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ζ·. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Κατά τό έτος 1965 κατετέθη ύπό τοΟ Γ. Ρούσ- 
σου, κατοίκου ’Αρχαγγέλου Ρόδου, ή έν Π ί ν. 
489 γ ύστεροελληνιστική κεφαλή παιδός, ήτις 
εύρέθη κατά τάς γενομένας πρό τοΟ ξενοδοχείου 
Park - Hotel, ιδιοκτησίας Μαραβέλλια34, έκσκα- 
φάς πρός κατασκευήν δεξαμενής κολυμβήσεως 
( πισίνας ).

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εϋρημα ροδιακών αργυρών νομισμάτων1

Τόν ’Οκτώβριον τού 1965 εύρέθη είς τήν περιο
χήν τών Άσωμάτων Κρεμαστής Ρόδου έπί υψώ
ματος νοτίως τής έκκλησίας καί τής όδοΟ πρός 
Παραδείσι, θησαυρός άργυρών ροδιακών νομισμά
των, άποτελοόμενος έξ έβδομήκοντα τεμαχίων2. 

Α) Περί τά 394 - 304 π.Χ.3
’Επτά δίδραχμα: α) Κεφαλή Ήλιου κατά τά 

3/4 πρός δεξ./ΡΟΔΙΟΝ. Ρόδον μετά κάλυκος· έν 
τφ πεδίφ ΕΥ καί αρπη. β) Ό αύτός τόπος άλλά έν 
τφ πεδίφ ΔΙ καί άστήρ ( Π ί ν. 490 β, άριθ. 1). 

Β) Περί τά 304- 189 π.Χ. ή καί μετέπειτα 
α) Δέκα τετράδραχμα. Κεφαλή Ήλιου άκτινο- 

στεφής κατά τά 3/4 πρός δεξ./ΡΟΔΙΟΝ ή ΡΟ. Ρό
δον μετά κάλυκος· όνομα άρχοντος καί σόμβολον 
μεταβλητόν ( Π ί ν. 490 β, άριθ. 2).

’Ονόματα άρχόντων καί σύμβολα: ΕΥΚΡΑΤΗΣ 
κεραυνός—ΑΜΕΙΝΙΑΣ πρφρα—ΘΑΡΣΥΤΑΣ άε- 
τός έπί κεραυνού πρός δεξιά.

β)Τριάκοντα έξδίδραχμα τού ίδιου τύπου (Πί ν.

34. ΑΔ 18 ( 1963 ): Χρονικά, σ. 323.

Ι.Τό εύρημα θά δημοσιευθή έν λεπτομερείς? προσεχώς· 
έπιθυμώ νά άπευθύνω καί άπό έδώ θερμάς εύχαριστίας είς 
τόν Έφορον κ. Γρηγόριον Κωνσταντινόπουλον διά τήν πα- 
ραχώρησιν τής δημοσιεύσεως.

2. Ή διατήρησις τών περισσοτέρων νομισμάτων είναι άρί- 
στη έως μετρία.

3. Ή ταύτισις καί ή χρονολόγησις τών νομισμάτων έγέ- 
νοντο βάσει τών BMC, SNG Cop. καί SNG von Aulock.

490 β, άριθ. 3). ’Ονόματα άρχόντων καί σύμ
βολα: ΤΙΜΟΘΕΟΣ έρμαϊκή στήλη—ΘΑΡΣΥΤΑΣ 
άετός έπί κεραυνού πρός δεξιά — ΑΚΕΣΙΣ ’Απόλ
λων ίστάμενος πρός δεξιά — ΜΝΑΣΙΜΑΧΟΣ ’Α
θήνα ίσταμένη πρός άριστερά κρατούσα Νίκην— 
MNAXIMAXOC τό αυτό σύμβολον — ΜΝΑΣΙ- 
ΜΑΧΟΥ τό αύτό σύμβολον — ΑΓΗΣΙΔΑΜΟΥ 
Άρτεμις πρός άριστερά, κρατούσα δάδα — ΕΡΑ- 
ΣΙΚΛΗΣ κράνος— ΕΥΚΡΑΤΗΣ άγκυρα — CTA- 
CIcoN κέρας Άμαλθείας — ΑΓΗΣΙΔΑΜΟΣ Άρτε- 
μις τρέχουσα πρός δεξιά. — ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 
στάχυς — TEICYAOC δφις — ΑΝΑΞΑΝΔΡΟΣ 
άσπίς — ΕΥΔΟΤΟΣ κέρας Άμαλθείας (;).

Γ) Περί τά 166- 88 π.Χ.4
Δεκαεπτά δραχμαί «πλινθοφόροι». Κεφαλή 

Ήλιου άκτινοστεφής πρός δεξιά. ’Εντός έγκοί- 
λου τετραγώνου ρόδον μετά κάλυκος, ΡΟ, όνομα 
άρχοντος καί σύμβολον μεταβλητόν (Πίν. 
490 β, άριθ. 4).

’Ονόματα άρχόντων καί σύμβολα: ΑΡΙΣΤΟ
ΒΟΥΛΟΣ ρόπαλον — ΦΙΛΟΚΡΑΤΗΣ βουκρά- 
νιον—ΑΓΗΣΙΔΑΜΟΣ κράνος—ΣΤΑΣΙΩΝ ά
στήρ — ΑΡΙΣΤΟΚΡΙΤΟΣ κέρας Άμαλθείας — 
ΑΝΑΞΙΔΟΤΟΣ δφις έλισσόμενος πέριξ όμφα- 
λού — ΑΝΤΙΓΕΝΗΣ πρφρα — ΜΗΝΟΔΩΡΟΣ 
κεραυνός — ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ κεφαλή κριού καί 
κηρύκειον — ΑΝΑΞΑΝΔΡΟΣ πεταλούδα.

Τό εΰρημα είναι λίαν ένδιαφέρον, πρώτον διότι 
άντιπροσωπεύονται είς αύτό πολλοί άρχοντες καί 
δεύτερον λόγω τής συνθέσεώς του. Ή περαιτέρω 
μελέτη του θά συντελέση είς τήν άκριβεστέραν 
χρονολόγησιν τών ροδιακών νομισμάτων.

4. Διά τήν χρονολόγησιν τών νομισμάτων αυτής τής πε
ριόδου άσχολεϊται ό Διευθυντής τής Νομισματικής Συλλο
γής τού ΒρεττανικοΟ Μουσείου G. Κ. Jenkins* σχετικά μέ 
αύτό τό θέμα πρβλ. Tony Hackens et Edmond L6vy «Tr6sor 
Hell6nistique trouv6 ά D61os en 1964». Premiere partie: 
Les Monnaies par Tony Hackens, BCH LXXXIX ( 1965) 
II, p. 504 - 534.
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