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Ο Ζήνων, με καταγωγή από τη Μικρά Ασία, έζησε στη Φιλαδέλφεια, χωριό στα όρια του 

Αρσινοΐτη νομού (Φαγιούμ) της Αιγύπτου, τον 3οπροχριστιανικό αιώνα. Υπήρξε βοηθός του 

Απολλωνίου, ο οποίος διετέλεσε διοικητής και σύμβουλος του βασιλιά Πτολεμαίου Β’ 

Φιλάδελφου.Στις αρχές του 20ου αιώνα, η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως ένανόγκο 

παπύρων από την περιοχή όπου δραστηριοποιήθηκε. Τα έγγραφα αυτά ήταν μέρος αυτού που 

σήμερα ονομάζεται Αρχείο Ζήνωνος. Πρόκειται κυρίως για επιστολές είτετου ίδιου του Ζήνωνος 

είτε του Απολλωνίουείτε προς αυτούς. 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Σκοπός της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής είναι η επανεξέταση παπυρικών εγγράφων από 

τη συλλογή αυτή. Πλήθος αναγνώσεων θα αναδιατυπωθούν με στόχο την απόδοση της 

ακριβέστερηςγραφής του κειμένου αλλά και τη διόρθωση, όπου κρίνεται απαραίτητο. Σε πολλά 

σημεία θα είναι δυνατή και η προσθήκη λέξεων ή φράσεων που πιθανόν σήμερα να μη σώζονται, 

είναι όμως δυνατό να αποκατασταθούν βάσει παρόμοιων εγγράφων που προέρχονται είτε από την 

ίδια συλλογή είτε από άλλες παπυρικές πηγές. 

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η χρονολόγηση των κειμένων δεν είναι ακριβής. Όσο πιο παλιά 

πραγματοποιήθηκε, τόσο πιο πιθανό είναι να μην είναι επιτυχής η αναγωγή του εγγράφου σε 

κάποιο έτος, καθώς δεν θα υπήρχε ικανοποιητικός αριθμός άλλων χρονολογήσεων που θα παρείχαν 

τη βάση για τη σύγκριση. Με την πληθώρα των διαθέσιμων δεδομένων, θα γίνει προσπάθεια για 



ακριβέστερη χρονική τοποθέτηση των εγγράφων που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της έρευνας 

αυτής.  

Στη συνέχεια, τα κείμενα θα μεταφραστούν στη νέα ελληνική, γεγονός που επιτρέπει την απόδοση 

ακόμα και των πιο λεπτών αποχρώσεων του λόγου. Τα κείμενα που θα διορθωθούν είναι φυσικό να 

επιτρέψουν διαφοροποιήσεις και στην απόδοσή τους. Δεν είναι λίγες, όμως, οι ατυχείς ή λιγότερο 

δόκιμες μεταφράσεις, καθώς πλήθος αυτών έχει διατυπωθεί με προχειρότητα. Στο εγχείρημα της 

μετάφρασης θα βοηθήσει και η ίδια η παπυρολογική έρευνα, που έχει φέρει στο φως δεδομένα 

άγνωστα σε προηγούμενους μεταφραστές. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχουν μεταφράσεις του 

αρχείου στη νέα ελληνική. 

Το περιεχόμενο των κειμένων εκτιμάται ότι θα προσφέρει πλήθος συμπερασμάτων. Πολλά από τα 

έγγραφα του αρχείου δεν έτυχαν ερμηνευτικής προσέγγισης μέχρι σήμερα. Αρχικά, τα κείμενα θα 

σχολιαστούν ως προς τη χρήση της γλώσσας. Η έκφραση αλλά και η ορθογραφία της ελληνιστικής 

κοινής παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από την αρχαία ελληνική των κλασικών χρόνων. Αλλαγές 

όπως ο ιωτακισμός είναι άφθονες στα κείμενα αυτά. Πρόκειται, λοιπόν, για μια εξαιρετική βάση 

για τη μελέτη της εξέλιξης της γλώσσας αλλά και της προφοράς, η οποία φανερώνεται στη γραφή 

ανθρώπων που δεν είχαν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση και διατύπωναν τις λέξεις με τρόπο που 

καθρεφτίζει τον ήχο. Επιπροσθέτως, τα κείμενα που θα συμπεριληφθούν στην έρευνα αυτή 

διαθέτουν ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό: πρόκειται για μη λογοτεχνικά κείμενα, γεγονός 

που προσφέρει έδαφος για την ανάδυση της γλώσσας με τη μορφή που τη χρησιμοποιούσαν οι 

ομιλητές της στην καθημερινή ζωή τους. Δεν υπάρχουν καλλωπισμοί –πολλές φορές δεν υπάρχει 

ούτε η δέουσα προσοχή από μέρους των γραφέων– ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις 

οποίες κάνουν την εμφάνισή τους στοιχεία προφορικού λόγου.  

Επιπλέον, η εξέταση του αρχείου θα προσφέρει ποικίλες πληροφορίες για ζητήματα της 

καθημερινής ζωής. Τα θέματα που παρουσιάζονται ποικίλουν: από οικονομικής φύσεως 

περιεχόμενο, όπως λογαριασμοί και πληρωμές, μέχρι καταγγελίες για τη συμπεριφορά ατόμων 

αλλά και ιδιωτικές επιστολές.Τα κείμενα που σχετίζονται με οικονομικά ζητήματα, τα οποία 



αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου, θα διαφωτίσουν πτυχές της πτολεμαϊκής 

περιόδου σχετικές με το νόμισμα, τους μισθούς αλλά και τις οικονομικές σχέσεις που 

αναπτύσσονταν ανάμεσα στα πρόσωπα. Συχνές είναι και οι αναφορές σε σκλάβους, επιτρέποντας 

την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη ζωή και την εργασία τους. Ακόμα, χρήσιμες πληροφορίες 

προκύπτουν σχετικά με τη θρησκεία και τη λατρεία των θεών. Γίνονται αναφορές σε ναούς, ιερείς, 

γιορτές αλλά και πρακτικές που, υπό άλλες συνθήκες, θα ήταν άγνωστες στη σύγχρονη εποχή. 

Τέλος, επιστολές που περιέχουν θέματα σχετικά με την συμβίωση και τις κοινωνικές σχέσεις αλλά 

και οι ίδιες οι ιδιωτικές επιστολές θα επιτρέψουν την διαμόρφωση μιας ακριβέστερης εικόνας όσον 

αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις κατά την εποχή εκείνη. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Τα παπυρικά έγγραφα που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβήςχρήζουν 

ενδελεχούς ανασκόπησης και βαθύτερης έρευνας, καθώς το Αρχείο στο σύνολό του αποτελεί την 

πλουσιότερη πηγή πληροφοριών όσον αφορά την οικονομία και την κοινωνία της πτολεμαϊκής 

Αιγύπτου.Η εκ νέου προσέγγισή του υπό το πρίσμα των δεδομένων που έχει φέρει στο φως η 

παπυρολογική έρευνα εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μια ακριβέστερη αποτύπωση των κειμένων και 

της σημασίας τους, αλλά και στην εξαγωγή συμπερασμάτων τόσο για τα καθημερινά ζητήματα που 

απασχολούσαν τους γραφείς,όσο και για τη χρήση της ελληνικής γλώσσαςκατά την εποχή εκείνη 

στην Αίγυπτο. 

PhD Thesis proposal 

Documentary papyri from the Zenon Archive: Critical review and historical-philological 

assessment 

Zenon, who lived in Philadelphia of the Arsinoitesnome in Egypt in the 3rd century B.C., was an 

agent to Apollonius, the dioiketes to King Ptolemy II Philadelphos. During the time that he served 

under him, he kept an archive, a large part of what is known today as the Zenon Archive, which 

contains over 2000 papyri, most of them letters to/from Zenon or Apollonius. Nowadays, other 



documents which were found by chance in places all over Egypt are also considered as part of this 

Archive. In the early 20th century, the firstof these documents were recovered during excavations 

and henceforth are being published, enlightening many aspects of life in Ptolemaic Egypt.  

The purpose of this proposed PhD Thesis is to re-examine the documents that constitute the archive 

and offer a better interpretation of both the language and the everyday issues that concerned the 

scribes. It is evident that many of them, especially those that were first examined in the early 1900s, 

are in need of a review. During this research, many documents will be transcribed in order to 

provide a more accurate depiction of the text. If possible, there will be additions of words and 

phrases at the points where the papyrus is broken, in accordance with similar texts either from the 

Archive or from other sources. Moreover, due to the growing numbers of accurate datings of papyri, 

it will be possible to assign each document to a more accurate date, since many of them are 

misdated as there was a lack of similar documents that would provide a solid ground for 

comparison. Furthermore, the selected texts will be translated in Modern Greek, making this the 

first endeavor of translation in this language. 

The restored text will then be subjected to interpretation and analysis of its language. So far, many 

of these texts were not examined thoroughly. Their importance lays on the fact that Hellenistic 

Greek show a great amount of simplified writings, even more so if the scribe was not educated, thus 

writing was based on the sound of the words. These mistakes provide insight to the pronunciation of 

Greek at that period. Moreover, since the archive does not include literary papyri, it offers an 

extended basis on which one is able to study the form of the language that people used in their 

everyday activities.  

Lastly, the Zenon archive is one of the richest single sources that offer information about the life in 

Ptolemaic Egypt. These documents’ topics concern various issues; financial matters such as 

payments and expenses of travel, social problems, religious practices and many other difficulties 

that required the attention of the dioiketes or Zenon. The variety of topics provides a vivid and wide 



image of the people’s problems and activities. Thus, it is possible to draw conclusions regarding all 

aspects of life during the reign of the first Ptolemies. 
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