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ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΤΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 1994

Τον Ιούνιο του 1994 η κ. Μάντω Οικονομίδου, Έφορος Αρχαιοτήτων και Διευθύντρια 
του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών από το 1964, συνταξιοδοτήθηκε. Με την ευκαιρία 
αυτή μια ομάδα συνάδελφων της στο Νομισματικό Μουσείο, καθώς και φίλων, ερευνη- 
τών της νομισματικής επιστήμης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έλαβε την πρωτο
βουλία της έκδοσης τιμητικού τόμου, ελάχιστο αφιέρωμα στην πολυετή και πολυσχιδή 
προσφορά της, τόσο στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνιόν όσο και στη νομισματική επι
στήμη γενικότερα. Την έκδοση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δημοσιευμάτων του Ταμείου 
Αρχαιολογικοί Πόρων και Απαλλοτριώσεων του ΥΠΠΟ.
Οι μελέτες του τόμου θα αναφέρονται αποκλειστικά σε θέματα νομισματικής και σιγιλ- 
λογραφίας, θα είναι γραμμένες στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά και δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνουν τις 10 δακτυλογραφημένες σελίδες (σελίδα Α4, 30-32 σειρές, 1 'ά 
διάστημα) μαζί με τις υποσημεκόσεις. Οι συντομογραφίες θα ακολουθήσουν τον τύπο 
συντομογραφιών του Numismatic Literature. Η φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίω- 
ση (χάρτες, γραφικές απεικονίσεις, στατιστικοί πίνακες κτλ.) δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τους πέντε (5) πίνακες συνολικά και θα περιλαμβάνει μόνο πρωτότυπο υλικό. Τα τυχόν 
μονογραφήματα, οι χάρτες και τα σχεδιαγράμματα θα πρέπει να σχεδιαστούν σε ειδικό 
διαφανές χαρτί. Οι λεζάντες θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες σε χωριστό φύλλο 
χαρτιού. Κάθε μελέτη θα συνοδεύεται από περίληψη μιας σελίδας. Οι περιλήψεις θα με
ταφραστούν στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κατά την επιθυμία του συγγραφέα.
Το άρθρο θα πρέπει να αποσταλεί οπωσδήποτε μέχρι 31 Μαρτίου 1995. Στο σημείο αυ
τό θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι δεν θα δοθεί καμμία παράταση, αφού η έκ
δοση έχει συμπεριληφθεί στο εκδοτικό πρόγραμμα του ΤΑΠΑ για το 1995. Η αλληλο
γραφία θα απευθύνεται στη Γραμματεία της Επιτροπής στα γραφεία του Νομισματικού 
Μουσείου, Τοσίτσα 1, Αθήνα 106 82.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΝΑ ΑΒΡΑΜΕΑ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης.
ΜΙΝΑ ΓΑΑΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, Αρχαιολόγος. Νομισματικό Μουσείο.
TONY HACKENS, Καθηγητής Πανεπιστημίου Louvain-la-Neuve.
ΜΑΡΙΝΑ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων. Νομισματικό Μουσείο. 
MICHAEL METCALF, Διευθυντής του Heberden Coin Room, Oxford.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
ΒΑΣΩ ΠΕΝΝΑ, Επιμελήτρια Αρχαιοτήτων. Νομισματικό Μουσείο.
OLIVIER PICARD, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris.
ΗΩΣ ΤΣΟΥΡΤΗ, Αρχαιολόγος. Νομισματικό Μουσείο.
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ΜΑΝΤΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η Μάντω Οικονομίδου-Καραμεσίνη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1927. Σπούδασε Αρχαι
ολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνοίν, από όπου και αποφοίτησε 
το 1952. Είναι διδάκτωρ του ίδιου Πανεπιστημίου (1975) με εισηγητή τον Νικόλαο Κο
ντολέοντα.
Συνέχισε τις σπουδές της με υποτροφία στο American Numismatic Society στη Νέα Υόρ- 
κη. Μελέτησε επίσης Νομισματική στο Cabinet des Médailles στο Παρίσι, στο Heberden 
Coin Room στο Ashmolean Museum στην Οξφόρδη, στο British Museum στο Λονδίνο 
και στο Deutsches Archäologisches Institut στο Βερολίνο.
Η προίτη της επαφή με την Αρχαιολογική Υπηρεσία ήταν το Φεβρουάριο του 1953, όταν 
νεαρή αρχαιολόγος εργάστηκε εθελοντικά για έξι χρόνια (1953-1959) στο Νομισματικό 
Μουσείο υπό την καθοδήγηση της τότε Διευθύντριας του Μουσείου Ειρήνης Βαρούχα- 
Χριστοδουλοποΰλου. Τα χρόνια αυτά υπήρξαν καθοριστικά για τη μετέπειτα σταδιο
δρομία της και την αφοσίωσή της στη Νομισματική. Το 1959, ύστερα από επιτυχή συμ
μετοχή της στο διαγωνισμό Επιμελητών, εισήλθε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και το
ποθετήθηκε ως Επιμελήτρια Αρχαιοτήτων στη Νομισματική Συλλογή, η οποία αποτε
λούσε τότε Τμήμα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Επί των ημερών της (1965) η 
Συλλογή ανεξαρτητοποιήθηκε από το Εθνικό Μουσείο με την ονομασία Νομισματική 
Συλλογή Αθηνών και το 1977 πήρε τον παλιό ιδρυτικό τίτλο της και μετονομάστηκε Νο
μισματικό Μουσείο.
Τη διεύθυνση της Νομισματικής Συλλογής ανέλαβε η Μάντω Οικονομίδου το 1964, θέ
ση στην οποία παρέμεινε έως τον Ιούνιο του 1994, οπότε και αποχώρησε από την ενερ
γό υπηρεσία με τον τίτλο της επίτιμης Διευθύντριας του Νομισματικού Μουσείου. Η επί 
τριάντα χρόνια θητεία της στη Διεύθυνση του Μουσείου συνέβαλε ουσιαστικά στην εξέ
λιξή του σε επιστημονικό κέντρο με διεθνή ακτινοβολία και στη νέα ώθηση που πήρε η 
έρευνα της νομισματικής επιστήμης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Η Μάντω Οικονομίδου υπήρξε άνθρωπος οργανωτικός και ανοικτός σε κάθε νεωτερι
σμό. Στελέχωσε το Μουσείο με νέους επιστήμονες, στους οποίους μετέδωσε την αγάπη 
της για τη Νομισματική και με τους οποίους συνεργάστηκε εποικοδομητικά για την υλο
ποίηση των πολλαπλιόν επιστημονικοί προγραμμάτων: Ταξινομήθηκε το πλούσιο αρ
χείο του 19ου ακόνα, μέσα από το οποίο ο σύγχρονος μελετητής μπορεί να αντλήσει πο
λύτιμες πληροφορίες γιά την ιστορία του Μουσείου. Ξεκίνησαν δύο προγράμματα ηλε
κτρονικής καταγραφής των αντικειμένων του Μουσείου, ένα πρόγραμμα καταγραφής 
της βιβλιοθήκης και ένα του εργαστηρίου συντήρησης. Οργανώθηκαν επίσης με μεγάλη 
επιτυχία στους εκθεσιακούς χιόρους του Μουσείου εκπαιδευτικά προγράμματα. Τέθη
καν οι βάσεις για συνεργασία του Μουσείου με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το Πολυ
τεχνείο Κρήτης ως προς την ανάλυση νομισμάτων. Το Αρχείο Νομισματικής Κυκλοφο
ρίας (ΑΝΚ), που τηρείται στο Μουσείο και αποτελείται τόσο από ανασκαφικά νομί
σματα όσο και από καταγραφές ιδιωτικών συλλογών και κατασχέσεων, είναι πολύτιμη 
πηγή μελέτης για τους νεότερους ερευνητές.
Πρωταρχικός στόχος για τον οποίο εργάστηκε άοκνα και μεθοδικά ήταν η λειτουργικό
τητα του Μουσείου, η εσωτερική τακτοποίηση των συλλογών του και η ευρετηρίαση των 
αντικειμένων. Η τακτοποίηση των προσκτημάτων του Μουσείου έγινε με βάση τα σύγ-
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χρονα δεδομένα της νομισματικής επιστήμης. Οι νομισματικοί «θησαυροί», κατανεμη
μένοι στα επιμέρους νομισματοκοπεία, αφού ομαδοποιήθηκαν, τοποθετήθηκαν σε ξε
χωριστές νομισματοθήκες ανάλογα με τη χρονολογία απόκρυψής τους, σύμφωνα με τη 
διεθνή βιβλιογραφία. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε βοήθησε η έκδοση του διε
θνούς ευρετηρίου των αρχαίων ελληνικών «θησαυροον», An Inventory o f Greek Coin 
Hoards (IGCH), που εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη το 1973, στη σύνταξη του οποίου ουσια
στική υπήρξε η συμβολή της Μάντως Οικονομίδου.
Αναθεώρησε την ήδη υπάρχουσα έκθεση του Μουσείου και συγχρόνως οργάνωσε την 
επανέκθεση της τρίτης αίθουσας ακολουθώντας τις σύγχρονες αντιλήψεις της μουσειο- 
λογίας. Μερίμνησε επίσης για τον εμπλουτισμό του Μουσείου με σημαντικές ιδιωτικές 
συλλογές, σπάνιους τύπους, αλλά και πολλούς νομισματικούς «θησαυρούς». Οι συλλο
γές του Μουσείου έγιναν ευρύτερα γνωστές με την έκδοση πολλιόν επιστημονικοί άρ
θρων, αλλά και πλήθος διαλέξεων.
Η επίλυση χρονολογικοί και άλλιον επιστημονικών προβλημάτων μέσα από τα αναρίθ
μητα ανασκαφικά νομίσματα που ταυτίστηκαν στο Νομισματικό Μουσείο, από όλες τις 
αρχαιολογικές περιφέρειες, υπήρξε πολύτιμη βοήθεια για τους ανασκαφείς αρχαιολό
γους και έκανε κατανοητή τη συμβολή της νομισματικής επιστήμης στη σύγχρονη αρ
χαιολογία.
Μια άλλη σημαντική μέριμνα, όταν ανέλαβε τη Διεύθυνση του Νομισματικού Μουσείου, 
ήταν η συντήρηση των πολύτιμων αντικειμένων του, ιδιαίτερα των πιο ευπαθών, όπως εί
ναι τα μολυβδόβουλλα. Με την επιμονή και την υπομονή που τη διακρίνει συνέβαλε απο
φασιστικά στη διοργάνωση ενός πρότυπου εργαστηρίου συντήρησης, άρτια εξοπλισμέ
νου τεχνολογικά, στο οποίο συντηρήθηκαν και συντηρούνται εκτός από τα νομίσματα 
και μολυβδόβουλλα των συλλογιόν του Μουσείου, ανασκαφικά νομίσματα και άλλα 
αντικείμενα από τις αρχαιολογικές περιφέρειες της Ελλάδας. Η διάσωση άλλωστε της 
αξιολογότατης συλλογής των μολυβδοβούλλων και των μολύβδινων αντικειμένων του 
Μουσείου επετεύχθη χάρη στην αλλαγή των συνθηκών αποθήκευσης των αντικειμένων 
από τις παλιές ξύλινες νομισματοθήκες σε άλλες, σύγχρονες, οι οποίες παρέχουν περι
βάλλον κατάλληλο και σταθερό για την καλή διατήρησή τους.
Με τον ίδιο ενθουσιασμό και αφοσίωση εργάστηκε επίσης και στα επαρχιακά Μουσεία 
οργανώνοντας νομισματικές εκθέσεις και ταυτίζοντας ανασκαφικά νομίσματα. Στη δε
καετία του 1960 πραγματοποίησε με τη συνεργασία του Εφόρου Δημήτρη Θεοχάρη την 
πρώτη συστηματική νομισματική επανέκθεση στο Μουσείο του Βόλου.
Συνεχίζοντας το έργο του Ιω. Σβορώνου οργάνωσε σεμινάρια φοιτητών αρχικά στους 
χώρους του Νομισματικού Μουσείου και στη συνέχεια παρέδωσε, ως ειδική επιστήμων, 
φροντιστηριακά μαθήματα Νομισματικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και διαλέ
ξεις στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Ρεθύμνου. Ενέπνευσε στους φοιτητές της την 
αγάπη για τη Νομισματική· ορισμένοι από αυτούς επέλεξαν ως διδακτορική διατριβή 
θέμα νομισματικό και σήμερα στελεχώνουν την Αρχαιολογική Υπηρεσία και άλλα επι
στημονικά ιδρύματα.
Οργάνωσε με τη συνεργασία των «Φίλων της Γενναδείου» (1988) και με μεγάλη επιτυ
χία έκθεση με θέμα «Ο πρώτος αιώνας του Νομισματικού Μουσείου 1829-1922». Με την 
έκθεση αυτή για πρώτη φορά έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό τόσο ο αρχειακός πλούτος 
του Μουσείου όσο και η πλούσια και εξειδικευμένη βιβλιοθήκη του, που περιέχει νομι
σματικές εκδόσεις, καταλόγους βασιλικών, ηγεμονικών και ιδιωτικών συλλογιόν της
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Δύσης από τις αρχές του 16ου αιώνα. Οργάνωσε ακόμη, με τη συνεργασία του καθηγη
τή Ν. Οικονομίδη, το Β' Διεθνές Συμπόσιο Βυζαντινής Σιγιλλογραφίας (1989) στους χώ
ρους του Νομισματικού Μουσείου.
Έτυχε πολλών τιμητικών διακρίσεων διεθνώς. Είναι επίτιμο μέλος της Βελγικής Νομι
σματικής Εταιρείας (Βρυξέλλες), της Ρουμανικής Νομισματικής Εταιρείας (Βουκουρέ
στι), της Ελληνικής Νομισματικής Εταιρείας (Αθήνα) και της Γαλλικής Νομισματικής 
Εταιρείας (Παρίσι), τακτικό μέλος του Αυστριακού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (Βιέν
νη), αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (Βερολίνο) και 
της American Numismatic Society (Νέα Υόρκη). Είναι επίσης μέλος πολλοόν άλλων νο
μισματικών, αρχαιολογικών και ιστορικών εταιρειών, όπως της Royal Numismatic 
Society (Λονδίνο), της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας, της Ελληνικής Επιτροπής 
Βυζαντινών Σπουδών, της Εθνολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Σπουδοόν 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης κ.ά. Είναι ισόβιο μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας, στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας εκλέγεται συνεχώς από το 1988. Είναι ακόμη μέλος 
της Επιστημονικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Κέντρου για την πολι
τιστική κληρονομιά (Ravello) και ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του ICOMON, της διε
θνούς επιτροπής των Νομισματικών Μουσείων και Συλλογών του ICOM.
Το Σεμινάριο της Νομισματικής Marcel Hoc του Πανεπιστημίου της Louvain-la-Neuve 
και οι «Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου», σωματείο το οποίο η ίδια ίδρυσε το 1992, 
της απένειμαν από κοινού ένα μετάλλιο με την προτομή της, το οποίο φιλοτέχνησε η βελ- 
γίδα χαράκτρια Francine Somers. Η απονομή του μεταλλίου έγινε κατά τη διάρκεια τι
μητικής εκδήλωσης που διοργάνωσαν οι συνεργάτες της στο Μουσείο, οι «Φίλοι του Νο
μισματικού Μουσείου», και η Ελληνική Νομισματική Εταιρεία με αφορμή την αποχώ
ρησή της από την ενεργό υπηρεσία στις 6 Ιουνίου 1994 στην Παλαιά Βουλή. Στην ίδια εκ
δήλωση της απενεμήθη επίσης το μετάλλιο της Ελληνικής Νομισματικής Εταιρείας. 
Τέλος, προς τιμήν της διοργανώθηκε διημερίδα από το Αυστραλιανό Αρχαιολογικό 
Ινστιτούτο, το Υδρυμα Ερευνοόν - Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, την 
Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή και το Νομισματικό Μουσείο στο Κέντρο Μελετών Ακρο- 
πόλεως (1995).
Το επιστημονικό έργο της Μάντως Οικονομίδου είναι μεγάλο και πολυσήμαντο. Η εμ
βέλειά του καλύπτει όλη την αρχαιότητα έως και τους νεότερους χρόνους. Το ιδιαίτερο 
όμως ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στα αρχαία νομίσματα και στα ελληνικά νομισμα
τοκοπεία τοον αυτοκρατορικών χρόνων. Η Νικόπολις, η ελληνική πόλη που χτίστηκε από 
τον Αύγουστο μετά τη νίκη του στο Άκτιο, ήταν το θέμα της διατριβής της.
Η Μάντω Οικονομίδου, μετά από αγώνες πολλών ετών, ευτύχησε να δει το όραμά της, 
που ήταν άλλωστε και όραμα όλων των προγενέστερων διευθυντών του Μουσείου, να 
γίνεται πραγματικότητα. Η μόνιμη στέγαση του Νομισματικού Μουσείου στο Ιλίου Μέ
λαθρον, την κατοικία του Ερρίκου Σλήμαν, στο ωραίο αυτό νεοκλασικό κτίριο της οδού 
Πανεπιστημίου 12, είναι πια γεγονός.
Όλοι εμείς οι συνεργάτες, οι συνάδελφοι και οι φίλοι της γνιυρίζουμε ότι η Μάντω 
Οικονομίδου, στη νέα αυτή φάση της ζωής της, θα συνεχίσει την έρευνά της στη Νομι
σματική, στην οποία έχει πολλά ακόμη να προσφέρει. Της το ευχόμαστε ολόψυχα.

ΗΩΣ ΤΣΟΥΡΤΗ
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ΤΑ ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 
ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

ΑΝΝΑ ΑΒΡΑΜΕΑ Άνάμεσα στά μολυβδόβουλλα ιών Συλλογών του Νομισμα
τικού Μουσείου 'Αθηνών μέ γνωστή προέλευση, πού δημό
σιε ύθηκαν πριν από λίγα χρόνια καί μέ δική μου συμμετοχή1, 

χάρη στή γενναιοφροσύνη τής Μάντως Οίκονομίδου, περιλαμβάνονται καί δύο πού θά άποτε- 
λέσουν τό άντικείμενο ιδιαίτερης διαπραγμάτευσης. Προέρχονται άπό τίς άνασκαφές τής 
'Αγγλικής 'Αρχαιολογικής Σχολής τών ετών 1924 καί 1925 στή Σπάρτη καί άναφέρονται σέ ομώ
νυμο κάτοχο, στόν 'Ιωάννη Κομνηνό1 2. Ή  τότε παρουσίαση πού δέν άπέβλεπε στόν ιστορικό 
σχολιασμό, άλλά καί ή συντήρηση καί ό καθαρισμός τού ενός εκ τών δύο, πού οδηγούν σέ νέα 
άνάγνωση, επιβάλλουν τήν άναθεώρηση τού προβλήματος, τού σχετικού μέ τή σταδιοδρομία καί 
τήν προσωπικότητα τού ’Ιωάννη Κομνηνοΰ, μέλους τής αύτοκρατορικής οικογένειας.
Τό πρώτο μολυβδόβουλλο άπό τή Σπάρτη φέρει στήν εμπρόσθια πλευρά τήν παράσταση τής Με
ταμόρφωσης μέ συνοδευτική επιγραφή, ενώ στήν πίσω όψη αναγράφεται τό έξάστιχο κείμενο: 
+ Κ(ύρι)ε βοήθε(ι) τφ σφ δονλω Ίω(άννη) Κομνηνφ, τφ υ(ί)φ τ(οϋ) σεβαστοκράτορος. Ή  ταύ
τιση τού κατόχου δέν δημιουργεί προβλήματα, εφόσον μέ τήν Ιδια παράσταση, τή Μεταμόρφω
ση, καί τό Ιδιο βαπτιστικό καί οικογενειακό όνομα, άλλά καί τήν άναφορά τού πατρικού τίτλου, 
τού σεβαστοκράτορος, γνωρίζουμε έναν άρκετά μεγάλο άριθμό σφραγίδων, στίς όποιες όμως 
προστίθενται τό άξίωμα καί ό τίτλος τού 'Ιωάννη Κομνηνού3. Ά πό τίς έξι αύτές σφραγίδες, στίς 
πέντε, ό Ιωάννης Κομνηνός άναφέρεται ώς δούξ Δυρραχίου καί υιός του σεβαστοκράτορος, 
ενώ στή μία άποκαλεΐται σεβαστός καί δούξ Δυρραχίου. Είναι πολύ πιθανό ή σφραγίδα τής 
Σπάρτης, πού δέν άναφέρει τίποτε άλλο εκτός άπό τόν τίτλο τού πατέρα του, νά χρονολογείται 
άπό τήν πρώτη του νεότητα πρίν άκόμη άποκτήσει τίτλο καί άξίωμα.
Ή  σταδιοδρομία τού Ιωάννη Κομνηνού τού γιού τού σεβαστοκράτορα Ίσαακίου, τού άδελφοΰ 
τού αύτοκράτορα ’Αλεξίου (1081-1118), είναι γνωστή κυρίως άπό τήν Άλεξίάδα τής Ά ννας 
Κομνηνής καί τίς επιστολές τού Θεοφυλάκτου άρχιεπισκόπου Βουλγαρίας καί έχει μέ άρκετές

1 Ά ννα Άβραμέα - Μίνα Γαλάνη-Κρίκου - Γιάννης Τουράτσογλου, Μολυβδόβουλλα μέ γνωστή προέλευση 
άπό τίς Συλλογές τού Νομισματικού Μουσείου Αθηνών, Studies in Byzantine Sigillography, τ. 2 (έκδ. 
Ν. Oikonomides), Dumbarton Oaks, Ούάσιγκτον. D.C. 1990, σ. 235-271.

2 Ό .π., άριθ. 64, σ. 251 καί άριθ. 72b, σ. 254.
3 G. Zacos - A. Veglery, Byzantine Lead Seals, I, Βασιλεία 1972, άριθ. 2713 (a, b), 2713 bis. Catalogue o f Byzantine 

Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum o f Art, I (έκδ. J. Nesbitt - N. Oikonomides), Ούάσιγκτον, D.C. 
1991, άριθ. 12.3,0.41-42.
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λεπτομέρειες άνασυσταθεΐ, ιδιαίτερα κατά την πρώτη της φάση4. Συνοψίζοντας τά παλαιά καί 
συμπληρώνοντας με νέα στοιχεία επισημαίνουμε: γεννιέται περί τά τέλη του έτους 1073 άπό τόν 
'Ισαάκιο Κομνηνό καί την Ειρήνη τής Άλανίας. Τό 1092, αντικαθιστώντας τόν 'Ιωάννη Δούκα, 
διορίζεται δούξ Δυρραχίου καί παίρνει τόν τίτλο τού πανσεβάστον σεβαστόν. Στίς άρχές τού 
1093 κατηγορεΐται άπό τόν Θεοφύλακτο Βουλγαρίας γιά συνωμοσία εναντίον τού αύτοκράτο- 
ρα, άλλά συγχωρεΐται καί κρατεί τη θέση του. Ό  'Αλέξιος τόν προστάζει τό 1094 νά πολεμήσει 
τόν Σέρβο ζουπάνο τής Ρασκίας Βολκάνο άπό τόν όποιο ήττάται, άλλά εξακολουθεί νά φέρει 
τόν τίτλο τού δουκός Δυρραχίου τό Ι0965. Δέν γνωρίζουμε πότε καί αν μέ βεβαιότητα έλαβε τόν 
τίτλο τού δουκός Σκοπιών. Ή  πρόταση αυτή στηρίζεται στήν έκδοση δύο μολυβδοβούλλων6 άπό 
διαφορετικό βουλλωτήριο, άλλά άναπαράγοντας τό ένα τό άλλο καί άνήκοντας στό Ιδιο πρό
σωπο, δηλαδή στό σεβαστό 'Ιωάννη Κομνηνό τόν υιόν του σεβαστοκράτορος, κυρίως δέ στή 
σπάνια παράσταση τής σκηνής τής Μεταμόρφωσης, πού εικονίζεται όπως καί στά άλλα μολυ- 
βδόβουλλα πού προαναφέρθηκαν.
Στίς άρχές τού 12ου αί. ό 'Ιωάννης Κομνηνός άσχολεΐται, μέ εντολή τού αύτοκράτορα 'Αλεξίου, 
μέ τίς ύποθέσεις τής μονής Ίβήρων7. Σύμφωνα μέ τό «Πρακτικόν» τού έτους 1103, πού συνέτα
ξαν δύο υπάλληλοι τού σεβαστού 'Ιωάννη Κομνηνού, ή μονή Ίβήρων γίνεται κάτοχος τού χω
ριού Ραδολίβος. ΊΊ σφραγίδα πού κρέμεται άπό τό έγγραφο είκονίζει τόν άγιο Δημήτριο καί 
έχει τό εξής κείμενο: Ό  αγιο(ς) Δημήτρ(ιος). [Μά]ρτυς Ίω(άννην) με Κομνηνόν σκέπ[οις]. 
Σφραγ(ίς) Κομνηνού Ίω(άννον) ήδε σεβαστού8. 'Αλλά καί στό «Πρακτικόν» τού έτους 1104 μέ 
τό όποιο ό Ιωάννης Κομνηνός παραδίδει στή μονή Ίβήρων τίς κτήσεις καί τούς παροίκους, 
άναφέρεται ώς σεβαστός, χιυρίς μνεία τού άξιώματος πού κατείχε. Θά πρέπει εντούτοις νά το
νιστεί ή άλλαγή στήν εικονογράφηση τής σφραγίδας του καί ή αντικατάσταση τής Μεταμόρφω
σης μέ τόν άγιο Δημήτριο. Άπό τό έγγραφο τού 1104 πληροφορούμαστε ότι κατά τό έτος 1101 
βρισκόταν στή Νικόπολη καί τό 1103 στή Λάρισα9. Είναι επίσης ενδιαφέρουσα ή άναφορά τού 
'Ιωάννη Κομνηνού καί τής συζύγου του Μαρίας στό «Συνοδικόν» τής μονής Ίβήρων τό 110410. 
Ή  13η Νοεμβρίου άναγράφεται ώς ήμέρα κατά τήν οποία μνημονεύεται τό ζεύγος, γιά όσα προ- 
σέφερε στήν εκκλησία ό σεβαστός Ιωάννης Κομνηνός. Ό πω ς χαρακτηριστικά άναφέρεται, γιά 
όλα κατάρτισε έγγραφα καί όπως δέν εμπιστευόταν τούς άλλους τά συνέταξε ό Ιδιος καί τά 
έστειλε στήν Κωνσταντινούπολη γιά επικύρωση. Γιά τό λόγο αύτό οί μοναχοί αποφάσισαν νά

4 Τίς αναφορές στήν Ά ννα Κομνηνή βλ. στό έργο τού Κ. Βαρζού, Ή  γενεαλογία των Κομνηνών, 
τ. Α \ Θεσσαλονίκη 1984, αριθ. 23, σ. 134-144, πού είναι καί ή πληρέστερη βιογραφία του Ιωάννη Κομνη
νού (στό έξης: Βαρζός, Κομνηνοί). Τίς επιστολές τού Θεοφύλακτου Βουλγαρίας βλ. στό P. Gautier, 
TheophylactiAchridensis Epistulae, Θεσσαλονίκη 1986, καί βιογραφικά στίς σ. 48-53. Βλ. επίσης γιά τήν πρώ
τη φάση τής σταδιοδρομίας του στό B. Skoulatos, Les personnages byzantins de l ’Alexiade: Analyse pro- 
sop<¡graphique et synthèse. Λουβαίν 1980, άριθ. 87. σ. 135-138.

5 P. Gautier, ό.π., σ. 50.
6 Catalogue o f Byzantine Seals... (βλ. ύποσημ. 3), άριθ. 30.1, σ. 98.
7 Actes d ’Iviron, II, du milieu du Xle s. à 1204 (Archives de lAthos XVI), Παρίσι 1990, άριθ. 5 1, σ. 203-2 11 καί 

άριθ. 52, σ. 211-248.
8 Ό .π ., σ. 203. Μία άλλη όμοια σφραγίδα βρίσκεται στίς Συλλογές τού Dumbarton Oaks πού δημοσίευσε ό 

Ν. Οίκονομίδης στό βιβλίο του, A Collection o f Dated Byzantine Lead Seals, Ούάσίγκτον, D.C. 1986, άριθ. 109, 
σ. 105-106 (μέ σχόλια).

9 Βλ. «Πρακτικόν», ό.π. (ύποσημ. 7), άριθ. 52, σ. 224.
10 Actes d ’Iviron, II, σ. 8.
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μνημονεύονται, ό Ιωάννης καί ή Μαρία, τόσο όσο θά ζούσαν όσο καί μετά τό θάνατό τους καί 
θεώρησαν τόν Ιωάννη νέο κτήτορα.
Με νέα είκονογραφική παράσταση, νέο τίτλο καί νέο αξίωμα άναφέρεται ό Ιωάννης Κομνηνός 
στό όεύτερο μολυβδόβουλλο από τη Σπάρτη τού Νομισματικού Μουσείου ’Αθηνών (Εικ. 1). Στην 
εμπρόσθια πλευρά είκονίζεται ό Χριστός όρθιος κατενώπιον ευλογών μέ τύ όεξί χέρι καί κρατώ
ντας τό Ευαγγέλιο μέ τό άριστερό. Την παράσταση συνοδεύει ή επιγραφή: 7(ησοϋ)ς Χ(ρίστό)ς ό 
[Εύ]εργέτης, ενώ στήν πίσω πλευρά καί μετά τό νέο καθαρισμό διαβάζουμε +KEROH/ OÇ TÎ2CÎ2.. /  
ΛΩΪΩΚΟΜ... /TÜACERAC.. / ΞΜΕΓ,ΛΩΔ. / MECTI.., δηλαδή: Κ(ύρΐ)ε βοήβει τφ σφ [δον]λφ Ίω(άν- 
νη) Κομ[νηνφ] τφ (πρώτο)σεβάσ[tco] (καί) μεγ(ά)λο) δ[ο]μεστί[κω]'1.
"Ενα όμοιο μολυβδόβουλλο είναι άπό παλιά γνωστό, μέ τόν Χριστό Ευεργέτη από τή μία πλευ
ρά καί τό Ιδιο κείμενο άπό τήν άλλη, καθώς καί τις Ιδιες διαστάσεις. Βρισκόταν στή συλλογή τού
G. Schlumberger, ό όποιος παρουσίασε καί τό πανομοιότυπο του11 12. Σήμερα τό μολυβδόβουλλο 
αυτό άνήκει στό Μουσείο Έρμιτάζ σέ πολύ κακή διατήρηση καί ή άνάγνωση τού κειμένου από τήν _
V. Sandrovskaja13 ώς πρωτοστράτωρ καί μέγας δομέσηκος είναι προφανώς εσφαλμένη. Νέα 
έκδοση άπό τόν V. Laurent14 15 δίνει άλλη άνάγνωση: (πρώτο)σεβάστψ (καί) μεγάλα) δονκί, διατυ
πώνονται όμως επιφυλάξεις γιά τήν ορθότητα τής άνάγνωσης τών δύο τελευταίων στίχων. Πρό
κειται γιά τήν Ιδια εσφαλμένη πρώτη άνάγνωση τής παλαιάς μας έκδοσης. Τό πρόβλημα όμως 
πού άναφύεται άπό τήν έκδοση τού Laurent είναι ή ταύτιση τού προσώπου καί ή χρονολόγηση 
τής δραστηριότητάς του στό γ' τέταρτο τού 12ου αί. ’Αποδέχεται βέβαια τή δυσκολία τής ταύτι
σης τού κατόχου, εφόσον οί φέροντες τό όνομα ’Ιωάννης Κομνηνός είναι πολυάριθμοι κατά τούς 
1 Ιο καί 12ο αί., καθώς καί τή δυσχέρεια τής χρονολόγησης τής χάραξης μόνον άπό τό πανομοι
ότυπο. ’Αλλά βασιζόμενος στήν παράσταση τού Χριστού Εύεργέτη τή συνδέει μέ τά ποιήματα 
άπό τό μαρκιανό κώδικα 524'λ Στό πρώτο άναφέρεται ότι ό πρωτοσεβαστός δονξ μέγας Ιωάν
νης, Κομνηνοφυής παίς σεβαστοκρατόρων, παντρεμένος καί μέ πέντε παιδιά, προσφέρει τό πα
τρικό του σπίτι τό όποιο γκρεμίζει άπό τά θεμέλια, οίκοδομεΐ ένα ναό καί ξανακτίζει τήν παρα
κείμενη μονή στό όνομα τής Αγίας Τριάδος, γνωστή μέ τό όνομα τού Χριστού Εύεργέτη, ενώ στό 
δεύτερο ποίημα καί πάλι μέ τόν Ιδιο τίτλο τού πρωτοσεβαστον καί τό Ιδιο άξίωμα τού μεγάλου 
δονκός, ο Ιωάννης Κομνηνός παρουσιάζεται ώς μοναχός Ιγνάτιος, ή δέ σύζυγός του ώς άδελφή 
Μαρία. Σύμφωνα μέ τήν ταύτιση τού Laurent, αυτός ό Ιωάννης Κομνηνός ήταν ό γιός τού 
Ανδρονίκου, άδελφού τού αύτοκράτορα Ιωάννη Β' Κομνηνού (fl 118) καί ώς έκ τούτου πρώτος 
έξάδελφος τού Μανουήλ Κομνηνού, ύπό τόν όποιο ύπηρέτησε σέ υψηλά άξιώματα καί πέθανε τό 
1176 στή μάχη τού Μυριοκεφάλου. Εκτός άπό τό επιχείρημα ότι ό κτήτωρ τής νέας μονής τού 
Εύεργέτη πέθανε ώς μοναχός Ιγνάτιος καί όχι στόν πόλεμο, ό προτεινόμενος άπό τόν Laurent 
γιός τού Ανδρονίκου είχε μεταξύ τών άλλων τό άξάομα τού πρωτοβεστίαρίον. Ή  εξήγηση μιας 
παρόμοιας ταύτισης οφείλεται στήν άκολουθούμενη παλαιά βιβλιογραφία, γιατί τό έργο αύτό

11 Στην προηγούμενη παρουσίαση (βλ. ύποσημ. 1, 2) είχαμε άναγνώσει τούς δύο τελευταίους στίχους ώς 
(πρωτο)σεβ[άσ(τφ)] (καί) μεγάλο) δονκί.

12 G. Schlumberger, La sigillographie de l'Empire byzantin, Παρίσι 1884, σ. 16. Βλ. όμως καί σ. 642, άριθ. 16, 
όπου ή λέξη «πρωτοσεβάστω» μεταγράφεται ΑϋΤΡΑΤ(ωρη).

13 Iskusstvo Vizantii ν Sobranijah SSSR. Katalogvystavki, Μόσχα 1977, III. Sfragistika, άριθ. 75 1.
14 V. Laurent, Le Coipus des sceaux de l'Empire byzantin, II, L'administration centrale, Παρίσι 1981, άριθ. 973, 

σ. 529-530.
15 Σπ. Αάμπρος, Ό  μαρκιανός κώόιξ 524, ΝέοςΕλλ 8(1911), άριθ. 50, 51, σ. 19-21.
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του Laurent έκδόθηκε αρκετά χρόνια μετά τό θάνατό του, χωρίς νά γίνεται πάντα ή άπαιτούμενη 
ενημέρωση.
Μελετώντας τίς πηγές ó Β. Aran16, γιά νά ταυτίσει τίς θέσεις τής εκκλησίας τής 'Αγίας Θεοδο
σίας καί τής μονής του Ευεργέτη Χρίστου στην Κωνσταντινούπολη, επανεξετάζει τά πρόσωπα 
πού έφεραν τό όνομα τού 'Ιωάννη Κομνηνοΰ καί ήταν γιοί σεβαστοκράτορα. "Εχοντας εξάλλου 
ύπόψη του τό μολυβδόβουλλο τής Συλλογής Schlumberger, μέ τόν τίτλο καί τό άξίωμα τού πρω- 
τοσεβάστου καί μεγάλου δομεστίκου όιερεύνησε τά πρόσωπα πού τά κατείχαν καί κατέληξε στό 
συμπέρασμα ότι ο Ιωάννης Κομνηνός ο γιός τού σεβαστοκράτορα Ίσαακίου καί άνεψιός τού 
'Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ είναι ό κτήτωρ τής μονής τού Εύεργέτη. Ή  μονή αύτή, πού άναφέρεται 
γιά πρώτη φορά τό 1071, ξανακτίζεται άπό τόν ’Ιωάννη καί ή εκκλησία τής μονής ταυτίζεται σή
μερα μέ τή δεύτερη οικοδομική φάση τού Gül Camii πού άνάγεται στίς άρχές τού 12ου αί. Τό συ
μπέρασμα αύτό άποδέχεται καί ο A. Cutler, πού μελέτησε τήν είκονογραφική παράσταση τού 
Χριστού Ευεργέτη17 18.
Μέ τήν επιβεβαίωση τής άνάγνωσης τού τίτλου καί τού άξιώματος τού Ιωάννη Κομνηνοΰ άπό 
τό μολυβδόβουλλο τής Σπάρτης ώς πρωτοσεβάστον καί μεγάλου δομεστίκου καί μέ τήν παρά
σταση τού Χριστού Εύεργέτη μπορούμε νά συμπληρώσουμε τή σταδιοδρομία του καί νά προσ
διορίσουμε τό χρόνο άνέγερσης τής μονής. Προφανώς ό ’Ιωάννης γίνεται πρωτοσεβαστός καί 
μέγας δομέστικος μετά τό θάνατο τού θείου του Άδριανού Κομνηνοΰ τό 1105|8. Τήν παλαιά 
αύτή ύπόθεση19 επιβεβαιώνει ή νέα διπλωματική έκδοση τών εγγράφων τής μονής Ίβήρων τών 
ετών 1103 καί 1104, στά όποια δέν φέρει άκόμη αύτό τόν τίτλο καί αύτό τό άξίωμα. Θά ονομά
ζεται έτσι μετά τό 1105 καί έως τό έτος 1118 όταν τό άξίωμα τού μεγάλου δομεστίκου κατέχει ό 
’Ιωάννης Άξούχος20. Μέσα σέ αύτό τό διάστημα θά πρέπει νά κτίζει τή μονή τού Εύεργέτη, ενώ 
σέ μεταγενέστερο στάδιο θά έλαβε τό ύψηλό άξίωμα τού μεγάλου δουκός, μέ τό όποιο άναφέρε- 
ται στά ποιήματα τού μαρκιανοΰ κώδικα 524 καί πού θά ήταν καί τό τελευταίο πρίν άπό τήν 
είσοδό του στό μοναστικό βίο21.
Δέν γνωρίζουμε τόν άκριβή χρόνο τού θανάτου του, αλλά είναι εύλογη ή ύπόθεση τού Κ. Βαρ- 
ζοϋ ότι πρέπει νά πέθανε μετά τό 1136, πιθανόν έτος θανάτου τού γιού του Αλεξίου Κομνη
νοΰ22 23. Σέ μεταγενέστερα κείμενα, όταν ό Ιωάννης Κομνηνός δέν ζεΐ πλέον, άναφέρεται άπό τόν 
Θεόδωρο Βαλσαμώνα, πού κάνει λόγο γιά τή μνηστεία τού γιού του, ώς: ...του πρωτοσεβάστου 
εκείνου κυροϋ Ίωάννου του υίοϋ του σεβαστοκρατόρος,.Ρ. ’Αλλά καί στόν Μαγγάνειο Πρό

16 Β. Aran, The Church of Saint Theodosia and the Monastery of Christ Euergetes, JOB 28 (1979), σ. 2 1 I -228.
17 A. Cutler, The Dumbarton Oaks Psalter and New Testament. The Iconography of the Moscow Leaf, DOP 37 

(1983), a. 35-45.
18 Βλ. Βαρζός, Κομνηνοί., άριθ. 16, σ. 114-117.
19 L. Stiernon, Sebaste et gambros, REB 23 (1965), σ. 224, σημ. 17.
2(1 B. Aran, ό.π., σ. 216.
21 Σύμφωνα μέ ιόν κατάλογο των μεγάλων δουκών πού αυνέταξε ή Judith Herrin, Realities of Byzantine 

Provincial Government: Hellas and Peloponnesos, 1180-1205. DOP 29 (1975), σ. 253-284, Chart, άριθ. 12, ό 
’Ιωάννης Κομνηνός κατατάσσεται μετά τό έτος 1182. Είναι πολύ πιθανό όμως νά έγινε μέγας δονξ μετά 
τόν Εύμάθιο Φιλοκάλη (περίτό 1111/2-1118) καί πρίν άπό τόν Νικηφόρο Βατάτζη (άχρονολόγητος στόν 
πίνακα της J. Herrin).

22 Βαρζός, Κομνηνοί, άριθ. 53.
23 PG 138, στ. 768. Γ.Α. Ράλλη - Μ. Πυτλή, Σύνταγμα τών θείων καί Ιερών κανόνων, τ. Δ', Άθήνησιν 1854, 

σ. 226-227.
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δρομο του μαρκιανοϋ κώδικα XI 22 περιλαμβάνονται οί στίχοι πού «έγένοντο εις τόν Χαιρετι
σμόν έν τω ναω τού πανσεβάστου εκείνου πρωτοσεβάστου, τού υιού τού σεβαστοκράτορος»24. 
Πληροφορούμαστε έτσι ότι ό Εύλάλιος ζωγράφισε τή σκηνή τού Ευαγγελισμού στό ναό τού Ιω 
άννη Κομνηνού, τού γιοϋ τού σεβαστοκράτορα μετά τό θάνατό του25.
Ή  ανεύρεση στή Σπάρτη των δύο μολυβδοβούλλων, τό πρώτο από τά οποία πιθανότατα ανάγε
ται στην άρχή τής σταδιοδρομίας τού Ιωάννη Κομνηνού καί τό δεύτερο στό προτελευταίο αξίω
μα πού έλαβε, δεν είναι εύκολο νά δικαιολογηθεί. Είναι εντούτοις ενδιαφέρον νά τονίσουμε την 
εναλλαγή των είκονογραφικών παραστάσεων πού υιοθέτησε στίς διάφορες φάσεις τής σταδιο
δρομίας του: τή Μεταμόρφωση, τόν άγιο Δημήτριο καί, τέλος, τόν Χριστό Ευεργέτη, εναλλαγή 
πού τελευταία έπισημάνθηκε καί γιά άλλα πρόσωπα - υψηλών άξιωματούχων26.

S u m m a r y

THE LEAD SEALS OF JOHN KOMNENOS
‘SON OF THE SEBASTOKRATOR’

The career of John Komnenos is re-examined on the basis of the lead seals that have been 
discovered bearing his name, titles and offices. A new reading of the seal in the Numismatic 
Museum, which comes from the excavations by the British School of Archaeology at Sparta, 
confirms the title and office of ‘protosebastos and grand domesticus’ held by him.

A. Avramea

24 Σ. Παπαδημητρίου, Ό  Πρόδρομος τού μαρκιανοΰ κώδικος XI 22, VizVrem 10 (1903), σ. 111.
25 C. Mango, The Art o f the Byzantine Empire 312-1453. Sources and Documents, Englewood Cliffs, N.J. 1972.

0.231.
26 J.-C. Cheynet et Cécile Morrisson. Texte et image sur les sceaux byzantins: les raisons d'un choix icono

graphique, Studies in Byzantine Sigillography, τ. 4 (έκδ. N. Oikonomides), Dumbarton Oaks, Ούάσίγκτον, D.C. 
1995,0. 16-20.
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Εικ. 1. Ν ομισματικό Μ ουσείο  'Αθηνώ ν. Τό μολυβδόβονλλο τον Ιω άννη Κ ομνηνοϋ «πρωτοσεβάστου  
καί μεγάλου δομεστίκου» μέ τόν Χ ρ ισ τό  Ευεργέτη.
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«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» ΑΡΓΥΡΩΝ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΔΗΝΑΡΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ (1984)

Η παρουσία ανάμεσα στο νομισματικά υλικά των «σω- 
στικών» ανασκαφών του Ωρωποΰ (1976-1995) μι
κρού «θησαυρού» απά επτά αργυρά δηνάρια Ρωμαϊ

κής Δημοκρατίας - Δομιτιανού, αποτελεί εύνοια της τύχης1. Το «εύρημα» απεκρύβη κατά τους 
πρώιμους αυτοκρατορικούς χρόνους, μετά το 81 μ.Χ. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός άτι η 
σύνθεσή του είναι μικρογραφία εκείνης του «θησαυρού» των δηναρίων απά τις ανασκαφες της 
Πάτρας, ο οποίος είχε αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων με την κ. Μάντω Οικονομίδου, τον 
Αύγουστο του 1993. Έτσι η προσφορά αυτή στον τιμητικό τόμο της διδασκάλου μου γεφυρώνει 
αρμονικά δύο σταθμούς.
Η αποκάλυψη κατά τις ανασκαφες της Πάτρας δύο «θησαυρών», οι οποίοι καταχώθηκαν στα μέ
σα του 1ου αι. μ.Χ. (35 aurei) και στα τέλη του ίδιου αιώνα (327 δηνάρια και 2 Είσεΐ), οφείλεται και 
στην προνομιούχο γεωγραφική θέση της ρωμαϊκής αποικίας, που είναι ανοικτή στην επικοινωνία 
με τη Δύση* 1 2. Το «εύρημα» του Ωρωπού είναι ποσοτικά ελάχιστο, σε σύγκριση προς το αντίστοιχο

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εκτός από τις συντομογραφίες του τόμου (σ. 20-22) στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται και οι ακό
λουθες:
BMCRE  I Η. Mattingly, Coins o f the Roman Empire in the British Museum (Augustus to Vitellins), 

Λονδίνο 1923.
BMCRR  H.A. Grueber, Coins o f the Roman Republic in the British Museum , Λονδίνο 1910.
HCC  I Anne S. Robertson, Roman Imperial Coins in the Hunter Coin Cabinet, University o f Glasgow

(Augustus to Netra), Οξφόρδη 1962.
Sydenham E.A. Sydenham. The Coinage o f the Roman Republic, Λονδίνο 1952.

1 Ο «θησαυρός» βρέθηκε στις 15-10-1984 σε οικόπεδο της οδού Καποδιστρίου 5Α (Ο.Τ. 20) της Σκάλας Ωρωπού, 
ιδιοκτησίας Β. Σιαραμπή, συντηρήθηκε στο εργαστήριο του Νομισματικού Μουσείου και φυλάσσεται στο Μου
σείο Πειραιώς. Το οικόπεδο ανασκάφηκε από την αξέχαστη συνάδελφο Αλίκη Δραγώνα-Λατσούδη. Ευχαρι
στώ θερμά τον κ. Λ. Μαζαράκη-Αινιάνα για την υπόδειξη του «ευρήματος» και τις παρατηρήσεις σχετικά με τα 
ανασκαφικά δεδομένα του οικοπέδου Σιαραμπή και δύο άλλων γειτονικών προς Α„ και τον Έφορο Αρχαιοτή
των Αττικής ε.τ. και Γενικό Γραμματέα της Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. Βασίλειο Πετράκο, για την άδεια δη
μοσίευσης νομισμάτων από τις ανασκαφές του Ωρωπού.

2 Βλ. Π. Αγαλλοπούλου, Θέματα νομισματοκοπίας και νομισματικής κυκλοφορίας των Πατριόν (14 π.Χ. - 268 
μ.Χ.) (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), 1994, σ. 53-54, 59-60. Ο «θησαυρός» 
των 35 χρυσών νομισμάτων προέρχεται από την ανασκαφή οικοπέδου στην οδό Φιλοποίμενος 56 (βλ. Γ. Του- 
ράτσογλου, «Θησαυρός» aurei του 1ου μ.Χ. αιώνα από την Πάτρα (1976), ΝομΧρυν 5-6 (1978), σ. 41-52). Ο 
δεύτερος «θησαυρός» (327 δηνάρια και 2 aurei) βρέθηκε στην ανασκαφή των οδών Μαιζώνος 177-179 και 
Μιαούλη (1971).
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της Πάτρας, επισημαίνεται εντούτοις ότι «εύρημα» παρόμοιας σύνθεσης δεν έχει αναφερθεί από 
τις συστηματικές ανασκαφές της αθηναϊκής Αγοράς και της Κόρινθου, ή από τη Μακεδονία1 * 3.
Η σύνθεση των «ευρημάτων» του Ωρωπού και της Πάτρας έχει ως εξής:

Ωρωπός (7 δηνάρια) ΙΙοσοστό (%)
Ρωμαϊκή Δημοκρατία 1 δηνάριο 14,285
Αύγουστος 1 δηνάριο 14,285
Τιβέριος 1 δηνάριο 14,285
Βεσπασιανός 3 δηνάρια 42,86
Δομιτιανός 1 δηνάριο 14,285

ΙΙάτρα (327 δηνάρια, 2 aurei)
Ρωμαϊκή Δημοκρατία 2 δηνάρια 0,61
Αύγουστος 1 δηνάριο 0,305
Νέροϊν 16 δηνάρια 4,86
Όθων 2 δηνάρια 0,61
Βιτέλλιος 1 δηνάριο 0,305
Βεσπασιανός 133 δηνάρια, 2 aurei 41,03
Τίτος 30 δηνάρια 9,12
Δομιτιανός 142 δηνάρια 43,16

Η κατάχωση του «θησαυρού» της Πάτρας τοποθετείται στο τέλος της αυτοκρατορίας του Δομι- 
τιανού, του τελευταίου των Φλαβίων, αμέσως μετά το 95/6 μ.Χ., οπότε χρονολογείται η τελευταία 
αντιπροσωπευόμενη στο «θησαυρό» έκδοση του αυτοκράτορα (RIC II, 193). Η απόκρυψη του 
«ευρήματος» του Ωρωπού τοποθετείται στις αρχές της αυτοκρατορίας του Δομιτιανού, αφού το 
81 μ.Χ. χρονολογείται πολύ καλής διατήρησης δηνάριο, με το οποίο κλείνει το σύνολο {RIC II, 
23). Το 82 και το 81 π.Χ. χρονολογούνται αντίστοιχα οι παλαιότερες κοπές των «ευρημάτων» 
Ωρωπού και Πάτρας, δύο οδοντωτά δηνάρια Ρωμαϊκής Δημοκρατίας (RRC, αριθ. 362/1 και αριθ. 
378/lc αντίστοιχα, C. Mamilius Limetanus και C. Marius C.f. Capito). To δεύτερο δημοκρατικό 
δηνάριο της Πάτρας είναι έκδοσης Μάρκου Αντωνίου (RRC, 544/27, 32/1 π.Χ.)4. Το «εύρημα» 
του Ωρωπού, απροσδόκητα, υπερτερεί ως προς τον αριθμό των χρονολογούμενων πριν από τη 
νομισματική μεταρρύθμιση του Νέρωνος (64 μ.Χ.) αυτοκρατορικών δηναρίων, αφού περιλαμβά
νει δύο τέτοια νομίσματα, ένα Αυγούστου και ένα Τιβερίου, ενώ από την Πάτρα έχουμε μόνο τε
μάχιο του Αυγούστου (RIC I2, 82a).

1 Βλ. The Athenian Agora, II, 1954 και XXVI, 1993' F. Kleiner, Greek and Roman Coins in the Athenian Agora, 
Princeton 1975 (ευχαριστώ τον κ. J. McK. Camp για πληροφορίες)· Π. Αγαλλοπούλου, ό.π., σ. 54 και σημ. 124
(Κόρινθος)· Γ. Τουράτσογλου, Η νομισματική κυκλοφορία στην αρχαία Μακεδονία (περ. 200 π.Χ. - 268-286
μ.Χ.), Η μαρτυρία των «θησαυρών», Αθήνα 1993, σ. 19 (2.3) και 22 (γ.1). Πίνακα «Θησαυρών» ΙΙβ.

4 Δηνάρια Ρωμαϊκής Δημοκρατίας περιλαμβάνονται σε «ευρήματα», τα οποία καταχιύθηκαν επί Φλαβίων στην 
Αγγλία, στη Σκωτία και στην περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας (βλ. J.D. Bateson - W.S. Hanson, A Flavian 
Hoard from Scotland: a Foundation Deposit? NC 1990, σ. 236' I.A. Mimik, Coin Hoards in Jugoslavia (BAR 95), 
1981, σ. 50-52. Από 48 δηνάρια Ρωμαϊκής Δημοκρατίας - Δομιτιανού (114 ή 113 π.Χ. - 83 μ.Χ.) αποτελείται 
«θησαυρός» που βρε'θηκε το 1970 στη Λωρραίνη, παρά τα γαλλογερμανικά σύνορα (βλ. Peter R. Franke - 
Wolfgang Leschhorn, Denarfund flavischer Zeit vom Herapel/Lothringen, 23. Bericht der staatlichen Denk
malpflege im Saarland, 1976, Beiträge zur Archäologie und Kunstgeschichte, Abteilung Bodendenkmalpflege, 
σ. 67-72).
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Κ Α ΤΑ Λ Ο ΓΟ Σ (Ε ικ. 1)

Ρωμαϊκή Δημοκρατία
1. Νομισματοκοπείο: Ρώμη (C. Mamilius Limetanus).

Έμπρ. Προτομή Ερμου προς δ. Στον ώμο, κηρύκειο. Πίσω, το γράμμα Α.
Όπ. [C M]AMIL LIMEÄN. Ο Οδυσσέας, όρθιος προς δ., κρατώντας με το αριστερό χε'ρι ράβδο και 

απλώνοντας το δεξί προς το σκύλο Αργό.
RRC, 362/1 (82 π.Χ.). Sydenham, 741. BMCRR, 2716.
/  , 3,50 γρ.

Αύγουστος
2. Νομισματοκοπείο: Δούγδουνο.

Έμπρ. CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE. Δαφνοστεφής κεφαλή Αυγούστου δ.
Ό π. C L CAESARES (έξεργο), AVGVSTI F COS DESIG PRINC IVVENT. Οι Καίσαρες Γάιος και Λεύ- 

κιος, όρθιοι κατ’ ενιόπιον, και ανάμεσά τους δύο ασπίδες. Πίσω από κάθε ασπίδα, δόρυ. Επάνω, 
δύο ιερατικά αντικείμενα (simpulum αρ. και lituus δ.).
RIC  Ε, 207 (2 π.Χ. - (;) 4 μ.Χ. ή αργότερα). HCC  I, 217.
Î , 3,47 γρ.

Τιβε'ριος
3. Νομισματοκοπείο: Αούγδουνο.

Έμπρ. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Δαφνοστεφής κεφαλή Τιβερίου δ.
Όπ. PONTIF MAXIM. Γυναικεία μορφή, καθήμενη προς δ., κρατούντας σκήπτρο στο δεξί χέρι και κλα

δί στο αριστερό.
RIC  I2, 30 (περ. 14-37 μ.Χ.). HCC  I, 10.
“Ν 3,30 γρ.

Βεσπασιανός
4. Νομισματοκοπείο: Ρώμη.

Έμπρ. IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. Δαφνοστεφής κεφαλή 
Όπ. PON MAX TR P COS VI. Η προσωποποίηση της Ειρήνης

κλαδί στο δεξί χέρι.
Λ/C II, 90 (75 μ.Χ.). HCC  I, 51. 
I , 3,27 γρ.

Βεσπασιανού δ.
(Pax), καθήμενη προς αρ., κρατώντας

5. Νομισματοκοπείο: Ριόμη.
Έμπρ. IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. Δαφνοστεφής κεφαλή Βεσπασιανού δ.
Όπ. PON MAX TR Ρ COS VI. Νίκη, όρθια προς αρ., πάνω σε πλιόρη πλοίου, κρατώντας στεφάνι και 

κλαδί φοίνικα.
RIC  II, 93 (75 μ.Χ.). HCC I, 54. 
i  , 3,29 γρ.

6. Νομισματοκοπείο: Ρώμη.
Έμπρ. IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. Δαφνοστεφής κεφαλή Βεσπασιανού αρ. 
Όπ. COS VIII (έξεργο). Ζευγάρι βοδιών προς αρ.

RIC  II, 107 (77, 78 μ.Χ.). HCC  I, 69.
I , 3,34 γρ.

Δομιτιανός
7. Νομισματοκοπείο: Ρώμη.

Έμπρ. IMP CAES DOMITIANVS AVG Ρ Μ. Δαφνοστεφής κεφαλή Δομιτιανού δ.
Όπ. TR Ρ COS VII DES VIII Ρ Ρ. Η Αθηνά (Minerva), όρθια προς αρ., κρατώντας Νίκη στο δεξί χέρι

και δόρυ με το αριστερό. 
R IC H  23(81 μ.Χ.).
Ν , 3,35 γρ.
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Το δηνάριο του Αυγούστου (αριθ. κατ. 2), με την παράσταση των νεαρών, άτυχων εγγονών του 
Gaius και Lucius στον οπισθότυπο, ανήκει σε βασικό τΰπο του νομισματοκοπείου της Γαλατίας5 6. 
Κοινό είναι και το δηνάριο του Τιβερίου του ίδιου νομισματοκοπείου (αριθ. κατ. 3). Η ταυτότη
τα της καθήμενης γυναικείας μορφής του οπισθότυπου έχει γίνει αντικείμενο προβληματισμού, 
κατά τον οποίο μελετητές της νομισματοκοπίας της εποχής αυτής συνδέουν, άμεσα ή έμμεσα, τον 
τΰπο με τη μητέρα του Τιβερίου Λιβία'1. Ο Η. Mattingly έχει προβεί σε χρονολογική κατάταξη 
των επαναλαμβανόμενων εκδόσεων της μακράς σειράς χρυσών και αργυρών νομισμάτων του 
Τιβερίου, με την καθήμενη γυναικεία μορφή και την επιγραφή PONTIF MAXIM στην οπίσθια 
όψη. Η ταξινόμηση στηρίζεται βασικά σε παραλλαγές που επισημαίνονται στην απόδοση λεπτο
μερειών της παράστασης. Το δηνάριο από τον Ωρωπό ανήκει στην τρίτη ομάδα του Mattingly, 
και έτσι χρονολογείται περί το 26-37 μ.Χ.7 * *.
Οι τρεις τύποι του Βεσπασιανού από τον Ωρωπό (αριθ. κατ. 4-6), αντιπροσωπεύονται στο μεγά
λο πατρινό «εύρημα», με εννέα, δύο και έξι παραδείγματα αντίστοιχα. Ο τύπος του Δομιτιανού 
(αριθ. κατ. 7) δεν αντιπροσωπεύεται στην Πάτρα.
Το «εύρημα» του Ωρωπού αποκαλύφθηκε στο νοτιοδυτικό μέρος επιμήκους κτίσματος ελληνι
στικών χρόνων του «εμπορικού» τομέα της πόλης. Τα νομίσματα βρέθηκαν κάτω από το δάπεδο, 
πάνω στο φυσικό έδαφος, ένα από αυτά μέσα σε ρωγμή του εδάφους. Κατά μήκος της ανατολι
κής πλευράς του ως άνω κτίσματος του οικοπέδου της οδού Καποδιστρίου 5A (ιδ. Σιαραμπή), 
διέρχεται αρχαίος δρόμος, πλ. 3,3Θ μ. περίπου, του οποίου την απέναντι πλευρά ορίζουν αρχιτε
κτονικά λείψανα, που αποκαλύφθηκαν στα οικόπεδα της οδού Καποδιστρίου 5 (ιδ. Δασοπού- 
λου) και της Αεωφόρου Αθηνιόν (ιδ. Καρύδα)*. Οι ανασκαφές Δασοπούλου και Καρύδα ( 1980- 
81) αποκάλυψαν ενιαίο κτιριακό συγκρότημα των ελληνιστικών χρόνων, στο οποίο περιλαμβά
νεται στοά, που βρέθηκε στο βορειότερο οικόπεδο Φ. Καρύδα. Στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου 
Καρύδα, προς τη Αεωφόρο Αθηνών, αποκαλύφθηκε νεκροταφείο από 21 τάφους υστερορωμαϊ- 
κών χρόνων. Προς τα τέλη του 1ου αι, μ.Χ., όταν κατά τα φαινόμενα η περιοχή είχε ερημωθεί, 
κάποιος άγνωστος Ωρώπιος ή περαστικός έκρυψε επτά ασημένια δηνάρια. Το σημείο κατάχω
σης του «ευρήματος» βρίσκεται περί τα 200 μ. προς Ν. του αρχαίου λιμανιού. Η μοίρα δεν επέ
τρεψε στον καταθέτη να γυρίσει και να πάρει πίσω το «θησαυρό» του.
Το μέγεθος του «ευρήματος» του Ωρωπού (επτά δηνάρια) δεν είναι μεγάλο. Προς σύγκριση ση
μειώνουμε ότι κατά την Ιουλιο-Κλαυδιανή περίοδο ο ετήσιος μισθός του λεγεωνάριου στρατιώτη 
ήταν 225 δηνάρια = 900 σηστέρτιοι = 3.600 asses. Το 84 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Δομιτιανός χορή
γησε γενναία αύξηση, που ανέβασε το μισθό σε 3Θ0 δηνάρια4. Επτά δηνάρια αναλύονται σε 28 ση- 
στέρτιους ή 112 ασσάρια (1 δηνάριο = 4 σηστέρτιοι = 16 asses). Μολονότι οι πληροφορίες για τις 
τιμές κατά τον Ιο αι. μ.Χ. είναι ισχνές, μπορούμε να αναφέρουμε ότι στην Ιταλία ένας αμφορέας 
κρασί κόστιζε 2Θ ασσάρια (αλλά και 60 ασσάρια), ένα δοχείο (modius) σιτάρι 30 ασσάρια10.

5 HCC I, σ. xlii. C.H.V. Sutherland. Some Observations on the Coinage of Augustus, NumAntCl 7 (1978), o. 
169-170.

6 Βλ. RIC  I2, σ. 87' H. Sutherland, The Pontif Maxim Aurei of Tiberius, NumAntCl 16 (1987), σ. 218-219.
7 BMCRE I, o. cxxx. HCC I, o. lix-lx. Είκοσι δυο από τα τριάντα πέντε χρυσά νομίσματα (aurei) του πατρινού 

«θησαυρού» που προαναφέρθηκε (βλ. υποσημ. 2) είναι του Τιβερίου, και ανήκουν όλα στη σειρά PONT1F 
MAXIM.

ΗΑΔ  35 (1980), Χρονικά, σ. 80-81 (οικ. Καρύδα) και ΑΔ 36 (1981), Χρονικά, σ. 58-59 (οικ. Δασοπούλου).
4 Βλ. Ρ.Μ. Rogers, Domitian and the Finances of State, Historia 33 (1984), σ. 65-67.
10 Βλ. M. Crawford, Money and Exchange in the Roman World, JRS LX (1970), σ. 4F C.H.V. Sutherland, The 

Emperor and the Coinage, Julio-Claudian Studies, Λονδίνο 1976, σ. 95, σημ. 65.
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Η ιστορία του Ωρωπού κατά τον προίττο μεταχριστιανικό αιώνα περιβάλλεται από ασάφεια". Η 
μελέτη των ευρημάτων των ανασκαφών της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιό
τηταν, που άρχισαν από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, παρουσιάζει ενδιαφέρον. Η μελέτη των 
εκατοντάδων μεμονωμένων νομισμάτων από τις ανασκαφές θα διαγράψει και το πλαίσιο της. νο
μισματικής κυκλοφορίας κατά τους αυτοκρατορικους ρωμαϊκούς χρόνους, στο οποίο θα εντα
χθεί το «εύρημα» των δηναρίων11 12.

«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» ΑΡΓΥΡΩΝ ΡΩΜΑΪΚΏΝ ΔΗΝΑΡΙΩΝ

S u m m a r y

A FLAVIAN HOARD FROM OROPOS

This small hoard was found during excavations at Oropos (north coast of Attica) in 1984. It 
consists of seven denarii ranging from 82 BC to AD 81, and is so far the first Roman hoard of the 
first century AD to be recorded from Attica. Comparison is made with another -  much bigger -  
Flavian hoard found during excavations at Patras (Colonia Augusta Achcaica Patrensis) in 1971. 
The Patras hoard consists of 327 denarii and 2 aurei, ranging from 81 BC to AD 95/6. The 
distribution of the denarii of the two hoards is as follows:

Oropos Patras

Penelope Agallopoulou

11 Β.Χρ. Πετράκος, Ο Ωρωπός και το Ιερόν τον Αμφιαράον, Αθήναι 1968, σ. 43.
12 Δύο ακόμη νομισματικά «ευρήματα» τον αυτοκρατορικών χρόνων είναι έως τώρα γνωστά από τον Ωρωπό. 

Προέρχονται από δύο γειτονικούς τάφους του δυτικού νεκροταφείου της αρχαίας πόλης, οι οποίοι ανασκάφη
καν από τη γράφουσα στις 11 -4-95 και 27-4-95, σε μικρή απόσταση προς ΝΑ. των νέυν κτιρίων των Γύμνασών 
Σκάλας Ωρωπού. Αποτελούνται αντίστοιχα από δύο και πέντε αργυρά νομίσματα (ιιπίοηϊπ¡ηπϊ) του αυτοκρά- 
τορα Γαλλιηνού (253-268 μ.Χ.).

33

Roman Republic 1 2
Augustus 1 1
Tiberius      1
Nero -  16
Otho -  2
Vitellius -  1
Vespasian 3 133 (and 2 aurei)
Titus -  30
Domitian 1 142
The Oropos hoard was revealed lying on the bedrock, beneath the floor of a Hellenistic building 
in the ‘commercial’ area of the town.
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Εικ. 1. «Θησαυρός» αργυρών ρωμαϊκών δηναρίων από τον Ωρωπό (1984). 1: Ρωμαϊκή Δημοκρατία. 
2: Αύγουστος. 3: Τιβέριος. 4-6: Βεσπασιανός. 7: Δομιτιανός.
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SECVRITAS PERPETVA(E)
RÜCKGRIFF ZUR CONSTANTINISCHEN ZEIT
AUF EINEN SELTSAMEN MÜNZTYP DES COMMODUS

In der reichen Goldprägung Constantins des Großen (306-337) 
verbirgt sich eine kleine, auf den ersten Blick unscheinbare 
Gruppe von Siegesprägungen, die eine nähere Behandlung 

verdient. Die einzelnen Stücke kommen aus den Münzstätten Ticinum, Aquileia, Sirmium, Nica- 
media und Antiochia; ihre Datierung werden wir weiter unten noch besprechen (A b b. 1:1-6). Das 
Rückseitenbild ist eigenartig. Man würde zunächst meinen, es handele sich um einen der üblichen 
Triumphaltypen, doch dem ist nicht so. Der Kaiser steht neben einem Trophäum, setzt den Helm 
dem Ganzen auf und vollendet es damit. Diese Geste ist auf den Münzbildern kaum bekannt; auf 
anderen Monumenten kommt sie auch nicht vor. Die Trophäen werden, wenn überhaupt, meist 
von Victorien aufgebaut. Merkwürdig erscheinen zudem die Bestandteile des Siegesmals: der Mu
skelpanzer mit dem deutlich sichtbaren Gürtel darüber gehört ebenso einem römischen Offizier 
wie der Helm und die anderen Ausrüstungsgegenstände, nicht einem besiegten Barbaren, wie 
man erwarten würde. Es ist wohl wahr, daß die römischen Trophäen und die ihnen verwandten 
Siegesbilder ihre illustrative Art, ihre Detailfreudigkeit im frühen 4. Jh. längst soweit eingebüßt 
haben1, daß zur Verdeutlichung ihrer Aussage immer wieder Beischriften, wie FRAN(cica) ET 
ALAM(annica sc. victoria)1 2 oder GOTHIA (devicta)3 usw. nötig sind, dennoch bleibt diese Art Tro
phäum insgesamt seltsam. Der Besiegte, dem die Schutz- und Trutzwaffen abgenommen wurden, 
ist ein römischer Offizier, konkreter, einer, der das höchste Kommando führt, wie die Komman
dantenschärpe auf dem Muskelpanzer anzeigt. Zudem vollendet der Kaiser selbst -  hier Constan- 
tin der Große -  das Trophäum.
Neu ist trotz aller Eigenwilligkeit diese Art Siegesbild auf Münzen nicht. Es stammt aus dem letz
ten Regierungsjahr des Commodus 1924. Eine innere Auseinandersetzung wurde damals plötz
lich in die herkömmlichen Formen eines auswärtigen Sieges gefaßt. Commodus regierte zuneh
mend willkürlich, um so mehr, als er immer wieder mit immer gefährlicheren Hofintrigen und 
Verschwörungen zu tun bekommen hatte". Mit dem Typ des Romanus Hercules (Abb. 1:7), der

1 Vgl. M. R.-Alföldi in: Gemiani in Italia (hrsg. B. und P. Scardigli, Roma 1994), 172f.
2 RIC VII (Ticinum) 28.
3 RIC VII (Treveri) 531; 534.
4 Dazu M. R.-Alföldi, Miscellanea F. Panvini Rosati, Roma 1996 (in Druck).
" S.F. Grosse, La lotta politica al tempo di Commodo, MemAcScTorino, CIScMorStorFil 4, 7 (Torino 1964); M. 

Hammond, The Antonine Monarchy, Roma 1959, passim und ders.,HA7?lFII 2 (1975), 96ff.; speziell zum Ende 
der Regierung: A.R. Birley, BJb 169 (1969), 247ff. Zu den Münzen: M.R. Kaiser-Raiß, Die stadtrömische Münz
prägung des Commodus, Frankfurt am Main 1976.
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die Spolien des inneren Feindes zum Trophäum aufbaut, bedrohte er, dessen Züge der Heros 
trägt, den mächtigen praefectus praetorio Q. Aemilius Laetus. Dieser spürte offenbar, zusammen 
mit den Mitverschworenen am Hofe, die Gefahr und ließ den Kaiser am letzten Tag des Jahres 
192 ermorden.
Das Trophäum kann also, entsprechend ausgestattet, ab 192 für innere Auseinandersetzungen im 
Imperium als Siegesmal verwendet werden. Trotzdem: dieses Bild wird nach Commodus so gut 
wie nicht in dem Sinne gebraucht.
Gerade deswegen fällt auf, daß das constantinische Münzbild (Abb. 1:1-6) in jeder Einzelheit 
komplett dem des Commodus vom Jahre 192 entspricht, so eigenwillig und eigenartig die Kom
position auch ist. Man beachte vor allem die Geste des Kaisers, wie er den Helm aufsetzt. Die pri
mären westlichen Prägungen in Ticinum (Abb. 1:1), in Aquileia (Abb. 1:2) und in Sirmium 
(Abb. 1:3) kopieren die Handhaltung sorgfältig, wie auch einer der beiden Typen in Nicomedia 
(Abb. T.5)6, wenn auch etwas ungeschickt. Das frühere Nicomedia-Stück (Abb. 1:4) und jenes 
von Antiochia (Abb. 1:6) deuten die ursprüngliche -  hier offensichtlich mißverstandene -  Geste 
mit einem Griff zur Schulter des Panzers am Trophäum an. Die sorgfältige Kopie legt den Ge
danken nahe, daß man bei der Wahl des Typs sehr genau gewußt hat, was man ins Bild bringen 
wollte. Wesentlich erscheint überdies, daß die Legende SECVRITAS PERPETVA7 heißt: man be
tont die positive Folge des Sieges im Bürgerkrieg, nämlich die neu gewonnene “anhaltende Si
cherheit”, man feiert ihre Stabilisierung mit dem Trophäum. Der siegreiche Constantin hat es 
aufgerichtet und vollendet es, wie ehedem Commodus-Romanus Hercules, durch das Aufsetzen 
des Helmes. Der besiegte Feind ist der Herrscherkollege Licinius, der den Bürgerkrieg verschul
det hat -  so jedenfalls die offizielle Lesart. Somit ist gesichert, daß der SECVRITAS PERPE- 
TVA(E) - Typ Constantins gezielt ausgewählt wurde und mit den inneren Auseinandersetzungen 
zu seiner Regierungszeit verbunden sein muß. Diese Typen lassen sich bestens in den gesamten 
Prägeablauf einordnen, so ist die Kontrolle ihrer Datierung nicht schwierig8 9.
Das Münzbild kommt, wie bereits gesagt, innerhalb der großen Solidus-Serie in Ticinum auf; die 
Vorderseite liegt sehr nahe bei den mit COS IIII auf 315 datierten Stücken der gleichen Münz
stätte, ebenso bei denen, die den Sieg am Rhein über die Franken und Alamannen feiern4.
Im Herbst 314 besiegt Constantin in einem kurzen Waffengang seinen Kaiserkollegen Licinius und 
schließt Frieden mit ihm10. In diesen Kontext gehört der SECVRITAS PERPETVA - Typ von Tici
num (Abb. 1:1), etwa 315; die Aussage von Bild und Legende ist, wie wir gesehen haben, absolut

h Diese Rückseite trägt die Legende VIRTVS AVG ET CAESS N N: zu den weiteren Verbindungen des Typs s. die 
Ausführungen von P.M. Bruun zu RIC VII (Nicomedia) 57. Die Legende führt zu einer inhaltlichen Erweite
rung des Bildes, daher das relativ kleine Format des Trophäums und die Ergänzung um die beiden angekette
ten Gefangenen links und rechts davon. Zur Datierung vgl. weiter unten.

7 In Ticinum trägt der Grundtyp diese Legende (Abb. 1:1); in Aquileia, kurz darauf, kommt ein Fehler auf, man 
schreibt SECVRITAS PERPETVAE, korrekt müßte es aber dann SECVRITATI heißen. Wie dem auch sei, im 
Fortführen des Typs behält man zusammen mit allen Einzelheiten auch die irrige Wendung in der Legende bei 
(Abb. 1:2-4; 6).

8 Zum Münzmaterial: RIC VII (P.M. Bruun, London 1966), bzw. M. R. -Alföldi, Die constantinische Goldprägung, 
Mainz 1963, passim.

9 Zum Consulardatum: D. Kienast, Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer Kaiserchronologie, Darmstadt 1990, 
297; zum Sieg am Rhein mit der weiteren Literatur: M. R. -Alföldi, TrZ 54 (1991), 239ff.

10 Zur Auseinandersetzung um die Datierung vgl. BJb 176 (1976), 187ff.
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schlüssig. Der anderthalbfache Solidus Abb. 1:2 gehört ebenfalls hierher: Aquileia fungiert im
mer wieder als ergänzende Produktionsstätte für Gold, wenn dafür im gegebenen Moment Tici- 
num keine ausreichende Kapazität hat. Die Signatur im Abschnitt zeigt Punkte zum abgekürzten 
Stadtnamen AQ (Aquileia), dies entspricht der zweiten großen Goldserie in Ticinum; die erste 
führt die Sigle SMT ohne Punkte. Beide Serien laufen nach Ausweis der Vorderseiten und den 
Themen der Rückseiten parallel. Nun aber kommt in Aquileia die Punktesigle auf Gold auch auf 
dem Solidus mit Constantins VI Consulat 320" wieder auf. Ein Vergleich der Vorderseiten auf 
dem hier abgebildeten Multiplum und auf dem Solidus RIC (Aquileia) 34 mit SOLI INVICTO CO- 
MITI beweist eindeutig, daß die Porträtgestaltung 320 bereits erheblich gegenüber der um 315 
fortgeschritten ist11 12, so daß dieses Aquileia-Stück ebenso um 315 anzusetzen ist.
Hinzu kommt noch, daß die Büstenlösung -  Panzer und Paludament vom Rücken gesehen -  in Ti
cinum auf einem anderthalbfachen Solidus wiederzufinden ist, der wegen der Parallelstücke zur 
Ernennung der Caesares am 1. März 317 um die Wende von 316/7 entstanden sein mag13.
Abb. l:3a-b zeigt einen weiteren Solidus mit der Rückseite SECVRITAS PERPETVAE, diesmal aus 
Sirmium. Nicht nur der Fehler in der Reverslegende (PERPETVAE), auch die Vorderseite verbin
det das Stück mit den bisher genannten zwei anderen aus Ticinum und Aquileia. Der Solidus gehört 
in die ersten Serien in Sirmium, die man -  zugleich mit der Gründung der Münzstätte -  auf 316 etwa 
ansetzen kann. Constantin hält sich nach dem ersten Bürgerkrieg wiederholt hier und im nahen Ser- 
dica auf, in den neuen Residenzen im dazugewonnenen Gebiet. Wie immer in constantinischer 
Zeit wird eine neue Münzstätte für Gold aus der bislang leitenden heraus gegründet, Sirmium also 
von Ticinum aus. Die ersten Reihen der neuen Münzstätte zeigen deutlich die Fortsetzung des hoch 
entwickelten Ticinenser Stils und stehen, was die Rückseitenbilder anlangt, immer noch in der 
Siegeseuphorie mit VICTORIA CONSTANTINI AVG(usti), GLORIA ROMANORVM und immer 
wieder SOLI INVICTO COMITI14.
Eine kurze Zwischenbilanz erlaubt die Feststellung, daß die ersten SECVRITAS PERPETVA(E)- 
Goldprägungen Constantins mit dem eigenwilligen Reversbild des Commodus im Zusammen
hang mit seinem Sieg im ersten Bürgerkrieg stehen und etwa 315-316 herausgegeben wurden.
Die Datierung der weiteren verwandten Stücke (Abb. 1:4; 6, sowie 5 mit VIRTVS AVG(usti) ET 
CAESS(arum duorum) NN(ostrorum) ist noch eindeutiger. Sie stammen aus Nicomedia und An- 
tiochia, d.h. aus den traditionellen Kaiserresidenzen des Osten mit Münzstätten, die erst nach 
Abschluß des zweiten Bürgerkriegs im Herbst 324 an Constantin fallen. Licinius wird endgültig 
besiegt, Constantin Alleinherrscher. Die Praxis der Umstellung der neuen Münzstätten ist die 
gleiche wie nach dem ersten Krieg: aus den aktuell führenden Goldmünzstätten werden Themen 
für die Rückseiten und die Büsten für die Vorderseiten gebracht und am neuen Ort weiterko
piert15. Wieder feiert man offiziell den Sieg in einem Bürgerkrieg wie schon 315-316. Es ist interes
sant zu beobachten, daß die Vorderseiten wieder sehr genaue Kopien im lokalen Stil der beiden 
herkömmlichen Goldmünzstätten des Ostens, Nicomedia und Antiochia, sind; das Vorbild

11 D. Kienast, a.a.O. (Anm. 9), 297.
12 RIC VII (Aquileia) 28, vgl. M. R. -Alföldi. a.a.O. (Anm. 8), Taf. 7, 110.
13 RIC VII (Ticinum) 98, vgl. M. R. -Alföldi, a.a.O. (Anm. 8), Taf. 7, 105.
14 RIC VII (Sirmium) 42; vgl. die Stücke um die Nr. 28ff. etwa, die m.E. mit 322-323 zu spät datiert sind.
15 Ein besonders prägnanter Fall ist die Weiterleitung des SOLI INVICTO COMITI -Typs nach Antiochia, vgl. Mul- 

lus, Festschrift Theodor Klauser. Erg. Bd. 1 zum JAC, 1964, 1 Off.
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kommt aus Sirmium16. Man kann sie unschwer auf die Jahre 324-325, höchstens noch Anfang 326 
datieren.
Der Typ SECVRITAS PERPETVA(E) taucht anschließend nicht mehr auf.
Damit steht fest, daß die ungewöhnliche Rückseitendarstellung des Commodus in constantini- 
scher Zeit gezielt herangezogen wurde; sie feiert seine Siege in den inneren Auseinandersetzun
gen mit Licinius, die schließlich zur Alleinherrschaft führen. Ein innerer Feind -  so die offizielle 
constantinische Lesart -  wurde besiegt, dies zeigt in der eigenen Bildersprache das ungewöhnli
che Reversbild. Die absolute Übereinstimmung des Münzbildes mit dem des Commodus bei 
sinnvoll gewählter neuer Legende beweist, daß hier bewußt und zielgerichtet gehandelt wurde.
In der zwingenden Fortsetzung des Gedankenganges erhebt sich eine hochinteressante, aber 
kaum lösbare Frage. Wenn nun die constantinischen SECVRITAS PERPETVA(E)-Typen den 
Hercules-Romanus-Typ des Commodus genau kopieren, dann muß diese zu jener Zeit gut 120 
Jahre ältere Bronze in kopierfähigem Zustand greifbar gewesen sein. Die Übereinstimmung aller 
Details der Zeichnung zeigt, daß das Original vor Augen gewesen sein mußte; eine wie auch im
mer geartete Beschreibung allein kann die Übereinstimmung keineswegs erklären. In der con
stantinischen Regie kommen Kopien früherer Entwürfe immer wieder vor17. Sie sind freilich nur 
um die 40 Jahre oder noch weniger älter -  einige Ausnahmen sind dabei gestattet -  und sind vor 
allem Bronzemultipla, also hervorragende Prägungen, kein Sesterz beliebiger Art. Die Stelle, an 
der die neuen Konzepte für die Goldprägung entstanden, ist mit großer Wahrscheinlichkeit im of
ficium des comes sacrarum largitionum zu suchen. Hat es -  etwa in Rom? -  eine wie auch immer 
geartete exemp/u-Sammlung von Belegstücken, von auffälligen, besonderen Typen gegeben1*? 
Haben vielleicht hochgestellte Familien gerade den Hercules-Romanus-Typ des Commodus als 
Zeichen der schlimmen, gegen sie gerichteten, aber schließlich besiegten Willkür aufgehoben? 
Welche Bedeutung können Münzen- und Raritätensammlungen16 gehabt haben? Hat Constantin 
in Rom solche ältere Stücke vielleicht gesehen und -  wie manches andere auch -  sogleich für sei
ne eigenen, hochpolitischen Zwecke herangezogen? Fragen über Fragen, auf die es im Moment 
keine befriedigende Anwort gibt. Das geschilderte Phänomen ist aber so auffällig, daß es erlaubt 
sein muß, auch ohne einen Lösungsvorschlag über seinen Sinn nachzudenken. * IX
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1(1 S. die Bemerkung von P.M. Bruun zu RIC VII (Nicomedia) 57 -  hier Abb. 1:5 -, wo die Verbindungen der 
Rückseitendarstellung analysiert werden. Die Vorderseite folgt, in der Ausführung schwächer, dem plastischen 
Stil in Sirmium um 324-325. Das gleiche gilt für die Vorderseite des Multiplums aus Antiochia A b b. 1:6. Vgl. zu 
den Stücken noch oben Anm. 6.

17 Hierzu und zum folgenden s. M. R. -Alföldi, a.a.O. (Anm. 8), 48ff.
IX Eine Stempelsammlung ist wohl kaum denkbar: Stempel sind Werkzeuge, schnell verbraucht, umgearbeitet, aus 

dem vorhandenen Schrottmaterial neu erstellt. Dafür spricht unter anderem die relativ kleine Anzahl von erhal
tenen Stempeln aus der Antike.

19 Zu denken gibt eine Episode der Scriptores Historiae Augustae, der im späten 4. Jh. entstandenen Kaiserbio
graphien (Scriptores Historiae Augustae, ed. E. Hohl, Ch. Samberger, W. Seyfarth, Frankfurt a.M. 1965, 29, 2, 1), 
wo man, um die rechtliche Position eines gewissen Firmas als Thronprätendent zu Aurelians (270-275) Zeiten 
zu klären, sich u.A. auf Münzen, die dieser ausgegeben habe, beruft. Auch hier ist der zeitliche Abstand mehr 
als 100 Jahre.
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Abb. 1. SECVRITAS PERPETVA(E): 1-6 (Größe 1:1). 7 (vergrößert).
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Abb. 1: 1 Solidus
2 IV2 Solidus
3 Solidus
4 Doppelsolidus
5 U/2  Solidus
6 Doppelsolidus
7 Sesterz

RIC (Ticinum) 49 
RIC (Aquileia) 33 
RIC (Sirmium) 42 
RIC (Nicomedia) 53 
RIC (Nicomedia) 57 
RIC (Antiochia) 38 
RIC 640

Constantin I 
Constantin I 
Constantin I 
Constantin I 
Constantin II 
Constantin I 
Commodus
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TA ATTIKA ΤΕΤΡΑΔΡΑΧΜΑ ΣΤΑΘΜΙΑ

Το τετράδραχμο είναι βεβαίως πολλαπλάσιο της δραχμής- 
νομίσματος αλλά και της δραχμής-σταθμού, βασικής μονά
δας του αττικού σταθμητικου συστήματος το οποίο είχε τέσ

σερις κυρίες υποδιαιρέσεις1: το τάλαντο, τη μνα, τη δραχμή και τον οβολό, σε μια σχέση που βα
σιζόταν στο συνδυασμό του δεκαδικού και δωδεκαδικού1 2 συστήματος, επέτρεπε την ακριβή δι
αίρεση και διευκόλυνε τους λογαριασμούς.
Σύμφωνα με αυτό το συνδυασμό το τάλαντο είχε -4=-χ 10=60 μνας, η μνα 10x10= 100 δραχμές και 
η δραχμή ^ς-=6 οβολούς3, σε τέτοια εξάρτηση που ήταν αδύνατη οποιαδήποτε μεταβολή στην τι
μή της μίας μονάδας χωρίς να επηρεαστεί η τιμή της άλλης4.
Για το αττικό μετρικό σύστημα υπάρχει σειρά μετρολογικών κειμένων5 με πληροφορίες, που άλ
λοτε επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία των σταΟμίων που σώζονται και άλλοτε αντανακλούν κά
ποια σύγχυση των μεγεθιόν της εποχής του συγγραφέα και εκείνης στην οποία αναφέρονται6. 
Από τις πιο βασικές πηγές πληροφοριών για τη σχέση ταλάντου, μνας, δραχμής και οβολού είναι 
το Ονομαστικόν του Πολυδεύκη7 που μας πληροφορεί ότι τό μέν αττικόν τάλαντον έξακισχιλίας 
έδύνατο δραχμάς αττικός και ότι εξήκοντα μνας είχε, η μνα δε ...εκατόν είχε δραχμάς. αττικός. 
Με τις πληροφορίες αυτές, που πηγάζουν και από άλλους συγγραφείς8, σχηματίζεται ο παρακά
τω πίνακας9 10 11, όπου το τάλαντο1" και ο οβολός11 ήταν οι οριακές μονάδες του αθηναϊκού μετρικού

1 F. Hultsch, Griechische und Römische Metrologie. Βερολίνο 1882, o. 127, 19.
2 Η ύπαρξη του δωδεκαδικού συοτήματος φαίνεται σαφε'στερα αν υπολογίσουμε τον οβολό ως fe και τη δραχ

μή ως f e .
3 F. Hultsch, ό.π.
4 R. 1 lusscy. An Essay on the Ancient Weights and Money, Οξφόρδη 1836, o. 14.
5 Africanus in Cestis Capite περί μέτρων και σταθμού', στο F. Hultsch, Metrologicorum Scriptorum Reliquiae. I-II, 

Βερολίνο 1882 (στο εξής: MSR). MSR. I, Proleg., o. 81, V, De tabula Dioscoridea cap. XIV, σ. 132 γΐ, 240, 4, De 
Epiphanio Cyprio, eiusque libro de mensuris ac ponderibus, o. 141, 87, 90, Epiphani περί ταλάντων, o. 267, 83, 
Diodorus et Dardanus, de talento quae aetate, vixerint, o. 156, 98, De Fragmento, περί ταλάντων, eiusque 
auctore Alexandrini, o. 158, 99, Fragmentum Alexandrini anonymi de talentis et denario, o. 300, 95, Aristotelis 
testimonia de talento, o. 298, 94. MSR. II, Carmen de Ponderibus, o. 24, 88, 118, 120, De Festo Prisciano 
Dardano Didymo, o. 22, 116, De vetere Epiphani versione Latina, o. 32, 120, De Isidori mensurarum et 
ponderum descriptione, o. 33, 121.

'’Julius Pollux, Onomasticon (εκδ. Imman. Bekkeri), Βερολίνο 1846.
7 MSR. I, Proleg., σ. 157.
8 O F. Hultsch (ό.π., o. 133, 19, 7) αναφε'ρει 8 χαλκούς στον οβολό υπολογίζοντας σύμφωνα με τις χάλκινες νο

μισματικές υποδιαιρέσεις. Παραπέμπει στον Πλίνιο 21, 34, 185, που αναφέρει ότι ο οβολός ι χαλκούς είχε και 
παρατηρεί ότι πρόκειται για λανθασμένη ανάγνωση σε ι αντί η· πρβλ. και MSR. I. σ. 66, σημ. 1.

9 Τάλαντον έστί τό ύπευβάλλον παν σταθμούμενον (MSR, I, σ. 265, 1).
10 MSR. I, σ. 24, 4 (Dioscoridis Tabula περί σταθμών).
11 MSR. II, σ. 90 (Carmen de Ponderibus).
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συστήματος: «nihil his Atheniensibus obolosve minus, majusve talento»12.
1 τάλαντο = 60 μναι = 6.000 δραχμές = 36.000 οβολοί 

= 1 μνα = 100 δραχμές = 600 οβολοί
1 δραχμή = 6 οβολοί

Η δραχμή ίση με το της μνας είχε έξι οβολούς και κατείχε πρωτεύοντα ρόλο στο αττικό σταθ- 
μητικό σύστημα. Το βάρος της, όπως είναι φυσικό, ήταν άμεσα εξαρτημένο από το βάρος της 
μνας και ακολουθούσε τις μεταβολές της, διαμόρφωνε όμως και την τιμή της μεγαλύτερης μονά
δας όταν η αλλαγή ξεκινούσε από το δικό της βάρος.
Το τετράδραχμο είναι βεβαίως το τετραπλάσιο της δραχμής: 7 /ν  δέ ον δραχμή νόμισμα μόνον 
αλλά καί πεντηκοντάδραχμον παρά Κ υρηναίοις καί τετράδραχμον εκαλείτο καί τρίδραχμον καί 
δίδραχμον13.
Ας σημειωθεί ότι από ορισμένους νεότερους συγγραφείς το όνομα «τετράδραχμον» αποδίδεται 
όχι στο τετραπλάσιο, αλλά στο διπλάσιο της δραχμής, δηλαδή στο δίδραχμο ή στατήρα, γι’ αυτό 
και όταν αναφέρεται14 ότι παν τάλαντον έχει μνας ξ' ή δε μνα στατήρας κε' πρέπει να εννοήσου
με ότι ο υπολογισμός έγινε με βάση το στατήρα ως τετράδραχμο νόμισμα: ό δέ στατήρ εχει δραχ
μής δ' καλονσι δέ αυτόν τετράδραχμον.
Βέβαια με τη λέξη «τετράδραχμον»15 νοείται το νόμισμα εκείνο που αντικατέστησε ονομαστικά 
το δίδραχμο, ενιό ουσιαστικά διατήρησε το ίδιο βάρος. Επομένως οι 50 στατήρες-δίδραχμα ως 
προς το βάρος τουλάχιστον δεν διαφέρουν καθόλου από τους 25 στατήρες-τετράδραχμα, ενώ η 
μνα παραμένει η ίδια. Έτσι, ενσωματώνοντας τα στοιχεία του στατήρα, η σχέση των μονάδων με
ταξύ τους διαμορφώνεται ως εξής:
1 τάλαντο = 60 μναι = 1.500 στατήρες-τετράδραχμα = 3.000 στατήρες-δίδραχμα = 6.000 δραχ
μές = 36.000 οβολοί.
1 μνα = 50 στατήρες-τετράδραχμα = 100 στατήρες-δίδραχμα = 200 δραχμές = 1.200 οβολοί. 
Παράλληλα, όπως η δραχμή δήλωνε ταυτοχρόνως και το νόμισμα και το βάρος (με τη λέξη 
ολκή)16 και το τετράδραχμο σταθμίο αντιπροσώπευε και το βάρος του αντίστοιχου τετράδραχμου 
νομίσματος, όπως το σπανιότατο μολύβδινο «νομισματικό» σταθμίο από τη συλλογή του Νομι
σματικού Μουσείου με παράσταση γλαύκας, κλαδιού ελιάς και την επιγραφή ΑΘΕ, που αναπα- 
ριστά τον οπισθότυπο των αργυρών αθηναϊκών τετραδράχμων, τις γνωστές ως «γλαύκες»17. 
Αργότερα, κατά την υστεροκλασική και την ελληνιστική περίοδο τα τετράδραχμα σταθμία έχουν 
απλούστερη μορφή και είναι συνήθως μολύβδινα πλακίδια με τέσσερις κατακόρυφες γραμμές ή 
«hoc signo», δηλαδή με μία κατακόρυφη και μία οριζόντια κάθετα στην προηγούμενη, σαν πλά
γιο Ταυ (I—).
O A. Fabretti και o V. Garthausen18 θεωρούν ως μοναδικό σύμβολο της δραχμής την κατακόρυ- 
φο, αντί του πλαγίου Ταυ ( 1—), η άποψή τους όμως αυτή αντικρούεται από τα ίδια τα σταθμία στα 
οποία απαντούν κατά περίπτωση και τα δύο σύμβολα (βλ. Κατάλογο). Φαίνεται άλλωστε ότι μια 
απλή κατακόρυφη γραμμή, όπως είναι φυσικό, αρχικά δήλωνε την κάθε μονάδα και όχι μόνο τη 
δραχμή αλλά και τον οβολό και άλλες.

12 Pollux, Onomasticon 9, 77.
13 F. Hultsch, ό.π. (υποσημ. 1), σ. 211, 27, 2, 213, 27, 3.
14 MSR, I, σ. 235, 3 και 331,19: στατήρ τετράδραχμον νόμισμα. F. Hultsch, ό.π., σ. 211, 217.
15 F. Hultsch, ό.π., σ. 212, 27, 2, 213, 27, 3.
16 Ό.π., σ. 132, 19,5.
17 L. Lacroix, La chouette et le croissant, HC, 1965, σημ. 133.
18 A. Fabretti, Paläographische Studien aus Italianischen übersetzt, Λειψία 1877, σ. 148. V. Garthausen, Griechische 

Paläographie, Λειψία 1879, o. 265.
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Ωστόσο, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις άτυπων σταθμίων τα περισσότερα έχουν στην επάνω 
επιφάνεια τη συμβολική τους απεικόνιση για να διακρίνονται εύκολα κατά τις συναλλαγές14. Και 
στα κείμενα χρησιμοποιούνται σύμβολα των σταθμίων για να μην επαναλαμβάνονται οι λέξεις* 20: 
επειδή δέ τινες ονχ όλογραμμάτως άλλα διά χαρακτήρων ταντα σημαίνονσί, βέλη ον αν εϊη τυϊς 
παλαίοϊς κατακολουθονντα πρώτον τούς χαρακτήρας αυτούς διασαφηνίσαι21.
Στην ύστερη ελληνιστική περίοδο το γράμμα , στικτό, εγχάρακτο ή ελαφριύς ανάγλυφο, δή
λωνε το τέσοαρα, του τετραδράχμου.
Ως προς το βάρος του τετραδράχμου, αυτό, όπως είναι φυσικό, βρισκόταν σε άμεση εξάρτηση 
από το βάρος της δραχμής το οποίο υπολογίζεται σε 4,36 γρ. (μέση τιμή).
Στον Κατάλογο που ακολουθεί, προηγείται χρονολογικά το νομισματικό σταθμίο με τη γλαύκα 
και το κλαδί ελιάς και ακολουθούν τα άλλα σταθμία κατά σειρά βάρους το οποίο μειώνεται στα
διακά μέχρι την αντιστοιχία δραχμής 3,70 γρ., που δικαιολογείται περισσότερο στα σταθμία που 
φέρουν εγχαράξεις για αφαίρεση βάρους και εξαπάτηση.
Σημειωτέου ότι τα σταθμία του Καταλόγου ανήκουν στη συλλογή του Νομισματικού Μουσείου 
Αθηνών με την ένδειξη ΝΜ και στη συλλογή του Πανεπιστημίου Αθηνών με την ένδειξη Σ.Π.Α. 
Το λατινικό Ρ παραπέμπει στον κατάλογο του Ε. Ρετηώο για τα ελληνικά και βυζαντινά σταθμία.

Κ Α ΤΑ Λ Ο ΓΟ Σ

1. ΝΜ 9044 (Εικ. 1:1).
Γλαύκα με κλαδί ελιάς αρ. και την επιγραφή ΑΘΕ δ. Πρόκειται για τον ίδιο τύπο που απαντά στον οπι- 
σθότυπο των αθηναϊκών νομισμάτων που είναι γνωστά ως «γλαύκες».
Διαστάσεις πλευρών 18x20 χιλ., πάχος 5 χιλ., βάρος 16,18 γρ.

2. Σ.Π.Α. 15.
Τετράδραχμο άτυπο και χωρίς ένδειξη βάρους. Οι ακμές κατεστραμμένες. Στην επιφάνεια διάβρωση. 
Αρκετά καλή διατήρηση.
Μήκος πλευράς 15 χιλ., πάχος 7 χιλ., βάρος 18,20 γρ.

3. Σ.Π.Α. 16.
Τετράδραχμο άτυπο και χωρίς ένδειξη βάρους. Αρκετά καλή διατήρηση.
Μήκος πλευράς 15 χιλ., πάχος 6 χιλ., βάρος 17,70 γρ.

4. Σ.Π.Α. 17.
Τετράδραχμο άτυπο και χιορίς ένδειξη βάρους. Φθορές στα πλάγια. Αρκετά καλή διατήρηση.
Μήκος πλευράς 14 χιλ., πάχος 7 χιλ., βάρος 17,37 γρ.

5. Ρ 476. ΝΜ 8988.
Τετράδραχμο, χωρίς ένδειξη βάρους. Μέρος της επιφάνειάς του διαβρωμένο. Μέτρια διατήρηση. 
Διαστάσεις πλευρών 19x20 χιλ., πάχος 5 χιλ., βάρος 17,35 γρ.

6. ΝΜ 8868 (Ε ικ. 1:6).
Τετράδραχμο, με την ένδειξη 4 · Καλή διατήρηση.
Μήκος πλευράς 17 χιλ., πάχος 4-5 χιλ., βάρος 17,30 γρ.

7. Ρ 478. ΝΜ 8491.
Τετράδραχμο, με στικτή ένδειξη . Καλή διατήρηση.
Διαστάσεις πλευρών 14χ 15 χιλ., πάχος 10 χιλ., βάρος 17,10 γρ.

14 MSR, I, σ. 165, κεφ. Περί μέτρων και σταθμών και των δηλούντιον αυτά σημάτων.
2(1 R. Montfaucon στα Analecta Benedictinonim, Παρίσι 1688, σ. 393-395.
21 MSR, I, ο. 219, 11- II, σ. 121, 9, 133, 14.
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8. Ρ 479. ΝΜ 8743.
Τετράδραχμο, με στικτή ένδειξη . Οι γωνίες διάτρητες. Μέτρια διατήρηση.
Διαστάσεις πλευροόν 16x 17 χιλ., πάχος 6 χιλ., βάρος 17,08 γρ.

9. ΝΜ 8744. ΑΕ 1209 (Ε ικ. 1:9).
Τετράδραχμο, με την ένδειξη . Ανάμεσα στις κάθετες πλαστικές γραμμές πλαστικές τελείες. Στην 
επιφάνεια μία εγκοπή για μείωση βάρους και μία μεγαλύτερη στα πλάγια. Καλή διατήρηση. 
Διαστάσεις πλευροόν 15x16 χιλ., πάχος 6-7 χιλ., βάρος 16,97 γρ.

10. Σ.Π.Α. 17 (Ε ικ. 1:10).
Τετράδραχμο, με εγχάρακτη ένδειξη . Οι γωνίες σπασμένες ελαφρά. Καλή διατήρηση.
Διαστάσεις πλευροόν 19x22 χιλ., πάχος 7 χιλ., βάρος 16,97 γρ.

11. Τετράδραχμο, χωρίς ένδειξη βάρους. Στην επιφάνεια φθορές.
Μήκος πλευράς 18 χιλ., πάχος 6 χιλ., βάρος 16,93 γρ.

12. Ρ 482. ΝΜ 9008.
Τετράδραχμο, χωρίς ένδειξη βάρους. Στην επιφάνεια πατίνα. Στα πλάγια μικρές εγχάρακτες εγκοπές 
και αρχή διάβρο^σης.
Διαστάσεις πλευρών 12x16 χιλ., πάχος 9 χιλ., βάρος 16,90 γρ.

13. Σ.Π.Α. 18.
Τετράδραχμο, με στικτή ένδειξη , που μόλις διακρίνεται. Φθορές στα πλάγια. Μέτρια διατήρηση. 
Μήκος πλευράς 15 χιλ., πάχος 6 χιλ., βάρος 16,78 γρ.

14. Σ.Π.Α. 19.
Τετράδραχμο, με εγχάρακτη ένδειξη Δ  , που δεν διακρίνεται καλά. Οι γωνίες ελαφρά κτυπημένες. 
Μέτρια διατήρηση.
Διαστάσεις πλευροόν 18x14 χιλ., πάχος 4 χιλ., βάρος 16,72 γρ.

15. Ρ 477. ΝΜ 8977.
Τετράδραχμο, χωρίς ένδειξη βάρους. Στην επιφάνεια ρωγμή του μετάλλου και ένα τμήμα κατεστραμ
μένο. Μέτρια διατήρηση.
Διαστάσεις πλευρών 21 χ 22 χιλ., πάχος 4 χιλ., βάρος 16,70 γρ.

16. ΝΜ 8934 (Ε ικ. 1:16).
Τετράδραχμο, με εγχάρακτη ένδειξη ff . Αρκετά καλή διατήρηση.
Διαστάσεις πλευροόν 18x20 χιλ., πάχος 5 χιλ., βάρος 16,60 γρ.

17. Σ.Π.Α. 20.
Τετράδραχμο, με ελαφρά εγχάρακτη ένδειξη βάρους, που μόλις διακρίνεται. Στις γωνίες φθορές και 
κτυπήματα. Μέτρια διατήρηση.
Μήκος πλευράς 16 χιλ., πάχος 5 χιλ., βάρος 16,57 γρ.

18. Ρ 488. ΝΜ 8746.
Τετράδραχμο, με εγχάρακτη ένδειξη . Μέτρια διατήρηση.
Διαστάσεις πλευρών 11 X 19 χιλ., πάχος 8 χιλ., βάρος 16,40 γρ.

19. Ρ 487. ΝΜ 8747 (Ε ικ . 1:19).
Τετράδραχμο, με την ένδειξη . Η επιφάνεια καλύπτεται από πατίνα. Στις γο)νίες διάβρο^ση. 
Διαστάσεις πλευρών 22x28 χιλ., πάχος 5 χιλ., βάρος 16,39 γρ.

20. Ρ 519. ΝΜ 8957.
Τετράδραχμο, χωρίς ένδειξη. Και στις δύο επιφάνειες διάβρωση.
Διαστάσεις πλευροόν 14χ 15 χιλ., πάχος 7,50 χιλ., βάρος 16,31 γρ.

21. ΝΜ 8870. ΑΕ 1211.
Τετράδραχμο, με στικτή ένδειξη |||[—. Μέτρια διατήρηση.
Μήκος πλευράς 16 χιλ., πάχος 7 χιλ., βάρος 16,25 γρ.

22. Ρ485. ΝΜ 8961.
Τετράδραχμο, με εγχάρακτη ένδειξη . Καλή διατήρηση.
Διαστάσεις πλευρών 18χ 17 χιλ., πάχος 6 χιλ., βάρος 16,19 γρ.
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23. Ρ 494. ΝΜ 8838 (Ε ι κ. 1:23).
Τετράδραχμο, με εγχάρακτη ε'νδειξη §-. Στη βάση εγχάραξη για αφαίρεση βάρους. Καλή διατήρηση. 
Διαστάσεις πλευρών 18x19 χιλ., πάχος 6 χιλ., βάρος 16,16 γρ.

24. Ρ 493. ΝΜ 9051.
Τετράδραχμο, με την ε'νδειξη #=# . Στην επιφάνεια πατίνα. Οι γωνίες κτυπημένες ελαφρά. Αρκετά κα
λή διατήρηση.
Διαστάσεις πλευρών 17χ 16 χιλ., πάχος 6-7 χιλ., βάρος 16,15 γρ.

25. Ρ 496. ΝΜ 8932.
Τετράδραχμο, με εγχάρακτη ε'νδειξη [ή -Η-I. Αρκετά καλή διατήρηση.
Μήκος πλευράς 15 χιλ., πάχος 2 χιλ., βάρος 16,07 γρ.

26. Σ.Π.Α. 22.
Τετράδραχμο, με ελαφρά εγχάρακτη ε'νδειξη , που μόλις διακρίνεται, Φθαρμένο περισσότερο στις 
πλευρές. Μέτρια διατήρηση.
Μήκος πλευράς 15 χιλ., πάχος 4 χιλ., βάρος 15,85 γρ.

27. Ρ 498. ΝΜ 8811. ΑΕ 2635.
Τετράδραχμο, με την ένδειξη -§-, Καλή διατήρηση.
Διαστάσεις πλευρών 21 χ 25 χιλ., πάχος 4 χιλ., βάρος 15,75 γρ.

28. Τετράδραχμο, χωρίς ένδειξη βάρους. Η επιφάνεια φθαρμένη. 'Ενα σημείο κοντά στη γωνία κατε
στραμμένο. Μέτρια διατήρηση.
Διαστάσεις πλευρών 18x19 χιλ., πάχος 5 χιλ., βάρος 15,70 γρ.

29. ΝΜ 8995.
Τετράδραχμο, χωρίς ένδειξη βάρους. Στην επιφάνεια εγχαράξεις. Στα πλάγια και στις γωνίες διάβρω
ση. Μέτρια διατήρηση.
Διαστάσεις πλευρών 18x19 χιλ., πάχος 4,8 χιλ., βάρος 15,61 γρ.

30. Τετράδραχμο, με εγχάρακτη ένδειξη ||ί. Στην επιφάνεια στίγματα από την οξείδωση. Αρκετά καλή δια
τήρηση.
Διαστάσεις πλευραίν 15χ 17,50 χιλ., πάχος 6,50 χιλ., βάρος 15,60 γρ.

3Ε Σ.Π.Α. 21.
Τετράδραχμο, χωρίς ένδειξη βάρους. Ελαφρά φθαρμένο. Η μία γωνία φθαρμένη περισσότερο. Μέτρια 
διατήρηση.
Μήκος πλευράς 14 χιλ., πάχος 6 χιλ., βόχρος 15,50 γρ.

32. Σ.Π.Α. 23.
Τετράδραχμο, με ελαφρά εγχάρακτη ένδειξη , που έχει σχηματιστεί δυο φορές. Φαίνεται ότι έχουν 
επαναλάβει το Δ  στην προσπάθειά τους να το χαράξουν καλύτερα. Μέτρια διατήρηση.
Μήκος πλευράς 14 χιλ., πάχος 4 χιλ., βάρος 15,30 γρ.

33. Ρ 504. ΝΜ 8821.
Τετράδραχμο, με ένδειξη D  D  D D - Το κέντρο κατεστραμμένο από μεταγενέστερο κοίλωμα. Μέτρια διατή
ρηση.
Μήκος πλευράς 18 χιλ., πάχος 4,70-5 χιλ., βάρος 15 γρ.

34. Σ.Π.Α. 24.
Τετράδραχμο, χωρίς ένδειξη βάρους. Η άνω επιφάνεια οξειδωμένη. Φθορές στα πλάγια. Μέτρια δια
τήρηση.
Μήκος πλευράς 13 χιλ., πάχος 7 χιλ., βάρος 14,75 γρ.

35. ΝΜ 8872. ΑΕ 1216 (Ε ικ. 1:35).
Τετράδραχμο, με ένδειξη H-. Κακή διατήρηση.
Διαστάσεις πλευρών 20x25 χιλ., πάχος 3 χιλ., βάρος 14,70 γρ.

36. ΝΜ 8996. ΑΕ 1148.
Τετράδραχμο, χωρίς ένδειξη βάρους. Μέτρια διατήρηση.
Μήκος πλευράς 18 χιλ., πάχος 4,80 χιλ., βάρος 14,60 γρ.
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37. Ρ 509. ΝΜ 8748. ΑΕ 1217 (Ε ικ. 1:37).
Τετράδραχμο, με ένδειξη Αρκετά καλή διατήρηση.
Διαστάσεις πλευρών 18x21 χιλ., πάχος 4-5 χιλ., βάρος 14,30 γρ.

38. Ρ 511. ΝΜ 8882. ΑΕ 6011.
Τετράδραχμο, με εγχάρακτη ένδειξη . Στις πλευρές μικρές εγχαράξεις και μία μεγάλη στο πλάτος. 
Μέτρια διατήρηση.
Διαστάσεις πλευρών 18x21 χιλ., πάχος 4 χιλ., βάρος 12,30 γρ.

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΕΤΡΑΔΡΑΧΜΟΥ

ΤΙΜΕΣ (ΒΑΡΗ) ΤΕΤΡΑΔΡΑΧΜΟΥ

18,20 γρ. 16,70 γρ. 15,75 γρ.
17,70 γρ. 16,60 γρ. 15,70 γρ.
17,37 γρ. 16,57 γρ. 15,61 γρ.
17,35 γρ. 16,40 γρ. 15,60 γρ.
17,30 γρ. 16,39 γρ. 15,50 γρ.
17,10 γρ. 16,31 γρ. 15,30 γρ.
17,08 γρ. 16,25 γρ. 15,00 γρ.
16,97 γρ. 16,19 γρ. 14,75 γρ.
16,97 γρ. 16,18 γρ. 14,70 γρ.
16,93 γρ. 16,16 γρ. 14,60 γρ.
16,90 γρ. 16,15 γρ. 14,30 γρ.
16,78 γρ. 16,07 γρ. 12,30 γρ.
16,72 γρ. 15,85 γρ.
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S um m ary

ATTIC TETRADRACHMS (WEIGHT-STANDARDS)

The tetradrachm is a multiple of both the drachma-coin and the drachma-weight, the basic unit of 
the Attic system of weights, which has four main subdivisions -  the talent, the mina, the drachma 
and the obol. These were interrelated in such a way that any change in the value of one unit 
inevitably influenced the value of the others.
The weight of the tetradrachm was, of course, four times that of the drachma, which in turn was 
directly dependent upon the weight of the mina, and followed its fluctuations.
With a drachma weighing 4.36 g., the tetradrachm would have a weight of 4.36x4= 17.44 g.
It should be noted that some of the later writers use the term ‘tetradrachmon’ to mean not four 
times, but twice the drachma, that is, the didrachm or stater. Consequently, 50 staters-didrachms 
would have exactly the same weight as 25 staters-tetradrachms, while the mina remained the same. 
The tetradrachm standard-weights are usually lead plaques with four vertical lines or the Greek 
letter tau on its side repeated four times, the drachma being denoted by a single such sign.
More rarely, tetradrachm standard-weights had a depiction of the reverse of the corresponding 
coin, as here in the case of no. 1 in the catalogue.
In the late Hellenistic period, the letter A, dotted, incised or rendered in low relief, was used to 
indicate the four in tetradrachm.

Viví Vasilopoulou
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Εικ. 1. Τετράδραχμα με διαφορετικές ενδείξεις.
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το νομισματοκοπείο της αρχαίας αγοράς της Θεσσαλονίκης 
ταυτίστηκε το φθινόπωρο του 1993'. Καταλαμβάνει το βό
ρειο τμήμα της ανατολικής πτέρυγας, ανάμεσα στο ωδείο 

και στην οδό Ολυμπου. Εκεί βρέθηκαν τέσσερις μεταλλευτικοί κλίβανοι, οι οποίοι λειτούργησαν 
διαδοχικά μέσα σε μία ευρεία περίοδο δυο αιώνων, από την ίδρυση της αγοράς1 2 έως την εγκα
τάλειψή της στα τέλη του 4ου αι. μ.Χ. (Ε ι κ. I)3.
Στην ταύτιση του νομισματοκοπείου βοήθησε μία διερευνητική τομή που έγινε στην ακραία ναό- 
σχημη αίθουσα, εμβαδού 90 τ.μ., την οποία χαρακτηρίσαμε ως ναό, επειδή προσομοιάζει με 
εκείνη που υπάρχει σε αντίστοιχη θέση της όμοιας, τυπολογικά, ρωμαϊκής αγοράς των Φιλίπ
πων4. Η έρευνα στην τομή διήρκεσε δύο εβδομάδες, χρόνος εξαιρετικά μεγάλος για μια έκταση 
μικρότερη από 2 τ.μ. Και τούτο, γιατί από την πριυτη μέρα άρχισαν να εμφανίζονται κάτω από το 
πηλόχριστο δάπεδο ασυνήθιστης μορφής όστρακα με βαθιές αυλακώσεις που προξενούσαν 
εύλογες απορίες στους συνεργάτες της ανασκαφής. Έδιναν μάλιστα την εντύπωση μισοψημένου 
πηλού γι’ αυτό και αποφεύχθηκε το καθάρισμά τους με νερό.
Η όλη έρευνα απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή και αργούς ρυθμούς5. Τα όστρακα της δεύτερης μέ
ρας ήταν παρόμοια με της προηγούμενης, έδιναν ωστόσο πρόσθετες πληροφορίες (Ε ικ. 2:1-6).

1 Το θέμα αυτό παρουσιάστηκε στην ένατη επιστημονική συνάντηση για το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία 
και τη Θράκη, το Φεβρουάριο του 1996. Τις προηγούμενες χρονιές (1994-95) είχε γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό 
και σε συναδέλφους μέσα από ξεναγήσεις που έγιναν στο χώρο. Το τελευταίο πρόγραμμα ανασκαφούν στην 
αρχαία αγορά της Θεσσαλονίκης άρχισε το 1989 από την ΙΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιο- 
τήτυιν, αρχικά με τη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης και από το 1990 σε συνεργασία με το Α.Γ1.Θ. Για τις 
πρώτες ειδήσεις αυτών τοτν ερευνούν, βλ. Γ. Βελένης - 1. Βοκοτοπούλου - Δ. Κυριάκου - Ζ. Αλ Σααγιάχ, Πρό
γραμμα Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης, ΑΕΜΘ  5 (1991), σ. 247-256· G. Velenis - J. Vocotopoulou, The 
Roman Agora of Thessaloniki, Pre-Actas X IV  Congreso Internacional de Arqueología Clásica, Tarragona 1993, 
5-11 de septiembre, II, Comunicaciones, σ. 321 · I. Βοκοτοπούλου - Π. Βελένη, Εργασίες στην Αρχαία Αγορά 
Θεσσαλονίκης, ΑΕΜΘ  7 (1993) (υπό εκτύποκχη)· Γ. Βελένης - Π. Αδάμ-Βελένη, Ανασκαφικές και αναστηλω- 
τικές εργασίες στην Αρχαία Αγορά της Θεσσαλονίκης, ΑΕΜΘ  8 (1994) (υπό έκδοση).

2 Το συγκρότημα της αρχαίας αγοράς στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ιδρύθηκε στο με
ταίχμιο του 2ου προς τον 3ο αι. μ.Χ., στη θέση παλιότερων δημόσιων κτιρίων του 1ου αι. π.Χ.

3 Η εγκατάλειψη της αρχαίας αγοράς στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους τεκμηριιόνεται από την παρουσία 
λάκκων εξόρυξης πηλού στην πλατεία της, μέσα στους οποίους βρέθηκε κεραμική του 5ου αι. μ.Χ. κ.ε.

4 Μ. Sève - P. Weber, Le côté nord du forum de Philippes, BCH 11Θ (1986), σ. 531-581, σχέδ. C. H αρχαία αγο
ρά της Θεσσαλονίκης έχει έκταση δύο εκτάρια (σχεδόν διπλάσια εκείνης των Φιλίππων). Αποκαλύφθηκε το 
μισό ανατολικό τμήμα, ενιυ το υπόλοιπο δυτικό βρίσκεται κάτω από σύγχρονες οικοδομές (ΑΕΜΘ 5 (1991), σ. 
248, σχέδ. 1).

5 Ασχολήθηκαν δύο αρχαιολόγοι, η Β. Καλάβρια και η Κ. Μπόλη, οι οποίες ανέλαβαν προσωπικά την εκσκαφή 
με λεπτά εργαλεία. Την αποτύπωση των χοίρων και το)ν ευρημάτων ανέλαβαν οι αρχιτέκτονες Ζ. Αλ Σααγιάχ 
και Δ. Καλλιγά. Ο προπος φιλοτέχνησε επίσης τα ερμηνευτικά σχέδια το)ν πήλινων μητρών.
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Κάποιες κυκλικές βαθύνσεις σε ορισμένα από αυτά οδηγούσαν στις εΰλογες υποψίες για την πα
ρουσία μήτρας άμορφων νομισμάτων, δηλαδή χυτών πετάλιυν. Η αρχική αυτή υπόθεση βγήκε 
αληθινή μόλις τη δέκατη μέρα, όταν ανάμεσα σε άλλα κομμάτια βρέθηκε και ένα με τέσσερα 
χάλκινα πέταλα κολλημένα στην αρχική τους θέση (Ε ικ. 2:7).
Καθώς η ανασκαφική τομή προχωρούσε σε βάθος, τα όστρακα με τις κυκλικές βαθύνσεις πλή- 
θαιναν και όπως φάνηκε εκ των υστέρων αντιστοιχούσαν σε πολύ περισσότερες από μία μήτρες. 
Ορισμένα μάλιστα κομμάτια ήταν αρκετά μεγάλα ώστε να δίνουν κάποιες ελπίδες για αποκατά
σταση της αρχικής μορφής (Ε ικ. 3:α-δ). Το στρώμα με τις διαλυμένες μήτρες περιοριζόταν σε 
βάθος 30-40 εκ., ενώ πιο κάτω άρχισαν να φαίνονται ίχνη πυράς μέσα σε χαλαρές επιχώσεις. 
Προχωριύντας προς το σταθερό έδαφος αποκαλύφθηκαν τρεις μικροί πεσσοί στη σειρά με κα
τεύθυνση Β.-Ν., κτισμένοι με λάσπη και βήσσαλα, καθώς επίσης και οι κοίτες άλλων τριών πεσ- 
σιόν σε παράλληλη διάταξη με τους προηγούμενους αλλά λίγο δυτικότερα (Ε ικ. 1). Οι άμορφες 
μάζες μετάλλων που βρέθηκαν ανάμεσα στα γκρεμίσματα του υπόκαυστου χιόρου δεν άφηναν 
αμφιβολίες για το χαρακτηρισμό του κλιβάνου ως μεταλλευτικού. Ορισμένες μάλιστα από αυτές 
περιέβαλλαν πήλινους κιυνικούς σωλήνες, μικρής καμπυλότητας, οι οποίοι ασφαλιός έχουν σχέ
ση με την όλη διαδικασία της χύτευσης. Δυτικότερα από τους πεσσούς αυτού του κλιβάνου, σε 
ελαφρώς χαμηλότερη στάθμη, βρέθηκαν άλλοι τρεις μικρότεροι πεσσοί διατεταγμένοι σε μία 
σειρά με κατεύθυνση Α.-ΔΛ
Ο καθαρισμός και η συντήρηση των μητρών ανατέθηκε σε δύο νέους συνεργάτες, οι οποίοι κα- 
τάφεραν με ιδιαίτερη υπομονή και επιμονή να συγκολλήσουν τμήματα από τρεις μήτρες, μία από 
τις οποίες προσφέρει όλα τα μετρικά στοιχεία (Ε ικ. 3:γ, 4:β, 6:α)6 7. Η πήλινη αυτή μήτρα έχει ίδιο 
πλάτος και ύψος (γύρω στα 0,15 μ.) και πάχος γύροι στα 0,055 μ.8. Αποτελούσε συστοιχία έξι 
ομοιόμορφων κομματιών, καθένα από τα οποία περιείχε θέσεις για 32 πέταλα. Έτσι προέκυ- 
πταν 192 άμορφα νομίσματα από την κάθε μήτρα, αριθμός που ταιριάζει καλά στο τετραδικό με
τρικό σύστημα του ελληνορωμαϊκού κόσμου.
Η όλη διαδικασία παρασκευής μιας πήλινης μήτρας, όπως αυτή της Θεσσαλονίκης, ήταν εξαιρε
τικά απλή. Στην αρχή ο τεχνίτης έπλαθε δύο μεγεθών πήλινα πλακίδια, το ένα υπερδιπλάσιο του 
άλλου, τα οποία άφηνε λίγο να τραβήξουν. Στο μικρότερο από αυτά αράδιαζε ομοιώματα πετά
λων από κερί, πρώτα στη μία και ύστερα στην άλλη επίπεδη πλευρά, φροντίζοντας να υπάρχει 
συνεχής επαφή ανάμεσα στα κέρινα ομοκύματα τα οποία διατάσσονταν σε στήλες των οκτώ πε
τάλων (Ε ικ. 6:β). Οι δύο στήλες απείχαν μεταξύ τους και ενώνονταν μόνο στα δύο πέρατα, πέ
ταλο με πέταλο στην κάτω πλευρά και με κέρινο κορδόνι στην πάνιυ, προκειμένου να δημιουρ- 
γηθεί επαρκές κανάλι χύτευσης (Ε ικ. 2:1, 5, 8, 3:β, 6:α-β).
Στη συνέχεια ο τεχνίτης εκλέπτυνε τις μακριές πλευρές της πλάκας με τα κέρινα πέταλα και την 
τοποθετούσε πάνω στη μεγαλύτερη πήλινη πλάκα με την οποία περιτύλιγε τη μικρότερη από όλες 
τις πλευρές πλην εκείνης που περιείχε το κανάλι της χύτευσης (Ε ικ. 3:α, 4:α, 6:γ-δ). Τη βασική

6 Πρόκειται για ε'να παλιότερο κλίβανο, μικρότερων διαστάσεων, το κάτω τμήμα του οποίου ήταν σκαμμένο μέ
σα στο σταθερό έδαφος.

7 Την όλη διαδικασία της συντήρησης ανέλαβε η Χρ. Φωτιάδου με τη βοήθεια του Λ. Κοσμίδη. Ορισμένα όστρα
κα των μητριόν είχαν ήδη καθαριστεί με μηχανικό τρόπο από τη Χρ. Σταθακοπούλου.

8 Στις γενικές αυτές διαστάσεις θα πρέπει να υπολογίζουμε ένα μέγεθος της τάξης των + 0,005 μ. ως διαφορά 
από μήτρα σε μήτρα, ειδικά για εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν για τη χΰτευση πετάλων διαμέτρου 0,016 μ. 
Ωστόσο, υπάρχει και περιορισμένος αριθμός οστράκων με υποδοχές για πέταλα μικρότερης ή μεγαλύτερης 
διαμέτρου (Ε ι κ. 5:α-β). Οι διαστάσεις αυτών των μητρών, εφόσον προορίζονταν για ίδιο αριθμό νομισμάτων, 
θα πρέπει να ήταν ελαφριός διαφοροποιημένες.
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Εικ. 1. Αρχαία αγορά Θεσσαλονίκης. Κάτοψη βόρειου τμήματος ανατολικής πτέρυγας και τομή Α-Α.
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αυτή πήλινη κατασκευή, καθιός ήταν νωπή, δεν την τοποθετούσε κατευθείαν πάνω στον πάγκο 
εργασίας αλλά σε δύο οδηγούς, έτσι ώστε να αερίζεται καλά από όλες τις πλευρές για να μη ρα
γίζει κατά το στέγνωμα (Ε ι κ. 3:δ, 7:α).
Ο τεχνίτης, αφού ετοίμαζε επαρκή αριθμό όμοιων στοιχείων με το περιτύλιγμά τους, δημιουρ
γούσε συστοιχίες, ανά έξι τεμάχια, τα οποία ένωνε μεταξύ τους με πηλό, πλάθοντας ταυτόχρονα 
το χείλος της μήτρας στο πάνω μέρος (Ε ικ. 7:β-γ)9. Οι μήτρες μετά από αυτή τη φάση παρέμεναν 
για ξήρανση και στη συνέχεια ψήνονταν όλες μαζί στον κλίβανο του νομισματοκοπείου. Το κερί 
έλιωνε ταυτόχρονα με το ψήσιμο και οι μήτρες ήταν έτοιμες για χύτευση (Ε ικ. 7:δ-ε). Μετά την 
πήξη του μετάλλου, η μήτρα θρυμματιζόταν με ελαφρά και πυκνά κτυπήματα, έτσι ιύστε τα χάλ
κινα πέταλα να μην τραυματίζονται, να αποσπώνται εύκολα και να προκύπτουν κατά το δυνατόν 
ορμαθοί rav  8 ή 16 άμορφων νομισμάτων (Ε ικ. 7:στ)10 11.
Η συνένωση των χάλκινων πετάλων σε ορμαθούς, έτσι όπως προέκυπταν μέσα από τον ειδικό 
αυτό τρόπο χύτευσης, βοηθούσε στην επόμενη φάση της διαδικασίας, δηλαδή στο σφράγισμα 
των νομισμάτων. Ο τεχνίτης κέρδιζε πολύτιμο χρόνο κτυπώντας τα νομίσματα στη σειρά, το ένα 
μετά το άλλο11. Ωστόσο, ο τρόπος αυτός είχε και ένα μειονέκτημα, το οποίο ενδεχομένως δεν 
ενοχλούσε τους Ρωμαίους. Στη βιασύνη του ο τεχνίτης, καθώς κτυπούσε ένα νόμισμα που δεν 
ήταν καλά κεντραρισμένο, μικρό τμήμα της σφραγίδας άφηνε το αποτύπωμά της σε μία άκρη του 
επόμενου ή και του απέναντι πετάλου. Για τη δεύτερη αυτή περίπτωση θα πρέπει να δεχτούμε ότι 
οι δύο στήλες των πετάλων δεν είχαν διαχωριστεί με τη θραύση της μήτρας. Τέτοιου είδους πλευ
ρικά σφραγίσματα είναι σπάνια πλην όμως υπαρκτά12.
Οι πήλινες μήτρες που βρέθηκαν στο νομισματοκοπείο της αρχαίας αγοράς ξεπερνούν τις 16, 
όπως συνάγεται από τον αριθμό των γωνιών που διαμόρφωναν τα χείλη τους (Ε ικ. 3:β (κάτω)13. 
Δύο ή τρεις από αυτές δεν είχαν χρησιμοποιηθεί στο στάδιο της χύτευσης όπως διαπιστώνεται 
από τα τυφλά αποτυπώματα των κέρινων πετάλων και τις ισχυρές παραμορφώσεις των πυρήνων 
(Ε ικ. 3:γ-δ). Χάρη σε αυτές κατέστη δυνατή η αποκατάσταση της αρχικής μορφής και η ερμη
νεία του τρόπου λειτουργίας τους.
Οι κυκλικές βαθύνσεις, σχεδόν στο σύνολό τους, έχουν διάμετρο 0,016 μ. και βάθος 0,003 μ. 
(Ε ικ. 2:7-8). Λίγα μόνο τεμάχια μητρών παρουσιάζουν αποτυπώματα διαμέτρου 0,013, 0,014, 
0,018 και 0,022 μ. (Ε ικ. 5:α-β). Επομένως, διαπιστιόνονται πέντε μεγέθη χυτών πετάλων, με εν
δεχόμενο τα δύο μικρότερα μεγέθη των αποτυπωμάτων να ανήκουν σε ενιαία ομάδα. Οι μήτρες 
από τις οποίες προέρχονται τα πήλινα όστρακα δεν είναι απαραίτητο να είναι σύγχρονες, παρό
λο ότι βρέθηκαν όλες μαζί, σε κλειστό σύνολο, κάτω από ένα πηλόχριστο δάπεδο. Η συνέχεια 
του δαπέδου διαπιστώθηκε στρωματογραφικά και στο διπλανό επιμήκη χοίρο. Στο τμήμα αυτού

9 Όλη η διαδικασία της παρασκευής των μητρών γινόταν μέσα στο χώρο του νομισματοκοπείου, όπως προκύπτει 
από τα περισσεύματα του πηλού που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, πάνω στα οποία διακρίνονται τα δακτυλικά 
αποτυπώματα του πηλοπλάστη.

1,1 Επομένως, οι πήλινες μήτρες αυτού του είδους ήταν μιας χρήσης. Μετά την ολοκλήριυση των εργασιών στο νο
μισματοκοπείο δεν θα είχαν λόγο να κρατούν για πολύ τα σπασμένα κομμάτια. Στην περίπτωση της Θεσσαλο- 
νίκης χρησιμοποιήθηκαν ως μπάζωμα στην υποδομή ενός νέου δαπέδου.

11 Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή από έναν ορμαθό τριών νομισμάτων του Βρετανικού Μουσείου (RRC , II, πίν. 
LXV, 5). Τη σχετική υπόδειξη οφείλω στον αρχαιολόγο Χρ. Γκατζιόλη. Ο ίδιος νομισματολόγος ανέλαβε να 
ταυτίσει ένα χάλκινο νόμισμα που βρέθηκε μαζί με τις μήτρες, πλην όμως δεν προέκυψαν ακόμη θετικά απο
τελέσματα λόγω της σπανιότητας του τύπου.

12 G.F. Hill, Ancient Methods of Coining, NC 1922, πίν. I (αριθ. 18-23).
13 Οι πάνω γωνίες των μητρών ανέρχονται οε 63.
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του δωματίου αποκαλύφθηκε μεταγενέστερος κλίβανος, ο οποίος χρονολογείται λίγο μετά τα μέ
σα του 4ου αι. μ.Χ. Τούτο συνάγεται από ένα θησαυρό 34 χάλκινων νομισμάτων που βρέθηκαν 
απλωμένα κάτιυ από τη στάθμη των θεμελίων του κλιβάνου και πάνω από το πηλόχριστο δάπεδο 
που κάλυπτε το στρώμα με τις μήτρες (Ε ικ. 1). Από τα νομίσματα αυτά δύο μόνον είναι εποχής 
Λικινίου, ενιό τα υπόλοιπα φθάνουν έως το 350 μ.Χ. Επομένως έχουμε terminus post quem για 
τη λειτουργία του οψιμότερου μεταλλευτικού κλιβάνου και terminus ante quem για τους αρχαιό
τερους κλιβάνους με τους οποίους σχετίζονται οι μήτρες των χάλκινων πετάλων.
Οι μήτρες των 0,016 μ. αποτελούν το 99% του συνόλου. Προφανιός έχουν σχέση με την τελευταία 
κοπή που έγινε σ’ εκείνο το χώρο, πριν από την κατασκευή του πηλόχριστου δαπέδου, δηλαδή 
πριν από την τρίτη δεκαετία του 4ου αι. μ.Χ. Είναι φυσικό να ανήκουν στο αυτοκρατορικό νομι
σματοκοπείο της Θεσσαλονίκης που λειτούργησε μέσα στην εποχή της Τετραρχίας με ανοπερο 
όριο τα χρόνια του Λικινίου14.
Τα λιγοστά όστρακα των μητρών με τις μεγαλύτερες και τις μικρότερες διαμέτρους θα πρέπει να 
σχετίζονται με προγενέστερες κοπές νομισμάτων του αυτοκρατορικού νομισματοκοπείου. Δεν 
θα αποκλείαμε όμως και την περίπτωση να ανήκουν σε ακόμη προγενέστερους χρόνους και να 
σχετίζονται με το τοπικό νομισματοκοπείο της Θεσσαλονίκης που έπαψε να λειτουργεί την επο
χή του Γαλλιηνού15. Πάντως, όπως και να έχει το θέμα της χρονολόγησης των μητρών, η παρου
σία σειράς μεταλλευτικών κλιβάνων σε κύριους χώρους της αρχαίας αγοράς δεν αφήνει αμφι
βολία ότι εκεί έγιναν πολύ περισσότερες από μία κοπές.
Το άλλο θέμα που έχει διαλευκανθεί αφορά ένα μείζον πρόβλημα της νομισματικής και συνδέε
ται ειδικότερα με την τεχνολογία και τους τρόπους παρασκευής χυτών πετάλων16. Τόσο ο G. Hill 
το 1922, όσο και η Μ. R.-Alföldi 55 χρόνια αργότερα διέκριναν τις επόμενες τρεις κατηγορίες 
χυτών πετάλων ανάλογα με το σχήμα της χύτευσης17.
1) Τα μεμονωμένα σφαιρικά πέταλα, που προέκυπταν από χύτευση του υλικού σε ανοιχτές μή
τρες με ημισφαιρικές κοιλότητες, ανεξάρτητες μεταξύ τους. Η μέθοδος αυτή έχει επιβεβαιωθεί 
με ευρήματα και θεωρείται πρωιμότερη από αυτή των μητρών της Θεσσαλονίκης18.
2) Σύμφωνα με τη δεύτερη μέθοδο, τα χάλκινα πέταλα κατασκευάζονταν με χύτευση μέσα σε 
μήτρες με αυλακώσεις. Με τον τρόπο αυτό προέκυπταν πέταλα που συνδέονταν μεταξύ τους με 
λεπτά στελέχη. Η συγκεκριμένη αυτή τεχνική επιβεβαιώθηκε στην Κύπρο με το εύρημα της 
Πάφου19.
3) Ο τρίτος τρόπος είναι εκείνος κατά τον οποίο τα πέταλα ενώνονται μεταξύ τους σε επαφή. Η 
Μ. R.-Alföldi πίστευε ότι τα πέταλα αυτού του είδους παρασκευάζονταν σε ανοικτές μήτρες,

14 Ρ. Bruun, From Polis to Metropolis. Notes on Thessalonica in the Administration of the Late Roman Empire, 
OpuscRom XV, 1 (1985), o. 7-16, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

15 Για το νομισματοκοπείο της Θεσσαλονίκης στους αυτοκρατορικούς χρόνους, βλ. I. Touratsoglou, Die Münzstätte 
von Thessaloniki in der römischen Kaiserzeit, Βερολίνο 1988.

16 Αναφορικά με τις τεχνικές των νομισμάτων και τη σχετική βιβλιογραφία, βλ. D.R. Cooper, The Art and Craft o f 
Coinmaking. A History o f Minting Technology, Λονδίνο 1988. Βλ. επίσης R.F. Tylecote, The Early Histoiy of 
Metallurgy in Europe, Λονδίνο - Νέα Υόρκη 1987.

17 G.F. Hill, ό.π., σ. 6-8. Μ. R.-Alföldi, Antike Numismatik, 2, Mainz am Rhein 1978, σ. 29-30.
18 C. Conophagos - H. Badecca - C. Tsaimou, La technique athénienne de la frappe des monnaies à l’époque 

classique, ΝομΧρον 1976, αριθ. 4, σ. 4-33. H.J. Kellner, Die Münzfunde von Manching und die keltischen 
Fundmünzen aus Südbayern, Die Ausgrabungen in Manching, 12, 1990, σ. 9-131.

19 K. Nicolaou, BSFN, déc. 1972. σ. 310-315. H. Voegtli, Eine ptolemaische Schrötlingsgussform aus Nea Paphos 
auf Zypern, SM XXIII, 89 (1973), σ. 6-7. I. Nicolaou - O. Môrkholm, A Ptolemaic Coin Hoard, Paphos I, Λευ
κωσία 1976, σ. 9-10, εικ. 10-11.

53



54

όπως στην περίπτωση της μήτρας από την Πάφο20. Το θέμα αυτό λύνεται πλέον οριστικά με το εύ
ρημα της Θεσσαλονίκης21. Προσφέρονται μάλιστα τόσα στοιχεία που είναι δυνατή ακόμη και η 
αναπαραγοτγή τέτοιων πήλινων μητρών με όλες τους τις λεπτομέρειες (Ε ι κ. 4:γ)22.

S u m m a r y

A MINT IN THE ANCIENT AGORA OF THESSALONIKI

The IΣT' Ephorate of Antiquities, in cooperation with the Aristotle University of Thessaloniki, 
has been conducting an extensive programme of excavation and restoration in the square of the 
ancient agora of Thessaloniki. Four metallurgy kilns of the third and fourth century AD have been 
discovered in three adjacent rooms of the complex, to the north of the odeion. The two earlier 
were discovered in 1993 beneath a mud floor in the northernmost room, the substratum of which 
contained a great number of sherds from disposable clay dies used for producing cast bronze flans, 
together with other clay and metal workshop waste. One of the sherds had four corroded bronze 
flans in its circular sockets.
A number of bigger fragments have been assembled to produce an almost complete die, from 
which its basic dimensions and technical features can be inferred. It consists of a row of six 
identical units, each of which has positions for 32 unformed coins with a diameter of 0.016 m., 
arranged en chapelet, with eight flans in each row. On the basis of the number of corner pieces 
surviving from the destroyed rows, it can be deduced that there were more than 16 dies. At least 
three of them were never used, because they were deformed during firing.
The clay die fragments are almost exclusively the waste from a recent coin issue contemporary 
with the minting activity, which is dated to the reign of Licinius on the basis of a coin hoard found 
on the mud-clay floor. An exception to this is a small group of sherds bearing the imprint of flans 
of larger or smaller diameter, which in our opinion come from previous issues. The existence of 
another kiln above the hoard of coins testifies that the Thessaloniki mint continued to function on 
the same site after the reign of Licinius, certainly up to the middle of the fourth century AD and 
probably to the end of this century, when the Roman agora of Thessaloniki was still active.

G. Velenis

20 Μ. ΙΙ.-ΑΙίόΙάΐ, ό.π., σ. 30.
21 Για άλλα νομισματοκοπεία του βορειοελλαδικοί'’ χώρου και τις τεχνικε'ς που εφαρμόστηκαν, βλ. Μ. Οικονομί- 

δου, Ένα νομισματοκοπείο στην Αρχαία Πέλλα, Αρχαία Μακεδονία V, 2, 1993, σ. 1143-1154.
22 Το πείραμα επιχειρήθηκε από τον κεραμίστα Δ. Αργυρούδη, ο οποίος κατασκεύασε τρεις μήτρες με διαφορε

τικούς πηλούς, ακολουθώντας όλη τη διαδικασία όπως αναλύθηκε παραπάνω.



Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο  Σ Τ Η Ν  Α Ρ Χ Α Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α  Τ Η Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Εικ. 2. 1-4: Τεμάχια μητρώ ν πριν από  τη συγκόλληση. 5: Ακραίο  τεμάχιο μήτρας. 6: Κάτω τεμάχιο 
παραμορφωμένης μήτρας. 7-8: Κάτω τμήματα εσωτερικών πλακών.

55



Εικ. 3. α: Χαρακτηριστικό κάτω τμήμα μήτρας με την εσωτερική πλάκα απομακρυσμένη (πάνω) και 
στη θέση της (κάτω), β: Πάνω τμήματα μητρώ ν (χείλη και κανάλια χύτευσης), γ: Κακοψημένη μήτρα  
μετά  τη συγκόλληση, δ: Τμήμα παραμορφωμένης μήτρας (όιακρίνονται τα αποτυπώ ματα στήριξης).
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Εικ. 4. α: Χ αρακτηριστικό κάτω τμήμα μήτρας με την εσωτερική πλάκα στη θέση της (αριστερά) και 
απομακρυσμένη (δεξιά), β: Η  μήτρα της Εικ. 3:γ. γ: Πρόπλασμα μιας ωμής μήτρας με κέρινους ορμαθούς.
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Γ. Β Ε Λ Ε Ν Η Σ

Εικ. 5. α-β: Αντιπροσω πευτικά όστρακα με αποτυπώ ματα πετάλων πέντε διαφορετικών διαμέτρων, 
γ: Χαρακτηριστικά τμήματα μητρών.
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Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο  Σ Τ Η Ν  Α Ρ Χ Α Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α  Τ Η Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Εικ. 6. α: Ισομετρικό μήτρας μετά τη συγκόλληση, β: Μ ικρή πλάκα με κέρινα πέταλα στις δύο πλευρές, 
γ: Μεγάλη πλάκα περιτυλιξης. δ: Βασικό στοιχείο 32 πετάλων.
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Εικ. 7. α: Τρόπος εναπόθεσης όμοιων στοιχείων για ξήρανση, β: Συστοιχία έξι όμοιων μονάδων πριν 
από τη συνένωσή τους με πηλό, γ: Πλήρης διαμόρφωση της μήτρας πριν από το ψήσιμο, δ: Η μήτρα  
μετά  το ψήσιμο και την απομάκρυνση του κεριού, ε: Χύτευση σε θερμή μήτρα, στ: Σ ταδιακή θραύση 
της μήτρας και αφαίρεση των πετάλων σε ορμαθούς.
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TWO MISSING GOVERNORS*

The publication of a large work of reference often prompts the 
discovery of new pieces, and Roman Provincial Coinage1 is no 
exception. The authors are presently compiling a Supplement, 

and, since it is not clear when this will be published, it seems worth while drawing attention to two 
important missing entries. These both concern provincial governors, one of whom is otherwise 
unattested, the other of whom is known but not for the city in question.

C. Sertorius Brocchus, proconsul of Bithynia

2101AAE. 39 mm, 29.49 g (1), t  .
Obv. [ΤΙ ΚΛΑΥΔΙΟΣ Κ]ΑΙΣΑΡ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ; laureate head, 1.
Rev. ΕΠΙ ΓΣΕΡΤΩΡΙΟΥ BPOKXOY ΑΝΘΥΠΑΤΟΥ; Zeus seated on throne to r., holding sceptre; below feet, 
uncertain object; to r„ same monogram as on 2101.

1. Paris (Pergamum) 1205 = Mi 2.596.549, 29.49 (Fig. 1:1). This coin, dismissed on p. 402 of RPC, 
does exist in Paris (among the large coins). Neither it nor 2101 belong to Pergamum, where they 
were attributed because of the monogram. They are, for example, the wrong size and weight for 
coins of Pergamum, but their metrology, style, long obverse legends and use of a proconsul’s name 
fit very well in Bithynia. The proconsul is otherwise unknown, and is not mentioned by B. 
Thomasson, Laterculi Praesidum, 1972, B. Rémy, Les Fastes Sénatoriaux, 1988, or G. Stumpf, 
Numismatische Studien zur Chronologie der römischen Statthalter in Kleinasien, 1991; Mionnet’s 
entry is cited in Prosopographia Imperii Romani (1st ed.), no. 394, with the comment that the 
attribution to Pergamum is implausible.
The associated issue of Agrippina (RPC 2101) places his governorship in the last five years of 
Claudius’ reign. The mint is uncertain, since a seated figure of Zeus is unspecific and occurs 
elsewhere in Bithynia (e.g. Heraclea 2094; Uncertain 2098). The style is not the same as at other 
Bithynian mints such as Nicaea or Nicomedia. As noted in RPC, the monogram seems to include 
the letters E, Y, Π and P. Its resolution is not clear, though it could be compared with that on coins 
of Caesarea (2017). A definite attribution to a city does not seem possible at the moment.

P. Helvius Basila, legate of Galatia

In RPC some rare coins were catalogued under Amasea (RPC 3571): “Uncertain emperor - 
perhaps Caligula?”. * 1

It is a great pleasure to make a small contribution to a volume in honour of Mando Oeconomides. Although we 
have never worked closely together, we have some similar interests (e.g. in the coinage of Nicopolis); in a more 
general way, her friendliness has ensured the continuing good relations between the British Museum and the 
Numismatic Museum in Athens.

1 A. Burnett, M. Amandry and P.P. Ripollès, Roman Provincial Coinage, London and Paris 1992 (hereinafter cited 
as RPC).
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A N D R E W  B U R N E T T

AE. 21 mm, 9.99 g (4), T.
Recueil général des monnaies grecques d’Asie Mineure, Paris 1925, 1 (Amasea, no. 6).
Obv. ΣΕΒΑΣΤΟΥ; laureate head, r.
Rev. ΑΜΑΣΕΩΝ Ε (?) [ ] ΜΑ; turreted head of Tyche, r.; behind, uncertain object.

Several specimens were recorded in RPC, but none allowed a clear view of the reverse of the coin. 
The correct description and reading of the reverse can, however, now be given, as they are clear 
from another specimen in Paris (P 867) (Fig. 1:2):
ΑΜΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΒΑΣΙΛΑ; turreted head of Tyche, r. (nothing behind).
The new coin is struck from the same dies as Paris 826 (=RPC 3571/4) and Paris 838 (also omitted 
from RPC). It shows that the ‘uncertain object' mentioned by RPC seems actually to be some sort 
of a fold in the veil worn by Tyche, and that the letter E is the first letter of ΕΠΙ; the letters read 
in RPC as MA can now be seen not to be a ligature of M and A, but just the letters AA, the last two 
letters ΒΑΣΙΛΑ. The name is that of P. Helvius Basila, the legate of Galatia, whose name appears 
on other coins (RPC 3546-51). The identity of the head on RPC 3571 must still remain uncertain, 
since the dating of Basila is a very vexed question; he was legate under two emperors, one of 
whom seems certainly have been Tiberius. It is, however, not clear whether he ruled at the 
beginning or end of Tiberius' reign and hence whether or not the other emperor was Augustus 
or Caligula (see the discussion in RPC). Unfortunately, this coin does not help, since we now know 
that it does not bear a date. The identity of the portrait must also remain uncertain, since it is 
just a generic Julio-Claudian portrait, which could easily be supposed to represent any of the three 
emperors in question.

Fig.l.
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 
Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΑΙΑΚΗ 
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ-ΖΩΝΗ

Στη Μάντω Οικονομίδου 
που, το 1971, για πρώτη φορά, 

μου μίλησε μ ε ενθουσιασμό 
για τα νομίσματα της Ζώνης...

Η ΘΕΣΗ - Η ΠΟΛΗ

Σ ε παραθαλάσσια περιοχή, 20 χλμ. δυτικά της Αλεξανδρού
πολης, τυχαίες εκσκαφικές εργασίες, κατά τη διάρκεια του 
Α' παγκοσμίου πολέμου, που συνοδεύτηκαν από σύντομη 

αρχαιολογική έρευνα, παρείχαν ενδείξεις για ύπαρξη αρχαίου οικισμού, ο οποίος ταυτίστηκε, 
από Έλληνες και ξένους μελετητές, με την αιγαιακή Μεσημβρία1, πόλη που αναφέρεται από τον 
Ηρόδοτο1 2.
Η συστηματική ωστόσο ανασκαφική έρευνα3 από το 1966 -  αρχικά από τον Ανδρ. Βαβρίτσα και 
στη συνέχεια από την Τζ. Τσατσοπούλου-Καλούδη -  φέρνει στο φως λείψανα αρχαίας πόλης με 
οργανωμένη δόμηση που καλύπτει έκταση 124 περίπου στρεμμάτων και περιβάλλεται από τείχος 
ενισχυμένο με πύργους4.

1 G. Kazarow, Zur Archäologie Thrakiens, HH 1918. Γ. Μπακαλάκης, Αρχαιολογικές έρευνες· στη Θράκη 1959- 
60, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 15, και στον τόμο Οίνος Ισμαρικός, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 711 (σ. 15). Τζ. Τσατσο
πούλου-Καλούδη, Η ανασκαφική έρευνα στη Μεσημβρία του Αιγαίου την τελευταία δεκαετία, 2ο Διεθνές Συ
μπόσιο Θρακικών Σπονδών, Αρχαία Θράκη, Κομοτηνή 20-27 Σεπτεμβρίου 1992, Πρακτικά (υπό εκτύπωση) 
(στο εξής: Αρχαία Θράκη) και για όλη τη σχετική βιβλιογραφία. Α. Βαβρίτσας, Έργον από το 1966 (σ. 63-74) 
κ.ε. και ΠΑΕ από το 1969 (σ. 59) κ.ε. Τζ. Τσατσοπούλου-Καλούδη, Αιγαιακή Μεσημβρία. Η ανασκαφική 
ερευνά στο χώρο της αρχαίας πόλης κατά το 1987, ΑΕΜΘ  1 ( 1987), σ. 469-478. Η ίδια, Η ανασκαφική έρευνα 
στην αρχαία Μεσημβρία κατά το έτος 1988, ό.π., 2 (1988), σ. 489-498. Η ίδια, Η ανασκαφική έρευνα στην αρ
χαία Μεσημβρία Θράκης κατά το 1989, ό.π., 3 (1989), σ. 577-585. Η ίδια, Η ανασκαφική έρευνα στην αρχαία 
Μεσημβρία κατά το 1990, ό.π., 4 (1990), σ. 587-594. Η ίδια. Οι αποικίες της Σαμοθράκης στο Β. Αιγαίο, Κομο
τηνή 1987 (εργασία που κατατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών 
του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής- στη διάθεση του ενδιαφερομένου).

2 G.F. Hill, Zone ad Serrheum, NC 1922, σ. 248-250 με αναφορά στις πηγές.
3 Από τη θέση αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Τζ. Τσατσοπούλου για τη γόνιμη συνεργασία τό

σων ετών, τον Α. Βαβρίτσα για την παραχώρηση, για μελέτη, του νομισματικού υλικού που εκείνος ανέσκα
ψε, τον Ο. Picard για την πρόθυμη και ουσιαστική συζήτηση που με βοήθησε να σταθεροποιήσω διάφορες 
απόψεις μου, το Διευθυντή του Νομισματικού Μουσείου Γ. Τουράτσογλου για διευκολύνσεις στο Μουσείο 
κατά τη διάρκεια της μελέτης και τις αρχαιολόγους Μ. Μήκα και Κ. Μεντένη, συνεργάτες των Εκπαιδευτι
κών Προγραμμάτων του Νομισματικού Μουσείου που συνεισέφεραν στην καταμέτρηση και καταγραφή των 
νομισμάτων.

4 Στο εσωτερικό της πόλης, εκτός από ένα μικρό ιερό της Δήμητρας και ένα ιερό του Απόλλωνα, μέσα στα οι
κοδομικά τετράγωνα, εντοπίστηκαν ιδιωτικές κατοικίες, διάφοροι χώροι που αναφέρονται σε εμπορικές και 
γενικά επαγγελματικές δραστηριότητες των κατοίκων, αποχετευτικό δίκτυο κ.ά., ενο) δυτικά, έξω από το τεί
χος, αποκαλύφθηκε το ασύλητο νεκροταφείο της πόλης. Πρβλ. υποσημ. 1.

63



Μ Ι Ν Α  Γ Α Λ Α Ν Η - Κ Ρ Ι Κ Ο Υ

Τα οικοδομικά κατάλοιπα που εντοπίστηκαν, σε συνδυασμό με κινητά ευρήματα5, τοποθετούν τη 
ζωή της πόλης από τον 6ο αι. π.Χ. ε'ως τα ελληνιστικά χρόνια6.
Ωστόσο η απουσία, μέχρι στιγμής, επιγραφής που να ενισχύει την ταύτιση της πόλης ως Με
σημβρίας, ή να προτείνει κάποια άλλη, αυξάνει το ενδιαφέρον των μελετητοόν, το οποίο γίνεται 
ακόμη μεγαλύτερο και εξαιτίας του νομισματικού υλικού που ανασκάπτεται, αφ’ ενός μεν για 
τον υψηλό αριθμό του -  πάνω από 2.5Θ0 τεμάχια7 -  και αφ’ ετέρου για την ίδια τη σύνθεσή του 
και την ειδική σημασία που έχει αυτή, σε σχέση με την ταύτιση της πόλης. Συγκεκριμένα ήρθαν 
στο φ(υς 729 χάλκινα αρχαία ελληνικά νομίσματα με την επιγραφή ΖΩΝΑΙΩΝ ανάμεσα στο σύ
νολο τοον 1.724 αρχαίων ελληνικών νομισμάτων, ενώ και ένας σημαντικός αριθμός από τα 
φθαρμένα αρχαία ελληνικά, που ανέρχονται στα 411 τεμάχια, θα μπορούσε να αποδοθεί στην 
ίδια εκδότρια αρχή8 *.
Πρόκειται για νομίσματα της Ζώνης παρά τό Σέρρειον άκρωτήριον, τη νομισματική παραγωγή 
της οποίας αγνοεί ο Β. Head6, εφόσον το πρώτο γνωστό νόμισμα με την επιγραφή ΖΩΝΑΙΩΝ, δη- 
μοσιεύθηκε από τον G. Hill το 192210 11.
Από τότε, εξάλλου, είναι γεγονός ότι η γνώση μας ελάχιστα εμπλουτίστηκε για τη νομισματική 
δραστηριότητα της πόλης αυτής, νομίσματα της οποίας σε άλλες περιοχές της Θράκης έρχονται 
στο φως με εξαιρετική φειδώ, ενώ η ακριβής θέση της δεν είναι γνωστή11. Πρόσφατα ακόμα η Ε. 
Schonert-Geiss, σε άρθρο της για τη Ζώνη12, μνημονεύει 15 μόνον13 έως σήμερα γνωστά -  και εν
νοεί δημοσιευμένα -  νομίσματα αυτού του νομισματοκοπείου14.

6 Οι ανασκαφές αποκάλυψαν, ανάμεσα στα κινητά ευρήματα, κούρο του 6ου αι., πολύ καλής ποιότητας αττι
κή κεραμική (μελανόμορφα, ερυθρόμορφα, μελαμβαφή αγγεία), χρυσά και αργυρά κοσμήματα κτλ. Βλ. υπο- 
σημ. 1.

6 Εποχή κατά την οποία δημιουργήθηκε μικρός «περιτοιχισμένος οικισμός», έκτασης περίπου 2,5 στρεμμάτων 
στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης. Βλ. υποσημ. 1 για αναφορές κυρίως στα πρώτα έτη των ανασκαφών.

7 Τα 2.299 νομίσματα που εξετάζονται στην παρούσα εργασία αφορούν την ανασκαφική περίοδο 25 ετών: 
1966-1991 (βλ. Πίνακα I), ενο) η συνεχιζόμενη σκαφική έρευνα προσθέτει συνεχώς νέο υλικό.

8 Βλ. Πίνακα I.
6 ΗΝ, Εν Αθήναις 1898 και Οξφόρδη 1911.

1(1 Βλ. υποσημ. 2.
11 «Τραγική ειρωνία», έγραφε με το προσωπικό του ύφος ο Γ. Μπακαλάκης σχολιάζοντας τα πρώτα «...γνωστά 

μικρά χάλκινα νομίσματα της Ζώνης, που εμείς δεν ξέρουμε καλά τη θέση της». Γ. Μπακαλάκης, Αρχαιολογι- 
κές έρευνες... (ό.π., υποσημ. 1) και Οίνος Ισμαρικός, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 706 (σ. 10).

12 Ε. Schönert-Geiss, Die Münzstätte Zone in Thrakien, Florilegium numismaticum. Studia in honorem Ulla 
Westermark (edita Svenska numismatiska Foreningen), Στοκχόλμη 1992, σ. 313-316.

13 Σε αυτά ασφαλώς θα πρέπει να προστεθούν και εκείνα που ανέφερε ο Α. Βαβρίτσας στο Έργον και τα ΠΑΕ 
(βλ. υποσημ. 1), και τα οποία μνημονεύει ασφαλώς και η Ε. Schönert-Geiss, ό.π. Οι σύντομες και γενικές αυ
τές, κατά τα άλλα, αναφορές του Α. Βαβρίτσα παρείχαν ωστόσο την ενδιαφέρουσα πληροφόρηση για επίμο
νη και σταθερή παρουσία κοπούν της Ζώνης στην ανασκαφή της Μεσημβρίας.

14 Πρόκειται για τα εξής τεμάχια: Ένα φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο, Συλλογή Woodhouse, βλ. υποσημ. 
2. Τρία βρίσκονται στη Βουλγαρία (βλ. T. Gerassimov, Monnaies de la ville de Zonè sur le littoral de la mer 
Egée, BIABulg 22 (1959), σ. 334-335 και για τα ίδια νομίσματα παλαιότερες αναφορές: S.P. Noe, Α 
Bibliography o f Greek Coin Hoards (ANSNNM  78), Νέα Υόρκη 1937, αριθ. I ll και A. Mouchmov, Une 
monnaie rare au Musée National de Sofia, Rassegna Numismática 31 (1934), σ. 104-105). Πέντε φυλάσσονται 
στη Συλλογή Lindgren (βλ. Η. Clay Lindgren, Ancient Greek Bronze Coins, European Mints from the Lindgren 
Collection, San Mateo, California 1989, σ. 39, αριθ. 851-855), και έξι τεμάχια κατέχει η Συλλογή της American 
Numismatic Society στη Νέα Υόρκη (βλ. Ε. Schönert-Geiss, ό.π., σ. 315, σημ. lia). Στα παραπάνω, ως δημο
σιευμένα νομίσματα, που αναφέρει η Ε. Schönert-Geiss, θα πρέπει να προστεθούν και τα εξής, επίσης δημο
σιευμένα, που φυλάσσονται στο Νομισματικό Μουσείο της Αθήνας: ένα από τις ανασκαφές του Μπακαλάκη
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Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η  Σ Τ Η  Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ο Κ Ο Π Ι Α  Τ Η Σ  Ζ Ω Ν Η Σ

ΠΙΝΑΚΑΣ I. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Θράκη 1.333
Μακεδονία 352
Λοιπός ελλαδικός χοίρος 5
Μικρά Ασία 34
Φθαρμένα 411
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ρο)μαϊκά χρόνια) 3
ΡΩΜΑΪΚΑ - ΥΣΤΕΡΟΡΩΜΑΪΚΑ 136
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 23
ΝΕΩΤΕΡΙΚΑ (Βουλγαρίας) 2

ΣΥΝΟΛΟ 2.299

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, για να καταδειχθεί η μη συχνή ανεύρεση κοπούν της Ζώνης, ότι οι 
ανασκαφές της ΙΘ' ΕΠΚΑ (Κομοτηνή) σε διάφορες θέσεις της Θράκης ελάχιστα νομίσματα 
έφεραν στο φως. Εκτός από τα δημοσιευμένα που ήδη μνημονεύθηκαν15, και που προέρχονται 
-  όσων τουλάχιστον είναι γνωστή η προέλευση16 -  από τη Μαρούνεια17 και τη Στρΰμη18, θα ανα
φερθούν ενδεικτικά τα εξής αδημοσίευτα19, που φθάνουν συνολικά στον περιορισμένο, ούτως ή 
άλλως, αριθμό των είκοσι δύο τεμαχίων: δύο από τη Μάκρη20, τρία από τη Μαρώνεια21, πέντε

στη Στρύμη (βλ. Ειρ. Βαρούχα, ΒΟτΙ 84 (1960), σ. 499) και ένα από τις ανασκαφές του Ευάγγ. Πεντάζου στη 
Μαριόνεια (βλ. Μ. Οικονομίδου,/ΙζΙ 25 (1970), Χρονικά, σ. 8).

15 Βλ. υποσημ. 14.
16 Για τον εντοπισμό των τριών νομισμάτων της Ζώνης στη Βουλγαρία, βλ. παρακάτω υποσημ. 70.
17 Βλ. υποσημ. 14.
18 Βλ. υποσημ. 14.
19 Οι πληροφορίες αντλήθηκαν, εκτός από το Αρχείο Νομισματικής Κυκλοφορίας (ΑΝΚ) που τηρείται στο Νο

μισματικό Μουσείο, από το Γενικό Κατάλογο Νομισμάτων (ΓΚΝ) του Μουσείου Κομοτηνής, και αφορούν κα- 
ταγεγραμμένο υλικό της ΙΘ' ΕΠΚΑ έως το Σεπτέμβριο του 1992. Ευχαριστώ τον Προϊστάμενο της Εφορείας 
Αδ. Τριαντάφυλλο για τις διευκολύνσεις. Όπως είχαν την καλοσύνη να με πληροφορήσουν οι συνάδελφοι 
Ε. Σκαρλατίδου, Ηλ. Αναγνωστοπούλου, Χρ. Μάτσα, Ν. Καλλιντζή, που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στη ΙΘ' 
ΕΠΚΑ, και τις οποίες ευχαριστώ και από αυτή τη θέση, στα ανωτέρω αναφερθέντα, περιορισμένα στον αριθ
μό τεμάχια της Ζώνης, θα πρέπει να προστεθούν και ολιγάριθμα -  ακατάγραφα ακόμη -  που εντοπίστηκαν 
στις ίδιες περιοχές που αναφέρονται παρακάτω και οι οποίες συνεχίζουν να ανασκάπτονται. Ταυτίσεις νομι- 
σμάτων από όλες τις περιοχές της Θράκης, συμπεριλαμβανομένης και της ανασκαφής στη Μεσημβρία, που 
τροφοδοτούν το ΑΝΚ του Νομισματικού Μουσείου, έχουν κατά καιρούς πραγματοποιήσει εκτός από την επί
τιμη Διευθύντρια Μ. Οικονομίδου και την υπογράφουσα, και ο Διευθυντής του Μουσείου Γ. Τουράτσογλου, 
όπως και οι συνάδελφοι Η. Τσούρτη και Β. Πέννα. Τους ευχάριστο') γιατί οι ταυτίσεις αυτές αποτελούν στοι
χεία που ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα έρευνα.

20 Από τη Μάκρη, δύο τεμάχια: ΓΚΝ ΜΚ αριθ. 4680 (στεφάνι) και ΑΝΚ ΝΜ, ΒΠ 792 (λύρα).
21 Από τη Μαροϊνεια, τρία τεμάχια: ΓΚΝ ΜΚ αριθ. 5541 (λύρα) και αριθ. 780 (στεφάνι). Το τρίτο είναι το νόμι

σμα που αναφέρθηκε στην υποσημ. 14 (ΑΝΚ ΝΜ).
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από το Πέραμα Αλεξανδρούπολης22, πέντε από τα Άβδηρα23, δυο από τη Στρΰμη24, τρία από το 
Φυλακτό Έβρου2', ένα από την Ιμερο26 και ένα από το Ληνό Ροδόπης27.
Η εύφορη θρακική γη την οποία κατοικούσαν οι Κίκονες28 και η πρόσφορη θέση των παραλίων 
της Θράκης για ανάπτυξη σχέσεων και επαφών, τόσο με την ενδοχιόρα όσο και με τις γειτονικές 
παράλιες περιοχές, ευνόητο είναι ότι κέντρισαν έντονα το ενδιαφέρον του ανήσυχου ελληνικού 
στοιχείου της Σαμοθράκης.
Η αποίκηση από τους Σαμοθράκες μιας λωρίδας γης στην περαία της νήσου, από τον Ίσμαρο δυ
τικά μέχρι την Αλεξανδρούπολη ανατολικά -  γιατί «οι Έλληνες δεν ήταν δυνατόν να απομα
κρυνθούν από τα παρέιλια και από την άλλη μεριά, οι Θράκες ν’ αφήσουν τα βουνά»29 -, τοπο
θετείται γύρω στα τέλη του 7ου αι. π.Χ. Σε αυτή την παράλια ζώνη της Θράκης φαίνεται να ιδρύ
θηκαν κατά καιρούς οι πόλεις ή τα εμπόρια: Μεσημβρία, Ζώνη, Δρυς, Σάλη, Τέμπερα, Χαρά
κωμα. Οι πηγές30, φιλολογικές και επιγραφικές, είναι φειδωλές για πληροφόρηση σχετικά με τις 
πόλεις αυτές -  ιδιαίτερα για τη Ζώνη -  και γι’ αυτό καθιστούν ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα 
της χοοροθέτησής τους στη θρακική ακτή, θέμα που έχει απασχολήσει τους μελετητές παλαιότε- 
ρα αλλά και πρόσφατα την ανασκαφέα, Τζ. Τσατσοπούλου, η οποία το προσεγγίζει σφαιρικά και 
κυρίως σύμφωνα με τα νεότερα ανασκαφικά δεδομένα31. Η πριύτη από τις αποικίες αυτές που 
ανασκάπτεται είναι αυτή για την οποία γίνεται λόγος, η φερόμενη ως Μεσημβρία.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Τα νομίσματα που εξετάστηκαν προέρχονται από πολλές τομές που έγιναν σε διάφορες θέσεις 
της αρχαίας πόλης, αλλά και από το νεκροταφείο, δυτικά, έξω από το τείχος32. Στην πρώτη αυτή 
δημοσίευση, για λόγους συνοχής του θέματος, τα νομίσματα αντιμετωπίστηκαν στο σύνολό τους, 
ανεξάρτητα από την ακριβή θέση ανεύρεσής τους, στρώμα κτλ.
Είναι σχεδόν όλα χάλκινα. Ελάχιστες εξαιρέσεις αφορούν μία φθαρμένη έκτη από ήλεκτρο, ένα 
χρυσό οκτάδραχμο πτολεμαϊκό, τρία τεμάχια αργυρά (δύο τετρώβολα Αίνου33 και μία δραχμή 
Ρόδου34), και τέλος μία υπόχαλκη δραχμή Αλεξάνδρου Γ'.

22 Από το Πέραμα Αλεξανδρούπολης, πέντε τεμάχια: ΓΚΝ ΜΚ αριθ. 4478-4480 (λύρα) και αριθ. 4481 -4482 (στε
φάνι).

23 Από τα Άβδηρα, πέντε τεμάχια: ΓΚΝ ΜΚ αριθ. 1998 (λύρα), αριθ. 2568 (στεφάνι), αριθ. 2859 (λύρα), αριθ. 
4277 (στεφάνι), αριθ. 5312 (στεφάνι).

24 Από τη Στρύμη, δύο τεμάχια: ΓΚΝ ΜΚ αριθ. 4223 (στεφάνι) και αριθ. 1015 (λύρα).
25 Από το Φυλακτό Έβρου, τρία τεμάχια: ΓΚΝ ΜΚ αριθ. 3865 (στεφάνι), ένα τεμάχιο από ΑΝΚ ΝΜ, ΒΠ 285 

και ένα τεμάχιο ΑΝΚ ΝΜ.
26 Από την Ίμερο, ένα τεμάχιο: ΓΚΝ ΜΚ αριθ. 5008 (στεφάνι).
27 Από το Ληνό, ένα τεμάχιο. Βλ. Ηλ. Αναγνοκποπούλου, Ανασκαφή στο Ληνό Ν. Ροδόπης, Αρχαία Θράκη.
28 Βλ. υποσημ. 1 για τη σχετική βιβλιογραφία και Γ. Μπακαλάκης, Οίνος Ισμαρικός, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 704- 

706 (σ. 8-10). Βλ. και ο ίδιος, Προανασκαφικές έρευνες στη Θράκη, Θεσσαλονίκη 1958 και Δημ. Λαζαρίδης, 
Η Σαμοθράκη και η περαία της, Αθήνα 1971.

29 Γ. Μπακαλάκης, Οίνος Ισμαρικός, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 704 (σ. 8).
30 G.F. Hill, ό.π. (υποσημ. 2), σ. 248-249. Η Ζώνη αναφέρεται γύρω στο 500 π.Χ. από τον Εκαταίο -  σύμφωνα με 

μαρτυρία του Στέφανου Βυζάντιου τον 6ο αι. μ.Χ.- ως πόλις των Κικόνων, ενώ ο Ηρόδοτος (VII, 59), περι- 
γράφοντας την εκστρατεία του Ξέρξη το 480 π.Χ., κάνει μνεία για τη Ζώνη παρά τό Σέρρειον ακρωτήριο και 
για τη Μεσημβρία, που την αναφέρει ως έσχάτη προς έσπέρης (VII, 108).

31 Βλ. Τζ. Τσατσοπούλου, ό.π. (υποσημ. 1)· L. Robert, Hellenica 1 (1940), σ. 85· Γ. Μπακαλάκης, Οίνος Ισμαρι
κός, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 704-711 (σ. 8-15).

32 Βλ. σ. 63 και υποσημ. 1.
33 J.M.F. May, Amos, its History and Coinage, 474-341 B.C., Λονδίνο 1950, σ. 219, πίν. X, 35 κ.ε.
34 Ρόδος, δραχμή, περί το 304-189 π.Χ., πρβλ. SNG  Cop., 790 κ.ε.

66



Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η  Σ Τ Η  Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ο Κ Ο Π Ι Α  Τ Η Σ  Ζ Ω Ν Η Σ

Χρονολογικά, καλύπτουν ένα ευρΰ φάσμα, που εκτείνεται από τον 5ο αι. π.Χ. έως τον 6ο αι. μ.Χ. 
Αριθμητικά, με έμφαση υπερτερουν οι αρχαίες ελληνικές κοπές του 4ου και 3ου αι., ενώ ο 2ος 
και ο 1ος αιώνας π.Χ. έχουν τελείως περιορισμένη -  όχι συμπτωματική, θα λέγαμε3" -  παρουσία 
λίγων μεμονωμένων τεμαχίων. Έ νας πολύ μικρός αριθμός εκδόσεοον αναφέρεται στον 1ο-3ο αι. 
μ.Χ.35 36. Ο 4ος όμως έως και ο 6ος αιώνας καλύπτονται από ένα μεγαλύτερο αριθμό μικρών χάλ
κινων υποδιαιρέσεων, ανάμεσα στις οποίες εντοπίστηκαν και μικρά σύνολα. Τέλος, το «υψηλό
τερο» χρονολογικά σημείο ορίζουν δύο μεσοβυζαντινές φόλλεις και ένα τεταρτηρό φθαρμένο, 
εποχής Κομνηνών37.
Τα αρχαία ελληνικά νομίσματα γεωγραφικά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του αρχαίου κόσμου38. 
Στην πόλη που ανασκάπτεται βρέθηκαν, όπως ήταν ευνόητο, βασικά κοπές γειτονικών πόλειυν. 
Εντοπίστηκαν ωστόσο και εκδόσεις πιο απομακρυσμένων περιοχών39. Συγκεκριμένα επισημάν- 
θηκαν νομίσματα από είκοσι δύο πόλεις της Θράκης και κοπές πέντε βασιλέων40. Αριθμητικά 
υπερτερούν σαφώς οι σειρές με την επιγραφή ΖΩΝΑΙΩΝ41, με ποσοστά 54% επί των εκδόσεων 
της Θράκης, οι κοπές της οποίας ούτως ή άλλως καλύπτουν και το μεγαλύτερο μέρος (77%) του 
συνόλου τεον αρχαίων ελληνικιύν νομισμάτων42. Η παρουσία των άλλων νομισματοκοπείων της 
Θράκης, πλην της Μαρώνειας, είναι ισχνή43. Η Μακεδονία44 αντιπροσωπεύεται από εκδόσεις 
πέντε πόλεων και επτά βασιλέων, από τον Φίλιππο Β' έως και τον Φίλιππο Ε '45. Μεμονωμένα τε
μάχια εντοπίστηκαν από την Ή πειρο (Μολοσσοί), την Κέρκυρα, τη Θεσσαλία (Φάλανα), την 
Τροιζήνα και τις Κυκλάδες (Θήρα)46. Το ίδιο μεμονωμένα επίσης νομίσματα επισημάνθηκαν και 
από δεκαπέντε νομισματοκοπεία της Μικρός Ασίας47.

ΤΥΠΟΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΖΩΝΗΣ

Οι χάλκινες κοπές με την επιγραφή ΖΩΝΑΙΩΝ που έχουν βρεθεί έως σήμερα εντοπίζονται 
σε δύο βασικούς τύπους, I και II, δημοσιευμένους από παλαιά48, και σε έναν τρίτο, III, που απο
καλύφθηκε τα τελευταία χρόνια και δημοσιεύθηκε πρόσφατα49. Η κατάταξη που ακολουθεί 
είναι μια πρώτη προσπάθεια ομαδοποίησης του υλικού50, για λόγους πρακτικούς κυρίως, που

35 Βλ. σ. 76.
36 Τα ρωμαϊκά, υστερορωμαϊκά και βυζαντινά νομίσματα θα αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης διαπραγμά

τευσης.
37 Πρόκειται για ανώνυμες βυζαντινε'ς φόλλεις, πρβλ. DOC III, 2, σ. 681 κ.ε. Class C, χρονολογία κοπής 1042 (;) - 

c. 1050. Παρενθετικά αναφερεται και μια τρίτη φόλλις του Νικηφόρου Φωκά (πρβλ. DOC III, 2, σ. 587, αριθ. 
8.1 κ.ε. Class 2). Ανήκει σε υλικό ανασκαφής 1992.

38 Βλ. Π ίνακα II. Ένα νόμισμα της Βισάνθης (BulIEpigr 1976, σ. 464) και ένα Κολοφώνος (ΠΑΕ 1969, σ. 69) δεν 
εντοπίστηκαν στην καταγραφή του υλικού.

39 Βλ. και Πίνακα III. Ευχαριστώ το συνάδελφο Γ. Ευαγγέλου για την εκπόνηση των γραφικών παραστάσεων 
στον Η/Υ.

4(1 Από την Πέρινθο και τη Φιλιππούπολη εντοπίστηκαν δύο και μία, αντίστοιχα, εκδόσεις αυτοκρατορικών 
χρόνων.

41 Βλ. και Πίνακα IV.
42 Βλ. Πίνακα III.
43 Βλ. και σ. 74.
44 Βλ. Πίνακα II.
45 Βλ. και σ. 75.
48 Βλ. Πίνακα II.
47 Βλ. Πίνακα II.
48 Βλ. G.F. Hill, ό.π. (υποσημ. 2) και Ειρ. Βαρούχα (βλ. υποσημ. 59).
49 Βλ. Μ. Γαλάνη-Κρίκου, Ανασκαφή στη Μεσημβρία-Ζιόνη. Ζώνη: τρίτος νομισματικός τύπος, Αρχαία Θράκη.
50 Βλ. υποσημ. 7.
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ΠΙΝΑΚΑΣ II. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

ΘΡΑΚΗ: ΣΥΝΟΛΟ 1333

Πόλεις Βασιλείς
Ζώνη 729 Αμάδοκος (περ. 389-350) 1
Άβδηρα 23 Ευριζέλμης (περ. 389-384) 1
Αίνος 19 Κερσοβλεπτης (περ. 359-341) 2
Απολλωνία Πόντου I Λυσίμαχος (περ. 3Θ6-281) 10
Κύψελα 8 Αδαίος (β' μισό 3ου αι.) 4
Μαρώνεια 466 Φθαρμένα 1
Μεσημβρία Ευξείνου Πόντου 
Ορθαγόρεια

1
17 ΣΥΝΟΛΟ 19

Πέρινθος 1*
(Φιλιπποΰπολις)

ΘΡΑΚΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
Χερσόνησος
Αλωπεκόννησος

3
1

Καρδία 7
Κριθωτή
Ελαία

1
2

Αυσιμάχεια 3
Μάδυτος
Σηστός

1
4

ΘΡΑΚΙΚΕΣ ΝΗΣΟΙ
Ίμβρος 2
Ηφαιστία Λήμνου 
Μύρινα Λήμνου

3
1

Σαμοθράκη 13
Θάσος 8

ΣΥΝΟΛΟ 1.314

* Εντοπίστηκαν ακόμη δύο, ρωμαϊκών χρόνων
* * Ρωμαϊκών χρόνων

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ 352

Πόλεις Βασιλείς
Άφυτος 2 Φίλιππος Β' (359-336) 86
Νεάπολις 2 Αλέξανδρος Γ' Ί (336-323) 217
Κοινό Χαλκιδεων 1 «ανώνυμα» /
Παρόρεια 1 Αλέξανδρος Δ' (323-311) 1
Φίλιπποι 12 Κάσσανδρος (316-297) 21

2
1ΣΥΝΟΛΟ 18

ΔΤ|[ΧΓ|ΤρΐΟζ 110AlOQ%í]T)]Q

Αντίγονος Γονατάς (277-239)
Φίλιππος Ε' (220-179) 1
Φθαρμένα 5

ΣΥΝΟΛΟ 334

6 8
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ΛΟΙΠΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΗΠΕΙΡΟΣ Μολοσσοί 1
IONIO Κέρκυρα 1
ΘΕΣΣΑΛΙΑ Φάλανα 1
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Τροιζήν 1
ΑΙΓΑΙΟ Θήρα 1

ΣΥΝΟΛΟ 5

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ - ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΒΙΘΥΝΙΑ Προυσίας Β' (περ. 183-149) 1 ΜΥΣΙΑ Πάριον 5
ΤΡΩΑΣ Άβυδος 7 Πέργαμος 1
ΑΙΟΛΙΣ Κύμη 1 Πιτάνη 1

Νέον Τείχος 1 Προκόννησος 1
Τήμνος 3 ΛΕΣΒΟΣ Πύρρα 1

ΙΩΝΙΑ Έφεσος 1 ΝΗΣΟΙ ΙΩΝΙΑΣ Χίος 1
Μαγνησία προς Μαίανδρον 1 Σάμος 2

ΝΗΣΟΙ ΚΑΡΙΑΣ Κως 1 ΣΥΡΙΑ Αντίοχος Β' (261-246) 3
Ρόδος 1 ΑΙΓΥΠΤΟΣ Πτολεμαϊκό 1
Φθαρμένο 1

ΣΥΝΟΛΟ 34

ΠΙΝΑΚΑΣ III. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ.
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ

77%

Θράκη Μακεδονία Λοιπός ελλαδικός Μικρά Ασία
χιόρος

1333 τεμ. 352 τεμ. 5τεμ. 34τεμ.

διευκολύνει την ταύτιση των νομισμάτων τα οποία συνεχώς έρχονται στο φως. Η ανασκαφή βρί
σκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τομές σε ολόκληρη την έκταση της πόλης, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
και δεν είναι σκόπιμη για την οίρα, ούτε άλλωστε και αποτελεί στόχο του παρόντος κειμένου η 
όποια χρονολογική ένταξη των σειρών, πολλές από τις οποίες πρέπει να είναι σύγχρονες και πά
ντως φαίνεται να έχουν διάρκεια κοπής και κυκλοφορίας. Η κατάταξη που επιχειρήθηκε έχει 
απόλυτα εικονογραφική βάση και έγινε σύμφωνα με τον τύπο της οπίσθιας όψης, εφόσον στην 
εμπρόσθια πλευρά χαράσσεται πάντα η κεφαλή του Απόλλωνα.

6 9
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ

Πόλεις και νήσοι της Θράκης
Ζώνη 54% Καρδία <1%
Άβδηρα 1,7% Κριθωτή <1%
Αίνος 1,4% Ελαία <1%
Απολλωνία Πόντου <1% Λυσίμαχε ια <1%
Κύψελα <1% Μάδυτος <1%
Μαρώνεια 35% Σηστός <1%
Μεσημβρία <1% Ίμβρος <1%
Ορθαγόρεια 1,2% Ηφαιστία Λήμνου <1%
Πε'ρινθος <1% Μύρινα Λήμνου <1%
Χερσόννησος <1% Σαμοθράκη <1%
Αλωπεκόννησος <1% Θάσος <1%

πόλεις

Τύπος I («Ζώνη - λύρα») (Εικ.  I)51

Είναι αυτός που δημοσιεύθηκε από τον ΗΠ1 το 192252. Ανήκει στη συλλογή Woodhouse και φυ
λάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται προς τα δεξιά η κεφαλή 
του Απόλλωνα δαφνοστεφανωμένη. Οι βόστρυχοι που διαγράφονται απαλά, άλλοτε καλύπτουν 
το πίσω μέρος του λαιμού και φθάνουν μέχρι τους ώμους, ενώ άλλοτε με χαλαρούς κυματισμούς 
σταματούν λίγο ψηλότερα. Συνήθως η παράσταση περιβάλλεται από στικτό κύκλο. Χαρακτη
ριστική είναι η απόδοση του εικονογραφικού τύπου με ιδιαίτερη λεπτότητα και σαφήνεια. 
«Excellent fabric and style» είχε επισημάνει ο Hill για το πρώτο γνωστό νόμισμα της Ζώνης που 
δημοσίευσε53.

51 Βλ. και Πίνακα VI. Οι φωτογραφίες των Ε ι κ. 1-2 οφείλονται στον Παντ. Μαγουλά και τα σχέδια του Πίνακα 
VI στη σχεδιάστρια Θεοδ. Κουλή. Ευχάριστοι και τους δύο για την καλή συνεργασία.

52 Βλ. G.F. Hill, ό.π.
53 Βλ. ό.π.
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ΠΙΝΑΚΑΣ V. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

45%

ΠΙΝΑΚΑΣ VI. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ I ΚΑΙ II. ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ

ΤΥΠΟΣ I, «Ζώνη - 
Ομάδα Ια

λύρα»

< +ΓΗ· Η ΖΩ δ. από πάνα) προς τα κάτω
ΝΑΙ αρ. από κάτω προς τα πάνω 

(εντοπίστηκαν μόνο 3 τεμ.)

Ομάδα Ιβ
ΖΩ
Ν

αρ. από κάτο) προς τα πάνω 
δ. οριζοντίως

Ομάδα Ιγ

ί ί 8 ζ
ΖΩ
Ν

αρ. από κάτιο προς τα πάνω 
δ. από πάνω προς τα κάτω 
(εντοπίστηκε μόνον 1 τεμ.)

Ομάδα Ιδ Σύμβολο: κλαδί
ΖΩ δ. από πάνω προς τα κάτω 

σύμβολο αρ.

€
σύμβολο αρ.

ΖΩ αρ. από κάτω προς τα πάνω 
σύμβολο δ.

Ομάδα Ιε

ι ΖΩ αρ. από κάτω προς τα πάνω
η Ο  ϊ ΝΑΙΟΝ δ. από πάνω προς τα κάτω 

(περιορισμένη, σε αριθμό τεμαχίων, κοπή)

ΤΥΠΟΣ II, «Ζώνη 
Ομάδα ΙΙα

- στεφάνι»

Υ,Η/
ΖΩ από κάτο) προς τα πάνιο 

ο κόμβος κάτω

Ομάδα ΙΙβ
ΖΩ σε δύο σειρές
ΝΑΙ ο κόμβος κάτω

ΖΩ σε δύο σειρές
Γναι ί ΝΑΙ μηνίσκος πάνω από τον κόμβο

ΖΩ
ΝΑΙ

σε δύο σειρές 
ο κόμβος πάνω
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Στην οπίσθια πλευρά απεικονίζεται με την ίδια επίσης ποιότητα χάραξης ένα μουσικό όργανο54: 
λύρα ή κιθάρα ανάλογα με το ηχείο, τον αριθμό των χορδών, το μέγεθος και γενικά τη διάπλαση 
και διαμόρφωση του τΰπου στο σύνολό του55. Χάρη συντομίας το μουσικό όργανο θα αναφέρεται 
στο εξής ως «λύρα»56. Το δίπτυχο Απόλλων/λύρα είναι ένας ευρύτατα γνωστός εικονογραφικός 
τύπος σε εκδόσεις διαφόρων νομισματοκοπείων του αρχαίου κόσμου και ειδικότερα στο βορειο
ανατολικό Αιγαίο57. Η λύρα στην οπίσθια πλευρά συνοδεύεται από επιγραφή, της οποίας ποικίλ
λουν η έκταση, η θέση και η διάταξη (βλ. Πίνακα VI).
Η παράσταση Απόλλων/λύρα, όταν πλάθεται με μεγάλους όγκους, απλιύνεται και καλύπτει όλο 
σχεδόν το πεδίο του νομίσματος. Όταν όμως αυτή αποδίδεται με ιδιαίτερα λεπτή γραμμή και μι
κρή μάζα, περιορίζεται και καλύπτει ένα μόνο μέρος του μικρού πετάλου. Άλλοτε τοποθετείται 
στο κέντρο του, ενώ άλλοτε ένα μέρος της απεικόνισης, όπως συχνά συμβαίνει στην αρχαία νο
μισματική, «χάνεται» έξιυ από αυτό. Ο λόγος αυτός αφ’ ενός, το γεγονός αφ’ ετέρου ότι το πέτα
λο είναι ούτως ή άλλως περιορισμένο, καθιύς και η παρατηρούμενη φθορά, είναι στοιχεία που 
δεν μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε αν υφίστανται και τύποι ανεπίγραφοι.
Από τον τύπο I εντοπίστηκαν 273 τεμάχια58.

Τύπος II («Ζώνη - στεφάνι») (Ε ικ. 2)

Ο δεύτερος εικονογραφικός τύπος έγινε γνωστός 40 χρόνια αργότερα και δημοσιεύθηκε από την 
Ειρ. Βαρούχα-Χριστοδουλοπούλου στο ΒΟΤ59 60. Πρόκειται για νόμισμα από την ανασκαφή στη 
Στρύμηή0του αείμνηστου καθηγητή Γ. Μπακαλάκη, που φυλάσσεται στο Νομισματικό Μουσείο. 
Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται η ίδια κεφαλή του Απόλλωνα δαφνοστεφανωμένη, προς τα

54 Βλ. Karl Neff, Ιστορία της μουσικής (μετάφραση, προσθήκες, επιμέλεια, Φοίβου Ανωγειανάκη, πρόλογος 
Μαν. Καλομοίρη), Αθήνα 1985, σ. 51, πίν. VI 2-3.

55 Διαγράφεται η λύρα, η οποία είχε για ηχείο όστρακο χελώνας πάνω στο οποίο ήταν τεντωμένο, ώστε να 
πάλλεται, δέρμα ζώου, ενώ στα άκρα δύο κέρατα ζώου ενιυνονταν με ξύλινο άξονα. Διαγράφεται επίσης και 
ri κιθάρα που είναι μια εξέλιξη της λύρας με ξύλινο επίπεδο ηχείο, το οποίο κατέληγε στους πλάγιους βρα
χίονες. Για τις παραλλαγές της λύρας -  φόρμιγξ, χέλυς (μικρή λύρα), βάρβιτος (πιο στενή και πιο μακριά) -, 
βλ. Κ. Neff, ό.π.

5(1 Βλ. και Ρ. Αργυροπούλου-Ευελπίδου, Μουσικά όργανα στην αρχαιότητα, ΝομΧρον 8 (1989), σ. 31-32.
57 Βλ. L. Anson, Numismata Graeca. Greek Coin Types, Part VI, Science and the Arts. Music, 1910, πίν. Ill, σ. 17 

αριθ. 151 κ.ε. Δεν είναι πάντως απαραίτητο ο ανώνυμος καλλιτέχνης των νομισμάτων της Ζώνης να είχε ει- 
κονογραφικό πρότυπο για να φιλοτεχνήσει το δικό του έργο. Το μεγαλείο του ολύμπιου θεού ήταν αρκετό να 
εμπνεύσει το χαράκτη. Η λατρεία του Απόλλωνα, που μαρτυρείται στη Θράκη, επιβεβαιώνεται και στην ανα- 
σκαπτόμενη πόλη από τον αρχαϊκό ναό του θεού και το πλήθος των οστράκων με την επιγραφή ΑΠΟΑΛΩΝΟΣ, 
που ήρθαν στο φως (βλ. υποσημ. 1 και Chr. Bouioukliev, Le culte d'Apollon à Augusta Trajana et sur son 
territoire, Αρχαία Θράκη). Οι Κίκονες, εξάλλου, που κατοικούσαν στην περιοχή πριν φθάσουν οι άποικοι Σα- 
μοθράκες (βλ. σ. 66), ανήγαγαν την καταγωγή τους στον ίδιο θεό, το σύμβολο του οποίου ο χαράκτης με ευαι
σθησία απεικόνισε στην οπίσθια όψη, συμπληρώνοντας κατ' αυτό τον τρόπο αρμονικά ένα εικονογραφικό δί
πτυχο. O G.F. Hill, ό.π. (υποσημ. 2), σχολιάζει και την εκδοχή στην εμπρόσθια όψη να απεικονίζεται ο Ορφέ- 
ας, γιατί, σύμφωνα με τις πηγές και την παράδοση, ο Ορφέας γοήτευσε με τη μουσική του δρύες από την Πιε
ρία, οι οποίες τον ακολούθησαν στη θρακική γη και ευδοκίμησαν:... ον μακράν όέ έστί τον ποταμού (Έβρου) 
ή Ζώνη, ή πόλις μεθ’ ήν αί Όρφέως όρύες, εισίν... Γεγονός είναι πάντως ότι η λύρα της εμπρόσθιας πλευράς 
προσιδιάζει και στις δύο μορφές, και σ’ αυτή του Ορφέα και σ’ εκείνη του Απόλλωνα (βλ. και Παν. Καρακα- 
τσάνης, Η συμβολή του ορφικού πνεύματος στη διαμόρφωση του ελληνικού πολιτισμόν, Αρχαία Θράκη).

58 Βλ. Πίνακα V.
59 BCH 84 ( 1960), σ. 499.
60 Γ. Μπακαλάκμς, Ανασκαφή στη Στρνμη, Θεσσαλονίκη 1967, σ. 34.
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δεξιά. Στην οπίσθια, ένα στεφάνι από φύλλα δάφνης61. Στο κέντρο χαράσσεται επιγραφή, η 
οποία ποικίλλει ως προς την έκταση και τη διάταξη (βλ. Πίνακα VI). Και εδιό η ίδια απόδοση του 
τύπου, το λεπτό πλάσιμο, η προσπάθεια χάραξης των λεπτομερειών με συνέπεια.
Από τον τύπο II εντοπίστηκαν 332 τεμάχια62.

Τύπος III («Ζώνη - ελάφι») (Εικ. 3)63

Τα τελευταία έτη η ανασκαφή πρόσφερε μία ακόμη ευχάριστη64 έκπληξη: ήρθαν στο φως δέκα 
τεμάχια με ένα νέο εικονογραφικό τύπο χαραγμένο με σαφήνεια, ρεαλισμό και σταθερό χέρι. Το 
πέταλο αυτή τη φορά είναι μεγαλύτερο, γύρω στα 14-16 χιλ., και το βάρος μέχρι 4,90 γρ.
Στην εμπρόσθια όψη χαράσσεται και εδιό προς τα δεξιά δαφνοστεφανωμένη κεφαλή του Απόλ
λωνα μέσα σε στικτό κύκλο. Η παράσταση απλώνεται σε όλη την έκταση του πετάλου. Η θεϊκή 
μορφή, με ένταση και συγχρόνως με ολύμπια γαλήνη, ατενίζει στο άπειρο. Η μακρά μύτη αποτε
λεί δυναμική συνέχεια του στενού μετώπου. Τα χείλη σφιγμένα. Οι βόστρυχοι, πλασμένοι με επι
μέλεια, πλαισιώνουν το μέτωπο και με μακρείς πλοκάμους φθάνουν μέχρι τον ώμο.
Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται ένα προς τα δεξιά ιστάμενο ελάφι65. Μαλακοί όγκοι, σωστά κα
τανεμημένοι, διαγράφουν με ευκρίνεια το σώμα. Τα πίσω πόδια λυγισμένα, τα εμπρόσθια τε
ντωμένα, διαγράφουν μαζί με το στητό λαιμό έναν κάθετο άξονα. Το κεφάλι όρθιο· με δεξιοτε- 
χνία αποδίδονται κέρατα και αυτιά. Στη ράχη του ζώου χαράσσονται τα γράμματα Ζ Ω και μπρο
στά στο λαιμό Ν.
Το νέο δίπτυχο, Απόλλων/ ελάφι, είναι μια γνωστή επίσης εικονογραφική σύνθεση-ενότητα σε 
νομίσματα διαφόρων πόλεων του αρχαίου κόσμου66, ενώ ειδικότερα το ελάφι μαρτυρείται στις 
πόλεις του βορειοανατολικού Αιγαίου και του Ευξείνου: Άβδηρα, Ζέλεια, Έφεσο, Κερκινίτιδα 
και Χερρόνησο στην Ταυρική Χερσόνησο67.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΕΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η διάμετρος του πετάλου των δύο βασικών τύπων I και II κυμαίνεται συνήθως ανάμεσα στα 
8-12 χιλ. περίπου, ενώ σπανιότερα φθάνει τα 14 χιλ. Αυτή η μικρή, κατά βάση, επιφάνεια δεν 
φαίνεται να εμπόδισε την ποιότητα της απόδοσης του εικονογραφικού θέματος και των δύο 
όψεων. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο καλλιτέχνης επιδόθηκε με επιμέλεια στη χάραξη του θέμα
τος σε ένα τόσο μικρό πεδίο και πάνω σε ευτελές ή πάντως σε μικρής αξίας μέταλλο αφού, όταν 
τα νομίσματα δεν έχουν υποστεί καθαρισμό, το νόμισμα διατηρεί τη γνωστή όμορφη βαθυπρά- 
σινη πάτινα του χρόνου.

61 Η ίδια ιδέα του θέματος της οπίσθιας πλευράς, επιγραφή μέσα σε στεφάνι, από στάχυα όμως αυτή τη φορά, 
υιοθετήθηκε και από την πόλη της Θράκης Λυσιμάχεια, σε νομίσματα του 3ου αι. με την επιγραφή ΑΥ ΣΙ σε 
δύο σειρές, πρβλ. SNG Cop., 906-907.

62 Βλ. Πίνακα V.
63 Μ. Γαλάνη-Κρίκου, ό.π. (υποσημ. 49).
64 Βλ. Πίνακα V.
65 Βλ. και F. Imhoof-Blumer, Otto Keller, Tier und Pflanzen Bilder, Λειψία 1889, σ. 167’ R. Plant, Greek Coin 

Types and their Identification, Λονδίνο 1979, σ. 1467-1485' Κατάλογο Das Tier in der antiken Ausgestellt im 
Archäologischen Institut der Universität Zürich, 21. September-17. November 1974.

66 Όπως και σε πρώιμες κοπές της Καυλωνίας (Βρεττία) και των Αβδήρων. Βλ. Μ. Γαλάνη-Κρίκου, ό.π. (υπο
σημ. 49), σημ. 22-23.

6 Βλ. ό.π., σημ. 25-31.
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Και στους δυο βασικούς τύπους I και II, αλλά και στον III, σε μικρότερη ασφαλούς κλίμακα, εντο
πίστηκε ικανός αριθμός διαφορετικούν σφραγίδων και για τις δύο όψεις. Η μελέτη των ίδιων 
σφραγίδων, ο συσχετισμός και η ζεύξη μεταξύ τους -  αναφορικά και με τους τρεις τύπους -  είναι 
από τα καθαρώς νομισματικά θέματα που θα απασχολήσουν την έρευνα σε επόμενες φάσεις. 
Αριθμητικά, για την ούρα, προηγείται ο τύπος II με ποσοστό 45%, έναντι του τύπου I με ποσοστό 
37%, ενώ ο τύπος III καλύπτει μόνο το 1,2%%
Γεγονός είναι ότι τα νομίσματα της Ζώνης, τουλάχιστον των τύπων I και II, ήταν μικρής ανταλ
λακτικής αξίας. Η κοπή τους φαίνεται ότι περιορίστηκε στην κάλυψη επιτόπιων αναγκούν και, 
όπως συνήθως συμβαίνει με τις χάλκινες υποδιαιρέσεις, και αυτές για τις οποίες εδού γίνεται λό
γος, δεν πρέπει να κυκλοφόρησαν μακριά από την πόλη που τις έκοψε. Απόδειξη, όπως ανα
φέρθηκε στην αρχή, η πολύ περιορισμένη64 -  σε λίγα μόνο τεμάχια -  ανεύρεση νομισμάτων Ζώ
νης σε άλλες περιοχές της Θράκης68 * 70, την ίδια στιγμή που η σταθερή και επίμονη ανεύρεσή τους 
στην πόλη που ανασκάπτεται έχει ανεβάσει τον αριθμό τους σε 729 τεμάχια, ποσοστό 54% στα 
νομίσματα της Θράκης και 42% στο σύνολο των ταυτισμένων.
Στο σημείο αυτό ίσως θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η Αιγαιακή Μεσημβρία, η οποία υποτί
θεται ότι ανασκάπτεται, δεν έκοψε νόμισμα71 -  ή τουλάχιστον αυτό δεν έχει έρθει ακόμη στο 
φιυς -  και όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, και καμιά άλλη από τις οαμοθρακικές αποικίες, πλην της 
Ζώνης. Έ να νόμισμα Μεσημβρίας που βρέθηκε αφορά τη Μεσημβρία του Ευξείνου Πόντου72 73, 
τη «σπουδαία αποικία τιυν Μεγαρέων», όπως την αναφέρει ο Head77'.
Η εξέταση των άλλων νομισμάτων74, που βρέθηκαν μαζί με τις κοπές της Ζώνης, δεν μαρτυρεί 
μέχρι τώρα την ύπαρξη μιας πολύ δραστηριοποιημένης και ανοικτής αγοράς στην πόλη που 
ανασκάπτεται, τουλάχιστον κατά τον 4ο και τον 3ο αι, π.Χ., εποχή στην οποία ανήκουν τα πε
ρισσότερα νομίσματα που αποκαλύπτονται. Εντοπίστηκαν μεν εκδόσεις από πολλά διαφορετικά 
νομισματοκοπεία, της Θράκης, της Μακεδονίας και της Μικράς Ασίας, αλλά σε πολύ περιορι
σμένο αριθμό τεμαχίιυν. Δεν είναι απαραίτητο με όλες αυτές τις πόλεις να υπήρχαν εμπορικές ή 
άλλες σχέσεις. Η πιθανότητα της άφιξής τους εδώ από μεμονωμένα άτομα-διερχόμενους έχει 
ασφαλώς υποστηρικτές. Ο μικρός, ωστόσο, αριθμός νομισμάτων της μητρόπολης των αποικιών, 
της Σαμοθράκης -  βρέθηκαν μόλις 13 τεμάχια, του 280 π.Χ. -, είναι ένα γεγονός που πρέπει να 
επισημανθεί. Η έντονη όμως παρουσία των κοπούν της Μαρώνειας (από τις αρχές του 4ου έως 
το τέλος του 3ου αι.) που καλύπτουν τη δεύτερη θέση (με ποσοστό 35% των πόλεων της Θράκης 
και 27% του συνόλου το)ν ταυτισμένων) ερμηνεύεται ασφαλούς από το γεγονός της άμεσης γειτ- 
νίασης -  απέχει μόλις 15 χλμ.- και γιατί η πόλη αυτή είχε πλούσια νομισματική παραγωγή που

68 Βλ. Πίνακα V.
64 Βλ. Μ. Γαλάνη-Κρίκου, ό.π. (υποσημ. 49), σημ. 3, 6-14.
70 Η παρουσία των τριών τεμαχίυτν στη Βουλγαρία (πρβλ. T. Gerassimov, ό.π., υποσημ. 14) -  και των δύο μάλι

στα σε ιδιωτική συλλογή -  δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως πολύ εύστοχα παρατηρούν οι J. και L. Robert 
(BullEpigr 1976, ο. 464). Αποδίδουν το γεγονός στη διακίνηση Βουλγάρων στη Θράκη, κατά το Β' παγκόσμιο 
πόλεμο. Το τρίτο που βρέθηκε στη Βουλγαρία προέρχεται από την περιοχή των ιαματικών λουτρών των Aqua 
Calidae, τόπο συρροής ενδιαφερομένου από διάφορες περιοχές.

71 BullEpigr 1976, σ. 464.
2 Βλ. Ειρ. Βαρούχα-Χριστοδουλοπούλου, Αρχαία νομίσματα της Μεσημβρίας, στο βιβλίο του Μαργ. Κτυνστα- 

ντινίδη, Η Μεσημβρία του Ευξείνου Πόντου, Α', Αθήνα 1945. Επίσης βλ. Ivan Karayotov, Le monnayage de 
Messambria, Musée historique de Bourgas. Musée Archéologique de Nessebar, Bourgas 1992 και L. Ruzicka, 
Mesembria inedita, Berliner Münzblàtter 1915 (για νομίσματα όμως ρωμαϊκών χρόνοη').

73 ΗΝ (έκδ. 1898), σ. 349.
74 Βλ. σ. 67 και Πίνακα II.

74



Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η  Σ Τ Η  Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ο Κ Ο Π Ι Α  Τ Η Σ  Ζ Ω Ν Η Σ

εκφραζόταν με την κοπή μεγάλου αριθμοί' αργυρών και χάλκινων σειρότν νομισμάτων75, τα 
οποία κυκλοφόρησαν και έξω από τα όρια της πόλης που τα έκοψε76. Η παρατηρούμενη εξάλλου 
πύκνωση των μακεδονικιύν βασιλικιόν κοπών, κυρίως Φιλίππου Β' και Αλεξάνδρου Γ'77, φέρνει 
τα νομίσματα αυτά του β' μισού του 4ου αι. να καταλαμβάνουν την τρίτη θέση, με ποσοστό 19%78. 
Είναι διαπιστωμένη η διακίνηση των μακεδονικών αυτών νομισμάτων όχι μόνο στο βόρειο αλλά 
και σε όλο τον ελλαδικό χώρο79. Η κατάλυση των κέντρων της αθηναϊκής επιρροής στη Θράκη, 
όπως στη Μαριόνεια και στα Άβδηρα, στα τέλη της δεκαετίας 360-35080, και ο έλεγχος της θρα- 
κικής παραλίας μέχρι τον Έβρο από τον Φίλιππο, είναι γεγονότα που θα υποβοήθησαν ασφαλιός 
την κυκλοφορία βασιλικών μακεδονικιύν κοπιόν81 στο βόρειο Αιγαίο82.
Στο νομισματικό υλικό της πόλης που έρχεται στο φως, σταθερά κατ’ έτος, και οι τρεις τύποι της 
Ζιόνης συνυπάρχουν τόσο με τις κοπές των μακεδόνων βασιλέων που αναφέρθηκαν ήδη αλλά 
κυρίως με νομίσματα της Μαριόνειας και συγκεκριμένα με κοπές των ομάδων VII, κατά κύριο 
λόγο, λιγότερο των ομάδων VIII και IX, που η Schónert-Geiss χρονολογεί αντίστοιχα στα 398/7 
έως 386/5, 386/5 έως 348/7 και 240/39 έως 200 π.Χ.83.
Πρόκειται πράγματι για πολύ μεγάλη χρονική περίοδο. Όσο όμως και αν μειωθεί ενδεχομένως το 
χρονικό αυτό διάστημα, καταδεικνύεται, ούτως ή άλλως, μια εξίσου μεγάλη χρονική διάρκεια κυ
κλοφορίας τοον νομισμάτων της Ζώνης, παράλληλα με αυτά της ΜαροΑειας, και αφ’ ετέρου στοι- 
χειοθετείται η δυνατότητα ύπαρξης μιας, εξίσου παρατεταμένης χρονικά, κοπής τους.
Η νεότερη έρευνα, όπως τη θεμελίωσε o Th. Martin84, αντίθετα προς ό,τι ήταν παραδεκτό πα- 
λαιότερα85, υποστηρίζει ότι ο Φίλιππος Β' δεν εμπόδισε τις πόλεις της Θράκης που υπέταξε να

7> Ε. Schönert-Geiss, Die Münzprägung von Maroneia, Griechischer Münzwerk, Βερολίνο 1987.
76 Όπως π.χ. στη Θάσο (πρβλ. Ο. Picard, Thasos et Néapolis, Μνήμη Δ. Λαζαρίδη, Πόλις και Χώρα στην αρχαία 

Μακεδονία και Θράκη, Πρακτικά Αρχαιολογικού Συνεδρίου, Καβάλα 9-11 Μαΐον 1986, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 
541-548), στο Ληνό Ροδόπης (βλ. ΑΝΚ ΝΜ από στοιχεία της ΙΘ' ΕΠΚΑ) και σε διάφορες άλλες θέσεις της 
Θράκης -  και όχι μόνον -  όπου διενεργεί ανασκαφικε'ς έρευνες η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Το ίδιο φαινό
μενο πιστοποιούν και παραδόσεις νομισμάτων από ιδιοπες της περιοχής (βλ. ΑΝΚ ΝΜ).

77 Για τεχνικούς λόγους δεν ήταν δυνατή η απομόνωση και καταμέτρηση χωριστά των εκδόσεων του Αλεξάν
δρου Γ' και αυτοϊν που παραδοσιακά αναφέρονταν ως «ανώνυμες» και για τις οποίες νέα πρόταση απόδοσης 
οφείλεται στην Κ. Αιάμπη. Βλ. Κ. Liampi, Zur Chronologie der sogenannten «anonymen» makedonischen 
Münzen des spaten 4. Jhs v.Chr.,7XG 36 (1986), o. 41-65 και M.J. Price, The Coinage in the Name o f Alexander 
the Great and Philip Arrhidaeus, A British Museum Catalogue, x. 1 -2, 1991.

78 Βλ. Πίνακα II.
76 Βλ. O. Picard, Χάλκινα νομίσματα των Αβδήρων, Αρχαία Θράκη.
80 Μακεδονία (γενική εποπτεΐα Μιχ. Σακελλαρίου), 1982, σ. 112.
81 Ενδεικτικά και μόνο, για θησαυρούς από την ανατολική κυρίως Μακεδονία με κοπές Φιλίππου Β' και Αλε

ξάνδρου Γ', βλ. Β. Πούλιος, Ταφικός θησαυρός χάλκινων νομισμάτων 4ου αι. π.Χ. από τον Άγιο Χριστόφορο 
Σερριόν,/lzl 27 (1982), Μελέτες, σ. 188-203 (ειδικότερα σ. 199-201), Μ. Οικονομίδου, «Θησαυροί» από το Νο
μισματικό Μουσείο. Μαρτυρία για την κυκλοφορία των μακεδονικών νομισμάτων, Παρνασσός ΑΕ' (1993), 
σ. 534-543 και κυρίως σ. 538-542, με σχετική παλαιότερη βιβλιογραφία, και Δ. Ααζαρίδης, Κ. Ρωμιοπούλου, 
Γ. Τουράτσογλου, Ο τύμβος της Νικήσιανης, Αθήναι 1992.

82 Η έντονη μάλιστα παρουσία των χάλκινων νομισμάτων του Φιλίππου Β' και Αλεξάνδροί' Γ' στην ανασκαπτό- 
μενη πόλη είναι περισσότερο δικαιολογημένη και από την πρόταση νεότερων μελετητών (βλ. Β. Πούλιος, ό.π.) 
ότι στην πόλη τιον Φιλίππων θα πρέπει να κόβονταν οι βασικές σειρές των χάλκινων νομισμάτων αυτών των 
δύο Μακεδόνων βασιλέων, γεγονός που στην παρούσα περίπτωση μειώνει την απόσταση των εργαστηρίων 
παραγωγής τιον νομισμάτων από τη θέση ανεύρεσής τους.

83 Ε. Schönert-Geiss, ό.π. (υποσημ. 75), σ. 138 κ.ε.
84 Thomas Martin, Sovereignty and Coinage in Classical Greece, Princeton University Press, 1985, σ. 15-33.
85 O. Picard, Philippe II et le monnayage de cités grecques, REG 103 (1990), σ. 1-15 και κυρίως 1-2, σημ. 2.
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κόβουν νόμισμα. Αποτέλεσμα είναι ότι η νομισματική τους παραγωγή, προς τις τελευταίες δεκα
ετίες του 4ου αι., κάθε άλλο παρά συρρικνώθηκε. Είναι ακριβώς μια εποχή που και τα γειτονικά 
Άβδηρ«86 και η Θάσος87 κόβουν σειρές νομισμάτων, όπως πολΰ εύστοχα παρατηρεί ο Ο. Picard. 
Εάν ληφθούν υπόψη οι νεότερες τοποθετήσεις των μελετητών88 και οι εκτιμήσεις των ανασκαφι- 
κών δεδομένων, και αν εξεταστούν τα ίδια τα νομίσματα της Ζώνης από εικονογραφική και επι
γραφική άποψη, η έναρξη κοπής τους θα πρέπει να αναζητηθεί από τα μέσα του 4ου αι. και ύστε
ρα, όπως άλλωστε, για τον τύπο με τη λύρα τουλάχιστον, είχε προτείνει ο Hill84 και αποδέχθηκαν 
οι J. και L. Robert411. Το χρονικό αυτό πλαίσιο* 40 41 προτάθηκε και για τον τύπο III42, θέση η οποία 
είναι αποδεκτή και από επιγραφική άποψη43.
Η κυκλοφορία -  και η κοπή -  πυν εκδόσεων της Ζώνης περνά και στον 3ο αι. γιατί, νομίσματα 
και των τριών τύπων εντοπίζονται μαζί με εκδόσεις της Μαρώνειας της ομάδας IX (240/39 έως 
200 π.Χ. κατά Schônert-Geiss)44 και στον «περιτοιχισμένο οικισμό»45 που δημιουργήθηκε στα νο
τιοδυτικά της πόλης στα ελληνιστικά χρόνια, εποχή μετά την οποία η πόλη «σιωπά»46. 
Συνοψίζοντας, από το ένα μέρος η εικόνα που παρουσιάζει η ανασκαπτόμενη πόλη ως προς τη 
νομισματική της κυκλοφορία είναι η εξής: Νομίσματα εμφανίζονται κυρίως τον 4ο και τον 3ο αι. 
π.Χ., ενώ αυτά του 5ου είναι ελάχιστα. Πρώτα σε κυκλοφορία έρχονται τα χάλκινα με την επι
γραφή ΖΩΝΑΙΩΝ που δύσκολα εντοπίζονται αλλού και ακολουθούνται από κοπές της Μαριόνει- 
ας και Μακεδόνων βασιλέων. Από το άλλο μέρος, η γνωστή από τις πηγές Ζώνη παρά τό Σέρ- 
ραον, σύμφωνα με τα νομίσματα πάντα που φέρουν το όνομά της, εμφανίζεται στο προσκήνιο 
τον 4ο και τον 3ο αι. π.Χ. ως μία πόλη με τρεις νομισματικούς τύπους σε χαλκό, ενιυ, για την ώρα 
τουλόίχιστον, δεν φαίνεται να έκοψε αργυρό νόμισμα. Η ποιότητα της χάραξης του εικονογρα-

86 Ο. Picard, ό.π. (υποσημ. 79).
8 Ο. Picard, Τα νομίσματα της Θάσου, ΝομΧρον 9 (1990), σ. 15-31 και κυρίως σ. 17-18 με αναφορά σε όλες τις 

δημοσιεύσεις του συγγραφέα για τη νομισματοκοπία της Θάσου, αλλά και τη σχετική βιβλιογραφία. Αναφο
ρικά με τη συνέχιση κοπής νομισμάτων (αυτόνομων και βασιλικών) και στην πόλη των Φιλίππιον μέχρι και τις 
τελευταίες δεκαετίες του 4ου αι., βλ. Β. Πούλιος, ό.π., σ. 198 και Δ. Λαζαρίδης, Κ. Ρωμιοποΰλου, Γ. Τουρά- 
τσογλου, ό.π., σ. 50.

88 Th. Martin, ό.π., σ. 15-33. Βλ. και υποσημ. 84-86.
84 G.F. Hill, ό.π. (υποσημ. 2), σ. 248.
40 J. και L. Robert. BiillEpigr 1980. σ. 319.
41 Το προτεινόμενο αυτό χρονολογικό πλαίσιο είναι συμβατό, σε σχέση με τα υπόλοιπα νομίσματα, εκτός από 

εκείνα της Μαρώνειας των ομάδων VII και VIII των οποίων η χρονολόγηση είναι «υψηλή», αφού η αρχή τους 
τοποθετείται στα 398/7 και 386/5 αντίστοιχα (βλ. Ε. Schönert-Geiss, ό.π. (υποσημ. 75), σ. 398 κ.ε.). Η δυνατό
τητα μικρής μετακίνησης των κοπών αυτών λίγο «χαμηλότερα», τουλάχιστον ως προς την έναρξή τους, θα τα 
έφερνε πιο κοντά τόσο σε αυτά της Ζώνης όσο και στις κοπές των Μακεδόνων βασιλέων. Η Ε. Schónert- 
Geiss, σε επιστολή της, πρόθυμα με πληροφόρησε ότι δεν θα είχε αντίρρηση -  εφόσον υπάρχουν οι κατάλλη
λες ανασκαφικές προϋποθέσεις και εδιό φαίνεται ότι υπάρχουν -  να συμφωνήσει με μια «χαμηλότερη» χρο
νολόγηση της ομάδας VII κυρίως, και της VIII, τουλάχιστον ως προς την έναρξή τους.

42 Βλ. Μ. Γαλάνη-Κρίκου, ό.π. (υποσημ. 49).
43 Βλ. Μ. Guarducci, Epigrafía Greca, I, Ρώμη 1967, 381. Τον Χαρ. Κριτζά, Διευθυντή του Επιγραφικού Μουσεί

ου, ευχαριστώ για την πρόθυμη και γόνιμη συζήτηση, καθώς και τη συνάδελφο X. Καράπα-Μολιζάνι, για δι
ευκολύνσεις που πρόθυμα μου παρείχε παλαιότερα. Επίσης ευχαριστώ την κ. Ινώ Νικολάου για ενδιαφέρου
σες επιγραφικές παρατηρήσεις.

44 Ε. Schönert-Geiss, ό.π. (υποσημ. 75), σ. 180 κ.ε.
45 Βλ. υποσημ. 1 και 6.
46 Αυτό επιβεβαιώνεται και από την απουσία νομισμάτων του 2ου και του 1ου αι. π.Χ., που περιορίζονται σε 

ελάχιστα μεμονωμένα τεμάχια. Βλ. και σ. 67.
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φικού θέματος, και στους τρεις τύπους, μαρτυρεί οπωσδήποτε την ύπαρξη πολιτιστικού ορίζοντα 
κάποιου επιπέδου47. Φαίνεται ότι η Ζώνη υπήρξε η πιο δραστήρια από τις άλλες γειτονικές της 
αποικίες της Σαμοθράκης, στην περαία της νήσου, στο μέτρο που οι άλλες δεν έχουν δώσει -  μέ
χρι τώρα97 98 -  καμιά ένδειξη ότι έκοψε η καθεμιά δικό της νόμισμα. Αυτές, προφανές είναι ότι θα 
πρέπει να χρησιμοποίησαν το νόμισμα της Ζώνης. Η υπεροχή όμως αυτής της τελευταίας έναντι 
των άλλων αποικούν επιβεβαιώνεται και από τη μαρτυρία φορολογικοί καταλόγων99 του 420 
ή 416 π.Χ., στους οποίους η Ζιύνη εμφανίζεται να εισφέρει στο αθηναϊκό ταμείο το μεγαλύτερο 
ποσό από τις γειτονικές της πόλεις, που ήταν της τάξης το)ν δύο ταλάντων, τη στιγμή που η Δρυς 
εισφέρει ένα τάλαντο και η Σάλη 3.Θ0Θ δραχμές.
Ύστερα από τα παραπάνω και από τη συλλογιστική που αναπτύχθηκε, είναι υποχρεωμένος κα
νείς, από νομισματικής πλευράς, να διατυπιύσει την απλή και άμεση σκέψη ότι τα χάλκινα νομί
σματα με την επιγραφή ΖΩΝΑΙΩΝ που εντοπίστηκαν στην ανασκαπτόμενη πόλη, σε τόσο υψηλό 
ποσοστό, βρέθηκαν ακριβώς στην ίδια την πόλη στην οποία και εκδόθηκαν. Η πόλη που ανα
σκάπτεται πρέπει να είναι η Ζώνη παρά το Σέρρειοντου Ηροδότου.
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι τα δεδομένα της ανασκαφής μέσα στην πορεία των χρόνων επι
βεβαιώνουν έντονα αυτό που υποστήριζαν οι J. και L. Robert100, βασιζόμενοι σε πενιχρές πληρο
φορίες σχετικά με τα ανευρισκόμενα νομίσματα στην ανασκαφή. Με μοναδικά στοιχεία τη δεδο
μένη γενικοί σπανιότητα ανεύρεσης των εκδόσεων της Ζιύνης -  τις αποκαλούν rarissimes101 -  και 
την επίμονη -  persistante102 -  ανεύρεση στην ανασκαφή της Μεσημβρίας των λίγων, ακόμη τότε, 
κοπών της Ζώνης, αλλά κυρίως οδηγούμενοι από ασφαλή επιστημονική οξυδέρκεια, ισχυρίστη
καν ότι τα νομίσματα ταυτίζουν την πόλη, που πρέπει να είναι η Ζώνη103.

97 Το επίπεδο αυτό απηχεί εντονότερα και η ανεύρεση των κινητών κυρίως ευρημάτων. Βλ. και υποσημ. 5.
98 Βλ. ο. 74 και υποσημ. 71.
99 G.F. Hill, ό.π. (υποσημ. 2), σ. 250.

100 BullEpigr 1976, σ. 464· 1977, σ. 290' 1978, σ. 312' 1979, σ. 282' 1980, σ. 319- 1981, σ. 326.
101 BullEpigr 1980, σ. 319.
102 BullEpigr 1978, σ. 312.
11,3 Η μόνη επιφύλαξη τοτν J. και L. Robert (BullEpigr 1981, σ. 326) -  η οποία μας εκφράζει απολύτως -  είναι η 

εξής: Εάν η ανασκαπτόμενη πόλη δεν είναι η Ζώνη, τότε αυτή ή άλλη πόλη θα πρέπει να χρησιμοποιούσε το 
νόμισμα της Ζώνης, που ήταν η δυναμικότερη από τις άλλες αποικίες, θα βρισκόταν σε άμεση γειτνίαση με αυ
τή -  τη Ζώνη -  και θα τη συνέδεαν γενικά μαζί της πολύ στενοί δεσμοί. Πάντως, η ανασκαφική μαρτυρία σε 
άλλες θέσεις της περιοχής στηρίζει την ταύτιση της ανασκαπτόμενης πόλης με τη Ζιύνη. Η ανάλογη σκαφική 
έρευνα, π.χ. στη γειτονική Μάκρη (σύμφωνα με πληροφορίες που πρόθυμα μου παρείχε η συνάδελφος Ντ. 
Καλλιντζή), δεν αποκάλυψε πόλη αλλά πενιχρά δείγματα εμπορικού σταθμού και δύο μόνο νομίσματα με την 
επιγραφή ΖΩΝΑΙΩΝ.
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Summary

THE MINT AT ZONE: THE EVIDENCE
OF THE EXCAVATIONS AT AEGEAN MESEMBRIA-ZONE

The numismatic material brought to light by the ongoing excavations at Aegean Mesembria is of 
considerable interest, both for its great quantity -  over 2,500 pieces have been counted -  and for 
its composition, which has made a decisive contribution to the identification of the city.
The failure to discover any inscription giving the name of the settlement being excavated, or any 
other chance element that might help to identify the city, and at the same time the numerous finds 
of bronze coins with the inscription ZΩNAIΩN, combined with the rarity with which these issues 
are found in other areas of Thrace, are amongst the reasons that suggest that the city being 
excavated on the coast of Thrace should be identified with ‘Zone by Serreion’, mentioned by 
Herodotus as a Samothracian city.
The coins of Zone found so far belong to three types, based on the depiction on the reverse (the 
head of Apollo is invariably incised on the obverse): Type I: lyre, Type II: wreath. Type III: deer, 
the last having come to light in recent years.

Mina Galani-Krikou
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Ιβ

ΐγ

Ιδ

Εικ. 1. Τύπος I («Ζώνη - λύρα»).
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Εικ. 2. Τύπος II («Ζώνη - στεφάνι») και τύπος III («Ζώνη - ελάφι»).
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ABYDOS SUR AESILLAS

Un jour de novembre 1984, je franchis pour la première fois 
les portes du Musée Numismatique d’Athènes. Je venais de 
recevoir une bourse me permettant de poursuivre des re

cherches huit mois en Grèce sous la responsabilité et la guidance, était-il établi sur le papier offi
ciel, de Mme Mando Oeconomidès. Je n’oublierai jamais la façon extraordinairement chaleu
reuse dont Mando me reçut alors, elle qui n’avait été que vaguement prévenue de mon arrivée. 
C’est une grande joie pour moi, qui fut six mois durant son «étudiant», de pouvoir contribuer au
jourd’hui aux Mélanges en son honneur.
L'article qui suit traite du monnayage d'Aesillas. Il lui rappelera sans doute les longues discussions 
que nous avons eues à ce sujet au cours de l’hiver 1984/5 et qui devait déboucher l’année suivante 
sur la rédaction d’une étude, malheureusement toujours non publiée à ce jour1.
Le document dont il va être question ici est conservé au Cabinet des Médailles de Vienne1 2. Il s’agit 
d’un tétradrachme hellénistique, dit «à la couronne de feuillage», frappé à Abydos et clairement 
surfrappé sur un tétradrachme au nom d’Aesillas.

Dr. : Buste drapé d'Artémis à dr. La chevelure, ceinte d’une stéphané, se termine par un chignon. Elle porte 
un arc et un carquois à l’épaule. Grènetis au pourtour.

Rv. : ABY (dans le champ g.) - AH (au-dessus de la tête de l’aigle) - NQN (dans le champ dr.). Aigle éployé à dr. 
sur une ligne de terre. Grappe de raisins dans le champ dr. <MAIZKOY à l’exergue. Couronne de laurier 
au pourtour.

Vienne, inv. n° 16.554 (16,52g-310-12h) (Fig. 1:1).

Au droit du tétradrachme d’Abydos, on distingue les lettres MA de MAKEAONQN (dans le champ 
dr., à hauteur du nez et du front d’Artémis) ainsi qu’une série de mèches de la chevelure de la tête 
d'Alexandre (immédiatement sous le buste d’Artémis).
Au revers, on aperçoit, sur la partie gauche du tétradrachme d'Abydos, une partie importante du 
champ droit du tétradrachme au nom d’Aesillas. On trouve ainsi la lettre S, la dernière du nom 
AESILLAS, suivie immédiatement, à mi-hauteur, d’un globule appartenant à la couronne d’oli
vier. Une partie non négligeable de cette couronne d’olivier est d'ailleurs visible, répétant quatre 
fois le motif de base composé de trois feuilles dont les deux extérieures sont prolongées par une 
olive sous forme de globule. On distingue même le montant droit de la sella, le siège du questeur, 
ainsi que la fin de la haste, oblique ou horizontale suivant les cas, de la lettre Q qui désigne pré
cisément la questure.

1 F. de Callataÿ, Les monnaies au nom d'Aesillas, Mélanges E. Clain-Stefanelli, Louvain-la-Neuve, pp. 328-364 
(premières épreuves corrigées).

2 Mes plus vifs remerciements vont à G. Dembski et M. Alram pour m'avoir permis d’étudier et de faire 
connaître cette monnaie appartenant aux collections dont ils ont la charge. Je remercie également G. Le Ri
der, qui a bien voulu relire le manuscrit de cet article, ainsi que D. Gerin et le service moulage du Cabinet des 
Médailles de la Bibliothèque Nationale, qui m’ont fourni les plâtres des exemplaires conservés à Paris.
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En réalité, il subsiste suffisamment de vestiges du type surfrappé pour que l'on puisse entrete
nir l’espoir d’en identifier les coins. Au revers surtout, la position des globules par rapport à la 
lettre S ou au montant extérieur de la sella présente des caractéristiques très spécifiques. Au 
droit, la forme trapézoïdale de la lettre M est assez remarquable avec ses montants inclinés. Les 
mèches de la chevelure ainsi que la manière dont la lettre A vient s’accoler à la lettre M four
nissent d’autres indications.
Plusieurs de ces éléments, pris séparément, suffisent à établir un fait important que leur conver
gence rend absolument certain : ce tétradrachme surfrappé par Abydos appartient à la deu
xième période d’émission des monnaies au nom d’Aesillas. Il est évidemment regrettable que 
les deux études les plus documentées sur ces monnaies soient toujours inédites. Dans un article 
à paraître quoique transmis en 1987 à l’éditeur, j ’avais rassemblé et classé selon les coins un ma
tériel de 554 tétradrachmes au nom d’Aesillas. Les dépouillements ultérieurs me permettent 
aujourd’hui de me fonder sur un matériel de quelque 800 monnaies. Ce total reste inférieur au 
matériel réuni par R.A. Bauslaugh dont l’étude, également à paraître, se fonde sur un millier 
d'exemplaires. Ces deux études s’accordent pleinement pour distinguer deux moments dans la 
production des monnaies au nom d’Aesillas. L’argumentation qui permet de parvenir à cette 
conclusion est abondante et multiple. Le style, le poids et le diamètre moyens diffèrent, en ef
fet, suivant que les pièces appartiennent au premier moment de production ou au second. Mais, 
surtout, les trésors attestent deux circulations différentes. D'un côté, on trouve, avec les Aesillas 
de la première période, des monnaies stéphanéphores d’Athènes, des tétradrachmes de Thasos 
et de Maronée, des tétradrachmes de la province romaine de Macédoine (surtout ceux avec 
ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ) ainsi que des lysimaques (Byzance) ou des alexandres posthumes 
(Odessos et Mésembria). Pont partie de cet horizon les trésors IGCH 642 et CH VII 133 et, très 
probablement aussi, IGCH 969, 976, CH I 92, VI 44 et VI 49. Quant aux Aesillas attribués à la se
conde période de production, ils côtoient essentiellement des deniers romains dans la circu
lation ainsi qu’en témoignent les trésors IGCH 653, 660, 663 et CH VII 139 (probablement aus
si CH V 55). Cette différence dans la circulation plaide fortement en faveur de deux moments 
distincts de production et non pas, comme il a plusieurs fois été écrit, d'une production conti
nue d’un type immobilisé3. Le fait que l'étude de R. Bauslaugh comme la mienne soient toujours 
inédites est d’autant plus regrettable que d'autres études récentes, plus rapides et se fon
dant sur un matériel nettement moindre, passent complètement à côté de ce fait capital4.
Deux éléments, propres aux exemplaires de la seconde période, caractérisent la surfrappe 
conservée à Vienne: 1) la forme trapézoïdale de la lettre M, au droit, avec ses montants exté
rieurs nettement inclinés; 2) la manière ramassée avec laquelle sont traitées les feuilles de 
la couronne d’olivier, au revers, dont les olives apparaissent comme des globules sans lien avec 
les feuilles. Même s’il ne m’a pas été possible de retrouver un exemplaire frappé avec la même 
paire de coins, ces deux caractéristiques sont absolument typiques de la seconde période de pro
duction (voir Lig. 1:35 6 et 4ή).

FRANÇOIS DE CALLATAŸ

3 A la suite de C. Boehringer, Z u r  C hronologie  m itte lhellen istischer M ünzserien  220-160  v.Chr. (A M U G S  V), 
Berlin 1972, p. 62.

4 H.B. Mattingly, L. Julius Caesar, Governor of Macedonia, C hiron  9 (1979), pp. 147-167; R.S. Fisher, Two 
Notes on the Aesillas Tetradrachms,.4AA7WV30 (1985), pp. 69-88, pi. 30-1 ; A.M. Burnett, Aesillas: Two New 
Hoards, C H  VII (1986), pp. 54-67, fig. 6-11.

5 Voir G. Hirsch, Munich, vente 142, 25-27 juin 1984, n" 27 (15,3g) = vente 146, 12-15 juin 1985, n° 41 = vente 
153, 18-20 février 1987, n° 94.

6 Voir Blançon, Hannovre, s.d., n° 36 = Emporium, Hambourg, 23-25 avril 1987, n° 33.
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Ce constat a une implication chronologique importante dans la mesure où il paraît falloir dater 
la seconde période d’émission des monnaies au nom d’Aesillas vers 75-65 av. J.-C., c’est-à-dire 
après, en tout cas, les années 93-88 où l’on place avec raison les monnaies au nom de SVRA.
On voit, dès lors, comment la surfrappe de Vienne bouleverse sensiblement la chronologie gé
néralement avancée pour les monnaies d’Abydos. C’est que la plupart des auteurs, à la suite du 
BMC, placent ces monnaies, sans trop s’aventurer, «après 196 av. J.-C.», étant entendu qu’elles 
appartiennent au Ile siècle av. J.-C.7. Quelques-uns, rendus prudents par leur ignorance, ont 
certes proposé une datation très large couvrant les Ile et Ier siècles av. J.-C.8. Mais, sauf excep
tions (note 10), à chaque fois qu’une date plus précise a été proposée, ce fut pour ancrer ces 
monnaies fermement dans le courant du Ile siècle et même avant 130 av. J.-C.9.
On ne dispose, pour ces tétradrachmes hellénistiques d'Abydos, d’aucune réelle étude spécifique10 11 
et encore moins d'une étude de coins11. Il se fait que, comme pour les monnaies d’Aesillas, je 
possède un fichier à leur sujet qui, tout en devant être poursuivi, rassemble probablement déjà 
l’essentiel du matériel disponible. Outre les collections publiées et une bonne partie des cata
logues de ventes, il réunit les exemplaires conservés à Berlin (13), Bruxelles (3), Londres (13), New 
York (11), Oxford (6), Paris (24) et Vienne (6), soit au total 126 tétradrachmes. Il a paru utile de 
publier une première étude de coins, toute imparfaite qu'elle puisse être. Le classement présenté 
ci-dessous se fonde d’abord sur les liaisons de coins et ensuite sur le style. Quoique tentante, la 
méthode de classement formulée par S.P. Noe (note 10), qui veut lier deux monétaires associés

7 W.W. Wroth, B M C  Troas, Aeolis, and Lesbos, Londres 1894, p. 6 («Second and First Centuries B.C. (After 
B.C. 196)»); G. MacDonald, C atalogue o f  the G reek C oins in the H un terian  C o llec tio n , Glasgow 1901, p. 289 
(«After circa 196 B.C. ») ; H N , p. 539 («After circ. B.C. 196 ») ; L. Forrer, The W eber C o llec tio n , III, Londres 
1926, p. 134, n° 5279 (« After B.C. 196 ») ; J. Babelon, C atalogue de la collection  de L u y n e s , III, Paris 1930, p. 24, 
n° 2506 («après 196 av. J.-C.»); N. Breitenstein, S N G  Cop., Troas, Copenhague 1945, n° 54 («After c. 196 
B.C.»); D.R. Sear, G reek C oins a n d  their V a lues, II. Londres 1979, p. 373, n° 4013 («2nd cent. B.C.»). La plu
part des récents catalogues de vente datent ce monnayage du Ile siècle (voir Bourgey, Paris, 4-5, juin 1991, 
n° 118 ; Gorny, Munich, vente 58, 9 avr. 1992, n° 375 ; C lassical N u m ism a tic  R eview  18, 1 (1993), n° 97 ; Sotheby, 
Londres, 27-28 oct. 1993, n° 601 ; G. Hirsch, Munich, vente 181, 22-25 fév. 1994. n° 221).

8 K. Kraft, S N G  von Aulock, Berlin 1959, nos 1452-1454 («2 Jh. (-1. Jh.) v.Chr.»). Pour les catalogues de ventes 
récentes, voir Lanz, Munich, vente 46, 28 nov. 1988, n° 256 («2.-1. Jhdt.») ou Schweizerische Bankverein, Bâle, 
vente 34, 25-27jan. 1994, n°25(«2/l Jh. v.Chr.»).

9 R. Jameson, C ollection R. J a m eso n , I. Paris 1913, p. 348, n° 1452 (« Vers 150 ») ; M.J. Price, S N G  VI ; The Lewis 
Collection in Corpus Christi College Cambridge, Londres 1972, n° 859 («c. 188-150 B.C.»); D. Mannsperger, 
S N G  Tübingen, Munich 1989, n° 2522 (« Etwa 160-130 v. »). En ce qui concerne les catalogues de ventes ré
centes ; Numismática Ars Classica. Zurich, vente 5, 25 fév. 1992, n° 145 («about 140 BC») ou N C irc, liste CI (6), 
juillet 1993, n° 4164 («c. 188/150 B.C. »).

111 On consultera S.P. Noe, Greek Coins Acquired during 1945,A N S M N  1 (1945), pp. 5-10 (qui n'a pas eu peur 
de placer ce monnayage entre c. 148 et c. 77/6 av. J.-C.); E.S.G. Robinson, Some Electrum and Gold Greek 
Coins, C en ten n ia l P ub lica tion  o f  the A m e rica n  N u m ism a tic  S o c ie ty , New York 1958, p. 594 et pi. XXXIX (qui 
lie l’unique statère en or avec la première guerre mithridatique). De façon plus incidente, on lira également 
H. Seyrig, Monnaies hellénistiques. IV. Le traité d'Apamée et le monnayage des villes d'Asie, R N , Vie sér., 
V (1963), p. 20, note 2 et p. 26, note 3.

11 Notons cependant que Saundra Schwartz s’est intéressée à ce monnayage dans le cadre du Summer Seminar 
de 1991 de ('American Numismatic Society («The Wreathed Coinage of Abydus »). Ce travail est jusqu'ici 
demeuré inédit. Grâce à l'obligeance de Roger Bland, le Visiting Scholar de 1991, j'ai pu prendre connais
sance du résumé présenté à la fin du séminaire. Le détail de l’étude de coins n'est pas donné mais l’on voit 
que S. Schwartz a rassemblé 101 exemplaires, représentant 28 coins de droit et 80 de revers, des chiffres infé
rieurs mais comparables à ceux présentés ici ( 126 ex., 35 droites et 96 revers).
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au même symbole ou deux symboles associés au même monétaire, paraît peu prudente. Rien 
ne dit, en effet, qu’un même nom ou un même symbole n’ait pas été utilisé à deux moments dis
tincts de la séquence.

É T U D E  DES CO IN S

ACTYANA/KTOC (à l’exergue) - épi de blé entre pilei (à dr.)
DI RI a-Londres, BM, 1979-1-1-255 von Aulock (16,llg-3O0-12h) = Baranowski, 4, 25 fév. 1931, 

n° 650 (16,08g) = S N G  von Aulock, n° 1452 (16,14g-lh) = Auctiones, 4, 26-27 nov. 1974, n° 
135 (16,10g).

ΞΕΝΟΦΩΝ/ΤΟΣ (à l’exergue) - caducée ailé (à dr.)
DI RI a-Paris, BN, 39 (15,45g-290-12h : ébréché).

ΑΝΑ/ΞΑΝ/ΔΡΙ/ΔΟΥ et trépied (à dr.)
D2 RI a-New York, ANS, 48.1.4. Kellad 48 (16,6Og-310-12h).

ΑΝΔΡΟΣ/ΘΕΝΟΥ (à l’exergue) - Athéna debout à g. (à dr.)
D3 RI a-Paris, BN, 43 = Waddington, 1049 (16,65g-3O0-12h).

ΠΥΘΟΓΕ/ΝΟΥ (à l’exergue) - grappe de raisins (à dr.)
D4 RI a-SNG Delepierre, n° 2549 (16,61g-310-12h).
D5 R2 a-Paris, BN, 40 ( 15,94g-330-12h : troué).

ΜΕΝΕΛΗΜΟΥ (à l’exergue) - corne d'abondance (à dr.)
D6 RI a-Berlin, Lobbecke 1906, n° 4349 (16,73g-3O0-12h).

ΛΑΜΠΩΝΟΣ (à l'exergue) - pilei (à dr.)
D7 RI a-Berlin, Imhoof-Blumer 1900 - acheté en 1871 (16,48g-310-12h).

ΑΘΗΝΑΙΟΥ (à l’exergue) - pilei (à dr.)
D8 RI a-Londres, BM, 1852-2-22-22 (16,07g-330-llh).

ΔΗΜΗΤΡΙ/ΟΥ (à l’exergue) - tête d’Hélios à dr. (à dr.)
D9 RI a-SNG Cop., n° 54 - Lambros 1887 (16,13g-12h).

ΑΠΟΛΑ/ΩΝΙΟΥ (à l’exergue) - coiffe d’Isis (à dr.)
D10 RI a-Paris, BN. 47 = Waddington, 1053 (16,57g-3O0-12h).

ΗΡΩΔΟΥ (à l’exergue) - étoile (à dr.)
D10 RI a-Paris, BN, 49 = Waddington, 1055 (16,76g-280-l 1 h).

Couronne (à dr.)
DU RI a-New York, ANS, 44.107.2 = Basel, X, 308 (16,63g-290-12h) = Florange, 1924, n° 450 (290). 

b-Oxford, AM, E.S.G. Robinson 1964 (16,42g-290-12h).

nAPMENICKOY (à l'exergue) - épi de blé + grappe de raisins (à dr.)
D12 RI a-Oxford, AM, Christ Church 926 (16,49g-310-12h).

b-SNG Lockett, n° 2730 (16,67g-12h) = Naville, 7, 23-24 juin 1924, n° 1401 (16,67g-3O,50) = 
Glendining, 21-23 fév. 1961, n° 2205 (16,67g).

ΦΕΡΕΝΙΚΟΥ (à l’exergue) - grappe de raisins (à dr.)
D12 RI a-Naville, 1,4 avr. 1921, n° 2265 (16,00g).
D13 R2 a-Naville, 14, 2 juil. 1929, n° 343 (16,72g-320).
D14 R3 a-Paris, BN, 54 = Waddington, 1060 (16,8Og-310-12h).

b-S N G  von Aulock, n° 7540 (16,65g) = Coll. Jameson, n° 1452 (16,63g) = Hirsch, 21, 
n° 2534 (Weber).

ΑΘΗΝΟΚΑΕΙ/[0]Υ[?] (à l'exergue) - harpe (à dr.)
D13 RI a-Paris, BN, 42 = Waddington. 1048 (16,95g-290-12h).
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ΑΑΜΠΩΝ°Σ (à l'exergue) - torche (à dr.)
D13 RI a-Berlin, Imhoof-Blumer 1900 (16,67g-320-12h).

nAPMENICKOY (à l'exergue) - Pégase ou cavalier (à dr.)
D13 RI a-Berlin, 17603 (16,O6g-330-12h: en deux morceaux).

ΦΕΡΕΝΙ/ΚΟΥ (à l'exergue) - abeille (à dr.)
D13 RI a-Berlin, Prokesch-Osten 1875 (15,OOg-310-12h).

b-Vienne, 35924 = Prowe 1914 (16,23g-330-12h). 
c-Lanz, 46, 28 nov. 1988, n° 256 ( 16,98g- 12h).

D15 R2 a-Cambridge, FM, Mac Clean Coll., n° 7757 (16,72g-28,50-12h).
D15 R3 a-Berlin, Lôbbecke 1906, n° 7480 (16,33g-290-12h). 

b-Paris, BN,41 (290-12h).
D16 R4 a-Londres, BM, 1892-7-6-1 C.W. Merlin (16,74g-290-l lh).

ΑΠΟΑΑΩΝΙ/ΔΟΥ (à l’exergue) - épi de blé (à dr.)
D14 RI a-New York, ANS, 46.38.1 - Purch. Dr. Hirsch (16,55g-280-llh). 

b-Paris, BN, 35 ( 16,56g-310-1 lh).

MIAH/CIOY (à l’exergue) - buste d ’A rtém is à dr. (à dr.)
D14 RI a-Paris, BN, coll. de Luynes, n° 2506 (16,29g-290-12h). 

b-Ceresio, 2, 26 sept. 1988, n° 91 (16,84g).

AEüJNin/ΠΟΥ (à l’exergue) - torche (à dr.)
D14 RI a-Paris, BN, 38 (16,13g-3O0-llh).

MIAH (à l’exergue) - buste d'Athéna à dr. (à dr.)
D15 RI a-Vienna, 35925 - Prowe 1914 (16,38g-290-12h) = Egger, 46, 11 mai 1914, n° 600 (16,37g- 

300).
b-Glasgow, Hunterian Coll., n° 6 (16,27g).

MIAHCIOY (à l’exergue) - buste d'Athéna (à dr.)
D15 RI a-New York, ANS, 75.218.20 - SNG Berry, n° 980 (16,65g-3O0-12h).

ΑΠΟΑΑΩ/ΝΙΟΥ (à l’exergue) - épi de blé + grappe de raisins (à dr.)
D16 RI a-Berlin, C.R. Fox 1873 (16,5lg-290-11 h).
D16 R2 a-Paris, BN, 45 = Waddington, 1051 ( 16,52g-290-12h).

ΜΗΤΡΟΔΩ/ΡΟΥ (à l’exergue) - épi de blé (à dr.)
D16 RI a-Paris, BN, 53 = Waddington, 1059 (16,17g-290-l lh).

ΑΣΚΛΗΓ11Α/ΔΟΥ (à l'exergue) - ciste mystique et serpent (à dr.)
D16 RI a-Cambridge, FM, Mac Clean Coll., n" 7758 (16,63g-29,50-12h). 

b-Paris, BN, 48 = Waddington, 1054 (290-12h).

ΞΩΜΕΝΟΥ (à l’exergue) - Eros tendant une couronne à dr. (à dr.)
D16 RI a-Burgan, 2 juil. 1988, n° 261 (16,66g-280-l lh).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (à l’exergue) - rose (à dr.)12
D16 RI a-Berlin, Lôbbecke 1906 - 8025.192 (16,79g-280-llh).
D16 R2 a-Londres, BM, 1901-7-6-6 Ready ( 16,87g-290-11 h : voir W. Wroth, Greek Coins Ac

quired by the British Muséum in 1901, NC 1902, p. 330, pl. XVI, n° 3).

ΔΕωΝΙ/ΠΟΥ (à l’exergue) - étoile (à dr.)
D16 RI a-Londres, BM, Bank Coll. 477 (16,49g-3O0-llh).

12 II existe des faux modernes de cette variété (voir Paris, BN, Y24505 - acq. en 1961 - 16,32g-320-12h).
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ΑΠΟΑΑΟΦΑ/ΝΟΥ (à l’exergue) - foudre ailé (à dr.)
D16 RI a-Londres, BM, 1839-9-19-164 (16,6lg-310-11 h).

ΑΠΟΑΑΟΦΑ/ΝΟΥ (à l’exergue) - palme ornée de bandelettes (à dr.)13 
D16 RI a-Paris, BN, 44 = Waddington, 1050 (17,42g [sic!]-270-12h).

ΜΗΝΙΔΟΣ (à l'exergue) - caducée (à dr.)
D16 RI a-New York, ANS, 60.154.2 - Spink 1960 (16,37g-280-l lh).

b-Hesperia. 23, n° 52 = Glendining, 10 mars 1965, n° 258.
D17 R2 a-H. Schulman, mai 1970, n° 141 = Kurpfälzische Münzhandlung, 46, 9-10 juin 1994, 

n° 109 (16,57g) = idem, 47, 14-15 déc. 1994, n° 84 (16,57g).

ΑΠΟΑΑΟΦΑ/ΝΟΥ (à l'exergue) - enfant s’abreuvant [Eros?] à g. (à dr.)
D17 RI a-Paris, BN, 46 = Waddington, 1052 ( 17,O2g-290-12h).

OPEITOY (à l'exergue) - monogramme φ (à dr.)
D17 RI a-Banque Populaire du Nord & Nomisma, juin 1984, n" 113 (16,54g) = Védrines, 29 déc. 

1984, n" 58 (16,53g).

ΑΠΟΑΛΩΝΙ/ΟΥ (à l’exergue) - coiffe d'Isis (à dr.)14
D17 RI a-New York, ANS, 44.145.10 - Dr Hirsch ( 16,54g-290-1 lh) = Naville, 12, 18-23 oct. 1926, 

n° 1741 (16,53g-290) = idem, 14, 2 juil. 1929, n° 342 (16,53g-290).

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ (à l'exergue) - coiffe d'Isis (à dr.)
D18 RI a-Münzen und Medaillen, liste 257, sept. 1965, n° 6 (16,49g) = Lanz, 20, 13 avr. 1981, n° 226 

(16,40g-11 h).

MENOITIOY (à l’exergue) - étoile (à dr.)
D18 RI a-Londres, BM, RPK Bl, p. 105 (16,O3g-290-l lh).

ΑΝΘΙΠΠΟΥ (à l’exergue) - dauphin dans trident (à dr.)
D18 RI a-Paris, BN, 34 (16,15g-270-12h).
D18 R2 a-Londres, BM, B 1841 (16,14g-270-12h).

ΔΙΟΔΩΡΟΥ (à l’exergue) - couronne (à dr.)15 
D19 RI a-Bourgey, 14-15 avr. 1910, n° 156.
D19 R2 a-Naville, 1,4 avr. 1921, n° 2266 (16,09g).
D19 R3 a-NCirc, liste 0 (6 ) , juil. 1993, n° 4164 (16,64g).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (à l’exergue) - casque (à dr.)
D20 RI d -S N G  Tübingen, n° 2522 ( 16.61 g-1 lh).

ΝΙΚΩΝΟΟ (à l’exergue) - amphore (à dr.)
D20 RI a-Vinchon, 20-22 mars 1959, n° 534 (16,10g).

ΕΥΚΡΑΤΟΥ (à l’exergue) - torche (à dr.)
D21 RI a-Münzen und Medaillen, liste 229, fév. 1963, n° 7 (16,10g).

13 Le seul statère en or connu pour ce monnayage (Londres, BM, 1950-10-2-1 H.A. Cahn (8.32g-190-12h) doit 
vraisemblablement être classé avec cette émission. En effet, si le symbole de la palme apparaît deux fois et à 
chaque fois lié au nom AnOAAO<ï>A/NOY comme l’avait bien noté E.S.G. Robinson (op .c it., p. 594), seule 
cette variété liée au coin de droit D I6 représente une palme ornée de deux bandelettes.

14 Une différence de césure mise à part, cette combinaison se retrouve sur une variété frappée avec le coin de 
droit D10.

15 Sans doute, faut-il classer non loin de cette variété l’hémidrachme conservé à Berlin (Prokesch-Osten 1875 - 
l,96g-140-12h), qui fait figurer au revers un monogramme entre les pattes de l'aigle et une couronne dans le 
champ dr.
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| - ] AIZTPATOY (à l’exergue) - corne d 'abondance (à dr.)
D21 RI a-Paris, BN, 51 = Waddington, 1057 (15,45g-290-12h: mauvais argent).

AQYI0EOY (à l’exergue) - épi de blé (à dr.)
D22 RI a-Berlin, Imhoof-Blumer 1900 ( 16,42g-2 8 0 -12h).

(WA1CKOY (à l’exergue) - personnage fuyant à dr. (à dr.)
D23 RI a-Oxford, AM, don E.S.G. Robinson - small hoard (16,O8g-280-12h).

OIAIZKOY (à l'exergue) - grappe de raisins (à dr.)
D24 RI a-Berlin, Lôbbecke 1906 - 2727 (16,26g-3O0-12h) (Fig. 1:2).
D24 R2 a-New York, ANS, 67.152.416 Adra Newell VIII.28 (15,92g-290-12h).
D25 R3 a-Vienne, 16554 (16,52g-310-12h) (Fig. 1:1).

ANAEATOPOY (à l’exergue) - thyrse (à dr.)
D26 RI a-Paris, BN, 33 (16,3Og-270-12h).
D26 R2 a-Weber Coll., n° 5279 (16,Olg-270).
D26 R3 a-Londres, BM, E .H , p. 571, n° 1 (16,5lg-260-1 lh).

b-New York, ANS, 45.334 - Dr Hirsch (16,73g-280-l lh) = Naville, 14, 2 juil. 1929, n° 341 
(16,37g-280).

D26 R4 a-Oxford, AM, Godwyn, 1, p. 92 (16,33g-270-12h).
b-Seaby, liste mai 1972, n° A557.

ΑΡΙΑΝΘΟΥ (à l’exergue) - caducée (à dr.)
D26 RI a-Berlin, C.R. Fox 1873 (16,87g-290-12h).
D26 R2 a-Vienne, 16553 (16,59g-290-llh).

ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ (à l’exergue) - cheval à dr. (à dr.)
D26 RI a-Paris, BN, HS 1973.1.140 (16,23g-270-12h).
D27 R2 a-Oxford, AM, don E.S.G. Robinson 1966 - small hoard ( 15,O3g-330-12h)16.

ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ (à l’exergue) - animal (?) dr. (à dr.)
D27 RI a-Londres, BM, T.C., p. 165, n° 1 (16,33g-290-12h).

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (à l’exergue) - torche (à dr.)
D26 RI a-Berlin, C.R. Fox 1873 (16,34g-280-12h).
D28 R2 a-Londres, BM, 1922-3-18-1 A.J. Lawson (16,24g-3O0-12h).
D28 R3 a-Naville, 7, 23-24 juin 1924, n° 1402 (16,31g-290).
D28 R4 a-Paris, BN, 36 (15,73g-3O0-12h : troué).

b-Védrines, 30 déc. 1981, n° 12 (15,83g).

ΘΕΣΠΙΔΟΣ (à l’exergue) - épi de blé (à dr.)
D29 RI a-SNG  von Aulock, n° 7541 (16,52g) = Schlessinger, 4 fév. 1935, n° 1203 (16,4Og-360) =

Münzen und Medaillen, 19, 5-6 juin 1959, n° 479 (16,47g).

ΑΠΟΔΔΟ/ΦΑΝΟΥ (à l’exergue) - caducée (à dr.)
D29 RI d-SNG  Lewis, n° 859 ( 16,46g-12h).

b-Hess-Leu, 2 avr. 1958, n° 208 ( 16,37g-12h).

ΑΠΟΔΛΟΦΑ/ΝΟΥ (à l'exergue) - palme (à dr.)
D30 RI a-Bruxelles, CM, coll. du Chastel (15,74g-290-12h).

a-Londres, BM, 1886-5-7-2 Ziziuia (16,61g-310-12h).

16 II paraît exister des faux moulés de ce type : voir Oxford, AM, Forgery - don E.T. Leeds (16,71g-290-12h) et 
Oxford, AM, Forgery (16,52g-270-12h). Ces deux monnaies, fabriquées à partir de D27, présentent en effet 
les mêmes contours et leur relief est particulièrement émoussé. Les poids et l’orientation des axes sont 
corrects.
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D31 R217

ΙΦΙΑΔΟΥ (à 
D32 RI

D32 R2 
D32 R3

D32 R4 
D32 R5 
D33 R6 
D34 R7

D34 R8

D34 R9 
D34 RIO

D34 RI 1

b-SNG  Munich, nw 31 - acc. 20586 ( 16,50g-12h).
c-SNG  Lockett, ηυ 2729 (16,67g-12h) = Feuardent, 14 déc. 1919, n° 316 = Naville, 7, 23-24 

juin 1924, n° 1403 (16,87g-310) = Glendining, 21-23 fév. 1961, n°2204 (16,87g). 
d-Sotheby, 23-28 mars 1896, n° 528 (16,33g) = J. Hirsch 11,4 mai 1904, n°326 = J. Hirsch, 14, 

27 nov. 1905, n°508 (16,4Og-320) = Grabow, 14, 27-28 juil. 1939, n° 459 (15,6g). 
c-J. Schulman, 26 nov. 1913, n° 2530 = Münzen und Medaillen, 19, 5-6 juin 1959, n° 478 

(16,28g) = Auctiones, 4, 26-27 nov. 1974, n° 136 (16,30g) = NCirc, liste déc. 1978, n° 14074 = 
Spink, 25, 24-25 nov. 1982, n° 96 (16,32g) = NCirc, liste juil./août 1985, n° 4730. 

a-Bruxelles, CM, Inv. II 24.018 (17,74g[sic!]-320-12h). 
b-Bruxelles, CM, - (15,37g-330-l lh). 
c-Montréal, Univ. McGill, n° 278 (16,14g-12h).
d-Oxford, AM, E.S.G. Robinson don 1968 (16,33g-330-12h) = Hess et Leu, 36, 17-18 avr.

1968, n° 260 (16,33g-12h). 
e-Vienne, 34125 (15,94g-310-12h).
f-STVG von Aulock, n° 1454 (16,52g) = Merzbacher, 15 nov. 1910, n° 656 (16,48g) = 

H. Schulman, 23-24 mars 1956, n° 666 = Leu, 13, 29-30 avr. 1975, n° 208 ( 16,49g-12h)18. 
g-J. Hirsch, 29, 9 nov. 1910, n° 673 (15,98g-3O0). 
h-Burgan, liste 10, printemps 1981, n° 102 (14,45g).

l’exergue) - tête d'Hélios surmontée d’une étoile (à dr.) 
a-Seaby, liste août 1961, n° A742 = Vecchi. 9, avr. 1973, n° 37a = Classical Numismatic 
Auction, 26,11 juin 1993, n° 319 (15,89g) = Sotheby (Zurich), 27-28 oct. 1993, n° 601 (15,89g- 
12h) = Hirsch, 181, 22-25 fév. 1994, n° 221 (15,89g) = Hirsch, 184, 23-25 nov. 1994, n° 224 
(15,89g).
a-SNG  Munich, n° 32 - acc. 61006 ( 16,40g-1 lh).
a-New York, ANS, 45.30.2 Exchange Gans (16,19g-310-llh).
b-Gorny, 58,9 avr. 1992, n° 375 (15,84g) = idem, 64, 11 oct. 1993, n° 137 (15,83g) = idem, 69, 

18 nov. 1994, n° 278 (15,83g). 
a-Leu, 15, 4-5 mai 1976, n° 283 ( 16,03g-12h). 
a-SNG  Fitzwilliam, n° 4250 (16,56g-12h).
a-New York, ANS, 1944. 100.43462 E.T. Newell (16,22g-3O0-12h). 
a-Münzen und Medaillen, liste 329, nov./déc. 1971, n° 176 (14,83g). 
b-Classical Numismatic Review 18, 1 (1993), n° 97 (15,07g).
a-Seaby, liste fév. 1970, n° A152=Auctiones, 13, 23-24 juin 1983, n° 264 (15,98g) = Schwei
zerische Bankverein, 34, 25-27 jan. 1994, n° 25 (14,97g). 
a-New York, ANS, 67.152.415 Adra Newell V.30 (16,O4g-3O0-12h).
a-Londres, BM, 1979-1-1-256 von Aulock (15,99g-330-12h) = SNG  von Aulock, n° 1453

(16,02g).
b-Bourgey, 4 mars 1960, n° 70 (16,20g) = idem, 4-5 juin 1991, n° 118 (16,13g).
a-MM, 41, 18-19 juin 1970, n° 155 (15,55g) = Auctiones, 8, 27-28 juin 1978, n° 232 (15,54g).
b-Sternberg, 6, 25-26 nov. 1975, n° 75 (16,09g).

17 Cette paire de coins, documentée par huit exemplaires, a suscité et continue de susciter des questions quant 
à son authenticité. Le style assez dégénéré du droit lié à certaines valeurs pondérales trop hautes (Bruxelles : 
17,74g) ou trop basses (Burgan: 14,45g) a de fait valu à ces monnaies de se retrouver classées avec les 
fausses, comme c’est le cas au Cabinet des Médailles de Bruxelles. Le style ne me paraît pas un argument 
contraignant dans la mesure où d’autres coins sont logés à la même enseigne (D32-D34). Quant aux poids, il 
est manifeste que ce monnayage d’une manière générale n’a pas fait l'objet d'un ajustement très précis. En 
témoignent d’autres poids de valeur faible (avec un minimum à 14,53g: D34-R16) ou forte (avec un maxi
mum à 17,42g : D16-R1). Dans l'ensemble, je serais plutôt enclin à y voir une production authentique mais re
lâchée venant en fin de série.

18 Classé parmi les faux dans les archives photographiques du British Muséum.
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D34 R12
D34 R 13 
D34 R 14 
D34 R 15 
D34 R 16 
D34 R17

a-Berlin, 1873/158 (15,47g-320-12h). 
a-Glendining, 23 avr. 1970, n° 142.
a-Numismatica Ars Classica, 5, 25 fév. 1992, n° 145 (15,99g). 
a-Helbing, 20 mars 1928, n° 349 (15,75g-310) = Cahn, 71, n° 430. 
a-Paris, BN, 50 = Waddington, 1056 (14,53g-310-12h). 
a-Vienne, 33864 (13,16g-310-12h: troué).

[0]N H IIA N A K T02 (à l’exergue) - foudre ailé 4- étoile (à dr.)
D35 RI a-Paris, BN, 52 = Waddington, 1058 ( 16,84g-290-12h: mauvais argent).

Il faudra, bien sûr, revenir plus longuement sur ce monnayage, ne fût-ce que pour lui fournir 
une illustration adéquate ou présenter comme il se doit le dossier prosopographique19. Mais il 
est d'ores et déjà permis de formuler certaines observations. Avec 35 coins de droit pour 
126 exemplaires (ratio de 3,60), on a affaire à une production importante mais raisonnable 
(quelque 50 coins de droit originels probablement). D’autant que cette production paraît avoir 
été étalée dans le temps ainsi que l'indique l’absence d'homogénéité stylistique. Que chacun des 
43 noms renseignés sur les monnaies corresponde à une année est un postulat aventureux qui a 
les meilleures chances d’être erroné. Le coin de droit D16 est en tout cas lié à neuf noms dif
férents et dix variétés. Je ne crois pas qu’un même coin ait pu servir chaque année durant une 
décennie.
Pour ce qui est du style, on distingue au moins trois groupes. Le premier, peu documenté, est 
représenté par les coins D1-D2 (Fig. 1:5: D l-R la). La gravure est excellente et se rapproche 
beaucoup de celle réalisée à Myrina ou Magnésie, par exemple, vers 150 av. J.-C. Les deuxième 
et troisième groupes se chevauchent partiellement. Le deuxième comprendrait les coins D3-D17 
et D19-D23 (Fig. 1:6: D14-R3a) tandis que le troisième serait illustré par les coins D18 et D24- 
D29 (Fig. 1:7: D26-Rla). Les derniers coins sont plus atypiques et paraissent venir -  mais le 
point n'est pas acquis -  en fin de séquence.
Le tétradrachme surfrappé au nom de 4>IAI2KOY (D25-R3a), qui appartient au troisième 
groupe, est donc, si l’on accepte les grandes lignes de ce classement, à situer parmi les émis
sions tardives. Cela ne supprime pas la surprise procurée par la surfrappe de Vienne: personne 
jusqu’ici n’avait osé proposer une date aussi basse que c. 70 av. J.-C. pour la frappe de certaines 
variétés de ces tétradrachmes d'Abydos.
En réalité, il s’agit d'une demi-surprise dès lors que l’on considère de plus près la circulation de 
ces monnaies. Trois trésors sont réputés en avoir contenu:

IGCH  914 = Noe 546
1906 - Kepeli (21 km au nord de Pazardzik - Arr. de Plovdiv - Bulgarie)
Contenu : 231 tétradrachmes d'argent (dispersés)

Thasos et Abydos
Bibl. : N.A. Mouchmov, B S A B u lg  4 (1914), p. 273, note 40.

G. Seure, Trésors de monnaies antiques en Bulgarie, R N , 4ème sér., XXVI (1923), p. 28, n° 48. 
G. Le Rider, D e u x  trésors d e  m o n n a ie s  grecques d e  la P ro p o n tid e  (IV e  siècle  a v a n t J .-C .) , Paris 1963, 
p. 52, note 4.

19 Deux noms mentionnés pour les trois envoyés d’Abydos sur l’inscription relative au règlement de 77 av. J.-C. 
à Ilion (O G IS  444 = IG R  IV, 197 = S E G , IV, 664) sont communs avec ceux attestés sur les monnaies (Αναξα
γόρας et Θεσπις: voir surtout L. Robert, M o n n a ies  an tiq u es en T ro a d e , Genève-Paris 1966, p. 17, lignes 
11-12). Voir aussi L. Robert, III. Un monétaire à Abydos, M o n n a ies  grecques. Types, légendes, m agistra ts m o n é 
taires et géographie, Genève-Paris 1967, pp. 23-25 : pour Iphiadès).
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IGCH  971 = Noe 17
Avant 1925 - Adrianople (Edirne - Turquie)
Contenu : 75 tétradrachmes d’argent (Istanbul)

45 Thasos, 13 Nicomèdes (jusqu'en 88 av. J.-C. = année 210 de l’ère bithyno-pontique), 11 lysi- 
maques posthumes de Byzance, 3 Alexandrie en Troade, 1 Maronée, 1 Prusias II et 1 Abydos. 

Bibl. : L. Robert, Etudes de numismatique grecque, Paris 1951. p. 5, note 3.
Il existe une liste des variétés dressée par E.T. Newell d'après les notes de K. Regling à l'Amer- 
ican Numismatic Society.

IGCH  1322
1964-1965 - Ouest de l’Asie Mineure
Contenu : 30 tétradrachmes d’argent au moins (dispersés)

20 + Abydos et 10 + Lampsaque

Comme l’avait bien vu H. Seyrig, ces «émissions si abondantes de Ténédos et d’Abydos, notam
ment, ont du être frappées pour d’autres marchés» que pour le commerce syrien et mésopota- 
mien20. Elles n’ont surtout pas été frappées au même moment et de manière aussi concentrée 
(c. 155-140 av. J.-C.) que les nombreuses émissions qui figuraient dans l’énorme trouvaille de Ki- 
rikhan (CH I, 87: Aegae, Héraclée, Cymé, Lébédos, Magnésie, Myrina, Smyrne). La pré
sence massive de tétradrachmes de Thasos conforte cette idée puisqu'il apparaît aujourd'hui que 
l’essentiel de ces émissions ont sans doute été frappées dans les années 80 av. J.-C.21.
La surfrappe de Vienne se présente donc comme un document-clé qui abaisse la chronologie 
traditionnelle des monnaies d’Abydos et dont il faudra tenir le plus grand compte au moment 
d’écrire la nécessaire étude de ce monnayage.

2(1 H. Seyrig, op.cit. (note 10), p. 26, note 3.
21 F. de Callataÿ, Un tétradrachme de Mithridate surfrappé à Maronée, NumAntCl 20 (1991), p. 213-226; F. de 

Callataÿ et I. Prokopov, An Overstrike of a Hellenistic Tetradrachm of Thasian Type on Athens in the Popi- 
na Hoard («ICGF1» 930), NomKhron 13 (1994), pp. 37-42. Pour une autre pièce à verser au même dossier, 
voir F. de Callataÿ, Une surfrappe inédite de Maronée sur Ténédos, CahN 90 (1986), p. 220.
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Fig. 1. Abydos surAesillas ( 1: agrandissement x 2.3).
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NERO’S ALEXANDRIAN COINAGE REVISITED

Just a mere look at published collections of Alexandrian coins 
shows that Nero’s billon coinage makes up a disproportion
ately large part1. The same holds true if we add the unpub

lished collections. 37 ordinary, public collections -  published as well as unpublished -  contain 
2,405 Neronian billon coins (or 5.83% out of 41,201 in total), 5,600 (or 6.36% out of 88,019) if we 
add Ann Arbor and Toronto1 2.
The picture is even clearer for the sufficiently well recorded hoard evidence, among which 11,116 
coins are found (or 15.10% out of 73,632)3. Also of interest is the distribution of the hoards: out of 
24 hoards buried between AD 55/6 and 252/3 the Neronian tetradrachms dominate all but one, 
and they are still present in later hoards, although in dwindling numbers4 *.
This feature has been known for at least a century". In my book on quantitative studies from 1988 
I tried to work out more detailed numbers by listing the coins known distributed by years, series, 
and types6 and thereby demonstrated that Milne was right to claim that Nero's year 12 marked ‘the 
peak of the curve’7 *.
There may be two reasons for such a picture: either the production of billon coins was large in 
Alexandria during Nero’s reign, or for some reason the coins have been disproportionately 
preserved. To investigate that question I selected year 3 and year 12 for die-studies, since it is 
evident that many dies among many coins testify to a large production, whereas few dies among 
few coins testify to a small production. I did find several different dies among the existing coins 
from year 3 and an even higher number regarding year 12s. From year 12 I also noted many types 
more or less off the flan and many crudely cut dies, etc.9, and I might have stopped there, 
concluding that the Alexandrian mint must have been extremely productive of billon coins during 
that year.

1 I am grateful to Dr Richard Reece (London) for having revised my English and for some additional remarks. Of 
course, he cannot be made responsible for the views taken here. For the ‘mere look’ see my article. The Roman 
Coins of Alexandria. A preliminary report, Actes du Sème Congrès International de Numismatique 1973, 1976, pp. 
243-252, esp. p. 251.

2 See my article, The Roman Coins of Alexandria (30 B.C. to A.D. 296). A survey of collections, NNÀ 1983-84, pp. 
5-58, esp. p. 11.

3 See my article, The Roman Coins of Alexandria (30 B.C. to A.D. 296). An inventory of hoards, CH VII (1985), 
pp. 77-140, esp. p. 81.

4 Ibid., esp. pp. 82-83.
" See my book, The Roman Coins o f Alexandria (hereinafter cited as RCA), I, Aarhus 1988, p. 89 with references 

to earlier remarks.
6 RCA, II, pp. 98-102.

J.G. Milne, Catalogue o f Alexandrian Coins, University of Oxford. Ashmolean Museum, 1933, p. XX.
*RCA. II, pp. 104-107.
9 RCA. I, p. 94.
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I was tempted to go further, however, by calculating more substantial ranges, and for this I made 
use of a method developed by my colleague Axel Kjaer Sdrensen for calculating probable number 
of dies originally in use10 *. In order to establish qualified estimates, I then multiplied his numbers 
by an imaginary 8,000 coins struck by each reverse die". I say ‘imaginary’, not fictitious, since it is 
evident that few dies would have produced this average, which, however, is based on Sellwood’s 
experiments12.
Fortunately most reviewers -  although with cautious remarks13-  understood that I did not claim 
actual truth when I proposed 600 million tetradrachms to have been struck during Nero’s last five 
regnal years14, but wanted to demonstrate that the production was enormous.
Totally critical on this point have been Patrick M. Bruun15 *, C.J. Howgego10, and William E. 
Metcalf17 18 * 20.
Let me admit three important flaws in my studies.
1) I studied only the reverses, since from the outset I was aware that due to sheer numbers it would 
be impossible to include the obverses as well13. The alternative would have been to restrict myself 
to Nero’s reign, which I did not since I wanted to pave the ground for a further understanding of 
the Alexandrian coinage as a whole. Today I would have chosen to leave out the later third century 
AD from scrutiny.
2) I ought to have offered a range of estimates rather than ‘precise’ numbers. The result would 
have looked more scholarly, but the book would have been less readable for non-numismatists.
3) For reverse ‘Alexandria’, year 12,1 only studied all the 273 coins in the ordinary collections and 
then compared my results with selected groups among the 759 specimens found in Toronto14. The 
method used for selection was not as good as I thought it to be. The only thing I can say now is that 
all the casts are still present in my office and will be available for someone who would like to make 
another attempt (by way of computer?).
On the other hand, I totally disagree with Patrick Bruun when he tends to dismiss the Toronto- 
evidence altogether211. He based his dismissal on my remarks concerning Dattari21, who often 
picked out the best and rarest coins for his own collection and often sent the most common and 
worn pieces to the melting-pot. This is of no concern regarding the common coins, such as those 
from Nero’s twelfth regnal year, among the hoards bought by Milne and Currelly, and therefore 
the bulk of the Toronto Collection. Dattari would not pick out coins which he had already in

10 Now -a t last! -  published: From Coins and Dies to Coinage, N N À  1987-88, pp. 113-121.
11 See my precautions: R C A , I, p. 33.
12 D.G. Sellwood, Some Experiments in Greek Minting Technique, N C  1963, pp. 217-231.
13 A.M. Burnett, C R  n.s. XXXIX, 2 (1989), pp. 349-350; Ian Carradice, N C irc 98 (1990), p. 162; Alessandra Gara, 

G n o m o n  62 (1990), pp. 753-755; Riehard Reece, N C  1990, pp. 264-266; Adriano Savio,A eg yp tu s LXVIII (1988), 
pp. 276-279. The question was not mentioned in the following reviews: S. Bakhoum, R N  Vie Série XXXI (1989), 
pp. 269-271; Günther Dembski, M Ö N G  XXXI (1991), p. 23; Bakos Miklôs, N K  88-89 (1989-1990), pp. 151-152.

14 R C A , I, p. 96.
15 The Charm of Quantitative Studies in Numismatic Research, D ie M ünze, F estschrift fü r  M aria R .-A lfö ld i, 

Frankfurt am Main 1991, pp. 65-83, esp. pp. 70-77.
i()JRS 80 (1990), pp. 231-232.
V A JA  93 (1989), pp. 487-489; JRA 3 (1990), pp. 465-470.
18R C A , I, p. 95.
14 R C A , II, p. 107.
20 Op.cit. (note 15). pp. 73-74.
21 R C A , I, p. 93.
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sufficient numbers nor would he dispose of the more common and worn coins, since he was paid 
one penny for each coin in the hoards he sent22, apparently regardless of rarity. Nor did Milne 
select such specimens for his collection, now in the Ashmolean Museum, since he had enough of 
them already2', and chose none for die-studies as he did in other cases24.
I suggested that the vast production of tetradrachms -  whatever the amount may have been- 
aimed at drawing in the older and better silver coins from the Ptolemaic and the early Imperial 
period, which meant a substantial profit of silver25.
Patrick Bruun has argued that the profit was much less2'’: apart from Cleopatra’s coinage there are 
almost no Ptolemaic silver coins in the early Roman hoards and no Tiberian silver coins in hoards 
deposited later than Claudius’ reign. From this he concluded that Claudius’ debasement had 
drawn in the silver coins of Cleopatra and Tiberius. Left then for Nero to draw in were the 
Claudian tetradrachms and his own -pre-reform -  coins.
Actually, there is one -  albeit uncertain -  hoard, deposited AD 64/5 and containing a substantial 
number of Tiberian tetradrachms27, and as a matter of fact the evidence for the early Imperial 
period is defective since we have sufficient knowledge of only four hoards deposited before the 
time of Nero28 *.
Instead of arguing further on such feeble lines, I shall point out two weighty arguments against the 
view taken by Patrick Bruun. The term ‘Ptolemaic silver', so frequently found in the papyri during 
the early Imperial period, disappears at a stroke in AD 6420. What is meant if not actual Ptolemaic 
silver coins, especially as we have a few instances where they are mentioned together with 'the 
emperor’s silver coins’? Furthermore, substantial numbers of Claudian tetradrachms are still found 
in hoards deposited a long time after Nero’s death30. If Nero tried to draw in the Claudian coins, the 
attempt failed.
To this last point Patrick Bruun would probably answer by re-iterating his statement that all this, 
‘would not, therefore, have gone very far to meet the demand of a mobilisation in the East’31. 
Michael Crawford’s view that we can explain the production of new coins by military expenditure32 
lurks in the background. Whatever its validity for the Roman republic33, it cannot be sustained for 
the Imperial period when Rome had a standing, professional army the soldiers of which got most 
of their ordinary pay only at discharge from fulltime service34. There may have been other expenses, 
but -  as I demonstrated in my book35 -  there is little, if any, connection between warfare and the

22 Letter from Milne to Currelly of 27th September 1911, now in Toronto. I am grateful to Mrs Alison Easson for 
providing me with a photocopy of the letter.

23 See provenance in J.G. Milne, op.cit. (note 7), nos. 238-247.
24 Thus, most prominently. J.G. Milne, op.cit., nos. 4949-4966, 4970-4975 and 4990-5010 (coins from Diocletian's 

reign).
25 RCA, I, pp. 105-106.
2(1 O p.cit. (note 15), pp. 75-76.
27 See my article (above note 3), p. 93, no. A 18.
28 Ib id ., pp. 92f.
24 See my article. On Denarii and Other Coin-Terms in the Papyri, Z P E  54 (1984), pp. 294f. The later, sudden 

reappearance of the term will not be discussed here.
3(1 See my article (above note 3), pp. 95ff. (hoards nos. A26-28, 36-37, 40. 43, 54, 58. 60. 69. 109 and 114).
31 Patrick Bruun, op.cit. (note 15), p. 76.
32 RRC , II, pp. 633ff.
33 Whereto see Christopher J. Howgego, Why Did Ancient States Strik Coins? NC 1990, pp. Iff.
34 See the documentary evidence presented by Robert O. Fink. R o m a n  M ilitary R ecords on  Papyrus, 1971. pp. 243ff.
35 RCA, I, p. 103.
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coin production in Alexandria during Nero’s reign. On the contrary Tacitus (.Annales XV, 46) tells 
us that AD 64 was a most peaceful year ever, and this exactly is when the large production of coins 
began in Alexandria.
It cannot be excluded that the tetradrachms produced during the early part of Claudius’ reign36 also 
had the effect of drawing in older and better coins, but if so, Nero (or whoever decided on it) acted 
on a greater scale, and Andrew Burnett's suggestion that actually the Neronian coins were struck on 
the Claudian standard37 runs against the observation that similar reductions (in weight or fineness) 
generally took place in other parts of the East during the years just preceding Nero’s reform of the 
denarius in AD 6438. I agree, however, when he proposes to explain the astonishing appearance of 
Augustus and Tiberius on Neronian reverses from year 13 'by reference to the constant type used on 
the tetradrachms of Tiberius’s reign’39, meaning to say that the demonetisation of Tiberian coins had 
now been completed (rather like the restored issues of denarii and aurei later made by Nerva and 
Trajan).
Based on new analyses of Neronian billon coins, Adriano Savio and Massimo Oddone40 have 
concluded that the Neronian silver standard oscillated in a much more varied way than appears 
from the analyses performed by Walker41. Admittedly, Walker’s X-ray fluorescence spectrometry 
has defects compared to the method used by the two Italian scholars. On the other hand, their 
method restricted the number of coins available for analysis and therefore implies a risk of 
fortuitousness. Even if their measurements are correct, I fail to see why the debasement meant an 
adjustment to the debased denarius of AD 64 rather than its predecessor.
This said, I can only agree when Adriano Savio concluded that such oscillations, some overstruck 
coins (from year 4), and the curious appearance of a didrachm (also in year 4) together disclose 
that the Alexandrian mint had barely sufficient silver to keep up the necessary production of 
tetradrachms42. By implication, the larger production of tetradrachms from year 10 onwards can 
have started only if a large amount of silver was sent to Alexandria (from Rome?).
Summing up on this point, I see no reason not to retain the following conclusions: a. After a pause 
in years 6-8, during which no billon coins were struck in Egypt, the mint of Alexandria in (the latter 
part of?) year 9 began producing tetradrachms on a new, debased standard, which, in the next 
year, was marked by a change of the obverse to a radiate head. b. The production was speeded up 
during years 10-12, the aim was to draw in the remaining better coins from the Ptolemaic period 
and Tiberius’ reign, and the aim was successful43. That the ultimate destination was Rome must 
remain a theory, of course, although tempting.
Admittedly, the silver profit would have been less if only coins from Cleopatra’s reign had been 
left from the Ptolemaic period. It may have been even much less if R.A. Hazzard’s conclusions are

36 On this see my article, The Roman Coins of Alexandria during the Reign of Claudius, RIN  XCIV (1D92), pp. 
9 Iff.

37 Andrew Burnett, Michel Amandry, Pere Pau Ripolles, Roman Provincial Coinage, I, 1990, p. 689.
38 Ibid., pp. 52f.
39 Ibid., p. 705.
40 Massimo Oddone - Adriano Savio, Indagine, mediante analisi per attivazione neutronica strumentale, del 

contenuto di alcuni tetradrammi alessandrini di Nerone, RIN  XCI (1989), pp. 13Iff.; Adriano Savio - Massimo 
Oddone, Ancore sul titolo del tetradrammo alessandrino di Nerone, NumAntCl 19 (1990), pp. 235ff.

41 D.R. Walker, The Metrology o f the Roman Silver Coinage, I, 1976, pp. 147ff.
42 Adriano Savio, II quarto anno alessandrino di Nerone nella documentazione numismatica, NumAntCl 17 (1988), 

pp. 22Iff. I made similar conclusions in RCA, I, p. 106.
43 RCA, I, pp. 104ff.
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tenable44. Wet chemical analysis shows only 33% silver in Cleopatra’s coins, contrary to the 64% 
measured by Walker45. Hazzard explains the difference by pointing out that Walker’s method can 
test only a thin layer of the surface and therefore will overestimate percentage of silver, which 
tends exactly to accumulate in the outer part of billon coins. Such explanation cannot wholly be 
contested, but then in the same way Walker’s method will also overrate the percentage of silver in 
the Imperial billon coinage, and his results therefore are still usable as comparable estimates. 
Incidentally, Hazzard is wrong in saying that anyone could distinguish the fine silver coinage from 
the debased coins, which looked brownish46. The silver concentration on the surface would have 
made the billon coins look more shining in Antiquity. The brownish surface seen today is due to 
later oxidation, whereby the copper will tend to leave the core of the alloy47.
In two recent ‘President’s Addresses’ T.V. Buttrey has warned against existing quantitative studies 
and even strongly insisted that we all give up any attempts of estimating the size of the original 
coin production since they are based on uncertain, fictitious, and even wrong premisses48 *. 
Surprising as it may seem, I agree: we will never be able to calculate the original amount of coins 
struck and circulating during Antiquity, and we can never claim truth for our estimates. Nor did I 
claim such truth. What I tried to do was to establish comparable estimates based on the same set 
of premisses.
As stated above, there were flaws in my calculations, nor can there be any doubt that existing 
premisses can be improved. This said, however, we should not give up such calculations altogether 
because they give us one way46 to overcome the antiquarian assumption that the present collections 
give a proper picture of the ancient coinage, which they certainly do not. Instead, we should be 
more cautious about the way we present our ‘results’ -  more cautious than I seem to have been (in 
order to arouse my readers’ attention).

ADDITIONAL REMARKS ON THE BRONZE COINAGE

As previously stated50, Andrew Burnett has convinced me that the following bronze coins of size 
V all belong to Claudius, not to Nero: eagle, year 4, ibis, year 13 and year 14. Recently, Richard 
Pincock has convinced me that the large bronzes previously ascribed to year 10 all are of year 1451.

44 R.A. Hazzard, The Composition of Ptolemaic Silver, JSSEA XX (1990), pp. 89ff„ esp. p. 97. I am grateful to 
Torben Holm-Rasmussen. Copenhagen, for having drawn my attention to this article.

45 D.R. Walker, op.cit., p. 142.
46 As note 44.
47 For this phenomenon see references in RCA, II, p. 29, note 48.
48 NC 1993, pp. 337ff. and NC 1994, pp. 34Iff.
46 For other ways see Christopher Howgego, The Supply and Use of Money in the Roman World, 200 B.C. to A.D.

300, JRS 82 (1992), pp. Iff.
50 See my article (above note 36), p. 98.
-‘)1 Nero’s Large Bronze Coinage for Egypt, NC 1995, pp. 266ff.
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CONSTANTINOPOLIS UND ROMA.
EINE MEDAILLONSERIE ZUR EINWEIHUNG 
VON CONSTANTINOPOLIS AM 11. MAI 330

Am 11. Mai des Jahres 330 nach Christus war es offiziell: das 
altehrwürdige Byzantion wurde unter dem neuen Namen 
Constantinopolis als neuer Mittelpunkt zumindest des römi

schen Osten eingeweiht. Vielfach und mit Recht wird in der Gründung der Residenz Constantino
polis auch die Abwendung Constantinus I. vom Heidentum gesehen. Sicherlich waren es aber über
wiegend militärisch-politische Gründe, die den Herrscher nach seinem Sieg über die Licinii veran- 
laßten, ein Gegengewicht zu Rom zu schaffen, das sozusagen an der Pforte zum Orient gelegen war1. 
Mit entscheidend waren dann vermutlich die Feiern zu seinen Vicennalien im Jahre 326 in Rom 
(325 n.Chr. hatte er sie in christlicher Form in Nicomedia begangen). Der hauptstädtische Adel 
war bemüht gewesen dieses Fest in besonderer, altergebrachter und damit urheidnischer Form zu 
gestalten -  dagegen empörte sich der Kaiser und verweigerte auch die Teilnahme daran, wodurch 
er sich den Haß der Römer (Senat und Volk) zuzog1 2.
Das mag allerdings nur noch ein, vielleicht der entscheidende, Anlaß gewesen sein, eine zweite 
Residenz im Osten zu gründen. Die Bauarbeiten für eine Erweiterung der seit der Zeit der Seve- 
rer im Aufstieg befindlichen Stadt hatten ja bereits gegen Ende 324, nach der Schlacht von Chry- 
sopolis (18. September 324)3, in der die Licinii niedergerungen worden waren, eingesetzt; der Kai
ser selbst soll -d e r  Legende nach -  den Umkreis der neuen Stadt bestimmt haben und bei 
der Konsekration, die im Jahre 328 vermutlich anläßlich der Grundsteinlegung der neuen Um
fassungsmauer stattgefunden hatte, waren sowohl heidnische Astronomen und Weihepriester 
als auch Vertreter des Christentums anwesend4 5.
Noch vor dieser feierlichen Handlung war es schon zur Namensabänderung gekommen und 
ab 326 -  wahrscheinlich im Zusammenhang mit den Vicennalienfeiern- wurde eine reichsrömi
sche M ünzstätte in der Stadt eingerichtet, die sofort beginnt, M ünzen in allen drei M etallen auszu
prägen".
Die Einweihungsfeier des Jahres 330, bei der mit dem Einzug des Hofes die Anhänger des Chri
stentums den Vorrang vor den heidnischen Kräften errangen, zeigt sowohl in der Münzprägung 
der verschiedenen Münzstätten als besonders in der von Constantinopolis aber auch von Nicome
dia ihren Niederschlag. Dabei sollte nicht vergessen werden, daß in diesem Jahr auch das 25 Jahr
jubiläum von Constantins Thronbesteigung gefeiert worden war. Die beiden zuletzt genannten

1 Vgl. dazu etwa: Joseph Vogt, Constantin der Große und sein Jahrhundert, München 1949, 221ff.; Patrick Bruun, 
RIC VII: Constantine and Licinius A.D. 313-337, London 1966, 77 und 562ff.

2 Vgl. dazu J. Vogt, a.a.O.
3 Vgl. P. Bruun, a.a.O., 77.
4 Vgl. J. Vogt, a.a.O.
5 Vgl. P. Bruun, a.a.O., 562ff.
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Ostmünzstätten bringen ein besonders reiches Programm, dessen Reverse vielsagend sind: GAV- 
DIVM ROMANORVM und GAVDIVM AVGVSTI NOSTRI sind wohl der Vierteljahrhundertfeier 
der Thronbesteigung zuzuzählen, PIETAS AVGVSTI NOSTRI spielt auf die Wiederherstellung von 
Byzantium/Constantinopolis an6 7 und die, vor allem in Rom ausgebrachten Medaillone auf 
CONSTANTINOPOLIS und freilich auch die URBS ROMA werden als Folles reichsweit in allen 
Münzstätten8 9 ausgegeben. Die Prägung für die Stadt Rom zeigt die Büste der Dea Roma im 
Avers, die Lupa mit den Zwillingen darüber 2 Sterne (der Dioskuren), auf der Rückseite. Con- 
stantinopolis wird auf die für sie gedachten Prägungen behelmt und mit Szepter dargestellt, im 
Revers spielt die Victoria im Nachen auf den Seesieg von Chrysopolis an und meint zugleich die 
Stadt als Beherrscherin der Meere.
Ganz aus dem Rahmen fällt allerdings eine Medaillonserie -  im Wert von 5 Siliquen -  die nur 
in der Münzstätte Constantinopolis hergestellt worden war. Es handelt sich um Prägungen aus 
“Silber” -  das allerdings nicht das auch in dieser Zeit bereits wieder übliche reine Silber darstellt, 
sondern eher den stark mit Silbersud versetzten Prägungen aus den Jahren 318/91’ der Münzstätte 
Treveri ähnelt.
Bisher war ein Typ bekannt, der auf der Vorderseite den Kopf Constantinus’ I geschmückt mit ei
nem Diadem (Lorbeer-Kassetten mit einem Stirnmedaillon als Abschluß) in einem glatten Linien
kreis zeigt. Der Kopf ist auffallend groß gestaltet und füllt das Münzrund aus. Die weitaus inte
ressantere Rückseite zeigt die Tyche von Constantinopolis nach r. thronend, wobei ihr Kopf und 
Oberkörper frontal dargestellt sind. Auf dem Haupt trägt sie eine Mauerkrone, das Gewand ist 
hoch gegürtet, im linken Arm hält sie ein Füllhorn, während sie mit der Rechten entweder in den 
Mantel greift, oder einen kleinen Zweig hält. Der Mantel selbst ist um Schoß und Bein geschlagen, 
das linke Bein ist leicht zurückgezogen, was zur Folge hat, daß der linke Fuß nur mit den Zehen
spitzen aufgestellt ist, der rechte vorgestellte Fuß ist auf ein Schiffsvorderteil aufgesetzt. Die Ty
che sitzt auf einem Thron, der eine hohe Rückenlehne aufweist und verziert ist10 11. Die Legende ist 
zweigeteilt und verläuft unüblich, nämlich jeweils senkrecht von oben nach unten; 1. hinter dem 
Thron steht: DN CONSTANTINVS, r. vor der Tyche MAX TRIVMF AVG. Im Abschnitt findet sich 
die Münzstättenangabe: MCONS +Offizinangabe11. Von diesem Typ sind bisher 5 Exemplare12 be
kannt. 2 Stücke liegen im Münzkabinett Berlin:
1. 16,82 g; Dm 29-30 mm; Msz: MCONSB = Dressei 199; = F. Gnecchi, 7 medaglioni romcini, 
Milano 1912, Taf. 28/11 (Abb. 1:1).
2. 15,48 g; Dm 30-31 mm; Msz: MCONSZ = Dressei 200, im RIC nicht genannt! (Abb. 1:2).
Ein weiteres Exemplar wird im Kopenhagener Münzkabinett verwahrt:
3. 15,15 g; Dm 30 mm; Msz: MCONSA = Gnecchi Taf. 28/13 (Abb. 1:3).

GÜNTHER DEMBSKI

6 Vgl. P. Bruun, a.a.O., 54f.
7 Vgl. P. Bruun, a.a.O., 337f„ Nrn. 342-349.
8 Siehe etwa Guido Bruck. Die spätrömische Kupferprägung, Graz 1961, 71ff. (Urbs Roma), bzw. 9ff. (Con

stantinopolis).
9 Vgl. P. Bruun, a.a.O., 181f„ Nrn. 208A-212.
10 Die Beschreibung folgt Heinrich Dressei. Die römischen Medaillone des Münzkabinetts der staatlichen Museen zu 

Berlin, Berlin 1973, 328f.
11 Vgl. P. Bruun, a.a.O., 578, Nr. 53.
12 Vgl. J. Friedländer, Die auf die Gründung von Constantinopel geprägte Denkmünze, ZNum, Berlin 1876, 125f. 

Er kennt außer den hier gebrachten 4 Exemplaren noch ein 1814 bei Trier gefundenes Stück, das MCONSI als 
Münzstättenzeichen hat und 17,5 g wiegt; außerdem erwähnt er noch 2 weitere, deren Existenz allerdings nicht 
sicher nachweisbar sei.
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Das vierte bekannte Stück liegt in Milano (Brera):
4. 15 g; Dm 28 mm; Msz: MCONSS = Gnecchi Taf. 28/12 (Abb. 1:4).
Einhellig war man schon sehr früh der Meinung, daß es sich bei diesen eigenartigen Prägungen 
um Stücke handelte, die anläßlich der Einweihung von Constantinopolis ausgebracht worden wa
ren13. Die Rückseitendarstellung, auf der die Stadt selbst als Anthousa14 dargestellt ist, weist einen 
starken Bezug zu den Constantinopolis und Constantinopolis-Victoria Typen der römischen 
Bronzemedaillons auf.
Vor kurzem tauchte auf dem deutschen Münzmarkt15 ein sensationelles Gegenstück zur eben 
besprochenen Serie auf, das ein völlig neues Licht auf das Festprogramm der Einweihung von 
Constantinopolis wirft. Das Stück gehört sowohl vom Metallcharakter her als auch vom Gewicht 
und seinen Stilkriterien exakt in das gerade Beschriebene.
Die Vorderseite nimmt der große breite Kopf des Herrschers ein, der mit einem Lorbeer-Kasset
tendiadem mit einem Stirnjuwel geschmückt ist, das Ganze wird von einem Stabrand umgeben. 
Der Revers hat dieselbe Legende in der gleichen Aufteilung, nämlich links senkrecht von oben 
nach unten verlaufend: DN CONSTANTINVS und rechts in der gleichen Richtung: MAX TRIVMF 
AVG; das Münzstättenzeichen im Abschnitt lautet MCONSS. Dargestellt ist eine nach r. sitzende 
Thronende, deren Oberkörper und Gesicht frontal gezeigt werden. Sie ist behelmt, bekleidet mit 
einem Chiton, der die rechte Brust entblößt läßt. In der an den Körper gelegten Rechten hält sie 
einen Globus, mit der erhobenen Linken ein vermutlich auf dem Thron aufgestütztes Szepter, der 
rechte Fuß ist leicht nach vorne gestreckt, der linke etwas nach hinten gezogen und auf einen 
rechteckigen Schemel aufgestellt. Rechts lehnt an dem breiten, hohen und reichverzierten Thron 
ein hochovaler Schild (Abb. 2:5, 5a).
Das Stück wiegt 17,92 g, Dm 31 mm. Auf der Vorderseite ist auf der Wange eine flache gegabelte 
Einritzung, eine Beschädigung, die vor der Auktionierung geschickt retuschiert worden war16. 
Wird noch im Auktionskatalog bei der Beschreibung der Rückseitendarstellung von einer 
“ Constantinopolis ” gesprochen, die r. thronend nach vorne blickt, so liest man einige Zeilen wei
ter “ die Attribute der Constantinopolis entsprechen denen der Dea Roma”, womit eigentlich 
schon auf das bisher so völlig Neue hingewiesen wird: es handelt sich tatsächlich um die Darstel
lung der sitzenden Dea Roma, wie sie schon seit den Münzen Neros bestens überliefert ist: schon 
dort läßt der -  allerdings kurze -  Chiton nach Art der Amazonen die rechte Brust entblößt. Die 
Attribute, die ursprünglich eine Victoriola und ein kurzes Parazonium oder eine Lanze sein kön
nen, wechseln sehr häufig17. Jedenfalls ist dann das Bild der Roma in der späten Kaiserzeit ver- 
christianisiert: die “Göttin” erhält christliche Symbole, das Christus-Monogramm oder das 
Kreuz18.
Auf unserem Stück ist noch die altergebrachte, sozusagen voll-heidnische Version der Dea Roma 
abgebildet, wie sie uns heute auf den Prägungen zu Beginn des vierten Jahrhunderts nach Chri
stus überliefert ist, die ja damals auch noch im Inventar der Reversbilder durchaus bekannt gewe
sen sein mußten. In ihrer Gesamthaltung ist sie am ehesten mit der Darstellung auf einem Argen-

13 Vgl. J. Friedländer, a.a.O.
14 Vgl. P. Bruun, a.a.O., 578, Anm. 53.
15 Giessener Münzhandlung Dieter Gorny GmbH, München, 71. Auktion vom 3. Mai 1995, Nr. 856.
16 Das Stück wurde mir in Wien freundlicherweise zum eingehenden Studium vorgelegt: dabei konnte dieser 

Kratzer verifiziert werden, der wegen seiner Flachheit lediglich mit einer Farbretusche ausgebessert worden 
war.

17 Vgl. Max Bernhart, Handbuch zur Münzkunde der römischen Kaiserzeit, Halle 1926, 66.
18 Vgl. M. Bernhart, a.a.O.
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teus des Maxentius aus der Ms Rom zu vergleichen19, wo sie -  zwar nach links sitzend -  ebenfalls 
die rechte Brust entblößt, einen Fuß angezogen, den anderen gestreckt und ein langes auf dem 
Boden aufgestelltes Szepter in der Hand hat. Hier hält die Göttin allerdings die schon oben zi
tierte Victoria (Abb. 2:6). Noch näher verwandt mit unserem Bild ist die Abbildung, die auf ei
nem Follis der Münzstätte Ticinum, ebenfalls des Maxentius, anzutreffen ist20. In einem Tempel 
krönt eine nach r. eilende Victoria die vor ihr nach 1. sitzende Dea Roma, die sich auf ein Szepter 
stützt und in der Rechten einen Globus hält (Abb. 2:7).
Abschließend darf also festgehalten werden, daß mit der Erhebung von Constantinopolis zur 
zweiten Reichshauptstadt21 -  zum anderen Rom -  durch Constantinus I. eine offenbar sehr aus
gewogene Propaganda in der Ausprägung von Münzen und Medaillonen betrieben worden war. 
Wie unser 5 Siliquen Stück zeigt, war man offenbar bemüht, nicht nur die neue Rolle der Stadt am 
Bosporus hervorzuheben. Neugeschaffenen Serien bzw. Bildern mit der Verherrlichung der Con- 
stantinsstadt wurden immer Pendants gegenübergestellt, die die alte und immer noch bestehende 
und noch mächtige Reichshauptstadt Rom zeigten bzw. auf sie anspielten. Nur so konnte neben 
der alten Metropole auf der italischen Halbinsel die neue am Tor zum Osten installiert und ver
herrlicht werden ohne die mitunter zwar schon überholten, aber dennoch sehr einflußreichen In
stitutionen Roms rebellisch zu machen.

GÜNTHER DEMBSKI

19 Vgl. C.V.H. S u th e r la n d ,  RIC  VE From Diocletian’s Reform (A.D. 294) to the Death o f Maximinus (A.D. 313), 
London 1967, Taf. VI, Abb. 143.

20 C.V.H. Sutherland, a.a.O, Taf. IV, Abb. 107.
21 Vgl. Ernst Kornemann, Römische Geschichte, Stuttgart 1954, 348.
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Abb. 1. Medaillon (5 Siliquen) des Constantinus I. - Rv.: Constantinopolis. 1: Berlin: Dressei 199; 
2: Berlin: Dressei 200; 3: Kopenhagen: Gnecchi Taf 28/13; 4: Milano: Gnecchi Taf 28/12.
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Abb. 2. 5 und 5a: Medaillon (5 Siliquen) des Constantinus I. Neuer Typ. Rv.: Roma. 6: Maxentius. 
Ms Rom. Argénteas. 7: Maxentius. Ms Ticinum. Follis.



LES TORTUES D ’ÉGINE À CHYPRE

ANNE DESTROOPER-GEORGIADES Les monnaies d’Egine ont particulièrement retenu l'at
tention de Mando Oeconomidès comme le prouvent 
les nombreux articles qu’elle leur a consacrés. Ces tor

tues qui, au Ve siècle, avaient une réputation internationale1, se trouvent parfois loin d’Egine, 
entre autres dans les trésors enfouis en Méditerranée orientale1 2. Toutefois, à ce jour aucune 
monnaie intacte d’Egine ne semble avoir été trouvée dans l’île de Chypre. En revanche, quelques 
tortues ont servi de flan pour la frappe de monnaies chypriotes : dans l’atelier de Kition pour les 
statères d’Azbaal (450-425/20 av. J.-C.), pour les statères de Baalmelek II (425/20-400) rarement 
-  ces pièces représentent au droit Héraklès marchant à dr., au revers un lion sautant sur un cerf 
avec au-dessus le nom du roi en caractères phéniciens -, et dans celui de Paphos moins fréquem
ment et uniquement pour les statères de Stasandros (deuxième moitié du Ve siècle) -  ces pièces 
représentent au droit un taureau debout à g., au revers un aigle debout à g. et devant un petit 
vase, à g. et à dr. la légende en syllabique chypriote indiquant le titre et le nom du roi3. Les deux 
variantes de tortues, traditionnellement appelées tortue de mer et tortue de terre, ont été sur

1 Sur la renommée internationale des tortues voir entre autres C.M. Kraay, Archaic and Classical Greek Coins, 
Londres 1976, pp. 41-42; C. Arnold-Biucchi, L. Beer-Tobey, N.M. Waggoner, A Greek Archaic Silver Hoard 
from Selinus, ANSM N  33 (1988), p. 20.

2 Sur la circulation des monnaies d’Egine : H. Winterscheidt, Aigina. Eine Untersuchung iiber seine Gesellschaft 
and Wirtschaft, Würzburg 1938, pp. 56-57; R.R. Holloway, The Elder Tardes o f Aigina, Ph.D. Princeton, 1960, 
pp. 20-24; C.M. Kraay, Hoards, Small Change and the Origin of Coinage, JHS 84 (1964), pp. 78-79; C.M. 
Kraay, op.cit. (note 1), p. 44; B.F. Holle, Historical Considerations on the Origins and the Spread o f Greek Coin
age in the Archaic Age, Diss. Ph.D. Michigan, 1978, p. 182; Th.J. Figueira, Aegina. Society and Politics, Ph.D. 
Pennsylvania, 1977, réimpression et révision, 1986, pp. 127-131, 139-143. Sur la dispersion des tortues éginé- 
tiques dans le Proche-Orient et en Egypte: Th.J. Figueira, ibid., pp. 125-130; sur les liens commerciaux entre 
la Grèce, Athènes, Egine et l'Egypte : ibid., pp. 251-264.

3 Des tortues de mer ont servi de flan à au moins quatre statères d’Azbaal de Kition : ANS = S.P. Noe, Coun- 
termarked and Overstruck Greek Coins at the ANS, ANSM N  6 ( 1954), pp. 89-90. pi. XIV, 1 (Fig. 1:1); ANS, 
coll. Gunther 10 (Fig. 1:2); BN 671 = de Luynes 2972 (Fig. 1:3); AM, vente Grantley 2207 = J.E. Milne, 
Overstruck Cypriote Staters, NC 1945, p. 78, fig. 1 (Fig. 1:4) ; à au moins un statère de Baalmelek II (?) : ANS, 
coll. Gunther 18 (Fig. 1:5); des tortues de terre à au moins cinq statères d’Azbaal de Kition: ANS = IGCH 
1254 = Noe, op.cit., pi. XIV, 2 (Fig. 1:6); ANS = IGCH 1820 = ANSM N  15 (1967), p. 6 n° 16 (Fig. 1:7); Smith
sonian DC 20560, coll. Norman Stock (Fig. 1:8) ; AM, don E.S.G. Robinson, mars 1967 = NC 1969, p. 20, pi. XVI, 
14 (Fig. 1:9); collection privée aux Etats-Unis: L. Cancio, Citium y las estateras de Egina, GacNum 62 (1981), 
pp. 9-10 (Fig. 2:10); peut-être BM 1923-11-5-6 (Fig. 2:11); apparemment vente NFA 33, 1994, 1423 (Fig. 
2:12); collection privée à Chypre (Fig. 2:13). Dans plusieurs cas le droit surfrappé d’Egine n’est pas clair; il 
peut figurer une tortue de mer ou de terre surfrappée par un statère d'Azbaal : A. Dewing Coll. 2518 (Fig. 2:14) 
-  l’attribution de la monnaie à Azbaal est certaine puisque le revers est frappé avec le même coin que BM 1923- 
11-5-6, sur lequel le nom d’Azbaal est bien lisible (L. Mildenberg, S. Hurter, The Arthur C. Dewing Collection of
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frappées. Celles-ci ont été frappées en grande quantité au début du Ve siècle et au début de la 
deuxième moitié du Ve siècle av. J.-C.4.
Pour plusieurs raisons, il peut paraître étrange que peu de monnaies éginétiques -  et sous la 
forme de monnaies surfrappées uniquement -  aient été trouvées à Chypre. Premièrement, Pile 
connaissait l'économie monétaire depuis la fin de l'époque archaïque et dès lors des monnaies 
ont très régulièrement été frappées dans plusieurs ateliers de l’île5. Toutefois on constate que des 
monnaies non chypriotes des époques archaïque et classique ont rarement été trouvées dans l’île. 
Par exemple, les monnaies de la Grèce trouvées à Chypre se limitent à quelques pièces attiques 
et quelques petites dénominations d'autres ateliers6. Chypre utilisait uniquement la monnaie qui 
était frappée dans l’île même. La monnaie grecque n’y a pas circulé en tant que telle. 
Deuxièmement, les liens de Chypre avec la Grèce sont bien attestés à l’époque classique. Ils se 
sont concrétisés aussi bien dans les domaines politique, militaire et commercial que culturel7. 
Toutefois, ils concernent essentiellement Athènes. En revanche, à Egine seule une indication 
précise de liens avec Chypre a été repérée, à savoir l’épitaphe d’un Chypriote de Kalaminou 
(près de Salamine à Chypre), datant du Ve siècle8. Aucun texte non plus ne signale des relations 
politico-militaires entre Chypre et Egine en particulier, ni aucun vestige de relations commer
ciales ou culturelles. Notons pourtant qu’à l’époque classique sculptures, terres cuites comme 
céramiques chypriotes sont rarement trouvées hors de Chypre et seulement au début de cette 
période : à ce moment-là, la céramique chypriote n’était plus de mode et elle avait perdu beau
coup de son originalité, de sorte qu’elle n’est même pas toujours reconnue, quand elle est de fa

Greek Coins (ACNAC), New York 1985, p. 153, l’attribuent à Azbaal à cause de la surfrappe) ; selon CH II 28, 
une monnaie d’Azbaal dans ce trésor est surfrappée sur une monnaie éginétique non identifiée (aucune mon
naie de ce trésor dispersé n’est illustrée). Au moins cinq statères éginétiques dont le type de la tortue est diffici
lement identifiable, sont surfrappés par des statères de Stasandros de Paphos: ANS, coll. Adra Newell, 1967 
(peut-être sur une tortue de terre) (Fig. 2:15) ; ANS coll. Kelley, 1977 (Fig. 2:16); SNG Great Britain III, The 
Lockett Collection, 5, Londres 1949, 3070 = vente 21-23/2/1961, 2533 = vente Spink 46, 1985, 139 (Fig. 2:17); 
AM, don E.S.G. Robinson nov. 1965 = vente Leu (Fig. 2:18); Alpha Credit Bank, Athens Numismatic 
Collection. Il est évident que l’inventaire des monnaies éginétiques surfrappées à Chypre n’a pas la prétention 
d’être complet. De plus, il est souvent très difficile d’identifier le type surfrappé : G. Le Rider, Contremarques 
et surfrappes dans l’Antiquité grecque, Numismatique antique. Problèmes et méthodes. Actes du Colloque de Nan
cy 27.9-2.10.1971 (Etudes d'archéologie classique IV, Annales de l’Est publiées par l’Université de Nancy II, Mé
moire n° 44), Nancy-Louvain 1975, pp. 47-48, comme par exemple certains statères d'Azbaal : ANS = IGCH  
1275 (peut-être sur une tortue?) (Fig. 3:19); BM 1912-10-13-3 (Fig. 3:20); A. Destrooper-Georgiades, Les 
monnaies chypriotes dans la collection d’Adonis Kyrou,Æd 36 (1981), Meletes, p. 201, n° 5 = Collection Weber 
n° 7689 (F i g. 3:21) ; vente G. Hirsch 160, lot 257 (F i g. 3:22) ; un statère de Stasandros : BN 749 (F i g. 3:23).

4 C.M. Kraay, op.cit. (note 1), pp. 42, 44, 46, 47; L. Beer-Tobey, A Revised Chronology of Aegina’s Coinage 
from its Inception until the Time of Alexander (abstract of the paper delivered at the Xlth International Nu
mismatic Congress, Brussels, July 1991, p. 35).

5 A. Destrooper-Georgiades, Manuel de numismatique chypriote archaïque et classique (Sites et Monuments, Ecole 
française d’Athènes) : en préparation.

6 A. Destrooper-Georgiades, La dispersion des monnaies chypriotes des périodes archaïque et classique. Sa signi
fication dans le cadre des relations nationales et internationales de Chypre (Bibliotheca o f the Hellenic Numismat
ic Society), sous presse.

7 A. Destrooper-Georgiades, op.cit. (note 5).
8 O. Masson, Le dialecte chypriote de Salamine, Salamine de Chypre, histoire et archéologie. Etat des recherches, 

Lyon 13-17 mars 1978 (Colloques internationaux du CNRS n° 578), Paris 1980, p. 190.
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brication commune, pour servir de récipient à la marchandise4. A Chypre même, nous sommes 
également mal informés sur la présence de gens ou de produits d’Egine. Nous n’en avons pas de 
monuments littéraires ni archéologiques. Il s’ensuit que notre documentation sur les relations 
entre Chypre et Egine est très restreinte. Par ailleurs, aucun témoignage ne nous est parvenu 
qui date précisément de la deuxième moitié du Ve siècle, l’époque où les monnaies éginétiques 
ont été surfrappées à Chypre.
Aussi peut-on se demander pour quelles raisons, comment et en quelle quantité les monnaies 
éginétiques sont arrivées à Chypre. Chypre ne possédant pas de mines d’argent, importait-elle 
des monnaies d'Egine? Mais Egine ne possédait pas non plus ses propres mines d’argent. Elle 
s’approvisionnait en argent à Siphnos, en Attique et dans la région thraco-macédonienne entre 
autres9 10 11. De plus, différents coins monétaires ont été utilisés pour surfrapper les monnaies 
d’Egine à Kition -  en revanche, à Paphos toutes les monnaies surfrappées de Stasandros 
semblent frappées par les mêmes coins11. On peut donc mal imaginer que les tortues aient été 
acquises en quantité en une seule fois comme métal -  que ce soit par exemple le produit d’un 
butin militaire ou du commerce -, bien que Chypre en manquât terriblement, pour être aussitôt 
remises en circulation12.
Ou bien l’arrivée de ces monnaies était-elle due au hasard, quelques monnaies ayant été empor

9 E. Gjerstad, The Cypro-geometric, Cypro-archaic and Cypro-classical Periods. The Swedish Cyprus Expedition, 
IV 2, Stockholm 1948, ρρ. 488-489. Quelques figurines en terre cuite dites néo-chypriotes, datant d’avant 575 
J.-C., et de la céramique de type Bichrome IV, d’avant 500, ont été mises au jour dans le temple d’Apollon et 
d'Aphaia: ibid., pp. 336, 269; G. Schmidt, Kyprische Bildwerke ans dem Heraion von Samos (Samos VII), Bonn 
1968, pp. 113, 119.

10 Sur l’approvisionnement d’Egine en argent: R.R. Holloway, op.cit. (note 2), pp. 43-46; C.M. Kraay, op.cit. 
(note 1), p. 42; I. Hahn, Foreign Trade and Foreign Policy in Archaic Greece, Trade and Famine in Classical 
Antiquity (Proceedings o f the Philological Society, Suppl. VIII), Cambridge 1983, pp. 33-34; Th.J. Figueira, op.cit. 
(note 2), pp. 146-149.

11 BM 1923/21/5/6, ANS 1254, coll, privée Etats-Unis, Dewing 2518, AM, don E.S.G. Robinson nov. 19655, peut- 
être toutes des tortues de terre, ont été surfrappées par le même revers d’Azbaal ; les autres monnaies surfrap
pées par Azbaal sont de coins différents.

12 La monnaie comme objet de commerce dans les pays à économie non monétaire du Bassin méditerranéen 
oriental : E. Will, Les sources des métaux monnayés dans le monde grec, Numismatique antique. Problèmes et mé
thodes. Actes du Colloque de Nancy, 27.9-2.10.1971 (Etudes d'archéologie classique IV. Annales de l’Est publiées 
par l’Université de Nancy II, Mémoire n° 44), Nancy-Louvain 1975, p. 100, n. 15 ; C. Roebuck, Ionian Trade and 
Colonization (Monographs on Archaeology and Fine Arts IX), New York 1959, pp. 69-70; E. Will, La Grèce ar
chaïque, 2e Conférence internationale d ’histoire économique, Aix-en-Provence 1962, Paris 1965, p. 57 ; M. Austin, 
Greece and Egypt in the Archaic Age, Cambridge 1970, pp. 38-39 ; M. Austin, P. Vidal-Naquet, Economies et so
ciétés en Grèce ancienne (périodes archaïque et classique). Textes choisis, Paris 19722, p. 73 ; E. Will, Le monde grec 
et l'Orient. Tome I. Le Ve siècle (510-403), Paris 19802, p. 666. Selon C.M. Kraay, op.cit. (note 2), pp. 87-89, 
seules les monnaies thraco-macédoniennes et athéniennes étaient destinées à l’exportation pour le métal; voir 
aussi C. Roebuck, Trade, dans CAH IV, 19882, p. 443. Dans ces pays d’autres monnaies sont également abon
dantes, entre autres les monnaies d’Egine (cf. note 2); aussi Th.J. Figueira, op.cit. (note 2), pp. 130-131, sou- 
ligne-t-il qu’au début du Ve siècle av. J.-C., les tortues ne servaient pas pour le commerce du métal mais comme 
moyen d’échange aux commerçants éginètes; C.M. Kraay, op.cit. (note 1), p. 47, suggère qu’après 431 av. J.-C., 
les statères éginétiques circulaient comme billon, de sorte qu’ils sont surfrappés à Chypre et en Crète. Toutefois, 
à Chypre certains statères éginétiques étaient probablement déjà surfrappés avant cette date par Azbaal, puis
qu’ils n’y avaient pas cours (une chronologie précise du monnayage d’Azbaal n’a pas encore été établie ; de plus, 
la date finale du règne d’Azbaal n’est pas connue. Elle se place vers 425-420 av. J.-C.).
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tées par des Chypriotes, des gens d’Egine ou d’ailleurs13. Comme elles proviennent d’une cité 
commerciale réputée, spécialisée dans le commerce de produits d’autres régions, entre autres 
d’Egypte14, il est bien possible qu’elles soient arrivées à Chypre avec des négociants qui voya
geaient entre l’Egypte et Egine.
Ces monnaies de grande valeur peuvent aussi avoir quelque rapport avec les expéditions mili
taires grecques à Chypre ou dans les régions avoisinantes: en Asie Mineure méridionale, au 
Proche-Orient ou en Egypte. Si nous avons repéré des Athéniens faisant campagne à Chypre et 
en Méditerranée orientale, nous ne possédons en revanche aucun témoignage concernant des 
Eginètes, mais comme nos sources sont très lacunaires, nous nous garderons bien d’en tirer des 
conclusions négatives. Notons que les témoignages de Thucydide et de Xénophon concernant 
la fixation des soldes en monnaie éginétique, datent du dernier quart du Ve siècle, au temps du 
siège de Potidée et de la campagne des Dix Mille. Néanmoins, il semble peu probable que ces 
campagnes soient la raison de l’arrivée des tortues à Chypre, d’une part parce que la guerre du 
Péloponnèse ne semble pas avoir attiré des Chypriotes, d’autre part parce que la campagne de 
Cyrus est plus tardive que la frappe des monnaies d’Azbaal et probablement de Stasandros15.
Du reste, la monnaie en tant que pièce de métal précieux était probablement un mode d’échange 
toujours apprécié à Chypre et elle a vraisemblablement servi de produit d’échange non seule
ment aux commerçants et aux militaires mais également aux navigateurs, aux voyageurs et autres 
gens d’Egine et d’autres régions, qui faisaient escale à Chypre.
Signalons que le poids des monnaies d’Egine, 12,20 grammes environ, est légèrement plus éle
vé que celui requis pour les monnaies chypriotes qui pèsent 11,10 grammes environ. Ceci ne 
semble pas avoir été un obstacle à leur surfrappe: le poids fut ajusté. Il n'a donc pas nécessaire
ment joué un rôle dans le choix des monnaies à surfrapper16. De plus les monnayeurs ont sur
frappé indifféremment leur droit ou leur revers sur le droit ou le revers de la monnaie d’Egine.
Il est fort probable que davantage de monnaies éginétiques sont arrivées -à Chypre, mais, 
n’ayant pas cours dans File, elles y auront normalement été fondues ou soigneusement surfrap
pées -  une opération plus rapide que la fonte et la préparation des flans des monnaies -, de 
sorte qu’elles ne sont plus reconnaissables. Pour des raisons encore inexpliquées, certaines ont

13 Les monnaies éginétiques sont emportées par des gens qui ne sont pas nécessairement d’Egine : H. Winter- 
scheidt, op.cit. (note 2), p. 57.

14 Pour les liens commerciaux d’Egine avec l’Egypte: C.M. Kraay, op.cit. (note 1), p. 42; Th.J. Figueira, op.cit. 
(note 2), pp. 237-264.

15 Soldes fixées en monnaies éginétiques: Thucydide III 17.4; V 47.6; Xénophon, Helléniques, V 2.20-22; J.A. 
Krasilnikoff, The Regular Payment of Aegean Mercenaries, Classica et Mediaevalici 49 (1993), pp. 80-81, 90. 
Jusqu’à présent la chronologie des monnaies de Paphos n’est pas très précise ; aussi ai-je entrepris son étude.

16 S.P. Noe, op.cit. (note 3), p. 89. Néanmoins, les statères éginétiques, plus lourds d’à peine un gramme, sont 
plus souvent et visiblement surfrappés que les tétradrachmes attiques qui pèsent presque six grammes de plus; 
C.H.V. Sutherland, Overstrikes and Hoards: The Movement of Greek Coinage down to 400 B.C., NC 1942, 
p. 6, a signalé des exemples où la réduction du poids pour surfrappe était exceptionnel. Sur la pratique de sur
frapper en général : G. Le Rider, op.cit. (note 3), pp. 46-47 ; C.H.V. Sutherland, op.cit., p. 6 ; J.P. Barron The Sil
ver Coins of Samos Come on Age, Numismatic Studies in Memory o f C.M. Kraay and O. Mérkholm, G. Le Rider, 
K. Jenkins, N. Waggoner, U. Westermark (éds). Publications d'histoire de l'art et d ’archéologie de l'Université ca
tholique de Louvain LIX (Numismática Lovaniensia 10), Louvain-la-Neuve 1989, p. 14.
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été mal surfrappées -  parce que souvent travaillées à froid17 -  puisqu’elles ont laissé des traces 
du type originel qui ne sont pourtant pas toujours facilement identifiables18 * (quand la surfrappe 
est bien faite, le plus fréquemment à chaud, les types monétaires ne peuvent plus être recon
nus14). Il semble donc qu’en cas d’urgence ou par souci d’économie le procédé de la surfrappe 
-  technique rapide et peu coûteuse -  ait été appliqué à ces pièces20.
Malheureusement, aucune étude systématique des monnaies surfrappées n’a encore été entre
prise, à l’exception de celle de C.H.V. Sutherland21. Aussi n’a-t-on pas d’idée bien précise sur 
les monnaies qui ont été surfrappées: des monnaies courantes mais qui n’ont pas ou plus cours 
sur le site où elles ont été surfrappées22, monnaies indésirables23? Toutefois, ces monnaies 
peuvent donner des indications intéressantes par exemple sur la situation politique ou écono
mique dans une cité, sur la chronologie relative des pièces traitées24, sur la circulation moné
taire25 26, sur les routes commerciales, sur les liens commerciaux et politiques entre deux villes, 
états ou régions entre autres20.
En l'occurrence, les monnaies d’Egine surfrappées à Kition constituent un élément important 
pour la datation du monnayage du roi Azbaal de Kition. Ce roi est connu par ses monnaies sur 
lesquelles son nom est clairement gravé et par une inscription trouvée à Idalion27, mais la pé
riode de son règne ne l’est pas. Elle est datée d’avant 470 av. J.-C. environ ou d’après 450 av. 
J.-C. environ, selon la date proposée pour la prise d’Idalion, attestée par l’inscription citée 
puisqu’elle désigne Azbaal comme roi de Kition et d’Idalion, alors que son prédécesseur, 
Baalmelek 1er, est désigné comme roi de Kition uniquement28. Les tortues de mer, puis de terre

LES TORTUES D’ÉGINE À CHYPRE

17 G. Le Rider, op.cit. (note 3), p. 48.
18 G. Le Rider, loc.cit. (note 3); T. Hackens, La circulation monétaire, questions de méthode, Numismatique 

antique. Problèmes et méthodes. Actes du colloque de Nancy du 27.9-2.10.1971 (Etudes d'archéologie classique 
IV. Annales de l’Est publiées par l’Université de Nancy II, Mémoire n" 44), Nancy-Louvain 1975, p. 214; M. 
Thompson, Hoards and Overstrikes: The Numismatic Evidence, Expedition. Bulletin o f the University Museum of 
the University o f Pennsylvania 21, 4 (1979), p. 4L

14 G. Le Rider, op.cit. (note 3), p. 48.
20 C.M. Kraay, Greek Coinage and Warfare, Ancient Coins o f the Graeco-Roman World, The Nickle Numismatic 

Papers, R. Heckel, R. Sullivan (éds), Waterloo-Ontario 1984, p. 3; G. Le Rider, op.cit. (note 3), pp. 51-52; 
C.H.V. Sutherland, op.cit. (note 16), pp. 10-11.

21 C.H.V. Sutherland, op.cit. (note 16), pp. 1-17.
22 Ibid., p. 6.
23 C.M. Kraay, op.cit. (note 2), p. 78.
24 G. Le Rider, op.cit. (note 3), p. 54.
25 Ibid., pp. 54-55.
26 C.H.V. Sutherland, op.cit. (note 16), p. 7.
27 Ph. Berger, Une nouvelle inscription royale de File de Chypre, CRAI. 4e sér., 15, 1888 (Comptes rendus des 

séances de Tannée 1887). pp. 203-210; J.P. Six, Monnaies grecques, inédites et incertaines, NC 1888, pp. 123-128; 
Ch. Clermont-Ganneau - J.-P. Chabot (éds), Répertoire d'Epigraphie Sémitique, I, 6, Paris 1904, pp. 343-344, 
n° 453 : réédition de cette inscription.

28 La prise d'Idalion est datée par des critères archéologiques, en particulier par la datation de la céra
mique trouvée sur le site, de 470 av. J.-C. ou de peu après par E. Gjerstad, op.cit. (note 9), pp. 436, 480; O. 
Masson, Inscriptions chypriotes syllabiques. Recueil critique et commenté (Etudes chypriotes I, EFA), Paris 
19832, pp. 235, 250, 273; V. Karageorghis, Cyprus. From the Stone Age to the Romans. Londres 1982, p. 163; 
M. Yon, Le royaume de Kition. II. Epoque classique, Studia Phoenicia 9, Numismatique et histoire écono
mique phéniciennes et puniques, Actes du colloque tenu à Louvain-la-Neuve, 13-16 mai 1987, T. Hackens, G. Mou-
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surfrappées placent son règne du moins en partie après 457, ou plutôt après 446 av. J.-C., quand 
les premières tortues de terre ont été frappées, comme l’a bien souligné Mando Oeconomidès29. 
En revanche, ni le nombre des monnaies éginétiques, ni la raison pour laquelle elles ont pris 
une telle destination, ni la façon dont elles y sont parvenues, ni leur fonction à Chypre ne 
peuvent être déterminés avec précision. Les rois de Chypre, plus précisément les rois de Kition 
régnant pendant la deuxième moitié du Ve siècle et le roi Stasandros de Paphos, gouvernant 
pendant la même époque, avaient-ils un besoin urgent d’argent pour des raisons politiques, mili
taires, économiques, sociales ou religieuses ? Comme d’autres monnaies ont également été sur
frappées par Azbaal, par exemple des monnaies d’Athènes et d’Amathonte30, il semblerait que 
le roi de Kition en avait besoin. Les monnaies surfrappées à Kition et à Paphos illustrent-elles 
alors des circonstances bien définies où elles étaient utilisées ? Rien n’est moins certain, puisque 
l’échantillon de monnaies est trop peu important et les autres témoignages trop incomplets.

charte (éds), Publications d'histoire de l’art et d'archéologie de l ’Université catholique de Louvain LVIII (.Numismá
tica Lovaniensia 9), Louvain-la-Neuve 1992, p. 245 ; d’environ 450 ou de juste après, date fondée sur la fin pro
bable de la frappe de monnaies dans l’atelier d’Idalion, suggérée par une monnaie surfrappée de Baalmelek 1er 
sur une monnaie d’Idalion, par la date de l’enfouissement de trésors qui contiennent de monnaies similaires et 
par le nombre de monnaies du même style qui portent clairement une inscription : G.F. Hill, BMC Cyprus, pp. 
xxxii, lii; id.,A History o f Cypms, I, To the Conquest o f Richard Lion Heart, Cambridge 1940, pp. 125, 154-155 ; 
Babelon, Traité, Ile partie, Description historique, vol. 2, col. 736 ; C.M. Kraay, op.cit. (note 1), p. 306 ; H.J. Watkin, 
The Development o f Cities in Cyprus from the Archaic to the Roman Period, I, Ph.D. diss., Columbia University, 
New York 1988, Ann Arbor 1990, p. 19; pour une nouvelle lecture du passage de Diodore de Sicile XII 3-4, 
concernant le siège en 449 av. J.-C. de Kition par Cimon et d’une autre ville chypriote à identifier probablement 
comme Idalion plutôt que Marion, suivi de la conquête d’Idalion par Azbaal : H.B. Mattingly, The Jordan Floard 
(.IGCH 1482) and Kimon’s Last Campaign,/lc/e.v du lOème Congrès International de Numismatique, Londres, sep
tembre 1986, I.A. Carradice (éd.), Wetteren 1989, pp. 62-63 et notes 18-21 (il est notoire que les fouilles ré
centes sur l’acropole occidentale d’Idalion par le Département des Antiquités de Chypre, sous la direction de M. 
Hadjicosti, ont révélé que l’acropole fut occupée jusque vers la fin du IVe siècle probablement jusque peu avant 
312 av. J.-C., quand le roi de Kition, Pumiathon, fut exécuté par Ptolémée ; aucune destruction violente n’y a été 
constatée mais un abandon progressif: D. Christou, Chronique des fouilles et découvertes archéologiques à 
Chypre en 1992, BCH 117 (1993), p. 740; H.B. Mattingly, op.cit., p. 63, note 22, date l’abandon de l’acropole oc
cidentale de 470 ou plutôt de 455 av. J.-C., dissociant cet abandon de la prise de la ville par Azbaal). Le début 
du règne d’Azbaal est daté d’avant 470 par E. Gjerstad, op.cit., p. 480; O. Masson, op.cit., pp. 250, 273 ; de vers 
449 av. J.-C., entre autres à cause de la date de l’enfouissement juste après 450 et après 420-400 av. J.-C., de tré
sors qui contiennent des monnaies de Baalmelek 1er d’une part, d’Azbaal d’autre part, respectivement IGCH 
1482 et IGCH  1483,1830,1820,1790,1254,1255,1278 ; déjà G.F. Hill, BMC Cyprus, p. xxxi ; Babelon, Traité, II, 
2, col. 736; C.M. Kraay, op.cit. (note 1), p. 306; H.J. Watkin, op.cit., p. 21.

24 M. Oeconomides-Caramessini, The 1970 Myrina Hoard of Aeginetan Staters, Essays in Honor o f Margaret 
Thompson, Wetteren 1979, pp. 231-240, en particulier pp. 237-239; ead., Deux trésors de statères éginètes du 
Cabinet des Médailles d’Athènes, SM 30, n° 120, nov. 1980, pp. 81-90, en particulier pp. 82, 90.

30 Deux tétradrachmes représentant la tête casquée d’Athéna et une chouette : AM, Oxford, vente Grantley 
2207 = J.E. Milne, op.cit. (note 3), p. 78, fig. 2 (Fi g. 3:24) ; collection privée londonienne (F i g. 3:25). Notons 
que les chouettes sont beaucoup plus lourdes (17,20 g) que les tortues d’Egine et les statères d’Azbaal ; deux sta
tères d’Amathonte du même poids que ceux d’Azbaal : ANS (Fig. 3:26) et AM : C.M. Kraay, The Celenderis 
Hoard, NC 1962, p. 11 (F i g. 3:27) datés de vers 450-430 av. J.-C. par M. Amandry, Les monnaies, Amathonte I. 
Testimonia 1, P. Aupert et M.C. Hellmann (éds), Auteurs anciens - Monnayage - Voyageurs - Fouilles - Origines - 
Géographie, Editions Recherche sur les Civilisations -  Ecole Française d ’Athènes, Mémoire n° 32 (Etudes chypriotes 
IV), Paris 1984, n° 126 A 2.4. D’autres monnaies d’Azbaal sont surfrappées mais les types n’ont pu être identi
fiés (voir note 3).
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Toutefois les monnaies surfrappées d’Egine à Chypre sont pratiquement l’unique indication 
des «liens» entre Egine et Chypre au Ve siècle J.-C , mais on ignore si les relations entre les deux 
îles étaient directes ou se faisaient par des intermédiaires.
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Fig. 1. Les Tortues d ’Egine à Chypre.
NOTE: Pour chaque monnaie les photographies de gauche sont dans le sens de la monnaie chypriote, celles 
de droite sont dans le sens de la tortue ou de la monnaie surfrappée ; le droit est placé au-dessus du revers.
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Fig. 2. Les Tortues d'Egine à Chypre.
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Fig. 3. Les Tortues d ’Egine à Chypre.
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GREEK IMPERIALS AUS AIGEIRA
EINE VORSCHAU

«Γενικά τα νομίσματα των ελληνικών πό 
λεων στα ρωμαϊκά χρόνια δεν εντυπω
σιάζουν με την λάμψι τους... έχουν όμως 
μια εσωτερική ακτινοβολία, που αιχμα
λωτίζει τον μελετητή.»

(Mando Oikonomidou)

Jede Bestimmung antiker Fundmünzen aus Griechenland orien
tiert sich zunächst am aktuellen Typenbestand der jeweiligen 
Prägestätte. Für die historisch-archäologische Auswertung 

mag es, sofern die topographischen Bezugspunkte gegeben sind, lohnenswert sein, die bei Pausanias 
erwähnten Angaben über Tempel, Heiligtümer und Statuen des betreffenden Fundortes nachzu
schlagen. Nun habe ich für Aigeira bereits anläßlich eines Symposiums die wertvollen Reisebe
schreibungen des Periegeten ausführlich kommentiert1, kann mich also jetzt dem überkomme
nen Münzmaterial im engeren Sinne zuwenden. Vor dem Studium der einzelnen Prägetypen al
lerdings scheint es mir zweckmäßig, anhand der einschlägigen Münzkataloge einen Überblick 
über das Gesamtmaterial (vgl. Tabelle I-III) zu geben. Meine hier vorgelegten Münztabellen be
anspruchen keine Vollständigkeit, wiewohl ich bemüht war, möglichst viele einer vergleichenden 
Analyse zweckdienlichen Details aufzulisten. Nicht möglich war es mir bislang, Abgüsse anferti
gen zu lassen, sodaß etwaige in den älteren Münzbeschreibungen verborgene Fehler und Irrtü- 
mer weiter unaufgedeckt bleiben.
Aus der kurzen Periode der Severerherrschaft von 194-217 n.Chr. kann das an der Nordküste der 
Peloponnes gelegene Städtchen Aigeira mit zwei- oder, nach absoluten Zahlen gerechnet, vier
mal so vielen Typen aufwarten wie zuvor in der gesamten autonomen Prägephase (9:4 oder 17:4, 
vgl. Tab. II). Ein gewiß überraschender Befund, handelt es sich doch -  mit Ausnahme der beiden 
römischen Typen (Tab. II Nr. 6 u. 7) -  um insgesamt 20 Emissionen, deren Rückseitenbilder uns 
nicht weniger als zwei römische, elf lokale und vier griechische Standard-Typen überliefern. Stellt 
man die Gottheiten Artemis1 2, Asklepios3, Nike, Tyche4 und Zeus5 (vgl. Tab. II) analog ihren in 
den Münzkatalogen genannten Darstellungsvarianten in Rechnung, dann ergibt dies eine Ge
samtzahl von vorerst 17 severerzeitlichen Prägetypen. Grunauer von Hoerschelmann hingegen, 
deren Ergebnisse ich ansonsten unverändert in meine Tabelle III übernommen habe, zählte

1 M. Hainzmann, Pausanias und die Münzprägung von Aigeira, Μελετήματα 13 (Akten des 1. Internationalen 
Symposiums über “Achala und Elis in der Antike”, Athen 1989), Athen 1991, 195-203.

2 Fotos beider Varianten bei N. Papachatzis, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, 159 (125). Weiters S. Gogos, Kult 
und Heiligtümer der Artemis von Aigeira, ÖJh 57 (1987), 110-139.

3 Welche Details der bei Mionnet nur als “debout” beschriebene Typus enthält, ist mir noch unklar. Ich habe mich 
vorerst der Interpretation Dresseis (ZNum  24 (1903), 51) angeschlossen, bei dem es heißt: “Auf einer in Aigeira 
geprägten Münze der Plautilla ist, wie es scheint, Asklepios nicht wie hier, sondern in der gewöhnlichen 
Stellung, auf dem Schlangenstab gestützt, dargestellt”.

4 Zum Tyche-Heiligtum und den Skulpturenresten s. W. Alzinger, Die hellenistischen Tempel von Aigeira, Akten 
des XIII. intemat. Kongresses für klassische Archäologie, Mainz 1990, 549-551.

s Vgl. die bei Mionnet zitierten Angaben zu Sestini.
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offenbar nach Bildthemen, nennt sie doch in ihrem Verzeichnis für Aigeira nur acht “reverse 
types”6. Entsprechend ihrer Zählung wären es nunmehr auch bereits neun, da mit Hekate (Tab. 
II Nr. 8) ein neuer, d.h. ihr noch unbekannter Bildtyp hinzugekommen ist.
Eine weitere Diskrepanz gegenüber Grunauer besteht hinsichtlich der von ihr genannten Kaise
rinnen. Konnte ich nur Emissionen von Septimius Severus, seiner Gattin Julia Domna sowie von 
Plautilla und Geta eruieren, so registriert sie auch solche unter Caracalla. Von allen 40 zur Seve- 
rerzeit aktiven Münzstätten der Peloponnes fehlen (wiederum nach Grunauers Liste) für die 
Herrschaftsperiode Caracallas nur drei: Psophis, Tenea und Thelpousa. Aigeira würde also nicht 
die einzige Ausnahme sein. Nun wäre es auch möglich, daß ich bei meinen Recherchen etwas 
übersehen habe oder daß die beiden im Appendix besprochenen Emissionen Caracallas tatsäch
lich aus Aigeira und nicht aus Aigina stammen. Wie dem auch sei, ich konnte vorerst keine aigei- 
ratische Prägung mit dem Namen Caracallas ausfindig machen.
Wenn wir Athena und Asklepios bzw. Zeus, die schon der ersten Prägeperiode Aigeiras zugehö
ren, auf den kaiserzeitlichen Emissionen wiederfinden, so mag darin eine gewisse Kulttradition 
durchschimmern. Leider läßt auch der Befund aus der jüngeren Prägephase keine Entscheidung 
darüber zu, ob wir es beim zweiten Typ der autonomen Serie7 mit einem Asklepios- oder Zeus- 
Kopf zu tun haben. Für beide Gottheiten nennt bekanntlich Pausanias Kultstätten und Statuen, 
ja das Zeus-Heiligtum (ιερόν) konnte mittlerweile durch die archäologischen Ausgrabungen lo
kalisiert und identifiziert werden8.
Die in Tabelle II registrierten Bildtypen erinnern uns daran, aus der negativen Evidenz bei Pau
sanias (es fehlen bei ihm Hekate, Hygieia und Nike) nicht vorschnell auf eine solche in der Münz
prägung zu folgern, wie umgekehrt man auch nicht erwarten kann, alle von ihm genannten Göt- 
ter(-bilder) in den Severerprägungen wiederzufinden; im Falle Aigeiras vermissen wir Apollo, 
Isis, Urania und Kybele9. Und ganz gewiß haben sich die Münzbeamten bei ihrer Typenauswahl 
nicht von Pausanias leiten lassen. Trotzdem könnte zwischen seiner Denkmälerliste und dem vor
liegenden Typenschatz der späteren Münzemissionen ein Zusammenhang insofern gegeben sein, 
als die meisten der von Pausanias um 170 n.Chr. “besichtigten” Statuen auch noch eine Genera
tion später an der genannten Örtlichkeit aufgestellt und verwahrt gewesen sein mögen.
Tabelle III wiederum läßt keinen Zweifel daran, daß die Severerprägungen generell aus dem rei
chen Bildrepertoire des örtlichen Skulpturenbestandes schöpften, worunter sich gewiß auch grie
chische Standardtypen befunden haben10 11. Auch hat Grunauer schon festgestellt11, daß lokale Ty
pen gelegentlich in der heimischen Prägung fehlen, dafür andernorts als Bildmotiv wiederkehren. 
Den hohen Stellenwert lokaler “Vorbilder” bei der Themenauswahl finden wir etwa durch den 
völligen Wegfall unserer für Aigeira “typischen” Sujets in den vier Prägestätten Bura, Epidauros, 
Kynaitha12 und Pheneos bestätigt. In dieselbe Richtung weist die singuläre Evidenz von Hygieia 
und Sarapis, auch wenn wir vielleicht noch nicht alle Münzserien kennen.

6 S. Grunauer von Hoerschelmann, The Severan Emissions of the Peloponnesus, IsrNumJ 6-7 (1982/83), 43 fig. 1.
7 Mionnet, Suppl. I I 164 Nr. 118; dazu M. Hainzmann, a.a.O. (Anm. 1), 196.
8 S. W. Alzinger, Aigeira-Hyperesia II, Klio 68 (1986), 50-52 mit der älteren Literatur.
9 Vgl. Tabelle 3 bei M. Hainzmann, a.a.O. (Anm. 1), 200.
10 Vgl. M. Karamesini-Oikonomidou, Ελληνικά νομισματοκοπεία στα ρωμαϊκά χρόνια, NomKhron 3 (1974), 10: 

Γενικά οι κοπε'ς των ελληνικιόν εργαστηρίων στα ρωμαϊκά χρόνια είναι πολύτιμες, γιατί μας διέσωσαν ένα 
πλήθος από διάφορα οικοδομήματα, αρχαία γλυπτά, που δεν (πήζονται πολλές φορές ούτε σε μεταγενέστερα 
αντίγραφα, όπως και σκηνές μυθολογικές που συνδέονται τις περισσότερες φορές στενά με την τοπική λατρεία 
και την παράδοση της πόλεως που τα κόβει,

11 S. Grunauer, a.a.O. (Anm. 6), 44.
12 Wenngleich im Text und auf der Karte genannt, fehlt dieser Ort in Grunauers Table A.
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Die Synopse der Greek Imperials (Tab. V) offenbart eine klare Präferenz bestimmter Götter: Ne
ben Hekate und Sarapis, den einzigen außerhalb Aigeiras (vorerst) nicht nachweisbaren Prägety
pen, bleiben sowohl Hygieia als auch die Siegesgöttin Nike/Victoria hinter den übrigen Göttern 
zurück. So führt in der “Beliebtheitsskala” Tyche mit 67,5% Punkten13, gefolgt von Artemis 
(60%), Asklepios (57,5%), Athena (50%), Zeus (40%), Hygieia (22,5%) und Sarapis (2,5%).
Im Falle Aigeiras verblüfft die Ausgewogenheit bei der Verteilung der Rückseiten-Typen (vgl. 
Tab. I). Zwar überragen Zeus und Tyche mit je drei Emissionen alle anderen “Konkurrenten”; 
aber nur Tyche/Fortuna ist mit drei verschiedenen Prägetypen (Tab. II 13-15) präsent. Für insge
samt fünf Göttergestalten liegen zwei Bildvarianten vor. Ich meine, daß diese Gottheiten die 
Hauptfiguren des lokalen Pantheons verkörpern und die Proportionalität nicht ein Produkt des 
Zufalls ist. Diachronisch betrachtet registrieren wir ferner in insgesamt drei Fällen ein Wieder
aufgreifen des Bildthemas (vgl. Diagramm 1): Für Athena und Zeus bei Septimius Severus / Plau- 
tilla und für Asklepios bei Plautilla / Geta. Der gleiche (vielleicht sogar derselbe) Prägetyp scheint 
aber nur für Athena zweimal verwendet worden zu sein. Ebenso könnte auch bei Zeus-Nikepho- 
ros (Nr. 16) eine Identität der Prägestempel vorliegen. Darüber kann letztlich nur die Stempel
analyse Aufschluß geben.
Wenn wir auch niemals die Hintergründe der Bildauswahl erfahren werden, so drängt sich doch 
die Frage auf, ob und inwieweit sich die Aigeiraten auch bei den Rückseiten-Typen nach stadtrö
mischen Vorbildern orientierten14. Dazu wollen wir uns kurz die in Tabelle IV zusammengestell
ten vergleichbaren Bildtypen aus der Münzstätte Rom in Erinnerung rufen. Man gewinnt den 
Eindruck, daß, anders als bei den Porträts der Kaiserfamilie, manche der in Aigeira bevorzugten 
Sujets wenn schon nicht direkt (den Prägetyp als solchen betreffend), so doch indirekt (bezogen 
auf die Thematik) der kaiserlichen Münzstätte folgen. Auszuschließen ist dies freilich dort, wo 
sich -  wie bei Hekate und Hygieia -  auf den stadtrömischen Serien kein übereinstimmender Bild
typ findet und wo chronologische Gründe eindeutig dagegen sprechen. Letzteres gilt wohl für 
Plautillas Asklepios-Emission. Caracallas Gattin, sie führt auf den Aigeira-Münzen nur einmal 
(Tab. I Nr. 5) den Augusta-Titel, wurde schon Anfang des Jahres 205 verbannt15, konnte somit 
überhaupt nur für drei Jahre (April 202 bis Januar 205) als “Münzherrin” in Erscheinung treten. 
Demgegenüber findet sich auf den stadtrömischen Münzen erst 207 ein Bild des griechischen 
Heilgottes. In die Jahre 202-205 n.Chr. muß daher auch Plautillas römische Diana/Artemis-Prä- 
gung16 fallen (vgl. Tab. IV “P?”). Ihr zeitlicher Abstand zur griechischen Emission bleibt indes 
weiterhin ungeklärt.
Thematische Vorbilder fand Plautilla zweifelsohne für Fortuna/Tyche, Jupiter/Zeus, Miner- 
va/Athena sowie für Victoria/Nike, doch müssen die Einzelheiten einer weiteren Untersuchung 
Vorbehalten bleiben. Kongruenz der Bildthematik scheint mir auch bei Septimius Severus (Jupi
ter und Minerva) und bei Plautilla (Artemis) vorzuliegen. Wiewohl erst die Gegenüberstellung 
und das Studium der Kaiserporträts darüber Gewißheit verschaffen können, möchte ich die drei 
Emissionen von Septimius Severus chronologisch an den Anfang der Greek Imperials aus Aigei-

13 Ermittelt jeweils aus der Belegzahl in insgesamt 40 Prägestätten. Die Reihenfolge bliebe unverändert, zählte 
man nach der Summe der Prägungen. Es war mir in der kurzen Zeit nicht möglich, für alle Orte die Kaiserinnen 
zu eruieren (deshalb in Tab. III bei Kolone und Methana nur “X” statt Kaisersigle).

14 Grunauer (a.a.O., Anm. 6, 42) erwägt für die Vorderseiten-Stempel “direct models at Corinth copied at 
different towns“.

15 Vgl. D. Kienast, Römische Kaisertabelle. Crundzüge einer römischen Kaiserchronologie, 1990, 165.
Ih RIC V, 237, Nr. 420-21, “Diana Lucifer”.
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ra stellen. Auf sie folgen die zehn Plautilla-Emissionen, sämtlich zwischen 202 bis 20517, dann die 
ihrem Sohn gewidmete Prägung Julia Domnas. Letztere mag unmittelbar an die militärischen 
Erfolge des Caracalla wie auch an den stadtrömischen Typus des sieghaften Feldherrn aus den 
Jahren 206-208 bzw. 214-215 (vgl. Tab. IV) anknüpfen. Als jüngste blieben dann die vier Emissio
nen Getas übrig, deren relative Chronologie ohnehin aus der Kaisertitulatur [Nr. 15-16 KAICAP 
und Nr. 17-18: C(Bßaoxög)] ablesbar ist18. Grunauer zieht die Grenzen etwas enger und datiert 
die Severerprägungen in die Jahre zwischen 196 und 208 n.Chr.19.

APPENDIX (HERMES UND HEKATE)

Bei der Durchsicht der Neuerscheinungen zur SNG stieß ich auf zwei für Aigeira neue Prägety
pen aus der Sammlung Pierre Righetti im Bernischen Historischen Museum20. Der erste (Nr. 470) 
stammt von Caracalla [Vs.: KA Μ AY - AN[—] und Büste des Caracalla mit Lorbeerkranz r.] und 
zeigt auf der Rückseite “Hermes mit Caduceus schreitend n.l., Widder tragend”. Allein die an
fängliche Freude über die Entdeckung dieses “missing link” wich bald einer Ernüchterung. Schon 
dem Autor des Katalogs (B. Kapossy) war aufgefallen, daß es sich bei diesem Typ um ein “ver
mutlich unediertes Gegenstück zu Septimius Severus” der Münzstätte Aigina (!) handeln könnte. 
Kapossy verweist in diesem Zusammenhang auf Milbank21, dessen Verzeichnis freilich nicht nur 
unter Septimius Severus (57, b und d) sondern auch unter Fulvia Plautilla eine Münze ebensol
cher Rückseitendarstellung enthält. Milbank hat denn auch schon die Vermutung geäußert, die
ses Bildmotiv könnte einem (lokalen) Statuentypus entlehnt sein22. Nicht bloß, daß der “Hermes 
Kriophoros” ganz und gar nicht in den Typenkatalog Aigeiras zu passen scheint23; die aus dem 
schlechten Erhaltungszustand beider Fundmünzen resultierende Unsicherheit bezüglich der 
noch erkennbaren Umschriften24 hält mich davon ab, sie der Münzstätte Aigeira zuzuweisen. Je
denfalls bedarf die von Kapossy getroffene Lesung beider Rückseitenlegenden einer Korrektur, 
die ich zugegebenermaßen nur nach den von ihm publizierten, aber sehr guten Fotos vornehmen 
konnte:
Ist bei der Hermes-Prägung von dem vermeintlichen Ethnikon ΑΙΓΕΙΡΑΤΩΝ noch ein schatten
haftes ΑΙΓΕΙ zu erkennen, Kapossy transkribiert ΑΙΓΕΙ-Ρ-(ΑΤ)ΩΝ, so fehlen bei Hekate mit PA 
bzw. NH genau jene beiden Buchstaben, die zur Identifizierung des Herkunftsortes notwendig 
wären. Wenn jedoch Kapossy bei Nr. 471 (Hekate) ΑΙΓΕΙΡΑΤΩΝ liest, dann widerspricht dies 
dem durch das Foto dokumentierten Befund, der eindeutig ΑΙΓΕΙ-[..]ΤΩΝ erkennen läßt, welche

17 Einzig unter diesen finden sich zwei Emissionen (Tyche) mit der älteren Schreibweise des Ethnikons AiriPATQN.
18 Die Besonderheit der auf Geta entfallenden Emissionen liegt in der Verwendung des Praenomen IOYAIOC. 

O.H. Zervos (Hesperia 52 (1983), 46) glaubt an einen Irrtum des Stempelschneiders, der den von Geta 
gewählten neuen Vornamen nOYFIAIOC mit IOYAIOC verwechselt habe. Ob auch die Legende Nr. 16, der für 
St. Florian bezeugten Münze, die korrupte Version enthält, was Zervos für möglich erachtet, kann ich ohne 
Autopsie des Originals nicht bestätigen.

19 A.a.O.,46.
20 ÄVG-Schweiz II, 470-471.
21 S. Milbank, ANSNNM  24, Taf. 4, 13.
22 A.a.O. (Anm. 21), 59 d: “copy of a statue?”.
23 Gleiche Bedenken hatte ich zunächst auch bei Hekate (Nr. 471). Nun scheint aber gerade in hellenistischer Zeit 

häufig eine Verschmelzung dieser Göttergestalt mit Artemis (s. Roscher 1.2,1896f.) eingetreten zu sein. Es wäre 
nicht verwunderlich, wenn dieser Synkretismus auch in Aigeira Fuß gefaßt hat.

24 Nr. 471, mit Vs.: OOYABIA fTAAYTIAAA und Gewandbüste der Plautilla n.r.
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Worttrennung überdies auf einem von Kapossy nicht zitierten Gegenstück aus BMC25 wieder
kehrt. Dabei könnte es sich um zwei stempelgleiche Stücke handeln. Mir scheint aber auch das 
Schweizer Exemplar aiginetischer Herkunft zu sein, findet sich doch laut Milbank26 dieser Typus 
in Aigina sowohl für Septimius Severus als auch für Plautilla bezeugt. Aus all den genannten 
Gründen schlage ich vor, die Rückseitenlegenden bei Hermes zu ΑΙΓΕΙ-[ΝΗΤ]ΩΝ und bei Heka
te zu ΑΙΓΕΙ-[ΝΗ]ΤΩΝ zu ergänzen.
Das vermutlich noch unvollständige Verzeichnis der aigeiratischen Severerprägungen enthüllt 
keine numismatischen Geheimnisse. Wer aber einmal begonnen hat, die Greek Imperials unter 
die Lupe zu nehmen, der wird Frau Oikonomidou in ihrem Urteil folgen, wenn sie schreibt:27 ότι 
αυτά τα χάλκινα κέρματα που στον καιρό τους δεν είχαν καμμιάν ιδιαίτερην αξίαν, μας διέσω
σαν με τις χαραγμένες πάνω τους μορφές ένα ένδοξο κι αλησμόνητο παρελθόν.

ABKÜRZUNGEN

ΒΜ
Hunterian II 
NCP

St. Florian 
Winterthur

(Tabelle I-V)

British Museum Foto Archive.
G. Macdonald, Catalogue o f Greek Coins in the Hunterian Collection II, 1901.
F. W. Imhoof-Blumer and P. Gardner, Ancient Coins Illustrating Lost Masterpieces o f Greek Art. 
A Numismatic Commentary on Pausanias, 1964.
G. Kenner - J. Gaisberger, Die Münzsammlung des Stiftes St. Florian in Oberösteneich, 1871.
H. Bloesch, Griechische Münzen in Winterthur, 1994.

~ BMC 11, 145, 239 mit Abb. bei D.R. Sear, Greek Imperial Coins and Their Values. The Local Coinages o f the 
Roman Empire, 1982, Nr. 2737.

26 A.a.O. (Anm. 21), 57, e und 59, b.
27 M. Karamesini-Oikonomidou, a.a.O. (Anm. 10), 19.
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DIAGRAMM 1

Sept. Severus Plautilla Geta
(193-198) (202-205) (197-211)

Athena (1) Athena (1)
Artemis I (2) 
Artemis II (3) 
Asklepios I (4)
Asklepios II (5)

Nike I (10)
Nike 11(11) 
Sarapis (12) 
Tyche I (13) 
Tyche II (14) 
Tyche III (15)

Asklepios I (4)
Hekate (8) 
Hygieia (9)

Zeus I (16)
Zeus II (17)

Zeus I (16)

TABELLE I. GREEK IMPERIALS AIGEIRA

Nr. AVERS
REVERS

ZITAT DATIERUNG
Bildtyp (Nr.) Legende

1.
Septimius Severus
[ - ] A th en a  (1) AirEIPATQN NCP 90 193-198 (7)

2. [—]CE CEOYHfPOIi] Z eu s (16) AITEIPATQN STVG-Cop. 131 193-198 (?)
3. AYT K AOY CE CEOYHPOC Z eu s (17) AirEIPATQN Mionnet, Suppl. IV 21 Nr. 123 193-198 (?)

4.
Plautilla
OOYABIA nAAYTIAAA A rtem is (2) AirEIPATQN BMC 6; Mionnet, Suppl. IV 22 Nr. 128 202-205

5. OOYABIAN CEBACTHN A rtem is (3) AirEIPATQN Mionnet, Suppl. IV 22 Nr. 127 202-205
6. OOYABIAN riAAYTIAAAN A sk lep io s  (5) AITEIPATQN Mionnet, Suppl. IV 22 Nr. 129 202-205
7. OOYABIA nAAYTIAAA A th en a  (1) AITEIPATQN SNG-Cop. 132; Mionnet, Suppl. IV 202-205

8. OOYABIA nAAYTIAAA N ik e (10) AirEIPATQN
21 Nr. 126; NCP 90;
Hunterian II 124; Mionnet, Suppl. II 202-205

9. OOYABIA nAAYTIAAA N ik e (11) AirEIPATQN
165 Nr. 130
Mionnet, Suppl. IV 22 Nr. 132 202-205

10. OOYABIA nAAYTIAAA S a ra p is  (12) AirEIPATQN BM 1988 2-6-32 202-205
11. OOYABIA nAAYTIAAA T yche (13) AiriPATQN NCP 91; Mionnet, Suppl. IV 22 Nr. 131 202-205
12. OOYABIA nAAYTIAAA T yche (14) AiriPATQN NCP 91 202-205
13. OOABIA nAAYTIAAA T yche (15) Air[EIPA]TQN STVG-Fitzwilliam 3557 202-205
14. OOYABIA nAAYTIAAA Z e u s (16) AirEIPATQN SVG-Fitzwilliam 3556; BMC 5 202-205

15.
Julia Domna
IOYAIA AOMNA CEBAC Caracalla (6) AirEIPATQN Mionnet, Suppl. IV 21 Nr. 124 209-217 (?)

16.
Geta
[IOY]AIOC C[EnT] TETA KAICAP H ek ate  (8) AirEIPATQN Winterthur 2140 197-209

17. [CEnTIJMIOC C TETA K[A]ICAP H ygie ia  (9) AirEIPATQN St. Florian, 61, pl. II 9 197-209
18. IOYAIOC C[EnTIMI]OC TETA C H ygie ia  (9) AirEIPATQN Hespena 52 (1983), 37 Nr. 20 209-211
19. IOYAI[OC] CEnTIMIOC TETA C A sk lep io s  (4) AirEIPATQN ZNum 24 (1903), 50 209-211
20. [—]IOC CEnTIMIOC TETA C Geta (7) AirEIPATQN NM 676 209-211
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TABELLE II. TYPENKATALOG AIGEIRA

Q
PC
< X

U

AUTONOME PRÄGUNGEN BILDTYPEN GREEK IMPERIALS Ω
z § PAUSANIAS

Nr. Nr. δ-1
<Hcr>

o
PC

VII 26.1-11

Kopf r. m. Helmbusch 1. Athena 1. “Pallas” stehend 1., i.R. Lanze, i.L. Schild X άγαλμα
Artemis I 2. “Agrotera” r„ Köcher, i.L. Bogen, Hund X ναός άγαλμα
Artemis II 3. schreitend 1., i.R. Lackel, Hund X ?

(?) Kopf r ./ 2. Asklepios I 4. stehend n.v. mit Mantel, R. auf Szepter, X ? ναός άγαλμα
1.? m. Lorbeerkranz

Asklepios II 5.
1. Altar mit Schlange 
stehend n.v. mit Schlangenstab? X ?

Caracalla 6. auf Pferd n.r., mit Lanze Barbaren tötend X

Geta 7. auf Pferd über Barbar n.r., i.R. Lanze X

Hekate 8. vierarmig m. phrygischer Mütze u. 
Packeln n.r.

X ?

Hygieia 9. stehend r., Schlange fütternd; X

Schleierbüste r. 3. Iphigenie (?) 
Nike I 10. schreitend 1., i.R. Kranz, i.L. Palmzweig X

άγαλμα

Nike II 11. stehend r., i.R. Kranz, i.L. Lanze X

Sarapis 12. stehend 1., Polos, i.L. Szepter, Kerberus 1. X αγάλματα
Tyche I 13. mit Mauerkrone, i.R. Lanze, i.L. Lüllhorn X οίκημα άγαλμα
Tyche II 14. wie 13,1. geflügelter Eros mit Fackel, X (άγαλμα)
Tyche III 15. i.L. Füllhorn, i.R. Patera über Altar X

(?) Kopf r. / 2. Zeus I 16. “Nikephoros” sitzend 1., i.R. Nike, X ιερόν άγαλμα
1.? m. Lorbeerkranz

Zeus II 17.
i.L. Szepter
“Nikephoros” stehend n.v., i.R. Nike, X ?

i.L. Lanze
Ziegenprotome r. 4. Ziege 11 4 2
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TABELLE III. SEVERERZEITLICHE PRÄGUNGEN AUS DER PELOPONNES

PRÄGESTÄTTE
RS

-T
Y

PE
N

S I c P G A
R

TE
M

IS

A
SK

LE
PI

O
S

A
TH

EN
A

H
EK

A
TE

H
Y

G
IE

IA

N
IK

E

SA
RA

PI
S

TY
C

H
E

ZE
U

S

Aigeira 9 X X ? X X p * GP* SP* G G P p * p * SP*
Aigion 11 X X X X X SP S*

*Üu

S* SCP SCPG*
Argos 45 X X X X X SP G SICG* SIP*
Asine 10 X X X X X SI S
Asopos 5 X X X X X s s* s
Boiai 7 X X X X G* o "0 * G C
Bura 11 X X X X

Elis 3 X X X X SCG*
Epidauros 4 X X

Gythion 21 X X X X X P SIG* G* SCPG
Heraea 4 X X X s
Hermione 9 X X X X CP* P
Kaphyai 7 X X X X X SP G SCPG
Kleitor 6 X X X X p IP
Kleonai 8 X X X X X X G* P
Kolone 10 X X X X X S G s
Korinth 66 X X X X X SCP* p * SIP* p * SP IP* C*
Kynaitha 1 X

Kyparissia 7 X X X X X SICG* ICPG* I I CG
Lakedaimon 11 X X X X X c* IG* G
Las 8 X X X X s* CP*

*OU

SCG CG
Mantineia 12 X X X X X SP* SICP* I P P G*
Megalopolis 10 X X X X SIC*? S* S*
Messene 6 X X X X X G* SI I SCG*
Methana 6 X X X X SG X X
Mothone 11 X X X X X IG* G IPG* s
Orchomenos 10 X X X X SP SC SC
Patras (?) X X X X X SC*
Pellene 9 X X X X X c* SP SIP* C SG SC
Pheneos 7 X X X X

Phigalia 14 X X X X X SICP* SC SIC G
Phlious 10 X X X X X G* sc* SGP
Psophis 7 X X X SI
Pylos 7 X X X X X c SICP* P
Sikyon 26 X X X X X Π o * IC* c* G* IPG* CG*
Tegea 5 X X X X s*
Tenea 2 X X S
Thelpousa 8 X X X X G G
Thuria 13 X X X X I G SCG SC SG
Troizen 17 X X X X X SC* S S*

*vgl. Pausanias SICPG SICPG SICPG G SICPG SICPG P SICPG SICPG

LEGENDE: C=Caracalla, G = Geta, I= Iulia Domna, P=Plautilla, S == Septimius Severus
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TABELLE IV. PRÄGESTÄTTE ROM

in

JAHR

A
E

SC
U

L
A

PI
U

(A
SK

L
E

PI
O

S)

C
A

R
A

C
A

L
L

A

G
E

T
A

D
IA

N
A

(A
R

T
E

M
IS

)

FO
R

T
U

N
A

(T
Y

C
H

E
)

H
E

K
A

T
E

H
Y

G
IE

IA

JU
PI

T
E

R
(Z

E
U

S)

M
IN

E
R

V
A

(A
T

H
E

N
A

)

SA
R

A
PI

S

V
IC

T
O

R
IA

(N
IK

E
)

193 S

194 s? s S

195 s s? s s
196 I? SI? s s?c? s
197 I? s s? c? s
198 I? S? I? s? c s?c?
199 I? SI?C? s? c? s?c?
200 I? SI?C? s C? G? S? C? G?

201 I? I? C ?G ? S?C?G?
202 I?P? I? G? SC?G?: U V 7 7
203 1?P? SI? G? SC?G?
204 I?P? SI? G? SCG?
205 I?P? I? S G? C?G?
206 C? I? I? c? G? C?G?

207 sc c? I? I?C? s SG? SCG?
208 c I? I?C? s G? SCG?
209 c I? I?C? s G SCG?
210 c I? T?C? s G SCG?
211 I? SI? CG s SCG
212 I? G c c CG

213 I? c c C?
214 c c I? c c C
215 c c I?C c c C
216 1?C c c
217 I?C c c C

c + s c G I + C +P C + G + I+ S c + s C + G + S c C +G +S

AIGEIRA G + P I G P P G G S + P S + P P P

LEGENDE: C=Caracalla, G=Geta, I = Iulia Domna, P=Plautilla, S = Septimius Severus; ? von-bis.

Vgl. P. Hill, The Coinage o f Septimius Severus and his Family o f  the Mint o f Rome A.D. 193-217,1964.
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TABELLE V. VERGLEICH TABELLE III UND IV

S I c P G S I C P G Prägestätten

Grlmp-Peloponnes
Severer-Rom

ARTEMIS
Diana

13 8 8 5 6 Summe 40 
24 = 60%

Grlmp-Peloponnes
Severer-Rom

ASKLEPIOS 11 8 9 5 7 Summe 40
Aesculapius 23 = 57,5%

Grlmp-Peloponnes
Severer-Rom

ATHENA
Minerva

9 8 7 6 10 Summe 40 
20 = 50%

Grlmp-Peloponnes
Severer-Rom
Grlmp-Peloponnes
Severer-Rom

HYGIEIA 2 3 1 1 4 Summe 11

HEKATE 0 0 0 0 1
9 -  22,5% 
Summe 1 
1 = 2,5%

Grlmp-Peloponnes
Severer-Rom

NIKE
Victoria

1 1 1 3 1 Summe 7 
6 = 15%

Grlmp-Peloponnes
Severer-Rom

SARAPIS 0 0 0 1 0 Summe 1
1 = 2,5%

Grlmp-Peloponnes
Severer-Rom

TYCHE
Fortuna

14 4 9 12 9 Summe 48
27 = 67,5%

Grlmp-Peloponnes
Severer-Rom

ZEUS
Jupiter

11 1 7 5 7 Summe 31 
16 = 40%

SUMME 61 33 42 38 45
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ΑΠΟΚΡΥΨΗ «ΘΗΣΑΥΡΩΝ»
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ «ΘΗΣΑΥΡΟ» 
ΤΟΥ 3ου ΑΙ. Μ.Χ.

Η επιστημονική συμβολή της Μάντως Οικονομίδου στη 
μελέτη των νομισματικών «θησαυριύν» είναι ευρέως 
γνωστή και διεθνώς αναγνωρισμένη. Υπήρξε όχι μό

νον από τους πρωτεργάτες του τόσο πολυτίμου για την επιστημονική κοινότητα Inventory of Greek 
Coin Hoards, αλλά, όπως φαίνεται και από την πλούσια εργογραφία της, με πλήθος άρθρων έφε
ρε στο φως μεγάλο αριθμό αδημοσίευτων «θησαυρών», οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύτατο χρο
νολογικό φάσμα, από τα αρχαϊκά έως τα βυζαντινά χρόνια. Η πρόσφατη παρουσίαση «θησαυ
ρών» με μακεδονικά νομίσματα, που φυλάσσονται στο Νομισματικό Μουσείο, αποτελεί σημα
ντική συμβολή στη μελέτη της κυκλοφορίας των μακεδονικών νομισμάτων στους κλασικούς και 
ελληνιστικούς χρόνους1.
Εκτός από τους «θησαυρούς» της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής εποχής από τη Μακεδο
νία που είναι γνωστοί1 2, η έρευνα, τα τελευταία χρόνια, έχει προχωρήσει σημαντικά και προς 
την κατεύθυνση της μελέτης «θησαυρών» των αυτοκρατορικών χρόνων. Η πρόσφατη μελέτη του 
Γ. Τουράτσογλου για τη νομισματική κυκλοφορία στη Μακεδονία, η οποία περιλαμβάνει και 
τους «θησαυρούς» των τριιόν πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων3, καθιός και τα αντίστοιχα κε
φάλαια των μονογραφιών για τη Θεσσαλονίκη, το Δίον και την Έδεσσα στοιχειοθετούν ένα στέ
ρεο έδαφος στο οποίο μπορεί κανείς με ασφάλεια να βασιστεί4.
Η μελέτη των «θησαυρών» των αυτοκρατορικών χρόνων από τη Μακεδονία μας επιτρέπει να 
τους χωρίσουμε σε δύο ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, στις οποίες θα επιχειρήσουμε

1 Μ. Οικονομίδου, «Θησαυροί» από το Νομισματικό Μουσείο. Μαρτυρία για την κυκλοφορία των μακεδονικών 
νομισμάτων, Παρνασσός ΛΕ' (1993), σ. 534-543.

2 Κ. Αιάμπη, Κυκλοφορία των όψιμων αρχαϊκών και πρώιμων κλασικών μακεδονικοόν και «θρακομακεδονι- 
κών» νομισμάτων σε «θησαυρούς», Λρχαία Μακεδονία, V 2, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 789-808. Για μεμονωμέ
νους «θησαυρούς» των προϊιμων ελληνιστικών χρόνων, βλ. μεταξύ άλλων A.R. Bellinger, Philippi in Macedonia, 
ANSMN  11 (1964), σ. 37-52 (The Drama Hoard)· B. Πούλιος, Ταφικός «θησαυρός» χάλκινων νομισμάτων 4ου 
αι. π.Χ. από τον Άγιο Χριστόφορο Νομού Σερρών, ΑΔ 37 (1982), Μελέτες, σ. 188-202· Γ. Τουράτσογλου, Οι 
νομισματικοί θησαυροί, στον τόμο: Δ. Λαζαρίδης, Κ. Ρωμιοπούλου, Γ. Τουράτσογλου, Ο τύμβος της Νικήσια- 
νης, Αθήνα 1992, σ. 47-64.

1 Γ. Τουράτσογλου, Η νομισματική κυκλοφορία στην αρχαία Μακεδονία (περ. 200 π.Χ. - 268-286 μ.Χ.). Η μαρ
τυρία των «θησαυρών», Αθήνα 1993.

4 I. Touratsoglou, Die Münzstätte von Thessaloniki in der römischen Kaiserzeit, Βερολίνο 1988, σ. 117-134. Σ. Κρε- 
μύδη-Σισιλιάνου, Η νομισματοκοπία της ρωμαϊκής αποικίας του Δίου, Αθήνα 1996, σ. 127-140. Ε. Papaefthy- 
miou, Edessa en Macédoine. Etude historique et numismatique, Παρίσι 1994 (Thèse de doctorat), σ. 255-283.
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να εντάξουμε και το «θησαυρό» που παρουσιάζεται εδώ5. Ως πρώτη ομάδα θεωρούμε τους 27 
«ταφικούς θησαυρούς»6, νομισματικά δηλαδή σύνολα που συνόδευαν, ως κτερίσματα, ένα νεκρό 
στον τάφο του. Τα ευρήματα αυτά περιέχουν συνήθως σχετικά περιορισμένο αριθμό νομισμά
των, το μικρότερο περιέχει δύο νομίσματα (Σεβαστή Πιεριας/1987, τάφος 4) και το μεγαλύτε
ρο 59 (Σιδηρόκαστρο/1967), ενώ αν θελήσει κανείς να βγάλει ένα χαρακτηριστικό μέσο όρο θα 
διαπιστώσει πως είναι περίπου 13 νομίσματα ανά «θησαυρό». «Ταφικούς θησαυρούς» συναντά 
κανείς από τα χρόνια του Τραϊανού έως το τέλος του 3ου αι. μ.Χ., και τα νομίσματα που περιέ
χουν απέχουν μεταξύ τους στην πλειονότητα τιυν περιπτώσεων 30 με 90 χρόνια7.
Αντίθετα οι υπόλοιποι, για τους οποίους θα δεχθούμε αρχικά τον περιγραφικό όρο «μη ταφικοί 
θησαυροί», είναι συνήθως μεγαλύτεροι. Μόνο δύο, τα ευρήματα Προφήτης Λαγκαδά/1967 και 
Καλλιθέα Άφυτις/1969, περιλαμβάνουν έξι και οκτώ νομίσματα αντίστοιχα, ενώ τα άλλα περι
λαμβάνουν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό νομισμάτων, με μεγαλύτερο το «θησαυρό» Μακεδο- 
νία/1973 με 149 νομίσματα. Ο μέσος όρος στην περίπτωση αυτή είναι περίπου 60 νομίσματα ανά 
«θησαυρό». Είναι ενδιαφέρον ότι στους «θησαυρούς» Μακεδονία/1966 -  τμήμα του οποίου 
αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα και ο «θησαυρός» Σέρρες/1966 -, Στρυμών/1916-1918, Μακε- 
δονία/1975, Κεντρικό Κιλκίς/1981 και Μακεδονία/1973, έχουν παρεισφρύσει ελληνιστικά νομί
σματα του 2ου ή του 1ου αι. π.Χ., δίπλα σε νομίσματα των μέσων του 3ου αι. μ.Χ., με συνέπεια 
να περιέχουν νομίσματα που απέχουν χρονικά, σε πολλές περιπτώσεις, 300-450 χρόνια. Το γε
γονός αυτό, όσο μας επιτρέπουν να διαπιστοόσουμε τα στοιχεία που διαθέτουμε, δεν τους καθι
στά απαραίτητα «αποταμιευτικούς»8. Φθαρμένα ελληνιστικά νομίσματα με αδιάγνωστες πλέον 
παραστάσεις μπορούσαν να κυκλοφορούν έως το 2ο ή τον 3ο αι. μ.Χ., όπως αποδεικνύουν άλλες 
αντίστοιχες περιπτώσεις9.
Το σημαντικότερο, ωστόσο, κοινό χαρακτηριστικό των «θησαυρών» αυτών, το οποίο τους δια
χωρίζει από τους «ταφικούς» και τους καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέροντες, όχι μόνο για τη μελέτη 
της νομισματικής κυκλοφορίας αλλά και για την ιστορία της περιοχής, είναι η χρονολογία από
κρυψής τους. Ενώ δηλαδή «ταφικούς θησαυρούς» συναντάμε ήδη από τα χρόνια του Τραϊανού 
και κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου 2ου και του 3ου αιώνα, όλοι οι υπόλοιποι γνιυστοί «θησαυ
ροί» χρονολογούνται αποκλειστικά στα χρόνια της βασιλείας του Γορδιανού Γ' (238-244), του 
Φιλίππου Άραβα (244-249) και του Γαλλιηνού (253-268) και ποτέ νωρίτερα.

' Οι «θησαυροί» αυτοί βρίσκονται συγκεντρωμένοι στον Πίνακα IV του βιβλίου του Γ. Τουράτσογλου, ό.π. 
(υποοημ. 3).

6 Πρόκειται για τους «θησαυρούς»: Κούκος Πιερίας/1980, Ιερισσός/1976 (τάφος 59), Σεβαστή Πιερίας/1987 (τά
φοι 4, 5, 7, 12), Τσαουσίτσα-Ποντοηράκλεια/1922, Ευρωπός Κιλκίς/1956, Ιερισσός/1938, Μακεδονία/1976 (;), 
Ποτείδαια/1985, Ποτείδαια/1973, Ιερισσός/1973 (σαρκοφάγος 1), Καμπάνη Κιλκίς/1962, Περιστερώνας Λα- 
γκαδά/1977, Βέροια/1949, Σιδηρόκαστρο/1967, Μεθώνη Πιερΐας/1986 (τάφοι 8, 11), Αμφίπολη/1968, Λευ- 
κοχώρι Λαγκαδά/1970, Θεσσαλονίκη (δυτ. νεκρόπολη)/1971, Κουφάλια/1966, Αμφίπολη/1976, Θεσσαλονίκη 
(ανατ. νεκρόπολη)/1962, Καμπάνη Κιλκίς/1977, Αμφίπολη/1953.

7 Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο «θησαυρός» Ιερισσός/1976 (τάφος 59), ο οποίος περιλαμβάνει νόμισμα του 
Αυγούστου μαζί με άλλο του Αντωνίνου Ευσεβούς, δηλαδή νομίσματα που έχουν κοπεί με διαφορά περίπου 
150 χρόνων.

8 «Αποταμιευτικός» ενδεχομένως είναι ο «θησαυρός» που βρέθηκε στη θέση Αξιοχώρι στο Κιλκίς το 1989, πα
ρόλο που δεν αποκλείεται το σύνολο αυτό να έχει προέλθει από την ενοποίηση δύο διαφορετικών «θησαυ
ρών». Για τη σύνθεσή του. βλ. Ε. Papaefthymiou, ό.π., ο. 257-258, καθώς και το Αρχείο Νομισματικής Κυκλο
φορίας του Νομισματικού Μουσείου στην Αθήνα.

9 Αθηναϊκά χάλκινα νομίσματα του 1ου αι. π.Χ. κυκλοφορούσαν έως τον 3ο αι. μ.Χ. στην Αγορά των Αθηνών: 
A. Walker, Worn and Corroded Coins: Their Importance for the Archaeologist, JFA 3 (1976), o. 330-331.
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Σε αυτή τη γενική κατηγορία των «θησαυρών» των μέσιυν του 3ου αι. μ.Χ. και όχι στους «ταφι- 
κούς», εντάσσεται και ο «θησαυρός» Μακεδονία/1980 (;), ο οποίος φυλάσσεται στη συλλογή του 
κ. Μ. Παγουλάτου και παρουσιάζεται εδιό. Αποτελείται αποκλειστικά από χάλκινα νομίσματα 
μακεδονικών πόλεων των αυτοκρατορικιυν χρόνων αλλά η ακριβής του προέλευση δεν είναι 
γνωστή. Η αναλυτική του σύνθεση δίνεται στις Εικ.  1-4 και στον Κατάλογο που ακολουθούν. 
Περιέχει συνολικά 113 χάλκινα νομίσματα, από τα οποία 45 είναι της Θεσσαλονίκης, 27 του Δι
ού, 18 του Κοινού των Μακεδόνων, τα οποία κόπηκαν στη Βέροια10 11, 14 της Πέλλας και 9 της 
Έδεσσας. Η απουσία εκδόσεων τόσο της Αμφίπολης όσο και των Φιλίππων προσδιορίζουν 
αναμφίβολα, ως περιοχή στην οποία σχηματίστηκε και ενδεχομένως βρέθηκε ο «θησαυρός» αυ
τός, την κεντρική Μακεδονία. Το σημαντικό ποσοστό των νομισμάτων του Δίου που πλησιάζει 
το 25% του συνόλου -  ποσοστό μεγάλο αν λάβει κανείς υπόψη του τη σχετικά περιορισμένη κυ
κλοφορία τιυν νομισμάτων της αποικίας σε άλλους «θησαυρούς»11 -  ευνοεί την υπόθεση πως ο 
συγκεκριμένος «θησαυρός» σχηματίστηκε σε περιοχή κοντά στο Δίον, ίσως στην Πιερία. 
Χρονολογικά, το 95,60% των νομισμάτων που περιέχονται σε αυτόν ανήκουν στην περίοδο με
τά τον Σεπτίμιο Σεβήρο (193-211) και οι οψιμότερες κοπές είναι του Δίου, της εποχής του Γαλ- 
λιηνού (253-268). Καθώς τα νομίσματα του Δίου της εποχής του Γαλλιηνού τοποθετούνται στην 
περίοδο της συμβασιλείας Βαλεριανού - Γαλλιηνού, των χρόνων δηλαδή ανάμεσα στο 253 και το 
259, η απόκρυψη του «θησαυρού» πρέπει να τοποθετηθεί γύρο) στο 260, ή και λίγο αργότερα.
Ο 3ος αιώνας μ.Χ. είναι μια περίοδος για την οποία οι σύγχρονες μαρτυρίες -  με σημαντικότε
ρη τη μαρτυρία του Δεξίππου -  δεν έχουν σιυθεί και η ιστορία της είναι κατά συνέπεια γνωστή

«ΘΗΣΑΥΡΟΙ» ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ*

«Θησαυρός» Αριθμός
νομισμάτων

ΙΙρωιμότερο
νόμισμα

Οψιμότερο
νόμισμα

Σέρρες/1966 16 + Αλεξάνδρου Σεβήρου Γορδιανού Τ'
Στρυμών/1916-1918 29 Ελληνιστικό Γορδιανού Γ'
Μακεδονία/1975 20 Ελληνιστικό Γορδιανού Γ'
Προφήτης Λαγκαδά/1967 6 Ελαγάβαλου Φιλίππου Α'
Κεντρικό Κιλκίς/1981 111 Βεσπασιανού Φιλίππου Α'
Καλλιθέα Άφυτις/1969 8 Καρακάλλα Φιλίππου Α'
Μακεδονία/1973 149 1ος αι. π.Χ. Γαλλιηνού
Μακεδονία/1966 66 + 2ος αι. π.Χ. Γ αλλιηνού
Μακεδονία/1980 (;) 
(Συλλογή Μ. Παγουλάτου)

113 Τραϊανού Γαλλιηνού

* Ο πίνακας έχει προκύψει από τον Πίνακα IV του βιβλίου του Γ. Τουράτσογλου, Η νομισματική κυ
κλοφορία στην αρχαία Μ ακεδονία (ττερ. 200 π.Χ. - 268-286 μ.Χ.), Η  μαρτυρία  των «θησαυρών», Αθήνα 
1993, μετά την αφαίρεση των «ταφικιόν θησαυρών».

10 Για τα νομίσματα του Μακεδονικού Κοινού η σημαντική δημοσίευση του Η. Gaebler (ZNum  24 (19Θ4), σ. 245- 
336 και 25 (1906), σ. 1-38) παραμε'νει η μόνη συνθετική. Τα συμπεράσματα του ε'χουν συμπεριληφθεί στο βι
βλίο: Η. Gaebler, Die antiken Münzen Nord-Chriechenlands III, 1. Die antiken Münzen von Makedonia lind 
Paionia, Βερολίνο 1906.

11 Σ. Κρεμύδη-Σισιλιάνου, ό.π., σ. 136-139.
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από μεταγενέστερες πηγές του 5ου και του 6ου αι. μ.Χ.12. Όπως συνήθως συμβαίνει σε αντί
στοιχες περιπτώσεις η αλληλουχία των ιστορικών γεγονότων και ορισμένες φορές η ακριβής 
τους χρονολόγηση δεν είναι απολύτως βέβαιες, η γενική εικόνα είναι όμως σαφής. Πρόκειται 
για μια περίοδο όπου η αποδυνάμωση του ρωμαϊκού κράτους, στον οικονομικό, κοινωνικό και 
στρατιωτικό τομέα είναι πλέον ορατή. Ο πληθωρισμός αυξάνεται ραγδαία, οι κοινωνικές ισορ
ροπίες αλλάζουν13, οι αυτοκράτορες εναλλάσσονται στο θρόνο σε εξαιρετικά σύντομα διαστή
ματα, με αποτέλεσμα -  και αυτό ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση -  το ρωμαϊκό κράτος να 
μην είναι σε θέση να εγγυηθεί πλέον την ασφάλεια των συνόρων του. Τόσο η αναδιοργάνωση 
του περσικού κράτους από τη δυναστεία των Σασσανιδών στην Ανατολή, όσο και οι μετακι
νήσεις των γερμανικών λαών, που κατοικούσαν βορείως του Δούναβη έως τις δυτικές ακτές του 
Εύξεινου Πόντου και για τους οποίους οι επαρχίες της Βαλκανικής αποτελούσαν μια πολύ πρό
σφορη λεία, αποτέλεσαν την εποχή αυτή κάτι περισσότερο από απειλή14.
Ο Δέξιππος, ο οποίος πήρε μέρος σε αυτούς τους πολέμους15, τοποθετεί την αρχή των εισβολών 
των «Σκυθικών φύλων», όπως ονομάζει τους γερμανικούς λαούς στο σύνολό τους, το 238, παρό
λο που είναι γνωστές εισβολές στις παραδουνάβιες επαρχίες ήδη από το 231/2, την περίοδο δη
λαδή της βασιλείας του Αλεξάνδρου Σεβήρου16. Μαρτυρείται επίσης, πως ήδη από το 238, οι Ρω
μαίοι ήταν αναγκασμένοι να πληρώνουν ετήσια αποζημίωση στους Γότθους, κάτι που δείχνει 
πιυς αποτελούσαν από την εποχή αυτή έναν υπολογίσιμο αντίπαλο. Από το 238 έως το 251 οι 
Γότθοι πραγματοποιούσαν συνεχώς εισβολές στη Μοισία και στη Θράκη, τις οποίες ο ρωμαϊκός 
στρατός περιοριζόταν να απωθεί, πάντα όμως με σημαντικές απώλειες. Το 242, όταν ο Γορδια- 
νός Γ' διέσχιζε με το στρατό του τη Βαλκανική για να αντιμετωπίσει τους Πέρσες στην Ανατολή, 
αναγκάστηκε να καθυστερήσει προκειμένου να απωθήσει τους Γότθους. Το 248 μια άλλη ιδιαί
τερα μαζική εισβολή αντιμετωπίστηκε από τον Δέκιο, ο οποίος στάλθηκε στην περιοχή ειδικά 
για το σκοπό αυτό, αλλά την επόμενη χρονιά ένα τμήμα του γοτθικού στρατού κατόρθιυσε να 
φθάοει έως τη Φιλιππούπολη στη Θράκη. Οι εμφύλιοι πόλεμοι και οι εσωτερικές απειλές μείω
σαν σημαντικά την ετοιμότητα του ρωμαϊκού στρατού, και τόσο ο Τραϊανός Δέκιος όσο και ο 
γιος του Ερέννιος Ετρούσκος έχασαν τη ζωή τους στο μέτωπο του πολέμου.
Το 254 το σύνορο του Δούναβη παραβιάστηκε για άλλη μια φορά, η Θράκη λεηλατήθηκε και 
η Θεσσαλονίκη πολιορκήθηκε. Ο πανικός ήταν τέτοιος ιύστε ...καί οί 'Αθηναίοι μέν τον τείχους 
έπεμελονντο μηδεμιάς, έξότε Σνλλας τούτο δίέφθείρεν, άξιωθέντος φροντίδος, Πελοποννήσιοι δέ 
τόν 'Ισθμόν διετείχιζον, κοινή δέ παρά πάσης φυλακή τής Ελλάδος επ' άσφαλεία τής χώρας

12 Σημαντικότερη πηγή για την περίοδο αυτή είναι το Βιβλίο A της «Νέας Ιοτορίας» του Ζωσίμου, ενός συγγρα
φέα του 5ου αι. μ.Χ. Η μαρτυρία του για την περίοδο που μας απασχολεί βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο χα
μένο, σήμερα, έργο του Δεξίππου.

13 Για την κοινωνική διάσταση της κρίσης του 3ου αι. μ.Χ., βλ. G. Alföldi, Römische Sozialgeschichte, Wiesbaden 
1979, σ. 139-164.

14 Για την ιστορία των Γότθων και ειδικά για τις σχέσεις τους με το ρωμαϊκό κράτος αυτή την εποχή, βλ. Η. 
Wolfram, Geschichte der Goten, 1980, σ. 41-60, 137-153.

15 Η σύντομη ιστορική ανασκόπηση που ακολουθεί βασίζεται κυρίως στην CAH, XII, 1939, σ. 138-150 (Α. Alföldi). 
Για την εποχή αυτή, βλ. επίσης τον τόμο με τις συγκεκριμένες μελέτες του Α. Alföldi, Studien zu Geschichte 
der Weltkrise des 3. Jahrhunderts n.Chr., 19672, καθώς και του G. Alföldi, Die Krise des römischen Reiches, Στουτ
γάρδη 1989, όπου αναδημοσιεύεται και το ενδιαφέρον άρθρο του: The Crisis of the 3rd c. as Seen by the 
Contemporaries, το οποίο πρωτοδημοσιεύθηκε στο GRBS 15 (1974), σ. 89 κ.ε. Ειδικά για την εποχή του Γαλ- 
λιηνού, βλ. L. de Blois, The Policy o f the Emperor Gallienus, Leiden 1976, σ. 1-20.

16 Για τις πρώτες εισβολές των γερμανικών λαών την εποχή του Αλεξάνδρου Σεβήρου, πολύτιμη είναι η μαρτυ
ρία του Ηρωδιανού, VI. 7.5-6, 9-10, 8.3.
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«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/1980

Αυτοκράτορας Χρονολογία

Νομισματοκοπεία

Δ Ι Ο Ν Ε Δ Ε Σ Σ Α Θ Ε Σ / Ν Ι Κ Η Π Ε Λ Λ Α Κ Ο Ι Ν Ο
Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ω Ν

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Τραϊανός 98-117 1 1
Αδριανός 117-138 1 1
Μάρκος Αυρήλιος 161-180 1 1 2
Σεπτίμιος Σεβήρος 193-211 1 1 2
(Καρακάλλας) 2 2 2 + 1 7
(Πλαυτίλλα) 1 1
(Γ έτας) 1 1
(Ιουλία Δόμνα) 1 2 3
Ιουλία Δόμνα 212-217 1 1
Μακρινός 217/8 1 1
Διαδουμενιανός 1 1
Ελαγάβαλος 218-222 2 1 9 1 1 14
(Ιουλία Παύλα) 3 1 4
(Αλέξανδρος Σεβήρος) 2 2
Αλέξανδρος Σεβήρος 222-235 2 1 1 3 5 12
(Ιουλία Μαμαία) 1 2 2 5
Μαξιμίνος 235-238 2 2 4
(Μάξιμος) 1 1 1 3
Γορδιανός Γ' 238-244 1 3 4 4 8 20
Φίλιππος Α' 244-249 4 1 1 6
(Φίλιππος Β') 1 1
(Οτακιλία Σεβήρα) 1 1
Ερέννιος Ετρούσκος 250/1 1 1
Βαλεριανός 253-268 1 1
Γ αλλιηνός 9 9
(Σαλωνίνα) 5 5
Αχρονολόγητα 2 2 4

ΣΥΝΟΔΟ 27 9 45 14 18 113

έγίνετο...17. Οι καταστροφές που έγιναν ήταν μεγάλες, καθώς υπήρχαν ανοικτά μέτωπα και σε 
άλλα σημεία του κράτους και ο στρατός δεν μπορούσε να επέμβει αποτελεσματικά.
Μετά το 260 ξέσπασαν νέες και πιο άγριες επιθέσεις λόγω νέων μετακινήσεων γερμανικών λα
ών στη νότια Ρωσία και τη βόρεια όχθη του Δούναβη. Το 267 Γότθοι και Έρουλοι εξαπέλυσαν 
επίθεση με στρατό και στόλο στη Μικρά Ασία και στη Θράκη. Ο στρατός λεηλάτησε το Βυζάντιο 
και τη Χρυσόπολη και παρόλο που σημαντικά τμήματά του απωθήθηκαν από το ρωμαϊκό στρα
τό ορισμένα άλλα κατόρθωσαν να φθάσουν έως τη Σπάρτη και την Αθήνα, η οποία και παρα
δόθηκε. Ταυτοχρόνως νέες δυνάμεις εισέβαλαν από τον Ελλήσποντο και πολιόρκησαν για 
άλλη μια φορά τη Θεσσαλονίκη και την Κασσάνδρεια. Σημαντική δύναμη του ρωμαϊκού στρατού

17 Zosime I, XXIX, 3 (εκδ. Belles Lettres, μετάφραση και σχόλια Fr. Paschoud).
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επιστρατεύτηκε από τον Γαλλιηνό για να αντιμετωπίσει αυτή την εισβολή και οι Ρωμαίοι πέτυ- 
χαν σημαντική νίκη, η οποία σε συνδυασμό με το λοιμό που αποδεκάτιζε τους εισβολείς εξα
σφάλισε για το επόμενο διάστημα μεγαλύτερη ηρεμία στην περιοχή.
Η περίοδος από το 230 έως το 270 υπήρξε λοιπόν ιδιαίτερα δύσκολη, κατά κύριο λόγο για τις 
επαρχίες της Μοισίας και της Θράκης που συνόρευαν με τον Δούναβη, αλλά και για τη Μακεδο
νία, τη νότια Ελλάδα και τη Μικρά Ασία. Οι εισβολές και οι λεηλασίες από γερμανικούς λαούς, 
στη Βαλκανική, ήταν αλλεπάλληλες και οι καταστροφές σημαντικές. Η εικόνα αυτή, γνωστή από 
τα αρχαία κείμενα, παρουσιάζεται ανάγλυφη και από τη μαρτυρία των «θησαυρών». Είναι χαρα
κτηριστικό, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, πως δεν έχουν βρεθεί καθόλου «θησαυροί» 
-  εκτός από τους ταφικούς -  πριν από τη βασιλεία του Γορδιανού Γ'. Οι «θησαυροί» Σέρ- 
ρες/1966, Στρυμών/1916-1918 και Μακεδονία/1975, οι οποίοι προέρχονται από την ανατολική 
Μακεδονία, πρέπει να χρονολογούνται μέσα στη βασιλεία του Γορδιανού Γ', ή αμέσως μετά. 
Σχετίζεται η απόκρυψή τους με τις εισβολές που πραγματοποιήθηκαν την εποχή του Γορδιανού 
Γ', ή μήπως με τη λεηλασία της Φιλιππούπολης το 249; Δεν είναι δυνατόν να αποφανθεί κανείς 
με βεβαιότητα.
Η απόκρυψη, ωστόσο, των τριών «θησαυριόν» στην κεντρική Μακεδονία -  Καλλιθέα/1969 
(Άφυτις), Προφήτης Λαγκαδά/1967 και Κεντρικό Κιλκίς/1981 -, των οποίων τα οψιμότερα νομί
σματα είναι της εποχής του Φιλίππου Α', πρέπει να σχετίζεται με την πρώτη πολιορκία της 
Θεσσαλονίκης το 254. Μετά τον Φίλιππο Α', ο οποίος πέθανε το 249, τα νομισματοκοπεία της 
Μακεδονίας, εκτός από κάποιες περιορισμένες εκδόσεις στο όνομα του Τραϊανού Δέκιου στη 
Θεσσαλονίκη, δεν έκοψαν άλλα νομίσματα έως την ανάληψη της εξουσίας από τον Βαλεριανό το 
253. Όσο για τα νομίσματα του Βαλεριανού, ακόμη και αν είχαν κοπεί πριν από το 254, πράγ
μα καθόλου βέβαιο, δεν θα είχαν ακόμη κυκλοφορήσει ευρέως. Τα στοιχεία αυτά, καθώς και η 
προέλευση των τριιόν «θησαυρών» από την κεντρική Μακεδονία, σε περιοχές κοντά στη Θεσ
σαλονίκη, καθιστούν πολύ πιθανή τη σύνδεσή τους με την πολιορκία του 254.
Όσο για τους «θησαυρούς» που χρονολογούνται την εποχή του Γαλλιηνού -  δηλαδή τους «θη
σαυρούς» Μακεδονία/1973, Μακεδονία/1966, Μακεδονία/1975, στους οποίους πρέπει να προ
στεθεί και ο «θησαυρός» στη συλλογή του κ. Μ. Παγουλάτου που παρουσιάζεται εδιύ -, αυτοί 
πρέπει να σχετίζονται με τις εισβολές του 267, κατά τις οποίες, όπως ήδη αναφέρθηκε, τμήματα 
του εχθρικού στρατού κατόρθωσαν να φθάσουν έως την Αθήνα, την οποία και πολιόρκησαν. Ο 
«θησαυρός» της Ελευσίνας, ο οποίος περιέχει 958 χάλκινα αθηναϊκά νομίσματα των αυτοκρατο
ρικών χρόνων, συνδέεται αναμφίβολα με την κατάληψη της Αθήνας από τους Ερούλους το 267'*. 
Η απόκρυψη όλων αυτών των «θησαυρών», οι οποίοι θα αποδεικνύονταν αναμφίβολα πολύ πε
ρισσότεροι εάν επιχειρούσε κανείς τη γεωγραφική διεύρυνση της έρευνας και στην υπόλοιπη 
Βαλκανική χερσόνησο18 19, προδίδει τον πανικό των κατοίκων, οι οποίοι σε κατάσταση ύψιοτου 
κινδύνου προσπάθησαν να διαφυλάξουν σε ασφαλές μέρος και να διασώσουν από τις εχθρικές 
επιδρομές την περιουσία τους. Περιουσία αποτελούσαν είτε κάποια λίγα χρήματα που εκείνη τη 
στιγμή τύχαινε να έχουν μαζί τους για τις καθημερινές τους ανάγκες (Προφήτης Λαγκαδά/1967, 
Καλλιθέα/1969), είτε σημαντικότερες οικονομίες ετών τις οποίες έκρυψαν αλλά λόγω των συν

18 Τη χρονολόγηση αυτή για το «θησαυρό» της Ελευσίνας τεκμηρίωσε ο J. Kroll, The Eleusis Hoard of Athenian 
Imperial Coins, Hesperia 42 (1973), σ. 312-333, όπου αναφέρεται (σ. 317, σημ. 23) και σε τέσσερις ακόμη μι
κρούς ανασκαφικούς «θησαυρούς» από την Αγορά των Αθηνοτν, οι οποίοι συνδέονται με την άλωση της πόλης 
από τους Ερούλους.

19 Μια πρώτη συγκέντρωση στοιχείων έχει γίνει από τον J. Kroll, ό.π., σ. 317, σημ. 22, ο οποίος παραθέτει μια σει
ρά τέτοιων «θησαυρών», τόσο από τη Βαλκανική χερσόνησο όσο και από τη Μικρά Ασία.
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θηκών του πολέμου δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν (Σέρρες/1966 + Μακεδονία/1966, Κεντρικό 
Κιλκίς/1981, Μακεδονία/1973, Μακεδονία/1980). Σε όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο, πρόκειται 
για «θησαυρούς έκτακτης ανάγκης» (emergency hoards).
Την αναστάτωση που επικρατούσε στον ελλαδικό χώρο την περίοδο που μας απασχολεί αντικα
τοπτρίζουν όχι μόνον οι νομισματικοί «θησαυροί» αλλά και ορισμένα αρχαιολογικά ευρήματα: 
η εσπευσμένη κατασκευή ή επιδιόρθωση των τειχών σε πόλεις οι οποίες είχαν παραμείνει ατεί
χιστες για μερικούς αιώνες, δείχνει ακριβούς την κατάσταση άμεσου κινδύνου που επικρατούσε. 
Τμήμα των τειχών της Θεσσαλονίκης κοντά στην Κασσανδρεωτική πύλη20, καθώς και τμήματα 
της παραθαλάσσιας οχύρωσης που έχουν ανασκαφεί21, έχει πλέον αποδειχθεί πως ανήκουν σε 
δύο οικοδομικές φάσεις των μέσων του 3ου αι, και κατασκευάστηκαν για να αντιμετωπίσουν τις 
γερμανικές επιδρομές. Οι δύο αυτές φάσεις, από τις οποίες η δεύτερη συνίσταται σε ενίσχυση 
του τείχους, έχουν πολύ μικρή χρονική απόσταση και φαίνεται να αντιστοιχούν στις δύο διαδο
χικές πολιορκίες της πόλης. Η ίδια εικόνα προκύπτει και από την οχύρωση του Δίου, που τα τε
λευταία χρόνια έχει μελετηθεί συστηματικά. Εκεί το ελληνιστικό τείχος του 2ου αι. π.Χ. εγκατα- 
λείφθηκε, για να ξαναχτιστεί π emu στην ίδια περίπου κάτοψη στα μέσα του 3ου αι. Απόδειξη της 
εσπευσμένης κατασκευής του ρωμαϊκού τείχους αποτελεί το πλήθος υλικού σε β' χρήση, όπως 
επιτύμβιοι βωμοί από το διπλανό νεκροταφείο, οι οποίοι χρονικά απέχουν ελάχιστα από το ίδιο 
το τείχος, αρχιτεκτονικά μέλη, ακόμη και γλυπτά, τα οποία εντοιχίστηκαν ιύστε να επιταχυνθεί η 
κατασκευή του22.
Αντίστοιχη με τις προηγούμενες είναι και η περίπτοκτη της Έδεσσας, όπου τα ελληνιστικά τείχη 
επιδιορθοόθηκαν εσπευσμένος στα μέσα του 3ου αι.23.
Αλλά και η επισκευή του τείχους της Αθήνας που μαρτυρείται από τις πηγές έχει επιβεβαιωθεί 
ανασκαφικά. Το Θεμιστόκλειο τείχος που καταστράφηκε από τον Σύλλα ξαναχτίστηκε πάνω 
στα ίδια θεμέλια την εποχή του Βαλεριανού για να επισκευαστεί λίγες δεκαετίες αργότερα, 
προφανοός μετά τις καταστροφές που επέφερε η πολιορκία και η κατάληψη της πόλης από τους 
Ερούλους24.
Χαρακτηριστικό για το κλίμα που επικρατούσε και την ένταση των ημερών ήταν η εισαγωγή την 
εποχή του Βαλεριανού από το νομισματοκοπείο της Θεσσαλονίκης του τύπου του Καβείρου πά
νω στα τείχη της πόλης, για να την προστατεύσει, ως πολιούχος θεός, από την πολιορκία των 
βαρβάρων25.

20 Η άποψη πως το τμήμα αυτό του τείχους κατασκευάστηκε επί Γαλερίου (Α. Βαβρίτσας, ΛΔ 26 (1971), Χρονι
κά, σ. 373-382) ε'χει ανατραπεί από τον J. Spieser, Chronologie des remparts de Thessalonique, BCH 98 (1974), 
σ. 507 κ.ε. Για τα τείχη της Θεσσαλονίκης κυκλοφορεί και η προσωρινή δημοσίευση του Γ. Βελένη, Τα τείχη 
της Θεσσαλονίκης από τον Κάσσανόρο έως τον Ηράκλειο, 1989, την οποία ωστόσο δεν μπορέσαμε να συμβου- 
λευθούμε.

21 J. Spieser, TM 8 (1981), σ. 483 κ.ε.
22 Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Τα τείχη του Δίου, Αρχαία Μακεδονία IV, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 567-579. Η ίδια, 

Η έρευνα στο βόρειο τείχος του Δίον,ΛΕΜ Θ 2 (1988), σ. 189-199.
23 Α. Χρυσοστόμου, ΛΕΜΘ  1 (1987), σ. 167 και 2 (1988), σ. 61.
24 J. Travlos, Bildlexikon zur Topographie des antiken Athens, Tübingen 1971, o. 161.

Γ. Τουράτσογλου, Του αγιωτάτου πατρίου θεού Καβείρου, Θεσσαλονίκη I (1985), σ. 71-83. I. Touratsoglou, 
ό.π. (υποσημ. 4), σ. 79 σημ. 180, σ. 95.
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Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ  (Εικ. 1-5)

ΔΙΟΝ

Τραϊανός / Αθηνά
1. 6,58 γρ., 4. Σ. Κρεμΰδη-Σισιλιάνου, ό.π. 

(υποσημ. 4), σ. 182, αριθ. 30.

Αδριανός / Αθηνά
2. 4,54 γρ., 4 . Ό.π., σ. 185, αριθ. 10.

Καρακάλλας / Δίας
3. 9,41 γρ., α . Ό.π., σ. 208, αριθ. 19.

Καρακάλλας / Αθηνά
4. 9,41 γρ., 4. Ό.π., σ. 211, αριθ. 44.

Ελαγάβαλος / Ασκληπιός
5. 10,44 γρ., 4 . Ό.π., σ. 219, αριθ. 9.

Ελαγάβαλος/ Δίας
6. 10,21 γρ., Α .  Ό.π., σ. 221, αριθ. 26.

Ιουλία Μαμαία / Δίας
7. Ό.π., σ. 228, αριθ. 3.

Αλέξανδρος Σεβήρος / Δίας
8. 10,97 γρ., Α . Ό.π., σ. 226, αριθ. 13.

Αλέξανδρος Σεβήρος/ Δίας
9. 7,98 γρ., Α· Ό.π., σ. 227, αριθ. 19.

Μαξιμίνος / Αθηνά
10. 10,57 γρ., α . Ό.π., σ. 229, αριθ. 3.

Μαξιμίνος / Ασκληπιός
11. 7,61 γρ., Α. Ό.π., σ. 230, αριθ. 13.

Μάξιμος / Δίας
12. 11,26 γρ., Α .  Ό.π., ο. 232, αριθ. 5.

Γορδιανός Γ' / Αθηνά
13. 8,03 γρ., α . Ό.π., σ. 235, αριθ. 19.

Γ αλλιηνός / Αθηνά
14. 8,52 γρ., α . Ό.π., σ. 242, αριθ. 10.
15. 7,61 γρ., α . Ό.π., σ. 242, αριθ. 15.
16. 6,70 γρ., | .  Ό .π., σ. 242, αριθ. 17.

Γ αλλιηνός / Δίας
17. 7,54 γρ., 4· Ό.π., σ. 243, αριθ. 22.
18. 6,81 γρ., 4. Ό.π., σ. 243, αριθ. 27.
19. 6,48 γρ., Α .  Ό.π., σ. 243, αριθ. 29.
20. 6,85 γρ., Α Ό.π., σ. 244, αριθ. 36.
21. 6,66 γρ., 4. Ό.π., σ. 244, αριθ. 39.

Γ αλλιηνός / ένθρονος Δίας και Αθηνά
22. 7,12 γρ., Τ. Ό.π., σ. 246, αριθ. 28.

Σαλωνίνα / Αθηνά
23. 8,05 γρ., ΐ .  Ό.π., σ. 246, αριθ. 1.
24. 9,18 γρ., 4. Ό.π., σ. 247, αριθ. 6.
25. Τ.Ό.π., σ.247, αριθ. 9.

Σαλωνίνα / Δίας
26. Τ .Ό .π .,σ . 249, αριθ. 25.

Σαλωνίνα / Ασκληπιός
27. 6,08 γρ., 4· Ό.π., σ. 250, αριθ. 54.

ΕΔΕΣΣΑ

Σεπτίμιος Σεβήρος / Έδεσσα, Ρώμη
28. 9,21 γρ., ΐ .  Ε. Ρ3ρΗεΐ4Ηγιτποιι, ό.π. (υποσημ.

4), σ. 29, αριθ. 7.

Ιουλία Δόμνα / Έδεσσα, Ρώμη
29. 10,07 γρ., 4. Ό.π., σ. 34, αριθ. 4.

Καρακάλλας / Έδεσσα, Ρώμη
30. 7,52 γρ., 4. Ό.π., σ. 39, αριθ. 10.
31. 10,77 γρ., α. Ό.π., σ. 44, αριθ. 5.

Ελαγάβαλος / Έδεσσα, Ρώμη
32. 10,73 γρ., 4· Ό.π., σ. 58, αριθ. 26.

Αλέξανδρος Σεβήρος / Έδεσσα, Ρώμη
33. 10,50 γρ., α . Ό .π., σ. 64, αριθ. 9.

Γορδιανός Γ' / Έδεσσα, Ρώμη
34. 7,79 γρ., Τ. Ό.π., σ. 73, αριθ. 19.
35. 7,90 γρ., α . Ό .π., σ. 74, αριθ. 23.
36. 8,18 γρ., α . Ό.π., σ. 76, αριθ. 50.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ. Αυρήλιος / Νίκη δ.
37. 9,52 γρ., 4· I Touratsoglou, ό.π. (υποσημ.

4), σ. 191-192, Em. Ia.

Σεπτίμιος Σεβήρος / Νίκη με φοίνικα, 
στεφάνι δ.

38. 11,74 γρ., Τ. Ό.π., σ. 201, αριθ. 132-137.
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Ιουλία Δόμνα / Νίκη δ.
39. 9,05 γρ., Τ . Ό.π., σ. 203-204, Εηι. Ιη2.

Ιουλία Δόμνα / Κάβειρος σε ναΐσκο
40. 6,36 γρ., ί . Ό.π., σ. 206-208, Εγπ. ΙΙά.

Ιουλία Δόμνα / Νίκη με Κάβειρο αρ.
41. 10,23 γρ., 4 . Ό.π., σ. 222, Ειτι. Ει (επί Κα- 

ρακάλλα).

Καρακάλλας / Νίκη με φοίνικα, στεφάνι δ.
42. Ό.π., σ. 210-212, Εγπ. ΙβΙ.

Καρακάλλας / Νίκη αρ.
43. 14,14 γρ., 4 ■ Ό.π., σ. 212, Εηι. ^2 , αριθ. 132- 

137.

Πλαυτίλλα / Νίκη με φοίνικα, στεφάνι αρ.
44. 12,30 γρ., Τ . Ό.π., σ. 216, Εγπ. Ιη2.

Γέτας / Νίκη με φοίνικα, στεφάνι αρ.
45. 12,60 γρ., Τ . Ό.π., σ. 217-218, αριθ. 179-181.

Πυργοστεφής γυναικεία προτομή / Κάβει- 
ρος

46. 5,02 γρ., Α  . Ό.π., σ. 335, Εηι. VI, Ο υ . 1.
(επί Καρακάλλα).

Μακρινός / Νίκη με φοίνικα, Κάβειρο αρ.
47. 9,73 γρ., 4 . Ό.π., σ. 223-224, Εγπ. Ια.

Διαδουμενιανός / Νίκη με φοίνικα, Κάβει- 
ρο αρ.

48. 13,98 γρ., Τ . Ό.π., σ. 225, Ε ιή. I.

Ελαγάβαλος / Νίκη με φοίνικα, Κάβειρο 
αρ.

49. 11,05 γρ., ΐ  . Ό.π., σ. 229-235, Εηι. Ιά 1.
50. 9,16 γρ., Τ . Ό.π.
51. 18,50 γρ., 4 .Ό .π .
52. 11,52 γρ., Α  . Ό.π.
53. 12,42 γρ., | . Ό.π.
54. 10,96 γρ., 7 . Ό.π.
55. 9,30 γρ., Α  . Ό.π.
56. 8,22 γρ., 4 . Ό.π.

Ελαγάβαλος / Κάβειρος με σφυρί, ρυτό
57. 8,49 γρ., α  . Ό.π., σ. 236-237, Εηι. ΙΙο.

Ιουλία Παύλα / Νίκη με φοίνικα, Κάβειρο 
αρ.

58. 10,05 γρ., α . Ό.π., σ. 241-242, Ε ιή. Ιη (VI).
59. 9,58 γρ., α  . Ό.π., σ. 241, αριθ. 167, Εγπ. Ιη 

(V I-117).
60. 10,34 γρ., α . Ό.π., σ. 241-242, Εηι. Ιη (ν2).

Αλέξανδρος Σεβήρος (Καίσαρ) / Νίκη με 
φοίνικα, Κάβειρο αρ.

61. 12,09 γρ., α  . Ό .π., σ. 244-245, Εηι. Ιηΐ.

62. 9,58 γρ., α . Ό.π., σ. 245, αριθ. 206, Em. Ib.

Αλέξανδρος Σεβήρος / Νίκη με φοίνικα, 
Κάβειρο αρ.

63. 12,09 γρ., α . Ό.π., σ. 247, Em. lia (VIO).

Ιουλία Μαμαία / Νίκη με φοίνικα, Κάβει- 
ρο αρ.

64. 8,31 γρ., α  . Ό.π., σ. 248-249, Em. la.

Ιουλία Μαμαία / Κάβειρος, ρυτό, βωμός
65. 11,36 γρ., α  ■ Ό.π., σ. 249-250, Em. Ib.

Μαξιμίνος / Νίκη με φοίνικα, Κάβειρο αρ.
66. 9,98 γρ., α  . Ό.π., σ. 250-253, Em. lia.

Μαξιμίνος / Κάβειρος, ρυτό, βοομός
67. 9,65 γρ., α  . Ό.π., σ. 255-256, Em. lie.

Μάξιμος / Νίκη με φοίνικα, Κάβειρο αρ.
68. 8,21 γρ., | . Ό.π., σ. 257, Em. lia.

Γορδιανός Γ' / Νίκη με φοίνικα, Κάβειρο 
αρ.

69. 8,04 γρ., α  . Ό.π., σ. 261-264, Em. Ib.
70. 7,07 γρ., α  . Ό.π.
71. 9,61 γρ., α  . Ό.π.
72. 9,21 γρ., * . Ό.π.

Φίλιππος Α' / Δίστυλος ναός στο έξεργο: 
ΠΥΘΙΑ

73. 7,74 γρ., α  . Ό .π., σ. 289-291, Em. la.

Φίλιππος Α' / Νίκη με φοίνικα αρ., αθλη
τικό έπαθλο, επιγραφή: ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΕ
ΩΝ ΝΕ

74. 8,88 γρ., α . Ό .π., σ. 292, Em. le.

Φίλιππος Α' / Απόλλων με δάφνη, Κάβε ι- 
ρο, επιγραφή: ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΕΩΝ ΝΕΩ- 
ΚΟΡ ΠΥΘΙΑ

75. 8,46 γρ., α · Ό.π., σ. 294, αριθ. 29, Em. Ig.

Φίλιππος Α' / αγωνιστική τράπεζα, επι
γραφή: ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΕΩΝ ΝΕΩΚΟΡΩΝ

76. 7,83 γρ., α · Ό.π., σ. 295, αριθ. 37, Em. Ih.

Οτακιλία Σεβήρα / Νίκη με φοίνικα, Κά
βε ιρο και τρίποδα με πέντε μήλα

77. 9,90 γρ., α . Ό.π., σ. 299, αριθ. 58, Em. Id.

Ερέννιος Ετρούσκος / Κάβειρος με σφυ
ρί, ρυτό

78. 6,13 γρ., Τ . Ό.π., σ. 303, αριθ. 8, Em. I.

Βαλεριανός / Τύχη, Κάβειρος, βωμός
79. 7,72 γρ., α  . Ό.π., σ. 306, αριθ. 16, Em. II. 

80-81. Αδιάγνωστου αυτοκράτορα.
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ΠΕΛΛΑ

Ελαγάβαλος / Τύχη καθισμένη αρ.
82. 9,34 γρ., î . Mionnet, Suppl. Ill, σ. 94, αριθ. 

584.

Ιουλία Παύλα / Τύχη καθισμένη αρ.
83. 10,89 γρ., a  SNG  Cop., 281.

Αλ. Σεβήρος / Τύχη καθισμένη αρ.
84. 11,21 γρ., Λ  SNG  ANS, 633.
85. 11,03 γρ., Λ  Ό.π.
86. 12,05 γρ., a  Ό.π.

Ιουλία Μαμαία / Πάνας σε βράχο δ.
87. 9,80 γρ , a  SNG  Cop, 282.

Ιουλία Μαμαία / Τύχη καθισμένη αρ.
88. 7,37 γρ , a  SNG  ANS, 634-635.

Μάξιμος / Τύχη καθισμένη αρ.
89. 10,48 γρ , s.SNG  ANS, 637.

Γορδιανός Γ' / Τύχη καθισμένη αρ.
90. 8,29 γρ , λ  SNG  ANS, 640. SNG Cop, 287.
91. 6,68γρ , | .Ό .π .
92. 6,67 γρ , t . Ό.π.

Γορδιανός Τ' / Πάνας σε βράχο αρ.
93. 6,39 γρ , λ  SNG  ANS, 639. SNG  Cop, 286.

Φίλιππος A' / Πάνας σε βράχο αρ.
94. 7,42 γρ , */. SNG  ANS, 643. SNG  Cop, 288.

Φίλιππος B' / Τύχη καθισμένη αρ.
95. 7,94 γρ , | . SNG  Cop., 289.

ΚΟΙΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Μάρκος Αυρήλιος / φθαρμένος
96. 9,32 γρ , Τ .

Ε π ί Ελαγάβαλον (Β ' Νεωκόρος)

Κεφαλή Αλεξάνδρου με κόμη που κυματί
ζει / Αλέξανδρος δαμάζει βουκεφάλα

97. 8,77 γρ , t . Η. Gaebler, Die antiken Münzen... 
(βλ. υποσημ. 10), o. 120, αριθ. 463.

Ε π ί Αλεξάνδρου Σεβήρου μετά  το 231 
(Νεωκόρος)

Κεφαλή Αλεξάνδρου με κόμη που κυματί
ζει / Ιππέας σε άλογο που καλπάζει δ.

98. 8,33 γρ , \ . Ό .π , σ. 105, αριθ. 380a ή 385.

Προτομή Αλεξάνδρου αρ. / Ιππέας σε άλο
γο που καλπάζει δ.

99. 11,75 γρ , | . Ό .π , σ. 109, αριθ. 405.

Προτομή Αλεξάνδρου αρ. / Όρθιος πολεμι
στής με δόρυ και parazonium

100. 11,19 γρ , Α  Δεν απαντά στον Gaebler.

Κεφαλή Αλεξάνδρου με κόμη που κυματί
ζει / Ιππέας σε άλογο που καλπάζει απειλεί 
με το δόρυ του λιοντάρι

101. 9,39 γρ , /> . Ό .π , σ. 103, αριθ. 370a.

Κεφαλή Αλεξάνδρου με διάδημα δ. / Ιππέ
ας με δόρυ σε άλογο που καλπάζει δ.

102. 10,04 γρ , Τ . Ό .π , σ. 100, αριθ. 355.

ΕπίΕορόιανού Ε' (Β' Νεωκόρος)

Κεφαλή Αλεξάνδρου με κόμη που κυματί-

ζει / Επιγραφή φθαρμένη μέσα σε δρύινο 
στεφάνι

103. 11,62 γ ρ , \  . Ό .π , σ. 159, αριθ. 700.

Κεφαλή Αλεξάνδρου / Ιππέας σε άλογο που 
καλπάζει. Κάτω: αστέρι

104. 12,36 γρ , Τ. Ό .π , σ. 140, αριθ. 575.

Κεφαλή Αλεξάνδρου με κόμη που κυματί
ζει / Αθηνά Νικηφόρος με ασπίδα αρ.

105. 9,80 γρ , | .  Ό .π , σ. 147, αριθ. 622.

Κεφαλή Αλεξάνδρου με διάδημα δ. / Αγω
νιστική τράπεζα με πουγγί και δύο έπαθλα

106. 9,52 γρ , α  Ό .π , σ. 143, αριθ. 597.

Κεφαλή Αλεξάνδρου με λεοντή δ. / Ιππέας 
με δόρυ σε άλογο που καλπάζει δ.

107. 6,39 γρ , t .  Ό .π , σ. 166, αριθ. 730.

Κεφαλή Αλεξάνδρου με αττικό κράνος δ. / 
Λιοντάρι και ρόπαλο

108. 10,29 γρ , α  Ό .π , σ. 174, αριθ. 781.

Κεφαλή Αλεξάνδρου με κόμη που ανεμί- 
ζει δ. / Ιππέας σε άλογο που καλπάζει απει
λεί με το δόρυ του λιοντάρι που τρέχει δ.

109. 8,83 γρ , i . Ό .π , σ. 150, αριθ. 643.

Κεφαλή Αλεξάνδρου με αττικό κράνος δ. / 
Ιππέας σε άλογο που καλπάζει απειλεί με 
το δόρυ του φίδι

110. 8,33 γρ , Τ. Ό .π , σ. 172, αριθ. 768.

Ε π ί Φιλίππου A '

Φίλιππος Α' / Ιππέας επιτίθεται σε λιοντάρι
111. 10,63 γρ , Τ. Δεν απαντά στον Gaebler.
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Α β έ β α ιη ς  χ ρ ο ν ο λ ο γ ία ς

Κεφαλή Αλεξάνδρου με κόμη που κυματίζει / 
Ιππε'ας σε άλογο που καλπάζει δ.

112. 11,82 γρ.,

Κεφαλή Αλεξάνδρου με λεοντή δ. / Ιππε'ας 
με δόρυ στραμμε'νο προς τα κάτιυ σε άλογο 
που καλπάζει δ.

113. 13,82 γρ., Τ .

Summary

THE CONCEALMENT OF HOARDS IN TIMES OF CRISIS

The hoards of bronze coins from imperial times from Macedonia all date -  if one excepts those in 
tombs -  from the reigns of Gordian III (238-244), Philip (the Arab) (244-249) and Gallienus (253- 
268). These years coincide with a particularly disturbed period in the Balkans, during which the 
region was systematically raided by German tribes. These tribes exploited the lack of organisation 
and weakness of the Roman empire and violated the Danube borders, making repeated raids 
whose purpose was not conquest, but pillaging and the exacting of financial tribute.
These raids were the apparent cause of the concealment of the emergency hoards under 
examination, which in some cases can be linked with specific historical events. The date of their 
concealment suggests that three hoards from central Macedonia -  from Aphytis in Chalkidiki, 
Prophitis near Langada, and Kilkis near Serres -  are probably to be connected with the siege of 
Thessaloniki in 254, and the hoards of the reign of Gallienus are believed to be connected with the 
raids of 267.
To these is added an unpublished hoard from the reign of Gallienus, which is presented in detail 
for the first time in this article. The hoard comes from Macedonia and is now part of the collection 
of Mr Menelaos Pagoulatos in Athens. It consists of bronze coins of Thessaloniki, Dion, the 
Macedonian League, Pella and Edessa. Two of the coins of the Macedonian League (nos. 100 and 
111 in the catalogue) are not known from other published collections.
The concealment of so many hoards in Macedonia in the middle of the third century AD reflects 
the panic of the inhabitants in face of the threat of enemy raids. This panic is also reflected in the 
zeal with which, at this same period, cities that had been unwalled for at least three centuries, 
hastened to repair their fortifications.

Sophia Kremydi-Sicilianou



ΣΟΦΙΑ ΚΡΕΜΥΔΗ-ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ

Εικ. 1. «Θησαυρός» Μακεδονία!1980 (;): 1-26 Δίον.
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ΑΠΟΚΡΥΨΗ «ΘΗΣΑΥΡΩΝ» ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Εικ. 2. «Θησαυρός» Μακεδονία!1980 (;): 28-34 Έδεσσα. 37-47 Θεσσαλονίκη.
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ΣΟΦΙΑ ΚΡΕΜΥΔΗ-ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ

Εικ. 3. «Θησαυρός» Μακεδονία!1980 (;): 48-77 Θεσσαλονίκη.
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ΑΠΟΚΡΥΨΗ «ΘΗΣΑΥΡΩΝ» ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Εικ. 4. «Θησαυρός» Μακεδονία/1980 (;): 78-79 Θεσσαλονίκη. 82-95 Πέλλα. 97-98 Κοινό Μακεόόνων.
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ΣΟΦΙΑ ΚΡΕΜΥΔΗ-ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ

Εικ. 5. «Θησαυρός» Μακεδονία/1980 (;): 99-113 Κοινό Μακεόόνων.
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THE PIRAEUS 1902 HOARD OF PLATED DRACHMS 
AND TETRADRACHMS ( IG64)1

Because of its indispensable implications for identifying the 
emergency bronze coinage mentioned in Aristophanes, Frogs 
(405 BC) 725-726 and Ekklesiazousai (392 BC) 815-822, the 

huge hoard of fourré Athenian drachms and tetradrachms found in the Piraeus in 1902 remains 
one of the most significant of all Athenian coin finds. Said to have consisted of thousands of 
pieces, most of the hoard was apparently discarded or destroyed for its silver since only about a 
hundred pieces, nearly all drachms, can be located today.
In two previous discussions of Athens’ late Peloponnesian War bronze1 2, I was able to review the 
hoard in summary form without illustrations. I now offer this more detailed presentation in honor 
of a scholar and friend who herself rediscovered and published a new parcel from the hoard in the 
course of her career-long retrieval of forgotten material stored in the Athens Collection3. Her 
devoted labor of hoard recovery has enriched all of Greek numismatics, just as her personal 
warmth and generosity enriched the experience of all of us who worked at the Numismatic 
Museum during her directorship.
Knowledge of the great Piraeus find goes back to Dr M. Oeconomides’ illustrious predecessor, J.N. 
Svoronos, who in a fundamental discussion of the xcxivov xquoiov and Jtoveqà xafotia of Frogs 
725-7264, drew attention to: ‘...la très importante trouvaille, encore inédite, faite il y a quelques 
années au Pirée et se composant de milliers d’exemplaires, tous fourrés, de tétradrachmes et de 
drachmes frappés indubitablement avec des coins gravés par les mêmes artisans qui avaient exécuté 
ceux ayant servi à l'émission des monnaies d’or authentiques frappées avec l’or des Victoires de 
1’Acropolis. Je puis pour ma part certifier cette constatation après un minutieux examen et une 
comparaison attentive de leur style et technique identiques en tous points’.
Svoronos went on to say that in his forthcoming Les monnaies d'Athènes he was illustrating sixteen 
such plated tetradrachms (pi. 15.12-18) and drachms (pi. 15.19-27) immediately after his 
illustrations of the gold coins (pi. 15.1-11), so that ‘tout connaisseur en les comparant... pourra 
sans aucun doute, et de suite, se convaincre que les unes et les autres sont bien contemporaines et 
l’œuvre des mêmes graveurs’.
Only two of the fourré tetradrachms and seven of the fourré drachms illustrated in Les monnaies 
d'Athènes (Munich 1921-26) (hereinafter, Sv.) come from the Piraeus hoard, however. The rest 
are plated Athenian coins of conventional later fifth-century style that were acquired by the

1 IGCH gives the provenience as ‘Eleusis’ and lists drachms only. For the source of these errors, see note 7 helow.
2 Aristophanes’ j t o v e q «  yatySa: A Reply, GRBS 17 (1976), pp. 329-341. The Athenian Agora, XXVI: The Greek 

Coins, Princeton 1993, pp. 7-8, 24-26.
' Mando Oeconomides-Caramessini, Note on the Piraeus Hoard of 1902 of Athenian Plated Coins, CH VII (1985), 
pp. 40-41, no. 22.

4 La monnaie d’or attique (signed February 1918), JIAN 21 (1927), pp. 157-158.
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Athens Collection at various times; disfigured by wear, cutting, heavy corrosion, and other surface 
damage, they contrast sharply with the relatively freshly-preserved Piraeus hoard pieces5. Since 
subaerate Athenian tetradrachms and drachms were privately fabricated quite commonly 
throughout the fifth century and later6, there is good reason to suspect that most and possibly all 
of these non-hoard pieces illustrated by Svoronos were just such private forgeries. The question 
posed by the Piraeus hoard, then, is whether its contents, too, should be condemned as private 
counterfeits, or whether they can be regarded exceptionally as official issues of the Athenian 
demos.
The Piraeus hoard specimens illustrated in Sv. were accessioned by the Athens Collection in 
1902/3 and 1904/5 as parts of three larger lots of coins. Inventory numbers and accompanying data 
are:
1902/3 IA' 1-3, given by K. Lekas, January 13, 1903 (cf. JIAN 7 (1904), p. 394). The hand-written 
accession ledger in the Athens cabinet states that the ‘three coins are part of a large hoard of 
similar Athenian coins found in the Piraeus at the end of 1902’. The coins are the tetradrachm 
Sv. 15.12, the drachm 15.19, and another drachm that I have not been able to locate in the 
Athens trays.
1904/5 IA' 1-6, purchased from M. Michopoulos (cf. JIAN 8 (1905), p. 252). One tetradrachm, 
Sv. 15.13, and five drachms, of which four are illustrated as Sr. 15.20, 21, 22, and 23.
1904/5 KT' 5-8, purchased from A. Papademas (cf. JIAN 8 (1905), p. 253). Four drachms, of which 
three are illustrated as Sr. 15.24-26.
That all of these coins come from the same source is clear from their identical condition and 
coloration and from the limited number of dies from which they were struck. On all pieces a 
considerable amount of the original silver veneer adheres to the brown bronze core, and bare 
bronze and veneer alike are spotted with eruptions of green bronze disease. As listed in the 
Catalogue at the end of this paper, all of the above-mentioned drachms come from three 
obverse/reverse die-pairs, and both hoard tetradrachms, although from separate obverse dies, were 
struck from the same reverse die. Each of the three obverse drachm dies is quite distinctive. The 
Athena face of obverse a is relatively crude, with a largish, thickly outlined eye and long, heavy nose 
(see Fig. 1:24-51). Obverse b has a much finer, delicately featured face (Fig. 1:68-81). The face of 
obverse c is notable for its big, hollow eye and full, rounded cheek and chin (Fig. 1:87-88).
To these three core lots that were inventoried within two or three years after the hoard’s 
discovery, can be added three other lots of drachms. One of these is the lot of 32 drachms noted 
by Dr Oeconomides in CH VII (1985), pp. 40-41, no. 22, with photographs of five pieces (fig. 4.2-6). 
Given to Athens Museum in 1912 by the above-mentioned A. Papademas (1911/12 K2T' 1-32), 
the lot was inventoried by Svoronos with the statement that it came ‘from a hoard in the Piraeus’. 
Unfortunately, nearly all of these drachms are heavily corroded, and most are so thickly encrusted 
that dies can be identified only about half the time. All of the dies that can be distinguished, 
however, belong to the same three pairs of drachm dies known from the earlier Athens hoard lots. 
Although cleaning might conceivably reveal one or more new dies or die-combinations, at the

5 The non-hoard tetradrachms are .SV. 15.14=1904/05 IA' 2 (Dattari, from Egypt): SV. 15.15 and 18 = 1911/12 
KH' 3 and 4 (Meletopoulos); Sr. 15.17 = 1896/97 IB' 1.277 (Tsibourakes). The (worn and cut) non-hoard 
drachm, Sv. 15.27, is A-E 795. This last coin may belong to the same mintage as the drachms from the Piraeus 
hoard. Its weight (2.80, not 3.66 as recorded in Sv.), 8 o'clock die-orientation, and general style agree well 
enough, but because wear and heavy patination obscure diagnostic details, one cannot be sure.

6 Cf. The Athenian Agora, XXVI (above note 2), pp. 7, 9, 17-22, nos. 9-11, 16, 18, 23, 26, 27.
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present time this fourth Athens lot has nothing new to contribute apart from documenting the 
exceptionally corroded condition of many hoard pieces. If this condition was typical of the hoard 
drachms, it would help to explain why more were not put out for sale.
The largest lot is a group of 47 drachms that E.T. Newell gave to the American Numismatic 
Society in 1934. Newell left no record of when and from whom he purchased the coins but the lot 
clearly replicates on a larger scale the earlier drachm lots acquired by the Athens Museum in 
1903-1905. The drachms have the same coloration and legible condition and, except for one piece, 
come from the same three pairs of dies in comparable proportions, i.e., die pair a+a is 
represented in the greatest number of coins (29), pair c+c in the least (2). F i g u r e  1:24-92 
illustrates a good sampling of the ANS lot, including the critically important no. 92, which was 
struck from a fourth pair of dies. Kept with the other Newell drachms and having the same 
preservation and coloration as they, it doubtless derives from the same source.
Evidence for a fifth pair of drachm dies comes from a pair of subaerate drachms given by E.S. 
Forster to the British Museum Department of Coins and Medals in 1903 (Inv. 1903-9-4-1 and 2)7. 
The first drachm (no. 53) is from the common Piraeus hoard die-pair a+a, and in terms of general 
appearance and silver preservation is similar to the drachms of the earlier Athens acquisitions and 
the ANS drachms of F i gu  re 1. No one could doubt that it comes from the same 1902 find. The 
other Forster drachm (Fig. 1:93) surely does as well. Its bronze has the identical bronze-gray 
patina as the first one, the deterioration of the plating is the same, and although it is struck on a 
wider flan and from rather different-looking dies, flan and style are still quite acceptable for late 
fifth-century Athenian drachms (compare especially the face and eye with those from obverse dies 
b and d (cf. Fig. 1:68-81 and 92). Were this second Forster drachm given to the British Museum 
in isolation, one, admittedly, would be hesitant to associate it with the Piraeus hoard. But there is 
every reason to believe that it was acquired and indeed was unearthed together with Forster’s 
altogether typical Piraeus hoard drachm.
The obverse die count from the Piraeus find thus stands at a documented minimum of two dies 
for tetradrachms and five for drachms. These, of course, are minima. Since four of the obverse 
dies are attested from but a single coin, and since only a small part of the hoard has survived for 
study, we may assume that the Piraeus hoard coinage probably employed more than seven 
obverse dies. On any reckoning, therefore, this was a substantial coinage, and its very scale 
provides one of the strongest arguments for identifying it as the bronze coinage that the 
Athenians voted, minted, and used during the desperate closing years of the Peloponnesian War. 
Either the Piraeus 1902 hoard consisted of the stock of a private workshop that had been 
counterfeiting on a colossal scale, or it was a burial of a legal bronze coinage around the very time 
when, as known from Aristophanes, Athens was employing a bronze currency in place of her 
traditional silver. Svoronos was right to compare the obverse style of these subaerate drachms and

7 On the BM ticket of each coin there is the notation in the handwriting of E.S.G. Robinson, ‘Eleusis hd. (200 
drachms, plated)’. This corresponds to Robinson's statement that ‘[a] large hoard consisting exclusively of 
[plated drachms] was found at Eleusis in 1902’ (The Tell El-Mashkuta Hoard of Athenian Tetradrachms, NC 
1947, p. 119), which in turn was followed by the compilers of IGCH for the entry IGCH no. 46 (‘Eleusis 1902'). 
Unbeknownst to the IGCH editors. Robinson had tacitly corrected the provenience in a later paper (Some 
Problems in the Later Fifth Century Coinage of Athens, ANSM N  9 (1960), p. 10), when he wrote that ‘an 
enormous hoard of both [plated] denominations was unearthed some fifty years ago in the Piraeus’. What was 
the source of Robinson’s original statement? One can only guess, but since an extraordinary find of over 2,000 
Athenian imperial coins was discovered at Eleusis in 1902 (JIAN 7 (1904), pp. 107-142), Robinson or an 
informant may have confused this hoard with the find of plated coins in the Piraeus in the same year.
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tetradrachms with the 407/6 gold; the similarities are extremely close, especially in the character 
and shape of the eyes and the frequently ungainly nose profiles of the plated drachms. This of 
course is proof only of approximate, not necessarily exact, contemporaneity. And we should 
keep in mind that the seven known obverse dies of the fourré drachms and tetradrachms do not 
really prove that the coinage was official either. It is only when both kinds of evidence are added 
to a third consideration -  namely, that there is no other surviving Athenian coinage that can be 
put forward as a plausible alternative for the bronze coinage of Frogs 725-726 -  that the case 
for identifying the Piraeus hoard coinage with the emergency bronze of 406/5 becomes truly 
persuasive*.
If then the hoard and its dies provide a foundation for recognizing Aristophanes' bronze coinage 
as a plated coinage, it would be gratifying if we could build on this foundation by identifying other 
coins and dies of this same 406/5 mintage. But this can be treacherous, since once we have 
eliminated the essential criteria of provenience and die duplication, we are left to judge from 
style, weight, and die-positions alone, all of which good forgers could have produced just as 
correctly as any workmen in the Athenian mint. In his influential paper on Athens’ late 
Peloponnesian War coinage4, E.S.G. Robinson illustrated two plated tetradrachms in the British 
Museum that he assumed should be connected with the plated coinage of 406/5. Now that we can 
compare them with the two plated tetradrachms from Piraeus hoard, it is clear that both must be 
rejected, one on stylistic grounds8 * 10 11 the other on the basis of wrong die-position and weight". But 
even if these coins passed all visual and metrological tests, however, there would still be no way 
short of very precise metallurgical comparison that could verify whether or not they belonged to 
the same emission as the coinage from the Piraeus hoard.
This is particularly regrettable in the case of denominations below the drachm. Whether the 
purpose of the 406/5 currency was for the Athenian treasury to save on silver by simply making 
local payments in plated bronze, or whether a concerted attempt was made to extract silver from 
local circulation through a forced exchange with the bronze12, it is logical to suppose that the 
fourré coinage would have extended at least as far down the denominational ladder as the triobol. 
The joke in Aristophanes' Aioloskion, frag. 3, about a diobol that was suddenly devalued to a 
dikollybos, presumably when the emergency bronze was demonitized, does not require us to 
believe that a bronze diobol ever existed except in the banter of comic dialogue. But the triobol, 
a more common and important denomination, is another matter. Plated triobols of various fifth- 
and fourth-century styles are found, not uncommonly, in large collections today and inform that 
subaerate pieces in this denomination were indeed profitable to make. Most extant triobols must 
be private counterfeits13, but there are four (Fig. l:i-iv) that give every appearance of belonging

8 The Athenian Agora, XXVI (above note 2), pp. 7-8, 24-26.
 ̂ANSM N  9 (1960), p. 10.

10 Ibid., pi. 11.7 = BMC 61, 15.61 g., die-position at 3 o’clock. Apart from the stubby proportions of the owl, the 
palmette helmet ornament is much too small and delicate for a bonafide Athenian tetradrachm of the late fifth 
century.

11 Ibid., pi. 11.6=BM 1920.9-7-29, 16.90 g., die-position at 12 o' clock. The weight is abnormally high. Because of 
the lighter density of bronze, fourré tetradrachms, including those from the Piraeus hoard, normally weigh 
several grams less than tetradrachms in full silver. Cf. The Athenian Agora, XXVI (above note 2), p. 9, note 33; 
p. 20, no. 16. The stubbiness of the owl on the BM tetradrachm gives further reason for suspicion.

12 See GRBS 17 (1976), pp. 336-337.
13 E.g., ANS 1966.232.1 and 2: two deeply cut fourré triobols of a style that is earlier than that of the Piraeus hoard 

coins. For a plated and cut triobol of roughly the first half of the fourth century BC see Hesperia 43 (1974), pi. 
25e (Athens 1911/12 K H '5).
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with the 406/5 drachms and tetradrachms. All four, which retain only the slightest specks of silver 
on their surface, must ultimately have derived from the same source, as each is pierced near the 
edge with a hole, apparently for wearing in post-classical times. All, moreover, were struck from 
two reverse dies and either one or two obverse dies. Since the head of the obverse Athena, like the 
Athenas of the Piraeus obverse drachm die a, has a large eye and an ungainly long and pointed 
nose, and since the structure and proportions of the triobol owls correspond quite closely to that 
of the upright owls of the 407/6 gold triobols (cf. esp. Sr. 15.4 and 6), association with the 406/5 
plated drachms and tetradrachms seems highly probable, even if there can never be any final 
proof. As for plated denominations below the triobol, it is arguable that these may not have been 
worth the effort. In any case, 1 have not seen a convincing candidate for 406/5 attribution14.

C A T A L O G U E 15 (Fig. 1)

Dies are aligned at 9 o’clock, with occasional exceptions at 8 o’clock (no. 86), 10 o'clock (nos. 27,56, 93), and 
3 o'clock (nos. 5, 55, 69, 76, 80, 83).

Tetradrachms
Obv. die A  + Rev. die A
*1. Athens 1902/3 IA' 1 (Sv. 15.12; CH  VII (1985), fig. 4.1), 14.52.

Obv. die B + Rev. die A
*2. Athens 1904/5 I A' 2 (Sv. 15.13), 15.48.

Drachms
Obv. die a + Rev. die a
3. Athens 1904/5 IA' 4 (Sv. 15.21), 3.37.
4. 8 (Sv. —), 3.05.
5. 1904/5 KT'5 (Sv. 15.24), 3.05.
6. 7 (Sv. 15.26), 2.92.
7. 8 (Sv. - ) ,  2.80.
8-22. 1911/12 K2T'. Fifteen coins, of which eight are well enough preserved for obverse and

reverse die identification: 2.84, 3.01, 2.83, 2.98 (CH  VII (1985), fig. 4.2, 4, 5 and 6), 3.07, 
3.25, 2.95, 3.01; the remaining seven, too corroded on one side to allow recognition of the 
die, are associated with the a+a  die-combination through their better preserved obverse or 
reverse only: 2.70, 2.98, 2.54, 2.75, 2.68, 2.79, 3.00.

14 The plated Athenian obol reported and illustrated in Coin World 19, issue 942 (May 3, 1978), pp. 1, 3, may be 
from the Levant. The helmet is ornamented with a full, five-pronged palmette that points downwards, like the 
palmettes on Athenian tetradrachms but not on drachms or fractions till the fourth century BC. On small 
Athenian silver of the fifth century as well as on the 407/6 gold, the helmet ornaments invariably have the simple 
form of an upright fleur-de-lys.
This catalogue is limited to published hoard specimens and to the relevant unpublished coins in the Athens, 
British Museum, and American Numismatic Society collections. I have not surveyed all other public collections 
for duplicates, nor have I included a few hoard drachms that I have seen in trade and private collections. All 
such drachms are duplicates from the common die-pairs a+a and b+b.
For generous assistance in assembling the hoard and related material, I am grateful to M.J. Price, H.D. Schultz, 
B. Overbeck, A.S. Walker, C.F. Arnold-Biucchi, and, most of all, Mando Oeconomides.
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New York (E.T. Newell 1934). Twenty-nine coins.
23 3.02 *38 3.23

*24 3.25 39 2.84
*25 3.07 *40 3.13
26 3.00 *41 2.73
27 2.71 42 3.22
28 3.10 43 3.11

*29 3.44 44 2.93
*30 3.10 45 2.91
*31 2.42 46 3.24
32 3.10 *47 3.21
33 3.26 *48 2.89

*34 3.01 49 2.62
35 3.41 *50 3.19
36 2.89 *51 3.01

*37 2.98
52. New York 1978.49.1 (H. Grunthal), 3.19.
53. London 1903-9-4-1 (E.S. Forster), 2.82.
54. Ex coll. Pozzi, Boutin1'13496.

Obv. die b + Rev. die b
55. Athens 1904/5 I A' 5 (Sv. - ) ,  3.18.
56. 6 (Sv. 15.22), 3.18.
57. 7 (Sw. 15.23), 2.95.
58. 1904/5 KT'6 (Sv. 15.25), 3.22.
59-66. 1911/12 KST'. Eight coins, of which four are well enough preserved for obverse and reverse

die identification: 2.62,2.88,3.08,3.24; one, 2.30 (CH  VII (1985), fig. 4.3) from obv. die b has 
a corroded reverse; the remaining three, from rev. die b, are too corroded for identification 
of the obverse die: 2.89, 2.80, 2.92.

67-81. New York (E.T. Newell 1934). Fifteen coins.
67 2.78 75 3.32
68 3.41 76 2.95
69 2.90 77 2.86
70 2.85 78 2.85
71 2.73 *79 3.36
72 2.59 80 2.35
73 3.16 *81 3.00
74 2.77

82. New York 1956.174.13 (ex coll. K.M. Edwards), 3.05.
83. London 1949-4-11-432 (Maurogordato), 2.83.
84. Ex coll. Pozzi. Boutin 3497.

Obv. die c + Rev. die c
85. Athens 1902/3 IA' 2 (Sv. 15.19), 2.90.
86. 1904/5 IA' 3 (Sv. 15.20), 3.09.
87-88. 1911/12 K2T. Two coins with damaged obverses; reverses from rev. die c: 2.80, 2.58. *

16 S. Boutin, Catalogue des monnaies grecques antiques de l'ancienne collection Pozzi, Monnaies frappées en Europe, 
Maastricht 1979.
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89-90. New York (E.T. Newell 1934). Two coins.
*89 3.02.
*90 3.08.

91. Ex coll. Pozzi, Boutin 3498.

Obv. die d + Rev. die d
*92. New York (E.T. Newell 1934), 3.17.

Obv. die e + Rev. die e
*93. London 1903-9-4-2 (E.S. Forster) (ANSM N  9 (1960), pi. II.8), 2.80.

Dies illegible
94-100. Athens 1911/12 KYT'. Seven coins: 2.69, 2.68, 2.70, 2.38, 2.74, 2.42, 2.50 (broken).

FOUR PLATED TRIOBOLS NOT FROM THE PIRAEUS HOARD

Nos. i, iii, and iv are from the same obverse die; the obverse of no. ii is too damaged to tell whether it was as 
well. Nos. ii, iii, and iv are from the same reverse die; a separate reverse die was used for no. i. Each coin has 
been holed. Die positions are at 6 (nos. i and ii), 8 (no. iv) and 9 (no. iii) o'clock.
*i Athens 261 l a (Sakkos) 1.65
*ii Berlin Loebbecke 1906 1.57
*iii Munich 47 1.31
*iv Munich 47a 1.67
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Fig. 1. The Piraeus 1902 hoard o f  plated drachms and tetradrachms (IGCH 64).
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À PROPOS DU MONNAYAGE ACHÉEN 
ET DES TRÉSORS QUI LE FONT CONNAÎTRE*

Plus qu’aucun autre monnayage, celui de la ligue aché- 
enne a été étudié essentiellement à partir des trésors. 
L’ouvrage de référence, aujourd’hui, en est, du reste, la 

publication d’un trésor1, celui d’Agrinion, qui prend appui à son tour sur les publications anciennes 
d’autres trouvailles* 1 2. Ceci n’est pas un hasard: les monnayages achéens sont partie intégrante d’une 
circulation monétaire complexe, caractéristique de la première moitié du Ile siècle av. J.-C. On ne 
peut les étudier sous la forme habituelle d’une monographie qui recenserait tous les exemplaires 
connus: parallèlement aux émissions de la ligue, les grandes cités émettaient des monnayages 
propres qui contribuaient à alimenter la circulation du Péloponnèse dont Tunification, pour chan
celante qu’elle fût, n’en est pas moins réelle à partir de 191 et jusqu’en 150. Mando Oeconomidès, 
à qui j ’ai plaisir à offrir ces pages en prémices à la thèse qu’elle patronne, le sait mieux que qui
conque. Parmi toutes les tâches multiples qu’implique la direction d'un Cabinet Numismatique 
comme celui d’Athènes, elle a toujours prêté une attention particulière à la sauvegarde des infor
mations fournies par les trésors. En témoignent notamment la publication par ses soins du trésor 
de Zakynthos3 et l’étude des centaines de pièces du trésor de Zougra4conservées au Cabinet Nu
mismatique d’Athènes. Après la découverte du trésor de Dymè I en 19875, parfaitement informée 
des problèmes que pose l'étude du monnayage achéen, elle s’est empressée de mettre à ma dispo
sition le matériel du Cabinet d’Athènes. Avec une générosité comparable, le regretté Martin 
Price m’a fourni la documentation du trésor de Diakofto6. Il m’est donc très agréable d’offrir à 
Madame Oeconomidès ces quelques réflexions sur les trésors de la ligue achéenne, tout en asso
ciant à l'hommage rendu à notre grande numismate le souvenir ému de Martin Price, un ami com
mun que nous ne pouvons oublier.

* Il m’est agréable de remercier mon mari pour l’aide apportée dans la correction de la langue et l’échange per
manent de vues.

1 Margaret Thompson. The Agrinion Hoard (ANSNNM  159), New York 1968.
2 Cf. op.cit., p. 4, les références aux études de A. Lôbbecke (Caserta = IGCH 2053), de M. Crosby et E. Grâce 

(Arcadia = IGCH 242) et de M. Thompson (Western Greek Hoard = IGCH 260), ainsi que le renvoi à la trou
vaille d'Olympie (IGCH 270).

3 IGCH  245, cf. H. Nicolet et M. Oeconomidès, La circulation monétaire dans le Péloponnèse et le trésor de Za
kynthos (Zante) de 1904 (IGCH 245), NumAntCl 20 (1991), pp. 161-191.

4 IGCH 261. Le trésor provient de l’antique Pellène d’Achaïe, cf. Mando Oeconomidès, A propos du trésor de 
Zougra (Noe 1186), RBN  114 (1968), pp. 132-137.

5 Dymè I, cf. AA 42 (1987), Chronika, pp. 157-159. Une autre trouvaille, beaucoup plus modeste (Dymè II) a été 
réalisée en 1988 par Maria Kotsaki, qui m’en a généreusement offert le droit d’étude, ce dont je la remercie.

6 IGCH 262.
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Aux quelque 25 trésors, réputés contenir des monnaies achéennes, répertoriés dans YInventory 
ofGreek Coin Hoards se sont ajoutés, depuis la publication7, les trésors de Vellies-Monemvasie8 9 * 11, 
Patras et Kalydon 1973, Dymè I et II, Messène 199P' et, tout récemment, celui de Vonitsa, trouvé 
en Acarnanie en 1993'°. Leur contenu permet de les dater sans grand risque, tantôt des années de 
la troisième guerre de Macédoine, tantôt de la guerre d’Achaïe. Leur composition caractéristique 
oblige à réévaluer sereinement les troublantes révisions de la chronologie achéenne récem
ment proposées lors du colloque consacré en 1989 à l'Achaïe et à l’Elide antiques, organisé par le 
Centre National Hellénique de Recherches sur l’Antiquité Grecque et Romaine. Ce colloque a 
été l’occasion pour plusieurs numismates et historiens de relancer les débats sur le monnayage de 
la ligue achéenne, pas toujours de manière heureuse.
La contribution la plus «révolutionnaire» est assurément celle de Chr. Boehringer11 qui sur base 
de la composition du «trésor» de Poggio Picenze a proposé de revoir la chronologie des émissions 
de la ligue, en abaissant jusqu’à l’époque du second triumvirat la date des plus récentes et en ajus
tant en conséquence les dates d’enfouissement d’autres trésors, comme celui d’Agrinion qui est 
abaissé jusqu’après 129! Pour justifier une telle révolution Chr. Boehringer postule la «résurrec
tion» du koinon achéen après 146, dans les limites qui étaient pratiquement les siennes avant la 
guerre d’Achaïe, ce qui soulève d’emblée beaucoup de questions. Nous y reviendrons12. Si l’on 
suit Chr. Boehringer, il faudrait donc réécrire largement l’histoire numismatique du Péloponnèse 
à l’époque hellénistique. Il vaut la peine de soupeser la valeur de l’hypothèse et de vérifier ses 
fondements. Le même trésor de Poggio Picenze a encore fait l’objet d’une étude complémentaire 
de Adela Campanelli13, qui prolongeant Chr. Boehringer, interprète sa composition comme ca
ractéristique du butin de guerre d’un soldat syllanien, de retour en Italie. A l’inverse, au cours 
de ce même colloque, Jennifer A.W. W arren14 -  pour qui tout le monnayage en bronze de la ligue

7 Voir liste infra, avec références, et l’étude de I. Touratsoglou et H. Tsourti, citée ci-dessous (note 15). Nous 
n’hésitons pas à rejeter d’un tel inventaire les «trésors» provenant de collections particulières, comme ceux 
inventoriés dans CH VIII (1994), 436, 453, 473.

8 Dont le Cabinet Numismatique a pu acquérir dans le commerce, en 1984, 72 monnaies parmi lesquelles 51 tri- 
oboles achéens, ci. ΑΔ  39 (1984), Chronika, pp. 1-2. Cf. pour l’identification, I. Touratsoglou et H. Tsourti, 
art.cit. (ci-dessous note 15), pp. 180-181.

9 Le contenu de ce trésor, signalé dans CH VIII (1994), 357, est décrit dans HAE 1991, pp. 91-92 et 119-128, et 
Έργον 1991, p. 28.

1(1 Cf. CH VIII (1994), 431, pl. L. 13-15 à LIV.29. La composition en est tout à fait remarquable et éveille l’intérêt, 
notamment en raison de la présence d’un tétradrachme léger de Persée, d’un tétradrachme «ancien» d'Athènes, 
et d’un denier romain (RRC, 126), mais aussi en raison du nombre de monnaies d’Histiée (58 «tétroboles» 
à côté de 61 «trioboles» achéens). Le groupe des émissions achéennes est particulièrement compact et homo
gène: on n’y trouve aucune monnaie dite «tardive», à l’exception de LU.33 qui est manifestement un intrus, 
comme le note J. Warren (p. 83, n. 2: «The Achaean League triob., pi. LU.33 is arguably an intrusion»).

11 Chr. Boehringer, Zur Geschichte der Achaischen Liga im 2. und 1. Jh. v.Chr. im Lichte des Münzfundes von 
Poggio Picenze {A bm zztn), Αρχαία Αχαΐα και Ηλεία. Ανακοινώσεις κατά το Πρώτο Διεθνές Συμπόσιο, Αθήνα 
19-21 Μαΐον 1989 (Μελετήματα 13), Athènes 1991 (par la suite Μελετήματα 13), pp. 163-170.

12 La reconstitution du koinon ne pose pas, comme telle, de problème particulier: nous savons par Pausanias (VII, 
16.10) que les koina dissouts en 146 ont pu être reconstitués quelques années plus tard, cf. infra.

13 Adela Campanelli, Il ripostiglio monetale di Poggio Picenze, Μελετήματα 13, pp. 155-161. Notons toutefois que 
si notre désaccord est total sur les dates proposées, nous ne pouvons que souligner, dans l’ensemble, la justesse 
des identifications et de la chronologie relative proposée pour les différents groupes.

14 Jennifer A.W. Warren (Mrs Cargill Thompson), The Bronze Coinage of the Achaean League: the Mines of
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représenterait «un seul épisode de monnayage» -  a proposé d'en dater la production d’après l’en
trée d’Elis et de Messène dans la ligue en 191, mais avant 146, en raison notamment de contextes 
archéologiques, essentiellement la découverte d’une monnaie sous la stoa d’Attale à Athènes. En
fin, I. Touratsoglou et H. Tsourti15 ont pour leur part analysé la circulation du monnayage achéen 
en exploitant exclusivement les trésors. Aucun trésor de Grèce n’y étant daté d’après 146, on peut 
donc constater que le même colloque a vu s’opposer deux thèses inconciliables: une chronologie 
«traditionnelle» qui place la production des monnaies achéennes avant 146, et un système «révo
lutionnaire» qui éparpille les émissions jusque loin dans le 1er siècle av. J.-C.
Avant de considérer les arguments tirés du trésor «italien» de Poggio Picenze, il n’est pas inutile 
d’examiner préalablement certains aspects de la collection des trésors «achéens».

Les trésors de la ligue achéenne

Dans l’ordre chronologique de la date des 
«achéens» et leur lieu de conservation16.

Zougra 1859 = IGCH 261 
Caserta 1890 -  IGCH 2053 
Abai 1894 = IGCH 195 
Oreoi 1902 = IGCH 232 
Zakynthos 1904 = IGCH 245 
Arcadia 1929 -  IGCH 242

Céphallonie 1934 = IGCH 251 
Epidaure 1934 = IGCH 258 
Grèce de l’Ouest 1936 = IGCH 260 
Messénie 1937 = IGCH 301 
Péloponnèse 1936 = IGCH 246 
Olympie 1939 = IGCH 270 
Péloponnèse avant 1940 = IGCH 243 
Achaïe avant 1940 = IGCH 267 
Cnossos avant 1955 = IGCH 252

trouvailles, voici la liste des principaux trésors

partiellement à Athènes, NM
cf. A. Lôbbecke, ZNum 26 (1908), pp. 275-303
Athènes, NM
partiellement à Athènes, NM 
Athènes, NM
Yale - New York, cf. M. Crosby et E. Grâce,
ANSNNM 74, 1936
Athènes, NM
Athènes, NM
disparu
Athènes, NM
Athènes, NM
Musée d’Olympie
Athènes, NM
Athènes, NM

Achaia and Elis, Μελετήματα 13, pp. 151-154. L’approche particulière qui vise à identifier des graveurs et des 
ateliers est intéressante.

151. Touratsoglou - H. Tsourti, Συμβολή οτην κυκλοφορία των τριωβόλων της Αχαϊκής Συμπολιτείας στον ελλα- 
δικό χώρο. Η μαρτυρία των «θησαυρών», Μελετήματα 13, pp. 171-188. Leur étude a été l’occasion d’identifier 
toutes les monnaies de la ligue achéenne provenant des trésors conservés au Cabinet Numismatique d’Athènes.

16 Quand cela suffit, les références sont résumées par un renvoi à IGCH ou à Coin Hoards ( = CH). Nous excluons 
de cette liste les trésors dont la composition est vraiment trop problématique (ainsi IGCH 130, CH VII (1985), 
103 ou CH VIII (1994), 550) et ceux dans lesquels les monnaies achéennes ne sont plus que des «résidus» de cir
culation, ainsi Carrara 1860 (IGCH 2055: 3 trioboles achéens à côté de 3.500 monnaies romaines), Hiérapytna 
1933 (IGCH 352: 1 triobole achéen sur 360 monnaies), Thessalie 1939 {CH IV (1978), 56), et bien entendu le 
faux trésor «Hoffmann», inventé par M. Crawford {RRCH 222). Pour cette dernière «trouvaille», voir le texte 
infra. Nous n’avons pas non plus inclus dans la liste le très intéressant trésor de Cyrène (250 trioboles achéens), 
signalé CH Vil (1985), 107, et conservé au musée de Shahat. car nous ignorons notamment la date de sa décou
verte.
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Vellies-Monemvasie 1952 = CH VIII (1994), 371 partiellement à Athènes, NM 
Poggio Picenze 1953 ou 1954 = IGCH 2056 New York, ANS et musée de Chieti
Agrinion 1959 = IGCH 271 
Axos 1961 = IGCH 330 
Koniska 1962 = IGCH 266 
Diakofto 1965 = IGCH 262 
Thèbes 1965 = IGCH 233 
Stratos 1965 = IGCH 251 
Patras 1973 = CH VIII (1994), 454 
Kalydon 1973 -  CH IV (1978), 54 
D y m è l e t l l  1987 et 1988 
Messène 1991 = C7/VIII (1994), 357 
Vonitsa 1993 = CH VIII (1994), 431

New York, ANS 
partiellement à Athènes, NM 
Athènes, NM
dispersé, photos au BM, Londres
Athènes, NM
Athènes, NM
Musée de Patras
Musée de Patras17
Musée de Patras
Musée de Messène

Le contenu de plusieurs de ces trésors n’est pas sans poser de problèmes18. Attirons-y rapidement 
l’attention:
1. Si l’on songe que le «trésor» de Zougra -  dont le Cabinet Numismatique d’Athènes ne con
serve plus que 771 pièces -  est réputé en avoir contenu plus de 9.000 -  dont 5.689 monnaies de la 
ligue19, on ne peut que s’interroger: où sont passées les 8.000 pièces et plus qui ont échappé au mu
sée d’Athènes? Probablement dans le commerce, mais alors sous quelle «fausse identité» et 
quand ?
2. Tous les «trésors» apparus entre 1936 et 1940 pourraient provenir d'une seule et même co
pieuse trouvaille20, vendue par lots successifs, comme le signalent les rédacteurs de ΓInventory, 
qui n’ont pas manqué de rapprocher les ensembles signalés sous le nos 242, 243, 260, 267 et 301. 
Confrontons les renseignements publiés, en commençant par ce qu’écrivait M. Thompson, en 
193921: «during the spring of 1937 a hoard of 677 silver coins was secured from an Athenian deal
er who declared it had been discovered on an island off Preveza. Prior to the acquisition of the 
hoard, the purchaser had heard various rumors of its origin, one locating it in Cephalonia and 
another in Patrae. Nothing more positive can be stated than that it seems to be a complete group 
of coins, presumably unearthed at some spot on the central shores of the Ionian Sea». On ne man
quera pas de relever que l’une des provenances déclarées -  Céphallonie -  est celle d'un lot entré 
en 1937 au musée d’Athènes (IGCH 257), ainsi décrit22: «trouvaille de Céphallénie: 77 monnaies

17 Le trésor qui était conservé au musée de Delphes a été transféré au musée de Patras après la redéfinition du ter
ritoire contrôlé par l’ephorie de Patras.

18 Nous n’entendons pas évoquer ici, dans le détail, tous les problèmes que posent les trésors achéens, mais uni
quement attirer l'attention sur quelques cas d'espèce caractéristiques, qui devraient suffire à nous rendre très 
prudents. La composition d’autres trésors que ceux analysés pose des problèmes, comme suffit à le révéler la 
lecture des notices de Y IGCH, par ex. 130, 195.

19 Voir à ce propos Mando Oeconomidès, art.cit. (note 4), pp. 133-134.
20 Signalée dans BCH 61 (1937), p. 443 («trésor d'origine inconnue»).
21 M. Thompson, A Hoard of Greek Fédéral Silver, Hesperia VIII (1939), p. 116.
22 BCH 59 (1935), p. 243, n° 12. Le même renseignement est reproduit dansÆ4 1935, p. 177. A la même époque, 

une trouvaille supplémentaire (IGCH 258) fut réalisée à Epidaure Limera par l'éphore Th. Karachalios, d'après 
BCH 59 (1935), p. 243, n° 3 (=AA, ibici).
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de la confédération achéenne, 41 d’Argos, 15 du koinon arcadien, 7 de Sicyone, etc...». Pour avoir 
une image complète de l'embrouillamini, on se doit de rapprocher ces citations des commen
taires donnés dans Y Inventory à propos du n° 260: «a hd. of 141 AR, chiefly Achaean League, is 
reported in the BCH 1937, p. 443, and said to have been acquired by the Athens Cabinet. In all 
probability it is another part of the present hd. Three other hds (nos 243, 267, 301 ) with Peloponne
sus (?) provenances which entered the Athens Collection 1 before 1937’ and ‘before 1940’ may be 
additional sections of this western Greece hd., or indeed of the Arcadia 1929 hd. (n° 242) which 
was probably only a part of the original find». Et l'on concluera cette enquête par une dernière 
citation reprise à l’introduction à l’étude du trésor dit «d’Arcadie 1929»23: «this hoard, con
sisting chiefly of Achaean League triobols, is reported to have been bought in Athens in the sum
mer of 1929. There is good reason to believe that the hoard is complete, and that it was discovered 
somewhere in Arcadia»24.
Comment dans de telles conditions oserait-on encore tirer parti de cette série de faux tré
sors achéens, dont les datations s’avèrent pour le moins aléatoires, s'ils ne sont en réalité que les 
fragments d’une seule et même trouvaille? Comparons à cet égard les dates proposées dans 
YInventory pour les différents «morceaux»:

IGCH 242 165-160
IGCH 243 175-150
IGCH 260 146
IGCH 267 150-140
IGCH 301 Ile siècle av. J.-C.
IGCH 257 175-145

D'autre part, ce regroupement réduit aussi, considérablement, le nombre des trouvailles des an
nées 150 de la liste établie par I. Touratsoglou et H. Tsourti25, au point de restreindre dangereu
sement la base statistique sur laquelle est fondée la répartition géographique des trouvailles en 
fonction de l’époque d’enfouissement.
Ce cas singulier d'un lot unique éclaté en cinq ou six «trouvailles différentes» attire avant tout 
l’attention sur les risques considérables que court la recherche lorsqu’elle prend pour argent 
comptant les différents lots acquis dans le commerce clandestin par des conservateurs de musée 
que d’habiles vendeurs convainquent trop aisément de leurs mensonges2'1. Face à ces «trésors» is
sus du commerce, convenons que rien ne remplace une trouvaille faite au cours de fouilles offi
cielles et dûment enregistrée comme telle.
3. Le cas le plus surprenant d’un faux trésor est assurément celui baptisé «d’Hoffmann» par M. 
Crawford27 28. Son origine est une note de P. Naster2s qui signalait que 13 deniers de la guerre so
ciale avaient été acquis par L. de Hirsch le 28 juillet 1880 chez Hoffmann, en même temps qu'un

23 M. Crosby - E. Grâce, An Achaean League Hoard (ANSNNM  74). 1936, p. 1.
24 Et l'histoire de ce trésor continue avec la publication de la collection Delepierre, cf. CH VIII (1994). 453.
25 Cf. art.cit. (note 15). pp. 185-187, les tableaux 1-3.
26 A cet égard on ne pouvait que se réjouir de voir disparaître de YInventory le trésor égyptien Noe2 889. Il est in

compréhensible de le retrouver dans les compléments de l'inventaire CH VII (1985), A.35.
27 RRCH , 222.
28 P. Naster, La Collection Lucien de Hirsch, Bruxelles 1959, p. 34, nos 20-33.
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triobole achéen24. L'information ainsi fournie a paru suffisante à M. Crawford pour faire de ces 
14 pièces une probable trouvaille: «probably from a hoard». On reste confondu29 30.
4. Si l’on élimine de la liste établie précédemment les trésors trop maigres ou les «résidus» trop 
squelettiques pour donner une image significative de la circulation monétaire -  comme ceux 
d’Abai 1894, Oreoi 1902, Cnossos, Axos 1961, Koniska 1962 et Stratos 1965 et ceux dont le contenu 
est problématique, notamment Agrinion et Poggio Picenze dont nous discuterons ci-dessous31 -, il 
en reste finalement relativement peu qui soient encore dignes d’étude. A l'exception du trésor de 
Caserta 1890, il s’agit surtout de quelques trouvailles partiellement ou complètement conservées en 
Grèce, au Cabinet Numismatique d’Athènes essentiellement, au musée d’Olympie -  dont le trésor 
de 1939 est toujours inédit -, au musée de Patras qui conserve les deux trésors de Dymè, celui de 
Kalydon et celui de Patras ou encore au musée de Messène où est entré le trésor trouvé en 1991. 
On y ajoutera le trésor de Cyrène dont nous ne savons toutefois rien32. L’image que ces trésors ren
voient de la circulation des monnaies achéennes est homogène : l’époque est la première moitié du 
Ile siècle, l'horizon monétaire est la Grèce centrale, l'Eubée et le Péloponnèse.
Or, deux trouvailles -  celles d’Agrinion et de Poggio Picenze, toutes deux émergées dans les an
nées ’50 -  se singularisent étonnamment par rapport à ces trésors «sûrs». Ils sont en effet les 
seuls à associer les monnaies caractéristiques des trésors «achéens» à de nombreuses espèces ro
maines ainsi qu’à des tétradrachmes de «Nouveau Style». L’un et l'autre sont entrés à l’American 
Numismatic Society vers l’époque où Margaret Thompson achevait son étude du monnayage 
athénien.

Trésor d’Agrinion

Ce «trésor» est entré à l’ANS en 1962, mais aurait été découvert en 1959 et offert à l’achat en 
1960, année où il fut photographié systématiquement avant d’être acquis définitivement33. Sa par
ticularité principale est qu’il associe des monnaies achéennes relativement anciennes et des de
niers romains nettement plus tardifs. Depuis sa publication, il fait peser sur nos études de gros 
risques, en poussant soit à abaisser la date des monnaies achéennes, soit à remonter celle des 
deniers, à moins de considérer qu’il s’agit de deux groupes constitués séparément à quelques di
zaines d’années de distance et ensuite regroupés fortu item ent dans l’antiquité. On avouera qu’il 
s’agit là d’une solution désespérée34. Le plus simple, assurément, eût été de se méfier des ven
deurs et receleurs qui proposaient le lot à l’achat.
La récente trouvaille de Vonitsa vient renforcer les soupçons que l’on pouvait avoir d’emblée. 
Elle provient de la même région et contient les mêmes espèces achéennes35, celles que l’on peut

29 Ibid., p. 220, n° 1335.
30 On ne l'est pas moins à constater avec quelle facilité les rédacteurs du CH VIII (1994) ont enregistré comme 

«trouvailles» des lots provenant de collections privées, voir ci-dessus, note 7.
31 Mais le trésor de Zakynthos (cf. ci-dessus note 3), n'est pas non plus sans poser des problèmes analogues.
32 Cf. ci-dessus note 18.
33 Cf. M. Thompson, op.cit. (note 1), p. 1.
34 Qu'on aurait tort de comparer trop vite à d’autres trouvailles étonnantes, comme celle d’Egypte, cf. CH VII 

(1985), A.35 (anc. Noe2 889), cf. ci-dessus, note 26.
35 A cet ensemble appartiennent aussi les émissions présentes dans les trésors de Kalydon 1973, Patras 1973 et 

Dymè II, notamment.
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qualifier de «date intermédiaire» pour les distinguer à la fois des émissions dites anciennes, mal 
connues, et des émissions tardives que l’on trouve dans les trésors du Péloponnèse -  comme le 
groupe constitué des trouvailles IGCH 242, 243, 257, 260, 267 et 30136, de Diakofto, de Dymè I, 
de Zougra notamment. Un tétradrachme de Persée amène à dater l’enfouissement du trésor de 
Vonitsa des années de la bataille de Pydna. Il s’ensuit que les monnaies achéennes d'Agrinion 
doivent être de même époque. Que ces deux trouvailles -  celle de Vonitsa et la «partie achéenne» 
du trésor d’Agrinion -  aient été enfouies en 168/7 ou à l’occasion des troubles qui ont agité la ré
gion de 168 à 16037 est donc plus que probable. Le paquet de monnaies romaines, sensiblement 
plus tardives, ajoutées aux émissions achéennes d’Agrinion n’en est que plus incongru. Comme le 
«trésor» d'Agrinion est en l'occurrence issu du commerce clandestin, sans que nous puissions 
avoir la moindre certitude quant au lieu et aux circonstances de la découverte, on se doit d’en 
contester le contenu.

Trésor de Poggio Picenze

Le cas du «trésor» de Poggio Picenze est comparable. Simplement ici, l’écart entre les différents 
lots est encore plus important au point qu’il devait plus «spontanément» encore éveiller la suspi
cion des numismates. Au lieu de cette saine réaction, force est de constater qu’on est tombé dans 
la crédulité la plus totale.
Le trésor de Poggio Picenze est un mixte manifeste, constitué de deux lots indûment réunis. Un 
ensemble de l’époque syllanienne associe env. 200 (?)38 deniers de cette époque aux monnaies 
athéniennes de «Nouveau Style» ainsi qu’à des monnaies de rois orientaux. Il correspond à la 
description initiale qu’en a donnée Margaret Thompson dans son étude majeure sur le mon
nayage athénien39. A ce moment -  la publication date de 1961 alors que le trésor fut découvert en 
195440 ou 195341 -  il n'était nullement question de monnaies achéennes. Et c’est sur cette base 
qu’argumentait alors D.M. Lewis42 pour contester les datations proposées par M. Thompson pour 
le début du monnayage athénien et en abaisser substantiellement la date. Parallèlement -  et la 
coïncidence est pour le moins troublante -  M. Thompson venait compléter la composition du lot 
après qu’un de ses collègues43 se fut rendu au musée de Chieti, en 1962, où il repéra 51 pièces 
athéniennes supplémentaires -  datées selon le système «Thompson» de 158/7 à 120/19 -, une imi
tation de Kointos-Charmostra, quatre tétradrachmes syllaniens, trois tétradrachmes de Mithri- 
date, dix drachmes d’Ariarathe V et «loads of Achaean League triobols». L’apparition de ces der
niers était providentielle pour la «défense» de Margaret Thompson qui, insistant sur leur date 
nécessairement antérieure à 146, y voyait un matériel de circulation strictement grecque formant 
un ensemble spécifique. Après celui d’Agrinion, le trésor de Poggio Picenze devenait ainsi un hy
bride constitué de plusieurs lots hétérogènes : d’un côté des deniers de Sylla et des tétradrachmes

À PROPOS DU MONNAYAGE ACHÉEN

36 Cf. supra, pp. 150-151.
37 Cf. Polybe XXX, 11.1-6 et XXXII, 5.2.
38 Le nombre en a varié, comme nous le soulignons infra, p. 154.
39 M. Thompson, The New Style Silver Coinage o f Athens, New York 1961, pp. 504-506.
4(1 D'après M. Thompson, loc.cit., et IGCH 2056.
41 Selon A. Campanelli, art.cit. (note 13), p. 155, note 5.
42 D.M. Lewis, The Chronology of the Athenian New Style Coinage, NC 1962, pp. 281-282.
43 Th. Buttrey, selon A. Campanelli, art.cit., p. 155, note 3.
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royaux de l’Est, par ailleurs des monnaies athéniennes qui seraient nettement antérieures, et, en
fin, des monnaies achéennes encore plus anciennes. Et l’argument qu'en tirait M. Thompson était 
des plus simples: puisqu’on ne pouvait remettre en cause la datation des trioboles achéens avant 
146, on n'était pas autorisé non plus à contester la date haute des tétradrachmes athéniens. 
Trente ans plus tard, on reconnaîtra que la composition du trésor de Poggio Picenze a de quoi 
nous étonner: au départ, on recense, en 1961 seulement, un lot de monnaies achetées qui pro
viendrait d’un trésor découvert en 1953/1954; aucune monnaie achéenne ne parvient alors via le 
«commerce» jusqu’à l’ANS. Puis, à cet ensemble vient s’ajouter un paquet supplémentaire -  où 
l’on trouve cette fois des monnaies achéennes -  conservé au musée provincial de Chieti. Com
ment pourrait-on accorder à un tel patchwork une confiance aveugle? Il est difficile de ne pas 
constater qu’en revenant à la description initiale de Margaret Thompson, le premier lot -  celui ac
quis par l'ANS -  présente une composition tout à fait homogène, qui est ruineuse pour une data
tion haute du monnayage athénien de Nouveau Style: il s’agit d’un trésor amassé au cours de la 
guerre qui opposa Sylla à Mithridate et aux Grecs, qui associe donc des deniers de Sylla à des 
monnaies royales et athéniennes, dont les plus récentes évidemment doivent dater du début des 
années '80. Dans le second lot, les monnaies achéennes constituent un ensemble qui par lui-même 
n’a rien de surprenant: nous y retrouvons les émissions «récentes» de la ligue achéenne, frappées 
pour l’essentiel dans les années qui précédèrent la catastrophe finale de 146. Le conspectus est le 
même que celui offert par d’autres trésors de cette époque, notamment ceux de Dymè I, Zougra 
et Diakofto. On y ajoutera aussi le trésor de Caserta 189044 qui, bien que trouvé en Italie, ne 
contient aucune espèce que l’on puisse dater d’après 146: il s'agit visiblement d’un trésor amassé 
en Grèce au cours de la guerre d'Achaïe, dont la composition caractéristique fait mieux ressortir 
encore l'incongruité du trésor de Poggio Picenze. On se doit donc de dissocier les deux lots du 
«trésor» de Poggio Picenze confondus par Margaret Thompson. On devrait même restreindre la 
composition «assurée» du lot «achéen» aux seules monnaies entrées à l'ANS en 1961.
On s’étonnera ici aussi de la crédulité des numismates. Comment n’ont-ils élevé aucun doute, no
tamment lors de la rédaction des inventaires de trésors, Ylnventoiy of Greek Coin Hoards d'un 
côté, le Roman Republican Coin Hoards de l’autre? Un détail à lui seul était plus que troublant. 
Il suffit de confronter les informations données en 1961 par Margaret Thompson -  le trésor, nous 
apprenait-elle, était réputé contenir 200 deniers républicains -  avec celles «confirmées» par Ade- 
la Campanelli -  le trésor ne contient plus qu’env. 30 deniers syllaniens, mais il s’y est ajouté 250 
trioboles de la ligue achéenne -  pour refuser toute confiance à de telles manipulations de don
nées: comment 250 trioboles achéens et 30 deniers peuvent-ils prendre la place de 200 deniers? 
Si l’on relève qu'entretemps, dans 1GCH 2056 et dans RRCH 25545, la composition en était pré
sentée comme associant 250 hémidrachmes achéennes à env. 200 deniers «to L. Sulla», notre 
perplexité est totale. Tout ceci, en réalité, est à ce point suspect que nous nous devons, en bonne 
méthode, de pratiquer le doute systématique et de rejeter de toute discussion scientifique ce faux 
trésor.
Rien d'étonnant toutefois à ce que sur le plan historique, les conclusions qu’en ont tirées ceux qui 
le tenaient pour authentique soient des plus surprenantes. L’absurdité la plus criante est relative à

44 IG CH 2053.
45 Dans Coinage and Money under the Roman Republic, Londres 1985, p. 319. M. Crawford en résume à nouveau le 

contenu, sans préciser de chiffres cette fois !
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la datation des émissions de Sparte que Ton n’a pas hésité à placer en 88/746. Outre que ce traite
ment singulier réservé à des émissions par ailleurs tout à fait comparables à celles d’autres cités 
membres -  la seule particularité est que Sparte n’a pas frappé les toutes dernières émissions -  est 
récusable en principe, les contingences historiques propres à Sparte interdisent absolument de da
ter la moindre émission «achéenne» des Lacédémoniens d’après 146, voire même d’après 150. 
Il suffit de rappeler ce que les sources nous en apprennent.

Sparte et la ligue achéenne

Au lendemain de la défaite de 146, la situation de Sparte est sans ambiguïté. Même si, selon Pau- 
sanias47, les koina purent se reconstituer κατά έθνος48 *, l’emergence d’un nouveau koinon achéen 
fut sanctionnée par l’obligation imposée aux nouveaux fédérés de verser une indemnité de 200 ta
lents aux Lacédémoniens, montant considérable dont la portée apparaît mieux si on le compare à 
l’amende de 100 talents seulement que les Béotiens durent verser aux Héracléotes et aux Eu- 
béens. Le «traitement de faveur» réservé à Sparte est souligné par Strabon dont les précisions sur 
la situation de la cité ne permettent pas d'imaginer qu’à aucun moment après 146, elle aurait per
du sa liberté, et avec elle l’autonomie, la ville ne devant aux Romains d’autres charges «que les 
services d’amitié»44. S. Accame50 a interprété cela comme impliquant une exemption de tribut et 
un statut de civitas libéra, à juste titre. Il est réellement impossible d’imaginer que Sparte ait 
jamais pu rejoindre un koinon achéen après 146, quel qu’il fût alors, même à l’époque de Sylla, 
comme n’hésite pourtant pas à le faire Chr. Boehringer51 et comme cela est impliqué dans la dé
marche d’Adela Campanelli. De surcroît, Sparte avait arrêté ses émissions «achéennes» plus tôt 
que les autres villes. Rappelons, en effet, que parmi les causes de la guerre d’Achaïe figure en 
bonne place la volonté d’indépendance de Sparte qui, en cherchant à s’affranchir de la tutelle de 
la ligue, a entraîné celle-ci dans une surenchère nationaliste fatale. Résumons les événements52. 
Quand Sparte adressa en 149 une ambassade séparée à Rome pour réclamer la restitution de la 
Balminatis, le stratège achéen, Diaios de Mégalopolis, considéra l’initiative Spartiate comme un 
casus belli, qui entraîna l’invasion de la Laconie et l’exil consécutif de 24 gouvernants parmi les

48 Cf. Chr. Boehringer, art.cit. (note 11), p. 166.
47 Pausanias VII, 16.10.
48 L' inscription d'Olympie reprise dans L. Morelti, Iscrizioni Storiche Ellenistiche, Napoli 1967, n° 60, qui énu

mère 19 villes d’Achaïe et d’Arcadie ayant participé à une campagne contre des «Galates » sous le consulat d’un 
Cn. Domitius, a été utilisée pour fixer les limites du nouveau koinon, par Th. Schwertfeger, Der Achaiische Bund 
von 146 bis 27 v.Chr., Munich 1974, pp. 26-63 -  mais d’autres reconstructions avaient été proposées précédem
ment, cf. ibid., p. 26 ss. L’expédition mentionnée peut être datée, en effet, soit de 192, soit de 122; L. Moretti, 
loc.cit., n’hésitait pas à choisir 192, avant l’entrée dans la ligue des grandes cités de Messène, Argos, Sparte. C’est 
la date basse que préfère Th. Schwertfeger. J. et L. Robert, dans le BullEpigr 1976, 282, sont toutefois restés 
réservés.

44 Strabon VIII, 5.5: έτιμήθησαν όιαφερόντως καί εμειναν ελεύθεροι πλήν τΓυν φιλικών λειτουργιών άλλο συντε- 
λοΰντες ούόέν.

7(1 S. Accame, II dominio romano in Grecia dalla guerra acaica ad Augusto, Rome 1946, p. 125.
51 Chr. Boehringer, art.cit. (note 11), p. 166.
72 On consultera notamment sur l’histoire de ces années J. Deininger, Der politische Widerstand gegen Rom in 

Griechenland 217-86 v.Chr., Berlin 1971; E.S. Gruen, The Origins of the Achaean War, JHS 96 (1976), pp. 46- 
69; E. Will, Histoire politique du monde hellénistique, II, 19822, p. 390 ss., et P. Cartledge - A. Spawforth, 
Hellenistic and Roman Sparta, Londres 1989, pp. 87-90.
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quels Ménalcidas. Le nouveau stratège achéen, Damocritos, voulant faire rentrer Sparte dans le 
giron, déclencha les hostilités en 149 et livra une bataille victorieuse au nord de la Laconie, qui fut 
ruineuse pour Sparte. Damocritos, jugé trop mou dans la répression, fut limogé et remplacé à la 
tête de la ligue par Diaios qui installa des garnisons en Laconie. Sparte entama la reconquête en 
148/7, avant qu'une commission sénatoriale décidât que Sparte, Corinthe, Argos, Orchomène et 
Héraclée de l’Oeta devaient quitter la ligue. Lorsqu’en 146 Critolaos est élu stratège, la guerre est 
déclarée à Sparte, en réalité à Rome. Le seul récit des événements montre bien qu'au moment de 
la guerre d'Achaïe, le sort de Sparte et celui de Rome étaient liés. Au lendemain de la victoire et 
après la destruction de Corinthe, on peut donc considérer que l'histoire tumultueuse des rapports 
entre Sparte et la ligue achéenne est définitivement achevée.

CONCLUSIONS

Les vrais trésors «achéens», dispersés en Grèce, reflètent clairement les mouvements de troupes 
qui ont marqué l’histoire de la ligue achéenne, notamment dans les années de Pydna et dans 
celles de la guerre d’Achaïe. L’absence de monnaies romaines en nombre important est la situa
tion attendue. A cet égard on ne peut donc trop insister sur l’aberration que représente la pré
sence de monnaies romaines de date «tardive» dans les trésors de Poggio Picenze, mais aussi 
d’Agrinion. Dans le premier cas, on doit récuser la «recomposition» trop suspecte d’un trésor 
aberrant. Et l’on se doit de faire de même pour le second. Nous pouvons alors reprendre avec plus 
de sérénité l’étude des monnayages grecs du Ile siècle antérieurs à 146.
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Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΟΤΙΔΑΝΙΑΣ, 
ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΩΤΩΝ

Παρόλο που δεν έχει ακόμη ερευνηθεί πλήρως η νομισμα
τοκοπία του Αιτωλικοΰ Κοινού, γνωρίζουμε ότι οι χρυσές 
και οι αργυρές εκδόσεις του αποτελούν προϊόντα του 3ου 

αι. π.ΧΛ Η έκδοση αργυρού νομίσματος συνεχίστηκε και κατά το α' μισό του 2ου αι. π.ΧΑ Σε 
ό,τι αφορά τα χάλκινα νομίσματα, παρά τις αντικρουόμενες απόψεις που εκφράστηκαν κατά 
καιρούς, αποδείχθηκε πρόσφατα, με βάση τα δεδομένα των «θησαυροίν» και τα νομίσματα τα 
οποία προήλθαν από καλά χρονολογημένα ανασκαφικά στροψιατα, ότι η παραγωγή τους άρχι
σε πρώιμα στον 3ο αι. π.ΧΛ
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι εκτός του κεντρικού οργάνου, που έκοψε χάλκινο νόμισμα 
επ’ ονόματι των Αιτωλίαν, δραστηριοποιήθηκαν νομισματικά στα πλαίσια του Κοινού και ορι
σμένα μέλη του: πόλεις ή έθνη υιοθέτησαν ως κοινό εικονογραφικό τύπο τον «εθνικό» αιτω- 
λικό4, την επιδορατίδα και τη γνάθο κάπρου5, που σφράγισε πολυάριθμες χάλκινες εκδόσεις 
των Αιτωλών. Την ίδια συμπεριφορά χορηγίας νομισματικού δικαιώματος προς τα μέλη της 
ακολούθησε και η Αχαϊκή Συμπολιτεία. Το φαινόμενο, ωστόσο, που χαρακτηρίζει τη νο
μισματική οικονομία της Αχαϊκής Συμπολιτείας δεν παρατηρείται στο Αιτωλικό Κοινό. Οι 
πόλεις που ανήκαν στο γεωγραφικό κορμό της Αχάί'ας εξέδωσαν νόμισμα και πριν από τη 
σύμπηξή του, παράδοση την οποία συνέχισαν και στους κόλπους του, αλλά με τη χρήση των 1

1 BMC Thessaly to Aetolia, σ. 194-196, αριθ. 1-26. Fr. Scheu, Coinage Systems of Aetolia, NC 1960, o. 38-52. 
R.A. De Laix, The Silver Coinage of the Aetolian League, CSCA 6 (1973), o. 47-75. J. Schölten, Aetolian 
Foreign Relations during the Era of Expansion ca 300-217 B.C., Univ. of California - Berkeley 1978, o. 486-489. 
Ο ίδιος, The Chronology of the Aetolian League Gold and Silver Coinage, ANSAJN  (υπό εκτύπωση). Ευχάρι
στο! θερμά τον κ. J. Schölten, ο οποίος είχε την ευγένεια να θέσει υπόψη μου το χειρόγραφό του.

2 Μ. Thompson, The Agrinion Hoard (ANSNNM 159), Νέα Υόρκη 1968, σ. 104 κ.ε.
3 Κ. Liampi. About the Chronology of the Bronze Coinages of the Aetolian Koinon and its Members with the 

Types of a Spearhead and a Jawbone (υπό εκτύπωση).
4 Τους κοινούς τύπους απέδωσαν στα νομίσματα τους οι Αινιάνες: Κ. Λιάμπη, Παρουσίαση και εικονογρα

φία των νομισματικών εκδόσεων των Αινιάνων, Υπάτη 1993, σ. 22 κ.ε.· Κ. Liampi, Ein Beitrag zur 
Münzprägung der Ainianen, Θεσσαλία, Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής έρευνας, 1975-1990, Αποτελέσματα 
και προοπτικές. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Λυών, 17-22 Απριλίου 1990, Αθήνα 1994, Β. σ. 328-329. Οι Οι- 
ταίοι: BMC Thessaly to Aetolia, σ. 37, αριθ. 8-9. Το Θρόνων: BMC Central Greece, σ. 12, αριθ. 2-3. Η Άμφισ
σα: ό.π., σ. 13, αριθ. 1-2. Η Τιθορέα: Μ. Καραμεσίνη-Οικονομίδου, Ανέκδοτον χαλκούν νόμισμα Τιθορέας, 
AAA  III (1970), σ. 98-99. Άγνωστο νομισματοκοπείο, το οποίο εικάζεται ότι είναι της Πανόρμου: BMC Sicily, 
σ. 128, αριθ. 18. Η Απολλωνία: BMC Thessaly to Aetolia, σ. 200, αριθ. 1-2. Η Οιάνθεια: ΗΝ , σ. 338 και Fr. 
Imhoof-Blumer, Monnaiesgrecques, Άμστερνταμ 1883, σ. 147, αριθ. 69.

5 Η γνάθος κάπρου θεωρείται το εθνικό σύμβολο των «αίχμητών Αιτωλών», βλ. Π.Α. Πάντος, Τα σφραγίσμα
τα της Αιτωλικής Καλλιπόλεως, Αθήνα 1985, σ. 146 κ.ε., 537 κ.ε. Για το μύθο του Καλυδωνίου κάπρου, βλ. 
Ε. Kuhnert, λ. Meleagros, ML II, 2, 1894-1897, στ. 2591 κ.ε.
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κοινών τύπων6. Αντίθετα, από τις αιτωλικές πόλεις δεν παραδίδεται καμιά νομισματική παρα- 
γοογη. Παρόμοια είναι η περίπτωση των Αινιάνων, οι οικισμοί των οποίων, πιθανόν μικρές κο5- 
μες, διάσπαρτες στην κοιλάδα του Σπερχειού, δεν είχαν αυτοδύναμη πολιτική οντότητα, ώστε 
να προβούν σε νομισματική παραγωγή. Γι’ αυτό καθ’ όλη τη νομισματική τους δραστηριότητα 
οι Αινιάνες έκοψαν νόμισμα μόνον ως έθνος (ΑΙΝΙΑΝΩΝ) με τη μοναδική εξαίρεση της πρω- 
τεύουσάς τους Υπάτης, που εκδηλοδθηκε νομισματικά με μία περιστασιακή έκδοση7.
Με παράδοξο τρόπο κι ενώ οι πλέον σημαντικές πόλεις της Αιτωλίας αδρανούν νομισματικά, 
η Απολλωνία, μια μικρή πόλη των Αποδωτών8 στη νοτιοανατολική περιφέρεια της Αιτωλίας, 
εξέδωσε χάλκινο νόμισμα με τους αιτωλικούς τύπους στον οπισθότυπο: γνάθο κάπρου και αντί 
επιδορατίδος, βέλος και την επιγραφή του εθνικού ΑΠΟΛΛ (ή) Ω, ενώ στον εμπροσθότυπο 
απεικόνισαν την κεφαλή Αρτέμιδος9. Αν και έως τιόρα η νομισματική αυτή παραγωγή αποτε
λούσε το μοναδικό παράδειγμα αιτωλικής πόλης που έκοψε δικό της νόμισμα, προστέθηκε εν 
τω μεταξύ κι ένας νέος τύπος, άγνωστος έως τώρα στην έρευνα, που αντιπροσωπεύει την, αιτω- 
λική επίσης, πόλη των Αποδωτιόν, την Ποτιδανία.
Οι νομισματικές αυτές εκδόσεις, επώνυμες των δύο αιτωλικών πόλεων που προαναφέρθηκαν, 
δημιουργούν εύλογα ορισμένα ερωτήματα:
α) Γιατί δεν προέβησαν σε κοπή νομίσματος άλλες πόλεις της Αιτωλίας, πολύ πιο σημαντικές, 
όπως για παράδειγμα ο Θέρμος, ο οποίος, ως πρωτεύουσα και θρησκευτικό κέντρο των Αιτω- 
λών, θα φιλοξενούσε πιθανότατα και το κεντρικό νομισματοκοπείο10 11, ή το Κάλλιον που, όπως 
αποδείχθηκε, ήταν μεγάλο πολιτικό κέντρο των Αιτωλών11; Αντίθετη κατάσταση παρουσιά
ζουν οι όμορες ακαρνανικές, λοκρικές, φωκικές πόλεις, καθώς και η Αμβρακία12, που τα νο
μισματοκοπεία τους έθεσαν σε κυκλοφορία δικά τους νομισματικά προϊόντα, άλλα σε τακτά 
διαστήματα και άλλα περιστασιακά.
β) Κάτω από ποιες συνθήκες παρήγαγαν νόμισμα οι δύο αυτές πόλεις, η Απολλωνία και η Πο- 
τιδανία, κείμενες στα ανατολικότερα άκρα της Αιτωλίας.
Σε ό,τι αφορά το πριότο σημείο φαίνεται ότι το γεγονός αποτελούσε μάλλον προέκταση της 
υποτονικής πολιτικής λειτουργίας αυτών των πόλεων13. Οι πλείονες αιτωλικές πόλεις κατά 
τον 4ο αι. π.Χ. αναφέρονται από τον Θουκυδίδη ως ατείχιστες14, αν και στους κατοπινούς 
χρόνους, ασφαλώς μετά τους Γαλατικούς πολέμους κατά τον 3ο αι. π.Χ., μερικές από αυτές

6 BMC Peloponnesus, πίν. ο. lxiii-lxiv.
7 Κ. Λιάμπη, ό.π. (υποσημ. 4), σ. 18. K. Liampi, ό.π. (υποσημ. 4), σ. 328.
8 Μοναδική αναφορά της από τις αρχαίες πηγές γίνεται από τον Λίβιο, 28, 8, 9. Βλ. G, Hirschfeld, λ. Apodotoi, 

RE I, 2, 1894, στ. 2819-2820. Ο ίδιος, λ. Apollonia (10), RE II, 1, 1895, στ. 115. G. Klaffenbach, λ. Poteidania, 
RE XXII, 1, 1953, στ. 1039. L. Lerat, Les Locriens de l'Ouest /-//, Topographie et ruines, Παρίσι 1952, I, σ. 
64-65, 192 και II, σ. 71. Cl. Antonetti, Les Etoliens, Image et religion, Besançon - Paris 1990, σ. 29.

9 BMC Thessaly to Aetolia, σ. 200, αριθ. 1-2.
10 Μ. Πετρόπουλος, Η Αιτωλοακαρνανία κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, Πρακτικά Α ' Αρχαιολογικού και Ιστορι

κού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο 1991, σ. 109. Ι.Α. Παπαποστόλου, Η ανασκαψή του Θερμού 
(1897-1987), Πρακτικά, ό.π., σ. 139-143. S. Bommeljé - Ρ.Κ. Doom et a i, Aetolia and the Aetolians, Towards an 
Interdisciplinary Study of a Greek Region (Stadia Aetolica 1), Ουτρέχτη 1987, σ. 109. Cl. Antonetti, ό.π., σ. 169, 
200 κ.ε., 301.

11 Η σπουδαιότητα της Καλλιπόλεως καταφαίνεται, όχι μόνον από την υπόστασή της ως πόλης με καλά ορ
γανωμένη ζωή, τείχη και άλλα οικοδομήματα, αλλά και από τη μαρτυρία των σφραγισμάτων, που δείχνουν 
το εύρος των πολιτικών της διασυνδέσεων, βλ. Π. Πόντος, ό.π., σ. 3 κ.ε., 473 κ.ε.

12 BMC Thessaly to Aetolia, σ. 171-190. BMC Central Greece, σ. 1 κ.ε., 24 κ.ε. BMC Thessaly to Aetolia, σ. 94.
13 Π. Πόντος, ό.π., σ. 462.
14 Θουκ. Ill, 94.4: οίκοννδέ κατά κώμας ατείχιστους.
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τειχίσθηκαν, όπως το Κάλλιον. Άλλες απέκτησαν μικρά φρούρια για να προστατεύονται οι ίδιες 
και ο πέριξ αγροτικός πληθυσμός, που κατοικούσε σε χωριά, πράγμα το οποίο αφορά κυρίιυς 
την ορεινή περιοχή της Επικτήτου Αιτωλίας15. Άλλωστε, ο ίδιος ο οργανισμός της Αιτωλικής 
Συμπολιτείας που προϋπήρξε της σύμπηξης σε Κοινό, επίσης δεν εκφράστηκε με νομισματική 
οικονομία, παρά μόνο μετά τη δημιουργία του τελευταίου. Δεν υπήρξε, δηλαδή, ουσιαστικά 
παράδοση κοπής νομίσματος όπως συνέβαινε με άλλες πόλεις ή ευρύτερες περιοχές και αντί
στοιχους πολιτικούς οργανισμούς. Η σπάνις των ανασκαφών στην περιοχή της Αιτωλίας δεν 
επιτρέπει να ερευνηθεί η κυκλοφορία του επιχώριου αλλά και ξένου νομίσματος που ήταν στη 
διάθεση της εσωτερικής αγοράς για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι «θησαυροί» και τα ανα- 
σκαφικά νομίσματα που προέρχονται από ασφαλή χρονολογημένα σύνολα, κυρίως από τις 
γειτονικές περιοχές, αποδεικνύουν αφθονία χάλκινου αιτωλικού νομίσματος16, το οποίο κάλυ
πτε τις μικρότερες καθημερινές συναλλαγές. Δεν υπάρχουν πληροφορίες από τις αρχαίες πη
γές ή άλλα κριτήρια που θα απαντούσαν στο ερώτημα, μήπως το ίδιο το κεντρικό όργανο, ενιό 
παρείχε πλήρη ελευθερία άσκησης του νομισματικού δικαιώματος στα μέλη που συνασπίστη
καν στους κόλπους του, αντίθετα απαγόρευσε στις πόλεις του -  σε όσες ανήκαν στο γεωγρα
φικό κορμό του -  την κοπή νομίσματος;
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σημείο πρέπει να παρατηρηθούν τα εξής: Είναι αρκετά περίεργη 
η σύντομη, έστα), έκδοση νομίσματος από δύο μόνο πόλεις, την Απολλωνία και την Ποτιδα- 
νία, που ανήκαν γεωγραφικά στην Αιτωλία. Μια σκέψη, σύμφωνα με την οποία, λόγω της 
ακραίας τους θέσης στην ανατολική Αιτωλία, δημιουργήθηκαν ειδικές συνθήκες ευνοϊκότερης 
μεταχείρισής τους εκ μέρους του κεντρικού οργάνου, δεν αιτιολογεί νομισματική παραγω
γή. Άλλιυστε, δεν παραδίδονται ανάλογες περιπτιόσεις άλλων, επίσης ακριτικών, πόλεων της 
Αιτωλίας.
Η πιθανότερη απάντηση σε αυτό τον προβληματισμό έχει σχέση με την περιοχή την οποία κα- 
τελάμβαναν οι Αποδωτοί. Οι τελευταίοι συναποτελούσαν μια ομόιδα κωμών ή πολισμάτων, 
που εντάσσονταν στην ευρύτερη περιοχή της Επικτήτου Αιτωλίας17. Ή ταν λοιπόν φυσικό, αν 
και εγκολπωμένη η περιοχή γεωγραφικά στην Αιτωλία, να αποτελεί αλλότριο σώμα, καθώς 
δηλώνει και ο χαρακτηρισμός «Επίκτητος», σε αντιδιαστολή προς την «Αρχαία» Αιτωλία, στην 
οποία βρισκόταν. Έτσι παρεχόταν η δυνατότητα σε πολίσματά της, εφόσον προύπήρχε η κα
τάλληλη οικονομική δομή, να εκδώσουν νομισματικά προϊόντα όχι ως πόλεις, αλλά ως μέλη 
του Αιτωλικού Κοινού.
Τα νομίσματα που γνωρίζουμε από την Ποτιδανία είναι τα εξής (Ε ικ. 1:1-4):
Έμπρ. Δαφνοστεφής Απόλλιον με ποδήρη χιτιόνα προς αρ. οε έξεργο, κρατά λύρα στο αρ., απ’ όπου κρέ

μεται σχηματοποιημένος ο τελαμών και στο δ. το πλήκτρο.
Ό π. ΠΟ-(Δ;)ΑΝ (σε δύο σειρές). Επιμήκης επιδορατίς με νεύρωση και γνάθος κάπρου προς αρ.

Για τη βαθμιαία απόκτηση τειχών, όπως φαίνεται από τα λείψανα των τειχιόν ή προτειχισμάτων, βλ. Ν.Γ. 
Παππαδάκις, Β' Αρχαιολογική Περιφέρεια, Περισυλλογή αρχαίων. Τυχαία ευρήματα, ΑΔ 6 (1920-21), σ. 152 
κ.ε.· L. Lerat, ό.π., II, σ. 116 κ.ε.· Π. Πάντος, ό.π., σ. 3 κ.ε., 462-463.

16 Κ. Liampi, ό.π. (υποσημ. 3).
17 Στράβ. X, 2, 3. Για τους Αποδωτούς, γενικά, τις πόλεις τους και τη διχογνωμία σχετικά με το αν ανήκαν στην 

Αιτωλία ή τη Αοκρίδα, βλ. G. Hirschfeld, ό.π. (υποσημ. 8), στ. 2819-2820· Γ. Σωτηριάδης, Ζητήματα αιτωλικής 
ιστορίας και τοπογραφίας. I. Η επί των Αιτωλών στρατέ ία του Δημοσθένους εν έτει 426 π.Χ. και η πόλις Αι- 
γίτιον, BCH 31 (1907), σ. 273 κ.ε.· L. Lerat, ό.π. (υποσημ. 8), I, σ. 76- Ν.Δ. Παπαχατζής, Πανοανίον Ελλάδος 
Περιήγησις, 9 και 10, Αθήνα 1981, σ. 465 (υποσημ. 458)· Γ.Σ. Κατωπόδης, Αιτωλική Συμπολιτεία, Αγρίνιο 
19902, σ. 22-23, 59· Cl. Antonetti, ό.π., σ. 289, 294.
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1. Ιδιωτική Συλλογή \  5,05 γρ. 15 χιλ.
2. Ιδιωτική Συλλογή (Άδωνις Κύρου) /  3,63 γρ. 17 χιλ.
3. Ιδιωτική Συλλογή /  3,92 γρ. 16 χιλ.
4. Ιδιωτική Συλλογή /  3,63 γρ. 16 χιλ.
5. Ιδιωτική Συλλογή ^  2,91 γρ. 16 χιλ.

Γνωστή είναι η προέλευση μόνο του νομίσματος υπ’ αριθ. 1 από τον Έξαρχο της Φωκίδος. Και 
τα τέσσερα χάλκινα νομίσματα προέρχονται από τις ίδιες μήτρες εμπροσθοτΰπου και οπισθο- 
τύπου και η διατήρησή τους είναι μέτρια έως καλή. Στον οπισθότυπο η επιγραφή περιορίζεται 
στην απόδοση μόνο μερικών από τα αρχικά του εθνικού ΠΟ στην επάνω σειρά και (Δ;)ΑΝ στην 
κάτω. Στο επάνω μέρος είναι βέβαιο ότι δεν χαράχθηκαν άλλα γράμματα, αλλά στο κάτω όπου 
μάλλον υπήρχαν και άλλα, δεν διακρίνεται πλέον τίποτε. Είθισται στα νομίσματα αυτού του 
τύπου να αναγράφεται ολόκληρο και σπανιότερα ένα μέρος του εθνικού σε δύο ή τρεις σειρές, 
ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλο όνομα (βλ. υποσημ. 4). Άλλοτε παρεμβάλλεται μεταξύ επι- 
δορατίδος και γνάθου το όνομα ή τα αρχικά του ονόματος άρχοντα ή άλλου υπαλλήλου ή ένα 
σύμβολο18. Γνωρίζουμε και μία δεύτερη περίπτωση -  στα πλαίσια των χάλκινων νομισμάτων 
που παρήγαγαν τα μέλη του Αιτωλικού Κοινού -  όπου στους οπισθοτύπους των νομισμάτων 
αναγράφεται το πρώτο μέρος του εθνικού. Πρόκειται για τα νομίσματα της ομόρου Απολλω
νίας (ΑΠΟΛΛ (ή) Ω), πολίσματος επίσης των Αποδωτών, οπότε δεν αποκλείεται ούτε ο συγ
χρονισμός των δύο εκδόσεων ούτε επίδραση της μίας από την άλλη.
Η περίπτωση να εκφράζουν τα γράμματα ΠΟ..(Δ;)ΑΝ τα αρχικά ονόματος υπαλλήλου κι όχι τα 
αρχικά εθνικού είναι απίθανη. Κι ενώ δεν χωρεί αμφιβολία για την απόδοση αυτών των νο
μισμάτων σε πόλη-μέλος του Αιτωλικού Κοινού, λόγω των αιτωλικών τύπων, η οριστική απόδο
σή τους στην Ποτιδανία βασίστηκε στα εξής: η ύπαρξη τεσσάρων νομισμάτων, στα οποία δια- 
κρίνονται αρκετά γράμματα, επέτρεψε κατ’ αρχήν να αποκλειστεί η Απολλωνία, καθιός είναι 
ευδιάκριτο, ότι μπροστά από το γράμμα Π δεν υπάρχει άλλο γράμμα. Εξάλλου από την Απολ
λωνία γνωρίζουμε ήδη έναν εικονογραφικό τύπο, τον οποίο χρησιμοποίησε (βλ. υποσημ. 9) και 
δεν ήταν δυνατό στα πλαίσια μιας μικρού διαμετρήματος κοπής να υιοθέτησε και νέο τύπο. 
Άλλωστε μια άλλη σκέψη καταγραφής των εν λόγο:» χάλκινων στη λοκρική πόλη των Υαίων, 
Πόλιν19, απορρίπτεται με βάση τα στοιχεία του δεύτερου μέρους της επιγραφής ΑΝ, τα οποία 
δεν προσιδιάζουν στο εθνικό ΠΟΛΙΕΩΝ. Μετά τη σύντομη αυτή έρευνα είναι εύλογο να σκε- 
φθεί κανείς την Ποτιδανία, η οποία τελικά και διεκδικεί την πατρότητα αυτών των νομισμάτων. 
Η ιστορία της Ποτιδανίας, που ανήκει στο αιτωλικό έθνος των Αποδωτών20, ελάχιστα διαγρά
φεται μέσα από τα φιλολογικά εκμαρτύρια. Για πριύτη φορά παραδίδεται από τον Θουκυδίδη 
κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου (426 π.Χ.)21 και κατά τις πολεμικές επιχειρή
σεις του Αθηναίου στρατηγού Δημοσθένους στην περιοχή. Ο Δημοσθένης κατέλαβε, εκκινώ
ντας από τον Οινεώνα της Λοκρίδος, τη μία κατόπιν της άλλης την Ποτιδανία, το Κροκύλειον 
και το Τείχιον. Στη συνέχεια, μετά από ένα μεγάλο χρονικό χάσμα, η Ποτιδανία αναφέρεται

18 Κ. Liampi, ό.π. (υποσημ. 3), πίν. I και πίν. φωτογραφιών III.
19 Θουκ. III, 101.3. L. Lerat, ό.π., I, σ. 31 κ.ε., 197, II, σ. 116 κ.ε. Ε. Kirsten, λ. Polis (1), RE XXI, 2, 1952, στ. 1391. 

Βλ. επίσης Π. Πάντος, ό.π., σ. 160, αριθ. 133, ο οποίος πιθανολογεί απόδοση ενός σφραγίσματος μεταξύ άλ
λων στην Πόλιν των Υαίων.

20 Οι Αποδωτοί αποτελούνταν από μια δέσμη μικρών οικισμών στην Επίκτητο Αιτωλία με φυσική οχύρωση, 
όπως η Ποτιδανία, το Κροκύλειον, το Τείχιον και τέλος το Αιγίτιον, βλ. G. Hirschfeld, ό.π., στ. 2819-2820.

21 Θουκ. III, 96.2: καί αίρει τή πρώτη ημέρα Ποτιδανίανκαί τη δεύτερα Κροκύλειον καί τή τρίτη Τειχών. Βλ. σχε
τικά Γ. Σωτηριάδης, ό.π., σ. 277, 291-292.
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το 208 π.Χ. από τον Λίβιο ως αιτωλικό οη8ΐώ1ιιιτ)22, κατά τους ταραγμένους χρόνους των επι
δρομών του Φιλίππου Ε' σε αιτωλικό έδαφος. Καμιά άλλη μνεία δεν γίνεται από τις φιλολογι
κές πηγές με εξαίρεση τον Στέφανο Βυζάντιο23. Μόνον οι επιγραφές συμπληριόνουν ορισμένα 
κενά, σχετικά με την πολιτική υπόσταση της πόλης και τους Ποτιδανιείς κατά τους ελληνιστι
κούς χρόνους. Στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ. παραδίδεται ως βούλαρχος του Αιτωλικού Κοινού 
Ποτιδανιεύς24 25 *. Το 193/2 π.Χ. αναφέρεται ως ιερομνήμων στη δελφική Αμφικτυονία ο Ποτιδα- 
νιεύς Δαμσφάνης και τέλος ένας πολίτης, ο ΛΑ..., επίσης από την Ποτιδανία, κατονομάζεται ως 
θεαροδόκος στους Δελφικούς Καταλόγους το 2ο αι. π.Χ.2λ
Η εσωτερική πολιτική οργάνωση της Ποτιδανίας παραμένει άγνωστη. Η πόλη, στην ανατολι
κή περιφέρεια της Αιτωλίας, όπως και οι άλλες γειτονικές πόλεις, ήταν ανοχύρωτη κατά τους 
κλασικούς χρόνους2'’. Αυτό συνάγεται από την περιγραφή της πορείας του Αθηναίου στρατη
γού Δημοσθένους στην περιοχή και την εύκολη κατάληψη των πόλεων των Αποδωτών, σύμ
φωνα με τον Θουκυδίδη (βλ. υποσημ. 14). Η κατάσταση στη συνέχεια όιλλαξε για την Ποτιδα- 
νία και η πόλη οχυρώθηκε. Χιίρη σε απελευθερωτική επιγραφή στην Αθηνιί Πυργία του 2ου 
αι. π.Χ., που βρέθηκε εντοιχισμένη στον Άγιο Νικόλαο του χωριού Κάμπος το 1926, ταυτίστη
κε με αυτή τη θέση27, απ’ όπου παραδίδονται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα κτιρίων, όχι τείχος, αλ
λά θεμελιώσεις δύο προτειχισμάτων. Έτσι επιβεβαιώνεται και η πληροφορία του Αιβίου, ο 
οποίος προσδιορίζει την πόλη ως ΟΗΒίεΙΙιιιτι κατά το 2ο αι. π.Χ. (βλ. υποσημ. 22).
Η Ποτιδανία κατά τους ελληνιστικούς χρόνους γνώρισε σχετική εξέλιξη, όπως συνέβη και με 
άλλες αιτωλικές πόλεις, η οποία την αναβάθμισε από κώμη πιθανότατα σε πόλη, υπόσταση η 
οποία θα αιτιολογούσε την εκ μέρους της δυνατότητα έκδοσης χάλκινου νομίσματος.

Η εικονογραφία, η οποία επελέγη για να σφραγίσει τους εμπροσθοτύπους των νομισμάτων, 
απορρέει από το λατρευτικό κύκλο του Απόλλωνος. Εκτεταμένη λατρεία του γνωρίζουμε από 
την Αιτωλία, όπου λατρεύθηκε μάλιστα με πολλές επωνυμίες, ως Θερμαίος, κυρίως στον ίδιο 
τον Θέρμσ, ομώνυμο λατρευτικό κέντρο του, ή άλλοτε από κοινού με την αδελφή του Αρτέμι- 
δα28. Από την ίδια την Ποτιδανία δεν γνωρίζουμε άσκηση της λατρείας του, ενο) αντίθετα, βε
βαιώνεται επιγραφικά λατρεία της Αθηνάς Πυργίας (βλ. υποσημ. 28). Λατρεία του Ποσειδώ- 
νος εικάζεται από την ετυμολογία του ονόματος, Ποτιδανία, υπόθεση η οποία εντούτοις δεν

22 Liv. XXVIII, 8, 9-10: In propinqiùs castellis Potidaniae clique Apolloniae...
23 Στέφ. Βυζάντιος, λ. Ποτιδανία: πόλις Αιτωλίας, τό εθνικόν Ποτώανιάτης.
24 IG IX I2, 16, 13.
25 Syll.\ 603, 4. A. Plassart, Inscriptions de Delphes. La Liste des Théorodoques, BCH 45 (1921), o. 23, IV, 58.
2(1 Έτσι εξηγείται το πόσο εύκολα την κατέλαβε ο Δημοσθένης σύμφωνα με τσν Θσυκυδίδη III, 94. 4. Γενικά για

τις αιτωλικές πόλεις, βλ. υποσημ. 14.
2 Το 1893, ο W.J. Woodhouse, ο οποίος περιηγήθηκε την περιοχή, έδωσε περιγραφές της θέσης Κάμπος, αλλά 

δεν την ταύτισε με την Ποτιδανία: W.J. Woodhouse, Aetolici. Its Geography, Topography and Antiquities, 
Οξφόρδη 1897 (Νέα Υόρκη 1973), σ. 353’ την Ποτιδανία την τοποθετούσε στη θέση Omer Effendi, ενώ με τη 
θέση Κάμπος ταύτιζε την Απολλωνία. G. Klaffenbach, Reise durch Mittelgriechenland und die Ionischen 
Inseln, SBBerlin, 1935, σ. 695-699. SEC  XLI, 1991, 528. L. Lerat, ό.π., I, σ. 76-77, 192, II, σ. 39, 71, 118. G. 
Klaffenbach, ό.π. (υποσημ. 8). στ. 1037-1039 (με την παλαιότερη βιβλιογραφία). Ν. Παπαχατζής, ό.π. (υπο
σημ. 17), σ. 465, σημ. 1. Γ.Σ. Κατωπόδης, ό.π. (υποσημ. 17), σ. 29. S. Bommeljé - Ρ.Κ. Doom, ό.π. (υποσημ. 10), 
λ. Kambos (A). Cl. Antonetti, ό.π. (υποσημ. 8), σ. 294-295.

28 Παυσ. X, 15.2. Για τη λατρεία, τις επικλήσεις του και την αδελφή του Αρτέμιδα στην Αιτωλία, βλ. C1. 
Antonetti, ό.π., σ. 130, 154, 169, 194, 201, 204, 249, 294, 301 (με παλαιότερη βιβλιογραφία). Χρ. Τζουβάρα- 
Σούλη, Κορινθιακές λατρείες Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας, Πρακτικά A ' Αρχαιολογικού και Ιστορικού 
Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο 1991, σ. 152 κ.ε.
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ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΜΠΗ

έχει υποστηρικτές29· Στη γειτονική Αοκρίδα η λατρεία του Απόλλωνος δεν ήταν πολΰ διαδεδο
μένη, αντίθετα με τη Φωκίδα και ιδιαίτερα τους Δελφούς, αλλά και τις πόλεις Φαιστίνο, Ναύ
πακτο και τη νήσο Αψηφία, όπου μαρτυρείται και ιερό του30.
Ο τύπος του λυρωδού Απόλλωνος με το πλήκτρο μάλιστα στο χέρι δεν αποδίδεται ως νομισμα
τική απεικόνιση σε άλλες πόλεις της Θεσσαλίας, Ακαρνανίας, Αιτωλίας, αλλά ούτε και στην 
πλαστική που γνωρίζουμε από τους χώρους που προαναφέρθηκαν. Πάντως ανταποκρίνεται 
κατά πολύ στον τύπο του Δελφικού Απόλλωνος, όπως απεικονίζεται στις νομισματικές εκδό
σεις της Αμφικτυονίας των ελληνιστικών χρόνων31: παρόλο που στα δελφικά νομίσματα είναι 
καθισμένος σε ομφαλό, μοιάζει πολύ με τον Απόλλωνα των νομισμάτων της Ποτιδανίας, κα- 
θώς επίσης φορά ποδήρη χιτώνα ψηλά ζωσμένο, ενώ στο πλευρό του κείται η λύρα του. Στα 
νομίσματα των Δελφιυν αποδόθηκε ο τύπος του Μουσηγέτου Απόλλωνος, όρθιου με μακρύ χι- 
τώνα παίζοντας λύρα32.
Ο χρόνος χάραξης της μορφής του Απόλλωνος μπορεί να προσεγγιστεί με βάση τα τεχνοτροπι- 
κά στοιχεία. Η μορφή του, όπως χαράχθηκε στα νομίσματα, αποτελεί συνέχιση της απεικονι- 
στικής παράδοσης του Δελφικού Απόλλωνος (βλ. υποσημ. 31). Δεν είναι γνωστό, αν πίσο) από 
τη νομισματική αυτή παράσταση υποκρύπτεται ένας επιχώριος αγαλματικός τύπος, που υπήρ
ξε η πηγή έμπνευσης του καλλιτέχνη ή αν ο τελευταίος είχε υπόψη του τον τύπο των δελφικών 
νομισμάτων. Ο Απόλλων φορά ποδήρη χιτιόνα, ψηλά ζωσμένο με σχηματοποιημένες πτυχώσεις 
στο μήκος των σκελών. Στο αριστερό του χέρι, που δεν διακρίνεται, κρατά πλαγίως λύρα, από 
την οποία κρέμεται ο τελαμών, ενώ ένας δερμάτινος ιμάντας, μόλις ευδιάκριτος, περασμένος 
διαγωνίως στο στήθος του, συγκρατεί τη λύρα. Στο δεξί χέρι του, που κάμπτεται, κρατά το πλή
κτρο. Τέλος, τα μαλλιά του είναι μαζεμένα ψιηλά σε δύο κρωβύλους. Πάντως η πλαστική, η αγ
γειογραφία, η σφραγιδογλυφία και η νομισματική γενικά έχουν να επιδείξουν πολλά δημιουρ
γήματα με τον τύπο του Απόλλιυνος, που κρατά κιθάρα ή λύρα και πλήκτρο33.
Το χαμηλό ανάγλυφο, στο οποίο διασιόζεται η παράσταση στα νομίσματα λόγιο της πολυχρη- 
σίας, δεν αφήνει πολλά περιθιόρια για την εκτίμηση της ποιότητας της χάραξης και για μια λε
πτομερή τεχνοτροπική ανάλυση. Είναι σαφές ότι πρόκειται για μέτρια εργασία. Εντούτοις, 
όλα τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν και κυρίως το ψηλό ζώσιμο του χιτώνα που δη
μιουργεί ανάλαφρες και αρκετά σχηματοποιημένες πτυχώσεις καθώς και η σύγκλιση με τε- 
χνοτροπικά παράλληλα έργα του 3ου αι. π.Χ. υπαγορεύουν μια χρονολόγηση από τα μέσα του 
3ου αι. π.Χ.
Ο οπισθότυπος, όπως ήδη σημειώθηκε, χαρακτήριζε μια ολόκληρη σειρά νομισμάτων του Αι- 
τωλικού Κοινού. Η εκ μέρους μας προσπάθεια εξεύρεσης τυπολογικά και τεχνοτροπικά συγ
γενούς τύπου και μήτρας με άλλες εκδόσεις μελών του Αιτωλικού Κοινού δεν είχε αποτελέσμα
τα. Φαίνεται, λοιπόν, όπως υποστηρίξαμε και αλλού34, ότι τα νομίσματα με τον αιτωλικό τύπο 
δεν προήλθαν από ένα κοινό νομισματοκοπείο. Τσως ένας περιφερόμενος χαράκτης χάραξε ή 
φιλοτέχνησε χωριστά τα νομίσματα της κάθε πόλης, όποιας και όποτε τον καλούσε. Ασφαλούς

29 G. Klaffenbach, ό.π. (υποσημ. 8), στ. 1038-1039. Cl. Antonetti, ό.π., σ. 295.
30 L. Lerat, ό.π., II, σ. 4, 10, 83, 90. 104, 121, 176 (όπου εξετάζεται η λατρεία του σε διάφορες πόλεις). Γενικά βλ. 

J.M. Fossey, The Ancient Topography o f Eastern Phocis, Άμστερνταμ 1986, σ. 142' N. Παπαχατζής, ό.π., σ. 458, 
σημ. 26. Άλλωστε οι απεικονίσεις ολόκληρης της μορφής του Απόλλωνος σε νομίσματα τεκμηριώνουν την κα
τά τόπους λατρεία του. BMC Central Greece, σ. 27, αριθ. 22, σ. 28, αριθ. 25-26 (Δελφοί/Φωκίς), σ. 65, αριθ. 57 
κ.ε. (Τανάγρα/Βοιωτία), σ. 93, αριθ. 27 και σ. 30 κ.ε. (Θεσπιε'ς/Βοιωτία), σ. 40, αριθ. 72 (Θήβες/Βοιωτία).

31 BMC Central Greece, σ. 27, αριθ. 22, πίν. IV. 13.
32 Ό.π., σ. 28, αριθ. 25, πίν. IV, 16.
33 LIMC  II, 2, 1984, πίν. 191. 193, 239, αριθ. 689b, πίν. 245, αριθ. 737.
34 Κ. Liampi, ό.π. (υποσημ. 3).
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Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΟΤΙΔΑΝΙΑΣ

είναι αξιοσημείωτη η ύπαρξη πολλών κοινοτυπιών στην απόδοση του κυρίως θέματος, αλλά και 
κοινιί>ν συμβόλιυν, που σφράγισαν τόσο τις αιτωλικές όσο και τις εκδόσεις μερικών μελών του 
Αιτωλικού Κοινού, των Αινιάνων, των Οιταίων, της Αμφίσσης, της Τιθορέας και του Θρονιού. 
Τα νομίσματα της Ποτιδανίας δεν φέρουν κάποιο κοινό σύμβολο, και αν εξαιρέσει κανείς την 
επιδορατίδα, που αποδόθηκε όπως και στις αντίστοιχες παραστάσεις των άλλων μελών με επι
μέλεια, επιμήκης με νευρώσεις, η σιαγών κάπρου αποδόθηκε σχηματοποιημένα με τη δήλοοση 
ενός μόνο χαυλιόδοντος, ενώ στα άλλα νομίσματα είναι ευδιάκριτες όλες οι λεπτομέρειες της 
γνάθου με τη σειρά των δοντιών και τους χαυλιόδοντες (βλ. υποσημ. 4).
Αλλη διαφορά αποτελεί η θέση της επιδορατίδος και της γνάθου προς τα αριστερά, σε αντί
θεση με άλλα νομίσματα του ίδιου τύπου. Ωστόσο, ένα νόμισμα Αιτωλιόν (ιιηώιιιτι) με την ίδια 
θεματική που βρέθηκε στην Άμφισσα35 έχει την ίδια κατεύθυνση της επιδορατίδος και της γνά
θου προς τα αριστερά. Ασφαλοός δεν πρόκειται για σύμπτωση, οι δύο μάλιστα εκδόσεις πρέπει 
να είναι σύγχρονες. Η αντίστοιχη αιτωλική έκδοση φαίνεται ότι έπεται ή έστω παρεμβάλλεται 
άλλων πολυάριθμων εκδόσεων χάλκινων αιτωλικών νομισμάτων, τα οποία φέρουν ως σύμβολο 
σταφύλι, πολλές φορές σε συνδυασμό με άλλα σύμβολα, μονογραφήματα και αρχικά ονομάτων 
αρχόντων. Μεγάλα αριθμητικά μεγέθη αυτών των νομισμάτων απαντούν στους «θησαυρούς» 
από ενωρίς, ήδη από τις αρχές του 3ου αι. π.Χ.36. Η αιτωλική έκδοση, που δεν φέρει κανένα 
σύμβολο και μάλιστα ανορθόδοξα απεικονίζει την παράσταση του οπισθοτύπου προς τα αρι
στερά, πρέπει να προέκυψε βιαστικά, καθιός πρόκειται για περιστασιακή κοπή, αν κρίνει κα
νείς από τη μία μοναδική μήτρα και το μοναδικό νόμισμα αυτού του τύπου που έχουμε στη διά
θεσή μας. Ο χρόνος παραγιυγής του πρέπει να εντοπίζεται σε μια περίοδο μειωμένης δραστη
ριότητας, από πλευράς νομισματοκοπείου, σε παραγωγή χάλκινου νομίσματος, πιθανώς την 
εποχή που η προσοχή των υπευθύνων επικεντρώθηκε σε αργυρές εκδόσεις κατά τα μέσα του 
3ου αι. π.Χ. Άλλη εξήγηση συνδεδεμένη με ιστορικά ή άλλα πολιτικά αίτια είναι μάλλον ριψο
κίνδυνη για μία, μοναδική, χάλκινη παραγωγή.
Ακριβώς αυτό τον τύπο με τα ίδια χαρακτηριστικά ασπάστηκε η Ποτιδανία. Η Απολλωνία που 
πρέπει να έκοψε τα νομίσματά της κατά την ίδια εποχή -  καθώς επιβάλλει να σκεφθούμε η 
ανολοκλήρωτη επιγραφή του οπισθοτύπου, αντίστοιχα με την επιγραφή στους οπισθοτύπους 
της Ποτιδανίας -  αυθαιρετώντας αντικατέστησε στους οπισθοτύπους της την επιδορατίδα με 
το βέλος, πιθανή μνεία στη μορφή του εμπροσθοτύπου, την Αρτέμιδα. Η Ποτιδανία πραγμα
τοποίησε αυτή τη νομισματική έκδοση χωρίς αμφιβολία κατ' απομίμησιν της λιτής κοπής των 
Αιτωλών επίσης κατά τα μέσα του 3ου αι. π.Χ., ή λίγο αργότερα.
Οι φειδωλές πληροφορίες, οι σχετικές με την ιστορία της πόλης δεν επιτρέπουν να αιτιολογη
θεί, με βάση συγκεκριμένες πολιτικές συγκυρίες, η έκδοση νομίσματος εκ μέρους της Ποτιδα- 
νίας. Φαίνεται όμως ότι τα χάλκινα αυτά νομίσματα υπήρξαν το προϊόν μιας κοινωνίας που δι- 
ευρυνόταν πολιτικά και οικονομικά και δεν δίστασε έστω και βραχυπρόθεσμα να δημιουργήσει 
νέες συνθήκες οικονομικού βίου, ακολουθώντας τα χαρακτηριστικό* της εποχής. Παρόμοιες σύ
ντομες χάλκινες εκδόσεις έθεσαν σε κυκλοφορία κι όχλλες πόλεις-μέλη του Αιτωλικού Κοινού, 
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά και πλείστες άλλες ελληνικές πόλεις κατά τους ελληνιστι
κούς χρόνους. Με τον τρόπο αυτό εκφράζεται και όλη η έκταση της αγωνίας των μικρών πόλε
ων να «αυτοσυγκεντρωθούν», να αναπτυχθούν και να δραστηριοποιηθούν ως πολιτικές οντότη
τες, ακόμη κι αν περιορίζονταν να παρακολουθούν τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, καθώς 
αδυνατούσαν να επέμβουν καθοριστικά και να τις επηρεάσουν.

° Δρ. Κραβαρτόγιαννος, Εύρημα Αμφίσσης του Β' αι. π.Χ. χιλίων περίπου νομισμάτων, Φωκικά Χρονικά Ε' 
(1994), αριθ. 48.

36 Κ. Liampi, ό.π. (υποσημ. 3), Catalogue 4a.
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Summary

THE NUMISMATIC OUTPUT OF POTIDANIA,
CITY OF THE APODOTOI

An interesting bronze coin type has the figure of Apollo playing the lyre on the obverse, and the 
emblems of Aetolia, the spearhead and jawbone of the Calydonian boar on the reverse. The 
surviving traces of the inscription indicate that the issuing authority is to be identified as the city 
of Potidania.
Potidania was a small city of Apodotoi which began striking its own coinage during the third 
century BC. This issuing of coins by the city -  albeit on a limited scale, in terms of numbers of 
dies -  is rather curious, since no other Aetolian city is attested as having its own coinage: the 
sole issuing authority is the central body of the Aetolians, which used the ethnikon AITΩ- 
ΛΩN. Another exception is offered by Apollonia, a neighbour of Potidania, which also struck 
bronze coins.
The probable reason for the granting of permission to strike their own coins to these two cities, 
it is suggested by the writer, is to be sought in their location in the area of Apodotoi in the 
geographical heart of Aetolia. In this case, Potidania and Apollonia issued coins as ‘members’ of 
the Aetolian League.

Katerini Liampi

Εικ. 1. Χάλκινα νομίσματα της Ποτιόανίας.



ΑΡΓΥΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΦΘΟΡΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*

Τ α πρώτα νομίσματα κόπηκαν προς τα τέλη περίπου 
του 7ου αι. π.Χ. στη Λυδία ή στην Ιωνία και ήταν κα
τασκευασμένα από ήλεκτρο, ένα φυσικό κράμα χρυ

σού και αργύρου σε ποικίλες ποσοστιαίες αναλογίες.
Η επανάσταση όμως στη νομισματοκοπία αρχίζει με τη χρήση του αργύρου στα μέσα περίπου 
του 6ου αι. π.Χ. Τα πρώτα αργυρά νομίσματα κόπηκαν στη Λυδία από τον Κροίσο. Την ίδια πε
ρίπου εποχή οι πόλεις Αίγινα, Αθήνα και Κόρινθος στην ηπειρωτική Ελλάδα, Σύβαρις και Με- 
ταπόντιο στην Ιταλία, έκοψαν για πρώτη φορά νομίσματα, χρησιμοποιώντας τον άργυρο.
Ο άργυρος είχε από παλιά αναγνωριστεί ως πολύτιμο μέταλλο, κατάλληλο για εμπορικές συ
ναλλαγές, αλλά δεν φαίνεται να ήταν διαθέσιμος σε μεγάλες ποσότητες πριν από τα μέσα του 
6ου αι. π.Χ. Είναι πιθανό η τεχνολογική εξέλιξη της εξαγωγής αργύρου από τα αργυρούχα με
ταλλεύματα μολύβδου να είχε ως αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή του σε μεταλλεία όπως 
αυτά του Λαυρίου, της Μακεδονίας και τιον νησιών του Αιγαίου, γεγονός που οδήγησε στην κο
πή νομισμάτων σε όλο τον ελλαδικό χιόρο.
Τα πρώτα αργυρά νομίσματα είχαν ακανόνιστο σχήμα και μεγάλο πάχος. Αργότερα και στα
διακά γίνονται λεπτότερα και πλατύτερα. Ο άργυρος υπήρξε το κυρίαρχο μέταλλο στους πρώ- 
τους αιώνες της νομισματοκοπίας, αλλά και διαχρονικά έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κοπή 
των νομισμάτων. Κατά τους πρώτους αιώνες το κράμα ήταν μεγάλης καθαρότητας σε άργυρο 
(98-99%), ενοί αργότερα αναμειγνύεται με άλλα μέταλλα, κυρίως με χαλκό για να αποκτήσει 
σκληρότητα, αλλά και για λόγους οικονομικούς. Η μεγάλη υποβάθμιση του αργύρου άρχισε με
τά τα πριότα χρόνια της ρωμαιοκρατίας και προχώρησε σταδιακά.
Σε περιόδους οικονομικιόν δυσχερειών, μια άλλη μορφή υποβάθμισης είναι η κοπή υπόχαλκων 
(επάργυρων) νομισμάτων, δηλαδή νομισμάτων που έχουν πυρήνα χάλκινο και επίστρωση αργύ
ρου εξωτερικά ή είναι κράματα με εμπλουτισμένη επιφάνεια σε άργυρο* 1.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η τεχνική της κοπής νομισμάτων στην αρχαιότητα ήταν απλή, χειρωνακτική και έμεινε η ίδια έως 
τις αρχές του 16ου αι., όταν άρχισαν να χρησιμοποιούνται μηχανήματα. Ήταν η γνωστή τεχνική 
του κτυπήματος τιον άμορφων πετάλων μετάλλου μεταξύ δύο μητρών: την κάτω μήτρα ή ακμονί- 
σκο στην οποία ήταν χαραγμένος ο εμπροσθότυπος και την πάνιο μήτρα ή χαρακτήρα στην οποία 
ήταν χαραγμένος ο οπισθότυπος.

Ευχάριστο) τον Δρ. Δ. Χαραλάμπους, καθηγητή του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
των Τ.Ε.Ι., για την ανάγνωση του κειμένου και τις πολύτιμες παρατηρήσεις του.

1 M.J. Price, The First Three Centuries of Coinage, Coins, The Hamlyn Publishing Group Ltd, Λονδίνο 1980, o. 21- 
AX. A. Burnett, Roman and Hellenistic World, στο ίδιο, ο. 55-73. G.K. Jenkins, Ancient Greek Coins, Seaby, Λον
δίνο 1990, o. 1-12. C.M. Kraay, Archaic and Classical Greek Coins, Methuen and Co Ltd. Λονδίνο 1979, o. 1-19.
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Μ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΟΥ

Οι σφραγίδες (μήτρες) της κοπής νομισμάτων ήταν κατασκευασμένες από χυτό κράμα χαλκού 
με υψηλό ποσοστό κασσίτερου (πάνω από 10%) το οποίο προοέδιδε σε αυτές την απαραίτητη 
σκληρότητα. Το κράμα των σφραγίδων των αθηναϊκών νομισμάτων του 5ου αι. π.Χ. περιείχε 
20-25% κασσίτερο. Οι σιδερένιες σφραγίδες φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν αργότερα.
Οι τεχνικές της προετοιμασίας τιον άμορφων πετάλων μετάλλου διέφεραν κατά* εποχές ή νομι
σματοκοπεία. Στην αρχή ήταν απλοί βόλοι μετάλλου, αργότερα όμως κατασκευάζονταν με κα- 
λούπια. Αρκετοί τύποι καλουπιιόν χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους. Άλλες γνωστές 
μέθοδοι παρασκευής πετάλων ήταν η κοπή τους από κυλινδρική ράβδο ή από φύλλα ή λωρίδες 
μετάλλου.
Σπάνια και κατώτερης ποιότητας ήταν τα νομίσματα τα κατασκευασμένα με χύτευση σε ειδικά 
διαμορφωμένα καλούπια. Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τους Κινέζους αλλά είναι 
γνωστή και από τους Ρωμαίους και τους Ινδούς2 3.

Τεχνικές επαργύρωσης

1) Κάλυψη με φύλλα αργύρου (plated issues).
Η παλαιότερη μέθοδος επαργύρωσης περιλάμβανε την κάλυψη του χάλκινου πυρήνα με φύλλο 
αργύρου και χρησιμοποιήθηκε κατά τους ελληνικούς αλλά και τους ρωμαϊκούς χρόνους.
Η συγκόλληση του φύλλου με τον πυρήνα επιτυγχανόταν είτε με απλή θέρμανση, η οποία δη
μιουργούσε διάχυση τιον ατόμων των δύο μετάλλων -  χαλκού και αργύρου -  είτε με τη χρήση συ
γκολλητικού κράματος (solder) ανάμεσα στο φύλλο και τον πυρήνα. Η σύσταση του κράματος 
αυτού ήταν 72% άργυρος και 28% χαλκός και το σημείο τήξης 780°C, αρκετά χαμηλότερο από 
αυτό του φύλλου αργύρου (950°C) ή του χάλκινου πυρήνα ( 1083°C για καθαρό χαλκό). Σε θερ
μοκρασία υψηλότερη από αυτή του συγκολλητικού, το κράμα αυτό έλιωνε και έτσι ο πυρήνας 
κολλούσε με τα φύλλα αργύρου. Έ να ελαφ)ρό κτύπημα βοηθούσε αυτή τη διαδικασία.
Το φύλλο είχε την ίδια σύσταση με τα αργυρά νομίσματα που ήθελε να μιμηθεί. Άλλο ενδιαφέ
ρον στοιχείο είναι ότι το πάχος που είχαν τα φύλλα αυτά είναι πολύ μεγαλύτερο από τις επι- 
στρώσεις αργύρου των μεταγενέστερων περιόδων.

2) Εμπλουτισμός επιφάνειας σε άργυρο (debased silvers, dipletion)
Η μέθοδος περιλάμβανε την απομάκρυνση του χαλκού από την επιφάνεια υποβαθμισμένου κρά
ματος αργύρου που μπορεί να έφθανε και το 12-18% σε άργυρο. Αυτό επιτυγχανόταν με θέρ
μανση για να οξειδωθεί ο χαλκός ο οποίος μετά απομακρυνόταν με φυσικά οξέα, όπως το ξίδι 
και ο χυμός λεμονιού. Τέλος, χτυπούσαν λίγο το μέταλλο με θέρμανση, ώστε η αργυρή φάση του 
μετάλλου να καλύψει όλη την επιφάνεια του κράματος.

3) Επιστρώσεις αργύρου (silver washes)
Εάν το ποσοστό αργύρου ήταν χαμηλό (8-10%), ο εμπλουτισμός της επιφάνειας μπορούσε να

2 Κ. Κονοφάγος, Το αρχαίο Λαύριο και η ελληνική τεχνική παραγωγής τον αργνρου, Εκδοτική Ελλάδος Α.Ε., 
Αθήνα 1980. σ. 351-371. R.F. Tylecote, The Early Histoiy o f Metallurgy in Europe, Longman Archeology Series, 
Νέα Υόρκη 1987, σ. 280-290. D.R. Cooper, The Art and Craft o f Coinmaking. A Histoiy o f Minting Technology, 
Spink and Son, Λονδίνο 1988.

3 W. Cambell, Greek and Roman Plated Coins (ANSNNM  57), Νέα Υόρκη 1933. L.H. Cope, Surface-silvered 
Ancient Coins, Methods of Chemical and Metallurgical Investigation o f Ancient Coinage, 1972, o. 20-22. S. La 
Niece, Technology of Silver-plated Forgeries, Metallurgy in Numismatics, 3, Λονδίνο 1993, σ. 227-239. S. La 
Niece, Silvering, Metal Plating and Patination (εκδ. S. La Niece, P. Craddock), Butterworth-Heinemann Ltd, 
Οξφόρδη 1993,0. 201-210.
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επιτευχθεί μόνο με την παρουσία και άλλου μετάλλου στο κράμα. Ο κασσίτερος χρησιμοποιήθη
κε με επιτυχία γιατί πρόσθετε στη λεύκανση του κράματος. Όταν το ποσοστό αργύρου ήταν πο
λύ χαμηλό (κάτω από 8,3%), δεν ήταν δυνατό να αναδειχθεί ο άργυρος από το κράμα. Για να δο
θεί αργυρή εμφάνιση στο κράμα έπρεπε να τοποθετηθεί στρώμα αργύρου στην επιφάνεια. Δύο 
ήταν οι τρόποι που χρησιμοποιούσαν:
α) Με αμάλγαμα: Πυρήνας από χαλκό ή κράμα χαλκού και αργύρου με αμάλγαμα αργύρου, δη
λαδή πάστα αργύρου με υδράργυρο. Απλωνόταν στην επιφάνεια και ύστερα θερμαινόταν για να 
εξατμιστεί ο υδράργυρος.
Η μέθοδος αυτή ήταν πολύ επικίνδυνη, αφού οι ατμοί του υδραργύρου είναι δηλητηριώδεις, είχε 
όμως το πλεονέκτημα ότι το στρώμα που σχηματιζόταν απλοτνόταν ομοιόμορφα στην επιφάνεια, 
δεν είχε ενώσεις και μπορούσε να έχει το επιθυμητό πάχος, ανάλογα με τα στροψατα. Επειδή 
ο υδράργυρος δεν φεύγει ποτέ τελείως από το αμάλγαμα, η μέθοδος αναγνωρίζεται εύκολα με 
οποιαδήποτε επιφανειακή ανόιλυση του νομίσματος.
Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 13ο αιώνα για νομισματικές απομιμήσεις. 
β) Με εμβάπτιοη σε τηγμένο άργυρο: Το στριόμα αργύρου σε αυτή την περίπτωση επιτυγχανόταν 
με την εμβάπτιση του υπερθερμασμένου χάλκινου πυρήνα σε τηγμένο άργυρο. Παραμένουν 
όμως για τους μελετητές ακόμη μερικά ερωτήματα όπως: πώς επετύγχαναν την απομάκρυνση 
του νομίσματος χιυρίς να εμφανίζονται ίχνη του εργαλείου που τα αφαίρεσε ή πώς επετύγχαναν 
να διατηρούν τη θερμοκρασία του λουτρού αρκετά υψηλή για να κρατά τηγμένο τον άργυρο, 
όταν εμβάπτιζαν το νόμισμα, αλλά και αρκετά χαμηλή για να προστατέψουν το χάλκινο πυρήνα 
από τήξη.

ΦΘΟΡΑ4

Η φθορά που παρουσιάζουν τα αργυρά νομίσματα εξαρτάται από την καθαρότητα του μετάλλου, 
καθώς επίσης και από τις συνθήκες στις οποίες είναι εκτεθειμένα στο έδαφος ή στην ατμόσφαι
ρα. Τα προϊόντα διάβρωσης του καθαρού αργύρου είναι κυρίως δύο: ο θειούχος και ο χλωριού- 
χος άργυρος.
Ο θειούχος άργυρος (Αγβ) έχει χρώμα μαύρο (το γνωστό μαύρισμα του αργύρου). Σχηματίζεται 
από την παρουσία υδρόθειου ή ενώσεων του θείου που μπορεί να διυσουν ιόντα δισθενούς θεί
ου στο περιβάλλον των νομισμάτων.
Η διάβρωση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή λεπτού στρώματος, που προσθέτει αισθητικά στο νό
μισμα και το προστατεύει κατά ένα τρόπο από μελλοντική φθορά. Σε περίπτωση όμως προχω
ρημένης διάβρωσης, που έχει σχηματιστεί σε εξαιρετικά διαβρωτικό περιβάλλον, τα προϊόντα 
της έχουν μεγάλο πάχος και τα νομίσματα έχουν κατά ένα μέρος ή ολοκληρωτικά καταστραφεί. 
Στο έδαφος τα διαβρωτικό* αυτά στοιχεία μπορεί να βρεθούν σε όλα τα περιβόιλλοντα ακόμη και 
στο θαλάσσιο, ιδίως κοντό* σε οργανικά κατάλοιπα.
Στην ατμόσφαιρα θειούχος άργυρος μπορεί να σχηματιστεί πολύ εύκολα. Θείο υπάρχει σχεδόν 
πάντα στον αέρα. Μπορεί να προέρχεται από το μεταβολισμό μικροοργανισμοί και βακτηρι- 
δίο)ν, από την αποσύνθεση πρωτεϊνούχων υλικών όπο)ς το μαλλί, το δέρμα, οι φυσικές κόλλες κ.ά. 
Πολλά υλικά, από τα οποία είναι κατασκευασμένες οι προθήκες έκθεσης και οι νομισματοθήκες 
σε ένα μουσείο, μπορεί να απελευθερώνουν ιόντα θείου.
Τα νομίσματα βρίσκονται συνήθως σε γειτνίαση ή επαφή με αυτά τα υλικά. Επίσης είναι κλει
σμένα στους περιορισμένους χώρους τυνν προθηκοϊν έκθεσης και νομισματοθήκου, όπου η

4 H.J. Planderleith - A.E.A. Werner, The Consen’ation o f Antiquities and Works o f Art, University Press, O'StpdoOt] 
1971, o. 219-244. J.M. Cronyn, The Elements o f Archaeological Consen’ation, Routledge. AovÔivo 1990, o. 230-235.
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συγκέντρωση του υδρόθειου είναι μεγάλη. Ανάλογος θα είναι και ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθε
νται τα νομίσματα, αφοί"! μ ι κ ρ ή  μόνο ποσότητα θείου είναι ικανή να προκαλέσει μαύρισμα του 
αργύρου.
Τα επικίνδυνα αυτά υλικά είναι κυρίως τα εξής: α) Υφάσματα από πρωτεϊνούχα υλικά, όπως το 
μαλλί- η τσόχα έχει βρεθεί πολύ διαβρωτική για τον άργυρο. Όλα όμως τα υφάσματα θεωρού- 
νται ύποπτα γιατί κατά την κατεργασία τους σήμερα χρησιμοποιούνται πολλά χημικά που μπο
ρεί να περιέχουν θείο, β) Κόλλες και βερνίκια, όπως οι φυσικές ρητίνες, οι κόλλες πολυσουλφι- 
δίων, οι κόλλες με βάση συνθετικό καουτσούκ, κ.ά. γ) Ορισμένα χρώματα απελευθερώνουν 
υδρόθειο, δ) Βουλκανισμένα λάστιχα, που χρησιμοποιούνται είτε για πατώματα είτε για να κλεί- 
σουν αεροστεγιός βιτρίνες και ντουλάπια, επίσης απελευθερώνουν υδρόθειο.
Σήμερα έχει γίνει μεγάλη έρευνα για τις δυσμενείς επιδράσεις αυτών των υλικών στα αντικεί
μενα ενός μουσείου και υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με αυτό το θέμα5.
Ο χλωριούχος άργυρος (AgCI) έχει χριόμα γκρίζο μοβ ή φαιό γκρίζο. Σχηματίζεται στο έδαφος 
σε περιβάλλον αλάτων, όπου υπάρχουν χλωροϊόντα, ιδίως κοντά σε θάλασσα και πολύ περισσό
τερο σε θαλόισσιο περιβάλλον. Στην ατμόσφαιρα συμβαίνει το ίδιο. Η διάβρωση είναι εντονότε
ρη σε περιοχές κοντά σε θάλασσα αφού ο αέρας περιέχει χλωροϊόντα.
Η διάβρωση αυτή παρουσιάζει διαφορετικές μορφές. Μπορεί να είναι ελαφρά οπότε σχηματίζει 
ένα συμπαγές ομοιόμορφο στρώμα που δρα προστατευτικά (πατίνα), το οποίο, όταν δεν μας 
εμποδίζει να διακρίνουμε το σχέδιο, προσθέτει αισθητικά στο νόμισμα. Πολύ συχνά η διάβρωση 
αυτή, κυρίως στα ανασκαφικά νομίσματα, έχει μεγάλο πάχος. Κρούστες μπορεί να καλύπτουν το 
νόμισμα κρύβοντας το σχέδιο. Σε εξαιρετικά διαβρωτικό περιβάλλον το νόμισμα μπορεί να είναι 
διογκωμένο και το μέταλλο να έχει μετατραπεί εν μέρει ή ολοκληρωτικά σε προϊόντα διάβρωσης. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες στο περιβάλλον, μπορεί να 
έχουν σχηματιστεί μαζί χλωριούχος και θειούχος άργυρος. Άλλο προϊόν διάβρωσης επίσης, που 
μπορεί να βρεθεί με αυτά, είναι ο βρωμιούχος άργυρος (AgBr).
Προϊόντα διάβρωσης χαλκού. Στις περιπτώσεις κράματος με σημαντικό ποσοστό χαλκού ή σε 
περιπτώσεις υπόχαλκων νομισμάτων έχουμε εκλεκτική διάβρωση του χαλκού. Έτσι στην επι
φάνεια ή μεταξύ των κόκκων αργύρου έχουμε προϊόντα διάβρωσης του χαλκού, κυρίως μαλαχί
τη (ανθρακικά άλατα) με το χαρακτηριστικό πράσινο χριόμα και κυπρίτη (οξείδιο του μονοσθε
νούς χαλκού) με κοκκινοκάστανο χρώμα. Πολλές φορές το νόμισμα καλύπτεται πλήρως από αυ
τά και δίδει ψευδή εικόνα ως προς την πραγματική σύστασή του, δηλαδή μπορεί ακόμη και να 
θεωρηθεί ως χάλκινο νόμισμα. Άλλοτε πάλι, στις περιπτώσεις επαργυρώσεων, τα προϊόντα διά
βρωσης του χαλκού είναι διογκωμένα και έχουν παρασύρει το στρώμα αργύρου, το οποίο σώζε
ται μόνο σε ίχνη, ανάμεσά τους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ6

Η μεθοδικότητα και η επιστημονική προσέγγιση θα πρέπει να διέπουν κάθε επέμβαση για τη 
συντήρηση νομισμάτων, αφού στόχος των επεμβάσεων αυτών είναι η συλλογή όσο το δυνατόν

5 S. Blackshaw - Β. Daniels, The Testing of Materials for Use in Storage and Display in Museums, The Conservator 
3 (1979), o. 16-19. S. Blackshaw - B. Daniels, Selecting Safe Materials for Use in the Display and Storage of 
Antiquities, ICOM Conference 1978, 78/23/2/1-9. S. Blackshaw, The Testing of Display Materials, Museum 
Ethnographers' Group Occasional Paper No. 1 Conservation, March 1982, o. 40-43. R. Brand - H. Lane, 
Conservation and Storage: Coins and Medals, Manual o f Curat or ship. Museums Association. W.A. Oddy, An 
Unsuspected Danger in Display, Museums Journal 73 (1973). o. 27-28.

6 Βλ. ό.π. (υποσημ. 4). Επίσης, D.W. Mac Dowall, Coin Collections, their Preseivation, Classification and Presentation, 
France, Unesco, Νέα Υόρκη 1978. Numismatics and Conservation (εκδ. P.J. Casey - J.M. Cronyn), University of
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περισσότερων πληροφοριών, χωρίς να καταστραφούν τα αυθεντικά τους στοιχεία, και η παρε- 
μπόδιοη της φθοράς του χρόνου με τη σταθεροποίηση του υλικού τους.
Εξέταση: Πριν από κάθε επέμβαση πρέπει να γίνεται προσεκτική εξέταση με στόχο την κατα
νόηση του ιδιαίτερου προβλήματος κάθε περίπτωσης σε όλες του τις διαστάσεις και στη στάθμι- 
ση του αποτελέσματος κάθε μελλοντικού χειρισμού. Η εξέταση θα μας δώσει απαντήσεις στα 
ερωτήματα για το μέταλλο που έχει χρησιμοποιηθεί, τον τρόπο κατασκευής του (επάργυρο, χτυ
πητό, χυτό), το βαθμό διάβρωσης, τα προϊόντα διάβρωσης και την υφή τους (σκληρά, μαλακά), 
για το εάν η διάβρωση είναι ενεργός ή όχι, κ.ά. Κατάιτη διάρκεια της εξέτασης σι συντηρητές εί
ναι αυτοί που μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα αυθεντικότητας και αυτό αποτελεί 
μια επιπλέον συμβολή της συντήρησης στην έρευνα και στη μελέτη των νομισμάτων.
Η εξέταση μπορεί να γίνει με απλά μέσα αλλά και με σύνθετες φυσικοχημικές μεθόδους.
Τα απλά μέσα είναι: το στερεομικροσκόπιο με μεγάλη μεγέθυνση ( χ 80, χ90) και διαφορετικούς 
φωτισμούς, η βελόνα για τη μαλακότητα του μετάλλου και των προϊόντων διάβρωσης, τα απλά 
χημικά αντιδραστήρια για την ανίχνευση των προϊόντων διάβρωσης αλλά και των μεταλλικών 
ιόντων (μια απλή επιφανειακή ποιοτική εξέταση), τα λεγάμενα spot tests κ.ά.
Στις περιπτώσεις υποψίας υπόχαλκων νομισμάτων η εξακρίβωση μπορεί να γίνει με την εύρεση 
του ειδικού βάρους.
Στα παραπάνω μπορεί να προστεθεί και η ακτινογράφηση των νομισμάτων (ραδιογραφία) για 
να διαπιστωθεί το ποσοστό του μετάλλου που έχει απομείνει, οι πιθανές ρωγμές κτλ. Συχνά η 
ραδιογραφία χρησιμοποιείται και για μια πρόχειρη ταύτιση των νομισμάτων. Υπάρχει μία σχε
τική συσκευή, απλή στη χρήση και ασφαλής, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί επί πολλά χρόνια από 
τους συντηρητές στα εργαστήρια συντήρησης.
Αν και η εφαρμογή φυσικοχημικοί μεθόδων ανάλυσης αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο στη μελέ
τη των νομισμάτων -  σήμερα υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία για το θέμα - , συχνά οι μέθοδοι αυ
τές δίνουν πολύτιμες πληροφορίες στους συντηρητές σχετικά με τη σύσταση, τα προϊόντα διά- 
βρο)σης και τον τρόπο κατασκευής των νομισμάτων. Τέτοιες μέθοδοι είναι: ανάλυση με φθορι- 
σμό ακτινών X (X-ray fluorescence), με περίθλαση ακτινών X (X-ray diffraction), με βομβαρδι
σμό πρωτονίων (ΡΙΧΕ, Proton Induced X-ray Emission), με νετρονική ενεργοποίηση (Neutron 
activation) και μικροανάλυση με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (electronic microscopy) κ.ά.
Οι μέθοδοι αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο μη καταστροφικό για το νόμισμα, δί
νουν δηλαδή τη δυνατότητα να τοποθετηθεί ακέραιο στη συσκευή, και αυτό είναι πολύ σημαντι
κό γιατί τα νομίσματα είναι μικρά αντικείμενα και η λήψη δείγματος θα σήμαινε μερική κατα
στροφή γι’ αυτά. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια οι απαντήσεις που παίρνουμε μπορεί να μην εί
ναι αντιπροσωπευτικές, αφού εξετάζεται μόνον η επιφάνεια του νομίσματος (επιφανειακές μέ
θοδοι). Όπως είδαμε από τα παραπάνω, η σύσταση του εσωτερικού μπορεί να διαφέρει από τη 
σύσταση της επιφάνειας. Έτσι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός μεθόδων, π.χ. στην 
περίπτωση υπόχαλκων νομισμάτων χρησιμοποιήθηκε σε μελέτη μικροαναλυτής για την εξέταση 
της επιφάνειας, καθώς και η εύρεση του ειδικού βάρους, ώστε να διαπιστωθεί αν τα αποτελέ
σματα αυτά συμφωνούν με το εσωτερικό7.
Δείγματα έχουν πολλές φορές ληφθεί από την πλάγια επιφάνεια των νομισμάτων με τρυπάνι για

Durham, Department of Archaeology, Occasional Paper No. 1, 1980. M. Lykiardopoulou-Petrou, Discussion on 
the Different Cleaning Processes Applied on Coins, Proceedings o f the Xlth International Numismatic Congress, 
Louvain-la-Neuve 1993, o. 439-442.
M. Lykiardopoulou-Petrou - G. Economou, The Debased Silver Coins of Amyntas 111, Symposium Organized by 
the British Museum and the Royal Numismatic Society, September 1994, Πρακτικά (υπό έκδοση).
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αντιπροσωπευτικότερη ανάλυση (μέθοδος μερικής καταστροφής). Τέλος, σε περιπτιυσεις πολ
λών ίδιων νομισμάτων έχει αποφασιστεί η καταστροφή ενός ή δυο από αυτά για να αναλυθεί και 
το εσωτερικό τους.
Διάγνωση και επιλογή μεθόδων: Η απόφαση για τις επεμβάσεις λαμβάνεται μετά από τη σωστή 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εξέτασης και την καλή κατανόηση του προβλήματος. Άλλοι πα
ράγοντες παίζουν επίσης ρόλο: αν τα νομίσματα προέρχονται από ανασκαφή ή είναι νεότερα, 
και δεν έχουν ταφεί ποτέ στο έδαφος, αν η συντήρηση γίνεται για ταύτιση, για έκθεση ή παρα
μονή στην αποθήκη, αν πρόκειται να γίνει ανάλυση, κ.ά. Το αμέσως επόμενο στόχδιο είναι ο κα
θαρισμός τους.
Καθαρισμός: Αν τα ασημένια νομίσματα είναι ελαφρά διαβρωμένα και καλύπτονται από λεπτό, 
ομοιόμορφο, συμπαγές στροψια θειούχου ή χλωριούχου αργύρου, που δεν κρύβει το σχέδιο, θα 
πρέπει να διατηρηθεί αυτό το στρώμα γιατί αφ’ ενός είναι προστατευτικό και αφ' ετέρου προ
σθέτει αισθητικά στο νόμισμα. Στις περιπτιύσεις νομισμάτων με διάβρωση θειούχου αργύρου 
(μαύρισμα) που πρόκειται να εκτεθούν, και για αισθητική βελτίωση, μπορεί να γίνει απλό τρίψι
μο με μαλακό πανί ή τρίψιμο με πάστα. (Αποφεύγουμε τα εμπορικά προϊόντα γιατί δεν γνχυρί- 
ζουμε ποτέ τι περιέχουν). Μία πάστα που μπορούμε να παρασκευάσουμε μόνοι μας είναι με 
ταλκ, καθαρό οινόπνευμα και λίγες σταγόνες αμμωνίας. Το ταλκ είναι μαλακό και δεν θα χαρά
ξει την επιφάνεια. Οι άλλες σκόνες που χρησιμοποιήθηκαν παλαιότερα, όπως αιματίτης και δι- 
οανθρακική σόδα, είναι σκληρότερες και δεν συνιστώνται. Όταν η διάβρωση είναι προχωρημέ- 
νη και τα προϊόντα της καλύπτουν το σχέδιο ή όταν η διάβρωση έχει τη μορφή λεκέδων κατά τό
πους ή λόγοι αισθητικής το επιβάλλουν, προχωρούμε σε μεθόδους απαλλαγής από όλα τα προϊ
όντα διάβρωσης. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδιό ότι, επειδή ο άργυρος είναι ευγενές μέταλλο, 
η απογύμνωση της επιφάνειας και η αποκάλυψη των λεπτομερειών του σχεδίου είναι συχνά επι
θυμητή ακόμη και όταν καλύπτεται από λεπτό στρώμα διάβρωσης.
Οι μέθοδοι αυτές είναι βασικά δύο: Η χρήση χημικιόν διαλυμάτων και η ηλεκτρόλυοη.
Ο μηχανικός καθαρισμός που εφαρμόζεται στα χάλκινα νομίσματα δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
στα αργυρόχ, γιατί θα χάραζε το μέταλλο και δεν θα είχε αποτελέσματα λόγιο της υφής των προϊ
όντων διάβρωσης που είναι διαφορετική από αυτή του χαλκού. Μηχανικά μπορούν να αφαιρε- 
θούν μόνον επιφανειακές, ξένες επικαθίσεις, π.χ. χώμα κτλ.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιπτώσεις ισχυρής διάβρωσης, οπότε οι λεπτομέρειες δια
τηρούνται μόνο στα προϊόντα της, ή όταν το μέταλλο έχει διαβρωθεί ολοκληρωτικοί. Τα νομί
σματα αυτά δεν θα όχντεχαν τις επεμβάσεις χημικού ή ηλεκτρονικού καθαρισμού. Ιδιαίτερα με
γάλο κίνδυνο διατρέχουν διαβρωμένα νομίσματα λεπτού πάχους.
Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να αποφεύγεται το πρόχειρο βούρτοισμα των νομισμάτων στην ανα
σκαφή για την εξαγωγή βιαστικών συμπερασμάτων σχετικά με τη χρονολόγησή τους. Αυτό θα 
μπορούσε να επιφέρει ανεπανόρθωτη απώλεια των οτοιχείχον που θα μας έδιναν (επιγραφές, 
ίχνη επιμετάλλωσης κτλ.).
Τα χημικά διαλύματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με την εργαστηριακή μου 
εμπειρία, είναι:
1) 15% θειοθειικό αμμώνιο (NH4)S:0 3) με την προσθήκη 1% ουδέτερου απορρυπαντικού 
(lissapol ή texapon), για την απομάκρυνση προϊόντων θειούχου και χλωριούχου αργύρου.
2) Πυκνό διάλυμα αμμωνίας (ΝΗ3) για την απομάκρυνση προϊόντων θειούχου και χλωριούχου 
αργύρου.
3) Silver dip (όχι το εμπορικό προϊόν): διάλυμα που παρασκευάζουμε με 84 γρ. θειουρία, 4 ml 
μυρμηκικό οξύ, 0,5 ml ουδέτερο σαπούνι (lissapol ή texapon). Χρησιμοποιείται κυρίως για την 
απομάκρυνση προϊόντων διάβρωσης θειούχου αργύρου, αλλά δίδει ικανοποιητικά αποτελέσμα
τα και στις περιπτώσεις χλωριούχου αργύρου.
4) 5% θειουρία (CH4N:S) για την απομάκρυνση μόνο του χλωριούχου αργύρου.
Τα νομίσματα εμβαπτίζονται στο διάλυμα. Η διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί με τη χρήση κά
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δου υπερήχων, όπου τοποθετείται το δοχείο με το διάλυμα. Είναι προφανές ότι αποφεύγουμε τη 
χρήση του κάδου για πολύ ευαίσθητα, λεπτού πάχους νομίσματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να δια
λυθούν με τη δημιουργία των υπέρηχων κυμάτων.
Η πυκνότητα των προαναφερθέντων διαλυμάτων μπορεί να διαφοροποιηθεί κατά περίπτωση 
για καλύτερα αποτελέσματα. Για τον ίδιο λόγο μπορεί να γίνει και συνδυασμός των παραπάνω, 
δηλαδή να χρησιμοποιηθούν περισσότερα από ένα κατά περίπτωση.
Ηλεκτρόλυση: Προϋπόθεση για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό είναι ότι το νόμισμα έχει μηχανι
κή αντοχή και διατηρεί πυρήνα συμπαγούς μετάλλου.
Χρησιμοποιούμε 15% μυρμηκικό οξύ ως ηλεκτρολύτη, πλάκα τιτανίου στην άνοδο και σύρμα αρ
γύρου στην κάθοδο. Η πυκνότητα ρεύματος είναι 2-5 αμπέρ ανά τετραγωνικό δεκατόμετρο επι
φάνειας και τάση περίπου 12 βολτ.
Θα ήθελα να παρατηρήσω εδώ ότι ειδική μελέτη που έγινε από την υπογράφουσα για τις τρεις 
επικρατέστερες μεθόδους καθαρισμού (ηλεκτρόλυση, θειοθειικό αμμώνιο και silver clip) απέ
δειξαν ότι ο καθαρισμός με θειοθειικό αμμώνιο είναι η πιο ανώδυνη μέθοδος από τις τρεις και 
αφήνει την επιφάνεια του νομίσματος μετά τον καθαρισμό λεία, διατηρώντας τις λεπτομέρειες 
καλύτερα. Ο καθαρισμός με silver dip είχε ισχυρή δράση και δημιούργησε πορώδη επιφάνεια, 
επομένως είναι προτιμότερο να αποφεύγεται8.
Στις περιπτώσεις των υπόχαλκων νομισμάτων ή των νομισμάτων από κράμα χαλκού και αργύ
ρου, η επιφάνεια καλύπτεται με προϊόντα διάβρωσης του χαλκού κυρίως μαλαχίτη και κυπρί- 
τη, όπως αναφέραμε παραπάνω. Τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώ
σεις είναι: 15% μυρμηκικό οξύ (HCOOH), πυκνό διάλυμα αμμωνίας (ΝΗ3) και E.D.T.A. 
(HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια όπως και 
για τα άλλα διαλύματα. Ιδιαίτερη προσοχή όμως χρειάζεται εδώ γιατί πολλές φορές η επαργύ- 
ρωση είναι χαλαρή, λόγω της ισχυρής διάβρωσης, και ίχνη της σώζονται μεταξύ των προϊόντων 
διάβρωσης. Σε αυτή την περίπτωση αποφεύγεται η χρήση του κάδου υπερήχων, πολλές φορές 
μάλιστα συνιστάται μόνο τοπική χρήση των διαλυμάτων αυτών με κομπρέσες και συχνό έλεγχο 
στο στερεομικροσκόπιο.
Στις περιπτώσεις σχεδόν ολοκληρωτικής μετατροπής του μετάλλου σε προϊόντα διάβρωσης δύο 
μέθοδοι μπορεί vex εφαρμοστούν:
1) Η στερεωτική αναγωγή κατά την οποία τα προϊόντα διάβρωσης μετατρέπονται σε μεταλλική 
κατάσταση στη θέση που βρίσκονται. Περιλαμβάνει την ηλεκτρολυτική αναγωγή του αντικειμέ
νου με πολύ χαμηλό ρεύμα 25 μΑ ανά τετραγωνικό δεκατόμετρο επιφάνειας, το οποίο επιτρέπει 
την εναπόθεση του μετάλλου στην ίδια θέση των προϊόντων διάβρωσης. Ως ηλεκτρολύτης χρησι
μοποιείται 3% καυστική σόδα και γραφίτης στην άνοδο. Το ρεύμα είναι συνεχές ή μερικώς 
ανορθωμένο. Η μέθοδος είναι αργή. Διαρκεί μερικές εβδομόχδες. Έ χει χρησιμοποιηθεί μόνο 
πειραματικά στο Βρετανικό Μουσείο9.
2) Η χημική αναγωγή με διθειονικό νάτριο (Na2S20 4) χρησιμοποιήθηκε πειραματικά το 1979 
σε νομίσματα από ναυάγιο από τον MacLeod στο Western Australia Museum10 και πρόσφατα * II III

Ν Μ. Lykiardopoulou-Petrou - Ν. Beloyannis. Experimental Comparative Study of Three Different Cleaning 
Processes of Athenian Silver Coins (tetradrachms) from Classical Times, Look after the Pennies, Seminar 
Organized by The Museum o f London, September 1994, Πρακτικά (υπό έκδοση).

II R.M. Organ, Reclamation of Wholly Mineralized Silver in the Lyre from Ur, Application o f Science in the 
Examination o f Works o f Art, Boston: Research Laboratory, Museum of Fine Arts, 1965, σ. 126-144. D. 
Charalambous - W.A. Oddy, The Consolidative Reduction of Silver, I1C Stockholm Congress, 1975, σ. 219-227.

III I.D. MacLeod - N.A. North, Conservation of Corroded Silver, Studies in Conservation 24 (1979), o. 165-170.
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εφαρμόστηκε σε μεσαιωνικά αργυρά νομίσματα από υγρό αναερόβιο περιβάλλον στο Μουσείο 
της πόλεως του Λονδίνου το 1994, από την Helen Ganiaris".
Προστασία: Τέλος, η απογυμνωμένη επιφάνεια του μετάλλου καλύπτεται με διαφανές ανθεκτικό 
βερνίκι, για να προστατέψει τα νομίσματα από τον κίνδυνο μιας νέας διάβρωσης. Προτεινόμενο 
βερνίκι, το οποίο έχει αποδειχθεί κατάλληλο για τον άργυρο (ανθεκτικό, δεν κιτρινίζει), είναι το 
paraloid Β-72. Η καλύτερη ωστόσο προστασία είναι να τοποθετούνται τα νομίσματα σε περιβάλ
λον με κατάλληλες συνθήκες για την καλή τους διατήρηση.
Καταγραφή: Θα πρέπει να επισημανθεί εδώ η αναγκαιότητα της καταγραφής των επεμβάσεων 
συντήρησης, που θα πρέπει να αποτελεί σταθερή τακτική για επιστημονικούς και αρχειακούς 
σκοπούς.
Συμβάλλει στην πληροφόρηση των μελλοντικών γενεοόν για τα υλικά και τις μεθόδους που ακο
λουθήθηκαν, στη μελέτη των ίδιων των αντικειμένων γιατί περιλαμβάνουν πολλές λεπτομέρειες 
-  υπάρχουν περιπτοίσεις που κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων αποκαλύπτονται λεπτομέρειες 
που έχουν διαφΰγει της προσοχής του μελετητή (π.χ. ίχνη επαργύρωσης) -, στην πρόοδο της συ
ντήρησης (χωρίς καταγραφή δεν μπορεί να εκτιμηθεί η επιτυχία ή αποτυχία μιας μεθόδου) κτλ. 
Η καταγραφή περιλαμβάνει γραπτή περιγραφή της εργασίας κατά στάδια (με τα υλικά που χρη
σιμοποιήθηκαν), αποτελέσματα εξετάσεων, ονόματα συντηρητών, ημερομηνίες, φωτογραφίες 
κατά στάδια και σχέδια όταν χρειάζεται.
Υπάρχουν διάφορα συστήματα καταγραφής, όπως καρτέλες αρχειοθέτησης, ντοσιέ κ.ά. Σήμερα, 
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και ειδικά προγράμματα κα
ταγραφής σχεδιάζονται γι’ αυτό το λόγο.
Προστασία από μελλοντική φθορά: Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, λένε στην ια
τρική. Το ίδιο ισχύει και για τη συντήρηση. Τα νομίσματα που έχουν συντηρηθεί, άλλοι και αυτά 
που περιμένουν τη σειρά τους για συντήρηση πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλο περιβάλ
λον, δηλαδή χωρίς θείο, χλωροϊόντα και υγρασία.
Η υγρασία μπορεί να αποφευχθεί με την τοποθέτηση αφυγραντήρων στο χοίρο ή σε σύνδεση με 
τις προθήκες. Επίσης με τη χρήση ξηραντικών υλικών (π.χ. silica gel) στις προθήκες έκθεσης και 
στα έπιπλα αποθήκευσης. Για τους μολυντές της ατμόσφαιρας υπάρχουν επίσης αυτόνομες μο
νάδες που τοποθετούνται στο χώρο που θέλουμε11 12.
Όμως, όπως αναφέραμε και παραπάνω, τα αργυρά νομίσματα κινδυνεύουν από τα υλικά κατα
σκευής των προθηκοίν έκθεσης και των επίπλοτν αποθήκευσης. Μερικά προτεινόμενα ασφαλή 
υλικά είναι: Υφάσματα που θεωρούνται κατάλληλα με βάση το χημικό τους τύπο, όπως τα μετα
ξόνιά γιατί δεν περιέχουν θείο στο πρωτεϊνούχο τους υλικό, τα βαμβακερά, τα λινά, τα νάυλον, 
τα πολυεστερικά, πολυαιθυλενίου, τεριλενίου κ.ά. Παρ' όλα αυτά έρευνες έχουν δείξει ότι μερι
κά από τα χημικά που χρησιμοποιήθηκαν στην κατεργασία και το βάψιμό τους προκαλούν διά
βρωση στον άργυρο. Έτσι ποτέ δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν ένα ύφασμα είναι 
ασφαλές. Είναι άρα απαραίτητο να δοκιμάζονται για καταλληλότητα όλα τα υφάσματα πριν από 
τη χρήση τους13.

11 Η. Ganiaris, The Alkaline Dithionite Treatment for Silver Coins: Reduction for Gain. Look after the Pennies, 
Seminar Organized by The Museum o f London, September 1994. Πρακτικά (υπό έκδοση).

12 Μ. Λυκιαρδοπούλου-Πέτρου, Προληπτική συντήρηση στα Μουσεία. Έλεγχος του περιβάλλοντος, Πρακτικά 
Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Συντήρησης Λαογραφικών Αντικειμένων, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 7-10 Νοεμβρί
ου 1988, Αθήνα 1991, ΥΠΠΟ, Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού, σ. 43-47.

13 Μ. Λυκιαρδοπούλου-Πέτρου, Υλικά αποθήκευσης και έκθεσης υπεύθυνα για τη διάβρωση των μετάλλων, Πρα
κτικό Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Συντήρησης Λαογραφικών Αντικειμένων, ό.π., σ. 65-67.
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Θα ήθελα να μεταφέρω την εμπειρία μας από τη νέα έκθεση του Νομισματικού Μουσείου στους 
χώρους του Ιλίου Μελάθρου. Για να επενδυθούν οι καινούργιες προθήκες, χρειάστηκε να προ
μηθευτούμε ύφασμα βαμβακερό που δεν είχε υποστεί κατεργασία λεύκανσης. Ύστερα, και μα
ζί με τους χημικούς μεγάλου εργοστασίου χρωστικών, επιλέξαμε χρώματα που δεν περιείχαν 
θείο. Το βάψιμο έγινε, με τις οδηγίες μας, σε παραδοσιακό μικρό βαφείο.
Κόλλες και βερνίκια που θεωρούνται ασφαλή είναι το πολυμεθακρυλικό μεθύλιο και τα περισ
σότερα ακρυλικά, το πολυστυρένιο, το πολυαιθυλένιο, το οξικό πολυβινύλιο (P.V.A.) σε διαλύ
τες και όχι σε γαλακτώματα.
Οι διαφορετικές χρωστικές ουσίες στα χρώματα μπορεί να έχουν δυσμενείς επιδράσεις στον άρ
γυρο. Τα χρώματα γενικά πρέπει να αποφεύγονται.
Ως γενικό συμπέρασμα θα λέγαμε ότι όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην έκθεση ή στην 
αποθήκευση πρέπει να δοκιμάζονται πριν από τη χρήση για να εκτιμηθεί η επίδρασή τους στα 
μέταλλα. Έ να  απλό τεστ που χρησιμοποιήθηκε στο Βρετανικό Μουσείο έχει περιγράφει από το 
διευθυντή του τμήματος συντήρησης A. Oddy14. Συνίσταται στην τοποθέτηση μικρής ποσότητας 
του υλικού που θέλουμε να δοκιμάσουμε μαζί με μικρή ποσότητα καθαρού μετάλλου (αργύρου) 
σε κωνικές φιάλες με γυάλινο πώμα. Τα υλικά τοποθετούνται σε επαφή ή γειτνίαση μεταξύ τους, 
ανάλογα με τη μελλοντική τους τοποθέτηση. Η απαραίτητη υγρασία στη φιάλη επιτυγχάνεται με 
βρεγμένο βαμβάκι που τοποθετείται σε μικρό δοκιμαστικό σωλήνα. Ο σωλήνας έπειτα τοποθε
τείται με τη σειρά, του στη φιάλη. Η φιάλη τοποθετείται σε πυριατήριο στους 60°C επί 28 ημέρες. 
Παράλληλα, για αναφορά, έχουμε μια δεύτερη κωνική φιάλη με κομμάτι μετάλλου και υγρασία, 
χωρίς το προς δοκιμήν υλικό. Αν παρουσιάσει διάβρωση το μέταλλο στην πρώτη φιάλη, κατά το 
χρονικό αυτό διάστημα, σημαίνει ότι το υλικό είναι επικίνδυνο.
Μια άλλη γενική οδηγία θα ήταν να γίνεται έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα στην έκθεση 
και στην αποθήκη για πιθανές επιδράσεις όλων αυτών των υλικών, καθώς και καταγραφή τους 
για καλύτερη αξιολόγηση.
Στις οδηγίες που θα μπορούσε να δώσει κανείς όταν υπάρχει πρόβλημα περιλαμβάνονται: ο κα
λός εξαερισμός του χιόρου, π.χ. οπές στις προθήκες. Στις οπές επίσης είναι δυνατόν να χρησιμο
ποιηθεί λεπτό πλέγμα αργύρου, το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά το υδρόθειο (επειδή 
έχει μεγάλη μεταλλική επιφάνεια), ή ειδικά εμποτισμένα πανιά ή χαρτιά. Για τον ίδιο λόγο μπο
ρεί να χρησιμοποιηθούν ενεργά δισκία μέσα στις προθήκες.
Στην αποθήκευση, υλικά όπως το plexiglass, κουτιά από πολυαιθυλένιο ή πολυστυρένιο και χαρ
τί χωρίς οξέα (acid free) είναι ασφαλή. Επίσης το φύλλο από πολυαιθυλένιο είναι ασφαλές, ενώ 
αντίθετα το P.V.C. (χλωριούχο πολυβινύλιο) είναι επικίνδυνο, γιατί η αποσύνθεσή του από θέρ
μανση ή φως απελευθερώνει υδροχλώριο.

Τα νομίσματα αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για πολλές επιστήμες, όπως Νομισματική, 
Αρχαιολογία, Ιστορία, Επιγραφική, Οικονομία, Μεταλλουργία. Κατά συνέπεια η συντήρησή 
τους δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επιπόλαια δουλειά ρουτίνας, με γρήγορα αποτελέσματα 
όπως συνέβαινε συχνά στο παρελθόν.
Με απόλυτο σεβασμό στα αυθεντικά τους στοιχεία και με σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση 
εργάζεται παράλληλα με τις άλλες επιστήμες για να αναδείξει όλες αυτές τις πληροφορίες έχο
ντας πάντοτε υπόψη, την υποχρέωση όλων μας να τα διασώσει, παραδίδοντάς τα στις μελλοντι
κές γενιές.

14 W.A. Oddy, The Corrosion of Metals on Display, IIC Stockholm Congress, 1975, o. 235-237. L.R. Green and D. 
Thickett, Testing Materials for Use in the Storage and Display of Antiquities. A Revised Methodology, Studies 
in Conseivation 40, 3, August 1995, a. 145-152.
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S u m m a r y

SILVER COINS
FABRICATION TECHNIQUES - DETERIORATION - CONSERVATION

The revolution in the minting of coins begins with the use of silver about the middle of the sixth 
century BC.
Silver was the main metal used during the early centuries of coinage, and it also played an important 
role over time in the minting of coins. During the early centuries the alloy was almost pure silver, but 
it was gradually debased, mainly with the addition of copper, both to increase its hardness and for 
economic reasons. At times of economic difficulties, another kind of debasement was the striking of 
surface-silvered coins.

FABRICATION TECHNIQUES
The technique employed for the production of coins was a simple, manual one. There was little 
change in the procedure until the beginning of the sixteenth century, when it was replaced by the 
use of machines. The process involved striking the flan or blank piece of metal between two dies 
on which designs had been cut. The techniques used for the preparation of the flans or blank 
pieces of metal varied in different periods and different mints.
For the production of surface-silvered coins the following techniques were used:
1) Plated issues: Covering copper cores with a silver sheet or cups which were attached to the 
copper cores either by heating to form a fusible intermediate silver - copper eutectic alloy layer or 
by the use of solder between the silver layer and the copper core.
2) Silver-enriched surface layers (debased silvers, dipletion silvering).
3) Silver ‘washes’, by a) the use of an amalgam, b) dipping in molten silver.

DETERIORATION
The corrosion products of pure silver are basically two: silver sulphide (Ag2S) and silver chloride 
(AgCl). Silver sulphide (blackened surface) is formed in the presence of sulphur in the form of 
hydrogen sulphide for sulphur dioxide in the environment of the coins (soil, atmosphere, sea). 
Silver chloride (dull greyish purple or greyish earthy in colour) is formed in the presence of 
chlorides in the environment.
Both in the case of silver-plated coins and of coins made from base silver alloys, copper corrodes 
preferentially to the silver and deposits typical corrosion products (malachite and cyprite, green 
and red-orange in colour) both on the surface and between the silver grains.

CONSERVATION 
Preliminary examination
This will supply information that will enable the conservator to make an accurate assessment of 
the particular problem and take the right decisions for the treatment of the coins. This kind of 
examination can be conducted by simple means such as stereomicroscope, simple chemical spot 
tests, specific gravity etc. or by physicochemical methods of analysis (for most accurate answers). 
Cleaning
Preservation of the patina or stripping of the metal.
There are two basic methods of stripping the metal, that is by the use of chemicals and by electrolysis. 
In cases where the metal is extensively corroded or totally mineralized two methods have been 
applied experimentally: consolidative reduction and reduction with sodium dithionite.
Protection against future decay
This involves the control of environment in which the coins are to be placed: most importantly the 
control of the materials used in the construction of show cases and storage cupboards. Certain 
materials may give off small amounts of volatile pollutants (textiles, rubbers, paints etc.); so it is 
essential that these materials be tested before use.

Marina Lykiardopoulou-Petrou



ΑΡΓΥΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΦΘΟΡΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εικ. 1. α) Στατήρ Θάσου, 5ου at. π.Χ. Διάβρωση θειούχου αργύρου, υπό μορφή λεπτού στρώματος, καλύπτει 
την επιφάνεια του νομίσματος προσδίδοντάς του καλύτερη αισθητική εμφάνιση, β) Στατήρ Αιγίνης, τέλους 
6ου αι. π.Χ. Διάβρωση θειούχου αργύρου κατά τόπους. Για τη βελτίωση της αισθητικής εμφάνισης του νομί
σματος είναι αναγκαία η χρήση χημικών διαλυμάτων, γ) Μεσαιωνικό νόμισμα. Διάβρωση χλωριούχου αρ
γύρου που έχει τη μορφή λεπτού συμπαγούς ομοιόμορφου στρώματος. Η  διατήρησή του είναι επιθυμητή  
αφού οι λεπτομέρειες του σχεδίου παραμένουν ευδιάκριτες, ενώ συγχρόνως παρέχει ένα είδος προστασίας 
στο νόμισμα, δ) Τετράδραχμο Λυσιμάχου, ελληνιστικών χρόνων. Διάβρωση χλωριούχου αργύρου που έχει 
σχηματιστεί στο έδαφος. Έχει τη μορφή ανομοιόμορφου στρώματος μεγάλου πάχους, το οποίο κρύβει την 
παράσταση. Σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία η απαλλαγή από όλα τα προϊόντα διάβρωσης. Πριν και 
μετά  τον καθαρισμό με χημικά διαλύματα, ε) Νόμισμα Ισαακίου Β ' (άσπρο τραχύ, 1185-1195 μ.Χ .) από ήλε
κτρο. Καλύπτεται από προϊόντα διάβρωσης χαλκού. Πριν και μετά  τον καθαρισμό με χημικά διαλύματα.
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Μ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΟΥ

Εικ. 2. α) Λ επτομέρεια  της επιφάνειας νπόχαλκου νομίσματος τον Αμύντα Γ  (393-370/69 π.Χ.). Ε παργύ
ρωση με φύλλο, β-γ) Σύγκριση μεθόδων χημικού καθαρισμού προϊόντων διάβρωσης χλωριούχου αργύρου. 
Φωτογραφίες της επιφάνειας μετά  τον καθαρισμό μ ε  ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (μεγέθυνση χόθ). 
Επιφάνεια πορώδης μετά  τον καθαρισμό με διάλυμα θειονρίας και μυρμηκικού οξέως (silver dip) (β). Ε πι
φάνεια λεία μετά  τον καθαρισμό με θειοθε ιικό αμμώνιο (γ).

176



FAITHFUL COPIES AND A HOARD 
CONTAINING NEATLY-CLIPPED TRACHEA

Dr Mando Oeconomides was among the first to see clearly that 
Michael Hendy’s interpretation of three plentiful coin-types as 
‘Bulgarian imitative’ coinage1 was untenable, because of their 

widespread occurrence in Greece (including central Greece, the Peloponnese, and the islands) as 
well as in western Asia Minor1 2. She suggested another name for them: faithful copies3. Although 
their module and weight are reduced, and their style is sketchy, they are indeed faithful copies 
of Manuel I's fourth type of trachy and the substantive types of Isaac II and Alexius III4. One 
does not need to be a skilled psychologist to see that the choice of the word ‘faithful’ came directly 
from the subconscious mind, and that it echoes something central in Mando Oeconomides’ 
personality and character. That moral quality is reflected in the strong sense of duty which she 
brought to her directorship of the Greek national coin collection. In paying tribute to her on the 
occasion of laying down the burdens of high office, her faithfulness strikes one as the keynote 
which has underlain the harmony of all her work.
Where, and above all when, were the faithful copies minted? A thorough and judicious con
sideration of that question was offered by Dr Ioannis Touratsoglou, in connection with his 
publication of a large number of hoards from Greek Macedonia and Thrace5 *. He drew attention 
to the prevalence of what he termed 'direct copies' outside Bulgaria, and discussed the beginnings 
of Bulgarian coinage under Ivan II (1218-1241). Why, he asked, should a ruler imitate the coin
types of a hostile Empire? Touratsoglou offered two hypotheses: either the faithful copies were a 
hasty issue, solely for military purposes, during the turbulent years just before the dethronement 
of Alexius III; or they were minted at Constantinople by the Latins immediately after the capture 
of the city.
The present writer, while recognizing that the copies begin to appear in the hoards only after ca 
1195, has claimed that they began to be minted earlier, but were carefully excluded from the hoards 
because of their inferior alloy, until better coins ceased to be available'’. The weakness of this theory

1 M.F. Hendy, Coinage and Money in the Byzantine Empire, 1081-1261 (DOS 12), 1969. In the text, the hypothesis 
is advanced quite tentatively, under prudent reserve, but Dr Hendy has subsequently found it difficult to retract.

2 M.F. Hendy, Seventeen Twelfth- and Thirteenth-Century Byzantine Hoards, CH VI (1981), pp. 61-72. Note the 
Aphrodisias (II) hoard, from controlled excavations.

3 M. Caramessini-Cbconomides, Contribution à l’étude de la circulation des monnaies byzantines en Grèce au 
XII le siècle, Actes du XVe Congrès International d ’Etudes Byzantines, Athènes, septembre 1976, II: Art et Archéologie, 
Athens 1981, pp. 121-128.

4 The three types are well illustrated in M.F. Hendy, op.cit. (note 1), pis. 24-25.
" J. Touratsoglou, Unpublished Byzantine Hoards of Billon Trachea from Greek Macedonia and Thrace, BalkSt 

14(1973), pp. 131-166, at pp. 140-141.
h D.M. Metcalf, Byzantinobulgarica: the Second Bulgarian Empire and the Problem of “Bulgarian Imitative” 

Trachea before and after 1204, NCirc 81 (1973). pp. 418-421.
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is that one might have expected at least one or two hoards of earlier data to have included just a few 
faithful copies, which by accident had not been excluded. People very effectively excluded tetartera 
from hoards of trachea, but one could distinguish the denominations at a glance.
The faithful copies were, presumably, issued by the government as if they were of the same value 
as good billon trachea. Their absence from the hoards shows (if the above theory is true) that 
people were coerced but not deceived, and that the faithful copies were not redeemable at par. 
That raises the question of what happened to them in the intervening years, whether they 
circulated, and if so how they were in practice tariffed.
Hendy has tabulated a mass of evidence from Bulgarian hoards7, showing that the copies only 
begin to appear alongside metropolitan coins of Alexius III, that is, after 1195. His one exception 
is the Enina hoard, terminating with 24 trachea of Andronicus I and 19 of Isaac II, and including 
one copy of Type A (i.e. a copy of Manuel's fourth type).
It is clear that the chronology is tight. The faithful copies are earlier than the Latin imitative 
series, where again there is a mass of evidence from hoards including Constantinople Type A 
(large-module) and also small-module A, but lacking coins of Theodore I8 *. There is a phase that 
has to be accommodated, that is to say, between 1204 and, it seems, 1208.
The metrology of the three types of faithful copy is consistent, and quite different from the curious 
double pattern of the Latin imitations. The alloy, too, shows a distinct break. If the faithful copies 
are in fact Byzantine coins, of reduced value, produced no doubt as a matter of expediency for 
forced circulation, e.g. in military campaigns, it would appear that the Latin inheritors of the 
Empire in 1204 followed the same tradition, by issuing trachea of two qualities (large and small) 
but of the same design, concurrently.
The copies are on a standard of around 2.80 g., whereas the regular coins of Manuel, Isaac, and 
Alexius weigh around 3.70 g. (a few special varieties being reduced in weight)1'. The alloy of the 
copies is far below that of the regular coins10. Types A and B (Manuel and Isaac) contain around 
1.5% and 1% silver respectively and around 0.75% tin, while Type C contains negligible amounts 
of silver but the same addition of tin. If there were any doubts about the stylistic analysis of the 
coins, and in particular the recognition of the faithful copy of Isaac's substantive type, its distinctly 
lower alloy would prove that it is an issue of a quite different category.
In an effort to explain the late appearance in the hoards of the faithful copies, the hypothesis has 
been put forward that all three types were minted more or less simultaneously. In any case, it is 
claimed that the type copying Manuel’s good trachea is much later than the 1170s. The difference 
in alloy between Types A and B on the one hand and C on the other speaks in favour of a 
chronological development within the faithful copies. There is, it must be said, no good evidence 
that Type A was introduced at an early date. All one can say is that, if the faithful copies are official 
Byzantine coins, it is hard to imagine that the emperors would have countenanced the use of 
obsolete types.
There is, then, an unresolved conflict of evidence. The arguments on either side are persuasive, 
but not inescapable. How is one to decide between them? Reaching a decision would presumably 
require one to recognize that the arguments on one side were the weightier, and that the

7 M.F. Hendy, op.cit. (note 1), Tables 15 and 16, at pp. 220-221.
8 Ibid., Table 11, at p. 202.
y For a resume, see D.M. Metcalf, A Hoard of Billon Trachea from the Empire of Nicaea, HBN 30/32 (1076/8), 

pp. 55-70, at p. 59; and see the histograms at pp. 68-70.
10 Ibid., at pp. 58-59, summarizing D.M. Metcalf. Silver and Tin in the Byzantine Trachy Coinages, ca. 1160-1261, 

RBN  123 (1977), pp. 107-131.
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arguments on the other side were deceptive or mistaken. It is not clear how the publication of 
further hoards will help (unless, of course, we were to find a hoard terminating with good trachea 
of Manuel or Andronicus, and including faithful copies of Type A!). Simply piling up additional 
evidence, of the kind of which we have plenty already, is unlikely to resolve the issue. We need to 
find new arguments.
An argument which seems to the writer to be unanswerable (in the context that has been sketched 
above) is that there is a dramatic contrast between the relative proportions of Types A, B, and C 
of the faithful copies. Type B is relatively plentiful in the war zone of the Maritza valley and the 
Balkan mountain range11, but virtually absent in Greek Macedonia. The Byzantine armies which 
fought to suppress the emerging Bulgarian state, precisely during the reign of Isaac II, injected 
large amounts of expediency coinage into central Bulgaria. In Greece there were no such special 
circumstances. If Types A, B, and C had all been issued after ca. 1195, it is very difficult to see how 
such a sharp contrast could have arisen.
One has asked oneself whether the apparent absence of Type B in Macedonia and Thrace could 
be through a failure to recognize it among the normal coins of Isaac. To any experienced numis
matist, however, the difference, based on Hendy’s plates, should be perfectly clear and straight
forward.
The ‘Bulgarian' association of the faithful copies is real enough, resting as it does upon the military 
events from 1185 onwards. The intensive hoarding in the war zone, and the high proportion of 
copies in the hoards, do not however prove that the types in question were minted by the Vlachs 
or Bulgars11 12.
Byzantine monetary policy in the years from 1171 onwards was under pressure from inflation and 
from the constraints of gathering threats to the survival of the Empire. The coup against the 
Venetians in March 1171 inaugurated a period when the authorities resorted to various fiscal 
expedients13. The standard trachea were minted in vast quantities, and their stylistic analysis 
presents delicate and difficult problems of interpretation14. Some stylistic varieties, under Isaac II 
and Alexius III, seem to be of a lower weight-standard15. The faithful copies, of severely reduced 
intrinsic value, became a major plank of monetary policy. And there were other expedients. One 
which is even more puzzling and problematic than that of the faithful copies concerns the so-called 
‘neatly-clipped’ trachea. Many of the arguments about them are structured similarly to the 
arguments about the faithful copies. Were they originally minted as normal, standard trachea, and 
subsequently recalled from circulation and clipped to remove their wide, empty margins? Did this 
happen after 1204, as one of the earliest manoeuvres of the Latin rulers of Constantinople16? Or was 
it an expedient devised towards the end of the reign of Alexius III17? The Strazhitsa hoard is

11 D.M. Metcalf, op.cit. (note 6), at pp. 420-421.
12 If they had been Bulgarian, and therefore necessarily all later than 1195, their export to Macedonia and 

elsewhere in Greece would not have been selective as between Types A and B.
13 D.M. Metcalf, Coinage in South-Eastern Europe, 820-1396, 1979, at pp. 110-111.
14 Hendy’s detailed classifications of the billon trachea of Manuel’s fourth issue, and of Isaac II and Alexius III are, 

in the writer’s view, somewhat forced. He has given a detailed critique in HBN 24/26 (1970/2), pp. 369-372.
^ The scheme evolved in D.M. Metcalf, Classification o f Byzantine Stamena in the Light o f a Hoard Found in 

Southern Serbia (Situla 9), Ljubljana 1967, is summarized in diagrams in D.M. Metcalf, Silver and Tin..., op.cit. 
(note 10), at pp. 116, 119 and 121. The same scheme is used in D.M. Metcalf, op.cit. (note 9), and was used by 
the writer when making notes on the hoard published here, in 1977.

16 This was suggested by Metcalf in 1965, and later rebutted by Hendy (see note 17).
17 M.F. Hendy, op.cit. (note 1), at pp. 179-180.
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particularly suggestive, for it contains regular and neatly-clipped trachea in the proportion of half- 
and-half -  a Byzantine expedient of long standing. Of Manuel's third issue there are 4 and 4, of his 
fourth issue 17 and 17, and of Andronicus 3 and 3. Faithful copies are apparently absent, or virtually 
so, from the Strazhitsa hoard, which was very large (about 35 kg., of which only a sample of 1,000 
pieces was studied)18.
Neatly-clipped coins are quite scarce in Bulgarian and Greek hoards from the early thirteenth 
century, and one might therefore be inclined to think of a close link with Constantinople or its 
vicinity, given that the two hoards consisting solely of neatly-clipped coins, namely the Istanbul 
1933 and the Istanbul 1946 hoards, were both acquired in the capital19.
We may note, however, that the neatly-clipped coins of Alexius III include varieties on which 
there is no obverse inscription20, and that such varieties seem to be unknown in an undipped state. 
In other words, there is a prima-facie case for supposing that the neatly-clipped coins, or at least 
those of Alexius, were originally made that way. It would seem to follow that they, too, antedate 
the Fourth Crusade.
Was the neat clipping a uniform phenomenon? It is difficult to establish norms. In 1968 the writer 
weighed and recorded a parcel of some 445 coins from the Istanbul hoard of 1946. Their weights 
may quite safely be presumed to be random in relation to the 1,088 coins in the hoard as a whole. 
Histograms were prepared for 55 coins out of 68 of Manuel's third type, 38 out of 95 of his fourth 
type, 224 out of 713 of Isaac, and 108 out of 194 of Alexius III. Isaac’s coins gave a good, normal 
histogram around a modal value of ca. 1.80 g., but ranging from 1 to 2.80 g. The other three types 
were a little more erratic as regards a clear modal value, even allowing for the smaller sample 
sizes, but seemed to peak in the region 1.50-1.60 g. If any hoards with sufficient numbers of neatly- 
clipped coins to permit statistically valid comparisons with the Istanbul hoard should come to 
light, it would be worth seeing whether they match it metrologically.
Astonishingly, the alloy of the coins of Alexius III confirms that they were specially made. Some 
(but not all) specimens are definitely of a much better billon than the regular trachea21. There was 
one such in the hoard to which we now turn.
Twenty years ago I was shown by a London scholar-dealer a hoard which he had bought in 
Germany, consisting of 169 Byzantine or sub-Byzantine billon trachea. The hoard had been 
acquired in Munich in an uncleaned state. Its provenance is unknown, but is unlikely to have been 
in Greece. As the coins were uncleaned and of no great commercial value at the time, one may 
perhaps make the working assumption that they reflect the character of the hoard from which 
they came, without much distortion.
The composition of the group is unusual. Two-thirds of the coins are of Isaac II, and there are 
very few coins of Alexius III. A date early in Alexius’ reign would be indicated, except that the 
parcel also included two coins of Theodore I. It would be special pleading to suggest that they 
were intrusive.
More than a quarter of the coins in the hoard are neatly clipped. A few other coins are clipped. 
The boundary between ‘clipped’ and ‘neatly clipped’ is not always clear, and one relies on the

18 D.M. Metcalf, Neatly-clipped Trachea and the Question of Byzantine Monetary Expedients in the Late Twelfth 
Century, NCirc 81 (1973), pp. 370-371, making comparisons with other hoards.

19 A.R. Bellinger, Three Hoards of Byzantine Bronze Coins, Greek and Byzantine Studies 1 (1958), pp. 163-171; id., 
Three More Hoards of Byzantine Copper Coins, ANSM N  11 (1964), pp. 207-226.

20 In Istanbul 1946, there were 37 specimens without inscription, out of 194. Samples of these were acquired by the 
Ashmolean Museum.

21 D.M. Metcalf, Silver and Tin..., op.cit. (note 10), at pp. 121-123.
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Istanbul hoards for the conclusion that the neatly-clipped coins were intended and perceived as a 
category. The Ashmolean Museum acquired 52 coins from the hoard, including most of the 
neatly-clipped specimens. They are illustrated on F i gu r e s  1-3, and the reader may judge them 
for himself or herself. The question is most acute in Manuel’s third issue, where one should at 
least consider whether neatly-clipped coins were yet in production (i.e. before 1171?). In the 
Istanbul hoard of 1946 (A), the break comes between the second and third issues: the numbers of 
specimens of issues 1-4 are 3, 0, 68, and 95.
The hoard may be summarized as follows:

1-5. John II
REGULAR

2
CLIPPED

3
NEATLY-CLIPPED

6-11.
Manuel I 
- 1st issue 4 2

12. - 2nd issue 1 - -

13-23. - 3rd issue 7 - 4
24-38. -4th issue 7 - 8
39-44. Andronicus 5 - 1

45-61.
Isaac II 
-varieties A-E 13 4

62-130. - variety F 51 1 17
131-155. -variety G 11 - 14
156-159. - variety F or G 4 - -

160-167. Alexius III 5 - 3

168-169. Theodore I 2 - -

112 6 51

The first comment to be made is the contrast with the Istanbul 1946 hoard, in which there were 
194 neatly-clipped specimens of Alexius, but 35 of Isaac II. This feature of the age-structure of the 
hoard may be judged to make it difficult to believe that the neatly-clipped coins were all produced 
after 1200 by withdrawing existing coins from circulation and clipping them.
Byzantine monetary policy in the last four decades of the twelfth century was complex. Neatly- 
clipped coins are reported from fifteen or twenty hoards from Bulgaria, Macedonia, and elsewhere 
in Greece, generally making up only 2-3% of each hoard. Several of these hoards, however, (and 
Strazhitsa is the best example) preserve traces of equal or roughly equal proportions of clipped or 
undipped coins of Manuel’s third and fourth issues and the sole issue of Andronicus, that is, over 
the period ca. 1160-1183. The practice o f‘half-and-half payments seems to have been discontinued 
under Isaac II, and the proportion of neatly-clipped coins among the much larger totals of his 
trachea and those of Alexius III falls, in these Balkan hoards, from 50% to ca. 5% or less. The effect 
of the change is that the neatly-clipped coins of Manuel and Andronicus are roughly as numerous 
as those of Isaac and Alexius, or else outnumber them. In the Istanbul hoard of 1946, on the other 
hand, the neatly-clipped coins of Isaac and Alexius predominate, making up over 80% of the total. 
Information about the hoard of 1933 is unfortunately incomplete.
There follow brief notes on the successive types. Coins illustrated on the accompanying plates are 
marked thus:*. The varieties are defined according to the scheme published in Situla 9, 1967, and 
reproduced in diagram form in RBN 123 (1977).

John II (nos. 1-5)
The weights are low: Type A, 2.88, 2 (24/25 mm), and 1.62 g. (24 mm). Type B, 3.05 and 2.76 g.
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Manuel I, 1st issue (nos. 6-11)
Coins of 27 mm weigh 2.38, 2.25 and 2.14 g. Nos. 9 and 10 weigh 1.65 and 1.63 g., but are on un
clipped flans. No. 11 may have been roughly sheared, but is also essentially unclipped, at 1.75 g. 
These weights are far below the norm for the type. Nos. 9 and 11 in the Ashmolean.

Manuel 1, 2nd issue (no. 12)
A more normal coin, of 27-30 mm and 3.23 g.

Manuel I, 3rd issue (nos. 13-23)
The heavier and larger specimens, which are not obviously clipped, weigh 3.58, 3.20, 2.71, *2.62, 
2.48, 2.26, and 2.03 g. Four neatly clipped specimens weigh *1.87, *1.75, * 1.63, and *1.54 g. (nos. 
20-23).

Manuel I, 4th issue (nos. 24-38)
The question arises whether the officina-varieties among the neatly-clipped specimens are likely 
to be a random sample from all the known varieties, or whether neatly-clipped flans are statistically 
associated with particular varieties. The latter situation would be unlikely to arise if the clipping 
took place after 1200.
The larger coins are of variety B, 2.32 g., C i with stars on the obverse, 4.37, 2.42, 2.25 g„ C ii, 3.07, 
C iii, 2.50, and C iv, *2.80. The neatly-clipped coins are of variety A (2), B, *1.34, with heavy 
silvering on the concave side, C i with stars, *2.14 g., C i? and C iii (2). One specimen has been 
carefully mutilated so as to obliterate the face of the Mother of God, with a small I-shaped punch 
applied about 15 times.

Andronicus (nos. 39-44)
At least one specimen was small, and one was on a neatly-clipped flan.

Isaac II, varieties A-E (nos. 45-61)
The four neatly-clipped coins weigh 2.80, 2.50, 2.40 and 1.50 g.

Isaac II, variety F (nos. 62-130)
The weights of the normal coins are very scattered, with no clear peak. They cover the range ca. 
2-4 g. The neatly-clipped coins are also very variable, most lying between 1.60 and 2.60 g. Two or 
three have an annulet at the centre of the quincunx, on the loros.

Isaac II, variety G (nos. 131-159)
The neatly-clipped coins ranged in weight from 1.10 to 2.80 g., with a median value of ca. 2.50 g. 

Alexius III (nos. 160-167)
Three specimens were neatly-clipped, of which one lacked an obverse inscription. At least three 
or four others were classed at the time as reduced-value trachea, but their silver contents show 
that they are in fact normal trachea.

Theodore (nos. 168-169)
Both specimens are illustrated.

METAL ANALYSES

In 1977 the writer performed XRF analyses on 73 specimens from the hoard, in the Research 
Laboratory for Archaeology, Oxford. The results were calibrated using standards that were less 
than ideal, but at least all the coins were handled in the same way. The measurements were made 
on unabraded surfaces. Their main interest is the within-sample variations they reveal, which 
should be reliable.
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FAITHFUL COPIES AND A HOARD CONTAINING NEATLY-CLIPPED TRACHEA

Manuel, fourth issue, neatly-clipped. 7.7, 6.7, 6.1% Ag 
Andronicus, normal trachea. 7.5, 6.9, 6.5, 5.1, 5%

-, neatly-clipped. 5.8%
Isaac II, varieties A-E. 6.5 (2), 5.7, 5.1, 4.9, 4.7 (2), 4.6, 4.5, 3.9, 3.8, 3.6, 2.5%

-, variety F. 4.4 (2), 4.3 (2), 4.1, 3.8 (2), 3.6, 3.5 (4), 3.4, 3.1, 3%
-, variety G. 5.3, 4.8, 4.2, 4.1 (2), 3.7, 3.4, 3.3, 3%
-, neatly-clipped, A-E. 5.6, 5.2 (2), 4.8%
-, neatly-clipped, F. 4.3 (2), 4.0 (2), 3.5, 3.4, 3.2, 3.1 (2), 3, 2.7%
-, neatly-clipped, G. 4.8, 3.8, 3.7, 3.5 (3), 3.2%

Alexius III. 3.1,3%
-, neatly-clipped, 2.8, 2; with no obv. inscription 5.80% (measured twice)

These results strongly suggest that the silver contents of Isaac’s neatly-clipped varieties are in line 
with the silver contents of the corresponding normal varieties.
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Fig. 1. Manuel I, third type. 1, 3.59. 2, 2.62. Neatly-clipped: 3, 1.75. 4, 1.54. 5, 1.87. 6, 1.63. 
Manuel I, fourth type. 7,2.32. 8,2.11. 9,2.81. 10,1.70. 11,1.89. 12,2.14. 13,2.28. 
Andronicus. 14, 2.77. Neatly-clipped: 15,1.60.
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Fig. 2. Isaac IL 16,2.87. 17,2.74. 18,2.96. 19,3.65. 20,2.73. 21, 1.94. 22,3.00. 23,3.09. 24,2.76. 25,2.63. 
26, 3.09, 27, 2.90. 28, 2.24. 29, 4.54. 30, 3.48.
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Fig. 3. Isaac II (continued). 31, 2.04. 32, 3.97. Neatly-clipped: 33, 2.48. 34, 2.65. 35, 2.59. 36, 1.99. 37, 2.53. 
38, 2.72. 39, 2.38. 40, 1.48. 41, 1.12.
Alexius III. 42, 2.29. 43, 1.95.
Theodore I. 44,2.62. 45,3.31.
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L ’abondante bibliographie de la dédicataire de ce recueil 
couvre toutes les périodes de la longue histoire monétaire 
hellénique et toutes les catégories de monnayage depuis les 

plus prestigieux tétradrachmes jusqu’aux plus humbles émissions. C’est à ce matériel bien ingrat 
des petites pièces de bronze du Vie siècle qu’elle a patiemment inventoriées -  ainsi que Mina 
Krikou-Galani -  dans les collections du Musée Numismatique et dans d’autres dépôts grecs1, que 
je voudrais consacrer ici quelques réflexions d’ordre général.
Si le déclin pondéral de l'AE 4 au Ve siècle est bien connu depuis les travaux d'Adelson et Kustas 
ou l'article de J.D. Mac Isaac1 2, l'histoire ultérieure du minimus (gardons ce terme pour l’instant 
pour ne pas préjuger de la valeur de ces pièces dans le système monétaire) est moins claire3. Les 
questions de localisation des centres d’émission ont beaucoup progressé heureusement grâce no
tamment aux publications de trésors ou de trouvailles de fouilles4 et l’on connaît mieux la compo
sition de certaines émissions qui pourrait expliquer des différences métrologiques à première vue 
surprenantes5.
Le mauvais état de conservation de ces pièces a longtemps détourné de leur consacrer des études 
métrologiques : Adelson et Kustas ont ici, comme dans le cas des solidi légers, ouvert la voie mais 
leur travail s’est naturellement concentré sur les types présents dans le trésor thessalien étudié.
H. Pottier6 pour le Vie siècle a fait oeuvre de pionnier en comparant les poids des nombreux 
minimi byzantins, africains ou ostrogoths de son trésor syrien avec les données concernant

1 M. Oikonomidou, Βυζαντικό «εύρημα» Πριολίθου Καλαβρύτων 1979,AAA  XII (1979), pp. 63-71. Cf. aussi A. 
Avramea, Νομισματικοί «Θησαυροί» και μεμονωμένα νομίσματα από την Πελοπόννησο,Σύμμεικτα  5 (1983), 
pp. 49-91 à la ρ. 51; Μ. Krikou-Galani, Εύρημα Κορίνθου μικρών χαλκών υποδιαιρέσεων Ε' και ΣΤ' αι. μ.Χ., 
ΛΔ  28 (1973), Meletes, pp. 138-158.

2 H.L. Adelson - G.L. Kustas,/! Bronze Hoard o f the Period o f Zeno (ANSNNM  148), New York 1962, pp. 30-38 
(trouvaille de Volos) ; J.D. Mac Isaac, The Weight of the Late 4th and Early 5th Century Nummus (AE 4), 
ANSM N  18 (1972), pp. 59-66. Excellent rappel et réflexion d’ensemble à partir de l’apport nouveau des trou
vailles de fouilles italiennes, et notamment de celles de Milan, par E.A. Arslan, Le monete,· Scavi MM3, 
Ricerche di Archeologia urbana a Milano... 1982-1990, a cura di D. Caporusso, Milan 1991, vol. 3.2, / reperd 
(Testo), pp. 71-132 aux pp. 85-91.

3 Voir la mise au point de J. Kent. RIC , X, 1994, pp. 17-22.
4 Pour l’identification des minimi vandales ou byzantins frappés à Carthage, voir C. Morrisson, Carthage, produc

tion et circulation du bronze à l’époque byzantine d’après les trouvailles et les fouilles, BuIlSAntF 1988, pp. 239- 
253 aux pp. 241-244 et pi. I. Nous donnons ci-dessous une liste des principales publications récentes de trésors 
ou de trouvailles de fouilles comprenant des minimi.

5 C.E. King, D.M. Metcalf, J.P. Northover, Copper-based Alloys of the Fifth Century. A Comparison of Car
thage under Vandalic Rule, with Other Mints, RN  1992, pp. 54-76.

6 H. Pottier, Analyse d ’un trésor de monnaies en bronze enfoui au Vie siècle en Syrie byzantine (Cercle d'Etudes 
Numismatiques, Travaux 10), Bruxelles 1983.
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les mêmes émissions conservées dans d’autres trésors. Deux trouvailles africaines du Vie siècle 
ont été étudiées principalement sous cet angle, Sidi Aïch, par J. Lafaurie7, Aïn Kelba, par moi- 
même. W. Hahn est revenu dans MIB 3 (pp. 39-41) sur la métrologie du bronze au début du Vie 
siècle pour rappeler la chute du poids du nummus sous Zénon jusqu’à des valeurs très faibles, 
de l’ordre de 0,20-0,30 g, base du follis léger de la réforme d’Anastase en 498. E.A. Arslan, dans 
sa publication des monnaies des fouilles menées à l’occasion de la construction de la ligne 3 du 
métro de Milan, a repris cette question8 et souligné la présence à Milan et sur d’autres sites ita
liens dans des couches de cette époque, de minimi quasiment illisibles -  mais toujours frappés -  
de quelque 0,20 g en moyenne, comparables aux minimi africains, et qu'il date, comme ceux-ci, du 
tournant du Ve siècle. Enfin, M. Crusafont i Sabater a mis récemment en lumière l’existence d’un 
monnayage de cuivre visigoth, inconnu auparavant -  qu’il date de la fin du Vie et du Vile siècle -  
dont la métrologie s’inspire en partie de ces prototypes impériaux9.
Sans prétendre résoudre ici les problèmes métrologiques du Vie siècle, nous versons au dossier 
les données résultant des dernières découvertes archéologiques et numismatiques du domaine 
méditerranéen en espérant une fois de plus attirer l’attention sur ce matériel rebutant mais qui 
constitue l’un des signes de l’activité de la circulation monétaire de cette époque, ce qu’Emanuela

TABLEAU I. POIDS MOYEN DES NUMMI ET DES «PETITS BRONZES» (2 OU 2,5 NUMMI) 
(Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d’exemplaires)

TRÉSORS CATA- FOUILLES DE
LOGUES10 11 CARTHAGE"

NUMMI BYZANTINS Castro Pottier Zacha

C o n s ta n tin o p le  
Anastase, Monogramme 0,75 0,72 0,61

(Trésor égyptien: 0,66)12

NUMMI MARQUÉS Λ OU N

C arth ag e
Justinien /A  (MIB 193) 0,61 0,56 0,60
A cantonné d’étoiles (MIB  213)
Justinien, Carthage. Buste entre deux croix / N 

Fouilles Carthage 7977, 651 
Justinien, Carthage. Buste de face / N 

Fouilles Carthage 1978,1018-1023

0,59 0,44 (247)
0,46 (86)

0,57 (6)

0,33 (2)

7 J. Lafaurie, Trésor de monnaies de cuivre trouvé à Sidi Aïch, RN  1959-1960, pp. 113-130 ; C. Morrisson, La trou
vaille d’Aïn Kelba et la circulation des minimi en Afrique au début du Vie siècle, Mélanges J. Lafaurie, Paris 
1980, pp. 239-248.

8 E.A. Arslan, op.cit.
9 M. Crusafont i Sabater, El sistema monetario visigodo: cobreyoro, Barcelone-Madrid 1994, notamment pp. 45-50.
lü Moyenne des valeurs de BMC, BNC, DOC parfois complétées par celles de mon fichier.
11 Moyenne pondérée des valeurs de la série des fouilles américaines de Carthage (Carthage 1975, 1976, 1977, 1978 

et Carthage Circus 1982, 1983).
12 W. Hahn, A Sixth-Century Hoard of Byzantine Small Change in Egypt and its Contribution to the Classification 

of African Minimi, NC  1980, 28 ex. SD 0,16.
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TRÉSORS CATA- FOUILLES DE
LOGUES CARTHAGE

R avenne 
Justinien / N
Ensemble des nummi byzantins de Ravenne

0,63 (1)
0,59(15)

0,63(1)
0,71

PIÈCES MARQUÉES «B» = DEUX NUMMI 
Justinien, Thessalonique (.MIB 177) 1,5113
Justinien, Carthage / B (MIB  190) 1,00 1,1014 1,08(18)
Maurice, Carthage II / N (DOC 247) 0,7715 16 0,95 (2)
Héraclius, Carthage / B (MIB  1) 0,98lft 1,15 (6)

AUTRES NUMMI
Ju s tin ie n , C arth ag e  
Justinien, Carthage / A (MIB 193) 0,61 0,56 0,60 0,59 0,44 (247)
Buste à d. entre deux croix / Tête de cheval 
Buste à d./Croix entre deux points (1975, 218) 0,46 (86)
Buste à d./Christogramme dans une couronne 
(MIB 206)
Buste à d./VOT/XIII, XIIII et XVI)

0,49 (36)

0,67(110)
Buste de face entre deux croix/Chrisme entre A et œ 0,48 (100)

M au rice , C arth ag e  
Monogramme (BNC  36) 0,6017 0,42 (7)

PETITS AE VANDALES A U NOM DU ROI
Gunthamund (484-496). Christogramme (MIB 15) 0,42 (6)
Thrasamund (496-523). Victoire à g. (MIB 16) 0,63 (61) 0,43 (39)
Hildéric (523-530). Croix potencée (MIB 21) 0,72 0,66 (22) 0,58 (98)
Gélimer (530-534). Monogramme (MIB 25) 0,66 (14) 0,71 (28)

PETITS AE ANONYMES D ÉPOQUE VANDALE 
D dans une couronne 0,51 (38)
Croix dans une couronne 0,58 (33)
Rosette dans une couronne 0,44 (78)
Christogramme dans une couronne 0,44 (3)
Palmier 0,58 (52) 0,57 (24) 0,57 (BM) 0,51 (250)

PETITS AE OSTROGOTHIQUES 
(2 OU 2,5 NUMMI SELON ARSLAN)
Baduila / monogramme (MIB 87=Arslan AE 23) 0,67(14) 0,7118
Baduila / DN/B/REX (MIB 88=Arslan AE 24) 0,67 (37) 0,79
Baduila / Lion (MIB 91 =Arslan AE 25) 1,01 0,73 0,92

Ensemble sans MIB  91 0,87 0,67 0,90

13 D.M. Metcalf, Copper Coinage, 1976, n° 29: 0,96 g et n° 31: 0,32 g
14 BM 0,77; BNC 16: 1,06; 17: 0,61; coll. Hahn: 1,70; DOC 101.1: 1,51 et 101.2: 1,01; Lodz 836: 1,37; Better: 

0,80. 8 ex. SD = 0,36.
15 DO 0,91; ANS 0,86; coll. Niall Fairhead 0,54 g.
16 BM 0,77; Bruxelles : 0,90 ; BNC 08: 1,28 g.
17 ANS 0,86; BNC 36: 0,40 (usé) ; coll. Niall Fairhead 0,54 g (cf. NCirc 89 (1981), pp. 398-399).
18 Corpus Arslan (E.A. Arslan, La moneta in bronzo degli Ostrogoti, GacNum 94-95 (1989), pp. 31-39, à la p. 35).
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TABLEAU II. NUMMUS RÉEL (POIDS MOYEN)19 20 ET NUMMUS THÉORIQUE

( = POIDS DU FOLLIS: 40)

a. Num m i byzantins

C o n sta n tin o p le
Follis Nummus

C arth ag e
Follis Nummus

poids moyen théorique poids moyen théorique poids moyen
Anastase (498-512) 8,77 0,21 -

(512-518) 16,80 0,42 0,68

Justin I (518-527) 15,73 0,39 0,74

Justinien (527-565) 
(527-538) 16,14 0,40 13,90 (27) 0,34 0,522ü
(538-542) 22,09 0,55 21,40(12) 0,53 0,67
(542-548) 19,50 0,48
(548-565) 16,37 0,40

Justin II (565-578) 
avec chrisme 14,56 0,36
avec croix 13,26 0,38

Tibère II (578-582) 12,14 0,30

Maurice (582-602) 11,55 0,28 14,30 (2) 0,35 0,52

Héraclius consul 
(608-610)

16,30(1) 0,40 0,5421

b. Num m i vandales et bronzes ostrogoths (Sources: Arslan 1989 ou F.M. Clover, Relations between North
Africa and Italy, A.D. 476-550, R N  1991, pp. 112-133)

V an d ales O stro g o th s
42 n. 21 n. 12 n. 40 n. 20 n. 10 n.

15,33 Follis de Zénon
(476, Hahn ou 488-491, Arslan)

Nummus théorique résultant 0,39

Série Carthage debout 11,39 8,87 14,32 7,94 Série à la Louve
(post 494 ou 523-530, Hahn) (512-522, Hahn)
Nummus théorique 0,27 0,42 0,35 0,39

Série au guerrier debout 9,85 7,54 Série à l’aigle
(post 494 ou 530-534, Hahn) (522-534, Hahn)
Nummus théorique 0,24 0,36 0,24 0,37

19 Poids moyen calculé à partir des données confondues du Tableau I (collections, trésors et trouvailles de 
fouilles).

20 Sont classés dans la période 534-538 tous les nummi de Carthage à l’exception des nummi datés au type VOT 
XIII et SS.

21 Poids moyen des pièces de deux nummi divisé par 2.

190



NUMMI BYZANTINS ET BARBARES DU Vie SIÈCLE

V an d a les  O stro g o th s
Ensemble des émissions 10,48 8,11 4,96 11,62 7,35 2,86 1,98 0,9022

Nummus théorique 0,25 0,38 0,41 0,29 0,36 0,28 0,32 0,36
Nummus poids moyen 0,52

Nummi vandales royaux, poids moyen Nummi vandales anonymes, poids moyen
Thrasamund (496-523) 0,43 Protovandales (D, +, rosette
Hildéric (523-530) 0,58 christogramme, palmier) 0,59
Gélimer (530-534) 0,71 Victoires sur flan épais (Aïn Kelba) 0,40

Victoires sur flan mince (Aïn Kelba) 0,27
Anonymes de Sidi Aïch 0,14

Ercolani-Cocchi (1988) appelle «la persistenza di un’economia monetale articolata» ou E.A. 
Arslan (1991) l’existence, dans une vaste zone «ancora sostanzialmente a cultura economica 
omogenea», d’une «economia monetaria ancora molta articolata».
Pour imparfaites et encore incomplètes qu’elles soient, les données de ces tableaux apportent plu
sieurs enseignements. Sur le plan de la méthodologie, elles montrent que les poids moyens des 
exemplaires de collection sont le plus souvent supérieurs à ceux des fouilles23, les exemplaires thé- 
saurisés se situant en général entre les deux. Avec ces réserves, on constate la valeur et l'intérêt, 
certes tout relatifs, des données pondérales concernant la monnaie de bronze en circulation, 
même pour les petites dénominations dont la cohérence est manifeste.
Le Tableau II s’efforce de situer le nummus «réel», tel que nous l’appréhendons par les poids 
moyens des exemplaires conservés, dans la métrologie du bronze par rapport au follis24 et au 
«nummus théorique» que celui-ci implique25. Il met en évidence le phénomène déjà décrit par 
W. Hahn, H. Pottier et E.A. Arslan sous différentes formes mais sans attirer, semble-t-il, suffi
samment l’attention: la «fiduciarité» plus forte des dénominations élevées que montre bien la su
périorité des poids des nummi conservés par rapport au poids théorique du nummus. Un phéno
mène qui se maintient dans l’empire byzantin jusqu’aux dernières émissions de nummi, celles de 
Maurice à Carthage (0,52 g pour un poids théorique de 0,35) et aux dernières émissions de «B» 
de la révolte d’Héraclius (1,08 soit 0,54 g pour 0,40). Un phénomène observable aussi bien à Con
stantinople, malrgé la pauvreté relative des données disponibles pour les nummi de la capitale, 
qu’à Carthage.

22 Poids moyen des pièces du corpus Arslan. Pondéré par celui des trésors ce poids s’établit à 0,81.
23 Quand tel n’est pas le cas, par exemple pour les pièces de deux nummi de Justinien. Maurice et Héraclius, la rai

son tient à la faiblesse du nombre des exemplaires conservés. L’exemple inverse des monnaies de Vespasien 
trouvées à Chypre étudiées par B. Helly, dans Statistique et numismatique, PACT5, 1981, Strasbourg [1983], pp. 
106-121 aux pp. 110-119 où l’échantillon «trésors et fouilles» a un poids moyen supérieur à celui des musées 
s’applique à des monnaies d’argent, moins communes et par conséquent moins sujettes à sélection lors de l’achat 
que les misérables nummi.

24 Le manque de temps -  et de place -  nous a empêchée d’étendre systématiquement l'étude aux fractions du follis. 
2:1 Nous avons calculé ce nummus «théorique» à partir du poids moyen du follis. Il eût peut-être été préférable de

le faire à partir du poids théorique estimé du follis (sur celui-ci voir mon tableau récapitulatif dans Hommes et 
richesses dans l'Empire byzantin I, Paris 1989, p. 249 (= C. Morrisson, Variorum, 1994, art. III) mais, compte tenu 
de l’incertitude des données, la différence n’est pas très significative: on aurait par exemple des valeurs de 0,45 
(au lieu de 0,42, 0,39 et 0,40) pour la période 512-538 et 0,57 pour la période 538-542 (au lieu de 0,55).
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La même tendance s’observe chez les Vandales mais reste plus difficilement analysable dans le 
détail en raison de l’incertitude qui continue d’affecter la datation des grands bronzes, follis et 
fractions «autonomes» au type de Carthage ou du guerrier debout. Faut-il interpréter le poids 
beaucoup plus élevé des nummi de Gélimer (0,71 g) comme une tentative de retour aux valeurs 
des AE 4 des années 480 ou comme un alignement sur les valeurs similaires retrouvées par les 
nummi byzantins d’Anastase?
Chez les Ostrogoths le poids très élevé de la petite dénomination rend plausible l’interprétation 
de Hahn et d’Arslan selon lequel celle-ci aurait eu, comme l’AE 4 du Ve siècle lors de la phase 
maximale de déclin du poids du nummus dans les années 490, une valeur nominale de 2,5 nummi 
ou plus26.
Cette «surévaluation» ou ce moindre degré de fiduciarité du nummus27 étaient évidemment des
tinés à faciliter, après la phase inflationniste de la fin du règne de Zénon, sa circulation dans le pu
blic. Son abondance dans les trouvailles et le mélange des nummi de toutes origines sur les sites 
de l’ensemble du bassin méditerranéen et particulièrement dans les trouvailles grecques, montre 
qu’ il en fut bien ainsi.

APPENDICE

Principales publications récentes de trésors ou de trouvailles de fouilles comprenant des minimi byzantins
ou barbares.
E.A. Arslan, La circolazione monetaria (secoli V-VIII), La storia dell'alto medioevo italiano (VI-X secolo) 

alla luce dell'archeologia, Sienne 1994 (Biblioteca di Archeologia Medievale), pp. 497-519 (synthèse très im
portante comportant en annexe une liste de nombreux trésors publiés ou inédits).

E.A. Arslan, Goti Bizantini e Vandali: a proposito di rispostigli enei di VI secolo in Italia Centrale, 
NumAntCl 12 (1983), pp. 213-228 (publie trouvaille de minimi de Fontana Liri, prov. Capoue, 1899, conser
vée au Musée de Brescia et corrige les attributions obsolètes de Travaglini pour la trouvaille de Massafra).

E.A. Arslan, Il ripostiglio di minimi bizantini goti e vandali da Fontana Liri (Frosinone), Civici Musei d'Arte 
e di Storia di Brescia, Studi e notizie, n° 2, 1986, pp. 77-86.

E.A. Arslan, Scavi di Monte Barro 4.8. Monet e, Archeologia medievale 1988, pp. 226-235 (comune di Galbia- 
te, provincia di Como) (bronzes ostrogoths et du Bas-Empire, inédit de Majorien. Réflexions sur les attri
butions et la métrologie).

E.A. Arslan, Le monete, Scavi MM3. Ricerche di Archeologia Urbana a Milano durante la costruzione della li- 
nea 3 della Metropolitana 1982-1990, a cura di Donatella Caporusso, Milan 1991, vol. 3.3, pp. 83-91 (com
mentaire). Catalogue et tableaux pp. 113-125 (pour les monnaies du Ve s.).

Carthage : J. Humphrey (ed.), Excavations at Carthage Conducted by the University o f Michigan, vols. 1 à 7, Tu
nis, New Delhi, Ann Arbor, 1976-1982 (publication des trouvailles monétaires dans 1 (1975), pp. 157-197 
par T.V. Buttrey, dans 4 (1976), pp. 99-163, dans 5 (1977), pp. 185-262 par W.E. Metcalf et R. Bruce 
Hitchner, dans 6 (1977a), pp. 79-84 (monnaies des citernes) par W.E. Metcalf, dans 7 (1978), pp. 63-168, 
par W.E. Metcalf.

2f) M IB  I; E.A. Arslan, op.cit. (note 2), p. 87 et s.
27 Le surpoids du nummus, si l'on peut s'exprimer ainsi, semble avoir été facilité par l’emploi d'un alliage bronze 

plomb de coût plus faible que celui des dénominations supérieures frappées en cuivre plus ou moins pur. Cf. 
C.E. Kinget al., op.cit. (note 5) avec la bibliographie (P. Grierson et T. Padfield).
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C a rth a g e  C ircu s 1 9 8 2 : W.E. Metcalf, dans J. Humphrey (ed.). T h e  C ircu s a n d  a B y za n tin e  C e m e te ry  a t  

C arth a g e , 1, Ann Arbor 1988, pp. 337-381 (trouvailles de la campagne de 1982 sur le site du cirque).
C arth a g e  C ircu s 1 9 8 3 : P. Visonà, ib id ., pp. 383-419 (trouvailles de la campagne de 1982 sur le site du cirque).
C arth a g e  S a la m b b o  : R. Reece, Coins, E x c a v a tio n s  a t  C a rth a g e : T h e  B ritish  M iss io n  / . / .  T h e  A v e n u e  d u  P rési

d e n t  H a b ib  B o u rg u ib a , S a la m b b o ,  Sheffield 1984, pp. 171-181.
E. Ercolani-Cocchi, Il circolante divisionale a Ravenna, fra la fine del V e gli inizi del VI sec. d. C., Stu d ia  

n u m is m a tic a  A . J e lo ë n ik ,  Ljubljana 1988, pp. 285-294 (petite trouvaille du début du Vie siècle faite à 
Classe, 138 ex. + 15 fragments dont 23 G lo ria  R o m a n o r u m  (408-423), 42 V ictoria  A v e c ,  et 12 imitations 
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΥΣΤΕΡΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το 1986 στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Νομισματικής, που έγινε 
στο Λονδίνο, με την ανακοίνωσή μου «Cypriot Bronze Greek 
Imperial Countermarked Coins»1, παρουσίασα 41 χάλκινα 

υστεροσημασμένα κυπριακά νομίσματα των ρωμαϊκών χρόνων, που εντόπισα στη Νομισματική 
Συλλογή του Κυπριακοί) Μουσείου Λευκωσίας, καθώς και σε νομίσματα ανασκαφών, των οποί
ων μου ανατέθηκε η μελέτη. Στο 1 Ιο Διεθνές Συνέδριο Νομισματικής, που έγινε στις Βρυξέλλες 
το 1991, παρουσίασα άλλα τέσσερα υστεροσημασμένα χάλκινα κυπριακά ρωμαϊκά νομίσματα* 2. 
Έκτοτε, ευρήματα προερχόμενα από τη συλλογή3 του Κυπριακού Μουσείου, από προσκτήματα 
των επαρχιακιόν μουσείων της Κύπρου, από ανασκαφές4 ή από ιδιωτικές συλλογές 5, έρχονται 
να προστεθούν στα πιο πάνω υστεροσημασμένα.
Αυτό το άρθρο, που αφιερώνω στην εκλεκτή νομισματολόγο και ακριβή μου φίλη, Μάντω 
Οικονομίδου, amicitiae signum, θα περιλάβει 20 κυπριακά υστεροσημασμένα νομίσματα: 13 
χάλκινα, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων και 7 αργυρά τετράδραχμα του αυτοκράτορα 
Βεσπασιανού.
Χαρακτηριστικό των χάλκινων ρωμαϊκών κυπριακοίν υστεροσημασμένων είναι ότι, κατά το 
πλείστον, έχουν και τις δύο όψεις εντελώς φθαρμένες, λιγότερο την εμπρόσθια, όπου σε μερι
κές περιπτώσεις διακρίνεται κάπως η αρχική σφραγίδα6.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ

1. (1962/1-2/1) ΧΑ, Τ /\ 15 χιλ., 1,64 γρ. (Ε ικ. 1:1).
Βασιλέα Πραξίππου, Λαπήθου.
Έμπρ. Δαφνοστεφής κεφαλή Απόλλωνος αρ., πίσω ΠΡ.
Ό π. Κανθαρόσχημο αγγείο, δ. ΒΑ. Πάνω στο σώμα και στην αριστερή λαβή στενόμακρο υστερόση- 

μο με ΙΑΙ (;) στο πεδίο.
Για το νομισματικό τύπο, βλ. G.F. Hill, A C a ta lo g u e  o f  th e  G ree k  C o in s  in th e  B ritish  M u s e u m , C ata logue  

o f  th e  G reek  C o in s  o f  C yprus  (repr. Bologna 1964) (στο εξής: B M C  Cyprus), σ. liii, πίν. XX.2.

' Proceedings o f  the 10th In tern a tio n a l C ongress o f  N u m ism a tic s , L o n d o n , S ep tem b er 1986 , Wetteren 1990 (στο 
εξής: P roceed ings), σ. 207-215.

2 A c te s  du  X le  C ongres In tern a tio n a l de N u m ism a tiq u e ,  Louvain-la-Neuve 1993, σ. 360 κ.ε. (εδώ εσφαλμένα το
ποθετήθηκαν οι σφραγίδες των υστεροσήμων: πρέπει η μία να πάρει τη θέση της άλλης). Βλ. επίσης I. 
Nicolaou, N C  1993, σ. 15-16, αριθ. 71, 74, 75 και σ. 18, αριθ. 7-9.

3 Παλαιά Συλλογή (OCR, Α), Συλλογή, που από το 1933 έλαβε αριθμό της κατά έτος καταχιόρησης, Συλλογή 
της Αρχαιολογικής Επισκόπησης (CS).

4 Polish Mission 1987, Nea Paphos. Ευχαριστώ το διευθυντή της Αποστολής καθ. A. Wiktor Daszewski, που το 
έθεσε στη διάθεσή μου.

5 Παύλου Νεοφύτου και Ανδρέα Πιτσιλλίδη (Λευκωσία), τους οποίους ευχαριστώ.
6 Βλ. I. Nicolaou, P roceed ings, σ. 207.
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Πτολεμαϊκά

2. (Συλλογή Α. Πιτσιλλίδη) ΧΑ, Τ , 27 χιλ., 15,33 γρ. (Ε ικ. 1:2).
Έμπρ. Δαφνοστεφής κεφαλή Διός δ.
Ό π. Αετός με ανοικτά φτερά αρ. πάνω σε κεραυνό. Στο πεδίο αρ. Σ πάνω από ασπίδα, δ. υστερόση- 

μο: τρίαινα.
Πρβλ. D.H. Cox, C o in s  f r o m  the  E x c a v a tio n s  a t C u r iu m  1 9 3 2 -1 9 5 3  ( A N S N N M  145), Νέα Υόρκη 1959, σ. 
9-10, αριθ. 57-63, 65, 66, 68, 69, 71, 71α, σ. 70 και I. Nicolaou, P a p h o s , II, Nicosia 1990, σ. 11-12, αριθ. 
34, 36-40, σ. 108, πίν. 11.34, 36, 37, 38, 40.

3. (Συλλογή Α. Πιτσιλλίδη) ΧΑ, Τ Ν, 22 χιλ., 7,61 γρ. (Ε ικ. 1:3).
Έμπρ. Κεφαλή Βερενίκης Β' δ.
Ό π. Κεράς αφθονίας αρ., ρόπαλο δ., αρ. στενόμακρο υστερόσημο: όρθιος αετός αρ., που κρατά 

σκήπτρο.
Πρβλ. B M C  Ptolemies, σ. 61, αριθ. 16, πίν. XIII.9 και I. Nicolaou, ό.π., αριθ. 57, σ. 109, αλλά I. Σβορώ- 
νος, Τ α  ν ο μ ίσ μ α τ α  τ ο υ  Κ ρ ά τ ο υ ς  τω ν  Π τ ο λ ε μ α ίω ν , 1904, αριθ. 1048, πίν. XXXI. 15 ( S N G  Cop., Egypt, 
The Ptolemies, 517).

ΡΩΜΑΪΚΑ 

Αύγουστος (IV)7

4. (OCR 74) ΧΑ, 27 χιλ., 6,16γρ. (Ε ικ. 1:4).
Έμπρ. Κεφαλή Αυγούστου (;) δ. Ωοειδές υστερόσημο: δαφνοστεφής προτομή Δομιτιανού δ.
Ό π. Εντελώς φθαρμένο.
Βλ. I. Nicolaou, P ro ceed in g s , σ. 209, αριθ. 13, πίν. 24.17.

5. (Μουσείο Πάφου 1835/11) ΧΑ, 25 χιλ., 4,95 γρ. (Ε ικ. 1:5).
Έμπρ. Ως αριθ. 4 (;). Εντελώς φθαρμένο.
Ό π. Ίχνη στεφανιού με τετράγοτνο υστερόσημο στο κέντρο, στο πεδίο: IDC.
Βλ. I. Nicolaou, P ro ceed in g s , σ. 208, αριθ. 11, πίν. 26.42.

6. (Polish Mission 1987, Nea Paphos No. 642) XA, 25 χιλ., 7,10 γρ. (E ικ. 1:6).
Έμπρ. Ως αριθ. 4.
Ό π. Φθαρμένο. Τετράγωνο υστερόσημο, στο πεδίο:
Βλ. I. Nicolaou, N C  1993, σ. 15-16, αριθ. 71, 73-75, σ. 17.

Κλαύδιος (VI)

7. (Συλλογή Α. Πιτσιλλίδη) ΧΑ, 27 χιλ., 8,025 γρ. (Ε ικ. 1:7).
Έμπρ. Κεφαλή Κλαυδίου (;) αρ. Στο λαιμό ωοειδές υστερόσημο, στο πεδίο: δαφνοστεφής προτομή 

Δομιτιανού δ.
Όπ. Στο φθαρμένο πεδίο του νομίσματος τετράγωνο υστερόσημο, ως αριθ. 6.
Μόλις ορατό δεύτερο φθαρμένο υστερόσημο.
Για το υστερόσημο της εμπρόσθιας όψης (στο εξής εμπρ. ό.), βλ. I. Nicolaou, P roceed ings , πίν. 23.7-15. 
Πρβλ. C.J. Howgego, G ree k  Im p e r ia l C o u n te rm a rk s ,  Λονδίνο 1985 (στο εξής: C.J. Howgego, G 1 C M K S ),  

πίν. 6.108.

Κλαύδιος (VII)

8. (Συλλογή Π. Νεοφύτου) ΧΑ, 31 χιλ., 9,06 γρ. (Ε ικ. 2:8).
Έμπρ. Κεφαλή Κλαυδίου δ. Φθαρμένο. Τρία υστερόσημα: α) δαφνοστεφής κεφαλή Δομιτιανού δ., 

β) πάνω στο λαιμό, τετράγωνο με στο γ) στρογγύλο με κενό πεδίο.
Ό π. Εντελώς φθαρμένο.
Για το α και γ, βλ. I. Nicolaou, P ro ceed in g s , πίν. 24.19-22 (εμπρ. ό.), για το β, βλ. αριθ. 5, 6. Για το α, 
βλ. επίσης C.J. Howgego, G IC M K S , πίν. 6.108.

7 Αναφέρομαι στους νομισματικούς τύπους Ι-ΙΧ, που έχω εκθέσει στο P roceedings, σ. 208-212.
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9. (CS 1769/3)8 ΧΑ, 35 χιλ., 15,23 γρ. (Ε ικ . 1:9).
Έμπρ. "Ιχνη κεφαλής Κλαυδίου αρ. Δύο φθαρμε'να υστερόσημα: α) στρογγυλό με μικροσκοπική κε

φαλή δ., στο πεδίο, β) ωοειδε'ς με κεφαλή Δομιτιανού δ.
Ό π. Στο φθαρμε'νο πεδίο του νομίσματος υστερόσημα: α) στενόμακρο με επιγραφή TR.AAI στο πε

δίο, β) ωοειδές με δαφνοστεφή προτομή Αδριανού δ., ιμάτιο στον αριστερό ώμο, επιγραφή: 
ΑΥΤΟΚΑΙ/ΑΔΡΙΑ.

Πρβλ. I. Nicolaou, P ro c ee d in g s , πίν. 24.19-22 (εμπρ. ό.) για την εμπρ. ό., σ. 209-211, 213-214, πίν. 24.19- 
24, 25.25-32, 26.33-34 (οπ. ό.) για την οπ. ό.9.

10. (Συλλογή Α. Πιτσιλλίδη) ΧΑ, 37χιλ., 16,86 γρ. (Ε ικ. 1:10).
"Εμπρ. Ως αριθ. 9. Ωοειδές υστερόσημο με κεφαλή Δομιτιανού δ.
Όπ. Ως αριθ. 9: α) J^CIC > β) Α I 1ΑΙ / ΑΔΡΙΑ.

11. (Συλλογή Α. Πιτσιλλίδη) ΧΑ, 35 χιλ., 15,18 γρ. (Ε ικ. 1:11).
Έμπρ. Βλ. αριθ. 8, υστερόσημο α και γ.
Ό π. Ως αριθ. 9: α) εντελώς φθαρμένο, β) ΑΥΤΟΚ[ ] / ΑΔ [ ].

Γάλβας (VIII)

12. (Μουσείο Πάφου 584) ΧΑ, 28 χιλ., 7,05 γρ. (Ε ικ. 2:12).
Έμπρ. Κεφαλή Γάλβα (;) δ., φθαρμένο. Πίσω στρογγύλο υστερόσημο: ασπίδα (;) με μικροσκοπική 

δαφνοστεφή κεφαλή (;) δ., στο πεδίο.
Ό π. Εντελώς φθαρμένο.
Πρβλ. I. Nicolaou, P ro c ee d in g s , πίν. 26.36-38 (έμπρ. ό.). Εάν είμαι ορθή ότι υπάρχει κεφαλή μέσα 
στην ασπίδα (;), τότε έχουμε ένα νέο τύπο.

13. (Συλλογή Α. Πιτσιλλίδη) ΧΑ, T1 , 33 χιλ., 13,35 γρ. (Ε ι κ. 2:13).
Έμπρ. Ως αριθ. 12. Πίσω από την κεφαλή στρογγύλο υστερόσημο: ασπίδα (;) με C (;) Λ (;) στο πεδίο. 
Ό π. Μόλις ορατός ο ναός της Αφροδίτης.
Βλ. C.J. Howgego, G I C M K S , σ. 210, αριθ. 538, πίν. 21. Πρβλ. I. Nicolaou, P ro c ee d in g s , πίν. 26.35. 

Βεσπασιανός

14. (1933/ΙΧ-20/37) AP, Τ, 12,42 γρ. (Ε ικ. 2:14).
"Εμπρ. ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΟΥΕώΠΑΟΑΝΟΣ ΚΑΙ CAP. Δαφνοστεφής κεφαλή Βεσπασιανού αρ. Πάνω 

στο λαιμό στρογγύλο υστερόσημο με δαφνοστεφή κεφαλή Αντωνίνου Πίου αρ. και επιγραφή: 
I(;)MP/AV (;).

Ό π. ETOYC ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΥ. Ναός της Αφροδίτης, στο έξεργο Η.
Πρβλ. Β. Helly, Monnaies de Vespasien, S a la m in e  d e  C hypre, H is to ire  e t A rc h éo lo g ie , C o llo q u e s  In te r 

n a tio n a u x  d u  C N R S , Παρίσι 1980, σ. 310.

15. (A. 589) AP, î ,  12,76 γρ. (Ε ικ. 2:15).
Έμπρ. Ως αριθ. 14. Πάνιο στο λαιμό στρογγύλο υστερόσημο: δαφνοστεφής προτομή Μάρκου Αυρη- 

λίου, αρ. επιγραφή: ΑΝΤΟ////10.
Ό π. Ως αριθ. 14.
Πρβλ. C.J. Howgego, G IC M K S , σ. 294, αριθ. 844i, πίν. 32.

8 Βρέθηκε το 1970 από τον Κλάδο Αρχαιολογικής Επισκόπησης σε τάφο στους Αγίους Ομολογητές της Λ ευ
κωσίας (Τάφος 11:3, σωστικές ανασκαφές). Ευχαριστώ το δρα Π. Φλουρέντζο, Έ φ ορ ο  Μ ουσείων και Α ρχαι
ολογικής Επισκόπησης, που μου επέτρεψε να το δημοσιεύσω.

9 Βλ. A.S. Murray, Η.Β. Walters, Α.Η. Smith, Excavations in Cyprus, Λονδίνο 1900, σ. 82 (από το Κούριο): 
«Site Β», Tomb 72 no. 7: «Two bronze Roman coins of the first century, each with a circular and an oblong 
counter-m ark; in the former ΑΥΤΟ.ΚΑΙ.ΑΔΡΙΑ and head of Hadrian». Αυτά τα δύο υστερόσημα πρέπει να 
προστεθούν στα άλλα 22 του ίδιου τύπου (βλ. I. Nicolaou, Proceedings, σ. 209-211, αριθ. 21-36 και αριθ. 9-11 
του παρόντος άρθρου).

10 Βλ. Β. Helly, Salamine de Chypre, Histoire et Archéologie, Colloques Internationaux du CNRS, Παρίσι 1980, 
σ. 310 και ο ίδιος, PACT  5 (1981), σ. 121.
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16. (1963/VIII-3/3a) AP, Τ , 12,67 γρ. (Ε ικ. 2:16).
Έμπρ. Ως αριθ. 14. Πάνω στο λαιμό ωοειδές υστερόσημο: μικρή δαφνοστεφής προτομή (;) Μάρκου 

Αυρηλίου αρ., δυσανάγνωστη επιγραφή: /////ΑΝΤ (;).
Ό π. Ως αριθ. 14.

17. (Συλλογή Π. Νεοφύτου) AP, | ,  12,30γρ. (Ε ικ. 2:17).
Έμπρ. Ως αριθ. 14. Πάνω στο λαιμό υστερόσημο ως αριθ. 14.
Ό π. Ως αριθ. 14.

18. (1939/ΙΙΙ-15/1) AP, Î  , 11,95 γρ. (Ε ικ. 2:18).
Έμπρ. Ως αριθ. 14. Πάνω στο λαιμό ωοειδές υστερόσημο: δαφνοστεφής προτομή Καρακάλλα (;) δ. 
Ό π. ETOYC ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΥ Θ. «Σαλαμίνιος Δίας».
Για το νομισματικό τύπο, πρβλ. BMC  Cyprus, ο. 79, αριθ. 26-28, πίν. 15.9-10. Για το υστερόσημο, πρβλ. 
C.J. Howgego, GICMKS, αριθ. 845, πίν. 32.

19. (Συλλογή Π. Νεοφύτου) AP, Î  , 12,14 γρ. (Ε ικ. 2:19).
Έμπρ. Ως αριθ. 14. Υστερόσημο ως αριθ. 18, επιγραφή δυσανάγνωστη: Α(;)../ ΑΤ(;).
Όπ. Ως αριθ. 18, αλλά με στάχυ στο έξεργο.

20. ( 1963/V-20/293( = HC 293) AP, Τ, 11 γρ. (Ε ικ . 2:20).
Έμπρ. Ως αριθ. 14. Δύο υστερόσημα: α) στο λαιμό δαφνοστεφής προτομή Μάρκου Αυρηλίου, επιγρα

φή: ΑΝΤ (;) / AVG (;), β) στον αυχένα: >£.
Όπ. Ως αριθ. 18.

Με τα 17 υστεροσημασμένα που παρουσιάζονται εδώ, ο αριθμός των κυπριακοίν ρωμαϊκών 
υστεροσημασμένων, των μέχρι σήμερα γνωστών, ανέρχεται στα 8211. Το υστερόσημο πάνω στο 
νόμισμα του βασιλέα Πραξίππου της Λαπήθου είναι μοναδικό.

Summary

ADDITIONS TO THE COUNTERMARKED COINS
FOUND IN CYPRUS

Seventeen more countermarked Greek Imperial Cypriot coins come to be added to a number 
of forty four already published by the author in the Proceedings of the 10th International Congress 
of Numismatics, London 1986, Wetteren 1990, pp. 207-215 and in the Actes du Xle Congrès 
International de Numismatique, Louvain-la-Neuve 1993, pp. 360-361 (where the countermark’s 
letters should replace one another). However, the countermarked Greek Imperial Cypriot coins 
known so far reach the number of 82 (herein note 11).
This article comprises three bronze Hellenistic coins (nos. 1-3). The bronze countermarked coin 
of King Praxippos of Lapethos, to the best of my knowledge, is unique.
The coins discussed here come from the Numismatic Collection of the Cyprus Museum in 
Nicosia, of the Paphos Museum, from rescue excavations of the Department of Antiquities of 
Cyprus and from private collections.

Ino Nicolaou

11 BMC Cyprus, o. 77, αριθ. 19, πίν. XV.3, ο. 78, αριθ. 25, πίν. XV.8, ο. 79, αριθ. 26, πίν. XV.9, ο. 80, αριθ. 32, 
πίν. XXVI.2, 4, 5. C.J. Howgego, GICMKS, αριθ. 38, 108, 109, 538, 603, 844i, 844ϋ, 845-847. I. Nicolaou, 
Proceedings, ο. 1-41. Η ίδια, NC  1993, σ. 15-16, αριθ. 71-75. Από το Κούριο δύο: βλ. υποσημ. 9.



ΙΝΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ε ικ . 1. Υ σ τ ε ρ ο σ η μ α σ μ έ ν α  ν ο μ ίσ μ α τ α  Κ ύ π ρ ο υ .
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OR PERSE EN GRÈCE: DEUX TRÉSORS 
DE DARIQUES CONSERVÉS À ATHÈNES

L
a monnaie d’or du royaume perse manifeste une indéniable 
présence dans les documents transmis par le monde hellé
nique: présence dans les textes littéraires, présence dans les 
documents épigraphiques, mais aussi présence dans le sol même de la Grèce, qui nous apporte un 

signe concret d’usage ou de thésaurisation de cette monnaie.
Les deux premiers aspects ont été récemment et largement étudiés au cours de colloques très 
éclairants1. Nous aborderons ici plus spécialement le troisième, à l’occasion de l’étude de deux tré
sors de dariques dont la découverte remonte à de nombreuses années, mais dont le contenu exact 
néanmoins demeure peu connu.
Je dois à la bienveillance de Madame Mando Oeconomidès d’avoir pu, il y a quelques années, 
étudier ces deux trésors conservés au Musée Numismatique d'Athènes et obtenir, avec ses encou
ragements, les moulages de tous les dariques conservés par cet établissement, en vue d’un essai de 
corpus. En souvenir des heures aussi agréables que studieuses passées rue Tositsa, il est temps de 
revenir sur le projet et de dédier, pour commencer, la publication de ces trésors à la très dévouée 
gardienne des collections athéniennes, sans lesquelles nos études numismatiques seraient bien 
incomplètes.

LE TRÉSOR DE L’ANCIENNE ÉLIS 1918 {IGCH 43)

C’est d’après S.P. Noe que Regling1 2 3 signalait la trouvaille dans le Péloponnèse, à Elis, d’un petit 
trésor de monnaies d’or. Karl Regling en effet, après avoir catalogué les cent soixante statères 
d’electrum de Cyzique du trésor de Prinkipo, récapitule les trésors précédents ayant comporté de 
ces monnaies. Le n° 4 de son énumération est décrit ainsi : «Einer oder 4 Kyzikener nebst 11 oder 
12 Dareiken sollen 1918 bei Elis gefunden worden sein, Noe S.872 nach Notizen im Athener 
Münzkabinett, das nach Mitteilung von Herrn Konstantopulos einen Kyzikener mit Herakles und 
Iphikles (v.F. n. 208 VI 20)».
Le groupe de monnaies achetées après confiscation par l’Etat grec et enregistrées à l’inventaire 
de 1918 (registre IA', 1-13) comportait onze dariques d’or, un cyzicène d’«or blanc», l'alliage d’or 
et d’argent que nous appelons couramment «electrum», et une monnaie de bronze usée, inscrite

1 Cf. la Table Ronde du CNRS à Bordeaux, 20-22 mars 1989: «L’or perse et l'histoire grecque», dont les 
Actes réunis par R. Descat ont paru dans REA 91, 1-2 (1989). Nous y renverrons par l'indication Or perse.

2 K. Regling, Der griechische Goldschatz von Prinkipo, ZNum  41 (1931), p. 25.
3 S.P. Noe,H Bibliography o f Greek Coin Hoards, New York 1925. L’auteur ajoute (p. 87 de cette première édition) 

les précisions suivantes : «3 other EL st. and 1 daric said to have come from this hoard were seen by Mr Newell 
in Athens». Le darique de ce trésor, conservé à New York, d'après la notice IGCH  43, pourrait être celui qui fut 
montré à Newell.
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à l’époque comme «un bronze des Epirotes de l’époque de Pyrrhus». L’identification de cette 
dernière pièce, considérée souvent comme une intrusion4, est peut-être à modifier car ce que l’on 
peut discerner de ses types: Tête de Zeus à gauche/Aigle, ailes ouvertes, à droite, pourrait tout 
aussi bien caractériser un bronze éléen, dont la présence serait plus naturelle5. Malheureusement 
l’état de la pièce ne permet pas de conclure avec une entière certitude. C’est pourquoi nous ne ti
rerons aucun argument de la description de ce bronze.

CATALOGUE DU TRÉSOR D'ÉLIS (Fig. 1)

Les statères dariques

Ils sont tous au type de Γ«archer à la pique» (groupe III de Carradice6), avec au revers un rec
tangle creux, étroit, à fond irrégulier, frappé sur un flan oblong.
1. Or, 8,36 (1918, ΙΔ' 12).

C’est le statère le plus usé: une partie du personnage au droit est hors du flan, comme sur les 
dariques connus du trésor de l’Athos7, mais il ne semble pas possible d’identifier le coin.

2. 8,36 (1918, IA '8).
3. 8,35 (1918, IA '10).
4. 8,36 (1918, IA '9).
5. 8,32 (1918, IA '6).

Mêmes coins de droit et de revers que le n° 4. (Le droit montre les mêmes défauts derrière la 
tête et au-dessus du talon droit).

6. 8,33(1918, IA '7).
7. 8,295 (1918, IA '3).
8. 8,23(1918, IA '4).

Les revers des dariques 2 à 8 ont certainement été frappés avec le même instrument. Pour les 
droits, ils montrent le même style, mais d’infimes différences empêchent de croire qu’ils pro
viennent du même coin, sauf dans le cas de nos 4 et 5.

9. 8,30(1918, IA' 11).
Même coin de revers que pour les nos 2-8, mais avec une apparence qui préfigure celle du 
n° 10.

10. 8,31 (1918, I A' 2 7).
Cette pièce est la mieux conservée du lot: le droit est très «frais». Le coin de revers est proba
blement le même que celui des monnaies précédentes, mais il semble avoir été retravaillé, les 
creux et les reliefs accentués. Dans ce nouvel état, il est attesté par de nombreux exemplaires8.

11. 8,345 (1918, I A' 5 7).
Le droit est légèrement usé et d’un style différent : l’archer est étiré en hauteur (cf. le sicle d’ar
gent BMC, pl. XXV.26) et on ne voit pas de carquois derrière son épaule. Au revers le coin 
semble avoir dérapé au lieu de s’enfoncer: la surface creusée est très (trop) large par rapport 
au flan.

4 Cf. IG C H  43.
5 C’est la conclusion à laquelle nous a amenées, Mando Oeconomidès et moi-même, la discussion de ce petit pro

blème.
6 Ian Carradice, Coinage of the Persian Empire, C oinage a n d  A d m in is tra tio n  in the A th e n ia n  a n d  Persian E m pires  

(B A R  343), 1987, avec la bibliographie antérieure.
7 H. Nicolet-Pierre, Xerxès et le trésor de l’Athos (IG C H  362), R N  1992, pp. 7-22, pl. I.
8 Nous en avons déjà reconnu une dizaine, l’un d’entre eux étant le n° 1 du trésor d’Athènes 1929, ci-après.
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Le statère cTelectrum de Cyzique

La douzième monnaie du lot conservé à Athènes illustre au droit le mythe d’Héraclès et Iphiclès 
enfants, aux prises avec les serpents envoyés par Héra. En guise de ligne de sol, le thon, emblème 
de Cyzique. Au revers, carré creux profond divisé en quatre carrés à fond granulé.
12. 16,02 (1918, IA' 1).

Loin d’être à fleur de coin, la pièce montre une usure certaine, supérieure à celle de la plu
part des dariques. Elle a, semble-t-il, circulé davantage ou plus longtemps avant d’être thésau- 
risée à Elis.

LE TRÉSOR D’ATHÈNES, vers 1929 (IGCH 32)

Contrairement au trésor éléen, dont on peut penser qu’il est presque complet (si les informations 
recueillies par E.T. Newell étaient fiables), ce nouveau trésor dut être beaucoup plus impression
nant, lors de la découverte, par le nombre de ses monnaies: la partie conservée à Athènes repré
sente un choix, probablement très judicieux, car les huit exemplaires sont tous différents. Les cir
constances de la trouvaille sont mieux connues, grâce à la note que lui consacra C. Constantopou- 
los9 10 lorsque ces huit dariques furent donnés au Musée Numismatique par madame Pénélope S. 
Delta et inscrits parmi les enrichissements de l’année 1931 (registre E'). La trouvaille remontait à 
quelques années. Nous apprenons dans YInventory ofGreek Coin Hoardslu qu’elle aurait compor
té plusieurs centaines de dariques, trois d’entre eux et 34 moulages étant aujourd’hui conservés 
par l’ANS.

C A T A L O G U E  D U  T R É S O R  D ’A T H È N E S  ( F i g .  1 )

Les types sont les mêmes que ceux des dariques du trésor d’Elis. Les flans sont généralement plus 
arrondis et l’empreinte du revers plus large.
1. Or, 8,32. Le coin de revers est celui d’Elis 1918, n° 10.
2. 8,36.
3. 8,31. Même coin de revers que le n° 2 ? Le coin de droit pourrait être un coin plus ancien

retouché: le bras gauche et l’arc semblent avoir été regravés, assez lourdement.
4. 8,33.
5. 8,285. Le coin de revers est celui d’Elis 1918, n° 11.
6. 8,325.
7. 8,32. Même coin de revers que le n° 6.
8. 8,265.

COMMENTAIRE

R E M A R Q U E S  T E C H N IQ U E S  S U R  LA  P R O D U C T IO N  D ES D A R IQ U E S

Le catalogage de nos dariques nous a permis une constatation à première vue surprenante, à 
savoir que le nombre de coins de droit (10) était supérieur, dans le trésor d’Elis, à celui des revers

9 A A  13 (1930-31), C h ro n ica , p. 36 : Ό κ τ ώ  χ ρ υ σ ο ί σ τα τή ρ ες , ο ϊτ ιν ε ς  π ιθ α ν ώ τ α τ α  π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι  εκ τ ο υ  π ρ ό  τ ιν ω ν  
ε τώ ν  γ ε ν ο μ έ ν ο υ  έν Ά θ ή ν α ις  π α ρ ά  τή ν  Τ ιζ ά ρ ε ιο ν  Σ χ ο λ ή ν  ε υ ρ ή μ α το ς  δ α ρ ε ικ ώ ν  σ τ α τ ή ρ ω ν .

10IG C H  32. T o u te s  les p ièces  c o n n u e s  à N ew  Y o rk  a p p a r t ie n n e n t  au  m êm e  type, ce lu i de l’a rc h e r  à la p iq u e .
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(4), à cause du groupe de huit pièces frappées du même revers. Il est habituel, dans le monde grec 
classique, que le coin de droit, coin d’enclume, résiste mieux à l’usure que le coin de revers, ou 
que réchauffement de celui-ci impose l’utilisation alternée, avec un même droit, de plusieurs 
coins de revers. L’explication de cette proportion inverse est peut-être (et même, très vraisembla
blement) que la frappe n’était pas opérée avec un seul, mais avec plusieurs coins de droit fichés 
ou gravés dans la même enclume et frappés à tour de rôle par le coin de revers. A l’appui de cette 
interprétation nous rappelerons les faits observés par S.P. Noe lors de l’étude de deux abondants 
trésors de sicles perses11 : plusieurs droits furent utilisés à l’intérieur de groupes de même revers; 
d’autre part, cinq pièces du trésor «II» de Noe présentent la même particularité de montrer, au- 
dessous de leur type normal (l’archer agenouillé), le haut d’une autre figurine, la couronne créne
lée de l’archer (nos 434-438): le flan irrégulier des monnaies a recouvert en partie un deuxième 
«coin» trop proche qui ne lui était pas destiné. La petite dimension des flans préparés pour sicles 
et dariques justifie ce procédé de frappe, procédé auquel les ateliers grecs ont probablement re
cours aussi lorsqu’il s’agit de frapper, non des tétradrachmes, mais de petites divisions11 12.

DATE D’ENFOUISSEMENT DES DEUX TRÉSORS ?

En dépit des caractéristiques qui opposent ces deux groupes de dariques, que nous rappelions en 
présentant les deux trésors, ils ont en commun deux coins de revers, ce qui, vu le petit nombre de 
monnaies conservées à Athènes, n’est pas sans signification. Leurs périodes d’accumulation ne 
doivent pas être très éloignées dans le temps.
Tous les dariques de nos trésors ne sont cependant pas absolument contemporains. On retrouve 
des exemplaires comparables dans un certain nombre de trésors dont l’enfouissement, pour em
ployer le terme conventionnel, s’est échelonné sur environ un siècle, peut-être même plus. Il n’est 
pas inutile de les rappeler :

RÉCAPITULATION DES TRÉSORS CONTENANT DES DARIQUES DU GROUPE III

IGCH n° Découverte (nombre dariques) Enfouissement Contenu excepté dariques
1. 362 Athos 1839 («300»)13 480-450 Athènes tétradrachmes archaïques
2. - Isthmia 1960 (3)14 c. 450 (contexte archéologique)
3. 278 Vouni 1928 (4)15 

(Chypre)
390-380 Marion etc. (Chypre)

4. 1194 Vourla 1875 (2+)16 390-380 EL statères Lampsaque 20, Cyzique
(Clazomènes, Ionie) 70

11 S.P. N o e , Two Hoards o f Persan Sigloi (ANSNNM  136), N ew  Y o rk  1956.

12 Cf. à p ro p o s  d e  té tra d ra c h m e s  a th é n ie n s , J. B in g en , Thorikos, 1969, p. 16. G . L e R id e r  ra p p e lle  c e tte  e x p lica tio n  
e t y a jo u te  u n  n o u v e a u  cas, ce lu i d es s ta tè re s  d ’o r  d e  P h ilip p e  II  e t de  leu rs  d iv isions : Le monnayage d ’or et d ’ar
gent de Philippe / /. . . ,  1977, p. 423.

13 Cf. n o te  7. M ais la ré c a p itu la tio n  d es tré so rs  ici p u b lié e  d o it re m p la c e r  celle  d e  RN  1992, pp . 19-20.
14 Hesperia 31 (1962), p . 21 e t pl. 2b.

12 W . S ch w ab ach e r, T h e  C o in s  o f  th e  V o u n i T re a su re  R e c o n s id e re d , NNA  1947, pl. 1-2 e t p. 71.

16 A C  1876, pp . 277-298, pl. V II I  e t NC  1877, pp . 169-176, pl. V I. B .V . H e a d  c ite  d a n s  le d e u x iè m e  a rtic le  u n e  
le t tre  de J .P . Six, qu i lui s ig n a le  u n  d e u x iè m e  d a r iq u e  (8 ,35) ch ez  R o llin  e t F e u a rd e n t  e t d isc u te  ses p o sitio n s  
su r p lu s ie u rs  p o in ts . Le vase  ayan t c o n te n u  le t ré s o r  a é té  illu s tré  p a r  S.P. N o e , Coin Hoards (ANSNNM  1), 1920, 
p. 23.
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5. - Kiti 1978 (6+)17 
(Chypre)

c. 370 —

6. 2122 Avola 1914 (48 + )18 
(Sicile)

c. 370 AU Syracuse 160+

7. 43 Elis 1918 (11)19 c. 370 EL statères Cyzique 4 (?)
8. 2124 Avola 1888 (4)20 c. 360 AU Abydos statère 1, Lampsaque 

statères 14, AU Syracuse 14
9. 32 Athènes 1929 (45+ )21 c. 360 -

10. 63 Erétrie 1855 (36)22 
(Eubée)

340-330 AU Philippi 10, Philippe II statères 2

11. 1654 et 
165624

Delta 1896 (4+?)23 
(Egypte)

c. 330 AU Lampsaque, Chypre, 
Egypte statère hiéroglyphique, 
Philippe II
AR Athènes tétradrachmes

Ces différents trésors se classent assez facilement en trois groupes.
Le premier (les nos 1 et 2), d’après le contexte archéologique d’Isthmia, est constitué de monnaies 
antérieures au milieu du Ve siècle. Le darique le plus usé du trésor d’Elis 1918 appartient très pro
bablement à ces séries anciennes, mais son état ne permet pas de rapprochement plus précis.
Le dernier groupe comprend les trésors nos 9 et 10, comportant des statères au nom de Philippe II 
de Macédoine, qui, frappés du vivant de ce roi ou posthumes, repoussent l’enfouissement vers le 
règne d’Alexandre : 336-323 ou plus tard encore.
Entre ces deux groupes, restent, outre ceux d’Elis et d’Athènes que nous étudions, un trésor io
nien, deux trésors chypriotes et deux siciliens.
On remarque aisément, tout d’abord, que les dariques y sont très inégalement répartis. Le trésor 
trouvé en 1978 par des plongeurs au large du village de Kiti, sur la côte Sud-Est de Chypre25, com
portait seulement des dariques. Quatre des coins de revers26 sur six sont communs aux dariques 
conservés à Nicosie et à ceux d’Elis 1918, un cinquième se retrouve dans Athènes 1929. Les émis
sions sont donc bien contemporaines de celles de ces deux trésors, sans permettre une datation 
absolue. Dans les quatre autres trésors qui nous restent, les dariques sont minoritaires, et plus

17 V. K arag e o rg is  d a n s  BCH  103 (1979), C h ro n iq u e , pp . 675-676, fig. 7.
18 P. O rs i d a n s  AttiMemlIN  1917, p p . 5-30 e t pl. I. T ro is  d a r iq u e s  de  p lu s so n t illu s tré s  p a r  G . M a n g a n a ro , D a ric i in 

S icilia..., REA 91 (1989), pl. IV .1-3 .
19 ZNum  41 (1931), p . 25, n° 4.
20 A . L o eb b e ck e , M ü n z fu n d  bei A vo la , ZNum  17 (1890), pp . 167-179 e t  pl. X . Cf. aussi G . M a n g a n a ro , op.cit. (n o te  

18), q u i te n te  d e  d a te r  les d eu x  tré so rs  d ’A v o la  v ers  396 av. J .-C . a u  p rix  d ’u n e  a rg u m e n ta tio n  qu i ne  co n v ain c  

pas.
21 AA  13 (1930-31), p. 36.
22 P au l L am b ro s , Sur six médailles d ’or inédites de Philippi, C o rfo u  1855. L es m o n n a ie s  d e  la c ité  d e  P h ilip p e s  illu s

tré e s  p a r  P. L am b ro s  a p p a r t ie n n e n t  a u  « 2 e  s ty le»  d e  c e t a te lie r , d a ta b le s  v ers  340 o u  m êm e  a p rè s  336. Cf. G . L e 

R id e r , op.cit. (n o te  12), p. 439. Il fa u t a b a isse r  e n  c o n sé q u e n c e  la d a te  d u  tré so r .

23 NC  1955, p. 150.
24 II e s t b ien  p ro b a b le , co m m e le re m a rq u a it  Je n k in s , q u e  ces d eu x  n u m é ro s  c o r re sp o n d e n t à u n  seu l tré so r .
25 II n e  s ’ag it p as de  K ition , cf. la c a r te  d e  C h y p re , BCH  103 (1979), p. 672.
26 Je  do is  à l’o b lig e a n ce  d e  M a d a m e  In o  N ic o la o u  d ’av o ir p u  c o n su lte r  les p h o to g ra p h ie s  d e  c inq  de  ces m o n n a ie s , 

a insi q u e  d ’u n  d a r iq u e  d u  tré s o r  de  V o u n i c o n se rv é  à N icosie . Q u ’elle  e n  so it ici v iv em en t re m e rc ié e .
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encore les dariques dont des photographies aient été publiées: 2 pour Vouni 1928, 1 pour Vourla 
187527, 4 pour Avola 1914, 1 pour Avola 1888. La documentation accessible, on le voit, est assez 
mince. Mais il apparaît que les coins de revers de ces dariques illustrés se retrouvent d’un trésor 
à l’autre: tous appartiennent à la même période de frappe. Seules les pièces autres que les da
riques pourront éventuellement aider à en fixer le terminus ante quem.
Les monnaies chypriotes du trésor de Vouni appartiennent à la deuxième moitié du Ve siècle 
(«Paphos» c. 450, Ozibaal de Kition c. 430) et au début du IVe siècle: les monnaies frappées à 
Marion, l’atelier le mieux représenté, datent de c. 400, celles de Lapéthos (2 statères, 18 frac
tions), de c. 390. Les quelques dariques, usés, doivent être antérieurs à cette date. L’un d’entre eux 
(V.H.4 à Nicosie, cf. note 26) est proche du n° 1 du trésor d’Elis.
Le trésor de Vourla (Clazomènes) était composé essentiellement de statères d’electrum grecs. 
Ceux de Lampsaque (Protomé de Pégase / Carré creux quadripartit) appartiennent à l’unique 
émission d’electrum de cet atelier, frappée dans la deuxième moitié du Ve siècle28. Ceux de Cy- 
zique, beaucoup plus nombreux, entrent dans les groupes II et III de von Fritze29. La chronologie 
de celui-ci, fondée sur l’évolution stylistique du coin de revers des statères, est inspirée par la 
chronologie très haute alors adoptée pour l’ensemble des monnayages archaïques : il situe ainsi 
son groupe I (4 statères seulement, et des divisions) «c. 600 - c. 550», le groupe II «c. 550 - c. 475 », 
le groupe III «c. 475 - c. 410», et le dernier «c. 410 - c. 330». On remarque dans son groupe I un 
revers en «ailes de moulin» (sa pl. I, 27) semblable à ceux d’Egine que nous daterions aujourd’hui 
c. 510. La date d’enfouissement que Regling est amené à proposer pour le trésor de Vourla, c. 410- 
400, reprend celle de von Fritze et avant lui de B.V. Head en 187730. On peut néanmoins abaisser 
cette date, semble-t-il, d’autant plus aisément que la limite entre les groupes III et IV est un peu 
floue31, et que deux statères au moins appartiennent au début du IVe siècle32, période qui paraît 
être aussi celle du darique illustré.
Des statères de Cyzique trouvés à Elis, la pièce mentionnée par Regling et conservée à Athènes 
est le seul cyzicène aujourd’hui identifiable de ce trésor. Il appartient au groupe IV dans le classe
ment de von Fritze. C.M. Kraay propose, pour l’émission avec Héraclès et Iphiclès, plus précisé
ment «c. 390 (?)», avec une nuance de doute justifiée par le caractère purement stylistique de la 
mise en ordre opérée par von Fritze et par la rareté des trésors qui permettraient de l’améliorer. 
Ce statère étant plus usé que la majorité des dariques du trésor, on peut suggérer pour ces der
niers une date de frappe dans les trois premières décennies du IVe siècle, sous le règne d’Artaxer- 
xès II Mnémon (405-359).

27 A lo rs  q u e  ce type  de  d a r iq u e  a u ra it  fig u ré  « e n  n o m b re »  d a n s  le tré so r , se lo n  le tém o ig n ag e  d e  Six c ité  p a r  G .F . 
H ill, JRS 3 9 (1 9 1 9 ) , p. 123.

28 C .M . K raay  (Archaic and Classical Greek Coins, 1976, p. 262) ra p p e lle  qu e , d ’a p rè s  u n e  in sc rip tio n  a th é n ie n n e  
d e  409/8 (c o m p te s  d es tré s o r ie rs  d ’A th é n a ) ,  ces s ta tè re s  v a la ien t a lo rs  à  A th è n e s  24 d ra c h m e s  d ’a rg en t.

24 H . vo n  F ritze , Die Electrum Prägung von Kyzikos, Nomisma V II  (1912), pp . 1-38 e t pl. I-V I. D o it ê tre  c o m p lé té  
p a r  K. R eg ling , op.cit. (n o te  2), pp . 1-46 e t pl. I-IV  (8 ty p es n o u v e au x  p o u r  C yzique).

30 « In  all p ro b a b ility  th e  p re se n t  find  in c lu d es  n o  co ins o f  a la te r  d a te  th a n  412 o r  th e r e a b o u t»  (B .V . H e a d , NC 
1877, p. 176).

31 E n  l’a b se n ce  d ’u n  c la ssem en t p a r  co ins, e lle  re p o se  su r  la  p lu s o u  m o in s  g ra n d e  fin esse  d es g ra n u la tio n s  qui 

o rn e n t  le fo n d  d es c a rré s  incus. R eg ling  d é jà  p ro p o sa it  d es a m é n a g e m e n ts , d a v an tag e  de  p ièces  se lo n  lui d e v an t 
ê tre  p lac ée s  d a n s  le g ro u p e  f ra p p é  au  IV e  siècle  : a insi, p a rm i les m o n n a ie s  illu s tré es  p a r  B .V . H e a d , V o u rla , NC 
1876, pl. V III .5  (H é lio s )  e t pl. V II I .22 (T h é tis )  d o iv en t ê tre  ra p p o rté e s  a u  g ro u p e  IV .

32 E n  re v an c h e , le c la ssem en t d a n s  le g ro u p e  IV  d e  NC  1876, pl. V I I I .6 (d e u x  a ig les e t l’o m p h a lo s)  sem b la b le  à 
H . vo n  F ritze , op.cit., p l.V I.3 2  m e p a ra ît  c o n te s ta b le  : le rev ers  a p p a r t ie n d ra it  p lu tô t  au  g ro u p e  III.
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Le trésor d’Avola 1888 comportait, outre quatre dariques, un statère d’or d’Abydos, quatorze sta- 
tères d’or de Lampsaque et quatorze monnaies d'or syracusaines, toutes ces pièces d’or réunies 
dans le même vase. Il paraît bien arbitraire de dissocier l’or de Lampsaque et d’Abydos du reste 
des monnaies d’or, comme le tentait G. Manganaro (notes 18 et 20), pour faire de ce trésor un 
simple équivalent de l’autre trésor d’Avola, celui de 1914, composé uniquement de dariques et 
d’or de Syracuse. A supposer que les statères de Lampsaque et d’Abydos aient été cachés en 
même temps que les «Pégases» d’argent réunis dans un deuxième vase, c’est l’ensemble des deux 
vases qui constituerait un seul trésor, enfoui après l’époque de Timoléon, à la fin du IVe ou au dé
but du Ille siècle (G.K. Jenkins, IGCH 2169).
L’émission d’or d’Abydos avec Artémis assise sur un cerf/Aigle, dont les exemplaires sont très 
rares33, est difficile à dater, car elle semble exceptionnelle: «some twenty years later», par rapport 
à une première émission d’or frappée à la fin de la guerre du Péloponnèse, d’après E.S.G. Robin
son34, donc vers 380. Les statères d’or de Lampsaque appartiennent aux émissions qui, d’après A. 
Baldwin-Brett35, précèdent la révolte des satrapes contre Artaxerxès II Mnémon, en 362. Ainsi, en 
ne prenant en compte que le premier vase, le groupe de monnaies réunies en Asie Mineure n’a 
guère pu être rapporté en Sicile et abandonné avant 360. Il n’est donc pas nécessaire de ramener 
la frappe des dariques ayant figuré dans ce trésor avant 396.
Restent les monnaies d’or de Syracuse, dont des études relativement récentes remontent la date : 
alors que C.M. Kraay à la suite de G.K. Jenkins estimait que «the issue of both gold and silver [de- 
cadrachms] started in about 396 BC and terminated well before the death of Dionysius in 367»,
D. Bérend, publiant le corpus des émissions d’or, estime qu’elles ont dû commencer vers 404 et se 
terminer avant la fin du Ve siècle36. C’est aussi une chronologie fort haute qu’adopte G. Manga
naro, pour faire concorder la frappe de ces monnaies avec l’embauche de mercenaires par Denys I, 
avant les hostilités avec Carthage qui reprennent en 398. De toute façon, ces monnaies syra
cusaines dans le trésor d'Avola 1888 sont plus anciennes que les plus récentes de Lampsaque et 
n’aident pas à dater l'enfouissement du tout. Des mercenaires syracusains ont pu gagner des mon
naies d’or frappées en Asie Mineure, telles que dariques, statères d’Abydos et de Lampsaque, 
après 396 : on sait par exemple qu’en 387, vingt vaisseaux de Syracuse, envoyés par Denys, font 
partie de la flotte d’Antalcidas au service d’Artaxerxès37.
Au contraire, dans le trésor d’Avola 1914, une date haute pour les émissions de Syracuse ne peut 
être exclue d’emblée, mais s’il s’agissait bien, selon l’hypothèse de G. Manganaro, des économies 
d’un mercenaire tué en 396 qui aurait rapporté des dariques de ses précédents services en Asie 
Mineure, toutes les émissions de ceux-ci représentées dans le trésor devraient être antérieures à 
c. 398: ce n’est pas absolument impossible, comme le déclarait I. Carradice à G. Manganaro, mais 
on aimerait en trouver une preuve décisive, qui nous manque pour l’instant. L’évolution du style 
du droit de ces émissions pousse plutôt, à mon avis, à les rapprocher du milieu du IVe siècle que 
des dariques du Ve.

33 B ab e lo n , Traité, II, en  m en tio n n e  deux, l’u n  à Paris, l’a u tre  à B erlin . L ’e x em p la ire  d ’A vola  p u b lié  p a r  L o eb b e ck e  

est le p re m ie r  co n n u .
34 S o m e  E le c tru m  an d  G o ld  G re e k  C o in s, AN S Centennial Publication, N ew  Y o rk  1958, p. 593.
35 A . B aldw in , L a m p sa k o s ; th e  G o ld  S ta te rs , S ilver a n d  B ro n z e  C o in ag es , ANSAJN  53 (1924), pp . 1-77 e t pl. I-X . 

L e  t ré s o r  d ’A v o la  1888 e s t an aly sé  pp . 15-17.
36 D . B éren d , L e m o n n ay ag e  d ’o r  d e  S yracuse  sous D enys I, La monetazione dell'età dionigiana, Atti dell’VIII Conve- 

gno del Centro Internazionale di Studi Numismatici, Napoli 1983, R o m e  1993, pp . 91-143 e t pl. IV -X I.

37 X é n o p h o n , Helléniques V  1.28.
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En définitive, la date des deux trésors de dariques conservés à Athènes ne peut se déduire, avec 
toutes les précautions d’usage, que de leur style, et de la présence, à côté des émissions qu’ils re
présentent, tantôt de cyzicènes, tantôt de lampsacènes très probablement frappés dans la période 
390-360. Le trésor d’Elis pourrait avoir été enfoui vers 370, une dizaine d’années peut-être avant 
celui d’Athènes, qui comporte un plus grand nombre de variétés.

IN T E R P R É T A T IO N  D ES D E U X  T R É S O R S

On remarquera tout d’abord que le trésor d'Elis est, à notre connaissance, la deuxième attestation 
matérielle de thésaurisation de cyzicènes en Grèce : ceux-ci sont trouvés plus souvent en Thrace, 
dans les régions voisines de la Mer Noire, ou dans le Nord de l’Asie Mineure38: la seule autre at
testation serait un trésor d’environ 80 statères dans un vase, trouvé au Pirée en 1882, aujourd’hui 
malheureusement dispersé. Le voisinage de ces quelques statères de Cyzique avec un nombre 
également modeste de dariques, trésor découvert en dehors des grandes routes commerciales, in
citait déjà M. Laloux à y voir les économies rapportées par un mercenaire39. « Les cyzicènes étaient 
en effet leur solde préférée, comme en témoigne Xénophon (Anabase VII 2.36)»40. Le darique 
aussi était la rétribution ordinaire du soldat pour un mois: c’est ainsi que pour guerroyer contre 
Tissapherne le lacédémonien Thibron recrute ce qui reste de la troupe des Dix Mille, après l’épi
sode avec Seuthès, leur offrant «un darique par mois, aux lochages le double, aux stratèges 
le quadruple»41. La formule est toute semblable à celle qui plus haut exprimait les soldes en cy
zicènes. Cette équivalence du cyzicène et du darique semble confirmée par le trésor d’Elis où les 
deux types de monnaies figurant ensemble représenteraient un an de solde d’un mercenaire (ou 
même quinze mois si le trésor comportait bien quatre cyzicènes...).
Le trésor d’Athènes était une somme plus élevée: quarante cinq dariques au moins. Si nous com
parons ce nombre bien attesté au prix que Xénophon dit pouvoir retirer de la vente de son che
val, à Lampsaque, en 399: cinquante dariques42, il devient possible d’y voir la caisse ou les écono
mies de quelque négociant moyen en relations indirectes avec l’Asie Mineure. Si la trouvaille 
comportait réellement plusieurs centaines de pièces, elle serait plutôt un témoin du commerce 
«international» qui, on le sait, utilisait de même volontiers dariques, cyzicènes et lampsacènes 
pour le transport de fonds importants43.
Les trésors de dariques conservés par le Musée Numismatique athénien nous montrent ainsi deux 
cas, semble-t-il, différents, du rôle que put jouer la célèbre monnaie d’or perse pour les Grecs du 
continent européen, dans les premières décennies du IVe siècle.

38 Cf. M. L aloux , L a c irc u la tio n  d es m o n n a ie s  d 'e le c tru m  d e  C yz ique , R B N  117 (1971), pp . 31-69.
39 Ib id . , p . 60.

40 C e  tex te  d e  X é n o p h o n , so u v en t p ris c o m m e  d o c u m e n t de b ase  d a n s  les e s tim a tio n s  re la tiv e s  à la ré tr ib u tio n  des 
m e rc e n a ire s  d u  IV e siècle , r a p p o rte  les p ro m esse s  de so ld e  fa ite s  en  399 aux  re sca p é s  d es D ix-M ille  p a r  S eu th ès , 

p rin ce  d e  T h ra c e , qu i v eu t les e m b a u c h e r  p o u r  l’a id e r  à re c o n q u é r ir  son  ro y a u m e  : il o ffre  u n  cyzicène  p a r  
s im p le  so ld a t, d eu x  p o u r  le lochage, q u a tre  p o u r  le s tra tè g e . L es p ro m esse s  d ’o r  ne fu re n t  p a s  te n u e s  d a n s  ce cas 
p réc is  : l 'a rm é e  fu t in d e m n isé e  en  ta le n ts  d 'a rg e n t,  en  b é ta il e t en  esclaves...

41 X é n o p h o n , A n a b a se  V II 6.1, co n firm é  en  V II 6.7. Cf. aussi I 3.21 (p ro m esse  d ’u n e  a u g m e n ta tio n  de  la  so lde , de 
1 d a r iq u e  à 1 */2 p a r  C yrus le je u n e ) .

42 X é n o p h o n , A n a b a se  V II 8.6.

43 T ex tes  e t in sc rip tio n s  o n t é té  ré u n is  p a r  M .F . B asiez, La c irc u la tio n  e t le rô le  d es d a r iq u e s  en  G rè c e  d 'E u ro p e  à 
la fin  d u  V è m e  e t  au  IV è m e  siècles, O r perse... (v o ir n o te  1), pp . 237-246.
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Fig. 1. I G C H 4 3  (n os 1-12); IG  C H  3 2  (n°s 1-8).
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Ο ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΙΡΙΟΝΗΣ

Δ εν είναι πολλά τα βυζαντινά μολυβδόβουλλα, των οποίων ο 
ιδιοκτήτης μπορεί να ταυτιστεί με κάποια γνωστή ιστορική 
προσωπικότητα. Και βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις, οι ταυ

τίσεις που προτείνονται μπορούν να αμφισβητηθούν, είτε γιατί η προτεινόμενη χρονολόγηση εί
ναι αβέβαιη, είτε γιατί υπάρχουν πολλά άτομα με το ίδιο όνομα και επώνυμο, και τους ίδιους ή 
παρόμοιους τίτλους, που έζησαν την ίδια περίπου εποχή. Μερικές όμως φορές η ταύτιση δεν 
μπορεί να αμφισβητηθεί' τότε το μολυβδόβουλλο λογίζεται ως χρονολογημένο και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για συγκρίσεις, προκειμένου να χρονολογηθούν άλλα μολυβδόβουλλα.
Στην ιδιωτική συλλογή του φίλου Πέτρου Πρωτονοτάριου, οφθαλμίατρου αλλά και συλλέκτη και 
νομισματολόγου, βρίσκεται σήμερα το μολυβδόβουλλο που δημοσιεύουμε εδώ. Ανήκε σε έναν 
επαγγελματία πολεμιστή της θάλασσας που έζησε γύρω στο 12ΘΘ και επισκέφθηκε επανειλημμέ
νος την Αττική.
Το μολυβδόβουλλο έχει μέγιστη διάμετρο 32 χιλιοστά και βάρος 19,95 γραμμάρια. Η σφράγιση 
είναι ελαφρός έκκεντρη. Μολονότι η χάραξη του βουλλωτηρίου είχε αξιόλογο βάθος, το εκτύ- 
πωμα είναι άνισο και κατά τόπους ασαφές, ίσως γιατί η χαραγμένη επιφάνεια είχε φθαρεί, κυ
ρίως στον οπισθότυπο. Συνηθισμένα τα μικροσπασίματα στην είσοδο και στην έξοδο του κανα
λιού από το οποίο περνούσε η μήρινθος (Εικ.  1).
Έ μ π ρ .  Έ φ ι π π ο ς  ά γ ιο ς  Θ ε ό δ ω ρ ο ς ,  σ τ ρ α μ μ έ ν ο ς  π ρ ο ς  τ α  δ ε ξ ιά ,  κ ρ α τ ά  σ το  δ ε ξ ί  χ έ ρ ι  το υ  έ ν α  λ ε π τ ό  δ ό ρ υ  με 

το  ο π ο ίο  σ κ ο τ ώ ν ε ι τ ο  δ ρ ά κ ο ν τ α .  Π α ρ ά  τ ο  β ία ιο  τη ς  σ κ η ν ή ς , τ ο  ά λ ο γ ο  π α ρ ισ τ ά ν ε τ α ι  μ ε  σ η κ ω μ έ ν ο  μ ό 

ν ο  τ ο  α ρ ισ τ ε ρ ό  μ π ρ ο σ τ ιν ό  π ό δ ι ,  σ α ν  ν α  ε τ ο ιμ ά ζ ε τ α ι  ν α  ξ ε κ ιν ή σ ε ι .  Ο  δ ρ ά κ ο ς  π α ρ ισ τ ά ν ε τ α ι  σ α ν  φ ίδ ι  

με ε λ ισ σ ό μ ε ν ο  σ ώ μ α  κ α ι  μ ε γ ά λ ο  ε π ίμ η κ ε ς  κ ε φ ά λ ι .  Π ά ν ω  α π ό  τ ο  κ ε φ ά λ ι  το υ  δ ρ ά κ ο υ ,  έ ν α  α ν τ ικ ε ίμ ε 

ν ο  π ο υ  μ ο ιά ζ ε ι  με σ χ η μ α τ ο π ο ιη μ έ ν ο  δ έ ν δ ρ ο .  Σ τ α  α ρ ισ τ ε ρ ά  τη ς  κ ε φ α λ ή ς  τ ο υ  α γ ίο υ  α χ ν ά  κ α τ ά λ ο ιπ α  

ε π ιγ ρ α φ ή ς :  φ Ρ / :  [Ο Α Γ ΙΟ ά  Θ Ε Ω Δ ]Ω Ρ (0<2). Γ ρ α μ μ ικ ό  π λ α ίσ ιο .

Ό π .  Έ μ μ ε τ ρ η  ε π ιγ ρ α φ ή  σ ε  έ ξ ι  σ τ ίχ ο υ ς .  Π ρ ο η γ ε ίτ α ι  σ τ α υ ρ ό ς .  Γ ρ α μ μ ικ ό  π λ α ίσ ιο .

+  Θ Ε δ Μ .../ (ΓΚ ΕΠ Ο Κ :../ Τ Ο Ν ά Ο Ν Ο Ι../ ΤΓΝΤΟΝ 9 4 ../ Ο Ν Ν ΕΕΓΙΑ ./ ΙΩ Α Ν Ν  

Θεόν μ[άρτ( νς)] σκέποις [με] τον σόν οί[κέ]την 
τόν Στει[ρι]όνην σεβα[στ(ό)ν] Ίωάνην.

Με βάση τεχνοτροπικά και επιγραφικά κριτήρια, η σφραγίδα χρονολογείται στα τέλη του 12ου 
ή τις αρχές του 13ου αι.
Οι παραστάσεις του αγίου Θεοδιόρου έφιππου στις σφραγίδες είναι σπάνιες1 και πρέπει να εξε
ταστούν στα πλαίσια μιας γενικότερης μελέτης της εικονογράφησης των σφραγίδων. Η μελέτη 
αυτή έχει γίνει από τον I. Κοτσώνη, στην ανέκδοτη ακόμη διδακτορική διατριβή του και συνε
πώς το θέμα αυτό δεν θα με απασχολήσει ιδιαίτερα εδώ1 2. Θα σημειιύσω μόνο πως ο άγιος παρι-

1 Π .χ. G . Z ac o s  - A . V eg lery , Byzantine Lead Seals, I, Β α σ ιλ ε ία  1972, α ρ ιθ . 1281 A - V . L a u re n t, Le Corpus des 
sceawcde I’empire byzantin, II, Π α ρ ίσ ι 1981, α ρ ιθ . 1144 (δ ιό ρ θ ω σ η  το υ  I. Κ οτσώ νη , βλ. υπ ο σ η μ . 2)· Κ. Κ ω νσ τα - 
ν τό π ο υ λ ο ς , Βνζαντιακά μολυβδόβουλλα του εν Αθήναις Νομισματικού Μουσείου, Α θ ή ν α  1917, α ρ ιθ . 661 β.

2 J. C o tso n is , A Society and its Images: the Religious Iconography o f Byzantine Lead Seals. Η  δ ια τρ ιβ ή  υ π ο σ τη ρ ί-  
χ θ η κ ε  το  1992 στο  P en n sy lv an ia  S ta te  U n iv e rsity  κ α ι ελ π ίζ ε τα ι π ω ς  σ ύ ν το μ α  θ α  δ η μ ο σ ιε υ θ ε ί σε α ν α θ ε ω ρ η μ έ ν η  
μορφ ή .
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στάνεται στις προεικονοκλαστικές σφραγίδες συνήθως πεζός να σκοτώνει το δράκοντα και ότι 
οι παραστάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από την ίδια ακινησία, όπως και η σφραγίδα μας: ο 
«γιος στέκεται και κρατά κοντάρι που απολήγει σε σταυρό, η βάση του οποίου «καρφώνει» το 
δράκοντα, ένα ελισσόμενο φίδι, ενώ στο βάθος απεικονίζεται και ένα μικρό δένδρο3. Πρόκειται 
για αντικείμενα με έντονα αποτροπαϊκό χαρακτήρα. Μόνο μία έφιππη παράσταση με το δράκο
ντα αναφέρεται στην εργασία του I. Κοτσοόνη· πρόκειται για ένα χρυσό μετάλλιο που χρονολο
γείται στον 6ο ή τον 7ο αι. και βρίσκεται σήμερα στο μουσείο του Ρηγίου της Καλαβρίας4. Όπως 
θα δούμε πιο κάτω, από την επαρχία αυτή προερχόταν και ο ιδιοκτήτης της σφραγίδας και μπο
ρούμε να αναρωτηθούμε μήπως η επιλογή της εικονογράφησης οφείλεται σε κάποια οικογενει
ακή ή τοπική παράδοση.
Ο Ιωάννης Στειριόνης (Giovanni Stirione)5, που είχε τιμηθεί με τον τίτλο του Σεβαστού πριν από 
το 1 1986, μας είναι κυρίως γνωστός από την Ιστορία του Νικήτα Χωνιάτη7. Ή ταν ένας φοβερός 
πειρατής από την Καλαβρία, που υπηρέτησε τον αυτοκράτορα Ισαάκιο Άγγελο (1185-1195) ένα
ντι πλουσιοπάροχης αμοιβής (έπί μεγίστοίζ φιλοτιμήμασι) . Με τα κατορθώματά του στη θάλασ
σα πολύ ωφέλησε τους Βυζαντινούς. Έ παθε όμως μεγάλη καταστροφή στην αρχή της βασιλείας 
του Αλεξίου Γ' Αγγέλου (1195-1203), όταν ένας Γενουάτης έμπορος, λεγόμενος Καφούρης 
(Gafforio), που επισκεπτόταν συχνά την Κωνσταντινούπολη και είχε υποστεί οικονομική ζημιά 
από το βυζαντινό μεγάλο δούκα Μιχαήλ Στρυφνό, έγινε πειρατής και κούρσευε τα παράλια του 
ανατολικού Αιγαίου. Ο Στειριόνης στάελθηκε εναντίον του, αιφνιδιάστηκε όμως από τους Γενου- 
άτες του Καφούρη στη Σηοτό, την ώρα που τα πληρώματά του βρίσκονταν στη στεριά, και έχασε 
όλα τα πλοία του, με τον οπλισμό και τα τρόφιμά τους. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να χρονολο
γηθεί περί το τέλος του 1195. Έκτοτε ο Καφούρης λεηλατούσε άφοβα τα παράλια και επέβαλλε 
φόρους στους πληθυσμούς, χωρίς να τον ενοχλεί κανείς.
Η κατάσταση ήταν κρίσιμη και ο αυτοκράτορας αποφάσισε να διαπραγματευθεί, ενώ ταυτό
χρονα ετοίμαζε καινούργιο στόλο. Πρότεινε λοιπόν στον Καφούρη, χρησιμοποιώντας ως απε
σταλμένο ένα φίλο του Γενουάτη, να ειρηνεύσουν, να του παραδώοει έξι κεντηνάρια χρυσού 
(δηλαδή 6ΘΘ λίτρες, ή 43.2ΘΘ νομίσματα - ποσό υπέρογκο), και να του παραχωρήσει γαίες της αυ
τοκρατορίας επαρκείς για να θρέψουν επτακόσιους Γενουάτες στρατιώτες του (χώραν άποόά- 
σασθαι οί Ρωμαϊκήν έπτακοσίους εχονσαν τρέμει ν ομογενείς εκείνα) όπλίτας)· σε αντάλλαγμα, ο 
Καφούρης θα έμπαινε στην υπηρεσία του αυτοκράτορα.
Ενα) όμως γίνονταν οι διαπραγματεύσεις εμφανίστηκε, σύμφωνα με το σχέδιο του αυτοκράτορα, 
ο Στειριόνης με τα πλοία που οι Βυζαντινοί στο μεταξύ είχαν κατασκευάσει και με συμμαχικά 
του πλοία, προφανώς πειρατικά, από την Πίζα, που βρισκόταν τότε σε πόλεμο με τη Γένουα για

3 Π .χ. G . Z a c o s  - A . V eglery , ό .π ., α ρ ιθ . 1283, 1284, 1285, 1287, 1288, 1291.
4 W . V o lb a ch , U n  m ed a g lio n e  d 'o ro  co n  l’im m ag in e  di S. T e o d o ro  nel m u se o  di R eg g io  C a la b ria , ArchStor- 

Calabria 13 (1943), o . 68-69.
5 Β ιο γ ρ α φ ικ ά  σ τ ο ιχ ε ία  το υ  Σ τ ε ιρ ιό ν η  β ρ ίσ κ ο ν τα ι σε δ ιά φ ο ρ α  δ η μ ο σ ιεύ μ α τα  σ χ ε τ ικ ά  με το  ν α υ τ ικ ό  τιον Β υζα ντι- 

ν ώ ν  ή με τη ν  επ ο χή  τω ν  Α γγέλ ιον : π .χ . C. B ra n d , B yza n tiu m  C o n fron ts the West, 1180-1204, C a m b rid g e  M ass. 
1968, σ. 151, 154, 2 14- H . A h rw eile r, Byzance et la Mer. La marine de guerre, la politique et les institutions maritimes 
de Byzance aux VIIe-XVe siècles, Π α ρ ίσ ι 1966, σ. 289-290, 304, 308, 312, 317, 404 (δ ε ν  γ ν ω ρ ίζ ω  α π ό  π ο υ  π ρ ο έ ρ 
χ ε τ α ι το  μ ικρ ό  ό ν ο μ α  P a n sia s /P a n c io ?  π ο υ  α π ο δ ίδ ε τ α ι σ τον  Σ τε ιρ ιό ν η · η σ φ ρ α γ ίδ α  μ α ς δ εν  α φ ή ν ε ι τη ν  π α ρ α 
μ ικρή  α μ φ ιβ ο λ ία  ω ς π ρ ο ς  το  ό ν ο μ ά  του )· R .-J. L ilie, Handel und Politik zwischen dem byzantinischen Reich und 
den italienischen Kommunen Venedig, Pisa und Genua in der Epoche der Komnenen und derAngeloi, Ά μ σ τερ ν τα μ  

1984, σ. 582-583, 586-587.
6 G . S ta d m ü lle r , Michael Chômâtes, Metropolit von Athen (Orientalin Christiana 33/2), Ρώ μη 1934, σ. 283, στ. 26 

(π α ν σ έ  β ά σ το υ ).
7 N ic e tae  C h o n ia ta e , Historia (εκ δ . LA. V a n  D ie te n ) , Β ερ ο λ ίν ο  - Ν έ α  Υ ό ρ κ η  1975, σ. 482-483.
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τον έλεγχο της Κορσικής. Στη ναυμαχία που επακολούθησε, ο στόλος του Καφοΰρη καταστρά
φηκε ή αιχμαλωτίστηκε ολόκληρος, εκτός από τέσσερα πλοία, και ο ίδιος ο Καφοΰρης σκοτώθη- 
κε. Αυτό πρέπει να συνέβη το 1198, ασφαλιός πριν από το Μάρτιο του 1199, οπότε ο Αλέξιος Γ' 
Άγγελος, σε μια επιστολή του προς τη Γένουα, ανήγγελλε το θάνατο ενός κακού Γενουάτη, προ
φανώς του Οπίίοπο, που με τις πράξεις του (ό τε τής κακής ταύτης πράξεως αρχηγός) είχε ανα
γκάσει τους Βυζαντινούς να διώξουν τους συμπατριοπες του από την Κωνσταντινούπολη8 *.
Ο Στειριόνης ήταν λοιπόν ένας τυχοδιώκτης, που μπήκε στην υπηρεσία των Βυζαντινών μαζί με 
τους ανθρώπους του, ως μία εταιρεία μισθοφόρων, η οποία εργαζόταν για όποιον της προσέφε- 
ρε ικανοποιητική αμοιβή. Δεν γνωρίζουμε με ποιους όρους είχε προσληφθεί, μπορούμε όμως να 
φανταστούμε πως θα ήταν παρόμοιοι με αυτούς που πρότεινε ο Αλέξιος Γ' στον Καφούρη: με
τρητά και παραχώρηση δημόσιων προσόδων πάνω σε μια περιοχή, δηλαδή μια μεγάλη πρόνοια, 
την οποία θα μοιράζονταν μεταξύ τους τα μέλη της εταιρείας. Από το 10ο ήδη αι. το Βυζάντιο εί
χε αρχίσει να προσλαμβάνει στη μόνιμη υπηρεσία του μεγάλα σώματα ξένων στρατιωτών (όπως 
τη ρωσική όπιζίΉτω) και τον 11ο και 12ο αι. η πολιτική αυτή ενισχύθηκε, παράλληλα με την εμ
φάνιση και εξάπλωση του θεσμού της πρόνοιας. Κι έτσι, προς τα τέλη του 12ου αι. απαντούν ομά
δες «ξένων» προνοιαρίων, που εκμεταλλεύονται μια περιοχή με μικρό σεβασμό για τα δικαιώ
ματα των γειτόνων τους, όπως π.χ. οι Κομάνοι προνοιάριοι στα Μογλενάλ 
Γνωρίζουμε πώς γίνονταν τέτοιες προσλήψεις στο τέλος του 12ου αι. χάρη σε ένα έγγραφο του 
Αλεξίου Γ'. Όταν, το 1202, πληροφορήθηκε πως γενουατικά κουρσάρικα ξεκίνησαν από τη Σι
κελία εναντίον του Βυζαντίου, έστειλε αμέσως ένα Γενουάτη ως πρεσβευτή προς τους πειρατές, 
προφανώς έναν έμπορο από την Κωνσταντινούπολη, με τις ακόλουθες οδηγίες: να συναντήσει το 
ταχύτερο τους κουρσάρους για να τους πείσει να μπουν στην υπηρεσία του, αφού τους εξασφα
λιστούν ετήσιες καθορισμένες αμοιβές (τυπωμάτων ετησίων) όπως και στους άλλους Αατίνους 
που δουλεύουν για τον αυτοκράτορα με βάση ειδικές συμφωνίες (διά στοιχημάτωνI10.
Κάπως έτσι λοιπόν θα προσελήφθη και ο Στειριόνης ανάμεσα στα έτη 1185 και 1195, σε μια επο
χή που το Βυζάντιο παρουσίαζε έντονα συμπτώματα παρακμής και αναγκαζόταν να εξαγοράζει 
τους εχθρούς του. Μόνο που αυτός παρέμεινε πολλά χρόνια στην υπηρεσία του αυτοκράτορα και 
τελικά ενσιυματώθηκε στο βυζαντινό διοικητικό σύστημα.
Πληροφορίες για τη δραστηριότητά του επί Αλεξίου Γ' παρέχει και ο Μιχαήλ Χωνιάτης, ο αδελ
φός του Νικήτα, που ήταν τότε μητροπολίτης Αθηνών. Ο Στειριόνης επέβαλε βαριά έκτακτη φο
ρολογία στους κατοίκους της Αθήνας και της περιοχής της, όταν ετοιμαζόταν ο δεύτερος στόλος 
εναντίον του Καφούρη, το 1196 ή το 1197, και έτσι προκάλεσε τις διαμαρτυρίες του μητροπολίτη.

8 Μ .Μ ., III , σ. 46-47. Η  Η . A h rw eile r, ό .π ., σ. 290, σημ. 5, υ π ο σ τ η ρ ίζ ε ι π ω ς  στο  γ ε γ ο ν ό ς  α υ τό  α ν α φ ε 'ρ ε τ α ι κ α ι ο 
α ν ώ ν υ μ ο ς  λ ό γ ο ς  π ο υ  α π ε υ θ ύ ν ε τ α ι σε α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α  μη ο ν ο μ α ζό μ ε ν ο , π ο υ  χ ρ ο ν ο λ ο γ ε ίτ α ι α π ό  το ν  D a rro u z è s  το  
1193 (ά ρ α  ε π ί Ισ α α κ ίο υ  Α γ γ έλ ο υ )  κ α ι π ο υ  α π ο δ ίδ ε τ α ι σ τον Κ ω ν σ τα ντ ίν ο  Σ τιλβή· στο  λ ό γο  α υ τό  α ν α φ ε 'ρ ε τ α ι η 
ήττα  κ α ι ο θ ά ν α το ς  εν ό ς  δ ρ ά κ ο ν τα ς  πείραζαν, π ο υ  λ εη λ α το ύ σ ε  τη ν  Τ ρ ω ά δ α . Γ ια  ν α  γ ίν ε ι  ό μ ω ς δ εκ τή  η υ π ό θ ε 
ση τη ς A h rw eile r, θ α  π ρ ε 'π ε ι ν α  α ν α θ ε ω ρ η θ ε ί η χ ρ ο ν ο λ ο γ ία  το υ  λ ό γο υ  κ α ι τω ν  γ ε γ ο ν ό τ ω ν  π ο υ  α ν α φ ε 'ρ ο ν τα ι 
σ ’ α υτόν . Π ά ντω ς, ό π ω ς  θ α  δο ύμ ε , π ο λ λ ο ί π ε ιρ α τε 'ς  δ ρ ο ύ σ α ν  την επ ο χή  εκ ε ίνη  στα  β υ ζα ν τ ιν ά  ύ δ α τα , κ α ι σ υ ν επ ώ ς  

ο  λ ό γ ο ς  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  α να φ ε 'ρ ετα ι σε μ ια  άλλη ε π ιτυ χ ία  τω ν  Β υ ζα ν τιν ώ ν . Βλ. R . B row ning , A n  A n o n y m o u s 
β α σ ιλ ικ ό ς  λ ό γ ο ς  a d d re sse d  to  A lex ios I C o m n en u s , Byzantion 28 (1958), σ. 31-50* J. D a rro u z è s , C o n s ta n tin  
S tilb ès e t C yrille  m é tro p o lite  de C yzique , R E B  18 (1960), σ. 184-187* R. B row ning , B yzan tion  33 (1963), σ. 28-29 
σε υ π ο σ η μ ε ίω σ η .

''A c te s  de Lavra  (εκ δ . P. L em erle , A . G u illo u , N. S voronos, D . P a p a ch ry ssan th o u ), I, Π α ρ ίσ ι 1970, α ρ ιθ . 65, 66 (τω ν 
ετώ ν  1181 κ α ι 1184). Α ξ ίζ ε ι ν α  υ π ο γ ρ α μ μ ισ τ ε ί π ω ς  σ τα  ε 'γ γ ρ α φ α  α υ τά  σ ι κ ρ α τ ικ ο ί υ π ά λ λ η λ ο ι α ν τ ιμ ετ ω π ίζο υ ν  
το υ ς  Κ ο μ ά ν ο υ ς ω ς ο μ ά δ α  με κ ο ιν ά  σ υ μ φ ε 'ρ ο ντα  κ α ι ό χ ι ω ς ά το μ α .

10 Μ .Μ ., III, σ. 48. Π ρβλ . κ α ι R .-J. L ilie, ό .π ., σ. 639 κ .ε.
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την περίφημη αναφορά του (υπομνηστικόν) προς τον αυτοκράτορα1 ', αλλά και μια επιστολή προς 
τους αδελφούς Βελισσαριώτες, που ασκούσαν τότε την εξουσία στην Κωνσταντινούπολη11 12. Οι 
φορολογούμενοι, οι οποίοι ταυτόχρονα υπέφεραν κι από τους πειρατές [του Καφούρη], υποχρε
ώθηκαν να συνεισφέρουν για την κατασκευή νέων πολεμικών πλοίων (κτίσίζ κάτεργων) και για 
την πρόσληψη ναυτών (πλωίμων). Και οι δύο αυτές επιβαρύνσεις απαιτήθηκαν σε χρήμα και όχι 
με τη μορφή παροχής προσωπικής εργασίας, προφανώς γιατί τα πλοία κατασκευάζονταν στην 
προστατευμένη Κωνσταντινούπολη και όχι στα εκτεθειμένα παράλια του Αιγαίου. Άλλιυστε, ο 
πανσέβαστος Στειριόνης, που ήλθε αυτοπροσώπως στην Αθήνα, και οι άνθρωποί του, εισέπρατ- 
ταν ταυτόχρονα και άλλους φόρους σε μετρητά, το καπνικόν και το ζευγολόγιον. Με άλλα λόγια, 
επρόκειτο για μια αποστολή με κύριο σκοπό την αργυρολογία και την ενίσχυση των ταμείων της 
Κωνσταντινούπολης. Είναι προφανές ότι, παρά την καταστροφή της Σηστού, ο Στειριόνης διετή- 
ρησε την εμπιστοσύνη του αυτοκράτορα και επιφορτίστηκε με την επικίνδυνη αποστολή της εί
σπραξης των φορολογικιυν εσόδων από τις υπερπόντιες επαρχίες, που απειλούνταν από τους 
πειρατές. Δεν γνωρίζουμε ποια ακριβώς διοικητική θέση κατείχε τότε, δεδομένου μάλιστα πως 
μέγας δουξ του στόλου παρέμεινε έως το 1203 ο φιλοχρήματος και απόλεμος συγγενής της αυτο- 
κράτειρας Ευφροσύνης Μιχαήλ Στρυφνός13.
Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204, ο Στειριόνης παρέμεινε στην υπηρεσία της 
αυτοκρατορίας της Νίκαιας. Και πάλι επιφορτίστηκε με επικίνδυνες αποστολές, όπως, π.χ., η 
διατήρηση επαφών μεταξύ του Θεοδώρου Αάσκαρη και των διακεκριμένων Βυζαντινών των λα- 
τινοκρατού μενών περιοχών. Έ νας από αυτούς ήταν και ο Μιχαήλ Χωνιάτης, που ζούσε στην 
Κέα μετά το 1205. Ο αυτοκράτορας του ζήτησε επανειλημμένους14 να μεταβεί στη Νίκαια, προ
φανώς για να συμμετάσχει στην εκλογή του προοτου πατριάρχη της εξόριστης Εκκλησίας (1208 
ή 1207)15 16, και τουλάχιστον ένα από τα μηνύματα αυτά διαβιβάστηκε διά του «πανευγενεστάτου 
Στειριόνου».
Ο βυζαντινός στόλος με έδρα τις μικρασιατικές ακτές του Αιγαίου είχε περιορισμένες δραστη
ριότητες. Το 1207 όμως πραγματοποίησε την πρώτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση: δεκαεπτά 
κάτεργα, με επικεφαλής τον Esturión qui était amiral des galées του Θεοδώρου Αάσκαρη, πέρα
σαν τον Ελλήσποντο και πολιόρκησαν την Κύζικο, που ήδη αντιμεπόπιζε το στρατό ξηράς των 
Ελλήνων της Νίκαιας. Το γεγονός προκάλεσε μεγάλη ταραχή στους Λατίνους της Κωνσταντι
νούπολης, οι οποίοι έστειλαν εσπευσμένα στόλο ενισχύσεων, που ανάγκασε τους Βυζαντινούς 
να λύσουν την πολιορκία και τον Στειριόνη να καταφύγει στις βάσεις του στο Αιγαίο111.
Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε για τον Ιωάννη Στειριόνη και τις περιπέτειές 
του17. Η σφραγίδα που δημοσιεύσαμε χρονολογείται προφανώς γύρω στο έτος 1200. Δεν γνωρί
ζουμε πού βρέθηκε και συνεπώς δεν μπορούμε να τη συνδέσουμε με κάποια δραστηριότητα του 
Στειριόνη, όπως η επίσκεψή του για τη συλλογή φόρων στην Αττική το 1196 ή το 1197.

11 G . S ta d m ü lle r , ό .π ., σ. 284, 285 (ν έ α  έκ δο σ η  το υ  κ ε ιμ έν ο υ , π λ ο ύ σ ια  σ χο λ ια σ μ έν η ).

12 Μ ιχ α ή λ  Α κ ο μ ιν ά το υ  το υ  Χ ω ν ιά το υ , Τα Σωζόμενα (εκ δ . Σ π . Λ ά μ π ρ ο υ ) , II, Α θ ή ν α  1880, σ. 106-107.
13 R. G u illa n d , Recherches sur les institutions byzantines, Β ερ ο λ ίν ο  - Ά μ σ τερ ν τα μ  1967, I, σ. 546-547.
14 Μ ιχα ή λ  Α κ ο μ ιν ά το υ , II, σ. 150, 159, 259.
15 Η π α ρ α δ ο σ ια κ ή  χ ρ ο ν ο λ ο γ ία  γ ια  τη ν  εκ λο γή  το υ  π α τ ρ ιά ρ χ η  Μ ιχα ή λ  Α υ τω ρ ε ια ν ο ύ , 1208, α μ φ ισ β η τή θ η κ ε  π ρ ό 

σ φ α τ α  α π ό  το ν  Π . Γ ο υ ν α ρ ίδ η , π ο υ  π ρ ο τ ε ίν ε ι το  έ το ς  1207. Π. Γ ο υ ν α ρ ίδ η ς , Η χ ρ ο ν ο λ ο γ ία  τη ς  α ν α γ ό ρ ε υ σ η ς  κ α ι 
τη ς  σ τέψ η ς το υ  Θ εο δ ιό ρ ο υ  Α ' Α α ακάρεως. Σύμμεικτα  6 (1985), σ. 59-71.

16 V ille h a rd o u in , La conquête de Constantinople (εκ δ . E . F a ra l) , II, Π α ρ ίσ ι 1939, σ. 291-295.
17 Μ π ο ρ ο ύ μ ε  με β εβ α ιό τη τ α  να  π ο ύ μ ε  π ω ς  ο  ν α ύ α ρ χ ο ς  τη ς α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ία ς  τη ς  Ν ίκ α ια ς  δ εν  έ χ ε ι κ α μ ιά  σ χέσ η
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S u m m a r y

S E B A S T O S  IOANNIS STEIRIONIS

From a private collection in Athens comes a lead seal (greatest diameter 32 mm., weight 19.95 g.), 
which is described as follows:
O b v . S a in t  T h e o d o r e  o n  h o rs e b a c k  r ig h t. H e  h o ld s  a  s p e a r  a n d  k ills  a d r a g o n -s n a k e .  In  th e  fie ld , a t r e e .  A t 

th e  le f t: [O A ΓΙO C  Θ Ε O Δ ]Ω P(O C ).

R ev . M e tr ic  in s c r ip t io n  in  six lines: +  Θ εού   μ [ ά ρ τ ( υ ς ) ]  
σ κ έ π ο ις  [μ ε ]  τ ο ν  σ ο ν  ο ι[κ έ ] τ η ν  τ ο ν  Σ τ ε ι[ρ ι]ό ν η ν  σεβα[στ(όν)]Ιωάνην. (+  M a r ty r  o f  G o d , y o u  c o v e r  m e , y o u r  se rv a n t,  th e  se b a sto s  Io a n n is  S te ir io n is ) .  

This is a dated lead seal, from around 1200 AD, relating to Ioannis Steirionis (Giovanni Stirione), 
a famous pirate from Calabria who, in accordance with the custom of the period, entered the 
service of the emperor Isaac Angelos (1185-1195), in return for a lavish salary, and took the title 
of sebastos. He carried out a number of important, dangerous missions on behalf of the 
Byzantines, and followed them to Nikaia in 1204. He is known mainly from the history of Niketas 
Choniates, though also from the correspondence of his brother, Michael, Archbishop of Athens.

Nikos Oikonomides

π ρ ο ς  έ ν α ν  ά λλο  Σ χ ε ιρ ιώ ν η , π ο υ  γ ύ ρ ω  στο 1218-1219 ή τα ν  κ λ η ρ ικ ό ς  κ α ι λ α ο σ υ ν ά κ τη ς  το υ  δ ε ξ ιο ύ  χ ο ρ ο ύ  τη ς μη
τρ ό π ο λ η ς  Ν α ύ π α κ το ύ  (επ ισ το λ ή  το υ  Ιω ά ν ν η  Α π ο κ α ύ κ ο υ  π ρ ο ς  έ ν α  μ η τρ ο π ο λ ίτη  Δ υ ρ ρ α χ ίο υ : Α . Π α π α δ ό π ο υ -  
λ ο ς-Κ ερ α μ εύ ς , Δ υ ρ ρ α χ η ν ά , Β Ζ  14 (1905), σ. 572)· ο  ίδ ιο ς  δ η λ ώ ν ε ι σ την υ π ο σ η μ ε ίω σ η  1 π ω ς  δ η μ ο σ ίευ σ ε  μία  
α κό μ η  επ ισ το λ ή  το υ  Α π ο κ α ύ κ ο υ  π ρ ο ς  το ν  Δ η μ ή τρ ιο  Χ ω μ α τ ια ν ό , σ την ο π ο ία  α ν α φ έ ρ ε τ α ι ο  Σ τ ε ιρ ιώ ν η ς , δ εν  

μ π ό ρ ε σ α  ό μ ω ς ν α  ε ν το π ίσ ω  το  δ η μ ο σ ίευ μ α  α υ τό  (Σ υ μ β ο λή  ε ις  τη ν  ισ το ρ ία ν  τη ς  α ρ χ ιε π ισ κ ο π ή ς  Α χ ρ ίό ο ς ,  εν  
Π ε τ ρ ο υ π ό λ ε ι 1905, σ. 6-10). Α ν τ ίθ ετα , μ π ο ρ ώ  ν α  π ρ ο σ θ έ σ ω  μ ία  α κ ό μ η  μ ν ε ία  το υ  δ εύ τερ ο υ  Σ τε ιρ ιώ ν η  σε μ ια  
επ ισ το λ ή  του  Α π ο κ α ύ κ ο υ  π ρ ο ς  το ν  Δ ο κ ε ια ν ό , βλ. A u s d em  N ach lass  von  N .A . B ees, Π α ρ ά ρ τη μ α  τω ν  B N J  21 
(1971/76), σ. 86, στ. 21 · πρ β λ . π ε ρ α ιτ έ ρ ω  β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία  στο  ίδ ιο , σ. 184-185.
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ΤΟ ΕΥΡΗΜΑ IGCH 317 ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΙΑ ΤΟ 2ο ΑΙ. Π.Χ.*

Τ ο 1967, στα προσκτήματατου Νομισματικού Μουσεί
ου προστέθηκε ένα μικρό εύρημα από τη Ναύπακτο, 
«τμήμα πιθανόν ενός μεγαλύτερου διασκορπισθέντος 

θησαυρού». Αποτελείται από τέσσερα αργυρά νομίσματα: μία δραχμή Αθηνοιν Νέας Τεχνοτρο
πίας και τρία δηνάρια Ρωμαϊκής Δημοκρατίας.

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ  (Εικ.  1)

1. Δραχμή Αθηνών Νέας Τεχνοτροπίας. 136/5 π.Χ.
3,97 γρ., Τ.
Έμπρ. Κεφαλή Αθήνας με περικεφαλαία δ.
Όπ. Γλαυξ σε αμφορέα. Στο πεδίο ρόπαλο και Α ΘΕ

API ΗΡΑ 
ΣΤΟ 
ΗΡΑΚ 

Ω
Το νόμισμα ανήκει στη σειρά ΗΡΑ-ΑΡΙΣΤΟΦ της Μ. Thompson1, σ. 136, πίν. 34, αριθ. 344h, που τη χρο
νολογεί στο 168/7 π.Χ.
Σύμφωνα με τη νεότερη χρονολόγηση του O. Mórkholm* 1 2, η σειρά πρέπει να χρονολογηθεί στο 136/5 
π.Χ.

2 . Δηνάριο νομισματοκοπείου Ρώμης. 122 π.Χ.
3,83 γρ., «- .
Έμπρ. Κεφαλή Ρώμης δ. Στο πεδίο αρ. RVF, προς τα κάτω. Στο πεδίο δ. X. Στικτός κύκλος.
Όπ. Έφιπποι Διόσκουροι δ. Στο πεδίο από κάτω Q. MINV. Στο έξεργο ROMA. Στικτός κύκλος.
RRC, σ. 296, 277, πίν. 39. Στο παράδειγμα που απεικονίζει ο Crawford η παράσταση της οπίσθιας όψης 
περιβάλλεται από κύκλο συνεχούς γραμμής.

3. Δηνάριο νομισματοκοπείου Ρώμης. 121 π.Χ.
3,81 γρ., ^  .

* Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στην κ. Μάντω Οικονομίδου για την παραχώρηση της δημοσίευσης του ευ
ρήματος και στην κ. Ηώ Τσούρτη για την πολύπλευρη βοήθεια της. Η παρουσίαση αυτή οφείλει πολλά στον 
κ. I. Τουράτσογλου, τον οποίο ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τις συμβουλές του.
Η μελέτη της κυκλοφορίας στην Αιτωλία αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης έρευνας με θέμα τη διείσδυση του 
ρωμαϊκού νομίσματος στον ελλαδικό χώρο, που έχει αρχίσει από την υπογράφουσα στο Κέντρο Ελληνικής και 
Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με την υπόδειξη και τη συνεργασία της κ. Μ. Οικο- 
νομίδου.

1 Μ. Thompson, The New Style Silver Coinage o f Athens (ANSNS 10), Νέα Υόρκη 1961.
2 O. Mdrkholm, The Chronology of the New Style Coinage of Athens, ANSM N  29 (1984), σ. 29-42. Τις χρονολο

γήσεις του έχουν ακολουθήσει έκτοτε οι περισσότεροι ερευνητές.

215



ΧΑΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΠΑΝΗ

Έμπρ. Κεφαλή Ρο')μης με περικεφαλαία δ. Στο πεδίο αρ. X. Στικτός κύκλος.
Όπ. Έφιπποι Διόσκουροι δ. Στο πεδίο από κάτω C. PLVT1. Στο έξεργο ROMA. Στικτός κύκλος.
RRC, σ. 296, 278, πίν. 39.

4 . Δηνάριο νομισματοκοπείου Ριόμης. 114 ή 113 π.Χ.
3,72 γρ„ 1.
Έμπρ. Δαφνοστεφής προτομή Ρώμης δ. Στο πεδίο δ. ROMA, προς τα πάνω. Αρ. X. Στικτός κύκλος.
Ό π. Ανδριάς στεφανηφόρου ιππε'α με θώρακα και ακόντιο στο δεξί χέρι, στηριζόμενος σε τρία τόξα.

Σε κυκλική διάταξη ΜΝ AEMILIO. Ανάμεσα στα τόξα LEP. Στικτός κύκλος.
RRC , σ. 305, 291, πίν. 40, όπου αναπτύσσεται και η ερμηνεία της απεικόνισης της τοξωτής βάσης του 
αγάλματος.

Συνεπώς, ως terminus post quem για την απόκρυψη του μικρού αυτού «θησαυρού» λαμβάνεται η 
χρονολογία κοπής του τελευταίου δηναρίου στο 114/3 π.Χ.
Αναφερόμενος στο ίδιο εύρημα, και συγκρίνοντάς το με τα παρόμοιας σύνθεσης των Στόβων 
και του Αγρίνιου, ο Crawford γράφει: «it would be extremely rash to argue for meaningful 
circulation of the denarius in Greece on the basis of these three hoards»3. Ο ίδιος, ωστόσο, εντο
πίζει τη σπουδαιότητά τους στο γεγονός ότι: «finally attest the very beginning of the arrivai of 
Roman coinage in the Greek World».
Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι εξίσου σημαντικό ίσως είναι το γεγονός ότι οι δύο από τους τρεις 
πρωιμότερους θησαυρούς με ρωμαϊκά δηνάρια που βρέθηκαν στον ελλαδικό χώρο προέρχονται 
από την περιοχή της αρχαίας Αιτωλίας.

Τα όρια της αιτωλικής χώρας ακολουθούσαν τη φυσική γεωμορφολογική διαίρεση από τις πα
ρυφές της Γκκύνας μέχρι τον Κορινθιακό κόλπο και από τον Αχελώο μέχρι τον Τυμφρηστό4. Οι 
δύο μεγάλοι ποταμοί, ο Αχελιυος δυτικά και ο Μόρνος ανατολικά, οριοθετούν την περιοχή που 
υπήρξε ο πυρήνας του αιτωλικού κράτους, στο οποίο προσαρτήθηκαν κατά καιρούς και γειτονι
κά εδάφη5.
Κύριο χαρακτηριστικό της αιτωλικής πολιτικής αποτελεί όχι μόνο το ενδιαφέρον για την ενί
σχυση του κράτους τους, αλλά κυρίως οι προσπάθειές τους να ρυθμίζουν τις τύχες και της υπό
λοιπης Ελλάδας, αποσκοπώντας στον έλεγχο ενός μεγάλου μέρους της. Πράγματι, έως το 226 
π.Χ. η Αιτωλική Συμπολιτεία, χρησιμοποιώντας άλλοτε βία και άλλοτε φιλικούς διακανονισμούς, 
αποτελεί μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις στον ελλαδικό χιόρο, με βλέψεις όχι μόνο σε αυτόν, 
αλλά και μακρύτερα, αν κρίνουμε από τη συμμετοχή των Αιτωλών στην εκστρατεία του Πύρρου 
στην Ιταλία το 280-275 π.Χ.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ερμηνευθούν και οι σχέσεις των Αιτωλών με τους Ρωμαίους. 
Σε όλες τις φάσεις της ελληνορωμαϊκής διαμάχης τήρησαν αμφίρροπη στάση, ενδιαφερόμενοι 
για τα συμφέροντά τους. Αρχικά, αποζήτησαν τη ρωμαϊκή συμμαχία6 και ενεπλάκησαν στον Α' 
μακεδονικό πόλεμο (215-205 π.Χ.), στο πλευρό της Ρώμης. Η Ναύπακτος αποτελεί ένα από τα

3 Μ. Crawford, Coinage and Money under the Roman Republic, Λονδίνο 1985, σ. 128.
4 S. Bommelje - P.K. Doom et al.,Aetolia and the Aetolians. Towards an Interdisciplinary Study o f a Greek Region 

(Studia Aetolica 1), Ουτρέχτη 1987, o. 9.
5 Η αιτωλική κυριαρχία σε περιοχές της Λοκρίδας αρχίζει το 338, όταν ο Φίλιππος τους παρεχώρησε τη Ναύ

πακτο και άλλες μικρότερες πόλεις. Η κατάκτηση ολοκληρώθηκε με την εγκατάσταση των Αιτωλιών στους Δελ
φούς το 290, οπότε και απέκτησαν τον έλεγχο όλης της δυτικής Λοκρίδος, ε'ως το 190 π.Χ. Βλ. σχετικά L. Lerat, 
Les Locriens de TOuest, Παρίσι 1952, σ. 66, 69, 70, 85.

6 Για την κριτική που ασκήθηκε από τους σύγχρονους τους για αυτή τη στάση υπέρ αλλοφύλων, βλ. F.W. 
Walbank, Polybius and Rome’s Eastern Policy, JRS 53 (1963), σ. 8-9. Για όλη αυτή την περίοδο, βλ. Μ. Holleaux,
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σημαντικότερα ορμητήρια του στόλου, ενώ όλη η περιοχή αναστατώνεται από τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις. Η φάση αυτή έληξε με τη σύναψη συμμαχίας με τον Φίλιππο το 206 π.Χ.
Στο Β' μακεδονικό πόλεμο (200-196 π.Χ.) οι Αιτωλοί συμπράττουν ακόμη μια φορά με τους Ρω
μαίους. Οι ρυθμίσεις ωστόσο τοον ελληνικών πραγμάτων το 196 π.Χ. από τον Τ.Κ. Φλαμινίνο δεν 
τους ικανοποίησαν αρκετά, οπότε στράφηκαν στον Αντίοχο, τον οποίο προσκάλεσαν στην Ελλά
δα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο Συριακός πόλεμος (192/1 π.Χ.). Η τελευταία τους συμμαχία 
απέβη ατυχής, και μετά την ήττα του Αντιόχου στις Θερμοπύλες, το 191, αναγκάζονται να κατα
φύγουν στη Ναύπακτο, για να οργανώσουν την αντίστασή τους. Αλλά και οι Ρωμαίοι δεν έμειναν 
αδρανείς. Ο Μ.Α. Γλαβρίων (Μ. Acilius Glabrio) μετά από μια δύσκολη πορεία από τα αφύλα- 
χτα περάσματα της Οίτης, όπου πρόσφερε θυσίες στην Πυρά του Ηρακλέους, έφθασε στη Ναύ
πακτο την οποία πολιόρκησε επί δύο μήνες. Μια δεύτερη ρωμαϊκή επιχείρηση εκδηλώθηκε στην 
Άμφισσα, ενώ συγχρόνως τα στρατεύματα των Αχαιών λεηλατούσαν τα αιτωλικά παράλια απέ
ναντι από την Πελοπόννησο. Οι Αιτωλοί αναγκάστηκαν να υποκύψουν στους Ρωμαίους χάνο
ντας όλες τις έως τότε κτήσεις τους.
Στον Γ' μακεδονικό πόλεμο (171-168 π.Χ.) οι Αιτωλοί ξαναβρέθηκαν στο πλευρό των Ρωμαίων. 
Αυτή τη φορά όμως, μετά τη μάχη της Πύδνας, το 168 π.Χ., οι Ρωμαίοι γίνονται απόλυτοι κύριοι 
της περιοχής και καθορίζουν τα πράγματα της Ελλάδας σε νέες βάσεις, ανεξάρτητα από τις αι- 
τωλικές βλέψεις.
Από το 168 έως το 146 π.Χ. οι φιλολογικές μαρτυρίες για την πολιτική των Αιτωλίαν είναι ελάχι
στες, ενώ η περιοχή δεν παύει να σπαράσσεται από συγκρούσεις. Γνωρίζουμε ότι οι Ρωμαίοι 
διαμεσολαβούν σε κάποια διαμάχη τους με τους Θηβαίους, ενιύ o A. Gabinius, πρέσβυς του Μέ- 
τελλου στους Αχαιούς εγκαθίσταται στη Ναύπακτο. Από τις αρχαιολογικές μαρτυρίες φαίνεται 
όμως ότι η ειρήνη που επήλθε στην περιοχή με την ολοκληρωτική επικράτηση των Ρωμαίων βοή
θησε στην οικονομική ανάκαμψη της περιοχής. Όπως αναφέρει ο Μ. Πετρόπουλος7: «πλούσια 
κινητά ευρήματα, αγάλματα, επιγραφές και χρυσά κτερίσματα σε τάφους του 2ου και 1ου π.Χ. 
αι. δείχνουν την αύξηση του πληθυσμού και την άνοδο του βιοτικού του επιπέδου».
Η περιοχή επλήγη εκ νέου από αιματηρές συγκρούσεις στον Ιο αι. π.Χ. Στα 57-55 π.Χ., η Ναύ
πακτος, όπως και άλλες πόλεις της Αιτωλίας, λεηλατήθηκε, από τις άγριες ορεσίβιες φυλές των 
Αγραίων και των Δολόπων, που είχαν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους από 
τον L. Calpurnius Piso, το ρωμαίο κυβερνήτη της Μακεδονίας.
Από το 50 π.Χ. η περιοχή έγινε θέατρο των πολεμικιόν συγκρούσειυν του Καίσαρα με τον Πο- 
μπήιο, ο οποίος διατηρούσε στρατεύματα στην Αιτωλία και είχε εγκαταστήσει φρουρές στη 
Ναύπακτο και στην Καλυδωνία. Με την άφιξη του Καίσαρα, οι Αιτωλοί του ζήτησαν να παρέμ- 
βει, εκδιώκοντας τις φρουρές του Πομπηίου, ενώ ομάδες Αιτωλών και Λοκριόν ενώθηκαν με τα 
στρατεύματά του και εισέβαλαν στη Θεσσαλία. Αιτωλοί άλλωστε βρίσκονται ανάμεσα στις δυ
νάμεις του Καίσαρα και στη μάχη των Φαρσάλων το 48 π.Χ.
Η νίκη του Οκταβιανού στο Άκτιο το 31 π.Χ. άλλαξε ολοκληρωτικά το ρυθμό της ζωής των ελ
ληνικών πόλεων και επέφερε ριζικές αλλαγές στη φυσιογνωμία της περιοχής. Πληθυσμοί μετα
κινήθηκαν και εδάφη της άλλοτε κραταιάς Αιτωλικής Συμπολιτείας προσαρτήθηκαν στις νεο- 
ιδρυμένες αποικίες της Νικόπολης αρχικά και της Πάτρας αργότερα. Οι συγγραφείς μιλούν για 
ερήμωση της περιοχής.

Rome, la Grèce et les monarchies hellénistiques au Ille siècle avant J.-C. (273-205), Παρίσι 1969, σ. 208 κ.ε., κα- 
θώς και το νεότερο ε'ργο του E.S. Gruen, The Hellenistic World and the Coming o f Rome, I-II, Berkeley 1984.
Η Αιτωλοακαρνανία κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, Πρακτικά A ' Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου Αιτω
λοακαρνανίας, Αγρίνιο (21-23/10/1988), 1991, σ. 93-124, και ιδιαίτερα σ. 122.
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Οι νομισματικές ωστόσο μαρτυρίες δεν είναι τόσο εύγλωττες όσο οι ιστορικές πηγές. Θα πρέπει 
να επισημανθεί ότι η εικόνα που παρέχει η νομισματική κυκλοφορία απέχει κατά πολύ από αυ
τή των αρχαιολογικιόν ευρημάτων, όπως την περιγράφει ο Μ. Πετρόπουλος. Προφανιύς, η κατά
σταση που επικρατούσε σε αυτά τα ταραγμένα χρόνια δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να απο
δοθεί με σαφήνεια. Είναι πιθανό η αποκάλυψη των σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων να 
αποδεικνύει την ύπαρξη ατόμων που είχαν συγκεντρώσει αρκετό πλούτο, ωστόσο το μεγαλύτε
ρο μέρος του πληθυσμού πρέπει να εξακολουθούσε να επιβιώνει από την εκμετάλλευση της γης. 
Η παρουσία, άλλωστε, των ρωμαϊκοόν στρατευμάτων μπορεί να επέφερε την ειρήνευση ανάμεσα 
στα αλληλοσπαρασσόμενα ελληνικά φύλα, είναι προφανές όμως ότι θα απομυζούσε σημαντικό 
μέρος της τοπικής παραγωγής, χωρίς το αντίστοιχο οικονομικό αντίκρισμα.
Τα λιγοστά νομισματικά ευρήματα της περιοχής, που χρονολογούνται στο 2ο αι. π.Χ. αποδεικνύουν 
μιας περιορισμένης έκτασης κυκλοφορία, όπως έχει ήδη επισημάνει ο Crawford8: «local coinage 
predominant in late 3rd and early 2nd c., with a little material from Boeotia and the Peloponnese», ει
κόνα που παρατηρείται και σε όλο το 2ο αι, π.Χ.
Μπορούν να διακριθούν δύο κατηγορίες «θησαυριύν»: οι αμιγώς ελληνικοί, ενδεικτικοί της νο
μισματικής κατάστασης που επικρατούσε στην περιοχή, και αυτοί που περιλαμβάνουν και ρω
μαϊκά νομίσματα και οι οποίοι αποτελούν ενδείξεις της διείσδυσης του ρωμαϊκού νομίσματος 
στο τμήμα αυτό της Κεντρικής Ελλάδας.
Στην πρώτη περίπτωση αναφέρουμε τα ευρήματα:
-  CH I, 76, από το Αγρίνιο, του πρώιμου 2ου αι. π.Χ., με νομίσματα της Αιτωλικής Συμπολιτείας, 
Σικυώνος, Λοκρίδος, Χαλκίδος και Βοιωτίας.
-  IGCH 312, από το Ματσούκι, κοντά στο Αγρίνιο, με νομίσματα της Ακαρνανικής Συμμαχίας 
και των Οινιαδών, που χρονολογείται στο 2ο αι. π.Χ.
-  IGCH 238 / CH II, 85, με τόπο εύρεσης τη θαλάσσια περιοχή του Γαλαξειδίου, και με νομίσμα
τα Μακεδονίας, Αλεξάνδρου Γ', Κασσάνδρου, Δη μητριού Β', Φιλίππου Ε', Περσέως και Αμφι- 
πόλεως. Το εύρημα αυτό προέρχεται από ναυάγιο, που χρονολογείται στο 168 π.Χ., εποχή του Γ' 
μακεδονικού πολέμου9 και δεν είναι ενδεικτικό της νομισματικής κυκλοφορίας στην περιοχή.
-  IGCH 244, από τη Ναύπακτο, χρονολογούμενος στα 175-150 π.Χ., με νομίσματα Αιτωλίας και 
Οιταίων.
-  CH IV, 54, από την Καλυδώνα, αποτελούμενος από νομίσματα Σικυώνος, Οπουντίων Λοκρών, 
Αχαϊκής Συμπολιτείας, Άργους και Μεγαλόπολης, με χρονολογία απόκρυψης στα 165-147 π.Χ.
-  1GCH 271, από το Αγρίνιο10 11. Πρόκειται για το σύνολο των ελληνικών νομισμάτων του γνωστού 
«θησαυρού»11 αποτελούμενου από νομίσματα Αινιάνων, Ααμίας, Οιταίων, Θεσσαλικής Συμμα
χίας, Αιτωλίας, Οπουντίων Αοκρών, Φωκίδος, Βοιωτίας, Χαλκίδος, Ιστιαίας, Αθηνών, Αίγινας, 
Αχαϊκής Συμπολιτείας, Σικυοόνος, Μεσσήνης, Άργους, Μεγαλόπολης και Κύμης. Η απόκρυψη 
και αυτού του ευρήματος τοποθετείται στην ίδια περίοδο (165-147 π.Χ.) όπως και του προηγού
μενου και συνδέεται με μια σειρά γεγονότων που συντάραξαν την Αιτωλία12.

8 Μ. Crawford, ό.π. (υποσημ. 3), σ. 123.
9 Δρόσος Κραβαρτόγιαννος, Ενδείξεις περί ναυμαχίας στην Ανεμοκάμπη μεθ’ ευρήματος μακεδονικών νομι

σμάτων δ'-β'αι. π.Χ., Τετράμηνα 6/7 (1975), σ. 3-7.
1(1 Μ. Thompson, The Agrinion Hoard (ANSNNM  159), Νέα Υόρκη 1968.
11 Ακολουθείται η άποψη tow I. Τουράτσογλου, Η. Τσούρτη, Θησαυροί τριωβόλων Αχαϊκής Συμπολιτείας, εις 

Αρχαία Αχαΐα και Ηλεία (Μελετήματα 13), Αθήνα 1991, σ. 174, σημ. 8, ότι το εύρημα αποτελείται από δύο ξε
χωριστά σύνολα νομισμάτων.

12 Βλ. ό.π., σ. 174.
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-  IGCH 266, από την Κόνισκα, κοντά στον Θερμό, με νομίσματα Αινιάνων, Φωκίδος, Οπουντίων 
Λοκρών, Χαλκίδος, Αίγινας, Σικυώνος, Αχαϊκής Συμπολιτείας, Αίγινας, Ηλιδος και Πτολεμαί
ου Α', με χρονολογία απόκρυψης στο 150 π.Χ.13, που συνδέεται με την καταστροφή στον Ισθμό. 
Τα ευρήματα στα οποία βρίσκονται ρωμαϊκά νομίσματα είναι ελάχιστα.
Το 1886, ο Β. Στάης ανέφερε στο Δελτίον14 ότι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στη Βλαχομάνδρα, 
περιοχής Ναυπάκτου, «τριάκοντα αργυρά νομίσματα [Σικυώνος, Χαλκίδος, Ήλιδος και Αυσι- 
μάχου], έτι δέ τέσσαρα χαλκά, ών τό μέν Ρώμης, τά δέ λοιπά τρία τελείιος έφθαρμένα». Δυστυχούς, 
δεν γίνεται με σαφήνεια αντιληπτό εάν πρόκειται για ενιαίο εύρημα, ή εάν είναι διασκορπισμέ
να νομίσματα που βρέθηκαν στην περιοχή. Στην πριυτη περίπτωση, η απόκρυψή του, με βάση το 
νόμισμα του Λυσιμάχου, θα μπορούσε να τοποθετηθεί στα χρόνια του Α' μακεδονικού πολέμου. 
Αρκετά προβληματική υπήρξε και η σύνθεση του «θησαυρού» του Αγρίνιου, IGCH 271, σχετικά 
με τη συνύπαρξη ή όχι των ελληνικών και ρωμαϊκών νομισμάτων. Θεωρώντας πιθανότερη την 
υπόθεση των δύο διαφορετικών συνόλων, πιστεύουμε ότι η κατάχωση των ρωμαϊκών νομισμάτων 
έγινε κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Στο παράρτημα της δημοσίευσης του «θησαυρού» στο 
ΝΝΜ, οι R. Thomsen και Μ. Crawford είχαν προτείνει το 135 π.Χ. ως χρονολογία απόκρυψης των 
ρωμαϊκών δηναρίων15 *. Ωστόσο, με βάση τη χρονολογία της τελευταίας κοπής που συμπεριλαμβά- 
νεται, του Q. Pilipus, τον οποίο ο Crawford1'1 το 1974 τοποθέτησε στο 129 π.Χ., θα πρέπει να με
τατεθεί και η απόκρυψη του θησαυρού μερικά χρόνια αργότερα, λίγο μετά το 130 π.Χ.
Ο τελευταίος χρονολογικά «θησαυρός» είναι ο IGCH 317, από τη Ναύπακτο, ο οποίος τοποθε
τείται μετά από το 114/3 π.Χ.
Θα πρέπει να σημειοχτουμε ότι ελάχιστα ρωμαϊκά νομίσματα βρέθηκαν διάσπαρτα σε όλη την 
περιοχή17, η ύπαρξη παν οποίων δεν αποδεικνύει τίποτε περισσότερο από την παρουσία Ρω- 
μαίων18.
Από αυτά, τα παλαιστερα βρέθηκαν στην Πυρά του Ηρακλέους. Πρόκειται για μια sextans του 
211-2Θ8 π.Χ., του τύπου της κεφαλής Ερμού / πρώρας, που παρουσιάζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
ότι είναι επικεκομμένη σε νόμισμα του Ιέρωνα Β' των Συρακουσών19. Βρέθηκε επίσης ένα ασ- 
σάριο του 169-158 π.Χ. του τύπου Ιανός / πρώρα20. Φαίνεται ότι η Πυρά του Ηρακλέους αποτε
λούσε προσκύνημα για τους Ρωμαίους που βρίσκονταν στην περιοχή, όπως μαρτυρεί και η τελε
τή θυσιών που προσέφερε ο Μ.Α. Glabrio στην πορεία του το 191 π.Χ. για την πολιορκία της 
Ναυπάκτου21. Αντίθετα, τα υπόλοιπα ρωμαϊκά νομίσματα που βρέθηκαν χρονολογούνται αργό
τερα, στον Ιο αι. π.Χ.

13 Για τους τρεις τελευταίους «θησαυρούς», όπου συνυπάρχουν νομίσματα της Αχαϊκής Συμπολιτείας, ακολου
θούνται οι χρονολογήσεις που προτάθηκαν από τους I. Τουράτσογλου, Η. Τσούρτη, ό.π.

14 ΛΔ 1889, Ε, σ. 103, αριθ. 5.
15 Μ. Thompson, ό.π. (υποσημ. 10), σ. 127.
1,1 RRC , 259, σ. 284-285.
17 Οι πληροφορίες για τα μεμονωμένα ευρήματα προέρχονται από το Αρχείο Κυκλοφορίας του Νομισματικού 

Μουσείου, όπου έχουν γίνει και οι ταυτίσεις.
18 Για τις πρωιμότερες σχέσεις ανάμεσα στις ελληνικές και τις ρωμαϊκές περιοχές, καθώς και για την έντονη πα

ρουσία Ρωμαίων και Ιταλιωτών εμπόρων στο Αιγαίο, ιδιαίτερα στον 4ο και 3ο αι. π.Χ., βλ. F.W. Walbank. ό.π. 
(υποσημ. 6), σ. 2, 3.

19 RRC, σ. 169, 69.6a. Για τον τύπο του Ιέρωνα, βλ. SNG Cop., 844 κ.ε.
20 RRC, σ. 243, 195.1.
21 Στην ίδια περίοδο χρονολογούνται τα λιγοστά χάλκινα ρωμαϊκά νομίσματα που βρέθηκαν στους Δελφούς, 

οι οποίοι τελούσαν υπό αιτωλική κυριαρχία από το 290 π.Χ. Πρόκειται για μία sextans που χρονολογείται μετά 
το 211 π.Χ., του τύπου Ερμής / πρώρα. RRC, σ. 159, 6, μία semis του 179-170 π.Χ., του τύπου Ζευς / πριόρα, RRC, 
σ. 226, 162.4 και ένα ασσάριο, χρονολογούμενο στα 155-149 π.Χ., του τύπου Ιανός / πρώρα, RRC, σ. 253, 212.
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ΠΙΝΑΚΑΣ I. Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΙΑ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΑ CH1,76 IGCH 312 IGCH 238 IGCH 244 CH IV, 54 IGCH 271 IGCH 266 IGCH 21 \ IGCH 2X1
CH II, 85

Αιτωλίας X X X

Οιταίων X X

Λοκρίδος
Οπουντίων
Ακαρνανικής Συμμαχίας

X

X

X X X

Οινιαδών
Φωκίδος

X

X X

Αινιάνων X X

Θεσσαλικής Συμμαχίας X

Σικυώνος X X X

Αργους X X

Μεγαλόπολης
Αιγών

X X

X

Μεσσηνίας X

Αχαϊκής Συμπολιτείας X X X

Ήλιδος X

Βοιωτίας X X

Λαμίας X

Χαλκίδος X X X

Ιστιαίας X

Κύμης X

Αθηνών X X X

Αίγινας X X

Μακεδονίας X

Πτολεμαίου Α' 
Ρωμαϊκής Δημοκρατίας

X

X X

Από τις ανασκαφές του καθηγητή I. Παπαποστόλου στο ιερό του Θερμού προέρχεται ένα δηνά
ριο, του L. PISO L.F. LN. FRUGI, νομισματοκοπείου Ρώμης, του 90 π.Χ.22.
Τέλος, σε ανασκαφή της Εφορείας σε οικόπεδο της Αταλάντης βρέθηκε ένα ακόμη δηνάριο του 
L. PAULLUS LEPIDUS, νομισματοκοπείου Ρώμης, του 62 π.Χ.23.
Καταλήγοντας, για να αποκαταστήσουμε την εικόνα της νομισματικής κυκλοφορίας στην περιο
χή και την εμβέλεια της ισχύος του ρωμαϊκού νομίσματος, πρέπει να διερευνήσουμε το υλικό 
που έχει διασωθεί από τον 3ο έως τον Ιο αι. π.Χ. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι παρά 
τους πολιτικούς κλυδωνισμούς και τις συνεχείς πολεμικές συγκρούσεις που αναστάτωναν την πε
ριοχή, η νομισματική κυκλοφορία φαίνεται να διαταράχθηκε πολύ λίγο.

22 σ. 340, 340.1.
23 415.1. Πρόκειται για απόγονο του Ε  Αεηυΐίι^ Ραιιΐΐιις, του νικητή στην Πύδνα το 168. Οι τρεις αιχμάλω

τοι που απεικονίζονται στην οπίσθια όψη του δηναρίου αντιπροσωπεύουν πιθανότατα τον Περσέα και τους 
γιους του.
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ΠΙΝΑΚΑΣ II. ΡΩΜΑΪΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΙΑ

Πυρά Ηρακλέους ανοϊνυμα ΧΑ 211-208
169-158

«Θησαυρός» Αγρίνιου Ανώνυμα
CN.DO 189-180
ΝΑΤ 155
L. SAUF 152
Ρ. SULA 151
FLAUS 150
ΝΑΤΤΑ 149
C. ANTESTI 147
A. SPURI 139
C. RENI 138
Ρ. PAETUS 138
L. ANTES GRAG 136
Μ. ΒΑΕΒΙ Q. F. TAMPIL 136
C. SERVEILI M.F. 136
L. TREBAN1 135
ΤΙ. MINUCI C.F. AUGURINI 134
Μ. ΟΡΕΙΜΙ 131
Q. PILIPUS 129

«Θησαυρός» Ναυπάκτου Q. MINU RUF 122
C. PLUTI 121
ΜΝ. AEMILIO LEP 114/3

Θερμό L. PISO L.F. LN. FRUGI 90

Αταλάντη L. PAULLUS LEPIDUS 62

Στη διάρκεια του 3ου και 2ου αι. π.Χ. η οικονομία της περιοχής στηρίζεται στα τοπικά νομίσμα
τα και στα νομίσματα των γειτονικοόν περιοχών, ιδιαίτερα της Πελοπόννησου, της Βοιωτίας και 
της Εύβοιας. Στα μέσα του 2ου αι. σημαντική αρχίζει να γίνεται και η παρουσία των νομισμάτων 
της Αχαϊκής Συμπολιτείας.
Τα ρωμαϊκά νομίσματα εμφανίζονται ήδη από τον 3ο αι. π.Χ., δεν αποτελούν όμως παρά τυχαία 
ευρήματα, αποτέλεσμα της φυσικής παρουσίας Ρωμαίων στην περιοχή. Ρωμαίοι ή Ιταλιώτες ή 
Έλληνες που είχαν γυρίσει από την Ιταλία, ακολουθώντας πιθανούς τον Πύρρο στην εκστρατεία 
του, επισκέπτονται το χώρο της Πυράς του Ηρακλέους, ή το ιερό των Δελφών.
Το κύριο μέρος των ρωμαϊκών νομισμάτων χρονολογείται στο 2ο αι. π.Χ.24, στον οποίο τοποθε
τείται η απόκρυψη των «θησαυρών» του Αγρίνιου και της Ναυπάκτου. Και στους δύο, ιδιαίτερα

24 Για την κυκλοφορία του ρωμαϊκοί' νομίσματος σε αυτή την περίοδο, βλ. M.J. Price, στο The Coinage o f the 
Roman World in the Late Republic (εκδ. A.M. Burnett, M.H. Crawford) {BAR 326), 1987, o. 99.
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σε αυτόν του Αγρίνιου, που είναι μεγαλύτερος, μπορούμε να διακρίνουμε, ανάλογα με τη χρο
νολογία των αρχόντων, μικρές ομάδες. Στο εύρημα του Αγρίνιου οι κοπές αρχίζουν από το 189- 
180 π.Χ., και, μετά από ένα κενό, ξαναεμφανίζονται από το 155 έως το 147, κατόπιν ένα δεύτε
ρο κενό και οι κοπές από το 139 φθάνουν έως το 131 και το 129. Σε μικρότερη κλίμακα, αλλά 
στην ίδια λογική κινείται και το εύρημα της Ναυπάκτου με δύο ομάδες, οτα 122/1 η πριότη και 
στα 114/3 π.Χ. η δεύτερη. Αίγο νεότερος ο «θησαυρός» της Ναυπάκτου, και κατά πολύ μικρότε
ρος, έχει ωστόσο κοινά χαρακτηριστικά με αυτόν του Αγρίνιου. Και τα δύο ευρήματα αποτελούν 
προφανώς προϊόν αποθησαυρισμού σε ισχυρό νόμισμα πραγματικής αξίας, την οποία θα τη δια
τηρούσε μέσα στις σκληρές ανακατατάξεις του 2ου αι. π.Χ.
Στον Ιο αι. π.Χ., τέλος, η εικόνα αλλάζει ριζικά. Δεν ανευρίσκονται πλέον «θησαυροί», ενώ τα 
λιγοστά ρωμαϊκά νομίσματα δείχνουν την παρουσία Ρωμαίων οε διάφορες περιοχές. Προφανώς 
η ερήμωση της περιοχής για την οποία κάνουν λόγο οι συγγραφείς μετά από τα γεγονότα του 
Ακτίου είχε ξεκινήσει πολύ ενωρίτερα. Οι εμφύλιοι πόλεμοι των ρωμαίων στρατηγών που είχαν 
εγκαταστήοει τα στρατεύματά τους στην περιοχή στέρησαν από τους κατοίκους της και τις τε
λευταίες οικονομικές δυνατότητες.
Από τις ενδείξεις που μας παρέχουν οι «θησαυροί» μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μέσα στο 2ο 
αι. π.Χ. το ρωμαϊκό νόμισμα είχε γίνει αποδεκτό από τους πληθυσμούς της περιοχής, παράλληλα 
με τα τοπικά νομίσματα. Η μεγάλη εξάλλου πραγματική αξία των δηναρίων τα έκανε ιδανική επι
λογή σε περιπτώσεις αποθησαυρισμού. Οπωσδήποτε βέβαια, η οικονομική του εμβέλεια δεν 
έφθασε ποτέ στα επίπεδα των ισχυρών ελληνικών νομισματοκοπείων της περιόδου, όπως άλλω
στε παρατηρείται σε όλη την Ελλάδα. Είναι εξάλλου γνωστή η νομισματική πολιτική, ή μάλλον, η 
έλλειψη νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της Ρώμης σε αυτή την εποχή. Θα πρέπει ωστόσο να 
τονίσουμε, έχοντας υπόψη και τη σχεδόν παντελή έλλειψη ευρημάτων από τον Ιο αι, π.Χ., ότι εί
ναι πολύ πιθανό οι αυξημένες ρωμαϊκές ανάγκες, αποτέλεσμα των στρατιωτικής κυρίως φύσεως 
δραστηριοτήτων τους, να καλύπτονταν περισσότερο με αρπαγές, λεηλασίες ή υποχρεοπικές δω
ρεές, παρά με αγοραπωλησίες, οι οποίες απαιτούσαν κοινώς αποδεκτό νόμισμα.
Επιπλέον, η αυξημένη ή μη παρουσία ρωμαϊκών δηναρίων δεν αποτελεί μόνον ένδειξη της χρή
σης τους στον ορισμένο χοίρο, αλλά και δείκτη του ρυθμού παραγωγής τους. Είναι γνωστό ότι 
από το 157 π.Χ. παρατηρείται μια εντυπωσιακή αύξηση της νομισματικής παραγωγής στη Ρώμη, 
σχεδόν δεκαπλασιασμός της, η οποία μειώνεται σημαντικά στο διάστημα 57-50 π.Χ.25. Συνεπώς, 
η παρουσία των δηναρίων σε άλλες περιοχές καθρεπτίζει και τη ροή τους από το νομισματοκο
πείο της Ρώμης. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτή η στρατηγική, οι αιτίες και τα αποτελέ
σματα της οποίας δεν μας ενδιαφέρουν εδώ, οφείλει να αποδεσμευθεί από τη νομισματική πολι
τική, καθόσον είναι γνιοστό ότι στον Ιο αι, π.Χ. η Ρώμη είχε αρχίσει να ενδιαφέρεται σοβαρά για 
τη νομισματική διείσδυση στις ανατολικότερες περιοχές.

25 K. Hopkins, Taxes and Trade in the Roman Empire (200 B.C.-A.D. 400),JRS 70 ( 1980), a. 106, 111.
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S u m m a ry

THE FIND IG C H  317
AND THE COINAGE IN CIRCULATION
IN AETOLIA IN THE SECOND CENTURY BC

The discovery of the small find IGCH 317 from Naupaktos is made the occasion of a recons- 
truction of the coinage in circulation in Aetolia in the second century BC, a period of considerable 
upheaval and Roman intervention in the region.
During the third and second centuries BC the economy of the region was based on local coinages 
and the coinages of neighbouring areas, especially of the Peloponnese, Boeotia and Euboea. In 
the middle of the second century, coins of the Achaean Confederacy are also found in significant 
numbers.
Roman coins first make their appearance as early as the third century BC, but only as chance finds, 
the result of the presence of Romans in the area. The bulk of the Roman coins date from the 
second century BC, to which is assigned the concealment of the Agrinion and Naupaktos hoards. 
Both these finds are presumably the result of hoarding wealth in the form of hard currency of real 
value, which it would retain during the harsh upheavals of the second century BC.
In the first century BC, finally, the picture changes radically. Hoards are no longer found, and the 
few Roman coins reveal the presence of Romans in various areas. The abandonment of the region 
after the battle of Actium, attested by the ancient authors, had clearly begun earlier. The civil wars 
between the Roman generals who installed their armies in the region deprived the inhabitants of 
their last economic potential.

Ch. Papageorgiadou Bani
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Εικ. 1. Εύρημα Νανπάκτον, IGCH 317.
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ΜΙΑ ΠΡΩΙΜΗ ΧΑΛΚΙΝΗ ΦΩΚΙΚΗ ΚΟΠΗ

Σ τις ανατολικές παρυφές της κωμόπολης Κάτω Τιθο- 
ρέα Λοκρίδος και σε έκταση 300 περίπου στρεμμά
των απλώνονται τα λείψανα μιας αρχαίας φωκικής 

πόλης. Τα λείψανα αυτά, άγνωστα στη βιβλιογραφία1, αποδόθηκαν για πρώτη φορά από το γρά- 
φοντα: στην πόλη των Πεδιέων.
Οι Πεδιείς βρίσκονταν, σύμφωνα με την αφήγηση του Ηροδότου1 2 3, μαζί με τους Τριτείς, ανάμεσα 
στη Νεώνα και στην Ελάτεια και καταστράφηκαν από τον Ξέρξη μετά την παραβίαση του στενοί') 
των Θερμοπυλών. Ξαναχτίστηκαν το 478 π.Χ. Από μια επιγραφή του Δελφικού ιερού4 μαθαίνου
με ότι το 358 π.Χ. συμμετέχουν στον έρανο για την ανοικοδόμηση του ιερού του Απόλλωνα με το 
ποσό των 30 δραχμών.
Το 346 π.Χ., με τη λήξη του 3ου ιερού πολέμου, καταστρέφονται, ακολουθώντας την κοινή μοίρα 
που όρισε η απόφαση του Αμφικτυονικού Συνεδρίου για όλες τις φωκικές πόλεις εκτός από τις 
Άβες5. Έκτοτε δεν ξαναγίνεται λόγος στις αρχαίες πηγές για τους Πεδιείς, πράγμα που συνηγο
ρεί στην άποψη ότι δεν ξαναχτίστηκαν μετά την κατασκαφή του 346 π.Χ.
Στη συλλογή του γράφοντος ανήκουν έντεκα νομίσματα που προέρχονται από την επιφάνεια της 
πόλης αυτής και αποτελούν, μαζί με άλλα ευρήματα, το αποδεικτικό υλικό μιας μελέτης ιστορι
κής τοπογραφίας που ήδη εκπονείται.
Πρόκειται για τα εξής, κατά την καθιερωμένη σειρά, νομίσματα:

I. Χάλκινο Ηράκλειας.
Έμπρ. Κεφαλή λέοντος προς δ.
Ό π. Ρόπαλο Ηρακλή όρθιο στο μέσον. Στο πεδίο δ. ΗΡΑ, αρ. δύο φύλλα κισσού που βλέπουν αντί

θετα.
Χρονολογία κοπής: Πριν από το 427 π.Χ. Βλ. Ε. Rogers, The Copper Coinage o f Thessaly, Λονδίνο 1932, 
αριθ. 252.
16/15 χιλ., 4,63 γρ.

2 . Χάλκινο Φαρσάλου.
Έμπρ. Νεανική ανδρική κεφαλή προς δ.
Όπ. Προτομή ίππου, όρθια προς αρ.
Χρονολογία κοπής: Γύρο) στα 440-344 π.Χ. Βλ. Ε. Rogers, ό.π., αριθ. 509-510.
11/10 χιλ., 1,155 γρ.

1 Φ. Ντάσιος, Συμβολή στην τοπογραφία της αρχαίας Φωκίδος, Φωκικά Χρονικά Δ' (1992), σ. 40-41.
2 Α. Παπαδημητρΐου, Η Τιθόρα και τα ιερά της. Προσπάθεια στην ιστορική τοπογραφία, ΑΔ 33 (1978), Μελέ

τες, σ. 128 και σχέδ. 1. Ο ίδιος, Τιθόρα, I. Αθήνα 1991, σ. 18 και σημ. 22.
3 Ηροδ., Θ, 33.
4 α ο ,  II, 1989, σ. 21.
5 Παυσ., Φωκικά, I, 32.
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3. Οβολός Φωκίδος.
Έμπρ. Κεφαλή ταύρου κατά μέτωπο. Στο πεδίο αρ. Φ .δ . Ο.
Όπ. Προτομή αγριόχοιρου προς δ., που προβάλλει το ε'να πόδι.
Χρονολογία κοπής: Γύρω στα 485-480 π.Χ. Βλ. R.T. Williams, The Silver Coinage o f the Phokians, Λον
δίνο 1972, Period I, Section 4.
10/6 χιλ., 1,01 γρ.

4. Ημιωβόλιον Φωκίδος.
Έμπρ. Προτομή ταυρου προς δ.
Ό π. Κορινθιακό κράνος.
Χρονολογία κοπής: Γύρω στα 485-480 π.Χ. Βλ. R.T. Williams, ό.π.. Period I, Section 4.
8/6 χιλ., 0,31 γρ.

5. Οβολός Φωκίδος.
Έμπρ. Κεφαλή ταύρου κατά μέτωπο. Στο πεδίο αρ. Ο.
Ό π. Προτομή αγριόχοιρου προς δ. με αραιή χαίτη, που προβάλλει τα δύο πόδια.
Χρονολογία κοπής: Γύρω στα 449-447 π.Χ. Βλ. R.T. Williams, ό.π., Period III, Section 12.
10/10 χιλ., 0,79 γρ.

6. Οβολός Φωκίδος.
Έμπρ. Κεφαλή ταύρου κατά μέτωπο.
Ό π. Προτομή αγριόχοιρου προς δ., που προβάλλει το ένα πόδι, Στο πεδίο αρ. Φ, δ. Ο.
Χρονολογία κοπής: Γύρω στα 449-447 π.Χ. Βλ. R.T. Williams, ό.π., Period III, Section 12.
10/9 χιλ., 0,85 γρ.

7. Χάλκινο Φωκίδος (Ε ικ. 1).
Έμπρ. Κεφαλή ταύρου κατά μέτωπο, διακοσμημένη με Ουσιαστική ταινία που τρέχει πάνω από τα φρύ

δια, πίσω από τα κέρατα και κάτω από τα αυτιά (βουκράνιο).
Όπ. Προτομή επιμήκης αγριόχοιρου προς δ., που προβάλλει τα δύο πόδια. Στο πεδίο πάνω αριστε

ρά Φ Π .
Χρονολογία κοπής: Ο προσδιορισμός της χρονολογίας κοπής του νομίσματος αυτού αποτελεί το βασι
κό στόχο του παρόντος δημοσιεύματος (βλ. παρακάτω).
14/13 χιλ., 1,68 γρ.

8. Οβολός Τανάγρας.
Έμπρ. Βοιωτική ασπίδα.
Ό π. Προτομή ημιόνου προς δ., που προβάλλει τα δύο πόδια. Στο πεδίο αρ. τ ,  δ. A .
Χρονολογία κοπής: Γύρο) στα 387-374 π.Χ. Βλ. SNG  Cop., 225.
10/10 χιλ., 0,78 γρ.

9. Οβολός Τανάγρας.
Έμπρ. Βοιωτική ασπίδα.
Όπ. Προτομή ίππου προς δ., που προβάλλει τα δύο πόδια. Στο πεδίο αρ. Τ , δ. A , κάτω φύλλο κισ

σού.
Χρονολογία κοπής: Γύρο) στα 387-374 π.Χ. Βλ. SNG  Cop., 228.
11/11 χιλ., 0,80 γρ. 10

10. Τεταρτημόριον Θηβών.
Έμπρ. Βοιωτική ασπίδα.
Ό π. Σταφυλή με τρεις λοβούς. Στο πεδίο αρ. Ο. δ. Ε.
Χρονολογία κοπής: Γύρω στα 426-395 π.Χ. Βλ. SNG  Cop., 294.
6,5/5,5 χιλ., 0,15 γρ.
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11. Ημιωβόλιον Σικυώνος.
Έμπρ. Χίμαιρα προς αρ.
Όπ. Περιστερά ιπτάμενη προς δ.
Χρονολογία κοπής: Γύρω στα 431/30 π.Χ. Βλ. SNG  Cop., 43 κ.ε.
8,5/8,5 χιλ., 0,295 γρ.

Από το δείγμα αυτό των έντεκα νομισμάτων προκύπτει ότι στην περιοχή κυκλοφορούσαν νομί
σματα θεσσαλικά, βοιωτικά, Σικυώνος και στο μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είναι φυσικό, φωκικά. 
Η κυκλοφορία θεσσαλικών και βοιωτικών νομισμάτων στη Φωκίδα, συχνή όπως προκύπτει και 
από άλλα ευρήματα, πιστοποιεί τις στενές οικονομικές σχέσεις ανάμεσα σε αμφικτύονες που η 
μεταξύ τους εχθρότητα, έντονη και διαχρονική, έφθασε σε σημείο παροξυσμού, καθιερώνοντας 
πανελλήνια τη «φωκική απόνοια» ως έσχατο όριο απελπισίας6 για να καταλήξει στα τραγικά γε
γονότα του 3ου ιερού πολέμου και στην κατασκαφή των φωκικών πόλεων.
Έ να  δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει από τη χρονολόγηση των νομισμάτων αυτών είναι ότι 
όλα ανήκουν στην περίοδο 485-346 π.Χ., στη μόνη περίοδο, δηλαδή, που η πόλη των Πεδιέων 
μνημονεύεται από τις αρχαίες πηγές, ενισχύοντας έτσι αποφασιστικά την άποψη του γράφοντος 
ότι τα αρχαία λείψανα στις παρυφές της Κάτω Τιθορέας ανήκουν στους Πεδιείς.

Χρονολογία κοπής του χάλκινου της Φωκίδος (αριθ. 7)

Τα φωκικά χάλκινα που έχουν διασωθεί δεν έχουν μελετηθεί και δημοσιευθεί στο σύνολό τους7. 
Ανάμεσα στα αδημοσίευτα συγκαταλέγεται και το υπ’ αριθ. 7 εύρημα της Κάτω Τιθορέας, ανά
λογο του οποίου δεν εμφανίζεται σε όλη την ερευνηθείσα βιβλιογραφία.
Για πολλά χρόνια επικράτησε η άποψη του Β. V. Head8 σύμφωνα με την οποία οι πρώτες χάλκινες 
φωκικές κοπές είναι αυτές με την κεφαλή της Αθηνάς στον εμπροσθότυπο. Στον οπισθότυπο των 
νομισμάτων αυτών εμφανίζεται για πρώτη φορά ο μεταγενέστερος τύπος Φ Μ-ε έντονα πεπλατυ
σμένο κύκλο και προεξέχοντα άκρα της γραμμής, μέσα σε στεφάνι από κλαδιά ελιάς.
Τις κοπές αυτές ο Head χρονολογεί στην περίοδο 371-357 π.Χ., όταν οι Φωκείς ήταν, παρά τη θέ
λησή τους, σύμμαχοι των Θηβαίων9 10. Για την ίδια χρονική περίοδο (371-357 π.Χ.) ο Head παρα
τηρεί ότι δεν έχουν αναγνωριστεί αργυρές κοπές (και από κανέναν άλλο δεν έχουν αναγνωριστεί 
μέχρι σήμερα) και υποθέτει ότι η ευρύτατη κυκλοφορία των αργυρών νομισμάτων των Αοκρών 
και κυρίως των Βοιωτών εκτόπισε τα αντίστοιχα φωκικά. Το κριτήριο που χρησιμοποιεί για τη 
χρονολόγηση είναι καθαρά μορφολογικό. Είναι η ομοιότητα της Αθηνάς με την Αρέθουσα των 
τετραδράχμων των Συρακουσών που άρχισαν να κυκλοφορούν το 371 π.Χ. και συνέχισαν να κυ
κλοφορούν έοος τα χρόνια του 3ου ιερού πολέμου. Τα νομίσματα αυτά τα μιμήθηκαν την ίδια επο
χή οι Αοκροί και ο Head υποθέτει ότι το ίδιο θα έκαναν και οι γείτονές τους, οι Φωκείς.
Στη χρονολογική σειρά του Head10 ακολουθούν τα χάλκινα με το βουκράνιο στον εμπροσθότυπο 
και το Φ-Ω-ή Φ μέσα σε στεφάνι από κλαδιά δάφνης στον οπισθότυπο. «Το φ ίΐσ ε  μερικά από αυ
τά», σημειώνει ο Head, «έχει αντικατασταθεί από το όνομα των στρατηγών ΟΝΥΜΑΡΧΟΥ ή 
ΦΑΛΑΙΚΟΥ» και τα χρονολογεί στα χρόνια του 3ου ιερού πολέμου (357-346 π.Χ.).

6 Ό.π., I, 7.
7 R.T. Williams, The Silver Coinage o f the Phokians, Λονδίνο 1972, σ. 2, σημ. 4.
8 B.V. Head, BMC Central Greece, 1884, σ. XXVI και XXVII.
9 Ξενοφ., Ελληνικά, ΣΤ 5.23 και Ζ 5.4.
10 B.V. Head, ό.π., σ. XXVII και XXVIII.
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Ο Ο. Picard11 ανατρέπει τη μέχρι σήμερα αποδεκτή χρονολόγηση του Head. Στηρίζεται στα ευ
ρήματα των ανασκαφούν της Μεδειυνος11 12, όπου σε ένα τάφο, χρονολογημένο στο 300 π.Χ., βρέ
θηκαν επτά χάλκινα με την κεφαλή της ΑΟηνάς και σε δυο τάφους, χρονολογημένους μεταξύ 275 
και 250 π.Χ., άλλα τέσσερα ανάλογα και υποστηρίζει ότι η σειρά της «ΑΟηνάς» κυκλοφόρησε 
από το τέλος του 4ου έως το α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. Η κοπή δηλαδή άρχισε με την επανασύ
σταση του Κοινού των Φωκέων13 το 338 π.Χ. και συνέχισε να κυκλοφορεί μέχρι την απορρόφη
ση της Φωκίδος από το Κοινό των Αιτωλών14 15 16. Οι ανασκαφές της Αγοράς των Αθηνών1· επιβε
βαιώνουν αυτή τη χρονολόγηση της σειράς.
Τη σειρά του «βουκράνιου» ο Ο. Picard χρονολογεί στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. Ειδικότερα θεω
ρεί τις κοπές των στρατηγών ως τις τελευταίες της σειράς και τις τοποθετεί, όπως είναι φυσικό, 
στα χρόνια της στρατηγίας τους. Για την έναρξη έκδοσης της σειράς δηλιυνει ότι δεν είναι δυνα
τή η χρονολόγησή της με ακρίβεια.
Η χρονολόγηση της υπό εξέτασιν κοπής θα γίνει με κριτήρια μορφολογικά.
Το γράμμα Φι στον εμπροσθότυπο ή τον οπισθότυπο των αργυρών φωκικών κοπών έως τα τέλη 
του 5ου αι. π.Χ. έχει την αρχική μορφή ( Φ ), ή παραλλαγές της σε σχέση με την κλίση της γραμ
μής, ενώ ο κύκλος παραμένει τέλειος1'1. Ακολουθεί ένα μεσοδιάστημα, όπου ο κύκλος εμφανίζε
ται ελαφρά πεπλατυσμένος και η γραμμή βγαίνει λίγο έξω από αυτόν ( φ  ). Πρόκειται για τα τρία 
ημιωβόλιατης Section 23 (R.183, R.184, R.185) που χρονολογούνται17 στο διάστημα 400-371 π.Χ. 
Υπάρχουν, τέλος, τα τρία τεταρτημόρια της Section 24 (0.217, 0.218, 0.219) όπου ο κύκλος εί
ναι τέλειος και η γραμμή βγαίνει έξω από αυτόν, που χρονολογούνται γενικά μεταξύ 5ου και 4ου 
αι. π.Χ.18. Σε όλα τα αργυρά του 3ου ιερού πολέμου, από την ομάδα του «κλάδου δάφνης» που 
αποδίδεται στη στρατηγία του Φιλομήλου μέχρι και την τελευταία ομάδα της «λύρας» που απο
δίδεται στον Φάλαικο19 καθώς και στις χάλκινες σειρές του «βουκράνιου» και της «Αθηνάς», 
έχει τη μεταγενέστερη μορφή Φ, δηλαδή έντονα πεπλατυσμένο κύκλο και γραμμή που εξέχει πο
λύ και προς τα δύο άκρα.
Το Ο ακολουθεί ανάλογη εξέλιξη με το Φι. Μέχρι και τις κοπές του 395 π.Χ. (Sections 16 και 17) 
είναι ένας τέλειος κύκλος. Η μορφή Ω εμφανίζεται στα αργυρά του 3ου ιερού πολέμου19 και στις 
χάλκινες σειρές της «Αθηνάς» και του «βουκράνιου».
Η μορφή Φ τοποθετεί, κατά συνέπεια, την εξεταζόμενη κοπή πριν από τα χρόνια του 3ου ιερού 
πολέμου και κοντά ή μέσα στην περίοδο 40Θ-371 π.Χ.
Η μορφή Π  την τοποθετεί μετά το 395 π.Χ. Το βουκράνιο του εμπροσθότυπου εμφανίζεται για 
πρώτη φορά σε ένα ημίδραχμο και έναν οβολό των αρχών του 4ου αι. π.Χ. ( 0 .183, 0.184)20.
Η έντονα, τέλος, επιμήκης προτομή του αγριόχοιρου στον οπισθότυπο είναι ίδια με αυτή των

11 Ο Picard, L ’Antre Coiycien II, κεφ. VI (Monnaies), BCH, Suppl. IX, 1984, σ. 281-284.
12 T. Hackens, Médéon de Phocide V, 1976, o. 126-127.
13 E. Larcen, Greek Federal States, Οξφόρδη 1968, σ. 301.
14 Ed. Will, Histoire politique du monde hellénistique I, Nancy 1966, σ. 348, 349.
15 J. Kroll, Early Athenian Bronze Coinage, Greek Numismatics and Archaeology. Essays in Honor o f Margaret 

Thompson, Wetteren 1979, σ. 153.
16 R.T. Williams, ό.π. (υποσημ. 7), Sections 1-21.
17 Ό.π., Section 23.
18 Ό.π., Section 24.
19 Ό.π., Period V, Sections A-F και πίν. 11-14.
20 Ό.π., Section 16 και πίν. 9.
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οβολών της στρατηγίας του Φιλομήλου (11.200, 11.201, Β.202)21. Ο τρίτος από τους οβολούς αυ
τούς (ΙΤ202) φέρει μάλιστα στο πεδίο του οπισθότυπου την επιγραφή 4>η, με το Φι δηλαδή στη 
μεταγενέστερη μορφή του.
Όλα λοιπόν συγκλίνουν στην άποψη ότι η κοπή αυτή είναι ένας μεταβατικός τύπος. Είναι ένας 
κρίκος που συνδέει τις αργυρές κοπές του τέλους του 5ου αι, π.Χ. και των αρχών του 4ου με τις 
αργυρές του 3ου ιερού πολέμου και τις χάλκινες. Ανήκει στα χρόνια της θηβαϊκής επιρροής (371 - 
357 π.Χ.), αφού τον οπισθότυπό της τον μιμούνται οι οβολοί της εποχής του Φιλομήλου (357-354 
π.Χ.), σαφώς μεταγενέστεροι λόγω της μορφής Φ. και μάλλον πρόκειται για την αρχαιότερη γνω
στή χάλκινη φωκική κοπή.
Η κοπή αυτή προσδιορίζει κατά κάποιο τρόπο και τη χρονολογία που άρχισε να κυκλοφορεί η 
σειρά του «βουκράνιου» που ασφαλώς, πάλι λόγω της μορφής Φ, είναι μεταγενέστερή της.

Summary

AN EARLY BRONZE PHOKIAN ISSUE

On the outskirts of the township of Kato Tithorea, Lokris, lie the remains of a Phokian city. The 
coins published in the present article come from the area of this city. They date exclusively from 
the fifth and first half of the fourth century BC. This is the only period for which the ancient 
sources refer to the city of Pedieis, which is placed by Herodotus between Neon and Elateia, and 
this adds support to the view that the ruins in question belong to this city. Of the coins published, 
the bronze coin of Phokis, no. 7, which is previously unpublished, has the same types as obols 
issued in the strategy of Philomelos, and is similar to obols of the fifth century; it is dated by the

Angelos Papadimitriou

21 Ό.π., Period V, Section A και πίν. 11.
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Εικ. 1. Χάλκινο νόμισμα Φωκίόος ( χ 2).
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ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ A' ΚΟΜΝΗΝΟΣ: 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Τ ο καλοκαίρι του 1993, παράλληλα με την προετοιμασία της 
νέας έκθεσης στο Ιλίου Μέλαθρον1, η Μάντω Οικονομίδου 
μου ανέθεσε τη «μετάγγιση» της παλαιάς βυζαντινής συλλο

γής του Εθνικού Νομισματικού Μουσείου στις μεταλλικές νομισματοθήκες οι οποίες κατασκευ
άστηκαν ειδικά για την ασφαλή μεταφορά των νομισμάτων στο θησαυροφυλάκειο του νέου Μου
σείου. Η ενδιαφέρουσα αυτή διαδικασία συμπεριελάμβανε την αντιπαραβολή των νομισμάτων 
με τα παλαιά ευρετήρια και βέβαια την ανακατάταξη της συλλογής με βάση τη νέα βιβλιογραφία. 
Ξεφυλλίζοντας τα χειρόγραφα ευρετήρια, ψάχνοντας στο αρχείο των παλαιών εγγράφων, απέ
κτησα μια πιο ολοκληρωμένη γνώση της ιστορίας του Μουσείου. Ήταν προφανώς μία από τις 
επιδιώξεις της Μάντως Οικονομίδου. Τριάντα περίπου χρόνια διευθύντρια του Μουσείου, κάτω 
από αντίξοες συνθήκες και χοορίς συνεργάτες στην αρχή της σταδιοδρομίας της, η ίδια έχει κατα
φέρει να γνωρίσει σπιθαμή προς σπιθαμή τα μυστικά του Μουσείου, ενός Μουσείου ζωντανού, 
πλούσιου σε ευρήματα, με μακρόχρονη ιστορία. Πολλές φορές έχω την εντύπωση ότι μέσα στο 
πλαίσιο της υπηρεσιακής της ευαισθησίας για την ασφαλή και σωστή ταξινόμηση των αρχαίων 
του Μουσείου, σε συνδυασμό με τη συνεχή αναζήτηση της επιστημονικής ολοκλήρωσης, είχε εξε
τάσει ένα ένα τα νομίσματα της πολυάριθμης συλλογής. Συχνά συνήθιζε και συνεχίζει να μας κε
ντρίζει την περιέργεια: «...το Μουσείο κρύβει ακόμη άγνωστες εκπλήξεις...».
Η προσμονή για κάποια έκπληξη κρυμμένη στα συρτάρια της παλαιάς βυζαντινής συλλογής του 
Εθνικού Νομισματικού Μουσείου δεν διαψεύστηκε. Άλλωστε κι άλλοι μελετητές, Έλληνες και 
αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν ανατρέξει για τις μελέτες τους στη συλλογή, είχαν ανακαλύψει σπά
νιες ποικιλίες1 2 ή τύπους νομισμάτων που επιβεβαίωναν καινούργιες ταυτίσεις3.
Στην οικεία θέση των νομισμάτων του Ανδρόνικου Λ' Κομνηνού εντοπίστηκαν πέντε τραχέα 
από κράμα, τα οποία δίνουν καινούργια στοιχεία, τόσο για τη νομισματοκοπία του τελευταίου

1 Το Νομισματικό Μουσείο Αθηνών την τελευταία διετία βρίσκεται στους πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμασίας 
της μεταστέγασής του στο Ιλίου Μέλαθρον -  οικία Ερρίκου Σλήμαν -  στην οδό Πανεπιστημίου. Οι δυσκολίες 
του εγχειρήματος πολλές και η ακούραστη προσπάθεια του προσωπικού του Μουσείου συχνά προσκρούει σε 
γραφειοκρατικές επιπλοκές. Η υπόθεση της μεταστέγασής είναι παλιά, ξεκινά κάπου στα τέλη της δεκαετίας 
του ’70. Πρωταγωνιστής η Μάντω Οικονομίδου. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια της για μια σωστή και 
ασφαλή μετακίνηση του πλούσιου υλικού του Μουσείου στη νέα του στέγη.

2 Ενδεικτικά αναφέρω μερικές σπανιότητες ενσωματωμένες στο Moneta Imperii Bizantini, το αξιόλογο έργο του 
αυστριακού νομισματολόγου W. Hahn: ΜΙΒ 1: Αναστάσιος Α': αριθ. 38. Ιουστινιανός Α': αριθ. 99 (J. 17), αριθ. 
116a (J. 15), αριθ. 120e, αριθ. 168a, αριθ. 169e, j, αριθ. 170b, c, αριθ. 177. ΜΙΒ 3: Ηράκλειος: αριθ. 32. Ιουστι
νιανός Β': αριθ. 47 (J. 9).

3 Βλ. Μ. Caramessini-Oekonomides, Contribution à l’étude du monnayage de Michel II d’Epire, Actes du XlVe 
Congrès International des Etudes Byzantines, Bucarest 1971, III, Βουκουρέστι 1976, σ. 187-190' Π. Πρωτονοτά
ριος, Η νομισματοκοπία του βυζαντινού κράτους της Ηπείρου, ΗπειρΧρον 24 (1982), σ. 130-150.
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Κομνηνοΰ αυτοκράτορα όσο και για άγνωστες πτυχές του πολυτάραχου βίου του4. Το ένα από 
τα νομίσματα (τύπος 1) ανήκει πιθανότατα στον ίδιο ακριβώς τύπο με μοναδικό νόμισμα του 
Ανδρόνικου Α' στο Cabinet des Médailles του Παρισιού5, το οποίο η C. Morrisson προσγράφει 
στο νομισματοκοπείο της Κωνσταντινούπολης. Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στη διακόσμη- 
οη του αυτοκρατορικού ενδύματος και στον τρόπο απόδοσης του ελεύθερου τμήματος του λώ
ρου (Εικ. 3:2-3). Τα υπόλοιπα τέσσερα ανήκουν σε αδημοσίευτο τύπο (τύπος 2). Η διατήρηση 
των νομισμάτων είναι μέτρια και σε πολλά σημεία οι λεπτομέρειες της χάραξης δυσδιάκριτες.

Τύπος 1 (Ε ικ. 3:3)6
Έ μ π ρ .  Η  ε π ιφ ά ν ε ια  το υ  ν ο μ ίσ μ α τ ο ς  ε ίν α ι  α ρ κ ε τ ά  δ ια β ρ ω μ ε 'ν η  κ α ι  έ τ σ ι η α κ ρ ιβ ή ς  π ε ρ ιγ ρ α φ ή  τη ς  π α ρ ά 

σ τ α σ η ς  ε ίν α ι  π ρ ο β λ η μ α τ ικ ή .  Ω σ τ ό σ ο , ό π ω ς  π ρ ο κ ύ π τ ε ι  α π ό  τ ο  ν ό μ ισ μ α  τ ο υ  C a b in e t  d e s  M é d a il le s  

( Ε ι κ .  3 :2 )7 κ α ι  με β ά σ η  κ ά π ο ιε ς  α β έ β α ιε ς  ε ν δ ε ίξ ε ις  η κ α θ ισ τ ή  μ ο ρ φ ή  σ ε  θ ρ ό ν ο  με ψ η λ ό  ε ρ ε ισ ίν ω 
τ ο  π ρ ό κ ε ι τ α ι  γ ια  τ ο ν  Ιη σ ο ύ 8 9.

Ό π .  Ο  Α ν δ ρ ό ν ικ ο ς  ό ρ θ ιο ς ,  κ α τ ε ν ώ π ιο ν ,  φ ο ρ ά  σ τ έ μ μ α , δ ιβ η τ ή σ ιο ,  ε π ιτ ρ α χ ή λ ιο  με ο κ τ ώ  σ τ ιγ μ έ ς  κ α ι  δ ιά -  

λ ιθ ο  λ ιό ρ ο  (Ε  ι κ. 1 :ε ). Σ τ ο  δ ε ξ ί  χ έ ρ ι  κ ρ α τ ά  λ ά β α ρ ο , φ θ α ρ μ έ ν ο  σ το  τ μ ή μ α  τ η ς  ε π ίσ τ ε ψ η ς  κ α ι  σ το  α ρ ι 

σ τ ε ρ ό  α ν ε ξ ικ α κ ία .  Σ τ ο  π ε δ ίο ,  π ά ν ω  δ ε ξ ιά ,  τ ο  χ έ ρ ι  τ ο υ  Θ ε ο ύ  ( M a n u s  D e i)  σ τ έ φ ε ι  τ ο ν  α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α ,  

ο  ο π ο ίο ς  φ έ ρ ε ι  τ ο ν  τ ίτ λ ο  το υ  Δ ε σ π ό τ η 4.

Η ένταξη του νομίσματος της παρισινής συλλογής στο νομισματοκοπείο της Κωνσταντινούπολης 
έχει πρόσφατα αμφισβητηθεί από τον Hendy και ως τόπος έκδοσής του προτείνεται η Θεσσαλο
νίκη10 11. Δυστυχώς, η σχετική επιχειρηματολογία παραμένει αδημοσίευτη11. Από τη δική μας πλευ
ρά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ένταξη του νομίσματος στην παραγωγή του νομισματοκο
πείου της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να βασίστηκε στις στυλιστικές και εικονογραφικές ομοιότη- 
τές του προς το σπάνιο τεταρτηρό, που αποδίδεται από τον ίδιο μελετητή επίσης στη Θεσσαλονί
κη12. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ψηλόλιγνη μορφή του Ανδρόνικου Β', καθώς και τη διακόσμη- 
ση του αυτοκρατορικού ενδύματος και συγκεκριμένα του λιύρου.
Μια πρώτη διαπίστωση από τη μελέτη του δημοσιευμένου ανασκαφικού υλικού είναι ότι η κυ
κλοφορία του συγκεκριμένου τεταρτηρού παρουσιάζεται μέχρι σήμερα ανύπαρκτη στον ελλαδι-

4 Για τη νομισματοκοπία του Ανδρόνικου Α', βλ. M.F. Hendy, Coinage and Money in the Byzantine Empire 1081- 
1261, Ουάσιγκτον, D.C. 1969 (=DOS 12), ο. 132-135- C. Morrisson στο BNC , II, σ. 725-73E P. Grierson, 
Byzantine Coins, Berkeley - Los Angeles 1982, σ. 233-234.

5 BNC , II, σ. 728, αριθ. 62/Cp(B)01. To νόμισμα από τη συλλογή του Παρισιού είναι επικεκομμένο, ενα) σε με
ταγενέστερη φάση η κοιλόκυρτη επιφάνειά του σφυρηλατήθηκε επίπεδη. Αυτή η τελευταία διαδικασία έχει 
επιφέρει ορισμένες κακιόσεις στην επιφάνειά του και αρκετές λεπτομέρειες στις παραστάσεις των δύο όψεων 
είναι δυσδιάκριτες (π.χ. το Manus Dei, δεξιά στο πεδίο της πίσω όψης του νομίσματος). Ωστόσο, είναι φανερό 
ότι το νόμισμα βρίσκεται σε αντιστοιχία με τον τύπο 1 του Νομισματικού Μουσείου Αθηνιόν.

h Δεν απεικονίζεται ο εμπροσθότυπος, λόγω της πολύ κακής διατήρησης. Η φωτογράφηση του νομίσματος οφεί
λεται στο φωτογράφο κ. Κώστα Ξενικάκη.

7 Η φωτογραφία του νομίσματος οφείλεται στην ευγενική προσφορά της κ. C. Morrisson, την οποία θα ήθελα 
να ευχαριστήσω θερμά, για την υποδοχή της στο Cabinet des Médailles. Η κ. Morrisson μου έδειξε όλη τη βυ
ζαντινή συλλογή του παραπάνω Μουσείου από την Κομνήνεια περίοδο και εξής -  παλαιό και νέα προσκτήμα- 
τα -  καθώς και την ανέκδοτη συλλογή του μακαρίτη Kursanskis, με νομίσματα από την περιοχή του Πόντου.

8 Για παράδειγμα διακρίνεται το δεξί χέρι σε στάση ευλογίας και το κάτω τμήμα της γενειάδας του Ιησού.
9 Αριθ. ευρ. 12597: ΑΝΔΡ... ΔΕΕΠοΤ.
10 Η πληροφορία αντλείται από τον Ρ. Grierson, ό.π., σ. 234.
11 Η μη δημοσίευση του DOC IV από τον M.F. Hendy αποτελεί δυσαναπλήρωτη εκκρεμότητα.
12 M.F. Hendy, ό.π., σ. 134, Type Β, πίν. 19.3.
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Εικ. 1. Σχεόιαστική απόδοση παραλλαγών τον αντοκρατορικον ενδύματος.

κό και γενικότερα στο νότιο βαλκανικό χώρο13. Εύλογα λοιπόν προκύπτουν σοβαρές επιφυλά
ξεις για την ένταξή του στο νομισματοκοπείο της Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον το τραχύ από τη συλλογή του Νομισματικού Μουσείου, μαζί με τα άλλα τέσσερα νομί
σματα του τύπου 2, έχουν πιθανότατα ως τόπο προέλευσής τους τον Πόντο. Δωρήθηκαν στο Νο
μισματικό Μουσείο το 1862 από τους κυρίους Γεώργιο Συμβουλίδη, αρχίατρο του Στρατιωτικού 
Νοσοκομείου στην Πετρούπολη, τον ιατρό Νατάρωφ και κάποιο ανώνυμο ομογενή14. Η δωρεά 
περιείχε αρχαία, ρωμαϊκά και βυζαντινά νομίσματα. Ενδεικτική για την ποντιακή προέλευση των 
νομισμάτων είναι η παρουσία, ανάμεσα στα αρχαία ελληνικά νομίσματα, κοπών των βασιλέων 
του Κιμμερίου Βοοπόρου, Σινώπης, Νεοκαισάρειας Πόντου και Τραπεζούντος. Επίσης, από τις 
κοπές της υστεροβυζαντινής περιόδου υπερτερούν τα νομίσματα των αυτοκρατόρων της Τραπε
ζούντος. Συγκεκριμένα, αφήνοντας στην άκρη τα πέντε νομίσματα του Ανδρόνικου Α' τα οποία 
εξετάζονται στην παρούσα μελέτη, από τα υπόλοιπα δώδεκα τα επτά ανήκουν σε βεβαιωμένες 
κοπές του νομισματοκοπείου της Τραπεζούντος15. Είναι φανερό λοιπόν ότι ο τόπος προέλευσης

13 Η αναφορά δυο τεταρτηρών αυτής της κατηγορίας από τις ανασκαφε'ς της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών 
Σπουδών στην αθηναϊκή Αγορά δεν ευσταθεί. Επιτόπια έρευνα έδειξε ότι το ένα πρόκειται για τεταρτηρό Ιω
άννη Γ', νομισματοκοπείου Μαγνησίας, βλ. M.F. Hendy, ό.π., σ. 245, Type C, πίν. 34.4, 5, ενιό το άλλο παρά την 
πολύ κακή διατήρησή του, πιθανότατα πρόκειται για τραχύ από κράμα του 13ου αι. δραστικά ψαλιδισμένο (πέ
ταλο ιδιαίτερα λεπτό). Στην πρόσθια όψη διακρίνεται Θεοτόκος δεόμενη και στην πίσω στέψη του αυτοκράτο- 
ρα από δυσδιάγνωστη αγιολογική μορφή. Πιθανώς πρόκειται για νομισματική έκδοση του Ιωάννη Γ', νομισμα
τοκοπείου Μαγνησίας, βλ. M.F. Hendy, ό.π., πίν. 33.13. Το νόμισμα είναι επικεκομμένο και στην πρόσθια όψη 
διακρίνονται γράμματα από το όνομα του αγίου Γεωργίου, βλ. M.F. Hendy, ό.π., πίν. 33.2. Τεταρτηρό Ανδρό
νικου Α' (Θεσσαλονίκη: τύπος Β) αναφέρεται από την παραδουνάβια περιοχή, βλ. Ε. Oberlander-Tarnoveanu, 
Quelques aspects de la circulation monétaire dans la zone de l’embouchure du Danube au XII siècle, Dacia 23 
(1979), σ. 273.

14 Λογ. Πρντ., 1861-62, σ. 110-113.
15 Δύο άσπρα Μανουήλ Α' Κομνηνού (1238-1263), άσπρο Αλεξίου Δ' Κομνηνού (1417-1429), χάλκινο Μιχαήλ 

Κομνηνού (1344-1349), χάλκινο ανέκδοτο και δύο χάλκινα εποχής Αλεξίου Α' Κομνηνού, έκδοση 9 και 10, βλ. 
S. Bendall, The Mint of Trebizond under Alexius I and the Gabrades, NC  1977, σ. 126-136. Τα υπόλοιπα πέντε 
είναι: υπέρπυρο Ιωάννη Β' Κομνηνού, υπέρπυρο Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου, τεταρτηρό Ανδρόνικου Α' Κομνη
νού (βλ. M.F. Hendy, ό.π., πίν. 19.3), τραχύ από κράμα Μανουήλ Κομνηνού Δούκα (στο ίδιο, πίν. 51.7) και χάλ
κινο τραχύ Ανδρόνικου Β' και Μιχαήλ Θ' (βλ. S. Bendall, A Private Collection o f Palaeologan Coins, 1988, σ. 37, 
αριθ. 149).
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του τραχέως από τη συλλογή του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών απομακρύνει και αυτή την έκ
δοση από το νομισματοκοπείο της Θεσσαλονίκης. Αξιοπρόσεκτη είναι επίσης η παρουσία στην 
παραπάνω δωρεά και ενός τεταρτηρού του σπάνιου τύπου που έχουμε ήδη αναφέρει.
Από τις διαπιστώσεις αυτές διαγράφεται έντονη η ανάγκη αναψηλάφησης της νομισματοκοπίας 
του Ανδρόνικου Α '16. Η άσκηση αυτή παρουσιάζεται ακόμη πιο ελκυστική με την ύπαρξη του 
αδημοσίευτου νομισματικού τύπου (τύπος 2) ο οποίος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, πιθανώς 
ανήκει επίσης στη σύντομη βασιλεία του τελευταίου Κομνηνού αυτοκράτορα.

Τύπος 2 (Ε ικ. 2:1-3 και3:1)17
Έμπρ. Ο Ιησούς σε θρόνο χωρίς ερεισίνωτο κρατά με το αριστερό χέρι Ευαγγέλιο, ενώ ευλογεί με το δε- 

ξί. Στο πεδίο αρ. και δ. Ιώ Χώ.
Ό π. Παράσταση στέψης του αυτοκράτορα από τη Θεοτόκο. Ο αυτοκράτορας αρ. ολόσωμος, με χαρα

κτηριστική μακριά διχαλωτή γενειάδα. Φορά στέμμα, διβητήσιο, επιτραχήλιο και διάλιθο λώρο 
(Ε ικ. 1:α-δ)18 *. Στο δεξί χέρι κρατά ένσταυρο σκήπτρο με μακρύ στέλεχος και στο αριστερό ανεξι- 
κακία. Δεξιά η Θεοτόκος ολόσωμη, με κλίση τριών τετάρτων προς την πλευρά του αυτοκράτορα. 
Φορά χιτιόνα και μαφόριο με στικτή διακόσμηση στην περιοχή του στέρνου. Με το δεξί χέρι ευλο
γεί τον αυτοκράτορα, ενώ το αριστερό βρίσκεται σε στάση δέησης. Δεξιά στο πεδίο, στο ύψος του 
ώμου Θν.
Η συνοδευτική επιγραφή αποκαλείτον εικονιζόμενο αυτοκράτορα Ανδρόνικο Δεσπότη'1'. Ωστόσο, 
οε ένα από τα τέσσερα νομίσματα ο τίτλος Δεσπότης έχει αντικατασταθεί από το οικογενειακό όνο
μα των Κομνηνών20.

Στην πραγματικότητα η απόδοση των νομισμάτων του τύπου 2 στον Ανδρόνικο Α' Κομνηνό δεν 
επιδέχεται εύκολα εναλλακτική λύση. Στη διαπίστευση αυτή οδηγούν τόσο η ιδιάζουσα μακριά 
διχαλωτή γενειάδα του απεικονιζόμενου αυτοκράτορα21 όσο και η γενική φυσιογνωμία των νο
μισμάτων, η οποία προσομοιάζει στις κοπές του 12ου αι.
Ωστόσο, η ποντιακή προέλευση των τεσσάρων παραδειγμόχτων του Νομισματικού Μουσείου, σε 
συνδυασμό με τον προβληματισμό που προκύπτει από την ένταξη νέου νομισματικού τύπου στο 
βραχύτατο διάστημα της βασιλείας του τελευταίου Κομνηνού αυτοκράτορα22, δημιουργεί ανα
πόφευκτα δευτερογενείς σκέψεις αναφορικά με την απόδοση του νομισματικού τύπου που μας 
απασχολεί. Για παράδειγμα, αναφέρεται η περίπτωση απόδοσής του στον Ανδρόνικο Α' Γίδο 
της Τραπεζούντος (1222-1235), ή ακόμη στον Ανδρόνικο Β' (1263-1266) της ίδιας δυναστείας.

lf) Παρόμοιες απόψεις ε'χουν προκόψει και από άλλες μελέτες. Ωστόσο, οι σκέψεις αυτές αφορούν κυρίως τη δι
οικητική οργάνωση του νομισματοκοπείου της Κωνσταντινούπολης. Για παράδειγμα, βλ. Ε. Oberliinder- 
Tarnoveanu, Numismatic and Historical Remarks on the Byzantine Coin Hoards from the 12th Century at the 
Lower Danube, RESEE 30 (1992), αριθ. 1-2, σ. 49-51, όπου σε δύο «θησαυρούς» από την Isaccea έχουν εντοπι
στεί ανέκδοτες ποικιλίες τραχέων από κράμα.

17 Η φωτογράφηση των νομισμάτων του τύπου 2 οφείλεται στο φωτογράφο κ. Ηλία Ηλιάδη.
18 Το σχέδιο με τις λεπτομέρειες του αυτοκρατορικού ενδύματος εκπονήθηκε από τη δ. Θεοδώρα Κούλη.

Η αναλυτική περιγραφή των επιγραφών έχει ως εξής: αριθ. ευρ. 12599: ANAPoNIKAEClloT IC, αριθ. ευρ. 
12600: ANAPoNIKoCAECn..., αριθ. ευρ. 12601: ΑΝΔΡΟΝΙΚ ΔΕΕΠοΤ IC.

20 Αριθ. ευρ. 12598: ΑΝΔΡΟΝΙ ΤΟΚΟΜ.
21 Για το φυσιογνωμικό αυτό χαρακτηριστικό του Ανδρόνικου Α' Κομνηνού, βλ. M.F. Hendy, ό.π. (υποσημ. 4), σ. 

135 και σημ. 2.
22 Ο Ανδρόνικος Α' αναγορεύτηκε συμβασιλέας του ανήλικου αυτοκράτορα Αλεξίου Β' το Σεπτέμβριο του 1183, 

ενώ δύο μήνες αργότερα, μετά τη δολοφονία του Αλεξίου, η εξουσία περιήλθε αποκλειστικά σε αυτόν. Η βα
σιλεία του Ανδρόνικου έληξε άδοξα στις 12 Σεπτεμβρίου του 1185, με τον άγριο ακρωτηριασμό του από το 
εξαγριωμένο πλήθος της πρωτεύουσας. Για τη βασιλεία του Ανδρόνικου Α', βλ. G. Ostrogorsky, History o f the 
Byzantine State, Οξφόρδη 1980, σ. 394-400 και O. Jurewicz, Andronikos 1. Komnenos, Αμστερνταμ 1970.
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Βέβαια, η νομισματοκοπία η οποία αποδίδεται σήμερα στον Ανδρόνικο Γίδο έχει, στην πλειονό
τητά της, άμεσες εικονογραφικές επιδράσεις από τη νομισματοκοπία των υπέρπυρων του 
Ανδρόνικου Α' Κομνηνοΰ23. Στην πραγματικότητα εντάσσεται στην κατηγορία των «απομιμήσε
ων» και διέπεται από μια τάση δυναστικής και πολιτικής σκοπιμότητας με επίκεντρο την προγο
νική αυτοκρατορική οικογένεια. Εικονογραφικά ο τύπος 2 απομακρύνεται από αυτό το συσχετι
σμό και η απόδοσή του στον Ανδρόνικο Α' Τραπεζούντος, σε συνδυασμό με τη νομισματική μαρ
τυρία, στην οποία στηρίχτηκε η ιχνηλάτηση της νομισματοκοπίας του αυτοκράτορα αυτού -  νο
μισματική κυκλοφορία, ποιοτική ανάλυση «θησαυρών» με γνωστή προέλευση κτλ. -, φαίνεται 
προβληματική. Παρομοίως, η όψιμη χρονολογικά βασιλεία του Ανδρόνικου Β' Κομνηνού της 
Τραπεζούντος, κατά την οποία έχει ήδη διαμορφωθεί η ιδιότυπη φυσιογνωμία της νομισματοκο
πίας του κράτους των Μεγαλοκομνηνών24, περιορίζει το περιθιυριο ένταξης του τύπου 2 σε αυτό 
το χρονικό πλαίσιο. Η μέχρι σήμερα ανυπαρξία νομισμάτων του Ανδρόνικου Β' Τραπεζούντος 
και η επανεμφάνιση χάλκινων τραχέων στα χρόνια του ακόμη μεταγενέστερου Ιωάννη Β' Κο
μνηνού (1280-1285), τα οποία μιμούνται κωνσταντινοπολίτικες κοπές του 12ου αι., αποτελούν 
ανεπαρκή στοιχεία για την απόδοση του τύπου 2 σε αυτή τη βασιλεία. Στην πραγματικότητα, η 
σαφήνεια και η επιμέλεια χάραξης των μορφιόν, στα νομίσματα του τύπου 2, η ιδιάζουσα τεχνο
τροπία των παραστάσεων, με τις ψηλόλιγνες μορφές και οι επιμελημένες κυκλοτερείς επιγραφές 
οι οποίες, εκτός από μία περίπτωση, αποδίδουν στον απεικονίζομενο αυτοκράτορα τον τίτλο του 
Δεσπότη, δεν συνηγορούν για παρόμοιες ταυτίσεις. Οι διαπιστεύσεις αυτές αποκλείουν επίσης 
την ένταξη του τύπου 2 στη σειρά των διαφόρων λατινικών απομιμήσεων των αρχιόν του 13ου αι., 
οι οποίες κυκλοφορούν άφθονες στη Βαλκανική χερσόνησο.
Είναι αλήθεια ότι η κατάταξη της θεματογραφίας του τύπου 2 στο εικονογραφικό πλαίσιο της νο
μισματοκοπίας του Ανδρόνικου Α', όπως αυτό έχει καθοριστεί με τη μέχρι σήμερα γνωστή μαρ
τυρία, παρουσιάζει παρόμοιες δυσκολίες. Σε ό,τι αφορά το νομισματοκοπείο της Κωνσταντινού
πολης, όλες οι εκδόσεις του αυτοκράτορα αυτού, τα υπέρπυρα, τα τραχέα από ήλεκτρο, τα τρα
χέα από κράμα και τα τεταρτηρά25, διέπονται από εικονογραφική ομοιογένεια. Στην πρόσθια 
όψη απεικονίζεται η Θεοτόκος ένθρονη ή όρθια26, ενώ στην πίσω η στέψη του αυτοκράτορα από 
τον Ιησού. Επίσης τα τεταρτηρά που αποδίδονται στη Θεσσαλονίκη και τα μισά τεταρτηρά που 
αποδίδονται στο λεγόμενο απροσδιόριστο επαρχιακό -  ελλαδικό -  νομισματοκοπείο επαναλαμ
βάνουν σε γενικές γραμμές την παραπάνω θεματογραφία27. Στην πρόσθια όψη απεικονίζεται η 
δεομένη Θεοτόκος, σε προτομή, με τη μορφή του Ιησού σε μετάλλιο, ενώ στην πίσω ο αυτοκρά- 
τορας σε τρία τέταρτα ή σε προτομή. Εξαίρεση από το παραπάνω σχήμα αποτελούσαν, μέχρι σή
μερα, το εκ κράματος τραχύ του τύπου 1 και το σπάνιο τεταρτηρά, για τα οποία έχει ήδη γίνει

23 D.M. Metcalf - I.T. Roper, A Hoard of Copper Trachea of Andronicus I of Trebizond (1222-35), NCirc 83 (1975), 
o. 237-239. A. Veglery - A. Millas, Copper Coinsof Andronicus I, Comnenus Gidon (1222-1235),NCirc 85 (1977), 
o. 487-488. S. Bendall, Andronicus I of Trebizond, NCirc 88 (1980), o. 400-401.

24 Για τη νομισματοκοπία της Τραπεζούντος παραμένει ακόμη επίκαιρο το βιβλίο του Ο. Retowski, Die Milnzen 
der Komnenen von Trapezunt, Μόσχα 1910, το οποίο έχει ανατυπωθεί (Brunswick 1974) με σύντομη εισαγωγή 
από τον W. Hahn. Βλ. επίσης, Α.Α. Gordus - D.M. Metcalf. Non-destructive Chemical Analysis of the Byzantine 
Silver Coinage of Trebizond, Αρχείον Πόντον 33 (1975/6), σ. 28-35.

25 Βλ. M.F. Hendy, ό.π., σ. 132-133, πίν. 18.9 και 19.1.
26 Ένθρονη στα υπέρπυρα, ολόσωμη στα τραχέα από κράμα και στα τεταρτηρά. Και στις δύο περιπτώσεις η Θε

οτόκος κρατά στο στήθος της προτομή Ιησού. Στα τραχέα από ήλεκτρο η ολόσωμη Θεοτόκος απεικονίζεται δε
ομένη. Στο στήθος της, μέσα σε μετάλλιο προτομή του Ιησού.

27 Βλ. M.F. Hendy, ό.π., σ. 133-134, πίν. 19.2 και 19.4.
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αναφορά28. Στην πρώτη περίπτωση η μορφή της Θεοτόκου, η οποία δεσπόζει χαρακτηριστικά σε 
όλες τις κοπές του Ανδρόνικου Α', έχει αντικατασταθεί από αυτή του ένθρονου Χρίστου. Ο έν- 
θρονος Χριστός εμφανίζεται επίσης και στην πρόθια όψη του ανέκδοτου τύπου 2, ο οποίος εικο- 
νογραφικά προσομοιάζει ιδιαίτερα σε κοπές της βασιλείας του Μανουήλ Α' Κομνηνού29. Στην 
ίδια παράδοση κινείται άλλωστε και η εικονογραφία του τύπου I30 καθώς και του τεταρτηρού με 
την παράσταση του αγίου Γεωργίου στην πρόσθια όψη31. Η διαπίστωση αυτή, καθώς και κά
ποιες ομοιότητες στην απόδοση του κάτω τμήματος του λώρου, με τα ρομβοειδή διακοσμητικά μο- 
τίβα (Ε ικ. 1:δ), ανάμεσα σε νομίσματα των τύπων 1 και 232 και των χρυσών υπέρπυρων του 
Ανδρόνικου Α '33, θα μπορούσαν να θεωρηθούν στοιχεία πρωιμότητας στη χρονολογική κατάτα
ξη των νέων αυτών νομισματικών τύπων.
Ωστόσο, οι συντηρητικές εικονογραφικές παλινδρομήσεις σε συνδυασμό με ορισμένες κατα
σκευαστικές και στυλιστικές ιδιαιτερότητες απομακρύνουν και τους δύο τύπους από τις δραστη
ριότητες του νομισματοκοπείου της πρωτεύουσας. Ενδεικτική είναι η μεγάλη διάμετρος των πε
τάλων η οποία κυμαίνεται μεταξύ 3 και 3,50 εκ. σε αντίθεση με τη διάμετρο των αντιστοιχούν κο
πών της Κωνσταντινούπολης η οποία προσδιορίζεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων που 
εξετάστηκαν μεταξύ 2,80 και 3 εκ. Παρομοίως παρατηρείται διαφοροποίηση στη μετρολογία των 
νομισμάτων, αν και ο μικρός αριθμός των σχετικιόν νομισμάτων δεν επιτρέπει οριστικούς πίνα
κες. Τα βάρη των πέντε νομισμάτων του Μουσείου Αθηνοόν μαζί με αυτό της παρισινής συλλογής 
δίνουν ένα μέσο όρο περίπου 4,58 γρ., ενώ των δεκοχπέντε νομισμάτων που συμπεριλαμβάνονται 
στη μελέτη του Ηυηόν34 και στον κατάλογο του Παρισιού35 3,65 γρ. Τέλος, παρατηρείται μια τάση

28 Αξιοπρόσεκτη παραλλαγή της νομισματικής εικονογραφίας της βασιλείας του Ανδρόνικου Α' εμφανίζεται και 
σε μια ιδιαίτερα προβληματική κοπή από το Cabinet des Médailles στο Παρίσι. Η εικονογραφία, αν και δεν 
απομακρύνεται από το καθιερωμένο σχήμα, αποτελεί ενδιαφέρουσα καινοτομία: Έμπρ.: Θεοτόκος στον τύπο 
της Αγιοσορίτισσας. Όπ.: Στέψη του αυτοκράτορα από τον Ιησού (BNC, II, ο. 728, αριθ. 62/Cp(B)02). Ο Hendy 
έχει συμπεριλάβει το νόμισμα στις λατινικές απομιμήσεις μεγάλου μεγέθους της Κιυνσταντινούπολης, βλ. M.F. 
Hendy, ό.π., σ. 193 (Τύπος I), πίν. 26.6. Εικονογραφικά ο Hendy συνδυάζει τον τύπο αυτό με δύο άλλες λατινι
κές απομιμήσεις: Τύπος S (πίν. 27.8-9) και Τύπος Τ (πίν. 27.10-11). Ωστόσο, η σπάνια σε νομίσματα απεικόνι
ση της Αγιοσορίτισσας προφανώς έχει τις καταβολές της στη νομισματοκοπία της προηγούμενης βασιλείας, 
του Μανουήλ Α', και συγκεκριμένα στα τεταρτηρά της Κωνσταντινούπολης. Ο ίδιος τύπος επίσης εμφανίζεται 
και σε μία άλλη κατηγορία τεταρτηρών, τα οποία αποδίδονται στον Ισαάκιο Κομνηνό ηγεμόνα Κύπρου, βλ. 
M.F. Hendy, ό.π., σ. 138, πίν. 19.15. Στο πλαίσιο αυτό η απεικόνιση της Αγιοσορίτισσας συνηγορεί για μια από
δοση της έκδοσης στον Ανδρόνικο Α' αν και το συγκεκριμένο κίνητρο αυτής της επιλογής σε νομίσματα των 
Κομνηνών δεν μπορεί, προς το παρόν, να προσδιοριστεί. Πέρα όμως από αυτές τις θεωρητικές επισημάνσεις 
και κάτω από την αποσπασματική νομισματική μαρτυρία το πρόβλημα της απόδοσης της συγκεκριμένης κοπής 
στη νομισματοκοπία του Ανδρόνικου Α' παραμένει ανοιχτό. Το νόμισμα παρουσιάζει κατασκευαστικές και 
επιγραφικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες το απομακρύνουν από τις αυτοκρατορικές κοπές της Κωνσταντινούπο
λης, βλ. BNC , II, σ. 726, σημ. 2 και σ. 728.

29 M.F. Hendy, ό.π., σ. 118-119, fourth coinage, πίν. 16.1 και 17.4.
30 Ό.π., σ. 116-117, second coinage, πίν. 15.1-15.4. Εξαίρεση αποτελεί η απουσία του Manus Dei και το γεγονός ότι 

ο Μανουήλ κρατά στο αριστερό του χέρι σταυροφόρο σφαίρα.
11 Ό.π., σ. 120, type Α, πίν. 17.13-14 (Θεσσαλονίκη). Η εικονογραφική αυτή ομοιότητα οδήγησε τον Hendy στην 

απόδοση του τεταρτηρού του Ανδρόνικου Α' στη Θεσσαλονίκη.
32 Ο τύπος αυτός της διακόσμησης στο κάτω τμήμα του λώρου εμφανίζεται στο τραχύ από κράμα του Cabinet des 

Médailles (τύπος 1), στο σπάνιο τεταρτηρό που ο Hendy αποδίδει στη Θεσσαλονίκη και σε ένα τραχύ του τύ
που 2 από το Νομισματικό Μουσείο Αθηνών (αριθ. ευρ. 12600).

33 Βλ. M.F. Hendy, ό.π., πίν. 18.9, 10.
34 Ό.π., σ. 418 (4 νομίσματα).
35 BNC, II, σ. 729 ( 11 νομίσματα).
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εκλεπτυσμένης τεχνοτροπίας, η οποία εστιάζεται τόσο στις χαρακτηριστικές ψηλόλιγνες μορφές 
όσο και στην επιμελημένη απόδοση των λεπτομερειών, κυρίως στο αυτοκρατορικό ένδυμα κα
θώς και στο μαφόριο της Θεοτόκου, το οποίο κρέμεται ελεύθερο πίσω από το ανασηκωμένο σε 
στάση ευλογίας χέρι, με μια προσπάθεια λανθάνουσας κίνησης (Ε ικ. 2:3).
Η απουσία του τύπου 1 και 2 από νομισματικά ευρήματα του βαλκανικού ή του ελλαδικού χοί
ρου περιορίζει την πιθανότητα ένταξής τους σε νομισματοκοπείο αυτής της περιοχής. Αντίθετα, 
η ποντιακή προέλευση των νομισμάτων του τύπου 2, όπως και αυτή του τύπου 1, φέρνουν για μια 
ακόμη φορά στο προσκήνιο τη λειτουργία νομισματοκοπείου στην περιοχή του Πόντου κατά το 
12ο αι. Η ίδια διαπίστωση ισχύει και για το σπάνιο τεταρτηρό, το οποίο ο Ηυηόγ αποδίδει στη 
Θεσσαλονίκη.
Είναι γνωστό ότι η εμφάνιση της νομισματοκοπίας στην Τραπεζούντα ανάγεται στα πρώτα χρό
νια της βασιλείας του Αλεξίου Α '36, ενώ σύντομα πρωταγωνιστικό ρόλο στη λειτουργία του το
πικού νομισματοκοπείου διαδραματίζει ο Θεόδωρος Γαβράς, γόνος πλούσιας τοπικής οικογέ
νειας. Ο Θεόδωρος οργανώνει και διοικεί την περιοχή της Τραπεζούντος ανεξάρτητα από την 
κυβέρνηση της πρωτεύουσας ως ίδιον λόχος έαυτώ άποκληρωσάμενος, όπως αναφέρει χαρα
κτηριστικά η Αννα Κομνηνή. Παρά το γεγονός ότι η ανεξαρτησία των Γαβράδων διαρκεί έως το 
114Θ, η διάρκεια λειτουργίας του τοπικού νομισματοκοπείου μέχρι αυτή τη χρονολογία δεν μπο
ρεί να επιβεβαιωθεί.
Το 1140 ο Ιωάννης Β' Κομνηνός θα αποκαταστήσει τη βυζαντινή εξουσία και θα επαναφέρει 
στην περιοχή τη βυζαντινή κυριαρχία. Από τα μέσα του Που αι. η Κωνσταντινούπολη στέλνει 
τους αντιπροσώπους της στην Τραπεζούντα. Το 1170 διορίζεται Δουξ ο Νικηφόρος Παλαιολό- 
γος, ενώ το 1180 αποστέλλεται ως στρατιωτικός διοικητής ο Ανδρόνικος Κομνηνός, ο μετέπειτα 
αυτοκράτορας.
Στα χρόνια του Ισαακίου Β' Αγγέλου (1185-1195) μαρτυρείται επαναλειτουργία του τοπικού νο
μισματοκοπείου υπό τον έλεγχο της κεντρικής εξουσίας37. Τα γενικά χαρακτηριστικά της τοπικής 
νομισματοκοπίας κατά την περίοδο αυτή διαφοροποιούνται από αυτά του τέλους του 11ου και 
των αρχών του Που αι. Τώρα οι κοπές αποκτούν το σύνηθες κοιλόκυρτο σχήμα των μεταρρυθ- 
μιστικών νομισμάτων του Που αι. και ως προς τη γενική φυσιογνωμία και την εικονογραφία τους 
δείχνουν άμεση επίδραση από την πρωτεύουσα. Από τη βασιλεία του Ισαακίου Β' έχουν επιση- 
μανθεί δύο διαφορετικοί τύποι χάλκινων τραχέων: ο προάτος παρουσιάζει πλήρη εικονογραφική 
αντιστοιχία με τα τραχέα από κράμα του μητροπολιτικού νομισματοκοπείου, ενώ ο δεύτερος με 
τα τεταρτηρά του ίδιου νομισματοκοπείου.
Η ύπαρξη νομισματοκοπείου στην Τραπεζούντα κατά τη βασιλεία του Ισαακίου, σε συνδυασμό 
με τις διαπιστώσεις που επισημάνθηκαν σχετικά με τους νομισματικούς τύπους του Ανδρόνικου 
Α' που διαπραγματεύεται η παρούσα μελέτη, συνηγορεί για την ένταξή τους στο νομισματοκο
πείο της Τραπεζούντος. Εξάλλου, η έναρξη επαναλειτουργίας του τοπικού νομισματοκοπείου 
στα χρόνια του Ανδρόνικου Α' θα μπορούσε ιστορικά να θεωρηθεί περισσότερο δικαιολογημέ
νη. Εκτός από την ιδιαίτερη μέριμνα του κομνήνειου οίκου για τον Πόντο, ο Ανδρόνικος στο 
πλαίσιο των διοικητικών του μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να έδειξε ξεχωριστό ενδιαφέρον για την

36 S. Bendall, ό.π. (υποσημ. 15). Οι εκδόσεις της Τραπεζούντος κατά την πρώιμη περίοδο προσομοιάζουν στις 
ανώνυμες βυζαντινές κοπές του β' μισού του 11ου αι.. ενώ υπάρχουν και μερικές επώνυμες του Αλεξίου Α' Κο- 
μνηνού.

37 S. Bendall, The Coinage of Trebizond under Isaac II (A.D. 1185-95). With a Note on an Unfinished Byzantine 
Die, ANSMN  24 (1979), o. 213-217 και πίν. 44.
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περιοχή, στην οποία είχε ασκήσει καθήκοντα στρατιωτικού διοικητή και η οποία άλλωστε έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στην ανάρρησή του στον αυτοκρατορικό θρόνο.
Επακολουθεί η αναζήτηση του χρονολογικού προσδιορισμού επαναλειτουργίας του τοπικού νο
μισματοκοπείου και τίθεται το πρόβλημα της χρονολογικής κατάταξης των δύο παραπάνω εκδό
σεων του Ανδρόνικου Α'. Ο τύπος 1, ο οποίος παρουσιάζει ως προς τον οπισθότυπο εικονογρα- 
φικές ομοιότητες με τις δύο τοπικές εκδόσεις του Ισαακίου Β' Αγγέλου, πιθανώς αντιπροσωπεύ
ει την οψιμότερη έκδοση, ενώ ο τύπος 2, ο οποίος έχει άμεση εικονογραφική επίδραση από τη 
νομισματοκοπία του Μανουήλ Α', την πρωιμότερη. Το οικογενειακό όνομα Κομνηνός, το οποίο 
εμφανίζεται στην επιγραφή ενός νομίσματος του τύπου 2, αν δεν πρόκειται για τυχαία παραδρο
μή, πιθανώς υπαινίσσεται μια χρονολόγηση της συγκεκριμένης έκδοσης πριν από την είσοδο του 
Ανδρόνικου στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή πριν από τον Απρίλιο του 1182. Στην περίπτωση 
αυτή η επαναλειτουργία του νομισματοκοπείου της Τραπεζούντος είναι δυνατό να προσδιορι
στεί στην περίοδο της υπηρεσιακής θητείας του Ανδρόνικου στον Πόντο, πριν από την ανάρρη
σή του στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Το κίνητρο αυτής της πρωτοβουλίας θα πρέπει να 
αναζητηθεί στις εχθρικές σχέσεις του Ανδρόνικου με τον εξάδελφο αυτοκράτορα Μανουήλ Α' 
Κομνηνό και σε μια πιθανή προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης της περιοχής, ακολουθιόντας το πα
ράδειγμα των Γαβράδων. Ο τύπος 2 πιθανώς αντιπροσωπεύει την περίοδο έως το 1183. Με την 
ολοκληρωτική επικράτηση του Ανδρόνικου Α' στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης, το απομακρυ
σμένο νομισματοκοπείο της Τραπεζούντος εγκαινίασε τον τύπο 1, ενοό ταυτόχρονα επιδόθηκε 
και στην κοπή επίπεδων υποδιαιρέσεων38, σε αντιστοιχία των τεταρτηρών.
Χωρίς αμφιβολία, οι προβληματισμοί αναφορικά με τις προτεινόμενες ταυτίσεις είναι πολλοί. 
Για παράδειγμα, το πολυγωνικό περίγραμμα της πλειονότητας των πρώιμων εκδόσεων της Τρα
πεζούντος, αλλά και αυτών της περιόδου του Ισαακίου Β', δεν φαίνεται να βρίσκει αντιστοιχία 
στις νομισματικές εκδόσεις του Ανδρόνικου Α' Κομνηνού, τις οποίες αποδίδουμε στο ίδιο νομι
σματοκοπείο. Μοναδική εξαίρεση το τεταρτηρό39. Έ χει διατυπωθεί η άποψη, για την πρώτη του
λάχιστον περίοδο, ότι η ιδιαιτερότητα αυτή οφείλεται στον ιδιότυπο τρόπο κοπής των νομισμά
των, που εφάρμοζε το επαρχιακό νομισματοκοπείο της Τραπεζούντος40. Ως εκ τούτου το χαρα
κτηριστικό της ψαλιδισμένης πολυγωνικής περιφέρειας έχει χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο εντοπι
σμού εκδόσεων αυτού του νομισματοκοπείου41. Παρόλο που η πρακτική του ψαλιδίσματος των 
νομισμάτων δεν εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, η εκτεταμένη και συχνή εφαρμογή της 
δεν δικαιολογεί παρόμοιες εξειδικευμένες ερμηνείες. Άλλωστε, νομισματικά ευρήματα τα οποία 
χρονολογούνται στα χρόνια των Μεγαλοκομνηνών, όταν δηλαδή το νομισματοκοπείο της Τρα
πεζούντος απέκτησε άλλη οντότητα, δεν παρουσιάζουν παρόμοια εικόνα μείωσης της περιφέ- 
ρειάς τους. Η συχνή μείωση που απαντά στις περιοδικές κοπές της Τραπεζούντος του 11ου και 
12ου αι. προφανοός επιδέχεται άλλη ερμηνεία. Τσως να σχετίζεται με τις τάσεις της τοπικής νο
μισματικής κυκλοφορίας. Ίσως να ήταν το αποτέλεσμα άγνωστων σε μας διαδικασιών εκ μέρους 
της επίσημης αρχής42 ή ακόμη και της «ιδιωτικής πρωτοβουλίας». Η κανονικότητα του περιγράμ

38 Η αναφορά γίνεται στο σπάνιο τεταρτηρό που ο Hendy αποδίδει στη Θεσσαλονίκη.
39 Το τεταρτηρό του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών είναι ψαλιδισμένο, όπως άλλωστε και το παράδειγμα από 

το Βρετανικό Μουσείο (=M.F. Hendy, ό.π., πίν. 19.3).
40 S. Bendall, ό.π. (υποσημ. 15), σ. 126.
41 S. Bendall, ό.π. (υποσημ. 37), σ. 215: «There can be no doubt that the coins described here were struck in 

Trebizond. Not only does the provenance point to this, but also the polygonal clipped Hans...».
42 Ενδεικτικά αναφέρονται προσαρμογές σε περιπτώσεις παρατεταμένης χρονικά κυκλοφορίας.
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ματος των παραπάνιο νομισμάτων, επομένως, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί στοιχείο αμφισβήτη
σης για τις προτεινόμενες ταυτίσεις.
Αντίθετα, η αποσπασματική νομισματική μαρτυρία την οποία διαθέτουμε από την περιοχή του 
Πόντου δημιουργεί εΰλογες ανασφάλειες και συνεπώς οι απόψεις που διατυπώθηκαν στην πα
ρούσα μελέτη δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να θεωρηθούν τελεσίδικες. Η κάθε είδους πλη
ροφόρηση στο Θέμα θα διευκολύνει την έρευνα και θα ρίξει περισσότερο φως στη βυζαντινή νο
μισματοκοπία του τέλους του 12ου και των αρχιόν του 13ου αι., η οποία αναμφίβολα κρύβει ακό
μη πολλά μυστικά.

Summary

ANDRONIKOS I KOMNENOS:
NUMISMATIC PARALEIPOMENA

The present article examines five billon trachea of Andronikos I in the Athens Numismatic 
Museum. One of these coins (type 1) is probably exactly the same type as a single coin of 
Andronikos I in the Cabinet des Médailles in Paris. The other four belong to an unpublished type 
(type 2).
The absence of types 1 and 2 from numismatic finds in the Balkans and Greece makes it rather 
unlikely that they come from a mint in this area. In contrast, their Pontic provenance brings to the 
fore once again the question of the functioning of a mint in Pontos in the twelfth century. The same 
observation holds true of the rarer tetarteron, which Hendy attributes to Thessalonike (type B). 
The existence of a mint at Trebizond during the reign of Isaac argues in favour of the thesis that 
the local mint started to function again at the time of Andronikos I. In addition to the special 
concern showed by the Komnenos dynasty towards Pontos, Andronikos probably had a special 
interest, in the context of his administrative reforms, in an area where he had discharged the duties 
of military governor, and which had played a decisive role in his ascent to the imperial throne. 
There follows an attempt to determine the date at which the local mint began to function again. 
Type 1, the reverse of which has iconographical similarities with the two local issues of Isaac II 
Angelos, probably represents the later issue, and type 2, the iconography of which is directly 
influenced by the issues of Manuel I, the earlier. The family name Komnenos, in the inscription on 
a coin of type 2, if not the result of carelessness, probably points to a date for this particular issue 
before Andronikos’ entry into Constantinople, that is, before April 1182. In this case, the 
reopening of the mint of Trebizond could be dated to the period of Andronikos’ term of office in 
Pontos, before his ascent to the throne of Constantinople.
The fragmentary nature of the numismatic evidence at our disposal from the region of Pontos, of 
course, gives rise to a reasonable uncertainty, and the views expressed in the present article cannot 
therefore be regarded as final and incontestable. Alternatives inevitably arise. It has been 
suggested, for example, that type 2 should be attributed to Andronikos I Gidos of Trebizond (1222- 
1235), or even to Andronikos II (1263-1266) of this same dynasty. It is true that the issues attributed



2 4 0

to Andronikos Gidos fall in the category of ‘imitations’, and are informed by a tendency towards 
dynastic and political expediency centred on the ancestral imperial family. Iconographically, type 2 
cannot be included in this comparison. Moreover, the late reign of Andronikos II Komnenos of 
Trebizond, during which the particular character of the issues of the state of the Grand Komnenoi 
had already been formed, makes it difficult to assign type 2 to his period. The lack, so far, of any 
coins issued by Andronikos II of Trebizond, and the reappearance, at the time of the even later 
John II Komnenos (1280-1285), of trachea imitating Constantinopolitan issues of the twelfth 
century, are insufficient evidence for the attribution of type 2 to this reign.
In fact, there is no easy alternative to the attribution of the coins of type 2 to Andronikos I 
Komnenos. This conclusion is suggested both by the characteristic long, forked beard of the 
emperor depicted, and also by the general character of the five coins, which is comparable to that 
of the twelfth century issues. Moreover, the clarity with which the figures are incised on the coins 
of type 2, and the unusual style of the scenes, with their tall, willowy figures and careful, circular 
inscriptions, which, with a single exception, give the emperor depicted the title of Despot, also 
support the attribution of the type to Andronikos I Komnenos. These observations similarly 
preclude the attribution of type 2 to the series of various Latin imitations of the early thirteenth 
century, which circulated in great quantities in the Balkan peninsula.

Vasso Penna
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Εικ. 2. Νομίσματα Ανδρόνικον Α ' Κομνηνον. Τύπος 2: 1 (αριθ. ενρ. 12598), 2 (αριθ. ενρ. 12601), 
3 (αριθ. ενρ. 12599).
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Εικ. 3. Νομίσματα Ανδρόνικον Λ ' Κομνηνού. Τύπος 2: 1 (αριθ. ενρ. 12600). Τύπος 1: 2 (Παρίσι, Cabinet 
des Médailles), 3 (αριθ. ενρ. 12597).
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MONNAIE ΟΛΟΣΧΕΡΗΣ, MONNAIE DE POIDS 
RÉDUIT, A P O U S 1 A  EN EUBÉE, À DÉLOS 
ET AILLEURS

En hommage à ma chère amie Mando, et en souvenir de l’am
biance aussi amicale que studieuse qu’elle a su faire régner, 
tant d’années, dans les salles du Musée Numismatique, où j’ai 

eu le bonheur de faire mon apprentissage numismatique en étudiant les monnaies de Chalcis, je 
voudrais revenir sur le problème posé par l’étalon pondéral utilisé pour les drachmes eubéennes 
-  celles du Koinon, puis celles des trois cités de Chalcis, de Carystos et des Histiéens -  à partir de 
la réforme de 340*.
On sait qu’à cette date, le Koinon, dirigé par Kallias de Chalcis, abandonne la frappe des pièces 
les plus lourdes, les tétradrachmes, et qu’il diminue sensiblement le poids des drachmes. Après 
la dissolution du Koinon en 338, les trois cités de l’île qui continuent à frapper monnaie1 2 suivent 
la même politique. Analysant ce phénomène, j’avais refusé de suivre D.M. Robinson qui pensait 
que les Eubéens avaient adopté l’étalon macédonien3 et je proposais de reconnaître dans nos 
pièces des drachmes attiques «de poids réduit», en notant qu’elles ne se rattachaient en réalité à 
aucun étalon connu.
Cette interprétation a été critiquée à deux reprises par O. Mdrkholm4 qui, estimant que le poids 
moyen des drachmes de Chalcis fluctuait entre 3,40 et 3,70 g, «c’est-à-dire dans les limites de 
l’étalon chiote original et de l’étalon rhodien final» conclut que « l’étalon de Chalcis est à mettre 
en rapport avec cette aire plutôt qu’avec Athènes même». L’affirmation n’est pas convaincante, 
moins parce que les premières émissions comportent des exemplaires plus lourds, atteignant et 
dépassant 3,80 g, que parce que je ne vois pas quel rapport établir entre les monnayages eubéens 
et une prétendue «aire monétaire rhodienne» dont les Modernes se sont d’ailleurs beaucoup exa
géré l'importance5. En fait, si je refusais de parler d'étalon rhodien (et a fortiori chiote), de même 
que je repoussais l’hypothèse d’un ralliement à l’étalon macédonien proposée par D.M. Robinson,

1 Pour l’histoire monétaire du Koinon et des cités eubéennes, je renvoie à mon étude, Chalcis et la Confédération 
eubéenne. Etude de numismatique et d'histoire (BEFAR 1979) (par la suite Chalcis)·, sur la réforme de c. 340, cf. 
ibid., pp. 344-347; Philippe II et le monnayage des cités grecques, REG 103 (1990), pp. 1-15.

2 Le refus d’Erétrie de frapper monnaie, qui s’explique sans doute par réaction politique, comme je le propose 
dans ma note «Chalcis revisité » à paraître dans Le IVe siècle: crise de la cité, Colloque de Nancy (octobre 1994), 
a fourvoyé les Modernes qui ont confondu les émissions du Koinon avec celles de la cité: cf. W.P. Wallace, The 
Euboian League and its Coinage (ANSNNM  134), 1956.

3 D.M. Robinson,/! Hoard o f Silver Coins from Carystus (ANSNNM  124), 1952, pp. 31-32; cf. déjà B.V. Head, 
BMC Central Greece, 1884, p. LXI.

4 O. Mprkholm, Gnomon 52 (1980), pp. 451-456 et Early Hellenistic Coinage, 1991, p. 91.
5 A. Bresson, La circulation monétaire rhodienne jusqu’en 166, Dialogues d'Histoire Ancienne 19, 1 (1993), pp. 

119-169, a bien montré que les monnaies rhodiennes ne circulaient guère à l’extérieur: voir pour l'Eubée, pp. 
123-124 et 141-142.
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c’est en raisonnant sur la circulation de ces pièces. Il était clair que vers 357, le passage de l’éta
lon éginétique à l’étalon attique traduisait le passage de l'alliance béotienne à l’alliance attique 
et donc la volonté politique de se rattacher, pour des raisons militaires, à une autre aire de circu
lation6. Rien de tel avec la réduction de poids de 341: la carte des trésors et des trouvailles 
isolées montre que les monnaies eubéennes circulent en Grèce Continentale jusqu’en Epire et 
dans le Péloponnèse, mais très peu en mer Egée, où je n’en ai trouvé qu’à Délos et en Crète : vingt 
ans après, je peux reprendre la formule que j ’écrivais en 1976 : « mes visites au musée de Rhodes, 
à celui de Samos, à celui de Mytilène ont été vaines»7; la même observation vaut pour l'ensemble 
de la côte ionienne et des régions où les numismates situent «Faire monétaire rhodienne». En 
Eubée, les monnaies rhodiennes n’occupent qu’une place tout à fait minoritaire: seuls 5 des 23 
trésors de monnaies d’argent que j ’analysais dans Chalcis, pour la période allant du IVe au début 
du Ile siècle, contiennent des monnaies rhodiennes. Elles font leur apparition dans le trésor 
d’Erétrie 1937 (IGCH 175), enfoui peu après le milieu du Ille siècle soit près d’un siècle après la 
réforme. On y compte 7 didrachmes rhodiens sur 476 monnaies, puis le nombre des exemplaires 
rhodiens s’accroît sensiblement au fur et à mesure que l'on descend dans la deuxième moitié du 
Ille siècle: 5 didrachmes et 3 drachmes sur un total de 55 pièces dans le trésor d’Erétrie 1861 
(IGCH 189) ; 6 drachmes et 1 triobole sur 222 pièces dans le trésor de Chalcis 1958 (ICGH 205) 
tous deux de la deuxième moitié du Ille siècle; 28 didrachmes sur 127 pièces dans le trésor de 
Koskina 1923 (IGCH 226), enfoui aux alentours de 180; le maximum est atteint avec les 595 
drachmes à types rhodiens du trésor d'Oréos 1902 (IGCH 232), qui est plus récent de dix ans. 
Toutefois, il s’agit là non de véritables monnaies rhodiennes, mais d'imitations dont un bon 
nombre paraît bien avoir été frappé à Erétrie8 ; sans analyser davantage le rôle particulier joué par 
le monnayage rhodien et ses imitations au temps de la troisième guerre de Macédoine, je me 
contenterai de noter que l'arrivée des premières monnaies rhodiennes, se faisant très largement 
après la réforme de 340, ne peut en aucun cas servir à l'expliquer et que la place du numéraire 
rhodien dans l’argent circulant en Eubée reste insignifiante, à l'exception des imitations locales: 
il n’y a pas grand sens à parler, peu après le milieu du IVe siècle d’une entrée de l’Eubée dans une 
«aire monétaire rhodienne» ou chiote.
Les hésitations des numismates ont cependant l’intérêt de montrer la difficulté qu’il y a à ratta
cher nos émissions à un étalon précis. La meilleure manière d’en décider serait de savoir com
ment changeurs et banquiers considéraient ces pièces. Le seul document qui apporte quelque 
renseignement là-dessus est la loi eubéenne, IG XII 9, 207 sur le recrutement des technites. Les 
1. 20-23 règlent des paiements de deux sortes, d'une part le μισθός de technites qui devra se faire 
en drachmes νομίσματος δημητριείου et, aussitôt après, le σιτηρέσιον, dont le montant est donné 
en oboles, sans que la nature des espèces à utiliser soit précisée. L'argent de Démétrios, qui est 
mentionné dans trois autres documents, de Béroia à Amorgos en passant par Gonnoi9 peut être 
identifié sans aucun doute: il s’agit de l'important monnayage de poids attique frappé à son nom

6 Chalcis, pp. 237-240.
7 Chalcis, p. 331.
8 Voir R. Ashton. Pseudo-Rhodian Drachms from Eretria. RN  VI, 31 (1989), pp. 41-48. Ce phénomène des imi

tations rhodiennes du début du Ile siècle a beaucoup contribué à créer l'illusion d'une «aire monétaire rho
dienne» à travers la mer Egée à l'époque hellénistique.

9 Beroia: compte du sanctuaire d’Asclépios du troisième quart du Ille siècle, V. Allamani-Souri, AA 39 (1984), 
Meletes, pp. 206-207, 1. 45-46, Jipôç briprupù'iov ôpaxpai...; 1. 37-38, ôr]pr|TQÎeiai Spaypai. Amorgos: contrat de 
prêt IG XII 7, 69, 1. 22, voir ci-dessous. Gonnoi: décret acceptant les Leukophryéna. B. Helly, Gonnoi, n° 111, 
1. 20 (IMagnesien, n° 33): cette mention, la plus récente des quatre, montre que le terme continue à être utilisé 
au début du Ile siècle.
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et à ses types par le roi Démétrios Poliorcète, dont E.T. Newell a établi le corpus10 11. Le contrat 
d'Amorgos, où l’emploi de cette monnaie est autorisé en remplacement éventuel de l'argent at- 
tique ou de celui d’Alexandre, montre bien que ce numéraire est choisi non pour des raisons po
litiques, la domination de Démétrios sur le Koinon eubéen que le roi a reconstitué et dont la loi 
contribue à organiser le culte, mais pour des raisons strictement financières, parce qu’il s’agit 
d'une monnaie pesant le poids canonique du système attique. Il n’en est pas moins étrange qu’un 
Etat fasse usage pour ses paiements d’une monnaie qui n’est pas la sienne, à une époque où il 
frappe sa propre monnaie. Il faut une raison bien forte pour que les créanciers demandent et ob
tiennent d’être payés dans une monnaie autre. Cette raison paraît liée au fait que les technites 
sont des étrangers au Koinon qui emporteront à l’extérieur leur salaire; inversement la nature de 
la monnaie réglant le sitérésion, indemnité destinée à couvrir des dépenses locales, n’est pas pré
cisée et l’on en conclura qu’il s’agit de monnaie locale: c’est la raison pour laquelle j ’avais risqué 
en 1979 l’hypothèse que «le Koinon prétendait faire accepter au pair avec les drachmes attiques 
ses nouvelles drachmes qui étaient de près de 12% plus légères ... (et que) les technites, gens ame
nés à voyager, ne veulent pas faire les frais de la politique monétaire du Koinon»11. La comparai
son avec d’autres cités où la documentation montre que des problèmes analogues se posaient 
m’amène à réaffirmer que les drachmes eubéennes sont bien des drachmes attiques légères.

M onnaie rhodienne et monnaie attique à Délos

Nous commencerons par Délos. La plupart des numismates s’accorde pour affirmer que l’éta
lon monétaire utilisé par la cité au temps de son indépendance, entre 317 et 165, est l’étalon rho- 
dien. T. Hackens, qui estime que ce monnayage aurait commencé dès le IVe siècle, parle de 
«drachmes, hémidrachmes et trihémioboles frappés suivant l’étalon rhodien» dont il ferait même 
remonter le commencement au IVe siècle, tout en reconnaissant qu’«il est difficile de distinguer» 
ces émissions de celles de l’indépendance»12.
Or les comptes et les inventaires du sanctuaire d’Apollon indiquent de la manière la plus nette que 
la cité a toujours continué, pendant toute la période de l’Indépendance, à utiliser comme éta
lon monétaire le système attique, repris et continué par la monnaie d’Alexandre. J. Tréheux l’a 
bien montré dans une étude récente13 ; de mon côté, j ’étais arrivé à la même conclusion en étu
diant les témoignages déliens relatifs au comptage des monnaies et à la pesée des objets pré
cieux14. Des indices concordants le démontrent: la quasi identité des poids indiqués sur les éti
quettes des couronnes en or offertes par les théores d’Athènes au IVe, puis dans les comptes des 
hiéropes après l’Indépendance, ne peut s’expliquer que par l’emploi d’une même unité de pesée, 
la drachme attique15 16. Le cas des couronnes offertes par la reine Stratonicée est encore plus expli
cite10: leur poids est exprimé tantôt en statères d’or (χρυσοί), tantôt en drachmes; comme le

10 E.T. Newell, The Coinages o f Démétrios Poliorcetes, 1927.
11 G uilds, p. 345.
12 T. Hackens, in Ph. Bruneau - J. Ducat, Guide de Délos, 3e éd. 1983, p. 109 (mais une datation au IVe siècle 

est insoutenable). L’emploi de l’étalon rhodien est déjà affirmé par Babelon, Traité, I, p. 498. W. Wroth, BMC 
Cretan and Aegean Islands, 1886, p. XLV, parlait plus prudemment de « Rhodian or light Attic weight».

13 J. Tréheux, L’unité de pesée et l’unité de compte des hiéropes à Délos, Economies o f Cult in the Ancient Greek 
World, Boreas ( Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations 21), 1992, pp. 21-24.

14 O. Picard, Sur deux termes des inscriptions de la Trésorerie d’Aï Khanoum, Mélanges Lucien Eerat, 1984, pp. 
679-690.

15 IG XI 2, 161, B, 1. 107-115, en 279. J. Tréheux, op.cit., p. 21.
16 Sur ces couronnes, cf. Ph. Bruneau, Recherches sur les cultes de Délos, 1970, p. 548 : O. Picard, op.cit. (note 14),

p. 682.
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χρυσός est, sans la moindre conteste, un didrachme de poids attique17, l’équivalence entre les 32 
chrysoi de certains comptes et les 63 drachmes d’autres, prouve que l’étalon utilisé est toujours 
l’étalon attique. Les pièces étrangères qui ont été recueillies dans les troncs du sanctuaire (παντο- 
δαποΰ αργυρίου) sont d’ordinaire pesées18; mais une fois au moins, elles sont converties, par cal
cul comptable, en monnaie de poids attique: εις άλεξανδρείου λόγον19.
De ces données, J. Tréheux conclut à bon droit que la drachme à laquelle se réfèrent sans plus de 
précision les hiéropes est nécessairement la monnaie de poids attique20. Cette conclusion incontes
table éclaire une réalité monétaire qui a été relevée plusieurs fois par les numismates: c’est le faible 
volume du monnayage délien21, qui contraste fortement avec l’importance des sommes maniées par 
les hiéropes. On connaît deux groupes de monnaies d’argent déliennes du temps de l'Indépen
dance, des drachmes et des hémidrachmes qui ont toujours la tête d’Apollon au droit et qui pré
sentent au revers d’abord une cithare, puis un palmier surmonté d’un cygne dans lesquelles L. 
Robert a reconnu les monnaies phoinikophores mentionnées dans les réserves du sanctuaire après 
16622. Même si, en l’absence de corpus, nous ne pouvons pas évaluer avec précision le volume des 
émissions, le petit nombre d’exemplaires conservés permet d’estimer qu’il a été très limité23.
Peu abondant, ce monnayage apparaît encore plus rarement dans les documents financiers déliens, 
pourtant si riches. Il est vrai que normalement une cité n’éprouve pas le besoin de préciser que le nu
méraire qu’elle utilise est le sien, tant cette pratique va de soi. Sur les jarres contenant l’encaisse 
du sanctuaire après la reprise de l’île par Athènes en 166, il était cependant nécessaire de préciser 
l’origine des monnaies phoinikophores, car à cette date, la cité de Délos n’existait plus et son mon
nayage n’avait, bien entendu, plus cours. La chronologie de l'inscription du sanctuaire syrien men
tionnant une somme de 50 drachmes déliennes n’est pas aussi nettement établie: son inventeur, G. 
Siebert la datait «avant 166 ou des toutes premières années de la colonie athénienne»24; plus juste
ment sans doute, car il s’agit de pièces détenues par des particuliers et non d’une somme immobili
sée dans les jarres du sanctuaire, E. Will se prononce pour la période d’avant 16625. Quoiqu’il en 
soit, c’est incontestablement du temps de l’Indépendance que trois inventaires mentionnent une

17 Souvent appelé aussi cpikijuteioç xquooùç ou simplement cpiXijrjreioç, cf. M. Hatzopoulos,^4cto de vente dAm - 
phipolis, 1991, pp. 84-85.

18 Par exemple IG XI 2, 154, A, 1. 59-60 ; IDélos, 442, B, 1. 7 et 60-61 ; 461, Ba, 1. 8-9.
19 IG  XI 2, 161, A, 1. 4. Cf. J. Tréheux, op.cit., p. 22, qui parle cependant d’une pesée.
20 H. Seyrig, Le Trésor de Mektepini en Phrygie, 1965, pp. 30-31, a donné une excellente définition de cette monnaie 

de poids attique qui circulait non seulement dans l’Empire séleucide. mais dans la plus grande partie du monde 
grec: «le public n'exigeait apparemment de la monnaie que deux conditions: un aloi sûr, et la conformité à 
l’étalon attique. L'autorité sous laquelle les pièces avaient été frappées n’importait pas: un tétradrachme émis 
dans le Péloponnèse en valait un autre venu d’Ecbatane». A Délos, des chouettes du IVe siècle devaient en
core se mêler au flux croissant des tétradrachmes à types royaux.

21 P. Gardner,///^ 4 (1883). p. 245. W. Wroth, NC 1900, p. 287. L. Robert, Etudes de Numismatique grecque, 1951, 
p. 153. O. Mbrkholm, Early Hellenistic Coinage, 1991, n’en fait même pas mention.

22 L. Robert, op.cit., pp. 147-153, pl. VI, 2-5. Guide de Délos {op.cit., note 12), fig. 16. Cette émission doit dater de 
169, comme l’indique l’élection cette année-là de commissaires «chargés de la frappe de la monnaie». Cl. Vial, 
Délos indépendante, BCH Suppl. X, 1984, p. 245.

23 Le contraste apparent entre les quelque 10.000 drachmes phoinikophores conservées dans les jarres et les deux 
exemplaires retrouvés a suscité une discussion entre W. Schwabacher, Gnomon 25 (1953), p. 241 et L. Robert, 
RN  VI, 4 (1962), pp. 18-21 ; aux arguments de ce dernier on ajoutera qu'une seule paire de coins suffisait à frap
per un nombre plus grand de pièces que celui mentionné.

24 G. Siebert, Sur l’histoire du sanctuaire des dieux syriens à Délos, BCH 82 (1968), pp. 365-371, que suit Ph. Bru- 
neau, op.cit. (note 16), p. 468.

25 E. Will, Le sanctuaire de la déesse syrienne (EAD 35), 1985, p. 103.
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drachme détienne dans un lot de monnaies diverses26. Enfin27, je montrerai ci-dessous que la mention 
d’une δραχμή αττική ολοσχερής dans l'inventaire de 250 apporte un écho de l’existence à cette date 
de monnaies déliennes, mais il me faudra, avant de l’affirmer, établir le sens de ce terme.
Quoiqu’il en soit, ces très rares mentions de monnaies déliennes ne recouvrent certainement pas 
toutes les occurrences de ces pièces dans les échanges monétaires effectués par les hiéropes; on 
en dirait autant des pièces de bronze dont le rôle dans les échanges déliens n’a sûrement pas été 
négligeable. Comme l’indique très justement J. Tréheux, il est vraisemblable que tout ou partie 
des paiements locaux (loyers des fermes et des maisons sacrées, salaires des fonctionnaires du 
sanctuaire, rétribution des petits artisans) se faisait en monnaie locale. Inversement, J. Tréheux 
indique tout aussi justement que les entrepreneurs et fournisseurs étrangers «n’auraient jamais 
accepté d'être payés en monnaie délienne dont ils n’auraient su que faire, une fois rentrés chez 
eux». La mise en évidence de cette double circulation dont les inscriptions ne nous rendent que 
très imparfaitement compte amène l’épigraphiste à poursuivre son raisonnement: «(dans l’addi
tion finale) les hiéropes n’ont pas distingué la monnaie épichorique de la monnaie internatio
nale. Pour eux, une drachme est une drachme, quels que soient son origine et son étalon. Cette 
pratique financière simple, ou plutôt simpliste, ne laisse pas au premier regard de surprendre. 
Elle ne peut s’expliquer que si la drachme délienne bénéficie sur le territoire de l’île d’un cours 
forcé, en sorte que, bien qu’inférieure d’environ un tiers en poids d’argent, elle est réputée avoir 
même valeur que la drachme attique»28. Sa conclusion rejoint l’hypothèse à laquelle nous avait 
conduit la lecture de la loi sur les technites, documents eubéens et déliens se complétant les uns 
les autres. La loi eubéenne apporte un témoignage formel de la pratique supposée par J. Tréheux: 
le refus par des étrangers d’être payés en monnaie locale, selon toute vraisemblance parce qu’ils 
seraient lésés par la baisse sensible de sa valeur hors de Pile. Les textes déliens assurent que l’affai
blissement du poids de la drachme locale ne signifie pas le remplacement de l’étalon attique par 
un autre, prétendu rhodien, dont il n’est fait mention nulle part. Dans les deux cas nous sommes 
amenés à penser que les autorités locales fixent à leur monnaie un cours surévalué les assimilant 
à la drachme attique. Seule différence, la réduction de poids est moins sensible en Eubée, dont les 
émissions sont plus anciennes.

M onnaie ολοσχερής à Amorgos

Revenons aux monnaies ολοσχερής. Outre le document délien, ce terme nous est connu par plu
sieurs contrats d’emprunts que les trois cités d’Amorgos concluent avec différents prêteurs. Une 
clause y stipule que l'argent versé, pour le paiement des intérêts comme pour le remboursement 
du capital, devra être effectué en espèces ainsi définies : αττικόν ή αλεξάνδρειον νόμισμα ώι ή πό
λις χρήται παρ’ οπτικόν, ολοσχερές, δόκιμον, άσυλον, ανέπαφον, ατελές πάντων29; un des 
contrats (IG XII, 69) ajoute aux espèces autorisées [ή δημη]τρίειον, ce qui nous met dans le même 
contexte chronologique et monétaire que la loi eubéenne. Cette clause a été étudiée par 
L. Migeotte30 qui la traduit ainsi: «de la monnaie attique ou de la monnaie d’Alexandre, qui a 
cours dans la cité à côté de la monnaie attique, intacte, de bon aloi, à l’abri des saisies, franche

26 IDélos, 396, B, 1. 78; 442. B, I. 190; 444, B, 1. 33 ; cf. G. Siebert, op.cit., p. 366.
27 Je laisse ici de côté la question des bronzes épichoriques ou déliens.
28 J. Tréheux, op.cit. (note 13), p. 23.
29 La clause se retrouve, plus ou moins complète, avec des variantes sans signification, dans IG XII 7, 67A, 1. 11-12 

et B, I. 20-21; 68,1. 11-12; 69,1. 21-23. Il faut maintenant utiliser l’excellente édition traduite et commentée de 
L. Migeotte, L'Emprunt public dans les cités grecques, 1984, nos 49-54, pp. 168-194.

30 L. Migeotte, Sur une clause des contrats d’emprunt d'Amorgos, AC  46 (1977), pp. 128-139, donne l’état de la 
question; cf. L'Emprunt public..., p. 174.
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d’hypothèque, nette de toute déduction». En fait, le prêteur se prémunit contre des risques de 
deux sortes. D'une part, les trois dernières prescriptions ont pour objet de mettre ces sommes à 
l’abri de tout retranchement, que ce soit du fait de droits exigés par la cité (ατελές πάντων), ou de 
saisie opérée soit par un citoyen d’Amorgos qui détiendrait un droit prioritaire sur l’argent collec
té par la cité (άνέπαφον), soit par un étranger faisant valoir ses droits contre les gens d’Amorgos 
(ασυλον)31: il s’agit de s’assurer que la somme versée soit, comme le disent d’autres textes, ακίν
δυνο v. De leur côté, les deux premières prescriptions concernent des qualités des pièces elles- 
mêmes. Celles-ci doivent avoir cours légal : c’est la monnaie attique (ou de poids attique) ώι ή πό
λις χρηται, ce qu’exprime également l’adjectif δόκιμον, qui ne signifie pas à cette époque de bon 
aloi, mais, comme l'indique son étymologie qui le rattache à δοκέω, monnaie reconnue, acceptée 
par la cité, la qualité du métal n’étant qu'une des conditions exigées de la monnaie légale32.
Reste à définir ce qu’est une monnaie ολοσχερές. P. Chantraine interprète le mot comme «d’un 
seul morceau, total, global, général»33. Cette notion de totalité doit, en matière de monnaie, ren
voyer au poids et l’on admettra donc qu'une pièce ολοσχερές pèse le bon poids. Or les causes du 
déficit pondéral d’une monnaie peuvent être de trois sortes: soit qu’elle ait perdu une part signi
ficative de ce poids par une usure due à la circulation, ce que les Modernes appellent le frai·, soit 
qu'une partie du métal d'origine lui ait été ôtée, qu’elle ait été rognée, crime bien connu au 
Moyen Age; soit enfin qu’elle ait volontairement -  et légalement -  été frappée avec un poids dé
ficitaire. La première explication peut être écartée: aucun témoignage ne vient attester que les 
Grecs aient connu une quelconque législation sur le frai et en particulier qu'ils aient jamais défini 
une tolérance de frai, c’est-à-dire la limite de poids au-dessous de laquelle les Etats modernes 
-  ou les banques d’Etat qui les représentent -  s’obligent à retirer de la circulation et à refondre 
des pièces tombées au-dessous du minimum pondéral légal34; or, si le seuil du déficit pondéral au- 
dessous duquel la monnaie est considérée comme usée et peut être rejetée n’a pas été défini pré
alablement, la distinction entre monnaie usée et monnaie non usée ne peut que donner lieu à des 
chicaneries sans fin. De nombreux trésors montrent que des pièces fort usées continuaient à cir
culer, quelquefois plusieurs siècles. C’est la deuxième hypothèse, celle du rognage, que, à la suite 
de R. Bogaert35, L. Migeotte a retenue, tout en notant que «les Grecs des époques classique et hel
lénistique aient rarement pratiqué le rognage des pièces en circulation»3'1. Mais il croit trouver 
une confirmation de son interprétation dans un passage de l’Inventaire délien de l’année 250, 
qu'il convient de citer ici: ταΰτα (différentes offrandes précieuses) έστήσαμεν έν τώι ζυγώι ... 
πρός άργΰριον αττικόν ολοσχερές. Selon Migeotte, «le sens d 'άργύριον ύλοσχερές ne laisse au
cun doute: il s’agit de pièces d’argent qui, pour servir de poids dans la pesée des objets sacrés, 
n’ont subi aucune altération par usure, rognage ou pour toute autre raison»37. Passons sur l’objec
tion qu'un mot au sens positif signifierait en réalité que la pièce n’a pas été endommagée, alors 
qu’on attendrait plutôt un mot exprimant son état de non-diminution. Il faut noter en revanche 
que l’auteur n'a pas envisagé la troisième de nos explications pouvant rendre compte d'un déficit

31 Ce dernier point a été établi par Ph. Gauthier, voir L'Emprunt public..., p. 174, note 115a.
32 O. Picard, op.cit. (note 14), pp. 683-684; la preuve est apportée par le passage du Ps-Aristote, Economiques II, 

4a, qui montre qu’on peut retirer sa qualité de δόκιμον à une monnaie.
33 P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, 1970, s.v. έπισχέρω.
34 Fr. Delemare vient de consacrer le Cahier du Centre Ernest Babelon IV, 1993, aux questions de frai; cf. pour la 

Grèce, Mélanges Lucien Lerat, 1984, p. 680.
35 R. Bogaert, Banques et banquiers dans les cités grecques, 1968, p. 319.
36 L. Migeotte, AC  46 (1977), p. 134. En réalité, comme je l’avais noté in Mélanges Lucien Lerat, p. 680, il n’en 

existe aucun témoignage avant la lex Cornelia de 2 av. J.-C. ; ceux-ci se multiplient à partir du IVe siècle ap. 
J.-C. en même temps que l’emploi du solidus comme monnaie de référence.

37 L. Migeotte, op.cit., pp. 133-134.
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pondéral: celle d'une monnaie frappée volontairement au-dessous du poids canonique. Or nous 
avons constaté que les hiéropes déliens voyaient passer entre leurs mains deux sortes de monnaies 
«attiques», celle de bon poids et les drachmes déliennes, qui bénéficient du même cours et ne sont 
ordinairement pas distinguées dans les comptes. Dans ces conditions, autant il me paraîtrait 
étrange que les hiéropes aient jugé utile de préciser qu'ils n'ont pas eu l'idée saugrenue de cher
cher une pièce rognée (qui devaient être rares, si même il en existait), autant il est naturel qu’ils 
aient indiqué qu’ils utilisaient comme poids une pièce totale, globale, pour reprendre les termes de 
P. Chantraine: je dirai une pièce complète, ou pleine.
Si les deux catégories de monnaies attiques, monnaie ολοσχερής et monnaie locale nous sont 
connues à Délos, pour que l’explication soit valable à Amorgos, il faut que les cités de l’île aient 
elles aussi donné cours légal à une monnaie qualifiée d’attique, mais de poids incomplet, contre 
laquelle les prêteurs cherchaient à se prémunir. Aucune émission d’argent ne leur étant attribuée 
à cette époque, il faut conclure que la monnaie δόκιμος, celle ώι ή πόλις χρήται, est une monnaie 
étrangère: c’est évident pour la monnaie ολοσχερής, qu’elle soit attique, aux types d’Alexandre 
ou de Démétrios; il en allait de même pour la monnaie de poids réduit. Mais alors que la première 
peut venir de très nombreux ateliers dispersés dans l’ensemble du monde grec, nous chercherons 
tout naturellement la monnaie épichorique dans le voisinage immédiat d’Amorgos. On songe 
d’abord à la grande île voisine d’où venait un des prêteurs, c’est-à-dire Naxos. Les tétradrachmes 
et didrachmes frappés par l’île vers la fin du IIle siècle sont trop récents pour pouvoir entrer 
ici en ligne de compte38. Auparavant les Naxiens avaient frappé une petite série de monnaies 
d’argent aux types de Dionysos juvénile et du canthare; le module le plus lourd pèse environ 
3,70-3,80 g, c’est-à-dire autant que nos drachmes eubéennes: on a proposé d’y voir des drachmes 
rhodiennes. Mais H. Nicolet préfère y reconnaître des tétroboles de poids éginétique, qu’elle 
date, pour des raisons stylistiques, du début du IVe siècle39. On pourrait également songer au 
monnayage de Samos qui a exercé une forte influence à Amorgos, où elle installe, à Minoa, une 
apoikia dans la deuxième moitié du IIle siècle40: les Samiens frappent, dans les années 310-300, 
de rares drachmes et des didrachmes dont le poids moyen se situe entre 6,30 et 6,50 g: ici encore 
on a parlé de «poids rhodien» alors que Barron pense à une restauration du vieil étalon samien41. 
On enregistrera ces témoignages supplémentaires des difficultés à définir, dès le moment où 
s’affirme la suprématie des chouettes et plus encore avec le développement du monnayage impérial 
d’Alexandre, le système pondéral de ces petites dénominations qui ne sont qu'un monnayage 
d'appoint de la monnaie circulant dans tout le monde grec.

M onnaie ολοσχερής et monnaie à a p o u s ia

Revenons aux problèmes posés par la coexistence dans les marchés entre la monnaie attique ολο
σχερής qui pèse le poids canonique de 4,30 g et des monnaies de poids réduit. Je n’ai pas trouvé 
dans les textes examinés de terme désignant spécifiquement celle-ci, sinon celui de monnaie épi
chorique, qui indique son caractère de monnaie de la cité, mais qui ne permet qu'à des gens bien 
informés de comprendre qu’il s’agit d’une monnaie légère. Cependant, dans une autre région, à 
Delphes, des textes bien connus nous montrent que financiers et autorités monétaires savaient 
parfaitement que pouvaient circuler sous la même dénomination de monnaie éginétique des

38 O. Mérkholm, Early Hellenistic Coinage, 1991, p. 157. pi. 37.561-562.
39 Η. Nicolet, Remarques sur le monnayage de Naxos (Cyclades) à l'époque classique, Πρακτικά τον X IIΔιεθνούς 

Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας, Athènes 1983, 1988, II, ρρ. 159-162, ρΙ. 30.
4(1 Cf. en dernier lieu, G. Rougemont, Amorgos colonie de Samos, Les Cyclades, matériaux pour une étude de géo

graphie historique, 1983, pp. 131-134, 236-239.
41 J.P. Barron, The Silver Coins o f Samos, 1966, pp. 125-140, pl. 23-25.
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pièces de bon poids et d’autres de poids réduit: ce sont les comptes dits à apousia42. On sait que ces 
documents ont pour objet de chiffrer la perte comptable qui résultera de la fonte de diverses mon
naies appartenant au système éginétique et de la frappe d’une nouvelle monnaie amphictionique. 
Les monnaies «anciennes» sont pesées et les comptes enregistrent leur déficit pondéral par rap
port au poids canonique. Les statères amphictioniques qui seront frappés avec ce métal pèsent eux, 
comme le montrent les exemplaires retrouvés43, le poids canonique et correspondent donc parfai
tement, même si le mot n’est pas employé, à une monnaie ολοσχερής. Les monnaies retirées de la 
circulation sont qualifiées dans d’autres documents de παλαιόν άργύριον, par opposition au καινόν 
άργύριον. Mais ce qualificatif de παλαιόν, elles le reçoivent à partir du moment où on décide de ne 
plus les accepter en paiement et de les refondre, et non pas parce qu’on aurait constaté, à partir 
d’un certain moment, quelles étaient tombées au-dessous d'un poids acceptable. En effet la com
paraison avec les exemplaires de nos collections montre qu’une bonne partie de ce déficit existait 
dès l'origine, parce que ces pièces avaient été, tout à fait régulièrement, frappées au-dessous du 
pair. L’apousia des trioboles locriens, telle qu’elle est enregistrée par les comptes delphiques, ou 
qu’on peut la mesurer à partir des exemplaires connus, est de l’ordre de 15%44 par rapport au poids 
éginétique canonique: c’est sensiblement la même décote que celle des drachmes eubéennes par 
rapport à la drachme attique ολοσχερής. Or, dans les paiements des Phocidiens, ces pièces étaient 
enregistrées comme des monnaies éginétiques comme les autres et elles étaient réputées avoir la 
même valeur de cours que les bons statères éginétiques : c'est la situation que nous avons constatée 
à Délos, où deux sortes de drachmes attiques circulaient parallèlement.
Ces monnaies locales de poids réduit présentaient un avantage évident pour les cités grecques 
auxquelles elles procuraient un revenu régulier par le change au pair de monnaies de bon poids 
contre les monnaies locales: on sait que c’est la politique que les Lagides mènent sur une beaucoup 
plus grande échelle. L’inconvénient que leur emploi entraînait, ne devait pas être très sensible 
pour les petites transactions locales où elles jouissaient d’un monopole de droit -  par exemple 
en Egypte -  et de fait. Les difficultés apparaissaient en cas de paiement à l’extérieur, comme le 
montre la loi eubéenne, et en cas de maniement de sommes importantes, d’où les précautions 
prises par les prêteurs d’Amorgos; ce sont des difficultés du même genre qui ont amené les Am- 
phictions à décider la frappe d'une nouvelle monnaie et qui empêchent les cités pratiquant une 
telle politique monétaire de frapper des pièces lourdes45, réservant au tétradrachme attique puis 
aux alexandres le rôle de monnaie hellénique.
Fidèles au dogme de la bonne monnaie, les Modernes n’ont pas été assez sensibles au phéno
mène que l’étude des seules monnaies ne permet pas toujours de déceler et qui se révèle davan
tage à travers les textes. Ceci les a amenés à exagérer l’importance de l’étalon rhodien dans la nu
mismatique hellénistique. Le maintien de l’indépendance de la cité après l’échec du siège de Dé- 
métrios Poliorcète, l’importance incontestable du port de Rhodes dans les échanges maritimes 
entre l’Egée et les grands ports du Sud-Est de la Méditerranée orientale, depuis Chypre jusqu'à 
Alexandrie, le rôle majeur que la marine de guerre rhodienne joue, au moins à certaines périodes, 
pour le maintien de l’ordre en Egée ont amené bien des Modernes à conclure que Rhodes avait, 
dans une certaine mesure, repris le flambeau d’Athènes et, par un glissement aisément compré
hensible, à voir dans toute cité frappant des pièces d'argent pesant environ 3,50 g une cité ayant 
adopté l’étalon rhodien. De telles assertions ne se fondent que sur le poids des monnaies, sans 
prendre en considération ni la circulation monétaire, ni les données épigraphiques.

4: J. Bousquet, Les Comptes du IVe et du Ille siècle, CID II (199), nos 75, 77, 78. O. Picard, Les monnaies des 
comptes de Delphes à apousia, Comptes et Inventaires dans la cité grecque, Neuchâtel 1988, pp. 91-101.

43 Ph. Kinns, The Amphictionic Coinage Reconsidered, NC 1983, pp. 1-22, pl. 1-4.
44 O. Picard, op.cit., p. 96.
45 Cf. mes remarques REG 103 (1990), pp. 1-15.
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«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» ΜΟΛΥΒΔΙΝΩΝ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣΧΗΜΩΝ ΔΙΣΚΑΡΙΩΝ*. 
ΕΥΡΗΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (;)

Μολύβδινα νομισματόσχημα δισκάρια που χρησιμο
ποιούν την ίδια εικονογραφία με εκείνη επίσημων 
κοπών αρχαίων πόλεων δεν είναι κοινά, ιδιαίτερα σε 

ευρήματα. Μεμονωμένα παρόμοια δισκάρια έχουν περιγράφει στο παρελθόν από γνωστούς νο- 
μισματολόγους' με προέλευση την Αίγυπτο στη ρωμαϊκή εποχή ή τη Γαλατία.
Ο I. Σβοροόνος2 είχε δημοσιεύσει μολύβδινες απομιμήσεις πτολεμαϊκών χάλκινων νομισμάτων, 
τις οποίες χρονολόγησε στο 168 π.Χ. κατά την πολιορκία της Αλεξάνδρειας από τον Αντίοχο Δ', 
χαρακτηρίζοντάς τις ως κοπές ανάγκης. Μεμονωμένα αρχαία μολύβδινα δισκάρια, που έχουν 
δημοσιευθεί πρόσφατα, απομιμούνται νομίσματα του Μεταποντίου, του Τάραντος, των Θούριων 
και άλλων πόλεων3.
Διακόσια περίπου μολύβδινα νομίσματα διασκορπισμένα σε διάφορες συλλογές αλλά και προ
ερχόμενα από επίσημες ανασκαφές στην περιοχή των Ιεροσολύμων ταυτίζονται με κοπές του 
Αλεξάνδρου Ιανναίου (103-76 π.Χ.) και ίσως πρόκειται για το μεγαλύτερο γνωστό αριθμό μολύ- 
βδινων νομισμάτων από την περιοχή της Ιουδαίας, που αποδεικνύει επίσημη κοπή ανάγκης4.
Οι μελετητές που ασχολήθηκαν με το ιδιαίτερο αυτό είδος νομισματικών κοπών δίνουν διαφο
ρετικές ερμηνείες και ονομασίες στα νομισματόσχημα αυτά μολύβδινα δισκάρια: «μολύβδινα 
νομίσματα», «ψευδονομίσματα», «σταθμία νομισμάτων», «μάρκες», «εισιτήρια», «ομοιώματα 
νομισμάτων», «δοκίμια μήτρας νομισμάτων», «κοπές ανάγκης» κτλ.
Οι χαρακτηρισμοί που αναφέρθηκαν καταδεικνύουν την αβεβαιότητα που επικρατεί αναφορι
κά με τη σκοπιμότητα έκδοσης των κοπών αυτών. Είναι πάντως βέβαιο ότι τα αντικείμενα αυτά 
δεν αποτελούν προϊόντα αρχαίων ή σύγχρονων κιβδηλοποιών, αλλά αρχαίες κοπές, των οποίων 
δεν αμφισβητείται η γνησιότητα.
Είναι γνωστό ότι κάθε πόλις-κράτος είχε το προνόμιο να εκδίδει νομίσματα εγγυημένα με τα 
σύμβολά της. Προφανώς το ίδιο προνόμιο της έδινε και το δικαίωμα σε περιπτοίσεις έκτακτης * 1

* Ο «θησαυρός» αυτός στο σύνολό του ε'χει δωρηθεί από το συγγραφέα στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών. Για 
την πραγμάτωση της παρούσας δημοσίευσης θερμές ευχαριστίες πρέπει να εκφράσω στο συλλέκτη και μελε
τητή κ. Β.Κ. Δημητριάδη για την πολύτιμη συμβολή του ως γνώστη των αρχαίων νομισμάτων της Κεντρικής 
Ελλάδας. Επίσης ευχαριστίες εκφράζω στον κ. Γιάννη Τουράτσογλου και στην κ. Βάσω Πέννα για τη βοήθεια 
που μου πρόσφεραν στη συγκέντρωση της βιβλιογραφίας, καθώς και για τις εύστοχες παρατηρήσεις τους κα
τά τη συγγραφή της μελέτης.

1 Babelon, Traité, I, 1, σ. 371. Fr. Lenormant, La monnaie dans l ’Antiquité, I, Παρίσι 1878, σ. 208-211.
2 N.I. Svoronos, Die Muenzen der Ptolemaeer, Αθήναι 1908, σ. 290.
3 A. Siciliano, Monete in piombo rinvenute in Messapia, RIN  XCV (1993), σ. 145.
4 D. Barag, Some Examples of Lead Currency from the Hellenistic Period, Studies in Honor o f Leo Mildenberg, 

Wetteren 1981, o. 1-5, πίν. 3.
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ανάγκης να εκδίδει νομίσματα από ευτελέστερα μέταλλα, τα οποία μετά την παρέλευση της ανά
γκης ή του κίνδυνου αντήλλασσε με γνήσιες κοπές. Έ να  τέτοιο ιστορικό γεγονός υπήρξε η κοπή 
νομισμάτων ανάγκης από τον Τιμόθεο, στρατηγό-ναΰαρχο των Αθηναίων που είχε αναλάβει με
ταξύ του 363-359 π.Χ. την πολιορκία της Ολΰνθου. Έχοντας ήδη καταλάβει τη Μεθώνη, την Το- 
ρώνη, την Πύδνα και την Ποτίδαια, απέτυχε όμως στην εκπόρθηση της Αμφιπόλεως. Επειδή το 
ταμείο του σε αργυρά νομίσματα της Αθήνας είχε εξαντληθεί, ο Τιμόθεος έκοψε χάλκινα για την 
πληρωμή των στρατευμάτων του και των εμπόρων με την υπόσχεση ότι τα χάλκινα αυτά νομί
σματα θα ίσχυαν για την αγορά αγαθών και όσα απέμεναν θα αντήλλασσε ο ίδιος με αργυρά5. 
Παράλληλο σύγχρονο παράδειγμα αποτελούν τα χαρτονομίσματα «monnaies fudiciares» που εί
χαν εκδοθεί έως τον Α' παγκόσμιο πόλεμο και αναφέρονταν σε ποσά νομισμάτων από πολύτιμα 
μέταλλα, τα οποία η κεντρική Τράπεζα εγγυόταν για την καταβολή τους στο φέροντα.
Η κοπή μολύβδινων νομισμάτων στην αρχαιότητα είναι δυνατό να είχε παρόμοια χρησιμότητα. 
Η χρονολογική τους τοποθέτηση είναι ίσως δυσκολότερη, εφόσον δεν υπάρχουν ιστορικές μαρ
τυρίες ή γεγονότα που να δικαιολογούν ή να αναφέρονται σε νομισματικές κοπές αυτής της κα
τηγορίας.
Το δημοσιευόμενο εύρημα νομισματόσχημων μολύβδινων δισκαρίων είναι για τον ελλαδικό χώ
ρο μοναδικό στο είδος του. Περιλαμβάνει απομιμήσεις νομισμάτων των Θηβών και της Λάρισας, 
εκδόσεων γνωστής αποδοχής και κυκλοφορίας στη Βοιωτία και στη Θεσσαλία. Ενδιαφέροντα 
στοιχεία του «θησαυρού» είναι επίσης η μετρολογία του ευρήματος και ο τρόπος κατασκευής 
των δισκαρίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο «θησαυρός» βρέθηκε κατά τη δεκαετία του 1980 στη Βοιωτία χωρίς 
να είναι γνωστός ο ακριβής τόπος ανεύρεσης.
Το εύρημα περιλαμβάνει 32 μολύβδινες απομιμήσεις θηβαΐκών στατήρων και 20 απομιμήσεις 
δραχμοόν Λαρίσης. Όλα τα δισκάρια φέρουν όμοια ελαφροός καστανόχρωμη οξείδωση. Η κατα
σκευή των νομισματόσχημων αυτοόν δισκαρίων πραγματοποιήθηκε με χύτευση μολύβδου σε μή
τρες (en chapelet): σε επίπεδες, νωπές ακόμη, κεραμικές πλάκες εντυπωνόταν το προς απομίμη- 
σιν νόμισμα ανά μία πλάκα για τους εμπροσθότυπους και ανά μία για τους οπισθότυπους, με 
πολλαπλά σε παράλληλες σειρές εντυπώματα, τα οποία συνδέονταν μεταξύ τους με αυλάκι για 
τη ροή του ρευστού μετάλλου. Στη συνέχεια οι δύο πλάκες συναρμόζονταν, οόστε τα εντυποόματα 
να συμπίπτουν με ακρίβεια μεταξύ τους, έτοιμες για τη διαδικασία της χύτευσης του ρευστού με
τάλλου. Ο τρόπος αυτός έχει περιγράφει από τον Hill6 και έχει επιβεβαιωθεί κατά τις ανασκα- 
φές στην Πάφο, όπου ο Κ. Νικολάου7 βρήκε τέτοιες ακριβοός μήτρες, καθώς και μεταλλικά δι
σκάρια συνδεδεμένα μεταξύ τους από το μίσχο που αντιστοιχούσε στο αυλάκι επικοινωνίας για 
τη ροή του μετάλλου (Εικ.  1:α).
Στο προκείμενο εύρημα διακρίνεται σε αρκετά νομίσματα η ύπαρξη του μίσχου αυτού, που απο

5 E.S.G. Robinson - M.J. Price, An Emergency Coinage of Timotheos, NC 1967, σ. 1, όπου και η αναφορά στα 
Οικονομικά II, 2, 23, 1, που αποδίδονται με επιφύλαξη στον Αριστοτέλη, ένα κείμενο που χρονολογείται στο 
τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.: Τιμόθεος 'Αθηναίος πολέμιον πρός Όλννθίονς καί άπορούμενος αργυ
ρίου, κόιΐ>ας χαλκόν όιεόίόου τοϊς στρατιώταις. Άγανακτούντων όέ των στρατιωτών εφη αύτοϊς τούς εμπό
ρους τε καί αγοραίους άπαντα(ς) ώσαύτως πω λήσειν τοΐς ό ’ έμπόροις προεΐπεν όν άν τις λάβη χαλκόν, τού
του πάλιν άγοράζειν τά τ' έκ της χώρας ώνια καί τά εκ τών λειών αγόμενα, δς d ' άν περιλειφθη αύτοϊς χαλ
κός, πρός αύτόν άναφέροντας άργύριον λαμβάνειν.

6 F.G. Hill, Ancient Methods of Coining, NC 1922, σ. 1.
7 K. Nicolaou στο I. Nicolaou - O. Mdrkholm, Paphos, A Ptolemaic Coin Hoard, Paphos, I, Λευκωσία 1976, 

σ. 9-11, εικ. 10 και 11.
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δεικνύει τον αναφερθέντα τρόπο παραγωγής των νομισματόσχημων δισκαρίων (Εικ.  1:β και 
3:16-19).

Α. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΗΡΩΝ
Για τις απομιμήσεις των βοιωτικών στατήρων χρησιμοποιήθηκαν δύο μήτρες για τις πρόσθιες 
και δύο για τις οπίσθιες όψεις, που ωστόσο δεν συμπλέκονται μεταξύ τους.
Τα δισκάρια-απομιμήσεις βοιωτικών στατήρων διακρίνονται σε δύο ομάδες (Α1 και Α2).

Α 1. Ομάδα με μεγάλη βοιωτική ασπίδα (Εικ.  1:γ, 2:6-13)
Τεμάχια δεκατρία. Άξονες: ΐ -►. Βάρη: 1) 24,64 γρ. 2) 24,57 γρ. 3) 24,48 γρ. 4) 24,44 γρ. 5) 24,39 
γρ. 6) 24,05 γρ. 7) 23,76 γρ. 8) 23,76 γρ. 9) 23,67 γρ. 10) 23,48 γρ. 11) 23,46 γρ. 12) 22,77 γρ. 
13)21,87 γρ.
Λείπει μικρό τμήμα άνω αριστερά όπου διακρίνεται και υπόλειμμα μίσχου.
Χαρακτηριστικό της ομάδας είναι η ύπαρξη στον οπισθότυπο υπερεκχειλίσεων μετάλλου που 
δημιουργούν (υοειδές έξαρμα αριστερά του αμφορέα, καθώς και τοξοειδές σε έκταση 180° πά
νω από τον αμφορέα.

Α 2. Ομάδα με μικρή βοιωτική ασπίδα (Εικ.  2:1-5, 3:6-19)
Τεμάχια δεκαεννέα. Άξονες: 1Ί. Βάρη: 1) 22,72 γρ. 2) 22,71 γρ. 3) 22,61 γρ. 4) 22,61 γρ. 5) 22,61 
γρ. 6) 22,52 γρ. 7) 22,51 γρ. 8) 22,48 γρ. 9) 22,48 γρ. 10) 22,26 γρ. 11) 22,20 γρ. 12) 22,16 γρ. 
13)22,11 γρ. 14) 21,93 γρ. 15) 21,44 γρ. 16) 20,90 γρ. 17) 18,82 γρ. 18) 17,25 γρ. 19) 14,24 γρ. 
Στην οπίσθια όψη παρατηρείται, όπως και στην προηγούμενη ομάδα, υπερεκχείλιση με τη μορ
φή ακανόνιστου καρδιόσχημου εξάρματος άνω δεξιά. Σε τέσσερα τεμάχια, λόγω απόσπασης στο 
επάνω τμήμα μέρους των δισκαρίων, διακρίνεται εμφανής η ύπαρξη μίσχου (Εικ.  3:16-19).

Β. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΔΡΑΧΜΩΝ ΑΑΡΙΣΗΣ
Στην ομάδα τιυν απομιμήσεων των δραχμών Λαρίσης διακρίνουμε δύο υποομάδες, που διαχωρί
ζονται μεταξύ τους, τόσο τεχνοτροπικά όσο και μετρολογικά. Για κάθε υποομάδα χρησιμοποιή
θηκε ανά μία μήτρα για την πρόσθια και την οπίσθια όψη.

Β 1. Ομάδα μεγαλύτερου βάρους (Ε ικ . 4:1-13)

Τεμάχια δεκατρία. Άξονες: X . Βάρη: 1) 13,98 γρ. 2) 13,45 γρ. 3) 13,40 γρ. 4) 13,40 γρ. 5) 13,40 
γρ. 6) 13,29 γρ. 7) 13,20 γρ. 8) 13,19 γρ. 9) 13,19 γρ. 10) 13,02 γρ. 11) 12,90 γρ. 12) 12,82 γρ. 
13) 12,75 γρ.
Πρόσθια όψη: Κακότεχνη απόδοση της κεφαλής της νύμφης Λάρισας, υπερεκχείλιση μετάλλου 
μεταξύ αριστερού οφθαλμού και παρειάς.
Οπίσθια όφ>η: Ίππος βόσκων, υπερεκχείλιση μετάλλου με τη μορφή ωοειδούς εξάρματος πάνω 
από τη ράχη του αλόγου.

Β 2. Ομάδα μικρότερου βάρους (Εικ.  5:1-7)

Τεμάχια επτά. Άξονες: |->·. Βάρη: 1) 8,58 γρ. 2) 8,54 γρ. 3) 8,51 γρ. 4) 8,40 γρ. 5) 8,30 γρ. 6) 8,15 
γρ. 7) 8,13 γρ.
Τύπος όπεος ο προηγούμενος· διαφέρει η κόμμωση της νύμφης. Υπερεκχείλιση μετάλλου στη ρι
νική χώρα και στον αριστερό οφθαλμό με τη μορφή εξάρματος σχήματος Γ.

Ο «θησαυρός» της Βοιωτίας (;), μοναδικός στον ελλαδικό χιύρο, δημιουργεί πολλά εριυτηματικά 
για το σκοπό, τον τόπο και το χρόνο έκδοσης του περιεχομένου του. Κατ’ αρχήν η μη γνώση του 
ακριβούς τόπου ανεύρεσης δημιουργεί αυτόματα το ερώτημα ως προς τον τόπο παραγωγής των 
ψευδονομισμάτων: Βοιωτία ή Θεσσαλία;
Είναι σαφές ότι για τα νομισματόμορφα αυτά δισκάρια που απομιμούνται γνωστούς νομισματι
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κούς τύπους δεν χρησιμοποιήθηκαν ως μήτρες αυθεντικά νομίσματα, αφού λείπουν από τους 
οπισθότυπους των ψευδονομισμάτων επιγραφές και σύμβολα.
Ειδικά στις απομιμήσεις της Λάρισας, η μορφή της νύμφης είναι τόσο κακότεχνη που δείχνει θε
τική μήτρα πρόχειρα φτιαγμένη από ατάλαντο χαράκτη. Οι διαπιστώσεις αυτές μαρτυρούν βια
στικές κοπές για ανάγκες τις οποίες αγνοούμε. Πάντως η σύσταση του «θησαυρού» αναφορικά 
με τα πρότυπα των απομιμήσεων τον τοποθετεί στη διάρκεια του 4ου αι. π.Χ., όπως αποδεικνύ- 
ουν νομισματικά ευρήματα με αντίστοιχη συγκρότηση8.
Εκτός από μία απομίμηση Λαρίσης στη συλλογή Μ υΟ ^η 9 -  ίδιες μήτρες με το Β 1 τύπο -  οι υπό
λοιποι τύποι του ευρήματος καθιός φαίνεται ήταν μέχρι σήμερα άγνωστοι.
Παρόλο ότι δεν είναι γνωστή η προέλευση του τεμαχίου στη συλλογή Μ εΘ ^ η  του Μουσείου 
ΕίίζννύΠΗΓη που σχηματίστηκε στα τέλη του περασμένου αιώνα, η ύπαρξή του μαρτυρεί κάποια 
κυκλοφορία των αντικειμένων αυτών. Το κύριο ενδιαφέρον του «θησαυρού» της Βοιωτίας εντο
πίζεται στη μετρολογία. Ενώ οι βοιωτικοί στατήρες είναι σχετικά σταθεροί σε βάρος -  ο Α 1 τύ
πος περίπου 24 γρ., ο Α 2 τύπος 23 γρ. -, οι απομιμήσεις των δραχμών Λαρίσης παρουσιάζουν 
σημαντικές διαφορές με βάρη περίπου 13,50 γρ., για τον τύπο Β 1, 8,50 γρ. για τον τύπο Β 2. Οι 
διακυμάνσεις των βαρών δεν φαίνεται να είναι τυχαίες· πιστεύουμε ότι πρόκειται για συνειδητή 
κοπή ψευδονομισμάτων οε τρία διαφορετικά βάρη και αξίες, το ολόκληρο (βοιωτικοί στατήρες) 
το μισό του και το τρίτο του (τύποι Β 1 και Β 2 των δραχμών Λαρίσης).
Οι διαφορές βάρους στους ίδιους τύπους δικαιολογούνται από τον τρόπο παραγωγής με χύτευ
ση, μέθοδο που δεν εγγυάται απόλυτη ακρίβεια, αντίθετα με την παραγωγή αργυρών νομισμά
των, όπου το πέταλο ζυγιζόταν με ακρίβεια πριν χτυπηθεί με σκληρή μεταλλική μήτρα.
Στο ερώτημα κατά πόσον τα ψευδονομίσματα αποτελούν επίσημες εκδόσεις ή ιδιωτικές κοπές, 
δύο ιστορικά γεγονότα θα μπορούσαν να δώσουν απάντηση.
Αν πράγματι εκδόθηκαν στη Βοιωτία λογικό είναι να χρονολογηθούν με επιφύλαξη στην περίο
δο της μάχης της Χαιρωνείας (338 π.Χ.) και των επακολουθούν της για τη Θήβα.
Στην περίπτωση που κόπηκαν στη Θεσσαλία τότε η πιο πιθανή χρονολόγηση -  πάντα με επιφύ
λαξη -  θα μπορούσε να είναι στο μετά το 321 π.Χ. διάστημα, δηλαδή μετά την ήττα τυον Θεσσα- 
λών από τους Μακεδόνες στο Λαμιακό πόλεμο (323/2 π.Χ.) και τον επακολουθήσαντα λοιμό. Η 
χρονολόγηση αυτή συμπίπτει, εξάλλου, με τη διακοπή εκδόσεων το3ν δραχμών Λαρίσης, με το κε
φάλι της μετωπικά απεικονιζόμενης νύμφης10.
Κατά την άποψή μας η πρώτη υπόθεση έχει περισσότερα στοιχεία αληθοφάνειας, δεδομένου ότι 
τα βοιοτπκά δισκάρια είναι τεχνοτροπικά πλησιέστερα στον τύπο των πραγματικών θηβαϊκαύν 
νομισμάτων.
Το βαρβαρότεχνο των μολύβδινων δραχμών Λαρίσης μάλλον αποκλείει επίσημη έκδοση από τις 
αρχές της πόλης. Οι υποθέσεις που αναπτύχθηκαν δεν αποκλείουν βέβαια μια ιδιωτική έκδοση, 
ιδιαίτερα σε περίοδο φτώχειας και έλλειψης σπάνιων μετάλλων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν 
καθημερινές συναλλαγές και ιδιωτικές δοσοληψίες.

8 Μ. Οικονομίδου, Ο «θησαυρός» από τον Ατράγα (IGCH 58). Μία προσέγγιση. Διεθνές Συνέδριο για την 
Αρχαία Θεσσαλία. Στη μνήμη τον Δημήτρη Ρ. Θεοχάρη. Πρακτικά, Αθήνα 1992, σ. 376-380.

9 W.S. Grose, Catalogue o f the McClean Collection o f Greek Coins. Fitzwilliam Museum, II, Cambridge, Univ. 
Press, 1926, αριθ. 4627, σ. 211, πίν. 173, 22. O Grose στην περιγραφή του οπισθότυπου αναφέρει ίχνη της κα
τάληξης (ΛΑΡ)ΙΣ πάνω από το άλογο. Σε δεκατρία τεμάχια του ευρήματος δεν υπάρχει ούτε ίχνος επιγραφής, 
παρόλο ότι όλα προέρχονται από την ίδια μήτρα, όπως της συλλογής McClean. Πρόκειται προφανιυς για ανω
μαλίες της επιφάνειας του οπισθότυπου που οφείλονται στη χύτευση του μετάλλου και όχι για επιγραφή.

10 R.Th. Martin, The Chronology of the Fourth Cent. B.C. Facing-Head Silver Coinage of Larissa, ANSM N  28 
(1983), σ. 1.
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S um m ary

A BOEOTIAN (?) HOARD 
OF LEAD ANCIENT PSEUDOCOINS

After a preview of the bibliography referring to genuine lead and bronze imitations of ancient 
coins, the author describes a hoard of lead imitations consisting out of 32 lead imitations of 
Theban staters and of 20 lead imitations of Larisa drachms.
The hoard was found probably in Boeotia in the 1980’s. These lead discs of the pseudocoins have 
the same oxydation and were cast probably in ceramic dies ‘en chapelet’.
The imitations of Boeotian staters are divided in two sub-groups:
A 1. Group with a large Boeotian shield (Fig. l:γ , 2:6-13).
A 2. Group with a small Boeotian shield (Fig. 2:1-5, 3:6-19).
For each sub-group were used one obverse and one reverse die. The average weight of intact 
specimens was 24.50 g. for the first and 22.50 for the second sub-group.
The imitations of Larisa drachms are stylistically barbarous and according to their weight are also 
divided into two sub-groups:
B 1. Group of a heavier weight (Fig. 4:1-13).
B 2. Group of a lighter weight (Fig. 5:1-7).
One obverse and one reverse die was used for each sub-group. The average weight of intact 
specimens of the first sub-group varies from 13.98 to 12.75 g. and 8.58 to 8.13 g. for the second. 
With the exception of a lead imitation of a Larisa drachm identical to type B 1 of the hoard in the 
catalogue of the McClean collection in the Fitzwilliam Museum, the rest of the types are unknown 
up to our knowledge, meaning a unique find in Greece.
According to the author, the differences in weight of the groups of the hoard are not the result of 
a simple coincidence, but they represent a local necessity issue, official or private, of pseudocoins 
in three denominations: full stater (Boeotian stater of about 24 g.), half stater (B 1 Larisa drachm 
of about 13.50 g.) and one third stater (B2 Larisa drachm of about 8.50 g.).
Without excluding the possibility of a private issue, in a period of political and financial instability 
both in Boeotia and Thessaly, the author, with some reservations, advances the view that the 
pseudocoins represented in the hoard might be official emergency issues.
As the minting-place remains unknown with all due reservations the author believes that if the 
coins were minted in Boeotia, a probable date could be the period after the battle of Chaeronea 
(338 BC) and its consequences for Thebes.
If they were issued in Thessaly the most probable date could be after the defeat of the Thessalians 
by the Macedonians in the Lamian War (323/2 BC) and the poverty in Thessaly that followed it. 
This period coincides with the interruption of the issues of Larisa drachms, depicting the head of 
the nymph frontally.

Petros N. Protonotarios
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Ε ικ . 1. α )  Μ ή τ ρ α  κ α ι  σ ν ν ό ε ό ε μ έ ν α  μ ε  τ υ  μ ίσ χ ο  δ ισ κ ά ρ ια  (α π ό  Κ. N ic o la o u , P a p h o s , I  (βλ. υ π ο σ η μ . 7). 

β )  Μ ίσ χ ο ς  ρ ο ή ς  μ ε τ ά λ λ ο υ  σ ε  α π ο μ ιμ ή σ ε ις  β ο ιω τ ικ ώ ν  σ τ α τ ή ρ ω ν , γ )  Ο μ ά δ α  A  1 (1-5).
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Ε ικ . 3. Ο μ ά δ α  Λ  2  (6 -19).
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Ε ικ .  4. Ο μ ά δ α  B  1 (1 -13).
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LA DATE DES PREMIERS STATERES D ’OR 
DE PHILIPPE II

A l’époque où je rédigeais le corpus des monnaies d'or et d'argent 
de Philippe II, Mando Oeconomidès ne cessa de me rendre de 
précieux services, non seulement en me communiquant libé

ralement la documentation de son Musée, mais en me signalant d’autres fonds publics et privés 
conservés en Grèce et en m’aidant de son expérience. C’est pour lui marquer ma reconnaissance 
que je lui dédie les quelques pages qui suivent sur la date des premiers statères d’or de Philippe. 
L'unanimité est loin d’être faite à ce sujet et une monographie récente de M.B. Hatzopoulos a re
lancé le débat.
Philippe II fut le premier roi de Macédoine à frapper des monnaies d’or (Fig. 1:1-14). Cet événe
ment a certainement impressionné les Anciens, car Diodore, trois siècles plus tard, a recueilli sur 
le sujet un nombre de détails inhabituel en pareille matière. Voici ce qu’ il rapporte (XVI, 8.6-7): 
«Philippe, s’étant rendu dans la cité de Crénidès, lui donna de l’extension en augmentant sa po
pulation et la renomma, d’après son propre nom, Philippes. Les mines d’or de ce territoire étaient 
tout à fait pauvres et sans aucune réputation.‘Par ses aménagements il en augmenta à ce point le 
rendement qu’elles purent lui apporter un revenu de plus de mille talents. Il amassa ainsi rapide
ment une grande fortune, qui lui permit de hausser le royaume macédonien à une suprématie de 
plus en plus assurée. Car, ayant frappé une monnaie d’or (νόμισμα χρυσοϋν) appelée, d'après 
son nom, ‘monnaie d’or de Philippe’ (littéralement: ‘philippienne’, φιλίππειον), il rassembla une 
remarquable force de mercenaires et, par le moyen de cette monnaie, il amena beaucoup de Grecs 
à trahir leur patrie».
Plutarque (Alex. 4) mentionne le type de revers des statères d’or de Philippe: ce dernier, dit-il, 
s’enorgueillissait comme un sophiste de son talent oratoire et faisait graver sur ses monnaies les 
victoires de ses chars à Olympie.

Opinions formulées sur la date des premiers statères de Philippe

Lorsque, dans les années 1970, je commençai à étudier cette question, je ne pus que constater la 
diversité des dates suggérées. Je ne donnerai pas la liste de tous les auteurs qui ont formulé une 
opinion. Je relèverai seulement quelques propositions qui me paraissent caractéristiques. 
Philippe II s’étant emparé de Crénidès en 357/61, certains savants sont d’avis que les premiers phi-

1 Voir sur Crénidès et Philippes l’étude de O. Picard, Les Thasiens du Continent et la fondation de Phi
lippes, Tranquillités, Mél. Tran tam Tinh (Coll. «Hier pour aujourd'hui»), 1994, pp. 459-474. O. Picard suggère 
que les «Petites Sources » occupaient dans la plaine un site distinct de celui de la future forteresse.
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lippes d’or auraient été émis sans tarder, dès 356 ou peu après. C’est ce qu’ont laissé entendre
E. Babelon dans son Traité et B.V. Head dans VHistoria Numorum2. E.T. Newell estimait pour sa 
part que les Philippiens, sur le territoire desquels se trouvaient les mines d’or, auraient commen
cé aussitôt la frappe de leurs statères bien connus (Fig. 1:15-16), et que «not long afterwards» le 
roi de Macédoine, partageant avec eux le revenu des mines ou se l’appropriant, aurait inauguré 
l’émission de ses propres statères3 (Fig. 1:1 et ss.).
A.B. West4, en 1923, procédait à une analyse plus poussée, qui mérite considération. Il tirait parti 
du type de revers des statères, un bige au galop, qui, selon Plutarque, illustrait une victoire 
remportée par un char de Philippe II à Olympie. Cette victoire, écrit West, est à distinguer de 
celle (mentionnée aussi par Plutarque) qu’obtint aux concours olympiques de 356 le cheval de 
course, ίππος κέλης, du roi de Macédoine5 6; le bige aurait été vainqueur à l’un des concours sui
vants, en 352, 348 ou 344, et c’est peu après l’une ou l’autre de ces dates que les émissions d’or de 
Philippe II auraient été inaugurées. West considère en outre que le souverain aurait institué son 
monnayage d’or après avoir mis un terme à celui des Philippiens: «finalement, en 348 ou 344, 
quand ses plans eurent atteint leur maturité, peut-être même en 352, Philippe enleva aux Philip
piens leurs privilèges en matière de monnayage et se mit à frapper des statères d’or sur le com
mode étalon attique des pièces philippiennes et chalcidiennes ».
Un point de vue dans une certaine mesure comparable à celui de A.B. West a été exposé par C.T. 
SeltmarC: pendant plusieurs années, de 356 à la prise d’Olynthe en 348, Philippe aurait chargé les 
Philippiens de produire les statères d’or dont il avait besoin, se contentant de frapper à son nom 
des pièces de plus petit module7. Il n'aurait commencé l'émission de ses propres statères qu'après 
la défaite des Chalcidiens.
J.R. Ellis8, lui aussi, était tenté d’établir un lien chronologique entre la chute d’Olynthe en 348 et 
l’apparition des statères d’or de Philippe II: «this wealthy state», écrit-il, «coining the impressive 
issues of the Chalcidian League, fell in the autumn 348 and the disappearance of its mint no doubt 
provided the stimulus to Philip to issue his own gold, though perhaps not immediately». Ellis no-

2 Babelon, Traité, II, 4, 1932, pp. 507-508 (publication posthume) ; //TV2, p. 222.
3 E.T. Newell, R o ya l G reek  Portrait C o in s , 1937, p. 11. Les statères d’or des Philippiens ont au droit la tête d’Hé

raclès imberbe, au revers un trépied (d’abord surmonté d'une palme) et la légende Φ ιλίππω ν; ces pièces 
prennent la suite de statères au nom des Thasiens du Continent, apparemment sans interruption notable. No
tons que Φιλίππων, au génitif pluriel, est une des formes (apparemment la plus ancienne) de l'ethnique des Phi
lippiens, comme Δελφών pour les Delphiens ; cette forme est présente dans la lettre adressée à la cité de Phi- 
lippes par les ambassadeurs auprès d’Alexandre, Cl. Vatin, S E G  XXXIV (1984), 664; cf. M.B. Hatzopoulos, 
R E G  100 (1987), B ullE pigr  714, et sa remarque R E G  102 (1989), Bull. Épigr. 471.

4 The Early Diplomacy of Philip II Illustrated by his Coins, (VC 1923, en particulier pp. 177-181 et 210.
5 Plutarque, A lex . 3 ; Plutarque rapporte que Philippe, au cours de l’été 356, alors qu’il venait de prendre Potidée, 

reçut trois bonnes nouvelles en même temps : la défaite des Illyriens sous les coups de Parménion, la victoire de 
son cheval de course à Olympie et la naissance d'Alexandre. A.B. West estime que la nouvelle de la victoire de 
son char aux concours olympiques n’aurait pas été omise si cette victoire avait eu lieu aussi en 356.

6 G reek C o in s2, 1955. pp. 200-201.
7 Les premières émissions de petites monnaies d’or ne montrent pas toutes, comme le dit Seltman, la tête d’Hé

raclès au droit: les douzièmes de statère sont au type de la tête d’Apollon; en outre, ces premières émissions 
n’ont pas comporté (du moins à notre connaissance) d'hémistatères. Je renvoie à mon corpus, voir ci-dessous, 
notes 9 et 10.

8 Philip  I I  a n d  M a ced o n ia n  Im p eria lism , 1976, p. 237.

262



tait que la tête d’Apollon placée au droit des monnaies de Philippe était à rapprocher du type 
chalcidien et qu’en même temps elle pouvait avoir été choisie pour célébrer les succès obtenus par 
le roi macédonien à Delphes en 346 : dans cette perspective, les premiers philippes d’or auraient 
été frappés un peu après cette date; mais, ajoutait Ellis, Philippe aurait pu adopter ce type 
même avant la fin de la guerre sacrée pour bien manifester son dévouement à la cause du dieu de 
Delphes.
Dans le corpus que j’ai publié en 1977, j'ai moi aussi insisté4 sur le type de la tête d’Apollon qui 
apparaît sur les statères du souverain, sur une émission de douzièmes de statère* * 10 11 (proche dans le 
temps, semble-t-il, des premiers statères (Fig. 1:14)) et sur quelques rares petites monnaies d’ar
gent". Ce type est nouveau dans l'iconographie des monnaies royales macédoniennes. Sa pré
sence au droit des statères d’or, remarquables par leur métal et possédant une forte valeur in
trinsèque, correspond assurément à une intention précise de Philippe. Certes le visage d’Apollon 
avait orné les monnaies des Chalcidiens et des Amphipolitains. Mais le roi macédonien n’avait 
aucune raison impérative d’imiter ou de perpétuer le type de ces deux Etats. On est plutôt enclin 
à supposer que Philippe se référait au dieu de Delphes. Ses interventions dans la troisième 
guerre sacrée, qui éclata en 356 après l’occupation par les Phocidiens du sanctuaire delphique, 
semblent venir à l'appui de cette interprétation.
Un premier épisode digne d'intérêt eut lieu en 352. Philippe, après quelques déboires en Thessa- 
lie, remporta vers le milieu de cette année-là une victoire écrasante sur Onomarchos, le chef pho- 
cidien, dans « la plaine du Crocus». Justin (VIII 2.3-4) relate que Philippe II, «comme s’il venait 
venger le sacrilège [commis par les Phocidiens à Delphes], ordonne à tous ses soldats de prendre 
des couronnes de laurier et marche à l’ennemi dans cet appareil, comme sous la conduite du dieu. 
En apercevant les insignes du dieu, les Phocidiens, effrayés du souvenir de leur crime, jettent les 
armes etc.»12.
Quelques années plus tard, en 346, Philippe vainquit définitivement les Phocidiens, entra à l’am- 
phictionie delphique où deux voix lui furent attribuées13 et obtint la présidence des fêtes Pythiques 
qui allaient avoir lieu14.
S’il est donc juste de penser que le choix par Philippe II de la tête d’Apollon comme type moné
taire doit être mis en rapport avec ces événements, trois possibilités sont à envisager.
1. Dans la mesure où l’on fait confiance avec A.B. West au témoignage de Plutarque, les statères 
du souverain auraient pu être frappés dès 352/1, au lendemain de la bataille de «la plaine du Cro
cus» et du concours olympique de juillet-août 35215, première date possible pour la victoire du 
bige de Philippe II.

LA DATE DES PREMIERS STATÈRES D'OR DE PHILIPPE II

4 Le monnayage d'argent et d'or de Philippe II frappé en Macédoine de 359 à 294, 1977 (ci-après : Philippe), pp. 412-
413.

10 Ibid., pp. 234-237, pl. 83.
11 Ibid., p. 21, pl. 6.
12 Trad. E. Chambry et L. Thély-Chambry (Garnier, 1936).
13 Philippe obtint les deux voix enlevées aux Phocidiens.
14 II obtint en outre lapromanteia et sa statue en bronze doré fut placée dans le sanctuaire.
15 Les concours d’Olympie avaient lieu tous les quatre ans, en juillet-août, donc presque à la fin de l’année macé

donienne, qui se terminait en septembre: c’est pourquoi, si les premiers statères de Philippe II ont été émis 
après le concours de 352, il est probable qu'ils ne sont apparus dans la circulation qu’après le commencement de 
l'année 352/1.
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2. On peut admettre aussi que l’émission des statères commença un peu plus tard, peut-être aus
sitôt après 348, date d’un nouveau concours olympique et de la chute d’Olynthe. Ce dernier évé
nement laissait à Philippe toute liberté pour reprendre activement ses interventions en Grèce 
centrale et réaffirmer avec éclat sa volonté de défendre Apollon contre les Phocidiens.
3. Il est possible enfin que les premiers statères aient fait leur apparition seulement après 346, 
quand le souverain macédonien se trouva vainqueur à Delphes et fut devenu, grâce aux voix de ses 
alliés, le maître de l’Amphictionie.
J’ai opté dans mon corpus de 1977 pour cette troisième possibilité. Diverses observations 
m'avaient amené, en effet, à considérer que la première grande série des monnaies d'or de Phi
lippe II (mes groupes I et II, Fig. 1:1-7 et 8-10) n’ avait pas pris fin à la mort de ce roi, mais s’était 
prolongée sous Alexandre. J’avais hésité entre deux chronologies : le groupe I aurait été inauguré 
soit vers 345, soit vers 342, et aurait duré cinq ou six ans; le groupe II aurait commencé soit vers 
340, soit seulement au début du règne d'Alexandre, vers 336.
L'attribution d’une partie ou de la totalité du groupe II au règne d’Alexandre m'avait été suggé
rée par le contenu du trésor de Corinthe 1930 (1GCH 77) et de deux autres trésors similaires. Le 
trésor de Corinthe, en particulier, dont M. Thompson plaçait l’enfouissement peu après 329/8 
(H.A. Troxell16 le situerait un peu plus tard, vers 323?), m’avait paru fournir un témoignage dé
terminant: il renfermait 41 statères de Philippe et 10 d’Alexandre; les 41 philippes appartenaient 
tous au groupe II; ils étaient aussi bien conservés que les alexandres et présentaient quelques cas 
d’identités de coins de droit et de revers17.
Quant au groupe I, le fait que, pour les statères, il se composait à «Pella» de cinq émissions seu
lement et à «Amphipolis» de deux émissions, m’avait conduit à penser, peut-être à tort, qu’il 
n’avait pas duré très longtemps18.
M.J. Price, en 1979, dans un compte rendu approfondi de mon livre, acceptait la date de c. 345 
comme terminus post quem des premiers statères d’or de Philippe II19 et admettait que le groupe 
II avait été frappé au moins en partie sous Alexandre. Il exprimait cependant des réserves sur ce 
dernier point en 198220, sans remettre en question la datation du groupe I. Dans son grand livre 
sur Alexandre, en 1991, Price écartait la réticence qu’il avait exprimée en 1982: s’il restait 
convaincu qu’Alexandre n’avait pas émis de philippes d’argent, il considérait comme vraisem 
blable qu’il avait frappé des philippes d'or et jugeait probable que les statères d’or de mon 
groupe I étaient apparus après 34821.
Que les premiers statères du roi macédonien aient été émis seulement au lendemain de la prise

16 Un ouvrage important de H.A. Troxell sur les monnayages de Philippe II et d’Alexandre est actuellement sous 
presse.

17 P hilippe , pp. 429-430.
18 Les statères du groupe I de «Pella» se répartissent dans mon catalogue entre 28 coins de droit; ceux d’« Am

phipolis » sont issus d'un seul coin de droit. Les pièces de «Pella» présentent une certaine unité de style; la 
cinquième émission (symbole: astre) a dû être particulièrement brève, les quatre exemplaires connus de moi 
ayant été frappés avec une seule paire de coins et le coin de droit ayant déjà servi dans l'émission précédente.

19 AC 1979, p. 234.
20 The Earliest Coins of Alexander the Great, N C  1982, p. 188, note 20: «the possibility that all the gold issues of 

Period II are lifetime Philips cannot be completely discarded».
21 M.J. Price, The C oinage in the N a m e  o f  A le xa n d e r  the G reat a n d  P hilip  A rrh idaeus, 1991, pp. 38 et 106.
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d'Olynthe a semblé vraisemblable aussi à N.G.L. Hammond, qui s’est fondé sur le type de la tête 
d’Apollon. Hammond a repris l’hypothèse de Seltman, selon laquelle Philippe II, entre 356 et 348, 
n’aurait frappé que de petites monnaies d’or à la tête d’Héraclès, type des émissions de la ville 
de Philippes22.
Cette chronologie «basse» des statères de Philippe a été contestée par T.R. Martin en 198523 dans 
un exposé solidement argumenté. Considérant que le trésor de Corinthe 1930 avait été formé par 
accumulations successives et lui enlevant donc tout intérêt de caractère chronologique, Martin se 
prononçait en faveur d’une datation «haute» des statères: il plaçait les groupes I et II sous le 
règne de Philippe II et faisait commencer le groupe I vers 355 ou entre 355 et 350. Il insistait sur 
les énormes besoins en numéraire qu’aurait éprouvés le roi de Macédoine dès la première partie 
de son règne et concluait: «Le Rider’s chronology for Philip’s gold seems incredible on histori- 
cal grounds».
Nous nous trouvons ainsi devant une grande diversité d'opinions et C.C. Lorber24 a bien exprimé 
les incertitudes des spécialistes. Dans les quelques pages qu’elle a consacrées à la question, elle 
pose de façon intéressante le problème des revenus de Philippe II et cite une étude de H. Mont
gomery25, où ce dernier fait remarquer le changement qui intervient dans les propos de Démos- 
thène sur les ressources du souverain : alors que l’orateur, dans la Première Olynthienne, insistait 
sur les difficultés de trésorerie du roi macédonien, dans ses discours prononcés après la paix de 
Philocrate (346) il met l’accent au contraire sur les moyens financiers qui sont à la disposition de 
Philippe.

Les actes de vente d’Amphipolis

Une monographie de M.B. Hatzopoulos parue en 1991 présente douze actes de vente d’Amphi
polis26: six d’entre eux étaient déjà connus, six sont nouveaux. Les deux derniers appartiennent 
probablement au Ille siècle et je les laisse de côté.
Les actes 1-4 et 6 donnent en drachmes le prix des biens vendus; les lignes de l’acte 5 où était men
tionné le prix ont disparu.
Dans l’acte 7, le prix est indiqué en statères d ’or de Philippe, auxquels s’ ajoute un hémistatère : στα
τήρων χρυσών φιλιππείων δώδεκα, ήμιστατήρου. Le texte est parfaitement conservé, la lecture en 
est certaine.
Dans les actes 8 et 9, le prix est aussi en monnaies d’or: 300 chrysoi (acte 8), 151 [statères d’or] et 
un hémistatère (acte 9).
Les actes 10A et 10B, gravés de part et d’autre de la même plaque de marbre, concernent selon 
toute apparence le même bien, évalué dans l’un des deux textes au prix de 170 [statères d’or] de 
Philippe, dans l’autre texte au prix de 85 στατήρων [..... ] ων μεγάλων.

LA DATE DES PREM IERS STATÈRES D’OR DE PHILIPPE II

22 N.G.L. Hammond, The Lettering and Iconography of « Macedonian » Coinage, A n c ie n t  G reek A r t a n d  Iconogra
p h y , 1983, pp. 255-256. Hammond reprend les termes de Seltman et reproduit les inexactitudes commises par ce 
dernier, voir ci-dessus, note 7.

23 Sovereignty a n d  C oinage in C lassical G reece, 1985, Appendix 4, pp. 271-292.
24 A m p h ip o lis ,  1990, pp. 159-164.
2:1 The Economie Revolution of Philip II, Myth or Reality? S O  60 (1985), pp. 37-47.
26 A ctes  de vente d  A m p h ip o lis  {M eXeTtjpaxa  14), 1991, 11 Op.
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Pour classer les actes les uns par rapport aux autres, M.B. Hatzopoulos a utilisé des critères pa
léographiques ; il a tenu compte de l'évolution du formulaire ; l’acte qu’ il place au début de la sé
rie ne comporte ni garants ni témoins, à la différence des suivants; il a considéré que les actes où 
les prix sont fixés en drachmes avaient précédé ceux où les prix sont calculés en monnaies d’or. Au 
total, le classement relatif qu’il propose semble solide.
Une datation absolue est plus délicate à établir. Les dix (en réalité onze) textes couvrent, selon 
l’auteur, la période qui va des dernières années de l’indépendance d'Amphipolis jusqu'au règne 
d’Alexandre. L’apparition dans l’acte 4 d’un personnage portant un nom macédonien et dans 
l’acte 5 d’un mois appartenant au calendrier de la Macédoine lui paraît significative: l’acte 4 au
rait été conclu à un moment où la présence macédonienne commençait à s’affirmer dans la cité ; 
l’acte 5 serait intervenu après que l’incorporation d’Amphipolis dans le royaume macédonien au
rait été terminée: cette incorporation se serait effectuée rapidement, probablement dans l’année 
qui suivit la conquête de la ville, c’est-à-dire en 356, ou en tout cas peu après.
Les actes 1 et 2 sont datés par l’épistate seul. Dans l’acte 1, l’épistate est Kallipos, dans l'acte 2 
Spargès. Dans les actes 3 à 7, Spargès est toujours épistate, mais n’est plus le seul éponyme ; il est 
associé successivement à quatre autres magistrats, chaque fois le prêtre d’Asclépios. M.B. Hatzo
poulos en déduit que Spargès a conservé sa charge, en principe annuelle, pendant plusieurs an
nées (au moins pendant quatre ans supplémentaires) et qu’il a donc fallu désigner un «éponyme 
adjoint». Ce mode de datation par deux magistrats n’a pas été abandonné par la suite (actes 8, 9, 
12). L’acte 7 marque la fin du mandat de Spargès (dans l’acte 8, l’épistate est nouveau, mais le 
prêtre d'Asclépios, Hermagoras, demeure le même ; les actes 7 et 8 ont donc été rédigés la même 
année).
M.B. Hatzopoulos propose l’interprétation suivante. Spargès aurait rempli pour la première fois 
la charge d’épistate en 358/7, année vers la fin de laquelle Amphipolis fut prise par Philippe II ; 
celui-ci aurait maintenu Spargès dans ses fonctions au moins quatre ans de plus; l’acte 7, où les 
évaluations en drachmes d’argent sont remplacées par des prix en statères d’or de Philippe, pour
rait dater de 352: année qui serait celle de la naissance de cette monnaie; le choix de la tête 
d’Apollon comme type de la nouvelle série monétaire s’expliquerait parfaitement cette année-là, 
nous l’avons vu, la bataille de la plaine du Crocus ayant été menée sous le signe de ce dieu.
Cette proposition, qui repose sur une analyse magistrale des actes d'Amphipolis, constitue une sé
rieuse possibilité. Remarquons qu'un problème est posé par la mention dans l'acte 7 d'un hémi- 
statère. Le groupe I de monnaies d’or de Philippe II, en dehors des statères, ne comprend (pour 
le moment du moins) que des quarts, des huitièmes et des douzièmes de statère (Fig. 1:11-14) : 
mais, bien entendu, la somme d’un hémistatère peut être réglée avec, par exemple, deux quarts de 
statères. Ce qui est plus notable, c’est que, dans le groupe I, toutes les fractions du statère ont 
pour symbole une tête de lion et sont apparemment à rapprocher des statères marqués du même 
signe (Fig. 1:5): or, cette émission est au plus tôt la troisième du groupe I27. Si donc l’hémista- 
tère de l’acte 7 était compté en petites monnaies d'or de Philippe, il faudrait admettre que, en 352, 
les statères existaient déjà depuis un certain temps. Sinon, nous aurions à supposer qu’il s’agissait 
d’un hémistatère au nom des Amphipolitains28 29 ou de fractions au nom des Chalcidiens2”.

27 Philippe, pp. 233-237, pl. 83 ; pour la datation relative des statères à la tête de lion, voir ibid., p. 414.
28 C.C. Lorber, op.cit. (note 24), p. 134, n° 49, Type N, pl. 24.
29 L’existence de quarts de statère chalcidiens a été révélée récemment: Leu 52, 15 mai 1991, 53, et Münzen und
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La véritable difficulté est que nous avons à nous prononcer entre des dates très rapprochées dans 
le temps : les premiers statères de Philippe II ont-ils été frappés vers 356, ou en 352, ou peu après 
348 ou 346? M.B. Hatzopoulos a été amené à proposer la date de 352. Mais sa chronologie des 
actes d’Amphipolis, bien qu'elle soit vraisemblable, ne s’impose pas absolument et lui-même a 
laissé la porte ouverte à d’éventuelles modifications.
Il s’est prononcé pour une « macédonisation» rapide d'Amphipolis et son analyse de la situa
tion l’a conduit à placer le premier mandat de Spargès en 358/7 ; il a estimé d'autre part que la 
charge de cet épistate n’avait pas duré «bien au delà des cinq années attestées par nos documents, 
quelles que puissent être les lacunes de ces derniers».
Mais on pourrait conjecturer aussi que la «macédonisation» de la ville s’est faite moins rapide
ment que ne l’a suggéré M.B. Hatzopoulos, qu’elle n'a pas été entreprise le lendemain de la 
conquête et qu'il a fallu plusieurs années pour qu’elle fût achevée30; dans cette hypothèse, le pre
mier mandat de Spargès ne daterait pas nécessairement de 358/7. On pourrait en outre apprécier 
différemment l'étendue des lacunes de notre documentation et considérer que les actes 2 à 7, au 
nom de Spargès, couvrent un laps de temps supérieur à l’estimation proposée.
Bref, l’acte 7, où apparaissent les statères d’or de Philippe, pourrait être un peu plus tardif que ne 
l’a pensé M.B. Hatzopoulos.

En conclusion, je dirai que la date des premiers statères de Philippe II demeure toujours incer
taine et que chacun reste libre de choisir entre plusieurs possibilités. Je me contenterai de sou
ligner quelques points.
1. Je continue de juger pertinente la remarque de A.B. West: si nous ajoutons foi au témoignage 
de Plutarque, les statères du roi de Macédoine ont été émis au plus tôt tout au début de l’année 
352/1.
2. Si mon classement relatif des émissions d’or du groupe I est juste, il est clair que les divisions 
du statère ont commencé à être frappées alors que les statères existaient déjà depuis un laps de 
temps plus ou moins long. On ne saurait donc prétendre que Philippe II aurait d'abord produit 
seulement de petites monnaies d'or, les statères lui étant fournis par les Philippiens.
3. Les travaux de H.A. Troxell31 m’ont convaincu que la monnaie «impériale» d’Alexandre n’avait 
pas été instituée avant la fin de 333. Je me sens donc fondé à maintenir avec confiance la proposi
tion que j’avais formulée en 1977, selon laquelle une partie au moins des statères de mon groupe II 
aurait été frappée au cours des premières années du règne d'Alexandre32. Dans le seul atelier de 
«Pella», les statères du groupe I se répartissent, d’après mon corpus, en 28 coins de droit, et ceux 
du groupe II en 147 coins de droit. Il s’agit d'une production relativement abondante. Mais com-
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Medaillen, 76, 19 sept. 1991, 692 (les deux pièces sont issues des mêmes coins et pèsent respectivement 2,14 g et
 ̂ 1,18 g).

30 C.C. Lorber, op.cit. (note 24), p. 138, n° 51, suggère de placer en 354/3 la dernière émission de tétradrachmes 
amphipolitains (au droit, tête féminine laurée à g.; au revers, type et légende habituels; A dans le champ). O. 
Picard, BCH 118 (1994), pp. 207-214, décrit deux émissions de bronze inédites d’Amphipolis qui pourraient 
avoir été frappées après la prise de la ville par Philippe.

31 Voir ci-dessus, note 16. On se reportera pour le moment à H.A. Troxell. Alexander’s Earliest Macedonian Sil- 
ver, Mnemata, Papers in Memory of N.M. Waggoner, 1991, pp. 49-62.

32 Voir G. Le Rider, Les deux monnaies macédoniennes des années 323-294/290, BCH 117 ( 1993), pp. 491-500 et 
en particulier pp. 491-494.
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bien de coins du groupe II ont été gravés sous Philippe, et combien sous Alexandre? Tant que le 
partage entre les deux souverains demeurera impossible, il sera imprudent de porter une apprécia
tion sur le volume du monnayage d'or de Philippe II et de se montrer trop affirmatif sur sa durée.

NOTE ADDITIONNELLE SUR LES ACTES 10A ET 10B D’AMPHIPOLIS

Ces deux textes, classés par M.B. Hatzopoulos sous le n° 10, apportent une information pleine 
d’intérêt. Le même bien est évalué d’abord, dans l’acte 10A, au prix de 170 [statères d’or] de Phi
lippe, puis, dans l’acte 10B, au prix de 85 grands statères de [—] : ces grands statères (στατήρες με
γάλοι) sont donc ce que nous appelons des doubles statères ou distatères. Il ne semble pas que des 
distatères au nom et aux types de Philippe II aient jamais été frappés en Macédoine. Ceux que 
nous pouvons citer sont des imitations posthumes33 (un groupe de pièces, regardées par N. Brei- 
tenstein comme des imitations, me semblent être des faux modernes34). En revanche, il existe une 
belle série de distatères d’Alexandre dont l’origine macédonienne est indubitable35. Dans la la
cune que présente l’acte 10B à la ligne 3, M.B. Hatzopoulos a restitué [χρυσών φιλιππεί]ων. 
Certes, quand on songe à l’importance qu’a eue en Macédoine le numéraire de Philippe II sous 
Alexandre et ses successeurs immédiats36, on peut envisager la possibilité que les monnaies d’or 
d’Alexandre, dans cette région, aient été appelées «de Philippe». Toutefois une autre restitution 
vient à l’esprit: [χρυσών άλεξανόρεί]ων. M.B. Hatzopoulos a bien voulu me dire qu’il regardait 
cette suggestion comme acceptable: la pierre est brisée à gauche et la longueur exacte de la ligne 
est indéterminable.
Si cette restitution était exacte, la somme aurait été calculée d’abord en statères de Philippe, puis 
en grands statères d'Alexandre. Selon H.A. Troxell, cette dénomination (Fig. 1:17) aurait com
mencé à être frappée assez tard dans le règne d’Alexandre (vers 325?). On aimerait savoir com
bien d’années se sont écoulées entre l’acte 10A et l’acte 10B, mais cette question ne peut que res
ter pour le moment sans réponse.
La mention des statères de Philippe apparaît encore dans l'acte 11, qui aurait été rédigé au lile 
siècle, peut-être vers 250. Il est loisible de conjecturer que, à cette époque, le nom de statères «de 
Philippe» était devenu un terme générique, qu’on pouvait appliquer à toute pièce d’or macédo
nienne et grecque de ce module. Il en était ainsi au début du Ile siècle, comme le montrent les 
listes données par Tite Live des monnaies figurant dans les triomphes des généraux romains37.

NOTE ADDITIONNELLE SUR LE TYPE DE LA TÊTE D'APOLLON

J’ai écrit plus haut que la tête d’Apollon laurée, qui orne les statères d’or de Philippe II, une émis
sion de douzièmes de statère et quelques rares petites monnaies d’argent de ce souverain, était un 
type nouveau dans l'iconographie des monnaies royales macédoniennes. Je signale que U. Wes-

33 Voir par exemple H. Gaebler, D ie a n tiken  M ü n ze n  N o rd-G riechen lands  III, 2. D ie a n tiken  M ü n zen  von M a ked o -  
nia  u n d  P aionia, 1935, p. 162, 1, pi. XXX, 19 ; N. Breitenstein, Studies in the Coinage of the Macedonian Kings, 
A c ta A rc h  13 (1942), pp. 242-243, fig. 2-3.

34 Cf. N. Breitenstein, op .cit., pp. 243-245, fig. 4-13.
35Cf. M.J. Price, op.cit. (note 21), pi. I, 163-196.
36 Voir ci-dessus, note 32.
37 Cf. G. Le Rider, B C H  116 (1992), p. 274.
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termark, Apollo in Macedonia, Festschrift Gôsta Saflund,ActaRom 21, 1994, pp. 149-154, reprend 
une identification proposée par quelques spécialistes et défendue par elle-même dans des articles 
antérieurs (voir C.M. Kraay - O. Mérkholm Essays, 1989, pp. 301-303; Essays in Honour of R. 
Carson and K. Jenkins, 1993, pp. 17-30) : avec de bons arguments elle reconnaît une tête d’Apollon 
dans le type inauguré par le roi Archélaos vers 410, à savoir une tête juvénile à dr., les cheveux 
ceints d’un bandeau; ce même type apparaît aussi sur d’abondantes fractions d’argent de Phi
lippe II et sur ses monnaies de bronze.
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Fig. 1. 1 -7 :  s ta tères  d e  P h ilip p e  a p p a r te n a n t a u  g ro u p e  I. 8 -1 0 :  s ta tères  d e  P h ilip p e  a p p a r te n a n t a u  g ro u p e  II. 

11-14  : fra c tio n s  ra tta ch ées a u  g ro u p e  I  (1 1 -1 2  : q u a rts  ; 13 : h u i tiè m e ;  14 : d o u z iè m e ). 1 5 -1 6 : sta tères  

d es P h ilipp iens, 17 : d o u b le  s ta tère  d 'A lexa n d re .

270



ZUR MÜNZPRÄGUNG VON SAMOTHRAKE
EIN  Ü B ER B LIC K

Die Insel Samothrake -  das “thrakische Samos”, wie es Homer, 
Ilias XIII 12 nennt-verrät durch ihren Namen ihre geographi
sche Zuordnung zum thrakischen Gebiet. Über die Sied

lungsgeschichte der Insel sind gesicherte Informationen kaum bekannt. Herodot II 51 zählt zu 
den frühen Besiedlern die Pelasger, und als letzte vorgriechische Einwanderer werden die Thra
ker von der gegenüberliegenden Küste genannt. Die ersten griechischen Kolonisten kamen um 
800 v.u.Z. oder auch erst um 700 v.u.Z. ins Land. Unter ihnen befanden sich vermutlich auch Sa- 
mier. In die Zeit der griechischen Kolonisierung fällt die Gründung der Stadt, die den gleichen 
Namen wie die Insel trägt.
Die Münzprägung von Samothrake zerfällt in zwei ikonographisch sich deutlich voneinander ab
hebende und zeitlich weit auseinanderliegende Perioden. Während die Anfänge für die erste 
Periode noch ins ausgehende 6. Jh. v.u.Z. datiert werden, gehört die zweite der hellenistischen 
Zeit an.
Aus der ersten Periode kennen wir nur Silbermünzen, die uns in mehreren Münzwerten vorlie
gen. Den größten Wert repräsentiert der Stater. Dieser wie auch die nachfolgende Drachme sind 
jedoch höchst selten vertreten. Es überwiegen die kleinen und kleinsten Werte.
Daß wir die Emissionen dieser Periode überhaupt Samothrake zuweisen können, verdanken wir 
W. Schwabacher mit seiner Rekonstruktion des 1930 beim samothrakischen Kiourpet entdeckten 
Fundes (IGCH 696)'. Der Fund enthielt ca. 100 Silbermünzen, die Schwabacher in drei ikonogra- 
phischen Gruppen unterteilt. Davon tragen die beiden ersten Gruppen auf ihrer Vorderseite je
weils eine nach links hockende Sphinx (auf den Obolen nur deren Vorderteil), weshalb Schwaba
cher ihnen die Bezeichnung Sphinxgruppe I und Sphinxgruppe II gibt. Die dazugehörenden 
Rückseiten tragen dagegen drei verschiedene Motive: 1. ein viergeteiltes quadratum incusum 
(Abb. 1:1), 2. einen nach rechts gewandten bärtigen Kopf mit korinthischem Helm, umgeben 
vom quadratum incusum1 2 und 3. einen Löwenkopf nach links, der sich ebenfalls im quadratum in
cusum befindet (Abb. 1:2). Die dritte Gruppe -  von Schwabacher aufgrund des konstanten Athe- 
nakopfes auf der Vorderseite als Athenagruppe benannt -  zeigt auf der Rückseite entweder ein 
quadratum incusum oder einen Blütenstern im quadratum incusum, während der kleinste, dieser 
Gruppe zugeordnete Münzwert als Vorder- und Rückseitenbild einen nach links gewandten Stier
kopf und ein im quadratum incusum eingeschlossenes Bukranion bietet (Abb. 1:3).
Der größte Teil dieser Münzen ist anepigraphisch. Lediglich Stater und Drachme sind beschrif
tet. Für die Lokalisierung dieser Prägungen nach Samothrake ist für Schwabacher nicht allein die

1 W. Schwabacher, Ein Fund archaischer Münzen von Samothrake, Transactions o f the International Numismatic 
Congress, June 30-July 3, 1936, London 1938, 109-120.

2 Später identifizierte W. Schwabacher, Cabiri on Archaic Coins of Samothrake, m.ANSM N 5 (1952), 49-51 diesen 
Kopf als “head of a bearded Cabirus". Die Kabiren spielten im Kultleben von Samothrake eine große Rolle.
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Tatsache entscheidend, daß der Fund vorwiegend aus “Kleinmünzen vom Nominal der Hemi- 
drachme an abwärts” bestand und man “die Münzstätte nach alter Erfahrung daher schon deshalb 
nicht allzuweit vom Fundort entfernt zu suchen” hat3, sondern eine zwar nicht zum Fund gehö
rende, dafür aber ehemals in der Sammlung Pozzi enthaltene Drachme4 vom Typ Sphinxgruppe 
I, in deren Rückseitenquadrat -  verteilt auf die vier Felder -  die von Schwabacher in der richtigen 
Reihenfolge gelesenen Buchstaben 2-A-M-O geschrieben stehen5. Der Stater dagegen trägt auf 
der Vorderseite in retrograder Anordnung nur die Buchstaben 2-A.
Für die Datierung dieser ersten samothrakischen Münzproduktion finden sich enge stilistische 
Parallelen im Greif auf den Münzen des nahegelegenen Abdera auf dem thrakischen Festland. 
Basierend auf der Chronologie, die seinerzeit H. von Fritze für die abderitischen Serien vorlegte6, 
postuliert Schwabacher für die samothrakischen Emissionen folgende Datierung:
Sphinxgruppe I und Athenagruppe : ca. 512-478 v.u.Z.
Sphinxgruppe II : ca. 478-450 v.u.Z.
Diese Datierung erfuhr 1970 durch E. Erxleben eine leichte Korrektur, indem er aufgrund der 
sich aus den Untersuchungen zum Münzgesetz des Delisch-attischen Seebundes ergebenden Re
sultaten Gruppe I erst ca. 500 v.u.Z. beginnen und Gruppe II bereits ca. 465 v.u.Z. enden lassen 
will7 8.
Rund zwei Jahrhunderte später begann Samothrake erneut mit einer eigenen Münzprägung, die 
diesmal nicht nur aus Silber, sondern in weit größerem Umfang aus Bronze bestand. Zum domi
nierenden Münzbild für beide Metalle wählte man jetzt für die Vorderseite den nach rechts oder 
links gewandten Kopf der Athena mit korinthischem Helm (auf einigen späteren Serien ihr 
Brustbild) und für die Rückseite die nach links thronende Kybele. Die Göttin wurde in Samo
thrake als Große Mutter verehrt und besaß auf der Insel ein in der Antike weithin berühmtes 
Heiligtum. Für alle diese Emissionen charakteristisch sind außerdem die zahlreichen, ständig 
wechselnden Beamtennamen, die von N.B. Phardys vor rund 100 Jahren erstmals aufgelistet 
worden sind5.
Die Silberprägung besteht aus Tetradrachmen, von denen bisher nur drei Exemplare bekannt 
sind (2 Berlin, 1 Paris), und aus mehreren Didrachmen, alle geprägt nach dem in dieser Zeit all
gemein üblichen attischen Münzfuß. Ihre Datierung wird zunächst generell bestimmt durch den 
Tod des Lysimachos im Jahre 280 v.u.Z., nachdem Stadt und Insel in ihrer wechselvollen Ge
schichte für kurze Zeit ihre Autonomie zurückerhielten. Dementsprechend wird auch in der Li
teratur sowie in den Münzkatalogen und Syllogebänden der Prägebeginn der Didrachmen (Abb.

3 W. Schwabacher, a.a.O. (Anm. 1), 114.
4 L. Naville, Collection defeu le Prof. Pozzi, Auktion 1, Genf 1920, Taf. 71, 2380 = W. Schwabacher, a.a.O. (Anm. 

1), HOB a, Taf. 11. Der Verbleib der Münze ist unbekannt. Weitere Drachmen dieses Typs und dieser Emission 
konnten bis heute nicht in Erfahrung gebracht werden.

5 J.N. Svoronos, L’hellénisme primitif de la Macédoine, JIAN  19 (1918/19), 217-218 las seinerzeit Α-Σ-Σ-0 und 
wies die Prägung dem makedonischen Asoros zu, und im Auktionskatalog von Naville (cf. Anm. 4) wird sie den 
unbestimmten ionischen Städten zugeordnet mit dem Vermerk: “Cette pièce pourrait être l'indice d'une al
liance entre Samos et Chios (?)” (S. 133).

6 H. von Fritze, Die autonomen Münzen von Abdera, Nomisma 3 (1909), 1-30 und in: M.L. Strack, Die antiken 
Münzen Nordgriechenlands II/l, Berlin 1912, 19-23. Die Datierung der abderitischen Münzen ist inzwischen kor
rigiert worden durch J.M.F. May, The Coinage o f Abdera (540-345 B.C.), London 1966.

7 E. Erxleben, Das Münzgesetz des Delisch-Attischen Seebundes, Archiv für Papyrusforschung 20 (1970), 117.
8 N.B. Phardys, Νομισματικά Σαμοθράκης, JIAN  1 (1897), 258. Darauf basiert R. Münsterberg, Die Beamtenna

men auf den griechischen Münzen, N Z  44, NF 4 (1911), 96-97 mit Ergänzungen, AZ 60, NF 20 (1927), 51.
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1:4-5), einschließlich der einen der beiden Berliner Tetradrachmen4 (Abb. 1:6) auf ca. 280 v.u.Z. 
angesetzt. Lediglich H. Bloesch schlägt ein späteres Datum vor, indem er die in der Winterthurer 
Münzsammlung vorhandene Didrachme erst im 2. Jh. v.u.Z. entstanden lassen will* * 10 11. Eine derar
tige Datierung würde jedoch zur Folge haben, daß alle Didrachmen in dieses Jahrhundert gehö
ren, da sie sowohl durch den einzigen Beamtennamen ΜΗΤΡΩΝΑ als auch durch Stempelkopp
lungen eng miteinander verbunden sind. Da aber auch die Berliner Tetradrachme mit ΜΗΤΡΩΝΑ 
signiert ist, hätte eine solche Datierung für diese Prägung ebenfalls zu gelten — vorausgesetzt 
natürlich, es verbirgt sich hinter dem ΜΗΤΡΩΝΑ auf den Didrachmen und dem ΜΗΤΡΩΝΑ auf 
der Tetradrachme tatsächlich ein und dieselbe Person11.
Mit Sicherheit erst ins 2. Jh. v.u.Z. gehören dagegen die zweite Berliner (Abb. 1:7) und die Pari
ser Tetradrachme12 mit ihrem für die spätere hellenistische Zeit typischen ungewöhnlich flachen 
und sehr großen Schrötling. Beide haben übrigens stempelgleiche Vorder- und Rückseiten und 
tragen den Beamtennamen ΠΟΛΥΞΕΝΟΥ. Da das Berliner Exemplar in dem Fund von Babylon 
(IGCH 1774) enthalten war, ergibt sich die Datierung für beide Münzen aus der Datierung dieses 
Fundes. Nach K. Regling “muß man die Zeit um 150 v.Chr. als äußersten Termin für die Bildung 
des Schatzes ansetzen” (S. 98), und so scheint die Datierung der beiden Tetradrachmen auf etwa 
170-160 v.u.Z., wie sie im Auktionskatalog für das Pariser Stück vorgeschlagen wird, als durchaus 
gerechtfertigt.
In die Zeit nach 280 v.u.Z. gehören auch die Bronzemünzen, unter denen die hier durch A bb . 
1:8-9 vertretenen mit dem vom Silber her bekannten Vorder- und Rückseitenbild den Hauptan
teil ausmachen. Dazu gesellen sich noch zwei weitere Serien eines kleineren Münzwertes. Diese 
tragen zwar auf ihren Vorderseiten ebenfalls den Athenakopf, ihre Rückseiten aber zeigen statt 
der Kybele entweder den Kopf eines Widders mit davor stehendem Kerykeion (Abb. 1:10) oder 
eine Prora (Abb. 1:11). Unter den auf ihnen registrierten Beamtennamen sind MHTP und 
ΣΟΛΩΝ auch auf dem großen Nominal vertreten13.
Athenakopf und thronende Kybele sind außerdem Münzbild von zwei weiteren, nach 280 v.u.Z. 
zu datierenden samothrakischen Bronzeemissionen. Sie dürften jedoch im Vergleich zu Abb. 
1:8-11 einer späteren Phase angehören. Die auffällige Verflachung des Athenakopfes beim größe
ren (Abb. 1:12) und die relativ grobe Darstellung der Kybele beim kleineren Nominal (Abb. 
1:13) lassen jedenfalls eine derartige Vermutung zu. Von der anfänglichen Feinheit in Stil und 
Ausführung des Münzbildes -  in beidem standen die Bronzemünzen denen in Silber zunächst 
kaum nach — ist bei diesen beiden Emissionen nichts mehr zu spüren. Ihre Ausprägung kann 
nicht allzu lange gedauert haben, da wir für das größere Nominal nur drei und für das kleinere so
gar nur einen Beamtennamen kennen. Außerdem existiert für das größere Nominal bisher nur ein 
einziger Vorderseitenstempel.
Jeder dieser beiden Emissionen ist vom Stil her jeweils ein weiterer kleiner Münzwert zuzu
ordnen. Auf der Rückseite dieser Münzen findet sich jedoch statt der Kybele das Vorderteil eines 
Widders (Abb. 1:14-15).

4 Siehe auch A. von Sallet, Die Erwerbungen des königlichen Münzkabinets vom 1. April 1887 bis 1. April 1888,
ZNum  16 (1888), 2-3, Taf. 1, 1.

10 H. Bloesch, Griechische Münzen in Winterthur, I, Winterthur 1987, 120 Nr. 1287, Taf. 56.
11 Der Beamtenname ΜΗΤΡΩΝΑ erscheint auch auf zwei stempelgleichen Bronzemünzen gleichen Typs: Paris 

1967 und Zagreb 9359.
12 Berlin: K. Regling. Hellenistischer Münzschatz aus Babylon, ZNum  38 (1928), 102-103 Nr. 1, Taf. 8.

Paris: Bank Leu AG Zürich, Auktion 45 (1988), Taf. 6, 88.
13 MHTP: z.B. L. Forrer, The Weber Collection II, London 1924, Taf. 95, 2498 - z.B. SNG-Kop 19,1004 (Widderkopf). 

ΣΟΛΩΝ: z.B. BMC 215, 5- Berlin, Slg. Imhoof-Bernhard 1928 (Prora).
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Ins zweite oder erste Jahrhundert v.u.Z. datiert Head, H N2, 263, die beiden folgenden Bronze
emissionen aus Samothrake (Abb. 1:16):
Vorderseite: Kopf des Hermes mit Petasos und Gewand nach rechts, dahinter Kerykeion.
Rückseite: IAMO0PAKQN - ZEIPQNOZ - TPIQBOAO, nach rechts stehender Widder.

Abgesehen davon, daß die Rückseitenlegende in der häufig in hellenistischer Zeit anzutreffenden 
Dreiteilung angeordnet ist14, gilt unser besonderes Interesse der Wertangabe TPIC2BOAO'5. 
Schließlich bilden Wertangaben auf griechischen Münzen höchst seltene Ausnahmen. J.H. Kroll 
vermutete erst kürzlich, daß wir es hier mit Bronzemünzen mit einem Nominalwert (“AE 1 size”) 
zu tun haben dürften, der dem silberner Triobole entspricht16. Warum man in Samothrake so 
plötzlich auf eine derartige Angabe bedacht war, bleibt allerdings im Dunkeln.
In engem Konnex zum samothrakischen Kultleben stehen Vorder- und Rückseitenbild. Herodots 
Bericht zufolge (II 5) brachten die Pelasger bei ihrer Einwanderung auf die Insel den ithyphalli- 
schen Hermes mit. In seiner Eigenschaft als Gott der Fruchtbarkeit standen die den Menschen 
nützlichen Tiere unter seinem besonderen Schutz. Widder und Bock waren ihm deshalb heilig. 
Die Verbindung von Hermes und Widder spiegelte sich bereits auf den kleinen Bronzemünzen 
Abb. 1:10 wider, auf denen man dem Widderkopf ein Kerykeion als Symbol für Hermes hinzu
gefügt hatte. Vor allem aber in den samothrakischen Mysterien spielte Hermes eine bedeutende 
Rolle. Hier wurde er als einer der Kabiren unter dem Namen Kadmilos verehrt17.
Die Emission wird bis heute nur durch zwei Exemplare repräsentiert. Das eine befand sich ehe
mals in der Gothaer Münzsammlung18 19, das zweite besitzt das Hunterian Museum in Glasgow16 
(Abb. 1:17):
Vorderseite: Brustbild der Athena mit korinthischem Helm, Panzer und Mantel nach rechts; dahinter

häufig ein achtstrahliger Stern. Perlkreis.
Rückseite: CA - MO0PA - KON, nach links thronende Kybele.

Vorder- und Rückseite tragen zwar die beiden in Samothrake dominierenden Münzbilder, wei
sen jedoch zwei Neuheiten auf: 1. der auf der Vorderseite hinzugefügte Stern und 2. das voll aus
geschriebene Ethnikon, das jetzt an die Stelle des Beamtennamens getreten ist. Als Datierung bot 
Head, HN2, 263 seinerzeit für diese Serie “second or first Century B.C.”, während Jahre davor R. 
St. Poole, BMC 215, 11 die “period of Roman dominion” vorschlug. Diese wesentlich treffendere 
Datierung wird im Katalog von Sear noch präzisiert, indem das dort publizierte Exemplar aus die
ser Emission ins “2nd cent. A.D.” datiert wird20.

EDITH SCHÖNERT-GEISS

14 Man vergleiche sie z.B. mit der auf den hellenistischen Münzen von Thasos und Maroneia.
15 ΣΕΙΡΩΝΟΣ zählt R. Münsterberg, a.a.O. (Anm. 8), 97 zu den samothrakischen Beamten.
16 J.H. Kroll (und Alan S. Walker), The Greek Coins. The Athenian Agora XXVI, Princeton/New Jersey 1993, 49 

mit Anm. 67.
17 Für H. von Fritze, Birytis und die Kabiren auf Münzen, ZNitm 24 (1904), 112 gibt es aufgrund der Verbindung 

zwischen Kadmilos und der Göttin Rhene -  beide zeugten den Sohn Saon -  noch eine weitere Beziehung zwi
schen Gott und Tier: “Diese in den ιερός λόγος aufgenommene Göttin der Schafheerde bestätigt die Bedeutung 
des Widders für den Kabirenkult im Besonderen”.

18 Publiziert: D. Sestini, Lettere e dissertazioni numismatiche, V, Firenze 1818, 106 = Mionnet, Suppl. II 2, 545 Nr. 
25 = N. Musmov, Antitnit moneti na Balkanskijapoluostrov i monetit na bälgarskit care, Sofia 1912, Nr. 5615.

19 Publiziert: C. Combe, Nummorwn veterum populorum et urbium, cjiti in museo Gulielmi Hunter assetrantur, des- 
ciiptio figuris illustrata, London 1782, 251 Nr. 1 = Mionnet, Suppl. II 2, 544 Nr. 24 = Musmov, a.a.O., Nr. 5614 - 
G. Macdonald, Catalogue o f Greek Coins in the Hunterian Collection I, Glasgow 1899, 388 Nr. 1, Taf. 26, 7.

20 D.R. Sear, Greek Imperial Coins and their Values. The Local Coinages o f the Roman Empire, London 1982, 474 
Nr. 4838. Vgl. auch die im Stil ähnlichen Athenaköpfe auf den athenischen Bronzemünzen aus dem 2. Jh. u.Z. 
bei J.H. Kroll, a.a.O., Taf. 16-17.
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Für die römische Kaiserzeit wird in der Literatur eine weitere Bronzemünze genannt. Aus E.T. 
Mionnet (Description de Médailles antiques, grecques et romaines I, Paris 1806, 432, Nr. 11) kennen 
wir folgende Münzbeschreibung:
“ΑΥ.ΚΑΙ.ΤΡΑ.ΑΔΡΙΑ. Tête d’Hadrien laurée, à droite; palud.
R.CAMIQN. EN ΘΡΑΚΗ. La Fortune debout, avec ses attributs”.
Diese Beschreibung übernahm Sestini, a.a.O. (Anm. 18), 107, und knapp 100 Jahre später findet 
sie sich bei MuSmov, a.a.O., Nr. 5620 wieder. Sie dürfte kürzlich auch für R. Martini Anlaß gewe
sen sein, in seinen Katalog der Provinzialmünzen unter Hadrian auch Samothrake aufzuführen21. 
Eine Münze, die auf die Mionnet’sche Beschreibung passen würde, ist bis jetzt jedoch unbekannt 
geblieben.
Zum Schluß seien noch einige Bemerkungen zum Verbreitungsradius samothrakischer Münzen 
angeführt. Im IGCH werden drei Funde mit samothrakischen Münzen registriert. Der eine ist der 
eingangs behandelte Fund von Kiourpet auf Samothrake mit den Sphinx-Emissionen (IGCH 
696), der zweite ein in Babylon entdeckter Fund (IGCH 1774) mit 100 hellenistischen Tetra
drachmen unterschiedlicher Herkunft, unter denen sich auch Abb. 1:7 befand, und beim dritten 
handelt es sich um einen sehr kleinen Schatz samothrakischer Bronzemünzen, der wiederum auf 
Samothrake zutagegekommen ist (IGCH 858)22.
Samothrakische Bronzemünzen aus hellenistischer Zeit fand man auch bei Ausgrabungen im ägäi- 
schen Mesembria23, das bekanntlich nach Informationen Herodots (VII 108) zu den westlichsten 
Besitzungen Samothrakes auf dem thrakischen Festland gehörte. Aber auch in nördlicheren Re
gionen entdeckte man einzelne samothrakische Münzen, so in Makedonien (1 Münze: Zagreb 
1807), im pannonischen Cibalae/Vinkovci (1 Münze: Zagreb 9359) und sogar im thrakischen Ka
byle im heutigen Mittelbulgarien (2 Münzen: Jambol 3231, 4501). Sie alle gehören der großen, 
hierdurch Abb. 1:8-9 repräsentierten Bronzeserie an. Die beiden in Kabyle gefundenen Münzen 
sind für D. Draganov Ausdruck enger Handelsbeziehungen zwischen dieser thrakischen Stadt und 
unserer Insel, wobei er diese Beziehungen allerdings bereits in die Jahre 340-280 v.u.Z. ansetzt24. 
Ob man bei dieser mehr als dürftigen Materialbasis so direkt von Handelsbeziehungen sprechen 
kann, oder ob man diese Münzen eher als “Reiseandenken” von Besuchern der samothraki
schen Heiligtümer und der Mysterien zu sehen hat, mag dahingestellt bleiben, eine gewisse Aus
strahlung Samothrakes nach dem Norden ist jedoch aufgrund all dieser Fundmünzen mit Sicher
heit nicht von der Hand zu weisen.

NACHWEIS DER ABBILDUNG
1: BN (-Schwabacher, a.a.O., 110, Ib, Taf. 11A). 2: BM (-Schwabacher, a.a.O., 112, 9x). 3: BM
( — Schwabacher, a.a.O., 116, 11a, Taf. 11). 4: AM. 5: Cambridge, The Fitzwilliam Museum. 6-7: Berlin, 
Staatliche Museen - Preußischer Kulturbesitz. 8: NM. 9: NM. 10: BM. 11: Wien, Kunsthistorisches 
Museum. 12: St. Petersburg, Staatliche Ermitage. 13: BN. 14: BM. 15: BM. 16: Glasgow, The Hunterian 
Museum. 17: BN.

21 R. Martini, Monetazioneprovinciale romana IV ( -  Glaux 10), Milano 1992, 65 Nr. 19.
22 Aus diesem Fund stammen die beiden Münzen SNG Evelpidis 31, 1083-1084.
23 Siehe die entsprechende Notiz von A.K. Vavritsas in: TIAE 1973, 72.
24 D. Draganov, Zu den Handelsbeziehungen der thrakischen Stadt Kabyle vom 5. bis 3. Jahrhundert v.u.Z., in: 

Jahrbuch fi<r Wirtschaftsgeschichte 1983/11, 113. Der betreffende Passus findet sich in der bulgarischen Fassung 
des Aufsatzes im Tagungsband: Poseli'scen zivot v Trakija. Simpozium 14-17 Septemvri 1982, Jambol 1982, 74.
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Ahh. 1. Die Münzprägung von Samothrake.
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CHANGES IN PERSONNEL 
AT THE ARCHAIC MINT OF PAROS

S
tylistic variation in coins produced at an active mint during the 
course of a broad chronological period, such as the archaic or 
classical periods, is to be expected. Such variation is usually 

seized upon as a convenient means of imposing division on coins that otherwise offer little guide to 
the sequence of issues1. Explaining change, whether in type or in style, is, however, a more difficult 
matter1 2.1. Stewart has noted that ‘in the more general sense, gradual improvement is not a natural 
quality of stylistic evolution... improvements in style are almost always sudden, representing the 
replacement of one engraver or group of engravers’3. But what lies behind the introduction of new 
engravers? Where a change of personnel is evident it may be simply that the engravers responsible 
for the previous set of dies were no longer available. Numismatists, however, are usually keen to 
see the hand of state authorities or mint officials in deciding on obvious changes, and often it is 
argued that such changes can be linked with political, military or economic events. A good deal has 
been written on the significance of changes to types; the addition of a wreath to the helmet of 
Athena, which is seen to commemorate victory over the Persians in 480 BC, is an obvious example. 
Changes in style have also attracted attention, and scholars have been no less willing to speculate 
on their significance (and some examples will be discussed shortly). But with the lack of good 
contextual information (and even with this evidence) both can be hazardous pursuits. In the 
present study I propose to look at one example of stylistic change, and the evidence for at least 
suggesting the significance of this event. It is my hope that this exercise in the procedures for 
numismatic research will have some appeal to Dr M. Oeconomides under whose supervision 
(while preparing my doctorate) I once studied these coins.

1 Mint studies based entirely on perceptions of style, however, almost inevitably fail to survive further evidence 
from die analysis. In an important article dealing with medieval coinage from Scandinavia, I. Stewart dem
onstrated that dies of widely differing artistic standards could be in use at the same time in one mint; it is an 
important point which had been stressed by earlier scholars such as O. Ravel. Despite the tendency to put good 
work first in a classification based on style, the priority of the most artistic or literate examples, as opposed to the 
lateness of bad or supposedly degenerate work, cannot be presumed. A discussion of stylistic change clearly 
requires that the path of stylistic variation or change be demonstrated through other means, preferably by die 
links, before it acquires any validity (otherwise the arguments become largely circular). I. Stewart, Style in 
Medieval Coinage, NC 1969, pp. 269-289; O.E. Ravel, The Classification of Greek Coins by Style, NC 1945, 
pp. 117-124. See also C.ff.V. Sutherland, What Is Meant by 'Style' in Coinage, ANSM N  4 (1950), pp. 1-12.

21. Stewart is certainly correct in pointing out that ‘it is important... to distinguish between typological and stylistic 
differences, though sometimes the one embodies the other'. The introduction of new types or alterations to the 
configuration of existing types might well herald the employment of new engravers, though with two different 
types it can sometimes be difficult to compare styles. I. Stewart, op.cit., p. 282.

3 1. Stewart, op.cit., p. 288.
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Let me begin with some notes on two different examples. Perhaps the most elaborate attempt to 
interpret style, stylistic variation and changes in type is to be found in C.T. Seltman’s, Athens, its 
History and Coinage before the Persian Invasion (1924). A complex division of Attic coinage was 
here linked to the struggle for power by the various Athenian factions and tyrants during the 
course of the sixth century BC. Seltman perceived a division between Wappenmimzen and archaic 
owl issues struck at an "imperial mint’ run by Peisistratos and his sons in the Attic countryside 
(and in Paeonia), and those from the ‘civic mint’ operated by the Eupatridae in Athens itself. It is 
a classification which is now discredited (largely due to the work of C.M. Kraay4 but it is an 
interesting lesson since it was supposedly constructed with the assistance of die analysis. In a later 
article Seltman addressed himself to the question of why many Athenian dies employed for the 
large output of archaic tetradrachm ‘owls’ were in his opinion so artistically poor5. He concluded 
that ‘all the best artists were employed on painting, bas-relief, sculpture and metal work, and it 
was rare that a skilled engraver could be procured to make fine dies for the state coinage’6. Given 
this shortage, ‘blacksmiths and their apprentices were called upon to cut dies. Plumbers and their 
mates took a hand at the difficult art of die-sinking and minting’. The deplorable dies of Athens, 
argued Seltman, were the result of ‘artistic overpressure’. But why was it that the Athenian state 
apparently thought so little about the stylistic standards of its dies? Rather than a lack of interest 
or artistic overpressure which deprived the state of artisans, it might be claimed instead that 
Athens gave priority to rapid minting activity at certain times. As the number of dies required 
exceeded the capacity of the staff already in place the standard of work fell. At the same time less 
competent or inexperienced engravers were called in to increase the output of dies. The possibility 
of this situation has already been examined by O.E. Ravel7. The effects of haste and inexperience 
in classical art in Athens are even to be seen in the initial sculpture (the metopes) prepared for 
the Parthenon8.
The second example is taken from Kenneth Jenkins’ important study of the coinage of Gela9. It 
was first pointed out by E. Boehringer that a Geloan obverse die (O 32 in Jenkins’ corpus) was 
engraved by the same man who produced V26 at Syracuse10 11. This Geloan die stands at the 
beginning of Jenkins’ Group II; here we have the introduction of the tetradrachm to the mint, and 
the adoption of a new obverse type, the chariot". Jenkins concluded that ‘it seems on the whole 
likely enough that a Syracusan engraver may well have been temporarily employed at the Gela 
mint, by way of inaugurating the tetradrachm coinage of the Syracusan type’12. The traditional 
type, the river god Gelas, continues but the style of engraving has changed. Group I is associated 
with the reign of Gelon and then of his brother Hieron and is dated 490-485 - 480-475 BC. Group 
II is attributed to Hieron and his successor Polyzalos, 480-475 - 475-470 BC13. Gelon had managed 
to take control of Syracuse in 486/5 BC, and he then left his brother Hieron in charge of their 
home state Gela. The introduction of Group II does not mark the coming to power of Hieron in

4 C.M. Kraay, The Archaic Owls of Athens: Classification and Chronology, NC 1956, pp. 43-68.
5 C. Seltman, On the ‘Style’ of Early Athenian Coins, NC 1946, pp. 76-110.
6 Ibid., p. 105. C. Seltman clearly overlooks the mass of average or poor pottery made at this time.

O.E. Ravel, op.cit., p. 123.
8 F. Brommer, The Sculptures o f the Parthenon, London 1979, pp. 23-30, esp. p. 30 (South Metopes).
9 G.K. Jenkins, The Coinage o f Gela (AMUGS 2), Berlin 1970.
10 Ibid., p. 43. E. Boehringer, Die Münzen von Syrakus, Berlin 1929, p. 78.
11 G.K. Jenkins, op.cit., pp. 40-50 (Group II).
12 Ibid., p. 43.
13 Ibid., pp. 20-28.
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Gela, but rather the emergence of a policy which brought the coinage of Gela closer to that of the 
new centre of power, Syracuse. An engraver (or engravers - there is the suggestion that another 
die in Group II -  O 33 -  can be matched with V I07 at Syracuse) was brought in from the Syracuse 
mint to Gela, and his work produced the model for the men who were to provide the subsequent 
dies. Jenkins remarks that the new Geloan coinage, which clearly resembles in both type and style 
that issued in the other two cities of the Deinomenid Empire, Syracuse and Leontini, has an 
evident ‘dynastic aspect’14.

The archaic coinage of the Cycladic island of Paros has been studied in detail; I hope to present 
the results shortly in a volume dealing with the archaic mints of the Cyclades. A very brief 
summary, however, will be necessary for the present study. The earliest coins, Class A, were a 
small group of staters probably issued between 525 - 520-515 BC. This was followed by a minor 
mass coinage consisting solely of drachms. It is possible to divide these coins into five classes 
(B-F) which span tho years down to the Persian invasion of 480 BC. Classes G and H belong to the 
decade following this war. For ease of reference in the following outline I will cite examples from 
the Delepierre Collection (SNG France 1).
Although the type, the goat, was never changed the coins do reveal a number of alterations to 
pose, and an often striking degree of stylistic variation. The first change to the pose, and the most 
striking changes in style, occur with the introduction of the drachms. The two known obverse dies 
used for the Parian staters display a goat with reverted head ‘skipping’ above a leaping dolphin15. 
The new drachms (Delepierre 2437-2442) in contrast show a more rigid figure which appears to 
trundle along, looking directly ahead (mostly to the right, sometimes to the left). The dolphin is 
omitted. The change in engraving style is abrupt. The staters clearly fit what C.M. Kraay once 
described as the Aeginetan model with the obverse type rendered as a ‘major embossed area in 
the centre (of the coin) surrounded by appendages in lower relief’16. The drachms types are lower 
and more evenly raised. In style they might be associated with Island Scarabs or the Dry Style in 
archaic gems17. The undistinguished but plentiful dies of Class B are followed by a small group of 
dies (Class C; Delepierre 2443-2444) containing some of the finest representations of animals in 
archaic Greek art. Despite the high quality of these dies, however, they had little influence on the 
work of the succeeding engravers. Yet another change in style occurs with Group D and once 
again we are to assume a change in engravers (Delepierre 2445-2450). The work of one artist 
(Delepierre 2449) seems to have been the model for the others, and it is the one surviving obverse 
die of this man which will be the subject of the following discussion. Classes E (Delepierre 2451, 
2453-2455) and F (Delepierre 2452) continue, though in a less disciplined manner the style 
commonly used in D. Class G (Delepierre 2456) brings a further alteration: the goat now stands. 
There is also a change in style; this is more competent work. In Class H (SNG Cop., 716) there is 
a second alteration to the goat’s pose; the animal is now shown ‘prancing’ (with both front and 
back legs bent) and without a groundline.
O 42 of Class D in my Parian corpus is known from three examples: two in Paris and another once 
on the Swiss market18 (Fig. 1:1). The type might be described as follows: goat proceeding right, 
with head reverted; thickset body modelled with broad curving surfaces; short, fat neck; large head

14 Ibid., p. 25.
15 E.g .BMC  Paros, 1-2.
16 C.M. Kraay, Archaic and Classical Greek Coins, London 1976, p. 45.
17 J. Boardman,Archaic Greek Gems, London 1968, pp. 77-87, 115-120.
18 O 42: SNG France 1, 2448 (Delepierre); Paris 327; Swiss Market: Leu Münzen und Medallien 28.5.1974, 17.
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with bushy beard, blob eyes, broad lips, large pointed ear; heavy curving horn with double lines 
and row of large dots; thick short limbs rendered by double lines and joints and fetlocks 
punctuated with dots; advanced foreleg raised and turned back so that the hoof lies above the knee 
of the nearer foreleg which is similarly bent. The goat lies above a fine dot groundline, and is 
surrounded by a dot border.
The accompanying dies in Class D, especially those of the first group (to which O 42 is die-linked), 
resemble O 42 (for example O 53 seen in Fig. 1:2). One might compare the shape and modelling 
of the horn, the heavy body and short legs, the thick neck and beard, and the cursory treatment of 
the facial features. They certainly have little in common with the dies of the preceding class. But 
O 42 does not stand within the same artistic tradition as that of the rest of the dies in Class D. It 
is my intention to argue that his nuggetty, thickset goat, and the work of its creator, acted as the 
model for the other engravers who contributed dies to this class. It is certain that the dies of Class 
D follow those of C; this is shown by die links. Within Class D, O 42 is part of a closely linked 
cluster of dies which come at the beginning (Group 1). Its position at the head of these dies cannot 
be demonstrated by die links, though they do show that it must come fairly close to the beginning. 
It is on the grounds of style that I have positioned it at the beginning. Class D represents the most 
intense phase of minting at the Parian mint during the archaic period, and I have assigned it to the 
years ca. 497/5 - early 480’s BC.
The type of O 42 is large, and in relief is raised to a degree rarely encountered in other Parian 
drachm dies. In terms of engraving technique and style O 42 cannot be matched with the work of 
other artists at the Parian mint, nor with any known dies from the Cycladic mints in general. The 
distinctive use of drilled dots to decorate (horns) or articulate features of the anatomy (legs) 
certainly suggests a North Greek engraver. One thinks immediately of the coins of Aegae where 
the goat was again the type19. There are some similarities in the marking of the legs but the 
segmented, rather dry modelling of the Macedonian goat is quite different. In contrast, the body 
of the Parian goat is handled with a robust vigour. A comparable impression is given in the 
rendering of the boar (under attack from a lioness) on coins of Stagira20. Here too a feature of the 
modelling is the very plastic treatment of the body. One might note also the style of the short limbs 
(the use of two lines to indicate the separation of muscle from bone, and the presence of drilled 
dots to articulate joints). There is also a similarity in the dot border and fine dot groundline. One 
should note that the archaic coinage of Stagira is stylistically close to that of Akanthos and Scione, 
all mints within the Chalcidice.
Paros, of course, had very strong ties with Northern Greece. In the early seventh century (ca. 680 
BC) the Parians established a colony on the island of Thasos21. Unlike a number of other colonies 
which were established in the same region by Cycladic states (Andros, for example, colonised 
Akanthos and Stagira) close relations were maintained between colony and mother-city. 
Akeratos, son of Phrasierides, proudly claimed on a dedication to Herakles set up on Thasos 
towards 520 BC that he had been an archon at both Paros and Thasos22. According to Herodotus 
(6.46-47), the Thasians had grown wealthy from the exploitation of gold and silver mines on their 
own island, and from neighbouring Thrace (Scapte Hyle); by 490 BC they were earning a vast

ly E.g. M. Price - N. Waggoner, Archaic Greek Coinage. The Asyut Hoard, London 1975, nos. 148-151.
20 H.A. Cahn, Skione - Stagira - Akanthos, AntK  Beih. 9 (1973), pp. 7-13; M. Price - N. Waggoner, op.cit., no. 191.
21 The standard work on the early history of Thasos and its ties with Paros remains J. Pouilloux, Recherches sur 

Vhistoire et les cultes de Thasos I (Etudes Thasiennes III), Paris 1954.
22IG XII 8, 683, Suppl. 412.
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income from these mines. It seems possible if not probable that this mineral wealth might lie 
behind the continuing ties between Paros and Thasos. Perhaps we are to imagine a somewhat 
similar situation to the Athenian Peisistratids who drew revenues from their holdings in the 
Paeonia region (Mt Pangeus). Parian families with holdings or ties on Thasos may have shared in 
the wealth of this northern island. Telesicles, the father of Archilochus, for example, led the 
Parian expedition to Thasos but his offspring (even if illegitimate) travelled between Thasos and 
Paros. Parian merchants may have continued to conduct business with Thasos; in the seventh 
century at least we know that the Thasians imported Parian pottery23.
Is it possible then that O 42 was engraved by a Thasian artist? The Thasian mint did not begin to 
strike coins in any volume till around 500 BC when it launched copious issues. O 42 was probably 
created at the time that minting activity on Thasos started to gather pace. Stylistically, it is difficult 
to compare such dissimilar types. The Thasian satyr carrying off a nymph is modelled with what 
C.M. Kraay has described as ‘rude archaic vigour’24. There is evidence of drilled dots in use 
(notably in the hair of the nymph). It is difficult to go much further (especially given the difference 
in subjects), and I would certainly not argue that more than the most general affinity in style 
can be established. A stronger affinity appears to lie with the work of the Chalcidian engravers 
discussed above.
The evidence of style has raised a number of questions concerning an important change of 
personnel at the Parian mint. We can say a good deal about the new dies that were introduced, but 
it is difficult to speak in terms of minting policy. It can be clearly demonstrated that O 42 was 
engraved by an artist who does not belong in the tradition of contemporary engravers who worked 
for the Parian mint or for any other Cycladic state. The resemblances between this type and other 
goats in Class D indicated that O 42 (or the work of this engraver if there were other dies which 
have not survived) had served as a model, and I have positioned the die at the beginning of this 
class. Stylistic comparisons indicate that the artist belongs to the milieu of North Greek die 
engravers. The historical links between Paros and Thasos suggest that the Cycladic state may 
have benefited from revenue gained from this rich northern island. There is little to support 
the proposition, however, that O 42 was engraved by a Thasian. Let me conclude with a final 
question: why did the other engravers follow this particular model? They had before them a range 
of fine dies (seen in Class C). It is possible that the Parian state deliberately brought the engraver 
of O 42 to Paros or commissioned a die(s) from him. I believe that it was the state which dictated 
that this work would serve as a model for the other engravers employed at the mint. We are then 
perhaps entitled to see the style of goat which was copied by the engravers in Class D (to which 
O 42 belongs) as an official style, which would serve to identify Parian coin.

23 Fr. Salviat, La colonisation grecque dans le Nord de l’Egée. Céramique parienne orientalisante. Céramiques 
précoloniales à Thasos, Actes du Ville Congrès International d Archéologie Classique, Paris 1965, pp. 299-303.

24 C.M. Kraay, op.cit., p. 150.
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Fig. 1. Faros, drachms. 1: B N 327 (Sheedy Cat. 042). 2: ex Ravel Col. (Sheedy Cat. 053). (x2).
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STATERS, SERENDIPITY AND SOLI

In late 1994, nearing the end of a study of Alexander I ll’s chief 
Macedonian coinages, my attention was drawn to a forth
coming auction containing some 130 Alexander staters, a good 

portion from Macedón1. Kerry Wetterstrom and Peter Lampinen kindly allowed me to study all the 
coins before they were dispersed; and on close inspection, several non-Macedonian staters also 
proved interesting or significant.
Four of these latter are presented here (Fig. 1:1-4). All are staters of Alexander’s standard type, 
with a head of Athena on obverse, wearing a Corinthian helmet adorned with a serpent; and with 
a standing Nike on reverse., holding wreath and stylis.

1. Greece or Macedón: Uncertain mint
Rev. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ; to 1., Fulmen; to 1. under wing, A.

\  8.58. CNG 1110 (now at the ANS). Alexander 192. Sicyon 8 (new dies).

The coin is from the second known die-pair of Sicyon 8, the stater issue associated with the 
similarly-marked handsome distaters of Sicyon 6-7.
In 1971 I suggested that all of Sicyon 1-16, distaters, staters and tetradrachms, were products of 
some Macedonian mint* 1 2. Price has now proposed Aegae (?) as that mint, a third one there joining 
those by now traditionally ascribed to Amphipolis and Pella3.
This new stater, however, is from the obverse die of a coin with a Fulmen as its sole reverse 
marking (Fig. 1:A)4, raising the possibility that all the staters and distaters with marking of 
Fulmen and were struck by the chief Macedonian mint: that responsible for the common 
Macedonian gold with Fulmen, Cantharus, or Trident symbols. The present author now argues

ABBREVIATIONS
Alexander Martin J. Price, The Coinage in the Name o f Alexander the Great and Philip Arrhidaeus: A 

British Museum Catalogue, Zürich and London 1991.
CNG Classical Numismatic Group 32 (7 December 1994).
Sardes Die numbers in M. Thompson, Alexanders, Drachm Mints I: Sardes and Miletus (ANSNS  16),

New York 1983, pp. 5-42.
Sicyon E.T. Newell and S.P. Noe, The Alexander Coinage o f  Sicyon (A N SN S  6), New York 1950.

1 The auction: CNG. The study: Studies in the Macedonian Coinage o f Alexander the Great in press, to be published 
in the ANSNS, 21. The 134 CNG staters, part of a larger hoard, there form Appendix 4’s Lot A.

2 The Peloponnesian Alexanders, ANSMN  17 (1971), pp. 41-94, at p. 44.
' Alexander, pp. 109-110.
4 Georges Le Rider has kindly supplied me with a photographic record of the coin, and Peter R. Franke tells me 

that it is in the collection of the Landschaftsmuseum Krefeld-Burg Linn. Professor Franke has published it in 
Die antiken Münzen der Sammlung Heynen, Köln 1976, p. 15, no. 27.
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elsewhere" for the separation of all the Fulmen- A gold from the rest of Sicyon 1-16, and for its 
possible attribution to this main Macedonian mint.

2. Lydia: Sardes
Rev. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ; to 1., Torch; to 1. below wing, |c|.

t  8.54. CNG 1133 (now at the AN S). Alexander not. Sardes Series X (‘Control |c|’)·

The only other gold known in Sardes’ Series X has as symbol a head of Mithras, with d  present on 
one of the two known reverses5 6. Our stater accompanies the drachms with Torch and d 7· Its 
obverse die is new and bears little resemblance to others at the mint.

3. Cyprus: Soli
Rev. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ; to 1. below wing, Prow r.; to r. below wing, Σ (partially off flan).

8.55. CNG 1152 (the letter not noted; present location unknown). Cf. Alexander 3092 (prow only; no 
letter).

A series of tetradrachms with Prow marking was tentatively assigned to Amathus by Newell 
in Demanhur8. These, with similarly-marked staters and bronze, comprise Alexander s ‘Ama
thus’ 3091-99. Vlamis has suggested instead an attribution to Cypriot Soli, but only on the grounds 
that Soli’s fleet was active in Alexander’s siege of Tyre, and that the Prow symbol would be 
appropriate9. Amandry has rather convincingly rejected Amathus as the mint10 11; and Price lists 
3091-99 under ‘Amathus’ with great reservations.
As he notes of 3091-99, ‘the variants of style would suggest that the group was struck over a fair 
period of time’. Indeed, examples in Alexander or recorded at the ANS show the tetradrachms’ 
Zeus with legs parallel, crossed, or arranged in an awkward inverted V; no, one, two, or three 
pellets below the throne; and general style ranging from very fine to crude. Staters are known with 
either serpent or griffin on Athena’s helmet, and both with and without the title.
On a few tetradrachms (e.g. Alexander 3098) a short vertical stroke connecting two dotted ho
rizontal throne struts has sometimes been interpreted as an iota, but the stroke is so small and in
conspicuous, as well as so firmly connected to the throne’s structure, that one doubts it was 
intended for a letter. It may merely be a marking analogous to the series of dots under the throne 
on other coins; it surely is not prominent enough to be an ethnic. And the I  of Alexander 3091 
is illusory: it is merely a misinterpretation of that same short vertical stroke and the dotted throne 
struts it connects11.
No letters indicating a mint thus appear on any of the Prow coins -  save the stater here published, 
and, even better, a die-duplicate at the ANS to which it directed my attention (Fig. 1:B). This

5 Work cited (note 1), Chapter 11, Group B.
6 Sardes 96-97. Alexander 2557.
7 Sardes 114-120. Alexander 2567.
8 E.T. Newell, Alexander Hoards II: Demanhur 1905 (ANSNNM  19), New York 1923.
9 B.E. Vlamis, Alexander III - Cyprus, The Numismatic Report (Cypms Numismatic Society) 11 (1980), pp. 71-74, 

at p. 72.
10 M. Amandry, Le monnayage d'Amathonte, Amathonte I. Testimonia 1. Auteurs anciens, monnayage, etc. (eds. P. 

Aupert and M.-C. Hellmann), (Etudes Chypriotes 4), Editions Recherches sur les Civilisations, Ecole française 
d ’Athènes, Mémoires 32, Paris 1984, pp. 57-76, at pp. 64-65.

11 The published coin cited for 3098 is pl. 30, 11 in E.T. Newell, Reattnhution o f Certain Tetradrachms o f Alexander 
the Great, New York 1912; reprinted from ANSAJN  1912, pp. 22-24. This coin, at the ANS, has precisely the 
same reverse format of 3091, and indeed is from the same obverse die.
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latter coin was acquired by Newell in 1923 but its markings have apparently gone unappreciated 
ever since. For it has a full sigma preserved, and following it traces of an omicron: ΣΟ. No 
exceptional insight is required to realize that all the Prow-symbol coins in any metal were struck 
at Soli.
But which Soli? One cannot automatically rule out that in Cilicia, but the few known provenances 
of the bronzes with Prow symbol (.Alexander 3099) speak for the Cypriot city. Price cites only the 
ANS collection for this issue -  and both of its examples came to it in 1949 from the Charles H. 
Gunther collection, a collection composed of Cypriot coins and especially of coins found in 
Cyprus itself. Further, Michel Amandry kindly tells me a private collection in Nicosia includes an 
example ‘which was no doubt found in Cyprus’12. Almost certainly, then, all the Prow-symbol coins 
in any metal can be safely assigned to Soli on Cyprus.

4. Uncertain
Rev. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ; to 1. below wing, Eagle 1. on Fulmen.

->8.56. CNG 1153 (now at the ANS). Alexander not.

This apparently unpublished coin has no great obvious numismatic or historical significance, but 
is included because of its rather charming little symbol. The Eagle on Fulmen brings Egypt to 
mind, of course, but the coin does not seem to fit with the series known from there. It may well, 
however, have been produced in some area under Ptolemaic domination.

12 Private communication of 17 Feb. 1995.
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Fig. 1. Alexander III staters. 1, A: Macedon? 2: Sardes. 3, B: Cypriot soli. 4: Uncertain.
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Ο «ΘΗΣΑΥΡΟΣ» ΚΑΡΥΣΤΟΣ/1957 ( Ι ϋ Ο Η  291)* 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ 
ΤΕΤΡΑΔΡΑΧΜΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

Το 1957 σε εκσκαφή του οικοπέδου ιδιοκτησίας Σ. Αλεξανδρή 
στην Κάρυστο βρέθηκε ένας νομισματικός «θησαυρός» απο- 
τελούμενος από αθηναϊκά τετράδραχμα νέας τεχνοτροπίας. 

Το μεγαλύτερο μέρος του «θησαυρού» αυτού, 52 τετράδραχμα, κατέληξαν τμηματικά στο Νομι
σματικό Μουσείο1, ενο) άλλα δέκα τεμάχια καταγράφηκαν από την Ειρήνη Βαρούχα1 2, σε ιδιωτι
κή συλλογή και στο εμπόριο3. Ο συνολικός επομένως καταγεγραμμένος αριθμός του «θησαυρού» 
ανέρχεται σε 62 τεμάχια, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο να ήταν ακόμη περισσότερα. 
Ο «θησαυρός» Κάρυστος/1957 ανήκει στην κατηγορία των «θησαυρών» οι οποίοι αποτελούνται 
αποκλειστικά και μόνον από αθηναϊκά τετράδραχμα νέας τεχνοτροπίας, «τα στεφανηφόρα αρ
γύρια», των δηλιακών επιγραφών4. Παρόμοιοι σε σύνθεση «θησαυροί» κυκλοφόρησαν ευρύτα
τα τόσο στην Εύβοια όσο και σε άλλα μέρη του ελλαδικού χώρου, τη Μακεδονία5, τη Θεσσαλία, 
την Αττική, τα νησιά και ιδιαίτερα τη Δήλο6, και απηχούν την κατάσταση που διαμορφώθηκε με
τά την καταστροφή της Κορίνθου από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ., όταν το «Συμμαχικόν αργύ- 
ριον»7 * 9 -  τα νομίσματα της Αχαϊκής και Αιτωλικής Συμπολιτείας, που είχαν παίξει σημαντικό ρό
λο στη νομισματική κυκλοφορία των αρχοάν του 2ου αι. π.Χ. -  άρχισαν να σπανίζουν, εφόσον

1 Εκφράζονται ευχαριστίες στον Προϊστάμενο του Νομισματικού Μουσείου, Έφορο Αρχαιοτήτων, Ιωάννη 
Τουράτσογλου για την παραχώρηση του υλικού του Μουσείου.

1 Στις 31-7-57 παραδάθηκαν από τον ιδιοκτήτη του οικοπε'δου και τον εργάτη Γεωργ. Τούρλα στη Χωροφυλακή 
της Καρύστου 33 αθηναϊκά τετράδραχμα. Τα νομίσματα αυτά παρε'λαβε ο Έφορος Αρχαιοτήτων Αττικής 
κ. Ευθ. Μαστροκώστας για να τα παραδώσει στο Νομισματικό Μουσείο (βλ. Π.Α. αριθ. 8830 και 8831α). Στη 
συνεχεία αγοράστηκαν άλλα έξι τεμάχια από τον Γεώργιο Σπανό, από τον Πολυπόταμο Στύρων (βλ. Π.Α. 
αριθ. 8858 Η'), άλλα δύο από τον αρχιφύλακα Γενικής Ασφαλείας (βλ. Π.Α. αριθ. 8858 Δ') και ένα τεμάχιο 
αγοράστηκε στις 17-1-59 (βλ. Π.Α. αριθ. 8873). Τε'λος, με χρήματα του Σουτσείου κληροδοτήματος αγοράστη
καν δέκα τεμάχια από τον Γεώργιο Μαρκόπουλο (βλ. Π.Α. 89Θ8/22-5-59).

2 Ειρήνη Βαρούχα, BCH  82 (1958), σ. 651-652 και BCH 83 ( 1959), σ. 485-486. Μ. Thompson, The New Style Silver 
Coinage o f Athens (ANSNS 10), Νέα Υόρκη 1961, σ. 500-501, ως Carystos Hoard II.

3 Στο Νομισματικό Μουσείο σώζονται εκμαγεία έξι νομισμάτων από το «θησαυρό». Πρόκειται για τους άρχο
ντες: ΕΥΜΗΛΟΣ - ΚΑΛΛΙΦΩΝ, ΑΝΔΡΕΑΣ - ΧΑΡΙΝΑΥΤΗΣ. ΝΙΚΗΤΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΔΗΜΕΑΣ - ΕΡΜΟΚΛΗΣ, 
ΞΕΝΟΚΛΗΣ - ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ με σύμβολο το δελφίνι και ΞΕΝΟΚΛΗΣ - ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ με σύμβολο τη Ρώμη. Οι 
δύο πρώτες σειρές αρχόντων απουσιάζουν από τα νομίσματα του «θησαυρού» του Μουσείου.

4 L. Robert, Les drachmes du Stéphanéphore à Athènes, Etudes de Numismatique grecque, 1951, σ. 105-135.
5 Ιω. Τουράτσογλου, Ο «θησαυρός» Αδάμ Ζαγκλιβερίου 1983, στο Μουσείο Θεσσαλονίκης. Αθηναϊκά τετρά

δραχμα «νέας τεχνοτροπίας» στη Μακεδονία, ΝομΧρον 8 (1989), σ. 7-16.
6 Tony Hackens, Trésor hellénistique trouvé à Délos en 1964, BCH 89 (1965), σ. 504-534.
7 A. Giovannini, Rome et la circulation monétaire en Grèce au lie siècle avant Jésus-Christ, 1978, σ. 43-51. Βλ. επί

σης O. Mórkholm, Chronology and Meaning of the Wreath Coinages of the Early 2nd Century B.C., NumAntCl
9 (1980), σ. 145-158.
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έκλεισαν τα συμμαχικά νομισματοκοπεία. Το κενό που δημιουργήθηκε έρχεται να καλύψει η κυ
κλοφορία των αθηναϊκών τετράδραχμων νέας τεχνοτροπίας. Το νομισματοκοπείο της Αθήνας 
είναι ο μοναδικός σχεδόν προμηθευτής αργυρών νομισμάτων στον ελλαδικό χιυρο νότια της 
Θεσσαλίας. Μικρές κοπές, όπως αυτές της Χαλκίδας και της Ερέτριας, κυκλοφόρησαν ελάχιστα 
και σε τοπικό μόνον επίπεδο8.
Η πληθώρα των αθηναϊκών τετραδράχμων μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Αθήνα στο β' μισό 
του 2ου και τις αρχές του 1ου αι. π.Χ. ήταν μια ευημερουσα πόλη, μια σημαντική οικονομική δύ
ναμη, η οποία έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο. Η ανακατάληψη της Δήλου και της 
Λήμνου το 166 π.Χ. και η δημιουργία στο λιμάνι της Δήλου μιας ελεύθερης εμπορικής ζώνης, ως 
αντιστάθμισμα της ροδιακής επιρροής, βοήθησαν προς την κατεύθυνση αυτή9.
Η χρονολογική κατάταξη των νομισμάτων του «θησαυρού» είναι η ακόλουθη:

Όνομα άρχοντα Βιβλιογραφία Χρονολογία κοπής Βάρη
(re-)

Άξονες

1. ΤΙΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΜΕΝΑΝ (;) ΣΦ
Thompson

364b
Thompson

166/5
Mdrkholm

134/3 15,84
2.* ΤΙΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΛΥΣΙΑ Α (;) (;) 364c 166/5 134/3 15,89 t
3.* ΦΕΟΦΡΑ ΣΩΤΑ ΗΡΑΚΩΝ (;) ΜΕ 405c 162/1 131/30 16,02 T
4. ΑΧΑΙΟΣ ΗΑΙ ΑΠΟΛΛΟΔ Ν ΜΕ 426f 160/59 128/7 16,18 f

5. ΔΙΟΝΥΣΙ ΔΙΟΝΥΣΙ ΑΝΤΙΦΑ (;) ΚΕ 557d 151/50 119/8 16,60 t
6.* ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Ζ ΜΕ 585c 150/49 118/7 17,06 Í
7.* ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Θ ΜΕ 590b 150/49 118/7 16,89 ΐ
8.* ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΔΩΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΣΦ 620b 148/7 116/5 16,92 t
9. * ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΔΩΡΟΣ ΑΡΤΕΜΩΝ Β ΣΟ 622f 148/7 116/5 16,55 t

10. ΔΙΟΤΙΜΟΣ ΜΑΓΑΣ ΧΑΡΙΝΑΥΤΗΣ Η ΣΦ 656a 146/5 114/3 16,19 t
11.* ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΕΥΚΔΗΣ ΔΙΟΝΥ[Σ]ΟΓ Μ (;) 749c 139/8 106/5 16,29 ΐ
12. ΗΡΑΚΛΕΙ[Δ]ΗΣ ΕΥΚ[Λ]ΗΣ ΔΙΟΝ Ν ΜΕ 749c 139/8 106/5 14,52 t
13. ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΚΛΕΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ Α (;) 759 κ.ε. 138/7 105/4 15,16 t
14. ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΚΛΕΟΦΑΝΗΣ (;) (;) (;) 759 κ.ε. 138/7 105/4 15,19 t

15.* ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΚΛΕΟΦΑΝΗΣ (;) Ε ΣΟ 759 κ.ε. 138/7 105/4 16,48 t
16.* ΙΚΕΣΙΟΣ ΑΣΚΑΗΠΙΑΔΗΣ ΤΕΙΣ (;) (;) 814c 135/4 102/1 16,29 t
17.* ΔΩΣΙΘΕΟΣ ΧΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡ Α ΑΠ 874a 132/1 100/99 16,23 T
18. ΔΩΣΙΘΕΟΣ ΧΑΡΙΑΣ (;) (;)(;) 847 κ.ε. 132/1 100/99 16,66 t
19.* ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΑΘΙΠΠΟΣ ΟΛ (;) (;) ΜΗ 883b 131/30 99/8 16,54 T

20.* ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΑΘΙΠΠΟΣ (;) ΑΠ 906c 131/30 99/8 15,58 t
21. ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΟ Β ΜΗ 932c 130/29 98/7 15,99 T
22. ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΔ.Υ (;) ΠΕ 938b 130/29 98/7 16,74 t
23. ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘΡΑ Ζ ΠΕ 942c 130/29 98/7 15,94 t

24.* ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΜΒΙ Κ ΜΗ 949c 130/29 98/7 15,61 t

25. ΑΡΙΣΤΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΔΡΟΜΟ ΚΣΟ 959 κ.ε. 129/8 97/6 16,09 t
26.* ΑΡΙΣΤΙΩΝ ΦΙΛΩΝ (;) Θ ΜΗ (;) 959 κ.ε. 129/8 97/6 16,32 Í
27. ΑΡΙΣΤΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΗΓΕΑΣ (;) (;) 970c 129/8 97/6 16,34 Í
28.* ΑΡΟΠΟΣ ΜΝΑΣΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΛ Ε ΣΟ 993b 128/7 96/5 14,85 Í
29. ΑΡΟΠΟΣ ΜΝΑΣΑΓΟΡΑΣ[Α)ΠΟΛ Β ΠΕ 999a 128/7 96/5 16,02 t

8 Μ. Crawford, Coinage and Money under the Roman Republic, Λονδίνο 1985, σ. 127.
9 D.M. Lewis, Chronology of Athenian Coinage, NC  1962, o. 299. O. Mdrkholm, Early Hellenistic Coinage, 

Cambridge 1991, o. 171.
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Όνομα άρχοντα Βιβλιογραφία Χρονολογία κοπής Βάρη
(ye·)

Άξονες

30. ΑΡΟΠΟΣ ΜΝΑΣΑΓΟΡΑΣ (;) Ζ ΜΗ
Thompson 

990 κ.ε.
Thompson

128/7
Mórkholm

96/5 16,32 A

31. ΔΗΜΕΑΣ ΕΡΜΟΚΑΗΣ ΚΛΕΙΔΑ A ΔΗ 1050 125/4 93/2 16,64 Î

32. ΔΗΜΕΑΣ ΕΡΜΟΚΑΗΣ ΚΛΕΙΔΑ A AI 1051b 125/4 93/2 10,06 Î

33.* ΔΗΜΕΑΣ ΕΡΜΟΚΑΗΣ ΛΥΣΙΜ Κ ΔΗ 1065 125/4 93/2 15,60 Î

34. ΞΕΝΟΚΛΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ ΔΠΕΡ 1096b 124/3 92/1 17,08 Î

35.* ΞΕΝΟΚΛΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ ΑΠΕΡ 1071a 124/3 92/1 16,41 Î

36. ΞΕΝΟΚΛΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ ΕΠΕΡ 1076c 124/3 92/1 16,67 Î

37. ΞΕΝΟΚΑΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ ZAP 1087b 124/3 92/1 15,74 f

38.* ΞΕΝΟΚΛΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ (;) ΠΕΡ 1066 κ.ε. 124/3 92/1 16,01 1
39. ΞΕΝΟΚΛΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ κ (;) 1092 124/3 92/1 16,29 î
40. ΞΕΝΟΚΛΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ ΚΔΙ 1094b 124/3 92/1 15,57 î
41. ΞΕΝΟΚΑΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ ( ; ) δ ι 1094c 124/3 92/1 16,28 î
42. ΞΕΝΟΚΑΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ (;) α π 1067 124/3 92/1 16,16 t
43. ΞΕΝΟΚΛΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ β (;) 1072 124/3 92/1 16,50 î
44. ΞΕΝΟΚΛΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ (;)(;) 1066 κ.ε. 124/3 92/1 16,66 1

45. ΞΕΝΟΚΛΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ ΓΔΑ 1113b 123/2 90/89 15,26 ï

46. ΞΕΝΟΚΑΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ ΕΔΑ 1118a 123/2 90/89 16,65 t
47. ΞΕΝΟΚΑΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ ΕΣΤΕ 1119a 123/2 90/89 15,26 î*O

C ΞΕΝΟΚΑΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ A ΑΠ 1110a 123/2 90/89 15,50 f

49. ΞΕΝΟΚΑΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ Γ ΑΠ 1114 123/2 90/89 16,45 î
50. ΞΕΝΟΚΛΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ ( ; ) ( ; ) 1110 123/2 90/89 16,54 t
51.* ΞΕΝΟΚΛΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ Ε  (;) 1117 123/2 90/89 16,46 î
52. ΞΕΝΟΚΑΗΣ ΑΡΜΟΞΕΝΟΣ β (;) 1111 123/2 90/89 15,06 î

Σημ. Με αστερίσκους σημειώνονται τα νομίσματα που απεικονίζονται στις Ε ι κ. 2-3.

Ο «θησαυρός» Κάρυστος/1957 καλύπτει μια χρονική περίοδο 43 χρόνων. Η πρώτη κοπή του αρ
χίζει με τους άρχοντες ΤΙΜΑΡΧΟ - ΝΙΚΑΓΟΡΑ που, σύμφωνα με τη Μ. ΊΠτοιτιρ5οη1(Ι, χρονολο
γείται στο 166/5 π.Χ. (υψηλή χρονολόγηση), ενώ σύμφωνα με τον Ο. Μότίάτοίτη στο 134/3 π.Χ. 
(χαμηλή χρονολόγηση)11. Τελευταία νομίσματα του ευρήματος είναι αυτά των αρχόντων ΞΕΝΟ- 
ΚΛΗ - ΑΡΜΟΞΕΝΟΥ με σύμβολο την καθήμενη Ρώμη, σύμβολο το οποίο υποδηλιυνει την προ
σέγγιση της Αθήνας προς την πολιτική της Ρώμης στη συγκεκριμένη αυτή χρονική περίοδο10 11 12.
Η χρονολόγηση των αθηναϊκών νομισμάτων νέας τεχνοτροπίας έχει γίνει αντικείμενο συζη
τήσεων πολλών νομισματολόγων από την εποχή που η Μ. ΤύοιτφΒοη13 έθεσε τη χρονολογική σει
ρά των επωνύμων αρχόντων, σε διαφορετική βάση από αυτή του Σβορώνου14 και πρότεινε 
ως αρχή της νομισματοκοπίας αυτής το 196/5 π.Χ. (υψηλή χρονολόγηση). Νεότεροι μελετητές

10 Μ. Thompson, ό.π.
11 Ο. Môrkholm, The Chronology of the New Style Coinage of Athens, ANSM N  29 (1984), o. 29-42.
12 D.M. Lewis, ό.π., σ. 277. O. Môrkholm, ό.π., ο. 32.
13 Μ. Thompson, ό.π. Η ίδια, Athens Again, NC  1962, σ. 301-333* Ptolemy Philopator and Athens, ANSMN  11 

(1964), σ. 119-164' The Agrinion Hoard (ANSNNM  159), Νέα Υόρκη 1968, σ. 80-82.
14 J. Svoronos, Les monnaies d ’Athènes, Μόναχο 1924 (μεταθανάτια έκδοση του Β. Pick, Σικάγο 1975).
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βασιζόμενοι στη μελέτη των «θησαυρών», στη μαρτυρία τιον πηγών, αλλά και στην ταύτιση νέων 
σειριόν αρχόντων15, αμφισβητούν την υψηλή χρονολόγηση της Μ. Τ ύ ο π ^ ο η  και προτείνουν ως 
αρχή της κοπής των αθηναϊκιύν νομισμάτων μια χρονολόγηση κατά 32 περίπου χρόνια χαμηλό
τερη16. Συνοψίζοντας τα παραπάνω ο Ο. Μότίάιοίηι διαμορφώνει τις ετήσιες εκδόσεις τιον νομι
σμάτων αυτών (χαμηλή χρονολόγηση) αρχίζοντας από τους τελευταίους άρχοντες και ιδιαίτερα 
τις κοπές με την επιγραφή ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ - ΑΡΙΣΤΙΩΝ17. Η  μελετη των «θησαυριύν» 
από την Εύβοια πιστεύουμε ότι συνηγορεί υπέρ της άποψής του.
Στον υπό εξέτασιν «θησαυρό» οι κοπές του 2ου αι. π.Χ. είναι οπωσδήποτε λιγότερες από αυτές 
των αρχών του 1ου αι. π.Χ. Οι ετήσιες κοπές των αρχόντων δεν είναι συνεχείς, ιδιαίτερα απου
σιάζουν από το εύρημα αυτές που χρονολογούνται μεταξύ των ετών 128/7 έως 119/8 π.Χ. (χαμη
λή χρονολόγηση)18. Αντίθετα, οι κοπές των αρχιόν του 1ου αι. π.Χ. είναι χρονολογικά σχεδόν συ
νεχείς και αριθμητικά καλύπτουν το 69,32% του «θησαυρού». Τα νομίσματα με το όνομα των αρ
χόντων ΞΕΝΟΚΛΗ - ΑΡΜΟΞΕΝΟΥ, τόσο με σύμβολο την τρίαινα όσο και με αυτό της Ρώμης, εί
ναι πολυπληθέστερα από αυτά των άλλων αρχόντων, εφόσον εκπροσωπούνται από 19 τεμάχια 
και αποτελούν το 36,53% του «θησαυρού». Ο «θησαυρός» Κάρυστος/1957 επιβεβαιώνει τον Ο. 
ΜότλΗοΙτη19, ο οποίος παρατηρεί ότι οι κοπές των ετών 99/8 έως 96/5 π.Χ. κόπηκαν σε μεγάλες 
ποσότητες, αλλά ήταν μειωμένου σχετικά βάρους, με μέγιστο 16,40 γρ. έως 16,49 γρ. Τα βάρη των 
νομισμάτων του «θησαυρού» Κάρυστος/1957 κυμαίνονται από 16,74 γρ. έως 14,85 γρ., γεγονός 
το οποίο οφείλεται και στην οπωσδήποτε κακή διατήρηση των νομισμάτων.
Η απόκρυψη του «θησαυρού» Κάρυστος/1957 τοποθετείται στο 90/89 π.Χ. και λίγο αργότερα, 
καθώς τα τελευταία νομίσματα, με το όνομα των αρχόντων ΞΕΝΟΚΑΗ - ΑΡΜΟΞΕΝΟΥ, με σύμ
βολο τη Ρώμη, είναι αρκετά κυκλοφορημένα. Η απουσία νομισμάτων τιον αρχόντων ΑΠΕΛΛΙ- 
ΚΩΝ - ΓΟΡΓΙΑΣ με σύμβολο το γρύπα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο «θησαυρός» αποκρύ- 
πτεται πριν από την πολιτική μεταστροφή της Αθήνας προς το βασιλέα του Πόντου Μιθριδάτη 
το 88/7 π.Χ., η οποία κατέληξε στην καταστροφή της Αθήνας από τον Σύλλα το 86 π.Χ. Το 88 π.Χ. 
ο στόλος του Μιθριδάτη με αρχηγό το στρατηγό Αρχέλαο καταπλέει στις Κυκλάδες και στη συ
νέχεια καταλαμβάνει την Εύβοια και τη Μαγνησία για να έχει υπό τον έλεγχό του τις δύο σπου
δαίες για τη στρατηγική τους θέση πόλεις, Χαλκίδα και Δημητριάδα20. Την ίδια εποχή περίπου 
θάβεται και ο «θησαυρός» Αλμυρός/1929 (ΙΟ Ο Ι289), τον οποίο η Μ. Τ δ ο π ^ ο η 21 παραλληλίζει 
με αυτόν της Καρύστου. Τελευταία κοπή στο εύρημα Αλμυρός/1929 είναι αυτή των αρχόντων

15 C. Boehringer, Zur Chronologie mittelhellenistischer Münzserien 220-160 v.Chr. (AMUGS 5), Βερολίνο 1972, 
σ. 22-31. M. Oeconomides. Un Unpublished Athenian New Style Tetradrachm AAA VII (1974), o. 395-396. 
M. Caramessini-Oeconomides - F. Kleiner, The Hierapytna Hoard. A Supplement, RBN 1975, o. 5-19. C. Habicht, 
Zur Geschichte Athens in der Zeit Mithridates VI, Chiron 1976, σ. 137-138.

16 Πρώτος o D.M. Lewis, ό.π., έθεσε τον προβληματισμό για τη χαμηλότερη χρονολόγηση. Ακολουθούν οι Η.Β. 
Mattingly (JHS 91 (1971), σ. 85-93' Histoiia 20 (1971), σ. 26-46' Athenian New Style Silver Coinage, NC 1990, 
σ. 67-68), ο M. Crawford (ό.π., σ. 125) και ο Ο. Picard (Les Romains et les émissions aux types d'Alexandre, 
Annali 29 (1982), σ. 254).

17 O. Môrkholm, ό.π., σ. 29-42.
18 O F. De Callataÿ (Athenian New Style Tetradrachms in Macedonian Hoards, ANSAJN  1992, σ. 16) επισημαί

νει ότι στα ευρήματα νότια της Μακεδονίας απουσιάζουν οι κοπές των αρχόντων ΕΠ1ΓΕΝΗ - ΣΩΣΑΝΔΡΟΣ, ΠΟ
ΛΕΜΩΝ - ΑΛΚΕΤΗΣ. ΜΙΝΙΩΝ - ΕΥΡΥΚΛΕΙ, ΚΑΡΑΙΧ - ΕΡΓΟΚΑΕ με χρονολογία κοπής αντίστοιχα 126/5, 125/4, 
124/3, 121/20 (χαμηλή χρονολόγηση).

19 Ο. Môrkholm, ό.π., σ. 33.
20 Ιω. Τουλουμάκος, ΙΕΕ, Ε', Αθήνα 1974, σ. 195. Επαμ. Βρανόπουλος, Ιστορία της Εύβοιας, από τους.προϊστο

ρικούς χρόνους έως και τη Ρωμαιοκρατία, Αθήνα 1987, σ. 182-189.
21 Μ. Thompson, ό.π. (υποσημ. 2), σ. 501.
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ΞΕΝΟΚΛΗ - ΑΡΜΟΞΕΝΟΥ με σύμβολο το δελφίνι, η οποία χρονολογείται στο 92/1 π.Χ. σύμφω
να με τον Ο. Μότίάτοίητ22.
Οι «θησαυροί» με αθηναϊκά τετράδραχμα νέας τεχνοτροπίας που έχουν βρεθεί στην Εύβοια και 
αποκρύπτονται στο β' μισό του 2ου και στις αρχές του 1ου αι. π.Χ. χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι «θησαυροί», οι οποίοι, όπως ο Κάρυστος/1957, αποτελούνται 
αποκλειστικά και μόνον από αθηναϊκά τετράδραχμα. Πρόκειται για τους «θησαυρούς» Ωρε- 
οί/1950 ( 7 ώ Ο /  287), Ερέτρια/1973 και Χαλκίδα/1955 (7<ΤΈ77 345).
Ο «θησαυρός» των Ωρεών23 έχει διασκορπιστεί. Στο Νομισματικό Μουσείο φυλάσσονται 14 τε
τράδραχμα, όλα καλής διατήρησης με βάρος κυμαινόμενο από 16,19 γρ. έως 16,81 γρ. Το τμήμα 
του «θησαυρού» του Μουσείου αρχίζει με τους άρχοντες ΕΥΡΥΚΛΗ - ΑΡΙΑΡΑΘΗ και τελειώνει 
με τους ΝΙΚΗΤΗ - ΔΙΟΝΥΣΙΟ και σύμφωνα με τον Ο. ΜότΙΈοΙιτι αποκρύπτεται το 98/7 π.Χ. Η 
κατάταξή του είναι η ακόλουθη:

Όνομα άρχοντα Βιβλιογραφία Χρονολογία κοπής Βάρη
(ye·)

Άξονες

1. Ε Υ Ρ Υ Κ Λ Ε Ι Α Ρ ΙΑ Ρ Α  Δ ΙΟ Κ Λ  Ε Δ

T h o m p so n  

5 1 2 d

T h o m p so n

154/3

M ô rk h o lm

122/1 16,65 î

2. Δ ΙΟ Ν Υ Σ Ι Δ ΙΟ Ν Υ Σ Ι Α Ρ ΙΣ Τ Α Ι Γ ΔΙ 5 6 3 c 151/50 119/8 16,81 t

3. Α Μ Μ Ω Ν ΙΟ Σ  Κ Α Λ Λ ΙΑ Σ Θ Ε Μ ΙΣ Τ Ο  Ζ  ΣΟ 589c 150/49 118/7 16,75 î

4. Α Μ Μ Ω Ν ΙΟ Σ  Κ Α Λ Λ ΙΑ Σ Ε Υ Β Ο ΙΟ Σ  Η ΣΦ 5 8 6 f 150/49 118/7 16,73 !

5. Α Μ Μ Ω Ν ΙΟ Σ  Κ Α Λ Λ ΙΑ Σ Β Υ Τ Τ Α Κ Ο Σ ; ΣΦ 5 9 1 a 150/49 118/7 16 ,40 t
6. Μ Η Τ Ρ Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Μ ΙΛ Τ ΙΑ Δ Η Σ  Ε Ρ Μ Ο Γ Ε Ν Η Σ  ; Σ Ο 6 3 3 e 147/6 115/4 16,46 t

7. Ε Υ Μ Α Ρ ΙΔ Η Σ  Α Λ Κ ΙΔ Α Μ  Θ Ο Ι Α Σ Ω 6 7 0 a 145/4 113/2 16,41 î
8. Φ Α Ν Ο Κ Α Η Σ  Α Π Ο Λ Λ Ω Ν ΙΟ Σ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Η ΣΙ 702i 143/42 111/10 16 ,77

9. Δ Α Μ Ω Ν  Σ Ω Σ ΙΚ Ρ Α Τ Η Σ  ΚΡΙ Α; 7 2 3 a 141/40 109/8 16,64 t

10. Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΔ Η Σ  Ε Υ Κ Λ Η Σ  [Μ ]0 [Σ Χ ]ΙΩ Ν  Ζ  ΣΟ 7 5 5 b 139/8 106/5 16,38 t
11. Δ Ω Σ ΙΘ Ε Ο Σ  Χ Α ΡΙΑ Σ Δ ΙΟ Ν  Β Π Ε 8 4 7 c 132/1 100/99 16,45 î
12. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Α Γ Α Θ ΙΠ Π Ο Σ  Α Π  Λ Π Ε 921 h 131/30 99/8 16,67 î
13. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Α Γ Α Θ ΙΠ Π Ο Σ  ; Β Π Ε 8 9 1 a 131/30 99/8 16,24 î
14. Ν ΙΚ Η Τ Η Σ  Δ ΙΟ Ν Υ Σ ΙΟ Σ  ΓΛΑ Υ  Δ Π Ε 9 3 9 a 130/29 99/8 16,20 î

Ο «θησαυρός» Ερέτρια/1973 είναι ανασκαφικός. Βρέθηκε στις ανασκαφές της Ελβετικής 
Αρχαιολογικής Σχολής, στα ερείπια της Νότιας Πύλης, στο οικοδομικό τετράγωνο IV. Αποτε- 
λείται από 100 αθηναϊκά τετράδραχμα νέας τεχνοτροπίας και θάβεται το 87 π.Χ.24. Τέλος, ο «θη
σαυρός» (;) Χαλκίδα/1955 (ΙΟΟΗ 345)25 αποτελείται από δύο τετράδραχμα νέας τεχνοτροπίας

22 Ο . M ô rk h o lm , ό .π . (υ π ο σ η μ . 11), σ. 32.
23 Η Ε ιρ ή ν η  Β α ρ ο ύ χ α  (B C H  74 (1950), σ. 292) α ν α φ έ ρ ε ι  ο κ τώ  τεμ ά χ ια - τα  υ π ό λ ο ιπ α  έ ξ ι π α ρ α δ ό θ η κ α ν  α π ό  το ν  

Έ φ ο ρ ο  Γ. Θ ρ ε ψ ιά δ η , ω ς  π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν α  α π ό  δ ο κ ιμ α σ τ ικ ή  α ν α σ κ α φ ή  στο  κ τή μ α  Π α τσ ή  ή Κ α φ έ , σ το υ ς Ω ρ εο ύ ς  
(Π .Α . α ρ ιθ . 8636/17-10-54). Η  Μ . T h o m p so n  (ό .π . (υ π ο σ η μ . 2), σ. 517-518) α ν α φ έ ρ ε ι  « severa l h u n d re d s» , π ο υ
δ ια σ κ ο ρ π ίσ τ η κ α ν  κ α ι ε π ιπ λ έ ο ν  τω ν ν ο μ ισ μ ά τω ν  το υ  Μ ο υ σ ε ίο υ  κ α τ α γ ρ ά φ ε ι το υ ς  ά ρ χ ο ν τ ε ς  ΛΑΜΙΩΝ - ΣΩΣΙ- 

ΚΡΑΤΗΣ (δ ύ ο  τ ε μ ά χ ια ) ,  ΑΜ ΦΙΚΡΑΤΗΣ - ΕΠ ΙΣΤΡΑ ΤΟ Σ (έ ν α  τε μ ά χ ιο )  κ α ι ΔΩΣ1ΘΕΟΣ - ΧΑΡΙΑΣ (έ ν α  τ ε μ ά χ ιο )  
α π ό  ιδ ιω τ ικ έ ς  σ υ λ λ ο γές . Σ η μ ε ιω τ έο ν  ότι ο ι ά ρ χ ο ν τ ε ς  ΑΜ ΦΙΚ ΡΑΤΗΣ - ΕΠ ΙΣΤΡΑ ΤΟ Σ δ ε ν  υ π ά ρ χ ο υ ν  στο  « θ η 
σ α υ ρ ό »  Κ α ρ ύ σ το υ .

2Α A n tK  17 (1974), σ. 72. Μ . B ru n n e r ,X I e  Congrès In tern a tio n a l de N u m ism a tiq u e , Β ρ υ ξ έλ λ ες  8-13/9/91 (α φ ίσ α ) . 
Ε ιρ ή ν η  Β α ρ ο ύ χ α , B C H  80 (1956), σ. 227b. Τ α  ν ο μ ίσ μ α τ α  β ρ έ θ η κ α ν  σ τον  κ ή π ο  τη ς  ο ικ ία ς  Χ ρ ή σ το υ  Β λ ά χ ο υ  στη 
Χ α λ κ ίδ α  (βλ. Π .Α . 8685/20-6-55).
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Εικ. 1. Χάρτης της Εύβοιας με τις θέσεις ανεύρεσης «θησαυρών».

με τα μονογραφήματα και fil αριστερά και δεξιά της γλαύκας. Πρόκειται για απομιμήσεις της 
εποχής του Σΰλλα και αποκρύπτεται το 86-84 π.Χ.26.
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει ο «θησαυρός» Κάρυστος/1883 (1GCH 344)27, ο οποίος παράλλη
λα με τα αθηναϊκά νομίσματα έχει και νομίσματα της Καρύστου και συγκεκριμένα αποτελείται 
από 20 έως 30 δραχμές Καρύστου και 70 τετράδραχμα και 2 έως 3 δραχμές στεφανηφόρες. Πε
ριλαμβάνει τις πρώτες κοπές των αθηναϊκιόν τετραδράχμων με μονογραφήματα, ενώ τελευταίο 
νόμισμα είναι αυτό των αρχόντων Α Π Ε Λ Λ ΙΚ Ω Ν  - Γ Ο Ρ Γ ΙΑ Σ . Η πιο ενδιαφέρουσα όμως κοπή του 
«θησαυρού» αυτού είναι τα τρία αθηναϊκά τετράδραχμα με την επιγραφή Α Θ Ε  Ο  Δ Ε Μ Ο Σ ,  κοπή 
η οποία είναι πολύ σπάνια. Σύμφωνα με τον D.M. Lewis αποκρύπτεται το 88/7 π.Χ.2λ Συγκρί- 
νοντας τους δύο «θησαυρούς» της Καρύστου βλέπουμε ότι παρ’ όλη τη διαφοροποίησή τους ως 
προς τη σύνθεσή τους, συγκλίνουν στη χρονολογία απόκρυψής τους με ελάχιστη διαφορά. 
Τέλος, ο «θησαυρός» Εύβοια/1968, ο οποίος αποτελείται από δύο τριιύβολα της Ερέτριας, τρία 
τετρώβολα της Χαλκίδας και ένα τετράδραχμο αθηναϊκό, νέας τεχνοτροπίας, αποκρύπτεται κα
τά τον Ο. Picard στο β' μισό του 2ου αι. π.Χ.29. Παρόμοιος σε σύνθεση «θησαυρός» είναι και αυ
τός της Ανθηδώνος/1935 (IGCH 223), που βρέθηκε στην αντίπερα της Χαλκίδας βοιωτική ακτή, 
15 χλμ. βορειοδυτικά. Αποτελείται από δέκα αθηναϊκά τετράδραχμα νέας τεχνοτροπίας, πέντε 
τετράδραχμα της Χαλκίδας και δέκα της Ερέτριας. Πρόκειται για «στεφανηφόρα» νομίσματα 
των δύο αυτών πόλεων, με παράσταση της Ή ρας πάνω σε τέθριππο και με την επιγραφή 
Χ Α Λ Κ ΙΔ Α ΙΩ Ν  για τη Χαλκίδα και ταύρου ιστάμενου προς δεξιά συνοδευόμενου από το όνομα 
του άρχοντα και της πόλης για την Ερέτρια, τα οποία ο L. Robert30 ταύτισε με τα «τέτραχμα κοι
νά ταυροφόρα» των δηλιακών επιγραφών του 2ου αι. π.Χ. Η απόκρυψή του, σύμφωνα με τον 
D.M. Lewis31, τοποθετείται στο 161 π.Χ. Από τα παραπάνω παραδείγματα γίνεται φανερό ότι 
νομίσματα των τοπικών νομισματοκοπείων της Χαλκίδας και της Ερέτριας κυκλοφόρησαν σε 
ευρήματα που αποκρύπτονται το 2ο αι. π.Χ. και στην κεντρική μόνον Εύβοια, ενώ αυτά της Κα

26 Ο . P icard , Chcilcis et la Confédération eabéenne, Π α ρ ίσ ι 1979, σ. 314.
27 M . T h o m p so n , ό .π . (υπ οσ η μ . 2), σ. 502-503 (α ν α φ έ ρ ε τ α ι ω ς C a ry sto s  I).
28 D .M . Lew is, ό .π . (υ π οσ η μ . 9), ο. 281. Ο . M ô rk h o lm , ό .π . (υ π ο σ η μ . 11).

2y Ο . P icard , ό .π ., σ. 203.
30 L. R o b e r t,  ό .π . (υποσ ημ . 4), σ. 146, 156-159.
31 D .M . Lew is, ό .π . (υ π οσ η μ . 9), ο . 294-296.
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ρύστου κυκλοφόρησαν έως και τις αρχές του 1ου αι. π.Χ. αποκλειστικά στην Κάρυστο. Επρό- 
κειτο δηλαδή για κοπές που κάλυπταν τοπικές ανάγκες συναλλαγής.
Αναλύοντας τους παραπάνιυ «θησαυρούς» από την Εύβοια βλέπουμε ότι στο σύνολό τους πρό
κειται για μεγάλα ευρήματα αποθησαυρισμού, τα οποία δυστυχώς έχουν διασκορπιστεί, εκτός 
από αυτό της Ερέτριας/1973. Από γεωγραφική άποψη είναι κατανεμημένοι συμμετρικά σε όλη 
την έκταση του νησιού, στο βόρειο, το κεντρικό και το νότιο τμήμα του, όπου και οι σπουδαιότε
ρες άλλωστε πόλεις της εποχής (Ε ικ. 1).
Η νομισματική κυκλοφορία στην Εύβοια στα τέλη του 2ου και τις αρχές του 1ου αι. π.Χ. καλύ
πτεται στο σύνολό της από τα αθηναϊκά νομίσματα νέας τεχνοτροπίας32. Παράλληλα όμως με αυ
τά κυκλοφορούσαν, σε μικρότερη πάντως κλίμακα, και νομίσματα των τοπικών νομισματοκο
πείων, όπως αυτά της Χαλκίδας και της Ερέτριας στους «θησαυρούς» που καταχώνονται στα τέ
λη του 2ου αι. π.Χ., καθώς και της Καρύστου, λίγο μεταγενέστερα, σε αυτούς που χρονολογού
νται στις δύο πρώτες δεκαετίες του 1ου αι. π.Χ.
Η γεωγραφική θέση της Εύβοιας, θέση-κλειδί, τόσο από στρατηγική όσο και από εμπορική άπο
ψη, εφόσον ως γνωστόν από αρχαιοτάτων χρόνων υπήρξε ο χερσαίος και θαλάσσιος δίαυλος 
από τον ελλαδικό χώρο προς το Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Ασία και αντίστροφος, συνετέλε- 
σε ώστε αυτή να γίνει επανειλημμένος πεδίο έντονων ανταγωνισμών μεταξύ των Ρωμαίων και 
των ελληνικών πόλεων που μάχονταν για την ελευθερία τους, αλλά και των βασιλείων της Ασίας, 
όπως της Περγάμου, των Σελευκιδών και του βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη.
Από τις αρχές ήδη του 2ου αι. π.Χ. η Εύβοια έπαιξε ενεργό ρολο στους Μακεδονικούς πολέμους. 
Ο Τίτος Φλαμινίνος κατέλαβε το 198 π.Χ. την Κάρυστο και την Ερέτρια. Είχε προηγηθεί λεηλα
σία των αγρών των Καρυστίων από τους Ρωμαίους το 199 π.Χ. και η κατάληψη των Ωρεών. Στη 
συνέχεια, το 196 π.Χ., ο Ευμένης Β' επιδίωξε νατού παραχωρηθεί η Ερέτρια, η Κάρυστος και οι 
Ωρεοί -  πολύτιμα στρατηγικά και εμπορικά κέντρα -, ο Τίτος Φλαμινίνος όμιυς φοβούμενος τους 
Περγαμηνούς προτίμησε να οργανώσει τις ευβοϊκές πόλεις ως ανεξάρτητο κοινό. Ο Αντίοχος ο 
Γ' στην κατά το έτος 192 π.Χ. εκστρατεία του στην Ελλάδα επιδίωξε να δημιουργήσει στρατιωτι
κή βάση στη Χαλκίδα και στη Δημητριάδα33, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους Ρωμαίους.
Οι Ευβοείς όμως δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα κατά τον Γ' Μακεδονικό πόλεμο. Η Χαλκίδα είχε κα
ταστεί ισχυρή ρωμαϊκή στρατιωτική βάση και στο εξής αποτελούσε ορμητήριο των επιχειρήσεων 
του ρωμαϊκού στρατού και στόλου. Άλλη ρωμαϊκή ναυτική βάση είχε εγκατασταθεί στους Ωρεούς, 
εναντίον της οποίας επιτέθηκε αιφνιδιαστικά ο Περσέας και κατάφερε να αιχμαλωτίσει τέσσερις 
πεντήρεις και να βυθίσει 20 φορτηγά πλοία. Το 169 π.Χ. άλλιυστε, πριν από την τελική αναμέτρη
ση Ρώμης και Περσέα, ο ρωμαϊκός στόλος απέπλευσε από τη Χαλκίδα με ενισχύσεις για το ρω
μαϊκό στρατό, που ήταν στρατοπεδευμένος στη Θεσσαλία. Οι Ρωμαίοι επέδειξαν μεγάλη σκλη
ρότητα και απληστία στην πόλη λεηλατώντας ναούς και οικίες. Ο Αιμίλιος Παύλος μετά τη μάχη 
της Πύδνας μεταξύ άλλων σπουδαίων πόλεων της αρχαιότητας επισκέφθηκε και τη Χαλκίδα34. 
Στη μάχη της Σκάρφειας οι Χαλκιδείς πολέμησαν στο πλευρό των Αχαιών. Μετά την καταστρο
φή της Κορίνθου το 146 π.Χ. καταστρέφεται η Χαλκίδα και η Θήβα, επειδή και οι δύο αυτές πό
λεις είχαν συμμαχήσει με την Αχαϊκή Συμπολιτεία εναντίον των Ρωμαίων. Το Ευβοϊκό Κοινό

32 Ο . P ic a rd , ό .π ., σ. 315.

33 Η Χ α λ κ ίδ α  κ α ι η Δ η μ η τρ ιά δ α  στη Μ α γν η σ ία , κ α θ ώ ς  κ α ι η Κ ό ρ ιν θ ο ς  θ ε ω ρ ο ύ ν τα ν  α π ό  το υ ς  α ρ χ α ίο υ ς  ω ς κλεϊς 
τής Ελλάδος  (Π α υ σ . VII, 6). Ε π. Β ρ α ν ό π ο υ λ ο ς , Η κατά των Ρωμαίων εκστρατεία τον Αντιόχον Γ' εις την 
Ελλάδα (Διδακτορικαί διατριβαί, 5, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»), Α θ ή ν α  1974, σ. 66.

34 Ε π . Β ρ α ν ό π ο υ λ ο ς , Ελληνιστική Χαλκός, Συμβολή εις την ιστορίαν των ελληνιστικών χρόνων της Χαλκίδος (Δι
δακτορικοί δι a το ι βα 3, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»), Α θ ή ν α  1972, ο. 58.
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καταλύεται και η Εύβοια βρίσκεται υπό την κυριαρχία της Ριυμης. Στα χρόνια που ακολούθησαν 
μέχρι τον Α' Μιθριδατικό πόλεμο δεν αναφέρεται τίποτα στις πηγές για την Εύβοια.
Οι «θησαυροί» από την Εύβοια που αναλύθηκαν παραπάνω, εκτός από τον Εύβοια/1968, απο- 
κρύπτονται κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 1ου αι. π.Χ. κατά τον Α' Μιθριδατικό πόλεμο, 
όταν ο βασιλιάς του Πόντου Μιθριδάτης θέλοντας να επεκτείνει την επιρροή του σε γειτονικές 
χώρες μετέφερε τον πόλεμο με τους Ρωμαίους στον ελλαδικό χώρο, εκμεταλλευόμενος τη δυσα
ρέσκεια των ελληνικών πόλεων κατά των Ρωμαίων.

Summary

THE KARYSTOS/1957 HOARD (IGCH 219)
CONTRIBUTION TO THE CIRCULATION
OF NEW-STYLE ATHENIAN TETRADRACHMS IN EUBOEA

The Karystos/1957 hoard (IGCH 219) belongs to the category of hoards consisting exclusively of 
Athenian new-style tetradrachms, referred to in Delian inscriptions as stephanephora argyria 
(wreath-bearing silver coins).
Hoards of similar composition circulated widely both in Euboea and other parts of Greece -  
Macedonia, Thessaly, Attica, the islands, and especially on Delos. They reflect the situation created 
by the destruction of Corinth by the Romans in 146 BC, when the symmachikon argyrion (‘allied 
silver’) began to become rare.
The concealment of the Karystos/1957 hoard is dated to 90/89 BC or shortly after, since the latest 
issue in it is that by the archontes Xenokles and Harmoxenos, with the symbol of a seated figure of 
Rome. The absence of any coins issued by the archontes Apellikon and Gorgias, with the symbol 
of the griffin, leads to the conclusion that the hoard was buried before the political conversion of 
Athens to the side of Mithridates of Pontus in 88/7 BC, which led to the destruction of Athens by 
Sulla in 86 BC. In 88 BC, Mithridates’ fleet was in the Cyclades, and went on to capture Euboea 
and Magnesia, to give him control of the two strategically important cities of Chalkis and 
Demetrias. The hoard Almyros/1929 (IGCH 289) was buried at about the same period.
The evidence of the hoards makes it clear that coin circulation in Euboea in the late second-early 
first century BC was covered almost completely by Athenian new-style tetradrachms, though the 
local mints', such as those of Chalkis, Eretria and Karystos, were also represented to a lesser 
degree.

Eos Tsourti



Ο «ΘΗΣΑΥΡΟΣ» ΚΑΡΥΣΤΟΣ/1957 (1GCH 291 )

Εικ. 2. «Θησαυρός» Κάρυστος!1957 (1GCH 291).
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Εικ. 3. «Θησαυρός» Κάρυστος!1957 (1GCH 291).
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THE ACHAIAN LEAGUE, SPARTA, LUCULLUS: 
SOME LATE HELLENISTIC COINAGES

It is a great pleasure to honour Dr Mando Oeconomides, from 
1964 to 1994 Director of the Numismatic Museum, Athens; 
her warm and welcoming friendship towards me has extended 

over many decades. In the breath of her scholarship she has from time to time turned her attention 
to the coinages reconsidered in this note1.
It is now over a decade since Christof Boehringer made a dramatic assertion at a British Museum 
colloquium, that the Final issues of the silver coinage of the Achaian League were struck not, as 
had always been believed, for the Achaian war which culminated in the dissolution of the League 
in 146 BC, but in the later second century or in the first1 2. At the First International Symposium on 
Achaia and Elis in Antiquity, held in Athens, 1989, Boehringer and Adele Campanelli read 
papers on the Poggio Picenze hoard on which Boehringer based his lower chronology3. Their full 
publication of that hoard has yet (at the time of writing) to appear4 5 and publications of the 
important Dyme and Olympia hoards are still awaited3. Subsequently a wide range of evidence 
bearing on the problem of dating the Final issues of the coinage was assembled and examined by 
the present author, the conclusion being strongly, if perhaps not definitively, inclined in favour of 
Boehringer’s lower dating. This view appears now to have been accepted by at least some, though 
not all, of those interested in this problem6.
The ‘Final’ group of Achaian League triobols consists of issues of Tegea, Pallantion, Kleitor and 
Epidauros, Patrai, Sparta, Aigion, Dyme, Aigeira, Elis, Sikyon? (1 coin in the Poggio Picenze 
hoard7); these are accompanied in hoards by civic triobols of Messene, Korone, Argos, Sikyon, 
Megalopolis, Sparta and Patrai. The minor issues apart, on the basis of the representation and

1 M . O e c o n o m id e s , A  p ro p o s  du  tré s o r  de  Z o u g ra  (N o e  1186), RBN  114 (1968), pp . 132-137 (IGCH 261). CH 
V III  318: H . N ico le t, M . O e c o n o m id e s , L a c irc u la tio n  m o n é ta ire  d a n s  le P é lo p o n n è se  e t le t ré s o r  de Z ak y n th o s  
(Z a n te )  de 1904 (IGCH 245), NumAntCl 20 (1991), pp . 161-185.

2 See  M . P rice, CRWLR , pp . 101-102, n o te  23; W a rre n , T o w a rd s  a  R e so lu tio n ... ,  p. 87.
3 IGCH 2056. C. B o e h rin g e r , Z u r  G e sc h ic h te  d e r  A c h a isc h e n  L iga im 2. u n d  1. Jh r . v .C h r. im  L ich te  d es 

M ü n z fu n d e s  vo n  P oggio  P icen ze  (A b ru z z e n ) , Μελετήματα 13, pp . 163-170; A . C a m p a n e lli,  II rip o stig lio  
m o n e ta le  di P o g g io  P icen ze , Μελετήματα 13, pp . 155-161. See  a lso  M. T h o m p so n , NC 1962, pp . 312-313; M .H . 
C ra w fo rd , RRCH , p. 97, n o te  255.

4 1 am  g rea tly  in d e b te d  to  P ro fe sso r C. B o e h rin g e r  fo r  his k in d n ess  in se n d in g  m e a p r in t-o u t  o f  his h is to rica l 
c h a p te r .

5 See W a rre n , T o w a rd s  a R e so lu tio n ..., p. 89, n o te  27. T h e  D ia k o fto  h o a rd  (IGCH 262) also  aw aits  p u b lic a tio n , 
an d  th e  p u b lic a tio n  o f  th e  Z o u g ra  (P e lle n e )  h o a rd  (see  above  n o te  1) is in su m m ary  fo rm .

6 E .g . S p aw fo rth , Hesperia 63 (1994), p. 221, n o te  4 L  O f  th o se  w ho  have g iven a  v e rb a l re sp o n se . M .J. P rice  (see  
W a rre n , T o w a rd s  a R e so lu tio n ... ,  p. 88) la te r  b e ca m e  a n o ta b le  co n v e rt to  B o e h rin g e r’s d a tin g .

7 P oggio  P icenze  28: A . C a m p a n e lli, Μελετήματα 13, pp . 158, 160-161, n o te  28.
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wear of these coins in a succession of hoards8 they appear to fall very approximately into the 
following blocks:
1. Tegea and Pallantion federal9: the same hand cut some dies for both mints. On the presumed 
priority of these issues, see below.
2. Patrai, Sparta, Dyme, Aigeira, Aigion (one issue) federal: ‘the same hand(s) cutting at least 
some dies for two or more mints’10 11.
These are followed (relative chronology uncertain) by nos. 3 to 6".
3. Argos and Sikyon civic12. Sikyon (dove/large sigma with name in incuse square) copies the 
format of Argos (wolf forepart/large A with name in incuse square, succeeding the same type of 
earlier date with letters).
4. Sparta civic13. Struck after - and before? federal14.
5. Megalopolis civic15.
6. Messene civic. (1) Zeus head diademed / ΜΞ Σ tripod in wreath16, (2) same but with personal 
name also on reverse17. (In the Agrinion hoard are two specimens of an earlier type: Zeus head 
laureate / ΜΕΣ18). Korone civic, varieties intermittently numbered to 16.
7. Concluding issues: (a) Aigion, 1 federal: Aristodamos19. (b) Elis federal including triobols with 
obverse name20, (c) Patrai, 2 civic: Agys Aischrionos, Damasias21.
It is noteworthy that the representation of mints in the Final period of Achaian League silver coinage 
is significantly different from that of the Early and Late periods22. If this discrete group23 of coinage 
is indeed to be dated down into the second half of the second century, or even more probably into 
the first, the possible historical implications must be considered, cautiously and judiciously24.

8 See  C. B o e h rin g e r, Μελετήματα 13, p. 164; W a rre n , T o w a rd s  a  R e so lu tio n ..., p. 87.
9 T h o m p so n , Agrinion, p. 115.

10 W a rre n , T o w a rd s  a R e so lu tio n ..., p. 89 an d  pi. X X . 12, 13, 14.
11 See  T h o m p so n , Agrinion, p. 95 fo r  th e  c o n tro ls ; W a rre n , T o w a rd s  a R e so lu tio n ..., pp . 89, 90 a n d  pi. X X  on  

c o m m o n  h a n d s  an d  re p re se n ta tio n  in th e  P oggio  P icenze  h o a rd . In  th e  D ia k o fto  h o a rd  all th e  P a tra i v a rie tie s  
a re  r e p re se n te d  an d  each  show s in d isp u ta b le  ex am p les  o f  th e  sa m e  h a n d  o r  h a n d s  as can  be se e n  to  have 
e n g rav e d  th e  S p a rta n  d ies. It seem s u n like ly  th a t  th e  e n g ra v e r(s )  m o v ed  fro m  P a tra i to  S p a rta ; m o re  p ro b a b ly  
th e  d ies  fo r  S p a r ta  will have b e e n  cu t a t P a tra i an d  tra n s fe rre d . (O n  th e  w holly  d if fe re n t sty les o f  th e  fe d e ra l a n d  
a u to n o m o u s  h e ad s  o f  S p a rta , see  be low  n o te  86). C. B o e h rin g e r, Μελετήματα 13, p. 165, o f  th e  A c h a ia n  T ea g u e  
tr io b o ls  o f  P a tra i, D ym e, A ig e ira , A ig ion  a n d  K le ito r  in th e  P ogg io  P icen ze  h o a rd : P a tra i a lo n e  s tru c k  as m any  
as th e  o th e r  fo u r  to g e th e r.

12 A rgos: BMC 110-113 (e a r lie r  H e llen istic  tr io b o ls  w ith  le tte rs , n o t full n am es: BMC 56-83). Sikyon: BMC 191-202.
13G ru n a u e r , Lakedaimonier, G ro u p  V III , pp . 21-26, 117-124, pi. 4, 5. B ut th e  d a tin g  m u st b e  low ered : see,

in d ep e n d e n tly , W a rre n , T o w a rd s  a R e so lu tio n ... ,  p. 90, n o te  36 an d  P rice, CRWLR , p. 102, n o te  29.
14 W a rre n , T o w a rd s  a R e so lu tio n ..., p. 90, n o te  36.
15 J.A . D e n g a te , T h e  T rio b o ls  o f  M eg a lo p o lis , ANSM N  13 (1967), pp . 80-87, 93-97, 103.
16 BMC 13-15.

17 BMC 16-20.
18 T h o m p so n , Agrinion, p. 69, 609.

19 BMC, pp . 3, 24, 25. O n  th is  a n d  th e  o th e r  co n c lu d in g  issues, see  A . L ü b b eck e , E in  F u n d  a c h ä isc h e r B u n d e s 
m ü n ze n , ZNum  X X V I (1908), p. 276; W a rre n , T o w a rd s  a R e so lu tio n ... ,  pp . 89-90, n o te s  34, 35, 37, 38.

20 BMC , pp . 6-7, 68-74 (w ith o b v e rse  n a m e s), e tc . See  T h o m p so n , Agrinion, p. 95.
21 BMC 1-4.
22 See  W a rre n , T o w a rd s  a R e so lu tio n ... ,  p. 97, n o te  122.
23 S ee  ibid., p. 87 o n  th e  s e p a ra te n e ss  o f  th e  F ina l G ro u p  fro m  th e  ‘E a rly ’ a n d  ‘L a te ’ G ro u p s  o f  th e  A c h a ia n  

L ea g u e  silver c o in ag e ; ibid., p. 89 on  h a n d s  co m m o n  to  m in ts.
24 See  ibid., p. 89.
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Since the publication of my article in 1993, the most interesting and indeed suggestive new 
evidence that has come to light either to confirm conclusively, or to subvert the hypothesis of the 
lower dating is from Catherine Grandjean’s work on the coinage of Messene2-\ A heavily worn 
bronze coin in the Copenhagen collection, SNG Cop. 519, is countermarked on one face with a 
tripod and the name nOAYKAHZ, on the other with an eagle. The tripod countermark is, 
therefore, of the same type and name as the civic Messenian triobol, SNG Cop. 507. In SNG Cop. 
the countermarked coin is listed among Messenian Hellenistic bronze coins of the type Demeter 
head / Zeus Ithomates (BMC, p. I l l ,  21-36, ca. 280-146 BC) and described as such, though from 
the photograph at least it is certainly not possible to be confident of this. Grandjean however has 
published another countermarked coin of the same type, in the BCD collection, of which she is 
confident that the undertype is Messenian, with the implication of a long time interval before the 
countermarking, and hence important support for Boehringer’s chronology* 26. Further, Grand
jean’s count of 70 obverse dies for the civic triobols of Messene adds to the general picture of an 
extensive coinage27. On the other hand, a reference to a drachm of Sparta in a Delian inscription 
of the second century28 * need not be understood as referring to a civic triobol (which on Boehringer’s 
dating will belong to the later second or first century), but to an Achaian League triobol of the 
Early period with the caps of the Dioskouroi, an unmistakable Spartan symboF. Such new hoard 
evidence as has turned up does not appear to be chronologically significant30.

2:1 C. G ra n d je a n , L es m o n n a ie s  e t l 'h is to ire  de  M essèn e  au  I le  s. av. J .C . in: S é m in a ire  de N u m ism a tiq u e  M arce l 
H oc  (e d s .) , Proceedings o f the XIth International Numismatic Congress I, L o u v a in -la -N eu v e  1993, pp . 205-208, at

p. 208.
26 Ibid., p. 208. M ile G ra n d je a n  has c o n firm e d  th is  by le tte r . She d a te s  th e  D e m e te r  h e a d  /  Z e u s  I th o m a te s  type to  

th e  se c o n d  c en tu ry  (ibid., p. 206).
27 Ibid., p. 208. F o r  th e  p e rc e p tio n  o f  th e  v o lu m e  o f  c o in ag e  o f  th e  ‘F in a l' G ro u p  o f  A c h a ia n  L eag u e  silver a n d  

a tte n d a n t civic c o in a g es  as b e in g  in im ica l to  th e  early  d a tin g , see  W a rre n , T o w a rd s  a R e so lu tio n ..., p. 97. S om e 
o th e r  o b v erse  d ie  c o u n ts  fo r  fe d e ra l a n d  civic tr io b o ls  o f  th e  F ina l p e rio d : S ikyon (civic): 2 6 7 +  (W a rre n , 
T o w a rd s  a R e so lu tio n ... ,  p. 97); T e g e a  (fe d e ra l) :  81 +  , P a lla n tio n  ( fe d e ra l) :  71 +  (d ie  c o u n ts  o f  sp e c im en s in th e  
D ia k o fto  h o a rd , IGCH 262, by M a rtin  P rice ; see  W a rre n , T o w a rd s  a R e so lu tio n ..., p. 89, n o te  31); S p a rta  
(civic): 76 (G ru n a u e r , Lakedaimonier, pp. 21-26, 117-124), S p a r ta  ( fe d e ra l) :  104+  (d ie  c o u n t o f  sp ec im en s 
in D ia k o fto  h o a rd  by P rice); P a tra i ( fe d e ra l) :  106+  (as last); D ym e (fed e ra l) : 9 3 +  (as last); A ig ion  (fed e ra l: 
AI O /T E I) :  6 +  (as last); M egalopo lis: 74 (J.A . D e n g a te , T h e  T rio b o ls  o f  M eg a lo p o lis ,ANSM N  13 (1967), p. 103). 
A s c o m p a ra tiv e  sta tis tics  w e m ay ad d u ce  M a rg a re t T h o m p so n ’s figures fo r th e  A le x an d e r d ra ch m s o f  L am psacus: 
a to ta l o f  389 s tru c k  o v e r 18 issues (d a te d  by T h o m p so n  329/8-302/1 B C ), th e  h ig h est a n n u a l n u m b e r  b e in g  94 
o b v e rse  d ies  an d  w ith  a n o tio n a l a n n u a l av erag e  o f  22 (Alexander’s Drachm Mints II: Lampsacus and Abydus 
(ANSNS 19), N ew  Y o rk  1991, pp. 38-39); h e r  f ig u res fo r A le x a n d e r d ra c h m s o f  A bydus: a to ta l o f  261 o b v erse  
d ies  s tru c k  o v e r 20 issues (d a te d  by h e r  325/4-302/1), th e  h ig h est n u m b e r  b e in g  51 o b v e rse  d ies  an d  w ith  
a n o tio n a l a n n u a l a v erag e  o f  13 (ibid., pp. 63-65). In b o th  th ese  cases th e  d ra c h m  c o in ag e  is th e  re g u la r  an d  
d o m in a n t silver c o in ag e , th e  te tra d ra c h m s  su b sid ia ry  only. F o r  th e  A th e n ia n  N ew  Style c o in ag e  th e  o p p o s ite  
s itu a tio n  o b ta in s , so  th a t  it w ou ld  n o t b e  valid  to  c o m p a re  th e  s ta tis tics  o f  th a t  se ries  (T h o m p so n , Athens, 
p. 654).

28 162 B C: F. D iirrb a c h  a n d  P. R oussel (ed s .) , Inscriptions de Délos 3, P a ris  1935, 1408 A  II. 6-7 =  J .R . M elville  
Jo n e s , Testimonia numaria I, L o n d o n  1993, 265, II. 6-7: σ ικ υ ω ν ία ν  δ [ρ α χ μ ή ν  ά λλ η ν  Α α]/κω νικτ'ιν  .... 141/40 BC: 
ibid., 1444. A a I. 18: σ ικ υ ω ν ία  [δραχ]μή· ά λλη  Α α κ ω ν ικ ή . F o r  th e  d e sc rip tio n  o f  th e  A c h a ia n  silver co in  as a 

d ra ch m , see  J .R . M elville  Jo n e s , ‘S y m m ach ic ’ C o in s  in G re e k  In sc rip tio n s , in: T. H a ck e n s , R . W e ille r  (ed s.) , 
Proceedings o f the 9th International Congress o f Numismatics, Berne, September 1979, L ouvain  / L u x em b o u rg  
1982, p. 129.

26 T h o m p so n , Agrinion, pp . 48-49.

30 CH V III , 338, 357, 369, 371, 431, 436, 453, 473, 550.
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Boehringer initially dated the federal issues of Tegea and Pallantion to 88/7 BC with the rest of 
the Final issues, but later on the basis of information from Dr Oeconomides about the Zougra 
(Pellene) hoard, he put them before the Mithradatic period, probably at the end of the second 
century31. But the most significant feature of the Final federal triobols of the other major mints, 
Patrai, Sparta, Dyme, and Aigion (and Aigeira?) is the common style of their obverses. There can 
be little doubt that the dies of some triobols of Sparta were cut by the same hand(s) as those of the 
coastal cities of the Corinthian Gulf, Patrai and Dyme32.
The most suprising consequence of Boehringer's lower dating for the Final federal triobols is that 
Sparta, which was in the first half of the second century consistently so troublesome and reluctant 
a member of the League, now appears striking Achaian League triobols. Boehringer unhesitatingly 
identified these as a coinage struck in 88/733 ‘als es fur etwa 10 Monate auf der Seite Mithradates 
VI stand’. However it should be remarked that literary sources are unclear on this point. According 
to Memnon of Herakleia, the Pontic historian, ‘when Eretria, and Chalkis and all Euboia joined 
the forces of Mithradates, and other cities came over to his side, and the Lakedaimonians were 
defeated, the Romans sent Sulla with a considerable army’34. It is to be noted that Sparta in 
distinction from Eretria, Chalkis, all Euboia and ‘other cities’ is not said by Memnon to have joined 
Mithradates after the defeat. Both Ehrenberg and Spawforth35 have doubted that this action 
resulted in actual Spartan support for Mithradates, and Spawforth had rejected Deininger’s36 
assumption of a formal treaty between Sparta and Mithradates.

31 Μελετήματα 13, p. 165; see W a rre n , T o w a rd s  a R e so lu tio n ... ,  p. 98, n o te  129. S tra b o  8.8.2 c o m m e n te d  th a t 
‘T e g e a  still e n d u re s  fairly  w e ll’ a t a tim e  w h en  sev era l A rk a d ia n  c ities  n o  lo n g e r ex is ted ; see  R. B a lad ié , Le 
Péloponnèse de Strabon, Paris 1980, p. 331. S o m e o f  th e  d ies  o f  th e  tw o c ities  w ere  ce rta in ly  by th e  sam e  h and : 
see  W a rre n , T o w a rd s  a  R e so lu tio n ... ,  p. 89, pi. X X , 12-14. T h ese  A c h a ia n  L ea g u e  tr io b o ls  o f  T eg e a  a n d  
P a lla n tio n  a re  in d e e d  puzzling . T h o u g h  b o th  s tru c k  fe d e ra l b ro n z e  co in s (c e rta in ly  b e fo re  146 B C ), th ese  a re  
th e  on ly  fe d e ra l silver issues o f  e ith e r  city. C. B o e h rin g e r  (Μελετήματα 13, p. 165) in fe rre d  th a t  since  th e  
c itizen s o f  n e ith e r  city a re  in th e  D a m o n  in sc rip tio n  (SEG X V , 254) w hich  he fo llow s S c h w e rtfe g e r  as using  as 
th e  y a rd s tick  fo r L ea g u e  m e m b e rsh ip  ca. 120, they  b e lo n g e d  briefly  to  th e  L ea g u e  b e tw ee n  ca. 120 an d  ca. 95 
BC . It is o f  co u rse  d e s irab le  th a t  it sh o u ld  be re c o n f irm e d  fro m  o th e r  h o a rd s  th a t  they  w ere  in d e e d  s tru c k  b e fo re  
th e  o th e r  F in a l G ro u p  issues. I w o u ld  re p e a t  fo r c o n s id e ra tio n  th e  su g g estio n  (W a rre n , T o w a rd s  a R e so lu tio n ..., 
p. 98 an d  n o te  129) th a t  th ese  w e re  issues im ita tin g  an  e s ta b lish e d  c irc u la tin g  cu rre n c y  ra th e r  th a n  in d ica tin g  
m e m b e rsh ip  o f  th e  L ea g u e  (see  e sp ecia lly  o n  P a lla n tio n ) .

32 W a rre n , T o w a rd s  a  R e so lu tio n ... ,  p . 89 a n d  pi. X X .
33 Μελετήματα 13, p. 166.
34 F. Jaco b y , Die Fragmente dergriechischen Historiker, III  B, L e id en  1950, p. 352, 434.22.10: Ε ρ έ τ ρ ια ς  δέ χ α ί  Χ α λ- 

κ ίό ο ς  χ α ί  ό λ η ς  Ε ύ β ο ια ς  τ ο ΐς  το ύ  Μ ιθ ρ ιδ ά τ ο υ  π ρ ο σ θ εμ έν ω ν , κ α ί  ά λ λ ω ν  π ό λ ε ω ν  α ύ τ ώ ι π ρ ο σ χ ω ρ ο ύ ν τ ω ν , χ α ί  
μην κ α ί Λ α κ ε δ α ιμ ο ν ίω ν  ή ττη θ έν τω ν , Σ ύ λ λ α ν  έ κ π έ μ π ο υ σ ιν  ο ί "Ρ ω μ α ίο ι...

35 V . E h re n b e rg , RE 3A , 2, s.v. S p a rta , col. 1446; S p aw fo rth  in C a r tle d g e  an d  S p aw fo rth , Hellenistic and Roman 
Sparta, pp . 94-95. ‘W a rfa re  re tu rn e d  to  G re e c e  in 88 BC , w h en  P o n tic  flee ts  a p p e a re d  in G re e k  w a te rs  se e k in g  

a llies  fo r th e  a m b itio u s  M ith ra d a te s  V I o f  P o n tu s  in his o ffensive  ag a in st R o m e ’s e a s te rn  ascen d an cy . S p a r ta n  
b e h a v io u r  d u rin g  th e  F irs t M ith ra d a tic  W a r  is o b sc u re . If  th e  P o n tic  local h is to r ia n  M e m n o n  can  b e  tru s te d , 

P o n tic  an d  S p a r ta n  tro o p s  c la sh e d  in b a tt le  -  p re su m ab ly  fo llow ing  a s e a -b o rn e  invasion  o f  L ac o n ia  -  a n d  th e  
S p a r ta n s  su ffe red  a d e fea t... S ince th e re  is no  su g g estio n  (in  th e  a d m itte d ly  sp a rse  e v id e n ce ) o f  in te rn a l stasis 
at S p a r ta  a t th is  ju n c tu re  o f  th e  k ind  w hich  M ith ra d a te s  to o k  a d v an tag e  o f  a t A th e n s , D e in in g e r ’s a ssu m p tio n  
o f  a fo rm al tre a ty  b e tw ee n  S p a r ta  an d  th e  k ing  in 88 B C  seem s un like ly : S p a r ta  d id  h e r  b e s t to  re m a in  loyal to  
R o m e  as is su g g ested  by th e  fac t th a t  th e  so u rc es  give n o  h in t o f  m e a n in g fu l S p a r ta n  su p p o r t  fo r P o n tu s  a f te r  
th e  c ity ’s rev erse , a lth o u g h  m ilita ry  a id  from  th e  L ac o n ia n  to w n s is w e ll-d o c u m e n te d ' (A p p . Mithr. 29).

36 J. D e in in g e r, Derpolitische Widerstandgegen Rom in Griechenland 217-86 v.Chr., B erlin  1971, pp. 257-258.
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It may be objected that the coins themselves can indeed give us the necessary confirmation that 
Sparta became an ally of Mithradates; but on the other hand, the very substantial size of the issue 
-  104 obverse dies in the Diakofto hoard, and an overall estimated of up to ca. 300 obverse 
dies37 -  to be used in almost ten months, must seriously undermine such a view. What then was the 
nature and purpose of this coinage?
We may turn now to two coinages which undoubtedly were struck in Greece during the Sullan 
period, the two much discussed series of imitations of Athenian New Style tetradrachms38. The 
small series, with two trophies (but without ethnic or official’s name), is uncontroversial as regards 
its connection with Sulla39. The trophies, identical to those on Sulla’s own aurei and denarii40 are 
most naturally to be explained as those that Plutarch, Sulla 19, tells us were erected after Sulla’s 
victories over Archelaos, the general of Mithradates, at Chaeronea and Orchomenos in 86 BC41. 
The other anomalous series, with two monograms (but also without ethnic, official’s name or 
symbols), is large, with 57 tetradrachm obverse dies recorded by Margaret Thompson42. They are 
found in excellent condition in the Poggio Picenze hoard and they (or the monogram drachms) 
were in five other hoards of early first century date, including one (IGCH 346) containing about 
fifty denarii dated to the early eighties43. The resolution of the monograms suggested by Robinson 
is highly attractive and has been generally accepted: he read the second monogram as TAM = 
TAMIOY, and the first monogram MAP = ΜΑΡΚΟΥ, which he took to refer to Marcus Lucullus, 
the brother of Lucius Lucullus who was Sulla’s treasurer44. (We do not know that M. Lucullus was 
Sulla’s treasurer also, but some plausibility is given to this hypothesis by Plutarch’s comment 
(.Lucullus I. 8-9) that Lucius Lucullus was devoted to his brother and declined to take up the office 
of aedile until his brother was of an age to do so with him). In two contexts the term Loukoulleion 
appears, one historical, the other inscriptional. Plutarch (Lucullus II. 2) wrote of Lucullus: 
αυτόν ... Σΰλλας ... χρώμενος απ’ αρχής επί τα πλείστης άξια σπουδής όιετέλεσεν ών ήν καί ή περί 
τό νόμισμα πραγματεία, δ ι’ εκείνου γάρ έκόπη τό πλεΐστον έν Πελοποννήσω περί τόν Μιθριδα- 
τικόν πόλεμον, καί Αουκούλλειον. απ’ εκείνου προσηγορεύθη. καί διετέλεσαν επί πλεΐστον, υπό 
των στρατιωτικών χρειών έν τώ πολεμώ λαμβάνον αμοιβήν ταχεΐαν. Secondly, the expression

37 A c co rd in g  to  th e  E sty  fo rm u la  th e  to ta l n u m b e r  o f  o b v e rse  d ies  fo r  th e  issue sh o u ld  lie b e tw ee n  211.2 a n d  

306.1; see  W a rre n , T o w a rd s  a R e so lu tio n ... ,  p. 98, n o te  125. O f  c o u rse  we c a n n o t d en y  th e  theoretical possib ility  
o f  ca. 300 o b v e rse  d ies  hav ing  b e en  u sed  w ith in  ten  m o n th s  (if severa l anvils w ere  u sed  s im u lta n eo u s ly )  o r  even  
100 o b v e rse  d ies , b u t in th e  light o f  c o m p a ra tiv e  s ta tis tics  (see  above n o te  27) th e  f ig u res d o  seem  im p ro b ab ly  
high.

38 G . D aux , RN  1935, pp . 1-9; E .J .P . R av en , T h e  H ie ra p y tn a  H o a rd  o f  G re e k  an d  R o m a n  C o ins, NC 1938, pp . 
133-158; T h o m p so n , Athens, pp . 425-439; B o e h rin g e r, Chronologie, pp. 28-31.

39 M. T h o m p so n  re c o rd s  on ly  5 te tra d ra c h m s  from  5 o b v e rse  d ies  {Athens, p. 431).
40 RRC, I, pp . 80, 373, no . 359. C raw fo rd : 84/3 B C , s tru c k  in a m ov ing  m in t; s tru c k  a p p a re n tly  n o t fo r  c irc u la tio n  

in G re e c e , b u t fo r  S u lla ’s invasion  o f  Italy .
41 R av en  a rg u e d  th a t  th e  t ro p h ie s  on  th e  te tra d ra c h m s  d o  n o t have to  be a sso c ia ted  w ith  S u lla ’s v ic to ries  a t 

C h a e ro n e a  an d  O rc h o m e n o s , and  p ro p o se d  th a t th ey  w ere  to  be  d a te d  to  87 B C  b e fo re  th e  tak in g  o f  A th e n s  

(see  op.cit. (n o te  38), a lso  T h o m p so n , Athens, pp . 432, 435). H ow ever, w h a tev e r th e ir  d a te , it is d e m o n s tra b ly  
im p ro b a b le  th a t th ey  w ere  s tru c k  a t A th e n s: see  be low  pp . 302-303.

42 T h o m p so n , Athens, p. 438, n o te  1; a lso  1 1 d ra ch m  o b v erse  dies.
43 D elo s, IGCH 347 (T h o m p so n , Athens, p p . 514-515 (d rac h m s); D elo s, IGCH 348 {ibid., pp. 520-521); D elos, 

IGCH 349 {ibid., p. 521); B eliza, ibid., p. 522; G re e c e , IGCH 346 {ibid., p. 523; RRCH 228); P oggio  P icenze, 

IGCH 2056 (T h o m p so n , Athens, pp. 504-506).
44 See ibid., p. 434. TAMIOY in full is fo u n d  o n  th e  M a c e d o n ia n  co in s o f  G a iu s  P u b liliu s  a n d  L ucius F u lc in iu s 

(//TV2, pp . 239-240). C o m p a re  Q  =  q u a e s to r  on  te tra d ra c h m s  o f  A esillas  a n d  S u ra  (PRO Q ) {H N 2, pp . 240-241).
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105 πλάτη Αευκόλλεια is given as the cost of freeing three slaves in a Delphic inscription of the 
late first century BC; these spread-flan coins must be tetradrachms, as Daux showed45.
Margaret Thompson’s argument that the large, two monogram series of tetradrachms, as well as 
the small, two trophies series, was struck in Athens is untenable. Boehringer rightly objects that 
the Loeb translation followed by her forces the meaning of the Plutarch passage. That ran: ‘Most 
of the money used in Peloponnesus during the Mithradatic war was coined by him...’; but έν Πε- 
λοποννήσω must relate to έκόπη, and the translation should go: ‘through him was struck most of 
the money in the Peloponnese at the time of the Mithradatic war'46. Secondly, Sulla put Lucullus 
in charge of his financial arrangements άπ’ αρχής, yet Lucullus had left Greece for the East by the 
winter of 87/6, and Athens did not fall to Sulla until 1st March 86 BC47. Thirdly, Boehringer has 
emphasised the irregularity of the style of the Sullan issues, quoting Thompson herself to that 
effect48 49. On Thompson’s dating they were placed at the end of her series, but now that her 
chronology has been lowered by ca. thirty years the irregular style of the Sudan issues cannot be 
explained simply by the arrival of a new die cutter at the Athenian mint. The coins must have been 
struck elsewhere44. As the place of minting Boehringer proposed Acrocorinth50 51 52, but perhaps an 
even better case may be made for SikyonA
In fact a significant detail of the obverse design of this coinage makes it clear that it is most 
improbable"’2 that these tetradrachms with the two monograms could have been struck at Athens 
at the regular mint. On Athena’s helmet on the Sudan imitations there are four horse protomai 
with prancing forelegs53. On the regular New Style tetradrachms however instead of protomai 
invariably there are simply horses’ heads and necks. No legs are shown. Like the row of olive 
leaves on the pre-New Style tetradrachms, and surely a conscious echo of them, it is as though they 
were ‘tucked in’ to the visor, like pegs. The regular Athenian New Style coinage helmet decorated 
with the horses’ heads and necks and not protomai, is found on the imitating stater series of the 
Ainianes54, on the bronze coins of the quaestor C. Publilius, Pella and Thessalonica55, on the

45 G . D aux , RN  1935, pp . 1-9; ho w ev er he id en tif ie d  th e se  as th e  sm a lle r  issue , th e  tw o t ro p h ie s  te tra d ra c h m s .
4h B o e h rin g e r, Chronologie, p. 29. S ee  also  RRC , I, p. 80, n o te  1.
47 B o e h rin g e r, Chronologie, p. 29.
48 Ibid., p. 28; T h o m p so n , Athens, p. 438. It is p e rh a p s  d ifficu lt to  a g re e  w ith  M . T h o m p so n 's  s tr ic tu re s  o n  th e  style 

o f  th e  o b v e rses  o f  th e  first g ro u p  o f  th e  m o n o g ram  te tra d ra c h m s  (T h o m p so n , Athens, 1273-1312; th ese  have the  
le t te r  A  o n  th e  a m p h o ra  o n  th e  re v erse ): th e  face  is y o u th fu l an d  fleshy, show ing  m o re  o f  th e  fo re h e a d  b e tw een  
th e  h e lm e t v iso r an d  th e  e y eb ro w  th a n  is g en era lly  th e  case  w ith  th e  re g u la r  se ries . H o w ev er th e  h e a d s  o f  th e  
Sulla II co ins (ibid.. 1313-1340) a re  r a th e r  less a ttrac tiv e , w hile th e  h ead s  o f  Sulla III (ibid., 1341-1345) a re  certain ly  
o f  in fe rio r  q u a lity  o f  eng rav ing .

49 See  below .
50 B o e h rin g e r, Chronologie, p. 30. C raw fo rd , CMRR, pp. 197-198, su g g ested  o n  th e  b asis o f  th re e  d e n a rii  fo u n d  a t 

C o rin th  itse lf  th a t  it w as p e rh a p s  u sed  as a b ase  by Sulla.
51 See  below , p. 305.
52 A lth o u g h  n o t logically  im possib le , th e  im p ro b a b ility  m ay  b e  s tre sse d  in th e  s tro n g e s t p o ss ib le  te rm s, especially  

in view  o f th e  rev is ion  o f  M a rg a re t T h o m p so n 's  c h ro n o lo g y , w h ich  e n ta ils  c o n tin u a tio n  o f  th e  re g u la r  A th e n ia n  

N ew  Style co in a g e  w ell a f te r  th e  S u llan  ep iso d e ; see  O . M d rk h o lm , Early Hellenistic Coinage, C a m b rid g e  1991, 

p. 170.
53 In a d d itio n  to  th e  tw o m o n o g ram  S u llan  im ita tio n s , th is  a p p e a rs  a lso  to  be tru e  o f  th e  tw o tro p h y  te tra d ra c h m s  

(T h o m p so n , Athens, 1341-1345).
54 BMC T h essa ly  to  A e to lia , p. 10.5-9, p. 11.10-12 a n d  pi. I I .2. See  E .S .G . R o b in so n , NC 1936, pp . 181-183, pi. 

X II .9.
55 See  I. T o u ra tso g lo u , M a c ed o n ia , CRWLR, p. 63; H .B . M attin g ly , NC 1990, p. 67. M cC lean  3712, pi. 138.7 o f
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Pontic bronze coins struck at eight different mints56 and on all the imitation Athenian New Style 
tetradrachms illustrated by Margaret Thompson57. By contrast on the wreathed tetradrachms of 
Herakleia ad Latmum in Ionia the horse elements of Athena’s helmet are unmistakably protomai 
with prancing legs58 *. That coinage has been dated ca. 155-ca. 145 by Kinns, ca. 150-az. 142 BC by 
Lawa56, and so shortly after the start of the Athenian New Style tetradrachms on the revised 
dating. The prototype for both Herakleia and the Lucullan coinage is certainly the fifth century 
Athena Parthenos of Pheidias.
After a short time in Greece, Lucullus was sent off to Egypt and Libya by Sulla in the winter of 
87/6 to raise further troops, and on the way he stopped off at Crete and won it over60. A series of 
tetradrachms with Athenian New Style obverse types struck by seven Cretan cities has been 
explained as money that they struck in response to Roman requests for assistance61. It is 
noteworthy that at Polyrhenia, the westernmost of the seven cities and therefore the first doubt
less at which Lucullus would disembark, there are horses’ protomai -  i.e. with legs -  on the helmet 
of one obverse die, whereas for the other dies of that mint and on the dies of the other six (at least 
so far as it is possible to see from illustrations), there are horses’ heads, not protomai. The 
implication is that whereas most of the dies were copied from regular New Style tetradrachms 
circulating in Crete, the model for one die of Polyrhenia62 was a Lucullan imitation63. This fact 
strongly suggests that the Lucullan tetradrachms had started to be struck just before Lucullus left 
Greece in the winter of 87/6 BC, even if the actual die cutting and minting was under the control 
of his brother Marcus.
In 1993 I suggested64 that far from being a pro-Mithradatic coinage these Final Group Achaian 
federal silver triobols of Patrai, Sparta, Aigion and Dyme were struck in support of Rome, and 
might be taken to be the Lucullan coinage that was struck in the Peloponnese, as described by 
Plutarch, Lucullus II. 2 (see above), (though obviously not the πλάτη Αευκόλλεια of the Delphic 
inscription, which would denote the two trophies tetradrachms). In fact as Boehringer has shown, 
the large issue of Athenian imitations with two monograms must have been struck somewhere in 
the Peloponnese and identified with the Αουκουλλειον (νόμισμα) to which Plutarch refers. 
Nonetheless, it may still be suggested that at least the Final Group Achaian League triobols of 
Patrai, Sparta, Dyme, Aigion (and Aigeira?) were also struck on the instructions of Lucullus, and 
that the Achaian League format was specified as a convenient one, without in the case of Sparta,

Publilius shows clearly horses’ heads with necks, but without legs, as appears to be the case on other illustrated 
specimens, though I have been unable to check this on the coins themselves.

56 Amastris, Amisus, Cabeira, Chabacta, Comana, Pharnaceia, Sinope, Taulara, etc., ca. 85-65 BC. See SNG IX 
British Museum 1. The Black Sea.

57 Thompson, Athens, pp. 440-467, pi. 150-159.
58 Especially clear on SNG Burton Y. Berry 1063.
56 P. Kinns, CRWLR, p. 106, note 13, pp. 114-115; S. Lawa, Zur Silberpràgung von Herakleia am Latmos, Chiron 

23 (1993), p. 409.
60 Plut. Luc. II.3 : où μήν αλλά καί Κρήτην κατάρας φκειώσατο.
61 G. Le Rider, Un groupe de monnaies crétoises à types athéniens, Humanisme actif. Mélanges d'art et de 

littérature offerts à Julien Cain /, Paris 1968, pp. 313-335.
62 Ibid., pp. 315-316, nos. 6-9, pl. 1.5-8.

G. Le Rider, Monnaies crétoises du Ve au 1er siècle av. J.-C., Paris 1966, p. 318, lists no coins of Herakleia ad 
Latmum found in Crete, so that it is very improbable that the prototype was one of those. But Athenian New 
Style tetradrachms have been found in substantial quantities in Crete (ibid., pp. 295-297).

64 Warren, Towards a Resolution..., p. 98.
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any implications of membership of the League. (As the hoards show, Achaian League triobols 
were of course still in use in the first century65, and effectively functioned as a pan-Peloponnesian 
coinage). Similarly in the Third Macedonian war Perseus had struck his own tetradrachms, but 
apparently in addition, probably for the payment of Cretan mercenaries, imitation Rhodian 
drachms66 and Macedonian imitations of tetrobols of Histiaia67.
What reason is there to think that Rome might have put pressure on the cities in question to 
produce these coins?
We know from Appian (BC 1.79) that when in 83 BC Sulla returned to Italy via Piraeus, Patrai 
and Brindisi, he took Peloponnesian and Macedonian auxiliaries with him, and that earlier, for 
the battle of Chaeronea in 86 BC, he had in his army Greeks and Macedonians όσοι άρτι προς 
αυτόν από Αρχελάου μετετίθεντο, who had recently gone over to him from Archelaos, the Pontic 
general (.Mithr. 41). In the winter of 88/7 BC, before Sulla could arrive from Italy, Sentius the 
governor of Macedonia sent his legate Q. Bruttius Sura south to confront the Pontic forces under 
Archelaos, who was supported by the Achaians and Λάκωνες (Appian, Mithr. 29)68, Bruttius Sura 
drove Archelaos back to Athens, and it must have been at this point that the Achaians went over 
to the Romans.
When Sulla arrived in Greece, he was (the sources tell us) short of money69. There are three 
further pieces of information which require reconciliation. First, as mentioned above, and as 
Plutarch tells us (Lucullus II. 2) Sulla gave Lucullus responsibility for his money affairs and it was 
through (διά not υπό) him that most of the coins were struck in the Peloponnese in the 
Mithradatic war. Yet if Robinson’s highly plausible resolution of the monograms on the large 
issue of imitation Athenian tetradrachms is accepted, it was not Lucius Lucullus who struck them 
but his brother Marcus. Thirdly, the sources tell us that in his need for money Sulla (not Lucullus) 
‘borrowed’ the temple treasures of Epidauros, Olympia and Delphi, although none of the sources 
make it clear exactly when this happened70. A solution would be to suppose that Lucius Lucullus 
went to the Peloponnese, ordered the Achaian League cities of the Corinthian Gulf together with 
Rome’s loyal ally Sparta71, to strike coins in the pan-Peloponnesian format of the Achaian

65 Hoards whose burial was later than that of Poggio Picenze: Olympia (IGCH 270); West Greece (IGCH 260); 
Caserta (IGCH 2053); see Boehringer, Μελετήματα 13, p. 164; also Diakofto (IGCH 262); Cephallenia (IGCH 
257). For a survey of hoards containing Achaian League triobols, see 1. Touratsoglou and H. Tsourti, Μελετή
ματα  13, pp. 171-188 (higher chronology maintained).

66 T. Hackens, BCH 93 (1969), pp. 720-721; R.H.J. Ashton, NC 1988, pp. 29-32.
67 W.P. Wallace, NC 1962, pp. 17-22; Crawford, CMRR, pp. 125, 345.
681.e. from the Laconian towns, not Λακεδαιμόνιοι. The word Λάκωνες is used twice. See Cartledge and Spaw- 

forth, Hellenistic and Roman Sparta, p. 90.
69 Paus. IX, 7.5; Plutarch, Sulla XII, 3; see also Diod. Sic. XXXVIII, 7, and App. Mithr. 30: ‘Sulla... passed over to 

Greece and straightway called for money, reinforcements and provisions from Aetolia and Thessaly’.
70 Plut. Sulla XII, 4-9; App. Mithr. 54; Diod. Sic. XXXVIII, 7; Paus. IX, 7.5.
71 The fact that the same hand(s) cut dies for both Sparta and the Gulf cities should be emphasised (above p. 298). 

Compare what happened in 84 BC when Sulla imposed a contribution of 20,000 talents on the cities of Asia: 
προσταχθέν αύτφ (sc. Lucullus) τά τε χρήματα ταυτα πράξαι καί νόμισμα κόψαι (Plut. Luc. IV, 1). He was 
first to collect the money, then recoin it. That such a demand should have been made of Peloponnesian Greeks 
is in line with the dictatorial tone of the governor of Macedonia, Q. Fabius Maximus to Dyme 144/3 BC (Syllf 
684); in that letter he referred to having been at Patrai discussing details of the constitution given to the 
Achaians by the Romans; see J.A.O. Larsen, Greek Federal States, Oxford 1968, p. 499; R.K. Sherk (ed.), Rome 
and the Greek East to the Death o f Augustus, Cambridge 1984, pp. 50-51, no. 50; R.M. Kallet-Marx, CQ XLV 
(1995), pp. 129-153 (date). Spawforth notes of Sparta that ‘the period after 146 BC was one of intensifying
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League72; then he would have moved on to set up the tetradrachm coinage, hut just as the coinage 
was on the point of being issued was given orders to go east by Sulla. Hence it was struck by his 
brother73.
But where did the bullion come from for this coinage? 1 should like to suggest that in the first 
instance it was exacted, in the form of coined money74, perhaps even also jewellery75 *, from the 
Greeks themselves, and that it was only afterwards that Sulla himself had to go further and despoil 
the three sanctuaries. Further, I should like to suggest for consideration the possibility that rather 
than Acrocorinth or Corinth, Sikyon may have been the mint for the Athenian imitation tetra- 
drachms. First, Sikyon had been treated favourably by Rome in 14678. Secondly, we know from 
Cicero’s letters that by the 60s Sikyon was in serious financial difficulties, and the origin of these 
could well have been Sullan exactions77. Thirdly, Sulla is known to have dedicated a statue to Mars 
at Sikyon at a later date78. Fourthly, and more speculatively, Lucullus' purchase of a copy of Pau- 
sias of Sikyon’s famous painting of Glycera making floral wreaths may just possibly79 suggest that 
Lucullus had visited Sikyon when in Greece at this time (and he appears not to have visited the 
Peloponnese thereafter?).
The remainder of the comment of Plutarch, Lucullus II. 2, on the Loukoulleia merits attention80. 
We know that the Sullan New Style Athenian imitation tetradrachms -  certainly identifiable as 
Loukoulleia -  are found in some hoards together with regular New Style tetradrachms81 with the 
implication that they circulated as if regular issues and apparently were not formally demonetized 
(6i£i£Xeoav eju jtAeI otov). If the Achaian League triobols under discussion are also to be 
considered as Lucullan issues, their behaviour may be expected to have been comparable. Broadly 
it is the case that hoards containing federal triobols of the Final Group and therefore (on 
Boehringer’s chronology) buried in the first century BC are found in the same areas of Greece

routine contact with Rome, reflected in the construction at Sparta of a special lodging for visiting Roman 
officials, which, as Kennell saw, must be later than the period of Achaean sympolity, since federal cities were 
not supposed to conduct independent diplomacy with Rome’ (Cartledge and Spawforth, Hellenistic and Roman 
Sparta, pp. 94 and 251).

72 Such coins are shown by hoards to be still circulating in the first century BC; see note 65 above.
73 Thompson, Athens, p. 434, accepting Robinson's resolution of the monograms consequently averred that the 

two monograms coinage was struck by Marcus. But this view does not address the problems raised by Plutarch’s 
statements about Lucius (Luc. II.2). Closer to my view is that of Crawford, RRC, p. 80, note 1 (of the three 
Sullan coinages): ‘...all this coinage seems to have been called Λουκούλλεια, doubtless because L. Lucullus was 
the officer chiefly identified in Greek eyes with exactions of money to finance Sullan activities’.

74 See Warren, Towards a Resolution..., p. 88, note 19, for earlier coinage which as the hoards show continued in 
use into the first century (on Boehringer's chronology), and which could have been used.

75 For the use of jewellery (at any rate in cases of financial extremity): Polybius XXXVIII, 15.11: Appian, Mithr. 
VII, 47.

7,1 Strabo VIII. 381: Paus. II. 2.2. See Accame, // dominio Romano, pp. 156-158.
77 See A. Griffin, Sikyon, Oxford 1982, pp. 89-90.
78 A. Orlandos, ΠΑΕ 1938, pp. 121, 123; BCH 62 (1938), p. 45.
79 Pliny N.H. XXXV, 125. But the obscurity of the corrupt text which appears to involve one Dionysios (of 

Athens?) may militate against this; see the Bude edition, J.-M. Croissile (ed.), Paris 1985, pp. 89, 232; E. 
Rawson, Intellectual Life in the Late Roman Republic, London 1985, p. 195, note 49. Lucullus’ interest in 
gardens: A. Keaveney, Lucullus. A Life, London / New York 1992, pp. 147ff.

80 ‘It continued in use for a long time, since the wants of the soldiery during the war gave it rapid circulation'.
81 See above note 43.
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-  the Peloponnese and Northwest Greece82 -  as the hoards without Final Group triobols and 
buried in the second century83.
If we examine the other Peloponnesian coinages of the first century, it is remarkable that with two 
minor exceptions84, the only city to strike both in the Achaian federal and in a civic format in the 
first century is Sparta, and we are bound to ask why. A civic Spartan triobol in the Poggio Picenze 
hoard showing some wear (no. 162) led Boehringer to conclude that civic triobols of that mint 
were struck before as well as after the federal issues85. It may be suggested that between series 8 of 
Grunauer’s Group VIII of the civic triobols, and series 9, where a snake is added to the amphora, 
there could have been a chronological gap during which the federal coins were struck86.
That the Achaian League, dissolved in 146 BC, was soon afterwards reconstituted is evident not 
only from the statement of Pausanias about the Greek Leagues87 and the inscriptional mention 
144/3 BC of apoliteia given to the Achaians by the Romans88, but surely also by the remarkable use 
of the Achaian era to date inscriptions thereafter throughout the Peloponnese down to the battle 
of Actium89. Our knowledge of the League after 146 is exiguous in the extreme; unsurprisingly in 
the long term there were changes in both its character and its membership, some of which are 
known to us but others, no doubt, remain hidden90. Thus Spawforth has ingeniously argued that in 
AD 54 the reconstituted League had founded a cult of the emperor91. Corinth must have been 
host to the cultic venationes (wild beast shows), and Argos92, controversially, was expected to 
contribute to the cost of celebration. In the period between AD 37 and the late 60s there had been 
a union of the Achaian League with the province’s smaller regional leagues (Boiotian, Euboian, 
Phokian, Lokrian, Dorian), the Panachaians or Panhellenes93. In a Latin honorary inscription of

82 See above note 65.
83 Arkadia (IGCH 242), Vonitsa, Akarnania (CH VIII 431), Patrai (P. Agallopoulou, AE 1979, pp. 188-199, pi. 58- 

61), Agrinion (IGCH 271). The burial date of the Zakynthos hoard (IGCH 245; see above note 1) is prob
lematical. The only divergences from their pattern of overlap are (1) two early hoards from central Greece, 
Thebes (IGCH 233) and Oreus (IGCH 232), whose burial in both cases can be associated with the Third 
Macedonian War; (2) three hoards from Italy, Caserta (IGCH 2053), Carrara (IGCH 2055), Poggio Picenze 
(IGCH 2056), explicable as veterans’ booty; (3) a tail of late hoards of the Roman period, representing the 
dispersal of the coinage southeastwards from mainland Greece, e.g. Axos (IGCH 330), Hierapytna (IGCH 352), 
Beth Likiah, near Jerusalem (CH VIII 550), Sakha (see Warren, Towards a Resolution..., p. 94, note 92).

84 Patrai; Sikyon ? (for the single federal Sikyon triobol apparently of this period, see above note 7).
85 Boehringer, MeXsxtipaxa 13, p. 166. On the dating see above note 13.
86 See Warren, Towards a Resolution..., p. 90, note 36. It should be noted that the styles of the federal and civic 

coinages are wholely different.
87 Paus. VII. 16.10.
88 Syll? 684,1. 10; see above note 71, and Boehringer, MeXrxfftaxa 13, p. 164.
89 See W.B. Dinsmoor, The Archons o f Athens in the Hellenistic Age, Cambridge Mass. 1931, pp. 234-237, who 

elegantly argued for 145 BC as the starting date of the era; he lists 16 Peloponnesian inscriptions of ten different 
cities, none of which were thought to be members of the reconstituted League in the second half of the second 
century.

90 The major treatments are Accame, IIdominio Romano; Kahrstedt, SO XXVIII (1950), pp. 70-75; Schwertfeger, 
Der Aclmiische Bund.

91 Spawforth, Hesperia 63 (1994), pp. 211-232.
92 Pace Spawforth, art.cit., p. 222, Argos in the first century BC struck civic, not Achaian League silver, as indeed 

Boehringer shows (McXtxnuaxa 13, pp. 166-167), so cannot be said to have been a member of the League as 
early as 88/7 BC.

93 Spawforth, art.cit., pp. 222-224; J.H. Oliver, Panachaeans and Panhellenes, Hesperia 47 (1978), pp. 185-191.
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ca. AD 54-59, set up at Corinth, the Spartan C. Iulius Spartiaticus appears as primus Achaeon, 
‘first of the Achaians’* 93 94.
On the other hand the limited membership of the League ca. 122 BC has been inferred by 
Schwertfeger from the Damon inscription as comprising the cities of Achaia proper and six of 
north or northwest Arcadia95 *. It may however be noted that the composition of the League at the 
time of Sulla would not necessarily have been the same as it had been ca. 122 BC% (and further, 
other cities could have been members in 122 BC without supplying contingents97 *). The position of 
Patrai in the League after 146 has been assessed by Rizakis". For the later Republic a series of 
inscriptions indicate that Olympia was at that time the capital of the Achaian League99, which 
would find endorsement in the series of federal triobols of Elis100, with which the federal triobol 
coinages concluded.
Essentially by the middle of the first century AD the perspective had changed. With the advent of 
the Augustan period, C. Iulius Eurycles of Sparta had risen to become the most notable personality 
in Greece101. It can hardly cause surprise that Spartiaticus, a member of the Euryklid family102 that 
continued to be so prominent in the Roman province of Achaia, should appear as ‘the first of the 
Achaians’. Nonetheless there seems no justification for assuming that relations between Sparta and 
the League had been the same at the time of Sulla, and that Sparta did not still at that time maintain 
her traditional antagonism to the League103.

94 Spawforth, Hesperia 63 (1994), pp. 218-221; id.. Hesperia 64 (1995), p. 225. ‘Primus Achaeon’ is an honorific- 
title; SyllA 790 shows Spartiaticus to have been first high priest of the Imperial Cult.

93 SEG XV, 254; see J.A.O. Larsen, Greek Federal States, Oxford 1968, pp. 500, 501, and note 1; Schwertfeger, Der
Achaiische Bund, pp. 27-60.

% Indeed Boehringer, Μελετήματα 13, pp. 165-166 has deduced the membership of the League during the Sullan
period from the contents of the Poggio Picenze hoard.

97 Observation by Philip Kinns; see Warren, Towards a Resolution..., p. 88, note 15.
95 A. Rizakis, Η Ρωμαϊκή πολιτική στην Πελοπόννησο και η Αχαϊκή συμπολιτεία, Πρακτικά Γ'Διεθνονς Συνεδρίου 

Πελοποννησιακών Σπονδών, Athens 1987-88, ρ. 19, note 4.
99 Kahrstedt, SO XXVIII (1950), ρ. 70; G.W. Bowersock, Augustus and the Greek World, Oxford 1965, p. 92.
100 See above p. 298 and note 20.
101 See G.W. Bowersock, Eurycles of Sparta, JRS LI (1961), pp. 112-118.
102 Spawforth in Cartledge and Spawforth, Hellenistic and Roman Sparta, pp. 97-104.
103 Compare Spawforth (op.cit., p. 112): 'Kahrstedt’s view, that the Roman city belonged to the reconstituted 

Achaean League, is unacceptable. In view of Sparta's old enmity towards the Achaeans, it seems unthinkable 
that the Roman city would have renewed its membership of the -  reconstituted -  League after 146 BC. The ten
ure of Achaean office by C. Iulius Spartiaticus ... on which Kahrstedt based this view, should be seen as deriv
ing from his Corinthian, not his Spartan, citizenship'.
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ABBREVIATIONS

I am indebted to Dr Christopher Howgego, Dr Philip Kinns and Professor H.B. Mattingly for their kindness 
in reading and making valuable comments on this note. Special abbreviations used, additional to those 
appearing on pp. 20-22.

Accame, II dominio 
Romano 
BMC  (unless 
otherwise specified)

S. Accame, II dominio Romano in Grecia dalla Guerra Acaica ad Augusto, Rome 
1946.
BMC Peloponnesus.

Boehringer, 
Chronologie 
Cartledge and 
Spawforth, Hellenistic 
and Roman Sparta

C. Boehringer, Zur Chronologie mittelhellenistischer Münzserien 220-160 v.Chr.. Berlin 
1972.
P. Cartledge and A. Spawforth, Hellenistic and Roman Sparta. A  Tale o f  two Cities, 
London / New York 1989.

Crawford, CMRR 

CRW LR

Grunauer,
Lakedaimonier

M.H. Crawford, Coinage and Money under the Roman Republic: Italy and the Mediter
ranean Economy. London 1985.
A.M. Burnett and M.H. Crawford (eds.), The Coinage o f  the Roman World in the 
Late Republic. Proceedings o f  a Colloquium held at the British Museum in September 
1985 {BAR 326), Oxford 1987.
S. Grunauer-von Hoerschelmann, Die Münzprägung der Lakedaimonier. Berlin 1978.

Kahrstedt, SO  XXVIII U. Kahrstedt, Zwei Probleme im kaiserzeitlichen Griechenland, SO  XXVIII (1950),
(1950)
Μ ελετήματα  13 

Schwertfeger, Der

pp. 66-75.
A.D. Rizakis (ed.), Αρχαία Αχαΐα και Ηλεία. Ανακοινώσεις κατά το Πρώτο Διεθνές 
Συμπόσιο. Αθήνα. 19-21 M atov 1989 {Μ ελετήματα 13), Athens 1991.

Achciiische Bund T. Schwertfeger, Der Achaiische Bund von 146 bis 27 v.Chr., Vestigia 19, Munich 1974.
Spawforth, Hesperia 63 A.J.S. Spawforth, Corinth, Argos, and the Imperial Cult: Pseudo-Julian, Letters 198, 
(1994) Hesperia 63 (1994), pp. 21 1-232.
Thompson, Agrinion 
Thompson, Athens 
Warren, Towards 
a Resolution...

M. Thompson, The Agrinion Hoard {ANSNNM  159), New York 1968.
M. Thompson, The New Style Silver Coinage o f Athens {ANSNS 10), New York 1961. 
J.A.W. Warren, Towards a Resolution of the Achaian League, Silver Coinage 
Controversy: Some Observations on Methodology, in: M. Price, A. Burnett, R. Bland 
(eds.), Essays in Honour o f  Robert Carson and Kenneth Jenkins, London 1993, pp. 
87-99, pi. XX.
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