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Η παρουσίαση των σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων στον χώρο τόσο των θετικών όσο και των
ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και η προβολή του κοινωνικού χαρακτήρα της επιστημονικής έρευνας
εξακολουθούν να αποτελούν, κατά μείζονα λόγο, τα καθοδηγητικά κριτήρια και τον στόχο των διαλέξεων, που
εντάσσονται στο Μορφωτικό Πρόγραμμα του EIE.
Υλοποιώντας αυτές τις βασικές προϋποθέσεις και με αφορμή την ενοποίηση του νομίσματος των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, θεωρήθηκε σκόπιμο να περιληφθεί στο πρόγραμμα αυτής της περιόδου ένας κύκλος οκτώ
ομιλιών με τον γενικό τίτλο: "Η ιστορικά διαδρομή της νομισματικής μονάδας στην Ελλάδα". Λεν είναι η
πρώτη φορά άλλωστε που η νεότερη ελληνική νομισματική μονάδα αλλάζει όνομα. Επίσης, δεν είναι η πρώτη φορά
που μια κοινή νομισματική μονάδα καλύπτει μια ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια της Ευρώπης.
Ο κύκλος αυτός πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ερευνητές των τριών Ανθρωπιστικών Ινστιτούτων του EIE,
καθώς στα ερευνητικά τους προγράμματα εντάσσεται η μελέτη της κυκλοφορίας των νομισμάτων και η μελέτη της
Νομισματικής, και με ειδικούς εξωτερικούς επιστήμονες σε μια προσπάθεια να καλύψει, στο μέτρο του δυνατού, την
ιστορική διαδρομή του ελληνικού νομίσματος από την αρχαιότητα έως σήμερα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους δύο
τελευταίους αιώνες, από το 1828 έως τις μέρες μας, καθώς και στη συλλεκτική διάσταση των νομισμάτων.
Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται τα κείμενα των θεματικών ενοτήτων του κύκλου αυτού, ο οποίος έγινε στο
Αμφιθέατρο "Αεωνίδας Ζέρβας" του EIE κατά το διάστημα από 3 έως 24 Απριλίου 2002.
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΊΑ1
ΙΩΆΝΝΗΣ ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ
Επίτιμος Διευθυντής Νομισματικού Μουσείου Αθηνών

Προϊόντα μαζικής παραγωγής, τα νομίσματα, η
πρωτογενής αυτή πηγή γνώσης του παρελθόντος, πα
ρουσιάζουν πλεονεκτήματα απέναντι στα υπόλοιπα
αντικείμενα της ανθρώπινης δραστηριότητας από την
αρχαιότητα.
Παρά τη λακωνικότητα των επιμέρους στοιχείων που
περιέχουν και το μικρό τους μέγεθος, αντιπαραθέτουν
στα έργα της μεγάλης τέχνης -γλυπτική, ζωγραφική-,
στις επιγραφές και τους παπύρους, στους κώδικες,
στα δημιουργήματα του κεραμικού τροχού και της
μεταλλοτεχνίας, την πολλαπλότητα, το απείρως επανα
λαμβανόμενο και το πανταχού παρόν.
Με την αντοχή στον χρόνο εγγυώνται την επαλήθευση
της πιστότητας της μεταγραφής των μηνυμάτων που με
ταφέρουν και επιτρέπουν την επιβεβαίωση των πληρο
φοριών -εικονιστικών ή και λεκτικής συνθηματολο
γίας- πού κομίζουν, με την ιστορημένη στιγμή που
εσωκλείουν, μεταδίδουν ως αυτόπτες μάρτυρες γεγονό
τα και συμβάντα άγνωστα πολλές φορές από άλλες πη
γές, συμβάλλοντας παράλληλα σε μια αντικειμενικότερη
και σφαιρικότερη κατανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι.

Πέρα από τη συμμετοχή τους στην πληρέστερη
διαγραφή της ιστορίας της καλλιτεχνικής δημιουργίας
με την απεικόνιση ακόμη και χαμένων αριστουργημά
των, τα νομίσματα συνεισφέρουν στην κατανόηση της
οικονομικής κατάστασης ενός κράτους και των κατά
καιρούς διακυμάνσεων της, σαν άλλα μέσα μαζικής
ενημέρωσης αλλά και επιβολής/διασποράς ειδήσεων,
προσφέρονται για τη διάδοση πολιτικών μηνυμάτων, τη
γνωστοποίηση πολιτειακών μεταβολών, μετακινήσεων
στρατευμάτων και ατόμων για εμπορικές συναλλαγές.
Με τις παραστάσεις των όψεων τους αιχμαλωτίζουν το
φθαρτό των χαρακτήρων, εξιδανικεύουν αλλά και απα
θανατίζουν το εφήμερο. Μεταβάλλονται σε κήρυκες
-σήματα λαλούντα- ιδεών, ονομάτων, προϊόντων- της
προκοπής και της παράδοσης κάθε τόπου.
Πινακοθήκη των μορφών επιφανών θνητών καί των
αθάνατων κυρίων του ουράνιου Πανθέου, συντροφεύ
ουν τους ανθρώπους στην τελευταία τους κατοικία
μαζί με άλλα κτερίσματα, τοποθετούνται στα θεμέλια
οικιών και ναών ως αποτρόπαια και ταλισμανικά αντι
κείμενα, θάβονται σε μέρη απόκρυφα, αποταμίευση

1. Το κείμενο της διάλεξης, στη γαλλική του εκδοχή (Numismatique et Archéologie), αποτέλεσε μιαν από τις κύριες εισηγήσεις στο 12ο Διεθνές Συνέδριο
Νομισματικής (XII. Internationaler Numismatischer Kongress, Berlin 1997, Akten, I, Berlin 2000,149-156).
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των κόπων απλών ιδιωτών, λεία κακοποιών, ή ως
μισθοί στρατιωτικών αγημάτων. Ενταφιάζονται μαζί μέ
τους κατόχους τους κάτω από ερείπια, μάρτυρες ακατάγραφων καταστροφών, ή ξεπλένονται στα συντρίμια
κάποιου ξέστρατου σκάφους, στα Βάθη της θάλασσας.
Με τη λάμψη τους στολίζουν την ανθρώπινη ματαιοδο
ξία σε γυναικείους, ως επί το πλείστον, λαιμούς και
δάκτυλα και διακοσμούν πολυποίκιλτα σκεύη, πλού
σιων εραστών του χρήματος και της τέχνης πολυαγα
πημένα αποκτήματα. Γήινα όσο και θεϊκά, ταξιδεύουν
με θεϊκή αιωνιότητα στα πέρατα του γήινου κόσμου.
Σαν το φώς, που θερμαίνει αλλά και τυφλώνει, τρυπώ
νουν παντού. Πιστά όσο και άπιστα, δε γνωρίζουν
θεό. Και εξαγοράζουν συνειδήσεις, επιβραβεύουν την
άμιλλα, προδίδουν λαούς, αποτιμούν την ελευθερία,
δίνουν σάρκα και οστά στη δύναμη.

Είτε πρόκειται για σύνταξη νομισματικών συνταγμάτων
(corpora), είτε για εργασίες καταγραφής και σφυγμο
μέτρησης της νομισματικής κυκλοφορίας, ακόμη και
για συνθέσεις με θέμα τη νομισματική εικονογραφία,
η συλλογιστική προσέγγισης του αντικειμένου διέπε
ται από τις ίδιες απαραβίαστες αρχές μιας καταξιωμέ
νης δεοντολογίας αλυσσιδωτής αναστρεψιμότητας.
Με αυτή της την ιδιότητα, αυτή την αυτοπειθαρχία και
αυτές τις δυνατότητες, η νομισματική καλείται να ανα
πτύξει πρωτοβουλίες δασκάλου και μαθητού. Δασκά
λου αναφορικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί
για να προσεγγίσει το αντικείμενο της από πολλα
πλές, φαινομενικά ετερόκλητες, οπτικές γωνίες. Μα
θητού, για να διδαχτεί από τα επιτεύγματα και τα πο
ρίσματα άλλων αρχαιογνωστικών επιστημών, εφοδια
σμένων με περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία.

Για τη νομισματική, η αυτοελεγχόμενη έρευνα
-με ελάχιστες εξαιρέσεις υπερβασιών και ευφάνταστων
θεωριών που εύκολα ανιχνεύονται ως απορριπτέες αποτελεί πρακτική δοκιμασμένη και επιβαλλόμενη
από το ίδιο το υλικό. Αποτελεί μέθοδο με αυστηρή
εσωτερική νομοτέλεια, που διέπεται από τις αρχές της
ταυτότητας και όχι της απλής ομοιότητας. Τους νό
μους της σειραϊκής ομαδοποίησης, με ζεύγη και τρί
δυμα παραγωγής σε συμπλεκτική κατά μήτρες φορά,
γεγονός που επιτρέπει τη συγκρότηση σωμάτων αξιό
πιστης πληροφόρησης.

Προϊόντα μαζικής παραγωγής, τα νομίσματα, η
πρωτογενής αυτή πηγή γνώσης του παρελθόντος, αυ
τοσκοπός στο στόχαστρο μιας κατεξοχήν επίπονης και
λεπτολόγου έρευνας, που προϋποθέτει πλήθος παντοδαπών γνώσεων, ερμηνευτές πολύπειροι δυσερμήνευ
των αρχαιογνωστικών καταστάσεων και δυσεπίλυτων
αρχαιολογικών προβληματισμών, καλούνται να παίξουν
το ρόλο που τους καθόρισε η συμμετοχή τους ταυτό
χρονα στο ευτελές και στο αιώνιο.
Καλούνται να υποδυθούν τον καταλύτη ανάμεσα στον
ωραίο γρίφο της τέχνης και στον κονιορτό μιας ανώ-
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νυμης καθημερινότητας. Να συνταιριάσουν σε αρμο
νικό σύνολο κάτω από τη σκέπη της Ιστορίας τις διά
φορες και διαφορετικές μεταξύ τους εκφάνσεις της
ανθρώπινης μεγαλοσύνης και ταπεινότητας2.
Αποτελεί κοινό μυστικό ότι, όπως σημειώνει και ο
William Biers^, "archaeology in the lands around the
Mediterranean started as a search for beautiful objects".
Και υπονοεί Βέβαια τα κατάλοιπα των ιστορικών χρόνων.
Στα δεσμά του ωραίου λοιπόν η ανάπλαση του παρελ
θόντος, στα δίχτυα της λογικής των συνειρμών η
αναζήτηση σταθερών σημείων αναφοράς για την ακτι
νογράφηση των παλίμψηστων της ιστορίας.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλές 'αρχαιολο
γίες'. Πολλές ερμηνευτικές προσεγγίσεις του χρόνου
σε συνδυασμό με την παρουσία του homo sapiens.
Άλλες εξειδικεύονται στη διερεύνηση των καταλοίπων
της ανθρώπινης δραστηριότητας από την έποψη της
ιστορίας της τέχνης και μόνον. Της μνημειακής κατε
ξοχήν. Άλλες πάλι επιδίδονται σε τυπολογικές και
ειδολογικές ομαδοποιήσεις, σε διαχρονική κατάταξη,
αντικειμένων χρηστικών ως επί το πλείστον, αδιαφο
ρώντας για τον παράγοντα άνθρωπος. Άλλες, ασχολού
νται αποκλειστικά με εθιμικά φαινόμενα και τελετουρ

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α

γικά δρώμενα. Με την ύπαρξη ή μη οργανωμένων κοι
νωνικών συνόλων και τις μορφές οικιστικής υλοποίη
σης των αρχών διαβίωσης τους 4 . Άλλες, τέλος, καθο
ρίζουν την ανθρώπινη μοίρα σύμφωνα με τις περιό
δους καταστροφών και εξαφάνισης της Α ή Β πολιτι
σμικής παρουσίας^.
Κατά πόσο, κάθε μια χωριστά ή και όλες μαζί, συνει
σφέρουν αποτελεσματικά, προ πάντων όμως σφαιρικά,
στον χώρο της αρχαιογνωσίας είναι θέμα των μεθόδων
που αυτές ακολουθούν και της ενάργειας των επιστη
μόνων που τις θεραπεύουν. Γενική πάντως παραμένει
η διαπίστωση ότι σε πάμπολλες περιπτώσεις οι προ
σεγγίσεις αυτές διακατέχονται από μια μονομέρεια,
αφού όχι σπάνια διαπνέονται από μια διάθεση αυτάρ
κειας και ελιτισμού. Δεν είναι μάλιστα άγνωστες και
οι ακραίες εκείνες τοποθετήσεις που ευαγγελίζονται
αυτή την ίδια την πεμπτουσία της έρευνας. Που δια
τρανώνουν την ανακάλυψη της λυδίας λίθου για την
πραγματική κατανόηση του παρελθόντος.
Για τους ιστορικούς χρόνους, για τους οποίους η
πληθώρα και το πολυσχιδές της πληροφόρησης, της
οποιασδήποτε πληροφόρησης, έχει αποβεί ο διπρόσω
πος εκείνος Ιανός της αβασάνιστης από τη μια και

2. Για ένα πρώτο σχεδίασμα και προσέγγιση του ζητήματος, Βλ. Ι. Τουράτσογλου, Νομισματική Αρχαιολογία, στο Numismatic Archaeology. Archaeological
Numismatics, Exeter 1997,1-7.
3. Art, Artefacts, and Chronology in Classical Archaeology, London 1992, 3.
4. C. Renfrew, Approaches to Social Archaeology, Edinburgh 1984.
5. J. Tainter, The Collapse of Complex Societies, Cambridge 1988.
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απροβλημάτιστης, όσο και της υπεύθυνης από την
άλλη και εμπεριστατωμένης έρευνας, η κατά τα κρα
τούντα των καιρών και τον συρμό αρχαιολογία των
ομφαλοσκοπικών εξειδικεύσεων και του αυτοσκοπού
δεν έχει ακόμη επιτύχει την υπέρβαση, αν όχι στο σύ
νολο της, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο ποσοστό της
δραστηριότητας της, των επιδόσεων που χαρακτήριζαν
παλαιότερες εποχές. Άσχετα κατά πόσον έχει αυτή
ενδυθεί το ένδυμα μιας πρωτοποριακής επιστήμης.
Μολονότι και αυτός ο χαρακτηρισμός της επιστήμης
της έχει τελευταία αμφισβητηθεί...
Το παρατακτικό της διάρθρωσης των γνώσεων, η
περιπτωσιολογία στην επιχειρηματολογία, οι απομονω
τικές τάσεις που χαρακτηρίζουν την έρευνα των επί
μέρους φαινομένων και η σταδιακή, με γεωμετρική
μάλιστα πρόοδο, απομάκρυνση από την επιδιωκόμενη
κατάκτηση του κοινού τόπου, της ιστορικής δηλαδή
αλήθειας και μόνο, θέτουν εν αμφιβάλω ακόμη και αυ
τές τις βασικές διακηρύξεις της χάρτας τών ουμανι
στικών σπουδών.
Δε συνιστά σπάνιο φαινόμενο η αναστρεψιμότητα των επιχειρημάτων να θυσιάζεται στον Βωμό των
σκοπιμοτήτων, φαλκιδευμένη συχνά και από μια επιλε
κτική παρουσίαση του ανασκαφικού υλικού. Πολύχρυ
σου, αν αυτό είναι δυνατό... Οι επιδερμικοί συσχετι-

6. Archaeology from the Earth, London 1961,15.
7. Ό.π., 13 και 17.
8. Ο. G. S. Crawford, Arcaeologyin the Field, London 1953.
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σμοί προς απόδειξη, πάση θυσία, της ιστορικής και
πολιτισμικής συνέχειας ετερογενών μεταξύ τους
εθνικών στοιχείων, να καταλήγουν σε παραποίηση της
πραγματικότητας και σε επικίνδυνες απλουστεύσεις,
που φυμώνουν την πολυφωνία και ισοπεδώνουν την
ποικιλία των συμβολών των διαφόρων φυλετικών
ομάδων. Οι μονοδιάστατες θεωρίες καταξίωσης απω
θημένων εθνικιστικού λυτρωτισμού να αναπηδούν από
μιαν ύποπτης κατεύθυνσης και μεθοδολογίας 'αξιο
ποίηση' των αρχαιολογικών ευρημάτων, υποσκάπτο
ντας το οικοδόμημα της αυτογνωσίας.
Αφού Βέβαια, και θα φανεί περίεργο, η ενασχόληση με
τη διερεύνηση του παρελθόντος του ανθρώπινου
γένους κατά βάθος αποσκοπεί στην αυτογνωσία του
homo scientificus, κατά πρώτιστο λόγο. Επομένως, και
στην πρόβλεψη του μέλλοντος.
"At the best, excavation is destruction... We
cannot twice descend into the same stream" όπως
εύστοχα παρατηρεί ο Sir Mortimer Wheeler 6 "The
archaeological excavator", αυτή η μηχανή του χρόνου
του Welles που μέσα σ' ένα μετρήσιμο χρόνο διέρχεται
τα αλλεπάλληλα πεδία του χρόνου, "is not digging up
thinks, he is digging up people" 7 .
Ασφαλώς, η αρχαιολογία δεν είναι "μια τέχνη η οποία
χρησιμοποιεί κάποια επιστημονική τεχνική" 8 . Πολύ
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περισσότερο δεν είναι "μια μέθοδος ή ένα σύνολο
εξειδικευμένων τεχνικών συλλογής πολιτισμικών πληρο
φοριών", οπότε "the archaeologist, as archaeologist is
really nothing but a technician"^.
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Πολιτισμό, αυτός είναι Ιστορία εν υπνώσει, ή Ιστορία
που έχει σβήσει" θα διατυπώσει ο Auden11.
Και ο Snodgrass θα παρατηρήσει: "Υπάρχουν
εποχές στο παρελθόν του ανθρώπου, για τις οποίες

"Ένας εντομολόγος είναι ασφαλώς κάτι πολύ πε

το υψηλό ποσοστό πληροφόρησης παρέχει τη δυνατό

ρισσότερο από έναν κυνηγό πεταλούδων, και ένας αρ

τητα στους αρχαιολόγους να μελετήσουν 'ερωτήματα'

χαιολόγος κάτι πιο σοβαρό από έναν συλλέκτη οστρά

που για πρώτη φορά τότε είχαν τεθεί, και να εξετά

κων- αν θέλει Βέβαια να τιμήσει το δεύτερο συνθετικό

σουν τις πρώτες έμπρακτες απόπειρες απάντησης

της ειδικότητας του. Ο αρχαιολόγος πρώτα από όλα

τους μέσω του ανασκαφικού υλικού. Η αρχαιολογία

είναι 'ένας ευρετής δεδομένων' (a fact finder), τα δεδο

των κλασικών χρόνων είναι ίσως αυτή που ασχολείται

μένα εντούτοις αυτά που εντοπίζει αποτελούν στην

με μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες, τις πλέον εξέ

πραγματικότητα τις υλικές μαρτυρίες της ανθρώπινης

χουσες εποχές" 12 .

δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, ωστόσο, είναι και ένας
ουμανιστής και ως δεύτερη του έγνοια και υποχρέωση
προβάλλει η εμφύσηση πνοής ενανθρωπισμού σε αυτά
τα κατάλοιπα με μια οπωσδήποτε ελεγχόμενη φαντασία
και εφευρετικότητα, που δεν είναι άμοιρες των αξιών
της τέχνης, ακόμη και της φιλοσοφίας"10.
"Η Ιστορία, αν αναλύσει κανείς τον όρο με τη
στενή του έννοια, δεν είναι παρά η μελέτη ερωτημά
των. Η μελέτη των απαντήσεων ανήκει στη σφαίρα της
ανθρωπολογίας και της κοινωνιολογίας. Όσο για τον

"Οπωσδήποτε το πρόβλημα της χρονολόγησης
των μνημείων αποτελεί έναν από τους βασικούς στό
χους της αρχαιογνωσίας, ...αφού από τη σωστή του
επίλυση εξαρτάται ο προσδιορισμός της πολιτισμικής
ταυτότητας μιας περιοχής σε διαχρονική βάση"13.
"Υπάρχουν δύο τρόποι καθορισμού της χρονολογίας
ενός ανασκαφικού αντικειμένου, εφόσον Βέβαια αυτό
προσφέρει τα ελάχιστα κριτήρια ικανοποιητικής ανα
γνώρισης και κατανόησης του. Ο ένας στοιχειοθετείται
από την αντιπαράθεση του με άλλα της αυτής κατηγο-

9. W. W. Taylor, A Study of Archaeology, American Anthropologist, Indiana University 1948,43.
10. Wheeler, ό.π., 228-229.
11. W.E.Auden, The Dyer's Hand, New York 1968,97.
12. A. Snodgrass, An Archaeology of Greece, Berkeley-London 1987,34-35.
13. Α. Ριζάκης, Ι. Τουράτσογλου, Η τυπολογία των επιτύμβιων μνημείων της Άνω Μακεδονίας, Αρχαία Μακεδονία V,2,1993,1285-1286.
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ρίας και τύπου προγενέστερης ή μεταγενέστερης χρο
νολόγησης. Η μέθοδος αυτή αποτελεί τη λεγόμενη
'σχετική χρονολογία'".
Η άλλη, η 'απόλυτη', η και σπανιότερη, εξάγεται είτε
από το ίδιο το αντικείμενο -να θυμηθούμε τα όστρακα
της Αθηναϊκής Αγοράς με εγχάρακτα τα ονόματα των
πολιτών που είχαν προταθεί για εξορία-, είτε από τις
συνθήκες κατάθεσης του συνόλου ή τον άμεσο πε
ρίγυρο του - να αναφερθούμε και στις περιπτώσεις,
όπου το εύρημα, οι λάκοι με τα θραύσματα αγγείων
από την κάθαρση της Δήλου ή τα στρώματα καταστρο
φής από τη βίαια ισοπέδωση μιας συγκεκριμένης πό
λης, της Ολύνθου για παράδειγμα, υποστηρίζονται
από την ιστοριογραφία. Να επισημάνουμε, τέλος, τα
επίσημα ακριβώς χρονολογημένα επιγραφικά κείμενα
ή εκείνες από τις νομισματικές μαρτυρίες που προ
σφέρουν στενότατα και Βεβαιωμένα χρονολογικά όρια.
"Πολλές από τις γενικές χρονολογήσεις που
διαθέτουμε, κυρίως για τη διάκριση και τον προσδιο
ρισμό πολιτισμικών αλλαγών είναι οπωσδήποτε συμ
βατικές και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
Εργαλεία συμβιβασμού και κοινής αποδοχής, χρησι
μεύουν μάλλον για τη μεταξύ των ειδικών κατανόηση
του τρόπου κατηγοριοποίησης και κωδικοποίησης της
πληροφόρησης, παρά για την εμβάθυνση στο πολιτι
σμικό φαινόμενο. Έτσι το τέλος της Αρχαϊκής εποχής

14. Biers, ό.π., 7-8.
15. Wheeler, ό.π., 55.
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τοποθετείται στους χρόνους της περσικής εκστρατείας
εναντίον της Ελλάδος και η αρχή των Ελληνιστικών
χρόνων ορίζεται από το έτος θανάτου του Μεγάλου
Αλεξάνδρου. Η πραγματικότητα, ωστόσο, δεν επιδέ
χεται παρόμοιου τύπου και μεθόδευσης διαιρέσεις" 14 .
Παρόλον ότι το πρόβλημα της χρονολογίας είναι
ένα από τα βασικότερα desiderata για την όρθη κατα
νόηση του παρελθόντος "δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε
στη χρονολογία να μονοπωλεί την αρχαιολογία", αφού "η
χρονολόγηση αποτελεί ένα μέσο για την επίτευξη τόυ τε
λικού σκοπού και δε συνιστά αυτοσκοπό". "Chronology
is the backbone of archaeology, but the backbone is not
the whole skeleton, still less is it the flesh and blood
and spirit" της αρχαιολογικής έρευνας. "Our objective
is a reconstruction of human cultural achievement in all
those aspects of live which are susceptible to material
evidence. A chronologist is not an archaeologist" θα
σημειώσει ο Wheeler15.
Η κινηματογραφική ταινία στην οποία εκτυλίσ
σονται τα δρώμενα των καιρών και απαθανατίζονται τα
'είδωλα καμόντων', είναι δυσδιάστατη-ασπρόμαυρη κό
πια στο εργαστήρι του Χωροχρόνου. Τρισδιάστατο με
ταβάλλεται το έργο και έγχρωμο μόνο με την αέναη κί
νηση του φακού και με την παράλληλη πλοκή της αυ
τής υπόθεσης σε περισσότερους του ενός χώρους
γυρίσματος. Αφού στην ορθή αποτίμηση των γεγο-
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νότων στο πολυθέαμα της Ιστορίας οδηγείται ο επιστή
μων θεατής μόνο με τη σειραϊκή συρραφή των σκηνών
εκείνων που πληρούν τις προϋποθέσεις ολοκλη
ρωμένων, αυτοτελών στιγμιότυπων με σαφές το στίγμα
του χρονολογικού προσδιορισμού. Όχι με την κλωνοποίηση του τυχαίου. Και ας δίδουν τα στιγμιότυπα
αυτά εκ πρώτης όψεως την εντύπωση διάσπαρτων
τεμαχίων, εμπόδιο στην κατανόηση της υπόθεσης. Στην
αναζήτηση της πραγματικής διάστασης της μνήμης και
στην αποκατάσταση της ιστορικής της συνέχειας.
Όλο και περισσότερο γίνεται κατανοητό, σχεδόν
αυταπόδεικτο, ότι ο χρονολογημένος με βάση τη νομι
σματική μαρτυρία πηλός, ο χρονολογημένος κατειργασμένος χρυσός και άργυρος, κοντολογής τα κλειστά
σύνθετα σύνολα, άλλοτε με κοσμήματα, άλλοτε πάλι με
μεταλλικά αγγεία, είναι αυτά που θα υφάνουν, κατατεταγμένα σε προσθετική διάταξη επικαλυπτομένων πε
ριπτώσεων, πρώτα κατά την οριζόντια γεωγραφική πα
ράθεση και στη συνέχεια κατά την κατακόρυφη χρονο
λογική κατηγοριοποίηση, τον στέρεο εκείνο καμβά
πάνω στον οποίο θα περάσουν τά υφάδια μιας γνώ
σης, ταυτόχρονα επαγωγικής όσο και αναλυτικής.
Τα παραδείγματα δε λείπουν και για τις δυο
όψεις ενός και του αυτού νομίσματος. Τα τελευταία
δημοσιεύματα που πιστοποιούν τη σταδιακή άνοδο
του αριθμού περιπτώσεων αγαστής συνεργασίας και

16.

Koroni; A Rolemaic Camp on the East Coast of Attica, Hesperia 31,1962,

17.

An Attic Country House below the Cave of Pan at Vari, BSA

68,1973.

AI ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΊΑ
ανταλλαγής πληροφοριών και προβληματισμών, πλεο
νάζουν στον τομέα της κεραμικής, παρόλον ότι δεν
υστερούν και οι συμβολές στον τομέα της μεταλλο
τεχνίας. Τα παραδείγματα αφορούν σε ουσιαστικές
ανακατατάξεις της κεραμικής παραγωγής και εν γένει
της παραγωγής έργων χρηστικών και μικροκαλλιτεχνίας, κυρίως των υστεροκλασικών και των μετακλασι
κών χρόνων με καίριες επιπτώσεις στην ορθή, πολυ
διάστατη και διεπιστημονική ανάλυση των εμπλεκομέ
νων στοιχείων και στην κατανόηση αιτίων και αιτιατών.
Με πολιτισμικές διαστάσεις και ιστορικές επεκτάσεις.
Η αναχρονολόγηση της πρώιμης ελληνιστικής
κεραμικής του αττικού εργαστηρίου, για παράδειγμα,
έργο πρωτίστως της ίδιας εκείνης αγγλοσαξωνικής
σχολής, που στη δεκαετία του 1930 με τον Homer
Thompson έθετε τις βάσεις για μια διαχρονική μελέτη
της αθηναϊκής αγγειοπλαστικής από τα μέσα του 4ου
αι. π.Χ. (κωδικοποιήθηκε κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο από τους Sparkes-Talcott), δεν θα είχε οπωσδή
ποτε επιχειρηθεί αν δεν είχαν τεθεί τα εύλογα όσο και
ανατρεπτικά ερωτηματικά των νομισματικών ευρημά
των στο πτολεμαϊκό στρατόπεδο της Κορώνης16, τόσο
υποδειγματικά ανεσκαμμένο από την ομάδα των
Vanderpool, McCredie και Steinberg, και δεν είχαν
εκφραστεί οι σκεπτικισμοί των Jones, Graham και
Sackett, πεπειραμένων και ευσυνείδητων ανασκαφέων
της αγροικίας στη Βάρη της Αττικής17.
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Οι θεμελιακές εργασίες του John Kroll, επιστέγασμα
των οποίων υπήρξε ο τελευταίος τόμος της σειράς
The Athenian Agora (XXVI, The Greek Coins, 1994),
δε συνέβαλαν μόνο στην αναθεώρηση των γνώσεων
μας για την αθηναϊκή νομισματοκοπία, ιδιαίτερα αυτή
των χαλκών εκδόσεων. Ανασκαφικά ευρήματα σε κλει
στά ταφικά σύνολα ή οικιστικά στρώματα κεραμικής,
τα νομίσματα αυτά από την αθηναϊκή Αγορά και τον
Κεραμεικό, αποτέλεσαν τον αποφασιστικό εκείνο πα
ράγοντα και το ασφαλές σημείο αναφοράς για τις
εποικοδομητικές χρονολογικές αναθεωρήσεις της πα
ραγωγής του αθηναϊκού κεραμικού τροχού στο δεύτε
ρο μισό του 4ου αι.π.Χ. και στο πρώτο του 3ου, πρω
τίστως από τη Susan Rotroff και στη συνέχεια από
τους U. Knigge και W. Kowacskovics, την Κ. Braun,
την Schöne-Denkinger, την Vogeikof και τον Stichel.
Παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη, ενεργώντας
ωστόσο ανεξάρτητα, ορισμένοι έλληνες μελετητές των
πλούσιων και σε κεραμικά κτερίσματα παντός τύπου
τάφων στη Μακεδονία, σε δημοσιευμένα και σε υπό
δημοσίευση συγγράμματα, επιβεβαίωσαν τα πορίσματα
των ερευνών των 'νοτίων' συναδέλφων τους και με την
αποφασιστική συνδρομή των μεθοδικών και λεπτολόγων συμβολών μιας Margaret Thompson και των μνη
μειακών συνθέσεων ενός Le Rider και ενός Price, έρ
γων τα οποία με περισσή οξυδέρκεια και επιστημονι

ΜΟΝΆΔΑΣ

ΣΤΗΝ

ΕΛΛΆΔΑ

κή πληρότητα διήλθαν τη νομισματοκοπία του Φιλίπ
που Β', του Αλεξάνδρου Γ' και του Φιλίππου Γ' του
Αρριδαίου, αξιοποίησαν τα νέα και πολλαπλά μηνύ
ματα της αναθεωρημένης μακεδόνικης νομισματικής
αποτολμώντας ακόμα και τη στενότερη χρονολόγηση
των εγχωρίων απομιμήσεων του αττικού κεραμικού.
Η πληθώρα εξάλλου των ταφικών νομισματικών
'θησαυρών' με εκδόσεις από πολύτιμα μέταλλα, αλλά
και άλλων με χαρακτήρα αποταμιευτικό στην αρχαία
Μακεδονία του τελευταίου τετάρτου του 4ου αι. π.Χ.
και των αρχών του 3ου, ήρθε να προσδώσει, με τη
σύγχρονη, ταυτόχρονη σχεδόν χρονολογία απόκρυψης
τους, μια ξεχωριστή ιστορική διάσταση στα αρχαιολο
γικά κατάλοιπα από τον χώρο.
Το πολιτισμικό όφελος που εξάγεται από τις
διαπιστώσεις αυτές είναι πρόδηλο:
Α. Απόδοση στους βετεράνους της ασιατικής
εκστρατείας και στα πλούτη που αυτοί συναποκόμισαν,
της χλιδής και της ματαιοδοξίας των καταγραφών
Μακεδόνικων τάφων, των ανακτορικών οικιών, των
χρυσοποίκιλτων κοσμημάτων και των αργυρών αγ
γείων και σκευών συμποσίου στην Πέλλα, στη Βερ
γίνα, στο Δερβένι, στη Νικήσιανη, στο Δίον, κ.ά.
Β. Ανάδειξη της μορφής του Κασσάνδρου σε ηγετική
μορφή με προκαθορισμένες όσο και μεγαλόπνοες
επιδιώξεις και στόχους στον τομέα της πολεοδομίας,
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της οχυρωματικής (Θεσσαλονίκη, Κασσάνδρεια, Δίον,
Αιγαί), γενικά στη χάραξη μιας κατεξοχήν εσωστρε
φούς δυναστικής πολιτικής, που ο γιος του Αντιπά
τρου αξιοποίησε κατά τον επιτυχέστερο τρόπο για το
κράτος και τους πολίτες του, φορείς πλούτου και
εμπειριών από τη μυθική Ανατολή- την Ανατολή των
Ιώνων και των Περσών18.

επέτρεψαν την προσγραφή τόσο των νομισματικών
'θησαυρών', όσο και των συνόλων με πολύτιμα σκεύη
από τη χώρα των Οδρυσσών και των Γετών, στους
Θράκες και τους λοιπούς βάρβαρους μισθοφόρους
του Αλεξάνδρου Γ'.

Η επέκταση, εξάλλου, των εύστοχων παρατηρή
σεων του Kamen Dimitrov19 για τους λόγους συγκρό
τησης των 'θησαυρών' νομισμάτων από πολύτιμα κυ
ρίως μέταλλα, ευρήματα στο θρακικό χώρο του τέλους
του 4ου αι. π.Χ., και η εκμετάλλευση των πρωτοπο
ριακών διαπιστώσεων του François de Callatay20 για
τη νομισματική κυκλοφορία στο θρακο-μακεδονικό
χώρο την ίδια εποχή, σε συνδυασμό με τις έξοχες
αναλύσεις των ταφικών συνόλων, πήλινων, κυρίως
όμως αργυρών μεταλλικών αγγείων, στην προ και στη
λυσιμάχεια Θράκη, από τον Peter Alexandrescu 21 ,

έρευνας, αφού ούτε στους πρώιμους μετακλασικούς

Είναι ευτύχημα ότι οι παραπάνω περιπτώσεις
δεν αποτελούν κόκκους άμμου στην κονίστρα της
χρόνους τελικά περιορίζονται, ούτε όμως και εξαντ
λούνται στον αριθμό που παρατέθηκε.
Ο θεσμός των επαναλαμβανόμενων Επιστημονι
κών Συναντήσεων για την Ελληνιστική Κεραμική πού
είδε το φως της δημοσιότητας το 1986 στα Γιάννε
να 22 , με την ομόθυμη αποδοχή του από τη διεθνή
επιστημονική κοινότητα, συντελεί ώστε τα παραδεί
γματα, τουλάχιστον για τους μετά τον Αλέξανδρο Γ'
χρόνους, να πολλαπλασιάζονται, με αριθμητική για

18. Δ. Λαζαρίδης, Κ. Ρωμιοπούλου, Ι. Τουράτσογλου, Ο τύμβος της Νικήσιανης, Αθήνα 1992, Ι. Touratsoglou, Die Baupolitik Kassanders, στο: Basileia, Die
Paläste der hellenistischen Könige (Berlin 1996) 176-181, Π. Θέμελης, Ι. Τουράτσογλου, Οι τάφοι του ΔερΒενίου, Αθήνα 1997.
19. The Development of Thrace in the Early Hellenistic Age (340-270 BC) according to Hoards of Coins of Philip II and Alexander the Great Types, Istor.
Pregled 1990, 20-38. Ο ίδιος, The Contacts of Thrace during the Early Hellenistic Age Reflected in Some Coin Hoards, Bulgarian Historical Review 18,
1990 (4), 47-65.
20. Les trésors achémenides et les monnayages dAlexandre: espèces immobilisées et espèces circulantes?, REA 91, 1989, 1-2, 259-274. Idem, Reflexions sur
les ateliers dAsie Mineure dAlexandre le Grand, Trésors et circulation monétaire en Anatolie antique, Paris 1994, 30sq.
21. Le groupe de trésors thraces du Nord des Balkans l\l, Dacia XXVII, 1/2, 1983, 45-66. Ο ίδιος, MHAIZEIN, A propos des importations et de l'influence
achémenide en Thrace, Dacia, XXX 1/2, 1986, 155-158. Βλ. τώρα Ι. Touratsoglou, Dated Gold: The Evidence from Hellenistic Macedonia, στο Art of the
Greek Goldsmith, London 1998, 30-38 και Yannis, Touratsoglou, Back to the Future, Alexander the Great's Silver and Gold in the Balkans: The Hoard
Evidence, στο Coins of Macedonia and Rome, Essays in honour ofGharles Hersh, London 1998, 71-101.
22. Επιστημονικές Συναντήσεις για την Ελληνιστική Κεραμική. Πρακτικά: Α (Ιωάννινα 1989), Β (Ρόδος 1992), Γ (Αθήνα 1994), Δ (Αθήνα 1997), Ε (Αθήνα,
υπό εκτύπωση.
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την ώρα πρόοδο, καλύπτοντας ολόκληρο τον αρχαίο
κόσμο, από την Καρχηδόνα έως τη Σκυθία και από
την Αίγυπτο έως την Αρχαία Θράκη και την Ιλλυρία.
Η αξία των νομισμάτων για τη χρονολόγηση των
κλειστών συνόλων, ωστόσο, δεν είναι απόλυτη- ιδιαί
τερα στη περιφέρεια των γεγονότων και μακρυά από τα
τεκταινόμενα. Σε περιοχές δηλαδή, όπου τα πολιτισμικά
αγαθά των παντοδυνάμων κέντρων παραγωγής, εν
δύονται συνηθέστατα τον χαρακτήρα του κειμηλίου. Πα
ράδειγμα το ταφικό σύνολο Roksolany/1960 (χρονολο
γία απόκρυψης: τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ.), στο
οποίο αττικό ιχθυοπινάκιο του ύστατου 5ου αι. π.Χ.
και των αρχών του 4ου βρέθηκε με δραχμές Αμισού και
Ιστρίας και με τετράδραχμο του Φιλίππου Β' 23 .
Αναμφισβήτητα, μεταξύ των αρχαιολόγων υπάρ
χει μια έντονη διάθεση να προσβλέπουν στη νομισμα
τική χρονολογία ως ένα δεδομένο τόσο απαράβατο,
τόσο απόλυτο, όσο και οι νόμοι των Μήδων και των
Περσών. Παρόλον ότι, ακόμη και στις μέρες μας, τα
τεχνοτροπικά κριτήρια εξακολουθούν να αποτελούν εν
πολλοίς τη Βάση για τη χρονολόγηση των νομισμάτων.
Παρόλον ότι ακόμη και στις περιπτώσεις των σχετικά
ικανοποιητικά χρονολογημένων σειρών, συνηθέστατα
παρατηρείται ένα τέτοιο εύρος στη χρονολόγηση, που
καθιστά την προσφορά τους προβληματική, αν όχι
παραπλανητική.

Σ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

Από την άλλη, σε ποιου είδους εσφαλμένα συ
μπεράσματα οδηγείται η έρευνα κατά την εξέταση με
μονωμένων αντικειμένων, προκειμένου να καθοριστεί η
εξελικτική τους πορεία, αλλά και κατά την αποτίμηση
πολιτισμικών φαινομένων, παρέχουν οι περιπτώσεις
χρονολόγησης ταφικών συνόλων, στα οποία τα νομι
σματικά συνευρήματα (συνηθέστατα εκδόσεις από πο
λύτιμο μέταλλο) δεν έτυχαν της δέουσας προσοχής
από τους αρχαιολόγους και δεν αντιμετωπίστηκαν υπό
το φώς των νέων επιτευγμάτων της νομισματικής επι
στήμης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η χρονολόγηση
από διαπρεπή αμερικανίδα ερευνήτρια24 του γνωστού
κρατήρα από τον τάφο Β στο Δερβένι, στο διάστημα
της Βασιλείας του Φιλίππου Β', ενώ το νόμισμα που
συνόδευε το νεκρό (τέταρτο στατήρος) ήταν μεταθανά
τια κοπή στο όνομα του ηγεμόνα αυτού, των χρόνων
πριν από το 323 π.Χ., με δυνατότητα κυκλοφορίας και
μετά το όριο αυτό. Το πολιτισμικής αξίας συμπέρασμα
που αβασάνιστα εξήχθη από την τοποθέτηση αυτή,
υπήρξε η διατύπωση της άποψης, ότι δεν ήταν η Ανα
τολή εκείνη που προσέφερε τα στοιχεία της νέας επο
χής, της ελληνιστικής, αλλά η Μακεδονία του Αλεξάν
δρου εκείνη που προικοδότησε την επικράτεια του
Μεγάλου Βασιλέως με τις μετακλασικές κατακτήσεις
της τέχνης.

23. Ρ. Ο. Karyshkovski, Notes on the Numismatics of the Ancient Black Sea

ral, VDI, 4, Moscou 1961,109-112.

24. B. S. Ridgway, Court Art and Hellenistic Art, The Role of Alexander the '

:, Arch.NewsXI, 3/4,1982,49-56.
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Η ίδια εντούτοις εσφαλμένη εκτίμηση ισχύει
και αναφορικά με τη χρονολόγηση, από μέρους γερμα
νού αρχαιολόγου τη φορά αυτή 25 , σειράς κλειστών συ
νόλων μικροκαλλιτεχνίας από την αρχαία Μακεδονία
και τη Θράκη, στα οποία οι μεταθανάτιες κοπές στο
όνομα του Φιλίππου Β' και του Αλεξάνδρου Γ', θεωρή
θηκαν κατά κανόνα ως εκδόσεις ζώντων ακόμη των εν
λόγω βασιλέων.
Οπωσδήποτε, από την άλλη, κάθε απόκρυψη
νομισματικού 'θησαυρού' δε σχετίζεται με κάποιο
ιστορικό γεγονός, όπως και κάθε ιστορικό γεγονός
δεν έχει πάντοτε αφήσει τη σφραγίδα του με υλικά κα
τάλοιπα, στην περίπτωση νομισματικού χαρακτήρα.
Ανήκει βέβαια εξίσου στη θυμική όσο και στη λογική
πλευρά της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας η προσπά
θεια αναζήτησης, με σχέση ταυτότητας ει δυνατόν,
στηριγμάτων σε συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, προ
κειμένου να διατυπωθούν θεωρίες, ειδοποιοί δια
φορές για την ερμηνεία του αρχαιογνωστικού επι
στητού. Όμως παρόμοιες απόπειρες καταλήγουν συνη
θέστατα σε μονοδιάστατες προσεγγίσεις-διαστρεβλώσεις στην πραγματικότητα, της επιζητούμενης αλή
θειας, αφού σπάνια η κατά τα λοιπά πλούσια επιχει
ρηματολογία είναι ευθέως ανάλογη προς τον διατιθέ
μενο δειγματόχωρο παραδειγμάτων.

Κ Α Ι

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ί Α

Όχι μόνον η ακριβής και τεκμηριωμένη χρονο
λόγηση των εκδόσεων των διαφόρων νομισματοκο
πείων είναι απαραίτητη για την ασφαλή ανασύνθεση
του τεμαχισμένου αρχαιογνωστικού υλικού, αλλά και η
διερεύνηση των κανόνων της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα
αυτής των χαλκών κοπών.
Το διττό ερώτημα που συνήθως τίθεται από τους
ανασκαφείς αρχαιολόγους στους νομισματολόγους,
αφορά εξίσου την ακριβή χρονολογία, ή άν αυτό δεν
είναι δυνατό, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
εκδόθηκε και συνεχιζόταν να εκδίδεται ο Α ή ο Β νομι
σματικός τύπος, καθώς και τον χρόνο κυκλοφορίας
του. Ερώτημα συνηθέστατα αναπάντητο, τουλάχιστο για
το δεύτερο του σκέλος, αφού παρόμοια εγχειρήματα
βρίσκονται μάλλον στο περιθώριο των ενδιαφερόντων
των εξειδικευμένων με τη νομισματική επιστημόνων,
κατά κανόνα ιστορικών και σπανίως και αρχαιολόγων.
Στις αρχές της επιστημονικής ηθικής ανήκει η
πρωταρχική υποχρέωση της πλήρους δημοσίευσης
τόσο των ανασκαφικών νομισμάτων όσο και των 'θησαυ
ρών', και βέβαια όχι μόνον αυτών από τις πρόσφατες
έρευνες αλλά και εκείνων από τις παλαιότερες. Της
επαναδημοσίευσης, ει δυνατόν, με τα νεότερα δεδομένα
της επιστήμης, παρωχημένων ταυτίσεων, καθώς και της
επανέκδοσης δυσεύρετων δημοσιεύσεων. Μόνο τότε, και

25. α) Μ. Pfrommer,Untersuchungen zur Chronologie früh- und hochhellenistichen Goldschmucks, Ist. Mitt. 37, 1990, 248, αρ. FK 93: Makedonien
"Kindergrab Stathatos" (wahrscheinlich im mittleren 4. Jh., in der Regierungszeit Philipps II.' - ορθώς 336-323 π. Χ., ή μετά, 6) Pfrommer 1990, 247, αρ.
FK 90: Gornjani. Grab (3. Viertel des 4. Jhs) - ορθώς 315/14-295/94 π. Χ., ή μετά, γ) Pfrommer 1990, 253, αρ. FK 102: Sedes, Thessaloniki. Grab (im
späten 4. Jh., vielleicht erst gegen 300) - ορθώς 336-323 π. Χ. ή μετά.
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με την ανάληψη της εκπόνησης συνταγμάτων (corpora)
και την αδιάλλειπτη συνέχιση της γνωστοποίησης του
περιεχομένου όλο και περισσοτέρων μικρών ιδιωτικών
συλλογών και άλλων μεγαλυτέρων πανεπιστημιακών, θα
καταστεί δυνατή η ενδελεχής και ορθολογιστική αξιο
ποίηση του νομισματικού υλικού.
Παρόλον ότι, στην εκπνοή του 20ού αιώνα των
ηλεκτρονικών αμφισημιών, ορισμένες κατάλληλα διαφημισθείσες αρχαιολογικές ανακαλύψεις υπερφωτισμένες από τους προΒολείς της επικαιρότητας έχουν
υποκαταστήσει την ουσία από την εντύπωση, το κλα
σικό από το εφήμερο, οι πυρρώνειες ρήσεις για την
εν γένει αξία της αρχαιογνωσίας, ακόμη και για τη
χρησιμότητα της, πληθαίνουν με γεωμετρική πρόοδο,
φέρνοντας στη μνήμη αφορισμούς άλλων εποχών.
Απόλυτους και παιδαριώδεις, από τους χρόνους της
απολογίας για τη σκοπιμότητα της έρευνας. Του πεσσιμιστικού τύπου ότι "die Archaeologie ist im Grunde
eine naive Wissenschaft"2ί> ή του εκβιαστικού ότι
"Man hat die Numismatik die Leuchte der
Altertumswissenschaft genannt" 27 .
Ακόμα ότι "archaeology is merely the science of making
excuses for bad art"28, ότι "we are too often victims of

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

that great curse of archaeology, the undestructibility of
pots" 29 , ή ότι "la numismatique est le préliminaire
indispensable et comme la base de toute étude relative,
aux anciens temps"30.
Μια αρχαιογνωσία περισσότερο πραγματιστική,
περισσότερο δυναμική, περισσότερο αληθοφανής, μια
αρχαιολογία λιγότερο ιστορία τέχνης, λιγότερο ιστορία
διαίσθησης, απαρίθμηση τυπολατρική σχημάτων και
απρόσωπων ιστορικών γεγονότων σε παρατακτική
φορά -σε αδιέξοδο-, μόνον η συντονισμένη, αλληλοελεγχόμενη και αλληλοεπιβεΒαιούμενη αντιπαράθεση
των αποτελεσμάτων της έρευνας -της τεκμηριωμένης
έρευνας- των δραστηριοτήτων περισσοτέρων της μιας
τέχνης, μπορεί να εγγυηθεί και να υποσχεθεί.
Παρόλον ότι η νεοκαρτεσιανή δεοντολογία της λεγομέ
νης 'νέας αρχαιολογίας' με τις καινοφανείς προτάσεις
της προεξήγγειλε εδώ και λίγες δεκαετίες με παιδική
μάλιστα αφέλεια την οριστική λύση του αιώνιου αινί
γματος, υπάρχουν Βάσιμες υποψίες ότι η πολυδιάστα
τη θεώρηση της ανθρώπινης μοίρας τελικά θα θριαμ
βεύσει. Βάσιμες υποψίες ότι η αλήθεια είναι φιλτέρα
της Βραχύβιας σκοπιμότητας και της άκρατης ματαιο
δοξίας.

26. W.-H. Schuchart, Adolf Furtwängler (1956).
27. F. Grenzer, στο: Deutsche Vierteljahrschrift 1838,1,2.
28. Oscar Wilde.
29. M. Finley, Techical Innovation and Economic Progress in the Ancient World, Economic History Review 18,1965,41.
30. J. de Witte, A. de Longpérier, Avertissement de la Revue Numismatique, 2e Série, 1856.
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Στο κατώφλι της εικοστής π ρ ώ τ η ς εκατοντα

Και η Νομισματική είναι σε θέση να συμβάλει τα

ετίας, την επιστροφή στο μέλλον μόνον η ουμανιστι

μέγιστα στον τομέα αυτό^ 1 . Η Νομισματική που έχει

κή, sub specie aeternitatis (Spinoza), θεώρηση των

ονόματα πολλά Kat υπόσταση μία.

πραγμάτων μ π ο ρ ε ί να ευαγγελιστεί. Ο

αρμονικός

συγκερασμός εξειδίκευσης και γενικότερης παιδευτι
κής γνώσης να πραγματώσει.
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ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΏΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΊΛΙΠΠΟ Β': ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΉ
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ
ΣΕΛΉΝΗ ΨΩΜΆ
Εντεταλμένη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος/ΕΙΕ

Η εξέταση της πρώιμης ιστορίας του Βασιλείου
της Μακεδονίας συνδέεται άμεσα και εμπλουτίζεται από
εκείνην της νομισματοκοπίας. Η γένεση της βασιλικής
μακεδόνικης νομισματοκοπίας επί Αλεξάνδρου Α' και η
υιοθέτηση των τύπων των Βισαλτικών κοπών για τα
οκτάδραχμα και τα οκτώΒολα της δεύτερης ομάδας του
καθώς και η έκδοση αυτής της μεγάλης υποδιαιρέσεως
και η επιλογή του σταθμητικού κανόνος δημιούργησαν
συγκεκριμένες εντυπώσεις όσον αφορά στη λεγόμενη
ιδεολογία των Αργεαδών ή Τημενιδών1. Ο ρόλος των
επιρροών αυτής της σύντομης Βισαλτικής νομισματοκοπίας υπερτονίστηκε, ενώ αντιθέτως εκείνος των πόλεων
τόσο της "Χαλκιδικής"2 όσο και της ανατολικώς του
Στρυμόνος περιοχής δεν έτυχε μνείας. Η παρούσα

ανακοίνωση επιδιώκει μια συνολική αποτίμηση της
νομισματοκοπίας των Τημενιδών, έχοντας λάΒει υπόψη
της τα δεδομένα που προκύπτουν από τις έρευνες των
τελευταίων ετών και επιδιώκοντας να την εντάξει στο
ευρύτερο πλαίσιο της νομισματικής παραγωγής του
Βορειοελλαδικού χώρου των ελληνίδων πόλεων.

1. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Αγαπημένα θέματα της εικονογραφίας των Βασιλικών
κοπών ήσαν κυρίως ο ιππεύς-κυνηγός (φωτ. 1)* και ο
ίππος (φωτ. 2)3. Η επίδραση των στατήρων τετρα-

1. WS. Greenwalt, "Thracian Influence on the Ideology of Argead Kingship", Αρχαία Θράκη, Κομοτηνή 1997, σο. 121-134.
2. Perniile Flensted-Jensen, "The Chalcidic Peninsula and its Regions", Further Studies in the Ancient Greek Polis, Historia Einzelschriften 138, Stuttgart 2000,
σσ. 121-31.
* Οι φωτογραφίες των νομισμάτων έγιναν από τον κ. Π. Μαγουλά. Τα νομίσματα που φωτογραφήθηκαν ανήκουν στη Συλλογή της Alpha Bank.
3. D. Raymond, Macedonian Regal Coinage to 413 B.C., NNM 1953, niv. II-XV. A.M. Prestiani Giallombardo- B. Tripodi, "Iconografia monetale e ideologia
reale macedonie: I tipi del cavalerie nella monetazione di Alessandro I e di Filippo II", REA 98,1996, σσ. 311-56.
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Εικ. 1: Ιππεύς πετασοφόρος που κρατά δύο δόρατα προς
τα δεξιά. Κάτω από την κοιλιά του ίππου απεικονίζεται
κυνίδιο. Η παράσταση εντός στικτού κύκλου. Εμπρόσθια
όψη αργυρού οκταδράχμου Αλεξάνδρου Α' (κοπή μεταξύ
465-454 π.Χ.).

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

ΣΤΗΝ

ΕΛΛΆΔΑ

δραχμών της πόλεως της Σερμυλίας 4 (φωτ. 3) και των
αντίστοιχων της Ποτείδαιας5 (φωτ. 4) όπου ο ιππεύς
ταυτίζεται με τον Ποσειδώνα Ίππιο^ είναι εμφανής. Ο
κύων ακολουθεί τον ιππέα-κυνηγό στα οκτάδραχμα

Εικ. 2: Ίππος με χαλινό, προς τα δεξιά εντός εγκοίλου
τετραγώνου: ΑΡΧΕ/ΛΑΟ. Οπίσθια όψη αργυρού στατήρος
Αρχελάου Α (413-399 π.Χ.).

του Αλεξάνδρου Α', ό π ω ς και στα τετράδραχμα της
Σερμυλίας 7 (φωτ. 1 και 3). Τα Βασιλικά κυνήγια εικο
νογραφούνται επίσης με κοπές όπως τα δίπτυχα των

4. Σ. Ψωμά, "ΣΤΑΤΕΡ ΜΑΧΟΝ", Nom. Chron. 20, 2001, σσ. 13-44.
5. J.A. Alexander, "The Coinage of Potidaea", Studies presented to David Moore Robinson on his Seventieth Birthday, vol. II (ed. by G.E. Mylonas and D.
Raymond) Saint Louis, Missouri 1953, σσ. 201-207.
6. Για τη λατρεία του, πρβλ. προηγούμενη σημείωση.
7. Η. Gaebler III/ 2,107, πίν. XXI1 και φωτ. 3 (Συλλογή Alpha Bank).
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Περδίκκα Β' και Αμύντα Γ': 8 ο βασιλεύς-κυνηγός της
εμπρόσθιας όψης και το θήραμα, ο λέων της οπίσθιας
κάποτε θραύει το δόρυ του κυνηγού (φωτ. 5). Η παρά
σταση αυτή απαντά και ως οπισθότυπος των χαλκών
του Περδίκκα Γ' και της πόλεως της Μεθώνης^. Άλλα
θηράματα, ο λύκος (φωτ. 6), κοινός τόπος με τις κοπές
του Αργούς 1 0 , γενεθλίου πόλεως της δυναστείας κατά

Β':

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΙ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ή

ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ

Εικ. 3 : Ιππεύς προς τα δεξιά που επιτίθεται κρατώντας
ακόντιο. Κάτω α π ό την κοιλιά του ίππου απεικονίζεται
σκύλος. Η παράσταση εντός στικτού κύκλου. Εμπρόσθια
ό ψ η αργυρού τετραδράχμου Σερμυλίας. Αρχές 5ου π.Χ. αι.
Εικ. 4 : Ποσειδών Ί π π ι ο ς κρατώντας δόρυ π ρ ο ς τα δεξιά.
Εμπρόσθια ό ψ η αργυρού τετραδράχμου Ποτείδαιας. Αρχές
5ου π.Χ. αι.

τον Θουκυδίδη (2, 99, 3), 1 1 ή ο κάπρος δεν απουσιά-

8. Μ. Λυκιαρδοπούλου - Σ. Ψωμά, Ή αργυρή Βασιλική νομισματοκοπία των Τημενιδών της Μακεδονίας από τα τέλη της Βασιλείας του Περδίκκα Β' έως το
θάνατο του Περδίκκα Γ' (413-360). Τεχνολογία κατασκευής, ανάλυση μετάλλου, ιστορική προσέγγιση", ΟΒολόςΛ (2000), σσ. 321-38.
9. Η. Gaebler, AMNG ΠΙ/2, σσ. 78-79, πίν. XVI 17.
10. Για την πρώιμη νομισματοκοπία του Άργους, πρβλ. CM. Kraay, Archaic and Classical Greek Coins, London 1976, σ. 96.
11. Για τους δυναστικούς μύθους Βλ. N.G.L. Hammond and G.T. Griffith, A History of Macedonia II, Oxford, 1979, σσ. 3-14. Br. Tripodi, "Tipologia e ideologia
di Perdicca, primo 'fondatore' della regalità macedone", Αρχαία Μακεδονία 5, 1993 (1999), σσ. 1623-39.
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ΕΙΚ. 5: Λέων που θραύει δόρυ προς τα δεξιά. ΠΕΡΔΙΚ/ΚΑ.
Οπίσθια όψη χαλκού νομίσματος Περδίκκα Γ'
(365-360 π.Χ.).

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

ΣΤΗΝ

ΕΛΛΆΔΑ

ζουν 1 2 . Το κυνήγι του κάπρου και η αιχμαλωσία του
χωρίς δίχτυ περιποιούσαν τιμή στους νεαρούς Μακεδό
νες, που μόνον αφού το επιτύγχαναν μπορούσαν να

Εικ. 6: Ημίτομο λύκου που θραύει οστούν προς τα δεξιά.
Στο πεδίο άνω, ρόπαλο. Α/ΡΧ. Οπίσθια όψη αργυρής
υποδιαιρέσεως (διωβόλου) Αρχελάου Α' (413-399 π.Χ.).

συμμετέχουν ανακεκλιμένοι σε συμπόσια 1 ^. Στην εξ Αρ
γούς καταγωγή του Βασιλικού οίκου των Τημενιδών πα
ραπέμπει σύμφωνα με τη νεότερη έρευνα και το λεγό
μενο "ιλλυρικό" κράνος πλείστων εκδόσεων των Αλεξάν
δρου Ä, Περδίκκα Β' και Αρχελάου 14 .

12. SNG Alpha Credit Bank 133.
13. Αθήν. 1, 18: Ήνήσανδρος δε φησιν ουδέ εθος είναι έν Μακεδονία κατακΛίνεσθαί τίνα έν δείπνω, εί μη τις εξω Λίνων δν κεντήσειν εως δε τότε καθήμενοι έδείπνουν.
14. Αλίκη Μουστάκα, "Πελοπόννησος και Μακεδονία. Παρατηρήσεις στα λεγόμενα κράνη ιλλυρικού τύπου", ΜΥΡΤΟΣ. Μνήμη Ιουλίας Βοκοτοπούλου, Θεσ
σαλονίκη 2000,σσ. 393-410.
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Ο γεννήτωρ του βασιλικού οίκου, Ηρακλής,
γενειοφόρος ή αγένειος15, και τα όπλα του εφανίζονται
από την εποχή του Αρχελάου (φωτ. 7-8). Μία δεκαετία
αργότερα ο τύπος αυτός περνά και στις εκδόσεις της
Θάσου 1(λ Ο άλλος μυθικός πρόγονος του Βασιλικού
οίκου, ο Διόνυσος, που ο ρόλος του στις διαβατήριες
τελετές έχει ήδη μελετηθεί από τον Μ.Β. Χατζόπου
λο 17 , απαντά σε ένα σπάνιο τριτήμορο του Περδίκκα
Γ'18. Η ομοιότητα με τις κοπές της Μένδης δεν πρέπει

Β':

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΉ

ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ

ElK. 7 : Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλέους π ρ ο ς τα δεξιά. Η
εμπρόσθια ό ψ η του προηγούμενου.
Ε ι κ . 8 : Κεφαλή αγένειου Ηρακλέους π ρ ο ς τα δεξιά. Εμπρό
σθια όψη χαλκού νομίσματος Περδίκκα Γ (365-360 π.Χ.).

15. SNG Alpha Credit Bank 154-170.
16. Ο. Picard, "Le monnayage de Thasos", Nom. Chron. 9, 1990, σσ. 17-18.
17. M.Β. Hatzopoulos, Cultes et rites de passage dans la Macédoine antique, Μελετήματα 19, Athènes 1994, passim.
18. Ch. Hersh, "Three Unpublished Macedonian Regal Coins of the Decade of the 360's", Nom. Chron. 15, 1996, σσ. 7-18.
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Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

να μας εκπλήξει19. Οι ανασκαφές της Πέλλας κατέδει
ξαν τον σημαντικό ρόλο της πόλης αυτής στην προμή
θεια του Βασιλείου με κρασί από τη "Χαλκιδική"20.
Ο αετός του Διός απαντά στις κοπές των
Αρχελάου, Αμύντα Γ' (φωτ. 9) και Περδίκκα Γ'21. Στα
χάλκινα κέρματα του Αμύντα σπαράσσει ένα φίδι 22 ,
όπως στις παλαιότερες αργυρές κοπές των Χαλκιδέων
και της Ολύνθου2^ και στις σύγχρονες χάλκινες της
αυτονόμου πόλεως της Πύδνας24. Ο κεραυνός απαντά
σε χάλκινα νομίσματα του Αμύντα Γ' και σε τριτήμορα
του Περδίκκα Γ 2 5. Μόνον επί Φιλίππου Β' η κεφαλή
του Διός θα χρησιμοποιηθεί ως εμπροσθότυπος των
τετραδράχμων του. Αυτό οφείλεται σε έναν θρησκευ
τικό συντηρητισμό που χαρακτηρίζει την περιοχή και
γενικότερα τους αρχαϊκούς και πρώιμους κλασικούς
χρόνους και στον νοτιοελλαδικό χώρο2^.

Εικ. 9 : Αετός π ρ ο ς τα αριστερά, που στρέφει τη κεφαλή
του π ρ ο ς τα δεξιά. ΑΜΥΝ/ΤΑ. Οπίσθια ό ψ η αργυρής
υποδιαιρέσεως Αμύντα Γ (393-370 π.Χ.).

Ο πετασοφόρος ήρως των κοπών του Αλεξάν
δρου Α'27 (φωτ. 10) και αργότερα ο ταινιοφόρος 28
(φωτ. 11) στην εμπρόσθια όψη των στατήρων του Αρ
χελάου και των διαδόχων του δημιουργήθηκαν ακο
λουθώντας τα πρότυπα της γειτονικής "Χαλκιδικής",

19. Η. Gaebler, AMNGW 2, 78, πίν. XVI 12, 13.
20. J.K. Papadopoulos and St. Paspalas, "Mendaian as Chalkidian Wine", Hesperia 68, 2, 1999, σσ. 161-88.
21. SNG Alpha Credit Bank 152 (Αρχέλαος), 200-230 (Αμύντας Γ), 239 (Περδίκκας Γ').
22. SNG Alpha Credit Bank 214-230.
23. S. Psoma, Olynthe et les Chalcidiens de Thrace. Etudes de Numismatique et d'Histoire, Stuttgart 2001, 197-200 et 253-61.
24. P. Tselekas, "The Coinage of Pydna", NC 1996, σ. 11-32.
25. Ch. Hersh, Nom. Chron. 15, 1996, σσ. 7-18.
26. Ο. Picard, "Images des dieux sur les monnaies grecques", MEFRA 103, 1, 1991, σσ. 223-33.
27. D. Raymond, NNM1953, πίν. XI b.
28. Για τη σγετική συζήτηση, βλ. Psoma, Olynthe, σ. 200 σημ. 104 όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία και η σχετική συζήτηση.
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Β': Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ι Κ Η

ΚΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

A
όπου ήδη από τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. πόλεις όπως
η Αίνεια 2 9 (φωτ. 12-13) και Σ κ ι ώ ν η 3 0 (φωτ. 14-15)
επέλεγαν κεφαλές ηρώων του τρωικού κύκλου, μυθι
κών ιδρυτών τους, ως ε μ π ρ ο σ θ ό τ υ π ο υ ς 3 1 . Οι επιρ
ροές α π ό την επίσης γειτονική Θεσσαλία δεν λεί
πουν 3 2 . Η πρόσφατη ταύτιση του ταινιοφόρου ήρωος

Είκ. 10: Πετασοφόρος κεφαλή αγένειου νέου προς τα
δεξιά. Εμπρόσθια όψη αργυρής υποδιαιρέοεως (οΒολού)
Αλεξάνδρου Α' ή Περδίκκα Β' Μακεδονίας.
Είκ. 1 1 : Ταινιοφόρος κεφαλή αγένειου νέου προς τα δεξιά.
Η παράσταση εντός στικτού κύκλου. Εμπρόσθια όψη αργυ
ρού στατήρος Αρχελάου Α' (413-399 π.Χ.).

με τον Απόλλωνα 3 3 είναι καθ' όλα προβληματική εφό-

29. Η. Gaebler, AMNGUV2, 21, πίν. V34-36.
30. Η. Gaebler, AMNGÏÏU2, σσ. 108-109, πίν. 115, XXI 11, 12.
31. L. Lacroix, "A propos de quelques héros de la légende troyenne selon le témoignage des monnaies grecques", Travaux de Numismatique grecque offerts à
Georges Le Rider, Londres 1999, σσ. 207-14.
32. L/MCVIII1997,3-4X. Thessalos.
33. U. Westermark, "Apollo in Macedonia", Opus mixtum 1994, σσ. 149-54.
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Είκ. 12: Κεφαλή Αινείου με κορινθιακό κράνος προς τα
αριοτερά. Η παράσταση εντός στικτού κύκλου. Εμπρόσθια
όψη αργυρού τετρωΒόλου της πόλεως της Αινείας. Περί τά
μέσα του 5ου π.Χ. αι.

σον η εικονογραφία του Απόλλωνος είναι συγκεκριμέ

Είκ. 13: Οπίσθια όψη του προηγούμενου. ΑΙ/Ν/Ε/ΑΣ.

χάλκινο νόμισμα του Αμύντα Γ' ακολουθώντας την πα

νη και στην περιοχή απαντά στις νομισματοκοπίες των
Χαλκιδέων (φωτ. 16-17) και των Βοττιαίων^ 4 . Επι
πλέον, κεφαλή Απόλλωνος απαντά και σε ένα μικρό
ραδοσιακή εικονογραφία του θεού35. Τ£να ακόμη επι
χείρημα υπέρ της ταύτισης του ήρωος με μυθικό ιδρυ
τή είναι και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο του Αλεξάν
δρου όσο και του Αρχελάου για τους σχετικούς με την
ίδρυση του Βασιλείου μύθους στους ο π ο ί ο υ ς αναφέ
ρεται και η αιξ των εκδόσεων αυτών των Βασιλέων,

34. Για την επιλογή του τύπου του Απόλλωνος από Χαλκιδείς και Βοττιαίους, πρβλ. Psoma, Olynthe, σο. 201-202.
35. S. Psoma, Olynthe, σ. 138 σημ. 264 όπου και η προηγούμενη Βιβλιογραφία.
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ακριβώς κατά τις π ε ρ ι ό δ ο υ ς διαμόρφωσης και επανα
προσδιορισμού των δυναστικών μύθων^6. Εικονογρα-

Β':

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΙ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ή

ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ

Είκ. 14: Κεφαλή Πρωτεσίλαου. Εμπρόσθια όψη αργυρού
τετραδράχμου της πόλεως της Σκιώνης. Περί τα μέσα του
5ου π.Χ. αι.

φικώς η αιξ δανείζεται στοιχεία α π ό τις κοπές της
ανατολικώς του Στρυμόνος περιοχής^ 7 (φωτ. 18). Πε
ραιτέρω επιδράσεις από πόλεις της ΒΔ "Χαλκιδικής"
μ π ο ρ ο ύ ν να ανιχνευθούν και στη γυναικεία

Είκ. 1 5 : Πρώρα πλοίου π ρ ο ς τα δεξιά. Η παράοταση εντός
εγκοίλου τετραγώνου. ΣΚΙΟ στις τέσσερις γωνίες του εγκοίλου. Οπίσθια ό ψ η του προηγούμενου.

κεφαλή

των σπάνιων χαλκών του Αλεξάνδρου Β' και τον ταύρο
των Αρχελάου

και Περδίκκα

Γ^8. Ό π ω ς

έχει

ήδη

36. Δηλ. επί Αλεξάνδρου Α και Αρχελάου. Σχετικώς με τους δυναστικούς μύθους, Βλ. σημ. 11.
37. Ο. Picard, "Les monnaies au bouc attribuées à Aigai", BSFN 1996, 107-75 et Catharine C. Lorber, "The goats of "Aigai", Pour Denyse. Divertissements
numismatiques (éd. Silvia Mani Hurter et Carmen Arnold Biucchi) Bern 2000, σσ. 113-133, pi. 14.
38. Για το χάλκινο νόμισμα του Αλεξάνδρου Β', πρβλ. Ch. Hersh, Nom. Chron. 15, 1996, 7-18, σελ. 13, αρ. 2. Για τις κοπές των Αρχελάου και Περδίκκα Γ',
πρβλ. Westermark, ΚΜΕ1989, σσ. 303-304, πίν. LXIX 1-11 (Αρχέλαος) και σ. 309, πίν. LXX 44-50 (Περδίκκας Γ').
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Ε Ι Κ . 1 6 : Κεφαλή δαφνοστεφούς Απόλλωνος π ρ ο ς τα δεξιά.
Εμπρόσθια όψη αργυρού τεχραδράχμου του Κοινού των
Χαλκιδέων. 350 π.Χ.

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

διαπιστωθεί οι τύποι των χαλκών εκδόσεων του Αρχε
λάου εμπνεύσθηκαν, όπως και άλλες νομισματοκοπίες
του ελλαδικού χώρου, από κατωιταλιωτικά πρότυπα^.

Εικ. 1 7 : Κιθάρα. ΧΑΛ/ΚΙΔ/ΕΩΝ και κάτω από την κιθάρα
ΕΠΙ ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ (ând ΧΑρίστωνος). Οπίσθια ό ψ η του
προηγούμενου νομίσματος.

Διαπιστώνουμε ότι το Βασίλειο της Μακεδονίας
υπήρξε ιδιαίτερα δεκτικό στις επιρροές πόλεων της
περιοχής. Η υιοθέτηση από τον Αλέξανδρο Α του
εικονογραφικού τύπου των Βισαλτών για τη δεύτερη
ομάδα των οκταδράχμων, εκείνου του Μοσσή όσον
αφορά στα οκτώΒολα και της αιγός της περιοχής

39. Ulla Westermark, "Influences from South Italy on Early Macedonian Bronze Coins", Hellas und der griechische Osten. Studien zur Geschichte und
Numismatik der grìechiscehn Welt, Festschrift für Peter Robert Franke zum 70. Geburtstag, ed. W. Leschhorn, A.V.B. Miron, A. Miron, Saarbrücken 1996,
σσ. 291-99, pi. II.
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ανατολικώς του Στρυμόνος, τοποθετούνται στο ιστορι
κό πλαίσιο της προσάρτησης ανατολικώς του Στρυμό
νος εδαφών περί το 463 π.Χ. 4 0 . Η επιλογή αυτή δεν
πρέπει να μας προβληματίσει: έναν αιώνα αργότερα, ο
Φ ί λ ι π π ο ς Β' υιοθέτησε την κεφαλή του Απόλλωνος
για την εμπρόσθια ό ψ η των χρυσών του στατήρων
λίγο πριν ή λίγο μετά την καταστροφή της Ολύνθου 4 1

Β': Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ι Κ Ή

ΚΑΙ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ή

ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ

Εικ. 18: Αιξ που βαδίζει προς τα δεξιά και στρέφει την
κεφαλή της προς την αντίθετη κατεύθυνση. Γραμμή εδά
φους. Εμπρόσθια όψη αργυρού στατήρος αγνώστου νομισματοκοπίου της ανατολικώς του Στρυμόνος περιοχής.
Πρώτο τέταρτο του 5ου π.Χ. αι.
Εικ. 19: Κεφαλή δαφνοστεφούς Απόλλωνος προς τα δεξιά.
Εμπρόσθια όψη χρυσού στατήρος Φιλίππου Β' (360-336
π.Χ.).

(φωτ. 19).

40. Βλ. παρακάτω.
41. G. Le Rider, "La date des premiers statères d'or de Philippe II", XAPAKTHP. Αφιέρωμα στη Μάντω Οικονομίδου, Αθήνα 1996, σσ. 261-270.
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2. ΣΤΑΘΜΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ,
ΥΠΟΔΙΑΙΡΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΈΣ

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

terminus technicus ο όρος "θρακομακεδονικός", που
καλύπτει τόσο τις κοπές των πόλεων της "Χαλκιδικής",
εκτός από εκείνες σε ευβοϊκό με αττικές παραλλαγές

Οι πόλεις της "Χαλκιδικής" και της ανατολικώς του
Στρυμόνος ακτής και ίσως και του εσωτερικού αλλά
και τα έθνη της περιοχής εξέδιδαν νομίσματα ήδη από
τις αρχές του τελευταίου τετάρτου του 6ου αι. π.Χ.42.
Η νομισματοκοπία του Αλεξάνδρου Ä, που εγκαινιά
στηκε πριν από τα Μηδικά
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,

ηταν

επόμενο να δεχθεί

τις επιρροές των νομισματοκοπιών αυτών ως προς την
εικονογραφία, όπως ήδη είδαμε, αλλά και ως προς τον

κανόνα, όσο και εκείνες της Θάσου και των υπό την
επιρροή της πόλεων και εθνών, μολονότι στην τελευ
ταία περίπτωση ο στατήρας είναι ελαφρύτερος και οι
υποδιαιρέσεις ακολουθούν αυστηρώς το δωδεκαδικό
σύστημα45. Στατήρες-τετράδραχμα αυτού του κανόνος
εξεδόθησαν από τις πόλεις Τορώνη, Ποτίδαια και Σερμυλία κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 6ου αι. π.Χ.4^.

σταθμητικό κανόνα. Η επιλογή σταθμητικου κανόνος

Στον θησαυρό της Γερακίνας, που είναι και ο παλαιότε

συνίσταται αφενός στο βάρος που επιλέγεται για το

ρος που έχει καταχωσθεί στην "Χαλκιδική" και περιλαμ

βαρύτερο αλλά και πλέον σύνηθες νόμισμα, τον στα-

βάνει και τις πρωιμότερες κοπές από την περιοχή,

τήρα και αφετέρου στη συνακόλουθη επιλογή των υπο

απαντούν μόνον νομίσματα αυτού του βάρους 47 . Προ

διαιρέσεων44. Για τον κανόνα που ακολουθούν ο Αλέ

σφάτως υποστηρίχθηκε ότι οι υποδιαιρέσεις του Αλε

ξανδρος και οι διάδοχοι του χρησιμοποιείται ως

ξάνδρου Α απορρέουν είτε από τον αττικό είτε από

42. CM. Kraay, Archaic and Classical Greek Coins, London 1976, 131 κεξ. και Ο. Picard, Monnayages en Thrace à l'époque achémenide, Mécanismes et
innovations monétaires dans l'Anatolie achémenide, Numismatique et Histoire, Actes de la Table Ronde Internationale d'Istanbul, 22-23 mai 1997, Paris
2000,σσ. 239-252.
43. Πρβλ. J. Kagan, BAR 343,1987, σ. 23. Στον ίδιο τόμο, Μ. Jessop Price, "The Coinages of the Northern Aegean", σ. 45.
44. Σχετικά, πρβλ. J. Kroll, "Observations on Monetary Instruments in Pre-Coinage Greece", Hadcsilber to Coinage: New Insights into the Monetary History of
the Near East and Greece. A Collection of Eight Papers presented at the 99th Annual Meeting of the Archaeological Institute of America (ed. Miriam S.
Balmuth), Numismatic Studies 24, ANS New York 2001, σσ. 77-91 και την αμέσως επόμενη σημείωση.
45. CM. Kraay, Archaic and Classical Greek Coins, London 1976, 330. O. Picard, "Le monnayage de Thasos," Nom. Chron. 9, 1990, σσ. 15-17. Ο. Picard,
"Monnayage thasien du Ve siècle av. Jésus-Christ", CRAI 1982. 420 κ.έ. G. Le Rider, Philippe II, Paris 1977, σσ. 354-56. Psoma, "Σταθμητικοί κανόνες στην
Χαλκιδική κατά τον 5ο και 4ο αι. π.Χ.", ΟοολόςΛ, 2000, σσ. 25-36.
46. U. Wartenberg, "Calymna calymniated. A 19th century misattribution", Studies in Greek Numismatics in Memory of Martin Jessop Price (ed. R. Ashton
and Silvia Hurter) London 1998, σσ. 225-32, σσ. 363-71, pi. 76-77.
47. CHVÜT37.
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τον κορινθιακό κανόνα48. Η παραπάνω πρόταση, που
αρκετά αποσπασματικά πραγματεύεται το ζήτημα χωρίς
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Ε Ι Κ . 2 0 : Ί π π ο ς που τρέχει π ρ ο ς τα δεξιά. Εμπρόσθια ό ψ η
αργυρού διωβόλου Αλεξάνδρου Α' ή Περδίκκα Β' Μακεδο
νίας.

να λαμβάνει υπόψη την προϊστορία, στην οποία ήδη
αναφερθήκαμε του "Θρακομακεδονικού" κανόνος στην
ευρύτερη περιοχή, θέτει νέους προβληματισμούς επι

Εικ. 2 1 : Οπίσθια όψη προηγούμενου. Στα τέσσερα διάχωρα
του τετραγώνου, τα γράμματα ΔΙΟΒ.

σημαίνοντας την ήδη διαπιστωθείσα αντιστοιχία υπο
διαιρέσεων διαφορετικών κανόνων.
Η νομισματική πολιτική των Αλεξάνδρου Α' (στα
τέλη της βασιλείας του) και κυρίως Περδίκκα Β' πα
ρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εφόσον οι Βασιλείς

48. J. Α. Schell, "Observations on the Metrology of the precious metal coinage of Philip II of Macedon: the "thraco-macedonian" standard or the corinthian
standard", AJN12, 2000, σσ. 1-8.
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Είκ. 22: Ημίτομο ίππου που τρέχει προς τα δεξιά. Εμπρό
σθια όψη αργυρού τριημιωΒολίου Αλεξάνδρου Α' ή Περδίκκα
Β' Μακεδονίας.
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αυτοί στην προσπάθεια εξοικονόμησης μετάλλου προ
έβησαν στην κοπή τετρωΒόλων υψηλής περιεκτικότητος σε άργυρο και πλήρους βάρους που προορίζονταν

Εικ. 23: Οπίσθια όψη προηγούμενου. Στά τέσσερα διάχωρα
του τετραγώνου, τα γράμματα ΤΡΙΗ.

για εξωτερικές πληρωμές αφενός, τετρωβόλων χαμη
λής περιεκτικότητος σε άργυρο και μειωμένου βάρους
που προορίζονταν για την τοπική κυκλοφορία αφετέ
ρου.49 Τα μεν διαφοροποιούνται διά των τύπων από
τα δε. Στο αυτό πλαίσιο και προς εσωτερική κυκλο
φορία τοποθετείται και η κοπή μειωμένου βάρους, άλ
λως υποτιμημένων, διωοόλων και τριημιωβοΑίων από
τους Αλέξανδρο Α' και Περδίκκα Β' [διώβολα (φωτ.

49. Raymond, ΝΝΜ 1953, 160-62. Kraay, Archaic and Classical Greek Coins, London 1976, σσ. 142-43.
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20-21) και τριημιωΒόλια (φωτ. 22-23) με αναγεγραμμένη την ονομαστική τους αξία, η οποία αντιστοιχεί στο
διπλάσιο της μεταλλικής)] 5 0 . Οι ονομασίες "διώβολον"
και "τριημιωβόλιον" αποδεικνύουν, όσον αφορά στην
επιλογή και την ονομασία των υποδιαιρέσεων, την

Β':

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΉ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΙ

Είκ. 24: Κεφαλή δαφνοστεφούς Απόλλωνος προς τα αρι
στερά. Εμπρόσθια όψη αργυρού τριημιωδολίου του Κοινού
των Χαλκιδέων (425-400 π.Χ.).
Ε ι κ . 2 5 : Κλάδος δάφνης εντός γραμμικού και εγκοίλου
πλαισίου. ΤΡΙΗ. Οπίσθια όψη προηγούμενου.

ε π ι ρ ρ ο ή κέντρων νοτίως της Μακεδονίας, ό π ω ς η
Θεσσαλία και πρωτίστως η Κόρινθος 5 1 . Τους Μακεδό
νες Βασιλείς ακολούθησαν και οι Χαλκιδείς (φωτ. 2425), υιοθετώντας αυτήν την κορινθιακής εμπνεύσεως

50. S. Psoma, "Monnaies aux initiales TPIH", Μνήμη M.J. Price, Αθήνα 1996, σσ. 97-104 (Βιβλιοκρισία από Fr. de Callatay, RBN 144, 1997, 165-66). Η ίδια,
"Monnaies de poids réduit d'Alexandre I et de Perdiccas II de Macédoine", ZPE128, 1999, σσ. 273-282.
51. Για τις κοπές της Κορίνθου, Βλ. Mariangela Puglisi, "Monetazione corinzia: le frazioni argentee", XII. Internationaler Numismatischer Kongress, Berlin
1997 (Berlin 2000), σο. 203-211.
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"υποτίμηση" που προλείανε το έδαφος για την υιοθέ
τηση του χάλκινου νομίσματος, το οποίο και αντικατέ
στησε τις μικρές αργυρές υποδιαιρέσεις 52 . Ο Αρχέ
λαος εξέδωσε πρώτος χαλκά νομίσματα ήδη πριν από
τα τέλη του 5ου αι. π.Χ.. Οι διάδοχοι του τον ακολού
θησαν θέτοντας σε κυκλοφορία τρεις υποδιαιρέσεις
που αντιστοιχούν σε χαλκούς, τεταρτημόρια, και ημιωΒόλια53.
Όσον αφορά στους διαδόχους του Περδίκκα Β', η
μελέτη των τύπων των διαφορετικών αργυρών υποδιαι
ρέσεων και η εικονογραφική τους ομαδοποίηση, όπως
και η διόρθωση ενός χωρίου του Πολυαίνου54 και η δια
πίστωση μετά από υπολογισμό του ειδικού Βάρους ότι
τα αργυρά νομίσματα του Περδίκκα Γ διαθέτουν υψηλή
περιεκτικότητα σε άργυρο 55 αντικρούει την άποψη
Price56, την οποία ενστερνίστηκε και η Westermark57,
σχετικά με τη μεταρρύθμιση του σταθμητικού κανόνος
επί Αρχελάου όπως επίσης την ονομασία πεντέδραχμον
του στατήρος των 10 περ. γρ. και τη συνακόλουθη υιοθέ
τηση δραχμής ελαφρύτερης, βάρους 2,2 γρ.

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Οι θησαυροί που προέρχονται από το Βασίλειο των
Μακεδόνων τεκμηριώνουν την αποκλειστική σχεδόν
κυκλοφορία των βασιλικών εκδόσεων στον χώρο αυτό
με μόνες εξαιρέσεις δύο θησαυρούς, εκ των οποίων ο
πρώτος προέρχεται από την Πέλλα 58 και ο δεύτερος
από την Πύδνα59. Η κατάχωση και των δύο χρονολο
γείται προς το τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 4ου
αι. π.Χ., εξαιτίας της παρουσίας ενός νομίσματος του
Αμύντα Γ' και τετρωΒόλων των Χαλκιδέων και των
Ακανθίων στον πρώτο και τετρωΒόλων των Χαλκιδέων
στον δεύτερο. Τόσο ο πρώτος που έχει ήδη δημοσιευ
θεί από τον Π. Χρυσοστόμου όσο και ο δεύτερος,
όπως υποθέτουν ο ανασκαφεύς της Πύδνας Μ. Μπέσιος και ο Χρ. Γκατζόλης που πρόκειται να δημοσιεύ
σει τον θησαυρό, συνδέονται με την επέλαση των

52. Psoma, Olynthe, σσ. 107-108.
53. Psoma, Olynthe, σ. 146.
54. S. Psoma, Τας παλαιάς πεντεδραχμίας. Un stratagème de Polyen et le monnayage d'argent des rois de Macédoine de 413 à 360 av. notre ère", RN 2000, σσ.
123-36.
55. M. Λυκιαρδοπούλου-Σ. Ψωμά, ΟΒολόςΛ, 2000, σσ. 323-24.
56. M.J. Price, "The Coinage of Philip II", NC 1979, σσ. 239.
57. Westermatk, KME1989, σσ. 303-304.
58. CHVffl 88.
59. Οι σχετικές με τον θησαυρό πληροφορίες οφείλονται στον κ. Χρήστο Γκατφλη της ΙΣΤ' ΕΠΚΑ τον οποίον και από αυτή τη θέση ευχαριστούμε.
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Χαλκιδέων και την εφήμερη προσάρτηση της Πέλλας

Η δεύτερη περίπτωση είναι εκείνη των τετρω-

κατά το έτος 383 π.Χ. Στους μακεδόνικους θησαυρούς

δόλων πλήρους Βάρους και υψηλής περιεκτικότητος

απαντούν τετρώΒολα μειωμένου Βάρους και χαμηλής

σε άργυρο των Αλεξάνδρου Α' και κυρίως του Περδίκ-

περιεκτικότητας σε άργυρο των Αλεξάνδρου Α και

κα Β', τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε θησαυρούς

Περδίκκα Β'. Οι κοπές αυτές προορίζονταν για τόπι-

που κατεχώσθησαν στην όμορο του Βασιλείου "Χαλκι-

60

δική" και ειδικότερα στην Όλυνθο 62 . Οι κοπές αυτές

κή-εσωτερική κυκλοφορία .
Εκτός Βασιλείου αργυρές

Βασιλικές κοπές

προορίζονταν για εξωτερικές πληρωμές, όπως πολεμι-

απαντούν σε τρεις περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση
είναι εκείνη των οκταδράχμων του Αλεξάνδρου Α που

κέ

απαντούν σε θησαυρούς που απεκρύΒησαν στη Μικρά

όπω

Ασία QGCH 1182, Δυτική Μικρά Ασία, 1963: +5 οκτά-

ή

δραχμα, κατάχωση περί το 460 π.Χ.), την Ιορδανία

£ δ α π α ν ε £ σ τ ο π λ α ί σ ι ° τ ω ν Ποτειδαιατικών, και
ανταμοιβές των μισθοφόρων του Βρασίδα τις οποίες,
Ρ

δ μαθαίνουμε από τον Θουκυδίδη, είχε κατά το

ισυ

αναλάβει ο Βασιλεύς των Μ α κ ε δ ο ν ί α .
Η

τρίτη περίπτωση είναι εκείνη ενός θησαυρού

QGCH 1482, Ιορδανία: 1 οκτάδραχμο, κατάχωση περί

στατήρων της πρώτης ομάδας του Αμύντα Γ' που Βρέ-

το 445 π.Χ.) και την Εγγύς Ανατολή QGCH 1790,

θηκε στα Νέα Φλογητά της "Χαλκιδικής" QGCH 370).

Malayer: 3 οκτάδραχμα, κατάχωση περί το 375 π.Χ. ).

Εγγράφεται επίσης στο πλαίσιο των πολεμικών επιχει-

Το υψηλό Βάρος των νομισμάτων αυτών τα προσγράφει στην ομάδα των κοπών πόλεων (όπως τα Άβδηρα)
και εθνών της περιοχής (Βισάλτες, Ηδωνοί) που απο-

ρήσεων στο πλευρό των Λακεδαιμονίων και των Συμκαι πρέπει να συσχεη σ θ ε ί μ ε τ ο ν μ ε γ α λ ο α ρ ι θ μ ό χ α λ κ ω ν τ ο υ ί δ ι ο υ βασι_

τελούν τμήματα των θησαυρών αυτής της κατηγορίας.
Ίσως πρέπει να συσχετισθούν με την έμμεση πληρο
φορία περί εισαγωγής σίτου από τον Αλέξανδρο που
παραδίδει ο Βακχυλίδης61.

λ έ ω ς π ο υ ε ν τ ο π 1 σ τ η κ ε σ τ ι ς α ν α σ Κ αφές

μ α χ ω ν τ ο υ ς κ α τ α τ ω ν Χ α λ κ ι δέων

60. Βλ. παραπ. σημ. 49.
61. Bruno Snell, Baccylidis carmina cum fragmentis post Fr. Blass et Guil. Svess, Leipzig 1949, frg. 20 B.
62. Psoma, Olynthe, σσ. 175-79.
63. Psoma, "Notes sur le début du monnayage fédéral des Chalcidiens de Thrace", RN 1997, σσ. 423-28.
64. Psoma, Olynthe, σ. 137, σημ. 264.

της Ολύνθου64.

-42 Η

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ή

Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ή

Τ Η Σ

Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ι Κ Ή Σ

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
Ο έλεγχος μεταλλείων χρυσού και αργύρου σημειώνε
ται από την αρχαία ελληνική γραμματεία ως πηγή
εξαιρετικού πλούτου που έδινε ποικίλες δυνατότητες
σε πόλεις και ηγεμόνες. Τα σχετικά με τα μεταλλεία
του Λαυρίου, όπου εξορύσσονταν ο άργυρος που εξα
σφάλισε στην Αθήνα την κατασκευή και τη συντήρηση
του στόλου και κατ' επέκταση την Ηγεμονία είναι γνωστά^5. Στην αντίθετη περίπτωση, πόλεις και ηγεμόνες
προμηθεύονται άργυρο διά της εμπορικής οδού.
Οι πηγές αναφέρουν έλεγχο μεταλλείων σχετι
κώς με δύο βασιλείς, τους Αλέξανδρο Ä και Φίλιππο
Β'. Από τον Ηρόδοτο μαθαίνουμε ότι τα μεταλλεία που
Βρίσκονταν κοντά στη λίμνη Πρασιάδα και το Δύσωρον
όρος εξασφάλιζαν στον Αλέξανδρο Α' ένα τάλαντο την
ημέρα και ευλόγως συσχετίσθηκαν με την ανατολική
πολιτική του που, επαναπροσδιοριζόμενη μετά τα
Μηδικά, προσπάθησε να εκμεταλλευθεί, όπως οι Αθη
ναίοι, οι Θάσιοι και οι Θράκες, το vacuum potestatis
που προέκυψε μετά τη σταδιακή αποχώρηση των Περ

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

σών από την περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό προσαρτή
θηκαν στο Βασίλειο περιοχές όπως η Κάτω Παιονία
και η Μυγδονία περί το 479 και ο Ανθεμούς, η Κρηστωνία και η Βισαλτία μερικά χρόνια αργότερα^.
Ο ακριβέστερος τοπικός προσδιορσμός των
μεταλλείων αυτών που εξαρτάται και από την ταύτιση
του όρους Δύσωρον και της λίμνης Πρασιάδος απα
σχόλησε ήδη την έρευνα^7. Σε πρόσφατη μελέτη σχετι
κή με την οικονομία του Βασιλείου, προτάθηκε ένα
νέο ερμηνευτικό σχήμα από τον M. Faraguna^8. Μεταξύ
των κειμένων που εξετάσθηκαν είναι και η επιστολή
του Αλεξάνδρου Γ' προς την πόλη των Φιλίππων, η
οποία αφορά σε προβλήματα που προέκυπταν από
την εκμετάλλευση γαιών της περιοχής^ 9 . Προτείνεται
η ερμηνεία της λέξεως υλη (II 10) ως δάση και του
απαρεμφάτου πωλείν ως ένοικιάζειν. Η άποψη αυτή
είναι εξαιρετικά πειστική, εφόσον ο ιταλός ιστορικός
στηρίζεται σε παράλληλα από δικανικούς αττικούς
λόγους του 4ου αι. π.Χ. Ως ερμηνευτική πρόταση
συνάδει και με τα όσα γνωρίζουμε για την "μονοπω
λιακή" όσον αφορά την ξυλεία πολιτική των Βασιλέων
της Μακεδονίας 70 . Τα εν λόγω δάση τοποθετούνται

65. Επ' αυτού πρβλ. Lisa Kallet-Marx, Money, Expense and Naval Power in Thucydides' History 1-5.24, Berkeley 1993.
66. M.B. Hatzopoulos-Louisa D. Loukopoulou, Recherches sur les marches orientales des Téménides I (Anthemonte- Kalindoia), Μελετήματα 11, σσ. 15-30.
67. Πρβλ. προηγούμενη σημείωση όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.
68. Μ. Faraguna, "Aspetti amministrativi e finanziari della monarchia macedone tra IV e III secolo A.C.", Athenaeum 86,1998, σσ. 349-395, κυρίως σσ. 375-78.
69. Μ.Β. Hatzopoulos, Macedonian Institutions under the Kings. II Epigraphic Appendix. "Μελετήματα" 22,1996, αρ. 6.
70. Μ. Λυκιαρδοπούλου-Σ. Ψωμά, ΟβολόςΛ, 2000, σ. 326 κ.έ. όπου και η προηγουμένη Βιβλιογραφία.
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Β':

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΉ

ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ

από την επιγραφή στο όρος Δύσωρον, το οποίο ανήκε

δόνων δεν προχώρησε "δώροις υπό του βασιλέως

την εποχή αυτή στη χώρα των Φιλίππων. Ο Faraguna

ξάνδρου συμπεπείσθαι".

προτείνει την ταύτιση του με το Μενοίκιον. Η λίμνη
Πρασιάς δεν είναι άλλη από τα έλη (rd δε ελή) της
επιγραφής, της χώρας των Φιλίππων. Ακολούθως, τα
μέταλλα που αναφέρει ο Ηρόδοτος βρίσκονταν στο
Πάγγαιον όρος. Η πρόταση του Faraguna, την οποία
περαιτέρω επεξεργάστηκε ο Χατζόπουλος 71 , οδηγεί
στην παρακάτω διαπίστωση: το ανατολικό σύνορο του
βασιλείου μετακινήθηκε πέραν του Στρυμόνος επί
Αλεξάνδρου Α. Η διακοπή της βισαλτικής νομισματοκοπίας περί το 460 π.Χ., όπως τεκμαίρεται και από
τον θησαυρό των Δεκαδράχμων72, συσχετίζεται άμεσα,
όπως εξάλλου και οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν
στον Κίμωνα μετά από την καταστολή της αποστασίας
της Θάσου (463 π.Χ.)7^. Ο Πλούταρχος αναφέρει (14.
2) ότι μολονότι ο Αθηναίος στρατηγός είχε τη δυνατό
τητα να προσαρτήσει τμήμα του βασιλείου των Μακε

Αλε

Ο έλεγχος αυτής ακριβώς της περιοχής από τον
Αλέξανδρο διήρκεσε για περιορισμένο χρονικό διά
στημα και τερματίσθηκε πριν από το τέλος της βασι
λείας του 74 . Ο υψηλός φόρος (10,5 τ.) της Αργίλου
στο Συμμαχικό ταμείο κατά το έτος 454/3 προφανώς
σχετίζεται με παροδικό μόνον έλεγχο των μεταλ
λείων75. Ταυτοχρόνως διαπιστώνουμε ότι ot Αθηναίοι
είχαν καταφέρει να επεκτείνουν τη σφαίρα επιρροής
τους, εφόσον η Αργιλος είναι μέλος της Συμμαχίας
από το 454/3 7 ^ και η Βέργη από το 452 κι εξής 77 . Κα
τά τον Θουκυδίδη (1, 53, 2-3), ο Περδίκκας Β' υπήρξε
φίλος και σύμμαχος των Αθηναίων στις αρχές της Βασι
λείας του 78 . Η έκφραση καθ'όμολογίας που χρησιμο
ποιείται από τον Θεόπομπο (FrGrHist 115 F 387) για
να περιγράψει το νομικό πλαίσιο της υποδοχής των
Ιστιαίων από τον βασιλέα της Μακεδονίας (446/5 π.Χ.)

71. BullEpigr 2000, σ. 436.
72. Kagan, The Decadrachm Hoard: Chronology and Consequences", BAR 343,1987, σ. 25. Στον ίδιο τόμο, Price, "The Coinages of the Northern Aegean", σσ. 44-45.
73. Για τα γεγονότα αυτά βλ. τελευταίως Ο. Picard, Thucydide I.CI et le tribut de Thasos, REA 100, 1998, 591-598; Chr. Pébarthe, Thasos, l'empire d'Athènes
et les emporta de Thrace, ZPE1999, σσ. 131-54.
74. N.G.L. Hammond and G.T. Griffith, A History of Macedonia II, Oxford 1979, σ. 122.
75. Κ. Λιάρπη, Άργιλος. "Ιστορία και Νόμισμα", Nom. Chron. 1994,1 sqq..
76. Για την Άργιλο, βλ. προηγούμενη σημείωση, όπου και η προηγούμενη βιΒλιοραφία.
77. Για την Βέργη, πρβλ. /Gl 3 261IV 29 του 452/ 1 (2880 δρχ.), /Gl 3 265 Ι 93 του 447/ 6 (5400 δρχ.), /Gl 3 277 VI 30 του 435/ 4 (4200 δρχ.), /Gl 3 279 II
51 του 433/ 2 (4200 δρχ.), IG Ι 3 280II43 του 432/1 (4200 δρχ.), IG Ι 3 282II32 του 429/ 8.
78. Psoma, Olynthe, α. 203. σημ. 122.
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συνάδει με την πληροφορία αυτή του Θουκυδίδη. Η
ίδρυση της Αμφιπόλεως το 437 π.Χ. προφανώς
ενόχλησε τον βασιλέα. Το έτος 432 π.Χ., ο Περδίκκας
Β' ήλεγχε την περιοχή της λίμνης Βόλβης, το νότιο
τουλάχιστον τμήμα της, το οποίο και παρεχώρησε
στους Χαλκιδείς79. Επρόκειτο για περιοχή συνοριακή
του βασιλείου. Επί Αρχελάου το ανατολικό σύνορο
έφθανε οπωσδήποτε μέχρι τον Βρομίσκο, όπου τα κυ
νηγετικά σκυλιά του βασιλέως κατεσπάραξαν τον τρα
γικό ποιητή Ευριπίδη 80 .
Από τον Ξενοφώντα (5, 3, 2) αναφέρεται ότι
κατά τη δεκαετία 380-370 τα μεταλλεία της περιοχής
ανήκαν στους αυτόνομους Θράκες, για τους οποίους
μαθαίνουμε από τις πηγές ότι κατοικούσαν ανατολικώς
του Στρυμόνος81. Σύμφωνα με τον Διόδωρο (16, 8, 6)
η εκμετάλλευση των μεταλλείων της χώρας των Φιλίπ
πων εξασφάλιζε περισσότερα από χίλια τάλαντα αργύ
ρου στον Φίλιππο Β' 82 . Οι παραπάνω πληροφορίες

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

μάς οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στη Μακεδονία των
κλασικών χρόνων ο άργυρος έφθανε από μεταλλεία
της περιοχής ανατολικώς του Στρυμόνος83.
Ας περάσουμε τώρα στην εξασφάλιση αργύρου
διά της εμπορικής οδού. Το βασίλειο των Μακεδόνων
μπορούσε να εξάγει εξαιρετικής ποιότητος ξυλεία. Κατά
μία άποψη, ο Αλέξανδρος Ä ήταν εκείνος που προμή
θευσε την Αθήνα με την απαραίτητη για τη ναυπήγηση
του στόλου ξυλεία84. Ο αιώνιος εχθρός της Αθήνας,
Περδίκκας Β', χρηματοδότησε τη Realpolitik του
απέναντι στην πόλη των Αθηνών με τον ίδιο τρόπο,
όπως μαρτυρούν ο κωμικός ποιητής Έρμιππος 85 και
αττική επιγραφή8*^. Ο διάδοχος του, Αρχέλαος, τιμήθηκε
ως πρόξενος και ευεργέτης της πόλης, επειδή ανέλαβε
την κατασκευή του στόλου που την επαύριον της
σικελικής εκστρατείας και καταστροφής οι Αθηναίοι
χρειάστηκαν για τη διεξαγωγή του Ιωνικού πολέμου87.
Ο Αμύντας Γ' παραχώρησε το δικαίωμα εκμετάλλευσης

79. Θουκ. 1, 58, 2. Αιοδ. 12,43, 2. Για την σχετική συζήτηση, Psoma, Olynthe, σ. 203 σημ. 120 όπου και η προηγούμενη Βιβλιογραφία.
80. S. Psoma, "Les Bottiéens de Thrace aux V et IV siècles av. J.-C", RN1999, σσ. 41-55.
81. Πρβλ. Psoma, Olynthe, a. 226 σημ., 320 και σ. 231 σημ. 360.
82. Psoma, Olynthe, a. 184 σημ. 266 όπου και η σχετική συζήτηση και βιβλιογραφία.
83. Μ. Λυκιαρδοπούλου-Σ. Ψωμά, ΟοοΛός-4, 2000, σ. 330.
84. Ε. Badian, "Herodotus on Alexander I of Macedon. A Study in Some Subtile Silences", Greek Historiography, ed. S. Homblower, Oxford 1994, σσ. 107-30
κυρίως σ. 102 σημ. 16 όπου η προηγούμενη βιβλιογραφία και η κριτική αυτής της άποψης.
85. Poetae Comici Graeci (ed. R. Kassel - B. Austin) V (BERLIN 1986) 592, frg. 63, στίχ. 8.
86. IGP 89. Για την πολιτική του, πρβλ. Psoma, Olynthe, σ. 203 σημ. 122.
87. IGÏ3 117, σπχ. 15 και επ' αυτής Μ. Λυκιαρδοπούλου- Σ. Ψωμά, ΟοολόςΛ, 2000, σ. 325.
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της ξυλείας στους επί Θράκης Χαλκιδείς με σκοπό την
εξασφάλιση της υποστήριξης τους 88 . Κατά τη δεκαετία
του 370, ο ίδιος προμήθευσε με ξύλο την νέα του σύμ
μαχο, την πόλη των Αθηνών89. Ανάλογη πολιτική προς
Αθηναίους, Χαλκιδείς και Βοιωτούς ακολούθησαν και οι
Αλέξανδρος Β', Πτολεμαίος της Αλώρου και Περδίκκας
Γ'90. Οι εμπορικές αυτές σχέσεις, όσον αφορά στην
νομισματοκοπία, αντικατοπτρίζονται στην υψηλή περιε
κτικότητα σε άργυρο των εκδόσεων των Αλεξάνδρου Ä,
των τετρωΒόλων πλήρους βάρους του Περδίκκα Β1
καθώς και των κοπών Αρχελάου, Αμύντα Β' και
Αέροπου 91 . Επί Παυσανία και αρχών βασιλείας του
διαδόχου του Αμύντα Γ', σε περιόδους εξωτερικών πιέ
σεων, όπως οι ιλλυρικές επιδρομές, και εσωτερικής
πολιτικής αστάθειας που προέκυπτε από το ιδιόμορφο
σύστημα διαδοχής 92 , παρατηρείται η κοπή αργυρών
νομισμάτων χαμηλής περιεκτικότητος σε άργυρο9^. Η
αποκατάσταση των εμπορικών σχέσεων και η πολυ
διάστατη πολιτική που ακολούθησαν δικαιολογούν το
εξαιρετικό κράμα των στατήρων με τον ιππέα του
Αμύντα Γ' και εκείνων του Περδίκκα Γ'94.

Β':

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΉ

ΚΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΉ

Καταλήγοντας, επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε
την κοπή μεγάλου αριθμού μικρών αργυρών υποδιαι
ρέσεων ήδη επί Αλεξάνδρου Α και εκείνη αργότερα
χάλκινων νομισμάτων που αποδεικνύουν ότι η οικονο
μία του βασιλείου υπήρξε σε μεγάλο βαθμό εκχρηματισμένη. Η έκδοση των μικρών υποδιαιρέσεων ήταν
ιδιαίτερα σημαντική για τον καθημερινό βίο των πό
λεων των Αιγών, της Εδέσσης, της Πέλλας, της Πύδνας, της Αλώρου, όπως οι ανασκαφές αποκαλύπτουν.
Οι ανταλλακτικές συνήθειες των Μακεδόνων δεν διέ
φεραν από εκείνες των υπολοίπων Ελλήνων του νοτιοελλαδικού χώρου και των αποικιών των βορείων
ακτών του Αιγαίου, του Ευξείνου, της Μικράς Ασίας,
της Σικελίας και της Κάτω Ιταλίας. Περαιτέρω, όπως
ήδη τονίσαμε, με την έκδοση μειωμένου βάρους διωβόλων και τριημιωβολίων από τους Αλέξανδρο Α και
Περδίκκα Β' στο πλαίσιο της πολιτικής εξοικονόμη
σης πολύτιμου μετάλλου και την επακόλουθη σημαντι
κή διαφορά μεταξύ μεταλλικής και ονομαστικής αξίας
του νομίσματος, επιταχύνθηκε η διαδικασία υιοθέ
τησης του χάλκινου νομίσματος.

88. Psoma, Olynthe, GO. 221-25.
89. M.N. Tod, Greek Historical Inscriptions 1190-92, αρ. 129.
90. Psoma, Olynthe, σσ. 231-37.
91. Μ. Λυκιαρδοπούλου-Σ. Ψωμά, Οβολόςΐ, 2000, σσ. 323-24.
92. Μ.Β. Hatzopoulos, "Succession and Regency in Classical Macedonia", Αρχαία Μακεδονίαΐν, Θεσ/νίκη 1986, σσ. 279-92.
93. Μ. Λυκιαρδοπούλου-Σ. Ψωμά, ΟδολόςΛ, 2000, σσ. 232-24.
94. Μ. Λυκιαρδοπούλου-Σ. Ψωμά, ΟοολόςΛ, 2000, σ. 324.

ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ

Οι ΚΟΠΈΣ ΤΩΝ ΠΌΛΕΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΎΣ ΧΡΌΝΟΥΣ:
ΤΟ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
ΣΌΦΙΑ ΚΡΕΜΥΔΗ-ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ
Εντεταλμένη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος/ΕΙΕ*

Σε διάστημα διακοσίων περίπου ετών, από τις
αρχές του 2ου έως τα τέλη του Ιου προχριστιανικού
αιώνα, τα ελληνιστικά Βασίλεια που διαδέχθηκαν τη
βραχύβια αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου στον ελ
ληνικό χώρο και την Ανατολή προσαρτήθηκαν στα
διακά στο Ρωμαϊκό κράτος και μετατράπηκαν σε
Επαρχίες του. Η εδαφική επέκταση της Ρώμης οδή
γησε αναπόφευκτα στην κατάλυση της Ρωμαϊκής δη
μοκρατίας και στη δημιουργία της αυτοκρατορίας, με
την επιβολή του μοναρχικού πολιτεύματος από τον
Οκταβιανό, θετό γιο του Καίσαρα. Ο Οκταβιανός
κατόρθωσε να επικρατήσει του Αντωνίου, ιδιο
ποιήθηκε τον τίτλο του Αυγούστου, δηλαδή Σε
βαστού, και ως μονάρχης με αυξημένες αρμοδιότητες
αναδιοργάνωσε το κράτος και τη διοίκηση των
Επαρχιών.

Η στρατιωτική επέκταση της Ρώμης έγινε πολύ
γρήγορα αισθητή στον πολιτικό και οικονομικό τομέα,
καθώς ο οικονομικός έλεγχος και η εκμετάλλευση των
νέων Επαρχιών πέρασε στα χέρια των Ρωμαίων. Οι
δημοκρατικοί θεσμοί των πόλεων, στους οποίους είχε
βασιστεί ο ελληνικός κόσμος, αποδυναμώθηκαν και η
πολιτική ισχύς περιορίστηκε στα χέρια μιας μικρής
μειοψηφίας. Οι πολεμικές αποζημιώσεις, οι έκτακτες
εισφορές, η απομύζηση των οικονομικών πόρων κατά
τη διάρκεια των αλλεπάλληλων στρατιωτικών αναμετ
ρήσεων στα χρόνια της Δημοκρατίας, καθώς και ο
περιορισμός του εμπορίου εξασθένησαν τις ελληνικές
πόλεις, με αποτέλεσμα η οικονομική επιβάρυνση που
απαιτούσε η ανάληψη αξιωμάτων να είναι πλέον
απαγορευτική για το μεγαλύτερο μέρος των ντόπιων
πληθυσμών1.

* Μια πρώτη μορφή του παρακάτω κειμένου διάβασε η συνάδελφος κυρία Αντιγόνη Ζουρνατζή την οποία και ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις της.
1. Για την πολιτική ιστορία της όψιμης ελληνιστικής περιόδου μπορεί κανείς να συμβουλευθεί τον Ε. Will, Histoire politique du monde hellénistique, Nancy
19822, τ. 2. Για τις σχέσεις του ελληνισμού με την ανερχόμενη Ρώμη βλέπε τις διαφορετικές προσεγγίσεις των E.S. Gruen, The Hellenistic World and the
Coming of Rome, Berkley 1986 και J.-L. Ferrary, Philhellénisme et impérialisme: aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique de la
seconde guerre de la Macédoine à la guerre contre Mithridate, BEFAR 271, Rome 1988.
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Εικ. 1: ΤΕΤΡΑΔΡΑΧΜΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
Ε: Κεφαλή Αθηνάς
Ο: Γλαύκα πάνω σε αμφορέα
Α-ΘΕ, ονόματα αρχόντων
Όλη η παράσταση μέσα σε στεφάνι δάφνης
Συλλογή Alpha Bank

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

Υπό αυτές τις συνθήκες, η πληθωρική νομισματοκοπία που είχαν να επιδείξουν οι ελληνικές πό
λεις στα κλασικά και πρώιμα ελληνιστικά χρόνια, ήταν
φυσικό να ατονήσει2. Μοναδική εξαίρεση στον ελ
λαδικό χώρο αποτέλεσε η Αθήνα, η οποία με την
υποστήριξη και την ενίσχυση της Ρώμης έθεσε σε
κυκλοφορία ένα ανανεωμένο νόμισμα, γνωστό από την
αρχαιότητα ως 'στεφανηφόρον' λόγω του στεφάνου
δάφνης που περιέβαλε πλέον την καθιερωμένη
παράσταση της γλαύκας στην οπίσθια όψη (εικ. 1). Τα

2. Το Βιβλίο του Ad. Giovannini, Rome et la circulation monétaire en Grèce au 2e siècle av. J.-C, Basel 1978, παρότι παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι σε πολλά
σημεία ξεπερασμένο. Γενικά για την περίοδο αυτή: Μ. Crawford, Coinage and Money under the Roman Republic, London 1985. A.M. Burnett, M.H. Crawford
(eds), The Coinage of the Roman World in the Late Republic, BAR 326 (1987).
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'στεφανηφόρα' τετράδραχμα κυκλοφόρησαν ευρέως
στις αγορές της Ανατολής και αποτέλεσαν το μοναδικό
διεθνές ελληνικό νόμισμα έως τα μέσα περίπου του
Ιου αι. π.Χ.3. Οι υπόλοιπες ελληνικές πόλεις ή τα
Κοινά που συνέχισαν τη νομισματική τους παραγωγή
στους όψιμους ελληνιστικούς χρόνους περιορίστηκαν
σε μικρές κοπές με τοπική εμβέλεια. Πρόσφατες
μελέτες εξάλλου έχουν δείξει πως, σε πολλές περι
πτώσεις, οι κοπές αυτές είχαν ως κύριο στόχο τη χρη
ματοδότηση των πολεμικών αναμετρήσεων των Ρω
μαίων στρατηγών, και κατά κύριο λόγο του πολέμου
του Σύλλα με τον Μιθριδάτη4.
Η κατάκτηση του ελληνιστικού κόσμου από
τους Ρωμαίους είχε ως φυσική συνέπεια τη σταδιακή
εισαγωγή του δηναρίου στις αγορές της Ανατολής
όπου κυκλοφόρησε ως ισοδύναμο της αττικής δραχ
μής. Το δηνάριο εισέρρευσε από τη Δύση τόσο μέσω
του εμπορίου όσο και μέσω του Ρωμαϊκού διοικητικού
μηχανισμού που το χρησιμοποίησε για τη μισθοδοσία
του στρατού που στάθμευε στις Επαρχίες και φύλασσε
τα σύνορα. Στα τέλη του Ιου αι. π.Χ. το δηνάριο είχε
ήδη κυριαρχήσει στις αγορές της Μεσογείου και η
πολιτική του Αυγούστου συντέλεσε καθοριστικά στην
οριστική καθιέρωση του. Ο Αύγουστος κατόρθωσε να
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καταστήσει το ρωμαϊκό νόμισμα ελκυστικό και
εξαιρετικά ανταγωνιστικό, αυξάνοντας την περιε
κτικότητα των αργυρών και χρυσών υποδιαιρέσεων σε
πολύτιμο μέταλλο και αναμορφώνοντας τις χάλκινες
κοπές. Η πλήρης όμως αντικατάσταση των τοπικών
αργυρών κοπών από το δηνάριο και η καθολική
επικράτηση του στο έδαφος της ρωμαϊκής αυτοκρα
τορίας πραγματοποιήθηκαν σταδιακά και με διαφο
ρετικούς ρυθμούς σε κάθε περιοχή. Η οικονομική
ευρωστία των Επαρχιών και η δύναμη συνέχισης των
τοπικών παραδόσεων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε
αυτή τη διαδικασία.
Στις πλούσιες και πολυάνθρωπες επαρχίες της
Ασίας και της Αιγύπτου για παράδειγμα, παρά την
ολοένα αυξανόμενη παρουσία του δηναρίου, αργυρές
κοπές που ακολουθούσαν τοπικούς σταθμητικούς κα
νόνες συνέχισαν να παράγονται κατά τους δύο πρώ
τους αιώνες της αυτοκρατορίας. Οι κοπές αυτές έφε
ραν το πορτραίτο του αυτοκράτορα και ήταν πάντοτε
συμβατές και εύκολα ανταλλάξιμες με το ρωμαϊκό νόμι
σμα. Η δραχμή του Κοινού των Λυκείων, για παράδει
γμα, καθώς και το αλεξανδρινό τετράδραχμο ισοδυνα
μούσαν με ένα δηνάριο ενώ το κιστοφορικό τετράδραχ-

3. Για τη χρήση του όρου 'αργύριον στεφανηφόρον' σης επιγραφές: L. Robert, 'Les drachmes du Stéphanéphore à Athènes', Études de numismatique grecque,
Paris, 1951, σσ. 105-135 και του ιδίου, 'L'argent d'Athènes stéphanéphore', RN 1977, σσ. 34-45. H Βασική νομισματική μελέτη είναι της M. Thompson,
The New Style Silver Coinage ofAthens, N. York 1961, αλλά η χρονολόγηση που πρότεινε έχει πλέον αναθεωρηθεί. Συγκεντρωμένη νεότερη βιβλιογραφία για
το θέμα της χρονολόγησης: I. Touratsoglou, The Coin Circulation in Ancient Macedonia, Athens 1993, σσ. 20, σημ. 12.
4. J. Warren, 'The Achaian League, Sparta, Lucullus: Some Late Hellenistic Coinages', στον τόμο: Χαρακτήρ, Αφιέρωμα στην Μάντω Οικσνομίδου, Αθήνα
1996,σσ. 297-308.
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μο της Μ. Ασίας ανταλλάσσονταν με τρία. Τα αργυρά

Θεσσαλία τεκμηριώνουν την ύπαρξη μιας αυτοκρατο

αυτά νομίσματα κυκλοφορούσαν στο εμπόριο παράλ

ρικής εντολής της εποχής του Αυγούστου που καθιέ

ληλα με τα δηνάρια και γίνονταν δεκτά από τη ρω

ρωνε την ισοτιμία με την οποία ο τοπικός φόρος των

μαϊκή διοίκηση για την είσπραξη φόρων. Η επιΒίωση

15 αργυρών Θεσσαλικών στατήρων μετατρέπονταν σε

των αργυρών τοπικών κοπών των πλουσιότερων επαρ

δηνάρια?.

χιών επέτρεπε τη συνέχιση των τοπικών παραδόσεων
υπό ρωμαϊκό έλεγχο και ταυτοχρόνως Βοηθούσε την
κεντρική εξουσία να εξοικονομήσει

πόρους.

Ως

συμπλήρωμα των αργυρών κοπών επιβίωσαν και οι
χάλκινες ελληνικές υποδιαιρέσεις, όπως οι οβολοί, οι
χαλκοί, τα τρίχαλκα και τα τετράχαλκα. Και σε αυτές
τις επαρχίες όμως η πολυμορφία αντικαταστάθηκε στα
διακά από την ομοιογένεια και οι ρωμαϊκές υποδιαιρέ
σεις επικράτησαν σε όλη την αυτοκρατορία5. Μια επι
γραφή του 2ου μ.Χ. αιώνα από τη Σμύρνη, όπου ανα
φέρεται πως το ναύλο για τη διέλευση ενός πορθμού
μετατράπηκε από 2 οβολούς σε 2 ασσάρια, αποτυπώνει
πολύ χαρακτηριστικά αυτή τη μεταβολή^.
Αντίθετα με ό,τι συνέβη στην Ανατολή, στις Ε
παρχίες της Αχαΐας και της Μακεδονίας, το δηνάριο
επιβλήθηκε οριστικά παράλληλα με την ίδρυση της
αυτοκρατορίας. Απελευθερωτικές επιγραφές από τη

Στη Μακεδονία, που αποτελεί και το κύριο θέ
μα της σημερινής παρουσίασης, οι αργυρές κοπές
διεκόπησαν με τη μετατροπή της περιοχής σε ρωμαϊ
κή Επαρχία το 148 π.Χ.8 και η αγορά κατακλύστηκε
από αθηναϊκά τετράδραχμα. Αλλά μερικά χρόνια αργό
τερα, στις αρχές του Ιου π.Χ. αιώνα, η ρωμαϊκή διοί
κηση της Επαρχίας αναγκάστηκε να κόψει ένα νέο αρ
γυρό νόμισμα για να αντιμετωπίσει πολεμικές, κυρίως,
ανάγκες και συγκεκριμένα για να εξαγοράσει την
ουδετερότητα των φιλοπόλεμων θρακικών φύλων την
κρίσιμη περίοδο των συγκρούσεων με τον Μιθριδάτη.
Τα νομίσματα αυτά, μια από τις εξαιρετικά σπάνιες
περιπτώσεις δίγλωσσων κοπών, έφεραν την επιγραφή
ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ στην εμπρόσθια όψη και το όνομα του
Ρωμαίου ταμία AESILLAS Q(uaestor) στην οπίσθια 9
(εικ. 2). Τόσο τα αθηναϊκά τετράδραχμα όσο και αυτά
του Aesilla σταμάτησαν να παράγονται γύρω στα μέσα

5. Για την επιβίωση των ελληνικών υποδιαιρέσεων και τη σχέση τους με τις ρωμαϊκές: C. Howgego, Greek Imperial CountermarL·, London 1985, σο. 52-60,
Κ. Harl, Coinage in the Roman Economy, 300 BC to AD 700, Baltimore 1996, σσ. 97-124.
6. IGRIV, 1427. D. Klose, Die Münzprägung von Smyrna in der Römischen Kaiserzeit, Berlin 1987, σ. 113.
7. Για πρόσφατη συζήτηση των επιγραφών αυτών βλ. Β. Helly, 'Le diôrthoma d'Auguste fixant la conversion des statères thessaliens en deniers. Une situation
de "passage à la monnaie unique" ', Topòi 7 (1997), σσ. 63-91.
8. Για την Επαρχία της Μακεδονίας: F. Papazoglou, 'Quelques aspects de l'histoire de la province de Macédoine', ANRW7,1, 2, σσ. 302-69.
9. RA. Bauslaugh, Silver Coinage with the Types ofAesillas the Quaestor, New York 2000.
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του Ιου π.Χ. αιώνα, και το μοναδικό αργυρό νόμισμα
που κυκλοφορούσε πλέον στη Μακεδονία ήταν το
δηνάριο10.
Με την οριστική επικράτηση του δηναρίου στα
χρόνια της αυτοκρατορίας η νομισματική παραγωγή
της Μακεδονίας περιορίστηκε στις χάλκινες κοπές
των πόλεων και του Μακεδόνικου Κοινού, που εξυ
πηρετούσαν τις περιορισμένες ανάγκες της τοπικής
οικονομίας 11 .
Η Θεσσαλονίκη (εικ. 3) και

ΧΡΌΝΟΥΣ:
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Εικ. 2 : ΤΕΤΡΑΑΡΑΧΜΟ ΑΙΣΥΛΛΑ
Ε: Κεφαλή Αλεξάνδρου, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Ο: Ρόπαλο, cista (='χρηματοκιβώτιο') και sella curulis
(='επίσημο κάθισμα') του ταμία
AESILLAS Q(UAESTOR)
Συλλογή Alpha Bank

10.1. Touratsoglou, The Coin Circulation in Ancient Macedonia, Athens 1993, niv. Ila.
11. Για τις πόλεις της Μακεδονίας στους ρωμαϊκούς χρόνους: F. Papazoglou, Les villes de Macédoine à l'époque romaine, BCH Suppl. 16, Athènes 1988. Γενικά
για τη νομισματοκοπία τους: Η. Gaebler, Die antiken Münzen Nord-Griechenlands, Berlin 1906, τ. 3, 1 (στο εξής: AMNG, III, 1) και Berlin 1932, τ. 3, 2
(στο εξής: AMNG, III, 2), καθώς και Α. Burnett, M. Amandry, Père P. Ripollès, Roman Provincial Coinage, τ. 1, London-Paris 1992 (στο εξής: RPCÏ), Α.
Burnett, Μ. Amandry, I. Carradice, Roman Provincial Coinage, τ. II, London-Paris 1999 (στο εξής: RPC II). Ειδικότερες μελέτες περιλαμβάνουν: Η.
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Εικ. 3: ΑΣΣΑΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε: Προτομή Καρακάλλα με δάφνινο στεφάνι
ΑΥ Κ Μ ΑΥΡ ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ
Ο: Νίκη που κρατά στεφάνι και κλαδί δάφνης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ
Συλλογή Alpha Bank
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η Αμφίπολη, που είχαν ήδη από την εποχή του
Φιλίππου Ε' δική τους 'αυτόνομη' νομισματική πα
ραγωγή, υπήρξαν και τα σημαντικότερα νομισμα
τοκοπεία των αυτοκρατορικών χρόνων. Οι πόλεις
αυτές διατήρησαν ένα προνομιακό πολιτικό και
φορολογικό καθεστώς στα χρόνια της ρωμαιοκρατίας,
κατακτώντας τον τίτλο της 'civitas libera'^2, ενώ η
Έδεσσα, μια πόλη με λιγότερο ευνοϊκό καθεστώς
απέναντι στη Ρώμη, έκοψε για πρώτη φορά νόμισμα
την εποχή του Αυγούστου (εικ. 4). Η παλαιά λαμπρή
πρωτεύουσα του Μακεδόνικου Βασιλείου, γενέτειρα
του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, η Πέλλα, είχε σχε-

Gaebler, 'Zur Münzkunde Makedoniens, IV Makedonien in der Kaiserzeit' ZfN 24 (1904), σσ. 245-338.1. Touratsoglou, Die Münzstätte von Thessalonike
in der römischen Kaiserzeit, Berlin 1988. Σ. Κρεμύδη-Σισιλιάνου, Η Νομισματοκοπία της Ρωμαϊκής αποικίας του Δίου, Αθήνα 1996. Ε. Papaefthymiou,
Édessa de Macédoine. Étude historique et numismatique, Athènes 2002.
12. Πλίνιος, IV, 36, 38.
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δόν εγκαταλειφθεί τον Ιο π.Χ. αιώνα. Οι διαθέσιμες
γαίες ώθησαν τον Αύγουστο να στείλει στην περιοχή
αποίκους για μόνιμη εγκατάσταση και αυτοί έκτισαν
μια νέα πόλη σε πολύ μικρή απόσταση από την ελλη
νιστική.

Η

νέα

αυτή

πόλη

ονομάστηκε

colonia

Pellensis και έκοψε νομίσματα με λατινικές επιγραφές.
Νομίσματα έκοψαν και οι υπόλοιπες ρωμαϊκές αποι
κίες της Μακεδονίας, οι Φίλιπποι, η Κασσάνδρεια και
το Δίον, κέντρα που λειτούργησαν ως εστίες εκρωμαϊσμού, καθώς μετεμφύτευσαν τη λατινική γλώσσα και
τους ρωμαϊκούς πολιτικούς θεσμούς στην περιοχή.
Μέσα στα γεωγραφικά όρια της Επαρχίας της Μακεδο
νίας βρίσκονταν και μια πόλη με ιδιότυπο καθεστώς
στα αυτοκρατορικά χρόνια, οι ΣτόΒοι. Αυτή ανήκε
στην κατηγορία των municipia, τίτλος που χαρακτή
ριζε ορισμένες πόλεις που θεωρούνταν ρωμαϊκές, αλ-

ΟΥΣ

ΧΡΌΝΟΥΣ:
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Εικ. 4: ΑΣΣΑΡΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
Ε: Προτομή Μακρινού με δάφνινο οτεφάνι
Μ ΟΠΕΛ ΣΕΥ ΜΑΚΡΕΙΝΟΣ
Ο: Η πόλη της Έδεοσας στεφανώνει την καθιστή Ρώμη
ΕΔΕΣΣΑΙΩΝ
Συλλογή Alpha Bank

-54Η

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ή

Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ή

ΤΗΣ

Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ι Κ Ή Σ

Εικ. 5: ΑΣΣΑΡΙΟ ΣΤΟΒΩΝ
Ε: Κεφαλή Σεπτιμίου Σεβήρου με δάφνινο στεφάνι
SEVERUS PIÙ AUGU
Ο: Νίκη που κρατά οτεφάνι και κλαδί δάφνης
MUNICIPI [UM] STOBE[NSIS]
Συλλογή Alpha Bank
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Ε Λ Λ Ά Δ Α

λά δεν ήταν αποικίες. Ό π ω ς και οι αποικίες έτσι και
το municipium Stobensis έκοψε νομίσματα με λατινι
κές επιγραφές (εικ. 5). Όλες οι παραπάνω πόλεις,
ανεξάρτητα από το καθεστώς τους, παρήγαγαν χάλκινα
νομίσματα που ακολουθούσαν το ρωμαϊκό νομισματικό
σύστημα και στη Μακεδονία, όπως και σε ολόκληρο
τον ελληνόφωνο κόσμο, η Βασική ρωμαϊκή χάλκινη
υποδιαίρεση as ονομάστηκε ασσάριο 1 ^.
Λίγα μόλις χρόνια μετά την ε π ι κ ρ ά τ η σ η του
Αυγούστου, τα τοπικά νομισματοκοπεία, τόσο στη
Μακεδονία όσο και στις υπόλοιπες Επαρχίες, υιοθέ-

13. Ο όρος 'ασσάριον' μνημονεύεται σε επιγραφές της Μακεδονίας από τη Δερρίοπο {CRAI 1939, σσ. 221-230 Α, στ. 9-12, Β, στ. 8-11) και τη Βέροια {ΕΚΜ, Ι,
αρ. 7, στ. 32).
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τησαν το πορτραίτο του αυτοκράτορα στην μπροστινή
όψη των χάλκινων νομισμάτων τους. Κατά πόσο η
ενέργεια αυτή ήταν το αποτέλεσμα άνωθεν εντολής ή
αποτελούσε πρωτοβουλία των πόλεων που έσπευδαν
να μιμηθούν τη Ρώμη και να διακηρύξουν την υπακοή
τους προς τον νέο μονάρχη, δεν είναι γνωστό. Αλλά
γεγονός παραμένει πως ενώ το πορτραίτο επικράτησε
στην μπροστινή όψη των ασσαρίων, απουσίαζε συχνά
από τις μικρότερες υποδιαιρέσεις (εικ. 6). Ο κανόνας
άρα δεν ήταν απόλυτος.
Η επιλογή των οπισθοτύπων που υιοθέτησαν οι
πόλεις μάς επιτρέπει να ανιχνεύσουμε την επίσημη
πολιτική τους απέναντι στη Ρώμη, καθώς και τον
τρόπο με τον οποίο παλαιότερες παραδόσεις τροπο
ποιήθηκαν και μετεξελίχθηκαν στο πλαίσιο της νέας
παγκόσμιας πραγματικότητας. Για τις αποικίες ειδικό
τερα, η νομισματική εικονογραφία αποτελεί συχνά μο
ναδικό τεκμήριο για την προέλευση των αποίκων
καθώς και για την πολιτική τους απέναντι στο ντόπιο
στοιχείο. Η παρουσία των στρατιωτικών λαβάρων σε
νομίσματα των Φιλίππων 14 και της Κασσάνδρειας 15

14.

RPCI, 1651.

15.

RPCI, 1513.

16.

RPCI, 1503.

17.

Δ. Παντερμαλή, Δίον. Η Ανακάλυψη, Αθήνα 1999, σσ. 272-79.

18.

RPCI, 1556.

19.

RPCI, 1548.

20.

RPCI, 1627-28.

21.

RPCI, 1650, 1653,1655. RPCII, 343-45.

Σ ΧΡΌΝΟΥΣ: TO ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
υποδεικνύει κάτι που δεν παραδίδουν οι φιλολογικές
μαρτυρίες, ότι δηλαδή οι πόλεις αυτές αποικίστηκαν
από στρατιωτικούς. Η επιγραφή DIANA BAPHYRIA σε
νομίσματα της αποικίας του Δίου με παράσταση Αρτέ
μιδος 16 είναι ενδεικτική της πολιτικής προβολής και
ενσωμάτωσης τοπικών λατρειών. Το επίθετο Βαφυρία
μνημονεύει θεότητα που λατρευόταν στις εκβολές του
ποταμού Βαφύρα, το ιερό της οποίας έχει βρεθεί στις
πρόσφατες ανασκαφές17.
Ιδιαίτερα κατά τα πρώτα αυτοκρατορικά χρόνια,
τα εικονογραφικά δάνεια από τη Ρώμη αλλά και η επί
δειξη νομιμοφροσύνης προς τον αυτοκράτορα και την
οικογένεια του χαρακτηρίζουν τις επιλογές των μακε
δόνικων πόλεων. Η προσωπική νίκη του Αυγούστου
στη ναυμαχία του Ακτίου που έθεσε και τη βάση για
τη μονοκρατορία του μνημονεύεται τόσο σε νομίσματα
της Θεσσαλονίκης18 όσο και της Πέλλας 19 ενώ γλυ
πτό σύμπλεγμα που απεικονίζει τον Αύγουστο να
στεφανώνεται από τον θεοποιημένο Καίσαρα απαντά
αυτούσιο σε κοπές της Αμφίπολης 20 και των Φιλίπ
πων 21 . Η αυτοκρατορική λατρεία διαδόθηκε πολύ
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Εικ. 6: ΗΜΙΑΣΣΑΡΙΟ ΔΙΟΥ, ΕΠΟΧΗ ΝΕΡΩΝΟΣ
Ε: Προτομή αλόγου COL DIENSIS
Ο: Δρεπάνι και αγγείο
Μουσείο Δίου

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

γρήγορα στις ανατολικές Επαρχίες και η Μακεδονία
δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Η θ ε ο π ο ί η σ η της ΛιΒίας,
συζύγου του Αυγούστου και μητέρας του ΤιΒερίου,
βρήκε

ιδιαίτερη

απήχηση

στη Μακεδονία

και

καθιστή μορφή της που κρατά στάχυα ή φ ι ά λ η

η
22

αποτελεί μια ακόμα μαρτυρία για τη λατρεία της. Η
προσωποποιημένη μορφή της Ρώμης, εξάλλου, απαντά
συχνά σε νομίσματα της Αμφίπολης 2 3 .
Οι παραστάσεις που υιοθετούσαν τη ρωμαϊκή
προπαγάνδα και κολάκευαν τη Ρώμη ήταν ιδιαίτερα
διαδεδομένες κατά τον Ιο μ.Χ. αιώνα. Από την εποχή

22. RPCI 1506.
23. AMNG, III, 2, πίν. 10, αρ. 7, 9.
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του Δομιτιανού ωστόσο, οι τύποι αυτοί λιγοστεύουν
και παρατηρείται μια στροφή σε παραστάσεις που
π α ρ α π έ μ π ο υ ν στο ελληνικό παρελθόν των πόλεων,
τάση που κορυφώνεται στα χρόνια του Αδριανού. Η
περίπτωση της Πέλλας είναι χαρακτηριστική. Η πόλη
αυτή χρησιμοποίησε καθαρά ρωμαϊκούς τύπους την
εποχή του Αυγούστου

και του Τιβερίου

και στη

συνέχεια διέκοψε τη νομισματική της παραγωγή για
σχεδόν έναν αιώνα. Με την επανάληψη των κοπών στα
χρόνια του Αδριανού, η πόλη επέλεξε ως οπισθότυπο
τον Πάνα, μια θεότητα πολύ σημαντική για την ελλη
νιστική Μακεδονία αλλά και για την ίδια την Πέλλα
(εικ. 7). Η παράσταση του Πάνα 24 τον 2ο μ.Χ. αιώνα

24. AMNG, III, 2, πίν. 19, αρ. 23-26.

Εικ. 7: ΑΣΣΑΡΙΟ ΠΕΑΛΑΣ
Ε: Κεφαλή Γορδιανού Γ [IMP C GORDI]ANVS AVG
Ο: Πάνας κάθεται σε βράχο και κρατά λαγοβόλο
Στο έδαφος: Σύριγγα
[COL IVL A] UG PELLA
Συλλογή Alpha Bank
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ακολούθησε Βέβαια την τάση της εποχής για πιο

ποιήσει τον τύπο του Άμμωνος σε νομίσματα της

σύνθετες απεικονίσεις, καθώς ο θεός παριστάνεται

κλασικής και ελληνιστικής περιόδου (εικ. 9) 30 ·

καθισμένος σε &ράχο με το λαγοβόλο και τη σύριγγα,
σε μια δηλαδή πολύ πιο παραστατική απεικόνιση από
αυτή των ελληνιστικών χρόνων 25 . Αντίθετα με ό,τι
συνέβη στην Πέλλα, που ήταν ρωμαϊκή αποικία, στην
Αμφίπολη η παράσταση της Αρτέμιδος Ταυροπόλου
που είχε πρωταγωνιστήσει στις ελληνιστικές κοπές
της πρώτης μερίδος2^, διοικητικής ενότητας της ανα
τολικής Μακεδονίας με πρωτεύουσα την Αμφίπολη,
επαναλήφθηκε στα χρόνια του Αυγούστου 27 και
συνέχισε, σε διάφορες παραλλαγές, να αποτελεί την
κεντρική επιλογή του νομισματοκοπείου. Ανάλογο
παράδειγμα αποτελεί και ο τύπος του Άμμωνος Διός
στα νομίσματα της Κασσάνδρειας28 (εικ. 8). Η λατρεία
του Άμμωνος Διός στην ελληνιστική Κασσάνδρεια
θεωρείται πιθανή και πάντως είναι βεβαιωμένη στη
γειτονική Άφυτι, όπου υπήρχε το περίφημο ιερό 29 . Η

Η επιλογή ελληνικών θεοτήτων ως νομισματι
κών τύπων σε αρκετές περιπτώσεις συνδεόταν με την
αυτοκρατορική πολιτική. Η υιοθέτηση του τύπου του
Ολυμπίου Διός στα χρόνια του Αδριανού στο Δίον θα
πρέπει να συνδεθεί με τη λατρεία του Αδριανού, όπως
δείχνει και η επιγραφή του εμπροσθοτύπου όπου ο
αυτοκράτορας ονομάζεται Ολύμπιος 31 . Η αποπερά
τωση του αρχαϊκού ναού του Ολυμπίου Διός από τον
Αδριανό στην Αθήνα, όπου ο αυτοκράτορας λατρεύ
τηκε ως σύνναος του θεού, καθώς και η ταυτόχρονη
ίδρυση του Πανελληνίου αποτέλεσαν μια πρωτοφανή
ευκαιρία για πολυάριθμες πόλεις να του αφιερώσουν
ανδριάντες. Ανάμεσα στις πόλεις αυτές, όπως παρα
δίδεται από την επιγραφή ενός σωζόμενου βάθρου,
ήταν και η αποικία του Δίου 32 .

Άφυτις, που μετά την ίδρυση της ρωμαϊκής αποικίας

Οι δύο πρώτοι αιώνες υπήρξαν μια περίοδος

εντάχθηκε στη χώρα της Κασσάνδρειας, είχε χρησιμο

ειρήνης και ευμάρειας για την αυτοκρατορία. Μέσα

25. AMNG, III, 2, πίν. 18, αρ. 27.
26. AMNG, III, 1, πίν. 2, αρ. 1-4,10-13.
27. RPCI, 1626κ.ε.
28. RPCI, 1511, 1515-17; RPCII, 314, 316-17.
29. Ε. Γιούρη, 'Το ιερόν του Άμμωνος Διός παρά την Άφυτιν', ΑΑΑΛ (1971), σσ. 356-67 και της ιδίας, 'Το εν Αφύτει ιερόν του Διονύσου και το ιερόν του
Άμμωνος Διός', στον τόμο: U. Janzen (εκδ), Neue Forschungen in Griechischen Heiligtümern, Tübingen 1976, σσ. 135-50.
30. AMNG, III, 2, πίν. 11, αρ. 13-23.
31. Κρεμύδη-Σισιλιάνου, ό.π., (σημ. 11) σσ. 48-51.
32. CIL III, Suppl. I, 7281=CJL üi, 548.
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Ä

στον 3ο αιώνα ωστόσο η κατάσταση άλλαξε δραστικά.
Οι βαρβαρικές εισβολές στα βόρεια και ανατολικά
σύνορα έγιναν ιδιαίτερα απειλητικές,

η κεντρική

εξουσία αναγκαζόταν πλέον να δαπανά

σημαντικά

κονδύλια για τον στρατό, που απέκτησε μεγάλη δύνα
μη, η πολιτική κατάσταση αποσταθεροποιήθηκε ενώ
παράλληλα το ρωμαϊκό νόμισμα υφίστατο συνεχείς
υποτιμήσεις, οι τιμές ανέβαιναν και ο πληθωρισμός
κάλπαζε. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την περίοδο
αυτή

σώζεται

πληθώρα

θησαυρών,

τόσο

Εικ. 8: ΑΣΣΑΡΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΕΠΟΧΗ ΝΕΡΩΝΟΣ
Ο: Κεφαλή Αμμωνος Διός
COL IVL AVO [CASSANDRENSIS]
Συλλογή Alpha Bank

α π ό τη

Μακεδονία όσο και από άλλες Επαρχίες του Ρωμαϊ
κού κράτους. Οι εμπόλεμες συνθήκες και η γενική
ανασφάλεια ωθούσαν τους α ν θ ρ ώ π ο υ ς να κ ρ ύ ψ ο υ ν
τις αποταμιεύσεις τους, τις οποίες, μέσα στη γενική

Εικ. 9: ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΦΥΤΑΙΩΝ
2ος αι. π.Χ.
Ε: Κεφαλή Άμμωνος Διός
Συλλογή Alpha Bank
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Εικ. 10: ΑΣΣΑΡΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Ε: Κεφαλή Αλεξάνδρου με διάδημα. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Συλλογή Alpha Bank
Εικ. 1 1 : ΑΣΣΑΡΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Ε: Κεφαλή Αλεξάνδρου με κράνος. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Συλλογή Alpha Bank

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν
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αναταραχή, δεν κατάφερναν να ανακτήσουν33. Παράλ
ληλα, σε πόλεις που είχαν παραμείνει ατείχιστες για
δύο τουλάχιστον αιώνες υψώθηκαν τείχη.
Η γενική αυτή ανασφάλεια οδήγησε, ό π ω ς πολύ
συχνά

συμβαίνει,

σε

μια

στροφή

στο

παρελθόν.

Ιδιαίτερα στη Μακεδονία, η λατρεία του Αλεξάνδρου
γνώρισε

μια

πρωτοφανή

διάδοση,

και

τόσο

στη

θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η όσο και στη Βέροια γνωρίζουμε π ω ς
τελούνταν γιορτές π ρ ο ς τιμήν του Αλεξάνδρου, τα
Αλεξάνδρεια'. Το κοινό των Μακεδόνων είχε χάσει
προ πολλού την πολιτική σημασία του και παρέμενε

33. Σ. Κρεμύδη-Σισιλιάνου, 'Απόκρυψη θησαυρών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Με αφορμή ένα μακεδόνικο θησαυρό του 3ου αι. μ.Χ. στον τόμο: Χαρακτήρ, Αφιέρωμα στηνΜάντω Οικονομίδου, Αθήνα 1996, σσ. 123-33.
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μια θρησκευτική ένωση με κύριο σκοπό τη διάδοση
της αυτοκρατορικής λατρείας και τη διοργάνωση
αγώνων προς τιμή των αυτοκρατόρων. Στα νομίσματα
του Κοινού του 3ου αιώνα παρατηρείται μια εικονο
γραφική έξαρση παραστάσεων που σχετίζονται με τον
Αλέξανδρο 34 . Το επικό παρελθόν της Μακεδονίας
χρησιμοποιείται πλέον ως μέσο τόσο αυτοκρατορικής
προπαγάνδας -οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες σπεύδουν να
ταυτιστούν με τον Αλέξανδρο 35 -, όσο και αυτοπροσδιορισμού της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητος
από τον ντόπιο πληθυσμό (εικ. 9, 10). Οι πόλεμοι
των Ρωμαίων με τους Πάρθους στα ανατολικά σύνορα
της αυτοκρατορίας στα χρόνια αυτά παραλληλίζονται
με την περσική εκστρατεία του Αλεξάνδρου.
Η ραγδαία άνοδος των τιμών κατά τη διάρκεια
του 3ου αιώνα αποτυπώνεται πολύ παραστατικά στις
απελευθερωτικές επιγραφές από το ιερό της Μητέρας
των Θεών στη Λευκόπετρα, λίγο έξω από τη Βέροια.
Από τις χρονολογημένες αυτές επιγραφές προκύπτει
πως το πρόστιμο για την παράβαση των απελευθερω
τικών νόμων από τα τέλη του 2ου έως τις αρχές του
3ου αιώνα αυξήθηκε κατακόρυφα^. Η ραγδαία άνοδος
των τιμών επηρέασε, όπως ήταν φυσικό, και την αγο-

ΧΡΌΝΟΥΣ:

ΤΟ

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

ΤΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ

ραστική δυνατότητα των χάλκινων ασσαρίων. Στα μέσα
του 3ου αιώνα, στη Θεσσαλονίκη, οι υποδιαιρέσεις
των 2, 1 και Υι ασσαρίου έχουν πλέον εκλείψει και
απαντούν μόνον οι υποδιαιρέσεις των 6 και 4 ασ
σαρίων 37 . Οι επιγραφές πάνω στα νομίσματα απο
δεικνύουν την ανατίμηση των χάλκινων αυτών κοπών,
πιθανώς όμως το ίδιο να ίσχυε και σε άλλες πόλεις.
Λίγο μετά τα μέσα του 3ου αιώνα, οικονομικές
και κοινωνικές εξελίξεις οδήγησαν στον τερματισμό
των κοπών των πόλεων της ανατολικής αυτοκρατο
ρίας. Ο αντωνινιανός, το ρωμαϊκό αργυρό νόμισμα
που είχε αντικαταστήσει το δηνάριο, με την ολοένα και
χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άργυρο, καθιστούσε
την κοπή των τοπικών χαλκών λιγότερο αναγκαία αλλά
και οικονομικά ασύμφορη. Καθοριστικότερος όμως
παράγοντας υπήρξε η αποδυνάμωση των τοπικών αρι
στοκρατιών, της λεγόμενης βουλευτικής τάξης, και η
μετατόπιση του ενδιαφέροντος τους προς τη Ρώμη,
παράγοντας που τους οδήγησε να παύσουν να υπο
στηρίζουν οικονομικά τις τοπικές κοπές 38 . Οι εξελί
ξεις αυτές οδήγησαν στη δημιουργία περιφερειακών
νομισματοκοπείων που ελέγχονταν από το κέντρο,
εξέλιξη που σηματοδοτεί μια εποχή κατά την οποία η

34. AMNG, III, 1, πίν. 4, αρ. 11-35, πίν. 5, αρ. 1-16.
35. Κ. Μπουραζέλης, ΘείαΑωρεά, Αθήνα 1989, σσ. 38-51.
36. Ph. Petsas, Μ.Β. Hatzopoulos, L. Gounaropoulou, P. Paschides, Inscriptions du sanctuaire de la Mère des Dieux Autochtone de Leukopétra, Αθήνα 2000.
37. I. Touratsoglou, ό.π., (σημ. 11), σσ. 97-101.
38. Για το τέλος των τοπικών κοπών μετά τα μέσα του 3ου αι. βλέπε τις παρατηρήσεις των Howgego, ό.π. (σημ. 5), σσ. 98-99 και Harl, ό.π. (σημ. 5),
σσ. 136-43.
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διοίκηση ασκείται πλέον πολύ πιο συγκεντρωτικά και
επικεντρώνεται στο πρόσωπο του αυτοκράτορα. Οι
υπερφυσικοί αδριάντες των αυτοκρατόρων, όπως το
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κολοσσικό κεφάλι του Κωνσταντίνου που είδαμε
πρόσφατα εκτεθειμένο στο Βυζαντινό Μουσείο 39 ,
χαρακτηρίζουν τη νέα εποχή.

39. Για το κεφάλι του Μεγάλου Κωνσταντίνου από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης βλ.: Ώρες Βυζαντίου. Το Βυζάντιο ως Οικουμένη, ΥΠΠΟ,
Αθήνα 2001, σσ. 76-77, λήμμα 13.

«ΒΥΖΑΝΤΙΝΌ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ:
ΠΑΡΆΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΑΟΦΟΡΙΑ»

Βασιλική Πέννα

"ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΎΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ

ΧΟΡΟΥ (15ος-18ος αι.)»
Ευτυχία Λιάτα

«ΝΟΜΊΣΜΑΤΑ ΕΠΤΑΝΉΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΊΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ»

Νίκος Μοσχονάς

ΒΥΖΑΝΤΙΝΌ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ:
ΠΑΡΆΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΠΈΝΝΑ
Βυζαντινολόγος - Νομισματολόγος

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

τερη κατανόηση του πολιτικού, οικονομικού και κοι
νωνικού χαρακτήρα μιας περιόδου ή μιας περιοχής.

Με την αναγέννηση των βυζαντινών σπουδών, στα τέλη

Σήμερα η ενασχόληση με προβλήματα χρονο
λογικής ταξινόμησης των βυζαντινών νομισμάτων και
ταύτισης σπάνιων ή αδημοσίευτων τύπων έχει περιο
ριστεί σημαντικά. Οι συστηματικές ανασκαφές σε ση
μαντικά αστικά κέντρα της άλλοτε βυζαντινής αυτοκρα
τορίας -στην Κωνσταντινούπολη, στην Μ. Ασία, στη
Χερσόνησο του Αίμου, στα παράλια της Μαύρης Θάλα
σσας, στην Ελλάδα-, η διαρκής ανεύρεση νομισματικών
"θησαυρών" και μεμονωμένων νομισματικών ευρημάτων,
αποτέλεσμα της σύγχρονης οικιστικής ανάπτυξης των
περιοχών, ο συστηματικός εμπλουτισμός των μου
σειακών νομισματικών συλλογών και το ενδιαφέρον
των συλλεκτών για το βυζαντινό νόμισμα έχουν φέρει
στο φως μια εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία νομισματικών
τύπων. Ταυτόχρονα, η υποδειγματική δημοσίευση των
νομισματικών συλλογών της Bibliothèque Nationale
στο Παρίσι 1 και του Dumbarton Oaks στην Ουά-

του 19ου αιώνα, η μελέτη των βυζαντινών νομισμάτων
αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό πεδίο
πολύπλευρης έρευνας και αξιόπιστο τρόπο προσέγ
γισης της μακρόχρονης βυζαντινής ιστορίας. Ιστορι
κοί, αρχαιολόγοι, ιστορικοί της τέχνης χρησιμοποιούν
τη μαρτυρία των νομισμάτων για να επιλύσουν θέματα
της αρμοδιότητας τους, να ιχνηλατήσουν ή να επιβε
βαιώσουν ιστορικά γεγονότα, να χρονολογήσουν ανα
σκαφικά στρώματα και οικοδομικές φάσεις, να προσ
διορίσουν χαμένα μνημειακά έργα και να σκιαγρα
φήσουν την προσωπικότητα του αυτοκράτορα. Ο νομισματολόγος έχει να αντιμετωπίσει θέματα που σχε
τίζονται άμεσα με την ιστορία και τη διακίνηση των
νομισμάτων και μέσα από αυτές τις εμπειρίες να επι
σημάνει ιδιαιτερότητες που θα βοηθούσαν στην καλύ

1. C. Morrisson, Catalogue des monnaies byzantines de la Bibliothèque Nationale: I: d'Anastase 1er àjustinien II (491-711). II: de Philippicus à Alexis III
(7U-1204),?a.ris\970.
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σιγκτων2, το Corpus που έχει καταρτίσει ο αυστριακός
Hahn για την περίοδο 497-7173, η μονογραφία του
Michael Hendy γιΛ τη νομισματική ιστορία της
περιόδου 1081-1261 4 και η προσπάθεια του Simon
Bendali για την παλαιολόγεια περίοδο, 5 έχουν ιδιαί
τερα συμβάλει στην ταξινόμηση και χρονολογική κατά
ταξη των νομισματικών εκδόσεων των διαφόρων αυτο
κρατόρων. Έτσι ολοκληρώθηκαν οι πρωτοπόρες προ
σπάθειες των Sabatier^, Tolstoi7 και Wroth8. Ο κατά
λογος των ερευνητών, αρχαιολόγων, ιστορικών και νομισματολόγων, οι οποίοι συνέβαλαν με τις επί μέρους

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

μελέτες τους στον τομέα αυτό της βυζαντινής νομισμα
τικής είναι εξαιρετικά μεγάλος.
Πολλές και ουσιαστικές είναι επίσης οι μελέτες
που αναλύουν τις εκάστοτε τάσεις στη διακίνηση του
βυζαντινού νομίσματος 9, που θίγουν θέματα εικονο
γραφίας, που διαπραγματεύονται νομισματικές μεταρ
ρυθμίσεις, ζητήματα μετρολογίας και φάσεις υποτίμη
σης 10 . Ωσόσο, οι γνώσεις μας για την οργάνωση της
παραγωγής του χρήματος στο Βυζάντιο είναι ελάχι
στες και αποσπασματικές.

2. A.R. Bellinger, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection: I: Anastasius I to Maurice, 491-602,
Washington, D.C. 1966. Ph. Grierson, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection: II : Phocas to
Theodosius III, 602-717 [2 τόμοι: III: Phocas and Heraclius (602-641)./ 112: Heraclius Constantine to Theodosius III (641-717)], Washington, D.C.
1968. Ill: Leo III to Nicephorus III, 717-1081 [2 τόμοι: IUI: Leo III to Michael 111 (717-867)./ III2: Basil I to Nicephorus III (867-1081)], Washington,
D.C. 1973. V: Michael VIII to Constantine XI, 1258-1453 [2 τόμοι: VI: Introduction, Appendices, and Bibliography/ V2: Catalogue, Concordances, and
Indexes], Washington, D.C. 1999. M. Hendy, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection: IV:
Alexius I to Michael VIII1081-1261 [2 τόμοι: IVI: Alexius I to Alexius V (1081-1204)1 IV2: The Emperors ofNicaea and Their Contemporaries (12041261)], Washington, D.C. 1999.
3. W Hahn, Moneta Imperii Byzantini: I: Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565), Wien 1973. II: Vonjustinus II bis Phocas (565-610), Wien 1975.
Ill: Von Heraclius bis Leo III (610-720), Wien 1980.
4. M. Hendy, Coinage and Money in the Byzantine Empire 1081-1261, Washington, D.C. 1969 [Dumbarton Oaks Series 12].
5. S. Bendali, A Private Collection of Palaeologan Coins, London 1988.
6. J. Sabatier, Description générale des mommies byzantines, frappées sous les empereurs d'orient depuis Arcadius jusqu' à la prise de Constantinople par
Mahomet II, 2 τόμοι, Paris/London 1862.
7. J. Tolstoi, Monnaies byzantines, 3 τόμοι, St. Petersburg 1912-14.
8. W Wroth, Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum, 2 τόμοι, London, 1908 και του ιδίου Catalogue of the Coins of the Vandak,
Ostrogoths and Lombards and of the Empires ofThessalonica, Nicaea and Trebizond in the British Museum, London 1911.
9. Για μια εμβάθυνση της μεθοδολογίας για την μελέτη της νομισματικής κυκλοφορίας Βλ. D.M. Metcalf, Coinage in South-eastern Europe 820-1396, London
1979.
10. Β. Πέννα, Βυζαντινό νόμισμα: μέσο συναλλαγής και έκφραση αυτοκρατορικής προπαγάνδας, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου (υπό εκτύπωση μέσα
στο 2002), όπου και η Βασική Βιβλιογραφία για τα επιμέρους θέματα.
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2. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ11
Κατά τον 5ο, 6ο και εν μέρει τον 7ο αιώνα η αυτοκρα
τορία διέθετε σημαντικό αριθμό νομισματοκοπείων, τα
οποία ήταν διασκορπισμένα σε διάφορες επαρχιακές
διοικητικές ενότητες. Η μέθοδος αυτή, γνωστή ήδη
από τα τέλη του 3ου και τον 4ο αιώνα, αποτελούσε
μέρος των μεταρρυθμίσεων του Διοκλητιανού και του
Μ. Κωνσταντίνου. Ο αριθμός των νομισματοκοπείων
παρουσίαζε διαφοροποιήσεις από βασιλεία σε Βασι
λεία ανάλογα με τον πολιτικό, στρατιωτικό και οικονο
μικό σχεδιασμό της κάθε περιόδου. Για παράδειγμα,
στα χρόνια της Βασιλείας του Ιουστινιανού Α' (527565), κατά την οποία παρατηρείται έντονη δραστηριό
τητα σε όλους σχεδόν τους τομείς του κρατικού μηχα
νισμού -στρατιωτικές επιχειρήσεις για ανάκτηση χαμέ
νων εδαφών, ενδυνάμωση της περιφέρειας με αμυντικά
έργα, αναδιοργάνωση των περιφερειακών στρατιωτικών
μονάδων, ίδρυση νέων πόλεων, ενίσχυση και εξάπλωση
του εμπορίου- λειτούργησαν περισσότερα από δέκα
νομισματοκοπεία. Στη Δύση ανήκαν τα νομισμα
τοκοπεία της Καρχηδόνας, της Ραβέννας και της Ρώ
μης, πόλεις που πρόσφατα είχαν ανακτηθεί από τους

Π Α Ρ Ά Γ Ω Γ Η

Κ Α Ι

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ί Α

Οστρογότθους και στην Ανατολή, εκτός από το
νομισματοκοπείο της Κωνσταντινούπολης, τα νομισμα
τοκοπεία της Νικομήδειας, Κυζίκου, Θεσσαλονίκης,
Αντιόχειας και Αλεξάνδρειας, πόλεις που υπάγονταν
αντίστοιχα στις διοικήσεις του Πόντου, της Ασίας, της
Μακεδονίας, της Ανατολής και της Αιγύπτου. Μικρά
νομισματοκοπεία, κατά το πλείστον ευκαιριακού χαρα
κτήρα, φαίνεται ότι λειτούργησαν στη Χερσώνα, Δαλ
ματία, Σικελία και πιθανότατα και σε άλλες, απροσδιό
ριστες προς το παρόν, επαρχιακές πόλεις. Κατά την
προηγούμενη περίοδο και ειδικότερα στα χρόνια του
Αναστασίου Α (491-517) λειτουργούσαν τέσσερα νομι
σματοκοπεία (Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, Νικο
μήδεια, Αντιόχεια), ενώ επί Ιουστίνου Α δραστηριο
ποιήθηκαν τρία ακόμη νομισματοκοπεία (Κύζικος,
Αλεξάνδρεια, Χερσώνα)12. Μετά τον θάνατο του Ιου
στινιανού οι ελάχιστες αλλαγές που επήλθαν επη
ρέασαν κυρίως την τύχη των μικρών νομισματο
κοπείων. Αξίζει να σημειωθεί η λειτουργία των νομι
σματοκοπείων Κατάνης και Συρακουσών στη Σικελία,
στα χρόνια της βασιλείας του Μαυρικίου ΤιΒερίου
(582-602). Χάλκινα νομίσματα κόβονταν σε όλα τα
νομισματοκοπεία, ενώ αντίθετα η παραγωγή των
χρυσών περιοριζόταν συνήθως στις πρωτεύουσες με
γάλων διοικητικών περιφερειών. Στα χρόνια του
Ιουστινανού χρυσοί σόλιδοι εκδόθηκαν, εκτός από την

11. Για εμπεριστατωμένη επισκόπηση της λειτουργίας των νομισματοκοπείων βλ. στα οικεία κεφάλαια του εγχειριδίου του Ph. Grierson, Byzantine Coins,
Berkeley-Los Angeles 1982. Βλ. επίσης Μ. Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy c. 300-1450, Cambridge 1985, σσ. 371-447.
12. Για μια σύντομη εκτίμηση της χρονικής διάρκειας των διαφόρων Βυζαντινών νομισματοκοπείων βλ. D. Sear, Byzantine Coins and Their Values, London
1987 (2n επαυξημένη έκδοση του 1974), σ. 22.
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Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα
του Ιλλυρικού, στην Καρχηδόνα, στη Ρα6έννα και ίσως
στη Ρώμη. Σε περιόδους πολεμικών επιχειρήσεων
λειτούργησαν και νομισματοκοπεία με περιστασιακό
χαρακτήρα για την άμεση κάλυψη εξόδων ανεφο
διασμού του στρατού και στρατιωτικών πληρωμών. Για
παράδειγμα, η Σελεύκια, η Ισαύρια και η Κύπρος
αποτέλεσαν προσωρινά νομισματοκοπεία έκτακτης
ανάγκης κατά τη διάρκεια της επανάστασης του
Ηρακλείου και των περσικών εκστρατειών του.

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

Τα αίτια της μείωσης των νομισματοκοπείων
κατά τον 7ο αιώνα δεν είναι γνωστά. Οι περισσότεροι
μελετητές προτείνουν τις εδαφικές απώλειες της
αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του αιώνα. Ο Hendy
δίνει διαφορετική διάσταση στο θέμα1^: «μεμονωμένα
γεγονότα έχουν προταθεί για το κλείσιμο όλων ή
μερικών από τα επαρχιακά νομισματοκοπεία: ότι η
Θεσσαλονίκη είχε απομονωθεί εξαιτίας των σλαβικών
και αΒαρικών επιδρομών, ότι η Νικομήδεια και η
Κύζικος με την άμεση γειτονική τους ενδοχώρα είχαν

Κατά τη διάρκεια του 7ου αιώνα ο αριθμός των

ερημωθεί από τους Πέρσες [...] Αυτές οι εξηγήσεις

νομισματοκοπείων σταδιακά μειώθηκε. Η Κωνσταντινού

μπορεί πράγματι να περιέχουν μια δόση αληθείας,

πολη απέμεινε το μοναδικό νομισματοκοπείο του ανα

ωστόσο δεν μπορούν να κρύψουν ότι η μαζική κατάρ

τολικού τμήματος της αυτοκρατορίας, ενώ τα δυτικά

γηση επαρχιακών νομισματοκοπείων αποτελεί μέρος

επαρχιακά νομισματοκοπεία, αρκετά αποκομμένα από

μιας συνειδητής πολιτικής, η οποία σχετίζεται με τη

την πρωτεύουσα, συνέχισαν την παραγωγή τους για

νέα διοικητική οργάνωση της αυτοκρατορίας

όσο καιρό παρέμειναν κάτω από τη βυζαντινή κυριαρ

όπως οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις του Διοκλητιανού

χία. Ωστόσο, οι νομισματικές εκδόσεις των δυτικών

επηρέασαν τη νομισματοκοπία της εποχής, έτσι και η

επαρχιακών νομισματοκοπείων διαφοροποιούνται από

απομάκρυνση του Ηρακλείου από αυτές είχε αντίστοι

τα νομίσματα της πρωτεύουσας στην τεχνοτροπία χάρα

χο αντίκτυπο».

[...]

ξης των σφραγίδων, σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Μέχρι τις αρχές του 8ου αιώνα, οι νομισματικές

και στην εικονογραφία. Η αναγνώριση τους είναι

εκδόσεις φέρουν τα αρχικά του υπεύθυνου για την

εύκολη και η κυκλοφορία τους στις ανατολικές επαρ

κοπή του νομισματοκοπείου, καθώς και το δηλωτικό

χίες περιορισμένη. Το τελευταίο δυτικό επαρχιακό νο

γράμμα του επιμέρους εργαστηρίου. Στο σημείο αυτό

μισματοκοπείο ήταν αυτό των Συρακουσών, το οποίο

θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σε κάθε νομισματοκο

έπεσε στα χέρια των Αράβων το 878.

πείο λειτουργούσαν περισσότερα από ένα εργαστήρια,

13. Μ. Hendy, 'On the administrative basis of the byzantine coinage c.400-c.'
12 (1970), σσ. 129-154.

and the reforms of Heraclius', University of Birmingham Historical Journal,
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ο αριθμός των οποίων καθοριζόταν από το μέγεθος
της εκάστοτε παραγωγής. Η δήλωση του νομισματοκο
πείου, σε μορφή συντομογραφίας, αναγράφεται στον
οπισθότυπο των νομισμάτων, συνήθως κάτω από τη
γραμμή η οποία ορίζει το έξεργο της παράστασης.
Χρυσοί σόλιδοι α π ό το νομισματοκοπείο της
πρωτεύουσας φέρουν την ένδειξη CONOB, η οποία
αποτελείται από τις τρεις πρώτες συλλαβές της λέξης
Κωνσταντινούπολη, σε λατινική γραφή, και τις δύο
πρώτες συλλαβές της λέξης ΟΒ(ρύζον),

δηλαδή καθα

ρός χρυσός (Φωτ. Ια, β). Η συντομογραφία OB αντι
στοιχεί βέβαια και με την ελληνική γραφή του αριθ
μού 72 και είναι ενδεικτικό ότι ο σόλιδος αντιστοι-

Π Α Ρ Ά Γ Ω Γ Η

ΚΑΙ

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ί Α

ΕΙΚ. Ι α , ß: Σόλιδος ΤιΒερίου Μαυρικίου (582-602).
Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται σε μετωπική προτομή
ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος και στον οπισθότυπο ολόσωμος
μετωπικός άγγελος. Στο έξεργο η ένδειξη του νομισματοκο
πείου CONOB.
Νομισματοκοπείο Κωνσταντινούπολης.
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χούσε με το 1/72 της ρωμαϊκής λίτρας (=324 γρ.
περίπου), ζύγιζε δηλαδή 4,55 γρ. Το δηλωτικό γράμμα
του εργαστηρίου προστίθεται στο τέλος της επιγρα
φής του οπισθότυπου. Η ένδειξη CONOB χρησιμο
ποιείται, από τα τέλη σχεδόν του 4ου αιώνα και σε
χρυσές εκδόσεις των επαρχιακών νομισματοκοπείων1^.
Με την αλλαγή αυτή είναι φανερό ότι η ταύτιση των
διαφόρων νομισματοκοπείων γίνεται προβληματική.
Παραπληρωματικά εικονογραφικά στοιχεία-σύμβολα,
καθώς και άλλες λεπτομερείς στη χάραξη της παρά
στασης, σε συνδυασμό με στυλιστικές διαφοροποιή
σεις και λεπτομερή μελέτη νομισματικών θησαυρών με
βεβαιωμένη προέλευση οδήγησαν σε μια σταδιακή
επίλυση αυτών των προβλημάτων. Για παράδειγμα, η
απουσία του δηλωτικού γράμματος του εργαστηρίου
και κυρίως η προσθήκη ενός δεύτερου αστερίσκου
στο πεδίο του οπισθότυπου είναι οι κύριες διαφορο
ποιήσεις των χρυσών σόλιδων της Θεσσαλονίκης από
τα αντίστοιχα νομίσματα της πρωτεύουσας, στις αρχές
του 6ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας των
αυτοκρατόρων της περιόδου 527-616/7 παρατηρού
νται αρκετές παρεκκλίσεις από τη διαφοροποίηση
αυτή και όταν το 542 η Θεσσαλονίκη καθιερώνει τον
ίδιο τύπο της πρωτεύουσας τα κριτήρια αναγνώρισης
του νομισματοκοπείου αυτού γίνονται αρκετά πολύ

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

πλοκα15. Παρόμοιες δυσκολίες προκύπτουν και με τα
άλλα επαρχιακά νομισματοκοπεία. Η υποδειγματική
παρουσίαση της πρώιμης βυζαντινής νομισματοκοπίας
(6ος-αρχές 8ου αιώνα) από τον Αυστριακό νομισματολόγο Wolfgang Hahn απέδωσε μια συστηματική κατα
γραφή των χαρακτηριστικών κάθε νομισματοκοπείου
κατά αυτοκράτορα.
Η δήλωση του νομισματοκοπείου στα χάλκινα
νομίσματα είναι σαφέστερη. Ενδεικτικά σημειώνονται οι
συντομογραφίες ορισμένων νομισματοκοπείων, όπως
CON για την Κωνσταντινούπολη, TES για τη Θεσ
σαλονίκη (Φωτ. 2α, β), ΝΙΚΟ για τη Νικομήδεια, ΚΥΖ
για την Κύζικο, ΑΝΤΙΧ για την Αντιόχεια -από το 528
THEUPO, ως Θεούπολις-, KART για την Καρχηδόνα.
Το δηλωτικό γράμμα του επιμέρους εργαστηρίου
προστίθεται συνήθως κάτω από την ένδειξη της αξίας
του νομίσματος.
Από τη μεσοβυζαντινή περίοδο (μέσα 7ου αι.1204) το μόνο γνωστό νομισματοκοπείο είναι αυτό
της πρωτεύουσας. Η περίοδος συμπίπτει με δύο δια
φορετικές φάσεις της βυζαντινής οικονομικής και κοι
νωνικής ζωής. Βασικό χαρακτηριστικό του 7ου, 8ου
και εν μέρει του 9ου αι. είναι η παρακμή των παλαιών
πρωτοΒυζαντινών αστικών κέντρων σε ολόκληρη την
αυτοκρατορία και η συρρίκνωση της νομισματικής

14. Στην προηγούμενη περίοδο η συντομογραφία των επαρχιακών νομισματοκοπείων γινόταν με Βάση το όνομα της πόλης, π.χ. TESOB για τη Θεσσαλονίκη.
15. D.M. Metcalf, 'The minting of Thessalonica in the fifth and sixth centuries and the gold currency of Illyricum and Dalmatia' στο WHahn-W.E.Metcalf (επι
μέλεια έκδοσης), Studies in Early Byzantine Gold Coinage, New York 1988, σσ. 65-109.
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κυκλοφορίας 1 ^. Αντίθετα, από τα τέλη του 9ου και τις
αρχές του 10ου αι. παρατηρείται ξαφνική ανάκαμψη.
Παλαιά αστικά κέντρα παίρνουν καινούργια πνοή ζωής
στο πλαίσιο διοικητικών ανακατατάξεων, ενώ δεν λεί
πουν και οι περιπτώσεις δημιουργίας νέων οικιστικών

Π Α Ρ Ά Γ Ω Γ Η

ΚΑΙ

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ί Α

Είκ. 2α, Β: Χάλκινο νόμισμα αξίας δέκα έξι νουμμίων του
Ιουστινιανού Α' (527-565). Στον εμπροσθότυπο απεικονίζε
ται σε κατατομή ο αυτοκράτορας και στον οπισθότυπο
σημειώνεται η αξία του νομίσματος IS=l6. Αρ. και δεξ. τα
γράμματα Α Ρ αποτελούν απροσδιόριστες συντομογραφίες.
Στο έξεργο η ένδειξη του νομισματοκοπείου TES.
Νομισματοκοπείο Θεσσαλονίκης.

κέντρων. Η έντονη χρηματική δραστηριότητα έπαιξε
πρωταγωνιστικό ρόλο στη σταθεροποίηση της νέας
κατάστασης 1 7 . Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της
αρχαίας Κορίνθου, όπου στις ανασκαφές της Αγοράς

16. D.M. Metcalf, 'How extensive was the issue of folles during the years 775-820?', Byzantion 37 (1967), σσ. 270-310.
17. V Penna, Byzantine Monetary Affairs during the 8th, 9th, 10th and 11th Centuries, DPhil Dissertation, Oxford 1990, Bodleian Library (DPhil. c. 8813-4)
και της ιδίας Ή ζωή στις βυζαντινές πόλεις της Πελοποννήσου: η νομισματική μαρτυρία (8ος-12ος αι. μ.Χ.)', Μνήμη Martin J. Price, Βιβλιοθήκη της
Ελληνικής Νομισμαηκής Εταιρείας 5, Αθήνα 1996, σσ. 195-264. English version, σσ. 265-288.
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έχουν βρεθεί 170 περίπου χάλκινα νομίσματα του
Θεόφιλου (829-842), και μόνο 23 για την περίοδο των
προηγούμενων εκατό ετών (713-829)18. Τα νομισματι
κά ευρήματα της Κορίνθου, τα οποία χρονολογούνται
από το β' μισό του 9ου αι. μέχρι και τη νομισματική
μεταρρύθμιση του Αλεξίου Ä Κομνηνού το 1092, είναι
εξαιρετικά άφθονα και υποδηλώνουν συνεχή ανοδική
τάση της νομισματικής κυκλοφορίας 19 . Παρόμοια είναι
η εικόνα και από άλλες περιοχές.
Ο μελετητής στην προσπάθεια του να αναπλά
σει τις συνθήκες και να οριοθετήσει τις προϋποθέσεις
κάτω από τις οποίες αυξήθηκε δυναμικά η διακίνηση
του Βυζαντινού νομίσματος στους παραπάνω αιώνες,
καταλήγει στην αναζήτηση εκσυγχρονισμού των διαδι
κασιών παραγωγής του νομίσματος. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο ο Michael Metcalf διατύπωσε την άποψη ότι
από τα χρόνια του αυτοκράτορα Θεόφιλου μέχρι και
τα τέλη του 11ου η παραγωγή χάλκινων νομισμάτων
από την Κωνσταντινούπολη συμπληρώθηκε με τη λει
τουργία επαρχιακών νομισματοκοπείων20. Η έλλειψη
αρχειακών πηγών αναφορικά με τη λειτουργία των

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

βυζαντινών νομισματοκοπείων, σε συνδυασμό με την
εγκατάλειψη της δήλωσης του νομισματοκοπείου στον
οπισθότυπο των κοπών, δυσχεραίνουν την έρευνα.21
Η στυλιστική ανάλυση ενός μεγάλου αριθμού
φόλλεων αυτής της περιόδου και η γεωγραφική
κατανομή τους ήταν οι δύο κύριοι άξονες της μεθόδου
Metcalf, η οποία ανεξάρτητα των συμπερασμάτων της
έδωσε νέες προοπτικές στη βυζαντινή νομισματική. Η
συγκεκριμένη μελέτη απέδωσε διάφορες στυλιστικές
ομάδες, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο μελετητή,
αντιστοιχούν σε ισάριθμα επαρχιακά νομισματοκοπεία.
Η καταγραφή άγνωστου νομισματικού υλικού από
ολόκληρη την Ελλάδα, άλλες Βαλκανικές χώρες και
την Μ. Ασία άλλαξε την εικόνα της γεωγραφικής κατα
νομής των στυλιστικών ομάδων του Metcalf, ο οποίος
είχε στηρίξει τα συμπεράσματα του κυρίως στο ανα
σκαφικό υλικό της Κορίνθου και των Αθηνών. Με βά
ση την παραπάνω έρευνα φαίνεται πιθανότερο ότι όλα
τα νομίσματα αυτής της περιόδου προέρχονται από το
ένα και μοναδικό νομισματοκοπείο της πρωτεύου-

18. D.M. Metcalf, 'Corinth in the ninth century: the numismatic evidence', Hesperia 42 (1973), σσ. 180-251.
19. D.M. Metcalf, 'Bronze coinage and city life in Central Greece circa A. D. 1000', Annual of the British School ofArchaeology at Athens 60 (1965), σο. 1-40.
Β. Πέννα, Ή νομισματική κυκλοφορία στην Κόρινθο από το 976 έως το 1204' στην υπό έκδοση από το Μ.Ι.Ε.Τ Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου (επι
μέλεια έκδοσης Α. Λαίου).
20. Metcalf, Coinage in South-eastern Europe, ό.π., σσ. 28-35 και σσ. 55-62, όπου και η παλαιότερη Βιβλιογραφία. Βλ. επίσης του ιδίου 'Monetary recession in
the Middle Byzantine period: the numismatic evidence', Numismatic Chronicle, 2001, σσ. 139-142.
21. Γύρω στο 831, το γράμμα Μ, δηλωτικό της αξίας του νομίσματος, ανηκαταστάθηκε από πολύστιγη επιγραφή με τα ονόματα και τους τίτλους του αυτοκρά
τορα και των συναυτοκρατόρων του.
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σας 22 . Μεταγενέστερα νομίσματα που αποδίδονται στο
νομισματοκοπείο της Κωνσταντινούπολης, και είναι
ωστόσο επικεκομμένα σε εκδόσεις που έχουν θεωρη
θεί προϊόντα επαρχιακού νομισματοκοπείου, ενισχύ
ουν ακόμη περισσότερο την παραπάνω άποψη. Οι
στυλιστικές ομάδες, την ύπαρξη των οποίων ουδείς
μπορεί Βέβαια να αμφισβητήσει, πιθανώς προσδιορί
ζουν διαφορετικά εργαστήρια του νομισματοκοπείου
της πρωτεύουσας ή ακόμη διαφορετικές χρονικές φά
σεις μιας συγκεκριμένης νομισματοκοπίας, στο πλαί
σιο ελέγχου της παραγωγής και της διακίνησης του
χάλκινου νομίσματος. Η υπεροχή μιας στυλιστικής
ομάδας σε ορισμένη περιοχή ίσως υποδηλώνει απο
στολή μαζικών χρηματαποστολών σε συγκεκριμένη
χρονική στιγμή, σε συνδυασμό με στρατιωτική ενίσχυ
ση ή διοικητική αναδιοργάνωση της εν λόγω περιο
χής. Το διαφορετικό Βάρος, ωστόσο, ορισμένων στυλι
στικών ομάδων δύσκολα ερμηνεύεται. Θα μπορούσε
άραγε αυτή η διαφοροποίηση να οφείλεται στη στα
διακή μείωση των τιμών σε προϊόντα καθημερινής κα
τανάλωσης ή στην ταυτόχρονη κυκλοφορία φόλλεων

Π Α Ρ Ά Γ Ω Γ Η

Κ Α Ι

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ί Α

διαφορετικού Βάρους και επομένως διαφορετικής
αξίας, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και τις
τρέχουσες τιμές των διαφόρων προϊόντων 23 ;
Παρόμοια προβλήματα εντοπισμού επαρχιακών
νομισματοκοπείων προκύπτουν και για την περίοδο
των Κομνηνών. Η ιχνηλάτηση τυχόν επαρχιακών νομι
σματοκοπείων γίνεται με Βάση τις εικονογραφικές,
στυλιστικές και κατασκευαστικές διαφοροποιήσεις των
νομισματικών εκδόσεων μιας συγκεκριμένης Βασι
λείας, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική κατανομή
τους, τα τρέχοντα ιστορικά γεγονότα και τις γενικότε
ρες πολιτικές τάσεις της κάθε εποχής. Με Βάση τα
παραπάνω κριτήρια, ο Hendy θεωρεί ότι στα χρόνια
της δυναστείας των Κομνηνών και συγκεκριμένα κατά
τη διάρκεια της Βασιλείας του Αλεξίου Ä Κομνηνού
λειτούργησε το νομισματοκοπείο της Θεσσαλονίκης,
το οποίο, με κάποια μικρά διαλείμματα, συνέχισε την
παραγωγή του μέχρι τα τέλη του 12ου αιώνα. Η ΘήΒα
ή η Κόρινθος προτείνονται επίσης ως έδρες ενός δεύ
τερου επαρχιακού νομισματοκοπείου κατά την ίδια πε
ρίοδο, ιδιαίτερα για την κοπή μικρών νομισματικών
υποδιαιρέσεων (τεταρτηρών) 2^. Ωστόσο, και στην

22. Penna, Byzantine Monetary Affairs during the 8th, 9th, 10th and 11th Centuries, ό.π., και της ιδίας Βυζαντινό νόμισμα: μέσο συναλλαγής και έκφραση
αυτοκρατορικής προπαγάνδας, ό.π.
23. Κατά την περίοδο της βασιλείας του Θεόφιλου στην Κόρινθο και στη Θήβα κυκλοφορούν σχεδόν αποκλειστικά φόλλεις δύο συγκεκριμένων στυλιστικών
ομάδων, το θεωρητικό βάρος των οποίων είναι μικρότερο από το βάρος άλλων ομάδων που απουσιάφυν παντελώς από την περιοχή. Οι στυλιστικές αυτές
ομάδες έχουν ωστόσο εντοπιστεί και σε άλλα μέρη της αυτοκρατορίας, όπως στην ίδια την πρωτεύουσα, στη Μ. Ασία, στα Βαλκάνια, ακόμη και στη μακρι
νή Γεωργία. Η σχεδόν αποκλειστική κυκλοφορία τους στην Κόρινθο και γενικά στην Πελοπόννησο και στην Κεντρική Ελλάδα πιθανώς είναι ενδεικτική
για ένα χαμηλότερο κόστος ζωής στην περιοχή από ό,τι σε άλλες περιοχές.
24. Μ. Hendy, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton OaL· Collection and in the Whittemore Collection, τ. 4/1, Washington D.C. 1999, σσ. 129-131
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περίπτωση αυτή έχουν διατυπωθεί διαφορετικές από
ψεις 2 ''.
Η λειτουργία του νομισματοκοπείου της Τραπε
ζούντας, πολύ πριν την ίδρυση της ομώνυμης αυτο
κρατορίας από μέλη της οικογένειας των Μεγαλοκομνηνών το 13ο αι., φαίνεται περισσότερη πιθανή.
Έχει προταθεί από τον Bendali ότι η εμφάνιση της
νομισματοκοπίας της Τραπεζούντας θα μπορούσε να
τοποθετηθεί στα πρώτα χρόνια της Βασιλείας του Αλε
ξίου Α' (1081-1118). Πέρα από την άποψη αυτή γεγο
νός είναι ότι, στις αρχές του 12ου αι., ο επαναστάτης
Θεόδωρος Γαβράς εγκατέστησε στη συγκεκριμένη
πόλη το νομισματοκοπείο του 2( \ Η πόλη φαίνεται ότι
διατήρησε την παράδοση και μετά την απομάκρυνση
των Γαβράδων. Σπάνιες κοπές του Ανδρόνικου Α
Κομνηνού27 και Ισαακίου Β' Αγγέλου28 πιθανόν απο
τελούν την παραγωγή του επαρχιακού νομισματοκο
πείου της Τραπεζούντας.
Η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους
Λατίνους το 1204 είχε ως αποτέλεσμα τον κατακερμα
τισμό της αυτοκρατορίας σε διάφορα βασίλεια ή δε

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ
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σποτάτα. Στις πρωτεύουσες των βυζαντινών αυτών
κρατών της διασποράς εγκαθίστανται ανεξάρτητα νομι
σματοκοπεία, όπως για παράδειγμα στη Νίκαια, στη
Μαγνησία, στην Άρτα, και βέβαια στη Θεσσαλονίκη
και την Τραπεζούντα. Τα νομισματοκοπεία της αυτο
κρατορίας της Νίκαιας (Νίκαια, Μαγνησία) διατήρη
σαν σε μεγάλο Βαθμό την κομνήνεια παράδοση αναφο
ρικά με την εικονογραφία των εκδόσεων τους, ενώ της
Άρτας και κυρίως της Θεσσαλονίκης σταδιακά υιοθέ
τησαν και καινούργιους τύπους εμπνευσμένους από
τοπικές παραδόσεις και λατρείες2^. Το νομισματοκο
πείο της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας σχεδόν
ταυτόχρονα με την αυτόνομη λειτουργία του διαφορο
ποιήθηκε όχι μόνο εικονογραφικά αλλά και ως προς
την τεχνοτροπία χάραξης των σφραγίδων.
Κατά την Παλαιολόγεια περίοδο η Κωνσταντι
νούπολη αποτέλεσε το κύριο νομισματοκοπείο της
αυτοκρατορίας. Η Θεσσαλονίκη συνέχισε τη λειτουρ
γία του τοπικού νομισματοκοπείου τουλάχιστον μέχρι
τα χρόνια του Μανουήλ Β' Παλαιολόγου (1391-1425),
μολονότι η δραστηριότητα του φαίνεται να έχει συρρι-

25. Ενδεικτικά βλ. Μ. Metcalf, 'Mint activity in Byzantine Thessaloniki', To νόμισμα στο Μακεδόνικο χώρο (=ΟβολόςΛ, 2000), σσ. 178-179.
26. S. Bendali, 'The mint of Trebizond under Alexius I and the Gabrades', Numismatic Chronicle, 1977, σσ. 126-136.
27. Β. Πέννα, 'Ανδρόνικος Α' Κομνηνός: νομισματικά παραλειπόμενα' στο Χαρακτήρ (=Αφιέρωμα στη Μάντω Οικονομίδου), Αθήνα 1996, σσ. 231-240.
28. S. Bendali, 'The coinage of Trebizond under Isaac II (A.D.1185-95). Wìthanote on an unfinished byzantine die', American Numismatic Society Museum
Notes 24 (1979), σσ. 213-217. Βλ. επίσης Hendy όπ.π. (υποσημ. 23), σσ. 131-132.
29. Ενδεικτικά βλ. Β. Πέννα, Ή απεικόνιση του αγ. Δημητρίου σε νομισματικές εκδόσεις της Θεσσαλονίκης: μεσοβυζαντινή και ύστερη Βυζαντινή περίοδος',
Το νόμισμα στο Μακεδόνικο χώρο (=00ολόςΛ, 2000), σσ. 195-210.
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κνωθεί ήδη από τα μέσα του 14ου αι. 30 . Άλλα μι

του 3ου αι. καθιερώνεται στις περισσότερες νομισμα

κρότερα νομισματοκοπεία ίσως λειτούργησαν περιστα

τικές εκδόσεις η αναγραφή δηλωτικών γραμμάτων του

σιακά, αλλά ο χαρακτήρας και ο γεωγραφικός προσ

νομισματοκοπείου και των επιμέρους εργαστηρίων.

διορισμός τους παραμένει θέμα συζητήσεων. Η λει

Από τα τέλη του 5ου αι. παρατηρείται εξέλιξη στον

τουργία ωστόσο του νομισματοκοπείου της Φιλα

τρόπο ελέγχου της ετήσιας παραγωγής του χάλκινου

δέλφειας στα χρόνια του Ανδρόνικου Β' (1282-1328)

νομίσματος, η κοπή του οποίου δεν προστατευόταν,

31

φαίνεται ιδιαίτερα πιθανή .

όπως των χρυσών νομισμάτων, από ειδικές νομοθετι
κές διατάξεις. Σημειώνονται εναλλαγές διακοσμητικών
στοιχείων πάνω από το δηλωτικό γράμμα της νομισμα

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΩΝ:
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

τικής αξίας του οπισθότυπου ή και εκατέρωθεν αυτού.
Μετά το 537 (=12ο έτος βασιλείας Ιουστινιανού) χα
ράσσεται επίσης και το έτος βασιλείας που συντελεί
ται η συγκεκριμένη κοπή (Φωτ. 3α, β).
Από τον 9ο αι. και εξής παρουσιάζεται μια

Έχει ήδη επισημανθεί η έλλειψη αρχειακών πληροφο

τάση επαναφοράς παρόμοιου συστήματος, δεδομένου

ριών για τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των

ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι στυλιστικές ομά

βυζαντινών νομισματοκοπείων. Η γνώση μας για τα

δες που έχουν εντοπιστεί στα χάλκινα νομίσματα της

θέματα αυτά εμπλουτίζεται σχεδόν αποκλειστικά από

περιόδου πιθανώς προσδιορίζουν διαφορετικά εργα

τα ίδια τα νομίσματα. Για παράδειγμα, ενδείξεις απο

στήρια ή ακόμη διαφορετικές χρονικές φάσεις του

τυπωμένες πάνω στην επιφάνεια των νομισμάτων

νομισματοκοπείου, στο πλαίσιο ελέγχου της παραγω

υποδηλώνουν ότι οι διαδικασίες του ελέγχου παραγω

γής και της διακίνησης του χάλκινου νομίσματος. Τα

γής ήταν ιδιαίτερα συστηματικές. Ήδη από τα μέσα

διακοσμητικά θέματα που προστίθενται πάνω και κάτω

30. Ph. Grierson, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, τ. 5/1, Washington D.C. 1999, σσ.
59-61. Βλ. επίσης Ι. Μότσιανος, Μ. Πολυχρονάκη, 'Τύπος παλαιολόγειου νομίσματος της συλλογής της 9ης ΕΒΑ με παράσταση του μαρτυρίου του αγίου
Δημητρίου', Το νόμισμα στο Μακεδόνικο χώρο (=Οβολός4, 2000), σσ. 21 -231.
31. Grierson, ό.π. (υποσημ. 29), σσ. 61-62.
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Εικ. 3α, ß: Φόλλις Ιουστινιανού Α'.
Στον οπισθότυπο, αρ. και δεξ. από το δηλωτικό γράμμα της
αξίας του νομίσματος Μ (=40 νούμμια), αναγράφεται το έτος
Βασιλείας του συγκεκριμένου αυτοκράτορα
(ΧΠ=12ο: 538/9). Το γράμμα Δ, κάτω από το Μ δηλώνει
το εργαστήριο του νομισματοκοπείου. Στο έξεργο η ένδειξη
του νομισματοκοπείου CON.
Νομισματοκοπείο Κωνσταντινούπολης.
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από τη θρησκευτική επιγραφή της οπίσθιας όψης των
ανώνυμων φόλλεων της ομάδας Α2 (976-1030/35) και
των αργυρών κοπών του 10ου και 11ου αι. φαίνεται
ότι αποτελούν με τη σειρά τους μυστικά σύμβολα
ελέγχου μιας συγκεκριμένης σειράς εκδόσεων (Φωτ.
4α, ß και 5α, β). Την ίδια ερμηνεία επιδέχονται και οι
μικρές εικονογραφικές αποκλίσεις στα χρυσά νομί
σματα του Βασιλείου Β', οι οποίες αφορούν στην από
δοση και διακόσμηση του φωτοστέφανου του Ιησού,
του αυτοκρατορικού ενδύματος και του τ ύ π ο υ του
πατριαρχικού σταυρού που κρατούν ανάμεσα τους οι
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Εικ. 4α, Β: Ανώνυμοι ψάλλεις της ομάδας Α2 (9761030/35). Ο διαφορετικός τρόπος απόδοσης του φωτο
στέφανου του Ιησού και του Ευαγγελίου στον εμπροσθότυπο των τριών αυτών εκδόσεων και τα διαφορετικά δια
κοσμητικά στοιχεία που διακρίνονται πάνω και κάτω από
τη θρησκευτική επιγραφή των οπισθότυπων (Ιησούς
Χριστός Βασιλεύς Βασιλευόντων), πιθανότατα αποτελούν
διακριτικά σύμβολα της κάθε σειράς στο πλαίσιο ελέγ
χου της παραγωγής.

κ i

J

Π Α Ρ Ά Γ Ω Γ Η

•

Κ Α Ι
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Εικ. 5α, ß:

δύο συναυτοκράτορες^2 (Φωτ. 6α, β). Παρόμοιες πα

Μιλιαρήσιον Ιωάννη Τζιμισκή (969-976).

ρατηρήσεις έχουν γίνει και για τη νομισματοκοπία του
12ου αι.33
Κατά τον 13ο και πρώιμο 14ο αι. τα υπέρπυρα
αλλά και οι ασημένιες και οι χάλκινες νομισματικές
εκδόσεις εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία παραπληρωματι
κών συμβόλων, όπως σταυρούς, αστερίσκους, γράμμα
τα, μονογραφήματα, fleur de lis, τα οποία υποδηλώ
νουν πολύπλοκο σύστημα νομισματοκοπίας σε μια
περίοδο μάλιστα κατά την οποία η εμπλοκή ιδιωτών

32. V. Penna, Μ. Borboudakis, 'The Ayies Paraskies/1962 hoard', Revue Numismatique, 1999, σσ. 195-198, όπου και η παλαιότερη Βιβλιογραφία.
33. Hendy, ό.π. (υποσημ. 23), σο. 96-126.
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!

Wit\ìs

Εικ. 6α, ß:
Χρυσοί σόλιδοι της συμβασιλείας Βασιλείου Β'
και Κωνσταντίνου Η' (976-1025).
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Ι Σ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ

Εικ. 7α, ß: Υπέρπυρον Ανδρόνικου Β'
και Μιχαήλ Θ' (1295-1320). Στον εμπροσθότυπο αρ.
και δεξ. από τη δεδομένη Θεοτόκο διακρίνονται αστερίσκοι
και τα γράμματα Κ-Ν.

Μ Ο Ν Α Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Α Δ Α

στην έκδοση νομισμάτων δεν μπορεί να αποκλειστεί
(Φωτ. 7α, β). Πολλοί μελετητές

ερμηνεύουν τα

σύμβολα των παλαιολόγειων νομισμάτων ως δηλωτικά
των αρχικών των υπεύθυνων υπαλλήλων του νομισμα
τοκοπείου, όπως συνέβαινε και στη σύγχρονη Βενετία,
ενώ άλλοι τα θεωρούν απλώς μυστικά σύμβολα
ελέγχου της νομισματικής παραγωγής 34 . Επίσης έχει
διατυπωθεί η άποψη ότι τα σύμβολα άλλαζαν κάθε
τέσσερις μήνες δεδομένου ότι πολλές στρατιωτικές
πληρωμές, κατά τον 13ο και τις αρχές του 14ου αι.,
πραγματοποιούνταν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ο

34. Grierson, ό.π. (υποσημ. 29), σσ. 55-57, όπου και η παλαιότερη Βιβλιογραφία.
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πρακτικός ρόλος των συμβόλων, ο αριθμός των

Στους πρώτους αιώνες της αυτοκρατορίας τα

οποίων όλο και πληθαίνει, παραμένει ωστόσο ελκυστι

νομισματοκοπεία υπάγονταν, όπως και στην περίοδο

κή αναζήτηση.

της Τετραρχίας, στη δικαιοδοσία του Κόμητος των Ιε

Η αριθμητική προσέγγιση της νομισματικής
παραγωγής είναι μάλλον δύσκολη. Τέτοια προβλήματα
έχουν ιδιαίτερα απασχολήσει τον Βρετανό νομισματολόγο Hendy, οι προσεγγίσεις του οποίου όμως κινού
νται περισσότερο στην ερμηνεία των πηγών και ως εκ
τούτου εντάσσονται στην ιστορική επιστήμη^. Εκτός

ρών Παροχών {Comes Sacrarum Largitionunï) και συνε
πώς οι υπεύθυνοι λειτουργίας τους, οι

procurators

monetarum, ανήκαν στο προσωπικό της συγκεκριμένης
αυτοκρατορικής υπηρεσίας. Σε κείμενα τα οποία πραγ
ματεύονται την ιεραρχία της αυτοκρατορικής αυλής και
της διοίκησης, όπως για παράδειγμα στο Κλητορολόγιο του Φιλόθεου του 9ου αι., ο άρχων της χαραγής,

από τις γραπτές πηγές υπάρχει και η νομισματική

ο προϊστάμενος δηλαδή του νομισματοκοπείου συμπε

μαρτυρία, η οποία μπορεί να διαφωτίσει αρκετές πτυ

ριλαμβάνεται στην υπηρεσία του χαρτουλάριου του

χές της οικονομίας. Ο Michael Metcalf, ένας από τους

βεστιαρίου, ο οποίος ήταν αρμόδιος για τη φύλαξη

πρωτοπόρους αυτής της προσέγγισης, έχει προβεί σε

κρατικών πολύτιμων αντικειμένων. Το συγκεκριμένο

διάφορους ενδεικτικούς υπολογισμούς με τη βοήθεια

σχήμα φαίνεται ότι διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της

των νομισμάτων και των μαθηματικών. Για παράδειγμα,

αυτοκρατορίας38.

προτείνει μια παραγωγή 6.000.000 σολίδων για την
περίοδο 914-959, ενώ για την περίοδο της βασιλείας
του Αλεξίου Α', μετά τη μεταρρύθμιση του 1092,
8.000.000-10.000.000 υπερπύρων36. Νεότεροι μελετη
τές έχουν προτείνει διαφορετικούς τρόπους υπολογι
σμού της νομισματικής παραγωγής 37 .

Σε κάθε νομισματοκοπείο υπήρχαν οι χαράκτες οι
οποίοι κατασκεύαζαν τις μήτρες των νομισμάτων και οι
νομισματοκόποι. Τα Βυζαντινά νομίσματα δεν μπορούν
βέβαια να συγκριθούν καλλιτεχνικά με τα αρχαία
ελληνικά, τα οποία διακρίνονται από δεξιοτεχνία και
λεπτότητα στη χάραξη και την απόδοση των ανατομικών

35. Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy, ό.π., σσ. 157-299. Βλ. επίσης W. Treadgold, The Byzantine State Finances in the Eighth and Ninth
Centuries, New York 1982.
36. Metcalf, Coinage in South-eastern Europe, ό.π., α. 46 και σ. 109.
37. W. Esty, 'Estimation of the size of a coinage: a survey and comparison of methods' Numismatic Chronicle, 1986, σσ. 185-215. Βλ. επίσης, Metcalf,
'Monetary recession in the middle byzantine period', ό.π., σ. 119 και υποσημ. 24 και 25.
38. Hendy, ό.π. (υποσημ. 23), σσ. 97-98 και Grierson, ό.π. (υποσημ. 29), σ. 55.
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λεπτομερειών. Το Βυζαντινό νόμισμα, για να καλύψει τις
ανάγκες μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, κοβόταν σε μεγά
λες ποσότητες και συνεπώς η χάραξη των σφραγίδων
απαιτούσε την απασχόληση μεγάλου αριθμού χαρακτών.
Η χάραξη γινόταν μάλλον μηχανικά και στην περίπτωση
αυτοί οι καλύτεροι τεχνίτες μπορούσαν να προσφέρουν
την έμπνευση και δεξιοτεχνία τους σε άλλους τομείς
της μικροτεχνίας και μικρογλυπτικής. Για τα χρυσά
νομίσματα πιθανόν χρησιμοποιούνταν ικανότεροι χαρά
κτες, ενώ για αναμνηστικές κοπές ταλαντούχοι αυτοκρα
τορικοί καλλιτέχνες. Στο προσωπικό του νομισματο
κοπείου υπήρχαν πολλές άλλες ειδικότητες. Για παρά
δειγμα, στο Κλητορολόγιο του Φιλόθεου συναντούμε
τον άρχοντα του χρυσοχείου, τον υπεύθυνο δηλαδή
υπάλληλο για το λιώσιμο των μετάλλων. Αλλού συνα
ντούμε τον χρυσοεψητή, ο οποίος κατά τον Ν. Οικονομίδη ταυτίζεται με τον άρχοντα του χρυσοχείου και το
αξίωμα του ζυγοστάτου, του ελεγκτή της ποιότητας και
του βάρους των νομισμάτων39.
Τα πέταλα των χρυσών και αργυρών νομισμάτων,
καθώς και αυτά από ήλεκτρον, κατασκευάζονταν κυρίως
με τη μέθοδο al pezzo. Κάθε πέταλο, πριν ακόμη κτυπη
θεί, ζυγιζόταν προσεκτικά και επιδεχόταν διορθωτικές

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

παρεμβάσεις, λειάνσεις ή κάτι παρόμοιο, μέχρι να απο
κτήσει το καθορισμένο βάρος του. Η μέθοδος al marco,
η κατασκευή δηλαδή συγκεκριμένου αριθμού πετάλων
από τμήμα μετάλλου με δεδομένο βάρος εφαρμοζόταν
για τα χάλκινα και χαλκάργυρα νομίσματα40.
Ο τρόπος παρασκευής των πετάλων θα γινόταν
μάλλον με τη χύτευση του μετάλλου σε διάφορες κυ
κλικές μήτρες. Η έλλειψη αρχαιολογικής μαρτυρίας
δεν μας επιτρέπει προς το παρόν να αποφανθούμε με
βεβαιότητα για τον τύπο των μητρών χύτευσης, δηλαδή
αν ήταν κλειστές ή ανοιχτές με ημισφαιρικές κοιλότη
τες, ανεξάρτητες ή συνδεόμενες μεταξύ τους με λεπτά
στελέχη. Οι κλειστές πήλινες μήτρες που έφερε στο
φως η αρχαιολογική σκαπάνη στην Αρχαία Αγορά της
Θεσσαλονίκης και οι οποίες χρονολογικά ανάγονται
στην περίοδο της Τετραρχίας (τέλος 3ου-αρχές 4ου
αι.) προσφέρουν μια τρίτη εναλλακτική λύση. Τα πέτα
λα, μετά τη χύτευση, ενώνονταν μεταξύ τους σε επαφή
και σχημάτιζαν ορμαθούς άμορφων κερμάτων, τα οποία
αποχωρίζονταν μετά από το σφράγισμα τους. 41 Δεν
είναι αμελητέες βέβαια και οι περιπτώσεις που η δια
δικασία κατασκευής πετάλων, κυρίως χάλκινων, συντό
μευε με τη μέθοδο της επικοπής. Κατά τον 7ο αιώνα,

39. Βλ. Ν. Oikonomides, Les listes de Préséance Byzantines des IXe et Xe siècles, Paris 1972, σσ. 315,316,317. Βλ. και στις οικείες λέξεις στον Hendy, Studies
in the Byzantine Monetary Economy, ό.π.
40. Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy, ό.π. σσ. 329-330 και του ιδίου ό.π. (υποσημ. 23), σσ. 121-122.
41. Γ. Βελένης, 'Νομισματοκοπείο στην αρχαία Αγορά της θεσσαλονίκης' στο Χαρακτήρ (=Αφιέρωμα στη Μάντω Οικονομίδου), Αθήνα 1996, σσ. 49-60, όπου
και σχετική Βιβλιογραφία για τις τεχνικές κατασκευής πετάλων.
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αλλά και πολύ αργότερα, τον 10ο και 11ο αιώνα, παρα
τηρείται εκτεταμένη επαναχρησιμοποίηση πρωιμότερων
νομισμάτων για την κοπή νέων. Τα νομίσματα αυτά είτε
δεν είχαν προλάβει να απομακρυνθούν από το νομι
σματοκοπείο ή αποτελούσαν προϊόν απόσυρσης. Τις
περισσότερες φορές το στάδιο εξάλειψης του προγε
νέστερου τύπου, με τη μέθοδο προφανώς της λείαν
σης, δεν γινόταν με απόλυτη επιτυχία, έτσι ώστε ο
προϋπάρχων τύπος να είναι διακριτός.
Πενιχρές είναι οι γνώσεις μας για τις κτιριακές
εγκαταστάσεις των βυζαντινών νομισματοκοπείων 42 .
Στην Κωνσταντινούπολη εικάζεται ότι οι εγκαταστά
σεις για την κοπή χρυσών και αργυρών νομισμάτων
δεν συνυπήρχαν με αυτές των χάλκινων εκδόσεων43. Η
μόνη περιγραφή που διαθέτουμε για το κεντρικό νομι
σματοκοπείο της πρωτεύουσας, στο Μεγάλο Παλάτιο 44 , προέρχεται από τον Νικήτα Χωνιάτη και τον
Νικόλαο Μεσαρίτη. Ο πρώτος στην περιγραφή των
γεγονότων της λαϊκής εξέγερσης εναντίον του Ανδρό
νικου Α' Κομνηνού το 1185, μας πληροφορεί ότι το
οργισμένο πλήθος εισέβαλε στο Παλάτι και άρπαξε
όσα χρήματα βρέθηκαν στο νομισματοκοπείο (παρά
τοις Χρυσιοπλυσίοις)4^.

Π Α Ρ Ά Γ Ω Γ Η

Κ Α Ι

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ί Α

Οι πληροφορίες του Μεσαρίτη, στην εξιστόρη
ση της επανάστασης του Ιωάννου Κομνηνού του Παχύ
το 1201, είναι λεπτομερέστερες και περισότερο δραματικές4^. Στη ροή των γεγονότων ο συγγραφέας πε
ριγράφει τους εργάτες που απασχολούνταν στα εργα
στήρια του Βασιλικού νομισματοκοπείου, των θησαυροτύπων των βασιλικών, οι οποίοι είχαν επιφορτιστεί
να χαράζουν στα νομίσματα τη μορφή του θεανθρώ
που, καθώς και το πρόσωπο του ηγεμόνα, τον θεαν
θρώπου το μόρφωμα συν τφ τοΰ κρατούντος εϊδει βασιλικώς ένχαράττειν τφ κερματι. Κρυμμένοι στα σκοτεινά
διαμερίσματα δούλευαν ακατάπαυστα τη σφύρα και
τον άκμονα. Είχαν μεταφερεθεί εκεί από τα περίχωρα
της πόλης και δούλευαν μήνες και χρόνια χωρίς να
δουν το φως της ημέρας και του ήλιου, κάτω από
συνθήκες ιδιαίτερα δυσμενείς. Με μαυρισμένα ρούχα,
σκονισμένοι μέχρι τα πόδια, είχαν αλλοιωμένα πρό
σωπα και δεν μπορούσαν καλά-καλά να αναπνεύσουν.
Ο Μεσαρίτης περιγράφει επίσης ότι τα διαμερίσματα
έμοιαζαν με τον χρυσοφόρο Πακτωλό ποταμό και ότι
από εκεί το χρυσάφι μετά τη χάραξη του διασκορπιζό
ταν στην υφήλιο. Ο όχλος που γνώριζε ότι ο χρυσός
ήταν συσσωρευμένος στους συγκεκριμένους χώρους
έσπασε τις πόρτες και άρχισε να αρπάζει τα κέρματα. Ο

42. Για τις εγκαταστάσεις του υστερορωμαϊκού νομισματοκοπείου της Θεσσαλονίκης (τέλη 2ου αι.-τέλη 4ου αι.) βλ. Βελένης, ό.π., σ. 49 και υποσημ. 1.
43. Hendy, όπ.π. (υποσημ. 23), σσ. 109-111 και σσ. 128-129. Βλ. επίσης Grierson, ό.π. (υποσημ. 29), σ. 58.
44. Για τις διάφορες ονομασίες του κεντρικού νομισματοκοπείου στο Μεγάλο Παλάτιον βλ. Hendy, ό.π. (υποσημ. 23), σ. 128 και υποσημ. 4.
45. Nicetas Chômâtes, Historia, εκδ. van Dieten, I, σ. 347.
46. A. Heisenberg (επιμέλεια έκδοσης), Die Palastrevolution desJohannes Komnenos, Würzburg 1907.
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Αιθίοπας εργάτης που εξιστόρησε με κάθε λεπτομέρεια
τα συμβάντα κατάφερε να μεταδώσει στον Μεσαρίτη με
γάλη ανησυχία και κείνος με τον φόβο μην καταστρα
φεί ο ναός της Θεομήτορος βγήκε ατημέλητος στον
δρόμο με σκοπό να δώσει νουθεσίες για ηρεμία και
ειρήνευση.
Στην ηθογραφική περιγραφή του Μεσαρίτη έρχε
ται να προστεθεί και η πενιχρή αρχαιολογική μαρτυρία.
Λόγος γίνεται για το στενόμακρο κτήριο που εντόπισαν
οι Εγγλέζοι στις ανασκαφές του Μεγάλου Παλατιού, ΒΔ
μιας εκκλησίας αφιερωμένης στην Παναγία την Προ
σευχή47. Το κτήριο έσωζε επτά πεσσούς οι οποίοι στή
ριζαν ισάριθμα τόξα. Η ανωδομή του κτιρίου, όπως
συμπέραναν οι ανασκαφείς, κυρίως από τη μελέτη της
κεραμικής, πρέπει να καταστράφηκε κατά τον 12ο αι.
Στη γύρω περιοχή εντοπίστηκε στρώμα με απορρίματα
του νομισματοκοπείου πάχους 0,50. Περιείχε κονιορτο
ποιημένο κάρβουνο, κομμάτια από το χωνευτήριο, άμμο
λείανσης, τρίποδες και κυρίως σημαντική ποσότητα
ελασμάτων ορείχαλκου, πιθανότατα υπολείμματα από
την κατασκευή νομισματόμορφων πετάλων.

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΤΙΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

γικά υπολείμματα μιας ανασκαφής που ελάχιστα πράγ
ματα άφησε πίσω της, συνειρμικά έρχονται στον νου
τα λόγια του αξιωματούχου του Νικηφόρου Β' Φωκά
προς τον Λιουτπράνδο της Κρεμόνας: «Με το νόμισμα
μας είμαστε τόσο δυνατοί που θα μπορούσαμε να ενώ
σουμε όλα τα έθνη εναντίον του βασιλιά σου και να
τον συνθλίψουμε σαν πήλινο αγγείο, σε τέτοιο Βαθμό
που έτσι και σπάσει δεν θα μπορέσει ποτέ πια να συγκοληθεί» και ακόμη τα μεταγενέστερα λόγια του Ψελ
λού (Δύο τοίνυν τούτων την 'Ρωμαίων συντηρούντων
ήγεμονίαν, αξιωμάτων φήμη και χρημάτων...} και πάνω
από όλα τη διαπίστωση του μοναχού εμπόρου Κοσμά
Ινδικοπλεύστη που περιγράφει τον 6ο αι. το βυζα
ντινό νόμισμα ως θείο δώρο και το χαρακτηρίζει ως
διεθνή νομισματική μονάδα της εποχής του, κατάλλη
λης για τη διεκπεραίωση μεγάλων εμπορικών συναλ
λαγών: «Έτερον δέ σημεϊον δυναστείας των 'Ρωμαίων δ
αυτοίς κεχάρισται ό Θεός, λέγω δη δη εν τφ νομίσματι
αυτών εμπορεύονται πάντα τα έθνη καί εν παντί τόπω απ'
άκρου γης εως άκρου γης δεκτόν εστί, θαυμαζόμενον
παρά παντός ανθρώπου καί πάσης βασιλείας, όπερ ετέρα
βασιλεία ούχ υπάρχει το τοιούτο». Η πολύ μεταγενέστε
ρη κατάθεση του Μεσαρίτη δείχνει ότι ακόμη και στα
τέλη του 12ου αιώνα το βυζαντινό νόμισμα είχε κύρος
και δύναμη ... ες άπασαν εγκεχαραγμένος διασκίδναται
την ύφ' ηλιον.

Με την κομμένη ανάσα των εργατών, την οποία περι
γράφει αρκετά ζωηρά ο Μεσαρίτης, με τα αρχαιολο-

47. The Great Palace of the Byzantine Emperors, being a First Report on the Excavations carried out in Istanbul on behalf of the Walker Trust ( The University of
St. Andrews 1935-1938), London 1947, σ. 2 και σ. 25.
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ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΎΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΎΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ
ΧΩΡΟΥ (15ος-18ος α,)
ΕΥΤΥΧΊΑ Δ. ΛΙΑΤΑ
Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ΕΙΕ

Η οθωμανική κυριαρχία, της οποίας η έναρξη,
συμβατικά και συμβολικά, ορίζεται στα 1453 -χρονολο
γία ορόσημο- στον χώρο που σήμερα αποτελεί το
ελληνικό κράτος, δεν υπήρξε ούτε γενικευμένη και
ταυτόχρονη ούτε ομοιόμορφη. Έτσι, ως το άλλο,
επίσης συμβατικό χρονικό ορόσημο της νεότερης
ελληνικής ιστορίας, το 1821, εκτός από τις περιοχές
που εξαρχής δέχτηκαν και ως το τέλος παρέμειναν
στην οθωμανική κατοχή, άλλες περιοχές συνέχισαν να
τελούν κάτω από τη βενετική κυριαρχία (Ιόνια νησιά)
και άλλες να περνούν διαδοχικά από τη μια κυριαρχία
στην άλλη (Μοριάς, Κρήτη, νησιά Αιγαίου).
Τούτο σημαίνει -όσον αφορά τη νομισματική
κυκλοφορία- ότι η φύση της κάθε κατάκτησης ως ένα
σημείο μόνο ήταν υπεύθυνη και πέτυχε να επιβάλει
την επικράτηση του ενός ή του άλλου νομίσματος,
καθεμιά του δικού της -εξυπακούεται- νομίσματος. Το
εμπόριο, οι συναλλαγές, κύριο μέσο των οποίων είναι

το νόμισμα, έχουν τους δικούς τους κανόνες, τη δική
τους δυναμική που ξεπερνάει τα όποια γεωγραφικά
όρια και αγνοεί τους θεσμικούς καταναγκασμούς, επι
βάλλοντας έτσι τη δική του οικονομική λογική.
Το χρήμα, απαραίτητο συστατικό οποιασδήποτε
εξελιγμένης κοινωνίας, δεν θα μπορούσε να αποτελέ
σει εξαίρεση για την οθωμανική αυτοκρατορία, η
οποία στηρίχθηκε και επέζησε τόσους αιώνες χάρη
ακριβώς σ' ένα διοικητικό και δημοσιονομικό σύστη
μα, όπου το χρήμα ήταν αναγκαίο και έντονα παρόν
και μάλιστα με πολλαπλούς ρόλους: ως γενικό ισοδύ
ναμο αξιών, ως εμπόρευμα ισότιμο με οποιοδήποτε
άλλο, ως αγαθό αποθησαυρισμού, εκδυόμενο τη νομι
σματική του ιδιότητα.
Στην περίοδο στην οποία αναφερόμαστε εδώ,
τα διάφορα νομίσματα έχουν τοπική και χρονική διά
χυση τέτοια που μας επιτρέπει αδρομερώς μόνο να
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Εικ. 1 : Οθωμανικά νομίσματα της περιόδου
Μουσταφά Γ' (1757-1774):
Χρυσό altum (αριστερά κάθετα),
ασημένιο γρόσι (επάνω οριζόντια),
ασημένιος παράς (κάτω οριζόντια).

μιλάμε για ζώνες -και λιγότερο για ε π ο χ έ ς - τούτου ή
εκείνου του νομίσματος. Σε μια προσπάθεια πάντως
ενός χωροχρονικού π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ο ύ - π ο λ ύ γενικού,
πολύ σχηματικού- θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα
οθωμανικά νομίσματα, καθώς είναι αυτονόητο, έχουν
μεγαλύτερη

κυκλοφορία

στις

τουρκοκρατούμενες

περιοχές, τα βενετσιάνικα καταβάλλεται μέριμνα από
τις Αρχές να επιβληθούν στις βενετικές κτήσεις με
τάση ταυτόχρονα να επεκταθούν και στις οθωμανικές,
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ενώ τα νομίσματα των άλλων ευρωπαϊκών κρατών
έχουν ευκολότερη διείσδυση και βρίσκουν απρόσκο
πτη και γενικότερη αποδοχή τόσο στις βενετοκρατού
μενες όσο και στις τουρκοκρατούμενες ζώνες.
Η νομισματική κατάσταση που βρήκαν οι
Οθωμανοί στις ελληνικές περιοχές που κατέκτησαν
ήταν μια απίστευτη πανσπερμία χρυσών, αργυρών και
χάλκινων δυτικών νομισμάτων, αποτέλεσμα των φρά
γκικων κυριαρχιών και των εμπορικών συναλλαγών
μεταξύ Δύσης κι Ανατολής, επικοινωνίας που εντάθηκε
ιδιαίτερα από την εποχή των Σταυροφοριών. Με τη
δημιουργία στην Ανατολή των διάφορων φράγκικων
κρατιδίων και ηγεμονιών υπήρξε αφενός αθρόα εισα
γωγή από ευρωπαϊκά νομίσματα των κυριάρχων κι
αφετέρου νομισματοκοπή επιτόπου πλήθους νέων
κερμάτων, τα οποία παράλληλα με τα βυζαντινά (υπέρπυρα, βυζάντια, κωνσταντινάτα, κομνηνάτα, μανοηλάτα,
παλαιολογάτα, τραχέα, δουκάτα, άσπρα, κεράτια, δηνά
ρια κ.ά.), κατάλοιπα της καταλυθείσας αυτοκρατορίας
και σε περιορισμένη οπωσδήποτε κλίμακα, συνέχιζαν
να κυκλοφορούν όχι μόνο στις περιοχές των συγκε
κριμένων κρατιδίων, αλλά ευρύτερα σε όλο τον χώρο
της Ανατολής. Εξάλλου, φορτία ολόκληρα ασημένιων
νομισμάτων (grossi, gigliati, torneselli, soldini,
migliaresi κ.ά.) μεταφέρονται από ευρωπαίους εμπό
ρους από τη Δύση στις ανατολικές αγορές για τις ανά
γκες του εμπορίου. Καθώς είναι γνωστό, η Δύση

(15ος-18ος αι.)

χαρακτηρίζεται ως ζώνη αργύρου, ενώ η Ανατολή ως
ζώνη χρυσού.
Αντιμέτωπος με αυτό τον νομισματικό κυκεώνα,
ο Σουλτάνος δεν θα αργήσει να θέσει σε κυκλοφορία
και το δικό του "εθνικό" νόμισμα, σύμβολο δύναμης
και εξουσίας, καθώς το νόμισμα με τις έκτυπες σ'
αυτό απεικονίσεις ή τις επιγραφές (τα οθωμανικά νο
μίσματα είναι ανεικονικά) γίνεται για κάθε ηγεμόνα
ένα ευέλικτο μέσο πολιτικής προπαγάνδας, αλλά κυ
ρίως πλούσια πηγή κέρδους.
Το νομισματικό αυτό πολύπλεγμα επιτείνεται
από το γεγονός ότι τα διάφορα νομίσματα δεν ανή
κουν σε ένα ενιαίο νομισματικό σύστημα, δεν αποτε
λούν δηλαδή πολλαπλάσια ή υποδιαιρέσεις ενός και
μόνο νομισματικού συστήματος, αλλά η σχέση που τα
διέπει είναι κατά κανόνα σχέση απλής ανταλλακτικής
ισοτιμίας. Έτσι, δίπλα στο νομισματικό σύστημα του
υπέρπυρου ή του Βυζάντιου υπάρχει το νομισματικό
σύστημα της λίρας, του δουκάτου, του τσεκινιού, της
λίρας tournois και Βέβαια αργότερα του γροσιού.
Ο διμεταλλισμός ή ορθότερα ο συμμεταλλισμός,
η παράλληλη δηλαδή κυκλοφορία χρυσών και αση
μένιων νομισμάτων δίχως καθορισμό της μεταξύ τους
σχέσης, θα είναι το χαρακτηριστικό της περιόδου
αυτής, σε αντίθεση με το Βυζάντιο, όπου ίσχυε ο μονομεταλλισμός με νομισματική βάση τον χρυσό.
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Έτσι, ο εκχρηματισμός της κοινωνίας συντελεί
ται μέσα σε έναν νομισματικό κυκεώνα, όπου το λογι
στικό νόμισμα συγχέεται με το πραγματικό (moneta di
conto ή moneta effetiva), n moneta lunga (ή di banco)
με τη moneta corrente ή di piazza και διαφορετικά
ευρωπαϊκά νομισματικά συστήματα συνυπάρχουν με το
οθωμανικό και εναλλάσσονται στις καθημερινές συναλ
λαγές από τις πιο μικρές ως τις πιο μεγάλες. Σε πηγές
της εποχής συχνά βλέπουμε τα οικονομικά μεγέθη να
δηλώνονται με το νομισματικό τους ισοδύναμο σε 2, 3
ή και περισσότερα διαφορετικά νομίσματα. Δύο
χαρακτηριστικά παραδείγματα από το πρώτο μισό του
18ου αι.: "[...] έφερεν ο διάκο Αθανάσιος από την
Βενετίαν δουκάτα τρεχούμενα διακόσια ο<γ>δοήνταπέντε και γροσέτα 18 στένουν φλορία 80# κάμνουν
γρόσια 255: 6". Και το άλλο: "τα όσα εσκουδέρησε ο
χαζή Μανόλης Νόες από τον σιώρ Σιμόν Μαρούτζη
δουκάτα κουρέντε 446 γρόσια 16, τα άνωθεν γίνονται
δουκάτα ασιμένια 346 σουλδία 4 αυτά στένουν όλα
φλωρία βενετικά 125 λίτρες 19 σουλδία 4".
Η παράλληλη και ελεύθερη κυκλοφορία
χρυσών και ασημένιων νομισμάτων δεν σημαίνει, βέ
βαια, και την ανάλογη ισότιμη κατανομή τους στα διά
φορα κοινωνικά στρώματα- αντίθετα, καθώς διαπιστώ
νουμε, ο χρυσός συγκεντρώνεται στα χέρια των λαϊκών
κι εκκλησιαστικών αρχόντων, της ιθύνουσας τάξης,
καθώς και των μεγάλων εμπόρων. Το ασήμι κυκλοφο

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

ρεί στα μεσαία στρώματα, ενώ οι μάζες των φτωχών
στην κατώτερη βαθμίδα γνωρίζουν κατά βάση μόνο το
"μαύρο" νόμισμα, δηλαδή το χάλκινο, που στην καλύ
τερη περίπτωση μπορεί να περιέχει και μικρή ποσότη
τα αργύρου.
Από την ποικιλία των ευρωπαϊκών νομισμάτων
που κυκλοφορούν στον χώρο της Ανατολής, εκείνα
που κυρίως έλκουν την προτίμηση του κοινού είναι
τα βενετσιάνικα, τα οποία εξαιτίας των Βενετικών
κατακτήσεων είναι από τα πρώτα που διεισδύουν στην
Ανατολή και ακολουθούν τα ισπανικά και τα αυστριακά
τάλιρα. Αντίθετα, διαπιστώνουμε πλήρη απουσία των
αγγλικών νομισμάτων παρά την κυρίαρχη οικονομική
παρουσία των Άγγλων στον ευρύτερο χώρο της ανατο
λικής Μεσογείου από τα τέλη του 18ου αιώνα. Και οι
Γάλλοι, μολονότι το εμπόριο τους ακμάζει στην Ανατο
λή κυρίως τον 18ο αι., χρησιμοποιούν νομίσματα άλ
λων κρατών, κατά προτίμηση ισπανικά, και μόνο τα
ασημένια λουδοβίκια και οι πολλές τους απομιμήσεις
θα βρουν καλύτερη υποδοχή εδώ.
Δεν θα αποφύγουμε την ανιαρή απαρίθμηση
ορισμένων από τα νομίσματα, ευρωπαϊκών και οθωμα
νικών, περιορίζοντας όμως την αναφορά μας μόνο σε
όσα απ' αυτά απαντώνται συχνότερα σε γραπτές πηγές
της εποχής (εμπορικές αλλληλογραφίες, δικαιοπρακτικά έγγραφα, φορολογικά κατάστιχα), με δυο λόγια
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στα τεκμήρια εκείνα όπου αποτυπώνονται οι οικονομι
κές λειτουργίες μιας κοινωνίας.
Στην κατηγορία, λοιπόν, των χρυσών ευρω
παϊκών νομισμάτων, το πλέον διαδεδομένο, το Βενετι
κό φλωρί, το πασίγνωστο τσεκίνι, κομμένο στον τύπο
του Βυζαντινού υπέρπυρου με τη σταθερότητα του
τύπου και του τίτλου του από την πρώτη του κοπή το
1284 ως την κατάλυση της βενετικής δημοκρατίας
(1797) θα αποτελέσει τον χρυσό νομισματικό κανόνα
της εποχής και θα καταστεί ο ρυθμιστής των άλλων
νομισματικών συστημάτων για αιώνες ολόκληρους.
Το ούνγκαρο, το ουγγρικό δηλαδή ή μαντζάρικο φλωρί, ελαφρά κατώτερης αξίας από το βενετικό,
θα έχει ευρύτατη κυκλοφορία στην Ανατολή, ώστε στα
τέλη του 16ου αι. θα αποτελέσει το πρότυπο για τα
ολλανδικά φλωριά.
Το φραντζέζικο φλωρί, το χρυσό λουδοΒίκι
(λοβίκι) θα κυκλοφορήσει στο πρώτο μισό του 17ου αι.,
ενώ το χρυσό ναπολεόνι θα το συναντήσουμε στην
Ανατολή πολύ αργότερα, μόλις στις αρχές του 19ου
αιώνα. Μεγάλη διάδοση είχαν οι ισπανικές, πορτο
γαλικές και γενουάτικες δούπιες (ντούμπλες) και
ντουμπλόνια και τα μισά των νομισμάτων αυτών. Αραιό
τερα συναντάμε στις πηγές τη χρήση και κάποιων άλλων
ευρωπαϊκών χρυσών νομισμάτων: το αυστριακό σοφερίνι
(ή σοφρόνι), γνωστό και ως κρεμέζικο ή φλωρί βασιλι-

(15ος-18ος αι.)

Εικ. 2: Κοπή του παρά με τη μέθοδο του σφυριού σε οθω
μανικό νομισματοκοπείο (από μινιατούρα του 15ου αιώνα).
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Είκ. 3 : Βενετσιάνικα νομίσματα του 18ου αιώνα:
ασημένιο τάλιρο (αριστερά), ασημένιο δουκάτο (κέντρο),
χρυσό δουκάτο ή τσεκίνι (δεξιά).

κό· το φλωρεντινό φλωρίνι και το τριπλάσιο του ρουσπόνι ή ροσπόνι. Κι ακόμα σπανιότερα: ρώσικα ρούπλια
και ρωμανικά, μάρκα γερμανικά (τ'αλμάρκα) και κάποτε
τα γαλλικά sequins du roi.
Πλουσιότερη είναι η ποικιλία και μεγαλύτερη η
διάδοση των αργυρών ευρωπαϊκών νομισμάτων, καθώς
το ασημένιο νόμισμα είναι το κατεξοχήν νόμισμα των
συναλλαγών. Και πρώτα, η πασίγνωστη και τόσο π ρ ο 
σφιλής λίρα (ή λίτρα), καταρχή λογιστική μονάδα του
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Καρολίγγειου νομισματικού συστήματος όλων σχεδόν
των ευρωπαϊκών κρατών με υποδιαίρεση 20 σολδία ή
240 δηνάρια, ως πραγματικό νόμισμα θα πρωτοκυκλοφορήσει στη Βενετία το 1472 (η λίρα Tron) και πολύ
σύντομα σε νέα κοπή από το δόγη Mocenigo το 1475
(η λίρα mocenigo), θα ακολουθήσουν κι άλλες πολλές
κοπές του νομίσματος αυτού, το οποίο, είτε ως πραγ
ματικό είτε ως λογιστικό, θα γίνει ευρύτατα γνωστό σε
Ανατολή και Δύση. Ταυτόχρονα με τη λίρα, αλλά
περιορισμένα, θα κυκλοφορήσει στην Ανατολή και ο
βενετικός μάρτσελος, νόμισμα μισής λίρας.
Η Βενετία, εξάλλου, θα κόψει και νομίσματα
ειδικά για αποκλειστική κυκλοφορία στις κτήσεις της
και για μισθοδοσία των πολιτικών και στρατιωτικών
της υπαλλήλων που υπηρετούσαν εκεί: τορνέσια και

Εικ. 4: Ασημένια ζολότα Μουοταφά Γ' (1757-1774)

αι.)
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Εικ. 5:
Ασημένιο τάλιρο Μ. Θηρεσίας (1740-1780)

Εικ. 6:
Ισπανικό ρεάλι των οκτώ του Καρόλου Δ' (1788-1808).
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(15ος-18ος αι.)

δηνάρια, τάλιρα και γαζέτες για τα Ιόνια νησιά, καΒαλίνες, bagattini και σιζίνια (για την Κύπρο), κατρίνια
για την Κρήτη, γροσέτα και λεόνι για την Ανατολή κι
άλλα για την Αρμάδα.

ριορισμένα στον χώρο της οθωμανικής αυτοκρατο
ρίας: σολδίνια, bezzi, χάλκινα υπέρπυρα, grimani, γα
ζέτες χάλκινες, ουγγρικά κροϊτσάρια (αλλιώς Βαγιόκοι), ιδού κάποια απ' αυτά.

Ιδιαίτερη εκτίμηση και ζήτηση στην Ανατολή
είχαν τα διάφορα ευρωπαϊκά τάλιρα (τάλαρα ή δόλαρα): σαξωνικά, αυστριακά, ολλανδικά (λεόνια ή ασλάνια) κι απ' όλα πιο πολύ τα ισπανικά (αλλιώς ρεάλια
ή γρόσια ρεάλια στις ελληνικές πηγές) μονόστηλα και
δίστηλα, οι αυστριακές ρεγγίνες, οι σεΒιλιάνες, τα
σκούδα (Βενετικά, Βαυαρικά, παπικά κι ισπανικά ανα
φερόμενα κι ως φίλιπποι αυτά τα τελευταία) κι ακόμα
η αυτοκρατορική πετίτσα, η pezza των οχτώ, η γερμα
νική ζολότα και το 1/4 του ταλίρου, το γαλλικό τιμίνι,
ιδιαίτερα αγαπητό στην Ανατολή λόγω του τύπου και
του σταθερού τίτλου του.

Για τη μέτρηση μεγάλων χρηματικών ποσοτήτων
οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούσαν τον γρούπο με περιε
χόμενο 30 χρυσών νομισμάτων ή τη μπόρσα (borsa),
ίση με 133 τσεκίνια περίπου.

Σε περιορισμένη κλίμακα θα κυκλοφορήσει και
η γαλλική λίρα, η οποία στον προχωρημένο 18ο αι. θα
αντικατασταθεί από το φράγκο. Στα μικρότερα ασημέ
νια νομίσματα και λιγότερο σημαντικά για την Ανατολή
συγκαταλέγονται τα γαλλικά gros tournois, τα καρλίνια, το ναπολιτάνικο gigliato (ο ιούλιος), το βενετικό
tragiaro και το αυστριακό γροσίκι.
Χάλκινα ευρωπαϊκά νομίσματα ή μικρά ασημέ
νια, με τόση όμως πρόσμιξη χαλκού ώστε να θεωρού
νται χάλκινα (μονέδα κόκκινη), θα συναντήσουμε πε

Ας δούμε τώρα στις αντίστοιχες κατηγορίες τα
οθωμανικά νομίσματα που παράλληλα κυκλοφορούσαν
στον χώρο της Ανατολής. Το πρώτο χρυσό τούρκικο
νόμισμα, που θα εκδώσει το 1478 ο Μωάμεθ είναι το
altun, κομμένο στον τύπο του βενετικού τσεκινιού κι
άρα έμμεσα του Βυζαντινού υπέρπυρου. Με την κοπή
του νομίσματος αυτού, ο Σουλτάνος θα επιδιώξει και
συμβολικά να δηλώσει τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που
επήλθε στον χώρο Ανατολής και Δύσης ως φυσικός
διάδοχος του νεκρού Βυζαντινού αυτοκράτορα.
Ανάλογα με το νομισματοκοπείο και τον τύπο
τους, τα τούρκικα αυτά φλωριά (σουλτανίνια ή σερίφια) θα φέρουν τα προσδιοριστικά ονόματα: πολιτικά
ή σταμπόλια, μισίρικα, μπαρμπαρέσικα, τουνουσλίδικα,
τουραλιά, τζιτζιρλιά, φουντουκλιά, ζερμακούπια κ.ά.
Κόπηκαν και πολλαπλάσια του altun, νομίσματα των 2,
3, 4 και 6, και μισό altun, ο νισφιές και ο ρουμπιές το
τέταρτο του.
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Και στο οθωμανικό νομισματικό σύστημα όμως
το νόμισμα ευρείας κυκλοφορίας ήταν το ασημένιο.
Το πρώτο αργυρό τούρκικο νόμισμα, ο περίφημος
akçe ή osmanî, θα κοπεί το 1328 από τον Ορχάν Α
στον τύπο του άσπρου των Κομνηνών. Αρχικά με
μεγάλη περιεκτικότητα ασημιού (900/1000), πολύ
γρήγορα θα χάσει το βάρος του, φτάνοντας μόλις στο
1/3 τον 16ο αι. και η υποτίμηση του θα είναι
ανεξέλεκτη, ώστε να καταντήσει στον 17ο αιώνα απλή
λογιστική μονάδα. Στις αρχές του 17ου αι. (1618) θα
κοπούν και νομίσματα των 10 άσπρων (onluk) και των
5, γνωστά ως πεντάρια.
Ο παράς, κομμένος στα μέσα του 17ου αι. (μετα
ξύ 1650-1656) θα έρθει να αντικαταστήσει το κενό που
άφησε το άσπρο και θα διεκδικήσει -ανεπιτυχώς- μια
θέση ως το αντίστοιχο των ξένων αργυρών παρόμοιων
νομισμάτων. Εξάλλου, από τα τέλη του 16ου αι. ήδη
κυκλοφορούσε στην οθωμανική αυτοκρατορία ασημένιο
νόμισμα 3 άσπρων, το αιγυπτιακό μαΐδι (ή μεδίνα).
Λίγα χρόνια μετά την κυκλοφορία του παρά, το
1687, ένα άλλο ασημένιο νόμισμα, το γρόσι (πιάστρα,
ασλάνι, ή ρεάλι) θα κάνει την εμφάνιση του
δημιουργώντας νέο νομισματικό σύστημα, κατά το
οποίο 1 γρόσι= 40 παράδες = 1 2 0 άσπρα. Τα πρώτα
γρόσια ήταν ξαναχτυπημένα ολλανδικά τάλιρα, ενώ τα
νέας κοπής ήταν ελαφρώς κατώτερα του ολλανδικού.
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Και το νόμισμα αυτό όμως δεν θα ξεφύγει από την κα
κοδαιμονία της αλλοίωσης και της ξέφρενης υπο
τίμησης. Με περιορισμένη κυκλοφορία συναντάμε και
δυό άλλους τύπους γροσιού, την πατάκα (κομμένη στο
Αλγέρι) και το γρόσι σεβίλι (στην Αίγυπτο), καθώς και
τα πολλαπλάσια ή υποδιαιρέσεις του γροσιού και του
παρά: μπεσλίκι (πεντάρι), ρούπι (δεκάρι), γερμιλίκι,
ζολότα (νόμισμα 30 παράδων), τούλτι (1/2 ζολότας),
εξηντάρα, κατοστάρι, δίγροσο κ.ά.
Όλη όμως τούτη η ποικιλία και πληθώρα των
τούρκικων αργυρών νομισμάτων είναι πλασματική, κα
θώς τα περισσότερα από αυτά και βραχύβια ήταν και
περιορισμένης τοπικά κυκλοφορίας.
Όσο κι αν φαίνεται παράδοξο, χάλκινα τούρ
κικα νομίσματα δεν κόπηκαν ποτέ στην οθωμανική αυ
τοκρατορία. Τον ρόλο του μικρού ευτελούς νομίσμα
τος έπαιζε το μαγκίρ ή γεδίκ, που κι αυτό όμως ξεκί
νησε ως ασημένιο με μεγάλη πρόσμιξη χαλκού- το νό
μισμα αυτό ταυτίζεται με τον bakir para ή το pul (το
αιγυπτιακό fels), η φόλλα των ελληνικών πηγών, από
το βυζαντινό φόλλις ή φολλερόν.
Για τους υπολογισμούς μεγάλων νομισματικών
ποσοτήτων οι Οθωμανοί χρησιμοποιούσαν το πουγγί
(kise), πραγματικό πουγγί με σταθερό βάρος περιεχο
μένων νομισμάτων, ενώ ο αριθμός των άσπρων αύξανε
όσο το Βάρος τους ελαττωνόταν έτσι, στο α' μισό του
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l6ou αι. το πουγγί περιείχε 30.000 άσπρα, στα μέσα
του 17ου 40.000 και τέλος 50.000 άσπρα. Αργότερα
θα καθιερώσουν και το ρωμέικο πουγγί, ίσο με 500
γρόσια, καθώς και το χρυσό πουγγί, ίσο με 15.000
τσεκίνια ή 30.000 γρόσια. Ο όρος φορτίο (φόρτωμα,
yük) χρησιμοποιείται

για να α π ο δ ο θ ε ί

ποσότητα

100.000 άσπρων, ενώ ο θησαυρός (hazne) αντιστοιχεί
σε 1.000 ή κατ' άλλους σε 10.000 πουγγιά.
Η μεγάλη ποικιλία νομισμάτων και η ελευθερία
με την οποία κυκλοφορούσαν σε σχέση και με την
άγνοια του πληθυσμού για την πραγματική ανταλλα
κτική αξία καθενός, ευνοούσε υπερβολικά την κιβδη-

λία και την κερδοσκοπία: εστίες κιβδηλίας λειτουρ
γούσαν τόσο στις βενετοκρατούμενες και τουρκοκρα
τούμενες περιοχές όσο και έξω απ' αυτές, σε πόλεις
της Δύσης, από ιδιώτες αλλά και από τις ίδιες τις κυ
βερνήσεις. Παραχάραξη ασκείται στα περισσότερα νο
Είκ. 7: Βιζανές ή φλουροζυγαριά.
(Λαογραφική Συλλογή Μυκόνου).

μίσματα- εκείνα όμως που κατεξοχήν προσφέρονται
και υφίστανται τη μεγαλύτερη αλλοίωση, είναι ασφα
λώς τα δημοφιλέστερα νομίσματα, τα πιο διαδεδομένα,
με δύο λόγια τα ασημένια. Φυσικά, κατά της κιβδη
λίας λαμβάνονται μέτρα από τις Αρχές, προληπτικά
(ζύγισμα και έλεγχος των νομισμάτων) και αυστηρά
κατασταλτικά μέχρι θανάτωσης των παραχαρακτών,
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αλλά αυτό δεν εμποδίζει την εξάπλωση και διαιώνιση
του φαινομένου.
Το νόμισμα όμως, τόσο παρόν στη βενετοκρα
τούμενη και τουρκοκρατούμενη Ανατολή, εκτός α π ό
τις συναλλακτικές του λειτουργίες επιτελεί παράλληλα
και άλλες χρήσεις: αποθησαυρίζεται, θάβεται δηλαδή
σε τοίχους και αυλές, μπαίνει στα σεντούκια και κλει
δώνεται -κυρίως το χρυσό νόμισμα- αφιερώνεται στις
εκκλησίες, γίνεται αμανάτι ή αποτελεί μέρος του γυ
ναικείου στολισμού επιτελώντας έτσι και ρόλο κοσμή
ματος. Στις περιπτώσεις αυτές το νόμισμα χάνει τη
βασική του λειτουργία, απονομισματοποιείται.
Η λατρεία του χρήματος, μάλιστα του καλού νο
μίσματος, φαινόμενο διαχρονικό και "διαταξικό", θα έχει
θετική πρόσληψη στις συνειδήσεις των ανθρώπων και
η κατοχή χρήματος θα ταυτιστεί με εξωοικονομικά πλε
ονεκτήματα, σχεδόν θα αναχθεί σε ηθικές αξίες, όπως
ρεαλιστικά διατυπώνεται στην παροιμιώδη φράση:
«Έχεις γρόσι, έχεις γνώση.
Έχεις άσπρα και φλωριά,
έχεις και καλή καρδιά».

ΕΙΚ. 8: Κοπή βενετσιάνικων νομισμάτων με σφυρί
(18ος αιώνας), (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,
τ. 11, σ. 185).

ΝΟΜΊΣΜΑΤΑ ΕΠΤΑΝΉΣΟΥ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΊΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ
Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/ΕΙΕ

Στα τέλη του 18ου αιώνα συντελέστηκαν
δραματικές πολιτικές εξελίξεις και αλλαγές στον χώρο
του Ιονίου. Ως τότε, τα Ιόνια Νησιά και μαζί με αυτά
ορισμένα εδάφη στην ηπειρωτική ζώνη -το Βουθρωτό,
η Πάργα, η Πρέβεζα και η Βόνιτσα- αποτελούσαν τμή
μα της βενετικής επικράτειας. Ήταν οι τελευταίες κτή
σεις που είχαν απομείνει στη Βενετία από το άλλοτε
ισχυρό υπερπόντιο κράτος της. Ωστόσο, τα πράγματα
έπαιρναν άλλη τροπή. Η κατάρρευση του αριστο
κρατικού καθεστώτος στη Βενετία, τον Μάιο του 1797,
κάτω από τη στρατιωτική πίεση του Βοναπάρτη και η
εγκαθίδρυση δημοκρατικού πολιτεύματος κάτω από
γαλλικό έλεγχο είχαν ως επακόλουθο την κατάληψη
από τους Γάλλους και τον «εκδημοκρατισμό» των
νησιών του Ιονίου. Μολονότι αρχικά είχε δοθεί η
εντύπωση ότι οι Γάλλοι ενεργούσαν από κοινού με
τους Βενετούς για την επιβολή στα νησιά του νέου
πολιτεύματος, σύντομα έγινε αντιληπτό ότι οι Γάλλοι,
ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες του Βονα
πάρτη, απέβλεπαν στην οριστική κατοχή των νησιών.
Τα σχέδια των Γάλλων υποστηρίζονταν, Βέβαια, και
από ομάδες προοδευτικών Ιονίων που -εμποτισμένοι

με τα κηρύγματα του Διαφωτισμού και έχοντας ασπα
στεί την ιδεολογία της Γαλλικής Επανάστασης- επι
δίωκαν την ανατροπή του παλιού κοινωνικού συστήμα
τος και την εφαρμογή ενός δημοκρατικού πολιτεύ
ματος με κυρίαρχο στοιχείο την ελευθερία και την
ισονομία των πολιτών.
Η καθεστωτική αλλαγή στα Ιόνια Νησιά, που
συντελέστηκε μέσα σε λαϊκούς πανηγυρισμούς, αποτέ
λεσε την απαρχή νέας ιστορικής περιόδου για το
Ιόνιο και δικαιολογεί τον ενθουσιαστικό χαρακτηρισμό
του έτους 1797 στα έγγραφα της εποχής ως «Έτους
πρώτου της Ελληνικής Ελευθερίας». Ωστόσο, οι πολι
τικές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο υπήρξαν καθορι
στικές για το Ιόνιο. Με τη συνθήκη που υπέγραψαν
Γάλλοι και Αυστριακοί στο Κάμπο Φόρμιο (17 Οκτω
βρίου 1797) καταλύθηκε οριστικά το βενετικό κράτος
και τα Ιόνια Νησιά προσαρτήθηκαν στη γαλλική επι
κράτεια ως «αναπόσπαστο» τμήμα της Γαλλικής Δημο
κρατίας.
Η δημοκρατική περίοδος υπήρξε εξαιρετικά
βραχύβια. Η ρωσο-τουρκική στρατιωτική επέμβαση,

Η

ΙΣΤΟΡΙΚΉ

ΔΙΑΔΡΟΜΉ

ΤΗΣ

NOM

με την ενεργό υποστήριξη της τοπικής αριστοκρατίας,
κατέλυσε το δημοκρατικό καθεστώς και με τη σύμβαση
της Κωνσταντινούπολης (21 Μαρτίου 1800) τα Ιόνια
Νησιά αποτέλεσαν κράτος, με την επωνυμία «Πολιτεία
των Επτά Ενωμένων Νησιών», κάτω από την επικυ
ριαρχία και προστασία του Σουλτάνου. Παρά την
ύπαρξη της ξένης προστασίας, η «Επτάνησος Πολι
τεία», όπως επικράτησε να λέγεται το νέο αυτό κρατι
κό μόρφωμα, υπήρξε το πρώτο ελληνικό κράτος στα
νεότερα χρόνια και αποτέλεσε το προανάκρουσμα της
δημιουργίας ελεύθερου ελληνικού εθνικού κράτους.
Στα χρόνια που ακολούθησαν η Επτάνησος Πολι
τεία διαμόρφωσε το συνταγματικό της πολίτευμα,
χάραξε τα θεσμικά της πλαίσια, προώθησε το νομοθε
τικό έργο και δημιούργησε προϋποθέσεις για την ανά
πτυξη της οικονομίας και της παιδείας. Αλλά, όπως
ήταν επόμενο, το νέο κράτος παρασύρθηκε στη δίνη των
διεθνών εξελίξεων και η τύχη του κρίθηκε τελικά στο
διπλωματικό πεδίο με Βάση τις διεκδικήσεις των μεγά
λων δυνάμεων. Με τη συνθήκη του Τίλσιττ (7 Ιουλίου
1807) η Επτάνησος Πολιτεία παραχωρήθηκε στη Γαλ
λική Αυτοκρατορία και τα Ιόνια Νησιά αποτέλεσαν γι'
άλλη μια φορά τμήμα της γαλλικής επικράτειας. Τα
πράγματα, βέβαια, έμελλαν σύντομα να πάρουν και πάλι
αρνητική τροπή για τους Γάλλους. Οι Βρεταννοί με τη
διείσδυση τους στον χώρο του Ιονίου δημιούργησαν
φιλοβρεταννικά κινήματα που τους διευκόλυναν στη
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διαδοχική κατάληψη των νησιών, που ολοκληρώθηκε με
την παράδοση της Κέρκυρας στις 26 Ιουνίου 1814 στον
στρατηγό Campbell. Το 1817 ο Βρεταννός Αρμοστής
Θωμάς Μαίτλαντ (Thomas Maitland) επέβαλε το Σύ
νταγμα του Ιονίου Κράτους. Στην ιστορία της Επτανή
σου είχε αρχίσει μια νέα περίοδος που θα χαρακτηρι
στεί από τους αμείωτους αγώνες του επτανησιακού λαού
για εθνική και κοινωνική αποκατάσταση.
it.Κατά τη δημοκρατική περίοδο, μολονότι ως
«εθνικό» νόμισμα τυπικά είχε εισαχθεί το γαλλικό, στην
πράξη εξακολούθησαν να κυκλοφορούν ευρύτατα στα
Ιόνια Νησιά τα Βενετικά νομίσματα παράλληλα με τα
κυριότερα ευρωπαϊκά και οθωμανικά. Αυτά μάλιστα
είχαν μεγάλη διάδοση και κυριαρχούσαν στις συναλ
λαγές. Η πολιτική μεταβολή στη Βενετία και η κατάλυ
ση τελικά του βενετικού κράτους ήταν φυσικό να κλονί
σουν την εμπιστοσύνη των νησιωτών στο βενετικό νόμι
σμα, πράγμα που δεν αποκλείεται να ήταν αποτέλεσμα
της τακτικής ορισμένων καιροσκόπων που επιδίωκαν
οφέλη από τη ρευστότητα των πολιτικών πραγμάτων.
Από την άλλη μεριά, το καθεστώς συνύπαρξης πολυώ
νυμων νομισματικών συστημάτων έπρεπε να αντιμετωπι
στεί από τη δημοκρατική διοίκηση με επίσημη νομι
σματική πολιτική που θα ενέπνεε στους πολίτες εμπι
στοσύνη για τις συναλλαγές. Η ασάφεια που επικρα
τούσε στις τοπικές αγορές, όπως ήταν επόμενο, προκα-
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λούσε τις συνεχείς διαμαρτυρίες των νησιωτών. Καίριο
ήταν, λοιπόν, το ζήτημα του προσδιορισμού της αξίας
του βενετικού νομίσματος και ο καθορισμός της ισο
τιμίας των άλλων ξένων νομισμάτων.

σματα και καθορίζεται η ισοτιμία τους με βάση το
οθωμανικό νόμισμα, όπως φαίνεται στον ακόλουθο
πίνακα (τα νομίσματα αναγράφονται κατά κατηγορίες
και όχι με τη σειρά αναγραφής τους στο έγγραφο).

Παρ' όλα αυτά, η δημοκρατική διοίκηση με
σχετική αργοπορία πήρε συγκεκριμένα μέτρα για τη
ρύθμιση του σοβαρότατου προβλήματος. Αρχειακά
τεκμήρια της δημοκρατικής περιόδου που έχουν δια
σωθεί στο Ιστορικό Αρχείο της Κεφαλονιάς (ΙΑΚ) δια
φωτίζουν το θέμα. Πρώτη σχετική ενέργεια υπήρξε η
απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Διαμερίσματος
της Ιθάκης στα 17 Fructidor του 6ου δημοκρατικού
έτους (3 Σεπτεμβρίου 1798) να προβεί στη ρύθμιση
της ισοτιμίας του αργυρού Βενετικού δουκάτου με το
τουρκικό νόμισμα ορίζοντας την αξία του δουκάτου σε
94 παράδες (ΙΑΚ, Προσωρινή Δημαρχιακή Διοίκηση
Άσου, Proclami, δέσμη Π, έγγραφο 2). Οριστική λύση
στο όλο ζήτημα δόθηκε λίγο καιρό αργότερα, όταν
στις 8 Vendémiaire του 7ου δημοκρατικού έτους (29
Σεπτεμβρίου 1798) η Κεντρική Διοίκηση του ίδιου
Διαμερίσματος δημοσίευσε ειδικό «Δελτίο» (Bolletino
del corso attuale delle monete nelle piazze del
Dipartimento d'Itaca), όπου καθοριζόταν η ισοτιμία
των νομισμάτων που κυκλοφορούσαν στα νησιά (ΙΑΚ,
Προσωρινή Δημαρχιακή Διοίκηση Άσου, Proclami,
δέσμη Ι, έγγραφο 38). Στο «Δελτίο» αναγράφονται σε
δύο ξεχωριστές στήλες 16 αργυρά και 12 χρυσά νομί

Α. Αργυρά νομίσματα
Σκούδο Γαλλίας

πιάστρες 3 παράδες 20

Σκούδο Ισπανίας

πιάστρες 3 παράδες

5

Σκούδο Βαυαρίας

πιάστρες 3 παράδες

3

Σκούδο του Πιεμόντε

πιάστρες 3 παράδες 25

Σκούδο του Σταυρού
βενετικό

πιάστρες 3 παράδες

Σκούδο Μιλάνου

πιάστρες 2 παράδες 16

Σκούδο ρωμαϊκό (παπικό)

πιάστρες 2 παράδες 24

Σκούδο Νεάπολης

πιάστρες 2 παράδες 34

Σταυράτο (κροτσάτο)
αυτοκρατορικό

πιάστρες 3 παράδες 10

4

Τάλληρο αυτοκρατορικό
(γερμανικό)
Τάλληρο βενετικό

πιάστρες 3 παράδες 6
πιάστρες 3 παράδες 5

Τάλληρο Μπολόνιας

πιάστρες 2 παράδες 39
πιάστρες 2 παράδες 34

Δουκάτο αργυρό βενετικό

πιάστρες 2 παράδες 14

Δουκάτο βενετικό
των 6 λιρών, 4 σολδίων
Οζέλλα βενετική

πιάστρα 1 παράδες 27
πιάστρα 1 παράδες 4

Τάλληρο της Ελευθερίας
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τέτοιο εγχείρημα. Το ζήτημα αυτό θα αντιμετωπιστεί
στα επόμενα χρόνια από την Επτάνησο Πολιτεία.

Β. Χρυσά νομίσματα
Λουδο6ίκι, «εθνικό»
νόμισμα (γαλλικό)

πιάστρες 14, παράδες 2

ΛουδοΒίκι του Πιεμόντε

πιάστρες 14, παράδες 34

Ντόπια (δούπια) Ισπανίας

πιάστρες 46, παράδες 35

ΓενοΒίνα

πιάστρες 44, παράδες 27

Σοβράνα Μιλάνου

πιάστρες 20, παράδες

2

Ουγγιά Νεάπολης

πιάστρες 7, παράς

1

Τσεκίνι αυτοκρατορικό

πιάστρες 6, παράδες 36

Τσεκίνι αυτοκρατορικό
των Εκλεκτόρων

πιάστρες 6, παράδες 36

Τσεκίνι ρωμαϊκό (παπικό)

πιάστρες 6, παράδες 36

Φουντουκλί τουρκικό

πιάστρες 6, παράδες 20

Τζαρμακούπι (ζερμακούπι)

πιάστρες 4, παράδες 27

Τζερί αιγυπτιακό

πιάστρες 3, παράδες 25

Ανάλογες ενέργειες για τον καθορισμό των
ισοτιμιών των νομισμάτων που η κυκλοφορία τους
ήταν αποδεκτή στα νησιά έγιναν, επίσης, από τις δη
μοκρατικές διοικήσεις και των άλλων Διαμερισμάτων
του Ιονίου, με στόχο την εξυπηρέτηση της αγοράς και
τη διασφάλιση των πολιτών. Ωστόσο, αξίζει να παρα
τηρηθεί ότι στη δημοκρατική περίοδο δεν έγινε καμία
απόπειρα κοπής ειδικού τοπικού νομίσματος που θα
είχε νόμιμη κυκλοφορία στα Ιόνια Νησιά. Άλλωστε, η
έλλειψη πλήρους πολιτικής αυτονομίας δεν ευνοούσε

Είναι γνωστό ότι η Γερουσία της Επτανήσου Πο
λιτείας είχε θεσπίσει (5 Σεπτεμβρίου 1801) την ίδρυση
νομισματοκοπείου στην Κέρκυρα. Από αυτό το νομι
σματοκοπείο, που λειτούργησε στη Γαρίτσα, κόπηκαν
νομίσματα χάλκινα αξίας 1, 5 και 10 γαζετών. Στον
εμπροσθότυπο είχαν σε προτομή τον ιονικό λέοντα,
δηλαδή τον φτερωτό λέοντα του Αγίου Μάρκου που
κρατεί κλειστό Ευαγγέλιο με δέσμη επτά βελών (έμ
βλημα της επτανησιακής κοινότητας) και γύρω την επι
γραφή ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ενώ στον οπισθότυπο
είχαν την ένδειξη της αξίας (π.χ 10 ΓΑΖΕΤΑΙΣ) και τη
χρονολογία 1801 μέσα σε κύκλο σφαιριδίων. Των νομι
σμάτων αυτών πραγματοποιήθηκαν δύο κοπές: μία με
ένδειξη της αξίας σε ιταλική γλώσσα και μία σε ελλη
νική. Τύπος και ονομασία του νομίσματος ακολουθού
σαν τα παλιότερα βενετικά πρότυπα (Εικ. 1-3).
Κατά τη μεταβατική περίοδο της προσωρινής
κατοχής των νησιών από τα βρεταννικά στρατεύματα,
που συντελέστηκε σταδιακά από το 1809 έως το 1814,
για να καλυφθούν οι ανάγκες των πολυάριθμων στρα
τευμάτων που είχαν συγκεντρωθεί εκεί (11.000 μόνο
στη Ζάκυνθο το 1813), πραγματοποιήθηκε εισαγωγή
μεγάλων ποσοτήτων ξένων χρυσών νομισμάτων, καθώς
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και αργυρών ισπανικών ταλλήρων. Παράλληλα, για την
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εξυπηρέτηση των καθημερινών μικροσυναλλαγών των
κατοίκων, ο διοικητής των βρετανικών δυνάμεων και
«Βασιλικός Πολιτικός Επίτροπος» στρατηγός sir James
Campbell επέτρεψε την εισαγωγή μικρών αργυρών
νομισμάτων της Ισπανίας και του Βασιλείου των Δύο
Σικελιών (καθώς και άλλων) που επισημάνθηκαν στη
Ζάκυνθο με τις αξίες των 25, 30, 50 και 60 παράδων
ανάλογα με την αξία τους, με βάση την τότε συμβατική
ισοτιμία του ισπανικού ταλλήρου π ρ ο ς το τουρκικό
νόμισμα (1 ισπανικό τάλληρο = 6 τουρκικά γρόσια =
240 παράδες). Για την επισήμανση των ξένων νομισμά
των χρησιμοποιήθηκε ειδικό μικρό πιεστήριο, που
έφερε ο Campbell από τη Σικελία και το εγκατέστησε
στην οικία του Σπυρίδωνα Φορέστη (στη συνοικία των
Αγίων Πάντων), ό π ο υ αργότερα είχε έδρα η Ιονική
Τράπεζα. Και ε π ε ι δ ή παρουσιάστηκε το φαινόμενο
παραποίησης από νησιώτες χρυσοχόους, που έκαναν
επισήμανση μικρότερων νομισμάτων με μεγαλύτερες
αξίες, κατασκευάστηκαν ειδικές ωοειδείς σφραγίδες
με την κεφαλή του Βρεταννού βασιλιά Γεωργίου του Γ'
δαφνοστεφή και από κάτω την αντίστοιχη αξία. Με
αυτή την επίσημη σφραγίδα επισημάνθηκαν ξανά τα
κομμάτια που είχαν αρχικά επισημανθεί

μόνο με

αριθμούς. Ό π ω ς προκύπτει από την προκήρυξη του
Campbell της 28 Ιανουαρίου 1814 επισημάνθηκαν τα
ισπανικά νομίσματα πεσέτα

και ρεάλι με τις αξίες των

Εικ. 1:
Εμπροσθότυπος νομίσματος της Επτανήσου Πολιτείας
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Εικ. 2: ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
1. Νόμισμα 10 γαζετών κοπής 1801
2. Νόμισμα 5 γαζετών κοπής 1801
3. Νομίσματα 1 γαζέτας κοπής 1801
Πηγή: Heywood
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Ε Λ Λ Ά Δ Α

60 και 30 παράδων αντίστοιχα και τα σικελικά
νομίσματα των 6 και των 3 ταρίων με τις αξίες των 50
και των 25 παράδων αντίστοιχα. Αλλά εκτός από αυτά
επισημάνθηκαν και άλλα νομίσματα (Εικ. 4).
Η επισήμανση των νομισμάτων με τις αξίες
αυτές έγινε επειδή ως Βάση του νομισματικού συστή
ματος θεωρήθηκε το ισχυρό ισπανικό τάλληρο, γνω
στό ως δίστηλο ή κολωνότο, που είχε ευρύτατη κυ
κλοφορία στις χώρες της Μεσογείου και που η διατί
μηση του, όπως αναφέρθηκε, ήταν 240 τουρκικοί πα
ράδες. Εξάλλου, οι παράδες, το μικρό αυτό τουρκικό
νόμισμα, ήταν το συνηθέστερο νόμισμα των καθημερι
νών μικροσυναλλαγών στον Ιόνιο χώρο και οι νησιώ-
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τες είχαν εθιστεί να υπολογίζουν τις αξίες των αγαθών
με το νόμισμα αυτό. Με την επισήμανση η βρεταννική
διοίκηση καθιέρωνε ένα τοπικό νόμισμα ομώνυμο και
ίσης αξίας προς το τουρκικό, επιδιώκοντας ταυτόχρο
να τον περιορισμό της κυκλοφορίας του τελευταίου
στον χώρο της δικαιοδοσίας της. Τα επισημασμένα νο
μίσματα είχαν νόμιμη κυκλοφορία στα νησιά μέχρι την
καθιέρωση του ιονικού νομίσματος. Ελάχιστα, όμως,

Κ Α Ι

Ι Ο Ν Ί Ο Υ

Κ Ρ Ά Τ Ο Υ Σ

Εικ. 3: ΤΥΠΟΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
1. Νόμισμα 10 γαζετών με ιταλική ένδειξη της αξίας
2. Νόμισμα 10 γαζετών με ελληνική ένδειξη της αξίας
3· Νόμισμα 5 γαζετών με ιταλική ένδειξη της αξίας
(λαθεμένη η αναγραφή της χρονολογίας)
4. Νόμισμα 5 γαζετών με ελληνική ένδειξη της αξίας
5. Νομίσματα 1 γαζέτας
Πηγή: Λάμπρος
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δείγματα από αυτά διασώθηκαν, γιατί χρησιμοποιήθη
καν σαν μέταλλο από νησιώτες χρυσοχόους.

Το 1815 ο «Δημόσιος Θησαυροφύλαξ των Ιονι
κών Νήσων» John L. Reinaud εισηγήθηκε την κοπή
στην Αγγλία και την κυκλοφορία στα Ιόνια Νησιά χάλ
κινων νομισμάτων αξίας 1, 2 και 5 παράδων αντιστοί
χων κατά το μέγεθος και το Βάρος προς 1 φαρδίνι,
1/2 και 1 πέννα, καθώς και αργυρών νομισμάτων
αξίας 1/10 και 1/5 του ισπανικού ταλλήρου, δηλαδή
22 και 44 παράδων αντίστοιχα, με βάση τη νέα διατί
μηση του ισπανικού ταλλήρου προς 220 παράδες. Αλ
λά η εισήγηση του Reinaud δεν τέθηκε τελικά σε
εφαρμογή και συνεχίστηκε η πρακτική της επισήμαν
σης ξένων νομισμάτων.

as
Εικ. 4: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
1. Επισήμανση 50 παράδων στον εμπροσθότυπο
νομίσματος 6 ταρίων του Καρόλου Ζ' της Νεάπολης
κοπής 1735
2. Επισήμανση 50 παράδων στον οπισθότυπο
νομίσματος 6 ταρίων του Φερδινάνδου Λ της Νεάπο
λης κοπής 17398
3. Επισήμανση 60 παράδων στον εμπροσθότυπο
νομίσματος 1 πεσέτας του Φιλίππου Ε' της
Ισπανίας (1700-1724)
Πηγή: Λάμπρος, Λημακόπουλος

Ωστόσο, παράλληλα με τα επισημασμένα εξακο
λούθησαν να κυκλοφορούν στα νησιά και διάφορα άλλα
χρυσά, αργυρά και χάλκινα ξένα νομίσματα, όπως οι
ισπανικές ντόπιες, τα ισπανικά, τα βρεταννικά και τα
αυστριακά τάλληρα, τα παλιά Βενετικά και τα αυστριακά
τάλληρα, τα παλιά Βενετικά δουκάτα και οι γαζέτες, τα
τουρκικά γρόσια και οι παράδες, καθώς και άλλα. Γι'
αυτό, με κυβερνητική απόφαση (10 Αυγούστου 1818)
καθορίστηκε η ισοτιμία των αποδεκτών στο Ιόνιο κρά
τος ξένων νομισμάτων με Βάση το τουρκικό νόμισμα.
Έτσι, τα ισπανικά, Βενετικά και αυστριακά τάλληρα δια
τιμήθηκαν προς 6 γρόσια και 20 παράδες, ενώ η τιμή
της γαζέτας ορίστηκε στο 1/330 του ταλλήρου. Νεότερη
απόφαση (12 Αυγούστου 1818) προσδιόριζε την τιμή
της χρυσής ισπανικής ντόπιας σε 15,5 τάλληρα. Άλλα
ξένα νομίσματα δεν γίνονταν αποδεκτά (απόφαση της
10ης Σεπτεμβρίου 1818).
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Με τη συγκρότηση του Ιονίου Κράτους παρατη
ρείται και η πρώτη αλλαγή του προσανατολισμού στη
νομισματική πολιτική. Ήδη στο Σύνταγμα του Ιονίου
Κράτους του 1817 (κεφάλαιο ζ, τμήμα III, άρθρο 12)
προβλεπόταν η λήψη μέτρων για την καθιέρωση
εθνικού νομίσματος. Στις 28 Οκτωβρίου 1818 η Γε
ρουσία αποφάσισε την κοπή τριών χάλκινων νομισμά
των μικρής αξίας για την εξυπηρέτηση των συναλλα
γών στα Ιόνια Νησιά. Τα τρία κέρματα κόπηκαν στο
Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Λονδίνου σε μεγάλες
ποσότητες συνολικής αξίας 30.000 λιρών και ήταν
αντίστοιχα κατά το βάρος τη διάμετρο και την αξία
προς τα βρετανικά νομίσματα φαρδίνι, μισή πέννα και
πέννα. Πραγματοποιήθηκαν το 1819 δύο κοπές του
μικρότερου κέρματος και από τρεις κοπές των δύο
άλλων, ενώ το 1820 έγιναν δύο συμπληρωματικές
κοπές του μικρότερου πάλι κέρματος. Στον εμπροσθότυπο εικονιζόταν ο ιονικός λέοντας (στον τύπο του
passant gardant / διαβάτη παρατηρητή) έχοντας κυκλι
κά την επιγραφή ΙΟΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ και τη χρονολογία
κοπής, ενώ στον οπισθότυπο υπήρχε η γνωστή συμ
βολική παράσταση (προσωποποίηση) της Βρεταννίας
ως θαλασσοκράτειρας και στο πάνω μέρος ημικυκλικά
το όνομα BRITANNIA σύμφωνα με τον καθιερωμένο
τύπο των αντίστοιχων βρεταννικών νομισμάτων. Και οι
δύο παραστάσεις είναι στραμμένες προς τα αριστερά.
Η αξία των νομισμάτων δεν αναγραφόταν (Εικ. 5-6).
Το νέο νόμισμα αποκλήθηκε ιονικός οδολός και κα
θιερώθηκε επίσημα με κυβερνητική πράξη της 30 Ιου
νίου 1820 (στο λαϊκό ιδίωμα απαντά ο τύπος το
όβολο, τα όδολα και η λέξη αυτή ακόμη και σήμερα
χρησιμοποιείται με την έννοια "χρήματα", όπως η

Κ Α Ι
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Εικ. 5:
Εμπροσθότυπος νομίσματος Ιονίου Κράτους
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Εικ. 6: ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΙΟΝΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Διώβολος κοπής 1819
2. Οβολός κοπής 1819
3. ΗμιώΒολος κοπής 1819
4. Ημιώβολος κοπής 1820
Πηγή: Heywood

v^-' à 'l θ ;,,-

αντίστοιχη λέξη λεπτά). Ως βάση του ιονικού νομι
σματικού συστήματος παρέμεινε το αργυρό ισπανικό
τάλληρο (δίστηλο) και οριζόταν η ισοτιμία του σε 100
οβολούς. Τα τρία κέρματα που τέθηκαν στην κυκλο
φορία είχαν αντίστοιχα ονομαστική αξία μισού, ενός
και δύο οβολών: «ημιώβολος» (miobolo), «οβολός»
(obolo) και «διώβολος» (dittobolo). Με την κυκλοφο
ρία των ιονικών οβολών απαγορεύτηκε η κυκλοφορία
των γαζετών, των παράδων, των γροσιών και κάθε άλ
λου χάλκινου νομίσματος, καθώς και των επισημασμέ
νων νομισμάτων και δόθηκε προθεσμία δεκαπέντε ημε
ρών για την ανταλλαγή των νομισμάτων αυτών με ιονι
κά με βάση την ακόλουθη ισοτιμία: 1 δίστηλο (=100
οβολοί) = 343 γαζέτες = 270 παράδες. Επίσης τέθηκαν
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εκτός συναλλαγής όλα τα λοιπά χρυσά και αργυρά νο
μίσματα με εξαίρεση το αργυρό αυστριακό τάλληρο, το
επίσης αργυρό βενετικό τάλληρο και το χρυσό
ισπανικό δουβλόνι, που διατιμήθηκαν σε 98 οβολούς
το πρώτο, σε 96 οβολούς το δεύτερο και σε 1.520
ο βόλου ς το τρίτο.
Παρ' όλα αυτά, τα κέρματα που τέθηκαν σε
κυκλοφορία στα Ιόνια Νησιά δεν μπορούσαν να
εξυπηρετήσουν τις καθημερινές μικροσυναλλαγές, που
απαιτούσαν μικρότερης αξίας νομίσματα, όπως οι
βενετικές γαζέτες και τα σολδία, που ήταν ακόμη σε
χρήση κυρίως στην Κέρκυρα, καθώς και οι παράδες
που τους χρησιμοποιούσαν στα άλλα νησιά. Γι' αυτό,
με την πράξη αριθ. 38 του Ä Ιονίου Κοινοβουλίου,
της 12ης Μαΐου 1821, αποφασίστηκε η κοπή ενός
νέου κέρματος που ονομάστηκε λεπτόν και είχε αξία
ίση με το Μ> του οβολού. Το νόμισμα αυτό χαράχτηκε
και κόπηκε το ίδιο έτος (1821) στην Κέρκυρα κατά το
πρότυπο των ιονικών οΒολών, αλλά ήταν αρκετά
κακότεχνο (Εικ. 7). Αντίθετα με τα αγγλικής κοπής
κέρματα, όπου δεν σημειώνεται η ονομαστική αξία του
νομίσματος, στο κερκυραϊκής παραγωγής νόμισμα
αναγράφεται στο έξεργο του οπισθότυπου ο αριθμός
«4» προς δήλωση της αξίας του (= % του οβολού).
Παράλληλα, επισημάνθηκαν με την ίδια ένδειξη
κέρματα σολδίων και παράδων.
Με την ίδια πράξη του Ιονίου Κοινοβουλίου
ρυθμίζονταν και τα σχετικά με την ισοτιμία και την
κυκλοφορία του ιονικού νομίσματος. Η κυκλοφορία
στα νησιά άλλων χάλκινων νομισμάτων απαγορεύτηκε,
με εξαίρεση τα Κύθηρα, όπου λόγω της γειτνίασης με
τα οθωμανικά εδάφη και των πολλών δοσοληψιών με

Εικ. 7: Ιονικός Λεπτόν κοπής 1821
Πηγή: Δημακόπουλος

Η ΙΣΤΟΡΙΚΉ

ΔΙΑΔΡΟΜΉ

ΤΗΣ NOM

Μ Α Τ Ι Κ Η Σ

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

τις περιοχές αυτές επιτράπηκε η κυκλοφορία των

pounds

τουρκικών νομισμάτων και καθορίστηκε η νέα ισοτιμία

φαρδίνια. Οι πληρωμές προς το Δημόσιο θα γίνονται

ή λίρες στερλίνες, σελλίνια, πέννες, και

τους απέναντι στο ισπανικό τάλληρο: 1 δίστηλο = 8

με το ιονικό νόμισμα ή με ισόποσο αργυρό αποδεκτό

γρόσια = 400 παράδες, με αντιστοιχία ενός παρά

νόμισμα σύμφωνα με την αποτίμηση (tariffa). Πληρω

προς ένα ιονικό λεπτό (πράξη 15 του Β' Κοινοβου

μές προς το Δημόσιο ή προς ιδιώτες σύμφωνα με

λίου, της 16 Μαρτίου 1825).

συμβόλαια ή εγγυητικά χαρτιά, όπου κατονομάζεται το

Αλλαγή στη νομισματική πολιτική του Ιονίου
Κράτους πραγματοποιήθηκε με την πράξη 53 του Β'
Κοινοβουλίου (4 Ιουνίου 1825) που αποδέσμευσε το
ιονικό νόμισμα από το ισπανικό δίστηλο και καθιέρω
σε ως Βάση του ιονικού νομισματικού συστήματος
{moneta, stendale ή γνώμονα κατά την απόδοση του
όρου στα επίσημα κείμενα των αποφάσεων του Κοινο
βουλίου) το βρεταννικό αργυρό νόμισμα. Παράλληλα,
τα βρεταννικά νομίσματα, αργυρά ή χάλκινα, αποκτού
σαν νόμιμη κυκλοφορία στο Ιόνιο Κράτος.
Η ενοποίηση του ιονικού νομισματικού συστή
ματος με το βρεταννικό ολοκληρώθηκε με την πράξη
57 του Β' Κοινοβουλίου (15 Μαρτίου 1827), που
καθόριζε ότι το εθνικό νόμισμα του Ιονίου Κράτους
θα έχει Βάση το βρεταννικό και θα συνίσταται σε κο
ρώνες {crowns), μισές κορώνες {half crowns), σελλί
νια {shillings) και εξάπεννα {six pence) αργυρά, καθώς
και φαρδίνια {farthings) χάλκινα. Τα νομίσματα αυτά
θα έχουν νόμιμη κυκλοφορία σε όλη την ιονική επι
κράτεια. Οι δημόσιοι λογαριασμοί θα γίνονται σε

είδος του νομίσματος, θα γίνονται είτε με το κατονο
μαζόμενο νόμισμα είτε με το ισόποσο του. Η κυκλο
φορία των χάλκινων ιονικών νομισμάτων και των
τουρκικών (πιάστρες, παράδες κ.λπ.) απαγορεύτηκε,
όπως και κάθε δοσοληψία ή υπολογισμός σε αυτά.
Ειδικά στα Κύθηρα επιτράπηκε η κυκλοφορία των
τουρκικών νομισμάτων με την ακόλουθη ισοτιμία: 1
δίστηλο = 8 πιάστρες = 4 σελλίνια και 4 πέννες = 208
φαρδίνια. Σύμφωνα με αυτή την ισοτιμία ένα φαρδίνι
αντιστοιχούσε προς δύο περίπου (1,92) ιονικά λεπτά.
Με την κυκλοφορία των νέων νομισμάτων τα
παλιότερα ιονικά νομίσματα έπρεπε να εξαργυρωθούν
μέσα σε δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφα
σης σε κάθε νησί. Τα νομίσματα που συνέλεξαν οι αρ
χές (λεπτά, οΒολοί και διώΒολα) στάλθηκαν στο Λονδί
νο και αναχωνεύτηκαν στο Βασιλικό νομισματοκοπείο
(περίπου 150 τόννοι νομισμάτων από τους 198 που
είχαν τεθεί σε κυκλοφορία).
Όπως είναι ευνόητο, το τρέχον νόμισμα στις
καθημερινές συναλλαγές ήταν το φαρδίνι (μία κορώνα
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είχε 240 φαρδίνια) και γι' αυτό με την πράξη 58 του
Β' Κοινοβουλίου (25 Μαρτίου 1827) αποφασίστηκε η
εκτύπωση νέων πινάκων με την ισοτιμία των αποδε
κτών νομισμάτων σε φαρδίνια. Εξάλλου, με τις πράξεις
82 του Β' Κοινοβουλίου (31 Μαρτίου 1827) και 20 του
Γ' Κοινοβουλίου (16 Μαρτίου 1830) απαγορεύτηκε η
κυκλοφορία των ξένων χάλκινων νομισμάτων και στα
Κύθηρα και ρυθμίστηκαν οριστικά τα σχετικά με την
κυκλοφορία του εθνικού νομίσματος.
Για τη διευκόλυνση των μικροσυναλλαγών με
την πράξη 7 του Δ' Κοινοβουλίου (7 Μαίου 1833) έγινε
μερική αναθεώρηση του νομισματικού συστήματος.
Αποφασίστηκε η κοπή ενός αργυρού κέρματος ονο
μαστικής αξίας τριών πεννών (τρίπεννο), δηλαδή ίσου
προς 12 φαρδίνια καθώς και η διαίρεση της κορώνας
σε 600 μονάδες. Τα νέα κέρματα ήταν χάλκινα, είχαν
την ελληνική ονομασία «οΒολοί» και έφεραν στον
εμπροσθότυπο το έμβλημα του Ιονίου Κράτους
(δηλαδή τον ιονικό λέοντα) με την επιγραφή ΙΟΝΙΚΟΝ
ΚΡΑΤΟΣ ημικυκλικά στο πάνω μέρος και τη χρο
νολογία κοπής στο κάτω και στον οπισθότυπο την
προσωποποίηση της Βρεταννίας, που ήταν στραμμένη
προς τα δεξιά, φορούσε περικεφαλαία και από το πλάι
της έλειπε το δέντρο (δάφνη ή ελιά) που υπήρχε στην
αντίστοιχη παράσταση των παλαιότερων ιονικών νομι
σμάτων. Από άποψη, λοιπόν, εικονογραφική, το νέο
κέρμα ήταν παραλλαγή των πρώτων ιονικών οΒολών
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Κ Ρ Ά Τ Ο Υ Σ

(Εικ. 8). Κοπές κερμάτων του ενός οΒολού έγιναν το
1834 (2 κοπές), το 1835, το 1848, το 1849 (2 κοπές),
το 1851 (2 κοπές), το 1853 (2 κοπές), το 1857 (3
κοπές) και το 1862 (2 κοπές). Με εξαίρεση τις κοπές
του 1853, που έγιναν στο νομισματοκοπείο του Μπίρμινχαμ, οι άλλες έγιναν στο Λονδίνο. Επίσης κόπηκαν
αργυρά κέρματα των 30 οΒολών, όμοια από εικονογρα
φική άποψη με τα κέρματα του ενός οΒολού, με τη
διαφορά ότι στον εμπροσθότυπο αντί για τον ιονικό
λέοντα απεικονιζόταν δίκλαδο στεφάνι που περιέβαλλε
τον αριθμό «30» της ονομαστικής αξίας του νομίσμα
τος. Αυτή είναι και η μόνη περίπτωση ιονικού νομί
σματος (με εξαίρεση το παλαιότερο κέρμα του λεπτού)
που η αξία του αναγράφεται σε αυτό. Κοπές του κέρ
ματος αυτού έγιναν το 1834 (3 κοπές), το 1948, το
1849 (3 κοπές), το 1851 (2 κοπές), το 1852 (2 κοπές),
το 1857 και το 1862. Τα νέα κέρματα έπρεπε να τεθούν
σε κυκλοφορία, σύμφωνα με την απόφαση του Κοινο
βουλίου, την 1η Φεβρουαρίου 1834. Αλλά με νεότερες
αποφάσεις μετατέθηκε το όριο αρχικά στην 1η
Ιανουαρίου 1835 και τελικά στην 1η Ιουλίου 1835. Με
την έναρξη της κυκλοφορίας των κερμάτων αυτών απα
γορευόταν η κυκλοφορία κάθε άλλου χάλκινου νομί
σματος. Παρ' όλα αυτά, επειδή η διαθέσιμη ποσότητα
κερμάτων ήταν ανεπαρκής για τις συναλλαγές και το
μικρεμπόριο και οι νέες παραγγελίες καθυστερούσαν,
το Κοινοβούλιο οδηγήθηκε στην απόφαση (9/21 Ιανού-
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Εικ. 8: ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΙΟΝΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1834-1862

αρίου 1836) να θέσει και πάλι σε κυκλοφορία τα φαρ-

1. Τρίπεννο (Οβολός)

δίνια, που είχαν αποσυρθεί με την κυκλοφορία των

2. Νόμιομα 30 οΒολών
Πηγή: Heywood

οΒολών, καθορίζοντας την ισοτιμία ενός

φαρδινιού

προς 2 Κ οβολούς.
Είναι ενδιαφέρον να παρατηρηθεί ότι, ενώ η
πράξη 7 του Δ' Κοινοβουλίου θέσπιζε την κοπή κέρ
ματος αξίας τριών πεννών, στην πραγματικότητα το
νόμισμα που κυκλοφόρησε έφερε τον αριθμό «30»,
δηλαδή η ονομαστική αξία του κέρματος προσδιοριζό
ταν σε 30 οβολούς, που φυσικά αντιστοιχούσαν στην
αξία των τριών πεννών.
Μετά την καθιέρωση του νέου νομίσματος, με
ειδικά νομοθετήματα καθορίστηκαν οι ισοτιμίες των
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νομιομάτων που είχαν χρησιμοποιηθεί για την αποτί
μηση αξιών σε παλιότερα συμβόλαια, όπως το βενε
τικό δουκάτο, οι λίρες και οι γαζέτες, τα ρεάλια, οι
τουρκικές πιάστρες και τα φράγκα (πράξη 3 του Ε'
Κοινοβουλίου, 10 Ιουλίου/28 Ιουνίου 1834), νομί
σματα που δεν είχαν πλέον κυκλοφορία στα Ιόνια Νη
σιά. Επιπρόσθετα, με την πράξη 52 του Ε' Κοινοβου
λίου (8 Ιουνίου/27 Μαΐου 1835) καθορίστηκε η ισοτι
μία των νομισμάτων (ταλλήρων) των νέων κρατών της
Λατινικής Αμερικής: του Μεξικού, της Βολιβίας, του
Περού, της Χιλής, και του Ρίο ντέλλα Πλάτα (Αργεντι
νής). Τα νομίσματα αυτά αποτιμήθηκαν ως ίσης αξίας
με τα ισπανικά δίστηλα, δηλαδή ίσα προς 208 φαρδίνια ή 520 οβολούς. Επίσης, με την πράξη 54 του Ε'
Κοινοβουλίου (11/23 Ιανουαρίου 1836) έγιναν δεκτά
στην κυκλοφορία τα αυστριακά τάλληρα «σπαθάτα»
και καθορίστηκε η ισοτιμία τους σε 500 οβολούς ή 4
σελλίνια και 2 πέννες, δηλαδή με αξία ίση προς τα
αυστριακά τάλληρα της Μαρίας Θηρεσίας. Τέλος, με
τον νόμο 27 του Γ Κοινοβουλίου (27 Απριλίου/10
Μαΐου 1852) έγινε δεκτό στον πίνακα των αποτιμημέ
νων νομισμάτων το βρεταννικό αργυρό φλωρίνι και
καθορίστηκε η ισοτιμία του σε 240 οβολούς.
Στο πλαίσιο της ευρύτερης νομισματικής
πολιτικής πρέπει να εξεταστεί η μέριμνα για την
ίδρυση Ταμιευτηρίου (Banco di Rispasmio), όπου
είχαν δικαίωμα να καταθέτουν έντοκα τις οικονομίες
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τους οι κάτοικοι των νησιών (Ιόνιοι υπήκοοι, Βρετα
νοί ή και ξένοι), που ανήκαν στις χαμηλότερες εισο
δηματικές τάξεις. Οι καταθέσεις δεν έπρεπε να ήταν
μικρότερες του ποσού του ενός σελλινιού την εβδο
μάδα, ούτε να ξεπερνούν το ποσό των 20 λιρών στερ
λινών το έτος για κάθε άτομο. Τα επιτόκια είχαν κα
θοριστεί αρχικά σε 4% (πράξη 45 του Ε' κοινοβουλίου
της 24 Μαΐου/5 Ιουνίου 1835) και αργότερα σε 6%
(πράξη 75 του Ε' Κοινοβουλίου της 28 Μαΐου/9
Ιουνίου 1837) για κεφάλαιο που δεν ξεπερνούσε το
ποσό των 50 λιρών στερλινών. Τα επιτόκια έφεραν την
εγγύηση του κράτους. Τα κεφάλαια που ξεπερνούσαν
το όριο των 50 λιρών δεν απέδιδαν τόκους.
Εξάλλου, με στόχο την ενθάρρυνση της παραγω
γής και της οικονομικής δραστηριότητας με τη διακί
νηση κεφαλαίων, καθώς και την επέκταση των εμπορι
κών συναλλαγών, την πάταξη της τοκογλυφίας και την
αξιοποίηση των έγγειων πόρων, αποφασίστηκε η ίδρυ
ση κρατικής τράπεζας (πράξη 8 του Ε' Κοινοβουλίου,
της 14/26 Ιουνίου 1837), με τη μορφή τραπεζικής
εταιρείας με έδρα στην Κέρκυρα και υποκαταστήματα
σε άλλα νησιά και με μετοχικό κεφάλαιο 100.000 λι
ρών σε 4.000 μετοχές των 25 λιρών. Το ίδρυμα αυτό
θα επονομαζόταν «Τράπεζα Καταθέσεων και Κυκλοφο
ρίας» και θα είχε δικαίωμα έκδοσης τραπεζογραμμα
τίων. Η κυβέρνηση θα γινόταν μέτοχος με την απόκτη
ση μετοχών μέχρι το ύφος του 1/6 του συνόλου. Έτσι,
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το 1839 ιδρύθηκε η Ιονική Τράπεζα. Ατυχώς αυτή η
ιστορική επωνυμία έμελλε να σβήσει στις μέρες μας.

από το ισπανικό σκληρό νόμισμα και εισέρχεται

Νεότερος νόμος, αριθ. 6 του Γ Κοινοβουλίου
(1/13 Ιουλίου 1852), επέτρεπε την ίδρυση «Καταστημά
των Κτηματικής Πίστωσης» και «Δανειστικών Τραπεζών»
στα νησιά. Τέλος, ο νόμος 31 του ΙΑ' Κοινοβουλίου
(4/16 Φεβρουαρίου 1862) επέτρεπε τη σύσταση ανώ
νυμων εταιρειών για ίδρυση τραπεζών με δικαίωμα
έκδοσης τραπεζογραμματίων. Ο ίδιος νόμος καθόριζε
το ύφος του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών και τις
προδιαγραφές της έκδοσης των τραπεζογραμματίων.
Όμως, τα θέματα αυτά αποτελούν ένα σημαντικό κεφά
λαιο που είναι απαραίτητο να τύχει ιδιαίτερης μελέτης.

που μέσα από το Ιόνιο Κράτος εισδύει στην ανατο

στην περιοχή επιρροής του βρετανικού νομίσματος,
λική Μεσόγειο εκτοπίζοντας τα άλλα ηπειρωτικά
ευρωπαϊκά ισχυρά νομίσματα (ιδιαίτερα το ισπανικό
και το αυστριακό).
3· Το βρετανικό νόμισμα αποκτά νόμιμη κυκλοφορία
στο Ιόνιο Κράτος και αποσύρεται από την κυκλο
φορία το πρώτο ιονικό νόμισμα που είχε ως βάση
το ισπανικό δίστηλο.
4. Απαγορεύεται η κυκλοφορία ξένων χάλκινων νομι
σμάτων και εξοβελίζεται το τουρκικό χάλκινο νόμισμα
που κυριαρχούσε στις συναλλαγές των νησιωτών.

Από όσα ειπώθηκαν παραπάνω, συμπεραίνονται
τα ακόλουθα:

5. Γίνονται αποδεκτά στην κυκλοφορία τα ευγενή ξένα

1. Η βρεταννική διοίκηση αποδέχεται αρχικά ως βάση
του ιονικού νομισματικού συστήματος το ισχυρό
ισπανικό δίστηλο και καθιερώνει τη χρήση στα
Ιόνια Νησιά μιας τοπικής νομισματικής μονάδας
ομώνυμης και ίσης αξίας προς τον τουρκικό παρά,
που είχε ευρύτατη κυκλοφορία στο Ιόνιο.

6. Κόβεται «εθνικό» ιονικό νόμισμα με ελληνική ονο
μασία, πράξη που ευθυγραμμίζεται με τη γενικότερη
πολιτική εξελληνισμού του Ιονίου Κράτους. Το νέο
νόμισμα αποτελεί ουσιαστικά υποδιαίρεση του βρεταννικού.

2. Το Ιόνιο Κράτος ενωρίς αποδεσμεύει το νομισμα
τικό του σύστημα από την αρχική εξάρτηση του

νομίσματα σύμφωνα με συγκεκριμένη ισοτιμία.

7. Ακολουθείται πολιτική εκσυγχρονισμού με το εισα
γόμενο τραπεζικό και πιστωτικό σύστημα.
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Το ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΌ ΝΌΜΙΣΜΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΊΑ ΜΈΧΡΙ ΣΉΜΕΡΑ
ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ανεξάρτητος ερευνητής - Συλλέκτης

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (1828-1832)
Ο Καποδίστριας φτάνει στην Αίγινα στις 11 Ιανουαρίου
1828, αφού πρώτα έχει επισκεφθεί τις αυλές των
συμμάχων και έχει ζητήσει τη μεγαλόδωρη επικουρία
τους στα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντι
μετωπίζει η χώρα. Ο Κυβερνήτης, θέλοντας να βάλει
τάξη στα οικονομικά, ιδρύει στις 8 Φεβρουαρίου 1828
την πρώτη Ελληνική Τράπεζα, την «Ελληνική Χρη
ματιστική Τράπεζα», και στις 2 Απριλίου του ίδιου
έτους θέτει το θεμέλιο για εθνικό νόμισμα, με επιστολή
του προς το «Πανελλήνιον», από το οποίο ζητά να
μελετήσει το νομισματικό ζήτημα και να του υποβάλει
τα πορίσματα του, τονίζοντας την ανάγκη εθνικού νομί
σματος και την εγκατάσταση νομισματοκοπείου.
Ο Κυβερνήτης, γνωρίζοντας την πενιχρότητα
των πόρων του Κράτους, μιλά για χάλκινα νομίσματα
από αναχώνευση παλαιών κανονιών και για αργυρό
νόμισμα, ίσως με τη βοήθεια των μεγάλων. Το «Πανελ
λήνιον» όμως στις 14 Απριλίου προτείνει σε ψήφισμα
του με πατριωτική έπαρση την κοπή ως και χρυσών

νομισμάτων, τις Αθηνές, που, όπως ήταν φυσικό, δεν
είδαν ποτέ το φως της κυκλοφορίας.
Ο Αλέξανδρος Κοντόσταυλος λαμβάνει εντολή
για την αγορά μηχανημάτων για το προς σύσταση
νομισματοκοπείο και αναχωρεί από την Ελλάδα στις
22 Μαΐου 1828- επιστρέφει από τη Μάλτα στις 20
Νοεμβρίου του ίδιου έτους στην Αίγινα με τις μηχα
νές, που τις εγκατέστησαν στην αυλή του Κυβερνείου,
του κτιρίου που ο λαός είχε ονομάσει το «Παλάτι του
Μπάρμπα-Γιάννη ».
Στις 19 Μαΐου 1829 ο Κυβερνήτης δίνει εντολή
για την έναρξη των εργασιών του νομισματοκοπείου
και στις 27 Ιουνίου έχουμε το πρώτο νόμισμα της
αναγεννημένης Ελλάδας στην Αίγινα, στο νησί όπου
πριν από αιώνες (6ος π.Χ.) είχαν κοπεί τα πρώτα
νομίσματα του ελλαδικού χώρου. Τα νομίσματα υπο
βάλλονται από την Επιτροπή Οικονομίας του Καποδί
στρια προς έγκριση σε ποσότητα 5 δοκιμίων του 1
λεπτού, 5 λεπτών και 10 λεπτών (Εικ. 1).
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χάλκινων δοκι
μίων είναι:

Η
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ElK. 1: Τα χάλκινα δοκίμια των 1, 5 και 10 λεπτών
του 1828 του Ι. Καποδίστρια.

α) Το επιμελημένο της κοπής και χάραξης τους·
έχουν δε όλα ακτίνες συγκεντρωτικές.
β) Τα άστρα με τις 5 ακτίνες πάνω από τον Φοίνικα
που συμβολίζουν κάτι που είναι σε εξέλιξη.
γ) Το δέσιμο της ταινίας που κρατά το στεφάνι στην
πίσω πλευρά και έχουν σχήμα ρόμβου.
δ) Η μεγάλη σπανιότητα τους.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 1 λεπτού (Εικ. 2)
είναι η πλάγια οδόντωση στην περιφέρεια του νομί
σματος και το σφάλμα στην επιγραφή ΚΥΒΕΡΝΙΤΗΣ
(το NI με γιώτα). Το 1 λεπτό τέθηκε σε κανονική κυ
κλοφορία χωρίς οδόντωση και υπάρχει με διορθωμένη
την επιγραφή (το Ι σε Η)" όταν δε φθάρθηκε η όψη με
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τον Φοίνικα αντικαταστάθηκε με άλλη και συνεχίστηκε
η παραγωγή.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των 10 λεπτών είναι ο
διάκοσμος

στην π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α του νομίσματος,

που

όμως δεν συναντάται στα κυκλοφορήσαντα νομίσματα.
Υποθέτω ότι απορρίφθηκε λόγω της αυξημένης εργα
σίας και δυσκολίας που απαιτούσε η επεξεργασία της
περιφέρειας των νομισμάτων.
Στις 4 Ιουλίου ο Κυβερνήτης ενέκρινε τα δοκί
μια και η κοπή συνεχίστηκε.
Στις 30 Ιουλίου 1829, μαζί με την εισήγηση του
Καποδίστρια στη Δ' Εθνοσυνέλευση του Άργους, πα-

ΤΗΝ

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ί Α

Μ Έ Χ Ρ Ι

Σ Ή Μ Ε Ρ Α

Είκ. 2: Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 1 λεπτού είναι
η πλάγια οδόντωση στην περιφέρεια του νομίσματος
και το σφάλμα στην επιγραφή ΚΥΒΕΡΝΙΤΗΣ (το NI με
γιώτα) [αριστερά]. Το 1 λεπτό τέθηκε σε κυκλοφορία χωρίς
οδόντωση (μέση) και υπάρχει με διορθωμένη την επιγραφή
(το Ι σε Η) [δεξιά].
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ΕΙΚ. 3 : Τα 5 και 10 λεπτά του 1828
με ακτίνες συγκεντρωτικές.
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ρουσιαστηκαν τα νέα νομίσματα του αργυρού Φοίνικα
και των χάλκινων λεπτών (Εικ. 3), τα οποία διένειμε ο
Γραμματέας της Επικρατείας σε έναν έκαστο των 237
πληρεξουσίων που είχαν εκλεγεί σε 84 περιφέρειες
και των 3 πληρεξουσίων των όπλων.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ
Ο

Καποδίστριας,

επηρεασμένος

από

τις

παλαιές

συναλλαγές των εμπόρων της Ανατολής, επέλεξε το
νέο νόμισμα, τον Φοίνικα, ίσο με το % της μεταλλικής
αξίας του ισπανικού νομίσματος, δηλαδή 27,07gr: 6 =
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4,5116 gr. και περιεκτικότητα σε άργυρο 903%ο. Το
ισπανικό νόμισμα κυκλοφορούσε στο ΛεΒάντε για
εμπορικούς σκοπούς με μεγαλύτερη αξία από την ονο
μαστική συναλλακτική του τιμή, λόγω της προτίμησης
του- ήταν, λοιπόν, λάθος να Βασισθεί το νέο νομισμα
τικό σύστημα σε τέτοιο μέτρο.

Τ Η Ν

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ί Α

Μ Έ Χ Ρ Ι

Σ Ή Μ Ε Ρ Α

ε'ις τας προς το δημόσιον γενόμενος πληρωμάς κατά την
έσωτερικήν των άξίαν, ήτις, κατά τας γενομένας εξετάσεις,
είναι γραμμήν 3,747 αργύρου, ήτοι 93 λεπτών, κατά την
νέαν διατίμησιν. Εις την τιμήν ταύτην δύναται καί να τους
άνταλλάξη τις εις το Έθνικον Ταμεϊον».
Ο μικρός αριθμός των κοπέντων

Το Βάρος όμως του Φοίνικα, που είχε καθορι
σθεί σε ένα δράμι και 36 κόκκους ή 13/8 δράμια (1
δράμι = 3,206 gr.), δηλαδή 4,408 gr., στην πραγμα
τικότητα ζύγιζε 4,163 gr. (3,747 καθαρός άργυρος).
Όπως παρατηρεί και ο G. Finlay1 στην Ίστορίαν της
'Ελληνικής Επαναστάσεως, ένα ελαττωματικό κράμα
προκάλεσε επίσης λάθος στη μεταλλική αξία του
νομίσματος που εξέδωσε ο Καποδίστριας και ο Φοίνι
κας εκδόθηκε σε μικρή ποσότητα.
Η αταξία αυτή επισημαίνεται και στο διάταγμα
του Όθωνος «Περί ρυθμίσεως τοΰ νομισματικού συστή
ματος» της 8ης (20) Φεβρουαρίου 1833, Ναύπλιο.
§4.- «Εις τύπον της άχρι τοϋδε προσδιορισμένης
μονάδος τοΰ Φοίνικος, όπως ητο ελαφρότερος της
ληφθείσης βάσεως, θέλει είσαχθή νέο νόμισμα, φέρον το
όνομα Δραχμή...».
Η διαφορά τονίζεται για μια φορά ακόμα στην
παράγραφο 17 του ίδιου διατάγματος.
§17- «Οί πρώην έκτυπωθέντες εις την Ελλάδα Φοί
νικες είναι παρά τιμήν. Το Έθνικον Ταμεϊον θέλει δέχεσθαι

Φοινίκων

δικαιολογείται και στην εγκύκλιο του Υπ. Οικονομι
κών της 13ης (25) Φεβρουαρίου 1833 που υπογράφει
ο Γραμματεύς Α. Μαυροκορδάτος:
«Ή μονάς τοΰ νομισματικού συστήματος της
Ελλάδος κατήντησε προ πολλού Ιδανική. Περί τας
δώδεκα χιλιάδας αργυροί Φοίνικες έχαράχθησαν μόλις εις
το νομισματοκοπεΐον κατά τάς αρχάς της συστάσεως του,
καί εις την πρώτην κυκλοφορίαν αυτών έγνωρίσθη, οτι το
νόμισμα τούτο, διωρισμένον να είναι το έκτημόριον τοΰ
'Ισπανικού διστήλου, δέν περιέϊχεν ολην την άπαιτουμένην έσωτερικήν άξίαν επαυσεν έκτοτε ή έκτύπωσίς των...».

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η επιλογή της Αθηνάς από το «Πανελλήνιον», για τα
χρυσά νομίσματα, δεν μας ξενίζει καθόλου, εφόσον
είναι το κατ' εξοχήν θέμα στις σφραγίδες του Αγώνα.
Στις παλάσκες και πάλες των αγωνιστών, εκτός
των άλλων, είχε προταθεί και παλαιότερα ως θέμα από

1. G. Finlay, 'Ιστορία της 'Ελληνικής 'Επαναστάσεως, εν 'Αθήναις 1861, τόμ. Β', σ. 206.
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την Επιτροπή που διόρισε το Βουλευτικό στις 9
Μαΐου 1823, από τους Ι. Δ. Μαυροκορδάτο, Γ. Λέλη
και Ι. Θεοτόκη, για την κοπή χρυσών, ασημένιων και
χάλκινων νομισμάτων.
Με νομισματική Βάση την αργυρή δραχμή των
2,5 δραμιών που θα υποδιαιρούνται σε 100 οΒολούς...
Η Παλλάδα Αθηνά είναι ο φύλακας άγγελος του
Έθνους που Βοηθά και καθορίζει την ανάπτυξη του σε
καιρό ειρήνης και η υπέρμαχος στρατηγός που, όταν
παρίσταται ανάγκη, ως πρόμαχος οδηγεί τους 'Ελληνες
σε μεγάλα και ηρωικά κατορθώματα- είναι η προσω

Σ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ

Μ Ο Ν Α Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Α Δ Α

λίγες μέρες πριν από το Φεβρουάριο του 1821, ύψω
σε και ο αδελφός του Αλέξανδρος Υψηλάντης στο
Ιάσιο της Μολδαβίας στη μονή των Τριών Ιεραρχών
υπό τις ευλογίες του μητροπολίτη Βενιαμίν. Η σημαία
ήταν τρίχρωμη (άσπρη, κόκκινη και μαύρη) και έφερε
στη μία όψη την εικόνα των αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης και στην άλλη Φοίνικα με το ρητό «εκ της
κόνεώς μου άναγεννώμαι».
Κάτω από αυτή τη σημαία έπεσαν μέχρις ενός
και οι Ιερολοχίτες στο Δραγατσάνι και μαζί με αυτή
τάφηκε στα ερείπια του κωδωνοστασίου της μονής του
Σέκου ο Γεώργιος Ολύμπιος.

ποποίηση της ενθάρρυνσης αλλά και της σύνεσης στο
πεδίο της μάχης· η γλαύκα απεικονίζεται μαζί για να
μας τονίζει αυτό της το προτέρημα.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ
Ο Υψηλάντης χρησιμοποιεί από το 1821 σφραγίδα
που φέρει τον Φοίνικα2. Ο Υψηλάντης, φεύγοντας τον
Μάιο του 1821 από την Τεργέστη για να κατέλθει στην
Ύδρα, έλαβε από νεανίδες της Τεργέστης χρυσοκέντη
τη σημαία με τις λέξεις «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ»
καθώς και Φοίνικα^. Σημαία που έφερε τον Φοίνικα,

Βλέπουμε πως ο Φοίνικας, που αντικαταστάθη
κε από τον Αλ. Μαυροκορδάτο κατά την Α Εθνοσυνέ
λευση της Επιδαύρου, από την πρώτη Ελληνική
σημαία, που ήταν λευκή και έφερε στη μέση χρυσό
Φοίνικα, φέρεται πάλι από τον Καποδίστρια ως σύμ
βολο του Κράτους, χαραγμένο στα εθνικά νομίσματα
και γίνεται σύμβολο του ελληνικού κράτους.
Ο Φοίνικας, λοιπόν, είναι γνωστός από τα χρό
νια της Επανάστασης και από σφραγίδες, όπως της
Πελοποννησιακής Γερουσίας (1821), του Εφόρου λιμένος Οδησσού (1821), του Δ. Υψηλάντου κ.ά.
Έχει, επίσης, χρησιμοποιηθεί από τον Αλ. Μαυ
ροκορδάτο

2. Βλέπε Ιστορία Κ. Παπαρηγόπουλος και Σφραγίδες Ελευθερίας.
3. Ί . Φιλήμων, Δοκίμιον 'Ιστορικόν περί της Φιλικής Έτωρείας, εν ΝαυπΛία

·, σ. 384.

Φιραρή

(1754-1819)

στην

περίφημη
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εταιρεία του 1787 «Φοίνιξ», είναι δε όνομα Στοάς από

Φοίνικας που χρησιμοποιήθηκε από λαούς με διαφο

το 1815, «'Αναγεννηθείς Φοίνιξ» (La Fenice Risorta)

ρετικές παραδόσεις, θρησκεία και ιστορία.

που ιδρύθηκε στη Ζάκυνθο από την εργαζομένη στην

Κατά τον Ηρόδοτο (Β, 73), είχε το μέγεθος
αετού χρώματος κόκκινου και χρυσού, γεννιόταν κάθε
500 έτη στην Αραβία και μετέφερε στην Ηλιούπολη
της Αιγύπτου τη σορό του πατέρα του για να την
ενταφιάσει στο ιερό του Ηλίου.

Κέρκυρα τότε Μεγ.: Α.: της Ελλάδος, που έδρασε
μέχρι το 1848 με πολλές μυήσεις αγωνιστών του '21.
Ο ίδιος ο Κυβερνήτης ήταν Τέκτων, φοίτησε δε
στην Τεκτονική Στοά «Modestie» της Ζυρίχης4.
Από την αγάπη, λοιπόν, των Τεκτόνων προς τον
συμβολισμό και των Φιλικών στον μυστικισμό επιλέ
γεται ο Φοίνικας, το πουλί του μύθου. Η αλληγορία,
που εκφράζει το σύμβολο αυτό είναι η αναγέννηση του
Ελληνικού Έθνους, η πάταξη του θανάτου μέσω του
σταυρού και η ανάσταση του Έθνους, η επάνοδος σε
μια νέα ζωή ελεύθερη και καλύτερη. Οι ακτίνες
συμβολίζουν το φως που θραύει τη λαμπρότητα του
στα χρώματα της ίριδος - Φως είναι ο Θεός, ο Θεός εί
πε «Υεννηθήτω Φως», έτσι γεννήθηκε και η Ελλάδα.

ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Μυθικό πουλί που οι δοξασίες γι' αυτό χάνονται στα
βάθη των αιώνων, υιοθετήθηκε ως σύμβολο από τους
Έλληνες και η παρουσία του στο δημόσιο βίο είναι
έντονη τους δύο τελευταίους αιώνες. Αυτός είναι ο

Ο Φοίνικας θεωρείται το σύμβολο του ανακυ
κλούμενου κάθε 608 έτη ηλιακού κύκλου και παράγε
ται από τη φοινικική λέξη Φεν που σημαίνει κύκλος.
Ο Πλίνιος (Hist. Nat. 6θ, 2) γράφει πως ζει
ένας και μόνο Φοίνικας σε όλο τον κόσμο και λίγοι
τον είδαν.
Έχει, κατά τα θρυλούμενα, μέγεθος αετού, σώμα
κόκκινο, ουρά γαλάζια με ίσια ροδόχροα φτερά, λο
φίο στο κεφάλι και το χρώμα του γύρω από τον λαιμό
λάμπει όπως ο χρυσός. Όταν γεράσει κατασκευάζει
φωλιά από κασσία και άλλα ευώδη κλαδιά και πεθαί
νει καιόμενος σε αυτήν, αναφλεγόμενος από τον ήλιο,
για να γεννηθεί από την τέφρα νέος Φοίνικας που με
ταφέρει τα λείψανα του προηγούμενου στην πόλη του
Ηλίου για ταφή.
Στους αιώνες της Ρωμαιοκρατίας που ακολου
θούν, όπως θα δούμε με παραδείγματα στο κεφάλαιο
της νομισματικής, συχνή είναι η χρησιμοποίηση του

4. Από το 1932 αναφέρεται στο Διεθνές Ελευθεροτεκτονικό Λεξικό TCQV Λέννχοφ-Πόζνερ που εκδόθηκε στη Βιέννη. Η ιδιότητα του αυτή δηλώνεται και από τα
τρία κυκλοειδή σχήματα κάτω από την υπογραφή του, αντίστοιχα προς τις τρεις τελείες. «Histoire de la France - Maçonnerie», Βέρνη, σ. 416.

- 124 Η

ΙΣΤΟΡΙΚΉ

ΔΙΑΔΡΟΜΉ

ΤΗΣ

Σ Μ
Μ
Ν Ο Μ ΙΙ Σ

Α Τ Ι Κ Η Σ
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Ο Φοίνικας στα μετάλλια δεν δηλώνει μόνον

αποθέωσης.

την αιωνιότητα, αλλά επίσης την ελπίδα για καλύτερες

Στον Μεσαίωνα χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι ο Ωμόν, ο πρώτος μετά το μαρτύριο του Ιακώβου
ντε Μολλαί, μέγας μάγιστρος των Ναϊτών, που ανέστησε το Τάγμα και έβαλε ως έμβλημα στη σφραγίδα
του τον Φοίνικα αναγεννώμενο από τις φλόγες με το
λατινικό ρητό: Ardet ut vivat (καίγεται για να ζήσει).

μέρες και παρουσιάζεται πάνω σε μια σφαίρα αλλά και
στο χέρι του αυτοκράτορα.
Ο μύθος του Φοίνικα και η αναβίωση από τα
βαθιά γηρατειά στη νέα ηλικία, σε μια νεκρική πυρά
δικής του κατασκευής, τον κάνει να υιοθετείται και ως
σύμβολο αποκατάστασης (παλινόρθωσης). Βλέπε οπισθότυπο των μεταλλίων με την επιγραφή FEL. TEMP.
REPARATIO, κομμένο σε ανάμνηση του αυτοκράτορα

Ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ
Από την κλασική νομισματική απουσιάζει η παράστα
ση του Φοίνικα- στα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά μετάλλια

Κώνσταντος Α'· μια φιγούρα με στρατιωτική ενδυμασία
κρατά Φοίνικα αντί της συνηθισμένης φιγούρας της
Νίκης (Victory).

βρίσκουμε τον Φοίνικα με το κεφάλι του περιβαλ

Μερικές φορές, ο Φοίνικας παρουσιάζεται να

λόμενο από ακτίνες και συμβολίζει την αιωνιότητα.

κάθεται σε βράχο και σε άλλες πάνω σε μια νεκρική

Ο Φοίνικας απαντάται στα μετάλλια του Μ.
Κωνσταντίνου και του γιου του Κρίσπου, συμβολίζο
ντας την αιωνιότητα της αυτοκρατορίας. Επίσης, τον
συναντάμε στα χρόνια του αυτοκράτορα Τραϊανού και
σε ένα μετάλλιο της Φαυστίνας της Πρεσβυτέρας- μια
γυναίκα κάθεται, κρατώντας ένα Φοίνικα στο δεξί χέρι
και την επιγραφή AETERNITAS (αιωνιότητα). Παρό
μοια παράσταση απαντάται σε ένα χάλκινο του Αντωνίνου· γυναίκα καθιστή κρατά ράβδο και σφαίρα με τον
Φοίνικα πάνω της.

πυρά.
Η επιγραφή FEL. TEMP. REPARATIO σε ασημέ
νια και χάλκινα νομίσματα του Κώνσταντος Α, Κωνστά
ντιου Β' και Γρατιανού με την παράσταση του Φοίνικα
να κάθεται σε πυραμίδα από σκαλοπάτια με ένα
στεφάνι στο σώμα ή σε πλώρη πλοίου.
Εξάλλου, υπήρχε η ευνοϊκή δεισιδαιμονία για
τους θνητούς να συμπεριλαμβάνονται συχνά στις τά
ξεις των θεών είτε ζωντανοί είτε μετά τον θάνατο τους.
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κιών, αυτοκράτορες.
Η αποθέωση τους γίνεται με τη χρήση πτηνών
(consecratio) στην αναπαράσταση της αποθέωσης. Ο
αετός, ο Βασιλιάς των πτηνών και σύμβολο του Δία,
χρησιμοποιείται

σε μεγάλη κλίμακα,

άλλοτε να

αναπηδά από τη νεκρική πυρά και να πετά στον
ουρανό -υποτίθεται ότι μεταφέρει στον ουρανό τη

Στην πρόσθια όψη (Εικ. 4) απεικονίζεται μέσα σε
κύκλο Φοίνικας αναγεννώμενος, πάνω από το κεφάλι
του σταυρός AR ακτίνες ηλίου. Περιφερειακά αναγρά
φονται οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, διαχωριζόμενες από αστέρα εξάκτινο με τελεία στο κέντρο, κάτω
αωκα', μεταξύ δύο σημάτων άγκυρας και οριζόντιου
οκτώ.

ψυχή του αποθεωμένου προσώπου-, άλλοτε να πετά
μεταφέροντας

στις

πλάτες

του

το

αποθεωμένο

πρόσωπο και άλλοτε να κάθεται σε ένα βωμό (Altar) ή
σε μια σφαίρα διακοσμημένη με άστρα ή σε ένα
σκήπτρο.
Το παγώνι, πουλί της Ήρας, παρουσιάζεται σε
νομίσματα αυτοκρατορικά κυρίως γυναικών, όπως σε
νομίσματα των Φαυστίνων, της Ιουλίας Δόμνας, Μαρινιάνας και συμβολίζει την αποθέωση.
Ο Φοίνικας στη νεότερη νομισματική συναντά
ται σε κοπές του πριγκιπάτου Hohenlohe της Βαυα
ρίας και του Wurtenberg τον 18ο αιώνα. Το 1730 κό
πηκε από το βασίλειο της Σικελίας στο Παλέρμο χρυ
σό νόμισμα με το όνομα Fenice, δηλαδή Φοίνιξ. Επί
σης, είναι γνωστά τα μεγάλα αργυρά 55 μμ. σικελικά
νομίσματα του Φερδινάνδου Γ' (1759-1825) των 30
Tari των ετών 1785-91 και 1793 με τον Φοίνικα.

Στην πίσω όψη απεικονίζονται η αξία 1
ΦΟΙΝΙΞ εντός δύο κλάδων ελαίας και δάφνης που
δένονται στο κάτω μέρος με ταινία με την επιγραφή
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 1828.
Ο Φοίνικας είναι το μοναδικό νόμισμα του
Καποδίστρια που φέρει νομισματόσημα. Η άγκυρα θα
πρέπει να δηλώνει τον τόπο κοπής, δηλαδή την
Αίγινα. Είναι ένα ναυτικό σύμβολο που εκφράζει την
ασφάλεια, την ελπίδα και τη σωτηρία και την συναντά
με στη σημαία των Σπετσών καθώς και στο εφοδιαστικό των ποιμένων των Φιλικών.
Ο κόρυμΒος (σχοινί), που σχηματίζει διπλούς
χαλαρούς κόμβους οριζόντιου οκτώ (οο), σημείου του
άπειρου, θείου σημείου της αιώνιας ζωής, μεταξύ
άλλων συμβολίζει τους αδελφικούς δεσμούς. Σύμβολο
του προϊσταμένου του νομισματοκοπείου της Αίγινας
Κοντόσταυλου.
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431

Είκ. 4: Ο αργυρός Φοίνικας,
νομισματική μονάδα του Ι. Καποδίστρια.

Μέταλλο: άργυρος 900%ο, χαλκός 100%ο
Νομ/πείο: Αίγινα
Χαράκτης: Χατζή-Γρηγόρης Πυροβολιστής
Βάρος: 4,408 gr.
Διαμ.: 22 m m
Περιφέρεια: ραβδωτή
Ανατροπή: κανονική
Ημερομηνία: 1828
Ποσότης: 11.978
Σπανιότης: R
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ΤΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Μεγάλη ποικιλία παρουσιάζεται στα χάλκινα νομίσμα
τα του Καποδίστρια (Εικ. 5), η οποία οφείλεται σε
διάφορες αιτίες, όπως στη μη χρησιμοποίηση Master
dei από τους χαράκτες, στο κακό ατσάλωμα των μή
τρων και στη χρησιμοποίηση σκληρών κραμάτων με
τάλλου για τα νομίσματα, με αποτέλεσμα γρήγορη
φθορά των μήτρων και πολλές διορθωμένες μήτρες νο
μισμάτων. Σε αντίθεση με τα τρία χάλκινα δοκίμια του
Καποδίστρια, όπου το άστρο πάνω από τον Φοίνικα
είναι πεντάκτινο με τελεία στο κέντρο, σύμβολο δυνα
μικής εξέλιξης κι όχι σταθερότητας, σε όλες τις άλλες

Τ Η Ν

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ί Α

Μ Έ Χ Ρ Ι

Σ Ή Μ Ε Ρ Α

Εικ. 5: Τα χάλκινα νομίσματα του Καποδίστρια παρουσιά
ζουν μεγάλη ποικιλία. Αριστερά, εικονίζεται το 1 λεπτό του
1830, το πρώτο της σειράς τύπου 1828, με ημερομηνία
1828. Στη δεύτερη στήλη, η τελευταία πεντάρα της σειράς
του 1828. Στην τρίτη στήλη, ένα από τα τελευταία ΙΟλεπτα
με διασκορπιστικές ακτίνες, του 1828. Δεξιά, 20 λεπτά του
1831.
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κανονικές εκδόσεις κυκλοφορίας είναι εξάκτινο (σύμβολο σταθερότητας). Στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα
φαίνεται η νομισματοκοπία την εποχή του Καποδίστρια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
ΑΞΙΑ
Έτος
Διευθυντής
Εκδόσεως Χαράκτες

1828

Έφορος: Κοντόσταυλος
έως Μάιο 1830
Χαράκτης:
Χατζη-Γρηγόρης
Πυροβολιστής
έως Μάιο 1830

Ακτίνες

1λ

5λ

ΙΟλ

συγκεντρωτικού
τύπου

Χ

Χ

Χ

διασκορπιστικού
τύπου

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
422.218

Χ
483.880
Χ

διασκορπιστικού
τύπου 28

505.995
1830

1831

Έφορος: Λουκόπουλος
έως Μάιο 1832
Χαράκτης:
Παπακωνσταντόπουλος
Γεώργιος έως Μάιο 1832
* Έφορος: Λεβίδης από
Μάιο 1832 έως 1833
Χαράκτης: Δ. Κοντός

διασκορπιστικού
τύπου
συγκεντρωτικού
τύπου
διασκορπιστικού
τύπου

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

31789

966.802

Χ
145.885

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΠΕΝΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

20λ

Φοίνιξ

Χ

Χ
χ

1.518.285 802.074

2.916.980 2.272.650 11.978

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όλων των
κοπών του 1828 και του τύπου 28
είναι ο κύκλος σε συνεχή γραμμή
γύρω από τον Φοίνικα.
- Ανατροπή νομίσματος άνω-κάτω
(κανονική)

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των
κοπών του 1830 είναι ότι ο κύκλος
γύρω από τον Φοίνικα αποτελείται
από μικρά φύλλα σχήματος
καρδιάς το ένα μέσα στο άλλο.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των
κοπών του 1831 είναι ότι ο
Φοίνικας είναι ελεύθερος στο
πεδίο του νομίσματος και η
ημερομηνία αωκα' είναι γραμμένη
εντός πλαισίου - Ανατροπή μεταλλίου
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λεία μεγάλος αριθμός νομισμάτων με ημερομηνία
1832, της 1 δραχμής, των 1 και 2 λεπτών.

Το νέο νομισματικό σύστημα του Όθωνος
Η επιλογή του ονόματος της Δραχμής ως Βάσης του
νέου νομισματικού συστήματος είναι επιτυχής και δεν
μας εκπλήσσει, εφόσον ο Λουδοοίκος, πατέρας του
Όθωνος, ήταν λάτρης της ελληνικής Αρχαιότητας και
η εποχή ήταν επίμονα στραμμένη προς την ελληνική
κλασική Αρχαιότητα απ' όπου αναζητούσε αξίες και
εμπνεύσεις.
Είναι άλλωστε γνωστή η επιθυμία του Λουδοβί
κου να χτίσει το ανάκτορο του Όθωνος πάνω στα
ερείπια της ακρόπολης των Αθηνών.
Ένα μικρό πρόβλημα υπάρχει όσον αφορά την
επιλογή του Βάρους της που παραμένει στο VÓ του
εμπορικού ισπανικού δίστηλου τάλιρου, διορθώνοντας
όμως το Βάρος του ελλειπούς Φοίνικα.
Η δραχμή Βάρους 4,477 gr. διαιρείται σε εκατό
μόρια ονομαζόμενα λεπτά, συνίσταται δε από εννέα
μόρια καθαρού αργυρού και ένα μόριο χαλκού, δηλα
δή περιέχει 4,029 gr. καθαρού αργυρού και 0,448 gr.
χαλκού.
Την απόφαση αυτή έρχεται να επικυρώσει το
διάταγμα της 8ης (20) Φεβρουαρίου 1833 «Περί
ρυθμίσεως του νομισματικού συστήματος», αφού ήδη
έχουν κοπεί και παραδοθεί στην ελληνική αντιΒασι-

Εκτός της απλής δραχμής θα εκδοθούν και νο
μίσματα των πέντε δραχμών, μισής δραχμής και τετάρ
του της δραχμής, που θα έχουν όλα την ίδια αναλογία
του μίγματος και εσωτερική αξία ως προς τη δραχμή
(Εικ. 6).
Θα εκτυπωθούν και νομίσματα χρυσά των 20
και 40 δραχμών, αποτελούμενα από εννέα μόρια καθα
ρού χρυσού και ένα μόριο χαλκού. Το εικοσάδραχμο
(Εικ. 7) θα περιέχει 5,199 gr. καθαρού χρυσού και
0,577 gr. χαλκού συνολικού Βάρους 5,776 gr.
Για δε τις καθημερινές μικρές συναλλαγές θα
εκτυπωθούν χάλκινα νομίσματα των 1, 2, 5 και 10 λε
πτών.
Με τα χρυσά και αργυρά νομίσματα του Όθω
νος θα γίνονταν συναλλαγές απεριορίστου ύψους, τα
δε χάλκινα θα χρησίμευαν για τις μικροσυναλλαγές
και προς εξίσωση των πληρωμών, που δεν έπρεπε να
υπερβαίνουν στις συναλλαγές το 2% του ολικού πο
σού, εκτός αν υπήρχε άλλη συμφωνία μεταξύ των συ
ναλλασσομένων.
Το κράτος θα κανόνιζε τις ποσότητες κοπής
των νομισμάτων, ακολουθώντας τις παρακάτω προδια
γραφές:
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Εικ. 6 : Αργυρά νομίσματα του Όθωνος
αξίας Ά Κ, 1 και 5 δραχμών.

Αξία

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Βάρος

Μέταλλο

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

Περιεκτικότης

Διάμετρος
mm

gì"·
20 δρχ.

5,776

Χρυσός

900%ο

21

5 δρχ.

22,385

άργυρος

900%ο

38,5

1 δρχ.

4,477

άργυρος

900%ο

22

5* δρχ.

2,238

άργυρος

900%ο

19

1/4 δρχ.

1,119

άργυρος

900%ο

17

10 λεπτά

12,990

χαλκός

1.000%ο

28

5 λεπτά

6,495

χαλκός

1.000%ο

25

2 λεπτά

2,598

χαλκός

1.000%ο

19

1 λεπτό

1,299

χαλκός

1.000%ο

17
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Αλλο μέλημα της αντιβασιλείας ήταν η «διατίμησις των ξένων νομισμάτων παραΛληλιζομένων με το νέον
Έλληνικον» διάταγμα κι αυτό της 8ης (20) Φεβρουα
ρίου 1833 και η απόσυρση των παλαιών νομισμάτων
του Καποδίστρια. Οι Φοίνικες γίνονταν δεκτοί προς
93 λεπτά της δραχμής. Τα δε χαλκονομίσματα γίνο
νταν δεκτά στα Δημόσια Ταμεία π ρ ο ς 80% της ονομα
στικής τους αξίας, δηλαδή 4 νέα λεπτά σε αντικατά
σταση πέντε παλαιών.
Η απόσυρση με ανταλλαγή με νέα χαλκονομί
σματα άρχισε από 1ης (13) Μαΐου 1833' μέχρι εκείνη
την εποχή τα παλαιά χαλκονομίσματα θα ήταν σε
κυκλοφορία π ρ ο ς 80% της ονομαστικής αξίας τους.

Εικ. 7: Χάλκινα νομίσματα του Όθωνα, 1, 2, 5 και 10
λεπτών. Χρυσό εικοσάδραχμο Όθωνος του 1833·

Η ΙΣΤΟΡΙΚΉ

ΔΙΑΔΡΟΜΉ

ΤΗΣ NOM

Τα ξένα νομίσματα χωρίζονται σε δύο κατηγο
ρίες, πίνακες: σε αυτά που έχουν νόμιμη κυκλοφορία
στις συναλλαγές και σε αυτά που γίνονται δεκτά, όχι
μόνο στις συναλλαγές του κοινού αλλά και στα Δημό
σια Ταμεία. Από αυτούς τους πίνακες, παρά τα σφάλ
ματα που έχουν, Βλέπουμε το πολυάριθμο των Κρατών
και των αξιών των νομισμάτων που κυκλοφορούσαν
στην πατρίδα μας.
Η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων απαγο
ρευόταν, επειδή η κυκλοφορία τους μόνο ζημιά μπο
ρούσε να αποφέρει στους συναλλασσόμενους, καθώς
ο προσδιορισμός οποιασδήποτε τιμής ήταν αδύνατος,
λόγω της συνεχούς αλλαγής της εσωτερικής τους
αξίας.
Με το Β.Δ. της 23/4-3-5-1833 τα νέα νομίσματα
τέθηκαν σε κυκλοφορία από 1ης Οκτωβρίου 1833,
πράγμα που δεν επιτεύχθηκε νωρίτερα, επειδή δεν
υπήρχε η αναγκαία ποσότητα χάλκινων οθωνικών νο
μισμάτων.
Η αντιβασιλεία, όπως είδαμε, μεριμνά για την
αποστολή ποσοτήτων νομισμάτων στην Ελλάδα πριν
ακόμα έλθει ο Βασιλέας και πριν ακόμα ρυθμιστεί το
νομισματικό σύστημα με διατάγματα. Σχεδιάζει και
κατασκευάζει στο Μόναχο τα σχετικά μηχανήματα για
το νομισματοκοπείο που έρχονται στην Ελλάδα πριν
από την αποπεράτωση του κτιρίου του νομισματοκο-
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πείου, Β.Α. της σημερινής Πλατείας Κλαυθμώνος, τότε
γρασιδότοπο, ένα χώρο εντελώς αδιαμόρφωτο στα
όρια της παλαιάς πόλης.
Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο Αθηνών θα κάνει
έναρξη των εργασιών του το 1836, με την κοπή χάλκι
νων νομισμάτων και, ενώ το Μόναχο αδυνατεί να εφο
διάσει την ελληνική αγορά με την αναγκαία ποσότητα
αργυρών νομισμάτων, την ανάγκη αυτή καλύπτει το
Νομισματοκοπείο των Παρισίων, όπου κόβονται αρ
γυρά νομίσματα των 5 δραχμών 1833, 1 δραχμής 1833
και 1834, % δραχμής 1834 και !4 δραχμής 1834. Τα
νομίσματα αυτά φέρουν προς διάκριση 3 mintmarks
(άγκυρα, Α, άστρο), αντίστοιχα σύμβολα του διευθυντή
του Νομισματοκοπείου των Παρισίων J. P. Collot, και
του αρχιχαράκτη Ν. P. Tiolier.
Αυτή η περίοδος (1832-1834) της κοπής των
νομισμάτων στο βαυαρικό και γαλλικό νομισματοκο
πείο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πρώτη περίοδος.
Στο βαυαρικό νομισματοκοπείο κόπηκαν οι
παρακάτω ποσότητες κατά έτος και αξία, όπως προκύ
πτει από τα αρχεία του βαυαρικού Κράτους (Φακ. 804
«Κοπή νομισμάτων της Ελλάδας 1832-1835»).
Οι μελέτες που έγιναν έως και σήμερα στο
γαλλικό νομισματοκοπείο, σχετικά με τον ακριβή
αριθμό των οθωνικών αργυρών νομισμάτων που κόπη
καν σε αυτό, δεν απέδωσαν επειδή δεν βρέθηκαν τα
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Ποσότητα

Χρονολογία
νομίσματος

20 δρχ.

17.550

1833

13-12-1833

5 δρχ.

378.000

1833

από 13-4-1833 έως 14-2-1834

1δρχ.

1.125.000

1832, 1833

από 15-12-1832 έως 16-5-1834

Χ δρχ.

900.000

1833

από 4-2-1833 έως 7-9-1833

1/4 δρχ.

780.000

1833

από 30-5-1833 έως 16-8-1833

10 λεπ.

520.000

1833

από 18-5-1833 έως 16-5-1834
από 20-2-1833 έως 15-5-1834

Αξία*

Περίοδος παραδόοεως
των νομισμάτων στις
Ελληνικές Αρχές

5λεπ.

2.500.000

1833,1834

2 λεπ.

2.475.000

1832, 33, 34

από 11-2-1832 έως 15-5-1834

1 λεπ.

2.200.000

1832, 33, 34

από 22-12-1832 έως 14-2-1834

* Ν. Βασιλόπουλος, Νομισματική. Η Ιστορία της Δραχμής, Αθήνα 1980.

σχετικά βιβλία. Από δικές μου στατιστικές μελέτες,
κυρίως ευρημάτων, προκύπτει ότι οι κοπές των
αργυρών νομισμάτων των Παρισίων σε σχέση με του
Μονάχου είναι συνολικά 35% μικρότερες.
Τα αργυρά νομίσματα της πρώτης περιόδου
φέρουν την υπογραφή του χαράκτη Carl-Friedrich Κ.
ΦΟΪΓΤ, πρώτου χαράκτη μεταλλίων του Νομισματοκο
πείου του Μονάχου από το 1830 έως το 1859 όχι του
χαράκτη Konrad Lange που στην πραγματικότητα
πέρασε τη μορφή από το κερί στο ατσάλι, φτιάχνο
ντας τις μήτρες των αργυρών νομισμάτων του Όθωνος.
Η απεικόνιση του Όθωνος στα αργυρά νομίσματα
δείχνει ένα παιδί και όχι τον Ιδχρονο Όθωνα που φθά
νει στην Ελλάδα, όπως απεικονίζεται στους πίνακες.

Τ Η Ν

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ί Α

Μ Έ Χ Ρ Ι

Σ Ή Μ Ε Ρ Α

Αυτό οφείλεται στο ότι ο Voigt είχε έτοιμη τη
μορφή του Όθωνος σε κερί πριν από το 1832, ίσως
από το 1830- την ίδια μορφή βρίσκουμε και σε δύο
μετάλλια με την υπογραφή του Voigt.
1 α) Νεαρή κεφαλή Όθωνος, OTTO I REX GRAECIAE
β) Γυναικεία μορφή καθιστή, GRAECIA REDIVIVA,
MDCCCXXXII, 41 mm, χρυσό, επίχρυσο, επάρ
γυρο και χάλκινο με υπογραφή Κ. ΦΟΪΓΤ.
2 α) Όμοια κεφαλή Όθωνος, ΟΘΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ.
β) ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ εντός στεφάνου διαμ. 37,5 mm,
χρυσό, χάλκινο, με υπογραφή Κ. ΦΟΪΓΤ.
Η πίσω όψη των αργυρών νομισμάτων θυμίζει
τα γαλλικά τάλιρα της εποχής με μοναδικό Βαυαρικό
στοιχείο το μικρό θυρεό του οίκου των Witteisbach
στο κέντρο ακριβώς του σταυρού- το γαλλικό δεκα
δικό σύστημα ακολουθούν και οι υποδιαιρέσεις που
κόβονταν σε τέταρτα, μισά, φράγκα, πεντάδραχμα. Από
ένα λογαριασμό του 1834, που αναφέρεται σε εκροές
από το «Έλληνικον Ταμεϊον»5, προκύπτει ότι και τις
μήτρες των χάλκινων νομισμάτων χάραξε ο Lange.
Η από το 1836 λειτουργία του Νομισματο
κοπείου των Αθηνών εγκαινιάζει τη δεύτερη περίοδο
νομισμάτων του Όθωνος που διαρκεί έως το 1841 με
κοπή μόνο χάλκινων νομισμάτων. Στη θέση του νομισματοχαράκτη διορίζεται ο Lange.

5. Π. Ταζεδάκης, Ο χαράκτης Κόνραντ Λάγκε, το έργο του και τα Οθωνικά μετάλλια, Νομισματικά Χρονικά 7, 1988.
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ΕΙΚ. 8: % δραχμές του 1842. Νομισματοκοπείο Αθηνών του
Όθωνος. Αριστερά, με νεανική κεφαλή και υπογραφή Κ.Φ. και
δεξιά, με νεανική κεφαλή με χτενισμένα τα μαλλιά εμπρός και
αμυδρό μουστάκι με υπογραφή Χ του χαράκτη Hayer.

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

Ω ς τρίτη π ε ρ ί ο δ ο της νομισματοκοπίας
Ό θ ω ν ο ς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε

την

του

εποχή

1842-1858, όταν κόβονται χάλκινα, αργυρά, ακόμα δε
και χρυσά νομίσματα.
Στα χάλκινα από το 1844 μεταβάλλεται η μέχρι
τότε ε π ι γ ρ α φ ή ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σε ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αλλαγή που επήλθε λόγω της
επανάστασης του 1843. Μέχρι το Σύνταγμα του 1844
τα νομίσματα κόβονταν δυνάμει του Β.Δ. 8ης (20) Φε
βρουαρίου 1833 «Περί ρυθμίσεως τοΰ νομισματικού σ υ 
στήματος» και του σχετικού προνομίου των ηγεμόνων.
Με το Σύνταγμα, όμως, του 1844 διατυπώθηκε
η διάταξη αρ. 34, με την οποία καθορίσθηκε ότι «ό
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βασιλεύς έχει το δικαίωμα να κόπτη νομίσματα κατά τον

Όλντενμπουργκ, καθώς επίσης και στο μετάλλιο επ'

νόμον». Η διάταξη αυτή επαναλήφθηκε και στα επόμε

ευκαιρία των γάμων του που χάραξε ο Lange.

να συντάγματα που αναγνώριζαν ως πολίτευμα τη Βα
σιλεία.

Από την ίδια εποχή έχουμε και ένα γαλβανοπλαστικό ανάγλυφο (Εικ. 9) με την υπογραφή «Κ.

Νέα προσπάθεια κοπής αργυρού νομίσματος^

VOIGT 1836» με διάμετρο 94 χιλιοστά που απεικονίζει

γίνεται το 1842 από τον F. Hayer με τη σχεδίαση και

τον Όθωνα με μικρό μουστάκι και τα μαλλιά του χτε

κοπή της % δραχμής 1842 (Εικ. 8) με mintmark την

νισμένα εμπρός 7 από τη συλλογή του Josef Hauser.

κουκουβάγια εμπρός από την ημερομηνία και το

Εξάλλου, στο Μουσείο Μπενάκη φυλάσσεται κέρινο

αρχικό Χ. του χαράκτη κάτω από τον λαιμό του

πρόπλασμα του Όθωνος σε μαύρο πέτρινο δίσκο με

Όθωνος που φέρει και μικρό μουστάκι. Με την ίδια

διάμετρο 95 χιλιοστά, στο οποίο είναι γραμμένα με το

ημερομηνία έχει κοπεί και % δραχμή, αλλά με τη

χέρι ΟΘΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και υπογραφή

νεανική κεφαλή του Όθωνος του 1833-

«Κ. Λάνγκε 1838» και εδώ η μορφή του Όθωνος με

Ως παρατήρηση στη χάραξη του Hayer έχω να
σημειώσω ότι η εμφάνιση του Όθωνος μετά την άφιξη
του πατέρα του το 1836 στην Αθήνα αλλάζει, επειδή ο
Λουδοβίκος τον έπεισε να ντύνεται με την ελληνική
εθνική ενδυμασία, τη φουστανέλα, να αφήσει μουστάκι
και να χτενίζει τα μαλλιά του, που αρχίζουν να αραιώ
νουν, προς τα εμπρός. Η εμφάνιση αυτή έχει αποθα
νατιστεί σε πολλές λιθογραφίες αυτής της εποχής με
την ευκαιρία του γάμου του στο Μόναχο στις 10(22)
Νοεμβρίου 1836 με την Αμαλία, πριγκίπισσα του

αμυδρό μουστάκι και μαλλιά χτενισμένα εμπρός (Εικ.
10).
Η μήτρα, που υπάρχει στο Ιστορικό και Εθνο
λογικό Μουσείο, με διάμετρο 38 χιλ. σε μέγεθος
τάλιρου με την υπογραφή «Κ. ΛΑΓΓΕ», θα πρέπει να
έφτιαξε ο χαράκτης μετά το 18428: εδώ, εκτός από το
μουστάκι και το χτένισμα, το οξύ πηγούνι και η κα
μπύλη της μύτης προς τα μέσα αποδίδουν χαρακτικά
πρόσωπο ωριμότερο από όλες τις προηγούμενες χα
ράξεις (Εικ. 11).

6 . 0 E Hayer είχε χαράξει από το 1838 μήτρα Vi δραχμής με τη μορφή του Όθωνος να φέρει μουστάκι· η μήτρα είναι υπογεγραμμένη με το αρχικό του Χ., φαί
νεται όμως ότι δεν χρησιμοποιήθηκε. Την ίδια ημερομηνία υπάρχει και πρόπλασμα του Κ. Lange.
7. Π. Ταζεδάκης, Λίγα ακόμα περί Όθωνος, Λάνγκε και Φόγκτ, Νομισματικά Χρονικά 13,1994.
8. Η υπογραφή του ΛΑΝΓΚΕ: Παρατηρώντας την εξέλιξη των υπογραφών του Κ. Λάνγκε, έχομε: Κ. LANGE στα Γερμανικά στο μετάλλιο της Ä Εθνοσυνελεύσε
ως- ακολούθως Κ. ΛΑΝΓΚΕ ή Κ. ΛΑΝΓ, όπου Βάζει στους λατινικούς χαρακτήρες του ονόματος του τους Ελληνικούς που διορθώνει σε Κ. ΛΑΓΓΕ, και είναι ο
τελικός τρόπος γραφής του ονόματος του σωστά ορθογραφικά, μιας και το νγ στα Ελληνικά αποδίδεται με δύο γγ. Η γραφή Κ. ΛΑΓΓΕ συναντάται στα μετάλ
λια του με χρονολογία 1841 και μετά.
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Είκ. 9 : Ανάγλυφο με την υπογραφή «C. VOIGHT 1836».
Είκ. 1 0 : Κέρινο πρόπλασμα Όθωνος σε πέτρα
με υπογραφή «Κ. Λάνγκε 1838».

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

- Συλλογής Παύλου Ασπρογέρακα9. Δημοπρασία Μαρ
τίου 1980, Ζυρίχη lot No 712.
Αργυρό δοκίμιο 5 δραχμών (23,46 gr) μιας
όψεως δίχως χρονολογία. Κεφαλή Όθωνος με μουστά
κι και μαλλιά χτενισμένα προς τα εμπρός, ένα αμυδρό
χαμόγελο διαφαίνεται κάτω από το μουστάκι· κάτω, τα
αρχικά του χαράκτη Κ.Λ. (Εικ. 12). Χρησιμοποιεί ίσως
τα αρχικά του Κ.Λ. για να ξεχωρίζει τη μήτρα αυτή,
χαραγμένη περί το 1845, από την άλλη που βρίσκεται
στο Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο και είναι
υπογεγραμμένη «Κ. ΛΑΓΓΕ» και μοιάζουν πολύ μεταξύ

9. Στο βιβλίο του J.-P. Divo, Modern Greek Coins 1828 -1968, Ζυρίγη-Άμστερνταμ 1969, 20-21, αναφέρεται η ύπαρξη αυτού του δοκιμίου σε ιδιωτική συλλο
γή των Αθηνών.
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τους. Τα αρχικά Κ.Λ. τα έχει ξαναχρησιμοποιήσει σε
μήτρα

μεταλλίου

του

Μάρκου

Μπότσαρη

για

να

ξεχωρίζει τη δεύτερη από την πρώτη.
Παρ' όλες αυτές τις προσπάθειες, καμία από
τις αποτυπούμενες μορφές δεν είναι αρεστή στον
Όθωνα, ίσως γιατί τονίζουν την άσχημη μύτη του. Γι'
αυτό τον λόγο συνεχίζεται η χρησιμοποίηση της νεα
ρής μορφής του έως και το 1847' αλλά και το Δημό
σιο Ταμείο είναι άδειο από πολύτιμο μέταλλο και γΓ
αυτό στις 7(19) Απριλίου 1843 δημοσιεύθηκε το διά
ταγμα «Περί εκτυπώσεως αργυρών Ελληνικών νομισμά
των» που, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

ΤΗΝ

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ί Α

Μ Έ Χ Ρ Ι

Σ Ή Μ Ε Ρ Α

Είκ. 1 1 : Η μήτρα που υπάρχει στο Ιστορικό και Εθνολογικό
Μουσείο διαμ. 38 χιλ. σε μέγεθος τάλιρου με την υπογραφή
«Κ. ΑΑΓΓΕ».
Είκ. 12: Αργυρό δοκίμιο 5 δραχμών (23,46 gr) μιας όψεως
χωρίς χρονολογία. Κεφαλή Όθωνος με μουστάκι και μαλλιά
χτενισμένα προς τα εμπρός, ένα αμυδρό χαμόγελο διαφαίνεται
κάτω από το μουστάκι· κάτω, τα αρχικά του χαράκτη Κ.Λ.
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ElK. 13: Σπάνια έκδοση αργυρού πεντάδραχμου του
αθηναϊκού Νομισματοκοπείου με νομισματόσημο την
κουκουβάγια του έτους 1833 και 1844.

Άρθρον Ιον: «Επιτρέπεται ή έκτύπωσις αργυρών Ελλη
νικών νομισμάτων παρά τοΰ Ημετέρου Νομισματοκο
πείου δια λογαριασμον τών Ιδιωτών».
Άρθρον 2ον: «Όσοι ίδιώται επιθυμούν να μεταβάλλωσιν
εις άργυρο Ελληνικά νομίσματα, άργυρον κατεργασμένον ri άκατέργαστον δύνανται να τον παρουσιάζωσι
εις το Νομισματοκοπεϊον, δια να εύρίσκηται ό τίτλος
αύτοϋ καί να πληρώνηται αμέσως παρά του Κεντρικού
Ταμείου ή αξία του εις νόμισμα, μετά την άφαίρεσιν τοΰ
δικαιώματος εκτυπώσεως και καθάρσεως κατά τον
έπισυναπτόμενον έν τφ παρόντι πίνακα».
Όλες οι κοπές που ακολουθούν είναι σπάνιες
γιατί, όπως φαίνεται, το ασήμι προέρχεται από ιδιώ
τες (Εικ. 13)·
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Στις 22 Δεκεμβρίου 1849 με το διάταγμα «Περί
τροποποιήσεως της διαμέτρου των 'Ελληνικών νομισμά
των» έχουμε μείωση της διαμέτρου όλων των ελληνι
κών νομισμάτων, πλην του δεκάλεπτου και των χρυ
σών:
1Λ 2Λ 5Λ 10Λ 1/4 δρχ. Ι δρχ. 1 δρχ. 5 δρχ.
από mm 17 19 25 28
22
17
38,5 ΒΑΡΗ
19
σε mm 15 17 23 28
21
16
15
35 ΟΜΟΙΑ

a.-jfe I

Η νέα σειρά των αργυρών νομισμάτων του
Όθωνος, που εμφανίζεται σε ώριμη ηλικία, φιλοτεχνή
θηκαν από τον διάσημο χαράκτη Κ. Lange, που επανέ
λαβε τη μορφή του βασιλέα α π ό ένα μετάλλιο του

Είκ. 14: Αργυρά νομίσματα του Όθωνος σε ώριμη ηλικία,
εκδόσεων 1851,1855.
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ΤΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΙΣ ΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ που φέρει και την
υπογραφή του «Κ. ΛΑΓΓΕ 1850», με πρώτη ημερο
μηνία 1851 και σε όλες τις αξίες V4, Κ, 1 δραχμή και 5
δραχμές και κόπηκαν στο αθηναϊκό Νομισματοκοπείο
σε άγνωστες ποσότητες (Εικ. 14).

Ιταλίας που αποτελούσαν τη Λατινική Νομισματική
Ένωση, στην οποία προχώρησε και η Ελλάδα από το
1868, αφού υιοθέτησε νέα νομισματική μονάδα, βαρύ
τερη από την προηγούμενη με την ίδια όμως ονομασία
δραχμή.

Τα τελευταία αργυρά νομίσματα του Όθωνος εί

Δηλαδή μια δραχμή του Όθωνος ισοδυναμούσε
με 89 λεπτά της νέας δραχμής και διαιρούμενη σε
εκατό ίσα μέρη, τα λεπτά. Μία νέα, λοιπόν, δραχμή
ισοδυναμούσε με ένα φράγκο (ή λίρα).

ναι του 1855 !4 και % δραχμές σε μικρή ποσότητα,
αλλά πάντως μεγαλύτερη από τα αντίστοιχα του 1851.
Η προσπάθεια του 1852 για κοπή χρυσών νομι
σμάτων του Όθωνος έμεινε στο στάδιο των δοκιμίων,
εφόσον η ποσότητα κοπής ήταν 16 εικοσάδραχμα και
8 σαραντάδραχμα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' (1863-1913)
Με την έλευση στην Ελλάδα του νεαρού Βασιλέα στα
τέλη του 1863 εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην
αγορά μεγάλες ποσότητες φθαρμένων ξένων νομισμά
των μαζί με τα χάλκινα του Όθωνος, καθώς οι λίγες
ασημένιες δραχμές έχουν καταστεί νόμισμα ιδανικό
λογιστικής και μόνο αναγωγής. Την κατάσταση αυτή
έρχεται να μεταβάλει ο νόμος της 10ης Απριλίου 1867
«Περί νομισματικού συστήματος». Ο νόμος αυτός
εκδόθηκε προς εκτέλεση της νομισματικής σύμβασης
μεταξύ των κρατών Γαλλίας, Βελγίου, Ελβετίας και

Με τη συνθήκη αυτή έγινε και αποδοχή του
διμεταλλισμού ως βάση του νομισματικού συστήματος,
δηλαδή σταθερή σχέση χρυσού και αργυρού, 1 μέρος
χρυσού = 15% αργυρού. Η δε επίσημη τιμή του φρά
γκου καθοριζόταν ίση προς 5gr. αργυρού περιεκτικό
τητας 900%ο ή 0,29 gr. χρυσού.
Εκόπησαν δε νομίσματα ως ακολούθως:
Τίτλος
καθαρότητας

Ανοχή
τίτλου

Διάμετρος
mm

900%o

2%o
2%o
2%o
2%o
2%o

35
28
21

Αξία

Βάρος

Χρυσά

100 Fr

gr·
32,25806

Χρυσά

50 Fr

16,12903

900°/oo

Χρυσά

20 Fr

6,45161

900%o

Χρυσά

10 Fr

3,22580

900%o

Χρυσά

5 Fr

1,61290

900%o

19
17

Κατά αντιστοιχία κόπηκαν και σε δραχμές με
τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές.
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gì"·

Τίτλος
καθαρότητας

Ανοχή
τίτλου

Διάμετρος
mm

25 gr

900%o

10 gr

835%o

2%o
3%o
3%

37
27
23
18
16

Αξία

Βάρος

Ασημένια

5 Fr

Ασημένια

2 Fr

Ασημένια

1 Fr

5gr

835%o

Ασημένια

0,5 Fr

2,5gr

835%o

3%o

Ασημένια

0,2 Fr

Igr

835%o

3%o

Η δραχμή αντιπροσωπευόταν α π ό τα χρυσά
νομίσματα των 5, 10, 20, 50, 100 δραχμών (Εικ. 15)
και από το αργυρό πεντόδραχμο (Εικ. 16) [περιεκτ.
900%ο]. Με τα νομίσματα αυτά μπορούσαν να γίνουν
οι πληρωμές μέχρι απεριορίστου ποσού.

Τ Η Ν

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ί Α

Μ Έ Χ Ρ Ι

Σ Ή Μ Ε Ρ Α

Εικ. 15: Τα χρυσά νομίσματα των 5, 10, 20 δραχμών
προδιαγραφής Λ.Ν.Ε. του Γεωργίου Α'.
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Είκ. l 6 : Αργυρό νόμισμα των 5 δραχμών του Γεωργίου Α'.

Α τ ι κ ΗΣ ΜΟΝΆΔΑΣ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

Παρατηρήσεις στα χρυσά
Τα χρυσά του 1876 αποτελούν δύο σειρές,
ομάδες, όπως εύκολα μπορεί ο καθένας να παρατηρή
σει. Η πρώτη περιλαμβάνει το πεντάδραχμο, δεκάδραχμο, εικοσάδραχμο, νομίσματα όπου ο βασιλέας
Γεώργιος Α' απεικονίζεται σε νεανική μορφή με τη
διαφορά ότι η κεφαλή είναι στραμμένη δεξιά σε αντί
θεση με τα άλλα νομίσματα και κέρματα. Είναι δε
γνωστά τα δοκίμια των ανωτέρω 3 αξιών σε χρυσό με
χρονολογία 1869 που φέρουν την επιγραφή ESSAI =
δοκίμιο. Τα ανωτέρω κομμάτια μαζί με το εικοσάδραχ
μο του 1884 κυκλοφόρησαν επί πολλά έτη κανονικά
σε όλα τα μέλη κράτη της A.N.Ε. και τα συναντάμε σή
μερα με την ανάλογη φθορά.
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Η. δεύτερη σειρά, αποτέλεσμα της απόφασης
του 1875, περιλαμβάνει το πενηντάδραχμο και εκατοντάδραχμο με ημερομηνία 1876, όπου ο βασιλέας
απεικονίζεται με μουστάκι.

Μέταλλο: άργυρος 900%ο

Είναι γνωστά επίχρυσα και χρυσά δοκίμια των
ανωτέρω με χρονολογία 1875. Οπωσδήποτε, λόγω της
μικρής ποσότητος κοπής τους, τα πενηντάδραχμα και
εκατοντάδραχμα δεν κόπηκαν για να εκπληρώσουν
ανάγκες, αλλά για ιστορικούς λόγους σε μίμηση των
γαλλικών και ιταλικών για να ικανοποιήσουν μια φι
λόδοξη προβολή του ελληνικού βασιλικού οίκου,
αφού τα νομίσματα αυτά είναι επιβλητικά με το μέγε
θος τους.

Διάμετρος: 37 mm

ΑΡΓΥΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α'
(5 ΔΡΑΧΜΑΙ 1875 ΚΑΙ 1876)
Πρόσθια όψη: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗ
ΝΩΝ. Ανδρική κεφαλή με μουστάκι AR, mintmark A
στο τέλος της επιγραφής, όνομα χαράκτη και ημερο
μηνία κάτω από το λαιμό.
Πίσω όψη: ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ελληνι
κός θυρεός, κάτω η αξία 5 ΔΡΑΧΜΑΙ μεταξύ mintmarks. Άγκυρα, μέλισσα.

ΜΈΧΡΙ

ΣΉΜΕΡΑ

Νομ/πείο: Παρίσι
Χαράκτης: Α. Barre
Βάρος: 25 gr.
Περιφέρεια: ραβδωτή
Ανατροπή: κανονική
Ημερομηνία

Ποοότης

Σπανιότης

1875

1.195799

S
S
C

1875*
1876

1.894.779

* Ανεστραμμένη αργυρά mintmark

Τα υπόλοιπα αργυρά νομίσματα (Εικ. 17) ήσαν
νομισματικά κέρματα περιεκτικότητας 835%ο σε άργυ
ρο και γίνονταν δεκτά στις πληρωμές μέχρι του ποσού
των 100 δραχμών. Με αυτόν τον τρόπο σταμάτησε το
λιώσιμο των κερμάτων για ένα χρονικό διάστημα, αφού
η ονομαστική τους αξία ήταν μεγαλύτερη της εσω
τερικής του αργύρου που περιείχαν.
Επίσης, οι χώρες μέλη της Λ.Ν.Ε είχαν την
υποχρέωση να περιορίζουν την ποσότητα κοπής των
αργυρών νομισματικών κερμάτων σε 6 φράγκα ανά
κάτοικο και μπορούσαν αυτά να κυκλοφορούν σε όλα
τα μέλη κράτη. Για τα χάλκινα, ο περιορισμός ήταν 2
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ν
δραχμές ανά κάτοικο που αργότερα αυξήθηκε σε 3
Εικ. 17: Αργυρά κέρματα του Γεωργίου Α'.

δ

Ραχμές·
Τα Δημόσια Ταμεία κατ' αρχάς υποχρεώθηκαν

να δέχονται κέρματα και νομίσματα χωρίς κανέναν
περιορισμό' κατόπιν, όμως, ορίσθηκε ότι τα χάλκινα
και ορειχάλκινα

κέρματα θα ήταν δεκτά μέχρι

5

δραχμές για κάθε πληρωμή.
Για τα χάλκινα κέρματα (Εικ. 18 και 19) η
Λ.Ν.Ε. δεν περιελάμβανε καμία σύμΒαση· η χώρα μας
ακολούθησε στις προδιαγραφές τη Γαλλία και την Ιτα
λία. Κόπηκαν στη Γαλλία αμέσως και κυκλοφόρησαν
στις αρχές του 1870, αντικαθιστώντας τα οθωνικά, εί
ναι δε τα πρώτα νομίσματα του Γεωργίου Α' που τέθη
καν σε κυκλοφορία.
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R5 *

βάρος
10 λεπτά

10 gr

5 λεπτά

5gr

2 λεπτά
1 λεπτόν

Ανοχή

Διάμετρο

Περιεκτικότητα
Μετάλλου

30 mm
10 gr ora kg

25 mm

95% χαλκού

2 gr

20 mm

4% κασσίτερου

Igr

15 mm

1% ψευδάργυρου

Εκροή ελληνικών αργυρών κερμάτων παρουσιά
στηκε από κερδοσκόπους στο εξωτερικό, λόγω του ότι
αυτά με νόμο διατηρούσαν ακέραιη τη μετατρεψιμότη
τα τους έναντι του χρυσού (π.χ. 20 αργυρές δραχμές
ανταλλάσσονταν με ένα χρυσό 20δραχμο).

Είκ. 18: Τα χάλκινα κέρματα του Γεωργίου Α', νεανική
κεφαλή του Βασιλέα.
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Εικ. 19: Χάλκινο ΙΟλεπτο Γεωργίου Λ,
ώριμη κεφαλή του Βασιλέα.

Μ Α Τ Ι Κ Η Σ

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

Αυξανομένης της εκροής τόσο αύξανε και η
ανάγκη εισροής άλλων (ξένων) αργυρών νομισμάτων
για τις συναλλαγές της χώρας στο εξωτερικό. Το Β.Δ.
της 11-7-1875, προσπαθώντας να Βάλει τάξη, διατί
μησε την πληθώρα των κυκλοφορούντων αργυρών νο
μισμάτων εκτός Λ.Ν.Ε.
Η διατίμηση αυτή δεν έλυσε κανένα πρόβλημα,
επειδή είχε επέλθει απότομη πτώση της τιμής του
αργυρού από την ανακάλυψη τεράστιων ποσοτήτων
του μετάλλου στην Αμερική (ΝεΒάδα)· επίσης, υπήρχε
πληθώρα έκθετων νομισμάτων στη διεθνή αγορά από
την αλλαγή του νομισματικού συστήματος (βάσεως)
της Γερμανίας (1870) λόγω της ένωσης, της Ισπανίας
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λόγω εφαρμογής του δεκαδικού συστήματος και,
τέλος, της Ιταλίας, όπου λόγω της ένωσης έμειναν
στην αγορά πολλές εκδόσεις των κρατιδίων που δεν
άξιζαν παρά μόνο την τιμή του αργυρού που
περιείχαν.
Η κυβέρνηση μετά από πολλές πιέσεις προχώ
ρησε στην έμμεση απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων
αυτών των νομισμάτων. (Β.Δ. 29 Μαρτίου 1876 «Περί
της μη παραδοχής εις τα Δημόσια Ταμεία διαφόρων ξένων
αργυρών νομισμάτων»).
Την ανωτέρω αναταραχή στην αγορά δεν κατόρ
θωσε να θεραπεύσει η κοπή το 1875 6.000.000 δρχ.
σε πεντόδραχμα, ούτε η κατά το 1876 νέα ποσότητα
των 9·500.000 δρχ. που κόπηκαν σε πεντόδραχμα.
Τα κερματικά γραμμάτια, δηλαδή οι χάρτινες
δραχμές και δίδραχμα, είναι η λύση που επιλέγεται το
1885 για τη φυγάδευση των ελληνικών κερμάτων. Δη
λαδή το Δημόσιο ζήτησε δάνειο από τις Τράπεζες
Εθνική, Ιονική και Προνομιούχο Ηπειροθεσσαλίας
που παραχωρήθηκε στο Κράτος με τη μορφή κερματικών τραπεζικών γραμματίων των 1 και 2 δραχμών.
Ακολουθούν ελλειμματικοί κρατικοί προϋπολογισμοί
και συνεχείς δανεισμοί, ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος και
η ελληνική κινητοποίηση κατά την προσάρτηση της
Θεσσαλίας- τέλος, με τα χρέη του εσωτερικού έχει αυ
ξηθεί και ο εξωτερικός δανεισμός. Αποτέλεσμα αυτής

Τ Η Ν

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ί Α

Μ Έ Χ Ρ Ι

Σ Ή Μ Ε Ρ Α

της διαχείρισης ήταν το «δυστυχώς έπτωχεύσαμεν» του
Τρικούπη το 1893·
Ο ατυχής πόλεμος του 1897 που μέσα από
όρους ανακωχής προέβαλε και η επιβολή διεθνούς
οικονομικού ελέγχου, που θα επέβλεπε για την
επιστροφή των δανείων του Ελληνικού Κράτους στους
πιστωτές του.
Παρά την πτώχευση του 1893, κυκλοφορούν με
το νόμο ΒΡΜΓ της 8/2/1893 για πρώτη φορά χαλκονικέλινα κέρματα (Εικ. 20) για τις μικροσυναλλαγές των
5, 10 και 20 λεπτών με ημερομηνίες 1893 έως 1895.
Αυτά ήταν πολύ πιο ελαφρά και μικρά από τα
αντίστοιχα χάλκινα, επέφεραν κέρδος στο Δημόσιο Τα
μείο και γίνονταν δεκτά στις συναλλαγές, όπως ακρι
βώς τα χάλκινα, μέχρι 5 δραχμές για κάθε πληρωμή.
Η Δ.Ο.Ε. απαιτούσε την άρση από την κυκλο
φορία των τραπεζογραμματίων και κερματικών γραμ
ματίων και την αντικατάσταση των κερματικών με αση
μένια κέρματα.
Η Ελλάδα ζητάει από τις χώρες της Λ.Ν.Ε. την
επιστροφή των ελληνικών ασημένιων κερμάτων που
κυκλοφορούσαν εκεί και προχωρά σε έκδοση νέων
ασημένιων κερμάτων.
Εθνικοποιεί τα ελληνικά κέρματα, ώστε στο εξής
να απαγορεύεται η κυκλοφορία τους σε άλλες χώρες
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Είκ. 20: Χαλκονικέλινα νομίσματα του Γεωργίου Α',
γνωστά ως κορωνάκια.

και να μην φυγαδευθούν εκ νέου, μέτρο που είχε λάβει
νωρίτερα και η Ιταλία. Αποτέλεσμα αυτού είναι η
επιστροφή στη χώρα μας από τη Λ.Ν.Ε. ασημένιων
ελληνικών κερμάτων αξίας 6.274.588 δρχ. επί συνόλου
κοπής

και

κυκλοφορίας

10.800.000

δρχ.

Εάν

δε

προσθέσουμε και αυτά που παρέμειναν σε άλλες χώρες,
τότε αντιλαμβανόμαστε τις διαστάσεις της φυγάδευσης.
Η διαχείριση

του

έτους

1910

παρουσιάζει

περίσσευμα, η οικονομική κατάσταση της χώρας έχει
πλέον βελτιωθεί και το συνάλλαγμα στο Παρίσι αντι
στοιχεί 1 Fr. = 0,99 δρχ.
Το 1908, η A.N.Ε. αποφασίζει την αύξηση των
κερμάτων ανά κάτοικο από 6 σε 16 δραχμές (φράγκα)
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και με τον νόμο ΓΧΜΑ' (1910, αρ. 8) αποφασίζεται
παράλληλα η απόσυρση των χάλκινων κερμάτων
ύψους 2.000.000 δρχ. και η αντικατάσταση τους από
ασημένια.
Αποτέλεσμα των αποφάσεων αυτών είναι η
κοπή το 1910 και το 1911 δραχμών και διδράχμων
αξίας 9-451.976 δρχ. από το Νομισματοκοπείο των
Παρισίων (Εικ. 21).
Παρατηρούμε ότι οι οικονομικές δυσχέρειες του
Κράτους κάτω από την πίεση, μέσω της Δ.Ο.Ε., των
διαφόρων πιστωτών μας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη
διαμόρφωση της Ελληνικής Νομισματικής Ιστορίας
στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα.

Τ Η Ν

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ί Α

Μ Έ Χ Ρ Ι

Εικ. 21: Νικέλινα κέρματα του 1912.

Σ Ή Μ Ε Ρ Α

Η ΙΣΤΟΡΙΚΉ

ΔΙΑΔΡΟΜΉ

ΤΗΣ NOM

ΝΙΚΕΛΙΝΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1912
Τα νικέλινα κέρματα του 1912 αποτελούν ενότητα με
τα αργυρά κέρματα του 1910-11 όσον αφορά τη
θεματολογία της μιας τουλάχιστον όψης, που είναι
εμπνευσμένη από την αρχαία Ελλάδα και έχει
αποδοθεί με ποιότητα στην ιδιαίτερα λαμπερή και
καθαρή επιφάνεια του σκληρού μετάλλου.
Η απομάκρυνση από την παλαιά Βασιλική όψη
δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά παρουσιάζεται σε
όλη την Ευρώπη στις αρχές του 20ού αιώνα και δίνει
υψηλής ποιότητας παραστάσεις στα νομίσματα.

ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Μια νέα περίοδος αρχίζει στην Κρήτη με την αποβίβαση
στη Σούδα στις 9 Δεκεμβρίου 1898 του πρίγκιπα Γεωρ
γίου ως αρμοστή. Στις 29 Απριλίου 1899 δημοσιεύεται
το Σύνταγμα της Κρήτης και το Μάιο σχηματίζεται η
πρώτη κυβέρνηση της αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας
με τους Ελ. Βενιζέλο, Ν. Γιαλαμάκη, Χ. Γιαννιτσαράκη,
Μ. Κούνδουρο και Κ. Μ. Φούμη, που αναλαμβάνει την
εσωτερική οργάνωση, ιδρύει την Τράπεζα Κρήτης και
κόβει νόμισμα (Εικ. 22) και χαρτονόμισμα.
Η κρητική δραχμή είναι ίδιων προδιαγραφών
με την ελληνική και ισότιμη.

Μ Α Τ Ι Κ Η Σ

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

Τα κρητικά αργυρά νομίσματα χαρακτηρίζονται
στα διατάγματα «ασημένια νομίσματα», στην ουσία
όμως είναι κέρματα, επειδή δεν γίνονταν δεκτά στις
ιδιωτικές συναλλαγές άνω των 50 δραχμών. Στην
Ελλάδα τα αργυρά πεντόδραχμα ήταν απεριόριστα
δεκτά στις πληρωμές, ενώ τα αργυρά κέρματα (2
δραχμών, 1 δραχμής, % δραχμής, 20 λεπτών) γίνονταν
δεκτά στις ιδιωτικές συναλλαγές μέχρι του ποσού των
100 δραχμών.
Τα χρυσά νομίσματα της Λ.Ν.Ε. κυκλοφορούσαν
ελεύθερα στην ισοτιμία 20 φράγκα = 20 δραχμές
καθώς επίσης τα φιορίνια Αυστρίας, πεσέτες Ισπανίας,
ρούβλια Ρωσίας και άλλα.
Το 1912, κατά την ένωση της Κρήτης με την
Ελλάδα, κυκλοφόρησαν τα νομίσματα κανονικά στον
ελλαδικό χώρο, χωρίς να παραστεί ανάγκη να κοπούν
νέα, ακολούθησαν δε την τύχη αυτών του Γεωργίου Α'
όσον αφορά την απόσυρση από την κυκλοφορία το
1926-1929.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α'
1913-1917 και 1920-1922
Στη διάρκεια της βασιλείας του Κωνσταντίνου Α
εξακολουθεί η κοπή των νικέλινων νομισμάτων 5, 10,
20 λεπτών με ημερομηνία 1912 (κατά τα έτη 1913,
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22: Τα νομίσματα της Κρητικής Πολιτείας.

Σ Ή Μ Ε Ρ Α

Η

ΙΣΤΟΡΙΚΉ

ΔΙΑΔΡΟΜΉ

ΤΗΣ NOM

1914, 1920). Στις νέες χώρες, συνέπεια της επέκτασης
του Ελληνικού Κράτους με τους πολέμους 1912, 1913
-πλην της Κρήτης-, επιτράπηκε η κυκλοφορία των
χρυσών και αργυρών τουρκικών νομισμάτων, λόγω
αδυναμίας της ελληνικής κρατικής μηχανής να
καλύψει τις ανάγκες των νέων αγορών με ελληνικά νο
μίσματα. Επίσης, ξανατέθηκαν σε κυκλοφορία (το
1914) 2.000.000 δρχ. σε χάλκινα κέρματα που είχαν
αποσυρθεί.
Αν και υπήρχε η πολιτική θέληση για την
προβολή του νικηφόρου στρατηλάτη βασιλέα Κωνστα
ντίνου Α', μέσω αργυρών και χρυσών νομισμάτων, και
οι εργασίες έφθασαν ως και την κοπή δοκιμίων των
κερμάτων σε χαλκό, νικέλιο, άργυρο και χρυσό, με
ημερομηνία 1913 και 1915, δεν έφθασαν ποτέ στο
στάδιο της παραγωγής λόγω των οικονομικών δυσχε
ρειών της εποχής.
Η κυβέρνηση αναθέτει τις προπαρασκευαστικές
εργασίες χάραξης μαζί με οδηγίες των απεικονίσεων
και αξιών τον Οκτώβριο του 1913 στον Γ. ΙακωΒίδη,
στον οποίον είχε ποζάρει ο βασιλέας γι' αυτό το σκο
πό από τα μέσα Αυγούστου.
Οι προς έκδοση αξίες ήταν αργυρές δραχμές,
δίδραχμα καθώς και χρυσά εικοσάδραχμα, που απει
κονίζουν στη μια όψη Βασιλική στεφανωμένη κεφαλή
και στην πίσω όψη τον ελληνικό θυρεό.

Μ Α Τ Ι Κ Η Σ

Μ Ο Ν Α Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Α Δ Α

Τα δοκίμια φέρουν την υπογραφή Κ.Δ ή Κ. ΔΗ
ΜΗΤΡΙΑΔΗΣ και είναι των 1 και 2 δραχμών των δύο
όψεων του χρυσού εικοσάδραχμου υπάρχει πρόπλα
σμα σε γύψο.
Ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε τρομερές με
ταβολές ιδιαίτερα στις παλαιές ισοτιμίες των νομισμά
των των εμπόλεμων χωρών, χάος που επεκτάθηκε το
1919- Η απόκρυψη των χρυσών και αργυρών νομισμά
των έφερε και πάλι στην επιφάνεια το χαρτί, δηλαδή
χάρτινα κερματικά γραμμάτια.
Η Ελλάδα κρατά πλασματικά ισχυρή τη δραχμή
της, ενώ δεν είναι σε θέση να κόψει αργυρά κέρματα
και καταφεύγει στην έκδοση χάρτινων δραχμών αξίας
30.000.000 σε δραχμές και δίδραχμα (νόμ. 991, 1917).
Έχει προηγηθεί το 1914 η αναστολή της διάταξης του
νόμου ΓΧΜΒ' (περί πληρωμών σε αυτούσια χρυσά
νομίσματα) και έχει επιβληθεί η εξόφληση, αν και
υπήρχε προσυμφωνία, σε τραπεζικά γραμμάτια της
Εθνικής Τράπεζας. Με αυτόν τον τρόπο έχει χαθεί
πλέον η πίστη των καταθετών που, έχοντας κατάθεση
σε χρυσά νομίσματα, εξοφλούνται σε χαρτί. Η έλλειψη
των κερμάτων στις συναλλαγές συνεχίζεται, με αποτέ
λεσμα την εκτύπωση κερμάτινων γραμματίων και των
50 λεπτών (1920) (νόμος 1918).
Το ίδιο έτος (1920) αποφασίστηκε και η κοπή
χαλκονικέλινων 50λεπτων ως συνέχεια της σειράς του

Το

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΌ

ΝΌΜΙΣΜΑ

ΑΠΟ

1912, που εξακολουθούσαν να κόβονται μέχρι το 1920
με ημερομηνία 1912.
Τα νομίσματα αυτά κόπηκαν στην Αγγλία, στο

ΗΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΊΑ

ΜΈΧΡΙ

Χαρακτ.: Γ. Ιακωβίδης
Βάρος: 7 gr.
Διαμ.: 25 mm

Μπέρμινγχαμ, με ημερομηνία 1921 σε δύο νομισματο

Περιφ.: Λεία - κέντρο οπή

κοπεία της Heaton Mint Ltd (1.000.000 τεμ.) και

Ανατροπή: 1921 Η (1.000.000) R

King's Norton Metal Co. Ltd (1.524.227 τεμ.). Παραλή

ΣΉΜΕΡΑ

1921 ΚΝ (1.524.227) RR

φθηκαν δε από αυτά γύρω στα 2.000.000 τεμ., δεν τέ
θηκαν όμως σε κυκλοφορία λόγω της πτώσης της
ανταλλακτικής αξίας της δραχμής, αποτέλεσμα της
οποίας ήταν η εσωτερική τους αξία ως μετάλλων να
υπερβεί την ονομαστική. Κατά το 1926, αναχωνεύθηκαν στο αυστριακό εργοστάσιο και κατασκευάσθηκε
από αυτά ανάλογος αριθμός χαλκονικέλινων δίδραχ
μων του 1926.

50ΛΕΠΤΑ 1921 ΧΑΛΚΟΝΙΚΕΛΙΝΑ
Πρόσθια όψη: ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ σε 3 γραμ
μές δεξιά της οπής ο ελληνικός θυρεός, κάτω η ημε
ρομηνία 1921.
Πίσω όψη: Η αξία 50 ΛΕΠΤΑ, κλάδος ελιάς πέ
ριξ της οπής κάτω το mintmark Η (Heaton) ή ΚΝ
(King's Norton) (Εικ. 23)
Μέταλλο: χαλκός 75%, νικέλιο 25%
Νομισματοκοπείο: Heaton and King's Norton

10ΛΕΠΤΑ 1922 ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Με τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 η αξία της
δραχμής έπεσε στο Vis- Προς ικανοποίηση των
τεράστιων αναγκών στις καθημερινές συναλλαγές, το
ελληνικό Δημόσιο έκοψε μια τεράστια ποσότητα δεκα
λέπτων από αλουμίνιο με ημερομηνία 1922 (Εικ. 24),
που είχαν μικρή εσωτερική αξία και θα αντικαθιστούσαν
όλα τα προηγούμενα κέρματα χάλκινα-χαλκονικέλινα,
νικέλινα, που αποσύρθηκαν τελικά τον Ιούνιο του 1926.
Οι ανάγκες της χώρας σε μικρά νομίσματα
αυξάνουν με αποτέλεσμα το 1922, το 1923 και το 1924
να εκδοθούν κερματικά γραμμάτια με κάλυψη ίσης
αξίας τραπεζογραμμάτια αλλά με την υποτιμημένη
δραχμή του 1922 έναντι του χρυσού 15 φορές και ένα
ντι του αργυρού 7V2 φορές. Τα κερματικά γραμμάτια
αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου
1928.
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Εικ. 2 3 : Το χαλκονικέλινο 50λεπτο του 1921.

Εικ. 24: ΙΟλεπτο του 1922 από αλουμίνιο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1924 - 1935
Η έλλειψη κερμάτων αναγκάζει την κυβέρνηση να
προβεί στην έκδοση νέων κερμάτων χαλκονικέλινων με
ημερομηνία 1926, αξίας 2 δραχμών, 1 δραχμής, 50 και
20 λεπτών, που εκτελέσθηκε στο Νομισματοκοπείο της
Βιέννης. (Εικ. 25).
Με τον νόμο 3424 του 1927 και κάτω από το
Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο, συστήθηκε η Τράπεζα της
Ελλάδος, η οποία και αποκτά το εκδοτικό προνόμιο
της Εθνικής Τράπεζας στην έκδοση τραπεζογραμμα
τίων, ενώ το Δημόσιο θα έκοβε κέρματα μέχρι της
αξίας των 20 δραχμών.
Η τιμή της νέας δραχμής σε χρυσό καθορίστη
κε στις 12 Μαΐου 1928 σε 0,01952634 gr. χρυσού,
είναι δηλαδή 15 φορές πιο αδύνατη από την παλαιά
χρυσή δραχμή που ήταν 0,29 gr. χρυσού. Με αυτόν
τον τρόπο η χώρα μας δέχθηκε τον κανόνα του χρυ
σού συναλλάγματος (Gold Exchange Standard). Είχε
δηλαδή την υποχρέωση να εξαργυρώνει τα τραπεζο
γραμμάτια της με συνάλλαγμα χρυσής βάσης, όπως το
δολάριο ή τη λίρα (1 αγγλική λίρα = 375 δραχμές).
Η διεθνής οικονομική κρίση του 1929 είχε ως
αποτέλεσμα την εφαρμογή του νόμου 5422 του 1932,
που επέβαλε αναγκαστική κυκλοφορία χωρίς την υπο
χρέωση της Τράπεζας της Ελλάδος στην εξαργύρωση

ΤΤ ΗΗ Ν

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ί Α

Μ Έ Χ Ρ Ι

Σ Ή Μ Ε Ρ Α

των τραπεζογραμματίων της σε συνάλλαγμα χρυσής
βάσης.
Το 1930, με την υπογραφή του Διατάγματος της
7-12-1930, εκδόθηκαν αργυρά νομίσματα των 10 και
20 δραχμών, νικέλινα των 5 δραχμών με ημερομηνία
1930 και συμπληρωματικής ποσότητας από δραχμές
και 50 λεπτά, με ημερομηνία 1926Β.

Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ Α* ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η αρχαιοελληνική εμφάνιση και έμπνευση των
νομισμάτων της Α' Δημοκρατίας είναι σταθμός στη
νεοελληνική νομισματική, προϊόν της συνεργασίας
Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.
Η σειρά των χαλκονικέλινων μικρών αξιών (2
δραχμές, 1 δραχμή, 50 λεπτά, 20 λεπτά) σχεδιάστηκε
από τον Ε. Gillieron (γιο) και παριστά την κεφαλή της
Αθηνάς με κορινθιακό κράνος. Έχει ως βάση παράστα
ση κορινθιακού στατήρα του 4ου αιώνα π.Χ., η από
δοση είναι με απλές γραμμές και το θέμα γεμίζει το
πεδίο του νομίσματος.
Η άλλη πλευρά των νομισμάτων του 1926 είναι
υπέρ το δέον φτωχή και μας φέρνει στο νου αρχαία
νομίσματα με απλό έγκυκλο αποτύπωμα.
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Εικ. 2 5 : Τα χαλκονικέλινα κέρματα των 20 και 50 λεπτών,
1 και 2 δραχμών της Ελληνικής Δημοκρατίας του 1926.

Τα

κέρματα των 10 και 20 δραχμών έρχονται να
ολοκληρώσουν μια ομοιογενή πραγματικά σειρά.
Ο Μ. Αξελός σχεδίασε και ένα επιτελείο χαρα
κτών χάραξε.
Η Δήμητρα των 10 δραχμών αντιγράφεται από
ένα σπάνιο στατήρα της Δελφικής Αμφικτυονίας (336334 π.Χ.) και το στάχυ από ένα στατήρα του Μεταποντίου του 4ου αι. π.Χ. συμπληρώνει την πίσω όψη.
Ο Ποσειδώνας του εικοσάδραχμου αντιγράφε
ται από ένα τετράδραχμο του βασιλιά της Μακεδονίας
Αντιγόνου Γονατά, η δε τριήρης της άλλης ό ψ η ς είναι
εμπνευσμένη από το ίδιο τετράδραχμο.
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Το πεντάδραχμο του 1930 αποτελεί εξαίρεση
στη θεματολογία της σειράς: ο Φοίνικας μας φέρνει
πίσω στα χρόνια του Καποδίστρια, υπενθυμίζοντας
μέσα από τις γιορτές της εκατονταετηρίδας 1830-1930
ένα σπουδαίο γεγονός, τα 100 ελεύθερα χρόνια του
Έθνους.
Γι' αυτό τον λόγο το πεντάδραχμο του 1930 μπο
ρεί να χαρακτηρισθεί ως το πρώτο αναμνηστικό νεοελ
ληνικό νόμισμα κανονικής κοπής και κυκλοφορίας. Η
έμπνευση του οφείλεται στον Μ. Αξελό και μεταφέρεται
στο ατσάλι από τον Kruger Gray.
Το νικέλινο πεντάδραχμο κόβεται σε δύο νομι
σματοκοπεία του Λονδίνου (23.500.000 τεμ.) και των

Είκ. 26: Αργυρά νομίσματα 10 και 20 δρχ. του 1930,
με τα αντίστοιχα θέματα από την αρχαία νομισματοκοπία.
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Βρυξελλών (1.500.000 τεμ.), διακρίνονται δε α π ό την
ελιά στον κλώνο με τελεία, των Βρυξελλών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' (1935-1947)
Α'

Η παλινόρθωση της μοναρχίας γίνεται το 1935, στις 25
Νοεμβρίου. Για τον εορτασμό της πέμπτης επετείου,
παραγγέλθηκαν με το Β.Δ. της 24-5-39 στο νομισματικό
οίκο του Λονδίνου Sink and Son Ltd τρία αναμνηστικά
νομίσματα. Η αρχική παραγγελία ήταν 2.000 αργυρά
εκατόδραχμα, 300 χρυσά εκατόδραχμα και 750 χρυσά
εικοσάδραχμα. Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ως

ΠΑΗΡίΙΙΕΑ ΕΠΙΤΗ.ΕΗΦΑΝίεΕΙ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΤΗΛ:Η0Η<Β*>)Β 1 9 «

ο ν η σ ν ρ ι υ ι ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
(WÂ

αποτέλεσμα να φθάσουν στην Ελλάδα στο τέλος του
1940,

150, 100 και 70 κομμάτια αντίστοιχα.

Μέταλλο: άργυρος 900%ο: 100 δρχ.
Νομ/πείο: Heaton Mint
Χαράκτης: F. Kovacs & ο Ο. Steinberger
Βάρος: 25 gr.
Είκ. 2 7 : Η νέα μεταπολεμική δραχμή που
αναλογούσε σε 50 δις κατοχικές δρχ.

Διαμ.: 37 m m
Ανατροπή: μεταλλίου
Μέταλλο: χρυσός: 20 δρχ. - 100 δρχ.
Μέταλλο: χρυσός 900%ο
Βάρος: 6,42 gr. - 32,25 gr.
Διαμ.: 21 m m - 35 m m

ΠΑΥΛΟΣ (1947-1964)
Η νέα μεταπολεμική δραχμή (Εικ. 27), που αναλογού
σε σε 50.000.000.000 κατοχικές δραχμές, ακολουθώ
ντας σειρά υποτιμήσεων, φθάνει το 1953, με την τε-
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λευταία αναπροσαρμογή σε σχέση με το δολάριο, στην
ισοδυναμία 30.000 δραχμές ανά δολάριο ΗΠΑ. Προς
διευκόλυνση δε των συναλλαγών κόπηκαν το 1954 τα
3 τελευταία μηδενικά σε τρόπον ώστε μια καινούργια
δραχμή να αναλογεί σε 1.000 δραχμές και ένα δολάριο
σε 30 νέες δραχμές.
Η νέα δραχμή κατόρθωσε, με τη βοήθεια και
άλλων οικονομικών μέτρων που πάρθηκαν, να παρα
μείνει σταθερή σε σχέση με το δολάριο για 20 περί
που χρόνια στις 30 δραχμές.
Το 1954 (Εικ. 28) γίνεται έκδοση κερμάτων για
πρώτη φορά μετά τον πόλεμο που αντικαθιστούν τα
κυκλοφορούντα κερματικά γραμμάτια. Η ονομαστική

ΤΗΝ

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ί Α

Μ Ε

Εικ. 28: Έκδοση κερμάτων Παύλου,
Πρώτη έκδοση μετά τον πόλεμο.
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ΕΙΚ. 29: Νικέλινο δεκάδραχμο
και αργυρά εικοοάδραχμα και τριαντάδραχμα του Παύλου.

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

τους αξία βασιζόταν στην κοινή αποδοχή και όχι στην
εσωτερική τους αξία (αξία μετάλλου), η οποία ήταν
κατώτερη της ονομαστικής λόγω του ευτελούς μετάλ
λου.
Οι παραστάσεις των κερμάτων του Παύλου όχι
μόνο δεν ξεφεύγουν τυπολογικά από αυτά των προη
γούμενων βασιλέων της δυναστείας, αλλά με την προ
σθήκη στον θυρεό των δύο ροπαλοφόρων Ηρακλέων,
συμβόλου στον θυρεό της Δανίας, τονίζονται οι ρίζες
της δυναστείας. Τα αλουμινένια λαμπερά νομίσματα
έχουν μια προσφιλή θεματολογία. Στο δεκάδραχμο η
παράσταση του θυρεού είναι μικρότερη και κάνει το
νόμισμα καλαίσθητο σε σχέση με το πεντάδραχμο.
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Ν Ό Μ Ι Σ Μ Α

Α Π Ο

Τονίζεται δηλαδή η αξία 10 ΔΡΑΧΜΑΙ με μεγάλους
χαρακτήρες. Το λαμπερό αυτό νόμισμα από νικέλιο
ήλθε να αντικαταστήσει τα μέχρι τότε χάρτινα δεκάδραχμα. Η θεματολογία του εικοσάδραχμου μας
γυρίζει πίσω στο 1910. Η παράσταση της μυθολογικής
θεότητας της Σελήνης επί ίππου, που επέλεξε ο Φαληρέας για το εικοσάδραχμο, υπάρχει ακριβώς η ίδια
σε χάλκινο καθρέφτη του 5ου αι. π.Χ. από τις ανα
σκαφές Χαλκίδας, βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο
Αθηνών (βλ. Π. Δρανδάκης, Μεγάλη Ελληνική Εγκυ
κλοπαίδεια, τόμ. Δ' [Συμπληρ.], σ. 985).
Η Σελήνη στα άψυχα συμβολίζεται λόγω της
λάμψης της από τον άργυρο.
Η ελληνική ποίηση παρέστησε τη Σελήνη ως
γυναίκα ή παρθένο, της οποίας η λαμπρά καλλονή
κάνει τα άστρα να ωχριούν, όταν αυτή προβάλλει στον
ουρανό το χαριτωμένο πρόσωπο της με την ασημένια
ανταύγεια (Σαπφούς, απόσπ. 3)·
Όταν η Σελήνη χάνεται, παρίσταται επάνω σε
ένα μόνον ίππο, ο οποίος κατέρχεται προς το γήινο
ορίζοντα, από όπου εντός ολίγου θα ανέλθει το τέ
θριππο άρμα του ήλιου. Το γήινο ορίζοντα στα εικο
σάδραχμο συμβολίζουν τα κύματα και το δελφίνι.

Τ Η Ν

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ί Α

Μ Έ Χ Ρ Ι

Σ Ή Μ Ε Ρ Α

Το τριαντάδραχμο του 1963, αναμνηστικό αργυ
ρό νόμισμα κανονικής κυκλοφορίας (Εικ. 29) για τα
100 χρόνια της δυναστείας των Schleswing - Holstein
- Sonderburg - Glucksburg στη βασιλεία της Ελλάδας.
Η σύνθεση στο ασημένιο τριαντάδραχμο, αν και
βαριά, δίνει κάτι το νέο στην απεικονιστική του
νεοελληνικού νομίσματος.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ 1965
Μετά τον θάνατο του Παύλου το 1964, κόβονται στη
Βιέννη κέρματα με ημερομηνία 1965, αξίας 10 και 50
λεπτών, 1 δραχμής, 2, 5, 10 και 20 δραχμών, φέρουν,
όμως, τα διακριτικά των νομισμάτων των Παρισίων. Η
ειδική αυτή σειρά με τιράζ 200.000 τεμ. διετέθη για
συλλεκτικούς σκοπούς αρχικά στο τριπλάσιο της
ονομαστικής της αξίας.
Η ίδια σε proof ποιότητα εμφανίζεται στην Αμε
ρική σε πλαστική θήκη και είναι προϊόν της συμφωνίας
της Paramount International Coin Corp. με την ελληνική
Κυβέρνηση, σε ποσότητα 4,987 sets που εκτελείται στο
αυστριακό νομισματοκοπείο. Από την Αμερική προέρ

Ο Φειδίας την απεικονίζει στον Παρθενώνα επί
ημιόνου, όπως επίσης και στο βάθρο του αγάλματος
του Δία στην Ολυμπία.

χεται και η άλλη συσκευασία της proof σειράς του 1965

Τα αργυρά εικοσάδραχμο αντικατέστησαν τα
χάρτινα που κυκλοφορούσαν από το 1954.

κοπής, ίσως από την ίδια την Paramount, με συνολικό

που είναι σε σκληρό πλαστικό (κοκκάλινη θήκη) και
κυκλοφόρησε στην αγορά μετά την επιτυχία της πρώτης
αριθμό proof σειρών του 1965 10.000 sets.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β'
Με την άνοδο στον θρόνο του βασιλιά Κωνσταντίνου
το 1964, συνεχίζεται η κοπή νομισμάτων (Εικ. 30) του
ίδιου τύπου με αυτά του Παύλου που φέρουν την κε
φαλή του νεαρού βασιλιά και στην πίσω όψη τον Βα
σιλικό θυρεό μέχρι το 1971, οπότε ο βασιλικός θυ
ρεός αντικαταστάθηκε από το σήμα της 21ης Απριλίου
1967, σε πολύ μεγάλες διαστάσεις που υπερκαλύπτουν
αντιαισθητικά το πεδίο του νομίσματος, χρησιμοποιή
θηκε δε για τις επιγραφές Βυζαντινού τύπου γραμμα
Εικ. 30: Η πρώτη σειρά κερμάτων
του Κωνσταντίνου Β'.

τοσειρά.
Το αναμνηστικό αργυρό τριαντάδραχμο του
1964, κανονικής κυκλοφορίας, κόπηκε με την ευκαι-
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Την ίδια χρονιά η δραχμή αποδεσμεύεται από

pia των γάμων του Κωνσταντίνου με την πριγκίπισσα

το δολάριο. Η δραχμή μέσα στα 170 χρόνια κυκλοφο

της Δανίας, Άννα Μαρία.

ρίας της μεταβλήθηκε, όπως όλα τα σύγχρονα της νο
Το 1970 κόβονται τα αναμνηστικά νομίσματα
αργυρά των 50 και 100 δραχμών και χρυσά των 20 και
100 δραχμών του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου

μίσματα, έγινε για την ακρίβεια κέρμα, απόλυτο κέρ
μα, μια και η ισοτιμία ονομαστικής και εσωτερικής
αξίας έπαψε να υπάρχει π ρ ο πολλού. Έχει πλέον υ π ο 

1967. Από το 1971 με τη λειτουργία του ελληνικού

θετική αξία, εξυπηρετεί την κυκλοφορία ως κέρμα με

Νομισματοκοπείου

νέα

ελάχιστη επίδραση στην οικονομία, δεν χάνει όμως το

ε π ο χ ή . Με την αλλαγή του πολιτεύματος του 1973

νομισματολογικό ενδιαφέρον, όσον αφορά την τέχνη

κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί μια επιτυχημένη σειρά νομισμάτων με

των παραστάσεων, την τεχνική κ ο π ή ς και ε π ι λ ο γ ή ς

θεματολογία από την αρχαία Ελλάδα, έργα του γλυπτή

μετάλλων, θεματολογίας και προπάντων του μηνύματος

Ν. Περαντινού.

που μεταφέρει.

στο Χολαργό

αρχίζει

μια
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ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
Υπάλληλος Υπουργείου Οικονομικών

Κατ' αρχάς θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινίσου

πρόκληση-πρόσκληση, θα βοηθούσε με ευτυχή τρόπο

με ότι η εισήγηση μας δεν είναι προϊόν επιστημονικής

το πέρασμα από την πρόθεση στην πράξη.

μελέτης ούτε εξειδικευμένης γνώσης, αλλά η απλή

Το σύγχρονο Ελληνικό Κράτος έχει αμελήσει
και δεν διαθέτει ένα πλήρες αρχείο των νομισμάτων
του ούτε ακόμα ένα αντίστοιχο εκθετήριο τους, παρά
το γεγονός ότι αυτά αποτελούν μια αδιαμφισβήτητη
ιστορική πηγή, εκτός από τη σπουδαιότητα τους από
συλλεκτική άποψη σε διεθνές επίπεδο. Κέρματα και
μήτρες της περιόδου 1832-1965 βρίσκονται διάσπαρτα
σε διάφορα Μουσεία και Υπηρεσίες τόσο του εσωτερι
κού (Νομισματικό Μουσείο, Μουσείο Μπενάκη, Παλαιά
Βουλή, Νομισματοκοπείο, Γενικό Λογιστήριο του Κρά
τους κ.λπ.) όσο και του εξωτερικού.

απόπειρα ενός συλλέκτη σύγχρονων ελληνικών κερμά
των να εντοπίσει και, στη συνέχεια, να προσεγγίσει τις
παραμέτρους που προκύπτουν και συνθέτουν το θέμα.
Προσβλέπουμε, λοιπόν, σε ενδεχόμενες παρατη
ρήσεις σας, ώστε μέσα και από αυτές να επιτευχθεί ο
βασικός σκοπός μας: να διαμορφώσουν, κατά το δυ
νατόν, μια γενική εικόνα του θέματος όσοι δεν έχουν
ασχοληθεί με αυτό, καθώς και οι νέοι συλλέκτες.
Περαιτέρω φιλοδοξία αυτής της εισήγησης εί
ναι να δημιουργηθούν εκείνα τα ερεθίσματα και οι
τη σχετική με τα ελληνικά κέρματα ενασχόληση από το

Αυτή, όμως, δεν είναι η μοναδική αδυναμία του
Ελληνικού Κράτους να οργανώσει, να υποστηρίξει ή
να ενισχύσει σχετικές προσπάθειες ή αναγκαιότητες.

ατομικό επίπεδο, όπου κατά κύριο λόγο εξασκείται,

Οι παρευρισκόμενοι ερευνητές του Ινστιτούτου

σε ένα ευρύτερο και συλλογικό. Αν, μάλιστα, το Ινστι

Νεοελληνικών Ερευνών ασφαλώς γνωρίζουν ότι τέτοιες

τούτο Νεοελληνικών Ερευνών αποδεχόταν αυτή την

αδυναμίες, που δεν τιμούν τη χώρα, υπάρχουν πολλές.

προβληματισμοί, που θα μπορούσαν να μετατοπίσουν
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Ως πιο χαρακτηριστική από αυτές θα αναφέρα

δραχμής (εκδ. Ελληνικό Νόμισμα, Αθήνα 1982) αντί

με την περίπτωση του Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής

στοιχα και τη σύνδεση του με επιστημονικούς κλά

Γλώσσας, όπου η συστηματικότερη προσπάθεια δεν

δους όπως η ιστορική ανάλυση, η οικονομία, η κοινω

προέρχεται από κάποιο Ελληνικό Πανεπιστημιακό

νιολογία, η ψυχολογία, η αισθητική και η σημειολογία.

Ίδρυμα ή Ερευνητικό Κέντρο ούτε από κάποιον
ανεξάρτητο Έλληνα ερευνητή, αλλά εξακολουθεί να

Δυστυχώς, και οι δύο παραπάνω εκδόσεις είναι
εξαντλημένες.

είναι αυτή των Henry George Liddell και Robert Scott.
Θα έπρεπε, επίσης, να σταθούμε στην εκτενή
Σε κρατικό επίπεδο, για να επανέλθουμε στο

καταγραφή των ποικιλιών των κερμάτων της περιόδου

ζήτημα των σύγχρονων ελληνικών κερμάτων, η έλλειψη

Καποδίστρια του Β. Πετούση, την ελλιπή μεν αλλά συ

οργανωμένου και πλήρους εκθετηρίου συνοδεύεται και

γκριτικά καλύτερη καταγραφή και παρουσίαση δοκι

από πλήρη ανυπαρξία συστηματικής καταγραφής και

μίων του J.-P. Divo, που συμπληρώθηκε στη συνέχεια

ανάλυσης της σύγχρονης νομισματικής μας ιστορίας.

από τον Α. Τζαμαλή και την καταγραφή πινάκων με

Από τις ατομικές προσπάθειες, ως πιο αξιόλογες
επιβάλλεται να αναφερθούν αυτές των Αναστασίου Τζα-

στοιχεία σύνθεσης των κραμάτων των κερμάτων, βά
ρους κ.λπ. του Παύλου Πυλαρινού. Δεν είναι, ίσως,
σκόπιμο να αναφερθούμε στις ελλείψεις και σε ορι

μαλή, Νικολάου Βασιλόπουλου και Βασιλείου Πετούση

σμένες περιπτώσεις στα λάθη που υπάρχουν στις πα

στην Ελλάδα και Jean-Paul Divo στην Ελβετία. Οι υπό

ραπάνω προσπάθειες, που, ως ατομικές με κριτήριο

λοιπες είναι, κατά κανόνα, αποσπασματικές και ελλι

το προσωπικό «μεράκι» και δευτερευόντως, το ατομι

πείς με έμφαση στην εμπορική παράμετρο του θέματος.

κό κέρδος, πρέπει να τις αντιμετωπίζει κανείς με επι

Αν θέλαμε να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά

είκεια. Παράλληλα, όμως, πρέπει να σημειώσουμε ότι

στις προσπάθειες αυτές, θα έπρεπε να ξεχωρίσουμε
την επιστημονική προσέγγιση του θέματος από τους
Α. Τζαμαλή και Ν. Βασιλόπουλο στα Βιβλία τους Τα
νομίσματα της νεώτερης Ελλάδας,

1828-1979 (εκδ.

Νούμμιο, Αθήνα 1979) και Νομισματική. Η ιστορία της

αποτελούν για τον ερευνητή μια καλή βάση δεδομέ
νων για την περαιτέρω έρευνα του θέματος.
Επιχειρώντας να ομαδοποιήσουμε τις παραμέ
τρους που συγκροτούν τη θεματική μας ενότητα, θα
καταγράφαμε τα ακόλουθα:
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ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΚΕΡΜΑΤΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ
Οι όροι συλλέκτης - συλλεκτισμός είναι σύμφυτοι με
την εμφάνιση του ανθρώπινου είδους.
Ο άνθρωπος, αρχικά συλλέκτης τροφής, μετά
τη διασφάλιση της επιβίωσης του, ανάλογα με την
εξέλιξη, συνέχισε να είναι συλλέκτης, αυτή τη φορά
αντικειμένων που είχαν πλέον ενδιαφέρον αισθητικό καλλιτεχνικό, τεχνικό, ιστορικό, επιστημονικό ή άλλο.
Η ανθρώπινη αυτή ιδιότητα είναι ένας από τους
Βασικούς παράγοντες διάσωσης και αυτούσιας μεταφο
ράς στοιχείων σχετικών με την εξέλιξη των συνηθειών,
των τεχνών, των επιστημών και γενικά του ανθρώπινου
πολιτισμού. Η συλλογή κερμάτων ως συγκροτημένη
δραστηριότητα εμφανίζεται παράλληλα με την καθιέ
ρωση του νομίσματος ως μέσου οικονομικής συναλ
λαγής. Από τότε και στο εξής το κέρμα ως συλλεκτικό
αντικείμενο θα λέγαμε ότι απαντάται με τη μεγαλύτερη
συχνότητα σε ολόκληρη την ιστορική διαδρομή της αν
θρωπότητας και λειτουργεί ως κομιστής πολύτιμων πλη
ροφοριών. Μεταξύ των κτερισμάτων που συνόδευαν
τους νεκρούς κατά την Αρχαιότητα, ιδιαίτερη θέση
έχουν τα κέρματα. Αλλά και κατά τους νεότερους χρό
νους τα κέρματα εξακολουθούν να «συνοδεύουν» τους
νεκρούς και να έχουν την ίδια σημειολογική σημασία.

ΤΟΥ

ΘΈΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΉ

ΑΠΟΨΗ

Είναι, μάλιστα, άξιο προσοχής ότι η ίδια συνήθεια πα
ρατηρείται σε όλες τις περιόδους της ιστορίας, σε
όλους σχεδόν τους λαούς του κόσμου, από την Αίγυπτο
στην Ελλάδα και από την Κίνα στη Λατινική Αμερική
χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους επικοινωνία.
Η συλλογή των νεοελληνικών κερμάτων είτε ως
προσωπική ενασχόληση, που μπορεί να βασίζεται σε
αισθητικούς, ιστορικούς ή άλλους λόγους είτε ως
επένδυση, παρουσιάζει ιδιαίτερες και ενδιαφέρουσες
παραμέτρους.
Οι ιδιαιτερότητες που κάνουν τη συλλογή των
νεοελληνικών κερμάτων μια από τις πιο ενδιαφέρου
σες στον κόσμο είναι οι ακόλουθες:
α. Οι μικρές ποσότητες (mintage) κοπής.
β. Ο μεγάλος αριθμός νομισματοκοπείων στα οποία
έγιναν κοπές νεοελληνικών κερμάτων (Αίγινα, Μό
ναχο, Παρίσι, Αθήνα, Στρασβούργο, Μπορντώ,
Μπέρμινχαμ, Βιέννη, Λονδίνο, Βρυξέλλες, Βέρνη,
Κένιγκσμπεργκ, Πράγα).
γ. Οι ποικιλίες των κερμάτων, οι οποίες οφείλονται
είτε στις ιδιαιτερότητες των νομισματοκοπείων είτε
στις διαφορές που εντοπίζονται σε κοπές ίδιων
νομισμάτων σε διαφορετικά νομισματοκοπεία είτε,
τέλος, σε ιδιαίτερους κατά περίπτωση λόγους.
Στην πρώτη περίπτωση χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα του Νομισματοκοπείου της Αίγινας.
Στο πρώτο αυτό Νομισματοκοπείο, που λειτούρ-
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γησε οτην αυλή του σπιτιού του Ιωάννη Καποδί
ΕΙΚ. 1: Το πεντάδραχμο του 1930. Παρατηρείται
μια μικρή διαφορά μεταξύ της κοπής του Λονδί
νου (κάτω) και των Βρυξελλών (επάνω). Στην κοπή
των Βρυξελλών, οι κουκκίδες στους καρπούς ελιάς
είναι δύο, ενώ στην κοπή του Λονδίνου μόνο μία
(Βλ. μεγέθυνση).

στρια, χρησιμοποιήθηκαν μηχανές οι οποίες αγορά
στηκαν το 1828 έναντι 100 αγγλικών λιρών από το
Τάγμα των Ιωαννιτών της Ρόδου, των οποίων το κέ
ντρο είχε μεταφερθεί στη Μάλτα από το 1530.
Η παλαιότητα των μηχανημάτων, το μείγμα

των

μετάλλων που προερχόταν από τουρκικά και ενετικά
τηλεβόλα, λάφυρα του απελευθερωτικού αγώνα και,
τέλος, η απειρία των τεχνιτών κάνουν ακόμα και
νομίσματα της ίδιας κ ο π ή ς να έχουν σημαντικές
διαφορές το ένα από το άλλο.
Στη δεύτερη περίπτωση θα αναφέραμε το πεντάδραχ
μο του 1930, όπου παρατηρείται διαφορά μεταξύ της
κοπής του Λονδίνου και των Βρυξελλών (Εικ. 1) και
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το τριαντάδραχμο του 1964, όπου επίσης υπάρχουν
διαφορές μεταξύ της κοπής της Βέρνης και του
Κένιγκσμπεργκ.
Στην τρίτη, τέλος, περίπτωση θα αναφέραμε την ανε
στραμμένη άγκυρα στο αργυρό πεντάδραχμο του
Γεωργίου Α' του 1875 (Εικ. 2), τη μικρή άγκυρα στο
χάλκινο δίλεπτο του 1878, τη Βαρεία του αργυρού
πεντάδραχμου του Όθωνος του 1833 και το χάλκινο
δεκάλεπτο του 1844 (Βασιλεία - Βασίλειον).
δ. Ο βασικότερος, όμως, λόγος που τα νεοελληνικά
κέρματα παρουσιάζουν τεράστιο συλλεκτικό ενδια
φέρον, όχι μόνο για Έλληνες αλλά και για αλλοδα
πούς συλλέκτες, είναι η σπανιότητα ύπαρξης κερ
μάτων σε καλές καταστάσεις (XF, UNC). Η σπανιό-

Είκ. 2: Αργυρό πεντάδραχμο του Γεωργίου Α του 1875.
Η περίπτωση της ανεστραμμένης άγκυρας (κάτω).
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τητα αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην έλλει
ψη συλλεκτικού ενδιαφέροντος για τα σύγχρονα
ελληνικά κέρματα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του
I960. Αιτία της έλλειψης συλλεκτικού ενδιαφέρο
ντος ήταν ο τεράστιος πλούτος των αρχαίων ελλη
νικών κερμάτων σε ποικιλία, εικαστικό και ιστορι
κό ενδιαφέρον. Ο τεράστιος αυτός πλούτος λει
τούργησε, όχι αδικαιολόγητα, ως ο μοναδικός πό
λος έλξης για τον μικρό αριθμό συλλεκτών που θα
μπορούσε να δώσει μια κοινωνία με μόλις 100
χρόνια ζωής και με έντονα προβλήματα επιβίωσης
και συγκρότησης.
Ο πλούτος αυτός από τη μια και η ένδεια της
θεματολογίας των νεοελληνικών κερμάτων από την
άλλη, που συνήθως ήταν περιορισμένη στην επανα
λαμβανόμενη εμφάνιση της κεφαλής ενός κατά κα
νόνα αμφιβόλου ικανότητας αλλοδαπού μονάρχη,
συνετέλεσαν στο να μην υπάρξει ουσιαστικό συλλε
κτικό ενδιαφέρον για τα κέρματα αυτά για ένα διά
στημα μεγαλύτερο των 100 ετών (1828-1960), με
αποτέλεσμα τα νεοελληνικά κέρματα, που βρί
σκονται σε καλή κατάσταση, να αποτελούν σήμερα
είδος εν ανεπάρκεια.
ε. Τέλος, η απόσυρση της δραχμής από 01-01-2002
προσέθεσε έναν ακόμα σοβαρό λόγο για την αύξη
ση του ενδιαφέροντος συλλογής των νεοελληνικών
κερμάτων.

ΜΟΝΆΔΑΣ

ΣΤΗΝ

ΕΛΛΆΔΑ

2. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Σε ό,τι αφορά τη θεματολογία των κερμάτων του
σύγχρονου Ελληνικού Κράτους, μετά τον αναγεννώμενο από την τέφρα του φοίνικα της περιόδου του
Ιωάννη Καποδίστρια (Εικ. 3), το μεγαλύτερο διάστημα
καλύπτεται από την επαναλαμβανόμενη παράσταση του
εκάστοτε βασιλέα (εμπρόσθια όψη) και τον αντίστοιχο
θυρεό ή το στέμμα (οπίσθια).
Εξαίρεση αποτελούν οι αργυρές δραχμές του
1910 και 1911 και το αργυρό δίδραχμο του 1911
(Γεώργιος Α'), στην οπίσθια όψη των οποίων απεικο
νίζεται η Θέτις επί θαλασσίου ίππου μεταφέρουσα
την ασπίδα του Αχιλλέα, τα χαλκονικέλινα κέρματα
των 5, 10 και 20 λεπτών του 1912, τα οποία επίσης
φέρουν παραστάσεις εμπνευσμένες από την Αρχαιότη
τα, το αργυρό εικοσάδραχμο του I960 του βασιλέα
Παύλου και τα κέρματα από αλουμίνιο των 5, 10, 20
λεπτών των βασιλέων Παύλου και Κωνσταντίνου με
παραστάσεις από αγροτικά θέματα (στάχυ, τσαμπιά
σταφυλιών και κλαδιά ελιάς) (Εικ. 4).
Μεσολαβεί, επίσης, το φωτεινό διάλειμμα της
περιόδου της Α Ελληνικής Δημοκρατίας (1924-1935)
με τις πραγματικά αξιόλογες παραστάσεις, οι οποίες
προέρχονται από κορινθιακό στατήρα του 4ου π.Χ.
αιώνα για τα χαλκονικέλινα κέρματα των 20 και 50
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Εικ. 3 : Φοίνικας του 1828

1 Δρχ 1910
5 Λεπτά του 1954

Αρχαίο δίδραχμο του βασι
λέα Πύρρου της Ηπείρου
του 295-272 π.Χ.
2 Δ ρ χ 1911

20 Λρχ I960

Αθηναϊκό τετράδραχμο
του 2ου π.Χ. αι.

•

10 Λεπτά του 1912

10 Λεπτά του 1954

20 Λεπτά του 1912

20 Λεπτά του 1954

Εικ. 4: Η αργυρή δραχμή του 1910 και το αργυρό δίδραχμο του 1911 (Γεώργιος Α) [επάνω αριστερά] στην οπίσθια όψη
των οποίων απεικονίζεται η Θέτις επί θαλασσίου ίππου μεταφέρουσα την ασπίδα του Αχιλλέα (βλ. δεξιά: αρχαίο δίδραχμο
του βασιλέα Πύρρου της Ηπείρου του 295-272 π.Χ.). Τα χαλκονικέλινα κέρματα των 5, 10 και 20 λεπτών του 1912
(κέντρο), τα οποία επίσης φέρουν παραστάσεις εμπνευσμένες από την Αρχαιότητα (Βλ. αριστερά: κουκουβάγια από
αθηναϊκό τετράδραχμο του 2ου π.Χ. αι.) και το αργυρό εικοσάδραχμο του I960 του Βασιλέα Παύλου (κάτω αριστερά).
Κέρματα των 5, 10 και 20 λεπτών από αλουμίνιο του Βασιλέα Παύλου με παραστάσεις από αγροτικά θέματα (δεξιά).
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Στατήρας
Μεταποντίων
του 4ου π.Χ.

10 Δρχ 1930

20 Λρχ 1930

Μακεδόνικο τετράδραχμο
του βασιλέα Αντίγονου
(εμπροσθότυπος)

Εικ. 5: Το αργυρό δεκάδραχμο του 1930 (επάνω),
με παραστάσεις από στατήρα της Δελφικής Αμφικτιονίας
(336-334 π.Χ.) στην εμπρόσθια όψη και στατήρα των
Μεταποντίων του 4ου π.Χ. αιώνα στην οπίσθια όψη.
Το αργυρό εικοσάδραχμο του 1930 (κάτω), με παραστάσεις
από μακεδόνικο τετράδραχμο του Βασιλέα Αντίγονου και
στις δύο όψεις.

Μακεδόνικο τετράδραχμο
του βασιλέα Αντίγονου
(οπισθότυπος)

λεπτών, της μίας και των δύο δραχμών του 1926, από
μακεδόνικο τετράδραχμο του Βασιλέα Αντίγονου για
το αργυρό εικοσάδραχμο του 1930 και από στατήρα
της

Δελφικής

Αμφικτιονίας

(336-334

π.Χ.)

στην

εμπρόσθια όψη και στατήρα των Μεταποντίων του 4ου
π.Χ. αιώνα στην οπίσθια όψη για το αργυρό δεκά
δραχμο του 1930 (Εικ. 5).
Τέλος, στη σειρά του 1973 επαναλαμβάνεται η
παράσταση του φοίνικα στην εμπρόσθια ό ψ η , ενώ
στην οπίσθια όψη έχουμε τη γλαύκα (1 και 2 δρχ.),
τον Πήγασο (5 και 10 δρχ.) και τη θεά Αθηνά (20
δρχ.). Στα κέρματα των 10, 20 και 50 λεπτών της ίδιας
σειράς απεικονίζεται τρίαινα με δύο δελφίνια, κλαδί
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ελιάς και Ανθέμιο (αρχαίο διακοσμητικό μοτίβο) αντι
στοίχως (Εικ. 6).
Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το
1974 ανοίγει μια καινούργια περίοδος για τη θεματο
λογία των νεοελληνικών κερμάτων.
Στην περίοδο αυτή, μολονότι είναι εμφανής η
έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού ως π ρ ο ς τη θεματολο
γία των κερμάτων, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει
ικανοποιητική ποικιλία με μέτριο, όμως, αισθητικό
αποτέλεσμα.
Εδώ υπάρχουν δύο Βασικές θεματικές ενότητες,
που αφορούν σε προσωπικότητες:

ΣΗ

ΤΟΥ

ΘΈΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΉ

ΑΠΟΨΗ

Εικ. 6: Στη σειρά κερμάτων, κοπής του 1973,
στην εμπρόσθια όψη έχουμε την επανάληψη της παράστα
σης του φοίνικα, ενώ στην οπίσθια όψη έχουμε τη γλαύκα
(1 και 2 δρχ.) [αριστερά], τον Πήγασο (5 και 10 δρχ.)
[κέντρο] τη θεά Αθηνά (20 δρχ.) [κάτω αριστερά], τρίαινα
με δύο δελφίνια (10 λεπτά), κλαδί ελιάς (20 λεπτά) και
ανθέμιο (50 λεπτά) [δεξιά],
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Εικ. 7: Θεματολογία του εμπροσθότυπου κερμάτων, με
προσωπικότητες της Αρχαιότητας από τον χώρο της φιλο
σοφίας, της ποίησης και της πολιτικής. Από αριστερά
προς δεξιά: Όμηρος, Δημόκριτος, Αριστοτέλης (επάνω)
και Μ. Αλέξανδρος, Σόλων, Περικλής (κάτω).

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

α. Από την Αρχαιότητα με παγκόσμια εμβέλεια και
ακτινοβολία α π ό τον χώρο της φιλοσοφίας, της
ποίησης και της πολιτικής (Εικ. 7) [Αριστοτέλης,
Δημόκριτος, Ό μ η ρ ο ς , Περικλής, Σόλων, Μ. Αλέ
ξανδρος].
β. Από τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821
(Εικ. 8) [Γεώργιος Καραϊσκάκης,

Κωνσταντίνος

Κανάρης, Μάρκος Μπότσαρης, Μαντώ Μαυρογένους, Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, Ρήγας Φεραίος,
Ιωάννης Μακρυγιάννης, Δημήτριος Καλέργης, Διο
νύσιος Σολωμός].
Υπάρχουν τέλος, και τα κέρματα των 10 και 20
λεπτών με την παράσταση ενός ταύρου στο πρώτο,
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Γ* ν

που προέρχεται από νομίσματα των Θουρίων (αρχαία
ελληνική αποικία στη Νότιο Ιταλία), και κεφαλής αλό
γου στο δεύτερο, που μάλλον ανεξήγητα μεταφέρθηκε
από νομίσματα των Καρχηδονίων.
Εντύπωση προκαλεί ότι σε αυτή την αναδρομή
στις ρίζες του Ελληνισμού απουσιάζει παντελώς η
αναφορά στο Βυζάντιο ως να μην αποτελεί αυτό τμήμα
της Ελληνικής Ιστορίας που ανέδειξε μορφές παγκό
σμιας εμβέλειας όπως ο Ιουστινιανός Α', ο Βασίλειος
Β' ο Βουλγαροκτόνος, ο Μιχαήλ Ψελλός κ.λπ.

Στην εποχή μας, που οι εικόνες και οι συμβολι
σμοί έχουν κυρίαρχο ρόλο, το κέρμα με την καθημερινή

ΕΙΚ. 8: Θεματολογία του εμπροοθότυπου κερμάτων,
με προσωπικότητες από τον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα του 1821. Από αριστερά προς δεξιά: Λασκαρίνα
Μπουμπουλίνα, Μαντώ Μαυρογένους, Μάρκος Μπότσα
ρης, Κωνσταντίνος Κανάρης, Γεώργιος Καραϊσκάκης
(πρώτη σειρά) και Διονύσιος Σολωμός, Δημήτριος
Καλλέργης, Ιωάννης Μακρυγιάννης, Ρήγας Φεραίος
(δεύτερη σειρά). Στην τρίτη σειρά κέρματα των 10 και 20
λεπτών του 1976 και τα αντίστοιχα των Θουρίων και
Καρχηδονίων από τα οποία προέρχονται οι παραστάσεις.
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του εμφάνιση, πλέον και εκτός των εθνικών μας συνό
ρων, μπορεί να έχει και ιδιαίτερες λειτουργίες εκτός
από αυτή της διεκπεραίωσης των οικονομικών συναλ
λαγών.
Για παράδειγμα, μπορεί να λειτουργήσει ως
μέσον επαναφοράς της εθνικής συλλογικής ιστορικής
μνήμης, πολιτιστικής προβολής, αλλά ακόμα και ως
μέσον άσκησης εθνικής πολιτικής.
Επιβάλλεται να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι
η παράσταση στο κέρμα των 100 δρχ. του Μ. Αλεξάν
δρου και του αστέρα της Βεργίνας (εμπρόσθια και
οπίσθια όψη αντίστοιχα) δεν εμφανίσθηκε τυχαία το
1990 για πρώτη φορά. Αποτέλεσε χαρακτηριστική πε
ρίπτωση άσκησης αποτελεσματικής εθνικής πολιτικής,
έστω και αμυντικής, έναντι της επιθετικής της FYROM
το ίδιο χρονικό διάστημα που, όπως είναι γνωστό,
επιχείρησε να οικειοποιηθεί την ιστορία μας με την
υιοθέτηση του δεκαεξάκτινου αστέρα της Βεργίνας
στο εθνικό της σύμβολο.
Τέλος, θα λέγαμε ότι είναι αισθητή και η έλλειψη
αναφορών σε παραστάσεις αρχαίων ελληνικών κερμάτων,
έστω και σε αναμνηστικές κοπές και η ατολμία για απει
κόνιση, ίσως, σύγχρονων επιφανών προσωπικοτήτων
παγκόσμιας αναγνώρισης από τον χώρο των γραμμάτων
(π.χ. Σεφέρης, Ελύτης) που έχουν τιμηθεί με Nobel ή
των τεχνών (π.χ. Δημήτρης Μητρόπουλος).

Μ Ο Ν Α Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Α Δ Α

Η θεματική αυτή ενότητα επιδέχεται ασφαλώς
εκτενέστερη ανάλυση, η οποία όμως εκφεύγει από τα
όρια της παρούσας εισήγησης.

3. Ο ΣΥΛΛΕΚΤΙΣΜΟΣ ΩΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ Ή ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Η συλλογή νεοελληνικών κερμάτων μπορεί να ξεκινήσει
ως μια ευχάριστη ενασχόληση με ένα αντικείμενο, που
πέρα από την αισθητική του πλευρά δίνει, στον συλλέ
κτη μέσω των κερμάτων, μια παραστατική εικόνα της
ιστορικής διαδρομής της χώρας που οριοθετείται χρο
νικά από την περίοδο του Ιωάννη Καποδίστρια μέχρι
σήμερα.
Η επιλογή της συλλογής νεολληνικών κερμάτων
σε σχέση με άλλα συλλεκτικά αντικείμενα, όπως χαρτο
νομίσματα, γραμματόσημα, τηλεκάρτες, έργα τέχνης
κ.λπ. παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως ο
σχετικά περιορισμένος αριθμός τους και η μη ευπάθεια
τους, σε σχέση με τα χαρτονομίσματα ή τα γραμματόση
μα, το μικρό σχετικά κόστος, όταν πρόκειται για
ερασιτεχνική συλλογή, η εύκολη φύλαξη, λόγω του
περιορισμένου χώρου που απαιτεί η συλλογή και ο
συνδυασμός του τερπνού με το ωφέλιμο, όταν δηλαδή
αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως ερασιτεχνική ενασχόληση
αλλά και ως επένδυση.
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Επειδή το τερπνό είναι και θέμα προσωπικής
επιλογής, θα αναφερθούμε εκτενέστερα στο ωφέλιμο.
Περιγράφοντας την κατάσταση στην αγορά των
νεοελληνικών κερμάτων, θα μπαίναμε στον πειρασμό
να τη συγκρίνουμε με τη χρηματιστηριακή αγορά.
Από μια τέτοια σύγκριση, θα

καταλήγαμε

αβίαστα στο συμπέρασμα ότι η σωστή τοποθέτηση σε
μια τέτοια αγορά διασφαλίζει τον συλλέκτη - επενδυτή
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθόσον:
α. Αποκλείει τις περιπτώσεις της οικονομικής κατάρ
ρευσης και του Limit down, που μόνο ασυνήθιστες
δεν είναι στις χρηματιστηριακές αγορές.

Είκ. 9: Η ουλλογή νεοελληνικών κερμάτων δίνει μια εικό
να της ιστορικής διαδρομής της χώρας από την περίοδο
του Ιωάννη Καποδίστρια μέχρι σήμερα.
Από αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς τα κάτω:
φοίνικας 1828 (περίοδος Καποδίστρια), δραχμή 1833
(περίοδος Όθωνος), δραχμή 1851 (περίοδος Όθωνος),
δραχμή 1868 (περίοδος Γεωργίου Α), δραχμή 1901
(Κρητική Πολιτεία), δραχμή 1910 (περίοδος Γεωργίου Α),
50 λεπτά 1921 (περίοδος Κωνσταντίνου Α), δραχμή 1926
(Α Ελληνική Δημοκρατία), δραχμή 1954 (περίοδος Παύ
λου), δραχμή 1966 (περίοδος Κωνσταντίνου), δραχμή 1971
(περίοδος Κωνσταντίνου, Δικτατορία), δραχμή 1973
(Β' Ελληνική Δημοκρατία), δραχμή 1986 (Β' Ελληνική
Δημοκρατία), δραχμή 2000 (Β' Ελληνική Δημοκρατία).

Η ΙΣΤΟΡΙΚΉ

ΔΙΑΔΡΟΜΉ

ΤΗΣ NOM

Α Τ Ι Κ Η Σ

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

β. Η περίπτωση αρνητικής απόδοσης του επενδεδυ-

τάβασης στο ΕΥΡΩ που έχει δημιουργήσει παρο

μένου κεφαλαίου, ακόμα και σε βραχυπρόθεσμο

ξυσμό στην αγορά. Ο παροξυσμός, όμως, αυτός

ορίζοντα (1-2 έτη), εκτός συγκλονιστικού απρόο

δεν στερείται βάσης και σε καμιά περίπτωση δεν

πτου, είναι σχεδόν αδύνατη.

μπορεί να παραλληλισθεί με το χρηματιστηριακό

γ. Με Βάση στατιστικά στοιχεία, τα οποία δεν επι
δέχονται αμφισβήτηση, από την έναρξη λειτουργίας

παροξυσμό των 6.000 ή 6.500 μονάδων ούτε φυ
σικά με νομίσματα «φούσκες».

της συγκεκριμένης αγοράς μέχρι σήμερα (30 περί

(2) Η έλλειψη επιχειρηματικού - επενδυτικού κινδύ

που έτη), οι αποδόσεις, σε αποπληθωρισμένες τι

νου ή λοιπών εξωτερικών κινδύνων, τους οποίους

μές, χαρακτηρίζονται από ικανοποιητικές μέχρι και

αντιμετωπίζουν οι χρηματιστηριακές αγορές, στην

εντυπωσιακές.

αγορά των νεοελληνικών κερμάτων είναι δεδομένη
και πέραν πάσης αμφισβήτησης.

Οι λόγοι που δικαιολογούν την κατάσταση αυτή
και που προοιωνίζονται τη συνέχιση της είναι, εν
συντομία, οι ακόλουθοι:

(3) Τα νεοελληνικά κέρματα, σε αντίθεση με τις μετοχές
του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, που ως γνωστόν
αντιμετωπίζονται απαξιωτικά ή περιστασιακώς κερ

(1) Πρόκειται για τοποθέτηση σε σταθερή αξία που

δοσκοπικά από ξένους επενδυτές, βρίσκονται σε

βασίζεται στη μικρή προσφορά (tirage) και στη με

περίοπτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι

γάλη ζήτηση. Τα τελευταία χρόνια η τάση της προ

σημαντικός ο αριθμός των ξένων συλλεκτών τους.

σφοράς Βαίνει μειούμενη, ενώ η τάση της ζήτησης

Ο βασικός λόγος είναι η σπανιότητα τους. Υπάρ

αριθμητικώς, αν όχι γεωμετρικώς, αυξανόμενη. Η

χουν, όμως, και πρόσθετοι λόγοι, όπως η ιστορική

εξήγηση εδώ είναι προφανής. Ο ούτως ή άλλως

συνέχεια των αρχαίων ελληνικών νομισμάτων, η κα

περιορισμένος αριθμός κερμάτων, ιδιαιτέρως των

ταγωγή των Ελλήνων Βασιλέων, η προέλευση και η

περιόδων Καποδίστρια, Όθωνος και Γεωργίου Ä,

καλλιτεχνική αξία των χαρακτών (C. Voigt, Κ.

εναποθηκευόμενος δεν επαρκεί για να καλύψει τη

Lange, Α. Barre, A. Borrel, C. Pillet, Γ. Ιακωβίδης,

ζήτηση των νέων συλλεκτών που πολλαπλασιάζο

Μ. Αξελός, Ρ. Metcalf, L. Jones, Β. Φαληρέας, Ν.

νται βασικά λόγω της αύξησης του βιοτικού επιπέ

Περαντινός, Ι. Στίνης, Λ. Ορφανός κ.λπ.), το πλή

δου και πρόσφατα για τον πρόσθετο λόγο της με-

θος των νομισματοκοπείων κ.λπ.
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Απομένει, λοιπόν, να εξηγήσουμε τι εννοούμε
με τον όρο σωστή τοποθέτηση.

ΤΟΥ

ΘΈΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΉ

ΑΠΟΨΗ

μέσω του φιλικού περιβάλλοντος, είτε μέσω των συλ
λόγων που δραστηριοποιούνται στον χώρο (Πανελ

Η σωστή τοποθέτηση είναι αποτέλεσμα γνώσης
του αντικειμένου και της αγοράς του.

λήνια Νομισματική Ένωση, Νομισματική Εταιρεία).

Η γνώση αυτή προϋποθέτει ενασχόληση, η
οποία όμως δεν είναι επαχθής και δυσάρεστη ούτε
ιδιαίτερα χρονοβόρα. Μπορούμε, μάλιστα, να υποστη
ρίξουμε ότι η ενασχόληση αυτή μπορεί να είναι ενδια
φέρουσα, ευχάριστη, επιμορφωτική και αποδοτική.

της βιβλιογραφίας, των τιμοκαταλόγων, των τιμών που

Μια καλή συμβουλή στην περίπτωση αυτή είναι
η διάθεση ενός μικρού ποσού της τάξης των 300 600 ΕΥΡΩ σταδιακά για ένα ή δύο χρόνια, για αγορά
κερμάτων, που χαρακτηρίζονται ως «δεύτερα» (κατα
στάσεις F ή VF), και ασφαλώς δεν είναι η καλύτερη
επιλογή ως τοποθέτηση, είναι όμως μια καλή επιλογή
ως ερασιτεχνική ενασχόληση, που θα βοηθήσει τον
συλλέκτη να αποκτήσει μια έστω και αποσπασματική
εικόνα των περιόδων των κερμάτων του σύγχρονου
Ελληνικού Κράτους (Καποδίστριας, Ιονικό Κράτος,
Όθων, Γεώργιος Α', Κρητική Πολιτεία, Κωνσταντίνος
Α, Γεώργιος Β', Α Ελληνική Αημοκρατία, Παύλος,
Κωνσταντίνος Β', Β' Ελληνική Δημοκρατία), των κατα
στάσεων των νομισμάτων (F, VF, XF, UNC) και γενικά
θα τον φέρει σε επαφή με τον χώρο και την αγορά. Οι
αγορές αυτές μπορεί να γίνουν με τη βοήθεια ενός
παλαιού συλλέκτη, ο οποίος μπορεί να βρεθεί είτε

Σε αυτό το διάστημα με την παράλληλη μελέτη
διαμορφώνονται στις δημοπρασίες, οι οποίες διενερ
γούνται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, τη χρήση του
διαδικτύου, ο συλλέκτης μπορεί να αρχίσει να μετα
τρέπεται σε επενδυτή και να κάνει επιλεκτικές τοπο
θετήσεις.
Με εφόδια πλέον τη γνώση των κερμάτων ως
προς τις καταστάσεις και τη σπανιότητα, την εξέλιξη
των τιμών τους και τις πηγές προμήθειας τους, ο ερα
σιτέχνης συλλέκτης μπορεί να γίνει ένας ιδιαίτερα
αποδοτικός επενδυτής.
Προς επίρρωση όσων προεκτέθηκαν και για να
ξεφύγουμε από τη θεωρητική προσέγγιση του θέμα
τος, παραθέτουμε πίνακα (Πίνακας 1) με την εξέλιξη
των τιμών ορισμένων αντιπροσωπευτικών κερμάτων
από τις βασικότερες περιόδους του σύγχρονου Ελλη
νικού Κράτους.
Τα στοιχεία του πίνακα προέρχονται από τις
εκδόσεις των ετών 1993, 1996 και 2000 του τιμοκατα
λόγου του Π. Πυλαρινού, οι τιμές του οποίου μάλλον
συντηρητικές χαρακτηρίζονται.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Εξέλιξη των τιρών σε δρχ. ορισρένων αντιπροσωπευτικών κερράτων
από τις Βασικότερες περιόδους του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Π. ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ

α/α

ΚΕΡΜΑ

ΕΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

%

ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΤΑΣΗ

1993

1996

2000

1993-2000

ΚΑΤΑ

1

ΧΑΛΚΙΝΟ ΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ

1828

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

UNC

20.000

40.000

80.000

300%

2

ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΚΟΣΑΛΕΠΤΟ

1831

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

UNC

30.000

60.000

110.000

267%

3

% ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ

1833

ΟΘΩΝ

UNC

18.000

50.000

80.000

345%

4

ΑΡΓΥΡΟ ΠΕΝΤΑΔΡΑΧΜΟ

1833

ΟΘΩΝ

UNC

100.000

250.000

330.000

230%

5

ΧΑΛΚΙΝΟ ΔΙΛΕΠΤΟ

1840

ΟΘΩΝ

UNC

25.000

50.000

80.000

220%

6

% ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ

1842

ΟΘΩΝ

UNC

150.000

350.000

750.000

400%

7

% ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ

1859

ΟΘΩΝ

UNC

60.000

160.000

250.000

317%

8

ΑΡΓΥΡΟ ΔΙΔΡΑΧΜΟ

1868

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α

UNC

80.000

200.000

330.000

312%

9

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΟΝΟΛΕΠΤΟ

1870

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α

UNC

6.000

20.000

50.000

734%

10

ΑΡΓΥΡΟ ΔΙΔΡΑΧΜΟ

1873

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α

UNC

30.000

90.000

140.000

367%

11

ΑΡΓΥΡΟ ΠΕΝΤΑΔΡΑΧΜΟ

1875

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α

UNC

60.000

200.000

230.000

284%

12

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΟΝΟΛΕΠΤΟ

1879

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α

UNC

3.000

8.000

15.000

400%

13

ΧΑΛΚΙΝΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ

1879

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α

UNC

60.000

170.000

230.000

284%

14

ΧΑΛΚΟΝΙΚΕΛΙΝΟ
ΕΙΚΟΣΑΛΕΠΤΟ

1893

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α

UNC

30.000

100.000

160.000

433%

15

ΑΡΓΥΡΟ ΔΕΚΛΔΡΑΧΜΟ

1930

Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

UNC

10.000

50.000

60.000

500%

16

ΑΡΓΥΡΟ ΕΙΚΟΣΑΔΡΑΧΜΟ

1930

Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

UNC

8.000

30.000

45.000

463%
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα, η άνοδος των
τιμών στην τελευταία επταετία κυμαίνεται από
220-734%.
Κλείνοντας την ενότητα αυτή, επιβάλλεται να
αναφερθούμε και σε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της
συγκεκριμένης αγοράς. Ο συλλέκτης - επενδυτής εί
ναι εύκολο να πωλήσει τη συλλογή του, αλλά αρκετά
δύσκολο να την αποχωριστεί.
Ο λόγος, για όσους ασχολούνται με το αντικείμε
νο, είναι προφανής. Σε κάθε περίπτωση δημιουργείται
ένας δεσμός εξάρτησης, ο οποίος, κατά κανόνα, οδηγεί
στο να υπερισχύει η πλευρά του συλλέκτη έναντι αυτής
του επενδυτή, χωρίς όμως ο δεσμός να αναιρεί την
επενδυτική αξία στη συγκεκριμένη αγορά.

4. ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ - ΚΙΒΔΗΛΕΙΑ /
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
Με τα εφόδια που αναφέραμε στην προηγούμενη
ενότητα (γνώση των κερμάτων ως προς τις καταστά
σεις και τη σπανιότητα, γνώση της εξέλιξης των τιμών
τους κ.λπ.) ο συλλέκτης, πλέον επενδυτής, πρέπει να
αντιπαρέλθει το μοναδικό, ίσως, κίνδυνο στη συγκε
κριμένη αγορά, που είναι αυτός της παραχάραξης κιβδηλείας.

ΤΟΥ

Θ Έ Μ Α Τ Ο Σ

ΑΠΟ

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΉ

Α Π Ο Ψ Η

Το φαινόμενο της παραχάραξης, μολονότι δεν
έχει ανησυχητικές διαστάσεις στην αγορά των νεοελ
ληνικών κερμάτων αποτελεί έναν εν δυνάμει κίνδυνο
με δεδομένη την υπερβολική αύξηση της ζήτησης και
την ανάπτυξη της τεχνολογίας, που δεν θα μπορούσε
να αφήσει ανέγγιχτο τον τομέα στον οποίο αναφερό
μαστε.
Η ύπαρξη αυτού του κινδύνου θέτει αυτομάτως
το θέμα της άμυνας του συλλέκτη. Χωρίς κανείς να
κινδυνολογεί για το θέμα, μπορεί να εκτιμήσει ότι στο
μέλλον ο κίνδυνος της παραχάραξης δεν θα μπορεί να
αντιμετωπισθεί με μόνο όπλο την εμπειρία του απλού
συλλέκτη, ένα μεγεθυντικό φακό και μια ζυγαριά ακρι
βείας για τον έλεγχο του βάρους των κερμάτων. Είναι
βέβαια αυτονόητο ότι, όταν πρόκειται να επενδύσει
κάποιος σε κέρμα με σημαντική αξία, για παράδειγμα
στο αργυρό πεντάδραχμο του Όθωνος του 1833 (Εικ.
10) που κόπηκε στο Νομισματοκοπείο των Αθηνών το
1843, ή στις αργυρές δραχμές του Όθωνος του 1845,
1846, 1847 (Νομ. Αθηνών), θα πρέπει να είναι ιδιαί
τερα προσεκτικός. Το τιμολόγιο αγοράς θα πρέπει να
συνοδεύεται από φωτογραφία του κέρματος πιστοποιη
μένη από τον πωλητή, όταν δεν έχουμε αγορά μέσω
δημοπρασίας, όπου ούτως ή άλλως τα ακριβά κέρματα
είναι φωτογραφημένα στον σχετικό κατάλογο, και ει
δυνατόν από πιστοποιητικό γνησιότητας, το οποίο θα
έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες.
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ΕΙΚ. 10: Το αργυρό πεντάδραχμο του Όθωνος του 1833
κοπής Νομισματοκοπείου Αθηνών.

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

Δεν θα θέλαμε, όμως, να επεκταθούμε περισσό
τερο στο θέμα αυτό, που από μόνο του θα μπορούσε
να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης διάλεξης.
Θέτουμε, όμως, ένα ζήτημα, που θα μπορούσε
και θα έπρεπε να αντιμετωπισθεί από κάποιον επίση
μο φορέα, μαζί με τα υπόλοιπα θέματα που έχουν σχέ
ση με τη συγκεκριμένη αγορά. Ένας τέτοιος φορέας
δεν θα διασφάλιζε μόνον τον συλλέκτη - επενδυτή
αλλά και την πολιτεία με την αποτροπή της φοροδια
φυγής από τη συγκεκριμένη αγορά, η οποία (φορο
διαφυγή) είναι κοινό μυστικό ότι είναι σημαντική.
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6.300.000 δρχ.), δοκίμιο αργυρό δύο δραχμών του

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΓΟΡΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΗΣ

1911 (Γεωργίου Α') έναντι 10.500 ελβετικών φράγκων
και αργυρό δοκίμιο πέντε δραχμών του 1875 (Γεωργίου

Αντιμετωπίζοντας την αγορά - συλλογή κερμάτων όχι

Α') [Εικ.

μόνον ως μια ενδιαφέρουσα προσωπική ενασχόληση

(2.760.000 δρχ.). Πρόσφατα, τέλος, πωλήθηκαν τα αρ

αλλά και ως επένδυση, ο συλλέκτης θα πρέπει να

γυρά δοκίμια της μίας και των δύο δραχμών του 1915

απαντήσει σε ορισμένα καίρια ερωτήματα.

(Κωνσταντίνου Α') στην τιμή των 100.000 ΕΥΡΩ

α. Ποιες κατηγορίες κερμάτων πρέπει να αγοράσει.
Οι δασικές κατηγορίες εδώ είναι τα κέρματα
κυκλοφορίας (κοινά), δηλαδή αυτά που κόπηκαν για
τη διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών και τα
αναμνηστικά (ειδικές κοπές για επετειακους λόγους).
Υπάρχουν, όμως, και ειδικές κατηγορίες κερμά
των, που από μόνες τους μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο ιδιαίτερης συλλογής με σοβαρή αξία τόσο
από συλλεκτική όσο και από επενδυτική άποψη. Τέ

13] έναντι

12.000 ελβετικών

φράγκων

(34.000.000 δρχ.)
Υπάρχει ακόμα και η κατηγορία της συλλογής
κίβδηλων κερμάτων εποχής, μια και η κιβδηλεία, ως
γνωστόν, δεν είναι σημερινό φαινόμενο, αλλά είχε εμ
φανισθεί από την Αρχαιότητα.
Τέλος, υπάρχουν συλλέκτες - επενδυτές που
εστιάζουν το ενδιαφέρον τους ανάλογα με το μέταλλο
των κερμάτων (χρυσά, αργυρά, χάλκινα, νικέλινα, χαλκονικέλινα, διμεταλλικά κ.λπ.)

με μεγάλη σπανιότητα, απαιτούν σημαντική τοποθέτηση

Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να αναφερ
θούμε σε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη σχέση του
μετάλλου από το οποίο είναι κατασκευασμένα τα
κέρματα με την αξία αγοράς τους.

χρημάτων. Θα αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι το Μάρ

Κατά κανόνα, η εσωτερική αξία των κερμάτων

τιο του 1998 πωλήθηκαν σε δημοπρασία στη Ζυρίχη

(αξία αγοράς του μετάλλου τους) δεν βρίσκεται σε συ

χρυσό εικοσάδραχμο του 1935 (Γεωργίου Β') με

νάρτηση με την αξία αγοράς τους ως συλλεκτικά αντι

σφάλμα (χωρίς τον αριθμό 20 στη λέξη Δραχμαί) [Εικ.

κείμενα. Θα λέγαμε, μάλιστα, ότι η σχέση είναι αντι

12] έναντι

στρόφως ανάλογη και ο λόγος είναι απλός. Τα κέρματα

τοιες είναι η συλλογή δοκιμίων, κακεκτύπων (Εικ. 11),
κερμάτων με σφάλματα, με ποικιλίες κ.λπ. Οι κατηγο
ρίες αυτές επειδή, κατά κανόνα, αφορούν σε κέρματα

27.500 ελβετικών

φράγκων

(περίπου
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Είκ. 1 1 : Κακέκτυπα κέρματα.

Εικ. 12: Χρυσό εικοοάδραχμο του 1935 (Γεωργίου Β')
με σφάλμα (χωρίς τον αριθμό 20 στη λέξη Δραχμαί).
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-Αργυρό δοκίμιο δύο δραχμών του 1911 (Γεωργίου Α')

Αργυρό δοκίμιο πέντε δραχμών του 1875 (Γεωργίου Α)

από πολύτιμα μέταλλα (χρυσό, άργυρο) διασώθηκαν σε
μεγαλύτερες ποσότητες λόγω της αξίας των μετάλλων
τους, ενώ το αντίθετο συνέβη με τα κέρματα από κοινά
μέταλλα (χαλκό, νικέλιο κ.λπ.)
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να
υπάρχουν κέρματα της ίδιας χρονικής περιόδου, από
χαλκό ή νικέλιο πολλαπλάσιας αξίας από αντίστοιχα
χρυσά ή αργυρά.
Στον πίνακα (Πίνακας

2) που

παραθέτουμε

αποτυπώνεται χαρακτηριστικά η παραπάνω επισήμανση.

Εικ. 13: Αργυρό δοκίμιο (επάνω) δύο δραχμών του
19Π (Γεωργίου Α). Στα δεξιά απεικονίζεται η παράσταση
του οπισθότυπου του κέρματος κυκλοφορίας.
Αργυρό δοκίμιο (κάτω) πέντε δραχμών του 1875
(Γεωργίου Α), χωρίς τα διακριτικά του νομισματοκοπείου
(Α στον εμπροσθότυπο και μέλισσα και άγκυρα
στον οπισθότυπο), αλλά με τη λέξη ESSAI.
Στα δεξιά εικονίζεται ο οπισθότυπος του
νομίσματος κυκλοφορίας.

Η

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ή

Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ή

ΤΗΣ

NO

Μ Α Τ Ι Κ Η Σ

Μ Ο Ν Α Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Α Δ Α

σέρα παραδείγματα (Πίνακας 3) με τις αντίστοιχες

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Παραδείγματα κερμάτων της ίδιας χρονικής
περιόδου, από χαλκό ή νικέλιο πολλαπλάσιας
αξίας από αντίστοιχα χρυσά ή αργυρά

διαβαθμίσεις κατάστασης - τιμής.
Από την εξέταση του πίνακα διαπιστώνουμε
διαφορές τιμών μεταξύ καταστάσεων F - UNC που

α/α

ΚΕΡΜΑ

TIRAGE

ΚΟΣΤΟΣ €
(UNO

1.

ΧΡΥΣΟ ΕΙΚΟΣΑΔΡΑΧΜΟ

550.000

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ä, 1884

2.

ΧΑΛΚΟΝΙΚΕΛΙΝΟ ΕΙΚΟΣΑ

248.000

ΛΕΠΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α, 1893

3.

ΧΑΛΚΙΝΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α, 1879

500
(170.000 δρχ.)
1000
(340.000 δρχ.)

357.908

1200
(410.000 δρχ.)

κυμαίνονται από 767% μέχρι 1.700%.
Συνεπώς, αντίστοιχες είναι και οι διαφορές των
ποσών που μπορεί να διαθέσει ένας συλλέκτης,
ανάλογα με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη συλλογή.
Το γεγονός αυτό καθιστά τη συλλογή κερμάτων
προσιτή σε όλα τα Βαλάντια -ακόμα και σε εκείνα του
φοιτητή ή και του μαθητή- σε αντίθεση με άλλες περι

β. Σε ποια κατάσταση πρέπει να είναι τα κέρματα που
θα αγοράσει.

πτώσεις, όπως για παράδειγμα η συλλογή έργων τέχνης.

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, εφόσον η
συλλογή αντιμετωπίζεται και ως επένδυση, είναι ξεκά
θαρη. Οι αγορές θα πρέπει να αφορούν σε κέρματα,
των οποίων η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως ακυκλοφόρητη (UNC) ή εξαιρετική (XF), και μόνο σε ειδικές
περιπτώσεις, όπως μεγάλη σπανιότητα του κέρματος,
πρέπει να αγοράζονται κέρματα τα οποία χαρακτηρίζο
νται πολύ ωραία (VF) ή ωραία (F).

κατάσταση των κερμάτων, όπως έχουν οριοθετηθεί

Για να γίνει αντιληπτή, από όσους δεν ασχο
λούνται με το αντικείμενο, η σχέση της κατάστασης
του νομίσματος με την αξία του, θα αναφέρουμε τέσ-

Εξυπακούεται ότι οι διαβαθμίσεις ως προς την
επίσημα, διακρίνονται από κάποια σχετικότητα και
από μια κλιμάκωση που θα μπορούσε να είναι αναλυ
τικότερη (σχεδόν VF [AVF], VF, καλό VF, σχεδόν εξαι
ρετικό [AXF] κ.λπ.), κατ' επέκταση και οι αντίστοιχες
τιμές δεν μπορεί να είναι απόλυτες, αλλά και πάλι μι
κρή μόνον απόκλιση μπορεί να παρουσιάζουν από τις
σημερινές τιμές της αγοράς.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Διαφορές τιμών μεταξύ καταστάσεων F - UNC
ΉΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαφορά

XF

UNC

ΤΙΜΗΣ

ΡΧ-

€

Δρχ·

€

Δρχ

€

Δρχ.

F-UNC

100

34.000

300

102.000

800

270.000

1.800

615.000

1.700 %

150

51.000

450

150.000

900

306.000

1.300

440.000

767 %

10

3.400

40

13.600

100

34.000

180

61.300

1.700 %

120

40.000

280

95.000

700

240.000

1.100

375.000

817 %

€
ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΚΟΣΑΛΕΠΤΟ

VF

F

ΚΕΡΜΑ

Δ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, 1831
ΑΡΓΥΡΟ ΠΕΝΤΑΔΡΑΧΜΟ
ΟΘΩΝΟΣ, 1833
ΑΡΓΎΡΗ ΔΡΑΧΜΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α', 1873
ΑΡΓΥΡΟ ΔΙΔΡΑΧΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Λ, 1868

6. ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Κράτη (Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλαν
δία, Ελβετία) υπάρχουν αντίστοιχα καταστήματα

Τρεις είναι οι Βασικές πηγές προμήθειας των νεοελλη

που εμπορεύονται ελληνικά κέρματα. Αντίστοιχοι

νικών κερμάτων:

έμποροι υπάρχουν και στην αγορά των Η.Π.Α.

α. Παλαιοί συλλέκτες, που για διάφορους λόγους

Δημοπρασίες που διενεργούνται είτε στο εσωτερικό

επιθυμούν να εκποιήσουν τη συλλογή τους και δεν

(Πανελλήνιος Νομισματική Ένωσις - Μιαούλη 15Α

καταφεύγουν σε δημοπράτηση της.

- Αθήνα, Athenian Auctions - Πλατεία Καρύτση 5 -

β. Εγχώριοι ή αλλοδαποί έμποροι κερμάτων. Στην

Αθήνα, Ορέστης Βλαστός Ε.Π.Ε., Βασ. Γεωργίου 40,

πόλη των Αθηνών υπάρχουν πέντε - έξι καταστή

Χαλάνδρι) είτε στο εξωτερικό (SPINK στο Λονδίνο,

ματα, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την εμπορία

DIVO στη Ζυρίχη, Munzauction στο Κάσσελ, World-

ελληνικών κερμάτων και σε ορισμένα Ευρωπαϊκά

Wide Coins of California κ.λπ.)

- 190 Η

ΙΣΤΟΡΙΚΉ

ΔΙΑΔΡΟΜΉ

ΤΗΣ

Σ Μ
Μ
Ν Ο Μ ΙΙ Σ

Α Τ Ι Κ Η Σ

Μ Ο Ν Α Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Α Δ Α

Υπάρχει, τέλος, και η αγορά μέσω του διαδι-

Εξετάζοντας τις λοιπές λειτουργίες του ΕΥΡΩ,

κτύου, η οποία μάλλον βρίσκεται σε νηπιακή κατάστα

εκτός αυτής της διεκπεραίωσης των οικονομικών συ

ση και στην παρούσα τουλάχιστον φάση δεν διασφαλί

ναλλαγών (συλλεκτικό αντικείμενο με

ζει τον αγοραστή.

ενδιαφέρον, μέσον πολιτιστικής προβολής, μέσον

παγκόσμιο

άσκησης εθνικής πολιτικής κ.λπ.), θα παρατηρούσαμε
τα ακόλουθα:

7. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΤΟΥ ΕΥΡΩ
Είναι γνωστό ότι η πατρότητα της ιδέας των δύο
όψεων του ΕΥΡΩ (μία ενιαία και μία εθνική) είναι ελ
ληνική. Αποτελεί υλοποίηση της πρότασης του καθη
γητή εφαρμοσμένης Οικονομίας στο Πάντειο Πανεπι
στήμιο Σταύρου Θεοφανίδη που δημοσιεύθηκε για
πρώτη φορά στις 20 Αυγούστου 1973(0 στους TIMES
του Λονδίνου, έτυχε αναγνώρισης από τον πρόεδρο
της Κομισόν Ζακ Σαντέρ σε επιστολή του προς τον
καθηγητή το 1996 και έγινε εν τέλει αποδεκτή από τα
αρμόδια Κοινοτικά Όργανα.
Το ΕΥΡΩ ως νόμισμα με παγκόσμια κυκλοφο
ρία και σημασία αποτελεί πλέον αντικείμενο καθημερι
νών συναλλαγών όχι μόνο μεταξύ των κατοίκων της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλά και ολόκληρου του κό
σμου, με ανταγωνιστική παρουσία ακόμα και έναντι
του δολαρίου.

Θεωρούμε ιδιαίτερα επιτυχή την επιλογή των
παραστάσεων που απεικονίζονται στα κέρματα 1 και 2
ΕΥΡΩ.
Στα υπόλοιπα κέρματα των 50, 20 και 10
λεπτών απεικονίζονται προσωπικότητες αδιαμφισβήτη
της ακτινοβολίας (Ελευθέριος Βενιζέλος, Ιωάννης
Καποδίστριας, Ρήγας Φεραίος) που, όμως, αφορούν
χρονικά μόνον τη δημιουργία του σύγχρονου Ελληνι
κού Κράτους με αναφορές στην προεπαναστατική πε
ρίοδο. Η συνέχεια έτσι του Ελληνισμού και του ελλη
νικού στοιχείου χάνεται.
Η αναφορά στη ναυτική παράδοση των Ελλήνων
στα τρία υπόλοιπα κέρματα (1, 2 και 5 λεπτών) θεω
ρούμε ότι είναι υπερβάλλουσα, ενώ η παράσταση του
τάνκερ στο κέρμα των 5 λεπτών, μάλλον, ατυχής.
Με Βάση αυτά μπορούμε και πρέπει να
υποστηρίξουμε ότι απεικονίσεις προσώπων, όπως π.χ.
των Αριστοτέλη, Δημοκρίτου, ή μνημείων, όπως ο
Παρθενώνας, ο Ερμής του Πραξιτέλους, η Νίκη της
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ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ

Σαμοθράκης, η Αφροδίτη της Μήλου, ή τέλος μια
Αμφικτυονική παράσταση όχι μόνο θα στήριζαν την
ιστορική συνέχεια, αλλά θα αποτελούσαν και σημεία
πολιτιστικής συνάντησης των λαών της Ευρώπης που
στήριξαν την ιδεολογία τους και την επιστημονική
τους οντότητα στα επιτεύγματα του αρχαίου κόσμου,
τα οποία διασώθηκαν μέσα από την ύστερη ρωμαϊκή
αυτοκρατορία ή όπως αλλιώς την ξέρουμε βυζαντινή
αυτοκρατορία.
Καθώς αυτή η παράμετρος δεν αντιμετωπίσθηκε
από την Ελληνική Πολιτεία κρίνουμε ότι χάθηκε έτσι
μια ιστορική ευκαιρία παγκόσμιας πολιτιστικής προ
βολής της χώρας σε πρακτικό επίπεδο στο διηνεκές.
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, μέσα από την
εισήγηση μας αυτή, θα θέλαμε να προτείνουμε να μη
χαθεί η τελευταία ευκαιρία μιας εμβαλωματικής, έστω,
παρέμβασης.

ΤΟΥ

ΘΈΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΉ

ΑΠΟΨΗ

Η κοπή αναμνηστικών κερμάτων, χρυσών και
αργυρών (1, 5, 10, και 20 ΕΥΡΩ), θεωρούμε ότι θα
έπρεπε να αντιμετωπισθεί με το πνεύμα των παραπάνω
παρατηρήσεων μας. Το ίδιο πιστεύουμε ότι θα έπρεπε
να γίνει και στις κοπές των αναμνηστικών κερμάτων για
την Ολυμπιάδα του 2004, όπου οι παραστάσεις με
θέματα από τους αρχαίους ολυμπιακούς Αγώνες (π.χ.
Δισκοβόλος του Μύρωνος, Στάδιο Αρχαίας Ολυμπίας,
κ.λπ.) στον εμπροσθότυπο θα μπορούσαν να συνοδεύο
νται από τις παραστάσεις που προαναφέραμε και ίσως
από μορφές Ελλήνων από τον τομέα των Επιστημών και
των Τεχνών με διεθνή αναγνώριση, όπως ο Δημήτριος
Παπανικολάου ή ο Δημήτριος Μητρόπουλος, στον
οπισθότυπό τους.
Ως πλέον αρμόδια για την επεξεργασία μιας
τέτοιας πρότασης θεωρούμε την Ακαδημία Αθηνών.
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Η ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΉ ΤΈΧΝΗ :
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι γνωστό ότι στην αρχαία Ελλάδα γεννήθηκαν και
αναπτύχθηκαν οι εικαστικές τέχνες, μεταξύ των οποί
ων ήκμασε και η νομισματική τέχνη. Στον ελλαδικό
χώρο αλλά και στις πολυάριθμες τότε ελληνικές αποι
κίες «κόπηκαν» νομίσματα υψηλής αισθητικής ποιό
τητας, πολύπλευρης και ευφάνταστης θεματολογίας,
δείγματα των οποίων θαυμάζονται μέχρι σήμερα σε
όλο τον κόσμο και αποτελούν πολύτιμα στοιχεία μελέ
της και προσδιορισμού της μακρόχρονης ιστορικής
διαδρομής μας. Διαθέτουμε την πολυτιμότερη και πιο
όμορφη νομισματική παράδοση, με πληθώρα νομισμά
των από τους αρχαιοελληνικούς χρόνους, τα οποία
αποτελούν έργα τέχνης εκτελεσθέντα από ικανότατους
καλλιτέχνες-χαράκτες με τα πενιχρά μέσα εκείνης της
εποχής.

εκπληκτικής απόδοσης και στην άλλη όψη έγκοιλα
πολύγωνα σχήματα-αποτυπώματα.
Ο καλλιτέχνης χάρασσε, στον περιορισμένο
χώρο του επιδιωκόμενου μεγέθους του νομίσματος, σε
μεταλλική επιφάνεια (αρχικώς χαλκού, αργότερα ορεί
χαλκου) την παράσταση με τις λεπτομέρειες της εσώγλυφα, διαθέτοντας την ικανότητα και τη διορατικότη
τα για την επιτυχή αισθητική απόδοση της χάραξης
σε ανάγλυφη μορφή επί του νομίσματος.
Ήταν μία ιδιαίτερα δύσκολη μικρογλυπτική ερ
γασία, απ' ευθείας σε μέταλλο, η οποία απέφερε τη
μήτρα του προς τύπωση νομίσματος.
Ως πρώτη ύλη για τα νομίσματα χρησιμοποιήθη
κε αρχικώς το ήλεκτρο (ένα φυσικό κράμα χρυσού και
αργυρού που Βρισκόταν στην άμμο του ποταμού
Πακτωλού της Λυδίας) και, αργότερα, ο άργυρος και ο

Ένα από τα πρώτα δείγματα της αρχαιοελληνι

χαλκός, που έλειωναν και χύτευαν τότε σε μορφή σβώ

κής νομισματικής τέχνης είναι ο αργυρός στατήρας

λου ή σε μορφή ράβδου, βάρους και διαμέτρου αντί

της Αίγινας (650-550 π.Χ.), ο οποίος απεικονίζει στη

στοιχα με το μέγεθος του νομίσματος. Από τη ράβδο

μία όψη ανάγλυφη παράσταση θαλάσσιας χελώνας,

«κόβονταν» δίσκοι (φέτες) υλικού κατάλληλου πάχους

- 194
Η

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ή

Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ή

ΤΗΣ

Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ι Κ Ή Σ

ΕΙΚ. 1, Ι α : Αργυρός στατήρας της Αίγινας, 650-550 π.Χ.
Στη μία όψη ανάγλυφη θαλάοσια χελώνα και στην άλλη όψη
έγκοιλα πολύγωνα σχήματα - αποτυπώματα.

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

και από τη διαδικασία αυτή φαίνεται ότι έχει προέλθει
η σημερινή έκφραση «κοπή» νομισμάτων. Οι εν λόγω
δίσκοι μετάλλου προθερμαίνονταν για να αποκτήσουν
την απαραίτητη πλαστικότητα, τοποθετούνταν με λαβίδα
επί της εγχάρακτης μήτρας και με τη Βοήθεια σφύρας
και πολυγωνικών «καλεμιών» ή σφραγίδων εξανάγκαζαν
το υλικό του δίσκου να εισχωρήσει στις εσοχές της
εσώγλυφης παράστασης της μήτρας και να αποδώσει το
νόμισμα, του οποίου η περίμετρος διαμορφωνόταν κά
θε φορά σε ακανόνιστο σχήμα κυκλικής γενικώς μορ-

195 Η

Σ Ύ Γ Χ Ρ Ο Ν Η

Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ι Κ Ή

Τ Ε Χ Ν

φής, αναλόγως των πιέσεων που δεχόταν το μέταλλο
του δίσκου επί της μήτρας.
Το αποτέλεσμα στα νομίσματα της Αίγινας ήταν
η ανάγλυφη παράσταση της χελώνας επί της μίας όψε
ως, τα έγκοιλα πολυγωνικά αποτυπώματα του «καλεμιού» ή των σφραγίδων επί της άλλης και το ακανόνι
στο περιμετρικό σχήμα.
Ένα δεύτερο εξελιγμένης τεχνικής δείγμα της
αρχαιοελληνικής νομισματικής τέχνης είναι το αργυρό
τετράδραχμο της Αθήνας (500-430 π.Χ.), το ο π ο ί ο
απεικονίζει και στις δύο όψεις τις περίφημες ανά
γλυφες παραστάσεις, της κεφαλής της Αθηνάς και της
Γλαύκας αντιστοίχως.

Το

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ό

Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ο Κ Ο Π Ε Ί Ο

ΕΙΚ. 2: Αργυρό τετράδραχμο της Αθήνας, 500-430 π.Χ.
κεφαλή της Αθηνάς και Γλαύκα (πρόσθια-οπίσθια όψη).
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Η προφανής εξέλιξη ήταν η εσώγλυφη χάραξη
από τον καλλιτέχνη των δύο παραστάσεων επί αντι
στοίχων μεταλλικών επιφανειών της ίδιας περίπου
διαμέτρου, η οποία απέφερε δύο μήτρες. Η μία
χρησιμοποιείτο ως βάση πάνω στον άκμονα, στην
οποία τοποθετείτο ο προθερμασμένος δίσκος αρ
γυρού. Η άλλη μήτρα τοποθετείτο επάνω στον δίσκο
και δεχόταν τα κτυπήματα με τη σφύρα για να
εισχωρήσει το μέταλλο του δίσκου αμφιπλεύρως στις
εσοχές των παραστάσεων της κάτω και άνω μήτρας
ταυτοχρόνως, ενώ η περίμετρος του τυπωμένου νομί
σματος διαμορφωνόταν και εδώ σε ακανόνιστο σχήμα
κυκλικής μορφής.
Αυτή η τεχνική νομισματοκοπίας του 5ου π.Χ.
αιώνα ισχύει ως αρχή λειτουργίας και σήμερα. Υπάρ
χουν δε ακόμη καλλιτέχνες-χαράκτες ιδιαίτερης ικανό

Τ Ι Κ Η Σ

Μ Ο Ν Α Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Α Δ Α

1. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ
Είναι γεγονός ότι η επινόηση του νομίσματος από
τους ανθρώπους έγινε ακριβώς για να διευκολύνει τις
μεταξύ τους συναλλαγές απλουστεύοντας τα προϋπάρ
χοντα μέσα και ο προορισμός του, ως μέσο συναλλα
γής, μπορούσε να εξυπηρετηθεί πληρέστατα από τον
μικρό όγκο του και τα σύμβολα πάνω στη μικρή με
ταλλική επιφάνεια του. Γιατί το νόμισμα θα πρέπει να
είναι συγχρόνως και έργο τέχνης, όπως συμβαίνει με
τα αρχαία ελληνικά νομίσματα; Αυτό αποδίδεται στη
θαυμαστή ικανότητα του αρχαίου ελληνικού πνεύματος
να προσδίδει ομορφιά και στα πιο κοινά αντικείμενα,
όπως αυτά που είναι χρήσιμα στις καθημερινές ανά
γκες της ζωής.

τητας, που χαράσσουν απ' ευθείας επί ειδικού μαλα

προσαρμόζονται ομόκεντρα σε κατακόρυφες πρέσες

Οι αρχαίοι Έλληνες καλλιτέχνες επέτρεψαν
στους εαυτούς τους να παρακάμψουν κάθε πρακτική
αντίληψη των αντικειμένων και να δημιουργήσουν
μικρογλυπτικά έργα τέχνης πάνω στα νομίσματα.

(αντί για τη σφύρα), ως κάτω και άνω μήτρες. Μεταξύ

Έκτοτε, τα νομίσματα αρχίζουν να παίρνουν την

τους παρεμβάλλεται δίσκος μετάλλου (π.χ. χαλκός,

αντικειμενική τους θέση ως μέσο συναλλαγών, απει

ορείχαλκος, άργυρος, χρυσός) και με ένα ή περισσό

κονίζοντας πάντοτε τη διαδρομή της ιστορίας με πα

τερα κτυπήματα, δηλαδή εμβολισμούς της πρέσας, τυ

ραστάσεις προσώπων και συμβόλων, χάνοντας σιγά-

πώνεται αμφίπλευρα το νόμισμα ή τα γνωστά μετάλλια.

σιγά μέρος της υψηλής καλλιτεχνικής τους αξίας,

κού χάλυβα δύσκολες εσώγλυφες παραστάσεις απο
δίδοντας πρωτότυπες χαλύβδινες μήτρες, οι οποίες
μετά από κατάλληλη θερμική κατεργασία σκλήρυνσης
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εκτός βέβαια κάποιων εξαιρέσεων που επιβεβαιώνουν

αλλοδαπής, όπως των Παρισίων, του Λονδίνου, της

τον κανόνα.

Βιέννης, της Βέρνης και σε άλλα, έως το 1970!

Παρ' όλα αυτά, η σημερινή βιομηχανικού τύπου
μορφή των νομισμάτων εμπεριέχει σημαντική καλλι
τεχνική εργασία και αισθητική φροντίδα, ενώ εφαρ
μόζεται η ίδια αρχή δημιουργίας των προγόνων μας
και η παραγωγή τους γίνεται με σύγχρονης τεχνολο
γίας μηχανικά μέσα.
Τον 18ο αιώνα εμφανίζονται και τα πρώτα τρα
πεζογραμμάτια ή χαρτονομίσματα, τα οποία εκδίδονται
από Τράπεζες, κυρίως τις Κεντρικές Τράπεζες κάθε
χώρας, ενώ από αρχαιοτάτων χρόνων το εκδοτικό δι
καίωμα των μεταλλικών νομισμάτων το έχει το Κράτος,
σήμερα το Εθνικό Θησαυροφυλάκιο ή το Υπουργείο
Οικονομικών.
Το νεότερο Ελληνικό Κράτος, μετά την Επανά
σταση του 1821, εκδίδει τα πρώτα του νομίσματα,
τους Φοίνικες επί Καποδίστρια στο Νομισματοκοπείο
της Αίγινας (1828-1832) και τις Δραχμές επί αντιβασι
λείας και βασιλείας του Όθωνος στο Νομισματοκοπείο
των Αθηνών (1833-1858), το κτίριο του οποίου ήταν
στη σημερινή πλατεία Κλαυθμώνος, τον λεγόμενο τότε
«γρασιδότοπο».
Από το 1858 τα νομίσματα του Ελληνικού Κρά
τους «κόβονται» δυστυχώς σε νομισματοκοπεία της

Το 1971 αρχίζει να λειτουργεί το νεότερο
ελληνικό Νομισματοκοπείο στο κτίριο της Τράπεζας
της Ελλάδος στον Χολαργό (σήμερα Χαλάνδρι) επί της
Λεωφόρου Μεσογείων 341, όπου παράγονται και τα
χαρτονομίσματα από το 1948.
Το Ελληνικό Δημόσιο ανέθεσε, τότε, με νόμο
την παραγωγή των μεταλλικών νομισμάτων στην Τρά
πεζα της Ελλάδος για λογαριασμό του Υπουργείου Οι
κονομικών.
Τη μελέτη, την εγκατάσταση του μηχανολογικού
εξοπλισμού, την εκπαίδευση προσωπικού σε ομόλογα
Ιδρύματα του εξωτερικού (κυρίως της Γερμανίας) και
τη θέση σε λειτουργία του ελληνικού Νομισματοκο
πείου πραγματοποίησε το 1970-1971 ο υποφαινόμε
νος, ο οποίος συνεχίζει μέχρι σήμερα να το υπηρετεί,
ως Διευθυντής του.
Θα αναφερθούμε τώρα στις κύριες φάσεις δη
μιουργίας και παραγωγής ενός νομίσματος, όπως γί
νεται σήμερα:
Ο εξειδικευμένος με τη νομισματοκοπία καλλι
τέχνης του Καλλιτεχνικού μας Τμήματος σχεδιάζει τη
σύνθεση του θέματος και των δύο όψεων του μελλο
ντικού νομίσματος εντός χώρου κύκλου διαμέτρου 18
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Είκ. 3: Καλλιτεχνική σχεδίαση και ανάγλυφη γλυπτική
απόδοση των δύο όψεων ενός σύγχρονου νομίσματος
(μοδέλ).

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α
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εκατ. ή 15 εκατ., έχοντας την εμπειρία ότι τα σχέδια
του πρέπει να αποδοθούν στη συνέχεια ως ανάγλυφες
παραστάσεις.
Η φιλοτέχνηση των ανάγλυφων συνθέσεων κατα
λήγει σε γύψινα προπλάσματα, όπου ο καλλιτέχνης
καταθέτει την ικανότητα και την αισθητική του στο
«πλάσιμο» των παραστάσεων. Στην προκειμένη διαδι
κασία η γλυπτική εργασία επί γύψου είναι εξώγλυφη,
σε αντίθεση με την εσώγλυφη χαρακτική εργασία επί
μετάλλου των παλαιοτέρων χρόνων.
Από τα γύψινα προπλάσματα λαμβάνονται εκμα
γεία από σκληρό υλικό (ARALDIT), τα οποία προσαρ
μόζονται σε ειδικά μηχανήματα, τους λεγόμενους πα-

Είκ. 4, 4α: Μηχανική αντιγραφή και υποβιβασμός του
μεγέθους του ανάγλυφου μοδέλου σε μεταλλική πρότυπη
μήτρα, επί αυτόματου παντογράφου.
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ντογράφους, όπου θα λάβει χώρα πιστή μηχανική
αντιγραφή και συγχρόνως υποβιβασμός του μεγέθους
(της διαμέτρου) της παράστασης του ανάγλυφου
εκμαγείου, πάνω σε χαλύβδινη επιφάνεια. Το αποτέλε
σμα αυτής της μηχανικής αντιγραφής είναι οι πρωτό
ΕΙΚ. 5, 5α: Αποτύπωση διά εμβυθίσεως της πρότυπης
μήτρας σε μήτρα εργασίας-τύπωσης.

τυπες εξώγ\υφες (ανάγλυφες) χαλύβδινες

μήτρες,

δηλαδή οι παραστάσεις του μελλοντικού νομίσματος
σε φυσικό μέγεθος επί χάλυβος.
Οι πρωτότυπες χαλύβδινες μήτρες, αφού υπο
στούν κατάλληλη θερμική κατεργασία σκλήρυνσης, προ
σαρμόζονται σε υδραυλική πρέσα μεγάλης ικανότητας
πίεσης, όπου διενεργείται η εμβύθισή τους επί μαλακού
χάλυβα, αποδίδοντας εσώγλυφα πιστά αποτυπώματα.
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Τα εσώγλυφα χαλύβδινα αποτυπώματα μετά από
τις απαραίτητες μηχανικές κατεργασίες διαμόρφωσης
του σχήματος τους και την εν συνεχεία θερμική κατερ
γασία σκλήρυνσης, α π ο δ ί δ ο υ ν τις μήτρες εργασίας,
δηλαδή τις μήτρες με τις ο π ο ί ε ς θα τ υ π ω θ ο ύ ν τα
νομίσματα.
Τα νομίσματα τυπώνονται σήμερα με απόλυτο
κυκλικό σχήμα και μάλιστα η περίμετρος τους μπορεί
να είναι λεία, οδοντωτή, με εγκοπές ή άλλα χαρακτηρι
στικά, σε αντίθεση με το ελεύθερο περιμετρικό σχήμα
των αρχαίων νομισμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με την
κατασκευή ενός κατάλληλου χαλύβδινου δακτυλίου,
ανάλογης διαμέτρου τρύπας με τη διάμετρο του προς
τύπωση νομίσματος. Ο δακτύλιος διαμορφώνεται εσω
τερικά λείος, οδοντωτός ή με εγκοπές, σύμφωνα με
την επιδιωκόμενη μορφή της περιμέτρου του νομίσμα
τος. Οπότε τα εργαλεία για την τύπωση του νομί
σματος είναι τώρα η κάτω μήτρα τύπωσης της μίας
όφεως, η πάνω μήτρα τύπωσης της άλλης όψεως και ο
δακτύλιος, ο οποίος παρεμβάλλεται και περιβάλλει τις
δύο μήτρες στην περιοχή της επιφάνειας των εσώγλυφων παραστάσεων, δηλαδή στην περιοχή της τύπωσης.
Τα τρία αυτά εργαλεία προσαρμόζονται σε ειδι
κές μηχανικές πρέσες παραγωγής, οι οποίες διαθέτουν,
μεταξύ άλλων, κατάλληλες διατάξεις τροφοδοσίας-προσαγωγής του υλικού τού προς τύπωση νομίσματος, το
οποίο έχει τη μορφή δίσκου από κράματα μετάλλων
(χαλκού, νικελίου, ψευδάργυρου, αλουμινίου, αργυρού
κ.λπ.).
Οι διατάξεις τροφοδοσίας των πρεσών προσά
γουν τον προς τύπωση μεταλλικό δίσκο, μέσα στο δα-

Εικ. 6: Τα τρία Βασικά εργαλεία τύπωσης ενός νομίσματος:
Μήτρες πρόσθιας-οπίσθιας όψεως, εντός δακτυλίου τύπων.
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ΕΙΚ. 7: Προσαρμογή των εργαλείων τύπωσης
επί των σύγχρονων πρεσών παραγωγής κερμάτων.

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

κτύλιο μεταξύ των δύο μήτρων τύπωσης των δύο
όψεων του νομίσματος. Η μία από τις δύο μήτρες προ
σαρμόζεται σταθερά μαζί με τον δακτύλιο τύπωσης
στην τράπεζα της πρέσας, ενώ η άλλη στην κινητή κε
φαλή της πρέσας που επενεργεί ως σφύρα, σε ομό
κεντρη αξονική θέση. Μετά από κάθε προσαγωγή με
ταλλικού δίσκου εντός του δακτυλίου, η κεφαλή της
πρέσας με την κινητή μήτρα κινείται ως σφύρα, και
έτσι τυπώνονται ταυτοχρόνως και αμφίπλευρα επί του
δίσκου οι παραστάσεις των δύο όψεων του νομίσμα
τος, ενώ η μορφή της περιμέτρου του νομίσματος δια
μορφώνεται στον ίδιο χρόνο, ανάλογα με τη μορφή του
δακτυλίου (λεία, οδοντωτή, κ.λπ.).
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Μετά το χτύπημα της τύπωσης, η σταθερή μή
τρα της τράπεζας της πρέσας επενεργεί με κατάλληλη
διάταξη ως εξωλκέας και αποβάλλει από το δακτύλιο
το τυπωμένο, έτοιμο νόμισμα.
Οι ειδικές πρέσες τύπωσης των νομισμάτων
κυκλοφορίας, των λεγομένων κερμάτων, είναι αυτο
μάτου λειτουργίας και κινούνται με μεγάλη ταχύτητα
εμβολισμών, παράγοντας η καθεμιά χιλιάδες κέρματα
ημερησίως.
Οι πρώτες πρέσες παραγωγής κερμάτων που
εγκαταστάθηκαν το 1971 στο νέο ελληνικό Νομισματο
κοπείο ήταν οι πιο εξελιγμένες της εποχής, με ταχύ
τητα 250-300 εμβολισμών το λεπτό. Σήμερα έχουν
αντικατασταθεί, σε ποσοστό 50%, από πρέσες τελευ
ταίας τεχνολογίας με ηλεκτρονική υποστήριξη της λει-

ΤΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ό

Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ο Κ Ο Π Ε Ί Ο

Είκ. 8: Άποψη παλαιότερης και νεότερης τεχνολογίας πρέ
σας παραγωγής κερμάτων, καλυμμένων με ηχοαπορροφητικούς θαλάμους.
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ΕΙΚ. 9: Σύγχρονες εργαλειομηχανές ακριβείας για την
κατασκευή των εργαλείων τύπωσης κερμάτων.

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

τουργίας τους και ταχύτητα 750-800 εμβολισμών το
λεπτό. Ενδεικτικά αναφέρω ότι με τις πρώτες λίγες σε
αριθμό πρέσες, που εγκαταστάθηκαν το 1971, παρή
χθησαν 90.000.000 κέρματα δραχμών το 1972, ενώ το
παρελθόν έτος, 2001, παρήχθησαν 900.000.000 ελλη
νικά κέρματα ΕΥΡΩ για την πρόσφατη αντικατάσταση
των δραχμών. Για την επίτευξη τέτοιων υψηλών ρυθ
μών παραγωγής, το Νομισματοκοπείο μας διαθέτει σή
μερα τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό σε
όλες τις φάσεις λειτουργίας του και υψηλής στάθμης
εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.
Οι εργασίες κατασκευής όλων των απαραίτητων
εργαλείων από ειδικούς χάλυβες και άλλα υλικά π ρ ο -
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γραμματίζονται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και
εκτελούνται αυτόματα με μεγάλη ακρίβεια. Οι κατα
σκευαζόμενες μήτρες και τα απαιτούμενα παρελκόμενα
εξαρτήματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις κοινές
αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές του ΕΥΡΩ.
Απόλυτη είναι η τεχνική υποστήριξη λειτουρ
γίας των αυτόματων μηχανών (πρεσών) τύπωσης κερ
μάτων, οι οποίες λόγω των πολύ υψηλών ταχυτήτων
τους χρήζουν ειδικών γνώσεων και μεγάλης εμπειρίας
από τους τεχνικούς μας. Τα τυπούμενα τώρα ελληνικά
κέρματα ΕΥΡΩ είναι σύμφωνα, επίσης, με τις αυστη
ρές προδιαγραφές που ισχύουν μεταξύ των 12 χωρώνμελών της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης.

ΤΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ό

Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ο Κ Ο Π Ε Ί Ο

Εικ. 10: Η λειτουργία των σύγχρονων ταχυκίνητων
πρεσών υποστηρίζεται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
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Η ακριβής καταμέτρηση και συσκευασία των πα
ραγομένων κερμάτων διενεργείται από σύγχρονες αυ
τόματες διατάξεις με συνεχή εποπτικό έλεγχο.
Παράλληλα, λειτουργεί ανεξάρτητο Τμήμα Ποιο
τικού Ελέγχου πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων,
σύμφωνα με τις κοινές ευρωπαϊκές οδηγίες και με τα
κτούς ελέγχους από κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Κεντρι
κής Τράπεζας (ISO 9001 πιστοποίηση!).
Τις κύριες πρώτες ύλες, δηλαδή τους μεταλ
Εικ. 1 1 , 11α, 1 I ß : Διατάξεις αυτόματης καταμέτρησης
φυσιγγιοποίησης και πακετοποίησης των κερμάτων.

λικούς δίσκους των διαφόρων κραμάτων των π ρ ο ς τύ
πωση κερμάτων, προμηθευόμαστε α π ό δύο γνωστές
ελληνικές μεταλλουργίες που ακολουθούν πιστά τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές παραγωγής τους.
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2. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ
ΔΡΑΧΜΙΚΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το Ελληνικό Κράτος
(τότε Βασίλειον της Ελλάδος) επανεκδίδει το 1954
κέρματα κυκλοφορίας, από 5λεπτα έως ΙΟδραχμα και
στη συνέχεια 20δραχμα, με κύριες παραστάσεις στη
μία όψη την κεφαλή του βασιλέα Παύλου, στην άλλη
όψη το Βασιλικό θυρεό και, αργότερα, την κεφαλή του
βασιλέα Κωνσταντίνου Β', μετά τον θάνατο του Παύ
λου. Τα ανωτέρω κέρματα συνέχιζαν να «κόβονται» (να
παράγονται) σε νομισματοκοπεία της αλλοδαπής έως

Τ Ο

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ό

Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ο Κ Ο Π Ε Ί Ο

Είκ. 12: Εργαστήριο οργάνων ποιοτικού ελέγχου
πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων.
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το 1970, όπως προείπαμε, μετά από σχετικές παραγ
γελίες του Υπουργείου Οικονομικών και ενώ έχει ήδη
μεσολαβήσει η δικτατορία του 1967.
αϊ. Πρώτη δεκαετία
Η πρώτη σειρά κερμάτων κυκλοφορίας που
«κόπηκε» στο Νομισματοκοπείο της Τράπεζας της
Ελλάδος, με έτος κοπής 1971, απεικονίζει την κεφαλή
του τότε βασιλέα Κωνσταντίνου και το έμβλημα της
21ης Απριλίου 1967, ένας ιδιότυπος συνδυασμός βα
σιλείας και δικτατορίας που καταγράφηκε ιστορικά
και στα νομίσματα μας. Τις παραστάσεις αυτών των
κερμάτων είχε ήδη φιλοτεχνήσει από τις προηγούμε
νες παραγγελίες σε νομισματοκοπεία του εξωτερικού ο
γνωστός γλύπτης Φαληρέας.

ElK. 13: Οι μεταλλικοί δίσκοι των διαφόρων κραμάτων
είναι η κύρια πρώτη ύλη για την τύπωση των νομισμάτων.

Το 1973, λόγω της εν τω μεταξύ εσωτερικής
πολιτειακής μεταβολής επί δικτατορίας, δηλαδή της
αποχώρησης του βασιλέα Κωνσταντίνου, υποχρεωθή
καμε να εκδώσουμε δύο σειρές κερμάτων κυκλοφο
ρίας. Η πρώτη με τα σύμβολα της σειράς των κερμά
των του 1971 και η δεύτερη με τον τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Ήταν μια ταχύτατη εξέλιξη που μας
προκάλεσε μεγάλο φόρτο εργασίας στο ακόμη νεότευ
κτο ελληνικό Νομισματοκοπείο, η οποία, όμως, μας
έδωσε παράλληλα την ευκαιρία να αυτενεργήσουμε και
να φιλοτεχνήσουμε, στο Καλλιτεχνικό μας πλέον
Τμήμα, νέες καλαίσθητες παραστάσεις, όπως το δια
κοσμητικό Ανθέμιο επί του 50λεπτου, τη Γλαύκα επί
των 1 και 2 δραχμών, τον Πήγασο επί των 5 και 10
δραχμών και την κεφαλή της Αθηνάς του Πειραιώς επί
του 20δραχμου. Η κοινή οπίσθια όψη απεικόνιζε τον
«καποδιστριακό» Φοίνικα.
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ΕΚΔΟΣΗ 1973 Α
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ΕΚΔΟΣΗ 1976

ΕΚΔΟΣΗ 1978
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αξίας

κέρματα

(50λεπτου, 1 και 2 δραχμών) με παράλληλη μείωση
των μεγεθών-διαστάσεων των μεγάλων τότε αξιών (5,
10 και 20 δραχμών).
α2. Πρώτη δεκαετία - συνέχεια
Μετά τη μεταπολίτευση του 1974 μελετήσαμε
επισταμένα τη θεματολογία της νέας

απαραίτητης

σειράς κερμάτων, η οποία εκδόθηκε με έτος κοπής

Εικ. 14: Συνολική και επιμέρους απεικονίσεις των πρώτων
σειρών δραχμικών κερμάτων παραγωγής του ελληνικού νομι
σματοκοπείου από την έναρξη της λειτουργίας του, το 1971
έως το 1980 (1η δεκαετία).
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1976. Οι νέες παραστάσεις απεικόνιζαν το εθνόσημο
της Β' ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στα ΙΟλεπτα και
20λεπτα, τον Μάρκο ΜΠΟΤΣΑΡΗ στο 50λεπτο, τον
Κωνσταντίνο ΚΑΝΑΡΗ σε συνδυασμό με το «καραβάκι»
της δραχμής, τον Γεώργιο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στο 2δραχμο,
τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ στο 5δραχμο, τον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ στο
ΙΟδραχμο και τον ΠΕΡΙΚΛΗ στο 20δραχμο.
β. Δεύτερη δεκαετία
Η δεύτερη δεκαετία, του 1980, ξεκινά με την
έκδοση νέου κέρματος των 50 δραχμών που απει
κόνιζε την κεφαλή του Σόλωνος. Είναι το πρώτο νό
μισμα πάνω στο ο π ο ί ο απεικονίζεται διακριτικά το
σύμβολο (σήμα) του νεότερου ελληνικού Νομισμα-

ΤΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ό

Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ο Κ Ο Π Ε Ί Ο

Είκ. 15: Συνολική και επιμέρους απεικονίσεις των πρώτων
σειρών δραχμικών κερμάτων παραγωγής του ελληνικού νομι
σματοκοπείου από την έναρξη της λειτουργίας του, το 1971
έως το 1980 (1η δεκαετία).
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Εικ. 16: Απεικονίσεις των δραχμικών σειρών κερμάτων
που εκδόθηκαν την 2η δεκαετία (1980-1990).
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τοκοπείου, το ΑΝΘΕΜΙΟ, που καθιερώθηκε στη συνέ
χεια επίσημα σε όλα τα εκδιδόμενα νομίσματα.
Τα υψηλά, όμως, ποσοστά ετήσιων πληθωρι
σμών κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας είχαν ως
συνέπεια την απώλεια μέρους της αγοραστικής αξίας
των κερμάτων, ενώ το αντικειμενικό κόστος παραγω
γής ορισμένων από αυτά πλησίαζε την αναγραφόμενη
ονομαστική αξία.
Μετά από νέα μελέτη των τεχνικών χαρακτη
ριστικών σε συνάρτηση με το κόστος παραγωγής και
την ονομαστική αξία των κερμάτων αποφασίσθηκε η
σταδιακή αναπροσαρμογή της κερματικής σειράς. Η
αρχή έγινε το 1986 με την έκδοση νέου μικρότερου
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κίτρινης απόχρωσης 50δραχμου με την κεφαλή του
Ομήρου στη μία όψη και αρχαίο σκάφος των ομηρικών
χρόνων στην άλλη όψη. Ένα πολύ καλαίσθητο, καλλι
τεχνικής αξίας κέρμα κυκλοφορίας, το οποίο μάλιστα
πήρε το α' Βραβείο ως το καλύτερο στον κόσμο εκεί
νης της χρονιάς, σε σχετικό διαγωνισμό που έλαΒε χώ
ρα στην Ουάσιγκτον των Η.Π.Α. το 1988.
Η αναπροσαρμογή συνεχίσθηκε το 1988 με την
έκδοση νέων χάλκινων (κόκκινου χρώματος) κερμάτων
των 1 και 2 δραχμών, επίσης καλαίσθητων, με τις
απεικονίσεις της Μπουμπουλίνας και της Μαντώ Μαυρογένους αντιστοίχως.

Είκ. 16α, 166: Απεικονίσεις των δραχμικών σειρών
κερμάτων που εκδόθηκαν την 2η δεκαετία (1980-1990).
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Είκ. 17, 17α: Απεικονίσεις των δραχμικών
σειρών κερμάτων που εκδόθηκαν την
3η δεκαετία (1990-2000).
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γ. Τρίτη δεκαετία
Κατά την έναρξη της τρίτης δεκαετίας, το 1990,
συνεχίζεται η αναπροσαρμογή της κερματικής σειράς
μας με την έκδοση για πρώτη φορά ΙΟΟδραχμου (κί
τρινου

χρώματος)

με

την

κεφαλή

του

Μεγάλου

Αλεξάνδρου σε συνδυασμό με το αστέρι της Βεργίνας.
Παράλληλα,

αντικαθίσταται

και το 20δραχμο

της

κεφαλής του Περικλέους με νέο μικρότερο και πιο
εύχρηστο κέρμα, με τον πολύ όμορφο συνδυασμό των
παραστάσεων του Σολωμού και κλάδου ελιάς με φόντο
τη θάλασσα. Έτσι, από την κερματική σειρά της μετα
πολίτευσης, έτους κοπής 1976, παρέμειναν μόνο τα
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Είκ. 18: Τα εκδοθέντα, το έτος 2000, κέρματα των 500
δραχμών, για τους επικείμενους ολυμπιακούς αγώνες του
2004.
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Εικ. 19: Τα ελληνικά κέρματα ΕΥΡΩ, έτους κοπής 2002.

δύο χαλκο-νικέλινα εύχρηστα κέρματα των 5 και 10
δραχμών (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ και ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ), ενώ τα
υπόλοιπα κέρματα, της τρίχρωμης πλέον σειράς, είναι
νέων εκδόσεων.
Η σειρά αυτή με τα δύο χάλκινα μικρής αξίας
κέρματα των 1 και 2 δραχμών, τα δύο χαλκο-νικέλινα
μεσαίας αξίας 5 και 10 δραχμών και τα τρία α π ό
αλουμινούχο ορείχαλκο μεγαλύτερης αξίας κέρματα
των 20, 50 και 100 δραχμών παρέμεινε στην κυκλοφο
ρία καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Το
έτος κοπής αλλάζει συνήθως κάθε δύο χρόνια, όταν
παρίσταται ανάγκη επανακατασκευής των πρωτότυπων
μητρών, λόγω φθοράς από τη χρήση τους.

Η

ΣΎΓΧΡΟΝΗ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΉ

ΤΕΧΝ

Το 2000 εκδίδεται, τέλος, χαλκο-νικέλινο κέρμα
των 500 δραχμών με την απεικόνιση του λογότυπου
των Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004» και έξι δια
φορετικές παραστάσεις ολυμπιακών θεμάτων, δηλαδή
τις κεφαλές των Κουμπερτέν και Βικέλα, την πύλη του
Σταδίου της αρχαίας Ολυμπίας, τους ολυμπιονίκες
Διαγόρα και Σπύρο Λούη, την αφή της ολυμπιακής
φλόγας και το μετάλλιο απονομής στους νικητές των
Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, το 1896.
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κόνιση επί της μίας όψεως διαφορετικών εθνικών
θεμάτων, ενώ η άλλη όψη έχει τις ίδιες παραστάσεις,
κοινές και για τις 12 ευρωπαϊκές χώρες που αποτελούν
τη Νομισματική Ένωση. Η μακρόχρονη μελέτη που
πραγματοποιήθηκε από τους διευθυντές των Νομισμα
τοκοπείων των 12 χωρών είχε ως κύριο σκοπό τη σύ
νταξη των κοινών τεχνικών προδιαγραφών των Ευρωκερμάτων, τα οποία έπρεπε να διαφέρουν από τα υπάρ
χοντα σε κυκλοφορία κέρματα και να χρησιμοποιούνται

Εδώ κλείνει ο κύκλος της έκδοσης νομισμάτων
της ΔΡΑΧΜΗΣ από το Νομισματοκοπείο μας.

με ασφάλεια στους κερματοδέκτες των χωρών-μελών. Η

Εάν ο κύκλος της πλέον των 2.500 χρόνων ιστο
ρίας της Δραχμής έκλεισε οριστικά ή προσωρινά, όπως
έχει συμβεί στο παρελθόν, θα το δείξει το μέλλον!

Οι συμβολικές παραστάσεις επί των εθνικών μας

συμβολή μας και εδώ ήταν πολύ σημαντική.

όψεων στα κέρματα των 2 ΕΥΡΩ (η Ευρώπη επί ταύ
ρου) και του 1 ΕΥΡΩ (η Γλαύκα του αθηναϊκού τετράδραχμου) εντυπωσίασαν τους Ευρωπαίους συμπολίτες
μας. Η πραγματικά όμορφη σύνθεση και απόδοση του

3. ΕΥΡΩ

αρχαίου νομίσματος εντός του σύγχρονου νομίσματος
του 1 ΕΥΡΩ το έχει καταστήσει περιζήτητο σε συλλε

Το 2001 άρχισε η παραγωγή των ελληνικών ΕΥΡΩ με
πολύ έντονους ρυθμούς, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει
το 1 δισεκατομμύριο κέρματα των 8 νέων αξιών, με τα
οποία έγινε πρόσφατα η αντικατάσταση των δραχμι
κών μας κερμάτων.
Στη μελέτη της σειράς των Ευρω-κερμάτων, που
ξεκίνησε το 1991, συμμετείχαμε ενεργώς και συμβάλαμε
στη διαμόρφωση της σχετικής απόφασης για την απει-

κτικούς και μη κύκλους της Ευρώπης.

4. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Στον τομέα της έκδοσης ειδικών αναμνηστικών νομι
σμάτων, κυρίως από ευγενή μέταλλα (χρυσό και άργυ-
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Εικ. 20: Η πρώτη έκδοση από το ελληνικό νομισματοκο
πείο αναμνηστικού αργυρού 100 δραχμών επιμελημένης
κοπής το 1978.

ρο), το Νομισματοκοπείο μας έχει να επιδείξει, επίσης,
αξιόλογη δραστηριότητα. Τα νομίσματα ειδικών εκδό
σεων απαιτούν μια διαφορετική, ιδιαίτερα επιμελημένη,
διαδικασία παραγωγής. Η σχεδίαση των συνθέσεων και
η γλυπτική απόδοση των παραστάσεων (υψηλών καλλι
τεχνικών προδιαγραφών), οι ανάγλυφες απεικονίσεις
επί των νομισμάτων αποδίδονται έντονα και συνήθως
σε ματ υφή (μετά από σχετική αμμοΒολή των μητρών
τύπωσης), ενώ τα δάπεδα των νομισμάτων είναι στιλπνά
(γυαλιστερά): μέσω αυτής της αντίθεσης επιτυγχάνεται
η καλύτερη προβολή του θέματος.
Τα εν λόγω νομίσματα τυπώνονται μεμονωμένα,
σε αντίθεση με τα κέρματα κυκλοφορίας που παράγο-
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νται με μεγάλες ταχύτητες. Η κατασκευή των μητρών
τύπωσης απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα και η τύπωση
των νομισμάτων γίνεται σε ειδικές πρέσες μεγάλης
ικανότητας πίεσης.
Επειδή τα νομίσματα ειδικών εκδόσεων «κόβο
νται» σε περιορισμένες ποσότητες και ελέγχεται υπό
μορφή δοκιμίου η απόλυτη ποιότητα τύπωσης ενός
εκάστου, έχει επικρατήσει ο ό ρ ο ς PROOF για την
κατηγορία ποιότητας αυτών των νομισμάτων
Η πρώτη έκδοση νομίσματος επιμελημένης κο
π ή ς (ποιότητος PROOF) έγινε το 1978. Ήταν ένα
αργυρό ΙΟΟδραχμο αφιερωμένο στην επέτειο των 50
χρόνων από την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος

Είκ. 21 : Χρυσά και αργυρά αναμνηστικά νομίσματα για την
ένταξη της χώρας μας στην τότε Ε.Ο.Κ, το 1979·

- 220 Η

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ή

Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ή

^

Τ Η Σ

Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ι Κ Ή Σ

Μ Ο Ν Ά Δ Α Σ

Σ Τ Η Ν

Ε Λ Λ Ά Δ Α

AS

A'

L·
Εικ. 22: Έκδοση μεγάλου τριετούς (1980-1982)
συλλεκτικού προγράμματος χρυσών και αργυρών νομισμάτων
υψηλής ποιότητας (PROOF), επ' ευκαιρία των XIII
Πανευρωπαϊκών Αγώνων Στίβου στην Αθήνα, το 1982.

(1928-1978) και απεικόνιζε το σήμα (λογότυπο) της
Κεντρικής Τράπεζας της χώρας μας.
Το 1979 η Ελλάδα εντάσσεται στην τότε Ευρω
παϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.O.K.) και το Νομισμα
τοκοπείο μας εκδίδει ένα χρυσό αναμνηστικό νόμισμα
των 10.000 δραχμών και ένα αργυρό των 500 δραχ
μών. Το χρυσό απεικονίζει τον Απόλλωνα καθισμένο
επάνω στον ομφαλό των Δελφών (από αργυρό στατήρα των Αμφικτυόνων) και το αργυρό νόμισμα τη νύμ
φη Ευρώπη πάνω σε δέντρο (από αργυρό στατήρα της
Γόρτυνος, Κρήτης). Και τα δύο θέματα εντυπωσίασαν
με τον συμβολικό τους χαρακτήρα.
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Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας το
1980 και εν όψει των XIII Πανευρωπαϊκών Αγώνων
Στίβου που θα τελούνταν το 1982 στην Αθήνα, μελετή
θηκε για πρώτη φορά ένα μεγάλο τριετές πρόγραμμα
εκδόσεων αναμνηστικών νομισμάτων για συλλέκτες. Τα
νομίσματα αυτά, εξαιρετικής εικαστικής και ποιοτικής
αξίας, εκδίδονται σε ποιότητα «κοπής» PROOF και BU
(Brillane! Uncirculated) σε τρεις σειρές, η καθεμιά από
τις οποίες περιλαμβάνει 2 χρυσά (των 2.500 και 5 0 0 0
δραχμών) και 3 αργυρά νομίσματα (των 100, 250 και
500 δραχμών).
Η πρώτη σειρά νομισμάτων απεικονίζει αθλητι
κά θέματα της Αρχαιότητας με αναφορά στον Ολυ-
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ΕΙΚ. 2 3 : Έκδοση μεγάλου τριετούς (1980-1982)
συλλεκτικού προγράμματος χρυοών και αργυρών νομισμάτων
υψηλής ποιότητας (PROOF), επ' ευκαιρία των XIII
Πανευρωπαϊκών Αγώνων Στίβου στην Αθήνα, το 1982.
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Είκ. 24: Έκδοση μεγάλου τριετούς (1980-1982)
συλλεκτικού προγράμματος χρυσών και αργυρών νομισμάτων
υψηλής ποιότητας (PROOF), επ' ευκαιρία των XIII
Πανευρωπαϊκών Αγώνων Στίβου στην Αθήνα, το 1982.

μπισμό, εμπνευσμένα τα μεν χρυσά από αρχαία νομί
σματα (στεφανωμένη κεφαλή του Διός και φτερωτός
Αγων), τα δε αργυρά από αγγειογραφίες με τα κύρια
αθλήματα στίβου (άλμα, δρόμος, ρίψεις). Τα νομίσμα
τα αυτής της σειράς φέρουν τον λογότυπο «ΚΑΛΟΣ
Κ ΑΓΑΘΟΣ».
Η

δεύτερη

σειρά

νομισμάτων

απεικονίζει

θέματα αφιερωμένα στην αναβίωση των Ολυμπιακών
Αγώνων στην Αθήνα, το 1896, όπως ο βαρώνος Κου
μπερτέν, ο ολυμπιονίκης Σπύρος Λούης και τα τρία
χαρακτηριστικά αγωνίσματα στίβου στο Παναθηναϊκό
Στάδιο. Τα νομίσματα αυτής της σειράς φέρουν τον
λ ο γ ό τ υ π ο «ΡΗΤΟΙ Τ' ΑΡΡΗΤΟΙ TE» π ο υ

σημαίνει
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«γνωστοί και άγνωστοι», υποδηλώνοντας την ευρύτητα
της συμμετοχής στους Αγώνες.
Η τρίτη σειρά είναι αφιερωμένη στους Πανευρω
παϊκούς Αγώνες Στίβου που τελούνται με επιτυχία στο
νέο στάδιο των Αθηνών το 1982- στα νομίσματα αυτά
απεικονίζονται παραστάσεις σύγχρονων αθλημάτων και
συμβολικά θέματα «Αθλητισμού και Ειρήνης», ό π ω ς
αναφέρει ο σχετικός λογότυπος.
Οι παραπάνω εκδόσεις αποτέλεσαν μια πολύ
ελκυστική τριμερή σειρά νομισμάτων, λόγω της υψη
λής ποιότητος «κοπής» και της περιεχόμενης αξίας σε
ευγενή μέταλλα. Τα περισσότερα νομίσματα αυτών των

ΤΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ό

Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ο Κ Ο Π Ε Ί Ο

Είκ. 2 5 : Αναμνηοτική έκδοση χρυσών και αργυρών
νομισμάτων της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην
Ολυμπία για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες,
το 1984.
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Εικ. 26: Χρυσό και αργυρό νόμισμα για τον εορτασμό της
"Δεκαετίας της γυναίκας" από τον Ο.Η.Ε., το 1985.

w%m <
εκδόοεων πωλήθηκαν εκτός Ελλάδας, γι' αυτό και εί
ναι δυσεύρετα στην εγχώρια αγορά.
Το 1984 εκδίδεται ένα χρυσό των 5-000 δραχ
μών και ένα αργυρό νόμισμα των 500 δραχμών ανα
μνηστικό της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, που π ρ ο 
ηγείται των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες
εκείνης της χρονιάς. Τα απεικονιζόμενα θέματα είναι
η κεφαλή του Απόλλωνος της Ολυμπίας και σύγχρο
νος λαμπαδηδρόμος.
Το 1985, σε συνεργασία με τον Ο.Η.Ε., εκδίδο
νται ένα χρυσό των 10.000 δραχμών και ένα αργυρό
αναμνηστικό νόμισμα των 1.000 δραχμών για τον εορ-
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τασμό της «Δεκαετίας της γυναίκας». Το χρυσό απει
κονίζει την Νίκη της Σαμοθράκης και το αργυρό μια
σύγχρονη παράσταση εμπνευσμένη από τους αγώνες
για την ισότητα των γυναικών.
Το 1988 τελείται η 28η Ολυμπιάδα Σκακιού στη
Θεσσαλονίκη και το θέμα αποτυπώνεται σε 1 αργυρό
νόμισμα των 500 δραχμών και 1 χαλκο-νικέλινο των
100 δραχμών. Το αργυρό απεικονίζει σχετική παρά
σταση α π ό αρχαϊκό αγγείο και το

χαλκο-νικέλινο

σύνθεση σκακιέρας με φόντο τον Πύργο της Θεσσα
λονίκης. Η κοινή όψη των δύο αναμνηστικών νομισμά
των φέρει στη σύνθεση της το λογότυπο και τη μα
σκότ της 28ης Ολυμπιάδας Σκακιού. Πρόκειται για
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ΕΙΚ. 27: Αργυρό και χαλκονικέλινο νόμισμα για την
28η Ολυμπιάδα Σκακιού στη Θεσσαλονίκη, το 1988.
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Είκ. 28: Αναμνηστική έκδοση χρυσού και αργυρού
νομίσματος για την επέτειο των "50 Χρόνων της
Εποποιίας του '40", το 1990.

μία επιτυχημένη αισθητικά απόδοση του θέματος στην
εν λόγω έκδοση.
Το 1990 με την ευκαιρία του εορτασμού της
επετείου των «50 Χρόνων της Εποποιίας του '40» και
σε συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο εκδίδεται ένα
χρυσό των 20.000 δραχμών και ένα αργυρό νόμισμα
των 1.000 δραχμών, που απεικονίζουν στην κύρια ό ψ η
ανάγλυφη παράσταση από πίνακα του ζωγράφου του
έπους της Αλβανίας, Αλεξανδράκη.
Το 1991 οργανώνονται στη χώρα μας οι XI
Μεσογειακοί Αγώνες με συμμετοχή 18 κρατών και το
γεγονός τιμάται με την έκδοση ενός χρυσού 10.000
δραχμών και ενός αργυρού νομίσματος 500 δραχμών,
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που έχουν κοινή την κύρια όψη με θέμα τη μασκότ
των Αγώνων, το Δελφίνι.
Το 1993 και με την ευκαιρία του εορτασμού των
«2.500 Χρόνων Δημοκρατίας (508 Π.Χ.-1992)» το Νομι
σματοκοπείο μας εκδίδει ένα χρυσό των 10.000 δραχ
μών και ένα αργυρό νόμισμα των 500 δραχμών για να
τιμήσει τη γέννηση της Δημοκρατίας στον τόπο μας.
Το χρυσό νόμισμα απεικονίζει τον Περικλή, κύ
ριο εκφραστή του «χρυσού αιώνα» και την καρυάτιδα,
ως σύμβολο του έργου του.
Το αργυρό νόμισμα απεικονίζει την ανάγλυφη στή
λη του Κλεισθένους από την Αγορά των Αθηνών, όπου η
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Είκ. 29: Χρυσό και αργυρό νόμισμα για τους XI
Μεσογειακούς Αγώνες στη χώρα μας, το 1991·
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ΕΙΚ. 30α, 30ß: Αναμνηστική έκδοση χρυσών, αργυρών
και της σειράς των κερμάτων κυκλοφορίας σε επιμελημένη
ποιότητα κοπής, το 1993, για τον εορτασμό των
"2500 Χρόνων Δημοκρατίας 508 π.Χ,-1992".
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«Δημοκρατία» στεφανώνει τον «Δήμο» και την όψη του
αθηναϊκού τετράδραχμου με την κεφαλή της Αθηνάς.
Η τιμητική αυτή έκδοση συμπληρώνεται με την
επιμελημένη τύπωση (ποιότητα PROOF) της σειράς
των κερμάτων κυκλοφορίας με έτος κοπής 1993, η
οποία προσφέρθηκε σε ειδική πολυτελή συσκευασία
που περιείχε και το αργυρό αναμνηστικό νόμισμα.
Η εν λόγω έκδοση είχε ιδιαίτερα θετική α π ο δ ο 
χή, πωλήθηκε κυρίως στο εξωτερικό και είναι δυσεύ
ρετη στην ελληνική αγορά.
Το 1996 πραγματοποιείται μια εξαιρετικής ση
μασίας αλλά και υψηλής αισθητικής αξίας έκδοση για
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την «Εκατονταετηρίδα των Ολυμπιακών Αγώνων» (1896
-1996).
Όταν το 1990 δεν επιλεγήκαμε για τη διοργά
νωση των επετειακών Ολυμπιακών Αγώνων του 1996
στη χώρα μας, αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε, ως
Νομισματοκοπείο, σε ένα 5ετές πολυεθνικό νομισματι
κό πρόγραμμα για τον εορτασμό της Εκατονταετη
ρίδας των Ολυμπιακών Αγώνων υ π ό την αιγίδα της
Δ.O.E. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν τα Νομι
σματοκοπεία του Καναδά, της Αυστραλίας, της Γαλ
λίας, της Αυστρίας και της Ελλάδας. Το νομισματικό
πρόγραμμα ξεκίνησε το 1992 με ετήσιες εκδόσεις ενός
χρυσού και δύο αργυρών νομισμάτων υψηλής ποιό-
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Είκ. 3 1 : Συμμετοχή του Νομισματοκοπείου σε πολυεθνικό
πρόγραμμα συλλεκτικών νομισμάτων με την έκδοση χρυσών
και αργυρών νομισμάτων, ποιότητας PROOF, για την 100ετηρίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε),
το 1996.
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τητας (PROOF), α π ό κάθε ένα από τα συμμετέχοντα
Εικ. 3 2 : Έκδοση αναμνηστικής "Χρυσής Δραχμής", έτους
κοπής 2000, ως τελευταίου Δραχμικού νομίσματος.

νομισματοκοπεία.
Το 1996 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα με την
ελληνική έκδοση ενός χρυσού των 20.000 δραχμών
και δύο αργυρών νομισμάτων των 1.000 δραχμών, η
οποία ήταν πράγματι πολύ επιτυχής.
Το χρυσό νόμισμα απεικόνιζε μια εξαιρετική
σύνθεση με το άγαλμα του «Κανόνα», του ιδανικού αθλη
τικού σώματος και τα αργυρά νομίσματα είχαν παραστά
σεις δρόμου και πάλης από αρχαίες αγγειογραφίες. Η
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κοινή όψη των νομισμάτων παρουσίαζε το Παναθηναϊκό
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5. ΜΕΤΑΛΛΙΑ

Στάδιο των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, με φόντο τον
Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως.
Η έκδοση αυτή πωλήθηκε παγκοσμίως και είχε
πολύ θετική ανταπόκριση, λόγω της θεματολογίας και
της εξαιρετικής ποιότητας.
Το τρέχον έτος, 2002, με την αντικατάσταση του
εθνικού μας νομίσματος από το ΕΥΡΩ προβαίνουμε,
ως απότιση φόρου τιμής, στην έκδοση μιας «Χρυσής

Εκτός από αναμνηστικά-συλλεκτικά νομίσματα, το Νο
μισματοκοπείο μας τυπώνει και μετάλλια, κατόπιν
σχετικών αιτημάτων επίσημων φορέων.
Ενδεικτικά αναφέρω μερικά από τα μετάλλια
που φιλοτεχνήσαμε και τυπώσαμε, όπως:
- Αργυρό αναμνηστικό μετάλλιο για το «Συμβούλιο της
Ευρώπης», που έλαβε χώρα στη Ρόδο, το 1988.

τερο μέγεθος και από χρυσό 22Κ.

- Αργυρό αναμνηστικό μετάλλιο για τη «Σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» στη Βουλή των Ελλήνων,
επίσης το 1988.

Από τις μέχρι σήμερα προεγγραφές έχει
διαπιστωθεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την απόκτη
ση της «Χρυσής Δραχμής», εντός και εκτός της χώ
ρας, η διάθεση της οποίας έχει ήδη αρχίσει.

- Αργυρό αναμνηστικό μετάλλιο με τις προσωπι
κότητες του Schuman - Όραμα της Ευρωπαϊκής
Ενοποίησης και του Καραμανλή - Ευρωπαϊκή Πορεία
της Ελλάδος, το 1994.

Τέλος, ενημερωτικά αναφέρω ότι αυτόν τον και
ρό προετοιμάζεται το πρόγραμμα έκδοσης αναμνηστικών-συλλεκτικών νομισμάτων των Ολυμπιακών Αγώνων
της Αθήνας, το 2004, το οποίο θα περιλαμβάνει χρυσά
και αργυρά νομίσματα αθλητικής και πολιτιστικής θε
ματολογίας και του οποίου τα πρώτα νομίσματα θα
εκδοθούν εντός του τρέχοντος έτους.

- Χρυσό και αργυρό μετάλλιο για τα «150 Χρόνια
Συνταγματικού Βίου» (1894-1994) για την Βουλή των
Ελλήνων με τις απεικονίσεις των Μακρυγιάννη Καλλέργη, το 1994.

Δραχμής» με τις παραστάσεις της τελευταίας σε
κυκλοφορία δραχμής, έτους κοπής 2000, σε μεγαλύ

- Αργυρό αναμνηστικό μετάλλιο (1 ECU) για το «Συμ
βούλιο της Ευρώπης», που έλαβε χώρα στην Κέρκυ
ρα, το 1994.

- 232 Η

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ή

Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ή

ΤΗΣ

Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ι Κ Ή Σ

Αργυρά μετάλλια για την Πολεμική Αεροπορία, το
Πολεμικό Ναυτικό, το Γ.Ε.Σ., για διάφορες κατά και
ρούς επετειακές εκδηλώσεις, το 1996, 1997 και
1999.
Αργυρό μετάλλιο για την «Κτηματική Τράπεζα» (70
Χρόνια Ε.Κ.Τ.Ε.), το 1997.
Και τέλος, αργυρά μετάλλια για επίσημες αθλητικές
διοργανώσεις στη χώρα μας.
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Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου για τη συμβολή
τους στην παρουσίαση της ομιλίας μου στο EIE και
την επιμέλεια της μικρής ενδεικτικής έκθεσης νομι
σμάτων και στοιχείων παραγωγής τους, που πραγματο
ποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος κατά τη
διάρκεια των ομιλιών του παρόντος κύκλου.
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Δεν είναι η πρώτη φορά που η νεότε
ρη ελληνική νομισματική

μονάδα

αλλάζει όνομα. Επίσης, δεν είναι η
πρώτη φορά που μια κοινή νομισματι
κ ή μ ο ν ά δ α κ α λ ύ π τ ε ι μια ε υ ρ ύ τ ε ρ η
γεωγραφική περιφέρεια της Ευρώπης.
Με αφορμή τη μετάβαση από τη δραχ
μή στο ευρώ, οργανώθηκε από το Εθνι
κό Ίδρυμα Ερευνών, στο πλαίσιο του
προγράμματος "Επιστήμης Κοινωνία",
ένας κύκλος οκτώ ομιλιών με θέμα:
"Η ι σ τ ο ρ ι κ ή δ ι α δ ρ ο μ ή τ η ς ν ο μ ι 
σ μ α τ ι κ ή ς μ ο ν ά δ α ς σ τ η ν Ελλάδα",
σε συνεργασία με ερευνητές των τριών
Ανθρωπιστικών Ινστιτούτων του EIE
και ειδικούς εξωτερικούς επιστήμονες.
Ο συγκεκριμένος κύκλος είναι αφιε
ρωμένος στην ιστορική διαδρομή του
ελληνικού νομίσματος από την αρχαιό
τητα έως σήμερα. Ιδιαίτερη έ μ φ α σ η
δόθηκε στους δύο τελευταίους αιώνες,
από το 1828 έως τις μέρες μας, καθώς
και σ τ η σ υ λ λ ε κ τ ι κ ή δ ι ά σ τ α σ η τ ω ν
νομισμάτων.
Στον παρόντα τόμο, περιλαμβάνονται
τα κείμενα των θεματικών ενοτήτων
του ομώνυμου κύκλου ομιλιών.
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