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Πρόλογος 



Ν. Σβορώνος 

Ή εμπορική επικοινωνία μεταξύ Ανατολής καί Δύσης, ή οποία εντείνεται κυρίως άπό τήν εποχή 
των Σταυροφοριών, συντέλεσε στην αλληλοδιείσδυση των νομισματικών συστημάτων τών δύο κό
σμων. Καί εφόσον μέν ή Βυζαντινή αυτοκρατορία άκμαζε οικονομικά, τό βυζαντινό χρυσό ΰπέρπυρον 
ήταν τό κυρίαρχο νόμισμα τών αγορών, τό όποιο πέρασε στή Δύση κι έγινε τό πρότυπο —άμεσα του 
βενετικού δουκάτου κι έμμεσα τών κυριότερων ευρωπαϊκών χρυσών νομισμάτων. 

Ή πρώτη σοβαρή νομισματική κρίση στή Βυζαντινή αυτοκρατορία εμφανίζεται άπό τά μέσα καί 
κυρίως άπό τό τελευταίο τέταρτο του 11ου αιώνα μέ τήν αργή άλλα σταθερή πτώση του τίτλου του 
χρυσού νομίσματος καί τή σύγχρονη εκτύπωση χρυσών νομισμάτων διαφορετικού βάρους. 'Αναπό
φευκτη συνέπεια είναι —παρά τίς ανορθωτικές προσπάθειες τών Κομνηνών καί τών Παλαιολόγων— 
τό οικονομικό και πολιτικό κέντρο νά μετατεθεί βαθμιαία άλλα σταθερά στή Δύση. 

Ό κυρίαρχος παράγοντας στίς οικονομικές δραστηριότητες της 'Ανατολής, πού κύρια έκφραση 
τους είναι οί εμπορικές συναλλαγές, εϊναι οί ιταλικές πολιτείες στίς όποιες ίχει περάσει ή πρωτοβου
λία καί πού τήν ασκούν προνομιακά. Ή οικονομική αυτή πραγματικότητα άντικαθρεφτίζεται άμεσα 
στή νομισματική κυκλοφορία τής εποχής. 

Άπό τό 13ο αιώνα (1284), ή Βενετία καί ή Φλωρεντία θά κόψουν τό δικό τους χρυσό νόμισμα, 
τό κατ' εξοχήν εξωτερικό σύμβολο τής οικονομικής επιβολής. Καί τά χρυσά αυτά νομίσματα θά κυ
ριαρχήσουν στίς συναλλαγές καί θά έχουν νόμιμη κυκλοφορία στό ϊδιο τό βυζαντινό κράτος. 

Ή 'Οθωμανική αυτοκρατορία, πού κυριαρχεί στό χώρο πού άλλοτε εκτεινόταν ή Βυζαντινή αυ
τοκρατορία, ακόμα καί στην περίοδο τής μεγάλης ακμής της δέν άλλαξε στην ουσία κατά τίποτα τό 
νομισματικό κυκεώνα πού επικρατούσε. Οί διαφορές βρίσκονται στά καινούργια νομισματικά σύμβο
λα καί στους καινούργιους προμηθευτές τους καί οχι στή λειτουργία τους. 

Σ' ολόκληρο σχεδόν τό 15ο αίώνα τό τοπικό νόμισμα στά τμήματα τής Βυζαντινής αυτοκρατο
ρίας εϊτε στην 'Οθωμανική αυτοκρατορία είναι τό άργυρο νόμισμα. Μόνο άπό τό τελευταίο τέταρτο 
του αιώνα, ύστερα άπό τήν πτώση τής Κωνσταντινούπολης, αρχίζει νά κυκλοφορεί τό χρυσό τούρκι
κο νόμισμα, τό altûn. Πρόκειται γιά μιά συμβολική πράξη πολιτικού χαρακτήρα, πού θέλει νά εμφανί
σει τήν 'Οθωμανική αυτοκρατορία διάδοχο τής Βυζαντινής. 

Ό ρυθμός τών διακυμάνσεων του βάρους καί τοΰ τίτλου τών νομισμάτων αυτών, ιδιαίτερα του 
αργυρού akçe-ασπρου, είναι τόσο ταχύς, πού είναι ζήτημα άν μπορούμε νά μιλήσουμε γιά κάποιο λο
γιστικό νομισματικό σύστημα στην 'Οθωμανική αυτοκρατορία, πού νά ανταποκρίνεται, έστω καί κατά 
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προσέγγιση, στή σχέση των κυκλοφορούντων νομισμάτων ή τουλάχιστο νά μπορεί νά χρησιμοποιη
θεί σάν σημείο αναφοράς. Ή νομισματική αυτή αστάθεια καί αρρυθμία του τουρκικού συστήματος εν
τείνεται άπό τή σύγχρονη κυκλοφορία διαφόρων εκδόσεων άπό τά διάφορα νομισματοκοπεία, πού 
όλα τους δέν έδιναν ούτε τόν ίδιο τίτλο ούτε τό ίδιο βάρος σε νομίσματα του ίδιου τύπου. 

Είναι αυτονόητο ότι μιά τέτοια νομισματική κατάσταση, στην οποία κανείς συναλλασσόμενος 
δέν μπορεί νά έχει εμπιστοσύνη, ευνοεί τή νόμιμη ή τήν παράνομη καί λαθραία χρησιμοποίηση των 
ξένων γερών νομισμάτων στίς συναλλαγές. 

Σέ μιά περίοδο, όπου τό μεταλλικό νόμισμα είναι κυρίαρχο καί σέ μιά περιοχή σάν τή Βυζαντινή 
κι υστέρα τήν 'Οθωμανική αυτοκρατορία πού δέν διαθέτει πλούσια μεταλλεία χρυσού καί αργύρου, ë-
τσι πού ή παραγωγή τους καί μόνη νά μπορεί νά καλύψει τίς ανάγκες της νομισματικής κυκλοφορίας 
πού απαιτούν οί συναλλαγές, τά αποθέματα χρυσού καί αργύρου είναι κατά κύριο λόγο ή κατά μεγά
λο μέρος συνάρτηση τών εμπορικών συναλλαγών, συνάρτηση του εξωτερικού εμπορίου καί του ισο
ζυγίου πληρωμών. "Ολες οί μελέτες πού έχουν γίνει καταλήγουν μέ τή διαπίστωση δτι τό εμπορικό 
ισοζύγιο είναι θετικό γιά τήν 'Ανατολή, όπου οί εξαγωγές σέ όγκο καί τιμή μεταλλική υπερβαίνουν 
πάντα τίς εισαγωγές. 

Καί όμως ή νομισματική κυκλοφορία, μέ τή συνεχή πτώση του ντόπιου νομίσματος καί μέ τή 
συνεχή νομισματική κερδοσκοπία, μας υποχρεώνει, άν όχι νά αναθεωρήσουμε πλήρως τήν πρόταση 
αυτή, τουλάχιστο νά προσέξουμε περισσότερο τους μηχανισμούς καί τό ρυθμό του φαινομένου. 

Ή πρώτη παρατήρηση πού επιβάλλεται εδώ είναι ότι δσο οργανώνεται καλύτερα τό εμπόριο τών 
δυτικών δυνάμεων στην 'Ανατολή, τόσο τό εμπορικό ισοζύγιο δείχνει κάποια τάση ισορροπίας. Αυτό 
παρατηρείται κυρίως άπό τά μέσα του 18ου αιώνα, όπου κάτω άπό τίς ίδέες τοΰ έμποροκρατισμού 
έγιναν τεράστιες προσπάθειες τών δυτικών δυνάμεων νά αυξήσουν τίς εξαγωγές τους στην 'Ανατολή. 

Έπειτα, θετικό εμπορικό ισοζύγιο κάτω άπό ορισμένες συνθήκες, δπως εκείνες πού επικρατούν 
στό εμπόριο της 'Ανατολής, πού βρίσκεται στά χέρια τών ξένων, δέν σημαίνει πάντα καί θετικό ίσοζύ-
γιο στην κίνηση τών πολύτιμων μετάλλων. 

'Εξάλλου δέν είναι καθόλου σίγουρο ότι έστω καί ή μικρή αυτή ποσότητα πολύτιμου νομισματο-
ποιημένου μετάλλου πού εισάγεται, παραμένει οριστικά στην αυτοκρατορία ώστε νά δημιουργήσει 
σημαντικά αποθέματα, καί δέν παίρνει τό δρόμο γιά τίς τράπεζες της Δύσης. 

Ό κυριότερος όμως παράγοντας της νομισματικής ατασθαλίας, πού οί επιπτώσεις της στην οΐ-
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Ν. Σβορώνος 

κονομία της αυτοκρατορίας είναι προφανείς, είναι ή συνεχής δημοσιονομική κρίση μέσα στην οποία 
ζει τό οθωμανικό κράτος. Είναι φανερό δτι τά αποθέματα πολύτιμου μετάλλου στά χέρια του κράτους 
δέν έφταναν νά καλύψουν τίς κρατικές ανάγκες χωρίς τή διαρκή πτώση του νομίσματος πού φθάνει 
ως τήν επίσημη κιβδηλεία. 

Άλλα, κι αν ακόμα παραδεχτούμε τήν ύπαρξη ενός ενεργητικού υπολοίπου στην κίνηση τών πο
λύτιμων μετάλλων, πολύ λίγο άπό τό υπόλοιπο αυτό έφθανε στά κρατικά ταμεία. 

Οί παρατηρήσεις αυτές επιτρέπουν τήν πρόταση ότι υπήρχε στενότητα χρήματος στην κυκλοφο
ρία γενικά, πού έπαιρνε οξείες μορφές στά οικονομικά του κράτους. Αυτό φαίνεται ακόμα άπό τή στα
σιμότητα τών τιμών, άν τήν υπολογίσουμε σέ σταθερό νόμισμα καί μάλιστα άπό τή σχετική πτώση 
τών βιοτεχνικών προϊόντων στό τέλος του 18ου αιώνα. 

Είναι επίσης ενδεικτικό οτι ή άνοδος της ονομαστικής αξίας τών τιμών είναι σχεδόν ακριβής 
συνάρτηση της πτώσης του κυκλοφορούντος τουρκικού νομίσματος. 

Μιά σύγκριση μέ τίς ευρωπαϊκές χώρες δείχνει μέ τόν πιό εναργή τρόπο τόν αποικιακό χαρακτή
ρα της οικονομίας της 'Ανατολής. Ή Ευρώπη ολόκληρη στον 18ο αΐώνα εϊχε πετύχει τή νομισματική 
της σταθεροποίηση. Οί τιμές τών προϊόντων δείχνουν συνεχή τάση γιά άνοδο πού προκαλεί ή εισροή 
του αργύρου της 'Αμερικής διά μέσου της 'Ισπανίας καί του χρυσού της Βραζιλίας διά μέσου της 'Αγ
γλίας. 

Ή κίνηση όμως αυτή τών τιμών είχε άνεξαρτοποιηθεΐ άπό τά νομισματικά παιγνίδια της κρατι
κής εξουσίας. Στίς χώρες της 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας ολόκληρη ή οικονομία-εξαρτάται σέ τελευ
ταία ανάλυση άπό τήν αυθαίρετη παρέμβαση του κράτους καί άπό τους ξένους πού κυριαρχούν οι
κονομικά. Ή κυριαρχία αυτή καταλήγει στην απορρόφηση άπό τό δυτικό κόσμο ενός μεγάλου μέ
ρους υπεραξίας πού παράγεται στην 'Ανατολή. 

Στην απορρόφηση αυτή της υπεραξίας ή νομισματική κατάσταση παίζει κι αυτή τό ρόλο της. Τό 
μεταλλικό νόμισμα επιτελεί εδώ διπλή λειτουργία: νομισματική, δπου ή έπικαταλλαγή είναι ευνοϊκή 
πάντα μέ τό γερό ξένο νόμισμα τοΰ έθνους πού κυριαρχεί στην αγορά. Συγχρόνως λειτουργεί σάν εμ
πόρευμα, πολύτιμο εμπόρευμα sui generis, δπου στην περίπτωση της 'Ανατολής, στό νόμο της προ
σφοράς καί της ζήτησης επεμβαίνουν εξω-οικονομικοί παράγοντες πού καταλήγουν στην υπερτίμηση 
του καί στην παραγωγή επιπρόσθετου κέρδους. 

Στίς ιδιαίτερες αυτές οικονομικές καί νομισματικές δομές ή θέση καί ή λειτουργία τών ύποτα-
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γμένων ομάδων ήταν σχεδόν προκαθορισμένη άπό τήν κατάσταση πού επικρατούσε πρίν άπό τήν 
τουρκική κατάκτηση. Άπό τήν εποχή δπου τό μεγάλο εξωτερικό εμπόριο είχε περάσει προοδευτικά 
στους έμπορους της Δύσης δέν απόμεινε στά ντόπια αυτά στοιχεία παρά τό εσωτερικό εμπόριο, πού ή 
σημαντικότερη εκδήλωση του ήταν ή συγκέντρωση τών γεωργικών προϊόντων καί τών πρώτων 
υλών, πού αποτελούσαν τίς εξαγωγές τών ξένων έμπορων στά μεγάλα εμπορικά κέντρα της 'Ανατο
λής. Ό ρόλος αυτός τών ενδιαμέσων ανάμεσα στους παραγωγούς καί στους ξένους μεγαλέμπορους 
αρχίζει ήδη πολύ πρίν τήν τουρκική κατάκτηση. 

Ή οικονομία του ελληνισμού της τουρκοκρατίας λειτουργεί μέσα στίς δυτικές οικονομικές δο
μές, κι όταν ακόμα, άπό τά μέσα κυρίως τοΰ 18ου αίώνα, δημιουργήθηκε μιά σημαντική μερίδα Ελ
λήνων μεγαλεμπόρων πού επιχειρεί νά ανεξαρτητοποιηθεί άπό τους δυτικούς πάτρωνες καί νά τους 
συναγωνιστεί. 

Ή ένταξη αυτή ενός μεγάλου μέρους της οικονομίας τών Ελλήνων της τουρκοκρατίας στά δο
μικά πλαίσια της δυτικής οικονομίας καταλήγει στή μείωση της απορρόφησης της υπεραξίας, γιά τήν 
οποία μιλήσαμε, αποκλειστικά άπό τή Δύση. Ένα σημαντικό μέρος της μένει στά χέρια τών Ελλήνων 
καί συντελεί στή δημιουργία της νεαρής αστικής τάξης καί τοΰ εμπορικού κεφαλαιοκρατικοΰ της τμή
ματος. 

'Ας προστεθεί εδώ ότι ή νομισματική γυμναστική, στην οποία υποχρεωνόταν κάθε συναλλασσό
μενος Έλληνας γιά νά μπορέσει νά βρει λογαριασμό στό νομισματικό κυκεώνα πού επικρατούσε, 
τους είχε προετοιμάσει γιά τό δρόμο τών τραπεζικών επιχειρήσεων. 

Ένας παλιός λόγος μιλά γιά τήν auri sacra famen κι έρχονται στιγμές στην ίστορία πού ή ίερή 
αυτή πείνα τοΰ χρυσαφιού καί τοΰ πλούτου μπορεί νά συνταιριάξει μέ τήν εξίσου ίερή ΐδέα της ελευ
θερίας, κι άπό τό συνταίριασμα νά ξεπηδήσουν οί δίκαιοι αγώνες γιά τήν ανεξαρτησία. 

Κάτι τέτοιο φαίνεται νά συνέβη στην ελληνική περίπτωση. 

Νίκος Σβορώνος 
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Μάντω Λ. Οικονομίδου Καραμεσίνη 

Ή πλαισίωση του Διεθνούς Συμποσίου τοΰ Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών τοΰ Ε.Ι.Ε. μέ μιά 
έκθεση νομισματικής κυκλοφορίας στον ελλαδικό χώρο, άπό τόν 13ο μέχρι τόν 19ο αίώνα, προσδίδει 
αναμφισβήτητα μεγαλύτερη αμεσότητα καί επικαιρότητα στό θέμα πού επιλέχτηκε γιά τό Συμπόσιο 
«Μεσογειακές οικονομίες: ισορροπίες καί διασυνδέσεις, 13ος - 19ος αι.». Είναι πολύ σημαντικό γιά 
τους μελετητές τό οτι θά εκτεθούν ταυτόχρονα μέ τίς εργασίες τοΰ Συμποσίου τά ϊδια τά αντικείμενα 
πού αποτελούν καί τό βασικό στοιχείο τής ερευνάς τους. Μιά τέτοια έκθεση γίνεται γιά πρώτη φορά 
στην Ελλάδα. 

Τά νομίσματα είναι πολύτιμες καί αδιάσειστες πολλές φορές μαρτυρίες, οχι μόνο γιά τους αρ
χαιολόγους προκειμένου νά χρονολογήσουν μέ μεγαλύτερη ακρίβεια ένα τμήμα τής ανασκαφής τους, 
άλλα καί γιά τους ερευνητές πού ασχολούνται μέ τήν ιστορία καί τήν οικονομία μιας περιοχής. Ό 
Franz Dòlger πολύ εύστοχα είχε γράψει οτι «τά νομίσματα καί τά μολυβδόβουλλα είναι δπως ενα 
στενογραφημένο κείμενο πού αν διαβασθεί σωστά είναι δυνατό νά μας αποκαλύψει βαθειές καί σφιχτά 
συνδεδεμένες μεταξύ τους ιδέες». 

Ό ιστορικός αντλεί άπό τή μελέτη τους πληροφορίες γιά γεγονότα πού σχετίζονται μέ τό παρελ
θόν καί πού σέ ορισμένες περιπτώσεις ήσαν άγνωστα, ή ακόμα είναι σέ θέση νά διορθώσει καί νά συμ
πληρώσει τίς άλλες πηγές πού μεταχειρίστηκε γιά τήν ερευνά του. Τά νομίσματα χαρακτηρίζονται γιά 
τήν επικαιρότητα τους· μας παρέχουν συνήθως στοιχεία γιά γεγονότα πού έχουν συμβεί σχεδόν ταυ
τόχρονα μέ τήν κοπή τους, ή λίγο μετά άπό αυτή, μέ εξαίρεση τίς αναμνηστικές εκδόσεις πού κι αυτές 
αναφέρονται σ' ενα συγκεκριμένο γεγονός πού είναι δυνατό νά προσδιοριστεί μέ ακρίβεια. 

Παράλληλα δέν πρέπει νά παραβλέψουμε τήν επίσημη ιδιότητα τους, πού κατοχυρώνεται ποικι
λότροπα άπό τήν εκδίδουσα αρχή καί, όπως είναι φυσικό,τούς δίνει ένα μεγαλύτερο κύρος, σέ σύγ
κριση μέ οποιαδήποτε άλλη μαρτυρία πού προέρχεται άπό πηγές ιδιωτικής φύσης. Έξαλλου, ή μαζι
κή τους παραγωγή (πολλές φορές εκδίδονται νομίσματα κατά χιλιάδες) μας επιτρέπει νά προχωρή
σουμε σέ στατιστικές αναλύσεις, χρήσιμες γιά τήν ακριβέστερη περιγραφή τής οικονομικής πραγματι
κότητας τής εποχής πού ερευνάται κάθε φορά. Μιά τέτοιου είδους μαρτυρία έχει έπί πλέον καί χαρα
κτήρα καθαρά οικονομικό. Οί γραπτές πηγές πολλών ιστορικών περιόδων είναι φανερό δτι δέν έδει
ξαν πάντα ενα ιδιαίτερο ενδιαφέρον νά σχολιάσουν μιά οχι καί τόσο ηρωική πλευρά τής ανθρώπινης 
δραστηριότητας. 
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Παρόλες τίς μεγάλες δυνατότητες πού προσφέρει ή νομισματική μαρτυρία στην πληρέστερη κα
τανόηση τής ιστορίας καί τής οικονομίας μιας περιοχής σέ διαφορετικές περιόδους, αυτό δέν σημαίνει 
ότι είναι καί αναγκαστικά πάντα αληθινή. Σέ ορισμένες περιπτώσεις οί επιγραφές ή οί τύποι των νομι
σμάτων έχουν χαρακτήρα προπαγανδιστικό καί τότε καλείται ό ιστορικός νά ξεδιαλύνει τό είδος του 
μηνύματος πού θέλει νά μεταδώσει ή εκδίδουσα αρχή, οποιαδήποτε κι άν είναι αυτή. "Αλλες πάλι φο
ρές ορισμένες κοπές είναι δυνατό νά παραπλανήσουν τόν ερευνητή, γιατί παρουσιάζουν μιά στασιμό
τητα σχετικά μέ τήν εξέλιξη τής εικονογραφίας τους. Υπάρχουν περιπτώσεις, ήδη άπό τόν 6ο αιώνα 
π.Χ. (Αίγινα, 'Αθήνα, Κόρινθος), όπου ή ίδια παράσταση μέ ασήμαντες διαφορές χαράζεται γιά λό
γους εμπορικής σκοπιμότητας αναλλοίωτη έπί αίώνες. Ένα άπό τά πιό χαρακτηριστικά καί σχετικά 
πρόσφατα παραδείγματα αυτής τής κατηγορίας είναι ή συνεχής απεικόνιση τής αυτοκράτειρας τής 
Αυστρίας Μαρίας Θηρεσίας πάνω στά νομίσματα, έπί πολλά χρόνια μετά τόν θάνατο της. 

Τά νομίσματα γίνονται ακόμη πιό ενδιαφέροντα ώς αποδεικτικά στοιχεία τής επικρατούσας οι
κονομικής κατάστασης μιας περιόδου, δταν υπάρχουν ταυτόχρονα καί άλλες σχετικές μαρτυρίες, 
έστω καί σέ περιορισμένη κλίμακα, ιδιαίτερα εκείνη των αρχείων. Είναι πράγματι πρωταρχικές μαρτυ
ρίες γιά όλες τίς ιστορικές περιόδους, άλλα όσο πλησιάζουμε στά νεώτερα χρόνια δπου οί γραπτές 
πηγές μας δίνουν μιά πιό ολοκληρωμένη εικόνα τής ιστορικής καί οικονομικής πραγματικότητας, ή 
σημασία τους γιά τήν έρευνα περιορίζεται. Αυτό βέβαια δέν σημαίνει δτι ή μελέτη τής νομισματικής 
των νεωτέρων χρόνων στερείται ενδιαφέροντος καί δέν συμβάλλει θετικά στην Ερευνά. 

'Ανάλογα μέ τό πώς βρίσκονται τά νομίσματα είναι δυνατή ή διαίρεση τους σέ τρεϊς βασικές κα
τηγορίες: 1. στά τυχαία καί μεμονωμένα· 2. στά ανασκαφικά καί 3. στά ενιαία σύνολα πού ονομάζου
με «θησαυρούς». 'Ανάλογα μέ τήν ομάδα στην οποία ανήκουν θά είναι καί τά συμπεράσματα, πού θά 
αποκομίσει ό νομισματολόγος πού θά τά μελετήσει. 

Ή πρώτη ομάδα δέν μας δίνει πολλές δυνατότητες ερμηνείας, εκτός του δτι τά νομίσματα αυτά 
μπορούν ώς ενα σημείο, νά θεωρηθούν ώς αποδεικτικά στοιχεία γιά τήν έρευνα τής νομισματικής κυ
κλοφορίας καί τίς τυχόν πολιτιστικές διασυνδέσεις μιας περιοχής. 

Οί κοπές πού ανήκουν στή δεύτερη κατηγορία καί πού βρίσκονται στίς ανασκαφές, είναι πολύτι
μες μαρτυρίες γιά τόν ερευνητή τόσο γιά τή χρονολόγηση του συγκεκριμένου χώρου πού ανασκάπτει 
κάθε φορά, δσο καί γιά τους δύο παραπάνω λόγους πού αναφέραμε, άλλα αυτή τή φορά μέ άκριβέστε-
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ρη τεκμηρίωση καί σαφήνεια. Ή τελευταία ομάδα τών «θησαυρών» είναι ή επικρατέστερη καί ή πιό 
ενδιαφέρουσα, γιατί μας δίνει τή δυνατότητα γιά μιά πιό ολοκληρωμένη μελέτη τών διαφόρων τύπων 
πού κυκλοφορούσαν σέ μιά ορισμένη περιοχή καί εποχή, ιδιαίτερα δταν αυτοί αποτελούνται άπό με
γάλο αριθμό νομισμάτων. 

'Υπάρχουν πολλές αιτίες γιά τήν απόκρυψη ενός «θησαυρού», πού πάντοτε δέν είναι εύκολο νά 
εξακριβωθούν. Σέ ορισμένες όμως περιπτώσεις μας δίνεται ή δυνατότητα νά προσδιορίσουμε τόσο 
τήν αιτία πού προκάλεσε τήν απόκρυψη, οσο καί τό είδος τοΰ «θησαυρού». 

Έχουμε «θησαυρούς» πού χάθηκαν τυχαία καί πού περιέχουν κοπές μεγάλης ή μικρής αξίας, 
ανάλογα μέ τίς περιστάσεις. Σ' αυτούς αντιπροσωπεύονται τά νομίσματα πού ήσαν σέ κυκλοφορία ε
κείνη τή στιγμή. 'Επίσης δέν παρουσιάζουν καμιά ομοιομορφία, γιατί τό περιεχόμενο τους δέν συ
γκεντρώθηκε συνήθως γιά έναν ειδικό σκοπό. Αυτοί οί «θησαυροί» χαρακτηρίζονται, δπως είναι φυσι
κό, άπό μιά επικαιρότητα εφόσον μάς δίνουν μιά παραστατική εικόνα της νομισματικής κυκλοφορίας 
σέ μιά δεδομένη στιγμή. 

Τήν Γδια περίπου σύνθεση μέ αυτούς παρουσιάζουν κι εκείνοι οί «θησαυροί» πού κρύφτηκαν σέ 
ώρα άμεσου κινδύνου πού συνήθως οφείλεται σέ εμπόλεμη κατάσταση. Ό κάτοχος τότε προσπαθεί νά 
σώσει δ,τι μπορεί χωρίς νά έχει τόν καιρό τής επιλογής. Ή μελέτη τους είναι ιδιαίτερα σημαντική γιά 
τή χρονολόγηση. Ή σύνθεση τους παρουσιάζει μιά ποικιλία νομισματικών κοπών, πού άλλες είναι 
χρονολογημένες καί άλλες οχι. Τό γεγονός αυτό μας παρέχει τή δυνατότητα νά προσδιορίσουμε τό 
χρόνο κοπής τών νομισμάτων αυτών. Επίσης οί «θησαυροί» αυτοί μας βοηθούν ώστε νά αντλήσουμε 
πληροφορίες γιά τό ποσοστό κυκλοφορίας παλαιότερων κοπών ή ξένων νομισμάτων στον τόπο τής α
πόκρυψης τους. 

'Εξάλλου όταν τύχει καί βρεθεί στην ίδια περιοχή ένας αρκετά σημαντικός αριθμός «θησαυρών» 
μέ παραπλήσια σύνθεση, τότε ό νομισματολόγος μπορεί νά συμπεράνει δτι δλοι αυτοί κρύφτηκαν γιά 
τήν Ίδια αιτία καί παράλληλα τού παρέχουν μιά πληρέστερη εικόνα τής νομισματικής κυκλοφορίας. 
Ή γεωγραφική τους κατανομή δίνει μιά ουσιαστική βοήθεια στην έρευνα τού ιστορικού. 

Μιά τρίτη πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία «θησαυρών» είναι εκείνοι πού σχηματίστηκαν άπό τόν 
κάτοχο τους σέ μεγάλη σχετικά χρονική περίοδο, μέ σκοπό τήν αποταμίευση. Αυτοί διαφέρουν ση
μαντικά άπό τους προηγούμενους σ' ενα βασικό στοιχείο, δτι έ'γιναν μετά άπό επιλογή. Άποτελοΰν-
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ται συνήθως άπό κοπές μεγάλης αξίας καί καλής διατήρησης, δπως περίπου θά βκανε καί ένας σημε
ρινός συλλέκτης. Στην περίπτωση αυτή ό μελετητής μπορεί νά εκτιμήσει τήν καλλιτεχνική αξία των 
νομισμάτων, όπως καί νά έλθει σέ επαφή μ' ενα εκτεταμένο χρονολογικά υλικό, πού δμως δέν του 
προσφέρει καμιά ουσιαστική βοήθεια στή χρονολόγηση. 

Γενικά, εκείνο πού αποκομίζει κανείς μελετώντας τά νομίσματα είναι δτι διατηρούν καί μας με
ταδίδουν μιά ζωντανή εικόνα του παρελθόντος. 

Μάντω Λ. Οίκονομίδου - Καραμεσίνη 





Ή Βυζαντινή νομισματοκοπια 
και τα χαρακτηριστικά της 

(1204-1453) 



Πέτρος Πρωτονοτάριος 

Μετά τήν κατάληψη της Κωνσταντινούπολης άπό τους Λατίνους, στά 1204, δημιουργήθηκαν 
άπό μέλη βυζαντινών δυναστειών καί άπό φυγάδες τής παλαιάς άρχουσας τάξης τά βυζαντινά «εν ε
ξορία» κράτη: ό Θεόδωρος Λάσκαρις, γαμπρός του 'Αλεξίου Γ' 'Αγγέλου, ίδρυσε τήν αυτοκρατορία 
τής Νικαίας· ό Μιχαήλ Α' Δούκας, τό δεσποτάτο τής 'Ηπείρου· καί οί Αλέξιος καί Δαυίδ Κομνηνοί, 
εγγονοί του αυτοκράτορα 'Ανδρόνικου Α' Κομνηνού, τήν αυτοκρατορία τής Τραπεζοΰντος. Άπό τά 
βυζαντινά αυτά κράτη ή αυτοκρατορία τής Νικαίας υπήρξε ό κύριος συνεχιστής τής βυζαντινής αυ
τοκρατορίας. Κατέλαβε μεγάλο μέρος τής Μικράς 'Ασίας, ενσωμάτωσε τά βυζαντινά κράτη τής Θεσ
σαλονίκης καί 'Ηπείρου καί, στά 1261, απελευθέρωσε τήν Κωνσταντινούπολη. Ή αυτοκρατορία τής 
Τραπεζοΰντος παρέμεινε ενα περιφερειακό κράτος σέ σχέση μέ τό Βυζάντιο. Γνώρισε μεγάλη οικονο
μική ευημερία χάρη στή γεωγραφική της θέση, πού ευνοούσε ιδιαίτερα τό μετακομιστικό εμπόριο μέ 
τήν 'Ανατολή καί τή Ρωσία. 

Μέ τήν πτώση τής Κωνσταντινούπολης καί τή δημιουργία λατινικών κρατών καί ηγεμονιών στά 
εδάφη τής βυζαντινής αυτοκρατορίας οί κατακτητές διεύρυναν τήν εισαγωγή τών δικών τους νομι
σματικών συστημάτων στην 'Ανατολή. Τά χρυσά δουκάτα ή τά φιορίνια, τά βενετσιάνικα γρόσια ή τά 
τορνέσια, μέ τό σταθερό τους βάρος καί καθαρότητα σέ πολύτιμο μέταλλο, αντικατέστησαν τό βυζαν
τινό χρυσό υπέρπυρον, πού ήταν ως τότε τό κυρίαρχο νόμισμα. 

Ή αυτοκρατορία τής Τραπεζοΰντος ακολούθησε ιδιαίτερο νομισματικό σύστημα, προσαρμο
σμένο στό σύστημα τών Σελτζούκων καί τοΰ κράτους τής 'Αρμενίας. Τά ασημένια άσπρα τής Τραπε
ζοΰντος σέ σχήμα καί βάρος είναι όμοια μέ τά αραβικά δηνάρια ή τά trams τής 'Αρμενίας. Είναι προ
φανές οτι οί εμπορικές συνθήκες στην περιοχή αυτή τοΰ Πόντου επέβαλαν τήν προσαρμογή αυτή. 

Τά υπόλοιπα «εν εξορία» βυζαντινά κράτη συνέχισαν τό ίδιο νομισματικό σύστημα πού ίσχυε 
πρίν άπό τήν άλωση τοΰ 1204. Τό σύστημα αυτό, άπό τήν εποχή τής νομισματικής μεταρρύθμισης 
τοΰ 'Αλεξίου Α' Κομνηνού, περιελάμβανε τέσσερις αξίες: τό υπέρπυρον, ενα χρυσό νόμισμα μέ βάρος 
4,5 γραμμάρια καί καθαρότητα 21 καράτια· τό ασπρον τραχύ μέ τό ίδιο βάρος, άλλα άπό κράμα χρυ
σού καί αργύρου μέ καθαρότητα 8 καράτια- τό σταμενον, ϊσου βάρους μέ τά προηγούμενα άπό κράμα 
χαλκού καί αργύρου καί τό τεταρτηρόν, μικρό επίπεδο νόμισμα, σέ αντίθεση μέ τά τρία προηγούμενα 
νομίσματα πού ήταν κοίλα (σκυφωτά). Ή αντιστοιχία σέ αξία ήταν: 1 ύπέρπυρον=3 άσπρα τραχέα = 
48 τραχέα στάμενα = 864 τεταρτηρά. 
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Άπό τά κράτη αυτά μόνο ή Νίκαια έκοψε χρυσά νομίσματα ένώ ή Ήπειρος καί ή Θεσσαλονίκη 
έκοψαν μόνο αργυρά καί χάλκινα. Τά χρυσά υπέρπυρα της Νίκαιας ήταν πιό υποτιμημένα σέ καθαρό
τητα άπό τά υπέρπυρα πού κυκλοφορούσαν πρίν άπό τό 1204, άφοΰ ή περιεκτικότητα τους σέ χρυσό 
κυμαινόταν άπό 16 ώς 18 καράτια. Τά άσπρα τραχέα νομίσματα καί στά τρία βυζαντινά κράτη δέν πε
ριείχαν χρυσό άλλα ήταν αργυρά, ενώ τά στάμενα ήταν άπό καθαρό χαλκό δπως καί τά τεταρτηρά. 
Δυστυχώς δέν υπάρχουν πληροφορίες γιά τίς αντιστοιχίες μεταξύ τών τεσσάρων αυτών άξιων γιά τήν 
περίοδο αυτή. 

Τά κυριότερα νομισματοκοπεία τής περιόδου αυτής ήταν ή Μαγνησία (γιά τή Νίκαια), ή "Αρτα 
καί ή Θεσσαλονίκη, δπως επίσης καί ή Κωνσταντινούπολη, ή οποία στην πρώτη περίοδο τής λατινι
κής κατοχής εξέδιδε χάλκινα τραχέα, απομιμήσεις παλαιότερων βυζαντινών εκδόσεων. 'Απομιμήσεις 
βυζαντινών νομισμάτων μέ ελληνικές επιγραφές εκδόθηκαν επίσης άπό τά βασίλεια τής Βουλγαρίας 
καί τής Σερβίας, καθώς καί άπό τοπικούς δυνάστες, όπως τό Θεόδωρο Μαγκαφά στή Φιλαδέλφεια ή 
τους Γαβαλάδες τής Ρόδου. Πρίν άπό τή λατινική κατάκτηση, τά νομίσματα κάθε αυτοκράτορα άπό 
χρυσό, ήλεκτρο, ή άπό κράμα εκδίδονταν τό πολύ σέ δύο ή τρεις τύπους μέ διαφορετική εικονογρα
φία. Μετά τό 1204, τόσο στή Νίκαια οσο καί στή Θεσσαλονίκη — ιδιαίτερα στά αργυρά καί χάλκινα 
νομίσματα — παρατηρείται μιά πλούσια νομισματοκοπια, μέ διαφορετικούς εικονογραφικούς τύπους. 
Τό πιθανότερο είναι οτι οί εκδόσεις αυτές ήταν ετήσιες καί δτι σέ κάθε επόμενη έκδοση άλλαζε και ή 
εικονογραφία τους. Μιά επιβεβαίωση τής θεωρίας αυτής αποτελούν οί εκδόσεις νομισμάτων του Θεο
δώρου Β' Λάσκαρεως τής Νικαίας, οπού οί χρονολογίες τής βασιλείας αναγράφονται στά νομίσματα 
μέ τους ελληνικούς αριθμούς Α, Β, Γ καί Δ γιά τό πρώτο, δεύτερο κλπ., αντίστοιχα, δτος τής βασι
λείας του. Μιά άλλη καινοτομία είναι ή αποτύπωση μυστικών συμβόλων του νομισματοκοπείου (σι-
γλα) πάνω στά νομίσματα. Τά σιγλα αυτά πού δέν έχουν ερμηνευθεί ώς σήμερα, είναι στιγμές, σταυ
ροί, γράμματα κλπ., χαραγμένα στην πρόσθια δψη του νομίσματος. Άλλοτε πρόκειται, ϊσως, γιά έν
δειξη ενός συγκεκριμένου νομισματοκοπείου, άλλοτε γιά χρονολογία του Ετους τής βασιλείας του αυ
τοκράτορα καί τέλος, ϊσως, γιά αρχικά του υπεύθυνου διοικητικού υπαλλήλου του νομισματοκοπείου. 

Ή καθιέρωση ετήσιων, ή καί συχνότερων, εκδόσεων νομισμάτων, πού άλλαζαν εικονογραφικό 
τύπο σέ σχέση μέ τίς προηγούμενες κοπές, επέβαλαν τήν εισαγωγή νέων παραστάσεων στά νομίσμα
τα. Γι' αυτό τό λόγο, τόσο οί θρησκευτικές παραστάσεις, οσο καί ή παρουσίαση του αυτοκράτορα στά 
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νομίσματα εμπλουτίζονταν μέ νέα εικονογραφικά στοιχεία: στή Νίκαια, ό προστάτης άγιος τής πόλης 
ό "Αγ. Τρύφων, στή Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, ό "Αγ. Δημήτριος ή στην Τραπεζούντα, ό "Αγ. Ευ
γένιος, αποτελούν σύνηθες θέμα στίς παραστάσεις νομισμάτων πού εκδίδουν οί πόλεις αυτές. 

Ταυτόχρονα, θρησκευτικά εικονογραφικά πρότυπα, δπως ό Χριστός Χαλκίτης ή ή Παναγιά 
Άγιοσορίτισσα, εμφανίζονται γιά πρώτη φορά ώς νομισματικές παραστάσεις. Τό ϊδιο ίσχύει καί γιά 
τήν παρουσίαση του αυτοκράτορα, οπού πρέπει νά δεχτούμε καί δυτικές επιρροές άγνωστες μέχρι τό
τε στή βυζαντινή νομισματοκοπία, όπως τού ενθρονου αυτοκράτορα ή τοΰ φτερωτού αυτοκράτορα. 

Στή νομισματοκοπία τής Παλαιολόγειας εποχής μετά τήν ανάκτηση τής Κωνσταντινούπολης 
(1261-1453) ξεχωρίζουν τρεις κύριες φάσεις σχετικές μέ τή συνεχή υποτίμηση τοΰ χρυσού νομίσμα
τος καί τήν τελική κατάργηση τής κοπής του (μέσα τοΰ 14ου αίώνα), καθώς καί μέ τήν είσαγωγή νέων 
νομισματικών τύπων παρμένων άπό δυτικά πρότυπα. 

Στην πρώτη φάση μετά τήν ανακατάληψη τής Κωνσταντινούπολης (1261-1290), πού αντιστοι
χεί στή βασιλεία τοΰ Μιχαήλ Η' καί στην πρώτη περίοδο τής βασιλείας τοΰ 'Ανδρόνικου Β', συνεχί
στηκε τό νομισματικό σύστημα τής Νίκαιας άλλα μέ περισσότερο υποτιμημένα τά χρυσά υπερπυρα 
(14 ώς 12 καράτια), καθώς καί μέ σκυφωτά αργυρά καί χάλκινα νομίσματα. 

Στή δεύτερη φάση (τέλη τοΰ Που αίώνα), τά σκυφωτά αργυρά τά αντικατέστησαν μέ επίπεδα νο
μίσματα, τά λεγόμενα βασιλικά, απομιμήσεις τοΰ βενετσιάνικου grosso καθώς καί μέ τά τορνέσια άπό 
κράμα αργύρου, απομιμήσεις των φράγκικων νομισμάτων πού κυκλοφορούσαν στην κυρίως Ελλάδα. 
Ή δεύτερη αυτή φάση κράτησε ώς τά μέσα τοΰ Μου αίώνα, οπότε, μετά τή συμβασιλεία των 'Ιωάννη 
Ε' Παλαιολόγου καί Ιωάννη ΣΤ' Καντακουζηνού (1347-1354) σταμάτησε ή κοπή χρυσών ΰπερπυρων 
ήδη όμως, άπό τό 1330, τό βάρος των βασιλικών μειώθηκε άπό 2,2 γραμ. στά 1,20 γραμ. περίπου. Ή 
αντιστοιχία μεταξύ των νομισμάτων τής φάσης αυτής είναι: 1 ύπέρπυρον = 12 βασιλικά = 96 τορνέσια 
=384 χάλκινα τραχέα ή στάμενα. 

Στην τρίτη φάση, άπό τό τελευταίο τέταρτο τοΰ Μου αίώνα μέχρι τό 1453 μετά τήν κατάργηση 
τών χρυσών ΰπερπυρων, κόπηκε ενα μεγάλο, άργυρο, επίπεδο νόμισμα, αξίας μισού ύπέρπυρου, τό 
σταυρατον, απομίμηση τοΰ γαλλικού gros tournois. Υποδιαιρέσεις τοΰ σταυράτου ήταν τά αργυρά μι
σά καί όγδοα, πού αντιστοιχούσαν σέ αξία προς τό θεωρητικό πιά χρυσό ΰπέρπυρο στό ίνα τέταρτο 
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καί ενα δεκατοέκτο του. Ταυτόχρονα, κυκλοφορούσαν μικρά χάλκινα νομίσματα, τά τορνεσια καί τά 
φολλερά. Οί αντίστοιχες αξίες των νομισμάτων της φάσης αυτής είναι: 1 χρυσό ύπερπυρο (θεωρητική 
μονάδα) = 2 αργυρά σταυράτα = 4 μισά σταυράτα = 16 όγδοα σταυράτα = 192 τορνεσια =576 χάλ
κινα φολλερά. 

Τά κυριότερα νομισματοκοπεία στην Παλαιολόγεια περίοδο ήταν τής Κωνσταντινούπολης καί 
τής Θεσσαλονίκης. Ένώ μέχρι τίς αρχές τοΰ Μου αιώνα λειτουργούσαν επίσης τά νομισματοκοπεία 
τής Φιλαδέλφειας καί Μαγνησίας. 

"Αν εξαιρέσει κανείς τίς δυτικές επιρροές στά αργυρά κυρίως νομίσματα, τόσο στά χρυσά οσο 
καί στά χάλκινα, ή βυζαντινή παράδοση, καθώς καί οί καλλιτεχνικές τάσεις τής «παλαιολόγειας ανα
γέννησης», γίνονται έκδηλες καί στίς νομισματικές κοπές τής περιόδου αυτής. Νέες νομισματικές πα
ραστάσεις, άγνωστες ώς τότε, εισήχθησαν άπό τους χαράκτες τών νομισματοκοπείων, πού μαρτυρούν 
τίς επιρροές τής σύγχρονης τέχνης. "Ομως, τό αισθητικό αποτέλεσμα παραμένει φτωχό, επειδή οί κο
πές ήταν παραμελημένες καί οί μήτρες χρησιμοποιούνταν ώς τήν πλήρη φθορά τους έτσι ώστε ή αρχι
κή χάραξη νά απέχει πολύ άπό τήν τελική αποτύπωση στό μέταλλο. 

Τό βυζαντινό νόμισμα έχει πάψει πιά νά είναι τό διεθνές συναλλακτικό μέσο τής Ευρώπης καί 
τής 'Ανατολής, καθώς καί τό προπαγανδιστικό μήνυμα τοΰ αυτοκράτορα γιά τήν οικουμενική εξου
σία του. Ή πολιτική παρακμή τοΰ Βυζαντίου καθρεφτίζεται άμεσα στό νομισματικό σύστημα τής τε
λευταίας αυτής περιόδου, μιας περιόδου οπού ή δύναμη καί ό πλούτος τοΰ βυζαντινοΰ κράτους 
βαθμιαία φθίνουν. "Ομως, τά νομίσματα τής εποχής τών Παλαιολόγων δέν παύουν νά έχουν τεράστιο 
ενδιαφέρον ώς ιστορικές μαρτυρίες μιας πολιτικά καί οικονομικά ανήσυχης περιόδου. 'Ιδιαίτερα, τόν 
14ο αιώνα, οπού οί εμφύλιοι πόλεμοι καί οί μεταβολές στην εξουσία βρίσκουν τήν αποτύπωση τους 
κατά τόν πιό ιστορικά πειστικό τρόπο στή νομισματοκοπια τής εποχής. 

Πέτρος Πρωτονοτάριος 

Τεχνικά ώς πρόσθια οψη του νομίσματος (Ε) αναφέρεται ή πλευρά εκείνη πού φέρει τή θρησκευτική παράσταση, στά σκυφωτά νο
μίσματα ή κυρτή πλευρά, ένώ τήν κοίλη πλευρά οπού συνήθως υπάρχει ή παράσταση μέ τόν αυτοκράτορα τήν αναφέρουμε ώς τήν οπί
σθια οψη τοΰ νομίσματος (Π). 

Τά φωτογραφημένα νομίσματα δηλώνονται στον κατάλογο μέ αστερίσκο. 
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Byzantine Coinage and its characteristics (1204-1453) 

The Byzantine numismatic system continued with minor fluctuations in purity of precious metal among the 
several states which emerged from the partition of the Empire in 1204. Nicaea, Epirus, and Thessalonica, as By
zantine states «in exile» minted gold hyperpyra (Nicaea), silver aspra trachaea, copper stamena and tetartera. 
Trebizond established a monometallic system, introducing the aspron, based il the Seljuk dirhem, the standard 
trade coinage of the area. The Latin Empire of Constantinople (1204-1261) and the Latin Kingdom of Thessa
lonica (1204-1224) issued copper coins, imitations of the Byzantine coinage in circulation prior to 1204.The 
kingdoms of Bulgaria and Serbia, as well as other autonomous rulers, also issued imitations of byzantine coins. 
The typology and epigraphy of the thirteenth-century coinage continued in the Byzantine numismatic tradition. 
The religious iconography was enriched with the representation of the patron saint of the respective capitals (St. 
Demetrius: Thessalonica, St. Tryphon: Nicaea, St. Eugenius: Trebizond), or the saints whose names the rulers 
bore (St. Theodore, Archangel Michael). 

The coinage during the final period of the Byzantine state reflects the economic and political decline of the 
Empire. The strong coinage of Italian merchant cities, such as Venice and Genova, steadily displaced the By
zantine. In the beginning of the fourteenth century the Empire introduced the silver basilikon in imitation of the 
Venetian grosso. During the middle of the century, the silver stauraton and its denominations were struck', mo
delled on the French gros tournois. The stauraton was valued at one-half of a gold hyperpyron, which, after stea
dy, debasement, had ceased to be struck. As a result, to the end of the Empire the new, silver monometallic sy
stem had only theoretical correspondance to the gold hyperpyron. Although the Palaeologan renaissance in art 
may be discerned in iconographie conception, nonetheless, the actual coins are of inferior quality, resulting from 
excessively used dies and lack of care in minting. 

Petros Protonotarios 
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ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 

Α) Θεόδωρος Α' Λάσκαρις (1206-1222) 
1. "Αργυρό τραχύ αναμνηστικό της στέψης 

Ε: Ή Παναγία καί ό Άγιος Θεόδωρος 1 
Π: Ό Χριστός στέφει τόν αυτοκράτορα, ό όποιος κρατάει σκήπτρο καί πατριαρχικό 

σταυρό. 
2. "Αργυρό τραχύ 

Ε: Μετωπική προτομή του Χριστού Εμμανουήλ 
Π: "Ο Άγιος Θεόδωρος καί ό αυτοκράτορας όρθιοι, κρατούν ανάμεσα τους πατριαρχικό 

σταυρό 
3. "Αργυρό τραχύ 

Ε: Ένθρονος Χριστός 
Π: Ό Άγιος Θεόδωρος καί ό αυτοκράτορας κρατούν ανάμεσα τους λάβαρο 

4. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Μετωπική προτομή τού Χριστού 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος, κρατάει σκήπτρο καί σταυρό πάνω σέ σφαίρα 

5. Χάλκινο τραχύ 
όμοιο μέ τό αργυρό αριθ. 2 

Β) 'Ιωάννης Δούκας Βατατζής (1222-1254) 
6. Χρυσό ύπέρπυρρ 

Ε: Ό Χριστός ενθρονος 
Π: Μετωπικές προτομές τής Παναγίας καί τού αυτοκράτορα, κρατούν ανάμεσα τους 

πατριαρχικό σταυρό 
7. Χρυσό ύπέρπυρο 

Ε: Ό Χριστός ενθρονος 
Π : Ή Παναγία ευλογεί τόν αυτοκράτορα 
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8. Χ ρ υ σ ό ύ π έ ρ π υ ρ ο 
δμοιο μέ τό προηγούμενο 

9. Άργυρο τραχύ 
Ε: Ή Παναγία ένθρονη 
Π: Ό Χριστός στέφει τόν αυτοκράτορα 

10. 'Αργυρό τραχύ 
Ε: Ό Χριστός όρθιος 
Π: Ό "Αγιος Θεόδωρος καί ό αυτοκράτορας κρατούν ανάμεσα τους πατριαρχικό σταυρό 

11. 'Αργυρό τραχύ 
Ε: Ή Παναγία ενθρονη κρατεί στό στήθος της προτομή του Χριστού 
Π: "Ο αυτοκράτορας όρθιος μέ στρατιωτική στολή κρατάει λάβαρο καί ξίφος 

12. 'Αργυρό τραχύ 
όμοιο μέ τό προηγούμενο 

13. 'Αργυρό τραχύ 
Ε: Ό Χριστός ένθρονος 
Π: Ό αυτοκράτορας καί ό "Αγιος Κωνσταντίνος κρατούν άναμέσά τους λάβαρο 

14. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Μετωπική προτομή τού Χριστού 
Π: "Ο "Αγιος Κωνσταντίνος καί ό αυτοκράτορας κρατούν ανάμεσα τους πατριαρχικό 

σταυρό 
15. Χάλκινο τραχύ 

Ε: Ό "Αγιος Δημήτριος κρατάει λόγχη καί ασπίδα 
Π: Ό αυτοκράτορας ενθρονος 

16. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ή Παναγία σέ στάση δέησης 
Π: Ό "Αγιος Θεόδωρος καί ό αυτοκράτορας κρατούν πατριαρχικό σταυρό πού καταλήγει 

σέ αιχμή λόγχης 
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17. Χ ά λ κ ι ν ο τραχύ 
Ε: "Ορθιος Χριστός 
Π: Ή Παναγία καί ό αυτοκράτορας κρατούν ανάμεσα τους πατριαρχικό σταυρό 

18. Χάλκινο τέταρτηρό 
Ε: Προτομή τού 'Αγίου Γεωργίου 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος κρατάει λάβαρο καί ανεξικακία 

19. Χ ά λ κ ι ν ο τεταρτηρό 
Ε: Τό γράμμα Β (βασιλεύς) 
Π: Ό αυτοκράτορας ενθρονος 

20 
Γ) Θεόδωρος Β' Λάσκαρις (1254-1258) 

20. Χρυσό ύπέρπυρο 
Ε: Ένθρονος Χριστός 
Π: Ή Παναγία ευλογεί τόν αυτοκράτορα 

21. 'Αργυρό τραχύ 
Ε: Ό "Αγιος Τρύφων 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος, κρατάει σκήπτρο καί σταυρό πάνω σέ σφαίρα 

22. 'Αργυρό τραχύ 
όμοιο μέ τό προηγούμενο 

23. 'Αργυρό τραχύ 
Ε: Ό Χριστός ενθρονος 
Π: Ό αυτοκράτορας καί ό "Αγιος Τρύφων κρατούν ανάμεσα τους λάβαρο 

24. "Αργυρό τραχύ 
Ε: Ό Χριστός όρθιος 
Π: Ό αυτοκράτορας καί στρατιωτικός άγιος (Άγιος Γεώργιος;) κρατούν ανάμεσα τους 

πατριαρχικό σταυρό 
25. Χάλκινο τραχύ 

Ε: Ό Άγιος Θεόδωρος όρθιος κρατάει λόγχη καί ασπίδα 

Π : Ό αυτοκράτορας όρθιος κρατάει λάβαρο καί σταυρό πάνω σέ σφαίρα 
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26. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ό Χριστός όρθιος 
Π: Ή Παναγία ευλογεί τόν αυτοκράτορα 

27. Χάλκινο τέταρτηρό 
Ε: Κρίνος σχηματοποιημένος 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος 

28. Χάλκινο τέταρτη ρό 
όμοιο μέ τό προηγούμενο 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α) Θεόδωρος Άγγελος Δούκας (1222-1230) 
29. 'Αργυρό τραχύ 

Ε: Ή Παναγία Άγιοσορίτισσα όρθια σέ στάση δέησης 
Π: Ό "Αγιος Δημήτριος παραδίδει στον αυτοκράτορα τό κάστρο της Θεσσαλονίκης 

30. 'Αργυρό τραχύ 
Ε: Ή Παναγία ένθρονη 
Π: Ό Χριστός στέφει τόν αυτοκράτορα 

31. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ή Παναγία ένθρονη 
Π: Ό "Αγιος Θεόδωρος καί ό αυτοκράτορας κρατούν ανάμεσα τους λάβαρο πού 

καταλήγει σέ σταυρό μέσα σέ κύκλο 
32. Χάλκινο τραχύ 

Ε: Ό Χριστός ένθρονος 
Π: Ό Άγιος Δημήτριος ευλογεί τόν αυτοκράτορα 

33. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ό Χριστός ένθρονος 
Π: Ό αρχάγγελος Μιχαήλ καί ό αυτοκράτορας κρατούν τό κάστρο της Θεσσαλονίκης 
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34. Χάλκινο τέταρτηρό 
Ε: Μετωπικές προτομές τού αυτοκράτορα καί τού 'Αγίου Δημητρίου, ανάμεσα τους 

διακοσμημένος πατριαρχικός σταυρός 
Π: (Επιγραφή σέ σύντμηση) Θεόδωρος έν Χριστώ τω Θεώ πιστός βασιλεύς καί 

αυτοκράτωρ Ρωμαίων ό Δούκας 

Β) Μανουήλ "Αγγελος Δούκας (1230-1237) 
35. 'Αργυρό τραχύ 

Ε: Ή Παναγία ενθρονη 
Π: Ό αυτοκράτορας καί ό αρχάγγελος Μιχαήλ κρατούν ανάμεσα τους σταυρό πού 

καταλήγει σέ κουκουνάρι 
36. Χάλκινο τραχύ 

Ε: Ό 'Αρχάγγελος Μιχαήλ μέ μεγάλες φτερούγες 
Π: Ό "Αγιος Δημήτριος καί ό αυτοκράτορας κρατούν ανάμεσα τους τό κάστρο της 

Θεσσαλονίκης 
37. Χάλκινο τραχύ 

Ε: Προτομή μετωπική τού 'Αγίου Δημητρίου 
Π: Ό Χριστός στέφει τόν αυτοκράτορα 

38. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Προτομή τού Χριστού 
Π: Ό "Αγιος Κωνσταντίνος ευλογεί τόν αυτοκράτορα 

39. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Προτομή τού 'Αρχάγγελου Μιχαήλ 
Π: Ό "Αγιος Κωνσταντίνος καί ό αυτοκράτορας κρατούν ανάμεσα τους πατριαρχικό 

σταυρό 
40. Χάλκινο τραχύ 

Ε: Ή Παναγία ενθρονη 
Π: Ό 'Αρχάγγελος Μιχαήλ καί ό αυτοκράτορας κρατούν ανάμεσα τους λάβαρο 
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Γ) 'Ιωάννης "Αγγελος Δούκας (1237-1244) 
4 1 . Χ ά λ κ ι ν ο τ ρ α χ ύ 

Ε: Προτομή τοϋ 'Αρχάγγελου Μιχαήλ 
Π: Ό "Αγιος Δημήτριος καί ό αυτοκράτορας κρατοϋν ανάμεσα τους λάβαρο 

42. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Κεφάλι από Σεραφείμ 
Π: Ό "Αγιος Δημήτριος καί ό αυτοκράτορας κρατούν ανάμεσα τους σταυρό 

43. Χάλκινο τραχύ 
Ε: 'Ημισέληνος μέ άστρα καί σταυρούς 
Π: Ό αυτοκράτορας μέ σκήπτρο καί σταυρό πάνω σέ σφαίρα 

44. Χάλκινο τεταρτηρό 
Ε: Ό "Αγιος Δημήτριος μέ ασπίδα καί λόγχη 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος κρατάει λάβαρο καί ανεξικακία 

Δ) Ή Θεσσαλονίκη μετά την υποταγή της στην αυτοκρατορία της 
Νικαίας (1242) 

45. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Προτομή τού αρχάγγελου Μιχαήλ 
Π: Ό αυτοκράτορας 'Ιωάννης Δούκας Βατατζής στέφει δεσπότη τόν Ιωάννη Άγγελο 

Δούκα 

Ε) Ιωάννης Δούκας Βατατζής (Νομισματοκοπείο Θεσσαλονίκης) (1242 
1254) 

46. 'Αργυρό τραχύ 
Ε: Ή Παναγία ενθρονη Iji 
Π: Ό αυτοκράτορας καί ό "Αγιος Δημήτριος κρατούν ανάμεσα τους λάβαρο — 

47. Χάλκινο τραχύ fe I ; 
Ε: Προτομή τού 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ ^ΗΝ. 
Π: Ό αυτοκράτορας ένθρονος κρατάει σταυρό καί ανεξικακία 
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Ή Βυζαντινή νομισματοκοπία καί τά χαρακτηριστικά της (1204-1453) 

4 8 . Χ ά λ κ ι ν ο τ ρ α χ ύ 
Ε: Ή Παναγία ένθρονη 
Π: Ό "Αγιος Δημήτριος καί ό αυτοκράτορας κρατούν ανάμεσα τους πατριαρχικό σταυρό 

49. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ή Παναγία σέ στάση δέησης 
Π: Ό Άγιος Δημήτριος καί ό αυτοκράτορας κρατούν ανάμεσα τους λάβαρο 

50. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Προτομή μετωπική του Χρίστου 
Π: Ό "Αγιος Δημήτριος καί ό αυτοκράτορας κρατούν ανάμεσα τους τό Κάστρο της 

Θεσσαλονίκης 

ΣΤ) Θεόδωρος Β' Λάσκαρις (Νομισματοκοπείο Θεσσαλονίκης) (1254 
1258) 

51. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Σταυρός 
Π: Ό Άγιος Δημήτριος καί ό αυτοκράτορας κρατούν ανάμεσα τους τό κάστρο της 

Θεσσαλονίκης 
52. Χάλκινο τραχύ 

δμοιο μέ τό προηγούμενο 

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ) ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

50 

51 

52 

Α) Μιχαήλ Α' Δούκας (1204-1215) 
53. 'Αργυρό τραχύ 

Ε: Νεανική προτομή του Χρίστου μετωπικά 
Π: Ό ηγεμόνας όρθιος κρατάει σκήπτρο μέ σταυρό καί ανεξικακία 



Ή Βυζαντινή νομισματοκοπία και τά χαρακτηριστικά της (1204-1453) 

Β) Μιχαήλ Β' Δούκας (1231-1268) 
54. Χάλκινο τραχύ ĵ £5>3ft&-

Ε: Μετωπική προτομή του Χριστού 
Π: Ό 'Αρχάγγελος Μιχαήλ ευλογεί τόν ηγεμόνα 
(Νομισματικό Μουσείο Αθηνών) 

Η ΡΟΔΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΓΑΒΑΛΑ (1204-1249) 55 

Λέων Γαβαλας (1204-1240) 
55. Τεταρτηρό χάλκινο 

* E: KAICAP Ο TABAAAC 
* Π : Ο AOYAOC ΤΟΥ Β ΑΣΙΛΕΩΟ 

Ιωάννης Γαβαλάς (1240-1249) 
56. Τεταρτηρό χάλκινο 

Ε: ΙΩ Ο ΓΑΒΑΛΑΣ 
Π: Ο ΑΥΘΕΝΤΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 
(1204-1205) 

57. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Όρθιος Χριστός 

* Π: Ό Θεόδωρος Μαγκαφάς κρατάει πατριαρχικό σταυρό 
58. Χάλκινο τραχύ 

όμοιο μέ τό προηγούμενο 
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Ή Βυζαντινή νομισματοκοπια και τά χαρακτηριστικά της (1204-1453) 

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 
(1204-1261) 

59. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ό Χριστός ενθρονος 
Π: Ό αυτοκράτορας μέ ξίφος καί σταυρό πάνω σέ σφαίρα 

60. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ό Χριστός ενθρονος 
Π: Ό αυτοκράτορας κρατεί λάβαρο καί σταυρό πάνω σέ σφαίρα 

61. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ή Παναγία ενθρονη 
Π: Ό αυτοκράτορας ενθρονος 

62. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ή Παναγία σέ στάση δέησης 
Π: Οί "Αγιοι Πέτρος καί Παύλος 

63. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Προτομή του Χριστού 
Π: Ό 'Αρχάγγελος Μιχαήλ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΈΣ ΚΟΠΈΣ 

Ί β ά ν Β Ά σ έ ν (1218-1241) 
64. Χάλκινο τραχύ 

Ε: Προτομή του Χριστού 
Π: Ό βασιλιάς καί ό "Αγιος Δημήτριος κρατούν ανάμεσα τους λάβαρο πού καταλήγει σέ 

άστρο 
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Ή Βυζαντινή νομισματοκοπία καί τά χαρακτηριστικά της (1204-1453) 

ΣΈΡΒΙΚΕΣ ΚΟΠΈΣ 

Στέφανος Ραδοσλάβ (1228-1233) 
65. Χάλκινο τραχύ 

Ε: Ό Χριστός ενθρονος 
Π : Ό τσάρος καί ό "Αγιος Κωνσταντίνος κρατούν ανάμεσα τους πατριαρχικό σταυρό 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 
Α) 'Ανδρόνικος Α' Πδος (1222-1235) 

66. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ή Παναγία ενθρονη 
Π: Ό Χριστός στέφει τόν αυτοκράτορα 

67. Χάλκινο τραχύ 
δμοιο μέ τό προηγούμενο 

68. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ό "Αγιος Ανδρόνικος όρθιος 
Π: Ή Παναγία όρθια κρατάει τόν Χριστό μπροστά της 

Β) 'Ιωάννης Α' Κομνηνός (1235-1238) 
69. 'Αργυρό άσπρο 

* Ε: Ό "Αγιος Ευγένιος 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος κρατάει λάβαρο καί ανεξικακία 

70. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Μετωπική προτομή τού Χριστού 
Π: Ό αυτοκράτορας μέ σκήπτρο καί σταυρό πάνω σέ σφαίρα 

Γ) Μανουήλ Α' Κομνηνός (1238-1263) 
71.'Αργυρό τραχύ 

Ε : Ή Παναγία ένθρονη 
Π: Ό αυτοκράτορας κρατάει λάβαρο καί ανεξικακία 
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Ή Βυζαντινή νομισματοκοπία και τά χαρακτηριστικά της (1204-1453) 

72. 'Αργυρό άσπρο 
Ε: Ό "Αγιος Ευγένιος 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος κρατάει λάβαρο καί ανεξικακία 

73. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Προτομή τοΰ 'Αγίου Ευγένιου μετωπικά 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος κρατάει λάβαρο καί ανεξικακία 

Δ) Γεώργιος Κομνηνός (1266-1280) 
74. Χάλκινο τραχύ 

Ε: Προτομή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος κρατάει λάβαρο καί σταυρό πάνω σέ σφαίρα 

75. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Προτομή του 'Αγίου Γεωργίου 
Π: Ό Άγιος Ευγένιος καί ό αυτοκράτορας κρατούν ανάμεσα τους σταυρό 

Ε) Ιωάννης Β' Κομνηνός (1280-1297) 
76. 'Αργυρό άσπρο 

Ε: Ό "Αγιος Ευγένιος 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος κρατάει λάβαρο καί σταυρό πάνω σέ σφαίρα 

77. 'Αργυρό άσπρο 
όμοιο μέ τό προηγούμενο 

78. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Προτομή τοΰ 'Αγίου Ευγένιου 
Π: Προτομή τού αυτοκράτορα πού κρατάει σκήπτρο καί σταυρό πάνω σέ σφαίρα 

79. Χάλκινο τραχύ 
όμοιο μέ τό προηγούμενο όμως ό αυτοκράτορας αντί σκήπτρο κρατάει σταυρό 

80. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ό Χριστός ένθρονος 
Π: Ή Παναγία ευλογεί τό ν αυτοκράτορα 
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Ή Βυζαντινή νομισματοκοπια και τά χαρακτηριστικά της (1204-1453) 

ΣΤ) Θεοδώρα Κομνηνή (1285) 
81. Ά ρ γ υ ρ ο άσπρο 

Ε: Ό "Αγιος Ευγένιος 
Π : Ή αυτοκράτειρα όρθια κρατάει σταυρό πάνω σέ σφαίρα 

Ζ) 'Ιωάννης Β' καί 'Αλέξιος Β' Κομνηνός (1297) 
82. 'Αργυρό ασπρο 

Ε: Ό "Αγιος Ευγένιος 
Π: Οί δύο αυτοκράτορες όρθιοι- ό 'Ιωάννης κρατάει λάβαρο ένώ ό 'Αλέξιος σκήπτρο 

Η) 'Αλέξιος Γ' Κομνηνός (1297-1330) 
83. 'Αργυρό άσπρο 

Ε: Ό "Αγιος Ευγένιος έφιππος κρατάει σκήπτρο μέ σταυρό 
Π: Ό αυτοκράτορας έφιππος κρατάει σκήπτρο 

84. 'Αργυρό ασπρο 
όμοιο μέ τό προηγούμενο 

Θ) 'Ανδρόνικος Γ' Κομνηνός (1330-1332) 
85. 'Αργυρό άσπρο 

όμοιο μέ τό προηγούμενα 

Ι) Μανουήλ Β' Κομνηνός (1332) 
86. Ά ρ γ υ ρ ο ν άσπρο 

όμοιο μέ τά προηγούμενα. Πρόκειται γιά τό μοναδικό γνωστό νόμισμα τοΰ αυτοκράτορα 
αυτού. 

ΙΑ) Βασίλειος Α' Κομνηνός (1332-1340) 
*87. 'Αργυρό άσπρο 

όμοιο μέ τά προηγούμενα 
88. 'Αργυρό άσπρο 

όμοιο μέ τά προηγούμενα 
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Ή Βυζαντινή νομισματοκοπία και τά χαρακτηριστικά της (1204-1453) 

IB) Αλέξιος Γ' Κομνηνός (1349-1390) 
89. 'Αργυρό άσπρο 

όμοιο μέ τά προηγούμενα 
90. 'Αργυρό άσπρο 

όμοιο μέ τά προηγούμενα 

ΙΓ) Μανουήλ Γ' Κομνηνός (1390-1417) 
91.'Αργυρό άσπρο 

δμοιο μέ τά προηγούμενα 
92. 'Αργυρό άσπρο 

όμοιο μέ τά προηγούμενα 

ΙΔ) 'Αλέξιος Δ' Κομνηνός (1417-1446) 
93. 'Αργυρό άσπρο 

δμοιο μέ τά προηγούμενα 
94. 'Αργυρό άσπρο 

δμοιο μέ τά προηγούμενα 

ΙΕ) 'Ιωάννης Δ' Κομνηνός (1446-1458) 
95. 'Αργυρό άσπρο 

δμοιο μέ τά προηγούμενα 

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ 

Αα) Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος (1259-1282) 
96. Χρυσό ύπέρπυρο 

Ε: Ή Παναγία Ενθρονη κρατάει τόν Χριστό επάνω της 
Π: Ό αυτοκράτορας γονατιστός εμπρός άπό τόν ένθρονο Χριστό, επάνω άπό τόν 

αυτοκράτορα ό 'Αρχάγγελος Μιχαήλ 
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Ή Βυζαντινή νομισματοκοπία καί τά χαρακτηριστικά της (1204-1453) 

97. Χρυσό ύπέρπυρο 
Ε: Ή Παναγία σέ στάση δέησης ανάμεσα στά τείχη της Κωνσταντινούπολης 
Π: "Ομοιο μέ τό προηγούμενο 

98. Χρυσό ύπέρπυρο 
όμοιο μέ τό προηγούμενο 

99. 'Αργυρό τραχύ 
όμοιο μέ τό χρυσό ύπέρπυρο αριθ. 96 τού καταλόγου 

100. 'Αργυρό τραχύ 
όμοιο μέ τό προηγούμενο 

101. 'Αργυρό τραχύ 
Ε: Ή Παναγία ενθρονη 
Π: Ό Αρχάγγελος Μιχαήλ ευλογεί τόν αυτοκράτορα 

102. 'Αργυρό τραχύ 
Ε: Προτομή τού 'Αρχάγγελου Μιχαήλ 
Π: Ό Χριστός ευλογεί τόν αυτοκράτορα 

103. 'Αργυρό τραχύ 
Ε: Προτομή τής Παναγίας σέ στάση δέησης 
Π: Ό Χριστός ευλογεί τόν αυτοκράτορα 

104. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ή Παναγία ενθρονη 

Π: Ό αυτοκράτορας γονατιστός εμπρός άπό τόν ένθρονο Χριστό, επάνω άπό τόν 
αυτοκράτορα ό Αρχάγγελος Μιχαήλ 

105. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ή Παναγία ενθρονη 
Π: Ό 'Αρχάγγελος Μιχαήλ ευλογεί τόν αυτοκράτορα 

106. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ό "Αγιος Δημήτριος όρθιος κρατάει λόγχη καί ασπίδα 

Π: Ή Παναγία ευλογεί τόν αυτοκράτορα 
107. Χάλκινο τραχύ 

Ε: Ό 'Αρχάγγελος Μιχαήλ 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος κρατάει σκήπτρο καί ανεξικακία 

^ ; Γ ^ . 
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Ή Βυζαντινή νομισματοκοπία καί τά χαρακτηριστικά της (1204-1453) 

108. Χ ά λ κ ι ν ο τ ρ α χ ύ 
Ε: Ό 'Αρχάγγελος Μιχαήλ 
Π: Ό αυτοκράτορας ενθρονος κρατάει σκήπτρο μέ σταυρό καί σταυρό επάνω σέ σφαίρα 

109. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ό 'Αρχάγγελος Μιχαήλ 
Π: Προτομές τού αυτοκράτορα καί τού 'Αγίου Δημητρίου, κρατούν ανάμεσα τους λάβαρο 

μέ σταυρό μέσα σέ κύκλο (νομισματοκοπείο Θεσσαλονίκης) 
110. Χάλκινο τραχύ 

Ε: Σχηματοποιημένος κρίνος 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος κρατάει σταυρό, στό πεδίο αριστερά σχηματοποιημένος κρίνος 

(νομισματοκοπείο Θεσσαλονίκης) 
111. Χάλκινο τραχύ 

Ε: Μεγάλο άστρο 
Π: Προτομές τής Παναγίας καί τού αυτοκράτορα πού κρατούν ανάμεσα τους πατριαρχικό 

σταυρό (νομισματοκοπείο Θεσσαλονίκης) 

Αβ) Συμβασιλεία Μιχαήλ Η' καί Ανδρόνικου Β' (1272-1282) 
112. 'Αργυρό τραχύ 

Ε: Ό "Άγιος Γεώργιος όρθιος κρατάει λόγχη 
Π: Προτομή τού 'Αρχάγγελου Μιχαήλ στό επάνω πεδίο πού ευλογεί τους δύο 

αυτοκράτορες 
113. 'Αργυρό τραχύ 

Ε: Προτομή τού 'Αγίου Νικολάου 
Π: Οί δύο αυτοκράτορες κρατούν ανάμεσα τους πατριαρχικό σταυρό, στό επάνω πεδίο 

προτομή τού Χριστού 
114. Χάλκινο τραχύ 

δμοιο μέ τό προηγούμενο 
115. Χάλκινο τραχύ 

Ε: Προτομή τού 'Αγίου Δημητρίου 
Π: Προτομές των δύο αυτοκρατόρων πού κρατούν ανάμεσα τους ξίφος. Στό επάνω πεδίο 

φτερωτή προτομή τού 'Αρχάγγελου Μιχαήλ 
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Β) 'Ανδρόνικος Β' (1282-1328) 
Βα) "Ως μόνος αυτοκράτορας (1282-1295) 

116. Χρυσό ύπέρπυρο 
Ε: Ή Παναγία μέσα στά τείχη της Κωνσταντινούπολης j g B i 
Π: Ό αυτοκράτορας γονατιστός εμπρός στον Χριστό πού τόν ευλογεί vt*^ 

117. Χρυσό ύπέρπυρο 
δμοιο μέ τό προηγούμενο -.? w , 

118. 'Αργυρό τορνέσιο \ , > 
Ε: Σταυρός πού περιβάλλεται άπό κυκλική επιγραφή 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος μέ σκήπτρο καί ανεξικακία 

119. 'Αργυρό τορνέσιο 
δμοιο μέ τό προηγούμενο 

120. Χάλκινο τραχύ 
δμοιο μέ τά ύπέρπυρα 116 καί 117 

121. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ή Παναγία ένθρονη 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος κρατάει σκήπτρο μέ σταυρό καί σταυρό επάνω σέ σφαίρα 

122. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Προτομή τοΰ 'Αγίου Δημητρίου 

Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος κρατάει άπό ένα κρίνο στό κάθε χέρι (νομισματοκοπείο 
Θεσσαλονίκης) 

123. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Προτομή του 'Αγίου Δημητρίου 
Π: Προτομή τοΰ αυτοκράτορα μέ φτεροΰγες πού κρατάει σκήπτρο (νομισματοκοπείο 

Θεσσαλονίκης) 
124. Χάλκινο τέταρτηρό 

Ε: Προτομή τής Παναγίας 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος κρατάει σκήπτρο καί σφαίρα μέ σταυρό 

125. Χάλκινο τεταρτηρό 
Ε: Προτομή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου 
Π: Προτομή τοΰ αυτοκράτορα πού κρατάει σταυρό καί σφαίρα 
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Ή Βυζαντινή νομισματοκοπία και τά χαρακτηριστικά της (1204-1453) 

Ββ) Συμβασιλεία 'Ανδρόνικου Β και Μιχαήλ Θ' (1295-1320) 
126. Χρυσό ύπέρπυρο 

Ε: Ή Παναγία μέσα στα τείχη της Κωνσταντινούπολης 
Π: Ό Χριστός όρθιος στό μέσο, ευλογεί τους δύο αυτοκράτορες πού γονατίζουν 

127. Χρυσό ύπέρπυρο 
όμοιο μέ τό προηγούμενο 

128. 'Αργυρό βασιλικό 
Ε: Ό Χριστός ενθρονος 
Π: Οί δύο αυτοκράτορες όρθιοι κρατούν ανάμεσα τους πατριαρχικό σταυρό 

129. 'Αργυρό βασιλικό 
όμοιο μέ τό προηγούμενο· αντί τοΰ πατριαρχικού σταυρού οί αυτοκράτορες κρατούν απλό 
σταυρό 

130. 'Αργυρό βασιλικό 
όμοιο, οί αυτοκράτορες κρατούν ανάμεσα τους λάβαρο 

131. 'Αργυρό βασιλικό 
όμοιο μέ τό προηγούμενο 

132. 'Αργυρό τορνέσιο 
Ε: Σταυρός πού περιβάλλεται άπό κυκλική επιγραφή 
Π: Οί δύο αυτοκράτορες κρατούν ανάμεσα τους σταυρό 

133. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ή Παναγία σέ στάση δέησης 
Π: Οί δύο αυτοκράτορες κρατούν ανάμεσα τους σταυρό 

134. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Τό μονόγραμμα τών Παλαιολόγων 
Π: Οί προτομές τών δύο αυτοκρατόρων πού κρατούν ανάμεσα τους λάβαρο πού καταλήγει 

σέ κρίνο 
135. Χάλκινο τραχύ 

Ε: Προτομή τού Χριστού 
Π: Οί δύο αυτοκράτορες κρατούν ανάμεσα τους σταυρό 
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Ή Βυζαντινή νομισματοκοπία και τά χαρακτηριστικά της (1204-1453) 

136. Χ ά λ κ ι ν ο τέταρτη ρό 
* Ε: Τό μονόγραμμα των Παλαιολόγων 

Π: Οί δύο αυτοκράτορες κρατούν λάβαρο, κυκλική επιγραφή στην περιφέρεια τοΰ 
νομίσματος 

137. Χάλκινο τέταρτη ρό 
όμοιο μέ τό προηγούμενο 

138. Χάλκινο τέταρτη ρό 
Ε: Σταυρός μέ κυκλική επιγραφή 
Π: Οί δύο αυτοκράτορες κρατούν ανάμεσα τους λάβαρο 

139. Χάλκινο τέταρτη ρό 
Ε: Προτομή τοΰ Χριστού μέ κυκλική επιγραφή 
Π: Οί δύο αυτοκράτορες κρατούν ανάμεσα τους λάβαρο 

140. Χάλκινο τέταρτη ρό 
Ε: Σταυρός μέ αστέρια 
Π: Οί δύο αυτοκράτορες κρατοΰν ανάμεσα τους λάβαρο 

141. Χάλκινο τεταρτηρό 
Ε:Β καί Β 
Π: Οί δύο αυτοκράτορες κρατούν ανάμεσα τους λάβαρο 

142. Χάλκινο τεταρτηρό 
* Ε: Σταυρός μέ τέσσερα Β 

Π: Οί δύο αυτοκράτορες κρατούν ανάμεσα τους λάβαρο, κυκλική επιγραφή 

Βγ) Συμβασιλεία 'Ανδρόνικου Β' καί 'Ανδρόνικου Γ' (1325-1328) 
143. Χρυσό ύπέρπυρο 

Ε: Ή Παναγία μέσα στά τείχη της Κωνσταντινούπολης 
Π: Ό Χριστός όρθιος στό μέσον ευλογεί τους δύο αυτοκράτορες πού γονατίζουν 

144. Χρυσό ύπέρπυρο 
όμοιο μέ τό προηγούμενο 

145. 'Αργυρό βασιλικό 
Ε: Ό 'Ανδρόνικος Β' όρθιος κρατάει σκήπτρο καί ανεξικακία 
Π: Ό 'Ανδρόνικος Γ' όρθιος κρατάει σταυρό καί σφαίρα μέ σταυρό 
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Ή Βυζαντινή νομισματοκοπια καί τά χαρακτηριστικά της (1204-1453) 

Γα) 'Ανδρόνικος Γ' (1328-1341) 
146. 'Αργυρό βασιλικό 

Ε: "Ο Χριστός ένθρονος 
* Π: Ό αυτοκράτορας καί ό "Αγιος Δημήτριος όρθιοι 

147. 'Αργυρό βασιλικό 
όμοιο μέ τό προηγούμενο 

148. 'Αργυρό βασιλικό 
Ε: Ό "Αγιος Δημήτριος όρθιος κρατάει λόγχη καί ασπίδα, στό αριστερό πεδίο κρίνος 

σχη ματοποιη μένος 
Π: Ό αυτοκράτορας καί ή Παναγία όρθιοι 

149. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Ό "Αγιος Δημήτριος όρθιος κρατάει λόγχη καί ασπίδα 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος κρατάει σκήπτρο καί σφαίρα μέ σταυρό 

150. Χάλκινο τραχύ 
όμοιο μέ τό προηγούμενο 

151. Χάλκινο τραχύ 
Ε: Προτομή τού 'Αγίου Δημητρίου 
Π: "Ο αυτοκράτορας κρατάει δύο πατριαρχικούς σταυρούς 

Γβ) 'Ανδρόνικος Γ', "Αννα της Σαβοΐας καί Ιωάννης Ε' (περίπου 1340 ;) 
152. Χρυσό ύπέρπυρο 

Ε: Ό αυτοκράτορας γονατιστός εμπρός στον Χριστό, πού τόν ευλογεί 
* Π: Ή "Αννα της Σαβοΐας καί ό 'Ιωάννης Ε' όρθιοι 

153. Χρυσό ύπέρπυρο 
όμοιο μέ τό προηγούμενο 

154. 'Αργυρό βασιλικό 
όμοιο μέ τά προηγούμενα ύπέρπυρα 

155. 'Αργυρό βασιλικό 
όμοιο μέ τό προηγούμενο 
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Ή Βυζαντινή νομισματοκοπια και τά χαρακτηριστικά της (1204-1453) 

Δ ) 'Ιωάννης Ε' (1341-1352) 
Δα) Περίοδος εμφυλίων πολέμων (1341-1347) 

156. 'Αργυρό βασιλικό της στέψης του Ιωάννη Ε' (1341) 
* Ε: Ό Χριστός στέφει τόν 'Ιωάννη Ε' 

Π: Ή Παναγία στέφει την άντιβασίλισσα "Αννα της Σαβοΐας 
Πρόκειται γιά τό μοναδικό γνωστό νόμισμα της στέψης τοΰ 'Ιωάννη Ε' 

157. 'Αργυρό βασιλικό 
Ε: Ό Χριστός ενθρονος 
Π: Ή "Αννα της Σαβοΐας αριστερά καί ό 'Ιωάννης Ε' δεξιά 

158. 'Αργυρό βασιλικό 
Ε: Ό Χριστός ενθρονος 
Π: Ό 'Ιωάννης Ε' αριστερά καί ή Άννα της Σαβοΐας δεξιά 

159. 'Αργυρό βασιλικό 
Π: Ή Παναγία καί ό "Αγ. Δημήτριος 
Π: Ό 'Ιωάννης Ε' καί ή Άννα της Σαβοΐας κρατούν ανάμεσα τους σταυρό 

Δβ) Συμβασιλεία Ιωάννη Ε' Παλαιολόγου καί Ιωάννη ΣΤ' 
Καντακουζηνού (1347-52) 

160. Χρυσό ύπέρπυρο 
Ε: Ή Παναγία ανάμεσα στά τείχη της Κωνσταντινούπολης 

* Π: Ό Χριστός στό μέσο ευλογεί τους δύο γονατιστούς αυτοκράτορες 
161. Χρυσό ύπέρπυρο 

όμοιο μέ τό προηγούμενο 
Πρόκειται γιά τά τελευταία χρυσά νομίσματα πού κόπηκαν στή Βυζαντινή αυτοκρατορία 

162. 'Αργυρό βασιλικό 
* Ε: Ό Χριστός όρθιος σέ δόξα 
* Π: Οί δύο αυτοκράτορες όρθιοι κρατούν σκήπτρο 

163. 'Αργυρό βασιλικό 163 
όμοιο μέ τό προηγούμενο 

164. 'Αργυρό βασιλικό 
Ε: Ό Άγιος 'Ιωάννης ό Πρόδρομος κρατάει σταυρό 
Π: Οί δύο αυτοκράτορες κρατούν ανάμεσα τους σταυρό 
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Ή Βυζαντινή νομισματοκοπία και 

Ε) Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός (1353-1354) 
165. 'Αργυρό βασιλικό 

Ε: Ό Χριστός ένθρονος 
Π: Ό αυτοκράτορας καί ό "Αγιος Δημήτριος 

ΣΤ) Ματθαίος Καντακουζηνός (1354) 
166. 'Αργυρό βασιλικό 

Ε: Ό Χριστός όρθιος ευλογεί τόν "Αγιο Δημήτριο 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος κρατάει σκήπτρο καί ανεξικακία 
Πρόκειται γιά τό μοναδιθό γνωστό νόμισμα τοΰ Ματθαίου Καντακουζηνού 

Ζ) Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος (1354-1391) 
167. 1/2 άργυρο ύπέρπυρο ή 1 σταυράτο 

Ε: Προτομή τοΰ Χριστού 
Π: Προτομή τοΰ αυτοκράτορα μέσα σέ διπλή κυκλική επιγραφή 

168. 1/2 άργυρο ύπέρπυρο ή 1 σταυράτο 
δμοιο μέ τό προηγούμενο 

169. 1/16 άργυρο ύπέρπυρο ή 1/8 σταυράτο 
Ε: Προτομή τοΰ Χρίστου 
Π: Προτομή του αυτοκράτορα 

170. 1/16 'Αργυρό ύπέρπυρο ή 1/8 σταυράτο 
δμοιο μέ τό προηγούμενο 

Η) 'Ανδρόνικος Δ' (1376-1379) 
171. 1/16 άργυρο ύπέρπυρο ή 1/8 σταυράτο 

Ε: Ό Χριστός ενθρονος 
Π: Ό αυτοκράτορας κρατάει σταυρό 

Θ) Μανουήλ Β' (1391-1423) 
172. 1/12 άργυρο ύπέρπυρο ή 1 σταυράτο 

Ε: Προτομή του Χριστού 
Π: Προτομή τοΰ αυτοκράτορα μέσα σέ διπλή κυκλική επιγραφή 

τά χαρακτηριστικά της (1204-1453) 
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Ή Βυζαντινή νομισματοκοπία και τά χαρακτηριστικά της (1204-1453) 

173. 1/2 αργυρό ύπέρπυρο ή 1 σταυράτο 
όμοιο μέ τό προηγούμενο 

174. 1/4 άργυρο ύπέρπυρο ή 1/2 σταυράτο 
Ε: Προτομή τού Χρίστου 
Π: Προτομή τού αυτοκράτορα μέσα σέ κυκλική επιγραφή 

175. 1/4 άργυρο ύπέρπυρο ή 1/2 σταυράτο 
δμοιο μέ τό προηγούμενο 

176. 1/16 άργυρο ύπέρπυρο ή 1/8 σταυράτο 
Ε: Προτομή τού Χριστού 
Π: Προτομή τού αυτοκράτορα 

177. 1/16 άργυρο ύπέρπυρο ή 1/8 σταυράτο 
δμοιο μέ τό προηγούμενο 

178. Χάλκινο τορνέσιο 
Ε: Οί "Αγιοι Κωνσταντίνος καί Ελένη 
Π: Προτομή τού αυτοκράτορα μέσα σέ κυκλική επιγραφή 

179. Χάλκινο τορνέσιο 
Ε: Έφιππος άγιος 
Π: Προτομή τού αυτοκράτορα 

180. Χάλκινο φολλερό 
Ε: Χριστός μέσα σέ φωτεινό κύκλο 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος 

Ι)'Ιωάννης Ζ'(1399-1402) 
181. 1/4 αργυρό ύπέρπυρο ή 1/2 σταυράτο 

Ε: Ό "Αγιος Δημήτριος έφιππος 
Π: Προτομή τού αυτοκράτορα μέσα σέ κυκλική επιγραφή 

182. 1/4 άργυρο ύπέρπυρο ή 1/2 σταυράτο 
Ε: Προτομή τού Χριστού 
Π: Προτομή τοΰ αυτοκράτορα μέσα σέ κυκλική επιγραφή 

183. 1/4 άργυρο ύπέρπυρο ή 1/2 σταυράτο 
δμοιο μέ τό προηγούμενο 
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Ή Βυζαντινή νομισματοκοπία και τά χαρακτηριστικά της (1204-1453) 

184. Χάλκινο φολλερό 
Ε: Ό "Αγιος Δημήτριος όρθιος 
Π: Προτομή τοϋ αυτοκράτορα 

ΙΑ) Ιωάννης Η' (1423-1448) 
185. 1/2 άργυρο ύπέρπυρο ή 1 σταυράτο 2 « ^ i Ì ^ É ^ ^ ! 

δμοιο μέ τό προηγούμενο 
186. 1/4 'Αργυρό ύπέρπυρο ή 1/2 σταυράτο 

Ε: Προτομή του Χρίστου 
Π: Προτομή τοϋ αυτοκράτορα μέσα σέ κυκλική επιγραφή 

187. Χάλκινο φολλερό 
Ε: Ό Χριστός σέ δόξα 
Π: Ό αυτοκράτορας όρθιος 
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Τα νομίσματα της Φραγκοκρατίας 
και Βενετοκρατίας στην Ελλάδα (1204-1566) 



Ν. Πουλάκος 

Επώνυμα νομίσματα των Λατίνων αυτοκρατόρων της Κωνσταντινουπόλεως (1204-1261) καί 
τών βασιλέων της Θεσσαλονίκης (1204-1223) δέν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα. Οί μόνες εκδόσεις των 
Λατίνουν πού είναι γνωστές είναι απομιμήσεις των χάλκινων βυζαντινών νομισμάτων, πού κυκλοφο
ρούσαν πρίν από τό 1204 καί πού κτυπήθηκαν στά λατινικά νομισματοκοπεία της Κωνσταντινουπό
λεως καί τής Θεσσαλονίκης. 

Τό Πριγκιπάτο τής 'Αχαΐας 

Τά πρώτα νομίσματα του Πριγκιπάτου τής 'Αχαίας είναι χάλκινα μικρού μεγέθους, πού συμβατι
κά ονομάζονται όβολοι, καί μεγαλυτέρου μεγέθους, άγνωστης ονομασίας, πού φαίνεται ότι άρχισαν νά 
κόβονται άπό τήν εποχή τής ηγεμονίας τού Γουλιέλμου Β' Βιλλαρδουϊ'νου (1245-1278). 'Ωστόσο 
υπάρχει πιθανότητα τά παραπάνω νομίσματα νά κόπηκαν προγενέστερα κατά τή διάρκεια δηλαδή τής 
ηγεμονίας τού Γοδεφρείδου Β' (1218-1245), αδελφού τού Γουλιέλμου. Ή κοπή τους συνεχίστηκε 

προφανώςστήν Κόρινθο ώς τό θάνατο τού Γουλιέλμου. Τά δύο αυτά νομίσματα διαφέρουν μόνο στό 
μέγεθος καί φέρουν τίς επιγραφές: 

Πρόσθια οψη, +GP ÀCCA1E (στό κέντρο σταυρός)· οπίσθια οψη+CORINTI (στό κέντρο πύλη). 
Ή απόδοση τών διαφόρων νομισμάτων στον αντίστοιχο ηγεμόνα γίνεται ιδιαίτερα δύσκολο 

αφού τά ονόματα τών πρώτων ηγεμόνων τής 'Αχαΐας αρχίζουν μέ τό γράμμα G, τό όποιο αποτελεί τή 
μόνη ένδειξη τού ονόματος τού ηγεμόνα πάνω στά νομίσματα. (Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τους Δούκες 
τών Αθηνών.) 

Τά πρώτα τορνέσια κόπηκαν στή Γλαρέντζα καί συγκεκριμένα στό κάστρο Χλουμούτσι (πού 
ονομαζόταν γι' αυτό καί Castel Tornese) στά τελευταία χρόνια τής ηγεμονίας τού Γουλιέλμου Β' λίγο 
πρίν ή λίγο μετά τή συνθήκη τού Βιτέρμπο (1267). "Ως τότε — αλλά καί αργότερα— οί σοβαρότερες 
συναλλαγές στή φραγκοκρατούμενη Ελλάδα άφοΰ τό τορνέσιο ήταν νόμισμα μικρής αγοραστικής 
δύναμης, γίνονταν μέ διάφορα ξένα νομίσματα: βενετικά (χρυσά δουκάτα, αργυρά γρόσια [grossi], 
σολδια)· διάφορα ιταλικά τζιλιάτα· γαλλικά (άργυροχάλκινα τορνέσια)· αγγλικά (πέννες). Αυτά ήταν 
τά κυριότερα άπό τό πλήθος τών νομισμάτων πού κυκλοφορούσαν στον Ελληνικό χώρο δημιουρ
γώντας ενα νομισματικό κυκεώνα. 
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Φραγκοκρατία καί Β ενετοκρατία (1204-1566) 

Κατά τό Μεσαίωνα ήταν διαδεδομένο φαινόμενο, τό νόμισμα πού κέρδιζε τήν εμπιστοσύνη του 
κοινού καί γινόταν «νόμισμα διεθνούς εμπορίου», νά αντιγράφεται και άπό άλλα κράτη. Μερικές φο
ρές μάλιστα δέν περιορίζονταν νά αντιγράφουν τόν τύπο του, αλλά έφτιαχναν απομιμήσεις, πού έφε
ραν καί τίς επιγραφές του πρωτοτύπου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίσματος διεθνούς κύρους καί 
συνεπώς μοντέλο προς απομίμηση ήταν τό βενετικό τσεκινι ή δουκάτο, πού άρχισε νά κόβεται τό 
1842 άπό τό δόγη Ιωάννη Δάνδολο. Τόν τύπο του αντέγραψαν διάφορα ευρωπαϊκά κράτη καί οί ιπ
πότες του 'Αγίου Ιωάννη στή Ρόδο καί τή Μάλτα, οί Τζουστινιάνι της Χίου, οί Γκατελούζιοι στή 
Μυτιλήνη καί τήν Παλαιά Φώκαια καί οί Γενουάτες του Πέραν. 'Απομιμήσεις γνωστές σήμερα ώς λε-
βαντίνικες πού έφεραν όμως ονόματα δόγηδων τής Βενετίας, κόβονταν άπό τους Γενουάτες στή Χίο 
καί στή Μυτιλήνη. Ίσως μάλιστα νά υπήρχαν καί «ιδιωτικά» νομισματοκοπεία, πού κατασκεύαζαν 
τσεκινια. Τό δουκάτο έπαιζε τόσο σημαντικό ρόλο στό ανατολικό εμπόριο, ώστε ή Αυστρία συνέχισε 
τήν κοπή καί μετά τήν κατάληψη τής Βενετικής Δημοκρατίας (1797) ώς τό 1840. 'Απομιμήσεις του 
γίνονταν ώς πρόσφατα καί στίς Ινδίες 

Τά μικρά αργυρά ή άργυροχάλκινα νομίσματα πού κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη τόν 11ο καί 
12ο αιώνα έφεραν ονομασίες όπως denaro ή denier (άπό τό ρωμαϊκό denarius, δηνάριο). 'Επικράτησε 
ό τύπος τών denier tournois καί γιά δύο αιώνες ολα σχεδόν τά ευρωπαϊκά κράτη τόν μιμήθηκαν. 
"Οταν οί Φράγκοι τά έφεραν στην Ελλάδα, ή λέξη tournois μεταβλήθηκε σέ τορνέσιο. Ή χαρακτηρι
στική παράσταση τής οπίσθιας όψης είναι όμοια μέ τήν παράσταση του γαλλικού denier καί συνεπώς 
πρέπει νά είναι μιά αφαιρετική απεικόνιση τοΰ Άββαείου τής Τουρ καί οχι του κάστρου τής Γλαρέν-
τζας, όπως έχει υποστηριχθεί. Ή επιγραφή D ή DE CLARENTIA θεωρήθηκε γαλλική καί ερμηνεύ
θηκε «τής Γλαρέντζας». 'Επειδή όμως οί επιγραφές τών ευρωπαϊκών νομισμάτων κατά κανόνα γρά
φονταν στά λατινικά, μπορεί νά αναλυθεί ώς DE (NARIUS) CLARENTIA (NUS) 

Οί επιγραφές τής πρόσθιας όψης φέρουν συντετμημένα τό όνομα τοΰ ηγεμόνα, τόν τίτλο τοΰ 
πρίγκιπα τής 'Αχαίας καί τυχόν άλλους τίτλους του: 

K(AROLUS) R(EX) PRINC(EPS) ACH(AIE)· PH(ILIPPUS) D(E) SAB(OE) P(RINCEPS) ACH(AIE). 
I(N)FANS F(ERRANDUS) D(E) MAJORI(CIS). 

Ή Γλαρέντζα σταμάτησε τήν κοπή τορνεσίων στά χρόνια τοΰ Ροβέρτου τοΰ Τάραντα, καί 
πιθανώς μεταξύ 1340-1350, αποτέλεσμα Ίσως τής παρακμής τοΰ Πριγκιπάτου καί τής γενικεύσεως 
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τής χρήσεως των Βενετικών νομισμάτων. Ό Ροβέρτος του Τάραντα προσπάθησε νά εκτοπίσει τό 
βενετικό δουκάτο, κόβοντας χρυσό φλωρινι. Ή προσπάθεια του όμως αυτή απέτυχε γιατί δέ διέθετε 
αρκετό μέταλλο ώστε ή κοπή τους νά γίνεται σέ ίκανή ποσότητα. Τό τορνέσιο όμως εξακολουθούσε νά 
είναι τό βασικό νόμισμα, γι' αυτό και οί Βενετοί φρόντισαν κι έκοψαν τά δικά τους τορνέσια (torneselli 
del Levante) πού χρησιμοποιήθηκαν ώς τά χρόνια του δόγη Φραγκίσκου Βενιέρ (1554-1556). Τά τορ
νέσια αν καί ή κοπή τοΰ σταμάτησε στά 1340-1350, εξακολούθησαν νά κυκλοφορούν γιά ëvav ακόμη 
αιώνα. 

Οί βαρωνίες Καρύταινας καί Δαμαλα 

Γιά τήν Πελοπόννησο υπάρχουν δείγματα βαρωνικών νομισμάτων άπό τίς βαρωνίες Καρύ
ταινας καί Δαμαλα. Ή πρώτη κοπή οφείλεται στην 'Ισαβέλλα χήρα τοΰ Γουλιέλμου ντέ Λά Ρός, πού 
κληρονόμησε τό μισό φέουδο τής Καρύταινας μετά τό θάνατο τοΰ δεύτερου συζύγου της, τοΰ Οΰγου 
ντέ Μπριέν. Στή βαρωνία τοΰ Δαμαλα ή κοπή έγινε μάλλον άπό τόν Μαρτίνο Ζακκαρία, κύριο τής 
Χίου, πού παντρεύτηκε στά 1325 τήν Ζακελίν ντέ λά Ρός, κληρονόμο των βαρωνιών Δαμαλα καί Βε-
λιγοστής. 

Τό δουκάτο των 'Αθηνών 

"Οπως είναι γνωστό, στά 1205 οί ντέ λά Ρός εγκαταστάθηκαν στην Αττική καί τή Βοιωτία μέ έ
δρα τους τή Θήβα, κύριο έμποροβιοτεχνικό κέντρο τής περιοχής. Τό 1311 μετά τήν ήττα τών Φρά
γκων κοντά στην Κωπαΐδα, τό δουκάτο περιήλθε στην εξουσία τών νικητών Καταλανών. Στά 1388 
περιήλθε στην εξουσία τής φλωρεντιανής οικογενείας τών Άτζαγιουόλι, πού τό κράτησε ώς τήν 
τουρκική κατάκτηση (1460). 

Οί αθηναϊκοί όβολοι κόπηκαν μεταξύ 1240 καί 1290. Επειδή ώς μόνη ένδειξη ονόματος φέρουν 
τό γράμμα G δέν μπορούν νά αποδοθούν μέ βεβαιότητα στον καθένα άπό τους τρεις δούκες τών 
'Αθηνών, πού τά ονόματα τους άρχισαν μέ αυτό τό γράμμα (Γκύ Ar, Γουλιέλμος, Γκύ Br). Τορνέσια 
άρχισαν νά κόβονται μετά τό 1280. Δύο μόνο όβολοι μπορούν ν' αποδοθούν μέ κάποια βεβαιότητα 
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στον Γκύ Α', επειδή αναγράφουν ως τίτλο τή λέξη D(OMI)N(U)S αντί του DUX. Πρόβλημα αποτε
λούν δύο όβολοίμέ τήν επιγραφή DUX ACTENAR μέ èva κεφαλαίο G ή S στό κέντρο της πρόσθιας 
όψης, πού έχουν αποδοθεί στον δούκα Γκωτιέ ντέ Μπριέν. "Ομως τό G ταιριάζει επίσης μέ τό αρχικό 
γράμμα του ονόματος των άλλων δουκών (ενώ τό S δέν ταιριάζει μέ τό όνομα κανενός). 

Οί Δυνάσται της κυρίως Ελλάδος 

Εύβοια 
'Από τή φραγκοκρατούμενη Εύβοια σώζεται ένας τύπος χάλκινου νομίσματος άγνωστης ονομα

σίας πού έκοψε μετά τά 1255 ό Γουλιέλμος Β' Βιλλαρδουίνος, σύζυγος της Καριντάνα ντάλλε Καρ-
τσέρι: 

Πρόσθια οψη, G Ρ AC· άγκυλωτός σταυρός, οπίσθια δψη, NEGRI Ρ στό κέντρο λατινικός αριθμός III κι 
άπό κάτω σημείο συντομογραφίας. 

Πιθανότατα γιά νά υπογραμμισθούν τά δικαιώματα του Γουλιέλμου ώς τριτημόριου της Εύβοιας. 

Ή κομητεία των Σαλώνων 

Οί Στρομονκούρτ πού κατείχαν τό φέουδο τών Σαλώνων (Sola), παρέμειναν εκεί ώς τό 1311, ο
πότε οί Καταλανοί έγιναν κύριοι της περιοχής. Γνωστές νομισματικές μαρτυρίες: èva τορνεσιο του 
Θωμά Β' (1212-;) καί ενα του Θωμά Γ' (1294-1311) μέ τίς ακόλουθες επιγραφές: 

Θωμάς Β πρόσθια όψη + THOMAS σταυρός· οπίσθια οψη + DEL LA SOLA Θυρεός Στρομονκούρτ. 
Θωμάς Γ πρόσθια όψη + THOMAS σταυρός· οπίσθια δψη + DEL LA SOLA Πύργωμα (δπως σ' δλα τά 

τορνέσια). 

Οί βασιλιάδες της Σικελίας καί Νεαπόλεως ώς κύριοι τών ελληνικών εδαφών 

Νομισματικές μαρτυρίες 
Χάλκινο άγνωστης ονομασίας κομμένο άπό τόν Μάνφρεντ βασιλιά της Σικελίας. 
Πρόσθια οψη+MAYNFRIDUS R SICILIE· αετός τών Χοχενστάουφεν οπίσθια οψη+ΕΤ DOMINUS 

ROMANIE σταυρός καί 4 άστρα. 
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Τορνεσιο, πού κόπηκε πιθανώς άπό τόν Φίλιππο του Τάραντα μέ τήν ιδιότητα του ώς κυρίαρχου της Κέρ
κυρας. Πρόκειται γιά τόν ίδιο ηγεμόνα πού ήταν καί πρίγκιπας της 'Αχαΐας (1307-1313). 

Πρόσθια οψη + ΡΗ DEI GRA σταυρός· οπίσθια οψη+CORFOI DNS πύργωμα 

Ή κομητεία της Κεφαλληνίας 
'Από τό 1185 ώς τό 1484 δύο ήταν οί δυναστείες των κομητών Κεφαλληνίας: οί Όρσίνι καί οί 

Τόκκο. 'Από αυτές γνωστό είναι ένα τορνεσιο μέ τό οικογενειακό όνομα των Τόκκο καί τό όνομα του 
Βασιλιά Λαδίσλαου της Νεαπόλεως. Πιστεύεται ότι κόπηκε στή Λευκάδα πρίν άπό τό 1414, έτος 
θανάτου του Λαδίσλαου. Φέρει τήν έξης επιγραφή: 

Πρόσθια οψη + ΙΝ TOCCHI σταυρός· οπίσθια οψη + REX LADISLAUS πύργωμα 

Τό Δεσποτάτο της 'Ηπείρου 

"Οπως είναι γνωστό τό θρόνο του δεσποτάτου κατέλαβαν οί Όρσίνι τό 1318. Νομισματική μαρ
τυρία Φράγκικου τύπου είναι τό τορνεσιο πού έκοψε ό 'Ιωάννης Όρσίνι. 

Πρόσθια οψη+IOHS DESPOTUS σταυρός· οπίσθια όψη+DE ARTA CASTRU πύργωμα. 

Ηγεμονία των Νέων Πατρών 

Τά νομίσματα τής ηγεμονίας των νέων Πατρών έχουν τή μορφή τών βυζαντινών νομισμάτων, έ
κτος ένα τορνεσιο του Ιωάννη Β' (1303-1318). 

Πρόσθια οψη+ANGELUS SAB C στό κέντρο σταυρός· οπίσθια οψη+NEOPATRIAE ή DEL LA PA-
TRA, στό κέντρο πύργωμα. 

Ή Ρόδος 

Τό 1204 μέ τήν άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως, τοπάρχης τής Ρόδου ήταν ό Λέων Γαβαλάς, ό 
όποιος καί παρέμεινε κύριος του νησιού, αναγνωρίζοντας ώς έπικυρίαρχό του τόν Αυτοκράτορα τής 
Νικαίας. Τό 1309 τή Ρόδο κατέλαβε τό τάγμα του 'Αγίου 'Ιωάννου τής Ιερουσαλήμ ύπό τόν μάγι-
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στρο Φούλκ ντέ Βιλλαρέ. Οι Ίωαννΐτες δημιούργησαν ένα νησιωτικό κράτος ώς τήν εποχή πού ή Ρό
δος έπεσε στά χέρια των Τούρκων (1523). 

Τά νομίσματα πού έκοψαν ήταν: 
1. Τό δουκάτο ή τσεκίνι (σέ απομίμηση κατά κανόνα του βενετικού δουκάτου (1 δουκάτο=10 γι-

λιάτα). 
2. Τό γιλιάτο ή τζιλιάτο (αργυρό νόμισμα πού πρωτόκοψαν οί βασιλείς τής Νεαπόλεως· ή ονομα

σία του προέρχεται άπό τά κρίνα (gigli) πού στόλιζαν τήν πίσω οψη του νομίσματος. 
3. Τό άσπρο (άργυρο νόμισμα) 1 γιλιάτο=2 άσπρα 
4. Τό τρίτο (άργυρο νόμισμα) 1/3 του γιλιάτου. 
5. Τό τορνέσιο (τό γνωστό άργυροχάλκινο νόμισμα). 
6. Τό σκοΰδο (άργυρο νόμισμα), καί υποδιαιρέσεις του σκοΰδου. 
Στις λατινικές επιγραφές των νομισμάτων τους οί μεγάλοι μάγιστροι προτάσσουν πάντοτε τή λέ

ξη «αδελφός», υποδηλώνοντας έτσι τή μοναχική τους ιδιότητα. Τή βρίσκουμε σέ συντομογραφία FR 
ή F πού ακολουθείται άπό τό όνομα του μαγίστρου. Στά μεγάλα νομίσματα ή επιγραφή συνεχίζεται ά
πό τήν πρόσθια στην οπίσθια οψη. Ή πλήρης μορφή τής συνηθέστερης επιγραφής είναι: 

FRATER... DEI GRATIA MAGNUS MAGISTER HOSPITALIS SANCTI IOHANNÏS BAPTISTA 
(H)IEROSOLYMITANI CONVENTUS RHODI. 

Οί λέξεις συνήθως είναι συντετμημένες καί μερικές κάποτε παραλείπονται. 

Οί Ζακκαρία, κύριοι τής Χίου 

Άπό τό 1304 έως τό 1345 ή Χίος είχε παραχωρηθεί στή γενουατική οικογένεια των Ζακκαρία. 
Τά νομίσματα τής περιόδου αυτής αποδίδονται στους Παλαιολόγο καί Βενέδικτο Ζακκαρία, στους 
Μαρτίνο καί Βενέδικτο Ζακκαρία (κατά τή διάρκεια τής συγκυριαρχίας τους), καί στον Μαρτινο όταν 
έμεινε μόνος κύριος τής νήσου. 
Παράδειγμα επιγραφών είναι: 

M(ARTINUS) & B(ENEDICTUS) ZACHARIAS, πού ώς τίτλο τους χρησιμοποιούσαν τήν ίδιότητά 
τους SERVORUM IMPERATORIS· καί CIVITAS SYI (Χίου). Προστάτης της άγιος αναφέρεται ό 
S(ANCTUS) ISIDOR(US) (τής Χίου). 
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Οί Τζουστινιάνοι, κύριοι τής Χίου 

Στά 1346 ή Γένουα παρεχώρησε τό νησί σέ μερικούς υπηκόους της. Οί νέοι κύριοι ίδρυσαν εμ
πορική εταιρεία πού πήρε τήν επωνυμία Μαχόνα. Στά 1362 συστήθηκε ή Νέα Μαχόνα, τής οποίας 
τά δώδεκα μέλη ονομάστηκαν Τζιουστινιάνοι. Οί Τζουστινιάνοι παρέμειναν κύριοι τής Χίου ώς τό 
1566 όπου τό νησί κατελήφθη αιφνιδιαστικά άπό τους Τούρκους. 

Οί Τζουστινιάνοι πήραν άπό τή Γένοβα τό δικαίωμα νά κόβουν στή Χίο νομίσματα. Διατήρη
σαν ώς έμβλημα τό φρούριο πού χρησιμοποιούσαν καί οί Ζακκαρία. Ή επιγραφή CONRADUS REX 
ROMANORUM, πού επαναλαμβάνεται συνεχώς σέ αυτά, οφείλεται στό δτι ό Γερμανός αυτοκράτο
ρας Κονράδος Α' (1138-1152) είχε πρωτοδώσει στή Γένοβα τό δικαίωμα νά κόβει νομίσματα. Στον 
όπισθότυπο κατά κανόνα αναγράφεται ή φράση CIVITAS SYI ή SII ή CHII. 

Έκοβαν δουκάτα βενετικού τύπου άλλα μέ ονόματα τών δουκών τής Γένουας καί τό αρχικό S 
τής λέξης SYI. 'Αρχικά όμως έξέδιδαν καί δουκάτα μέ επιγραφή S M VENETI καί τά ονόματα διαφό
ρων βενετών δόγηδων. Τό μέταλλο τών νομισμάτων αυτών περιέχει αρκετό άργυρο. Τά νομίσματα 
είναι κακότεχνα καί έχουν τίς επιγραφές τους. Πιθανότατα άπό τό Γδιο νομισματοκοπείο προέρχονται 
καί τά δουκάτα μέ τίς σκόπιμα δυσανάγνωστες επιγραφές. 

Οί Γκατελούζοι κύριοι τής Μυτιλήνης 

Τό 1355 ή Μυτιλήνη περιήλθε στά χέρια τού γενουάτη τυχοδιώκτη Φραγκίσκου Γκατελούζιο. 
Στίς αρχές του 15ου αιώνα οί Γκατελούζοι ήταν κύριοι ενός αρκετά μεγάλου νησιωτικού κράτους. 
Στά νομίσματα τους αξιοσημείωτη είναι ή χρησιμοποίηση βυζαντινών εμβλημάτων. Ό δικέφαλος αε
τός καί τά τέσσερα Β τών Παλαιολόγων βρίσκονται στά περισσότερα άπό αυτά. 

Τά αργυρά καί χάλκινα νομίσματα του Γκατελούζιο είναι άγνωστης ονομασίας. Τά χρυσά ανή
κουν στην κατηγορία του δουκάτου. 

Τό δουκάτο τού Αιγαίου 

Άπό τίς βενετικές βαρωνίες τού Δουκάτου του Αιγαίου σώζονται δύο νομισματικές μαρτυρίες: 
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(α) τοΰ Νικολάου Α' (1323-1341) της Νάξου πού έκοψε έναν οβολο μέ επιγραφή στην πρόσθια 
οψη + NICOLAUS DUX (στό κέντρο σταυρός) καί στην οπίσθια οψη+AGIOPEL NIXE (στό κέντρο κεφάλι 
κατά μέτωπο) καί 

(β) τοϋ Γεωργίου Α' Γκίζι (1303-1311) της Τήνου καί Μυκόνου, πού έκοψε ένα τορνέσιο μέ επιγραφές 
στην πρόσθια οψη IORGIUS GISI (στό κέντρο σταυρός) καί στην οπίσθια οψη THINE CIVIS (στό κέντρο 
πύργωμα). 

Βενετοκρατία 

Μέ τή Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως ('Οκτώβριος 1204), ή Βενετία επέλεξε όλα τά νησιά 
του Αιγαίου, τήν Ήπειρο, τήν Πελοπόννησο, τή μισή Κωνσταντινούπολη καί πολλά λιμάνια. Έτσι ί
δρυσε μιά πραγματική αποικιακή αυτοκρατορία πού συνεχώς τήν επέκτεινε ώς τά τέλη τοΰ Π ο υ 
αιώνα, ενώ τά άλλα λατινικά κράτη της 'Ανατολής κατέρρεαν. "Οπως είναι γνωστό, όταν τό 1453 ή 
Βυζαντινή αυτοκρατορία υπέκυψε στους Τούρκους, ή Βενετία βρέθηκε νά παλεύει μόνη νά συγκρατή
σει τό οθωμανικό κύμα. 

Οί Φράγκοι σταμάτησαν νά κόβουν τορνέσια, μεταξύ τοΰ 1310 (Αθηνών) καί 1350 (Αχαΐας). 
Επειδή τά τορνέσια αποτελούσαν τή βάση τών καθημερινών μικροσυναλλαγών καί σέ ολόκληρο τόν 
Ελληνικό χώρο ό κόσμος τά γνώριζε καί τά εμπιστευόταν, οί Βενετοί άρχισαν νά κόβουν δικά τους 
νομίσματα όμοια σέ μίγμα, αξία καί εμφάνιση μέ αυτά πού κυκλοφορούσαν οί Τοΰρκοι καί ονομάζον
ταν καί torneselli del Levante. Έτσι αυτά τά γαλλικής προελεύσεως νομίσματα, συνέχισαν, ώς τορνε-
σέλλι, νά άποτελοΰν βασικό νόμισμα γιά τους Έλληνες ώς τό 1556, οπότε κόπηκαν γιά τελευταία φο
ρά άπό τόν Δόγη Φραγκίσκο Βενιέρ. Γιά παραστάσεις τους χρησιμοποίησαν στή μία οψη τους τό 
σταυρό μέσα σέ κύκλο καί στην άλλη τό Λιοντάρι τοΰ 'Αγίου Μάρκου σέ κύκλο, πού έμειναν αμετά
βλητες ώς τό τέλος. 

Στην μιά οψη φέρουν τό όνομα τοΰ Δόγη, καί στην άλλη αρχικά (μέχρι τό 1457) τήν επιγραφή VEXILI-
FER VENETIA καί στή συνέχεια τήν επιγραφή S. MARCUS VENETI. 

Ν. Πουλάκος 
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Latin and Venetian Coinage in Greece (1204-1566) 

As a result of the Fourth Crusade, several Latin and Frankish states and colonies were established on the 
former European and insular territory of the Byzantine Empire. Among them, the Latin Empire of Constantino
ple (1204-1261) and the Latin Kingdom of Thessalonica (1204-1224) struck imitative Byzantine coins of the pe
riod prior to 1204. The Principality of Achaea, the Duchy of Athens and various smaller states minted coins imi
tating the then popular French denier tournois. Colonies of the Italian merchant republics (such as Chios and 
Mytilene) or the Knights of St. John of Rhodes, besides circulating coinage of their home cities, also struck imita
tions of the metropolitan coinages or the other well-khown, western curriencies popular in the Eastern Mediter
ranean {fiorini, zecchini, gigliati, grossi, etc.). 

Ν, Poulakos 
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Ι. ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟΝ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΜΟΡΕΩΣ) 

Γοδεφρεΐγος Β' (1218-1245) fi Γουλιέλμος Β' (1245-1278) 
190. Χάλκινο νόμισμα άγνωστου ονομασίας Κορίνθου 

Γουλιέλμος Β' (1244-1278) 
*191. Χάλκινο νόμισμα άγνωστου ονομασίας Κορίνθου 

192. Χάλκινο νόμισμα άγνωστου ονομασίας (μέ κεφάλι κατά μέ 
193. Άργυροχάλκινο τορνέσιο 

Κάρολος Α' Άνζού Νεαπόλεως (1278-1285) 
194. Άργυροχάλκινο τορνέσιο 

Κάρολος Β' Άνζού (1285-1289) 
195. Άργυροχάλκινο τορνέσιο 

Φλωρέντιος Ντ' Αινώ (1289-1297) 
* 196. Άργυροχάλκινο τορνέσιο 

Ισαβέλλα Βιλλαρδουΐνη (1297-1301) 
197. Άργυροχάλκινο τορνέσιο 

Φίλιππος Σαβοΐας (1301-1307) 
198. Άργυροχάλκινο τορνέσιο 

Φίλιππος Τάραντος (1307-1313) 
199. Άργυροχάλκινο τορνέσιο 

Λουδουβίκος της Βουργουνδίας (1313-1316) 
200. Άργυροχάλκινο τορνέσιο 

Φραγκοκρατία και Β ενετοκρατία (1204-1566) 
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Φραγκοκρατία καί Β ενετοκρατία (1204-1566) 

Φερδινάνδος Ινφάντης της Μαγιόργκας (1315-1316) 
201. Άργυροχάλκινο τορνέσιο 

Μαχώ ντ' Αινώ (1316-1318) 
202. Άργυροχάλκινο τορνέσιο 

Ιωάννης της Γραβίνας (1318-1333) 
203. Άργυροχάλκινο τορνέσιο 

Ροβέρτος Άνζού (1333-1364) 
204. Άργυροχάλκινο τορνέσιο 

π. ΒΑΡΩΝΙΑ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ 

Ελένη Βαρώνη Καρυταίνης (1296-1299) 
205. Άργυροχάλκινο τορνέσιο 

III. ΔΟΥΚΑΤΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Γκύ Α' (1225-1263) 
206. Χάλκινος οβολός (μέ παράσταση γενοβέζικης πύλης) 
207. Χάλκινος οβολός (μέ μεγάλο G καί σημείο συντομογραφίας) 

Γουλιέλμος (1280-1287) 
208. Άργυροχάλκινο τορνέσιο 
209. Χάλκινος όβολός 

Γκύ Β'(1287-1308) 
210. Άργυροχάλκινο τορνέσιο (DUX ACTENAR) 
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211. 'Αργυροχάλκινο τορνέσιο (GUIOT DUX ΑΤΗ) 
212. 'Αργυροχάλκινο τορνέσιο 
213. 'Αργυροχάλκινο τορνέσιο (GUI DUX ATHENES) 

IV. ΗΓΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΙΚΕΛΙΩΝ ΩΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 

Φίλιππος Τάραντος ώς κύριος της Ναυπάκτου 
214. 'Αργυροχάλκινο τορνέσιο 
215. 'Αργυροχάλκινο τορνέσιο 

V. ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 

Ιωάννης Β' Όρσίνι (1323-1335) 
216. 'Αργυροχάλκινο τορνέσιο 
217. Κάλπικο τορνέσιο 'Αρτας 

VI. ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

Ιωάννης Β'(1303-1318) 
218. 'Αργυροχάλκινο τορνέσιο 

VII. ΧΙΟΣ 

Μαρτίνος και Βενέδικτος Β' Ζαχαρία (1314-1320) 
*219. 'Αργυρό γκρός 
220. 'Αργυρό γκρός 

Τζουστινιάνοι κύριοι της Χίου 
*221. 'Αργυρό γιλιάτο (περιόδου 1347-1373) 

Φραγκοκρατία και Β ενετοκρατία (1204-1566) 
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Φραγκοκρατία και Βενετοκρατία (1204-1566) 

222. 'Αργυρό 1/4 τοΰ γιλιάτου (περιόδου τέλους 14ου-άρχή 15ου αίώνα) 
*223. 'Αργυρό γιλιάτο ή γκρός τοΰ Γκαλεάτσο Μαρία Σφόρτσα (1466-1476) 
224. Χάλκινο άγνωστης ονομασίας (16ου αιώνα) 
225. 'Αργυρό γιλιάτο ή γκρός επισημασμένο (16ου αιώνα) 

'Απομιμήσεις Βενετικού Δουκάτου 
226. Χρυσό, χαμηλού βαθμού, απομίμηση τού μητροπολιτικού, άγνωστου 

νομισματοκοπείου 

VIII. ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Ιάκωβος (1376-1396) 
227. 'Αργυρό άγνωστης ονομασίας 

Χάλκινα ανώνυμα 
228. Χάλκινο άγνωστης ονομασίας 

Φραγκίσκος Β' (1396-1400) 
229. Χάλκινο άγνωστης ονομασίας 

Ντορίνος (1400-1449) 
230. 'Αργυρό άγνωστης ονομασίας 
231. Χάλκινο άγνωστης ονομασίας (μέ γοτθ. D) 
232. Χάλκινο άγνωστης ονομασίας (μέ δικέφαλο) 

*233. Χρυσό δουκάτο 

Δομένικος (1449-1459) 
234. Χάλκινο άγνωστης ονομασίας 

Νικόλαος 1459-1462 
235. Χάλκινο άγνωστης ονομασίας 
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Φραγκοκρατία και Βενετοκρατια (1204-1566) 

236. Χάλκινο άγνωστης ονομασίας 

'Ανώνυμα των Γκατελούζιο 
237. Χάλκινο άγνωστης ονομασίας (στον όπισθότυπο) 
238. Χάλκινο άγνωστης ονομασίας (στον όπισθότυπο Γοτθ. Υ) 

IX. ΡΟΔΟΣ 

Έλλιόν ντέ Βιλλνέβ (1319-1346) 
*239. 'Αργυρό γιλιάτο 
240. 'Αργυρό γιλιάτο (ό Μάγιστρος μέ κουκούλα καί γένια) 
241. 'Αργυρό άσπρο (ή μισό γιλιάτο) 

Ντιεντόνε ντέ Γκοζόν (1346-1353) 
242. 'Αργυρό γιλιάτο 

Τορνέζιο 'Ανώνυμο ντέ Βιλλνέβ η ντέ Γκοζόν 
243. 'Αργυρό γιλιάτο 

Πέτρος ντέ Κορνεϊγιάν (1357-1355) 
244. 'Αργυρό γιλιάτο 

Ρογήρος ντέ Πέν (1335-1365) 
245. 'Αργυρό γιλιάτο (χωρίς κουκουνάρι) 
246. 'Αργυρό γιλιάτο (πίσω άπ' τόν Μάγιστρο κουκουνάρι) 

Ραϋμόνδος Μπερανζέ 
247. 'Αργυρό γιλιάτο 

Ιωάννης, Φερναντέζ ντέ Χερέδια 
248. 'Αργυρό γιλιάτο 
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Φραγκοκρατία και Β ενετοκρατία (1204-1566) 

Έμερύ ντ' Άμπουάζ (1503-1512) 
*249. Χρυσό δουκάτο (τσεκίνι) 

Φαβρίκιος ντέλ Καρρέτο (1513-1521) 
250. Χρυσό δουκάτο (τσεκίνι) 

Φίλιππος Βιλλιέ ντέ λ' Ιλ Άντάμ (1521-1522) 
*251. Χρυσό δουκάτο (τσεκίνι) 

'Ανώνυμα χάλκινα 
252. Χάλκινο ή άσημοχάλκινο ανώνυμο τορνέσιο 

Χ. ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ 

253. Αργυροχάλκινο τορνέσιο Δόγη Ιωάννου Ντόλφιν (1356-1361) 
254. 'Αργυροχάλκινο τορνέσιο Δόγη Λαυρεντίου Κέλσο (1361-1365) 
255. 'Αργυροχάλκινο τορνέσιο Δόγη Μάρκου Κορνάρο (1365-1368) 
256. 'Αργυροχάλκινο τορνέσιο 'Ανδρέα Κονταρίνι (1368-1382) 
257. 'Αργυροχάλκινο τορνέσιο Μιχαήλ Μοροζίνη (1382) 
258. 'Αργυροχάλκινο τορνέσιο 'Αντωνίου Βενέριο (1382-1400) 
259. 'Αργυροχάλκινο τορνέσιο Μιχαήλ Στένο (1400-1413) 
260. 'Αργυροχάλκινο τορνέσιο Θωμά Μοντσενίγκο (1413-1423) 
261. 'Αργυροχάλκινο τορνέζιο 'Ανδρέα Γκρίττι (1523-1538) 
262. Κάλπικο χάλκινο τορνεσέλλο 
263. Κάλπικο χάλκινο τορνεσέλλο 
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Νομίσματα της Κύπρου (1192-1571) 



Α. Πιτσιλλιδης 

Φραγκοκρατία 
Στά 1191 ό Ριχάρδος Λεοντόκαρδος κατέλαβε τή Βυζαντινή Κύπρο καί άφοΰ τήν πούλησε πρώ

τα στους Ναϊ'τες Ιππότες, στά 1192 τήν πούλησε οριστικά στό Γου'ίδο Λουζινιάν, βασιλιά της 'Ιερου
σαλήμ. 

Ό Γουΐδος εισήγαγε τό νόμισμα τών 'Αγίων Τόπων στό νησί: τό δηνάριο (denier) άπό κράμα αρ
γύρου καί χαλκού. Παράλληλα συνέχισε τήν κοπή τών λευκών βυζαντιων του σφετεριστή Ίσαακίου 
Κομνηνού (1184-1191), βασισμένων στά σκυφωτά βυζαντινά νομίσματα. Ά ν καί ονομαστικά ήταν 
χρυσά νομίσματα, αποτελούνταν άπό τρία μέρη αργύρου, ένα μέρος χαλκού καί μόνο ένα μέρος χρυ
σού. Τριάμιση λευκά βυζάντια ισοδυναμούσαν μέ σαράντα οκτώ δηνάρια ή μέ ενα αυτοκρατορικό χρυ
σό ύπέρπυρον. Ό Άμάλριχος (1197-1205) δέν έκοψε δικά του νομίσματα. Ό Οδγος Α' (1205-1218) 
συνέχισε τήν κοπή λευκών βυζαντιων καί δηναρίων, ένώ ό διάδοχος του Ερρίκος Α' (1218-1253) εισ
ήγαγε σημαντικές αλλαγές καί επίσης δύο σειρές χάλκινα νομίσματα πού ϊσως ονομάζονταν καράτια. 
Γιά τή βασιλεία του Οΰγου Β' (1253-1267) δέν υπάρχει βεβαιότητα γιά τήν κοπή νομίσματος. 

Ό Ούγος Γ' (1267-1284) συνέχισε τήν κοπή λευκών βυζαντιων καί δηναρίων. Στά δηνάρια αντι
κατέστησε τίς λατινικές επιγραφές μέ γαλλικές, προσέθεσε τό νέο τίτλο του βασιλιά της 'Ιερουσαλήμ 
καί τό θυρεό τών Λουζινιάν (όρθιο λιοντάρι). Γιά τή βασιλεία τού γιου του 'Ιωάννη Α' (1284-1285) 
μόνο βυζάντια είναι γνωστά. 

Δραστικές αλλαγές στό νομισματικό σύστημα της Κύπρου εισήγαγε ό 'Ερρίκος Β' (1285-1324). 
Σταμάτησε τήν κοπή λευκών βυζαντιων (ενώ παρέμεινε ή ονομασία ώς λογιστική μονάδα) καί έκοψε 
τό γρόσο (gros ή gros tournois) καί τό μισό γρόσο ώστε νά προσαρμόσει τό κυπριακό μέ τά άλλα νομί
σματα της λατινικής 'Ανατολής. 

Τό γρόσο παρέμεινε ή επίσημη νομισματική μονάδα της Κύπρου μέχρι τό τέλος της Φραγκοκρα
τίας. 'Αρχικά 48 γρόσα αντιστοιχούσαν μέ 1 μάρκο αργύρου (18 ούγγιές)· 7 γρόσα = 1 χρυσό σαρα-
φινάτο- 1 1/2 γρόσα = 1 βενετσιάνικο χρυσό δουκάτο- 2 γρόσα = 1 βυζάντιο (λογιστικό), 1 γρόσο = 2 
ήμίγροσα, 1 ήμίγροσο, — 12 δηνάρια. Στην περίοδο αυτή κόπηκαν μερικά άπό τά ωραιότερα νομίσματα 
τών Λουζινιάν· τά διάφορα σύμβολα τους μαρτυρούν τήν προσπάθεια γιά τόν έλεγχο τής ποιότητας. 

Κατά τή βασιλεία τού Ερρίκου Δ' (1324-1359) ή Κύπρος έφτασε στό απόγειο τής ευημερίας τής 
— είχε καταστεί τό τελευταίο προπύργιο τού χριστιανισμού στην περιοχή μέ τήν πτώση τών λατινι-
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κών κτήσεων στή Συρία τό 1291, καί κέντρο εμπορίου — άλλα σταμάτησε ή κοπή των δηναρίων, μαρ
τυρία της μειώσεως της αγοραστικής τους αξίας μέ τά συνεχή έξοδα γιά τους πολέμους κατά των 
Τούρκων. Τά νομίσματα τού Ερρίκου είναι καί τά κοινότερα. Ό γιος του Πέτρος Α' (1358-69) ήταν ό 
πολεμικότερος όπως καί αντικατοπτρίζεται στά νομίσματα τής βασιλείας του: γιά πρώτη φορά απει
κονίζεται ό βασιλιάς μέ γυμνό ξίφος αντί σκήπτρου. 

Μέ τή δολοφονία του τό 1369 άρχισε ή κατάπτωση τής Κύπρου, ή οποία και μαρτυρειται άπό υ
ποτίμηση τού νομίσματος στή βασιλεία τού γιου του Πέτρου Β' (1369-1382): ξανάρχισε ή κοπή των 
δηναρίων — τώρα άπό καθαρό χαλκό (χαλκά ή καρτζία), ενώ τώρα 8 γρόσα ισοδυναμούσαν μέ 1 βενε
τσιάνικο δουκάτο. Στον επόμενο αιώνα τό νόμισμα είχε πλέον υποτιμηθεί στό μισό τής αρχικής του α
ξίας. 

Στή βασιλεία του 'Ιανού (1398-1432) ή Κύπρος είδε συνέχεις συμφορές. Έγινε υποτελής στους 
Μαμελούκους της Αιγύπτου. Στή βασιλεία αυτή κόπηκε νέο νόμισμα τό σιζίνιο, αξίας 6 δηναρίων. 
Μερικά άπό τά νομίσματα τού 'Ιακώβου (1460-1473) είναι άπό τά ωραιότερα τής εποχής. Μέ τήν Κα
τερίνα Κορνάρο ή Κύπρος έγινε υποτελής τής Βενετίας, ενώ μέ τήν υποχρεωτική παραίτηση της στά 
1489, τό νησί μπήκε άμεσα στην κυριαρχία τής Γαληνότατης καί τελείωσε ή κοπή νομισμάτων τού 
φραγκικού Βασιλείου τής Κύπρου. 

Β ενετοκρατία 
Ή Βενετία εισάγει στην Κύπρο σταδιακά τό δικό της νομισματικό σύστημα. Έγγραφα όμως των 

Κρατικών 'Αρχείων τής Βενετίας μας δείχνουν ότι, εκτός άπό τά βενετσιάνικα νομίσματα, πλήθος άλ
λων νομισμάτων κυκλοφορούσαν στό νησί. 

Στίς αρχές τού 16ου αιώνα, μετά άπό πολλές αιτήσεις τών Διοικητών τής Κύπρου, σφραγίζονται 
επίσημα όλα τά χρυσά καί αργυρά νομίσματα πού βρίσκονταν σέ κυκλοφορία καί κόβονται μικρά νο
μίσματα (καρτζία). 

Επειδή υπήρχε συνεχές πρόβλημα μέ τά μικρά νομίσματα, ή Βενετία τό 1553 κόβει καί στέλνει 
στην Κύπρο καρτζία. Αυτό συνεχίζεται μέχρι τό 1570 καί έτσι αντιπροσωπεύονται μέ νομίσματα οί 
Δόγηδες: Μαρκαντώνιος Τρεβιζάνος (1553-1554), Φραγκίσκος Βενέριο (1554-1556), Λαυρέντιος 
Πριούλι (1556-1559), Ιερώνυμος Πριούλι (1559-1567), Πέτρος Λορεντάνος (1567-1570). 

Ό τελευταίος Δόγης Πέτρος Λορεντάνος έκοψε σιζίνια γιά νά διευκολύνει τίς συναλλαγές στην 
κινητοποίηση γιά τήν οχύρωση τού νησιού. 
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Μέ τήν κήρυξη του πολέμου άπό τους Τούρκους, τήν άνοιξη του 1570, δλα τά νομίσματα εξα
φανίστηκαν άπό τήν κυκλοφορία, όπως συμβαίνει σέ καιρούς κρίσεων. Γιά νά αντιμετωπίσει τό πρό
βλημα ό Βενετός Κυβερνήτης Μαρκαντώνιος Βραγαδίνος διατάσσει τήν κοπή νομισμάτων έκτακτης 
ανάγκης άπό χαλκό ονομαστικής αξίας ενός βυζαντίου, καί υποσχόταν νά τά εξαργυρώσει όταν θά τέ
λειωνε ή κρίση. Σάν εγγύηση αναγραφόταν «ή απαραβίαστη πίστη τών Βενετών» (VENETORUM FI
DES INVIOLABILIS). Στην πραγματικότητα ήταν τά χαρτονομίσματα της εποχής. 

Μέ τόν τραγικό θάνατο του Βραγαδίνου (γδάρθηκε ζωντανός άπό τους Τούρκους) τελειώνει ή 
κυριαρχία τών Βενετών. 

Ή ανακάλυψη νέων δρόμων εμπορίου έγινε αιτία νά χάσει ή Κύπρος, στό εξής τή σημασία της. 

'Ανδρέας Γ. Πιτσιλλίδης 
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The Lusignan Kingdom (1192-1489) and Venetian Rule (1489-1571) 
of Cyprus 

The Lusignan Kingdom of Cyprus was established in 1192. Its first ruler, Guy de Lusignan (king of Jerusa
lem, 1186-1194), introduced the denier, of silver and copper alloy, imitating the coinage current in the Holy 
Land. He also continued striking the white bezant (after the Byzantine scyphate aspron trachy), first introduced 
on the island by the usurper Isaac Comnenus (1184-1191). Henry II (1285-1324) introduced the silver grosso (a 
coin similar to the French gros tournois), which was initially valued at one-half of a white bezant. This coin and 
its denominations were current until the end of the kingdom. 

In the beginning of the sixteenth century, the Venetian government countermarked the gold and silver coina
ge already in circulation on the island, thus adapting it to its own system. It also issued kartzia {carzie) and sesini 
as petty coinage. During the Ottoman invasion of the island (1570-1571), in order to alleviate the acute scarcity 
of coinage, the Venetians struck the copper bezant, an emergency coin with a promissory value of one white be
zant. 

Andreas Pitsillides 
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Τά νομίσματα της Κύπρου 

Ερρίκος Β'(1285-1324) 
264. Μισό γκρός (Α) 

Ε: Ό βασιλιάς σέ θρόνο. 
Π: Λιοντάρι των Λουζινιάν. 

265. Τορνέσιο (Α/Χ) 
Ε: Σταυρός. 
Π: Λιοντάρι Κύπρου 

'Αμαλάριχος Σφετεριστής (1306-1310) 
•266. Γκρός (Α) 

Ε: Σταυρός 'Ιερουσαλήμ. 
Π: Λιοντάρι Κύπρου. 

•267. Γκρός (Α) 
Ε: Λιοντάρι Κύπρου. 

Π: 'Ασπίδα μέ σταυρό 'Ιερουσαλήμ καί λιοντάρι Κύπρου 

Ερρίκος Β' (Β' βασιλεία) 
268. Γκρός (Α) 

Ε: Βασιλιάς καθισμένος. 
Π: Σταυρός 'Ιερουσαλήμ 

Ούγος Δ'(1324-1359) 
•269. Γκρός (Α) 

Ε: Βασιλιάς μέ σκήπτρο καί σφαίρα 
Π: Σταυρός 'Ιερουσαλήμ 

*270. Μισό γκρός (Α) 
όμοιο μέ τό προηγούμενο 
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271.Τορνέσιο(Α/Χ) 
Ε: Σταυρός. 
Π: Λιοντάρι Κύπρου 

Πέτρος Α' (1359-1369) 
•272. Γκρός (Α) 

Ε: Βασιλιάς καθισμένος σέ θρόνο μέ σπαθί καί σφαίρα 
Π: Σταυρός 'Ιερουσαλήμ 

273. Μισό Γκρός (Α) 
δμοιο μέ τό προηγούμενο 

Πέτρος Β'(1369-1382) 
274. Γκρός (Α) 

Ε: Βασιλιάς καθισμένος. 
Π: Σταυρός 'Ιερουσαλήμ 

275. Μισό γκρός (Α) 
δμοιο μέ τό προηγούμενο 

Ιάκωβος Α' (1382-1398) 
276. Γκρός (Α) 

Ε: Ό βασιλιάς σέ θρόνο 
Π: Σταυρός 'Ιερουσαλήμ 

277. Τορνέσιο (Χαλ.) 
Ε: Λιοντάρι Κύπρου 
Π: Σταυρός 

Ιανός (1398-1432) 
•278. Γκρός (Α) 

Ε: Βασιλιάς μέ σκήπτρο καί σφαίρ 
Π: Σταυρός 'Ιερουσαλήμ 



279. Μισό γκρός (Α) 
δμοιο μέ τό προηγούμενο 

280. Σεζίνι (Α/Χ) 
Ε: Λιοντάρι Κύπρου 
Π: Σταυρός 

Ιωάννης Β'(1432-1458) 
281. Γκρός (Α) 

Ε: Βασιλιάς μέ σκήπτρο καί σφαίρα 
Π: Σταυρός 'Ιερουσαλήμ 

281α Γκρός (Α) 
δμοιο μέ τό προηγούμενο 

Καρλόττα (1458-1460) 
282. Γκρός (Α) 

Ε: Κάτω άπό στέμμα, θυρεός μέ 2 λιοντάρια καί 2 σταυρούς 
Π: Σταυρός 'Ιερουσαλήμ. 

Λουδοβίκος Σαβοΐας (1458-1460) 
283. Γκρός (Α) 

Π: Βασιλιάς μέ σκήπτρο καί σφαίρα 
Ε: Σταυρός 'Ιερουσαλήμ 

Ιάκωβος Β'(1460-1473) 
•284. Γκρός (Α) 

Ε: Βασιλιάς έφιππος δεξιά 
Σταυρός 'Ιερουσαλήμ 

*285. Μισό γκρός (Α) 
Ε: Κεφάλι βασιλιά προφίλ δεξιά. 
Π: Σταυρός 'Ιερουσαλήμ 
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Αικατερίνη καί Ιάκωβος Γ' (1473-1474) 
286. Γκρός (Α) 

Ε: Κάτω άπό στέμμα, θυρεός μέ 1 σταυρό καί 3 λιοντάρια 
Π: Σταυρός 'Ιερουσαλήμ 

Αικατερίνη (μόνη, 1474-1489) 
•287. Γκρός (Α) 

δμοιο τό προηγούμενο. 
•288. Γκρός (Α) 

Ε: Βασίλισσα καθισμένη σέ θρόνο, μέ σκήπτρο καί σταυρό 
Π: Σταυρός 'Ιερουσαλήμ 

Γενοβέζικη κατοχή 'Αμμοχώστου 
289. Τορνέσιο 

Ε: Σταυρός 
Π: Γενοβέζικη πύλη 





Οι νομισματικές συνθήκες στον ελληνικό χώρο 
στή διάρκεια τής Τουρκοκρατίας 



Α. Νικολετόπουλος 

Οι νομισματικές συνθήκες πού επικράτησαν στον ελληνικό χώρο χαρακτηρίζονται άπό νομισμα
τική πολυμορφία, στενότητα κυκλοφορίας νομισμάτων καί νομισματικό χάος. Ή κατάσταση αύτη ο
φείλεται στην ανικανότητα της Πύλης νά ελέγξει τά οικονομικά της καί ίδιαίτερα τά νομισματικά της 
προβλήματα. Μέ μικρότερες ή μεγαλύτερες αποκλίσεις, τό τουρκικό νόμισμα ύποτιμάτο σχεδόν σέ 
όλη τήν περίοδο της Τουρκοκρατίας μέ τή νόθευση του κράματος καί τή σταδιακή ελάττωση του βά
ρους τών αργυρών, κυρίως νομισμάτων. 

Μιά προσωρινή βελτίωση άρχισε νά παρουσιάζεται στά τέλη του Που αίώνα χάρη στίς μεταρρυ
θμιστικές προσπάθειες του σουλτάνου Μουσταφά Β' (1655-1703) καί στην αυξημένη εξαγωγική δρα
στηριότητα της 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας στην περίοδο αυτή. 

Ή εξυπηρέτηση του εμπορίου καί τών καθημερινών συναλλαγών γινόταν μέ αργυρά νομίσματα· 
τά δέ χρυσά, εκτός άπό τήν απόσυρση τους γιά λόγους άποθησαυρισμοΰ, χρησιμοποιούνταν σάν ανα
φορά γιά πληρωμές ορισμένων φόρων, γιά μεγάλες συναλλαγές καί, κατά κάποιο τρόπο, ώς ρυθμιστι
κός παράγοντας άσκησης της νομισματικής πολιτικής τής Πύλης. Παράλληλα μέ τό τουρκικό νόμι
σμα κυκλοφορούσε πληθώρα ξένων νομισμάτων τά όποια προτιμούνταν κυρίως γιά τή σταθερότητα 
βάρους καί κράματος. Ένδειξη γιά τήν επίσημη αποδοχή κυκλοφορίας ξένων νομισμάτων αποτελεί 
τό φιρμάνι του 1690 πού όριζε τήν πληρωμή τοΰ 1/3 τών δασμών σέ οθωμανικά ή ξένα χρυσά νομί
σματα. 

Γενικά, τά χρυσά νομίσματα (altun), ανάλογα μέ τίς περιστάσεις καί τίς εποχές συναντιούνται μέ 
διάφορα ονόματα, όπως filuri, sikke-ißluri, sahi καί άλλα. Σταθμό γιά τήν κοπή χρυσών νομισμάτων 
άπό τήν 'Οθωμανική αυτοκρατορία, αποτέλεσε ή κατάληψη τής Αιγύπτου στίς αρχές τοΰ 16ου αίώνα 
επί Σελήμ Α' (1512-1520). Ό Σελήμ μετέφερε στην Πόλη χρυσό αυτούσιο καί νομίσματα σέ σημαντι
κές ποσότητες. Τό νομισματοποιημένο αιγυπτιακό asrafi αποτέλεσε πρότυπο γιά τήν παραπέρα νομι-
σματοποίηση τοΰ χρυσού μέ ονόματα όπως esrefi altun ή serefi altun ή scherif sultani. 

Κάθε σουλτάνος συνήθως έκοβε τά δικά του χρυσά νομίσματα. Ό σουλτάνος Μουσταφά Β' έκο
ψε νέα χρυσά νομίσματα τό 1696 - 97 γνωστά μέ τό όνομα Istanbul altuny ή zer - {Istanbul, τά όποια 
είχαν χαραγμένο τόν tugra (σουλτανική εμβληματική υπογραφή) γιά νά διακρίνονται άπό τά παλαιό
τερα καί αυτά τοΰ 'Αλγερίου, τής Τυνησίας καί τής Αιγύπτου. Τά χρυσά αυτά νομίσματα αντικατέ
στησαν παλιότερα πού είχαν κοπεί επί Σουλεϊμάν (1520-1565), 'Αχμέτ Α' (1603-1617) καί Μεχμέτ Δ' 
(1648-1687), καθώς καί τά βενετικά δουκάτα (τσεκίνια) πού αποσύρθηκαν λόγω τής αυξημένης τους 
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αξίας. Ό τίτλος του νέου χρυσού νομίσματος του Μουσταφά Br ήταν παρόμοιος του βενετικού δου
κάτου καί τό βάρος 3,49 γραμμάρια. 

Στην 'Οθωμανική αυτοκρατορία τό βενετικό δουκάτο (τσεκίνι) είχε διάφορες ονομασίες, δπωςβί-
uri sikke - i afrenciye καί πολύ συχνά yaldfiz altuny ή άπλα yaldiz. ΤΗταν άπό τά πιό επιθυμητά νομί
σματα άλλα δέν κυκλοφορούσε σέ μεγάλες ποσότητες. Πάντα διατηρούσε αυξημένη ισοτιμία σέ αργυ
ρά νομίσματα, σέ σχέση μέ τά εγχώρια χρυσά. 

Τό macar altunu ή macarfìluri της Ουγγαρίας, μικρότερης αξίας άπό αυτή του βενετικού δου
κάτου, ήταν άλλο ενα άπό τά πολλά ξένα χρυσά νομίσματα πού κυκλοφορούσαν στον ελληνικό χώ
ρο επί Τουρκοκρατίας. Οί περιηγητές τό περιέγραφαν σάν ό Ούγγρος. Ενδεικτικά τό 1669 οί ισοτιμίες 
ήταν: 1 βενετικό δουκάτο= 250 άσπρα, ενα ουγγρικόfìluri =241 άσπρα, ενώ ένα τουρκικό χρυσό se-
reß= 225 άσπρα. Πιό σπάνια συναντιόνταν τό γερμανικό καί τό ολλανδικό δουκάτο, γιατί είχαν μεγά
λη ζήτηση στό εμπόριο μέ τίς Ινδίες. 

Τά αργυρά νομίσματα κυκλοφορούσαν σέ μεγαλύτερη ποσότητα, τόσο τά τουρκικά, δσο καί τά 
ξένα. Ήταν τό χρήμα τών συναλλαγών, του εμπορίου, τής καθημερινής ζωής, άλλα καί μέσο γρήγο
ρων κερδών, γι' αυτό καί εξελίχθηκε καί σέ αντικείμενο εμπορίου. 

Τό άσπρο (akce), πού κυκλοφορούσε άπό τήν εποχή του Όρχάν (1324-1358) είχε αρχικά βάρος 
6 καρατίων (Kirat, μονάδα βάρους· 1κ=0,195 γρ.) καί τίτλο 900/1000 ασημιού. Στό τέλος τοΰ 16ου 
αιώνα ζυγίζει 3, 3/4 καράτια μέ τίτλο μειωμένο κατά 5%. Έναν αιώνα αργότερα ζυγίζει 11/2 καρά
τια· διατήρησε όμως τόν τίτλο του. 

Έπί Μουράτ Δ' (1623-1640) ζυγίζει 1 1/4 καράτια καί ό τίτλος του μειώθηκε κατά 25%, ενώ έπί 
Μεχμέτ Δ' ζυγίζει ενα καράτι καί ό τίτλος του κατέβηκε στά 50%. Ή νόθευση μέ χαλκό συνεχίσθηκε 
ώστε νά παραμείνει «ενα νόμισμα τόσο μικρό καί λεπτό ώστε νά χάνεται στά δάκτυλα». Στό τέλος τού 
Που αιώνα αναφέρεται περισσότερο ώς λογιστική ή ιδανική μονάδα καί αντικαταστάθηκε άπό τό πιά
στρο ή (gurus) γρόσι (άπό τό γερμανικό groscherì). Παρ' ολα αυτά, τό άσπρο μαζί μέ τό sümün («ό
γδοο»: νόμισμα =15-5, άσπρα χρησιμοποιήθηκε μέχρι τά τέλη τοΰ Που αίώνα γιά τις καθημερινές μι-
κροσυναλλαγές. 

Τό πιάστρο πρωτοκόπηκε τό 1687 - 88 άπό τόν Σουλεϊμάν Br (1687-1691). 'Αρχικά είχε βάρος 6 
δραμίων (dirhem= 3.086 γρ.) καί τίτλο 833/1000, αξίας, τότε, 160 άσπρων. Νεότερο πιάστρο κόπηκε 
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καί άπό τόν Μουσταφά Β' (1695-1703), μέ tugra. Πιάστρα, δηλαδή τάλληρα, πρίν άπό τήν πρώτη κο
πή, κυκλοφορούσαν μόνο ξένα ή κόπηκαν σέ απομιμήσεις ξένων μέ επισήμανση (sah) γιά τή νόμιμη 
κυκλοφορία τους. 

Άπό τά ξένα αργυρά νομίσματα πού κυκλοφορούσαν ενα άπό τά πιό επιθυμητά ήταν τό τάλληρο 
του λιονταριού τής 'Ολλανδίας (esedi gurus ή arslani gurus), καλού τίτλου καί βάρους (8 δράμια), 
πού βοήθησε τήν 'Ολλανδία στίς συναλλαγές της μέ τήν 'Ανατολή, ιδιαίτερα στό τέλος του 16ου 
αιώνα καί στό πρώτο μισό τοΰ Που. 'Αργότερα οί 'Ολλανδοί έφεραν στην 'Ανατολή τάλληρα μειω
μένης αξίας κατά 30-40%. Τήν πρακτική αυτή μιμήθηκαν οί Άγγλοι, Γάλλοι, Γενουάτες καί Βενετοί. 
Πάντα, όμως παρέμειναν τόσο σταθερά στην κυκλοφορία ώστε, ή Κύπρος, ή Συρία καί ή Αλεξάν
δρεια νά μήν επιτρέπουν παρά μόνο τήν κυκλοφορία αυτών καί τοΰ πιάστρου τής Σεβίλης. Τό γερ
μανικό τάλληρο χρησιμοποιείται περισσότερο στό τοπικό εμπόριο τής Ουγγαρίας καί τής Τρανσυλ
βανίας, στή δέ υπόλοιπη Τουρκία προτιμήθηκε γιά άποθησαυρισμό, δεδομένου δτι ήταν πολύ «σκλη
ρό» νόμισμα, βάρους 9 δραμιών. 

Τά πιάστρα τής Σεβίλης ή μεξικάνικα ήταν τά πιό υπερτιμημένα αργυρά νομίσματα. 'Ιδιαίτερα ε
πιθυμητά στό εμπόριο τής Ανατολής, μπήκαν στην 'Οθωμανική αυτοκρατορία άπό 'Ιταλούς έμπο
ρους. Ή μεγάλη ζήτηση τους τά κατέστησε αντικείμενο εμπορίου, γι' αυτό οί Τούρκοι υποχρέωναν 
τήν ανταλλαγή τους σέ ντόπιο νόμισμα. Ή συνεχής δμως υποτίμηση καί νόθευση τοΰ όθωμανικοΰ 
αργυρού νομίσματος, ανάγκασε τίς εμπορικές δυνάμεις τής Δύσης (Βενετία, 'Ολλανδία, Αγγλία) νά 
εκδώσουν απομιμήσεις, μέ χαμηλό τίτλο αργύρου, γνωστών δυτικών νομισμάτων γιά νά διευκο
λύνουν τίς εμπορικές τους συναλλαγές μέ τήν Ανατολή (zolotta ή isellote, zolota gurus κ.λ.π.) 

Οί διακυμάνσεις τών άξιων τών τουρκικών νομισμάτων σέ σχέση τόσο μέ τά ίδια τά τουρκικά 
οσο καί μέ τά αντίστοιχα ευρωπαϊκά είναι τόσο πολύπλοκες πού ξεφεύγουν άπό τά πλαίσια αυτής τής 
εισαγωγής. Γι' αυτό παρατίθενται δύο ενδεικτικοί πίνακες ισοτιμιών πού έχουν μεταξύ τους διαφορά 
ενός αίώνα, ώστε ό αναγνώστης νά μπορέσει νά αποκτήσει μιά γενική εικόνα τοΰ πλήθους τών νομι
σμάτων καί τών ισοτιμιών τους πού ίσχυσαν στην 'Οθωμανική αυτοκρατορία σέ δυό χρονικές στιγμές 
τού 18ου καί 19ου αίώνα. 

Απόσπασμα φιρμανιοΰ τής 8 Σεπτ. 1721 
«... άπό τήν παράβαση αύτη (δηλαδή τήν τεχνητή υπερτίμηση ξένων νομισμάτων πού κυκλοφορούσαν) καί 

τήν καθημερινή αύξηση, δημιουργήθηκε μεγάλη διαταραχή στην κυκλοφορία τών νομισμάτων καί είναι φανερό δτι 
θά ενταθεί ή αναστάτωση τών συναλλαγών...» 
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Καί ακολουθεί ή διατίμηση πού μας παρουσιάζει μιά κατατοπιστική εικόνα των νομισμάτων πού κυ
κλοφορούσαν. Καθόριζε, λοιπόν, ή διατίμηση: 

Τό χρυσοΰν μέ μουσουλμανικόν μονόγραμμα Ίσταμπόλ 
Τό χρυσοΰν αίγυπτιακόν άλυσιδωτόν 
Τό χρυσοΰν αίγυπτιακόν τουγραλή 
Ή νέα ζλότα (ζολώτα) 
Τό νέον γρόσιον τουγραλή 
Τό άλλοδαπόν σιβιλιέ γρόσιον βάρους 8,25 δραμιών 
Τό χρυσοΰν ένετικόν μέ αστέρα 
Τά χρυσά ουγγρικά έγγρούς καί ματζάρ 
Τό γρόσιον πούλια βάρους 8,5 δραμιών καί ενός δέγκι 
Τό γρόσιον καρά κρούς (κούρους) βάρους 9 δραμίων 
Τό δουκάτον των 7 δραμίων καί 2,5 καρατίων 
Τό λεόντειον γρόσιον βάρους 8,5 δραμίων 
Τό μέγα λουπούρι βάρους 2 δραμίων 
Τό μικρόν λουπούρι βάρους 1 δραμίου 
Ή παλαιά ζλότα βάρους 6 δραμίων 

(Βλ. Δ. Νικολετόπουλος, Περί τοΰ νομίσματος έν 'Ελλάδι, 'Αθήναι 1974, σ. 46 άπό Ίω. Βασδραβέλλη, 'Ιστορικά 'Αρχεία Μακεδονίας, 
Α' Άρχεϊον Θεσσαλονίκης 1695-1912, Θεσσσαλονίκη 1952, σ. 150-151). 

Έ ν α ν αιώνα αργότερα ή Προσωρινή Διοίκηση της επαναστατημένης Ελλάδας μέ διάταγμα της 
16 Μαρτίου 1822 δριζε τίς ακόλουθες διατιμήσεις·. 

Γρόσια Παράδες 
Διπλά 'Ισπανίας (δουπίες) 120 — 
Πορτογαλικά (σκοΰδα) 66 — 
Λουδοβίκεια χρυσά των 24 φρ. 34 — 
Ναπολεόνια χρυσά των 24 (φράγκων) 28 10 
Βενετικά (χρυσά τσεκίνια) 17 — 

390 
330 
315 
90 
120 
186 
375 
360 
173 
181 
137 
144 
24 
10 
10 

άσπρα 
άσπρα 
άσπρα 
άσπρα 
άσπρα 
άσπρα 
άσπρα 
άσπρα 
άσπρα 
άσπρα 
άσπρα 
άσπρα 
άσπρα 
άσπρα 
άσπρα 
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'Ολλανδικά καί (Μπαντζάρικα) δουκάτα 
Αυστριακά (χρυσά δουκάτα) 
καί τοϋ Πάπα (χρυσά τσεκίνια) 
Μαχμουδιέδες 
Φουντούκια 
Πολιτικά 
Μισίρια 
Πολιτικά μισά 
Μισίρια μισά 
Τέταρτα φουντουκιού (ρουπιέδες) 
Τέταρτα πολιτικά (ρουπιέδες) 
Τέταρτα Μισιριοΰ (ρουπιέδες) 
Φλωριά τουνέζικα 
'Αϊναλιά 
Τάλληρα κολωνάτα φραντζεσκόνια 
Τάλληρα Ρεγγίνα, βενετικά τάλληρα 
Πισλίκια (πεντόγροσα) 
Έκατοστάρια παλαιά 
Τκιλίκια (δίγροσα) 
Εξηντάρες 
Μονόγροσα 

16 

16 
26 
11 
8 
7 
4 
3 
3 
Ζ 

2 
12 
33 

7 
7 
5 
4 
3 
2 
1 

20 

— 
— 

20 
20 
20 
10 
30 
— 

20 
— 

20 
— 

20 
10 
— 
— 

20 
10 
10 

(Βλ. Δ. Νικολετόπουλος, δ.π., σ. 89, άπό Άρχείον Κοινότητος Ύδρας, τ. 8, σ. 57). 

Δημήτρης Νικολετόπουλος 
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Numismatic Conditions in the Greek 
Lands under Ottoman Rule 

The period of Ottoman rule was marked by a great complexity of numismatic systems. This was due, on the 
one hand, to the gradual devaluation of the Ottoman currency and, on the other, to the penetration of Western 
coinage into the markets of the East. This situation resulted in a continued fluctuation in the equivalencies of 
coinage in circulation. The finds of coins from that period prove that the public preferred the silver coins which 
were finer in purity. 

Dimitris Nikoletopoulos 

85 



Ευρήματα νομισμάτων Τουρκοκρατίας 

Ευρήματα Νομισμάτων της Τουρκοκρατίας 

290. Εύρημα αργυρών άσπρων (akçe) 15ου αίώνα, Μουράτ Β' (1421-1451) καί 
Μεχμέτ Β' (1451-1481) άπό ασιατικά καί ευρωπαϊκά νομισματοκοπία 
Ιδιωτική Συλλογή. 

291. «Θησαυρός» άπό τήν περιοχή Αύλωναρίου στή θέση «Φλέβαι» της 
Ευβοίας, πού βρέθηκε τό 1967. Τό παραπάνω «εύρημα» αποτελείται άπό 
είκοσι τρία (23) αργυρά, ακανόνιστα στό σχήμα, ίσπανικά νομίσματα τοΰ 
Που αίώνα. Στην πρόσθια τους δψη έχουν χαραγμένο ένα σταυρό, πού 
στά τέσσερα χωρίσματα του εικονίζονται μικρά οίκόσημα. Στην οπίσθια 
πλευρά τους έχουν απεικονισμένο ένα μεγάλο οίκόσημο. 

Νομισματικό Μουσείο 'Αθηνών. Τό εύρημα αγοράστηκε μέ χρήματα τοΰ 
Κληροδοτήματος Αλεξάνδρου Σούτσου 

292. «Θησαυρός» άπό εκατόν ογδόντα εννέα (189) αργυρά νομίσματα τοΰ 18ου 
καί τοΰ 19ου αίώνα, πού βρέθηκε τόν 'Απρίλιο τοΰ 1973 στή θέση «Ήμε-
ροδένδρια» της περιφέρειας της κοινότητας Σταμνάς Αιτωλοακαρνανίας. 
'Αναλυτικότερα τό «εύρημα» αυτό περιλαμβάνει τίς ακόλουθες κοπές: 
'Ελλάς 
"Οθωνα 5 δραχμές τοΰ 1833 

Αυστρία 
Φραγκίσκου Α' Στεφάνου τοΰ έτους 1761 
Μαρίας Θηρεσίας τάληρα τών ετών 1766, 1780 
'Ιωσήφ Β' τάληρα τών ετών 1782, 1783 
Φραγκίσκου Α' τάληρα τών ετών 1813, 1815, 1824, 1826 
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Γερμανία 
Βαυαρίας 
Μαξιμιλιανοϋ 'Ιωσήφ τάληρα τών ετών 1756, 1760-1777 
Καρόλου Θεοδώρου τάληρα τών ετών 1778, 1779 
Βάσης 
Καρόλου Φρειδερίκου τάληρο του ε"τους 1765 
Βυρτεμβέργης 
Καρόλου Ευγενίου τάληρο του έτους 1781 
Σαξωνίας 
Φρειδερίκου Χριστιανού τάληρο 
Φρειδερίκου Αυγούστου (έκλέκτορος) τάληρα τών ετών 1764, 1806, (βα
σιλέως) τάληρα τών ετών 1808, 1816, 1818, 1827 
'Αντωνίου Ε' Κλήμης τάληρα τών ετών 1827-1835 

Βενετία 
Λουδοβίκου Μανίν τάληρο του έτους 1795 

Γαλλία 
Λουδοβίκου IH' 5 φράγκα τών ετών 1816, 1824 
Καρόλου Γ 5 φράγκα τών ετών 1828, 1830 
Λουδοβίκου Φίλιππου Α' 5 φράγκα τών ετών 1834, 1837, 1838, 1839 
'Ισπανία 
Καρόλου Δ' 8 ρεάλ τών ετών 1795, 1800, 1804, 1806, 1808 
Φερδινάνδου Ζ 8 ρεάλ τών ετών 1809, 1811, 1813, 1817, 1818, 1820, 
1821 καί 1825 

Βολιβία τών ετών 1827-1835 
Μεξικό τών ετών 1827-1850 
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Περού τών ετών 1834-1841 
Νομισματικό Μουσείο Αθηνών. Ό «θησαυρός» αυτός αγοράστηκε μέ 
χρήματα του 'Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών. 

293. «Θησαυρός» πού αποτελείται άπό τριάντα οκτώ (38) χρυσά καί διακόσια 
δέκα (210) αργυρά νομίσματα του 18ου καί 19ου αίώνα, βρέθηκε τό 1978 
στην Κουντουριώτισσα (ή καί Κονταριώτισσα) Πιερίας. Ή σύνθεση του 
είναι ή ακόλουθη: 
Χρυσά 
Λουδοβίκου Μανίν, 1789-1797 τσεκίνιο 
'Ολλανδίας του έτους 1769 δουκάτο 
'Ολλανδίας του έτους 1807 δουκάτο 
Μαρίας Θηρεσίας τού έτους 1775 
Abdulhamid, 1774-1789 
Selim III, 1789-1807 
Mahmud II, 1808-1839 

'Αργυρά 
Αυστρία 
Φραγκίσκου Α' τάληρο τού 1810 
Μαρίας Θηρεσίας τάληρο τών ετών 1770 καί 1780 

Βαυαρία 
Μαξιμιανού 'Ιωσήφ τάληρο τού έτους 1808 

Βενετία 
τού έτους 1780 
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Ευρήματα 

'Ισπανία 
Καρόλου Γ' 8 ρεάλ του έτους 1790 
Καρόλου Δ' 8 ρεάλ τών ετών 1790, 1793, 1797, 1798, 1799-1808 
Φερδινάνδου Ζ' 8 ρεάλ τών ετών 1809, 1810 

Ραγούζα 
τάληρα τών ετών 1762, 1766, 1768, 1771, 1775 

Σαξονία 
Φρειδερίκου Αυγούστου (έκλέκτορος) τάληρα τών ετών 1775, 1798, 1805 
(βασιλέως) τάληρα τών ετών 1808, 1812 

Σικελία 
Φερδινάνδου Δ' 120 Grani τοΰ έτους 1798 

Τουρκία 
Mustafa III, 1757-1774 
Abdulhamid I, 1774-1789 
Selim II, 1789-1807 
Mahmud Π, 1808-1839 
Νομισματικό Μουσείο 'Αθηνών. Τό σημαντικό αυτό εύρημα αγοράστηκε 
μέ χρήματα τοΰ Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών. 
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Τα «Νομίσματα» της 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας 
στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία 

στα τέλη του 19ου αιώνα 



Κ. Χατζιώτης 

Μία άπό τίς λιγότερο γνωστές σελίδες της νομισματικής ιστορίας του Έθνους μας αποτελούν, α
σφαλώς, τά ιδιόμορφα τοπικά «νομίσματα», πού κυκλοφόρησαν οί υπόδουλοι Έλληνες της 'Οθωμανι
κής αυτοκρατορίας κατά τό τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα. 

Πρόκειται γιά νομισματικές εκδόσεις μέ πολλαπλό ενδιαφέρον, οχι μόνο γιατί αποτελούν φαινό
μενο μοναδικό στά παγκόσμια νομισματικά χρονικά, αλλά καί γιατί μαρτυρούν κατά τρόπο εντυπω
σιακό, τήν ζωτικότητα του ελληνικού στοιχείου μέσα στή γενική οικονομική αναρχία καί παραλυσία, 
πού επικρατούσαν στην 'Οθωμανική αυτοκρατορία. 

Ή γενεσιουργός αίτια, πού δημιούργησε τά «νομίσματα» αυτά, πρέπει νά άναζητηθή στην πτώ
χευση, πού έκήρυξε ή Υψηλή Πύλη στά 1878. Τότε (δπως συμβαίνει σέ τέτοιες περιπτώσεις) τό 
'Οθωμανικό νόμισμα υποτιμήθηκε καί όλες οί μπακιρες (τά χάλκινα, δηλαδή, νομίσματα, πού δέν εί
χαν καμιά εσωτερική άξια) αποσύρθηκαν άπό τήν κυκλοφορία. Δημιουργήθηκε έτσι μία φοβερή 
σπάνις μικρής ονομαστικής άξιας νομισμάτων, άφοΰ καμία πρόβλεψη δέν είχε ληφθή γιά τήν υποκα
τάσταση των αποσυρθέντων. 

Τό πρόβλημα ήταν γενικό καί δέν αφορούσε, βέβαια, μόνο τους Έλληνες, πού ζούσαν στην αυ
τοκρατορία. 'Όμως, όπως είναι γνωστό, ενα σημαντικό (γιά νά μήν ποΰμε τό μεγαλύτερο) μέρος της 
έμποροοικονομικής κινήσεως τόσο μέσα στην Πόλη δσο καί στίς επαρχίες, εύρίσκετο σέ ελληνικά χέ
ρια. Είναι, λοιπόν, φυσικό, πώς ή κατάσταση αυτή, πού δημιουργούσε νομισματική ασφυξία κυρίως 
στό λιανεμπόριο καί στίς καθημερινές δοσοληψίες, έθιγε βέβαια δλους δσους ζούσαν στην αυτοκρα
τορία, μέ πρώτο τό ελληνικό στοιχείο. 

Ή αντίδραση, πού εκδηλώθηκε, ήταν τολμηρή, άμεση καί εκπληκτικά οργανωμένη. 'Αφού ή Πύ
λη δέ έμερίμνησε γιά νά δώσει κάποια λύση στό ζωτικής σπουδαιότητος αυτό θέμα, οί υπόδουλοι Έλ
ληνες αντιμετώπισαν μέ δική τους πρωτοβουλία τό πρόβλημα. 

Μέσα σέ πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ή κάθε εκκλησία, εϊτε ήταν μέσα στην πρωτεύουσα εϊτε 
σέ κάποιο μακρινό χωριό, έκοψε δικά της «νομίσματα». Καί τά νομίσματα αυτά, πού αρχικά εμφανί
σθηκαν ώς ισχύοντα «μόνον εντός τού ναού», δηλαδή γιά καθαρά λατρευτικούς σκοπούς δπως είναι ή 
αγορά ενός κεριού ή ό όβολός τού δίσκου, πολύ σύντομα έπεξέτειναν τήν κυκλοφορία τους καί έ-
γίνοντο δεκτά άπ' όλους σέ ολόκληρη τή συνοικία, τό χωριό ή καί τήν περιοχή. Τό γεγονός δτι 
εκδότης ήταν ή Εκκλησία, τά έκανε σεβαστά καί αποδεκτά άπ' όλους, ακόμη καί άπό τους 'Οθω
μανούς κατοίκους τής περιοχής. 
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Τό καταπληκτικώτερο, όμως, είναι πώς ό δυνάστης οχι μόνο υποχρεώθηκε νά άποδεχθή σιωπη
ρά ακόμη καί μέσα στην πρωτεύουσα τήν πρόκληση, πού μέσα σέ ελάχιστο χρονικό δριο έλαβε δια
στάσεις τεράστιες, αλλά τελικά μιμήθηκε καί αυτός τους Έλληνες καί τους Αρμενίους (πού είχαν α
κολουθήσει τό ελληνικό παράδειγμα) κόβοντας κάποια «ειδικά νομίσματα», πού υποτίθεται πώς ί
σχυαν μόνο στην αγορά ή γιά τήν πληρωμή κάποιων φόρων (π.χ. φόρος αγοράς, κανταρίου κλπ.). 

Ποιος ήταν ό εμπνευστής καί οργανωτής αυτής τής εκπληκτικής πρωτοβουλίας; Μέχρι σήμερα 
τουλάχιστον, δέν έχουν εντοπισθεί γραπτές μαρτυρίες, πού νά μας επιτρέπουν νά δώσουμε μιά σφαι
ρική καί τεκμηριωμένη απάντηση στό ερώτημα. "Ομως, άν δέν υπάρχουν τά γραπτά κείμενα, υπάρ
χουν οί εμπειρίες, πού έχουμε άπό τόν βίο καί τήν οργάνωση των υποδούλων Ελλήνων. Κι' αυτές οί 
εμπειρίες είναι αρκετές γιά νά μας δώσουν τήν απάντηση. "Οπως σέ τόσες άλλες περιπτώσεις, έτσι καί 
μέ τά τοπικά αυτά «νομίσματα», ό εμπνευστής καί οργανωτής, δέν υπάρχει αμφιβολία, πώς ήταν ή 'ίδια 
ή Εκκλησία, ή μεγάλη αυτή δύναμη, πού κράτησε αναμμένο τόν δαυλό του υποδούλου Έθνους έπί 
αιώνες ολόκληρους. 

Πέρα, λοιπόν, άπό κάθε αμφιβολία, μπορούμε νά είμαστε βέβαιοι πώς ô πραγματικός εγκέφαλος 
πού συνέλαβε, οργάνωσε καί υλοποίησε τό πρωτοφανές αυτό τόλμημα, ήταν τό Φανάρι. Καί τό συμ
πέρασμα αυτό γίνεται ακόμη πιό πειστικό όταν λάβουμε ύπ' οψη μας δύο χαρακτηριστικά στοιχεία: 

πρώτον, ότι τέτοια «νομίσματα» έκυκλοφόρησε καί αυτός ακόμη ό πατριαρχικός ναός του 'Αγίου 
Γεωργίου στό Φανάρι, καί 

δεύτερον ότι ή διοικητική εξάρτηση, πού είχε ό κατώτερος κλήρος άπό τους δεσπότες καί τους 
μητροπολίτες, στους οποίους υπαγόταν, ήταν τόσο στενή, ώστε νά αποκλείεται, έστω καί σάν απλή υ
πόθεση, δτι θά ήταν ποτέ δυνατόν ό εφημέριος ενός απόμακρου χωριού ή μιας εκκλησίας τής Πόλης, 
νά πάρουν τήν πρωτοβουλία τής κοπής νομισμάτων γιά τήν εκκλησία τους, χωρίς νά έχουν προηγου
μένως εξασφαλίσει τήν έγκριση καί τήν πλήρη κάλυψη του Δεσπότη. 

Άλλωστε, ή γενίκευση, πού μέσα σέ ελάχιστο χρόνο εμφανίσθηκε στην κυκλοφορία τέτοιων το
πικών «νομισμάτων», άπό τήν Καππαδοκία καί τόν Πόντο ώς τήν Μακεδονία, τά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους καί τους ναούς αυτής τής ίδιας τής πρωτεύουσας, δέν μας αφήνει περιθώρια αμφιβολιών ώς 
προς τήν ύπαρξη κεντρικού οργάνου λήψεως αποφάσεων, ενός κέντρου πού διέθετε μάλιστα εκπλη
κτικές οργανωτικές ικανότητες άλλα καί δυνατότητες δράσεως απέραντες. Έτσι μόνο μπορεί νά έξη-
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γηθή πώς βρέθηκαν ξαφνικά νά έχουν δικό τους «νόμισμα» εκατοντάδες εκκλησίες σέ δλα τά σημεία 
της αυτοκρατορίας. 

Πόσα τέτοια «νομίσματα» έκυκλοφόρησαν συνολικά, είναι αδύνατον νά έλεχθή καί νά προσδιο-
ρισθή, έστω καί κατά προσέγγιση. Τό βέβαιο είναι πώς σέ κάθε σημείο, πού υπήρχε οργανωμένη ελ
ληνική παρουσία, υπήρξαν καί τοπικά «νομίσματα», πού έκυκλοφόρησαν γιά πάνω άπό τριάντα ολό
κληρα χρόνια. 

Πράγματι, τό ιδιόμορφο αυτό χρήμα έκυκλοφόρησε ελεύθερα καί ευρύτατα ως τήν επανάσταση 
των Νεότουρκων (1908)· καί σέ ορισμένες περιπτώσεις, μέ πολλούς περιορισμούς, απαγορεύσεις καί 
διώξεις διασώθηκε ώς τήν εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου. Μιά τέτοια χαρακτηριστική πε
ρίπτωση αποτελεί ό ναός τής Αγίας Αικατερίνης τής Σμύρνης, πού κατόρθωσε νά διατηρήσει μέχρι 
τό 1914, ϊσως καί αργότερα, τά «νομίσματα» του αλλάζοντας δμως τήν ονομαστική αξία άπό πέντε 
παράδες σέ «ένα κερί» (πού έκόστιζε πέντε παράδες), ώστε νά μήν προκαλή τήν μήνι του Δυνάστη. 

Άπό τεχνικής πλευράς, τά «νομίσματα» των υποδούλων Ελλήνων διακρίνονται σέ τρεις ομάδες: 
* Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τά μπιλιετα, μικρά δηλαδή μακρόστενα χαρτονάκια, διαστάσεων 

περίπου 3 X 4 εκατοστών, πού άπό τήν πρόσθια οψη τους είναι τυπωμένα μέ κάποιο διακοσμητικό 
σχέδιο ή σκαρίφημα τής εκκλησίας, πού τά κυκλοφορούσε. Στην ίδια αυτή πλευρά αναγράφεται ή 
ονομαστική αξία, πού είναι 5, 10, 20 καί, σπανιώτερα, 40 παράδες, δπως καί ή ονομασία τής εκκλη
σίας. Υπάρχει, επίσης, κατά κανόνα, καί ή χαρακτηριστική ένδειξη «ισχύει εντός του ναού», γιά τους 
λόγους πού αναφέρονται πιό πάνω. 

Ή οπίσθια οψη τών μπιλιέτων δέν είναι τυπωμένη άλλα φέρει αποτύπωμα τής σφραγίδας τής εκ
κλησίας καί, συνήθως, ένα αριθμό γραμμένον μέ τό χέρι. Ό αριθμός αυτός, δπως συμπεραίνεται, αντι
στοιχούσε σέ κάποιο πρωτόκολλο πού έτηρεΐτο άπό τους επιτρόπους τής κάθε εκκλησίας, γιά νά υ
πάρχει σέ κάθε στιγμή ή δυνατότητα ελέγχου τής ποσότητος τών μπιλιέτων, πού κυκλοφορούσαν 
στην αγορά. 

* Στή δεύτερη ομάδα ανήκουν οί μπακιρες (τά χάλκινα, δηλαδή, κέρματα), πού είχαν άποσυρθή 
άπό τήν κυκλοφορία καί επανακυκλοφορούσαν άφοΰ προηγουμένως ή Εκκλησία τίς έσφράγιζε μέ 
κάποιο ύστερόσημο. 

Ή επισήμανση αυτή συνήθως αποτελείτο άπό τά αρχικά γράμματα της εκκλησίας καί του χω-
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ριοΰ πού τήν χρησιμοποιούσε (π.χ. ΠΕ=ΧΠ Παναγίας Εκκλησία Χωρίο Ποταμιά, στην Θάσο). 
Σπανιώτερα αποτυπωνόταν ολόκληρη λέξη ή καί ή χρονολογία επισημάνσεως (π.χ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑ
ΣΟΥ 1893). Τέλος, σέ άλλες περιπτώσεις, έχρησιμοποιοϋντο διάφορα σύμβολα (π.χ. σταυρός), πού 
είναι πιά σήμερα αδύνατον νά προσδιορίσουμε τί ακριβώς αντιπροσώπευαν ή άπό ποιες εκκλησίες 
προήρχοντο. 

Στό σημείο αυτό, αξίζει νά άναφερθή πώς τό στοιχείο πού έδινε αξία στό νόμισμα καί τό έκανε α
ποδεκτό στίς συναλλαγές, δέν ήταν βέβαια τό κέρμα αυτό καθ' εαυτό άλλα ή έπ' αύτοΰ επισήμανση. 
Γι' αυτό καί δέν είχε καμιά απολύτως σημασία τί είδους κέρματα έχρησιμοποιοϋντο. Έτσι, παράλλη
λα μέ τίς επισημασμένες οθωμανικές μπακίρες, πού βέβαια είναι καί οί πολυπληθέστερες, συναντούμε 
κέρματα καί άλλων κρατών (ακόμη καί πεντάρες καί δεκάρες του Ελληνικού Βασιλείου), πού έχουν 
έπισημανθή μέ ύστερόσημα εκκλησιών. 

* Στην τρίτη, τέλος, ομάδα υπάγονται τά τοπικά «νομίσματα», πού εμφανίζονται μέ τή μορφή 
στρογγυλών μεταλλικών δίσκων (ομοιάζουν, δηλαδή, προς τίς μπακίρες) μέ ανάγλυφες παραστάσεις 
ή καί επιγραφές επί της μιας όψεως (σέ σπάνιες περιπτώσεις συναντούμε επιγραφές καί στίς δύο ό
ψεις). Τό χρησιμοποιούμενο μέταλλο είναι συνήθως ψευδάργυρος (έξ ού καί τά νομισματόσημα αυτά 
έκαλοΰντο πολλές φορές σαρι τενεκέ= κίτρινος τενεκές) ή χαλκός. 

Τά περισσότερα «νομίσματα» της κατηγορίας αυτής είναι κακοκτυπημένα καί πρωτόγονα. 
Υπάρχουν όμως καί ορισμένα (όπως λ.χ. της εκκλησίας του 'Αγίου 'Αθανασίου της Άλιστράτης 

Μακεδονίας), του Προφήτου 'Ηλία της Σάντας στον Πόντο κ.ά.), πού είναι ικανοποιητικής εμφανί
σεως καί, πιθανότατα, έχουν κοπή, αν όχι στην Ευρώπη, πάντως τουλάχιστον σέ ίνα άπό τά μεγάλα 
κέντρα τής αυτοκρατορίας, όπως ή Πόλη ή ή Σμύρνη. 

Κώστας Χρ. Χατζιώτης 
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Κ. Χατζιώτης 

The Token Currency of the Greek Orthodox Churches 
at the End of the Nineteenth and early 20th. Centuries 

With the bankruptcy declared by the Sublime Porte in 1876 and the radical devaluation of its currency, cop
per coins Cirtually disappeared from circulation. In order to accomodate themselves to the scarcity of petty 
coinage for day-to-day transactions, the Greek church parishes resorted to the issue of token paper currency (bil-
lieta); to the countermarking of older Ottoman copper coins with the name of the parish and the date; and to the 
issue of badly struck, metallic tokens. 

While, in theory, this unofficial currency was intended strictly for in-church use, in actuality it enjoyed 
substantially wider local circulation. 

Kostas Hatziotis 
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Ι. «Μπακίρες» μέ επισήμανση 

294. Θάσος. Χωριό Βούλγαρο. Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου. 40 παράδες 
295. Θάσος. Χωριό Βούλγαρο. Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου. 20 παράδες 

*296. Θάσος. Χωριό Παναγιά. Επισήμανση μέ χρονολογία: 1892. 40 παράδες 
297. Θάσος. Χωριό Παναγιά. Επισήμανση διαφορετικού τύπου άνευ 

χρονολογίας. 40 παράδες 
298. Θάσος. Χωριό Ποταμιά. Εκκλησία Παναγίας. 40 παράδες 
299. Θάσος. Χωριό Κάστρο. Εκκλησία 'Αγίου 'Αθανασίου. 10 παράδες 
300. Θάσος. Χωριό Καζαβίτι. Εκκλησία 'Αγίων 'Αποστόλων. 'Επισήμανση μέ 

χρονολογία 1884. 40 παράδες 
301. Θάσος. Χωριό Μαριές. Εκκλησία Παναγίας. 'Επισήμανση μέ χρονολογία 

1896. 40 παράδες 
302. Θάσος. Χωριό Καληράχη. 'Εκκλησία 'Αγίου Δημητρίου. 'Επισήμανση μέ 

χρονολογία 1885. 10 παράδες 
303. Θάσος. Χωριό Σωτήρος. Εκκλησία Γεννήσεως Χριστού. Επισήμανση μέ 

χρονολογία 1883. 20 παράδες 
304. Θάσος. Χωριό Θεολόγος. 'Εκκλησία 'Αγίας Παρασκευής. Επισήμανση 

μέ χρονολογία 1883. 40 παράδες 
305. Λέσβος. Πλωμάρι. 'Επισήμανση 'Ελληνική καί Τουρκική. 40 παράδες 
306. Λέσβος. Χωριό Κλαπάδος. 40 παράδες 

*307. Λέσβος. Χωριό Φτερούντα. 'Επισήμανση μέ χρονολογία 1887. 
20 παράδες 

*308. Λέσβος. Χωριό Έρεσσός. 40 παράδες 
309. Λέσβος. Χωριό Κάπη. 10 παράδες 
310. Λέσβος. Χωριό Τελώνια. 20 παράδες 
311. Λέσβος. Χωριό Άφαλώνας. 20 παράδες 
312. Λέσβος. Χωριό Πέτρα. 40 παράδες 

ίσματα» 'Ορθόδοξης Εκκλησίας 

V 
296 
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313. Λέσβος. Χωριό Βασιλικά. 40 παράδες 
314. Λήμνος. Χωριό Κάστρο. 'Εκκλησία Παναγίας. 20 παράδες 
315. 'Αγνώστου προελεύσεως. Εκκλησία 'Αγίου Κωνσταντίνου (;) 10 παράδες 
316. 'Αγνώστου προελεύσεως. Επισήμανση: ΠΟΡ (;) 40 παράδες 
317. 'Αγνώστου προελεύσεως. 'Επισήμανση: KAP μέ χρονολογία 1882. 

40 παράδες 
318. 'Αγνώστου προελεύσεως. 'Επισήμανση: ΤΜ (;). 40 παράδες 
319. 'Αγνώστου προελεύσεως. Επισήμανση: AT καί σταυρός στό μέσο 

(Άγιος Τρύφων;). 40 παράδες 
*320. 'Αγνώστου προελεύσεως. 'Επισήμανση: ET (;). ΚΦ 20 παράδες 

321. 'Αγνώστου προελεύσεως. 'Επισήμανση: ΤΞΧ (Εκκλησία Ταξιαρχών;). 
40 παράδες 

*322. 'Αγνώστου προελεύσεως. 'Επισήμανση: ΣΧ. Α.Γ. 81 (;) Τό 81 ασφαλώς 
αποτελεί χρονολογίας: 1881. 20 παράδες 

*323. 'Αγνώστου προελεύσεως. 'Επισήμανση: Κ.Χ. A.A. (;) 20 παράδες 

320 

322 

II. Νομισματόσημα καί Ψηφίδες («σαρί-τενεκέ») 

324. Άλιστράτης Μακεδονίας. 'Εκκλησία 'Αγίου 'Αθανασίου. Χρονολογική 
ένδειξη: 1910 10 παράδες 

*325. Άλιστράτη Μακεδονίας. 5 παράδες 
326. Τηγάνιον Σάμου. 5 παράδες 323 

*327. Σάντα (Πόντος), Εκκλησία Προφήτου 'Ηλία. 20 παράδες (χυτό) 
328. Μαινεμένη. 5 παράδες (μολύβδινο») 
329. Πέργαμος 5 παράδες, («σαρί τενεκέ») 
330. Όφρύνιον. 'Εκκλησία 'Αγίου Γεωργίου. 10 παράδες 
331. Όφρύνιον. Εκκλησία 'Αγίου Γεωργίου. 20 παράδες 

*332. Μουδανιά Εκκλησία'Αγίου Γεωργίου 10 παράδες 325 327 
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*333. Σιγή (Βιθυνία) 'Εκκλησία Ταξιαρχών. 10 παράδες 
334. 'Αγνώστου προελεύσεως. Επισήμανση: Α+1. 5 παράδες («σαρί-τενεκέ») 

*335. 'Αγνώστου προελεύσεως. Επισήμανση: Α+Ν 5 παράδες («σαρί-τενεκέ») 

III. «Μπιλιέτα» (χάρτον. νομίσματα) 
336. Χίος. Χωριό Κοινή. 5 παράδες (Έμπροσθότυπος καί όπισθότυπος) 
337. Χίος. Χωριό Κοινή. 10 παράδες 
338. Χίος. Χωριό Κοινή. 20 παράδες 
339. Χίος. Χωριό Κοινή. 40 παράδες 

*340. Χίος. Χωριό Πυργίον. 5 παράδες (Έμπροσθότυπος καί όπισθότυπος) 
341. Χίος Χωριό Πυργίον. 10 παράδες 
342. Χίος. Χωριό Άρμίλια. 5 παράδες (Έμπροσθότυπος καί όπισθότυπος) 
343. Χίος. Χωριό Άρμόλια. 20 παράδες 
344. Χίος. Χωριό Έλυμποϋς. 5 παράδες (Έμπροσθότυπος καί όπισθότυπος) 
345. Χίος. Χωριό Έλυμποΰς. 40 παράδες 
346. Λέσβος. Χωρίον Άκράσιον. Εκκλησία 'Αγίας Παρασκευής. 'Ονομαστική 

αξία: 2 κηρία (=10 παράδες) 
347. Φανάρι. Πατριαρχικός Ναός 'Αγίου Γεωργίου. 10 παράδες 
348. Φανάρι. Πατριαρχικός Ναός 'Αγίου Γεωργίου. 4 παράδες 
349. Βαλατά. Εκκλησία Ταξιαρχών. 10 παράδες 
350. Τατάουλα. Εκκλησία 'Αγίου Δημητρίου. 5 παράδες 
351. Ταξίμ. Εκκλησία 'Αγίας Τριάδος 20 παράδες 

352. Σταυροδρόμι. (Πέραν) Εκκλησία 'Αγίου Κωνσταντίνου καί Ελένης. 5 
παράδες 

353. Ύψωμάθεια. Εκκλησία 'Αγίου Κωνσταντίνου. 20 παράδες 
354. Ύψωμάθεια. Εκκλησία 'Αγίου Κωνσταντίνου, 10 παράδες 

*355. Κανδύλη. Εκκλησία Μεταμορφώσεως. 20 παράδες ^55 

ι» 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας 
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356. Θεραπεία. Εκκλησία 'Αγίας Παρασκευής. 40 παράδες 
357. Μέγα Ρεύμα (Άρναοίτκιοϊ). Εκκλησία Ταξιαρχών. 40 παράδες 

*358. Μπουγιούκ Ντερε. Εκκλησία 'Αγίας Παρασκευής. 10 παράδες 
359. Νεοχώριον. Εκκλησία 'Αγίου Νικολάου. 20 παράδες 
360. Βογιατζίκιοϊ Εκκλησία Ευαγγελιστρίας. 10 παράδες 

*361. Όρτάκιοϊ Εκκλησία 'Αγίου Φωκά. 20 παράδες 
*362. Μακροχώριον Εκκλησία 'Αγίου Γεωργίου. 10 παράδες 

363. Χαλκηδών. Εκκλησία 'Αγίας Ευφημίας. 10 παράδες 
364. Χρυσούπολις. Εκκλησία Προφήτου 'Ηλία. 10 παράδες 

*365. 'Αρτάκη. Εκκλησία 'Αγίου Νικολάου. 20 παράδες 
366. Πάνορμος. Μπιλιέτο κοινής κυκλοφορίας γιά όλες τίς εκκλησίες της 

πόλεως. 10 παράδες 
367. Σωσθένιον (Στενή) Εκκλησία Ταξιαρχών. 10 παράδες 
368. Σηλυβρία. (Άνωτ. Θράκη). 20 παράδες 
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Ενετοκρατία (16ος-18ος αί.) 
καί Ίονικόν Κράτος 



Κ. Χατζιώτης 

α. Τά νομίσματα της Ενετοκρατίας 

Ή άλωση τής Πόλης καί ή οριστική διάλυση τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, συμπαρέσυραν, ό
πως είναι φυσικό, καί τό βυζαντινό νόμισμα. Ό κατακτητής επέβαλε τό δικό του νομισματικό σύστη
μα καί γιά 150 περίπου χρόνια, σάν μόνη ελληνική παρουσία στον νομισματικό χώρο, υπήρξαν τά 
ονόματα κάποιων ελληνικών πόλεων πάνω στά οθωμανικά νομίσματα (δπως π.χ. Σέρρες ή Σιδηρό-
καυσα, όπου ό κατακτητής εγκατέστησε τοπικά νομισματοκοπεία γιά τήν κοπή τών ακτσε καί παρά
δων). 

Στις αρχές, δμως, του Που αιώνα, τό «ελληνικό» νόμισμα ξαναγεννήθηκε αναπάντεχα: Ό Ενε
τός Δόγης 'Αντώνιος Πριούλι (1618-1623) επιχείρησε νά κυκλοφορήσει στην Κρήτη χαλκά νομίσμα
τα τών τριάντα καί τριάντα δύο τορνεσίων, πού φέρουν ελληνικές επιγραφές. Τό παράδειγμα του ακο
λούθησε, λίγα χρόνια αργότερα, ένας ακόμη Δόγης, ό 'Ιωάννης Κορνέρ Ι (1625-1629), πού προχώρη
σε μάλιστα στην κοπή τριών διαφορετικών άξιων, 60, 30 καί 15 τορνέσια. 'Αξίζει, έξ άλλου, νά άνα-
φερθή στό σημείο αυτό, πώς ενώ τά νομίσματα του Πριούλι πρέπει νά έκυκλοφόρησαν ελάχιστα (καί 
γι' αυτό σήμερα είναι σπανιότατα) αντίθετα τά τορνέσια του 'Ιωάννη Κορνέρ είχαν ευρεία κυκλοφορία 
στή Μεγαλόνησο. 

Τό πρώτο δμως τοπικό Ενετικό νόμισμα γιά τήν Κρήτη, κυκλοφόρησε πολύ ενωρίτερα καί συ
γκεκριμένα πενήντα τέσσερα χρόνια πρίν ό Πριούλι εισαγάγει τά νομίσματα μέ τίς ελληνικές επιγρα
φές. Στά 1571,0 Γενικός Προνοητής τής Μεγαλονήσου Μαρίν ντε Καβάλλι, προκειμένου νά αντιμε
τωπίσει τίς υπέρμετρα διογκωμένες, λόγω του καταστρεπτικού πολέμου τής Κύπρου, δαπάνες διοική
σεως καί μισθοτροφοδοσίας τοΰ στόλου, έκοψε ένα νόμισμα, πού έμεινε στην ίστορία ώς καβαλλίναί 
ΤΗταν ένα κακοκτυπημένο χαλκό νόμισμα, πού ό Καβάλλι τό έβάπτισε άργυρο δίνοντας του αυθαίρε
τα τήν ονομαστική αξία τών 10 περπερών (άπό τό βυζαντινό υπέρπυρον). Οί έντονώτατες αντιδράσεις, 
δμως, τών Κρητών κατά τής επίσημης αυτής κιβδηλείας, υποχρέωσαν τόν διάδοχο του Καβάλλι νά 
είσηγηθή εσπευσμένα στό Συμβούλιο τών Δέκα τήν άμεση αντικατάσταση δλων αυτών τών νομισμά
των. 

'Ακολούθησαν, μετά λίγα χρόνια (1610), νέες κοπές χαλκών νομισμάτων γιά τήν Κρήτη, ονομα
στικής αξίας 2 1/2 σολδινίων (10 τορνεσίων) καί ενός σολδίου (4 τορνέσια). Ή κοπή τών τελευταίων 
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αυτών νομισμάτων συνεχίσθηκε επί μία περίπου δεκαετία μέ εντατικό ρυθμό καί σέ μεγάλες ποσότη
τες. 

Μέχρι τήν κατάληψη της Κρήτης άπό τους 'Οθωμανούς (1669) οί Ενετοί έκυκλοφόρησαν πολ
λές ακόμη νομισματικές εκδόσεις, πού είχαν πάντα τοπικό χαρακτήρα. Τά περισσότερα άπό τά νομί
σματα αυτά ήταν εκδόσεις «ανάγκης» (emergency issues), νομίσματα δηλαδή πού έκόπτοντο γιά τήν 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Μεγαλονήσου, δπως λ.χ. τό νόμισμα των δέκα γαζεττών του 
1674 (moneta Grimani), οί δέκα καί πέντε λίρες του έτους 1650 {ßdespublica) κ.δ. 'Ιδιαίτερο, πάντως, 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τά νομίσματα της μιας γαζέττας καί του ενός σολδιοο, πού ή κοπή τους άρ
χισε περί τό 1650 (τό διάταγμα πού εγκαινίαζε τή σειρά αυτή φέρει χρονολογία 9 Αυγούστου 1643) 
καί συνεχίσθηκε μέχρι τίς τελευταίες ήμερες πρίν τήν παράδοση του Χάνδακος. Τό ενδιαφέρον των 
νομισμάτων αυτών βρίσκεται στό γεγονός ότι φέρουν τά αρχικά γράμματα του υπευθύνου νομισματο
κόπου (massaro). Τά τελευταία, λοιπόν, νομίσματα έχουν τά αρχικά του Piero Molin (PM), πού α
σκούσε καθήκοντα νομισματοκόπου τό 1668-1669, τή χρονιά, δηλαδή, πού ό Χάνδακας κυριεύθηκε 
άπό τους 'Οθωμανούς. 

Μετά τήν απώλεια της Κρήτης, οί Ενετοί ετοιμάστηκαν νά αντεπιτεθούν καί στέλνουν τόν στό
λο τους νά έγκατασταθή μόνιμα στίς ελληνικές θάλασσες, ένώ παράλληλα κυρίευσαν τήν Πελοπόννη
σο. 

Τότε ακριβώς άρχισε ή κοπή τοπικών νομισμάτων γιά τίς περιοχές πού οί άντεπιτιθέμενοι Ενε
τοί απέσπασαν άπό τους 'Οθωμανούς. Οί νομισματικές αυτές εκδόσεις είναι ομοιόμορφες, μέ έμπρο-
σθότυπο τόν πτερωτό λέοντα του 'Αγίου Μάρκου καί ένδειξη της ονομαστικής αξίας, ένώ στον όπι-
σθότυπο φέρουν τό όνομα της περιοχής γιά τήν οποία έχουν κοπή. Πρόκειται γιά χάλκινα νομίσματα 
της μιας γαζέττας καί του ενός σολδίου (1/2 γαζέττα), καί πού ή κοπή τους θά συνεχισθη έπί αρκετές 
δεκαετίες (1684-1721) άλλα μέ συνεχώς μειούμενο βάρος. Έτσι, ένώ δταν πρωτοεμφανίσθηκε στά 
1684, ή γαζέττα έχει βάρος 7,86 γραμμάρια, οί κοπές του 1721 δίνουν γαζέττες μέ βάρος πού μόλις ë-
φθανε τά 4,95 γραμμάρια. Ή μοίρα της άλλοτε κραταιάς Γαληνότατης Δημοκρατίας του 'Αγίου Μάρ
κου, προβάλλει ανάγλυφα μέσα άπό τήν ενδιαφέρουσα αυτή νομισματική σειρά. 

Είδικώτερα, νομισματικές εκδόσεις της κατηγορίας αυτής είναι: 
Ι. ARMATA ET MOREA. Τά νομίσματα, πού φέρουν τήν επιγραφή αυτή, έκυκλοφόρησαν στην 
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Πελοπόννησο καί χρησιμοποιήθηκαν καί άπό τήν Άρμάδα, τόν Ενετικό στόλο δηλαδή, πού ή 
παρουσία καί ή δράση του καθ' ολη τή μακρόχρονη Ένετοτουρκική σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα 
ενεργητική. 

Π. DALMATIA ET ALBANIA. Τά νομίσματα αυτά είχαν κοπή γιά τίς πολυάριθμες Ενετικές 
κτήσεις κατά μήκος τών Δαλματικών ακτών καί γιά τήν Ήπειρο, πού, δπως είναι γνωστό, ε
κείνα τά χρόνια αποκαλούσαν συνήθως 'Αλβανία. 'Αξίζει νά σημειωθη δτι είδικά γιά τήν Δαλ
ματία καί τήν 'Αλβανία, οί Ενετοί είχαν κόψει καί αργυρά νομίσματα. 

III. ISOLE ET ARMATA. Οί ανάγκες μισθοτροφοδοσίας τού ενετικού στόλου ήσαν τεράστιες. 
Καί ή ύπαρξη επαρκών χρηματικών μέσων αναγκαία. Έτσι, ή Γαληνότατη Δημοκρατία τού 
'Αγίου Μάρκου, εκτός άπό τά νομίσματα, πού έκοβε γιά τόν Μωρηά καί τόν Στόλο (ARMA
TA ET MOREA), έκοβε παράλληλα καί μιά άλλη σειρά, πού προοριζόταν νά εξυπηρετήσει 
τίς ανάγκες τών νησιών καί τής Άρμάδας, πού βρισκόταν στην περιοχή αυτή. 

IV. CORFU-CEFALONIA-ZANTE. Χρονολογικά τελευταία νομισματική έκδοση τής μακράς 
αυτής σειράς, είναι τά χάλκινα καί αρκετά κακοκτυπημένα νομίσματα, πού προορίζονταν α
ποκλειστικά γιά τά 'Ιόνια Νησιά. Κυκλοφόρησαν γιά πρώτη φορά γύρω στά 1710 καί συνέχι
σαν νά εξυπηρετούν τίς νομισματικές ανάγκες τής Επτανήσου ως τήν ίδρυση τού πρώτου 
Ελληνικού Κράτους τών νεωτέρων χρόνων, τής ύπό ρωσο-τουρκική προστασία 'Ιονίου Πο
λιτείας (1800). 

Οί τελευταίες νομισματικές μαρτυρίες τής Ενετικής παρουσίας στον Ελλαδικό χώρο είναι πρα
γματικά θλιβερές: κάποιες (σπάνιες σήμερα) επισημάνσεις έπί χαλκών νομισμάτων, πού καί ή «ανά
γνωση» τους ακόμη είναι συνήθως προβληματική. Μία μόνο άπό τίς επισημάνσεις αυτές είναι γεω
γραφική, αναφέρεται δηλαδή σέ νησί (ΤΙΝθ=Τήνος, πού έμεινε ύπό ενετική διοίκηση μέχρι τή Συν
θήκη τού Πασσάροβιτς, στά 1715). "Ολες οί άλλες είναι αρχικά ονομάτων, πιθανώς στρατιωτικών 
διοικητικών φρουρίων ή άλλων Ενετών αξιωματούχων, πού τά περισσότερα μας είναι άγνωστα. 
'Ακόμη, μάς είναι άγνωστη ή αιτία πού υποχρέωσε τους Ενετούς νά επισημάνουν τά νομίσματα αυτά. 
Τό πιθανότερο είναι οτι μετά τήν κατάληψη τού Χάνδακος, οί 'Οθωμανοί έγιναν κύριοι καί κάποιων 
ποσοτήτων άπό τά νομίσματα πού κυκλοφορούσαν στην Κρήτη. Προκειμένου, λοιπόν, οί Ενετοί νά 
εμποδίσουν τήν χρησιμοποίηση τών νομισμάτων αυτών άπό τους εχθρούς τους, έσπευσαν νά τά άπο-
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σύρουν άπό τήν κυκλοφορία καί νά τά έπαναθέσουν άφοΰ προηγουμένως τά επισήμαναν μέ κάποια ύ-
στερόσημα, τά όποια συνεχώς ανανέωναν, ώστε ό έλεγχος νά είναι συνεχής. 

β. Τά νομίσματα της 'Ιονίου Πολιτείας. 

Στά 1799, ή Ενετική Δημοκρατία έπαψε νά υπάρχει καί τά νικηφόρα γαλλικά στρατεύματα άπε-
βιβάσθησαν στην Κέρκυρα καί στά άλλα 'Ιόνια Νησιά. "Ομως ή γαλλική παρουσία υπήρξε σύντομη. 
Λίγους μήνες αργότερα, έφευγε ό γαλλικός στρατός καί μέσα άπό ατελείωτες διπλωματικές δολιχο-
δρομίες γεννιόταν ή 'Ιόνιος Πολιτεία. 

Τό πρώτο αυτό Ελληνικό κράτος τών νεωτέρων χρόνων τελούσε κάτω άπό ρωσο-τουρκική 
προστασία, αλλά τά κατάλοιπα τής ενετικής Διοικήσεως εξακολούθησαν νά είναι έντονα καί εντυπω
σιακά. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής τής καταστάσεως αποτελούν καί τά νομίσματα, πού έκοψε ή 
'Ιόνιος Πολιτεία. Ή νομισματική μονάδα πού χρησιμοποιήθηκε ήταν ή γαζέττα. Κι οσο γιά τίς παρα
στάσεις, ό πτερωτός λέων του "Αγίου Μάρκου προβάλλει στον έμπροσθότυπο καί τών τριών νομι
σμάτων (1, 5 καί 10 γαζέττες). 

Τό αξιοσημείωτο, πάντως, είναι οτι τά νομίσματα τής 'Ιονίου Πολιτείας, άσχετα άπό τίς ενετικές 
επιδράσεις πού εμφανίζουν ως προς τήν επιλογή τής ονομαστικής αξίας καί τών απεικονίσεων, κόπη
καν άπό Έλληνες νομισματοκόπους σέ κερκυραϊκό νομισματοκοπείο, πού είχε εγκατασταθεί στην 
Γαρίτσα. 

γ. Τό Ιονικό Κράτος 

Τήν εφήμερη 'Ιόνιο Πολιτεία διαδέχθηκε λίγα χρόνια αργότερα, καί άφοΰ στό μεταξύ μεσολάβη
σε ή δεύτερη γαλλική παρουσία στά Επτάνησα, τό 'Ιονικό Κράτος. Αυτή τή φορά, τόν ρόλο τής 
«προστάτιδος» δυνάμεως ανελάμβανε ή 'Αγγλία. 

Ευθύς μετά τήν άφιξη τους στά Επτάνησα, οί Άγγλοι έσπευσαν νά αποκτήσουν απόλυτο έλεγχο 
στά οικονομικά πράγματα. Έκοψαν λοιπόν νέα νομίσματα· καί, προκειμένου νά εξοικονομηθεί 
χρόνος, απλώς συγκέντρωσαν αργυρά νομίσματα γειτονικών χωρών (κυρίως του Βασιλείου τών Δύο 
Σικελιών) καί τά επισήμαναν μέ τους αριθμούς 25, 50, καί 60, πού ύποδηλούν τήν αξία σέ πιάστρα, 
καί μέ τήν κατατομή του Γεωργίου Γ'. 
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Λίγο αργότερα, στά 1819, τό Ιονικό Κράτος απέκτησε τά πρώτα κανονικά νομίσματα. Πρόκειται 
γιά χάλκινα νομίσματα των δύο, ενός καί μισού όβολοΰ, πού έχουν χαραχθή κατά τά πρότυπα των αγ
γλικών νομισμάτων καί κοπή στό Νομισματοκοπείο του Λονδίνου. 

Στά 1821, σέ κερκυραϊκό νομισματοκοπείο, κόπηκε καί τό μοναδικό νόμισμα έγχωρίας παραγω
γής αξίας 1/4 όβολοΰ, πού κατά κανόνα έχει κτυπηθή πάνω σέ παλαιότερα νομίσματα τής εποχής τής 
Ενετοκρατίας. 

Τά νομίσματα αυτά, δμως, άπεδείχθηκαν τελικά ακατάλληλα γιά τίς ανταλλακτικές ανάγκες τών 
Επτανησίων καί γι' αυτό στά 1833 αποφασίσθηκε ή κοπή νέων νομισμάτων τοΰ ενός καί τριάντα ά
βολων. Τά νομίσματα τοΰ ενός όβολοΰ ήσαν χάλκινα, ένώ τών τριάντα όβολών (τρίπεννο) ήταν αργυ
ρά. Τά νέα αυτά νομίσματα κόπηκαν σέ αλλεπάλληλες ομοιόμορφες (έκτος άπό τό δτος κοπής πού αλ
λάζει) εκδόσεις άπό τό 1834 ώς τό 1862. 

Στό μεταξύ, άπό τό 1839, ιδρύθηκε ή Ιονική Τράπεζα, πού έχει εκδοτικό προνόμιο. Έτσι, αρχι
κά μέν κυκλοφορούσαν στά Επτάνησα χαρτονομίσματα 2, 5 καί 100 κολονάτων, ϊσως καί άλλων ά
ξιων πού μας είναι άγνωστες. 'Αργότερα δέ, ή χρησιμοποιούμενη νομισματική μονάδα ήταν ή 'Αγγλι
κή λίρα, μέ χαρτονομίσματα τών 10 σελλινίων, μιας, δύο καί πέντε λιρών. 

Ή 'Ιονική Τράπεζα συνέχισε νά κυκλοφορεί χαρτονομίσματα καί μετά τήν δνωση τής Επτανή
σου μέ τήν Ελλάδα, άλλα τά χαρτονομίσματα αυτά είναι πλέον σέ δραχμές καί είχαν νόμιμη κυκλο
φορία οχι μόνο στά 'Ιόνια νησιά άλλα σέ ολόκληρο τό Ελληνικό κράτος. 

Κώστας Χρ. Χατζιώτης 
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The Venetian Occupation (16th- 18th centuries), 
the Septinsular Republic (1800-1806) 
and the United States of the Ionian Islands (1815-1864) 

By the end of the sixteenth century only Crete, the Ionian Islands and Tenos survived as Venetian bastions 
in the otherwise Ottoman-occupied Greek lands. Several numismatic series were introduced in Crete — mostly 
emergency issues — lor local circulation. Significant among them are the copper tomesi of 1618-1629, which 
bore Greek inscriptions. 

During their counter-offensive at the end of the seventeenth and first years of the eighteenth centuries, the 
Venetians minted coinage for the needs of their fleet and their domains in Dalmatia, the Ionian Sea and the Mo-
rea. 

With the demise of the Venetian Republic (1799), the Septinsular Republic briefly became the first modern 
Greek «state», under Russo-lurkish protection. As such, the islands issued their own coinage, the gaietta, in the 
Venetian model. In 1815 the Vienna Congress created the United States of the Ionian Islands under British prote
ction. At first, already-circulating coinage was counter-marked with values in piasters. Copper oboloi were min
ted in 1819 and 1821, and copper and silver oboloi in 1834, according to the British numismatic system. In 1839 
the Ionian Bank commenced printing paper currency. 

Kostas Hatziotis 
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

369. 
370. 
371. 
372. 

*373. 
374. 

*375. 
376. 
377. 
378. 
379. 

380. 

•381. 

*382. 

383. 

*384. 

385. 
•386. 

387. 

Χαλκό νόμισμα 2 1/2 Soldini γιά τήν Κρήτη (1610-1619) 
Χαλκό νόμισμα 1 σολδίου γιά τήν Κρήτη (1610-1619) 
Χαλκό νόμισμα 60 τορνεσίων Ιωάννου Κορνάρου (1625-1629) 
Χαλκό νόμισμα 60 τορνέσιων Ιωάννου Κορνάρου 
Χαλκό νόμισμα 30 τορνεσίων 'Ιωάννου Κορνάρου (1625-1629) 
Χαλκό νόμισμα 30 τορνεσίων 'Ιωάννου Κορνάρου μέ ανορθόδοξη 

επιγραφή 
Χαλκό νόμισμα 1 γαζέττας γιά τήν Κρήτη (CANDIA) 
Χαλκό νόμισμα 1 γαζέττας γιά τήν Κρήτη (CANDIA) 
Χαλκό νόμισμα 1 σολδίου γιά τήν Κρήτη (CANDIA) 
Χαλκό νόμισμα ανάγκης γιά τήν Κρήτη, αξίας 10 λιρών (1650) 

Χαλκό νόμισμα 1 γαζέττας γιά τήν Δαλματία καί τήν Ήπειρο 
(DALMATIA ET ALBANIA) 
Χαλκό νόμισμα 1/2 γαζέττας γιά τήν Δαλματία (DALMATIA ET 

ALBANIA) 
'Αργυρό νόμισμα 20 σολδίων γιά τήν Δαλματία (DALMATIA ET 

ALBANIA) 
Χαλκό νόμισμα 1 γαζέττας γιά τήν Πελοπόννησο γιά τόν Στόλο 

(ARMATA ET MOREA) 
Χαλκό νόμισμα 1/2 γαζέττας γιά τή Πελοπόννησο (ARMATA ET 

MOREA) 
Χαλκό νόμισμα 1 γαζέττας γιά τά Νησιά καί τόν Στόλο (ISOLE ET 
ARMATA) 
Χαλκό νόμισμα 1/2 γιά τά Νησιά καί τόν Στόλο 
Χαλκό νόμισμα 1 γιά τά Επτάνησα (CORFY-CEFALONIΑ-ΖΑΝΤΕ) 
Επισημασμένο χαλκό νόμισμα γιά τήν Τήνο 

386 
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*388. Επισημασμένο χαλκό νόμισμα γιά τήν Τήνο 
389. Επισημασμένο χαλκό νόμισμα 

'Ιόνιος Πολιτεία 
*390. Χαλκό νόμισμα 1 γαζέττας (1801) 

Ίονικόν Κράτος 
•391. Επισημασμένο άργυρο νόμισμα 25 παράδων 

392. Επισημασμένο άργυρο νόμισμα 50 παράδων 
393. Χαλκό νόμισμα 1 άβολου (1821) 
394. Χαλκό νόμισμα 1 όβολοΰ (1834) 
395. Χαλκό νόμισμα 1 όβολοϋ (1851) 
396. Άργυρο νόμισμα 30 όβολών (1834) 
397. Άργυρο νόμισμα 30 όβολών (1862) 
398. Χαρτονόμισμα 'Ιονικής Τραπέζης μιας δραχμής (1885) 
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Κ. Χατζιώτης 

Ή δημιουργία εθνικού νομίσματος υπήρξε μία άπό τίς πρώτες επιδιώξεις του ξεσηκωμένου 
Έθνους. Ήδη, κατά τίς εργασίες τής Α' Εθνοσυνελεύσεως, πού έψήφισε τό Σύνταγμα τής Επιδαύ
ρου (Ιανουάριος 1822), αποφασίσθηκε ότι «τό Βουλευτικόν Σώμα θέλει διατάξει νέον σύστημα νομι
σμάτων, χαραττομένων εις τό όνομα του Έθνους διά του Εκτελεστικού Σώματος». 

Ή απόφαση αυτή προωθήθηκε προς υλοποίηση μέ ταχύ ρυθμό καί μέχρι τήν κοπή τών νέων νο
μισμάτων κυκλοφόρησαν «Εθνικά 'Ομόλογα» τών 100, 250, 500, 750 καί 1.000 γροσιών, πού εκδό
θηκαν στην Κόρινθο καί στό Ναύπλιο. 

Μερικούς μήνες αργότερα, αγοράσθηκαν οί αναγκαίες μηχανές γιά τήν κοπή τών νομισμάτων 
καί μεταφέρθηκαν άπό τήν Καρδαμύλη τής Μεσσηνίας στό μοναστήρι τής Παναγίας τής Κατακε-
κρυμμένης στην 'Αργολίδα, ένώ ό αρμενικής καταγωγής Ψαρριανός Κιρκόρ ανέλαβε νά προβή στή 
χάραξη καί ετοιμασία τών μητρών. Ένώ, όμως, όλα ήταν έτοιμα, ό Δράμαλης εισέβαλε στό Μωρηά 
καί έτσι διαλύθηκε τό πρώτο νομισματοκοπείο πρίν ακόμη προλάβει νά άρχίση τήν κοπή νομισμά
των. 

Ακολούθησαν πολλές άλλες προσπάθειες γιά τήν κοπή εθνικού νομίσματος, δλες δμως κατέλη
ξαν γιά διάφορους λόγους σέ αποτυχία. Οί οθωμανικοί παράδες γνήσιοι ή κίβδηλοι, εξακολούθησαν 
νά κυκλοφορούν σ' ολη τή διάρκεια τής Επαναστάσεως καί νά αποτελούν τό κύριο μέσο συναλλα
γής. 

Τό πρώτο νεοελληνικό νόμισμα έγινε πραγματικότητα μόλις στά 1829, μέ τόν ερχομό του Κυβερ
νήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Στην Αίγινα εγκαταστάθηκε ένα παμπάλαιο νομισματοκοπείο, αγορα
σμένο στην ευτελή τιμή τών 100 λιρών άπό τους Ίωαννίτες 'Ιππότες τής Μάλτας, πού άρχισε αμέσως 
νά κόβη αργυρά καί χάλκινα νομίσματα. 

Ή πρώτη νομισματική μονάδα, σύμφωνα μέ τήν απόφαση τής ΔΓ Εθνοσυνελεύσεως του "Αρ
γούς, ονομάσθηκε συμβολικά φοίνιξ, γιά νά υπενθυμίζει σέ όλους καί σέ κάθε στιγμή τήν αναγέννηση 
τοΰ Έθνους. Γι' αυτό, άλλωστε, καί ό έμπροσθότυπος όλων τών νομισμάτων, αργυρών καί χάλκινων, 
έφερε απεικόνιση του φοίνικος πού άναγεννάται, κατά τήν παράδοση, μέσα άπό τήν τέφρα του. 

Ό φοίνιξ ήταν νόμισμα άργυρο, βάρους 1 3/8 δραμιού καί ύποδιαιρείτο σέ 100 λεπτά. Ή απόφα
ση τής Εθνοσυνελεύσεως του 'Αργούς προέβλεπε επίσης τήν κοπή καί άλλων νομισμάτων, χρυσών 
καί αργυρών, άλλα τέτοια νομίσματα ουδέποτε έκόπηκαν γιατί τό Δημόσιο Ταμείο δέν είχε τίς απαι
τούμενες γιά τήν κοπή τους ποσότητες πολυτίμων μετάλλων. 
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Τό νομισματοκοπείο της Αίγινας, κάτω άπό εξαιρετικά δύσκολες καί αντίξοες συνθήκες (έφιλο-
ξενείτο στην αυλή του Κυβερνείου, του γνωστού «Παλατιού τοΰ Μπαρμπαγιάννη»), κατόρθωσε νά ε
πιτυχή αξιοθαύμαστες επιδόσεις: Στά τρία περίπου χρόνια, πού λειτούργησε, κόπηκαν σ' αυτό 11.978 
αργυροί φοίνικες καί 7.509.989 χάλκινα κέρματα των 20, 10, 5 καί 1 λεπτού. Είδικώτερα, τά χάλκινα 
κέρματα είναι: 

Μονόλεπτα: 1.518.285 τεμάχια. Πεντάλεπτα: 802.074 τεμάχια. Δεκάλεπτα: 2.916.980 τεμάχια. 
Εικοσάλεπτα: 2.272.650 τεμάχια. 

Σύνολο: 7.509.989 τεμάχια. 
Πρώτη ήμερα επίσημης κυκλοφορίας τοΰ νέου εθνικού νομίσματος ορίσθηκε ή 1η 'Οκτωβρίου 

1829, ενώ λίγους μήνες ενωρίτερα, στίς 28 Ιουλίου, τά μέλη τής 'Εθνοσυνελεύσεως είχαν λάβει τά 
πρώτα δοκίμια, πού εγκρίθηκαν πανηγυρικά μέσα σέ ατμόσφαιρα γενικού ενθουσιασμού καί εθνικής 
άγαλλιάσεως. 

Ό βίος τοΰ νομισματοκοπείου τής Αίγινας ήταν εφήμερος. Ή δολοφονία τοΰ Κυβερνήτη καί ή 
αναρχία, πού ακολούθησε, οδήγησαν στην διακοπή κάθε σχετικής δραστηριότητας. Κι δταν, αργότε
ρα, στίς πρώτες ήμερες τοΰ 1833 έφθανε στην Ελλάδα ό νέος μονάρχης, ό δευτερότοκος γιος τοΰ φι
λέλληνα βασιλιά τής Βαυαρίας Λουδοβίκου, αποφασίσθηκε καί επίσημα τό κλείσιμο τοΰ Έθνικοΰ 
Νομισματοκοπείου γιατί ή λειτουργία του κρίθηκε αντιοικονομική. 

Ό Καποδίστριας είχε κυκλοφορήσει, επίσης, καί χαρτονομίσματα πού ήταν αξίας 5, 10, 50 καί 
100 φοινίκων. 

Στίς 8 Φεβρουαρίου 1833 δημοσιευόταν τό Β.Δ. «Περί ρυθμίσεως τοΰ Νομισματικού Συστήμα
τος», μέ τό όποιο εισαγόταν νέα νομισματική μονάδα σέ αντικατάσταση τοΰ φοίνικα, ή δραχμή. 

Τά νέα νομίσματα σχεδιάσθηκαν, χαράχθηκαν καί κόπηκαν στό νομισματοκοπείο τοΰ Μονάχου. 
Αρχικά, τή χάραξη είχε αναλάβει ό Traugott Ertel, γνωστός χαράκτης τής εποχής. 'Επειδή, δμως, τά 
δοκίμια πού ετοίμασε δέν κρίθηκαν ικανοποιητικά, κλήθηκε ό Κάρολος Φρειδερίκος Voight, ό όποιος 
καί έχάραξε νέα νομίσματα ακολουθώντας τόν κανόνα πού ϊσχυε τότε: τά αργυρά έφεραν στον έμπρο-
σθότυπό τους τήν κατατομή τοΰ "Οθωνα καί στον όπισθότυπο τό εθνόσημο καί τήν αξία καί χρονολο
γία κοπής· τά χάλκινα έφεραν κατά τόν έμπροσθότυπο μέν τήν αξία καί τό έτος κοπής εντός στε
φάνης, κατά τόν όπισθότυπο δέ τό εθνόσημο. 

Ή κοπή τών νέων νομισμάτων έγινε μέ μεγάλη ταχύτητα γιατί επιδίωξη τής 'Αντιβασιλείας ήταν 
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ή άφιξη του "Οθωνα νά συμπέσει μέ τή κυκλοφόρηση των νέων νομισμάτων. Γι' αυτό, καί ή κοπή 
ενός μέρους των αργυρών νομισμάτων, ανατέθηκε στό νομισματοκοπείο τών Παρισίων, ώστε ή δλη 
εργασία νά προχωρήσει μέ όσο τό δυνατό ταχύτερο ρυθμό. Τελικά, τά νέα νομίσματα έφθασαν στην 
Ελλάδα μερικούς μήνες μετά τήν άφιξη του "Οθωνα. 

Τό 1836 δημιουργήθηκε τό «Βασιλικό Νομισματοκοπείο Αθηνών», πού αρχικά μέν έκοβε μόνο 
χάλκινα κέρματα, ενώ, άπό τό 1842 επεκτάθηκε καί στην παραγωγή αργυρών νομισμάτων. Στό νομι
σματοκοπείο αυτό (πού είχε εγκατασταθεί σ' ένα επιβλητικό γιά τήν εποχή κτίριο στην πλατεία Κλαυ
θμώνος, έκεϊ όπου σήμερα είναι τό Υπουργείο Εσωτερικών) κόπηκαν χάλκινα καί μερικά αργυρά νο
μίσματα, πού κυκλοφόρησαν ώς τήν εκθρόνιση του "Οθωνα. 

Ή αναφορά σέ χρυσά νομίσματα χρειάζεται μιά διευκρίνιση: Μέ τόν ερχομό του "Οθωνα στην 
Ελλάδα, έκτος άπό αργυρά καί χάλκινα νομίσματα, κόπηκαν επίσης γιά πρώτη φορά καί χρυσά είκο-
σόδραχμα μέ χρονολογία κοπής τό έτος 1833. Τα νομίσματα αυτά κόπηκαν, βέβαια, στό νομισματο
κοπείο του Μονάχου. Είκοσι σχεδόν χρόνια αργότερα, στά 1852, αποφασίσθηκε καί πραγματοποιήθη
κε ή κοπή νέων χρυσών νομισμάτων ονομαστικής αξίας είκοσι καί σαράντα δραχμών. Εϊτε, όμως, για
τί τά οικονομικά τής χώρας ήταν σε οικτρή κατάσταση καί δέν υπήρχε στό Δημόσιο Ταμείο ô ανα
γκαίος γιά τήν κοπή χρυσός, εϊτε γιατί κόπηκαν τελικά μόνο δοκίμια χωρίς νά ακολουθήσει κανονική 
κοπή, γεγονός είναι οτι οί δύο αυτές νομισματικές εκδόσεις έκυκλοφόρησαν σέ αφύσικα μικρές ποσό
τητες: 16 κομμάτια εΐκοσόδραχμα καί 8 κομμάτια σαραντάδραχμα. 'Αλλά καί τά περισσότερα άπό τά 
σπανιότατα αυτά νομίσματα φαίνεται οτι καταστράφηκαν ή άναχωνεύθηκαν, δεδομένου δτι σήμερα 
γνωρίζουμε τήν ύπαρξη μόλις τριών ή τεσσάρων. Πρόκειται δηλαδή γιά τίς πιό σπάνιες νεοελληνικές 
νομισματικές εκδόσεις. 

Άπό τό 1841-42 αρχίζει καί ή κυκλοφορία χαρτονομισμάτων τών 10, 25, 50, 100 καί 500 δρα
χμών, πού χρονικά ή κυκλοφορία τους συμπίπτει μέ τήν ίδρυση τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος. 
'Αξίζει, εξ άλλου, νά τονισθή πώς τά πρώτα χαρτονομίσματα τής οθωνικής περιόδου παραγγέλθηκαν 
άπό τήν «Ελληνική Τράπεζα», τόν πρόδρομο δηλαδή τής Εθνικής Τραπέζης, πού ιδρύθηκε λίγους 
μήνες αργότερα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα τών οθωνικών χαρτονομισμάτων εΐναι δτι φέρουν παρα
στάσεις μόνο άπό τήν μία οψη (uniface). 

Στά χρόνια πού θά ακολουθήσουν, τό χαρτονόμισμα θά άρχίση σιγά-σιγΤί άλλα σταθερά νά δια-
δραματίζη δλο καί πιό κυριαρχικό ρόλο στην νομισματική κυκλοφορία του τόπου. 
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Νέα περίοδος γιά τό νεοελληνικό νόμισμα αρχίζει μέ τη βασιλεία τοΰ Γεωργίου τοΰ Α'. Ή μικρή 
καί οικονομικά απομονωμένη μέχρι τότε Ελλάδα έγινε μέλος της «Λατινικής Νομισματικής Ενώ
σεως», μέ αποτέλεσμα οί χρυσές καί αργυρές δραχμές νά κυκλοφορούν ελεύθερα στίς περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες δπως, αντίστοιχα, κυκλοφορούσαν εδώ τά νομίσματα τών χωρών-μελών τοΰ πρώ
του αυτού ευρωπαϊκού οικονομικού οργανισμού. 

Οί νομισματικές εκδόσεις πού πραγματοποιήθηκαν κατά τή μακρόχρονη βασιλεία τοΰ Γεωργίου 
Α' (1863-1912) υπήρξαν πολυάριθμες. "Ολες έγιναν σέ γαλλικά νομισματοκοπεία καί κυρίως στό φη
μισμένο Νομισματοκοπείο τών Παρισίων. Τό «Βασιλικόν ΝομισματοκοπεΪον τών Αθηνών» κρίθηκε 
ακατάλληλο καί ή λειτουργία του αντιοικονομική, γι' αυτό καί καταργήθηκε. 

Οί τελευταίες νομισματικές εκδόσεις τής περιόδου τοΰ Γεωργίου Α' είναι ιδιαίτερα αξιομνη
μόνευτες γιατί γιά πρώτη φορά χαράχθηκαν άπό ενα διάσημο Έλληνα καλλιτέχνη, τό ζωγράφο Γιώρ
γο Ίακωβίδη. Αντίθετα, ολα τά προγενέστερα νομίσματα είχαν χαραχθή άπό τό Γάλλο Albert Désiré 
Barre, εκτός άπό τά χαλκονικέλινα κέρματα τών ετών 1893-1895, πού χαράχθηκαν άπό τόν επίσης 
Γάλλο Alfred Borrel. 

Κώστας Χρ. Χατζιώτης 
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The Modern Greek State 

The first modern Greek coinage was minted in 1829 at the primitive mint of Aegina by John Capodistria. 
The monetary unit was the silver phoenix (= 100 lepta) with denominations in multiples οι lepta (1, 5. 10, 20 le
pta). The phénix also was issued in paper currency (5, 10, 50, 100 phoenices). Under king Otto (1833-1862) the 
drachma replaced the phoenix, it was issued in multiples in silver and gold, while fractions (lepta: 1:100) were 
struck in silver and copper. In 1836 copper, and later silver coinage began to be minted at the Royal Mint of 
Athens. In 1841-1842 paper currency began to be issued in denominations of 10, 25, 50, 100 and500drachmae. 
Under King George I (1863-1913) Greece joined the Latin Numismatic Union and accordingly adapted its 
monetary system. At that time the Royal Mint ceased to function and most coins during his reign were minted in 
Paris. 

Kostas Hatziotis 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

Ι. Καποδίστριας 4 

399. Εθνικά 'Ομόλογα 100, 250, 500, 750 καί 1.000 γροσιών υπογεγραμμένα 
άπό τόν Θ. Νέγρη 

*400. Χαλκό νόμισμα ενός λεπτού. Έτος κοπής: 1828(χ) Νομισματοκοπειον 
Αίγίνης 

*401. Χαλκό νόμισμα πέντε λεπτών. Έτος κοπής: 1828<χ) Νομισματοκοπείο 
Αίγίνης 

402. Χαλκό νόμισμα δέκα λεπτών. Έτος κοπής: 1828(χ) Νομισματοκοπειον 
Αίγίνης 

403. Χαλκό νόμισμα δέκα λεπτών. Έτος κοπής: 1830 Νομισματοκοπειον 
Αίγίνης 

404. Χαλκό νόμισμα ενός λεπτού. Έτος κοπής: 1831 Νομισματοκοπειον 
Αΐγίνης 

•405. Χαλκό νόμισμα είκοσι λεπτών. Έτος κοπής: 1831 Νομισματοκοπείο 
Αίγίνης 

•406. "Αργυρό νόμισμα ενός Φοίνικος. Έτος κοπής: ΐ 8 2 8 ( χ , Ν ° μ ι σ μ α τ ο κ ο π ε ι ο ν 

(χ) 'Αν καί στά νομίσματα αυτά έτος κοπής φέρεται τό 1828, στην 
πραγματικότητα έχουν κοπή τόν Ιούλιο τοΰ 1829, όπως αναφέρεται καί στην ί-
στορική ανασκόπηση, πού προηγήθηκε τού καταλόγου αύτοΰ. 

407. Χαρτονόμισμα πέντε φοινίκων. 1831 
•408. Χαρτονόμισμα πεντήκοντα φοινίκων 1831 

II. "Οθων 
•409. Δοκίμιον τοΰ Ertel (Μή εγκριθέν). Έτος κοπής: 1833 Νομισματοκοπειον 

Μονάχου 
410. Χαλκό νόμισμα ενός λεπτού. Έτος κοπής: 1833 Νομισματοκοπειον 

Μονάχου 

Τό νεοελληνικό νόμισμα 
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411 

412. 

413. 

414. 

415. 

416. 

*417. 

418. 

419. 
420. 

421. 

422. 

•423. 

•424. 

425 

Χαλκό νόμισμα δύο λεπτών. Έτος κοπής: 1836 Νομισματοκοπείον 
'Αθηνών 
Χαλκό νόμισμα πέντε λεπτών. Έτος κοπής: 1833 Νομισματοκοπείον 
Μονάχου 

. Χαλκό νόμισμα δέκα λεπτών. Έτος κοπής: 1833 Νομισματοκοπείον 
Μονάχου 

. 'Αργυρό νόμισμα 1/4 δραχμής. Έτος κοπής 1833 Νομισματοκοπείον 
Μονάχου 
'Αργυρό νόμισμα 1/2 δραχμής. Έτος κοπής: 1833 Νομισματοκοπείον 
Μονάχου 

. 'Αργυρό νόμισμα Ι δραχμής. Έτος κοπής: 1833 Νομισματοκοπείον 
Μονάχου 

. 'Αργυρό νόμισμα 5 δραχμών. Έτος κοπής 1833. Νομισματοκοπεία 
Μονάχου καί Παρισίων 

, Χρυσό νόμισμα 20 δραχμών. Έτος κοπής 1833 Νομισματοκοπείον 
Μονάχου 

, Χαλκό νόμισμα 1 λεπτού. Έτος κοπής: 1851 Νομισματοκοπείον Αθηνών 
, 'Αργυρό νόμισμα 1/4 δραχμής. Έτος κοπής: 1855 Νομισματοκοπείον 
Βιέννης 

, 'Αργυρό νόμισμα 1/2 δραχμής. Έτος κοπής: 1855 Νομισματοκοπείον 
Βιέννης 

, 'Αργυρό νόμισμα 1 δραχμής. Έτος κοπής: 1851 Νομισματοκοπείον \ 
Βιέννης. 
'Αργυρό νόμισμα 5 δραχμής. Έτος κοπής: 1851 Νομισματοκοπείον 409 

Βιέννης. 
Χρυσό νόμισμα 40 δραχμής. Έτος κοπής: 1852 Νομισματοκοπείον 
Βιέννης. 
III. Γεώργιος Α' 
Χαλκό Δοκίμιον (Essai) 1 λεπτού. Έτος κοπής: 1869 Νομισματοκοπείον 
Στρασβούργου. 
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426. Χαλκό Δοκίμιον (Essai) 2 λεπτών. Έτος κοπής: 1869 ΝομισματοκοπεΓον 
Στρασβούργου 

427. Χαλκό Δοκίμιον (Essai) 5 λεπτών. Έτος κοπής: 1869 ΝομισματοκοπεΓον 
Στρασβούργου 

*428. Χαλκό νόμισμα 10 λεπτών. Έτος κοπής: 1869 ΝομισματοκοπεΓον 
Στρασβούργου 

*429. 'Αργυρό Δοκίμιον (Essai) 20 λεπτών. Έτος κοπής: 1869 
ΝομισματοκοπεΓον Παρισίων 

*430. 'Αργυρό Δοκίμιον (Essai) 50 λεπτών. Έτος κοπής: 1868 
ΝομισματοκοπεΓον Παρισίων 

431. 'Αργυρό Νόμισμα 20 λεπτών. Έτος κοπής: 1874 ΝομισματοκοπεΓον 
Παρισίων 

432. 'Αργυρό Νόμισμα 1 δραχμής. Έτος κοπής: 1873 ΝομισματοκοπεΓον 
Παρισίων 

433. 'Αργυρό νόμισμα 1 δραχμής. Έτος κοπής: 1873 ΝομισματοκοπεΓον 
Παρισίων 

*434. 'Αργυρό Νόμισμα 5 δραχμών. Έτος κοπής: 1875 ΝομισματοκοπεΓον 
Παρισίων 

435. 'Αργυρό νόμισμα 5 δραχμών. Έτος κοπής: 1876 ΝομισματοκοπεΓον 
Παρισίων 

436. Δοκίμια Χαλκά 1 καί 2 λεπτών, (εντός θήκης) Έτος κοπής: 1877 
ΝομισματοκοπεΓον Παρισίων 

437. Δοκίμια Χαλκά 5 καί 10 λεπτών, (εντός θήκης) Έτος κοπής: 1877 
ΝομισματοκοπεΓον Παρισίων. 

438. Χρυσό νόμισμα 5 δραχμών. Έτος κοπής: 1876 ΝομισματοκοπεΓον 
Παρισίων. 

•439. Χρυσό νόμισμα 10 δραχμών. Έτος κοπής: 1876 ΝομισματοκοπεΓον 
Παρισίων 

440. Χρυσό νόμισμα 20 δραχμών. Έτος κοπής: 1876 ΝομισματοκοπεΓον 
Παρισίων 



Τό νεοελληνικό νόμισμα 

441. Χρυσό νόμισμα 50 δραχμών. Έτος κοπής: 1876 ΝομισματοκοπεΪον 
Παρισίων 

442. Χρυσό νόμισμα 100 δραχμών. Έτος κοπής: 1876 ΝομισματοκοπεΪον 
Παρισίων. 

443. Χρυσά δοκίμια 50 καί 100 δραχμών, (εντός θήκης) Έτος κοπής: 1875 
ΝομισματοκοπεΪον Παρισίων 

444. Χρυσό νόμισμα 20 δραχμών. Έτος κοπής: 1884 ΝομισματοκοπεΪον 
Παρισίων 

445. 'Αργυρό νόμισμα 20 λεπτών. Έτος κοπής. 1883 ΝομισματοκοπεΪον 
Παρισίων. 

446. Χαλκονικέλινο νόμισμα 5 λεπτών. Έτος κοπής 1895 ΝομισματοκοπεΪον 
Παρισίων 

447. Χαλκονικέλινο νόμισμα 10 λεπτών. Έτος κοπής 1895 ΝομισματοκοπεΪον 
Παρισίων 

448. Χαλκονικέλινο νόμισμα 20 λεπτών. Έτος κοπής 1895 ΝομισματοκοπεΪον g '*• 
Παρισίων. 

449. Χαρτονομίσματα τών 5 δραχμών 
450. Χαρτονομίσματα τών 100 δραχμών 

428 408 
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Α. Αεληβοριάς 

Στην τελευταία φάση της παραγωγής του, άπό τό τέλος τοΰ 19ου αίώνα καί τίς αρχές τοΰ 20οΰ, 
τό ελληνικό κόσμημα έχει σάν βασικό διακοσμητικό στοιχείο τίς χυτές απομιμήσεις τουρκικών κυ
ρίως νομισμάτων. Δέν χωράει ωστόσο αμφιβολία, πώς ή χρήση τοΰ νομίσματος αντανακλά αισθητι
κές αρχές, εδραιωμένες άπό πολύ παλιότερες περιόδους, καί μιά εκπληκτική συνέχεια, πού σημαδεύει 
όλες τίς περιοχές τοΰ ελληνικού χώρου άπό τήν εποχή τοΰ Γεωργίου Α' (1864-1913) καί τοΰ 'Όθωνα 
(1833-1862) εως τά βάθη των χρόνων της Τουρκοκρατίας. Συχνότερα απαντούν οί τουρκικοί παρά
δες, τά «άσπρα», υπάρχουν όμως καί πλουσιότερα παραδείγματα μέ αργυρά νομίσματα ευρωπαϊκά, 
ενώ τά χρυσά νομίσματα πού θά στόλιζαν οπωσδήποτε πολυτιμότερα κοσμήματα, θά πρέπει νά υποθέ
σουμε ότι χάθηκαν μέσα στίς ιστορικές περιπέτειες τοΰ ελληνισμού. Σέ πολλές περιοχές τό σύστημα 
τού στολισμού εντυπωσιάζει μέ τόν υπερβολικό φόρτο τών νομισμάτων, συνθέτοντας συχνά ολόκλη
ρους θώρακες στά επιστήθια ή τά βαρύτατα κοσμήματα τοΰ κεφαλιού. Ή συνήθεια αυτή, κοινή σέ ό
λες τίς περιοχές της νότιας Βαλκανικής, της ανατολικής Μεσογείου καί της βόρειας 'Αφρικής, σχετί
ζεται μέ τήν ανάγκη γιά αποταμίευση καί εύκολη μεταφορά τών περιουσιακών στοιχείων της οικο
γένειας, καί, οπωσδήποτε, μέ τό θεσμό της προίκας. 

"Αγγελος Δελη βοριάς 
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Νεοελληνικά κοσμήματα και νομίσματα 

Modern Greek Jewelery and Coinage 

During the last phase of its production, since the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries, 
Greek jewelery used cast imitations of, mainly, Turkish coins as its principal ornamental element. It is, however, 
beyond doubt that this use of coinage reflects esthetic values originating in much earlier times; it also indicates a 
remarkable continuity throughout Greece from the reigns of King Otto (1833-1862) end King George I (1863-
1913), reaching back into the early years of Ottoman rule. Turkish paras and akces were the most frequently 
used coins; however, more expensive examples of jewelery consisted of European silver coins, while one may well 
presume that gold coins on more valuable pieces of jewelery were lost in the vicissitudes of Greek history. 

In some areas the excessive amount of coins resulted in an impressive system of ornamentation often crea
ting entire thoraces or cumbersome head wear. This usage, which was customary throughout the South Balkans, 
the Eastern Mediterranean and North Africa, may be related to the requirements of saving and easy transporta
tion of family property and, most certainly, to the institution of dowry. 

Angelos Delivorias 
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Κατάλογος κοσμημάτων μέ νομίσματα 

451. 'Αργυρό επίχρυσο κόσμημα κεφαλόδεσμου άπό τήν Άγιάννα της 
Ευβοίας μέ αργυρά αυστριακά 20λεπτα του 1810 
(Εα 2011) 

452. Επίχρυσο επιστήθιο κόσμημα 'Αττικής μέ μονόδραχμα Γεωργίου Α' 
(Εα 275) 

453. 'Αργυρή έπισμαλτωμένη ζώνη Θεσσαλίας μέ άργυρο αυστριακό νόμισμα 
τοΰ 1703 
(Εα 166) 

454. 'Αργυρό περιλαίμιο άπό τή Μακεδονία μέ σμαλτωμένες πλάκες, 
ημιπολύτιμες πέτρες καί κρεμαστά τουρκικά, αυστριακά καί ίσπανικά νο
μίσματα 
(Εα 1744) 

455. 'Αργυρό επιστήθιο κόσμημα άπό τή Μακεδονία μέ τουρκικά νομίσματα 
(Εα 1993) 

456. Επίχρυσο επιστήθιο κόσμημα άπό τήν Τανάγρα μέ νομίσματα τοΰ 
"Οθωνα 
(Β.Ε. 514) 

457. Επίχρυσα σκουλαρίκια μέ νομίσματα της 'Ισπανίας 
(Σ.Ε. άρ. 79) 

458. Επίχρυσο περιδέραιο άπό τή Στερεά Ελλάδα μέ κρεμαστά νομίσματα τοΰ 
"Οθωνα (1833-1862) 
(Εα 2025) 

459. 'Επίχρυσο επιστήθιο κόσμημα άπό τήν 'Αττική μέ κρεμαστά τουρκικά 
φλουριά 
(Εα 2134) 
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460. Τό φεσάκι άπό τά Καλύβια 'Αττικής κεντημένο μέ σειρές αργυρά φλουριά 
(Σ.Ε.) 

461. Σύνολο 16 χρυσών νομισμάτων άπό τό διάκοσμο κοσμημάτων διαφόρων 
εποχών 
(Όθωμανικά-Κωνσταντινούπολης 1710, 1807, 1808, 1808, 1820, 1909, 
Βεστφαλίας 1727, ρωσικό Μεγ. Αικατερίνης 1781, ελληνικό 1876, αυ
στριακά 1882, 1898, γερμανικό 1887, Τυνησίας 1891, Η.Π.Α. 1905, 'Αλ
βανίας 1927, αιγυπτιακό 1929). 





Οι ναυτικοί χάρτες ως τις αρχές του 18ου αιώνα 



Β. Μελάς 

Παρ' όλο πού οί πιό παλιοί χάρτες πού σώζονται μέχρι σήμερα απεικονίζουν περιοχές της στε
ριάς, είναι πολύ πιθανόν οί πρώτοι χάρτες νά ήταν ναυτικοί. 'Αλλιώς, είναι δύσκολο νά εξηγηθεί πώς 
λαοί της αρχαιότητας, όπως οί Φοίνικες ή οί Έλληνες, μπορούσαν νά ταξιδεύουν σέ τόσο μακρινές 
θάλασσες. 

Είναι αναμφίβολο πώς οί πρώτοι ναυτικοί χάρτες θά ήταν γεμάτοι άπό χονδροειδή λάθη καί ι
διαίτερα σημαντικές ατέλειες. Γνωρίζουμε, σήμερα, πόσοι πολλοί αιώνες χρειάστηκαν γιά ν' αρχίσουν 
οί στεριές καί οί θάλασσες νά αποτυπώνονται μέ κάποια σχετική ακρίβεια. Χωρίς λεπτομερειακή κα
ταγραφή της «ακτογραμμής», οί πρώτοι ναυτικοί χάρτες θά έδιναν μόνο γενικές κατευθύνσεις καί σω
στά παρατηρήθηκε δτι ή αποκλειστική τους χρησιμοποίηση θά οδηγούσε σέ βέβαιο ναυάγιο. Μά, κα
θώς φαίνεται —κι όπως άλλωστε έγινε καί στά κατοπινά χρόνια εως σήμερα παρ' ολη τήν τελειότητα 
πού εμφανίζουν οί σύγχρονοι χάρτες— ό ναυτικός χάρτης δέν ήταν ό αποκλειστικός οδηγός του θα
λασσοπόρου. Παράλληλα, άλλα όργανα, έστω καί πρωτόγονα, καί περιγραφές τών ακτών αλληλο
συμπληρώνονταν καί μέ τήν ταυτόχρονη χρησιμοποίηση τους έδιναν κάποια σιγουριά στον ναυτικό 
πού ξεκινούσε γιά ενα μακρινό ταξίδι. Πολύ πρίν άπό τήν πυξίδα, τό άνεμολόγιο, ό άβακας κι ό α
στρολάβος, πολύ πρίν άπό τους πορτολάνους, οί περίπλοι καί οί σταδιασμοί — πού έδιναν πληροφο
ρίες γιά τίς ακτές καί τίς θάλασσες, ϊσως καί αποστάσεις — ήταν βοηθητικά μέσα πού τά γνώριζαν οί 
αρχαίοι. Μαζί μέ τους χάρτες, βοηθούσαν αποτελεσματικά γιά νά μπορέσει νά ακολουθηθεί μιά ορι
σμένη πορεία. 

Τά λίγα στοιχεία πού σώζονται άπό τους αρχαίους χρόνους δέν επιτρέπουν τή συναγωγή απόλυ
τα θετικών συμπερασμάτων γιά τους ναυτικούς χάρτες πού ήταν τότε σέ χρήση. 'Αναμφισβήτητο, ό
μως, φαίνεται νά είναι οτι ή χαρτογραφία γνώρισε σημαντική άνθιση, αρχίζοντας άπό τόν 'Αναξίμαν
δρο, πού προσπάθησε νά χαράξει τήν εικόνα του κόσμου πάνω σέ μιά ορειχάλκινη πλάκα, ώς τό Δι-
καίαρχο, τόν Ερατοσθένη, τόν Κλεομήδη, τόν Ίππαρχο καί άλλους πολλούς καί τελειώνοντας μέ τό 
Μαρίνο άπό τήν Τύρο καί τόν Πτολεμαίο. 

Λιγότερο θεωρητικοί, έχοντας όμως γιά βασικό τους μέλημα τήν εξυπηρέτηση συγκεκριμένων 
πρακτικών σκοπών, οί Ρωμαίοι συνέχισαν τό έργο τών Ελλήνων. 'Ακολούθησαν οί Βυζαντινοί καί, 
παράλληλα, έκαναν τήν εμφάνιση τους οί Άραβες γεωγράφοι καί χαρτογράφοι, όλοι μέ ενα κοινό 
γνώρισμα: τό κέντρο τής ερευνάς τους ήταν ή Μεσόγειος. Σέ Άραβα χαρτογράφο καί λόγιο, τόν Άμ-
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πού Έλ Χασάν, αποδίδεται ή διόρθωση τοΰ ανοίγματος της Μεσογείου, όπως τό είχε υπολογίσει ό 
Πτολεμαίος, δηλαδή άπό 61 σέ 48 μοίρες. 

Κατά τό Μεσαίωνα μέ τήν παντοδυναμία τής Εκκλησίας καί μέ τήν καταπολέμηση κάθε θεωρίας 
πού δεχόταν τή σφαιρικότητα τής Γής, ή χαρτογραφία πέρασε άπό μιά περίοδο στασιμότητας. 

Μονάχα, προς τά τέλη τοΰ Μεσαίωνα, στή Δυτική Ευρώπη, είδε τό φως μιά ειδική κατηγορία 
άπό χάρτες, πολύ πιό προσεγμένους άπό τους άλλους, τους «κοινούς» χάρτες, μέ αποκλειστικό σκοπό 
τή χρησιμοποίηση τους άπό τους θαλασσοπόρους. Οί «ναυτικοί» αυτοί χάρτες άρχισαν νά εμφανίζον
ται γύρω στίς αρχές τοΰ Μου αιώνα, καί έγιναν αργότερα γνωστοί ώς «πορτολάνοι». 

Σέ πολύ γενικές γραμμές, μπορούμε νά τους διακρίνουμε σέ καταλανικούς καί σέ ιταλικούς. Οί 
πρώτοι δέν είναι μονάχα χάρτες, μά δίνουν ταυτόχρονα πολλές χρήσιμες πληροφορίες γιά τίς διάφο
ρες ακτές. Οί ιταλικοί χάρτες περιορίζονται περισσότερο στην αποτύπωση τών ακτών, χωρίς άλλα 
στοιχεία — ή μέ ελάχιστα. 

Ό παλαιότερος καταλανικός ναυτικός χάρτης πού σώζεται μέχρι σήμερα είναι, καθώς φαίνεται, 
έργο τοΰ Angelo De Dalorto. Χρονολογείται άπό τό 1330 περίπου. Ό πιό παλιός ιταλικός ναυτικός 
χάρτης πού γνωρίζουμε πρέπει νά είναι ή Carta Pisana, έργο, όπως υποστηρίζουν μερικοί, τοΰ Petrus 
Vesconte, τοΰ 1311. 

Μιά, ακόμα, αξιοπρόσεκτη διαφορά ανάμεσα στους καταλανικούς καί τους ιταλικούς ναυτικούς 
χάρτες είναι ότι οί πρώτοι αγκαλιάζουν ευρύτερες περιοχές, πού συχνά φτάνουν μέχρι τή Σκανδινα
βία καί τήν "Απω Ανατολή ενώ, αντίθετα, οί περισσότεροι ιταλικοί χάρτες περιορίζονται, συνήθως, 
στή Δυτική Ευρώπη ώς τίς ακτές τής 'Αγγλίας καί στην περιοχή τής Μεσογείου. 

Γενικά, ή ιταλική χαρτογραφία (Γένουα καί Βενετία) κράτησε τό προβάδισμα γιά πολλές δεκάδες 
χρόνια, εξυπηρετώντας έτσι τίς ανάγκες τής εμπορικής ανάπτυξης πού σημειώθηκε στή χώρα. Στην 
'Ιταλία, άλλωστε, σημειώνεται τόν 15ο αιώνα ή λεγόμενη «Πτολεμαϊκή Αναγέννηση», μέ άλλα λόγια 
ή «ανακάλυψη» τής Γεωγραφίας τοΰ Πτολεμαίου καί ή ιδιαίτερα σημαντική της επίδραση στή γεω
γραφική άνθηση πού άρχισε νά παρατηρείται άπό τότε καί πού, σιγά σιγά, εξαπλώθηκε σ' ολόκληρη 
τή Δυτική Ευρώπη. Ακολούθησε ή Γερμανία. 

'Αργότερα, προς τά τέλη πιά τοΰ 16ου αιώνα, οί γεωγράφοι στίς Κάτω Χώρες, μέ περισσότερες 
καί πιό έντονες επιστημονικές ανησυχίες καί μέ αξιώσεις γύρω άπό τό θέμα τής ακρίβειας τών περιο-
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χών πού αποτύπωναν στους χάρτες τους, άρχισαν ν' αντιδρούν στην ιταλική καί τή γερμανική υπερο
χή. «Ό νόμος της αλήθειας έχει παραμεληθεί σέ πολλούς χάρτες» γράφει ό Mercator στον Ortelius, 
καταλήγοντας μέ τήν αυστηρή κρίση οτι «οί χάρτες της 'Ιταλίας είναι ιδιαίτερα κακοί στό σημείο αυ
τό». 

Έτσι, μέ τά θαυμάσια έργα τους, ό Mercator (μέ τή νέα προβολή πού εφάρμοσε) καί ό Ortelius έ
δωσαν τώρα τό προβάδισμα στίς Κάτω Χώρες — ένα προβάδισμα πού έμελλε νά κρατήσει γιά πολύ 
καιρό. Μονάχα πολύ αργότερα, άρχισαν νά εμφανίζονται εργασίες αξιόλογες καί στή Γαλλία καί τήν 
'Αγγλία, ενώ ή 'Ιταλία σιγά σιγά υποχωρούσε καί ή Γερμανία παρέμεινε σέ μιά «αξιοπρεπή» θέση χω
ρίς, όμως, πιά τίποτα πού πραγματικά νά ξεχωρίζει. 

Οί Κάτω Χώρες μας δίνουν, γενικά, χαρτογραφικά έργα αξιοπρόσεχτα, κι ανάμεσα σ' αυτά πολ
λούς ναυτικούς χάρτες τής περιοχής τής Μεσογείου. Οί πιό πολλοί άπ' αυτούς πού βλέπουμε εκτεθει
μένους είναι ολλανδικοί. 

Δέν πρόκειται, εδώ, νά σταθούμε σέ θέματα επιστημονικά ή καί τεχνικά, δηλαδή στό πώς γίνον
ταν οί διάφοροι υπολογισμοί, οί προβολές καί ή θέση τών μεσημβρινών καί τών παραλλήλων. Μόνο 
γιά τίς γραμμές πού κυριολεκτικά οργώνουν τους ναυτικούς χάρτες, άς διευκρινιστεί δτι μάλλον απο
τελούσαν βοηθήματα γιά τήν πορεία τών καραβιών καί τίποτα περισσότερο. 

Καί στους χάρτες πού καλύπτουν μεγαλύτερη έκταση (όπως οί χάρτες τής 'Ανατολικής καί Δυ
τικής Μεσογείου του Pieter Goos καί τής 'Ανατολικής του Frederik de Wit ή, ακόμα, τών παράλιων 
τής Κύπρου του Ioannes Van Keulen) άλλα καί σ' αυτούς πού απεικονίζεται μιά πολύ πιό περιορι
σμένη έκταση (όπως στους χάρτες τών νησιών του Αιγαίου) βλέπουμε τήν ϊδια, δσο γίνεται, υπεύ
θυνη προσπάθεια γιά τήν αποτύπωση μέ ακρίβεια κάθε λεπτομέρειας πού έχει σχέση μέ τή θάλασσα 
καί τίς ακτές, πράγμα πού δέν τό έχουμε συνηθίσει στους «κοινούς» χάρτες τής ϊδιας εποχής, πού μας 
δίνουν πολύ πιό «επιπόλαια» στοιχεία γιά βουνά, ποτάμια — ακόμα καί πόλεις. 

Παρατηρούμε, επίσης, τήν απόλυτη αδιαφορία γιά τό τί συμβαίνει στην ενδοχώρα. Εντυπωσια
κή είναι ή αντίθεση ανάμεσα στίς συνωστισμένες άπό τοπωνύμια παραλίες καί τήν έρημη άπό οποιο
δήποτε στοιχείο ενδοχώρα στό μικρό χάρτη του Αιγαίου του Donato Bertelli. 

Μιά τελευταία παρατήρηση πού μπορούμε επίσης νά κάνουμε εξετάζοντας αυτούς τους ναυτι
κούς χάρτες, είναι ότι χωρίς νά παύουν ολότελα νά είναι «έργα τέχνης», δπως είχαν χαρακτηριστεί οί 
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παλιοί χάρτες, αρχίζουν νά διεκδικούν, μέ αξιώσεις, τό χαρακτηρισμό τους σάν έργων πραγματικά ε
πιστημονικών. Γεγονός πάντως είναι ότι, μέ τήν προσεγμένη απόδοση κάθε στοιχείου πού έχει σχέση 
μέ τή θάλασσα καί τίς ακτές, ανοίγουν αποφασιστικά τό δρόμο στους μεταγενέστερους. 

Βίκτωρ Θ. Μελάς 
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Nautical Maps to the Beginning of the 18th Century 

Nautical maps began to be drafted in Greek classical antiquity. They were supplemented and cor
rected by the Romans, Byzantines and Arabs. With the development of longer-range navigation at the 
end of the Middle Ages, the Catalans and Italians developed the portolans, maps of increased exacti
tude. Genoa and Venice, the great seafaring merchant cities, continued the development of nautical 
maps during the 15th century, based chiefly on the rediscovery of Ptolemaic geography. 

At the end of the 16th century, the demand for more scientific cartography as an aid to long-range 
navigation led Mercator and Ortelius in the Low Countries to produce maps which surpassed all ante
cedents. This cartographic tradition was continued later in France and England. 

It is characteristic of the old nautical maps that, whereas the seas and coastal areas abound in de
tail, the hinterland is depicted with significant gaps. 

V. Melas 
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1. Benedetto BORDONE (1460-1539). Χωρίς τί
τλο άπό τό Libro de tutte Γ Isole del Mundo (a 
εκδ. 1528). 

2. Donato BERTELLI (περίοδος ακμής 1558-
1584). L' Arcipelago con il stretto di Costantino
poli et tutti li suoi porti etc.— Τό 'Αρχιπέλαγος 
μέ τά στενά της Κωνσταντινούπολης καί όλα τά 
λιμάνια του κλπ. 

3. Giovanni Francesco CAMOCIO (περίοδος α
κμής 1558-1572). Golfo della Prevesa — Ό κόλ
πος της Πρέβεζας άπό τό Isole famose, porti, for
tezze e terre maritime (1574). 

4. Robert DUDLEY (1573-1649). Carta particola
re del Arcipelago — Ειδικός χάρτης του 'Αρχιπε
λάγους άπό τό Dell Arcano del Mare (Φλωρεν
τία, α' εκδ. 1646-1647). 

*5. Marco BOSCHINI (1613-1678). Rettimo - τό 
Ρέθυμνο άπό τό // Regno tutto di Candia (Βενε
τία, 1651). 

*6. Pieter GOOS (1616-1675) Paskaerte van't We-
stelyckste der Middelandsche Zee — Ναυτικός 
χάρτης τής Δυτικής Μεσογείου άπό τό De Zee 
Alias of te Water-Weereld (Amsterdam, α' εκδ. 
1666). 

*7. Pieter GOOS (1616-1675). Paskaerte van't Oo-
stelyckste der Middelandsche Zee — Ναυτικός 
χάρτης τής 'Ανατολικής Μεσογείου, άπό τό ϊδιο 
μέ τό υπ' άρ. 6. 

Οι ναυτικοί χάρτες ώς τις αρχές τον 18ου αι. 
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8. Hendrick DON(C)KER (1626-1699). Paskaerte 
van de Archipe-lagusche Zee — Ναυτικός χάρ
της του Αιγαίου άπό τό De Zee - Atlas of Water-
Waereld (Amsterdam, α' εκδ. 1665). 

9. Hendrick DON(C)KER (1626-1699). Pascaerte 
van de Archipelagusche Zee - Lemnos - Tenedos 
- Golfo ofte Straete van Constantinopolen — 
Ναυτικός χάρτης του 'Αρχιπελάγους — Λήμνος 
— Τένεδος — Κόλπος καί Στενά της Κωνσταν
τινούπολης. 

10. Frederik de WIT (1616-1698). Orientalior di-
strictus Maris Mediterranei — Τό ανατολικό τμή
μα της Μεσογείου άπό τό Alias Tabulae Marìti-
mae (α' εκδ. 1660). 

11. 'Ανώνυμος (ολλανδικός) (β' ήμισυ Που αίώνα). 
Paskaarte van den Eylanden Corfu, Pachs en de 
Antipachsu etc. — Ναυτικός χάρτης των νήσων 
Κέρκυρας, Παξών καί Άντιπαξών κλπ. 

12. 'Ανώνυμος (ολλανδικός) (β' ήμισυ Που αίώνα). 
Paskaarte van het Zuyderdeel van Cephalonia, 
als meede het Eylandt Zante en de Cust van Mo-
rea, van C. Chiarese tot C. Sapienza — Ναυτικός 
χάρτης του νοτίου τμήματος τής Κεφαλονιας, 
τής νήσου Ζάκυνθος καί τής ακτής του Μωρηά 
άπό τό Άκρ. Κιαρέζε ως τό Άκρ. Σαπιέντζα. 

13. 'Ανώνυμος (ολλανδικός) (β' ήμισυ Που αίώνα). 
De Zeecusten van't Yland Candia etc.— Οί ακτές 
τής νήσου Κρήτης. 
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14. 'Ανώνυμος (ολλανδικός) (β' ήμισυ Που αιώνα). 
Paskaarte van de Zuydelijckste Zeekuste van 
Morea etc.— Ναυτικός χάρτης των νοτίων α
κτών του Μωρηά κλπ. 

15. 'Ανώνυμος (ολλανδικός) (β' ήμισυ Που αιώνα). 
Paskaarte van't Eylant Metelino — Ναυτικός 
χάρτης της νήσου Μυτιλήνης. 

16. Giacomo Cantelli da VIGNOLA (1643-1695). 
Arcipelago, Mar Egeo etc.— Tó 'Αρχιπέλαγος — 
Αιγαίο κλπ. (Ρώμη, 1685). 

*17. Marco Vincenzo CORONELLI (1650-1718). 
Navarino Vecchio e Nuovo — Tó 'Αρχαίο καί 
Νέο Ναυαρίνο άπό τό Morea e Negreponte con 
le isole adiacenti, (Βενετία, 1687). 

18. loannes Van KEULEN (1654-1715) Pas-kaart 
van't Oosterste deel van de Middlellantsche Zee 
etc. — Ναυτικός χάρτης τοϋ ανατολικού τμήμα
τος της Μεσογείου κλπ. άπό τό De groote nie-
uwe vermeerderde Zee Atlas etc (α' εκδ. 1680). 

19. loannes Van KEULEN (1654-1715). Nieuwe 
Pascaart voor en Gedeelte van de Zeeküsten van 
Barbaria... Eylandt Candia — Νέος ναυτικός 
χάρτης τμήματος τών ακτών τής Βαρβαρίας — 
Νήσος Κρήτη, άπό τό Ίδιο μέ τό ύπ' άρ. 18 
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20. Ioannes Van KEULEN (1654-1715). Paskaart 
van de Archipelagusche Eylanden — Ναυτικός 
Χάρτης των νησιών του 'Αρχιπελάγους, άπό τό 
Ίδιο μέ τό ύπ' άρ. 18. 

21. Ioannes Van KEULEN (1654-1715). Archipela
gusche Eylanden — Τά νησιά του 'Αρχιπελά
γους, άπό τό Ίδιο μέ τό ύπ' άρ. 18. 

22. Edward WELLS (1667-1727). A New Map of 
the Islands of the Aegaean sea etc.— Νέος χάρ
της τών νησιών του Αιγαίου άπό τό A new set of 
maps (α εκδ. 1700). 

23. 'Ανώνυμος (αγγλικός) (περί τό 1700). α) A chart 
of the South part of Morea etc — Χάρτης του νό
τιου τμήματος του Μωρηα κλπ. 
β) A Chart of the South part of Cephalonia with 
the island of Zante and the coast of Morea — 
Χάρτης του νότιου τμήματος τής Κεφαλονιας 
μέ τή νήσο Ζάκυνθο καί τήν ακτή τοΰ Μωρηα. 

24. John SELLER (περίοδος ακμής 1667-1703). Α 
new chart of the Archipelago - Νέος ναυτικός 
χάρτης του 'Αρχιπελάγους άπό τό «The English 
Pilot (α εκδ. 1677 — έκδοση διορθωμένη άπό 
Gaudy, 1716). 

25. Gerard Van KEULEN (περίοδος ακμής 1704-
1726). Corfu of Corcyra — Κέρκυρα. 
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Of ναυτικοί χάρτες ώς τις αρχές τοΰ 18ου αι. 

26. Pieter Van der Aa (1659-1733). V Archipel Mé
ridional tu les Iles Cyclades άπό τό La Galerie 
agréable du Monde (α £κδ. Leide, 1729). 

Σημ. Οι χάρτες μέ τους αριθμούς 11 μέχρι καί 15, πού ανα
φέρονται χωρίς τό όνομα του χαρτογράφου, είναι πιθανόν έργα 
τοΰ De Goos ή τοΰ Doncker. Υπάρχουν, πανομοιότυπα, καί σέ 
ιταλική έκδοση. 
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