
ΔΗΝΑΡΙΟΝ ΚΟΜΜΟΔΟΥ

ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 1

Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει δηνάριον Κομμόδου προερχόμενον έκ τής 
άνασκαφής νοτίως τής Άκροπόλεως τοΰ έτους 1955 κα'ι εύρεθέν εντός τοΰ δυτικοΰ 
τοίχου τής ανατολικής ρωμαϊκής δεξαμενής· τοΰτο δεν είναι δημοσιευμένον είς τούς 
οικείους καταλόγους. Κατωτέρω παραθέτω σύντομον περιγραφήν και άλλων τινών 
νομισμάτων εύρεθέντων κατά την ίδιαν άνασκαφήν2.

Κόμμοδος 176 - 192 μ. X.

Άργυροΰν. Δηνάριον 2.53 γρ. Έμ. LAVRELCOM modvSAVG. Κεφαλή τοΰ αύτο- 
κράτορος· δαφνοστεφής δεξ. Όπ. ivn ο r egina. Ή "Ηρα ίσταμένη άρ., κρατούσα 
διά τής δεξιάς φιάλην καί διά τής άριστεράς σκήπτρον παρά τούς πόδας αυτής 
ταώς. (Π ίν. 3,1).

ΆΘήναι (;) 297 - 255 π. X.

1) Χαλκοΰν. ’Έμ. Τελείως έφθαρμένον. ’Όπ. Επιγραφή έφθαρμένη. Διπλοϋν 
σώμα γλαυκός, μετά μιας κεφαλής (;). Βλ. Svoronos, Les monnaies d’Athenes, πίν. 22, 
άρ. 35 κ. έ.

2) Χαλκοΰν. Τελείως έφθαρμένον, πιθανώς τοΰ ίδιου τύπου.

ΆΘήνοη 229 - 30 π. X.

1) Χαλκοΰν. Έμ. Κεφαλή ’Αθήνας μετά κορινθιακού κράνους, δεξ. ’Όπ. Α ΘΕ. 
Ζεύς ίστάμενος προς δεξ. καί εξακοντίζουν τον κεραυνόν εν τφ πεδίω δεξ. καί άρ. 
πίλοι Διοσκούρων. 5.63 γρ. Βλ. Svoronos, έ.ά. πίν. 81, άρ. 32 - 39 3.

1 α) Εύχαριστίαι οφείλονται είς τον επίτιμον Δ/τήν 
τής ’Ακροπόλεως π. Ίωάνν, Μηλιάδην, ό όποιος είχε 
τήν καλωσΰνην νά παραχώρηση είς εμέ τήν δημοσίευ- 
σιν των ώς άνω περιγραφομένων νομισμάτων καί των 
υπολοίπων, των εύρεδέντων κατά τάς μεταγενεστέρας 
άνασκαφάς Ν. τής Άκροπόλεως, τά όποια έν καιρώ 
δά δημοσιευδοϋν.

β) Ευχαριστώ επίσης τον Δ/τήν τοΰ Έδνικοΰ Αρ
χαιολογικού Μουσείου κ. Χρ. Καροϋζον, διότι μέ διηυ-

κόλυνεν είς τήν εργασίαν ταύτην.
2 Έκ των ένδεκα νομισμάτων, τό εν ήτο άργυροΰν 

καλής διατηρήσεως, τά υπόλοιπα δέ ήσαν χαλκά αρ
κετά έφδαρμένα.

3 Ό ΣΒΟΡΩΝΟΣ χρονολογεί γενικώς τόν τύπον αυ

τόν μεταξύ τοΰ 229-30 π.Χ., ή J. ρ. shbar, Hespe
ria 2, 1933, πίν. -VII, όμάς IIι, περί τό 110/100 π.Χ. 
καί ή μ. Thompson, The New Style Silver Coinage 
of Athens, σ. 529, είς τό 156/5 π.Χ.
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2) Χαλκοΰν. Όμοιον έφθαρμένον, εις τό όποιον δεν διακρίνονται τά σύμβολα. 
Βλ. Svoronos, έ. ά. πίν. 81, άρ. 17 κ. έ. (Πίν. 3,2).

’Αθηναίων Κληρούχων Δήλου 167/6 π. X. και άργότερον

Χαλκοΰν. Έμ. Τέττιξ. Όπ. [αθε]. Άμφορεύς || 1.65 γρ. Βλ. Svoronos, έ. ά. 
πίν. 107 άρ. 55 κ. έ. J. Ρ. Shear, Hesperia 2, 1933, σ. 260/L, όμάς Κ. (Πίν. 3,3).

AE 1961 Αηνάριον Κομμόδου έκ τής άνασκαφήξ Νοτίως τη; Άκροπόλεως Μ

Κώνατανς II 641 - 668 μ. X.

Χαλκοΰν. Έμ. ’Επιγραφή έφθαρμένη. Κώνστανς II αγένειος, ίστάμενος κατ’ 
ενώπιον κρατών σταυρόν διά τής δεξιάς και σφαίραν διά τής άριστεράς. Όπ. Μ άρ.
Α δεξ.
Ν
A

άνω σταυρός. Έπικεκομμένον έπ'ι άλλου· νομισματοκοπειον Κωνσταντι

νουπόλεως. 1/ 4.26 γρ. Βλ. B.M.C. I, σ. 268, άρ. 101 κ. έ. Μ. Thompson, The 
Athenian Agora, σ. 70, άρ. 1818a. Χρονολογία νομίσματος: 641-651 μ.X. (Π ίν. 3,4).

’Ανώνυμα Βυζαντινά

Χαλκοΰν. Έμ. + ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ίησοΰς Χριστός ίστάμενος κατ’ ενώπιον εν τφ πε- 
δίω 1C XC Όπ. 1C XC εις τά άκρα σταυροΰ, ό όποιος άποτελεΐται έκ σφαιριδίων. 

ΝΙ ΚΑ 7.06 γρ. Έπικεκομμένον επί άλλου λ (Π ίν. 3,5).

Χαλκοΰν. ’Έμ. 1C XC- Προτομή Ίησοΰ Χριστοΰ κατ’ ενώπιον. Όπ. Λατινικός 
σταυρός μετά σφαιριδίων εις τά άκρα καί φυτικών κοσμημάτων εις τήν βάσιν. 
Έπικεκομμένον επί άλλου. |4 5.45 γρ.1 2. (Πίν. 3,6).

’Αλέξιος Α' 1081 - 1118 μ. X.

Χαλκοΰν. Έμ.Έπιγρ. έφθ. Προτομή’Αλεξίου τοΰ Α'κατ’ενώπιον. Όπ. Προτομή 
Ίησοΰ Χριστοΰ κατ’ ενώπιον. Νομισματοκοπειον Κωνσταντινουπόλεως 4f 2.04 γρ.
βλ. B.M.C. II, σ. 548, άρ. 37-40, πίν. LXV, 
(Πίν. 3,7).

1 α) Β. Μ. C. II, σ. 480, πίν. LX, άρ. 6, 7, Class III, 
Θεοδώρα ·θ·υγάτηρ Κωνσταντίνου VIII, 1055/6 μ. X. 
β) a. BELLINGER, Ν. Ν. Μ. 35, πίν. I άρ. 8, Class III 
καί γ) μ. Thompson, ε. ά. σ. 73, άρ. 1866, Class C, 
1034-1041 μ.Χ.

2 α) j. sabatier, Description generate des mon- 
naies Byzantines, τόμ. II, σ. 235 πίν. L,VIII άρ. 15,

άρ. 12. Μ. Thompson, έ'.ά. σ. 74, άρ. 1883.

τό άναφέρει ώς νόμισμα των Λατίνων Αύτοκρατόρων 
τής Κων/πόλεως 1204 -1261 μ.Χ. β) a. BELLINGER, 

ε. ά. πίν. II, άρ. 6, Class IX, εποχής ’Αλεξίου Α' Κο- 
μνηνοΰ, άνήκον είς τά νομίσματα, τά όποια έκόπησαν 
διά τους Σταυροφόρους, γ) Μ. Thompson, ε. ά. σ. 74 
άρ. 1872, Class I, 1078 - 1081 μ.Χ.
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60 M«vt«s Καραμεσίνη - Οϊκβνομίδβυ ΑΕ 1961

Τέλος έν τελείως έφθαρμένον καί άποτετριμμένον νόμισμα μή δυνάμενον νά 
ταυτίσει) έπ’ ακριβώς.

Ώς έλέχθη κατ’ άρχάς, έκ τών ανωτέρω περιγραφομένων νομισμάτων μεγα- 
λΰτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει τό ρωμαϊκόν δηνάριον τοΰ Κομμόδου (πίν. 3,ι), 
τοΰ όποιου ή εμπρόσθια όψις εϊκονίζει την κεφα?\,ήν τοΰ αύτοκράτορος μετά τής 
αντιστοίχου επιγραφής, ένφ ό τύπος τής οπίσθιας πλευράς ανήκει εις την αδελφήν 
αύτοΰ αύτοκράτειραν Λουκίλλαν λ Δηλαδή έχομεν ένα διφυά (hybrid) τύπον νομί
σματος, πράγμα όχι άσύνηθες εις τήν ρωμαϊκήν νομισματοκοπίαν1 2. Ή νεανική κε
φαλή τοΰ αύτοκράτορος άφ’ ενός3 και ή επιγραφή lavrELCOM modvavg άφ’ ετέ
ρου, ή οποία χαράσσεται έπι τών νομισμάτων τοΰ Κομμόδου μεταξύ τοΰ L77/8-181 
μ. X. 4 επιτρέπουν εις ημάς τήν χρονολόγησιν τοΰ νομίσματος κατά τήν περίο
δον ταύτην. Ή κοπή τών νομισμάτων τής Λουκίλλας ήρχισε περϊ τό 164 μ. X., 
εποχήν κατά τήν οποίαν ένυμφεύθη τον Λ. Ούήρον, και έξηκολούθησεν, ώς φαίνε
ται έκ νομισμάτων κοπέντων εις ’Αλεξάνδρειαν κατά τό 12ον έτος τής βασιλείας 
τοΰ Μ. Αύρηλίου, 171/2 μ. X.5, καϊ μετά τον θάνατον αύτοΰ, τό έτος 169 μ. X,

Τό εύρεθέν όμως δηνάριον, εντός τοΰ Δ. τοίχου τής Α. ρωμαϊκής δεξαμενής, 
έκόπη εν Ρώμη, είναι δέ μία άπόδειξις τής συνεχίσεως τής νομισματοκοπίας τής εν 
λόγω αύτοκρατείρας και μετά τήν ημερομηνίαν ταύτην και δή μέχρι τοΰ 181 μ. X. 
περίπου, δηλαδή δέκα έτη άργότερον από τό έτος τής κοπής τών αλεξανδρινών νο
μισμάτων. Τό γεγονός τοΰτο είναι απολύτως δικαιολογημένον, εάν λάβωμεν ύπ’ όψιν 
τά ιστορικά δεδομένα, δηλαδή ότι κατά τήν εποχήν ταύτην δεν ειχεν έπέλθει ή 
ρήξις μεταξύ τών δύο αδελφών, ή δέ Λουκίλλα έτιμάτο υπό τοΰ Κομμόδου ώς 
αύτοκράτειρα.

ΜΑΝΤΩ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

1 R. I. C. III σ. 275 άρ. 772, Β. Μ. C. IV, σ. 431, 
άρ. 333 κ.έ. 'Ωσαύτως εις τό R.I.C. ε.ά. σ. 438, άρ. 633, 
άναφέρεται ώς μή χρονολογημένον, νόμισμα χαλκοΰν 
(dupondius) τοΰ Κομμόδου, τοΰ οποίου ό τόπος τής 
όπισΙΚας όψεως ανήκει εις τήν αύτοκράτειραν Κρισπί- 
ναν (R. I. C. σ. 443, άρ. 681).

2 α) Άσσάριον, εμ. τόπος Λ. Ούήρου καί όπ. τόπος
Φαυστίνας II ή Λουκίλλας (R. I. C. ε.ά. σ. 332, 1496
β) Σηστέρτιοι καί άσσάρια, εμ. τόπος Φαυστίνας καί
δπ. τόπος Μ. Αύρηλίου (R. I. C. ε. ά. σ. 351, άρ.

1720 - 1724) γ) Δηνάριον, 202/210 μ X. Έμ. Σεπτίμιος 
Σεβήρος (R. I. C. IV, 200) δπ. Ιουλία Δόμνα 
(R.I.C. 538), ρ. r. franks, F. M.R.D. IV,, 1148, 694. 
Τά άνωτέρω άναφερόμενα παραδείγματα διφυών τύ
πων άποτελοΰν μέρος μιας μακράς σειράς τοιοότων 
νομισμάτων.

3 max Wegner, Die Herrscherbildnisse in Anto- 
ninischer Zeit, σ. 68.

4 R.I.C. Ill, σ. 267 καί 368.
5 B.M.C. IV, εισαγωγή σ. CXIII.
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