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Περίληψη

Η νήσος Δήλος στην περίοδο 
478 π.Χ. - 69 π.Χ. εκτός από λα
τρευτικός χώρος ήταν και ένα 
οικονομικό κέντρο.

Στις ανασκαφές της Δήλου 
στην περίοδο 1877-1885 ήλθαν 
στο φως, εκτός των άλλων, και 
450 επιγραφές που αναφέρο- 
νται στην περίοδο 314 π.Χ.- 
166 π.Χ.

Στην συντριπτική τους πλει- 
οψηφία οι επιγραφές αυτές 
έχουν ως περιεχόμενο απολογι
σμούς και απογραφές της δι
αχείρισης του ναού του Απόλ
λωνα.

Οι διαχειριστές του ιερού 
του Απόλλωνα είχαν κατά χρο
νικές περιόδους την ονομασία

“αμφικτύονες”, “ιεροποιοί ή ιέ- 
ρωπες”, “έφοροι της ιερής περι
ουσίας”.

Στην εργασία αυτή περιγρά- 
φονται ορισμένες περιπτώσεις 
της διαχείρισης του ιερού του 
Απόλλωνα.

Στις περιπτώσεις αυτές ανα- 
φέρονται: οι εισπράξεις ενοι
κίων από οικίες και αγροκτή
ματα, οι εισπράξεις διαφόρων 
τελών, η χορήγηση δανείων, η 
είσπραξη τόκων, η επιστροφή 
κεφαλαίων κ.α.

Στα καθήκοντα των διαχει
ριστών ήταν ακόμη η σύνταξη 
των απολογισμών των απογρα- 
φών, οι συμβάσεις με εργολά
βους για διάφορα έργα κ.ο.κ.

Λέξεις Κλειδιά
Δήλος, Ιερό Απόλλωνα, επιγραφές, διαχείριση, απολογισμοί, απο
γραφές, τράπεζες.
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1. Ιστορικά της Δήλου

Το νησί των Κυκλάδων Δήλος κατοικήθηκε από την 3η π.Χ. 
χιλιετία, όπως έδειξαν οι ανασκαψές.

Αρχικά η Δήλος πρέπει να χρησίμευε ως σταθμός και 
αργότερα ως μόνιμη εγκατάσταση ψαράδων, ναυτικών αλ
λά και πειρατών της εποχής εκείνης.

Επειδή όμως στην εργασία αυτή η Δήλος μας ενδιαφέρει 
μόνο κατά την περίοδο 5ος - 1ος π.Χ. αιώνα, παραλείπομε 
τα μυθολογικά - ιστορικά στοιχεία, εκτός από την περίοδο 
που αναφέραμε.

Το 478 π.Χ. σχηματίστηκε η Α’ Αθηναϊκή Συμμαχία. Το 
κοινό ταμείο βρισκόταν στη Δήλο και τα συμμαχικά χρήμα
τα διαχειρίζονταν 10 Αθηναίοι πολίτες, που ονομάζονταν 
“ελληνοταμίες”. Οι ελληνοταμίες εισέπρατταν τους φόρους 
των συμμάχων και τους μετέφεραν στην Αθήνα με αναγρα
φή των ποσών.<1) (4) Το 454 π.Χ. το ταμείο από τη Δήλο με
ταφέρθηκε στην Αθήνα.

Την περίοδο 478 π.Χ. - 403 π.Χ. η Δήλος ήταν υπό τον 
έλεγχο των Αθηναίων. Η διαχείριση του ιερού του Απόλλω
να στη Δήλο γινόταν από τους λεγάμενους «αμφικτΰονες».

Το 403 π.Χ. οι Αθηναίοι απομακρύνθηκαν από την Δή
λο αλλά επανήλθαν το 394 π.Χ. μετά τη νίκη του ναυάρχου 
Κόνωνος.

Η Δήλος παρέμεινε υπό τον έλεγχο των Αθηναίων την 
περίοδο 394 π.Χ. - 314 π.Χ. Με το τέλος του 4ου π.Χ. αιώ
να η δύναμη των ελληνικών πόλεων πέρασε στα χέρια των 
Μακεδόνων.

Με πρωτοβουλία του Αντιγόνου του Α του επονομαζό
μενου Μονόφθαλμου ή Κύκλωπα (382-301 π.Χ.) που εξού
σιαζε μεγάλες περιοχές της Μικρός Ασίας από το 323-301 
π.Χ. και του γιου του Δημήτριου του Πολιορκητή (336-282 
π.Χ.) ιδρύθηκε το “Κοινό των Νησιωτών” με θρησκευτικό 
κέντρο τη Δήλο, που κηρύχθηκε ελεύθερη και ανεξάρτητη 
το 314 π.Χ. Από το 314 π.Χ. έως το 166 π.Χ. η Δήλος ζει μια 
νέα άνθηση. Είναι η περίοδος της “δηλιακής ανεξαρτησίας” 
που βέβαια δεν είναι απόλυτη.

Τυπικά ήταν ανεξάρτητη, γιατί ουσιαστικά υπαγόταν 
στη σφαίρα επιρροής των Πτολεμαίων, οι οποίοι ασκούσαν 
και τον γενικό έλεγχο στο Κοινό των Νησιωτών. Την περι
ουσία του Ιερού του Απόλλωνα στη Δήλο την διαχειρίζο
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νταν οι τοπικοί άρχοντες οι ονομαζόμενοι “ιεροποιοί”, που 
διαδέχθηκαν τους Αθηναίους αμφικτύονες.

Το 250 π.Χ. διαλύθηκε το Κοινό των Νησιωτών και η Δή
λος πέρασε στην επιρροή των Μακεδόνων. Το ιερό νησί 
μετατράπηκε σιγά - σιγά σε εμπορικό κέντρο σημαντικής 
σπουδαιότητας. Χαρακτηριστική για την εμπορική δρα
στηριότητα είναι και η ανάπτυξη των Τραπεζών, δημόσιων 
και ιδιωτικών.

Από τα μέσα του 3ου π.Χ. αιώνα και τις αρχές του 2ου 
π.Χ. αιώνα το λιμάνι της Δήλου ανοίγεται σε μεγάλο εμπό
ριο. Έτσι η Δήλος, χρησιμοποιείται ως ένας από τους κυριό- 
τερους διακομιστικούς σταθμούς σιτηρών και άλλων εμπο
ρευμάτων από τη Νουμιδία στη Χερρόνησο, αλλά και στη 
Μικρά Ασία, Συρία, Αίγυπτο. Από τον Στράβωνα η Δήλος 
θεωρείται κέντρο δουλεμπορίου.

Μετά τη νίκη των Ρωμαίων εναντίον του Περσέα, του τε
λευταίου βασιλιά της Μακεδονίας στην Πύδνα το 168 π.Χ., 
η Δήλος έχασε τους ισχυρούς προστάτες της, τους Μακε- 
δόνες.

Έτσι το 166 π.Χ. οι Ρωμαίοι νικητές παραχώρησαν το ιερό 
της Δήλου στους Αθηναίους, όχι όμως και το λιμάνι που το 
άφησαν ελεύθερο, για να πλήξουν την ακμάζουσα Ρόδο.

Οι Αθηναίοι έδιωξαν τους κατοίκους της Δήλου και 
εγκατέστησαν Αθυναίους κληρούχους.

Την διαχείριση του Ιερού του Απόλλωνα ασκούσαν οι 
“έφοροι της ιερής περιουσίας” που διορίζονταν από την 
Αθήνα. Στο δεύτερο μισό του 2ου π.Χ. αιώνα και στην αρ
χή του 1ου π.Χ. αιώνα θεωρείται πιθανόν ο πληθυσμός της 
Δήλου να έφθανε τα 25.000 άτομα.

Ο σύνδεσμος και η εξάρτηση της Δήλου από τους Ρω
μαίους ήταν και η αιτία που προκάλεσαν την καταστροφή 
του μεγάλου αυτού εμπορικού ιερού. Το 88 π.Χ. ο Μιθρι- 
δάτης ο Ευπάτορας, βασιλιάς του Πόντου, στην προσπά- 
θειά του να κτυπήσει τους μεγάλους αντιπάλους του, τους 
Ρωμαίους, σε ένα καίριο σημείο, επιτέθηκε στη Δήλο, όπου 
ανθούσε η ρωμαϊκή αποικία.

Η Δήλος, από αντίθεση στην Αθήνα, σύμμαχο του Μι- 
θριδάτη, είχε ταχθεί με το μέρος των Ρωμαίων.

Η καταστροφή που ακολούθησε πρέπει να ήταν ολο
κληρωτική, ακόμη και να δεν γίνουν πιστευτές οι υπερβο
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λές των ιστορικών Αππιου και Παυσανία, που ανεβάζουν 
τους σκοτωμένους σε 20.000.

Οι Ρωμαίοι παρ’ όλα αυτά, αποκατάστησαν το παλιό αθη
ναϊκό καθεστώς, ύστερα από τη νίκη τους και την επίσκεψη 
του Σΰλλα στο νησί. Οι μιθριδατικοί πόλεμοι συνεχίστηκαν 
και το 69 π.Χ. οι πειρατές του Αθηνόδωρου, συμμάχου του 
Μιθριδάτη, κατέστρεψαν ότι είχε απομείνει. Η ζωή στη Δή
λο άρχισε να φθίνει και ο συνοικισμός της περιορίζεται για 
να εγκαταλειφθεί εντελώς στα τέλη του 5ου μ. X. Αιώνα. 
Από τότε, η Δήλος έρημη χρησίμευε ως βοσκότοπος.<1) (6)

2. Οι επιγραφές της Δήλου

Την περίοδο 1877 - 1885 έγιναν ανασκαφές στη νήσο Δή
λο από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Στις ανασκαφές 
αυτές ήρθαν στο φως, εκτός των άλλων, και 450 επιγραφές 
που αναφέρονται στην περίοδο 315 - 166 π.Χ.

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι επιγραφές αυτές 
έχουν ως περιεχόμενο απολογισμούς και απογραφές της δι
αχείρισης του ναού του Απόλλωνα. Κατά κανόνα στην μια 
όψη της επιγραφής χαρασσόταν ο απολογισμός και στην 
άλλη όψη η απογραφή.

Από τα κείμενα των επιγραφών διαπιστώνεται ότι οι ιε- 
ροποιοί βοηθούνταν στο έργο τους από πολλούς υπαλ
λήλους που ήταν στις διαταγές τους. Οι υπάλληλοι αυτοί 
ήταν: γραμματείς, γραφείς, φύλακες, λογιστές, εισπράκτο- 
ρες, επιστάτες, αρχιτέκτονες κ.ά.(1) (4)

3. Οι εργασίες των διαχειριστών

3.1 Γενικά
Οι διαχειριστές του ιερού του Απόλλωνα στη Δήλο, είχαν 
ως καθήκον τους την σύνταξη απολογισμών και απογρα- 
φών για κάθε έτος, τη χορήγηση δανείων, την είσπραξη τό
κων, την επιστροφή κεφαλαίων κ.ά. Στα καθήκοντά τους 
ήταν ακόμη οι εισπράξεις ενοικίων από οικίες και αγροκτή
ματα, οι εισπράξεις διαφόρων τελών, οι συμβάσεις με εργο
λάβους για διάφορα έργα κ.ο.κ.
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Στις επόμενες παραγράφους αναψέρονται ορισμένα πα
ραδείγματα από τις εργασίες των διαχειριστών του Ιερού 
του Απόλλωνα.

3.2 Διαχείριση δανείων

3.2.1 Η επιγραφή του 434/3 π.Χ.
Μια επιγραφή της Δήλου του 434/3 π.Χ. αναφέρεται σε λο
γαριασμούς που διαχειρίζονταν οι λεγόμενοι «Αθηναίοι αμ- 
φικτύονες», δηλαδή οι διαχειριστές της περιουσίας του να
ού στη Δήλο.

Ένα τμήμα της επιγραφής αυτής είναι το ακόλουθο:(1) <3) 

ΚΕΙΜΕΝΟ
12... εδάνεισαν Τ Τ Τ Τ ΤΔ Δ επιδε[κάτοις
13 τόκοις πέντε έτη ώστε από/διδύναι του]ς 

δανεισαμένους Δ Τ Τ ΤXXXΔ[ΔΔ, το Τε 
αρχαίον και τους τόκους ων

14 εδανείσαντο...

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
12... εδάνεισαν 54.020 δρχ. Ο τόκος με
13 δέκα τοις εκατό για πέντε έτη απέφερε 

στους δανειστές το ποσό των δραχμών 81030,
14 που είναι το αρχικό κεφάλαιο και οι τόκοι...

ΣΧΟΛΙΑ
Το ποσό των 54.020 δρχ. προκύπτει από το 

Τ Τ Τ Τ Τ Δ Δ. Τα σύμβολα αυτά σημαίνουν:

Τ = 5 τάλαντα
ΤΤΤΤ = 1 + 1 + 1 + 1= 4 τάλαντα 
Δ Δ = 10 + 10 = 20 δρχ.
Όλα τα τάλαντα είναι 5 + 4 = 9 ή 6000 χ 9 = 54.000 δρχ.

Εάν στο μέγεθος αυτό προσθέσουμε και τις 20 δρχ. το 
τελικό ποσό θα γίνει 54.020 δρχ. Το ποσό του αθροίσματος 
κεφαλαίου και τόκων είναι 81.030, που προκύπτει από το Δ 
ΤΤΤΤΧΧΧΔΔΔ που σημαίνει
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Δ =10 τάλαντα= 10 χ 6000 = 60.000 δρχ.
Τ Τ Τ = 3 τάλαντα = 3 χ 6000 = 18.000 δρχ.
X X X = 1000 + 1000 + 1000 = 3.000 δρχ.
Δ Δ Δ = 10 + 10 + 10 = _30δρχ.

Άθροισμα 81.030

Το ποσό 81030 αναλύεται ως εξής:
Αρχικό κεφάλαιο: = 54.020 δρχ.
Τόκοι με 10% για 5 έτη: 5402 χ 5 = 27.010 δρχ. 
Άθροισμα 81.030

2.2.2 Η επιγραφή του 378/7 π.Χ.
Η επιγραφή του 378/7 π.Χ. αναφέρεται σε λογαριασμούς 
των «Αθηναίων αμφυκτιόνων» στη Δήλο. Ένα απόσπασμα 
της επιγραφής αναφέρεται πιο κάτω (1) (2)

ΚΕΙΜΕΝΟ
10...

Αιδε των πόλεων τ[ου] τόκου απέδο[σ]αν·

15

Μυκόνιοι
Σύριοι
Τήνιοι
Κείοι
Σερίφιοι
Σίφνιοι
Ιήται
[Πάριοι]ι
Οιναίοι εξ Ικάρου
Θερμαίοι εξ Ικάρου

ΧΗΗΓΔ,
ΧΧΗΗΗ,
Τ,
[ΧΗΗΗ] ΗΓΔ AIIIIIIC, 
ΧΓΗ,
ΙΧΧΧΗΓΔΔΔ Δ IIII, 
ΓΗΗΗ,
ΧΧΓΗΗΗΗΓΔΔ, 
ΧΙΧΧΧ,
ΗΗΗ [Η],

[Κ]εφάλαιον τόκου παρά των πόλεων 
ΤΤΤΙΙ[Τ]ΧΧΧΓΗΗΗΗΓΔ ΔΔΔ IIIIC.

10
ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Αυτές οι πόλεις έδωσαν τόκους 
Μυκόνιοι 6000 <δρχ>
Σύριοι 2300
Τήνιοι 6000
Κείοι 5472 <δρχ>, 4% οβολούς
Σερίφιοι 1600
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Σίφνιοι
Ιήτες <από τηνΊο> 
Πάριοι

3193 <δρχ>, 4 οβολούς

Οιναίοι από την Ικαρία 400< 
Θερμαίοι από την Ικαρία 400

800
2970
4000

15 Άθροισμα τόκων από τις πόλεις
27993 <δρχ>, 2V2 οβολοί 

ή 4 τάλαντα 3993 <δρχ>, 2% οβολοί

Στην ίδια επιγραφή του 378/7 π.Χ. στις γραμμές 15 - 24 
δίνονται οι τόκοι από ιδιώτες πολίτες της Δήλου ή Τήνου. 
Το άθροισμα αυτών των τόκων είναι 5325 δραχμές.

3.2.3 Επιγραφή 442 έτους 179 π.Χ.
Στο παράδειγμα αυτό γίνεται αναλυτική καταχώριση κατά 
χρεώστη δανείου, του λογαριασμού του δανείου (αν πρό
κειται για τμηματική επιστροφή), των αναλογούντων τό
κων, της περιόδου που αφορά το δάνειο κλπ.(1),(2)

ΚΕΙΜΕΝΟ

180... και τόκον] ετών τεσσάρων [ν] Η Η Δ Δ Δ Δ 111 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
180 ... <επιστροφές δανείων> και τόκοι τεσσάρων ετών 

242 <δρχ> 1 <οβολός>

3.2.4 Εισπράξεις από τόκους δανείων
Από τα στοιχεία των απολογισμών των διαχειριστών του να
ού του Απόλλωνα για τα έτη 377/6 - 374/3 π.Χ. διαπιστώνε
ται ότι το άθροισμα των ετήσιων εισπραχθέντων τόκων από 
13 πόλεις των γειτονικών νησιών ήταν 26.040 δρχ.(1)

Επειδή το επιτόκιο στη Δήλο ήταν 10%, τα κεφάλαια που 
αντιστοιχούν στους πιο πάνω τόκους ήταν 260.400 δρχ. του 
379 π.Χ.

Οι 13 αναψερόμενες πόλεις ήταν: Μύκονος, Σύρος, Τή
νος, Κείος, Σέριφος, Σίφνος,Ίος, Πάρος, Οινόη της Ικαρίας, 
Θέρμες της Ικαρίας, Νάξος, Ανδρος, Κάρυστος.
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3.3Έσοδα από ενοίκια οικιών και αγροκτημάτων

3.3.1 Έσοδα από ενοίκια οικιών
Οι διαχειριστές του ναού καταχωρούσαν με λεπτομέρεια 
τα χρήματα τα οποία εισέπρατταν από ενοίκια οικιών ιδιο
κτησίας του ναού του Απόλλωνα. Σαν παράδειγμα δίνεται 
απόσπασμα από την επιγραφή με αριθμό 442 της συλλογής 
Durrbach, που αναφέρεται στον απολογισμό του έτους 179 
π.Χ.

Επιγραφή 442 έτους 179 π.Χ.

ΚΕΙΜΕΝΟ

145 Κεφαλή [ενο]ικίων X ΓΗ Η Δ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

145 Αθροισμα <εσόδων> από ενοίκια οικιών 1710 <δρχ> 

ΣΧΟΛΙΑ
Στα προηγηθέντα της γραμμής 145 του αθροίσματος των 
εσόδων, αναγράφονται: ο ενοικιαστής, ο χρόνος σύναφης 
της ενοικιάσεως, η τοποθεσία του ακινήτου, το ποσόν κλπ. 
Ο χρόνος σύναψης της ενοικίασης γίνεται με αναφορά των 
ονομάτων των Ιεροποιών επί της θητείας των οποίων έγινε 
η μίσθωση.(1),(2)

3.3.2Έσοδα από ενοίκια αγροκτημάτων 
Με παρόμοιο τρόπο με αυτόν των ενοικίων οικιών, κατα- 
χωρούνταν τα κονδύλια από έσοδα ενοικίασης αγροκτημά
των.

Παράδειγμα
Επιγραφή 442 έτους 179 π.Χ.

ΚΕΙΜΕΝΟ

151 Κεφαλή ενηροσίων X X Γ Η Η Η Η Γ Δ ΔΔΙ
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ
151 Άθροισμα <εσόδων> από ενοίκια αγροκτημάτων 

6981 <δρχ>.

ΣΧΟΛΙΑ
Για τα ενοίκια αγροκτημάτων χρησιμοποιείται ο όρος «ενη- 
ρόσια».

3.3.3 Έσοδα από τέλη ναού 
Παράδειγμα

Επιγραφή 442 έτους 179 π.Χ.

ΚΕΙΜΕΝΟ

155 Κεφαλή τελών Η Η Γ Δ 11 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
155 Άθροισμα <εσόδων> από τέλη <του ναοί»

362 <δρχ>.

ΣΧΟΛΙΑ
Στο παράδειγμα αυτό γίνεται αναλυτική καταχώρηση των 
τελών του ναού κατά κατηγορία τέλους και υπαλλήλου, 
που είχε αναλάβει την είσπραξη τελών.

3.3.4Έσοδα από εκποίηση υλικού 
Παράδειγμα

Επιγραφή 442 έτους 179 π.Χ.

ΚΕΙΜΕΝΟ

159 ΚεφαλήΗΗΔΔΠΗΗΙΙΙΙ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
159 Αθροισμα <εσόδων από εκποίηση υλικού> 

229 <δρχ> 4 <οβολοί>
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ΣΧΟΛΙΑ
Και στην περίπτωση αυτή καταχωρείται ανάλυση και περι
γραφή του εκποιηθέντος υλικού, κυρίως κινητών αντικει
μένων.

3.4. Δαπάνες ειδικές, τρέχουσες κ.λ.π.
Στην περίπτωση των δαπανών οι διαχειριστές έκαναν λε
πτομερή καταχώριση και περιγραφή κάθε δαπάνης (ειδικές, 
λειτουργικές, πάγιες κ.α.)(1)

Παράδειγμα Ιο
Επιγραφή Δήλου 378/7 π.Χ.

ΚΕΙΜΕΝΟ

37 αριθμός βοών των ε\[ις τη]ν εορτήν ωνηθέντων Η ΠI
III, τιμή τούτων Τ XX Η Η Η Η Δ ΠΙΙΙΙ, πέταλ\[α 
χρυσ]ά καιχρυσωτεί μισθός Η Δ Δ Π [.],....

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
37 Ο αριθμός των βοδιών που αγοράστηκαν για τη 

γιορτή ήταν 109, η τιμή αυτών 1 τάλαντο και 2419 
δραχμές, για τα χρυσά φύλλα και την αμοιβή του 
διακοσμητή 125 (;) δραχμές,..........

Παράδειγμα 2ο
Επιγραφή αρ. 442 έτους 179 π.Χ.(3)

ΚΕΙΜΕΝΟ

207 Κεφαλή X X X X Η ΗΗ111Τ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
207 Άθροισμα <δαπανών ειδικών κατά τους νόμους και τα
ψηφίσματα> 4103 <δρχ> 3 1/4 <οβολοί>..........

3.5 Συμβάσεις με εργολάβους
Οι συμβάσεις των διαχειριστών του ιερού του Απόλλωνα
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στη Δήλο, με εργολάβους για την εκτέλεση ορισμένων έρ
γων, ήταν λεπτομερείς και εξασφάλιζαν τα συμφέροντα του 
ναού.

Μια τέτοια σύμβαση είναι αυτή με αριθμό 507 της συλ
λογής Durrbach που έχει μελετηθεί σε άλλες εργασίες μας.
(1) - (4)

4. Ο κατάλογος των τραπεζιτών της Δήλου

Αποτέλεσμα της μεγάλης οικονομικής δραστηριότητας που 
υπήρχε στη Δήλο, στην κλασική και ελληνιστική εποχή, 
ήταν να αναπτυχθούν Τράπεζες, ιδιωτικές και δημόσιες.(1) 11

Σύμφωνα με τον Bogaert στη Δήλο κατά την κλασική 
και ελληνιστική εποχή, έδρασαν 20 τραπεζίτες σε ιδιωτικές 
τράπεζες και άλλοι 4 σε δημόσιες τράπεζες.

Ο κατάλογος των 24 αυτών τραπεζιτών αναγράφεται 
στον πίνακα 4.1(2)

Πίνακας 4.1.
4.1.1. Τραπεζίτες στη Δήλο σε ιδιωτικές Τράπεζες.

1. Αουψίδιος Λούκιος (Aufidius Lucius) (Δήλος και Τήνος)
2. Γεριλλάνος Μαραίος (Gerillanus Maraeus)
3. Δημάρης (Demares)
4. Δήμων (Demon)
5. Ελένη ή Έλλη ν (Hellen)
6. Ηρακλείδης (Heracleides)
7. Ηφαιστίων (Hephaistion)
8. Θέων (Theon)
9. Κλέανδρος (Cleandros)
10. Μαντινεύς (Mantineus)
11. Μινάτιος Μάρκος (Minatius Marcus)
12. Νυμφόδωρος (Nymphodoros)
13. Πακτΰας (Pactyas)
14. Σιληνός (Silenos)
15. Στησίλιος (Stesileos)
16. Τίμων (Timon)
17. Φίληστος (Philistos)
18. Φιλόστρατος (Philostratos)
19. Φιλοφών (Philophon)
20. Φίλων (Philon)
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4.1.2. Τραπεζίτες στη Δήλο σε δημόσιες τράπεζες

1. Βυττάκος (Byttacos)
2. Διογένης (Diogenes)
3. Θεόδωρος (Theodore)
4. Μηδείος (Medeios)

Πηγή: Bogaert (1968), ρ. 429

5. Πληροφορίες για ορισμένους τραπεζίτες της Δήλου

5.1. Οι ΤραπεζίτεςΈλλην(η) και Μαντινέας 
Σύμφωνα με πληροφορίες από την επιγραφή ID αρ. 399 
Α η τράπεζα της Έλληνος και του Μαντινέα κατέθεσε το 
192 π.Χ. 3 “στάμνους” (δοχεία) στην "ιερά κιβωτό” (ιερό τα
μείο). Τα ποσά ήταν 3975 δρχ. 5.000 δρχ, 40 δρχ., δηλαδή 
αθροιστικά 3975+5000+40=9015 δραχμές. (Στίχοι επιγρα
φής 399Α, 20,23,34). Το ίδιο έτος192 π.Χ. η ίδια τράπεζα της 
Έλληνος και Μαντινέα κατέθεσαν 3 “στάμνους” στη “δημό
σια κιβωτό” (δημόσιο ταμείο). Τα ποσά ήταν 3470 δρχ., 3470 
δρχ., 2000 δρχ., δηλαδή αθροιστικά 3470+3470+2000= 8940 
δραχμές. (Στίχοι επιγραφής 399Α, 49, 59, 66)<1),(2)

Αποσπάσματα του κειμένου της επιγραφής ID 399Α, με 
την αντίστοιχη ερμηνεία δίνονται πιο κάτω:

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ID 399
20... άλλον στάμνον εν ώι ενήσαν X X X Γ Η Η Η Η Γ Δ 

Δ Γ, επιγραφή[ν έχοντα] από της Έλληνος και Μαν- 
21 τινέως...

23 άλλος στάμνος εν ώι, ενήσαν Π, επιγραφήν έχοντα 
από της'Ελληνος και Μαντινέως.....

34 [εν]ήσαν Δ Δ Δ Δ, επιγραφήν έχων από της Έλληνος 
και Μαντινέως....

49 άλλον στάμνον εν ώι ενήσαν ΧΧΧΗΗΗΗΓΔΔ, 
επιγραφήν
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50 [έ]χοντα από της Έλληνος και Μαντινέως

59 ... στάμνον εν ώι ενήσαν ΧΧΧΗΗΗΗΓΔΔ, επιγρα
φήν έχοντα από της Έλληνος και Μαντινέως....

66 Άλλος στάμνος εν ώι ενήσαν XX, επιγραφήν έχων 
από της Έλληνος και Μαντινέως....

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ID 399
20 ... άλλο δοχείο στο οποίο υπήρχαν 3975 <δρχ>, με επι

γραφή που έγραφε: από την'Ελληνα και Μαντινέα...

23 .... άλλο δοχείο στο οποίο υπήρχαν 5000 <δρχ> με επι
γραφή που έγραφε: από την'Ελληνα και Μαντινέα......

34 ......υπήρχαν 40 <δρχ> με επιγραφή και έγραφε:
από την'Ελληνα και Μαντινέα

49 ......άλλο δοχείο στο οποίο υπήρχαν 3470 <δρχ>,
με επιγραφή που έγραφε από την'Ελληνα 
και Μαντινέα....

59 ......... δοχείον στο οποίο υπήρχαν 3470 <δρχ>,
με επιγραφή που έγραφε από την'Ελληνα 
και Μαντινέα....

66 ........άλλο δοχείο στο οποίο υπήρχαν 2000 <δρχ>,
με επιγραφή που έγραφε από την'Ελληνα 
και Μαντινέα....
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