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ραια, αναγνωρίζεται με ασφάλεια. Ανάμε
σα στα όπλα σώζονται τα τρία πρώτα γράμ
ματα μιας επιγραφής όπου διαβάζουμε: Α
Α Υ. Στον οπισθότυπο κάτω από την κοιλιά
του αλόγου είναι χαραγμένο το σύμβολο
της κοπής, στην προκειμένη περίπτωση αιχ
μή δόρατος προς τα δεξιά, ενώ πάνω από
τον ιππέα σώζονται τα τελευταία γράμματα
της επιγραφής ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Κάτο) από τον
τύπο του ιππέα διακρίνεται το πίσω τμήμα
κεφαλής με λεοντή που στρέφεται προς τα
δεξιά. Πρόκειται δίχο>ς άλλο για το κεφάλι

Το νόμισμα του Φιλίππου
Στη διερεύνηση των πολιτικών και οικονο
μικοί σχέσεοιν της Μακεδονίας με την
Ακαρνανία κατά το δεύτερο μισό του 4ου
π.Χ. αιώνα, μας οδήγησε το ενδιαφέρον για
τις χάλκινες κοπές στο όνομα του Φιλίππου
Β' και ο εντοπισμός στη συλλογή του Βρε
τανικού Μουσείου, ενός χάλκινου κέρμα
τος με τους πολύ κοινούς τύπους της νεανι
κής ανδρικής κεφαλής στην μπροστινή όψη
και του ιππέα στην πίσω (εικ. 1), το οποίο
παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα ιδιαιτερό
τητα: είναι εμφανώς επικεκομμένο σε πα
λιότερο νόμισμα. Έχει βάρος 6,39 γραμμά
ρια, βρίσκεται δηλαδή μέσα στα συνήθη
πλαίσια των χάλκινων κοπών στο όνομα
του Φιλίππου, που ζυγίζουν γύρω στα 6-7
γραμμάρια. Κάτο) από το ανδρικό κεφάλι
διακρίνονται τα όπλα του Ηρακλή: ένα ρό
παλο με τη λαβή προς τα δεξιά και από πά
νω ένα τόξο μέσα σε θήκη (εικ. Ια). Η πα
ράσταση, παρόλο που δε διατηρείται ακέ

του Ηρακλή. Νομίσματα με παραστάσεις
του Ηρακλή και των όπλων του, συναντού
με κατεξοχήν στις χάλκινες κοπές του Αλε
ξάνδρου, αλλά και σε μια σειρά πόλεις ό
που λατρεύονταν ο ημίθεος. Στην προκει
μένη περίπτωση, η επιγραφή ΑΛΥ που δια
βάζεται ανάμεσα στα όπλα, μας βεβαιώνει
πως πρόκειται για κοπή της Αλυζίας, πόλης
της Ακαρνανίας.
Παρόλο που έχουμε εντοπίσει χάλκινα
νομίσματα στο όνομα του Φιλίππου με τους

Η συγγραφέας θα ήθελε και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσει τους διευθυντές Συλλογών Μ.
Amandry (Bibioihèquc Nationale. Cabinet des Médailles), C. Biucchi (American Numismatic Society), A.
Burnett (British Museum, Department of Coins and Medals), Ι. Τουράτσογλου (Νομισματικό Μουσείο
Αθηνών) καθώς και τον συλλέκτη BCD για την ευγενική φιλοξενία και την παραχώρηση του υλικού. Τον
κ. Μ. Χατζόπουλο που είχε την καλοσύνη να διαβάσει και να συζητήσει μαζί μας το χειρόγραφο, καθώς
και τον κ. Π. Μαγουλά για τη φωτογράφηση των εκμαγείων.
(,1
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ίδιους τύπους, τα οποία φαίνονται ξαναχτυ
πημένα πάνω σε παλαιότερα κέρματα, σε
καμία περίπτωση, απ όσο γνωρίζουμε, ο πα
λαιότερος τύπος δεν είναι ορατός. Το νόμιομα που παρουσιάζουμε φαίνεται, προς το
παρόν, να αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση.
Η παντελής εξάλλου απουσία των Ακαρνανικών νομισμάτων από τη νομισματική κυ
κλοφορία της Μακεδονίας, δημιουργεί ορι
σμένα εύλογα ερωτήματα για τη συγκεκρι
μένη κοπή, για την απάντηση των οποίων
μοιραία οδηγούμαστε στη διερεύνηση των
χάλκινων κοπών της Αλυζίας, αλλά και της
Ακαρνανίας γενικότερα.
Χάλκινες κοπές των πόλεων
της Ακαρνανίας 1
Η Αλυζία, πόλη στη δυτική ακτή της Ακαρ
νανίας απέναντι από την Λευκάδα, απείχε
— σύμφωνα με τον Στράβοχνα2 — δεκαπέ
ντε στάδια από τη θάλασοα και διέθετε δι
κό της λιμάνι, όπως φαίνεται πολΰ παρα
στατικά από την περιγραφή της ναυτικής
εκστρατείας του Δημοσθένη στα πλαίσια
του πελοποννησιακού πολέμου που παρα
3
δίδει ο Θουκυδίδης . Στο λιμάνι της Αλυ
ζίας υπήρχε ιερό τέμενος απ'όπου κάποιος
Ρωμαίος στρατηγός «...τους Ηρακλέους
άθλους, έργα Αυσίππου, μετήνεγκεν εις
Ρώμην» 4 . Η Αλυζία, μέλος του Κοινού των
Ακαρνάνων, ακολούθησε στην ιστορική της
πορεία την ίδια διαδρομή με τις περισσότε
ρες ακαρνανικές πόλεις. Σε διαρκή αντιπα
λότητα με τη Σπάρτη, την Κόρινθο και τις
αποικίες της, οι πόλεις αυτές συμπαρατά
χθηκαν με την Αθήνα και λειτούργησαν ως
προγεφύρωμα των Αθηναίων οτην προσπάθειά τους να ελέγξουν την Κορινθιακή επεκτατικότητα στην περιοχή 5 .
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Έως τα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα, η
Αλυζία δεν διέθετε δικό της νόμισμα. Την
εποχή αυτή, μια σειρά από οικονομικούς,
πολιτικούς και ενδεχομένως και στρατιωτικούς λόγους οδήγησαν τις ακαρνανικές πό
λεις στο να υιοθετήσουν το ισχυρότερο νό
μισμα της περιοχής, τον Κορινθιακό στατή6
ρα . Οι στατήρες της Αλυζίας αναγνωρίζο
νται από τα αρχικά ΑΛΥ· ως σύμβολα του
νομισματοκοπείου επιλέγονται, το τόξο και
το ρόπαλο, τα όπλα του Ηρακλή 7 .
Οι αργυρές κοπές της Αλυζίας δεν είναι
πολυάριθμες, αλλά οι χάλκινες είναι ακόμα
σπανιότερες. Η πρωιμότερη, κατά την γνώ
μη μας, αειρά χαλκίνο)ν φέρει την κεφαλή
της Αθηνάς με αττικό κράνος ως εμπροσθότυπο και την κεφαλή του Ηρακλή με λεοντή
ως οπισθότυπο (εικ. 2). Μπροστά από τον
Ηρακλή εικονίζεται ένα ρόπαλο και στην
επιγραφή διαβάζουμε ΑΛΥΖ8. Η δεύτερη
σειρά των χάλκινων αντλεί την εικονογρα
φία της πάλι από τον κύκλο του Ηρακλή,
μόνον που η διάταξη αυτή τη φορά θυμίζει
περισσότερο τις μακεδόνικες κοπές του
Αλεξάνδρου (εικ. 3). Το κεφάλι του Ηρα
κλή με τη λεοντή χαράσσεται στην μπροστι
νή όψη, ενώ τα όπλα και το εθνικό ολόκλη
ρο οτην πίσω. Τα νομίσματα αυτής της σει
ράς απαντούν σε δύο παραλλαγές: η μία —
αυτή που υπόκειται του νομίσματος του Φι
λίππου— φέρει ρόπαλο, τόξο μέσα σε θήκη
και το εθνικό σε μία σειρά, ενώ μια δεύτε
ρη φέρει τόξο, ρόπαλο και φαρέτρα και την
επιγραφή ΑΛΥΖΑΙΩΝ σε δύο σειρές ανά
μεσα στα όπλα 9 . Τα νομίσματα της δεύτε
ρης παραλλαγής, παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για το θέμα που μας απασχο
λεί, καθώς είναι ό λ α επικεκομμένα σε νο
μίσματα του Φιλίππου 10 . Στο νόμισμα από
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τη συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης του
Παρισιού που απεικονίζεται (εικ. 3α) δια
κρίνουμε ένα ανδρικό κεφάλι προς τα αρι
στερά κάτω από το κεφάλι του Ηρακλή και
την ουρά του αλόγου που ανεμίζει μαζί με
την αρχή της επιγραφής ΦΙΛΙΠΠΟΥ αχνά
αλλά με βεβαιότητα κάτω από τα όπλα του.
Περαιτέρω έρευνα στις χάλκινες κοπές
της Ακαρνανίας έδειξε πως το φαινόμενο
της χρήσης μακεδόνικων νομισμάτων για
την κοπή ακαρνανικών είναι πιο γενικευμέ
νο και δεν περιορίζεται στις κοπές της Αλυζίας. Το συναντοΰμε τόσο στο Άργος Αμφι-
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λοχικό, όσο και στο Θύρρειον.
Σύμφωνα με παράδοση που διασώζει ο
Θουκυδίδης" το Αργός, στο μυχό του
Αμβρακικού κόλπου, ίδρυσε, μετά τα Τρωι
κά, ο Αμφίλοχος δίνοντας του το όνομα της
πελοποννησιακής πατρίδας του. Οι πρώτοι
του κάτοικοι, οι Αμφιλόχιοι, ανήκαν σε
έθνος ηπειρωτικό. Αργότερα στον πληθυ
σμό της προστέθηκαν και Αμβρακιώτες,
Κορίνθιοι άποικοι. Η συνύπαρξη οδήγησε
σε σύγκρουση και στις παραμονές του πε
λοποννησιακού πολέμου οι Αμφιλόχιοι
προσχοόρησαν στην συμμαχία Ακαρνάνων-
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Αθηναίων για να αντιμετωπίσουν τους εχ
θρικούς τους γείτονες.
Όπως οι Αλυζαίοι ε'τσι και οι Αργείοι,
δεν έκοψαν δικό τους νόμισμα πριν τα μέσα του 4ου αιώνα 1 2 . Η καθυστε'ρηση αυτή
φανερώνει τη δυσπραγία των ακαρνανικών
πόλεων που στήριζαν την οικονομία τους
στην κτηνοτροφία και τη γεωργία· προς την
ίδια κατεύθυνση της περιορισμένης χρήσης
του χρήματος συνηγορεί και το γεγονός
πως δεν έχουν βρεθεί στην περιοχή της Α
καρνανίας νομισματικοί θησαυροί που να
χρονολογούνται πριν από τα τέλη του 4ου
αιώνα.
Τόσο το Αργός Αμφιλοχικό 13 όσο και το
Θύρρειον 14 έκαψαν, όπως και η Αλυζία,
Κορινθιακούς στατήρες με το αρχικό της
πόλης τους, χωρίς όπως οι αντίστοιχες κο
ρινθιακές αποικίες, να συμπληρώσουν τις
κοπές αυτές με μικρότερες υποδιαιρέσεις.
Αντί γι' αυτές χρησιμοποιούσαν προφανώς
τα χάλκινα νομίσματα.
Τα χάλκινα νομίσματα του Αργούς φέ
ρουν νεανικό ανδρικό κεφάλι στην μπροστινή όψη και παράσταση σκύλου που αλυ
χτά στην πίσω (εικ. 4). Από τα δέκα οκτώ
νομίσματα αυτού του τύπου που έχουμε
εντοπίσει τα οκτώ είναι εμφανώς επικεκομμένα και στα τέσσερα διακρίνεται η παλαι
ότερη παράσταση· πρόκειται πάλι για μα
15
κεδόνικες κοπές στο όνομα του Φιλίππου .
Στα νομίσματα που απεικονίζονται διακρί
νεται τμήμα προσώπου προς τα δεξιά κάτω
από το ανδρικό κεφάλι (εικ. 4α), ενώ σε
άλλη περίπτωση διακρίνονται τα μπροστινά
πόδια του αλόγου κάτω από το σκύλο (εικ.
4β). Αλλά και στα νομίσματα που δε δια
κρίνονται ίχνη επικοπής, τα πέταλα έχουν
το χαρακτηριστικό παχύ και ελαφρώς κα
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μπυλωμένο σχήμα, καθώς και το ίδιο βάρος
με τα μακεδόνικα. Είναι πιθανόν να χρησι
μοποιήθηκαν και σε αυτές τις περιπτώσεις
μακεδόνικα κέρματα ως πέταλα, αλλά λό
γω της υψηλότερης θέρμανσης του μετάλ
λου ή της μεγαλύτερης δύναμης με την
οποία ασκήθηκε η επικοπή να εξαλείφθηκαν τα ίχνη του παλαιότερου τύπου.
Το Θύρρειον τέλος, μια καλά οχυρωμέ
νη πόλη σε μικρή απόσταση από το νότιο
μυχό του Αμβρακικού κόλπου έχει κι αυτή
να επιδείξει παρόμοιες κοπές στη νομισμα
τική της παραγωγή. Σε χάλκινα κέρματα με
την Αθηνά και την κουκουβάγια (εικ. 5)
διακρίνονται ίχνη παλαιότερης παράστα
σης που μπορούν χωρίς αμφιβολία να ταυ
τιστούν με τους γνωστούς τύπους του Φιλίπ
που 1 6 . Στο νόμισμα του Βρετανικού Μου
σείου που απεικονίζεται (εικ. 5α) διακρίνο
νται τα πίσω πόδια του αλόγου κάτω από
την κουκουβάγια.
Το φαινόμενο της χρήσης μακεδόνικων
νομισμάτων για τις χάλκινες κοπές των
ακαρνανικών πόλεων δεν έχει σχολιαστεί
στη διεθνή βιβλιογραφία. Πρόκειται για μι
κρές εκδόσεις με περιορισμένη, τοπική, κυ
κλοφορία, οι οποίες δεν έχουν υπάρξει α
ντικείμενο συστηματικής μελέτης τα τελευ
ταία χρόνια 17 .
Αντιθέτως, αρκετός λόγος έχει γίνει για
αντίστοιχο φαινόμενο στη γειτονική Αευκάδα. Το σημερινό νησί της Αευκάδος ήταν
στην αρχαιότητα χερσόνησος που συνδεό
ταν με μια στενή λουρίδα γης με την ηπει
ρωτική Ακαρνανία. Σε καλά προφυλαγμέ
18
νο λιμάνι ίδρυσαν οι Κορίνθιοι την ομώ
νυμη αποικία τους, η οποία από το τέλος
ήδη των αρχαϊκών χρόνιυν διέθετε πλούσια
νομισματική παραγωγή κατά το πρότυπο
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της μητρόπολης19.
Οι πολυάριθμες χάλκινες εκδόοεις της
Αευκάδος παρουσιάζουν ιοιαίτερη ποικι
λία εικονογραφικών τύπων. Μία από τις
πλουσιότερες σειρε'ς της φε'ρει, σε ελεύθε
ρη απομίμηση των κορινθιακών, Χίμαιρα
ως εμπροθότυπο και κεφαλή Αθηνάς ως
οπισθότυπο. Το αρχικό της πόλης Λ, χα
ράσσεται πίσω από το κεφάλι της Αθηνάς
(εικ. 6, 7). Η σειρά αυτή είναι εξ ολοκλή
ρου επικεκομμένη σε «Φιλίππους» και μάλιστα με ιδιαίτερη βιασύνη και προχειρότη
τα, καθώς σε όλα τα νομίσματα που ε'χουμε
συγκεντρώσει, το ξαναχτύπημα του μετάλ
λου δεν έχει εξαλείψει τον προηγούμενο
τύπο, ο οποίος παραμένει πολύ εμφανής
(εικ. 6α, 7α) 2 0 .
Εξ ολοκλήρου πάνω σε «Φιλίππους» έχει
κοπεί και η επόμενη σειρά των λευκαδικών
χαλκών, τα οποία παρουσιάζουν μια σημα
ντική καινοτομία. Παράλληλα με την καθιε
ρωμένη παράσταση της Χίμαιρας που συνο
δεύεται από το μονόγραμμα Λ-, εισάγεται
ως εμπροσθότυπος η κεφαλή του Αχελώου,
ένας καθαρά ακαρνανικός τύπος που συνο
δεύεται από το μονόγραμμα Ar-, χαρακτηρι(ττικό για τα νομίσματα του ακαρνανικού
2
κοινού (εικ. 8,9) '. Στα νομίσματα που απει
κονίζονται διακρίνεται η κατάληξη της επι
γραφής [ΦΙΑΙ]ΠΠΟΥ (εικ. 8α) κάτω από τη
Χίμαιρα καθώς και το ανδρικό κεφάλι κάτω
από τον Αχελοίο (εικ. 9α).
Παράλληλα με την παραπάνω σειρά
πρέπει να κόπηκε και μια σειρά μικρότερης
υποδιαίρεσης με μέσο βάρος γύρω στα 3,5
γραμ. και διάμετρο 16-7 χιλ. (εικ. 10, 11).
Τα νομίσματα αυτά φέρουν την κεφαλή του
Αχελώου με το μονόγραμμα Ar- οτην μπρο
στινή όψη, ενώ στην πίσω απεικονίζεται

65

τρίαινα και δελφίνι δίπλα στα αρχικά του
εθνικού Λ-. Παρατηρείται και εδώ ο ίδιος
συνδυασμός λευκαδικού με ακαρνανικό τύ
πο σε νομίσματα μικρότερης υποδιαίρεσης
με το μισό βάρος. Για την κοπή των κερμά
των αυτών έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί
παλαιότερα νομίσματα22. Κάτω από το κε
φάλι του Αχελώου διακρίνονται συνήθως
τα ίχνη από ένα ανδρικό κεφάλι, ενώ κάτω
από την τρίαινα διακρίνεται σε μια περί
πτωση το πόδι ενός αλόγου και σε δύο άλ
λες έχουμε ίχνη επιγραφής. Σε ένα νόμισμα
της συλλογής Μουρούζη (εικ. 11α) που βρί
σκεται στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών
και έχει δημοσιευθεί στα τέλη του 19ου αι
ώνα από τον Αχιλλέα Ποστολάκκα διακρί
νονται στην άκρη του πετάλου τα γράμματα
ΕΞΑΝ23, ενώ σε ένα άλλο από το Βρετανι
κό Μουσείο διακρίνεται ανδρική κεφαλή
κάτω από την τρίαινα και τα γράμματα ΔΡ
πίσω από το κεφάλι του Αχελώου24. Ο συν
δυασμός των στοιχείων αυτών δεν μπορεί
παρά να μας οδηγήσει στις μακεδόνικες
κοπές του Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα
στις εκδόσεις με την ανδρική κεφαλή στην
μπροστινή όψη και το άλογο και την επι
γραφή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην πίσω. Την
υπόθεση αυτή επιβεβαιώνει το μέγεθος και
το βάρος των νομισμάτων.
Η ιστορική ερμηνεία
Το υλικό που παρουσιάσαμε αποκαλύπτει
την αθρόα εισαγωγή μακεδόνικου χρήμα
τος στην περιοχή της Ακαρνανίας και τη
μετατροπή του στη συνέχεια σε τοπικό νό
μισμα. Πότε μπορεί να τοποθετηθεί και
πώς δικαιολογείται η εισροή του μακεδόνι
κου νομίσματος; πότε και για ποιο λόγο
πραγματοποιήθηκαν οι νέες κοπές; Πρό-
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κείται για ερωτήματα τα οποία μας οδη
γούν αναπόφευκτα στη διερεύνηση της
ιστορίας της περιοχής και της σχε'σης της με
τη Μακεδονία.
Η Ακαρνανία στην αρχαιότητα ήταν
ορεινή και δασώδης αλλά όχι άγονη περιο
χή· η οικονομία της βασιζόταν στην κτηνο
τροφία και τη γεωργία 2 5 και ε'ως τα με'σα
του 4ου π.Χ. αιώνα, η νομισματική της πα
ραγωγή υπήρξε σποραδική και περιορισμέ
νη. Η ανάγκη αντιμετώπισης εξωτερικών
απειλών οδήγησε, ήδη από τον 5ο αιώνα,
τους κατοίκους της σε ένα χαλαρό συνασπι
σμό πόλεων, που πήρε τη μορφή του Κοι
26

νού
Καθώς οι Ακαρνάνες δε διαδραμάτη-

σαν ποτέ πρωταγωνιστικό ρόλο στη σκηνή
της ελληνικής ιστορίας, φρόντιζαν να τάσ
σονται με την πλευρά των ισχυρότερων.
Κατά παράδοση σύμμαχοι των Αθηναίων
λόγω αντιπαλότητας με την Κόρινθο, μετά
τη μάχη στη Χαιρώνεια προσαρμόστηκαν
στα νέα δεδομένα εξορίζοντας όσους είχαν
πολεμήσει εναντίον του Φιλίππου και οδη
γώντας την φιλομακεδονική παράταξη στην
εξουσία 27 . Μετά το θάνατο του Αλεξάν
δρου οι περισσότερες ακαρνανικές πόλεις
απείχαν από τον αντιμακεδονικό συνασπι
σμό που οδήγησε στο λαμιακό πόλεμο 28 .
Όταν το 320 οι Αιτωλοί εισέβαλαν στη
Θεσσαλία με στόχο τις πόλεις που έλεγχε ο
Αντίπατρος, οι Ακαρνάνες άδραξαν την ευ-
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καιρία να διαβούν τον Αχελώο, να εισβά
λουν στην Αιτωλία και να τη λεηλατή
σουν 29 . Η μόνιμη εχθρότητα και οι διαρκείς
πολεμικές αναμετρήσεις με την ανερχόμε
νη δύναμη της εποχής, τους Αιτωλούς, τους
οδήγησε αναπόφευκτα στο στρατόπεδο των
Μακεδόνων. Τον θάνατο του Αντιπάτρου
το 319 ακολούθησε η διαμάχη Κασσάν
δρου- Πολυπέρχοντα για τον έλεγχο της
Μακεδονίας, αλλά κυρίως ο αγώνας του
πρώτου εναντίον ενός περισσότερο υπολο
γίσιμου αντιπάλου, του Αντιγόνου30.

τους. Οι Ακαρνάνες πείσθηκαν και οι πε
ρισσότεροι συγκεντρίύθηκαν στη Στράτο,
που ήταν μεγάλη και καλά οχυρωμένη πό
λη, οι κάτοικοι των Οινιαδών και ορισμένοι
ακόμα στη Σαυρία, ενώ οι Δεριείς και κά
ποιοι άλλοι στο Αγρίνιο. Ο Κάσσανδρος
τότε αφού άφησε το στρατηγό Λυκίσκο με
σημαντική στρατιωτική δύναμη να βοηθάει
τους Ακαρνάνες, ο ίδιος με τον υπόλοιπο
στρατό πέρασε στην Λευκάδα, την οποία
πήρε με το μέρος του με τη μεσολάβηση
πρεσβευτούν»32.

Τους αγώνες των Διαδόχων περιγράφει
αναλυτικά ο Διόδωρος, αντλώντας από τον
Ιερώνυμο της Καρδίας, έναν ιστορικό με
άμεση συμμετοχή στα γεγονότα αυτής της
περιόδου 11 . Γράφει λοιπόν ο Διόδωρος για
το θέμα που μας ενδιαφέρει: «'Οταν είδε ο
Κάσσανδρος, πως οι Αιτωλοί είχαν ταχθεί
στο πλευρό του Αντιγόνου και ταυτοχρό
νως είχαν ανοίξει πολεμικό μέτωπο στην
Ακαρνανία, έκρινε συμφέρον να συμμαχή
σει με τους Ακαρνάνες και να ταπεινιόσει
τους Αιτωλούς. Για το σκοπό αυτό, αφού
συγκέντρωσε μεγάλη στρατιωτική δύναμη,
αναχώρησε από τη Μακεδονία κι έφτασε
στην Αιτωλία όπου στρατοπέδευσε στον
Καμπύλο, έναν από τους παραποτάμους
του Αχελώου, και αφού συγκέντρωσε τους
Ακαρνάνες (εις κοινήν έκκλησίαν συναγαγών) και αναφέρθηκε αναλυτικά στην
αντιπαλότητα που είχαν από παλιά με τους
γείτονες τους, τους συμβούλευσε να εγκα
ταλείψουν τα μικρά και ανοχύρωτα χωριά
και να μαζευτούν στις λιγοστές οχυρωμένες
πόλεις. Με τον τρόπο αυτό θα ήταν συγκε
ντρωμένοι και θα μπορούσαν να αλληλο
βοηθούνται και να αντιμετωπίζουν από κοι
νού τις αιφνίδιες επιθέσεις των εχθρών

Τα γεγονότα αυτά τοποθετούνται σύμ
φωνα με τις χρονολογικές ενδείξεις που
προσφέρει ο Διόδωρος το 314, αλλά δεν
αποτέλεσαν ένα μεμονωμένο επεισόδιο.
Με την αποχώρηση του Κασσάνδρου, οι
Αιτωλοί πολιόρκησαν το Αγρίνιο και κατέσφαξαν τους κατοίκους του 3 3 . Ένα χρόνο
αργότερα, το 313 ο Κάσσανδρος αναγκά
στηκε να στείλει νέα πολεμική δύναμη υπό
την ηγεσία του αδερφού του Φιλίππου ενα
ντίον των Αιτωλών34, ενώ το 312 ο Λυκί
σκος αναφέρεται ακόμα ως «ό τεταγμένος
υπό Κασσάνδρου επί της 'Ακαρνανίας
στρατηγός» 35 την οποία αναγκάστηκε να
εγκαταλείψει —για πόσο δε γνωρίζουμε —
προκειμένου να αντιμετωπίσει την ανα
ταραχή που ακολούθησε το θάνατο του
36
Αιακίδη στην Ήπειρο .
Από την αναλυτική εξιστόρηση του Διό
δωρου προκύπτει κατά συνέπεια πως η μα
κεδόνικη παρουσία στην Ακαρνανία κατά
τη διάρκεια του λεγόμενου τρίτου πολέμου
των Διαδόχων που διήρκεσε από το 315 έως
το 311 π.Χ., ήταν έντονη και συνεχής. Ο
Κάσσανδρος στον αγώνα του για επικράτη
ση στον ελλαδικό χώρο, αντέδρασε στη σύ
μπραξη των Αιτωλών με τον Αντίγονο συμ-
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μαχιόντας με τους παραδοσιακούς τους
εχθρούς, τους Ακαρνάνες και υποστηρίζο
ντας τους στρατιωτικά. Στη συνέχεια κατόρ
θωσε να προσεταιριστεί για ένα διάστημα
και τους Λευκαδίους, οι οποίοι δεν είχαν
ενταχθεί ακόμα στο ακαρνανικό κοινό.
Αυτή την περίοδο πιστεύουμε πως πρέ
πει να τοποθετηθεί η μαζική εισροή μακε
δόνικου χρήματος στην Ακαρνανία. Αποτε
λεί πλέον κοινό τόπο πως τα χάλκινα νομί
σματα στο όνομα του Φιλίππου εξακολου
θούσαν όχι μόνον να κυκλοφορούν ευρύτα
τα, αλλά και να κόβονται τουλάχιστον έως
και τα χρόνια της βασιλείας του Φιλίππου
του Αρριδαίου. Προς αυτή την κατεύθυνση
οδηγεί η μελέτη των νομισματικών συμβό
λων, των θησαυρών, αλλά και της τεχνοτρο
πίας των χάλκινων κοπών στο όνομα του
Φιλίππου 37 . Παρόλο που δεν είμαστε ακό
μα σε θέση να διαχωρήσουμε με βεβαιότη
τα τις εκδόσεις που κυκλοφόρησαν κατά τη
διάρκεια της ζωής του Φιλίππου από τις με
ταθανάτιες, κάτι το οποίο έχει σε μεγάλο
βαθμό επιτευχθεί για τη νομισματοκοπία
σε πολύτιμο μέταλλο38, είμαστε ωστόσο βέ
βαιοι πως η παραγωγή τους εκτεινόταν τουλάχιστον έως την περίοδο της βασιλείας
του Αρριδαίου. Οι ιστορικές συγκυρίες
εξάλλου δεν επέτρεπαν κάτι διαφορετικό
και η συνωνυμία των δύο συμβασιλέων με
τους διάσημους προγόνους τους ήταν εξαι
ρετικά βολική για τους Διαδόχους.
Καθώς ο Κάσσανδρος εγκαινίασε τη νο
μισματική παραγωγή στο όνομα του μετά τη
συνθήκη του 311 3 9 , τα χρήματα που διέθετε
κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών για
την επικράτηση του δεν ήταν άλλα από τις
κοπές στο όνομα του Φιλίππου και του
Αλεξάνδρου40. Πώς όμως μπορεί να ερμη
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νευθεί η αθρόα εισαγωγή χάλκινων μακε
δόνικων νομισμάτων στην Ακαρνανία και η
επαναχρησιμοποίηση τους για την τοπική
παραγωγή; Η πιο προφανής ερμηνεία είναι
πως πρόκειται για το φυσιολογικό αποτέλε
σμα της έντονης Μακεδόνικης παρουσίας
στην περιοχή" η μετακίνηση στρατευμάτων
συχνά συνδέεται με τη νομισματική κυκλο
φορία και τα ξένα νομίσματα πολλές φορές
αποτελούν μια πρόσφορη πρώτη ύλη για τις
τοπικές κοπές. Οφείλουμε ωστόσο να επι
σημάνουμε και μια άλλη εναλλακτική ερμη
νεία, στην οποία μας οδηγεί η ανακοίνωση
του Andreas Furtwängler στο 5ο Διεθνές
Συνέδριο για την Αρχαία Μακεδονία 41 . Ο
Furtwängler υποστήριξε πως η πολιτική της
οικονομικής ενίσχυσης συμμάχων σε περιό
δους στρατιωτικών και πολιτικών κρίσεων
δεν αποτελούσε αποκλειστική πρωτοβου
λία των Πτολεμαίων, κάτι για το οποίο δια
θέτουμε τόσο φιλολογικές μαρτυρίες όσο
και νομισματικά κατάλοιπα 42 , αλλά μπορεί
να ερμηνεύσει και επικοπές νομισμάτων
Μακεδόνων βασιλέων. Και αναφέρει τις
εκτεταμένες βοιωτικές κοπές πάνω σε χάλ
κινα νομίσματα του Αντιγόνου Γονατά, κα
θώς και τις επικοπές νομισμάτων του Φι
λίππου στην Ελέα και την Κασσώπη της
Ηπείρου, τις οποίες θεωρεί παράλληλες με
τις κοπές της Λευκάδος. Οι Μακεδόνες βα
σιλείς προσέφεραν σε συμμάχους τους,
υποστηρίζει ο ερευνητής, χάλκινα νομίσμα
τα ως πρώτη ύλη για να τα χρησιμοποιή
σουν στην παραγωγή δικών τους κερμάτων
που τους ήταν απαραίτητα σε περιόδους
στρατιωτικών εντάσεων.
Η υπόθεση είναι ενδιαφέρουσα και μας
υποχρεώνει να εξετάσουμε την εφαρμογή
της και στις —αδημοσίευτες έως σήμερα —
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περιπτώσεις των ακαρνανικών κοπών που
προαναφέθηκαν καθώς η στρατιωτική υπο
στήριξη του Κασσάνδρου προς τους Ακαρνάνες που παραδίδεται από τον Διόδωρο
ταιριάζει με μια τε'τοια ερμηνεία. Τα νομι
σματικά δεδομένα που διαθέτουμε στην
παρούσα φάση της ε'ρευνας ωστόσο, δεν
μας επιτρέπουν να ισχυριστούμε πως η
υπόθεση μπορεί να αποδειχθεί. Δύο είναι
οι παράγοντες που υπαγορεύουν επιφυλα
κτικότητα. Ο πρώτος είναι η δειγματοληπτι
κή έρευνα του υλικού και ο δεύτερος η αβε
βαιότητα των χρονολογήσεων των χάλκι
νων νομισμάτων των πόλεων τόσο της
Ακαρνανίας, όσο και της Λευκάδος. Παρό
λο που η έρευνα σε μεγάλες νομισματικές
συλλογές έδειξε, κατά τη γνώμη μας, πως οι
επικοπές των ακαρνανικών νομισμάτων σε
μακεδόνικα δεν είναι ένα περιστασιακό
φαινόμενο, αλλά παρουσιάζει μια επαναληπτικότητα που απαιτεί ερμηνεία, το πε
ριορισμένο δείγμα, το οποίο οφείλεται και
στη σπανιότητα των κοπών, μας αναγκάζει
να διατηρήσουμε κάποια επιφύλαξη.
Η δεύτερη δυσκολία προέρχεται από το
γεγονός πως οι εκδόσεις αυτές δεν έχουν
μελετηθεί συστηματικά και κατά συνέπεια
η χρονολόγηση τους δεν είναι βέβαιη. Οι
χάλκινες κοπές της Αλυζίας, του Αργούς
Αμφιλοχικού και του θυρρείου όπου έχουν
εντοπιστεί οι επικοπές των μακεδόνικων
νομισμάτων, φαίνεται από άποψη τεχνοτροπική όσο και τεχνική — μέγεθος και πά
χος πετάλου— να μπορούν να τοποθετη
θούν στα τέλη του 4ου αιώνα, χωρίς ωστό
σο αυτό να μπορεί στην παρούσα φάση να
τεκμηριωθεί απολύτως- για την τεκμηρίωση
του απαιτείται η συστηματική και συνολική
μελέτη των χάλκινων κοπιόν καθώς βεβαί
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ως και η ένταξη τους στο γενικότερο πλαί
σιο της αργυρής νομισματοκοπίας43.
Η περίπτωση των χάλκινων επικεκομμένων εκδόσεων της Λευκάδος, είναι περισσό
τερο συζητημένη και πιο σύνθετη. Οι κοπές
αυτές είναι πολύ πλούσιες και. οι επικοπές
ιδιαίτερα εμφανείς σε όλα τα νομίσματα ού
τως ώστε να μπορεί κανείς με ασφάλεια να
ισχυριστεί πως οι εκδόσεις Χίμαιρα/ κεφαλή
Αθηνάς και Αχελοοος/ Χίμαιρα είναι εξ ολο
κλήρου κομμένες πάνω σε χάλκινους «Φι
λίππους», ενώ η έκδοση Αχελώος/ τρίαινα
σε «Αλεξάνδρους». Μια πρώτη παρατήρηση
που προκύπτει κατά συνέπεια από τις επικοπές αυτές είναι πως ακόμα κι αν η ερμηνεία
που έχει προτείνει ο Furtwängler στη γενική
της σύλληψη είναι ορθή και οι επικοπές εί
ναι το αποτέλεσμα της οικονομικής ενίσχυ
σης των Μακεδόνων προς τους Λευκαδίους
σε περίοδο πολεμικών συγκρούσεων δεν
μπορούμε να δεχθούμε την απόδοση της πο
λιτικής πρωτοβουλίας στον Φίλιππο, όπως
προτείνει ο γερμανός ερευνητής44· οι επικοπές των «Αλεξάνδρων» αποκλείουν τη χρο
νολόγηση των λευκαδικών εκδόσεων την
εποχή του Φιλίππου Β' και μας επιβάλλουν
να τις χρονολογήσουμε το νωρίτερο στα τέ
λη του 4ου αιώνα, επιστρέφοντας στην πρό
ταση που είχε διατυπώσει ο Imhoof Blumer
στα τέλη του περασμένου αιώνα 45 .
Από τις τρεις χάλκινες κοπές της Λευ
κάδος που συζητούνται εδώ οι δύο (εικ. 811) παρουσιάζουν ιδιαίτερο εικονογραφικό
ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζουν τύπους πα
ραδοσιακά κορινθιακούς τους οποίους οι
Λευκάδιοι είχαν υιοθετήσει κατ' απομίμη
ση της μητροπόλε(ος, δηλαδή τη Χίμαιρα
και την τρίαινα, με τον κατεξοχήν ακαρνανικό τύπο, την κεφαλή του Αχελώου. Η σύ-
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ζεύξη αυτή του λευκαδικού με το ακαρνανικό οτοιχείο υπογραμμίζεται και από τα μο
νογράμματα Λ- και fif- που πλαισιώνουν
την εικονογραφία. Η σχε'οη της Λευκάδος
με την Ακαρνανία είναι ένα θε'μα για το
οποίο έχει χυθεί πολύ μελάνι και δεν πρό
κειται να το λύσουμε εδώ. Πρέπει ωστόσο
να γίνουν κάποιες επισημάνσεις που αφο
ρούν άμεσα στο θέμα μας. Η εικονογραφι
κή σύζευξη που επισημάνθηκε μπορεί να
ερμηνευθεί με δύο τρόπους: Η πρώτη και
πιθανότερη ερμηνεία είναι πως υποδηλώ
νει την ένταξη της Λευκάδος στο Κοινό των
Ακαρνάνων και τη μεταφορά της πρωτεύ
ουσας και του νομισματοκοπείου του Κοι
νού από τι-) Στράτο στη Λευκάδα, ενώ κατά
μια άλλη άποψη θα μπορούσε να αναφέρε
ται σε κάποια σύνδεση ή ενδεχομένως συμ
μαχία μεταξύ Λευκαδίων και Ακαρνάνων.
Η παράλληλη κοπή στατήρων κορινθιακών
τύπων, των «Πηγάσων» με το μονόγραμμα
/Τ- και σύμβολο το, χαρακτηριστικό για τη
Λευκάδα, τσαμπί σταφυλιού φαίνεται να
συνηγορεί για την πρώτη ερμηνεία 46 .
Πότε όμως εντάχθηκε η Λευκάδα στο
ακαρνανικό Κοινό δεν είναι βεβαιωμένο.
Από το απόσπασμα του Διόδωρου (19, 67,
3-6) που παραθέσαμε προηγουμένως και
που αφορά στην επέμβαση του Κασσάν
δρου στην περιοχή, προκύπτει ξεκάθαρα
πως το Κοινό των Ακαρνάνων και η Λευκά
δα αποτελούσαν δύο χωριστές πολιτικές
οντότητες τουλάχιστον έο3ς το 314. Ο Κάσ
σανδρος, αναφέρει ο Διόδωρος, αφού συ
γκάλεσε συνέλευση του Κοινού, έφυγε για
τη Λευκάδα όπου διενήργησε χωριστές
διαπραγματεύσεις. Δύο χρόνια αργότερα
οι Λευκάδιοι εμφανίζονται να εκδιώκουν,
με τη βοήθεια των Κερκυραίων, τη φρουρά
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που είχε εγκαταστήσει ο Κάσσανδρος στην
πόλη τους 4 7 . Ούτε τώρα φαίνεται να έχουν
ευθυγραμμιστεί με την πολιτική των Ακαρ
νάνων.
Η πρώτη βεβαιωμένη μαρτυρία για τη
συμμετοχή της Αευκάδος στο ακαρνανικό
Κοινό είναι η συνθήκη Αιτωλών - Ακαρνά
νων, που βρέθηκε στο Θέρμο της Αιτωλίας,
όπου μεταξύ των Ακαρνάνων στρατηγών
αναφέρεται και κάποιος «Πολυκλής Λευκάδιος» 48 . Η συνθήκη αυτή, ένα από τα πιο πο
λυσυζητημένα επιγραφικά κείμενα του 3ου
αιώνα, χρονολογείται σύμφωνα με την επι
κρατούσα σήμερα άποι|>η στο 261 π.Χ. και
θεωρείται ένα σύντομο επεισόδιο ανάμεσα
στα δύο γειτονικά και κατά παράδοση αντί
παλα κράτη λίγο πριν το διαμελισμό και την
προσάρτηση της Ακαρνανίας από τους Αι
τωλούς και τους Ηπειρώτες 49 . Η ένταξη της
Λευκάδας στο ακαρνανικό κοινό φαίνεται
λοιπόν να έχει πραγματοποιηθεί κάποια
στιγμή ανάμεσα στο 312 και το 261 50 .
Αυτό που προκύπτει συνεπώς από τον
συνδυασμό των νομισματικών και ιστορι
κών δεδομένων είναι πως οι επικοπές της
Λευκάδας σε μακεδόνικα νομίσματα δεν
πρέπει να πραγματοποιήθηκαν, όλες του
λάχιστον, την περίοδο 314-312 π.Χ. Αν και
η πρώτη ύλη θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας,
να εισέρρευσε τόσο στη Λευκάδα όσο και
στην Ακαρνανία την περίοδο που ο Κάσ
σανδρος δραστηριοποιούνταν στην περιο
χή, οι λευκαδικές τουλάχιστον εκδόσεις δεν
κόπηκαν όλες εκείνα τα χρόνια. Ενώ η σει
ρά Χίμαιρα / Αθηνά θα μπορούσε να τοπο
θετηθεί στην προτελευταία δεκαετία του
4ου αιώνα, οι σειρές Αχελώος / Χίμαιρα
και Αχελώος/ τρίαινα θα πρέπει να κόπη
καν στις πρώτες δεκαετίες του 3ου. Η πα-
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ραπάνω ανάλυση δεν φαίνεται να επιβε
βαιώνει τη θεωρία Furtwängler καθώς οι
κοπές δεν πραγματοποιήθηκαν, όλες του
λάχιστον, την περίοδο του πολέμου με τους
Αιτωλούς. Εξάλλου, σε αντίθεση με τους
Ακαρνάνες, η Λευκάδα μοιάζει να ήταν πε
ρισσότερο υποτελής παρά σύμμαχος του
Κασσάνδρου- όπως αναφέρθηκε και προηγουμε'νως με την πρώτη ευκαιρία οι Λευκάδιοι με τη βοήθεια των Κερκυραίων απομά
κρυναν τη μακεδόνικη φρουρά από την πό
λη τους 5 1 .
Συνοψίζοντας λοιπόν τα νομισματικά
και ιστορικά δεδομένα που παρουσιάστη
καν μπορούμε να καταλήξουμε στα ακό
λουθα: Η έντονη παρουσία του μακεδόνι
κου στρατού υπό την ηγεσία του Κασσάν
δρου, του αδερφού του Φιλίππου και του
στρατηγού Λυκίσκου, ο οποίος και έδρασε
οτην Ακαρνανία τουλάχιστον για την περί
οδο 314-312, καθώς και η εγκατάσταση της
μακεδόνικης φρουράς στη Λευκάδα την
ίδια εποχή, είχαν ως αποτέλεσμα την αθρώα εισαγοογή των χάλκινων νομισμάτων
στο όνομα του Φιλίππου και του Αλεξάν
δρου στην περιοχή. Τα νομίσματα αυτά
χρησιμοποιήθηκαν ιπη συνέχεια ως πρώτη
όλη για τις τοπικές κοπές της Αλυζίας, του
Θυρρείου, του Αργούς Αμφιλοχικού καθώς
και της Λευκάδος και προσφέρουν, κατά
την άποψη μας, έναν terminus post quem
για τις εκδόσεις αυτές. Ειδικότερα οι πολυ
πληθέστερες εκδόσεις της Λευκάδος πρέ
πει να κόπηκαν σταδιακά από τα τέλη του
4ου έως τις πρώτες δεκαετίες του 3ου αι.,
οπότε και η Λευκάδα εντάσσεται στο ακαρνανικό Κοινό. Η χρονολόγηση αυτή των
λευκαδικών νομισμάτων αποκλείει κάθε
σύνδεση τους με τις εκστρατείες του Φιλίπ
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που Β' στην περιοχή, όπως είχε προτείνει ο
Furtwängler, αλλά μας δυσκολεύει και να
εφαρμόσουμε τη θεωρία του περί επιδότη
σης συμμάχων σε περίοδο πολεμικών συ
γκρούσεων ακόμα κι αν την μεταφέρουμε
στα χρόνια του Κασσάνδρου και των ανα
μετρήσεων με τους Αιτωλούς. Για την επι
βεβαίωση της παραπάνω ερμηνείας θα
έπρεπε οι κοπές να είναι συγκεντρωμένες
στα χρόνια 314-12 π.Χ. κάτι το οποίο δεν
μπορεί να αποδειχθεί για τα ακαρνανικά
νομίσματα, ενώ είναι βέβαιο δεν πως ισχύ
ει για τα λευκαδικά.
Θα κλείσουμε την πραγμάτευση του θέ
ματος με μια τελευταία παρατήρηση, η
οποία ανοίγει ταυτοχρόνως και ένα νέο πε
δίο έρευνας. Από το υλικό που έχει συγκε
ντρωθεί προκύπτει πως το φαινόμενο των
επικοπιόν εντοπίζεται στη βόρεια και δυτική
Ακαρνανία, σε περιοχές δηλαδή που βρί
σκονταν πλησιέστερα στην Ήπειρο παρά
οτην Αιτωλία Η παρατήρηση αυτή μας οδη
γεί στο να αναρρωτηθούμε μήπως οι χάλκι
νες, επικεκομμένες σε «Φιλίππους», εκδό
σεις της Ελέας και της Κασσώπης είναι πα
ράλληλες με αυτές της Ακαρνανίας και κατά
συνέπεια δεν τοποθετούνται στα χρόνια του
Φιλίππου, όπως είχε αρχικά προτείνει ο
Franke"'2, αλλά αργότερα την εποχή των πο
λέμων ανάμεσα στους Διαδόχους όταν ο
Κάσσανδρος είχε συμπεριλάβει την Ήπειρο
και την Ακαρνανία στη σφαίρα επιρροής της
Μακεδονίας. Το θέμα αυτό θα μας απασχο
λήσει σε επόμενη δημοσίευση.
Και πάλι το νόμισμα του Φιλίππου
Αν επιστρε'ψουμε τώρα στην πρώτη αφορ
μή αυτής της δημοσίευσης και επανεξετά
σουμε το χάλκινο νόμισμα του Φιλίππου,
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θα δούμε πως η ερμηνεία του διευκολύνε
ται σημαντικά από την παραπάνω ανάλυση:
κάποιος από τους στρατιώτες που υπηρέτη
σε στην Ακαρνανία κατά τη διάρκεια των
πολεμικών αναμετρήσεων επιστρε'φοντας
στην πατρίδα του έφερε μαζί του ένα χάλ
κινο νόμισμα της Αλυζίας. Καθώς το νόμι
σμα αυτό ήταν άγνωστο στην Μακεδονία το
αντάλλαξε στο νομισματοκοπείο, όπου και
επαναχρησιμοποιήθηκε. Έχουμε λοιπόν,
άλλη μια επιβεβαίωση της όαμιμης κοπής
των χάλκινων «Φιλίππων» η οποία μπορεί
να εκτείνεται και μετά το 317, χρονολογία
θανάτου του Αρριδαίου.
Κατάλογος εικόνων
1. Φίλιππος Β'
Κεφαλή νέου/ ιππέας [ΦΙΛΙΠΠΟΥ]
6,39γρ., Ih, Βρετανικό Μουσείο.
Ια.
Κάτω από τον ιππέα διακρίνεται το κεφάλι
του Ηρακλή, κάτω από το κεφάλι τόξο σε
θήκη, ρόπαλο, ΑΛΥ[ΖΑΙΩΝ].
2. Αλνζία
Κεφαλή Αθηνάς/ κεφαλή Ηρακλή ΑΛΥΖ
4,88γρ., 9h., Συλλογή BCD.
3. Αλνζία
Κεφαλή Ηρακλή/ τόξο, ρόπαλο, φαρέτρα
ΑΛΥΖ-ΑΙΩΝ
6,80 γρ., Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη.
3α.
Κάτω από την κεφαλή του Ηρακλή διακρί
νεται κεφαλή νέου προς τα αρ., κάτω από
τα όπλα η ουρά του αλόγου και η αρχή
της επιγραφής ΦΙΛ[ΙΠΠΟΥ].
4. Άργος Αμφιλοχικό
Κεφαλή νέου/ σκύλος ΑΡΓΕΙΩΝ
6,36 γρ., Βρετανικό Μουσείο. BMC, σελ.
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172, αρ. 7.
4α.
Κάτω από το κεφάλι διακρίνεται κεφάλι
νέου προς τα δεξ.
4β.
3,05γρ., 11h., Συλλογή BCD. Κάτω από τον
σκύλο διακρίνονται τα μπροστινά πόδια
του αλόγου.
5. Θνρρεων
Κεφαλή Αθηνάς/ κουκουβάγια ΘΥ
5,39 γρ. Βρετανικό Μουσείο, Weber 3109 Α.
5α.
Κάτω από την κουκουβάγια διακρίνονται
τα πίσω πόδια του αλόγου.
6. Λενκάς
Χίμαιρα/ κεφαλή Αθηνάς Α
6,82 γρ. Νομισματικό Μουσείο Αθηνών,
Συλλογή Μουρούζη, Ποστολάκκας 722.
6α.
Κάτω από τη Χίμαιρα διακρίνεται κεφάλι
νέου προς τα δεξ., κάτω από την Αθηνά ιπ
πέας και επιγραφή [ΦΙΛΙ]ΠΠΟΥ.
7. Λευκάς
Χίμαιρα/ κεφαλή Αθηνάς Α
6,25 γρ., Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη.
7α.
Κάτω από τη Χίμαιρα διακρίνεται κεφάλι
νέου προς τα δεξ., κάτω από την Αθηνά ιπ
πέας και επιγραφή ΦΙΛΙΠ[ΠΟΥ].
8. Λενκάς
Κεφαλή Αχελο3ου fit" Ι Χίμαιρα
4,84 γρ., 9h, Συλλογή BCD.
8α.

Λ.

Κάτω από την Χίμαιρα διακρίνεται επιγρα
φή [ΦΙΛΙ]ΠΠΟΥ.
9. Λενκάς
Κεφαλή Αχελώου

fit-

Ι Χίμαιρα

Λ-
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6,05γρ., 4h, Βρετανικό Μουσείο , BMC 15.
9α.
Κάτω από τον Αχελώο διακρίνεται κεφάλι
νέου προς τα δεξ.
10. Αενκάς
Κεφαλή Αχελώου fit" / τρίαινα Λ3,55γρ., 4h, Βρετανικό Μουσείο, BMC 25.
10α.
Κάτω από την τρίαινα διακρίνεται κεφάλι
νέου προς τα δεξ.
//. Λευκάς
Κεφαλή Αχελώου fit- Ι τρίαινα Λ,
2,83γρ., 12h, Νομισματικό Μουσείο Αθη
νών. Συλλογή Μουρούζη. Ποστολάκκας
731.
11α.
Σχέδιο από τη δημοσίευση του Ποστολάκκα. Κάτω από τον Αχελώο διακρίνεται κε
φάλι νέου προς τα δεξ., κάτω από την
τρίαινα ίχνη της επιγραφής [ΑΛ]ΕΞΑΝ
[ΔΡΟΥ],
Summary
Macedonia and Acarnania: Acarnanian
coins struck on Macedonian bronzes
Sofia Kremidi-Sisilianou
The author discusses the numerous cases of
bronze coins of Acarnanian cities which are
shown to have been struck on regal Mace
donian issues. In particular coins of Alyzia
bearing the types Herakles' head/ bow, club
and quiver, were overstruck on coins of
Philip (fig. 3, 3a); the same was found for
coins of Argos Amphilochikon bearing the
types male head/ dog at bay (fig. 4, 4a, 4b),
as well as for coins of Thyrreion with the
types Athena's head / owl (fig. 5, 5a). Along
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with these unpublished overstrikes of Acar
nanian coins, the author discusses the case
of Leukas. The issues Chimaira/ Athena's
head (fig. 6, 6a, 7,7a) and head of Acheloos
/ Chimaira (fig. 8, 8a, 9,9a) are known to be
overstruck on Philips, whereas the issue
head of Acheloos/ trident is shown to be
overstruck on Alexanders (fig. 10, 10a, 11,
11a).
The above mentioned overstrikes reveal
the wide circulation of bronze coins in the
name of Philip and Alexander in Acarnania
around the last decades of the 4th cent, and
their conversion into local coinages. In the
author's opinion, the Macedonian coins were
imported into Acarnania at the time of its
coalition with Cassander. Diodoros explicitly
mentions, that in 314 BC Cassader, faced
with the alliance between the Aetolians and
Antigonos and their attack on Acarnania,
went to the aid of the Acarnanians by moving
a large army to the region and making a
treaty with them. At the same time he took
over Leucas and left a garrison there. The
Macedonian army stayed in the region
under different commanders at least until
312 BC when the general Lykiskos was
obliged to move over to Epiros (Diodoros,
19,68, 1; 74, 3; 87, 2).
The bronzes imported into Acarnania by
the Macedonian troops were gradually con
verted into local coinages. The date of their
importation provides a temtinus post quern
for the coins of the Acarnanian cities which
could be dated towards the end of the 4th or
probably to the beginning of the 3rd cent.
As for the more numerous issues of Leukas
they were struck gradually up to around 270
BC when Leukas joined the Acarnanian
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να ανήκει στις κοπές του Φιλίππου με τους τύ
πους κεφαλή νέου/ιππέας. Νομισματικό Μου
σείο Αθηνών, αρ. ευρετ. 1894-1895, Η' 2378,
αρ. ευρετ. 1910/11, ΑΑ 23. SNG Cop. 282.
Bibliothèque Nationale. Cabinet des Médailles,
δημοσιευμένο από τον Babelon, ό.π. Sammlung
Griechischen Münzen, München, Dr. J. Hirsch,
1905 (Auctions catalogue no. 13), 9, αρ. 1568.
Lóbbecke Sammlung ZfN 15 (1887), 40 (3 νομί
σματα).
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Whether the bronze coins of Elea and
Kassope in Epiros overstruck on Philips,
should also be dated to the time of Cassander and not be related to the expeditions of
Philip II as has been proposed, is a matter
which remains to be discussed in the future.
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