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ΑΡΓΥΡΑ2 3

Φαυστΐνα'*

Δηνάριον f f 2.91 γρ. Έμ. divaavg favstina Προτομή δεξ. Όπ. aeter nitas 
Ή Πρόνοια ίσταμένη άρ., κρατοϋσα σφαίραν καί σκήπτρον. Βλ. Cohen άρ. 34, R.I.C. 
άρ. 350α, P.L. Strack, Reichspragung des zweiten Jahrhunderts, 214, άρ. 417, 
B.M. C. σ. 44, άρ. 289, 290.

(Πίν. 40, 1-2, σειρά 1η)
ΧΑΛΚΑ

Άθήναι 297 - 255 π.Χ. 4

1) Έμ. Κεφαλή Διός δεξ. δαφνοστεφής. Όπ. [ ΑΘΕ ] Άθηνά ίσταμένη δεξ., κρα
τοϋσα κεραυνόν καί άσπίδα· σύμβολον έφθαρμένον. f φ 5.97 γρ. Βλ. Svoronos, Les Mon- 
naies d’Ath^nes πίν. 22, άρ. 53 - 58 5, 2) Όμοιον, έφθαρμένον. Όπ. Α [ΘΕ] 2.97 γρ.

255 - 229 π.Χ. 6

Έμ. Κεφαλή ’Αθήνας δεξ. Όπ. qE Γλαϋξ δεξ. ff 2.91 γρ. Βλ. Svoronos έ.ά. 
πίν. 23, άρ. 50.

(Πίν. 40,3, σειρά 1η)

229 - 30 π.Χ. 7

1) Έμ. Κεφαλή ’Αθήνας δεξ. μετά κορινθιακοϋ κράνους. Όπ. A [ ΘΕ ] Ζευς ίστά-

1. Εύχαριστίας όφείλω εις τόν Διευθυντήν τοΟ ΈθνικοΟ Άρχαιολογικοϋ Μουσείου κ. Χρ. Κα- 
ροϋζον, ό όποιος μέ διηυκόλυνεν εις τήν εργασίαν μου, ώς καί εις τόν "Εφορον κ. Γεώργ. Λοντάν, διό
τι μοΐ παρεχώρησε τήν δημοσίευσιν τών νομισμάτων αυτών.

2. ’Επί συνόλου 56 νομισμάτων, τό έν ήτο άργυροΰν, τά υπόλοιπα 55 ήσαν χαλκά· μεταξύ αυτών 
εύρέθη Εν βυζαντινόν σταθμίον καί Εν τεμάχιον άμορφον χαλκού.

3. Ή κοπή τού νομίσματος μετά τόν θάνατον αυτής 141 μ.Χ.
4. Διά τήν κατάταξιν τών άθηναϊκών νομισμάτων έτηρήθη ή χρονολογική σειρά τού Σβορώνου, 

άλλά παρατίθενται καί αί άπόψεις τών μεταγενεστέρων μελετητών.
5. J.P. Shear, Hesperia II (1933) σ. 254 θέτει τόν τύπον αυτόν εις τήν όμάδα 1 μεταξύ τού 

277—239 π.Χ., Εποχήν τού ’Αντιγόνου Γόνατά καί ύπογραμμίζει τήν όμοιότητα αύτοΰ μετά τών άργυ- 
ρών νομισμάτων τού Μακεδόνος βασιλέως.

Ή Μ. Thompson, The new style silver coinage of Athens σ. 527 θεωρεί τόν τύπον αύτόν ώς άνή- 
κοντα χρονολογικώς εις τήν σειράν τών άθηναϊκών νομισμάτων τής Νεωτέρας Τεχνοτροπίας καί δή 
μεταξύ τού 169/8—130 π.Χ. περίπου.

6. J.P. Shear Ε.ά. σ. 252, όμάς Η, μετά τό 289/8 π.Χ.
7. J.P. Shear Ε.ά. πίν. VII J 11. Μ. Thompson ε.ά. σ. 528, χρονολογεί τό νόμισμα μεταξύ τού 

169/8—130 π.Χ. περίπου.
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μένος δεξ. κεραυνοβολών σύμβολον έφθαρμένον. f*/ 5.30 γρ. Βλ. Svoronos έ.ά. πίν. 

81, άρ. 17 κ.έ. 2) Όμοιον ^Ε παρά τούς πόδας τοϋ Δνός άετός δεξ. Βλ. Svoronos έ.ά. 

πίν. 81, άρ. 17 - 31.
1) Έμ. Κεφαλή ’Αθήνας δεξ. Όπ. Α ΘΕ Γλαυξ ίσταμένη έπί άμφορέως δεξ., τό 

ολον εντός στεφάνου έλαίας· εν τφ πεδίφ δεξ. τέττνξ. f f 4.90 γρ. Βλ. Svoronos ε.ά. πίν. 
71, άρ. 17 - 18, 79, άρ. 38 - 42, B.M.C. σ. 78, άρ. 525 - 526, A. Bellinger, Ν.Ν.Μ. 42, 
σ. 10, Β 8.

(Πίν. 40, 4 σειρά 1η )

Τοϋ ίδίου τύπου μετά έφθαρμένον συμβόλων τέσσαρα νομίσματα :
2) ff 8.25 γρ. 3) 7.81 γρ. 4) 6.71 γρ. 5) 4.71 γρ. 9

"Ετερα δύο νομίσματα τής αύτής έποχής έφθαρμένα εις τά όποια διακρίνεται, κατά 
τήν μίαν πλευράν, κεφαλή ’Αθήνας μετά κορινθιακού κράνους δεξ. Ή άλλη δψις είναι 
τελείως έφθαρμένη.

Αύτοκρατορικοΐ Χρόνοι 

α' ήμισυ 2ου αί. μ.Χ. 10

'Εμ. Κεφαλή ’Αθήνας δεξ. μετά κορινθιακοϋ κράνους. Όπ. Άθηνα ίσταμένη πρός 
άρ.,κρατοϋσα διά τής άριστεράς δόρυ-παρά τούς πόδας αύτής όφις, όπισθεν άσπίς. f-> 
7.57 γρ. Βλ. Svoronos έ.ά. πίν. 82,83, J.P. Shear έ.ά. II σ. 273, 274.

1) Έμ. Κεφαλή ’Αθήνας δεξ. μετά κορινθιακοϋ κράνους. Όπ. Γλαϋξ άρ. 2.19 
γρ. Βλ. Svoronos έ.ά. πίν. 88, άρ. 48 κ.έ. J.P. Shear έ.ά. II σ. 278, άρ. 9 Π.

2) Πιθανώς δεύτερον ίδίου τύπου.

Άρχαϊ 3ου αΐ. μ.Χ.
’Έμ. Κεφαλή ’Αθήνας δεξ. μετά κορινθιακού κράνους. Όπ. Τερά Τράπεζα έπί τής 

όποιας κεφαλή ’Αθήνας δεξ. καί γλαϋξ· κάτωθεν αύτής ή έπιγραφή ΑΘΗΝ καί δεξ. άμ-
ΑΙΩΝ

φορεύς. t\4 .85 γρ. Βλ. Svoronos έ.ά.πίν. 91, άρ. 30, J.P. Shear έ.ά. II σ. 276 D καί V 
1936 πίν. IX, 20.

Πέντε νομίσματα έφθαρμένα, πιθανώς άθηναϊκά άνήκοντα εις τόν 3ον αΐ. π.Χ.

8. J.P. Shear έ.ά. πίν. VII J ΙΙΙξ, πιστεύει ότι δύναται νά τεθή μετά τό 30 π.Χ. Μ. Thompson έ.ά. 
σ. 419 ( πίν. 127 ) 100/99 π.Χ. Σειρά άργυρών τετραδράχμων, έχουσα ώς σύμβολον τόν τέττιγα. ΔΗΜΟ
ΧΑΡΗΣ— ΠΑΜΜΕΝΗΣ. Έχει τήν γνώμην όμως, ότι δέν είναι εύκολος ό παραλληλισμός τών τύπων 
ή συμβόλων τών άργυρών νομισμάτων τής σειράς τών ’Αρχόντων μετά τών χαλκών τής ιδίας έποχής.

9. J.P. Shear έ.ά. πίν. VII, III μετά τό 186 π.Χ. Μ. Thompson έ.ά. σ. 529, περί τό 131/0 π.Χ. 
καί μετέπειτα.

10. J.P. Shear, Hesperia V (1936) σ. 285 κ.έ. έπιχειρεΐ άνακατάταξιν τών άθηναϊκών νομισμάτων 
τών Αύτοκρατορικών Χρόνων, θεωρεί έσφαλμένην τήν μέχρι τοΰδε έπικρατοΰσαν γνώμην περί τής κο
πής αύτών κατά τούς χρόνους τού Άδριανού καί τοποθετεί αυτήν εις τήν έποχήν τού Αύγούστου. Συμ- 
φώνως πρός τήν άναθεώρησιν ταύτην τό νόμισμα δύναται νά τεθή είς τό β' ήμισυ τού 1ου αΐ. μ.Χ.

. 11. J.P. Shear έ.ά. V σ. 289, έίκ. 1, άρ. 7, έποχής Αύγούστου.
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Κόρινθος 400 - 146 π.Χ.
Έμ. Έφθαρμένον. Όπ. Τρίαινα. Βλ. B.M.C. σ. 53 - 56 (πίν. XIV, 1 - 6), Babelon 

II 3, άρ. 603 - 604, Sylloge D.N.M. άρ. 169 κ.έ., Edwards, Corinth VI, άρ. 11.
Έφθαρμένον καί άποτετριμμένον νόμισμα έλληνικής πόλεως (Μ. ’Ασίας ;) Ρω

μαϊκών Χρόνων. Κατά τήν μίαν πλευράν διακρίνεται γυναικεία προτομή δεξ.

(Πίν. 40, 5, σειρά 1η )

’Οκτώ έφθαρμένα άρχαΐα έλληνικά νομίσματα, έκ τών όποιων τά τέσσαρα πιθα
νώς άνήκουν εις τον Γ' αί. π.Χ., έτερα δύο είς τόν Γ' ή Β' αί. π.Χ. καί τά ύπόλοιπα δύο 
είναι δύσκολον νά καθορισθοϋν.

ΡΩΜΑΪΚΑ

Αύρηλιανός 270 - 275 μ.Χ.

Άντωνιανός Έμ. avrelian[vs avg]. Προτομή άκτινοστεφής τοϋ αύτοκράτορος 
δεξ.Όπ. [orie] ns [avg] Ό ήλιος άκτινοστεφής ίστάμενος κατ’ ένώπιον καί κοιτάζων 
άρ. Βλ. Cohen άρ. 142, R.I.C. Υ1 σ. 280, άρ. 135.

(Πίν. 40, 1, σειρά 2α)

Πρόβος 276 - 282 μ.Χ.
Άντωνιανός Η 3.85 γρ. impcmavrprobvspfavg Προτομή άκτινοστεφής άρ. 

Όπ. so liinvicto. Ό ήλιος άκτινοστεφής έπί άρματος καλπάζοντος, έν τώ πεδίφ CM
XXIQ

Βλ. Cohen 682, Ric Vn σ. 118, άρ. 911.
(Πίν. 40, 2-3, σειρά 2α)

Κωνσταντίνος II 337 - 340 μ.Χ.
Άσσάριον f f 2.47 γρ. constantinvs ivn nobc Προτομή δεξ. δαφνοστεφής.Όπ. 

gloria exercitvs. Εκατέρωθεν δύο στρατιωτικών σημαιών άνά είς στρατιώτης κρα
τών δόρυ. Έν τφ έξέργφ smhe. Βλ. C. 122, Maurice, Numismatique Constantinienne 
II, σ. 604, Μ. Thompson, Athenian Agora τ. II σ. 42, άρ.999. Χρονολογία νομίσμα
τος : 333 - 337 μ.Χ.

Κωνστάντιος Γάλλος

1) Άσσάριον ff 2.73 γρ. dnconstanti vsnobcaes. Προτομή δεξ. Όπ. fel- 
τεμρ reparatio. Στρατιώτης διατρυπών διά τού δόρατος έφιππον έχθρόν, δστις 
προσπαθεί νά κρατηθή έπί τού ίππου. Έν τφ έξέργφ alea Βλ. C. 18, Μ. Thompson, 
έ.ά. σ. 48, άρ. 1211. Χρονολογία νομίσματος : 351 - 354 μ.Χ.

( Πίν. 40, 4-5, σειρά 2α )
2) Όμοιον έφθαρμένον καί άποτετριμμένον.

Άσσάριον 4ου αί. μ.Χ., έποχής Κωνσταντίνων, έφθαρμένον. Τύπος όπισθίας πλευ
ράς : Δύο στρατιώται ίστάμενοι καί κρατούντες δόρυ, μεταξύ αύτών στρατιωτική σημαία.
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Βαλεντινιανός II 375— 392 μ.Χ.
Άσσάριον f ψ 2.46 γρ.......... anvspfavg Προτομή μετά διαδήματος καί θώρακος

δεξ. δπ. gloriaro manorvm. Ό αύτοκράτωρ βαδίζων προς δεξ., κρατών διά τής άρι- 
στερδς λάβαρον καί θέτων τήν δεξιάν έπί τής κεφαλής αιχμαλώτου. Έν τφ έξέργφ tes 
έν τώ πεδίφ δεξ. Α Βλ. C. 23, R.I.C. 60α. Χρονολογία νομίσματος: 383— 388 μ.Χ.12.

( Πίν. 40, 1 - 2, σειρά 3η )

Δύο τελείως έφθαρμένα νομίσματα, τά όποια πιθανώς νά είναι Ρωμαϊκά καί τό έν 
έξ αότών νά άνήκη είς τόν 4ον αί. μ.Χ.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ

Κώνστανς II 641—668 μ.Χ.
Έμ. Ό αύτοκράτωρ ίστάμενος κατ’ ένώπιον, κρατών διά τής δεξιάς μακράν σταυ

ρόν καί έχων τήν άριστεράν έπί τής όσφύος- έν τώ πεδίφ άρ. ^ δεξ. Μ. καί ύπεράνω

σταυρός. Όπ. Κωνσταντίνος IV, Ηράκλειος καί Τιβέριος ίστάμενοι κατ’ ένώπιον έν 
τφ πεδίφ δεξ. Δ ; ff 2.85 γρ. Βλ.B.M.C.I-,σ. 280, άρ.202, Μ. Thompson έ.ά. σ.71 Χρο
νολογία νομίσματος : 659/60 μ.Χ.

( Πίν. 40, 3-4, σειρά 3η )

Έφθαρμένον καί άποτετριμμένον νόμισμα, πιθανώς Κώνσταντος II.

Νικηφόρος III Βοτανειάτης 1078— 1081 μ.Χ.
Έμ. ’Ιησούς Χριστός πωγωνοφόρος ίστάμενος κατ’ ένώπιον έν τφ πεδίφ IC XC 

C φ
καί άστήρ. Όπ. ^ ^ Σταυρός μετά 4 σφαιριδίων είς τά άκρα καί είς τό κέντρον κύ

κλος, περιέχων όκτάκτινον άστέρα. f \ 5.37 γρ. Βλ. B.M.C. II, σ. 538, άρ. 12—21, Μ. 
Thompson έ.ά. σ. 73, άρ. 1862.

(Πίν. 40, 5, σειρά 3η καί 1, σειρά 4η)

ΑΝΩΝΥΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ

EMMA ΝΟΥΗΛ Προτομή ’Ιησού Χριστού κατ’ ένώπιον έν τώ πεδίφ IC XC. Όπ. 
-f ihsus xristus basileu basile f J. 20.20 γρ. Βλ. B.M.C. Π, 447 κ.έ.13.

(Πίν. 40, 2 — 3, σειρά 4η)

Έμ. Προτομή ’Ιησού Χριστού κατ’ ένώπιον. Όπ. Έφθαρμένον ( Διαγράφονται 
φυτικά κοσμήματα, δύο σφαιρίδια καί μηνίσκος ). Πιθανώς A. Bellinger, Ν.Ν.Μ. 
35, σ. 22, 23 ( πίν. II άρ. 5,6 ) Class VIII ή IX 14 Μ. Thompson, έ.ά. σ. 74, Class Η ή I 
( 1071— 1078 μ.Χ. ή 1078—1081 μ.Χ.).

12. Ό αύτός τύπος εύρέθη καί κατά τάς άνασκαφάς τής άρχαίας Κορίνθου, Κ. Edwards, Corinth 
VI, 606.

13. α ) Ό Wroth θέτει τόν τύπον αύτόν είς τόν Τσιμισκήν, Class I ( B.M.C. II, σ. 480 ).
β ) A. Bellinger, Ν.Ν.Μ. 35, σ. 14 κ.έ. ( πίν. 14-6) Class I άναφέρει αύτόν είς τούς Διαδό

χους αύτού, Βασίλειον Π καί Κωνσταντίνον VIII. Μ. Thompson έ.ά., σ. 73, 1864, Class Α-2, μεταξύ 
989—1028 μ.Χ.

14. α ) Τά άναφέρει ώς νομίσματα τής έποχής τού ’Αλεξίου, Α', κοπέντα διά τούς Σταυροφόρους.
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Έμ. Έφθαρμένον. ”Οπ. Διαγράφεται σταυρός μετά σφαιριδίων εις τά άκρα. Ή 
λοιπή διακόσμησις τελείως έφθαρμένη. Ίσως νά δύναται νά τεθή είς τήν έξής κατηγο
ρίαν : A. Bellinger, ε.ά. σ. 7, 23 κ.έ. ( πίν. II άρ. 7 ή 12 ) Class X. Μ. Thompson έ.ά. 
σ. 74, Class J ( 1081—1118 μ.Χ.)

(Πίν. 40, 1, σειρά 5η )

Έφθαρμένον καί άποτετριμμένον Τουρκικόν ;
Όκτώ τελείως έφθαρμένα καί τά περισσότερα έξ αυτών άποτετριμμένα, τά όποια 

δέν δύνανται οϋτε κατά προσέγγισιν νά ταυτισθοϋν.
Χαλκοΰν βυζαντινόν σταθμίον, έχον επί τής μιδς πλευράς χαραγμένα τά γράμ

ματα Ν Γ καί σταυρόν άνωθεν αύτών 12.11 γρ.15
(Πίν. 40, 2—3, σειρά 5η)

Είς ώρισμένας περιπτώσεις τά έκ τών άνασκαφών προερχόμενα νομίσματα παρου
σιάζουν μεγάλην άλλοίωσιν λόγφ τών διαφόρων χλωριούχων καί νιτρικών άλάτων τοϋ 
έδάφους, τά όποια έπιδροϋν δυσμενώς έπ’ αυτών. Διά τοΰτο πολλά έκ τών άνωτέρω πε- 
ριγραφομένων νομισμάτων δέν ήτο δυνατόν νά ταυτισθοϋν έπακριβώς. Οι τύποι οί ό
ποιοι εύρέθησαν είναι γνωστοί, μερικοί όμως έξ αυτών παρουσιάζουν ένδιαφέρον άπό 
άπόψεως χρονολογικής τοποθετήσεως, διότι υπάρχουν άντίθετοι γνώμαι. Τό άθηναϊκόν 
νόμισμα π.χ. τοϋ τύπου τής Άθηνάς ίσταμένης δεξ. καί κρατούσης κεραυνόν, τό όποιον 
κατ’ άρχάς ό Head (B.M.C. Attica πίν. XV, 2) έχρονολόγησε μεταξύ του 220 - 83 π.Χ. 
ό Σβορώνος καί ή J.P. Shear έθεσαν είς τό α ήμισυ τού 3ου αί. π.Χ. περίπου, ώς εΐδομεν 
άνωτέρω. Έν συνεχείοι ή Μ. Thompson έπανέρχεται είς τήν παλαιοτέραν άντίληψιν καί 
θεωρεί τούτο ώς ένα έκ τών βασικών τύπων τών χαλκών νομισμάτων τοϋ 2ου αί. π.Χ., 
δυνάμενον νά τοποθετηθή μεταξύ τού 169/8— 130 π.Χ. Επομένως θά είναι δυνατόν νά 
παραλληλισθή μετά τών άργυρών καί χαλκών νομισμάτων τοϋ Φιλίππου Ε' τής Μακε
δονίας (Gaebler, πίν. XXXIV, άρ. 16 καί 22) ώς καί μετά τών άντιστοίχων νομισμάτων 
τοϋ Κοινού τών Θεσσαλών μεταξύ τοϋ 196— 146 π.Χ. ( B.M.C. Thessaly to Aetolia 
πίν. 1, άρ. 1 - 3,7 καί Ε. Rogers σ. 20 ). Τό αύτό ένδιαφέρον παρουσιάζουν καί τά ’Α
νώνυμα Βυζαντινά νομίσματα τοϋ 10ου, 11ου καί 12ου αί. μ.Χ. Τό άσσάριον τοϋ Βα- 
λεντινιανοΰ II, εύρεθέν έν μέσφ οστράκων καί άκεραίων ρωμαϊκών άγγείων τοϋ 4ου αί. 
μ.Χ., είναι άρκετά σπάνιον, άναφέρεται δέ είς τό R.I.C. τόμ. IX σ. 186 ώς R3.

ΜΑΝΤΩ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

β ) Ό J. Sabatier παλαιότερον (Description generale des Monnaies Byzantines σ. 235, πίν. 
LVIII άρ. 15 κ.έ.) έπίστεοεν όχι ανήκουν είς τούς Λατίνους Αύτοκράτορας τής Κωνσταντινουπόλεως 
1204 - 1261 μ.Χ. Τήν γνώμην ταύτην άντέκρουσεν άργότερον ό G. Schlumberger ( Numismatique de 
l’Orient Latin σ. 22 καί 274 κ.έ.) ό όποίος ύπεστήριξεν ότι πρόκειται διά νομίσματα των Σταυροφόρων.

γ ) Ό Wroth (B.M.C. σ. 554 ) τονίζει ότι ή τεχνική αυτών είναι τοϋ 11ου καί 12ου αί. μ.Χ.,έπο- 
μένως άνήκουν είς τήν Πρώτην μάλλον παρά είς τήν Τετάρτην Σταυροφορίαν, τήν έποχήν τοϋ ’Αλε
ξίου Α'. Πλείστα έξ αύτών είναι έπικεκομμένα έπί νομισμάτων Ίσαακίου I, Κων/νου X, Μιχαήλ ΥΙΙ 
καί Νικηφόρου ΠΙ.

15. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Περί τών Βυζαντινών Σταθμών τοϋ Μουσείου τής ’Αρχαιολο
γικής έν Άθήναις Εταιρείας σ. 7, Σταθμά νομισματικά. Προφανώς τά στοιχεία Ν. Γ. σημαίνουν νο
μίσματα ν'. Παρόμοια είς τό Βυζαντινόν Μουσεΐον, Μπενάκη καί Νομισματικήν Συλλογήν τοϋ ’Εθνι
κού ’Αρχαιολογικού Μουσείου.
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