέντρωσε 13 

diagrafåw trap°zhw, από τις 2.500 περίπου που έχουν εκδοθεί µέχρι τώρα, στις 

οποίες καταγράφονται τραπεζικές συναλλαγές σε είδος. Οι τράπεζες αγόραζαν και 

πωλούσαν ασηµικά, έδιναν δάνεια υποθηκεύοντας κρασί, έδιναν δάνεια σε είδος 

(σιτάρι), αγόραζαν είδη από ιδιώτες (σιτάρι, λάδι) και παραλάµβαναν πληρωµές και 

φόρους σε είδος123. 

Στους παπύρους που συγκέντρωσε ο Bogaert για να στηρίξει την άποψή του 

καταγράφονται δύο πληρωµές φόρων, εκ των οποίων η µια ήταν τα §kfÒria. ∆εν 

αναφέρεται όµως στον P.Corn. 41, αλλά σε δηµοτικό πάπυρο του 2ου αιώνα π.Χ., 

όπου µαρτυρείται η πληρωµή των §kfor¤vn σε βασιλική τράπεζα. Σύµφωνα µε τον 

Bogaert τις συναλλαγές σε είδος πραγµατοποιούσαν οι βασιλικές / δηµόσιες τράπεζες 

ήδη από την πτολεµαϊκή περίοδο, ενώ οι ιδιωτικές µόνο στη ρωµαϊκή. Αυτό ίσως 

οφειλόταν στην επίδραση του ρωµαϊκού δικαίου, όπου αναφέρεται ότι οι τραπεζίτες 

στις συναλλαγές τους έπρεπε να ανταλλάσσουν όµοια πράγµατα: χρήµα µε χρήµα, 

σιτάρι µε σιτάρι, κρασί µε κρασί124. Στον P.Corn. 41, του 152 µ.Χ., η τράπεζα που 

εξέδωσε την απόδειξη ήταν ιδιωτική, λειτουργούσε ήδη 20 χρόνια στη ∆ιονυσιάδα125 

και ονοµαζόταν PalamÆdouw ka‹ metÒxvn trãpeza Dionusiãdow. 

Εποµένως, στον P.Corn. 41 καταγράφεται η πληρωµή του ενοικίου σε είδος 

από κάτοικο Φιλωτερίδας σε κάτοικο ∆ιονυσιάδας για την υπενοικίαση αγροτικής 

γης, και µε αυτή τη diagrafØ trap°zhw ο αριθµός των αποδείξεων για τις 

συναλλαγές των τραπεζών σε είδος ανέρχεται σε 14 (στις 2.500). 

                                                           
123  Βλ. Bogaert, σ. 397-406. Οι απόψεις του Bogaert έγιναν δεκτές από τους µεταγενέστερους 

µελετητές· βλ. ενδεικτικά Gehrke, σ. 249. 
124  Βλ. Bogaert, σ. 405-6. 
125  Βλ. P.Corn. 41, εισαγωγή. 
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Κεφάλαιο Ε. Αρχείο Ηρωνείνου 

Αρχείο του Ηρωνείνου αποκαλείται µια µεγάλη συλλογή εγγράφων, κυρίως 

επιστολών αλλά και αρκετών λογαριασµών, που προέρχεται από τον Αρσινοΐτη και 

χρονολογείται τον 3ο αιώνα µ.Χ.126. Η συλλογή µπορεί να διαιρεθεί σε αρκετές 

υποοµάδες που αφορούν συγκεκριµένους ανθρώπους ή θέµατα, αλλά ο κύριος όγκος 

των εγγράφων αφορά τη διαχείριση µιας µεγάλης ιδιωτικής περιουσίας, της 

λεγόµενης περιουσίας του Απιανού, που ονοµάστηκε έτσι από τον κάτοχό της κατά 

το µεγαλύτερο µέρος της περιόδου στην οποία ανήκουν τα έγγραφα. Το αρχείο πήρε 

το όνοµα του Ηρωνείνου, επειδή αυτός ήταν ο παραλήπτης των περισσοτέρων από τις 

σωζόµενες επιστολές και είχε συντάξει πολλούς από τους λογαριασµούς· ήταν για 19 

χρόνια διαχειριστής του τµήµατος της περιουσίας που βρισκόταν στο χωριό 

Θεαδέλφεια. 

Γύρω στους 450 παπύρους που ανήκουν ή σχετίζονται µε το αρχείο του 

Ηρωνείνου έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα, γεγονός που το καθιστά το µεγαλύτερο 

αρχείο από τη ρωµαϊκή Αίγυπτο, ενώ υπάρχουν ακόµη γύρω στους 600 

αδηµοσίευτους παπύρους, που περιέχουν κυρίως λογαριασµούς. Από αυτούς που 

έχουν εκδοθεί, 18 σχετίζονται µε τη Φιλωτερίδα127. Έναν πολύ καλό και 

εµπεριστατωµένο οδηγό του αρχείου αποτελεί το βιβλίο του Rathbone128. Οι πάπυροι 

αυτοί ανακαλύφθηκαν κυρίως σε σκουπιδότοπο της Θεαδέλφειας µετά τις ανασκαφές 

που πραγµατοποίησαν εκεί ο Grenfell και ο Hunt το 1898-9. Ήδη από τις αρχές του 

προηγούµενου αιώνα οι πάπυροι του αρχείου αγοράστηκαν και διασκορπίστηκαν σε 

τουλάχιστον 20 διαφορετικές παπυρολογικές συλλογές και συνεπώς σε αρκετές 

περιπτώσεις δεν είναι σίγουρη η προέλευσή τους. 

Η περιουσία του Απιανού ήταν µια από τις µεγάλες ιδιωτικές περιουσίες που 

υπήρχαν στον Αρσινοΐτη τον 3ο αιώνα µ.Χ. Οι τελευταίες έµοιαζαν µεταξύ τους 

αρκετά όσον αφορά τη σύνθεση και την οργάνωση. Αποτελούνταν από τοπικές 

                                                           
126  Με τον όρο αρχείο οι παπυρολόγοι εννοούν µια οµάδα από -ανόµοια ίσως- ιδιωτικά ή δηµόσια 

έγγραφα και λογοτεχνικά κείµενα για τα οποία υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι ανακαλύφθηκαν όλα 
µαζί σε ένα σηµείο, αλλά πιθανόν να έχουν διασκορπιστεί µετά την ανακάλυψή τους σε διαφορετικές 
συλλογές. Βλ. Turner, σ. 75. 

127  Ο Bart Van Beek και ο Willy Clarysse στη µελέτη τους για τη Φιλωτερίδα αναφέρουν πως µόνο 
16 πάπυροι του αρχείου σχετίζονται µε το χωριό, συµπεριλαµβανοµένου και του P.Flor. I 69, ο οποίος 
όµως δεν αφορά τη Φιλωτερίδα. Βλ. "Εισαγωγή". 

128  Βλ. Rathbone. Στις σ. 1-2 αναφέρεται στην προγενέστερη βιβλιογραφία για το αρχείο του 
Ηρωνείνου. 
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διοικητικές µονάδες, τις λεγόµενες φροντίδες, που βρίσκονταν στα χωριά και 

περιελάµβαναν διάσπαρτα κοµµάτια αγροτικής γης και άλλα κτήµατα του χωριού. Η 

κεντρική διοίκηση βρισκόταν στην Αρσινόη, την πρωτεύουσα του νοµού. Οι 

περιουσίες αυτές διέφεραν ως προς το µέγεθος, ανάλογα µε τον αριθµό των 

φροντίδων από τις οποίες απαρτίζονταν. Ο Απιανός είχε φροντίδες σε περισσότερα 

από 30 χωριά του Αρσινοΐτη, και κατά πάσα πιθανότητα κατείχε παρόµοιες 

περιουσίες και σε άλλους νοµούς της Αιγύπτου. 

Ο Αυρήλιος Απιανός γεννήθηκε γύρω στο 200 µ.Χ. και πέθανε το 260 µ.Χ. 

∆ιετέλεσε βουλευτής και ανώτερος αξιωµατούχος της Αλεξάνδρειας και ανήκε στην 

τάξη των ιππέων. Την ίδια εποχή µεγάλες ιδιωτικές περιουσίες κατείχαν επίσης ο 

Ποσειδώνιος, πεθερός του Απιανού, και ο Αντώνιος Φιλόξενος, γαµπρός του 

Απιανού. Μεγάλο µέρος της περιουσίας του Ποσειδωνίου πέρασε µέσω της κόρης 

του στον Απιανό, ενώ η περιουσία του τελευταίου κατέληξε µετά τον θάνατό του 

στην κόρη του ∆ιοδώρα. Όλες αυτές οι περιουσίες ήταν ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι 

οποίες πέρασαν στην κατοχή του κράτους λίγο πριν το 288-9 µ.Χ.129. 

Η διαχείριση της περιουσίας του Απιανού απαιτούσε µεγάλο αριθµό 

αξιωµατούχων και εργατών, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στα χωριά - φροντίδες. 

Γενικός διαχειριστής των κτήσεων του Απιανού ήταν ο Αλύπιος. ∆εν εµφανίζεται 

κάποιο αξίωµά του στους παπύρους, αλλά η θέση του αυτή είναι εύκολα αντιληπτή, 

αφού αρκετές διαταγές - οδηγίες προέρχονταν από αυτόν. Το όνοµά του είναι το πιο 

συχνό στο αρχείο, µετά από εκείνο του Ηρωνείνου. Ο ίδιος ήταν κάτοχος περιουσίας, 

µικρότερης του Απιανού και ήταν αξιωµατούχος της Αρσινόης. Φαίνεται πως η 

διαχείριση της περιουσίας του Απιανού ήταν η κύρια ασχολία του. Συχνά 

επισκεπτόταν τις φροντίδες για να τις επιθεωρήσει, αλλά κυρίως βρισκόταν στην 

Αρσινόη. Τις επιστολές που έστελνε συνέτασσαν άλλοι και εκείνος απλά τις 

υπέγραφε. 

Υπό τον Αλύπιο υπήρχαν τα υπόλοιπα µέλη της κεντρικής διαχείρισης της 

περιουσίας του Απιανού, τα οποία εξέδιδαν οδηγίες εκ µέρους του Αλύπιου. Ο 

βοηθός Ποντικός επισκεπτόταν τις φροντίδες και επέβλεπε τις γεωργικές εργασίες. Ο 

επίτροπος Σύρος ήταν υπεύθυνος για το τµήµα της περιουσίας στα βορειοδυτικά του 

Αρσινοΐτη. Ο παραλήµπτης Ευδαίµων παρελάµβανε εµπορεύµατα φακής, σανού, 

σιταριού, κρασιού και ξυλείας από τον Ηρωνείνο. Επίσης έστελνε ποσότητες κρασιού 

                                                           
129  Βλ. Rathbone, σ. 14-9, 44-7. 
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στον Ηρωνείνο, κάτι που δείχνει πως ήταν υπεύθυνος για τις αποθήκες στην Αρσινόη, 

όπου συγκεντρώνονταν τα προϊόντα της περιουσίας. Ο Ισχυρίων βρισκόταν ψηλά 

στην ιεραρχία της διαχείρισης, πιθανόν ως το δεξί χέρι του Αλύπιου130. Συνολικά 

υπάρχουν πληροφορίες για 15 άτοµα που εργάζονταν υπό τη γενική καθοδήγηση του 

Αλύπιου. Τα αξιώµατά τους δεν δηλώνουν συγκεκριµένα καθήκοντα, αφού οι 

περισσότεροι ασχολούνταν µε πολλά και διαφορετικά θέµατα της περιουσίας, αλλά 

αρκετοί από αυτούς είχαν συγκεκριµένες περιοχές ευθύνης. Οι περισσότεροι 

ενεργούσαν ταυτόχρονα ως διαχειριστές και άλλων µεγάλων ιδιωτικών περιουσιών, 

ενώ παράλληλα ασχολούνταν µε τη δική τους περιουσία και συµµετείχαν στα κοινά. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι διαχειριστές δεν εµφανίζονται να πληρώνονται 

σε καµία από τις σωζόµενες λίστες πληρωµών. Αντιθέτως, απολάµβαναν µια σειρά 

από περιστασιακά προνόµια, όπως ήταν η φιλοξενία κάθε φορά που επισκέπτονταν 

µια φροντίδα, καθώς επίσης και η δυνατότητα να κερδίσουν προσωπικά από τη 

διαχείριση της παραγωγής. Το όφελός τους λοιπόν ήταν το κύρος και η επιρροή που 

απέρρεαν από την ενασχόλησή τους µε την περιουσία, καθώς και τα δώρα του 

Απιανού. 

Οι διάσπαρτες κτήσεις του Απιανού και των υπολοίπων ιδιοκτητών 

περιουσιών ήταν οργανωµένες σε διοικητικές µονάδες που είχαν ως κέντρο ένα 

χωριό, τις ονοµαζόµενες φροντίδες, υπό τη διοίκηση ενός άντρα που έφερε τον τίτλο 

του φροντιστή. Κάθε φροντίδα περιελάµβανε διασκορπισµένους αγρούς, αµπέλια και 

ελιές που ήταν µέρος της ιδιωτικής περιουσίας. Την περιουσία του Απιανού στο 

Φαγιούµ αποτελούσαν 32 φροντίδες. Κάθε φροντιστής είχε τη γενική ευθύνη για όλες 

τις γεωργικές εργασίες της φροντίδας του, για τη διαχείριση του τµήµατος της 

περιουσίας που βρισκόταν εκεί, για όλα τα θέµατα που αφορούσαν το µόνιµο 

προσωπικό της περιοχής του, και παράλληλα συνέτασσε µηνιαία αναφορά προς τον 

ιδιοκτήτη της περιουσίας δίνοντας αναλυτικό λογαριασµό µε όλες τις συναλλαγές 

που αφορούσαν εργατικό δυναµικό, µετρητά και παραγωγή, στις οποίες είχε 

αναµιχθεί η φροντίδα του. Οι πωλήσεις της παραγωγής και η καθοδήγηση των µέσων 

µεταφοράς κατευθύνονταν από την κεντρική διοίκηση στην πρωτεύουσα, η οποία 

συχνά επέβλεπε τους φροντιστές στέλνοντάς τους οδηγίες αλλά και επιθεωρητές για 

την επιτήρηση των γεωργικών εργασιών. Σε αρκετές περιπτώσεις ο ίδιος ο Απιανός, 

από το αρχηγείο της περιουσίας, έστελνε αναλυτικές οδηγίες στους υπαλλήλους του 
                                                           

130  Για τους ανθρώπους που σχετίζονταν µε τη διαχείριση της περιουσίας του Απιανού βλ. 
Rathbone, σ. 58-71. 
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και τους επέκρινε όταν καθυστερούσαν να τις εκτελέσουν. Ενδεικτικός είναι ο 

P.Flor. II 171, µια επιστολή του Απιανού προς τους φροντιστές Ηρωνείνο και 

Ειρηναίο: "Αµέσως µόλις λάβετε την επιστολή µου να στείλετε 5 ζώα στη 

Φιλωτερίδα για τη µεταφορά της φακής· και συ Ηρωνείνε, να στείλεις 6 αρτάβες από 

τα δικά σου, τα οποία πρέπει να έχουν παραδοθεί µέχρι αύριο στον Ευδαίµονα τον 

παραλήµπτη. Το έχεις αµελήσει αυτό, αν και το έχεις ακούσει τόσες µέρες πριν". 

Παρόµοια, στον P.Rein. II 111 διατάζει τον Ηρωνείνο να στείλει 6 κεράµια131 κρασί 

στη Φιλωτερίδα και στον P.Flor. II 175 του δίνει οδηγίες να συγκεντρώσει τα ζώα 

που υπάρχουν στη Φιλωτερίδα και σε άλλες φροντίδες για τη µεταφορά κρασιού. 

Παρά τις επεµβάσεις του Απιανού και των υπολοίπων µελών της κεντρικής 

διοίκησης, η γενική και καθηµερινή διαχείριση της φροντίδας ήταν έργο των 

φροντιστών. Το αρχείο του Ηρωνείνου δίνει πληροφορίες που αφορούν κυρίως τις 

δραστηριότητες της φροντίδας στη Θεαδέλφεια, καθώς επίσης και όσων φροντίδων 

βρίσκονταν κοντά στη Θεαδέλφεια, στα βορειοδυτικά του Αρσινοΐτη, αλλά και στο 

δρόµο ανάµεσα στο χωριό αυτό και την πρωτεύουσα Αρσινόη. 

Εξαιτίας της φύσης της εργασίας του ο φροντιστής έπρεπε να διαµένει σχεδόν 

µόνιµα στο χωριό της φροντίδας του. Σπάνια απουσίαζε από εκεί και ο κυριότερος 

λόγος της απουσίας του ήταν η επίσκεψη στην πρωτεύουσα για δουλειές. Οι 

περισσότεροι από τους φροντιστές παρέµεναν στη θέση τους για αρκετό καιρό. Ο 

Ειρηναίος ήταν φροντιστής στην Ευηµερεία για τουλάχιστον 13 χρόνια· ο Ηρωνείνος 

ήταν στη Θεαδέλφεια για 19 χρόνια, ενώ ο Παλάς διετέλεσε φροντιστής της 

Φιλωτερίδας για τουλάχιστον 11 χρόνια. Η µακροχρόνια συνεργασία είχε ως 

αποτέλεσµα την ανάπτυξη οικειότητας ανάµεσα στους φροντιστές και την κεντρική 

διοίκηση, αλλά και µεταξύ των φροντιστών, οι οποίοι συχνά αποκαλούσαν ο ένας τον 

άλλο φίλτατο ή αδελφό. 

∆εν υπάρχουν µαρτυρίες για τα κριτήρια επιλογής των φροντιστών. Άλλοι 

ξεκίνησαν ως συνεργάτες και στη συνέχεια ανήλθαν τα αξιώµατα, ενώ άλλοι 

διαδέχτηκαν τον πατέρα τους στη θέση που κατείχε. Στην πρώτη περίπτωση ανήκει ο 

Ηρωνείνος και στη δεύτερη ο γιος του Ήρωνας. Η κεντρική διοίκηση επιθυµούσε 

περισσότερο ανθρώπους που γνώριζαν το σύστηµά της, απ' ότι ανθρώπους που 

γνώριζαν την περιοχή. Μερικοί από αυτούς ανέβαιναν ακόµη περισσότερο στην 

ιεραρχία της διοίκησης, όπως ο Τρύφωνας που από φροντιστής της Φιλωτερίδας έγινε 

                                                           
131  Ένα κεράµιον αντιστοιχεί σε 22 λίτρα περίπου. 
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βοηθός στην κεντρική διοίκηση. Ως προς την κοινωνική τους θέση οι φροντιστές ήταν 

ελεύθεροι πολίτες, προερχόµενοι πιθανόν από ευκατάστατες οικογένειες, αν και δεν 

ανήκαν στην τάξη των βουλευτών. Ο µηνιαίος µισθός τους ήταν 40 δραχµές και 

επιπλέον τους έδιναν µια αρτάβη σιτάρι. Το ποσό αυτό ήταν διπλάσιο από εκείνο που 

έπαιρναν οι βοηθοί, αλλά οι τελευταίοι µε το να βρίσκονται πιο κοντά στην κεντρική 

διοίκηση είχαν περισσότερα προνόµια. Πάντως και στους φροντιστές είναι αρκετά 

πιθανό οι ιδιοκτήτες να έδιναν δώρα σε χρήµα ή σε είδος. Αλλά τα έσοδά τους δεν 

ήταν µόνο αυτά. Αρκετοί από αυτούς εργάζονταν παράλληλα και σε άλλες ιδιωτικές 

περιουσίες, απ' όπου έπαιρναν µισθό και άλλου είδους πληρωµές. Επίσης είχαν τις 

δικές τους µικρές περιουσίες που τους απέφεραν τα ανάλογα κέρδη. Για κανέναν από 

τους φροντιστές δεν µπορεί να γίνει εκτίµηση των εισοδηµάτων του. Το βέβαιο είναι 

πως παρά τη µακροχρόνια σχέση τους µε την περιουσία του Απιανού παρέµειναν 

ανεξάρτητοι διαχειριστές µε ιδιωτικά οικονοµικά ενδιαφέροντα132. 

Όσον αφορά το µέγεθος κάθε φροντίδας µόνο εκτιµήσεις µπορούν να γίνουν. 

Οι µαρτυρίες αναφέρονται κυρίως στα χωριά της Θεαδέλφειας και της Ευηµερείας. 

Για το πρώτο έχει υπολογιστεί πως η συνολική έκταση που αποτελούσε περιουσία 

του Απιανού ανερχόταν στις 400 άρουρες133, οι οποίες αναλογούσαν στο 5% περίπου 

της καλλιεργήσιµης γης του χωριού, και στο 1/3 µε 1/2 της συνολικής γης του χωριού 

στην οποία καλλιεργούσαν κηπευτικά και αµπέλια. Ο Απιανός όµως δεν ήταν ο 

µοναδικός µεγαλοϊδιοκτήτης γης στη Θεαδέλφεια. Ο Ποσειδώνιος ήταν επίσης από 

τους µεγαλύτερους κατόχους γης στο χωριό, αλλά το πιο πιθανό είναι να προστέθηκε 

η περιουσία του σε εκείνη του Απιανού, µετά το γάµο µε την κόρη του. Η φροντίδα 

της Ευηµερείας ήταν µεγαλύτερη από αυτήν της Θεαδέλφειας. Αν και στο χωριό αυτό 

δεν υπήρχαν αµπέλια, υπολογίζεται πως γύρω στις 1.000 άρουρες, στις οποίες 

καλλιεργούσαν κυρίως ελιές, αποτελούσαν τµήµα των κτήσεων του Απιανού· και σε 

αυτό το χωριό είχε περιουσία ο Ποσειδώνιος, η οποία επίσης πέρασε στην κατοχή του 

γαµπρού του. Για καµία άλλη φροντίδα του Απιανού δεν έχουµε αρκετά στοιχεία 

ώστε να υπολογίσουµε το µέγεθος της. Οι λίγες ενδείξεις δείχνουν πως είχαν 

παρόµοια χαρακτηριστικά, δηλαδή αποτελούνταν από ξεχωριστές και σχετικά µικρές 

εκτάσεις γης, στις οποίες καλλιεργούσαν δηµητριακά, αµπέλια, ελιές και κηπευτικά, 

                                                           
132  Για τις φροντίδες και τους φροντιστές βλ. Rathbone, σ. 22-9, 71-82. Ιδιαίτερα στις σ. 72-7 

υπάρχει κατάλογος µε τους φροντιστές που αναφέρονται σε παπύρους, ενώ στις σ. 25-9 υπάρχει 
κατάλογος των φροντίδων του Απιανού. 

133  Η µια άρουρα ήταν ένα τετράπλευρο που ισοδυναµούσε µε 2.700 µέτρα περίπου. 
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καθώς και χώρους αποθήκευσης της παραγωγής και φιλοξενίας ανθρώπων και µέσων 

µεταφοράς. Το γεγονός ότι οι φροντίδες δεν είχαν το ίδιο µέγεθος µεταξύ τους, σε 

συνδυασµό µε την έλλειψη ικανών πληροφοριών και για τις 32 που βρίσκονταν στην 

κατοχή του Απιανού, καθιστά δύσκολο τον υπολογισµό της συνολικής περιουσίας 

του στον Αρσινοΐτη νοµό. Έχει υπολογιστεί πως κατά µέσο όρο κάθε φροντίδα, 

ανάµεσά τους και η φροντίδα της Φιλωτερίδας, είχε µέγεθος 500 άρουρες και 

συνεπώς το µέγεθος της περιουσίας του Απιανού ανερχόταν στις 16.000 άρουρες. Το 

ποσό αυτό διπλασιάζεται, αν συνυπολογίσουµε τις υπόλοιπες ιδιωτικές περιουσίες 

που υπήρχαν διάσπαρτες στο νοµό134. 

Κάθε µήνα οι φροντιστές συνέτασσαν µια αναλυτική έκθεση για την 

διαχείριση της φροντίδας τους και την έστελναν στον Απιανό. Ο SB XX 14197 

περιλαµβάνει δυο µηνιαίες αναφορές του Ηρωνείνου για την κατανάλωση του σανού 

τον Ιούνιο του 253 µ.Χ. η πρώτη, και τον Ιούνιο του 256 µ.Χ. η δεύτερη135. Στην 

πρώτη αναφέρει πως τον προηγούµενο µήνα είχε απόθεµα 41.519 σακιά και 

προχώρησε στην αγορά άλλων 10.000 για την κάλυψη των αναγκών του. Στη 

συνέχεια προχωρά σε πλήρη απολογισµό για κάθε µέρα, πόσα ζώα που ανήκουν στην 

περιουσία του Απιανού ήλθαν στη Θεαδέλφεια να φέρουν εµπόρευµα ή πέρασαν από 

εκεί στο δρόµο τους προς άλλα χωριά. Αναφέρει αναλυτικά το φορτίο που κουβαλούν 

τα ζώα καθενός ονηλάτη ξεχωριστά, από πού έρχονται και προς τα πού πηγαίνουν· 

αναφέρει ακόµη και αν δεν µετακινούνται λόγω εορτής. Κάθε ζώο, γαϊδούρι ή 

µουλάρι, που σταµατά στη Θεαδέλφεια ταΐζεται σανό. Η ηµερήσια κατανάλωση 

έφτανε τα 10 σακιά ανά ζώο. Ανάµεσα στα ζώα που σταµάτησαν στο χωριό ήταν και 

4 γαϊδούρια, τα οποία µετέφεραν κρασί προς τη Φιλωτερίδα και επέστρεψαν στη 

Θεαδέλφεια µετά από δύο ηµέρες. Ο πάπυρος αυτός είναι ενδεικτικός και για τα 

έσοδα µιας φροντίδας. Συνολικά τα έσοδα το µήνα αυτό ανήλθαν στο ποσό των 3.076 

δραχµών, ενώ για µισθούς δόθηκαν 515 δραχµές και 3 οβολοί. Οι µισθοί χωρίζονται 

σε δύο κατηγορίες: το Ùc≈nion και τον misyÒ. Το πρώτο ήταν µια καθορισµένη 

µηνιαία επιχορήγηση σε χρήµα, σιτάρι και µερικές φορές σε λάδι, και το έπαιρναν οι 
                                                           

134  Για το µέγεθος των φροντίδων και της συνολικής περιουσίας του Απιανού βλ. Rathbone, σ. 38-
43. 

135  Ο SB XX 14197 είναι δύο µηνιαίες αναφορές του Ηρωνείνου στον Απιανό, του 253 µ.Χ. η µια 
και του 256 µ.Χ. η δεύτερη, στις οποίες καταγράφονται µεταξύ άλλων δύο µεταφορές κρασιού προς τη 
Φιλωτερίδα, που απείχαν χρονικά µεταξύ τους 3 χρόνια. Βλ. Rathbone, σ. 424-455. Ο Bart Van Beek 
και ο Willy Clarysse όµως, στο περιεχόµενο του παπύρου αυτού αναφέρουν ότι και οι δύο µεταφορές 
πραγµατοποιήθηκαν το 253 µ.Χ., και για τη µια από αυτές αναφέρουν ότι το κρασί µεταφέρθηκε από 
τη Φιλωτερίδα. 
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µόνιµοι υπάλληλοι του Απιανού. Ο misyÒw δινόταν σε αυτούς που δούλευαν 

περιστασιακά136. Το µήνα αυτό ο Ηρωνείνος πήρε 40 δραχµές, οι ονηλάτες από 8 

δραχµές και αρκετοί εργάτες από 4 δραχµές. Η φροντίδα είχε ένα επιπλέον έξοδο: 

πληρωµές στους kvmãrxaw για λογαριασµό υπαλλήλων της φροντίδας. Για 

αρκετούς υπαλλήλους η πληρωµή αυτή ήταν ίση ή και µεγαλύτερη από το µισθό 

τους. Στον SB VI 9409 (4) ο Ηρωνείνος πληρώνει στους kvmãrxaw της 

Φιλωτερίδας 20 δραχµές για το φόρο ενός εργάτη της περιουσίας του Απιανού. 

Οι περισσότερες πληροφορίες για τη Φιλωτερίδα προέρχονται από την 

αλληλογραφία που είχε ο Ηρωνείνος µε τους φροντιστές της Φιλωτερίδας Παλά και 

Τρύφωνα. ∆υστυχώς, κανενός άλλου φροντιστή οι σηµειώσεις δεν σώζονται137. Από 

τους 18 παπύρους του αρχείου που σχετίζονται µε τη Φιλωτερίδα, οι 8 περιέχουν 

εντολές µεταφοράς κρασιού στο χωριό. Η διανοµή του κρασιού που παρήγαγαν οι 

φροντίδες γινόταν από την κεντρική διοίκηση στην Αρσινόη. Όλο σχεδόν το κρασί 

κατέληγε τελικά προς πώληση και η τιµή καθοριζόταν κεντρικά, ίσως από τον ίδιο 

τον Αλύπιο. Στον P.Flor. II 124 ο Αλύπιος προστάζει τον Ηρωνείνο να στείλει στον 

Παλά, φροντιστή της Φιλωτερίδας 100 µονόχωρα φρέσκο κρασί, το οποίο ο 

τελευταίος θα πρέπει να πουλήσει προς 16 δραχµές το µονόχωρο138. Οι 

εξουσιοδοτήσεις / εγκρίσεις / εντολές να µοιράσουν το κρασί που είχε παραχθεί 

ονοµάζονταν épolus¤dia και δηλώνονταν µε τις λέξεις épÒluson, parãdow, dÒw 

/ d¤dou. Οι εντολές αυτές περιείχαν πάντοτε το όνοµα του παραλήπτη, την ποσότητα 

του κρασιού και σχεδόν πάντοτε υπήρχε η φράση για τον παραλήπτη œn lÒgon 

d≈sei. Άλλες πληροφορίες που συχνά αναφέρονταν ήταν η προέλευση (χωριό, 

αµπέλι) του κρασιού, ποια ζώα θα µετέφεραν την παραγωγή, σε ποια τιµή ο 

παραλήπτης θα την πωλούσε, για ποιο σκοπό θα την ξόδευε, ενώ παράλληλα υπήρχε 

υπενθύµιση στον αποστολέα να πάρει απόδειξη για τη µεταφορά, τα λεγόµενα 

grãmmata t∞w paralÆmcevw. Σε αρκετούς παπύρους, µεταξύ των οποίων ο SB 

                                                           
136  Για τη διαφορά ανάµεσα στο Ùc≈nion και τον misyÚ βλ. Rathbone, σ. 91-2. 
137  Σε αρκετούς από τους παπύρους έχει σωθεί ακέραιη η ηµεροµηνία τους, ενώ σε µερικούς έχει 

χαθεί το όνοµα του αυτοκράτορα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν δυο ηµεροµηνίες στη χρονολόγησή 
τους, στον κατάλογο που υπάρχει τέλος της εργασίας. Όσοι πάπυροι δεν αναφέρουν ηµεροµηνία, 
χρονολογούνται από το Σεπτέµβριο του 249 µ.Χ. µέχρι το καλοκαίρι του 268 µ.Χ., περίοδο κατά την 
οποία ο Ηρωνείνος διετέλεσε φροντιστής της Θεαδέλφειας. Για τη χρονολόγηση των παπύρων από το 
αρχείο του Ηρωνείνου βλ. Rathbone, σ. 420-4. 

138  Ένα µονόχωρο αντιστοιχεί περίπου µε 7 λίτρα. 
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XX 14462 και ο P.Flor. II 141, υπήρχε στο τέλος επιβεβαίωση του παραλήπτη, µε τη 

λέξη par°labon, ότι όντως παρέλαβε το εµπόρευµα. 

Τα épolus¤dia ήταν αναγκαία για όλες τις µεταφορές και τις διανοµές, αφού 

σώζονται τέτοια ακόµη και για µικρές ποσότητες κρασιού, όπως ένα µονόχωρο. Μια 

πιθανή εξήγηση για την παρέµβαση της κεντρικής διοίκησης στη διανοµή κρασιού 

είναι πως συχνά συνεπαγόταν τη χρήση των µέσων µεταφοράς, τα οποία βρίσκονταν 

κάτω από τον κεντρικό έλεγχο. Ο κύριος λόγος όµως είναι πως το µεγαλύτερο µέρος 

του κρασιού µοιραζόταν µε σκοπό την πώληση και η κεντρική διοίκηση εύλογο είναι 

να ήθελε να ελέγχει τα έσοδά της. Το ίδιο σύστηµα µε το κρασί χρησιµοποιούσε για 

την εξουσιοδότηση και αναγνώριση µεταφοράς και άλλων προϊόντων. Τέτοια ήταν 

σιτάρι, κριθάρι, φακή, ξίδι139, σπόροι από λάχανο και καλάµια· για όλα αυτά 

εκδίδονταν épolus¤dia140. 

Οι περισσότερες επιστολές που αφορούσαν µεταφορές κρασιού δεν 

αναφέρουν ούτε την τιµή στην οποία θα πωληθεί, αν προοριζόταν για πώληση, ούτε 

το λόγο της πληρωµής, αν προοριζόταν για την κάλυψη εξόδων της φροντίδας. Σε 

αρκετές επιστολές ωστόσο αναφέρεται πως το κρασί προοριζόταν γενικά για παροχές 

προς τους εργάτες (énal≈mata)141 ή για έργα της φροντίδας142, ενώ σε µερικές ο 

αποστολέας αναφέρει ένα συγκεκριµένο είδος δαπάνης, όπως το µάζεµα το ελιών και 

η προµήθεια σανού. Οι υπάλληλοι, είτε µόνιµοι, είτε εποχικοί, πληρώνονταν κυρίως 

σε χρήµα· αν έπαιρναν δοχεία κρασιού, το κόστος αυτών αφαιρείτο από το µισθό 

τους. 

Το κρασί ήταν η κύρια σοδειά της φροντίδας της Θεαδέλφειας. Οι 

περισσότερες πληροφορίες από το αρχείο του Ηρωνείνου σχετικά µε τη διαχείριση 

και τη διανοµή της παραγωγής σχετίζονται µε το προϊόν αυτό. Ένα µέρος από το 

κρασί που παραγόταν στη Θεαδέλφεια το χρησιµοποιούσαν ή το πωλούσαν εκεί, 

αλλά το περισσότερο µεταφερόταν στην Αρσινόη ή σε άλλες φροντίδες της 

περιουσίας. Αρκετές ποσότητες επίσης κοµίζονταν στη Θεαδέλφεια από άλλες 

φροντίδες, είτε για χρήση εκεί, είτε κυρίως, για προώθηση σε γειτονικές φροντίδες. Τα 

µέρη που στέλνουν κρασί στη Θεαδέλφεια είναι Ιβιών Αργαίου, Ιβιών 

                                                           
139  Στον SB XX 14462 ο Αλύπιος προστάζει τον Ηρωνείνο να στείλει ξίδι στον Παλά. 
140  Για τα épolus¤dia βλ. Rathbone, σ. 297-8, 306-7. 
141  Βλ. P.Flor. II 246, P.Prag. I 113, P.Rein. II 111, P.Flor. II 141. 
142  Βλ. SB VI 9052, SB XX 14462, SB XII 11035. 
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Εικοσιπενταρούρων και Ταλεί, τα οποία βρίσκονταν όλα στο νοτιοδυτικό άκρο του 

Αρσινοΐτη. Κρασί επίσης ερχόταν στη Θεαδέλφεια από το αρχηγείο της περιουσίας 

του Απιανού στην Αρσινόη, το οποίο πιθανόν προερχόταν από άλλες φροντίδες που 

βρίσκονταν στα ανατολικά και νότια της Αρσινόης. Συνολικά 30% έστελνε η 

Αρσινόη, 33% οι δυο Ιβιώνες και 28% η Ταλεί, ενώ γύρω στο 7% ερχόταν από 

άγνωστα µέρη. 

Τα µέρη που λάµβαναν το περισσότερο κρασί από ή δια µέσου της 

Θεαδέλφειας βρίσκονταν στα βορειοδυτικά της: Φιλωτερίδα 39%, ∆ιονυσιάδα 34%, 

Ευηµερεία 13%. Τα τρία αυτά µέρη συγκεντρώνουν το 28% του κρασιού που 

µεταφερόταν από τη Θεαδέλφεια. Το υπόλοιπο κατευθυνόταν: 2% σε άτοµα, 8% σε 

οινοπώλες, 57% στην Αρσινόη και 4% σε άγνωστα µέρη. O SB VI 9052 είναι µια 

καταγραφή διανοµής του κρασιού που συντάσσει ο Ηρωνείνος για να ενηµερώσει τον 

βοηθό Ποντικό. Από το Σεπτέµβριο του 250 µ.Χ. µέχρι το Φεβρουάριο του 251 µ.Χ. 

ο Ηρωνείνος έστελνε στον Τρύφωνα, φροντιστή της Φιλωτερίδας κατά µέσο όρο 100 

µονόχωρα το µήνα, ενώ το σύνολο του κρασιού που µεταφερόταν όλο το χρόνο από 

τη Θεαδέλφεια ήταν 2.000 µονόχωρα143. 

Τέλος, σύµφωνα µε ένα µεγάλο σηµειωµατάριο του Ειρηναίου, φροντιστή της 

Ευηµερείας (τον SB VI 9406) στα προϊόντα που µεταφέρονταν στη Φιλωτερίδα 

συγκαταλέγεται και το ψωµί, το οποίο µετέφερε επί 9 ηµέρες ονηλάτης από τη 

φροντίδα της Θεαδέλφειας. 

                                                           
143  Για τη διανοµή του κρασιού βλ. Rathbone, σ. 278-280, 291-2. 



 64

Συµπεράσµατα 

Τα χωριά υπήρξαν το κυρίαρχο σύστηµα οργάνωσης της ελληνορωµαϊκής 

Αιγύπτου. Η αγροτική κοινωνία αποτελούσε τον κανόνα, αν και η πολιτική ζωή 

αναπόφευκτα είχε συγκεντρωθεί στις πιο σηµαντικές πόλεις. Η καθηµερινή ζωή της 

πλειοψηφίας του πληθυσµού περιοριζόταν στο χωριό όπου ο καθένας είχε γεννηθεί, 

πέρασε τη ζωή του και απεβίωσε. Η ενότητα όλων των οικισµών στηριζόταν σε µια 

ισχυρή γραφειοκρατική διοίκηση, η οποία αντιµετώπιζε τα χωριά ως τµήµατα της 

περιουσίας της, την οποία έπρεπε να συντηρεί και να διαχειρίζεται για να επιβιώσει 

το κράτος. Όταν ένα χωριό αδυνατούσε να αποδώσει τα αναµενόµενα έσοδα, τότε 

είτε χωρικοί γειτονικών χωριών υποχρεώνονταν να καλλιεργήσουν τη γη και να 

καταβάλουν στο κράτος τους φόρους σε είδος (κυρίως σιτάρι), είτε επιβάλλονταν στα 

γειτονικά χωριά πρόσθετοι φόροι σε χρήµα. Κατά συνέπεια οι σχέσεις των χωριών 

συχνά ήταν πολύ στενές. Αυτό φανερώνει και η αφιέρωση της επιγραφής I.Fayoum I 

19, η οποία έγινε από τους κατοίκους 3 γειτονικών χωριών, της Φιλωτερίδας, της 

∆ιονυσιάδας και της Κανωπιάδας144. 

Το παπυρολογικό υλικό που µας παρέχει τις πληροφορίες για τη Φιλωτερίδα 

έχει τις ιδιαιτερότητές του. Η ελληνική γλώσσα υπήρξε η επίσηµη γλώσσα της 

διοίκησης και η συντριπτική πλειοψηφία των επίσηµων κειµένων ήταν γραµµένη σε 

αυτή. Εποµένως το υλικό που χρησιµοποιήθηκε για τη µελέτη του χωριού 

αποτελείται κυρίως από επίσηµα έγγραφα και από τις σηµειώσεις των µορφωµένων, 

οι οποίοι αποτελούσαν µικρό τµήµα της κοινότητας. Είναι γεγονός ότι οι πάπυροι, οι 

οποίοι ως υλικό έρευνας αυξάνονται συνεχώς αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία και 

λύνοντας αρκετά από τα προβλήµατα της σύγχρονης έρευνας, προσφέρουν µια 

πραγµατική εικόνα για την κοινωνική και οικονοµική οργάνωση, τον πολιτισµό, τις 

συνήθειες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των κατοίκων, στοιχεία τα οποία καµία 

άλλη πηγή δεν µπορεί να προσφέρει τόσο παραστατικά. Από την άλλη όµως 

αποτελούν τυχαία ευρήµατα και παρέχουν αποσπασµατικές πληροφορίες, οι οποίες 

αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

Ως προς τη θρησκεία, τα αξιώµατα και τους φόρους, οι πληροφορίες για τη 

Φιλωτερίδα δεν παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες σε σχέση µε τα γειτονικά χωριά. Η 

Φιλωτερίδα δηµιουργήθηκε για να φιλοξενήσει ένα µέρος του κύµατος των 
                                                           

144  ∆εν διευκρινίζεται στην επιγραφή ο αποδέκτης της αφιέρωσης, αλλά η αναφορά των τριών 
γειτονικών χωριών φανερώνει τις στενές τους σχέσεις. Βλ. I.Fayoum I 19. 
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κληρούχων που ήλθαν στην περιοχή και µάλιστα από τους πλέον υψηλόβαθµους, 

αφού όσοι εγκαταστάθηκαν στο χωριό κατείχαν από 100 άρουρες. Ήδη από το 

ξεκίνηµα της ιστορίας του το χωριό είχε αρκετούς κατοίκους και αποτελούσε έναν 

από τους πολυπληθέστερους οικισµούς, χαρακτηριστικό που φαίνεται να 

διατηρήθηκε για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφού στους φορολογικούς καταλόγους 

του 3ου αιώνα π.Χ. πλήρωνε πάντοτε από τα µεγαλύτερα ποσά σε σχέση µε τα 

γειτονικά χωριά, ενώ στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. παρατηρείται σηµαντική 

εγκατάσταση κληρούχων. 

Στη γη του χωριού θεώρησαν αρκετά προσοδοφόρα κίνηση να επενδύσουν 

στο ξεκίνηµα της ρωµαϊκής περιόδου πλούσιοι ιδιώτες, οι οποίοι ενέταξαν αρκετά 

χωράφια στις ουσίες τους. Το 2ο αιώνα µ.Χ., οπότε και παρουσιάζει έξαρση το 

φαινόµενο των αναχωρήσεων µε συνέπεια το κράτος να αδυνατεί να καλλιεργήσει 

όλα τα εδάφη του, κάτοικοι της Φιλωτερίδας καλλιεργούσαν υποχρεωτικά γη των 

γειτονικών χωριών που είχε µείνει ακαλλιέργητη, γεγονός που δείχνει πως το χωριό 

δεν αντιµετώπισε -σοβαρό τουλάχιστον- πρόβληµα πληθυσµού. Τον αιώνα αυτό η γη 

του Αρσινοΐτη ήδη παρουσίαζε αρκετά σηµάδια παρακµής και εγκατάλειψης, επειδή 

είχαν σταµατήσει τα αρδευτικά έργα. Τον επόµενο όµως αιώνα ο πλούσιος Απιανός 

επένδυσε στο χωριό και προσέθεσε χωράφια του στις φροντίδες του. Επίσης, τα 

φύλλα φοίνικα που κατέβαλε το χωριό το 246-7 µ.Χ. (P.Bingen 110) δείχνουν πως 

την εποχή εκείνη υπήρχε ακόµα αρκετό νερό. Τα σηµάδια της παρακµής βέβαια είχαν 

αρχίσει να φαίνονται, αφού στη φροντίδα της Φιλωτερίδας τα περισσότερα προϊόντα 

µεταφέρονταν από άλλες φροντίδες, ένδειξη ότι το χωριό είχε ελλείψεις. Στα µέσα 

του 4ου αιώνα µ.Χ. ακολουθώντας την πορεία που είχαν υποστεί τα χωριά στο βόρειο 

τµήµα της λίµνης Μοίριδος, αλλά και σε όλο το βορειοδυτικό τµήµα του Αρσινοΐτη, 

η Φιλωτερίδα εγκαταλείφθηκε και µετατράπηκε σε έρηµο. 
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Κατάλογος Πρωτογενών Πηγών 

A/A Πηγές Ηµεροµηνία Προέλευση Περιεχόµενο 
1 P.Gurob 27 243-217 π.Χ. Αρσινοΐτης Πληρωµές φόρων. 719 κάτοικοι 

της Φιλωτερίδας κατέβαλαν φόρο 
331 δραχµές για το αλάτι. Επίσης, 
η Φιλωτερίδα κατέβαλε φόρο 44 
δραχµές για τους φύλακες της 
σιταποθήκης. 

2 P.Petrie III 43 
(3) 

27 Ιουλίου 241 
π.Χ. 
ή 

27 Ιουλίου 240 
π.Χ. 

 

Αρσινοΐτης Σώµα εργατών που εργάζεται στη 
Φιλωτερίδα ζητά µε επιστολή του 
από τον Θεόδωρο τον érxit°-
ktona να µετρηθεί η δουλειά τους 
και να µετατεθούν σε άλλο χωριό. 

3 P.Gurob 18 240-230 π.Χ. (;) Αρσινοΐτης Κατάλογος ιδιοκτητών γης από 
διάφορα χωριά. Για τη Φιλωτερίδα 
αναφέρεται µόνο το όνοµα του 
χωριού. 

4 P.Petrie III 58 a 19 Απριλίου - 18 
Μαΐου 235 π.Χ. 

ή 
13 Απριλίου - 12 
Μαΐου 210 π.Χ. 

Φιλωτερίδα Η Bo¤dion, µητέρα του ÑHra-
kle¤dh, κατέβαλε 20 δραχµές 
εγγύηση για λογαριασµό του γιου 
της, ο οποίος ανέλαβε να 
προµηθεύσει στη Φιλωτερίδα 
παστό κρέας και τυρί. 

5 P.Petrie III 66 a 
= P.Petrie II 28 

Περί το 230-224 
π.Χ. 

Αρσινοΐτης Πωλητές λαδιού από τη 
Φιλωτερίδα κατέβαλαν φόρο στο 
κράτος για να έχουν το δικαίωµα 
να πωλούν λάδι. 

6 P.Petrie III 117 a 
= P.Petrie II 27 

Περί το 222 π.Χ. Αρσινόη ∆ύο κάτοικοι Φιλωτερίδας κατέ-
βαλαν 60 δραχµές φόρο στο κράτος 
για τη χρήση του νίτρου. 

7 P.Petrie III 83 3ος αιώνας π.Χ. Αρσινοΐτης Αρκετά αποσπασµατικός πάπυρος. 
Πρόκειται για µια αναφορά 
καλλιέργειας, στην οποία αναφέ-
ρονται διάφορα χωριά, µεταξύ των 
οποίων και η Φιλωτερίδα. 

8 P.Petrie III 117 e 3ος αιώνας π.Χ. Αρσινοΐτης Πληρωµές φόρων από διάφορα 
χωριά του Αρσινοΐτη. 

9 SB III 7202 228 π.Χ. Αρσινοΐτης Καταγραφή υπηρεσιακής αλλη-
λογραφίας, που περιέχει διάφορα 
θέµατα. Αναφέρονται διάφορα 
χωριά και µεταξύ άλλων γίνεται 
λόγος για εκατοντάρουρους ιππείς. 

10 SB XVI 12415 16 Φεβρουαρίου - 
16 Μαρτίου 225 

π.Χ. 

Γκοράν Ελληνική περίληψη δηµοτικής 
εγγύησης mon∞w. Ο PetenËriw, 
zutopoiÚw Φιλωτερίδας εγγυήθη-
κε το ποσό των 200 δραχµών για 
την παραµονή ενός αγρότη από το 
Γκοράν (στα νότια του Αρσινοΐτη) 
στη γη του. Στην άλλη όψη του 
παπύρου υπάρχει το συµβόλαιο στα 
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δηµοτικά. 
11 P.Genova III 106 219 (;) π.Χ. Αρσινοΐτης Ο εκατοντάρουρος της 4ης 

ιππαρχίας από τη Φιλωτερίδα, 
ÑErmÒfilow, ζητά από τον 
grammat°a DionusÒdvro να 
γράψει σε κάποιον ÑHliÒdvro να 
του δώσει λάδι. Ακολουθεί η 
διαταγή να δοθεί το λάδι. 

12 P.Tebt. III.2 872 Τέλη 3ου αιώνα 
π.Χ. 

Αρσινοΐτης Πληρωµές φόρων από ορισµένα 
χωριά της Θεµίστου µερίδος που 
αφορούσαν αρτοποιούς, πωλητές 
ψωµιού και πωλητές κρέατος. 

13 P.Heid. VI 381 208/7 π.Χ.  
ή 

191/0 π.Χ. 

Φιλωτερίδα Prosãggelma κατοίκου της 
Φιλωτερίδας µε το οποίο 
κατήγγειλε στις αρχές τη συµπερι-
φορά δύο ατόµων εναντίον του. 

14 P.Tebt. III.2 1040 199-175 π.Χ. Φιλωτερίδα Kat' êndra κατάλογος 14 
γεωργών της Φιλωτερίδας, που τη 
συνέταξε ο grammateÁw των 
γεωργών. Πληρωµές σε είδος. 

15 P.Tebt. III.2 1036 
περιγρ. 

Μετά το 196/5 
π.Χ. ή 

µετά το 172/1 
π.Χ. 

Αρσινοΐτης Πληρωµές για fulakitikÒn, 
fiatrikÒn, stefanikÚn από 
εκατοντάρουρους ιππείς της 
Φιλωτερίδας. 

16 P.Tebt. III.1 774 Περί το 187 π.Χ. Τεβτύνη Ο ÉAmm≈niow από την Kroko-
d¤lvn pÒlin εργάστηκε ως 
αξιωµατούχος σε διάφορα χωριά 
του Αρσινοΐτη. Στη Φιλωτερίδα 
διετέλεσε το 223/2 π.Χ. ελεγκτής 
(éntigrafeÊw) της σιταποθήκης 
του χωριού, και το επόµενο έτος 
διετέλεσε sitolÒgow εκεί µαζί µε 
τον ÑHrakle¤dh. 

17 P.Tebt. III.1 793 6 Φεβρουαρίου - 
9 Σεπτεµβρίου 

183 π.Χ. 

Βερενίκις 
Θεσµοφόρου 

Prosãggelma που στάλθηκε από 
τους §fÒdouw της Φιλωτερίδας. 

18 SB XXII 15592 Μέσα 2ου αιώνα 
π.Χ. 

Θεαδέλφεια Κατάλογος κατοίκων της Φιλωτε-
ρίδας, ίσως υπόχρεων για την 
καταβολή κάποιου φόρου. 

19 P.Fay. 302 
περιγρ. 

2ος αιώνας π.Χ. Φιλωτερίδα Αίτηση 5 maxairofÒrvn µε την 
οποία ζητούν να τους καταβληθεί ο 
µισθός τους σε χρήµα και σε είδος. 

20 P.Tebt. III.2 1069 
περιγρ. 

2ος αιώνας π.Χ. Τεβτύνη Κατάλογος χωριών από τα οποία 
έχουν εισπραχθεί πληρωµές σε 
χρήµα.  

21 I.Fayoum I 19 
= SB I 4627 

2ος - 1ος αιώνας 
π.Χ. 

Αρσινοΐτης Αφιέρωση των κατοίκων της 
Φιλωτερίδας, της ∆ιονυσιάδας και 
της Κανωπιάδας. 

22 P.Fay. 308 
περιγρ. 

1ος αιώνας π.Χ. Φιλωτερίδα Κατάλογος πληρωµών σε ασηµένια 
και χάλκινα νοµίσµατα. 

23 O.Fay. 1 13 Ιανουαρίου 25 
π.Χ. 

Φιλωτερίδα Κάτοικος Φιλωτερίδας κατέβαλε 4 
δραχµές φόρο. 
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24 P.Mil. I 6 
= P.Med. I 6 

18 Ιουνίου 26 
µ.Χ. 

Θεαδέλφεια Κάτοικος Φιλωτερίδας ενοικίασε 
γη του χωριού που ανήκε στην 
ουσία ÉIoul¤aw Sebast∞w ka‹ 
t°knvn GermanikoË Ka¤sarow 
για την καλλιέργεια παπύρου. 

25 SB XX 14383 7 Μαΐου 28 µ.Χ. Αρσινοΐτης Ο Mãrvn, balaneÁw της 
Φιλωτερίδας, εισέπραξε από την 
TanesneËti KasianoË φόρο για 
τη χρήση του λουτρού. 

26 O.Fay. 5 19 Αυγούστου 34 
µ.Χ. 

Φιλωτερίδα Πληρωµή φόρου για τη χρήση του 
λουτρού από τον ÑErm¤a στο 
balaneutØ της Φιλωτερίδας, 
Xair°a. 

27 BGU III 802 17 Ιουλίου - 13 
Αυγούστου 42 

µ.Χ. 

Αρσινοΐτης Μεταφορές δηµητριακών µε 
γαϊδούρια από τους sitolÒgouw 
διαφόρων χωριών. Στη Φιλωτερίδα 
sitolÒgow ήταν ο Ptolema›ow. 

28 P.Ups. Frid 1 24 Ιουλίου 48 
µ.Χ. 

∆ιονυσιάδα Donatio mortis causa. Κάτοικος 
∆ιονυσιάδας πλήρωσε φόρο στη 
Φιλωτερίδα για τη µεταφορά των 
δηµητριακών. 

29 P.Tebt. Tait 1 R 102/3 µ.Χ. Τεβτύνη Μικρό απόσπασµα ελληνικού 
επίσηµου κειµένου, ίσως κατα-
γραφή πληρωµών φόρων, όπου 
αναφέρεται η Φιλωτερίδα. 

30 CPR VIII 1 1ος - 2ος αιώνας 
µ.Χ. 

Αρσινοΐτης Φορολογικός κατάλογος διαφόρων 
χωριών που περιέχει ονόµατα 
κατόχων γης. 

31 CPR VIII 2 1ος - 2ος αιώνας 
µ.Χ. 

Αρσινοΐτης Φορολογικός κατάλογος διαφόρων 
χωριών που περιέχει ονόµατα 
κατόχων γης. 

32 CPR VIII 6 1ος - 2ος αιώνας 
µ.Χ. 

Αρσινοΐτης Φορολογικός κατάλογος διαφόρων 
χωριών που περιέχει ονόµατα 
κατόχων γης. 

33 P.Lond. II 297 b 
(σ. 110) 

22 ∆εκεµβρίου 
119 µ.Χ. 

Αρσινοΐτης Πώληση οικίας στη Φιλωτερίδα 
από έναν κάτοικο Αρσινόης. 

34 P.Amh. II 114 11 ∆εκεµβρίου 
131 µ.Χ. 

Αρσινοΐτης ∆ύο άτοµα που εκλέχτηκαν µε 
κλήρο για να αντικαταστήσουν τον 
prãktora της Φιλωτερίδας εισέ-
πραξαν τον fÒron katakrimã-
tvn από κάτοικο της Φιλωτερίδας. 

35 P.Athen. 43 V Περί το 131 µ.Χ. Αρσινοΐτης Πληρωµές από µουσικούς 5 
χωριών της Θεµίστου µερίδος. 

36 P.Fay. 307 
περιγρ. 

25 Ιουνίου - 24 
Ιουλίου 132 µ.Χ. 

Φιλωτερίδα Οι εκδότες δεν εξέδωσαν τον 
πάπυρο αλλά ανέφεραν µόνο πως 
αφορά µίσθωση γης στη Φιλω-
τερίδα. 

37 SB XIV 11657 
= SB X 10512 

138/9 µ.Χ. Θεαδέλφεια Κατάλογος εδαφών που ανήκαν σε 
διάφορες ουσίες των µερίδων 
Θεµίστου και Πολέµωνος, και οι 
οποίες θα δοθούν για καλλιέργεια 
µε επιµερισµό, δηλαδή υποχρεω-
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τική µίσθωση. 10 άρουρες στη 
Φιλωτερίδα ανήκουν στη 
Μαικηνατιανή ουσία, ενώ ένας 
κάτοικος του χωριού θα χρειαστεί 
για την υποχρεωτική καλλιέργεια 
των ουσιών. 

38 P.Ross. Georg. II 
18 

28 ∆εκεµβρίου 
139 µ.Χ. - 26 
Ιανουαρίου 140 

µ.Χ. 

Αρσινοΐτης Αρκετά αποσπασµατικός πάπυρος. 
Η Φιλωτερίδα αναφέρεται σε µια 
diagrafØ trap°zhw. 

39 P.Fay. 306 
περιγρ. 

145 µ.Χ. Φιλωτερίδα Απόδειξη πληρωµών, συνολικού 
ποσού 20 δραχµών, για κάποιο 
φόρο πάνω στα genÆmata. 

40 P.Oxy. XLIII 
3089 

25 Φεβρουαρίου - 
26 Μαρτίου 146 

µ.Χ. 

Οξυρυγχίτης Έκθεση των presbut°rvn της 
∆ιονυσιάδας, στην οποία γίνεται 
λόγος για ένα ιχθυοτροφείο κοντά 
στη Φιλωτερίδα. 

41 P.Strasb. IX 828 146-147 µ.Χ. Θεαδέλφεια Λογαριασµοί ενός sitolÒgou. 
∆ηµόσιοι γεωργοί από τη 
Φιλωτερίδα πλήρωσαν το φόρο σε 
σιτάρι που αναλογούσε στους 
γεωργούς της Αργιάδας. 
Επιµερισµός. 

42 P.Lond. III 1179 
(σ. 148) 

146-147 µ.Χ. (;) Αρσινοΐτης Καταγραφή µεταφορών ακίνητης 
περιουσίας. 

43 P.Fay. 60 27 Νοεµβρίου 
149 µ.Χ. 

Φιλωτερίδα Κάτοικος Φιλωτερίδας κατέβαλε 
160 δραχµές ενοίκιο για τη 
µίσθωση εδαφών που ανήκαν στην 
Αντωνιανή ουσία. 

44 P.Iand. VII 138 Πρώτο µισό 2ου 
αιώνα µ.Χ. 

Αρσινοΐτης Κατάλογος 4 χωριών της Θεµίστου 
µερίδος που κατέβαλαν σιτάρι δια 
µέσου δύο presbut°rvn από το 
καθένα. Η Φιλωτερίδα κατέβαλε το 
µεγαλύτερο ποσό σε σχέση µε τα 
υπόλοιπα 3 χωριά. 

45 P.Corn. 41 14-23 Ιουλίου 
152 µ.Χ. 

∆ιονυσιάδα DiagrafØ trap°zhw. Κάτοικος 
Φιλωτερίδας κατέβαλε τα §kfÒria 
για αγροτική γη που ενοικίασε από 
µια γυναίκα, κάτοικο ∆ιονυσιάδας. 

46 P.Fay. 303 
περιγρ. 

Περί το 153 µ.Χ. Φιλωτερίδα Απόδειξη laograf¤aw, που 
εξέδωσε ο ÑErm¤aw, grammateÁw 
praktÒrvn. 

47 P.Strasb. V 302 Μετά το 155 µ.Χ. Αρσινοΐτης Αρκετά αποσπασµατικό κείµενο. 
Αναφέρεται ένα χωράφι 9 3/4 
αρουρών στη Φιλωτερίδα. ∆εν 
αποκλείεται να αφορά τη 
Φιλωτερίδα της Ηρακλείδου 
µερίδος. 

48 P.Strasb. II 122 161-169 µ.Χ. Αρσινοΐτης Donatio mortis causa. Γυναίκα από 
την Ευηµερεία αφήνει µετά το 
θάνατό της στην κόρη της την 
περιουσία που κατείχε στη 
Φιλωτερίδα. 
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49 P.Fay. 245 
περιγρ. 

176-180 µ.Χ. Ευηµερεία Kat' êndra κατάλογος γεωργών. 
∆ηµόσιοι γεωργοί της Φιλωτερίδας 
καλλιέργησαν γη της Ευηµερείας. 
Επιµερισµός. 

50 P.Fay. 23 2ος αιώνας µ.Χ. Θεαδέλφεια Κατάλογος ατόµων που είχαν τα 
κατάλληλα οικονοµικά προσόντα 
για την ανάληψη αξιωµάτων. Η 
Φιλωτερίδα αναφέρεται µόνο στην 
εισαγωγή. ∆εν έχει εκδοθεί ολό-
κληρος ο πάπυρος. 

51 P.Fay. 86 2ος αιώνας µ.Χ. Θεαδέλφεια Έκθεση sitolÒgou. ∆ηµόσιοι 
γεωργοί της Φιλωτερίδας κατέβα-
λαν φόρο σε δηµητριακά που 
αναλογούσε στους γεωργούς της 
Πολυδεύκειας. Επίσης, κληρούχοι 
της Φιλωτερίδας καλλιέργησαν γη 
που δεν είχε ενοικιαστεί. Επιµε-
ρισµός. 

52 SB XVIII 13143 
= P.Fay. 304 

2ος αιώνας µ.Χ. Φιλωτερίδα Κατάλογος αξιωµατούχων. ∆ύο 
presbÊteroi Φιλωτερίδας, οι 
οποίοι στο παρελθόν είχαν 
διατελέσει §pithrhta‹ genhma-
tografoum°nvn ÍparxÒntvn, 
καλλιεργούν γη στο χωριό. 

53 P.Fay. 340 
περιγρ. 

2ος αιώνας µ.Χ. Θεαδέλφεια Έκθεση sitolÒgou. ∆ηµόσιοι 
γεωργοί της Φιλωτερίδας κατέ-
βαλαν φόρο σε σιτάρι που 
αναλογούσε στους κατοίκους της 
Θεαδέλφειας. Επιµερισµός. 

54 P.Lond. III 905 
(σ. 219) 

2ος αιώνας µ.Χ. Αρσινοΐτης Μια γυναίκα κατείχε γη στη 
Φιλωτερίδα και τη ∆ιονυσιάδα. Στη 
Φιλωτερίδα κατείχε 12 άρουρες µε 
δηµητριακά και 3 άρουρες µε 
χουρµάδες. 

55 P.Vind. Sal. 16 2ος αιώνας µ.Χ. Αρσινοΐτης Πληρωµή φόρου φυτών και άλλων 
ειδών από τον Xar¤a Xar¤ou για 
εδάφη που τα καλλιέργησαν 
γεωργοί της ∆ιονυσιάδας. Επιµε-
ρισµός. 

56 SB III 7200 2ος αιώνας µ.Χ. Αρσινοΐτης Πληρωµές σε αρτάβες σιταριού 
από διάφορα χωριά του Αρσινοΐτη. 
Η Φιλωτερίδα αναφέρεται δύο 
φορές: την πρώτη κατέβαλε 14 
αρτάβες και τη δεύτερη 10 2/3 
αρτάβες σιταριού.  

57 P.Athen. 50 V 2ος - 3ος αιώνας 
µ.Χ. 

Φιλωτερίδα 
(;) 

Απολογισµός σοδειάς που 
απευθύνεται προς τον prãktora 
Φιλωτερίδας. Αρκετά αποσπασµα-
τικός πάπυρος. 

58 PSI XII 1243 15 Μαρτίου 208 
µ.Χ. 

∆ιονυσιάδα.
Βρέθηκε 
στην 

Οξύρυγχο. 

Με επιστολή του προς τον 
στρατηγό ο Ptollçw, presbÊ-
terow και γεωργός της ∆ιονυ-
σιάδας, ζητά να απαλλαγεί από τη 



 71

λειτουργία του §pithrhtoË 
genhmatografoum°nvn 
ÍparxÒntvn, που του ανέθεσε ο 
kvmogrammateÁw της Φιλωτε-
ρίδας, επειδή είναι άπορος και δεν 
έχει περιουσία στη Φιλωτερίδα, 
ούτε εργάζεται εκεί ως γεωργός. 

59 P.Fay. 61 2 Απριλίου 233 
µ.Χ. 

Ευηµερεία Ο AÈrÆliow Ser∞now, ποιµένας, 
κατέβαλε 48 δραχµές ενοίκιο για τη 
µίσθωση δηµόσιων βοσκότοπων. 

60 P.Bingen 110 246/7 µ.Χ. Φιλωτερίδα Η Φιλωτερίδα κατέβαλε φόρο σε 
φύλλα φοίνικα που απαιτούνταν 
για την κατασκευή σχοινιών µε τα 
οποία σέρνονταν οι πέτρες µέσα 
από αυτοκρατορικό λατοµείο. 

61 SB VI 9406 
= P.Prag. Varcl 

II 1 

Φεβρουάριος 247 
µ.Χ. 

Ευηµερεία Αρχείο Ηρωνείνου. Μεγάλο 
σηµειωµατάριο µε λογαριασµούς 
του Ειρηναίου, φροντιστή της 
Ευηµερείας. Ονηλάτης µετέφερε 
επί 9 ηµέρες ψωµί από τη 
Φιλωτερίδα στη Θεαδέλφεια. 

62 SB VI 9052 
= P.Prag. Varcl I 

1 

Μετά τις 26 
Ιανουαρίου - 24 
Φεβρουαρίου 251 

µ.Χ. 

Θεαδέλφεια Αρχείο Ηρωνείνου. Επιστολή του 
TrÊfvnow στον Ηρωνείνο. Ο 
φροντιστής της Φιλωτερίδας 
επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε κρασί 
για τα έργα της φροντίδας. 
ÉApolus¤dion. 

63 P.Flor. II 244 8 Οκτωβρίου 252 
µ.Χ. 
ή 

9 Οκτωβρίου 255 
µ.Χ. 

Θεαδέλφεια Αρχείο Ηρωνείνου. Με επιστολή 
του ο Σύρος στον Ηρωνείνο τού 
δίνει εντολή να στείλει στον 
Palç, φροντιστή της Φιλωτερίδας, 
50 µονόχωρα φρέσκο κρασί. 
ÉApolus¤dion. 

64 P.Flor. II 246 27 Νοεµβρίου 
252 µ.Χ. 

ή 
28 Νοεµβρίου 

255 µ.Χ. 

Θεαδέλφεια Αρχείο Ηρωνείνου. Με επιστολή 
του ο Σύρος στον Ηρωνείνο τού 
δίνει εντολή να στείλει στον 
Palç, φροντιστή της Φιλωτερίδας, 
50 µονόχωρα φρέσκο κρασί για να 
δοθούν ως énal≈mata. ÉApo-
lus¤dion. 

65 P.Prag. I 113 14 Ιανουαρίου 
253 µ.Χ. 

ή 
15 Ιανουαρίου 

256 µ.Χ. 

Θεαδέλφεια Αρχείο Ηρωνείνου. Με επιστολή 
του ο Σύρος στον Ηρωνείνο του 
δίνει εντολή να στείλει στον 
Palç, φροντιστή της Φιλωτερίδας, 
20 µονόχωρα κρασί για να δοθούν 
ως énal≈mata. ÉApolus¤dion. 

66 P.Rein. II 111 
= P.Flor. II 174 

30 Ιανουαρίου 
253 µ.Χ. 

ή 
31 Ιανουαρίου 

256 µ.Χ. 

Θεαδέλφεια Αρχείο Ηρωνείνου. Με επιστολή 
του ο Αλύπιος στον Ηρωνείνο τού 
δίνει εντολή να στείλει στον 
Palç, φροντιστή της Φιλωτερίδας, 
6 κεράµια φρέσκο κρασί για να 
δοθούν ως énal≈mata. ÉApo-



 72

lus¤dion. 
67 SB XX 14197 

= P.Prag. Varcl 
II 17 

= SB VI 9410 (7) 

1. 26 Μαΐου - 24 
Ιουνίου  253 µ.Χ. 
2. 26 Μαΐου - 24 
Ιουνίου 256 µ.Χ. 

Θεαδέλφεια Αρχείο Ηρωνείνου. ∆ύο µηνιαίες 
αναφορές -που απέχουν χρονικά 
µεταξύ τους 3 χρόνια- του 
Ηρωνείνου στον Απιανό για την 
κατανάλωση του σανού. 
Καταγράφονται δύο µεταφορές 
προς τη Φιλωτερίδα. Στην πρώτη 
µεταφέρθηκε φορτίο κρασιού από 
το χωριό Ιβιών δια µέσου της 
Θεαδέλφειας, και στη δεύτερη, τρία 
χρόνια αργότερα, ένα άγνωστο 
φορτίο µεταφέρθηκε στο χωριό. 
Και στις δύο περιπτώσεις 
καταγράφονται τα σακιά µε σανό 
που καταναλώθηκαν για την τροφή 
των γαϊδουριών που πραγµα-
τοποίησαν τη µεταφορά. 

68 P.Flor. II 175 6 Ιουλίου 253 
µ.Χ. ή 

6 Ιουλίου 256 
µ.Χ. 

Θεαδέλφεια Αρχείο Ηρωνείνου. Επιστολή του 
Απιανού στον Ηρωνείνο. Τέσσερα 
γαϊδούρια που υπάρχουν στη 
Φιλωτερίδα θα χρησιµοποιηθούν 
για µεταφορά κρασιού. 

69 P.Flor. II 171 23 Οκτωβρίου 
255 µ.Χ. 

Θεαδέλφεια Αρχείο Ηρωνείνου. Επιστολή του 
Απιανού στον Ηρωνείνο και τον 
Ειρηναίο, φροντιστές της Θεα-
δέλφειας και της Ευηµερείας 
αντίστοιχα. Τούς ορίζει να 
στείλουν 5 ζώα στη Φιλωτερίδα για 
τη συγκοµιδή της φακής. 

70 SB VI 9409 (4) 
= P.Prag. Varcl 

II 7 

Περί το 255 µ.Χ. Θεαδέλφεια Αρχείο Ηρωνείνου. Ο Ηρωνείνος 
πλήρωσε -µεταξύ άλλων- το φόρο 
του εργάτη της περιουσίας του 
Απιανού από τη Φιλωτερίδα KaÒr 
(Kãstvr ;) στους kvmãrxaw του 
χωριού. 

71 P.Flor. II 252 14 Νοεµβρίου 
257 µ.Χ. 

Θεαδέλφεια Αρχείο Ηρωνείνου. Ένα µοσχάρι 
στάλθηκε από την κεντρική 
διοίκηση της περιουσίας του 
Απιανού στον Palç, φροντιστή 
της Φιλωτερίδας, για τις γεωργικές 
εργασίες της φροντίδας του. 

72 P.Prag. I 106 25 Σεπτεµβρίου 
259 µ.Χ. 

Θεαδέλφεια Αρχείο Ηρωνείνου. Επιστολή του 
Ισχυρίονος στον Αλύπιο. Καµήλες 
στάλθηκαν στη Φιλωτερίδα για τη 
µεταφορά ξυλείας. 

73 P.Flor. II 129 22 ∆εκεµβρίου 
259 µ.Χ. 

Θεαδέλφεια Αρχείο Ηρωνείνου. Με επιστολή 
του ο Αλύπιος στον Ηρωνείνο τού 
δίνει εντολή να στείλει καµήλες 
στη Φιλωτερίδα για να φορτώσουν 
ξύλα. 

74 P.Flor. II 124 23 Σεπτεµβρίου 
261 µ.Χ. 

Θεαδέλφεια Αρχείο Ηρωνείνου. Με επιστολή 
του ο Αλύπιος στον Ηρωνείνο τού 
δίνει εντολή να στείλει στον 
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Palç, φροντιστή της Φιλωτερίδας, 
100 µονόχωρα φρέσκο κρασί, τα 
οποία ο τελευταίος θα πουλήσει 
προς 16 δραχµές το µονόχωρο. 
ÉApolus¤dion. 

75 P.Flor. II 141 10 Νοεµβρίου 
264 µ.Χ. 

Θεαδέλφεια Αρχείο Ηρωνείνου. Με επιστολή 
του ο Αλύπιος στον Ηρωνείνο τού 
δίνει εντολή να στείλει στον 
Palç, φροντιστή της Φιλωτερίδας, 
12 µονόχωρα φρέσκο κρασί για να 
δοθούν ως énal≈mata. ÉApo-
lus¤dion. 

76 SB XX 14462 
= P.Flor. II 164 

249-268 µ.Χ. Θεαδέλφεια Αρχείο Ηρωνείνου. Επιστολή του 
Αλύπιου. Ο Palçw, φροντιστής 
της Φιλωτερίδας, παρέλαβε 8 
δίχωρα ξίδι για τις ανάγκες της 
φροντίδας του. ÉApolus¤dion. 

77 SB XII 11035 249-268 µ.Χ. Θεαδέλφεια Αρχείο Ηρωνείνου. Ο Αλύπιος δίνει 
εντολή να παραδοθούν 150 
µονόχωρα κρασί στον Palç, 
φροντιστή της Φιλωτερίδας για τα 
έργα της φροντίδας. ÉApolu-
s¤dion. 

78 SB VI 9412 
= P.Prag. Varcl 

II 19 

249-268 µ.Χ. Θεαδέλφεια Αρχείο Ηρωνείνου. Σηµειωµατάριο 
για την απόδοση της συγκοµιδής 
δηµητριακών. Γη στη Φιλωτερίδα, 
όπου καλλιεργείται σιτάρι, ανήκει 
στην περιουσία του Απιανού. Τη 
συγκοµιδή µαζεύει ο Filha[---]. 

79 P.Fay. 305 
περιγρ. 

3ος αιώνας µ.Χ. Φιλωτερίδα Απόδειξη πληρωµής ενοικίου από 
ένα γεωργό για την ενοικίαση γης 
κοντά στη Φιλωτερίδα. 

80 P.Sakaon 3 
= P.Ryl. IV 656 

1-26 Ιανουαρίου 
300 µ.Χ. 

Αρσινόη Κάτοικος Αρσινόης δηλώνει σε 
απογραφή την περιουσία που 
κατέχει στη Φιλωτερίδα. 

81 P.Col. VIII 236 25 Ιουνίου - 24 
Ιουλίου 313 µ.Χ. 

Φιλωτερίδα Απόδειξη από τους épod°ktaw 
προς τον sitolÒgo της Φιλωτε-
ρίδας για την παραλαβή σιταριού 
και κριθαριού. 
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Κατάλογος Ονοµάτων 
(Με αστερίσκο δηλώνονται τα 64 ονόµατα που απουσιάζουν από τον κατάλογο του Bart Van Beek και 
του Willy Clarysse. Βλ. "Εισαγωγή". Για τα ονόµατα βλ. την ιστοσελίδα της Prosopographia 
Ptolemaica http://prosptol.arts.kuleuven.ac.be/) 

Α/Α Όνοµα Πάπυρος 

1 ÉAgxor¤mfiw P.Athen. 43 V 

2 * Afisxi.. [---] P.Tebt. III.2 1036 περιγρ. 

3 * ÉAlÊpiow P.Sakaon 3 

= P.Ryl. IV 656 

4 ÉAmm≈niow P.Tebt. III.1 774 

5 * ÉAnoubçw S≈tou P.Corn. 41 

6 ÉApoll≈niow P.Petrie III 66 a 

= P.Petrie II 28 

7 ÑArb∞kiw ÜVrou P.Tebt. III.2 1040 

8 * ÑAry≈itow toË Marre¤ouw P.Mil. I 6 

= P.Med. I 6 

9 * ÉAr¤stippow ÉAr¤stvno[w] P.Tebt. III.2 1036 περιγρ. 

10 ÑArmãiw ÉAk≈riow P.Tebt. III.2 1040 

11 * ÉArs¤nou[w ---] P.Tebt. III.2 1036 περιγρ. 

12 ÉArtem¤dvrow ÉAgãyvnow P.Petrie III 117 a = P.Petrie 
II 27 

13 * AÈrhl¤a KamoËtiw KaÆtevw P.Sakaon 3 

= P.Ryl. IV 656 

14 * AÈrÆliow Ser∞now P.Fay. 61 

15 * AÈtÒnouw [---] P.Tebt. III.2 1036 περιγρ. 

16 * ÉAf°gusow P.Sakaon 3 

= P.Ryl. IV 656 

17 * ÉAfrodçw P.Col. VIII 236 

18 Bo¤dion P.Petrie III 58 a 

19 * DhmhtroËw Xar¤ou P.Lond. III 905 (σ. 219) 

20 * DidÊmh ÑErm¤ou CPR VIII 2 

21 * Diog°nhw S[---] P.Tebt. III.2 1036 περιγρ. 

22 * Diod≈ra §pikaloum°nh KoproËw P.Strasb. II 122 

23 * DioskoroËw Svk[r(   )    CPR VIII 1 

24 * ÉEnativ (   ) CPR VIII 1 
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25 * ÑErm∞w P.Fay. 305 περιγρ. 

26 * ÑErm¤aw O.Fay. 5 

27 ÑErm¤aw P.Fay. 303 περιγρ. 

28 * ÑErmÒfilow P.Genova III 106 

29 ÑEtfeËw CenÆsiow P.Tebt. III.2 1040 

30 * EÈdaimon¤w [ÑH]r≈do(u) CPR VIII 1 

31 * Zv‹w ≤ ka‹ ÉIsid≈ra ÉIsid≈rou CPR VIII 2 

32 * ÜHra Lu..m[---] CPR VIII 1 

33 ÑHra[kle¤dhw toË] ÑHrakle¤d[ou] P.Heid. VI 381 

34 ÑHrakle¤dhw P.Petrie III 58 a 

35 ÑHrakle¤dhw P.Tebt. III.1 774 

36 * ÑHrakl(    ) O.Fay. 1 

37 * ÜHrvn PetesoÊxou P.Lond. III 905 (σ. 219) 

38 * YaÛsçw Kãstorow toË Pa¤vnow P.Strasb. II 122 

39 * YeÒfilow EÈ[---] P.Tebt. III.2 1036 περιγρ. 

40 * ÉIe[---] P.Tebt. III.2 1069 περιγρ. 

41 * ÉIsid≈ra ≤ ka‹ Marvn‹w CPR VIII 1 

42 ÉIsxurçw Svthr¤xou SB XVIII 13143 = P.Fay. 
304 

43 ÉIsxurçw, * mhtrÚw ÉEl°nhw P.Iand. VII 138 

44 * KaÒr (Kãstvr ;) SB VI 9409 (4) 

= P.Prag. Varcl. II 17 

45 * Klein¤awÉApollvn¤ou P.Tebt. III.2 1036 περιγρ. 

46 * Kr¤tvn [---] P.Tebt. III.2 1036 περιγρ. 

47 * Lus¤maxow Lus[imãxou] P.Tebt. III.2 1036 περιγρ. 

48 Mãrvn SB XX 14383 

49 Megx∞w P.Tebt. III.2 1040 

50 * MÊrtion EÈb¤ou CPR VIII 2 

51 Nexyfer«uw [---] P.Tebt. III.2 1040 

52 * N¤kvn.. [---] P.Tebt. III.2 1036 περιγρ. 

53 * Pa∞w PekÊsiow P.Tebt. III.2 1040 
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54 Palçw P.Flor. II 244, 

P.Flor. II 246, 

P.Prag. I 113, 

P.Rein. II 111 

= P.Flor. II 174, 

P.Flor. II 252, 

P.Flor. II 124, 

P.Flor. II 141, 

SB XX 14462 

= P.Flor. II 164, 

SB XII 11035 

55 * PanneËtow P.Sakaon 3 

= P.Ryl. IV 656 

56 * Pãnniw P.Sakaon 3 

= P.Ryl. IV 656 

57 PaoËw ÉAm≈siow P.Tebt. III.2 1040 

58 Pçsiw m°(g.) Nexufer«[utow] P.Tebt. III.2 1040 

59 Pemsçw ÜVrou P.Tebt. III.2 1040 

60 Petearcen∞siw[---] P.Tebt. III.2 1040 

61 PetenËriw Nexyn¤biow SB XVI 12415 

62 PetesoËxow Salam[---] P.Tebt. III.2 1040 

63 PetesoËxow ToyoÆouw P.Tebt. III.2 1040 

64 Petos›riw [N]exyfe[r«utow] P.Tebt. III.2 1040 

65 * PexÊsiow SB XXII 15592 

66 * Pnefer«w P.Tebt. III.2 872 

67 * Pnefor«[w] ÉAsk[---] SB XXII 15592 

68 PoludeÊkhw P.Iand. VII 138 

69 PoludeÊkhw Efirhna¤ou toË Sambç SB XVIII 13143 = P.Fay. 
304 

70 * Prvtog°[nhw ---] P.Tebt. III.2 1036 περιγρ. 

71 * Prvtog°nhw Pr[vtog°nouw] P.Tebt. III.2 1036 περιγρ. 

72 * P]tem›tow SB XXII 15592 

73 Ptolema›ow BGU III 802 

74 * Ptollçw ÜHrvnow P.Lond. II 297 b (σ. 110) 

75 Ptollçw PSI XII 1243 
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76 * Sarap[---] P.Athen. 50 V 

77 * S°leukow SeleÊk[ou] P.Tebt. III.2 1036 περιγρ. 

78 Semy∞w Te«tow P.Petrie III 117 a = P.Petrie 
II 27 

79 * TanesneËtiw KasianoË SB XX 14383 

80 TrÊfvn SB VI 9052 

= P.Prag. Varcl. I 1 

81 Fçbiw ÉAbab¤kiow P.Tebt. III.2 1040 

82 * Filha[---] SB VI 9412 

= P.Prag. Varcl. II 19 

83 Xair°aw O.Fay. 5 

84 * Xar¤aw Yam›niw P.Vind. Sal. 16 

85 * Xar¤aw Xar¤ou P.Vind. Sal. 16 

86 Cen∞siw P.Petrie III 66 a 

= P.Petrie II 28 

87 ]..hw P.Athen. 43 V 

88 ....uw m°gaw ÜVrou P.Tebt. III.2 1040 

89 ].prhw P.Athen. 43 V 

90 ]aremfiw P.Athen. 43 V 

91 * ]asaiw ÉAlejãnrou SB XXII 15592 

92 ]ekuiow P.Athen. 43 V 

93 * ]siow ÉIsid≈rou uflÚw SB XXII 15592 

94 * ]. gu(nÆ) SB XXII 15592 

95 * ]w gu(nÆ) SB XXII 15592 

96 * ]uw gu(nÆ) SB XXII 15592 

97 * ].. ÉAlejãndrou SB XXII 15592 

98 * [--- ÜH]rvnow P.Fay. 60 

99 * [---] ÉIerak¤ou P.Lond. III 1179 (σ. 148) 

100 * ...Logg°nou P.Athen. 50 V 

101 * ].. PetesoÊxou SB XXII 15592 

102 * ...S]itãlkou toË SeÊyou SB XXII 15592 

103 * [---] Fil[---] P.Amh. II 114 
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