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E. Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ





μαϊκῶν νομισμάτων σὲ βυζαντινὰ νομισματικὰ
εὑρήματα βλ. Πέννα 1996, 200, σημ. 17−19. Bλ.
ἐπίσης Hahn 1996, 446, σημ. 136.

1. Συνολικὰ βρέθηκαν 122 νομίσματα. Ἀπὸ
αὐτὰ πέντε (N118−122) εἶναι τελείως ἐφθαρμένα
καὶ ἀδιάγνωστα. 

2.. Γιὰ τὴ διείσδυση ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἢ ρω−

Τὰ 117 ἀναγνωρίσιμα νομίσματα τὰ ὁποῖα βρέθηκαν κατὰ τὶς ἀνασκαφικὲς ἔρευνες
στὸν Ἅγ. Γεώργιο στὸ Βουνὸ Κυθήρων1 καλύπτουν εὐρὺ χρονολογικὸ φάσμα μὲ

μεγάλα ὡστόσο κενὰ ἀνάμεσα στὶς διάφορες περιόδους. Εἰδικότερα, τὰ συγκεκριμένα
νομίσματα μὲ βάση τὴ χρονολογία τους μποροῦν νὰ χωριστοῦν σὲ τέσσερις κύριες
κατηγορίες: α) Βυζαντινὰ νομίσματα (N4−35), β) Νομίσματα Λατινοκρατίας, καθὼς
καὶ νομίσματα Δυτικῶν κρατῶν καὶ βασιλείων (N36−57), γ) Ὀθωμανικὰ νομίσματα (I,
N58−83) καὶ δ) Νομίσματα τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους (N84−117). 

Στὴν παραπάνω ὁμαδοποίηση δὲν συμπεριλαμβάνονται τὸ χάλκινο νόμισμα τῆς
Λακεδαίμονος (I, N1), καθὼς καὶ τὰ δύο ρωμαϊκά (I, N2−3), δηλαδὴ τὸ δηνάριο τοῦ καί−
σαρος Γέτα καὶ τὸ χάλκινο νόμισμα αὐτοκρατορικῶν χρόνων ἀπροσδιόριστης ἑλλη−
νικῆς πόλεως. Ἡ μείωση τοῦ πετάλου καὶ ἡ ἐξαιρετικὴ φθορὰ τῶν συγκεκριμένων
κοπῶν λόγω παρατεταμένης κυκλοφορίας ὑποδηλώνουν ὅτι πιθανότατα ἡ διείσδυσή
τους στὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου συντελέστηκε σὲ πολὺ μεταγενέστερους, ἴσως
κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους2.

Ἀπὸ τὴν ἴδια ἀνασκαφὴ προέρχονται ἐπίσης καὶ πέντε σφραγίδες, δύο ἀπὸ τὶς
ὁποῖες εἶναι τελείως ἐφθαρμένες καὶ ἀδιάγνωστες, καθὼς καὶ δύο ἄπαιστα πέταλα
μολύβδινων σφραγίδων (Σφρ1−7). Σπάνιο ἀνασκαφικὸ εὕρημα ἀποτελεῖ ἡ χρυσὴ
σφραγίδα τοῦ αὐτοκράτορα Ἀλεξίου A΄ Κομνηνοῦ (1081−1118), ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες δύο
ἀναγνώσιμες μολύβδινες σφραγίδες, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ ὀνόματα τῶν κατόχων
τους καὶ κυρίως τὴ χρονολόγησή τους, δίνουν πολύτιμες πληροφορίες γιὰ τὴν ἱστορία
τῆς περιοχῆς καὶ γενικότερα γιὰ τὸ νησὶ τῶν Κυθήρων. Ἡ μία χρονολογεῖται στὸν 8ο
αἰώνα καὶ ἀνήκει στὸν ἀξιωματοῦχο Βαάνη Πόμπη, ἐνῶ ὁ κάτοχος τῆς δεύτερης μο−
λύβδινης σφραγίδας, ἡ ὁποία χρονολογεῖται στὰ τέλη τοῦ 11ου ἢ στὶς ἀρχὲς 12ου
αἰώνα, ὁ Ἰωάννης ποιμὴν Κυθύρων (sic), εἶναι ἄγνωστος ἀπὸ ἄλλες πηγές. 

1. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Στὴν κατηγορία αὐτὴ ἀνήκουν 32 χάλκινα νομίσματα, τὰ ὁποῖα χρονολογοῦνται ἀπὸ
τὸν 4ο μέχρι καὶ τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 9ου αἰώνα. Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ ποσοτικὴ



422 ΒΑΣΩΣ ΠΕΝΝΑ

κατόπιν προτροπῆς τῆς ἀγαπητῆς συναδέλφου
Ἰφιγένειας Δεκουλάκου, τὸ 1993, ὅταν γιὰ πρώτη
φορὰ ἐπισκέφθηκα τὰ Kύθηρα. Ὁ συνάδελφος
κ. Ἄρης Tσαραβόπουλος, ἐνόψει ἐπανέκθεσης
τοῦ ἀρχαιολογικοῦ Mουσείου Kυθήρων, ἐκπονεῖ
συστηματικὴ καταγραφὴ τῶν νομισμάτων αὐ −
τῶν.

3. Herrin 1972, 43. Γιὰ μιὰ ἐμπεριστατωμένη
ἱστορία τῶν Kυθήρων κατὰ τὴ βυζαντινὴ πε−
ρίοδο βλ. Mαλτέζου 1997, 305−310, ὅπου καὶ
προγενέστερη λεπτομερὴς βιβλιογραφία. 

4. Tὰ νομίσματα αὐτὰ εἶναι πρὸς τὸ παρὸν
ἀδημοσίευτα. Eἶχα τὴν τύχη νὰ ἔχω μιὰ πρώτη
προσωπικὴ ἐξέταση αὐτῶν τῶν νομισμάτων,

ὑπεροχὴ τῶν ἐκδόσεων τοῦ 7ου αἰώνα καὶ εἰδικότερα τῶν αὐτοκρατόρων Ἡρακλείου
(610−641) καὶ Κώνσταντος B΄ (641−668). Ὁ ἀναλυτικότερος σχολιασμὸς τῆς χρονολογικῆς
κατανομῆς τῶν βυζαντινῶν νομισμάτων ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου στὸ
Βουνὸ ὁδηγεῖ σὲ σειρὰ παρατηρήσεων ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἱστορικὴ πορεία τοῦ τόπου
κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους. 

Ἡ αὐλαία ἀνοίγει μὲ τρεῖς κοπὲς τοῦ τέλους τοῦ 4ου αἰώνα, ἐνῶ ὁ 5ος καὶ 6ος
αἰώνας ἀντιπροσωπεύονται μὲ ἑπτὰ κοπές. Χαρακτηριστικὴ ὡστόσο εἶναι ἡ ἀπουσία
νομισμάτων τῆς περιόδου 527−582, τὰ ὁποῖα γνώρισαν εὐρεία κυκλοφορία καὶ τὰ
ὁποῖα βρίσκονται ἄφθονα σὲ ἀνασκαφὲς ἄλλων περιοχῶν τοῦ ἑλλαδικοῦ, τοῦ βαλ−
κανικοῦ καὶ τοῦ μικρασιατικοῦ χώρου. Εἰδικὴ ἀναφορὰ πρέπει νὰ γίνει στὴν ἀπουσία
κοπῶν τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ A΄ (527−565), στὰ χρόνια της μακρᾶς βασιλείας
τοῦ ὁποίου ὁ δείκτης κυκλοφορίας νομισμάτων ἦταν ἰδιαίτερα ὑψηλός, ἀπόρροια
προφανῶς τῆς ἀνανεωτικῆς πολιτικῆς του σὲ δημοσιονομικό, διοικητικὸ καὶ στρα−
τιωτικὸ ἐπίπεδο. Ἄλλωστε, ὁ Ἰουστινιανὸς A΄ ἐγκαινίασε ἕνα κολοσσιαῖο ἀνοικοδο−
μητικὸ ἔργο στὶς ἐπαρχίες, γεγονὸς ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀνάκαμψη τῶν
ἐπαρχιακῶν πόλεων καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς διακίνησης τῶν νομισμάτων. Ὡστόσο, ἡ
ἀπουσία νομισμάτων τοῦ Ἰουστινιανοῦ A΄ καὶ γενικότερα ὁ μικρὸς ἀριθμὸς νομι−
σμάτων τοῦ 6ου αἰώνα στὰ ἀνασκαφικὰ εὑρήματα τῆς περιοχῆς τοῦ Ἁγ. Γεωργίου
στὸ Βουνό, εἶναι δύο στοιχεῖα τὰ ὁποῖα ὑπαινίσσονται ὅτι ὁ συγκεκριμένος τόπος
δὲν ἀποτελοῦσε ζωτικὸ πυρήνα τοῦ νησιοῦ κατὰ τὴν περίοδο αὐτή. Στὸ σημεῖο αὐτὸ
ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ νομισματικὴ μαρτυρία ἀπὸ τὸν Ἅγ. Γεώργιο στὸ Βουνὸ
προσομοιάζει μὲ αὐτὴ ἀπὸ τὴν περιοχὴ Καστρί 3. Ἀντίθετα, τὰ νομισματικὰ εὑρήματα
τοῦ 6ου αἰώνα, τὰ ὁποῖα φυλάσσονται στὸ ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Κυθήρων καὶ τὰ
ὁποῖα ἔχουν βρεθεῖ σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ νησιοῦ, ὑποδηλώνουν συστηματικὴ καὶ
ἐκτεταμένη χρήση νομισμάτων σὲ ἄλλες περιοχὲς τῶν Κυθήρων κατὰ τὴ συγκεκριμένη
περίοδο4.

Οἱ εἴκοσι νομισματικὲς ἐκδόσεις τῶν δύο πρώτων αὐτοκρατόρων τῆς δυναστείας
τοῦ Ἡρακλείου μαρτυροῦν χρήση τῆς δυσπρόσιτης καὶ καλὰ προφυλαγμένης θέσης
τοῦ Ἁγ. Γεωργίου στὸ Βουνό. Ἡ διείσδυση νομισμάτων τοῦ 7ου αἰώνα στὴν περιοχὴ
δὲν φαίνεται ὡστόσο νὰ ἔχει κανονικοὺς ρυθμούς. Πιὸ συγκεκριμένα, ἀπὸ τὶς δέκα
κοπὲς τοῦ Ἡρακλείου (610−641) ἕξι καλύπτουν τὴν περίοδο 612/613−617/618, μία τὴν



8. Hendy 1985, 498−499.
9. Γιὰ νομισματικὰ εὑρήματα τοῦ 7ου αἰώνα

ἀπὸ τὴν M. Ἀσία βλ. Morrisson 2002, 956−957 καὶ
διαγράμματα 6.1, 6.2, 6.7, 6.8.

5. Dagron 2002, 397−401. Bλ. ἐπίσης Oiko −
nomides 2002, 980−990 καὶ Laiou 2002, 1145−1147.

6. Morrisson 2002, 954−995.
7. Grierson 1982, 103−106. Ηendy 1985, 414−420.

Morrisson 2002, 929.
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περίοδο 631/632 καὶ τρεῖς τὴν περίοδο 639/640. Παρομοίως, ἀπὸ τὶς δέκα κοπὲς τοῦ
Κώνσταντος B΄ (641−668), μία ἀνήκει στὴν περίοδο 643/644, ὀκτὼ στὴν περίοδο
651/652−656/657 καὶ μία χρονολογεῖται τὸ 668. 

Τὰ χρονικὰ κενὰ ποὺ παρατηροῦνται ἀνάμεσα στὶς κοπὲς τοῦ 7ου αἰώνα ἀπὸ
τὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου στὸ Βουνὸ δὲν θὰ πρέπει βέβαια νὰ μᾶς ξενίζουν. Τὰ
χρόνια τῆς βασιλείας τῶν δύο παραπάνω αὐτοκρατόρων ἦταν δύσκολα γιὰ τὴ βυ−
ζαντινὴ αὐτοκρατορία. Οἱ ἐχθρικὲς ἐπιθέσεις τῶν Ἀβαροσλάβων καὶ τῶν Περσῶν
στὰ χρόνια του Ἡρακλείου, καθὼς καὶ τῶν Ἀράβων στὰ χρόνια του Κώνσταντος B΄
εἶχαν σοβαρότατες οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις στὴν αὐτοκρατορία. Ἐπὶ πλέον παρά−
γοντες, ὅπως ἡ ἐδαφικὴ συρρίκνωση τῆς αὐτοκρατορίας, ἡ γενικὴ ἀνασφάλεια καὶ ἡ
δυσκολία μετακίνησης στοὺς χερσαίους καὶ θαλάσσιους δρόμους, ὁ οἰκονομικὸς καὶ
ἀστικὸς μαρασμὸς τῶν πόλεων, γεγονὸς ποὺ μαρτυρεῖται ἤδη ἀπὸ τὸ δεύτερο μισὸ
τοῦ 6ου αἰώνα5, ἡ ἔλλειψη ἐργατικοῦ δυναμικοῦ στὴν ὕπαιθρο μὲ ἀποτέλεσμα τὴν
πτώση τῆς παραγωγῆς, ἡ ἐξασθένηση τῆς ἐμπορικῆς δραστηριότητας, ἡ μείωση τῆς
νομισματικῆς παραγωγῆς6, εἶχαν τὸ δικό τους μερίδιο στοὺς βραδεῖς ρυθμοὺς τῆς
κυκλοφορίας τῶν νομισμάτων, κυρίως τῶν χάλκινων, στὶς ἐπαρχίες7. Ἐνδεικτικὸ εἶναι
τὸ γεγονὸς ὅτι κατὰ τὴν περίοδο 615−622 ἡ παραγωγὴ τῶν χάλκινων κοπῶν μειώθηκε,
ἐνῶ ἀπὸ τὸ 615/616 τὸ βάρος τοῦ φόλλι ἐλλατώθηκε ἀπὸ περίπου 14.5 γρ. σὲ 9.5
γρ.8 Ἐπὶ πλέον, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 7ου αἰώνα σημαντικὲς ποσότητες νομισμάτων
διοχετεύονταν ἀπευθείας στὸν στρατό, γιὰ πληρωμὲς μισθῶν καὶ γιὰ τὴν κάλυψη
ἐξόδων ἀνεφοδιασμοῦ. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶχε πιθανότατα ὡς ἐπακόλουθο τὸν γε−
ωγραφικὸ περιορισμὸ τῆς διακίνησης τῶν νομισμάτων, δεδομένου ὅτι τὰ βυζαντινὰ
νομίσματα κινήθηκαν μὲ συστηματικότερο τρόπο στὶς ἐμπόλεμες περιοχές, ἰδιαίτερα
στὴ M. Ἀσία9.

Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, εὔκολα μποροῦν νὰ αἰτιολογηθοῦν τὰ χρονικὰ κενὰ
τῶν νομισμάτων τοῦ Ἡρακλείου καὶ τοῦ Κώνσταντος B΄ ἀπὸ τὸν Ἅγ. Γεώργιο στὸ
Βουνό. Ὡστόσο, ἡ ἐμφανὴς ὑπεροχὴ ὁρισμένων νομισματικῶν τύπων μὲ χρονικὴ συ−
νάφεια ὑπαινίσσεται ὅτι σὲ ὁρισμένες στιγμὲς ἡ διείσδυση νομισμάτων στὸν συγκε−
κριμένο τόπο ἔγινε μὲ συστηματικότερο τρόπο. 

Μὲ βάση τὸ νομισματικὸ ὑλικὸ τῆς ἀνασκαφῆς στὸν Ἅγ. Γεώργιο στὸ Βουνό, ἡ
χρήση τοῦ τόπου φαίνεται ὅτι ἄρχισε στὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 7ου αἰώνα. Πιθα−
νότατα, στὰ πρῶτα χρόνια της βασιλείας τοῦ Ἡρακλείου κάτοικοι τοῦ νησιοῦ, οἱ
ὁποῖοι διέμεναν σὲ παραθαλάσσιες ἢ πεδινὲς περιοχές, ἐπέλεξαν νὰ μετακινηθοῦν
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στὴ Συρία, Παλαιστίνη καὶ Aἴγυπτο, ἡ ὁποία εἶχε
ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ὁδηγηθοῦν χιλιάδες κάτοικοι
τῶν περιοχῶν στὴν αἰχμαλωσία καὶ ἐπὶ πλέον
νὰ ἁρπαγεῖ ὁ Tίμιος Σταυρὸς ἀπὸ τὰ Ἱεροσό−
λυμα βλ. Στράτος 1965, 248−293. Γενικὰ γιὰ τὴν
περίοδο βλ. Haldon 1990/1993.

13. Ἀβραμέα 1996, 11−25. Bλ. ἐπίσης Avraméa
1997, 99.

10. Ἐνδεικτικὰ βλ. Avraméa 1997, 74−75 καὶ
79−80. Lemerle 1986, 130. Malamut 1988, 67−68, 105
καὶ 156−158. Metcalf 1962, 14−23. Metcalf 1991, 140−
148. Touratsoglou 2006α, 327−330 καὶ Touratsoglou
2006β, 95−101. Βλ. ἐπίσης Morrisson κ.ἄ. 2006.

11. Trombley 2001, 137−138. Nikolaou 2004, 295−
296. Mονιάρος 1995−6, 285−302.

12. Γιὰ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς περιόδου
καὶ εἰδικότερα γιὰ τὴν προέλαση τῶν Περσῶν

στὴ δυσπρόσιτη περιοχὴ τοῦ Βουνοῦ, ἕνα φαινόμενο τὸ ὁποῖο συναντᾶται τὴν πε−
ρίοδο αὐτὴ σὲ ὅλο σχεδὸν τὸν νησιωτικὸ χῶρο καὶ ὄχι μόνον. Μετακινήσεις τέτοιου
εἴδους, καθὼς καὶ ἀποκρύψεις νομισματικῶν θησαυρῶν τῆς περιόδου ἔχουν κυρίως
ἀποδοθεῖ στὶς θαλάσσιες ἐπιδρομὲς τῶν Σλάβων10. Ἡ θεωρία αὐτὴ σήμερα ἀντιμε−
τωπίζεται μὲ σκεπτικισμὸ καὶ ἴσως τὰ αἴτια τῶν μετακινήσεων θὰ πρέπει νὰ ἀντι−
κατοπτρίζουν τὴ γενικότερη χαώδη κατάσταση — πολιτική, οἰκονομική, στρατιωτικὴ —
στὴν ὁποία βρισκόταν ἡ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία11. Ἐπὶ πλέον, τὸ 614 οἱ Πέρσες κα−
τέλαβαν τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τὸ 616 ἄλλες σημαντικὲς παραλιακὲς πόλεις τῆς Αἰγύπτου,
ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες καὶ αὐτὴν τὴν Ἀλεξάνδρεια12. Στὴ συνέχεια οἱ Πέρσες προχώ−
ρησαν στὴν Ἄνω Αἴγυπτο καὶ μέσα σὲ τέσσερα περίπου χρόνια (620) κατάφεραν νὰ
ὁλοκληρώσουν τὴν κατάκτηση τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Λιβύης. Χωρὶς ἀμφιβολία, ἡ ἀπώ−
λεια τῆς Αἰγύπτου σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ τὰ γενικότερα προβλήματα ποὺ ἀναφέρ−
θηκαν παραπάνω, καθὼς καὶ μὲ τὴν ἀβαροσλαβικὴ ἀπειλὴ ἡ ὁποία εἶχε ἤδη ξεσπάσει
στὴ βόρεια χερσόνησο τοῦ Αἵμου, προκάλεσε τρόμο στοὺς ὑπηκόους τῆς αὐτοκρα−
τορίας καὶ τοὺς ἀνάγκασε νὰ μετακομίσουν σὲ ἀσφαλέστερες περιοχὲς τῆς πατρίδας
τους. Μὲ βάση τὰ παραπάνω γεγονότα, τὰ ἕξι νομίσματα τοῦ Ἡρακλείου τῆς πε−
ριόδου 612/61−617/618, ἴσως προσδιορίζουν σαφέστερα τὸ χρονικὸ πλαίσιο τῆς με−
τακίνησης κατοίκων τῶν Κυθήρων στὴν περιοχὴ τοῦ Βουνοῦ. 

Ἡ ἀπουσία, ἀπὸ τὸ ἀνασκαφικὸ ὑλικὸ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου νομισμάτων τοῦ Ἡρα−
κλείου τῆς περιόδου 617/618−631/632 ἔχει ἤδη σχολιαστεῖ. Οἱ τρεῖς φόλλεις ἀπὸ τὴν
περίοδο 639/640 ἀνήκουν στὴν τελευταία φάση τῆς βασιλείας τοῦ συγκεκριμένου
αὐτοκράτορα, ἡ ὁποία ἦταν ὀλέθρια γιὰ τὸ μέλλον τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας.
Ἡ ἀραβικὴ ἐπέλαση στὴν Αἴγυπτο ἔπληξε καίρια το γόητρο τοῦ Βυζαντίου καὶ ἡ μία
πόλη μετὰ τὴν ἄλλη ἔπεφτε στὰ χέρια τῶν μωαμεθανικῶν στρατευμάτων. Μολυ−
βδόβουλλα τοῦ πρώτου μισοῦ τοῦ 7ου αἰώνα, τὰ ὁποῖα ἔχουν βρεθεῖ σὲ νησιὰ τοῦ
Ἀργολικοῦ κόλπου καὶ τὰ ὁποῖα ἀνῆκαν σὲ ἀξιωματούχους τῆς ἐπαρχιακῆς διοίκη−
σης13, φανερώνουν προσπάθεια τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας γιὰ ἀνασυγκρότηση τοῦ θα−
λάσσιου ἀμυντικοῦ συστήματος τῆς αὐτοκρατορίας. Ἡ ἔλλειψη γραπτῶν πηγῶν
δυσχεραίνει τὴν ἔρευνα ἀναφορικὰ μὲ τὸν ἀκριβὴ χρονικὸ προσδιορισμὸ καὶ τὴν
ὀργάνωση αὐτῆς τῆς ἀνασυγκρότησης. Ἐντάσσεται ἄραγε ἡ διαδικασία αὐτὴ στὴν
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περίοδο προετοιμασίας τῆς ἐκστρατείας κατὰ τῶν Περσῶν (620−622), στὸ πλαίσιο
δηλαδὴ ἀνασυγ κρότησης τοῦ στρατοῦ καὶ ἐνίσχυσης τοῦ στόλου γιὰ ἀσφαλὴ ναυ−
σιπλοΐα καὶ ἐγγύηση τῆς ἄμυνας τῆς πρωτεύουσας ἢ ἀποτελοῦσε μέρος τῆς προ−
σπάθειας τοῦ αὐτοκράτορα γιὰ ἀνασύνταξη καὶ ἀναδιοργάνωση τῆς αὐτοκρατορίας,
μετὰ τὸ πέρας τῶν περσικῶν πολέμων τὸ 629/630, μὲ βάση τὶς ἐμπειρίες ποὺ ἀπε−
κόμισε τὴν περίοδο τῶν ἀβαροσλαβικῶν καὶ περσικῶν πολέμων;  Ἢ ἀκόμη ἀντικα−
τοπτρίζει μιὰ προληπτικὴ πράξη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς δυναμικῆς καὶ ἐξαιρετικὰ
καταστροφικῆς ἐμφάνισης τῶν Ἀράβων στὸ ἱστορικὸ προσκήνιο τῆς Μεσογείου14;
Μὲ ἀφετηρία τὶς παραπάνω χρονολογίες θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ προτείνει προκα−
ταρκτικὰ ὅτι ἡ ἀνασυγκρότηση τοῦ θαλάσσιου ἀμυντικοῦ συστήματος τῆς αὐτο−
κρατορίας ἔγινε σταδιακά, μὲ ὁδηγὸ τὶς ἑκάστοτε ἀνάγκες, ὅπως αὐτὲς διαμορφώ−
θηκαν κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῶν γεγονότων τῆς κάθε περιόδου.

Τὰ Κύθηρα, πάνω στὸν θαλάσσιο δρόμο ποὺ ὁδηγοῦσε ἀπὸ τὴ Ρώμη στὰ Ἱερο−
σόλυμα15, πιθανὸν συμπεριελήφθησαν στὸ δίκτυο τῶν νησιῶν ποὺ θὰ μποροῦσαν
νὰ συμβάλουν στὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ θαλάσσιου ἀμυντικοῦ συστήματος. Ἡ
νομισματικὴ μαρτυρία ἀπὸ τὶς ἀνασκαφὲς στὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου στὸ Βουνὸ
ὑποδηλώνει ὅτι ἡ ἔνταξη τοῦ νησιοῦ στὸ παραπάνω σύστημα πιθανὸν νὰ ἔγινε τὴν
περίοδο τῆς ἀραβικῆς ἐπέλασης στὴν Αἴγυπτο (639−642). Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο,
τὰ τρία χάλκινα νομίσματα τοῦ Ἡρακλείου τῆς περιόδου 639/640 θὰ μποροῦσαν
νὰ ἔχουν φθάσει στὴ συγκεκριμένη περιοχὴ καὶ λίγο ἀργότερα ἀπὸ τὴ χρονολογία
κοπῆς τους, δηλαδὴ στὰ πρῶτα χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ Κώνσταντος B΄. Ὁ συγκε−
κριμένος αὐτοκράτορας φαίνεται ὅτι δημιούργησε νέους ναυτικοὺς σταθμοὺς κυρίως
σὲ περιοχὲς ποὺ βρίσκονταν σὲ ἐμπορικοὺς ἢ στρατιωτικοὺς θαλάσ σιους δρόμους16.
Τὰ Κύθηρα καὶ εἰδικότερα ἡ στρατηγικὴ θέση τοῦ Βουνοῦ, πιθανὸν νὰ ἐντάχθηκε στὸ
παραπάνω σχέδιο.

Ἡ ἀνεύρεση δέκα χάλκινων νομισμάτων τοῦ Κώνσταντος B΄, κυρίως τῆς περιόδου
651/652−656/657, κατὰ τὴν ὁποία ὁ ἀραβικὸς στόλος μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἄξιο ἡγεμόνα
Μαυΐα ἐπιχειροῦσε ἐπικίνδυνες καὶ καταστροφικὲς θαλάσσιες ἐπιδρομὲς ἐναντίον
τῶν βυζαντινῶν νησιῶν στὰ μικρασιατικὰ παράλια, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῆς Κύπρου
καὶ τῆς Κρήτης17, φανερώνει ὅτι τὰ Κύθηρα καὶ εἰδικότερα ἡ θέση τοῦ Ἁγ. Γεωργίου
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στὸ Βουνό, συνέχισε νὰ ἀποτελεῖ ἕνα ἀσφαλὲς ἀμυντικὸ πέρασμα καὶ νὰ προσελκύει
τὸ ἐνδιαφέρον τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας σὲ δύσκολες γιὰ τὴν αὐτοκρατορία περιό−
δους.

Ἡ περιοχὴ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου στὴ διάρκεια τοῦ 7ου αἰώνα ἀποτέλεσε νευραλγικὸ
σημεῖο γιὰ τὴν ἱστορία τῶν Κυθήρων. Ἀρχικά, στὴν πρώτη δεκαετία τῆς βασιλείας
τοῦ Ἡρακλείου, ὅπως ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ, πιθανὸν ἔγινε τόπος ἐγκατάστασης κα−
τοίκων τοῦ νησιοῦ καὶ λίγο ἀργότερα πιθανὸν ἐντάχθηκε σὲ ἕνα ὀργανωμένο σύ−
στημα ἄμυνας τῶν θαλασσίων δρόμων τῆς αὐτοκρατορίας. Εἶναι δύσκολο νὰ
ἐντοπιστεῖ ὁ ἀρχικὸς τόπος διαμονῆς τῶν ἀνθρώπων ποὺ μετακινήθηκαν στὴν πε−
ριοχή. Δύσκολο εἶναι ἐπίσης νὰ ἰχνηλατηθεῖ ἡ κοινωνικὴ ἢ ἐπαγγελματική τους ταυ−
τότητα καὶ ἀκόμη νὰ σκιαγραφηθοῦν οἱ συνθῆκες ζωῆς τους στὸ νέο περιβάλλον.
Ἐρωτηματικὰ ἐπίσης προκύπτουν γιὰ τὸ διάστημα παραμονῆς τους στὸ μέρος,
καθὼς καὶ γιὰ τὸ πόσο ἐνεπλάκησαν ἐπίσημα στὴν ἐπιτήρηση τοῦ τόπου.

Ἡ μεταγενέστερη ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου σώζει ψηφιδωτὸ δάπεδο, πιθανὸν
ἔργο τοπικῶν τεχνιτῶν, μὲ σκηνὲς κυνηγίου, τὸ ὁποῖο χρονολογεῖται στὸν 7ο αἰώνα18.
Ὁ χαρακτήρας τοῦ ἀρχικοῦ κτίσματος παραμένει προβληματικός. Παραστάσεις κυ−
νηγίου, οἱ ὁποῖες, σύμφωνα μὲ τὶς χριστιανικὲς ἀντιλήψεις, παρέπεμπαν στὴ νίκη
τοῦ καλοῦ (ὁ κυνηγὸς) ἐπὶ τοῦ κακοῦ (θήραμα), στὴ νίκη δηλαδὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ
τῆς εἰδωλολατρίας, ἀποτελοῦσαν ἕνα ἀρκετὰ συνηθισμένο θέμα γιὰ τὴ διακόσμηση
ψηφιδωτῶν δαπέδων πρωτοβυζαντινῶν ἐκκλησιῶν τοῦ 4ου, 5ου καὶ τῶν ἀρχῶν
τοῦ 6ου αἰώνα19. Ὡστόσο, ἡ ἐπιλογὴ τῆς σκηνῆς κυνηγίου στὸ ψηφιδωτὸ δάπεδο
τοῦ Βουνοῦ, τὸ ὁποῖο χρονολογεῖται σὲ μία περίοδο κατὰ τὴν ὁποία ὁ χριστιανισμός,
παρὰ τὶς δογματικὲς ἀντιπαλότητες ποὺ ὑπῆρχαν ἀκόμη, εἶχε καλὰ παγιωθεῖ, δὲν
παραπέμπει ἀναγκαστικὰ σὲ ἐκκλησιαστικὸ οἰκοδόμημα. Ἔτσι, ὁρισμένοι μελετητὲς
δίνουν καθαρὰ κοσμικὸ χαρακτήρα στὴν παράσταση καὶ διακρίνουν μία σχετικὰ
πλούσια τοπικὴ κοινωνία στὴν περιοχὴ κατὰ τὸν 7ο αἰώνα20. Τὰ νομισματικὰ εὑρή−
ματα τῆς περιόδου δὲν μποροῦν βέβαια νὰ ἐπιβεβαιώσουν τὴν παραπάνω ἄποψη,
ἀλλὰ ὅπως ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ ἡ διακίνηση τῶν νομισμάτων στὴ διάρκεια τοῦ 7ου
αἰώνα γίνεται μὲ ἀργοὺς ρυθμοὺς καὶ κρύβει ἀρκετὲς ἰδιομορφίες, οἱ ὁποῖες προ−
φανῶς ἐπηρέασαν καὶ τὶς καταναλωτικὲς συνήθειες τῶν ἀνθρώπων. 

Τὸ τελευταῖο χρονολογικὰ βυζαντινὸ νόμισμα ποὺ βρέθηκε στὶς ἀνασκαφὲς
στὸν Ἅγ. Γεώργιο εἶναι ἕνας φόλλις τοῦ Λέοντος E΄ (813−820) τοῦ νομισματοκοπείου
Συρακουσῶν. Ἡ ἀπουσία νομισμάτων γιὰ περίπου ἑκατὸν πενήντα χρόνια δυσκο−
λεύει τὴν ἔνταξη τοῦ συγκεκριμένου εὑρήματος στὸ ἱστορικὸ πλαίσιο τῆς περιοχῆς.
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ 8ος καὶ ἐν μέρει ὁ 9ος αἰώνας εἶναι ἰσχνοὶ σὲ νομισματικὰ εὑρή−
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ματα σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, γεγονὸς ποὺ ἔχει προκαλέσει
μακροχρόνιες καὶ ποικίλες συζητήσεις, ἀναφορικὰ μὲ τὰ αἴτια συρρίκνωσης τῆς νο−
μισματικῆς κυκλοφορίας21. Ὡστόσο, τὰ χάλκινα νομίσματα τοῦ συγκεκριμένου αὐτο−
κράτορα, ἂν καὶ ἀρκετὰ σπάνια, βρίσκονται συχνὰ στὸν νησιωτικὸ χῶρο22, γεγονὸς
ποὺ ὑπαινίσσεται ὅτι κατὰ τὴν περίοδο τῆς βασιλείας του δημιουργήθηκαν προϋ−
ποθέσεις ἀνάκαμψης τῆς κυκλοφορίας τῶν νομισμάτων. Ἡ ἐπαναφορὰ τῆς εἰκονο−
μαχίας καὶ ἡ ἀποστολὴ νέων ὁμοϊδεατῶν ἀξιωματούχων σὲ θέσεις τῆς ἐπαρχιακῆς
διοίκησης πιθανὸν νὰ ἀποτελοῦν μία πτυχὴ αὐτῆς τῆς ἀνάκαμψης, ἡ ὁποία ὡστόσο
φαίνεται ὅτι εἶχε ἤδη ἀρχίσει ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Νικηφόρου A’ (802−
810), ὡς ἀποτέλεσμα πιθανότατα τῆς οἰκονομικῆς καὶ διοικητικῆς του πολιτικῆς23. Τὸ
γεγονὸς βέβαια, ὅτι τὸ μεμονωμένο αὐτὸ νομισματικὸ εὕρημα ἀπὸ τὸν Ἅγ. Γεώργιο
στὸ Βουνὸ ἀνήκει σὲ δυτικὸ νομισματοκοπεῖο πιθανὸν νὰ ὑποδηλώνει ὅτι ὁ κάτοχός
του ἦταν ταξιδιώτης ἀπὸ τὴ Δύση, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τὸν μικρὸ οἰκισμό.

Ἡ ἀνεύρεση νομίσματος τοῦ Λέοντος E΄ στὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου στὸ Βουνό,
ὅπως ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ, δύσκολα μπορεῖ νὰ ἑρμηνευτεῖ. Ὁ τόπος, μὲ βάση τὰ ἀνα−
σκαφικὰ δεδομένα, παρουσιάζεται ἐρειπωμένος ἤδη ἀπὸ τὸ τρίτο τέταρτο τοῦ 7ου
αἰώνα καὶ ἡ εἰκόνα ποὺ διαθέτουμε γενικότερα γιὰ τὸ νησὶ τῶν Κυθήρων κατὰ τὸν
8ο καὶ 9ο αἰώνα εἶναι εἰκόνα ἐγκατάλειψης λόγω τῶν ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν24. 

Τὸ μολυβδόβουλλο τοῦ Βαάνη Πόμπη ἀπὸ Ἐπάρχων (ΣΦP1, πίν. 3)25, τὸ ὁποῖο
χρονολογεῖται στὸ α΄ μισὸ τοῦ 8ου αἰώνα ἀνοίγει ὡστόσο νέες προοπτικὲς στὴν
μελέτη τῶν βυζαντινῶν Κυθήρων. Ἕνα δεύτερο γνωστὸ μολυβδόβουλλο τοῦ Βαάνη
Πόμπη μὲ τὸν ἴδιο τίτλο βρίσκεται στὴ συλλογὴ τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν,
μὲ ἄγνωστη προέλευση. Τὸ οἰκογενειακὸ ὄνομα Πόμπης εἶναι ἄγνωστο ἀπὸ ἄλλες
πηγὲς ἐνῶ τὸ ἐξίσου ἀσυνήθιστο ὄνομα Βαάνης ἀναγράφεται σὲ δύο ἀκόμη γνωστὰ
μολυβδόβουλλα τοῦ 8ου αἰώνα26. Ὁ τιμητικὸς τίτλος ἀπὸ ἐπάρχων συναντᾶται σὲ
ἀρκετὲς σφαγίδες τοῦ 7ου καὶ 8ου αἰώνα καὶ ἀποδίδεται σὲ χαμηλόβαθμους ἀξιω−
ματούχους οἱ ὁποῖοι συνήθως ἐπέβλεπαν τὰ δημόσια ἐργαστήρια ἢ ἦταν ὑπεύθυνοι
γιὰ τὴ συλλογὴ ἐμπορικῶν δασμῶν27. Τὸ πολύτιμο αὐτὸ ἱστορικὸ τεκμήριο φανερώνει
ὅτι ἡ περιοχὴ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου στὸ Βουνὸ δὲν εἶχε τελείως ἐγκαταλειφθεῖ καὶ ὅτι
συνέχιζαν νὰ μένουν ἐκεῖ ἄνθρωποι ἀρκετὰ σημαντικοί, οἱ ὁποῖοι διατηροῦσαν ἀλλη−
λογραφία μὲ τιτλούχους τῆς βυζαντινῆς Αὐλῆς.
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30. Ἀκόμη καὶ σὲ πολὺ μεταγενέστερες ἐπο −

Ἡ παραπάνω διαπίστωση ἔρχεται σὲ ἀντίφαση μὲ τὴ μαρτυρία τῶν νομισμάτων.
Ἡ ἀπουσία ὡστόσο νομισμάτων ἀπὸ μία περιοχὴ κατὰ τὸν 7ο, 8ο καὶ ἐν μέρει κατὰ
τὸν 9ο αἰώνα δὲν θὰ πρέπει πάντοτε νὰ συνδέεται μὲ ἐγκατάλειψη ἑνὸς τόπου.
Εἶναι γνωστό, ὅτι σὲ περιόδους οἰκονομικῆς, δημογραφικῆς καὶ πολιτικῆς κρίσης τὸ
ποσοστὸ ἀπώλειας ἀκόμη καὶ τῶν χάλκινων νομισμάτων εἶναι μικρό, ἔτσι ὥστε ἡ
πιθανότητα ἀνεύρεσής τους στὶς ἀνασκαφικὲς ἔρευνες νὰ εἶναι μικρή. Πέρα ὅμως
ἀπὸ αὐτὸν τὸ θεωρητικὸ παράγοντα, ἡ ἀπουσία νομισμάτων ἀπὸ τὴν περίοδο τῶν
λεγόμενων «σκοτεινῶν» αἰώνων πιθανότατα ὀφείλεται, ὅπως ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ,
καὶ στὴ μὴ ὁμαλὴ διακίνηση τῶν νομισμάτων κατὰ τὴ συγκεκριμένη περίοδο. Χωρὶς
ἀμφιβολία ἡ ἀνασφάλεια στὶς χερσαῖες καὶ θαλάσσιες ἐπικοινωνίες δυσκόλευε τὴν
ἀποστολὴ νομισμάτων ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη στὶς ἀπομακρυσμένες ἐπαρχίες
καὶ στὰ νησιά. Ἐπὶ πλέον, στὰ μέσα τοῦ 8ου αἰώνα, ἡ γενίκευση τοῦ ἐκχρηματισμοῦ
τῆς εἴσπραξης τοῦ φόρου28 φαίνεται ὅτι δημιούργησε περαιτέρω προβλήματα στὴ
διακίνηση τῶν νομισμάτων. Σύμφωνα μὲ τοὺς χρονογράφους τὸ 769 ὁ αὐτοκράτο−
ρας Κωνσταντῖνος E΄ (741−775), σάν «νέος Μίδας» ἐνδιαφέρθηκε νὰ μαζέψει τὰ πο−
λύτιμα μέταλλα καὶ οἱ γεωργοὶ ποὺ δὲν διέθεταν χρυσὰ νομίσματα καταστράφηκαν
γιατὶ ἀναγκάστηκαν νὰ πουλήσουν φθηνὰ τὶς σοδειές τους γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ
πληρώσουν τοὺς φόρους τους. Ἡ πρώτη αὐτὴ ἀπόπειρα πλήρους ἐκχρηματισμοῦ
τῆς κρατικῆς οἰκονομίας προφανῶς στέγνωσε τὶς ἐπαρχίες ἀπὸ ρευστὸ χρῆμα29. Ἐπὶ
πλέον, ἡ αὐτοδιάθεση τῶν κατοίκων τῶν ἐπαρχιακῶν περιοχῶν κατὰ τούς «σκοτει−
νοὺς» αἰῶνες σὲ προϊόντα διατροφῆς, ἔνδυσης καὶ γενικότερα σὲ προϊόντα καθημε−
ρινῆς ἀνάγκης προφανῶς συνέβαλε στὴ συρρίκνωση τῆς διακίνησης τοῦ βυζαντινοῦ
νομίσματος30. Δὲν θὰ πρέπει ἴσως νὰ ἀποκλείσει κανεὶς καὶ τὴν περίπτωση ἀνταλ−
λαγῶν σὲ εἶδος, ἀλλὰ καὶ τῆς χρήσης νομισμάτων παλαιοτέρων ἐποχῶν, κυρίως σὲ
μικρὲς καὶ κλειστὲς κοινωνίες31. Ἔχει ἤδη ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ διείσδυση τοῦ χάλκινου
νομίσματος τῆς Λακεδαίμονος, καθὼς καὶ τῶν δύο ρωμαϊκῶν στὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγ.
Γεωργίου πρέπει νὰ συντελέστηκε σὲ πολὺ μεταγενέστερους χρόνους, ἴσως κατὰ
τοὺς βυζαντινούς. Φθορὰ λόγω παρατεταμένης κυκλοφορίας παρατηρεῖται ἐπίσης
τόσο στὰ λιγοστὰ νομίσματα τοῦ 4ου, 5ου καὶ 6ου αἰώνα, ὅσο καὶ σὲ αὐτὰ τοῦ 7ου
αἰώνα. Εἶναι δύσκολο νὰ ἐκτιμηθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνθρώπων ποὺ κατοικοῦσαν στὴν
περιοχὴ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ἡ ἀνακύκλωση τῶν χάλκινων νομισμά−
των ποὺ εἶχαν φθάσει μέχρι ἐκεῖ κατὰ διαστήματα κάλυψαν γιὰ μεγάλο χρονικὸ
διάστημα τὶς περιορισμένες χρηματικές τους ἀνάγκες.



487. Bλ. ἐπίσης, Ince, Koukoulis, Smyth, 1987, 95−
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Τὸ χάλκινο νόμισμα τοῦ Λέοντος E΄ ἀπὸ τὸν Ἅγ. Γεώργιο στὸ Βουνὸ ἀποτελεῖ,
ὅπως ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ, τὸ τελευταῖο νομισματικὸ τεκμήριο τῆς βυζαντινῆς περιό−
δου ἀπὸ τὴν περιοχή. Ἡ ἀνεύρεσή του δὲν θὰ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ τυχαία καὶ πι−
θανότατα ὁριοθετεῖ τὸ πέρας μιᾶς ἐποχῆς γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ τόπου, ἑνὸς τόπου,
ὁ ὁποῖος στὴ δύσκολη περίοδο τῶν «σκοτεινῶν» χρόνων ἔπαιξε τὸν δικό του δια−
κριτικὸ ρόλο στὴν ἀγωνία τῆς αὐτοκρατορίας, μὲ πρωταγωνιστὲς ἀνθρώπους ἄγνω−
στους, ποὺ κατάφεραν νὰ ὀργανώσουν τὴ ζωή τους καὶ τὶς ἀνάγκες τους κάτω ἀπὸ
ἀντίξοες συνθῆκες. 

Ἡ ἀπουσία νομισμάτων ἀπὸ τοὺς ἑπόμενους αἰῶνες, οἱ ὁποῖοι γενικῶς χαρα−
κτηρίζονται ἀπὸ οἰκονομικὴ καὶ νομισματικὴ ἀνάκαμψη, εἶναι ἐνδεικτικὴ γιὰ τὴν ἐγκα−
τάλειψη τοῦ τόπου, πιθανὸν κάτω ἀπὸ τὶς συνεχεῖς καὶ καταστροφικὲς ἀραβικὲς
ἐπιδρομές, οἱ ὁποῖες ἔπληξαν τὸ νησὶ τῶν Κυθήρων τὸ 886 καὶ τὸ 92032. 

Ἡ χρυσὴ σφραγίδα τοῦ αὐτοκράτορα Ἀλεξίου A΄ (ΣΦP2, πίν. 3), καθὼς καὶ ἡ μο−
λύβδινη σφραγίδα τοῦ ποιμένος Κυθύρων (sic) Ἰωάννη΄ (ΣΦP3, πίν. 3), ἀνοίγουν και−
νούργιο κεφάλαιο στὴν ἱστορία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου στὸ Βουνό. Ἡ πλοκὴ τῆς ἱστορίας
αὐτῆς δύσκολα μπορεῖ νὰ ἀνασυσταθεῖ. Τὰ νομισματικὰ εὑρήματα ἀπὸ τὴν περιοχὴ
εἶναι ἀνύπαρκτα καὶ τὸ γεγονὸς αὐτό, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἔλλειψη γραπτῶν
πηγῶν, δημιουργεῖ εὔλογα ἐρωτηματικὰ ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἔνταξη τῆς χρυσῆς αὐτο−
κρατορικῆς σφραγίδας στὸ ἱστορικὸ περιβάλλον τοῦ συγκεκριμένου τόπου. Ἐπὶ
πλέον, ἡ προσπάθεια ἑρμηνείας τῆς ἀπουσίας νομισματικῶν εὑρημάτων τοῦ τέλους
τοῦ 11ου καὶ τοῦ 12ου αἰώνα ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου στὸ Βουνὸ προ−
σκρούει στὴν ἔλλειψη συγκριτικοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς τοῦ νησιοῦ33. 

Τὸ νησὶ τῶν Κυθήρων, ὡστόσο, κατὰ τὸν 12ο αἰώνα φαίνεται ὅτι γνώρισε στα−
διακὴ οἰκονομικὴ καὶ δημογραφικὴ ἀνάκαμψη, ἐνῶ στὴν ἱστορία τοῦ νησιοῦ ἐμπλέκο−
νται ὀνόματα σημαντικῶν βυζαντινῶν οἰκογενειῶν ἀπὸ τὴν Μονεμβασία34. Μὲ τὰ
ἐλάχιστα στοιχεῖα ποὺ διαθέτουμε εἶναι δύσκολο νὰ ἰχνηλατηθεῖ ὁ βαθμὸς ἐπίδρα−
σης αὐτῆς τῆς ἀνάκαμψης στὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου στὸ Βουνό. Ἡ χρυσὴ σφρα−
γίδα τοῦ Ἀλεξίου A΄, ἡ ὁποία συγκαταλέγεται στὰ ἀνασκαφικὰ εὑρήματα τῆς
περιοχῆς, ὁδηγεῖ ὡστόσο, σὲ κάποιες γενικὲς προκαταρκτικὲς σκέψεις. 

Ὡς γνωστό, χρυσὲς σφραγίδες χρησιμοποιοῦσαν οἱ αὐτοκράτορες γιὰ νὰ σφρα−
γίζουν ἐπίσημα ἔγγραφα, τὰ χρυσόβουλλα, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονταν σὲ παραχωρήσεις
προνομίων ἢ ἀκόμη στὴ δημοσιοποίηση σημαντικῶν διοικητικῶν ἀποφάσεων ἢ νέων
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2.20 γρ.
37. Oeconomides 2002, 1039−1050.
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1986, 40 σημ. 36 καὶ Mαλτέζου 1997, 309.

35. Grierson 1966, 239−254. Bλ. ἐπίσης, Za −
cos,Veglery 1971, 3−4. 

36. Tὸ χρυσὸ βυζαντινὸ νόμισμα, ὁ σόλιδος,
ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 10ου αἰώνα ὀνομά−
ζεται νόμισμα ἱστάμενον εἶχε θεωρητικὸ βάρος
4.55 γρ. Tὸ βάρος τῆς χρυσῆς σφραγίδας εἶναι

νόμων35. Ὡστόσο, τὸ χαμηλὸ βάρος τῆς σφραγίδας ἀπὸ τὸν Ἅγ. Γεώργιο, τὸ ὁποῖο
ἰσοδυναμεῖ μὲ μισὸ περίπου σόλιδο36, ὑποδηλώνει ὅτι αὐτὴ πιθανότατα συνόδευε
ὑποδεέστερης σημασίας ἔγγραφο, τὸ περιεχόμενο τοῦ ὁποίου θὰ παραμείνει γιὰ
πάντα ἄγνωστο. 

Ἡ πολιτικὴ τοῦ Ἀλεξίου A΄, ὅπως ἄλλωστε καὶ τῶν ὑπόλοιπων Κομνηνῶν, χαρα−
κτηρίζεται ἀπὸ ποικίλες προσπάθειες ἀναδιοργάνωσης τῆς αὐτοκρατορίας σὲ στρα−
τιωτικό, διοικητικό, οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ ἐπίπεδο. Στὸ πλαίσιο αὐτῶν τῶν προ−
σπαθειῶν ἐντάσσονται μία σειρὰ ἐκχωρήσεων κρατικῶν γαιῶν ἀπὸ τοὺς αὐτοκρά−
τορες, φορολογικὲς ἀπαλλαγὲς καὶ φορολογικὰ προνόμια σὲ ἀνώτατους λαϊκοὺς καὶ
ἐκκλησιαστικοὺς ἀξιωματούχους καὶ ἰδιαίτερα σὲ ἐκκλησιαστικὰ ἱδρύματα, ἐκκλησίες
καὶ μοναστήρια37. Θὰ μποροῦσε ἄραγε ἡ χρυσὴ σφραγίδα ἀπὸ τὸν Ἅγ. Γεώργιο νὰ
συνόδευε ἕνα ἔγγραφο παρόμοιων ἐκχωρήσεων ἢ προνομίων σὲ τοπικοὺς κοσμικοὺς
ἢ ἐκκλησιαστικοὺς παράγοντες; 

Ἡ σφραγίδα τοῦ ποιμένος Κυθύρων (sic) Ἰωάννη, ἡ ὁποία χρονολογεῖται στὴν
ἴδια περίοδο, ἴσως συνηγορεῖ γιὰ τὴν παρουσία ἐκκλησιαστικῆς – μοναστικῆς; – κοι−
νότητας στὴν περιοχή, γύρω στὰ τέλη τοῦ 11ου ἢ στὶς ἀρχὲς τοῦ 12ου αἰώνα. Ἡ ἐπέμ−
βαση τοῦ Ἀλεξίου A΄ μὲ τὴν ἀποστολὴ χρυσοβούλλου ἐγγράφου ὑπαινίσσεται ὅτι ἡ
περιοχὴ ἴσως ἦταν ἀρχικὰ δημόσια ἰδιοκτησία, γεγονὸς ποὺ ἐπιβεβαιώνει ἐπίσημη
κρατικὴ παρουσία σὲ προγενέστερες ἐποχές38. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία τῶν Κυθή−
ρων κατὰ τὴ μεσοβυζαντινὴ περίοδο εἶναι ἰδιαίτερα ἀποσπασματική. Χωρὶς ἀμφι−
βολία, ἡ μολύβδινη σφραγίδα τοῦ ποιμένος Ἰωάννη ἐμπλουτίζει τὴ γνώση μας
ἀναφορικὰ μὲ τὴν τοπικὴ ἐπισκοπὴ κατὰ τὸν 12ο αἰώνα39.

2. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ

Στὴν κατηγορία αὐτὴ ἀνήκουν εἴκοσι δύο, στὴν πλειονότητά τους χαλκάργυρα νομί−
σματα, τὰ ὁποῖα καλύπτουν τὴν περίοδο ἀπὸ τὸν 12ο μέχρι τὸν 17ο αἰ. 

Ἡ αὐλαία ἀνοίγει μὲ ἕνα δηνάριο τοῦ κόμητος Καμπανίας Thibaut (1125−1152), τὸ
ὁποῖο ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ νομισματικὸ εὕρημα τοῦ 12ου αἰώνα ἀπὸ τὴν περιοχὴ
τοῦ Ἁγ. Γεωργίου. Δυτικὰ νομίσματα τοῦ 12ου αἰώνα μαρτυροῦνται ἐπίσης ἀπὸ
ἀρκετὲς περιοχὲς τῆς Πελοποννήσου καὶ εἰδικότερα ἀπὸ τὴν Κόρινθο, ὅπου ἡ συστη−
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ματικὴ δημοσίευση τῶν ἀνασκαφικῶν νομισμάτων παρέχει μία ὁλοκληρωμένη εἰκόνα
τῶν τάσεων τῆς νομισματικῆς κυκλοφορίας σὲ διάφορες περιόδους. Ἡ διείσδυση
τῶν δυτικῶν ἐμπόρων στὰ ἐδάφη τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ καὶ ἡ ταξι−
διωτικὴ ἔξαρση πρὸς τὴν εὐρύτερη Ἀνατολή, ἀπόρροια τῶν σταυροφορικῶν ἀναζη−
τήσεων τοῦ δυτικοῦ κόσμου, διεύρυναν εἰδολογικὰ τὸ νομισματικὸ περιβάλλον τῆς
αὐτοκρατορίας.

Οἱ δύο λατινικὲς ἀπομιμήσεις τοῦ πρώτου μισοῦ τοῦ 13ου αἰώνα – τραχέα νο−
μίσματα ἀπὸ κράμα τὰ ὁποῖα ἔκοψαν οἱ λατίνοι κατακτητὲς τῆς Κωνσταντινούπολης
καὶ τὰ ὁποῖα προσομοιάζουν μὲ τὰ βυζαντινὰ τραχέα ἀπὸ κράμα τοῦ 12ου αἰώνα
–, καθὼς καὶ τὰ τέσσερα δηνάρια τορνήσια τοῦ δεύτερου μισοῦ τοῦ 13ου αἰώνα,
κοπὲς τῶν φράγκων ἡγεμόνων τῆς δυτικῆς Ἑλλάδος, φανερώνουν συχνὴ ἐπικοινωνία
τοῦ τόπου μὲ τὴ γειτονικὴ Πελοπόννησο. Ἡ εἰκόνα τῆς νομισματικῆς κυκλοφορίας,
ὅπως περιγράφεται παραπάνω, προσομοιάζει μὲ αὐτὴ ποὺ διαθέτουμε ἀπὸ τὰ
περισσότερα μέρη τῆς Πελοποννήσου καὶ τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος. Ὡστόσο, καὶ κατὰ
τὸν 13ο αἰώνα ἡ διακίνηση τοῦ νομίσματος στὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου διέπεται
ἀπὸ ἀργοὺς ρυθμούς, γεγονὸς ποὺ φανερώνει ὅτι οἱ χρηματικὲς δραστηριότητες
ἐκεῖ συνέχιζαν νὰ ἔχουν περιορισμένο καὶ στατικὸ χαρακτήρα. 

Τὴν ἴδια περίπου εἰκόνα παρουσιάζουν καὶ τὰ ὑπόλοιπα δεκατέσσερα νομισμα−
τικὰ εὑρήματα τοῦ 14ου, 15ου, 16ου καὶ 17ου αἰώνα. Ἀπὸ αὐτὰ ἐννέα εἶναι ἑνετικὰ
τορνιτσέλλι, κοπὲς ποὺ καθιερώθηκαν γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸν δόγη Andrea Dandolo
(1343−1354), γιὰ τὴν κάλυψη καθημερινῶν ἀναγκῶν στὴν περιοχὴ τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου.
Τὰ νομίσματα αὐτά, τὰ ὁποῖα κόβονταν στὴ Βενετία καὶ στὴ συνέχεια ἀποστέλλον −
ταν μὲ καράβια στὴν Ἀνατολή, ἀνάλογα μὲ τὶς ὑπάρχουσες ἀνάγκες, γνώρισαν εὐρεία
κυκλοφορία τόσο στὸν νησιωτικό, ὅσο καὶ στὸν ἠπειρωτικὸ ἑλλαδικὸ χῶρο40. Τὸ δη−
νάριο τοῦ Ἰωάννη B΄ Σικελίας (1458−1479), καθὼς καὶ τὸ quattrino τῆς Σιένας (1503), πι−
θανὸν ὑποδηλώνουν ὅτι κατὰ τὸν 15ο καὶ 16ο αἰώνα συνέχιζαν νὰ καταλήγουν
στὸν Ἅγ. Γεώργιο δυτικοὶ ταξιδιῶτες.

Τὰ ἑνετικὰ τορνετσέλλι ἀπὸ τὸν Ἅγ. Γεώργιο στὸ Βουνὸ καλύπτουν εὐρὺ χρονο−
λογικὸ φάσμα, ἀπὸ τὸν 14ο ἕως τὸν 16ο αἰώνα, μὲ μεγάλα χρονικὰ κενὰ μεταξύ τους,
κάτι ποὺ ἔχει ἤδη ἐπισημανθεῖ καὶ γιὰ προηγούμενες περιόδους, γιὰ τὶς ὁποῖες οἱ
ἱστορικὲς μαρτυρίες εἶναι ἀκόμη περισσότερο φειδωλές. Ὡς γνωστόν, τὰ Κύθηρα
στὶς ἀρχὲς τοῦ 13ου αἰώνα πέρασαν στὴ σφαίρα τῆς ἑνετικῆς ἐπιρροῆς, ἀρχικὰ μὲ
πρωταγωνιστὲς τὴν οἰκογένεια τῶν Βενιέρηδων καὶ ἀργότερα, μετὰ τὸ 1363, μὲ τὸν
ἄμεσο ἔλεγχο τῆς Βενετίας, ἕως τὸ 1797 – ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα μικρὸ διάστημα τουρκικῆς
κατοχῆς, στὰ χρόνια 1715−1718 – ὁπότε ἡ Γαληνοτάτη Δημοκρατία διαλύθηκε, κάτω
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γένεια ἔλαβε μέρος στὴν ἐπανάσταση τῶν φε−
ουδαρχῶν στὴν Kρήτη. Bλ. Herrin 1972, 50.

44. Mαλτέζου 1991Θ, 155.
45. Οἱ κάτοικοι τῆς Μονεμβασίας δὲν θέλη−

σαν νὰ μεταβοῦν στὰ Κύθηρα λόγω τῆς ἄγονης
φύσης τοῦ νησιοῦ. Ὡστόσο, δὲν ἀποκλείεται κά−
ποιοι ἀπὸ αὐτοὺς νὰ κατέληξαν στὰ Κύθηρα.
Γιὰ τὸ θέμα βλ. Μαλτέζου 1991 ΙΓ, 8−9. 

41. Γιὰ τὴν ἱστορία τῶν Κυθήρων κατὰ τὴν
περίοδο τῆς Ἑνετοκρατίας βλ. Herrin 1972, 48−51.
Bλ. ἐπίσης Μαλτέζου, 1991Θ, 151−175, Μαλτέζου,
1991 IB, 15−25 σημ. 1 καὶ Mαλτέζου 1997, 309−314.

42. Mαλτέζου 1991Θ, 154 καὶ Herrin 1972, 50.
43. Tὸ 1354 ἡ Bενετία δὲν ἱκανοποίησε αἴτημα

τῶν Bενιέρηδων καὶ δὲν ἐπέτρεψε τὴν εἰσαγωγὴ
κρητικοῦ σιταριοῦ στὰ Kύθηρα. Tὸ 1363 ἡ οἰκο−

ἀπὸ τὴν πίεση τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς τοῦ Ναπολέοντα Βοναπάρτη41. Κατὰ τὴν
περίοδο τῆς ἑνετοκρατίας ἡ περιοχὴ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου στὸ Βουνὸ συνέχισε νὰ παίζει
τὸν σιωπηλὸ καὶ διακριτικό της ρόλο στὴν ἱστορία τοῦ νησιοῦ, μολονότι στὰ μέσα
του 16ου αἰώνα ἀναγνωρίστηκε ἡ στρατηγική της θέση γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ λιμα−
νιοῦ τοῦ Αὐλαίμονος, μὲ τὴν πρόταση τοῦ Zuanne Soranzo νὰ κτιστεῖ ἐκεῖ ἕνα κάστρο,
μία πρόταση ὅμως ποὺ οὐδέποτε ὑλοποιήθηκε42. 

Ἡ ἐλλιπὴς νομισματικὴ μαρτυρία ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς τοῦ νησιοῦ δὲν ἐπιτρέπει,
ὅπως ἄλλωστε καὶ γιὰ ἄλλες περιόδους, νὰ ἀξιολογηθοῦν ἱστορικὰ οἱ ἰδιομορφίες
ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν ἀνασκαφικῶν νομισμάτων τοῦ Ἁγ. Γεωργίου.
Τὰ ἑνετικὰ τορνετσέλλι ποὺ ἔφθασαν μέχρι ἐκεῖ, ἀρχικὰ στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 14ου
αἰώνα (1343−1382) καὶ μετὰ στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 15ου καὶ στὸ πρῶτο τέταρτο τοῦ
16ου αἰώνα (1486−1521) ὁπωσδήποτε ὁριοθετοῦν συγκεκριμένα συμβάντα, τὰ ὁποῖα
ὅμως δὲν μποροῦν πρὸς τὸ παρὸν νὰ ἐντοπιστοῦν μὲ ἀκρίβεια. Ἡ πρώτη περίοδος
συμπίπτει μὲ τὴν περίοδο τῆς ἐπιδείνωσης τῶν σχέσεων τῶν Βενιέρηδων μὲ τὴ Γα−
ληνοτάτη (1354−1363), ἡ ὁποία εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὸ οὐσιαστικὸ τέλος τῆς κυριαρχίας
τους στὸ νησί43. Ἡ ἀποστολὴ ἀπὸ τοὺς Βενετοὺς στὰ Κύθηρα τὸ 1363 διοικητικῶν
ἀντιπροσώπων πιθανὸν εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἄφιξη νέων νομισμάτων στὸ νησί,
ἡ ὁποία προφανῶς ἐπηρέασε καὶ τὸ νομισματικὸ περιβάλλον τῆς κοινότητας ποὺ
εἶχε ἐγκατασταθεῖ στὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου στὸ Βουνό. Ἕνας αἰώνας περίπου
χωρίζει τὰ τορνετσέλλι αὐτῆς τῆς περιόδου ἀπὸ τὰ τορνετσέλλι τοῦ Agostino
Barbarico (1486−1501) καὶ τοῦ Leonardo Loredan (1501−1521). Τὰ νομίσματα αὐτὰ ὁριο−
θετοῦν τὴ δεύτερη περίοδο ἀνανέωσης τῆς νομισματικῆς κυκλοφορίας στὸν Ἅγ. Γε−
ώργιο, ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ συσχετιστεῖ μὲ τὴν ἄφιξη καὶ τὴν προσωρινὴ
ἐγκατάσταση τῶν κατοίκων τῆς Κορώνης τὸ 1501 στὰ Κύθηρα44. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνώνυμη
ἑνετικὴ γαζέττα τοῦ 1539 θὰ μποροῦσε ἐπίσης νὰ ἀντικατοπτρίζει τὴν ἄφιξη κάποιων
κατοίκων τῆς Μονεμβασίας στὰ Κύθηρα, τὸ 1540, μετὰ δηλαδὴ τὴν πτώση τῆς πόλης
στοὺς Τούρκους45. Τέλος, τὰ τρία ἑνετικὰ σολδίνια τῆς Κρήτης τῆς περιόδου 1610−1619,
τὰ ὁποῖα ἔρχονται νὰ ἐμπλουτίζουν τὸ νομισματικὸ ἀπόθεμα τοῦ Ἁγ. Γεωργίου στὸ
Βουνὸ ἴσως σκιαγραφοῦν μία περίοδο κατὰ τὴν ὁποία πυκνώνουν οἱ ἐπαφὲς τοῦ
νησιοῦ μὲ τὴν Κρήτη. 



εὐχαριστίες.
47. Mαλτέζου 1991 IB, 22.
48. Λαζαρίδης 1967, 193.

46. Ἡ ταύτιση τῶν ὀθωμανικῶν νομισμά−
των ἔγινε ἀπὸ τὸν φίλο συλλέκτη καὶ βαθὺ
γνώστη τῆς ὀθωμανικῆς νομισματοκοπίας κ.
Παναγιώτη Κόκκα. Τοῦ ἐκφράζω τὶς θερμές μου
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3. ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ NΟΜΙΣΜΑΤΑ46

Στὴν κατηγορία αὐτὴ ἀνήκουν 26 παράδες, ὑποβαθμισμένα δηλαδὴ ἀργυρὰ νομί−
σματα γιὰ μικρὲς καθημερινὲς συναλλαγές, τὰ ὁποῖα γύρω στὰ 1730 ἀντικατέστησαν
τὰ ὀθωμανικὰ ἀργυρὰ ἄσπρα. Οἱ ὀθωμανικοὶ παράδες ποὺ βρέθηκαν στὸν Ἅγ. Γε−
ώργιο στὸ Βουνὸ καλύπτουν τὴν περίοδο ἀπὸ τὸ 1703 μέχρι τὸ 1839 καὶ σὲ ἀντίθεση
μὲ τὴν εἰκόνα ποὺ διαθέτουμε ἀπὸ τὶς προηγούμενες περιόδους, δείχνουν μία συ−
στηματικότερη διείσδυση χρήματος στὴν περιοχή. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ προφανῶς ὑπο−
δηλώνει ἀναβάθμιση τοῦ τόπου καὶ ὑπαινίσσεται ὅτι ἡ ἵδρυση ἢ ἡ ἐπαναδιοργάνωση
τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγ. Γεωργίου πιθανὸν συντελέστηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰώνα. 

Ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ στὸ πλαίσιο σχολιασμοῦ τῆς χρυσῆς σφραγίδας τοῦ Ἀλεξίου
A΄, ὅτι πιθανὸν στὴν περιοχὴ ἱδρύθηκε στὰ τέλη τοῦ 11ου καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 12ου
αἰώνα μοναστικὴ κοινότητα, τὴν περαιτέρω πορεία τῆς ὁποίας δύσκολα μποροῦμε
νὰ ἰχνηλατήσουμε μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ διαθέτουμε μέχρι σήμερα. Ἡ νομισματικὴ
μαρτυρία, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη ἀνασκαφή, καὶ ὅπως ἔχει ἤδη σχο−
λιαστεῖ παραπάνω, ὑποδηλώνει μία μάλλον κλειστὴ κοινότητα, ἀπομονωμένη ἀπὸ
τὸν ὑπόλοιπο κοινωνικὸ περίγυρο τοῦ νησιοῦ ἀπὸ τὸν 12ο μέχρι καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ
18ου αἰώνα. Δύσκολο νὰ ἐντοπιστοῦν τὰ αἴτια ποὺ συνέβαλαν σὲ αὐτὴ τὴ δυσερ−
μήνευτη κατάσταση. Ἱστορικὲς ὡστόσο, πηγές, ὅπως αὐτὸ τὸ γλαφυρὸ Χρονικὸ τοῦ
Χειλᾶ (1457) παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες γιὰ τὴν κατάσταση κάποιων μοναστη−
ριῶν στὰ Κύθηρα, ἡ ὁποία τουλάχιστον γιὰ τὸν 15ο αἰώνα παρουσιάζεται μάλλον
θλιβερή, μὲ οἰκοδομικὰ προβλήματα τῶν ἐκκλησιῶν, μὲ οἰκονομικὴ δυσπραγία καὶ μὲ
καταπατήσεις κτημάτων47. Ἡ περιοχὴ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου μακριὰ ἀπὸ τὰ ἐνδιαφέροντα
τῶν βυζαντινῶν ἀρχόντων τοῦ τέλους τοῦ 12ου αἰώνα, οἱ ὁποῖοι διοικοῦσαν τὸ νησὶ
ὡς ἀπόλυτοι ἄρχοντες, καὶ οἱ ὁποῖοι συνέχισαν νὰ ἐμπλέκονται στὴ διοίκησή του
μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 14ου αἰώνα, μακριὰ ἐπίσης ἀπὸ τὰ ἐνδιαφέροντα τῆς ἑνετικῆς
κυριαρχίας, μοιάζει νὰ μὴ συμμετέχει ἐνεργὰ στὰ ἱστορικὰ δρώμενα τοῦ νησιοῦ.
Ὡστόσο, ἡ διεξοδικὴ μελέτη τῆς μονόχωρης ἐκκλησίας τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, τῶν δύο πα−
ραπλήσιων ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἁγ. Νικολάου καὶ τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισσας,
καθὼς καὶ τῶν τριγύρω ταπεινῶν οἰκίσκων48, εἶναι ἐπιτακτικὴ τόσο γιὰ τὴν ἐξιχνίαση
τῶν οἰκοδομικῶν φάσεων τῶν παραπάνω κτηρίων, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀσφαλέστερη
ἔνταξή τους στὴν ἱστορία τῆς περιοχῆς.

Οἱ παράγοντες, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν στὴν ἀναβάθμιση τῆς περιοχῆς τοῦ Ἁγ. Γε−
ωργίου στὸ Βουνὸ στὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰώνα, ὅπως αὐτὴ τουλάχιστον διαφαίνεται
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49. Mαλτέζου 1991IB, 19−21. Bλ. ἐπίσης Mαλ−
τέζου 1991Δ, 180−189 καὶ Mαλτέζου 1991E, 518−
526.

ἀπὸ τὴ νομισματικὴ μαρτυρία, παραμένουν ἐξίσου ἄγνωστοι, μολονότι θὰ πρέπει
νὰ ἀναζητηθοῦν στοὺς κοινωνικοὺς μετασχηματισμούς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἤδη ἀρχίσει
ἀπὸ τὰ μέσα του 15ου αἰώνα καὶ φαίνεται ὅτι παγιώθηκαν στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ
17ου καὶ στὸν 18ο αἰώνα. Σύμφωνα μὲ ἀξιόπιστες ἱστορικὲς μαρτυρίες τῆς περιόδου
ὁ πληθυσμὸς τῶν Κυθήρων, κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια της βενετοκρατίας, ἀριθμοῦσε
7.500 περίπου ἄτομα ποὺ εἶχαν καταφέρει νὰ ὀργανώσουν μία ἥσυχη ἀστικὴ κοι−
νωνία, ἡ ὁποία ἤδη ἀπὸ τὸν 15ο αἰώνα εἶχε ἀρχίσει νὰ ἐμπλουτίζεται μὲ ἐποικιστικὰ
στοιχεῖα, κάτι ποὺ κορυφώθηκε μετὰ τὴν πτώση τῆς Κρήτης στοὺς Τούρκους (1669)49.
Ἡ κλειστὴ αὐτὴ φαινομενικὰ κοινωνία δὲν ἀριθμοῦσε εὐγενεῖς παλαιῶν οἰκογενειῶν,
ἀλλὰ συμπεριελάμβανε ἄτομα, τὰ ὁποῖα συμμετεῖχαν ἐνεργὰ στὴν οἰκονομικὴ ζωὴ
καὶ στὴ φροντίδα τοῦ περιορισμένου καὶ ἄγονου τόπου τους.

Ἡ περίοδος 1703−1839 ποὺ καλύπτουν τὰ ὀθωμανικὰ νομίσματα ἀπὸ τὴ συγκε−
κριμένη ἀνασκαφὴ ἀντιστοιχεῖ σὲ διαφορετικὲς ἱστορικὲς φάσεις τῶν Κυθήρων. Τὸ
ἔτος 1797 ὁριοθετεῖ τὸ τέλος τῆς Ἑνετοκρατίας, ἐνῶ τὸ ἔτος 1809 τὴν ἀρχὴ τῆς Ἀγγλο−
κρατίας, ἡ ὁποία, ὡς γνωστὸν διήρκεσε μέχρι τὸ 1863. Στὸ μεσοδιάστημα τὸ νησὶ
γνώρισε τὴ γαλλικὴ καὶ τὴ ρωσοτουρκικὴ κατοχή (1797−1798, 1798−1799), τὴν πρόσκαιρη
αὐτονομία της ὡς μέλος τῆς «Ἑπτανήσου Πολιτείας» (1800−1807), καὶ τέλος τὴ δεύτερη
γαλλικὴ κατοχή (1807−1809).

Ἡ ἀποκλειστικὴ κυκλοφορία ὀθωμανικῶν νομισμάτων μικρῆς ἀξίας στὴν περιοχὴ
τοῦ Ἁγ. Γεωργίου μέχρι τὸ 1839, φανερώνει ὅτι τὰ Κύθηρα, κατὰ τὸν 18ο καὶ 19ο αἰώνα,
δὲν θὰ πρέπει νὰ ἐμπλέκονταν μὲ τὸ διεθνὲς ἐμπόριο, ἀλλὰ συνέχιζαν νὰ διατηροῦν
πυκνὲς κοινωνικὲς καὶ ἐμπορικὲς σχέσεις μὲ τὶς γειτονικὲς πελοποννησιακὲς περιοχές.
Ἡ παραπάνω διαπίστωση θὰ πρέπει ὡστόσο νὰ διασταυρωθεῖ καὶ μὲ τὴ νομισματικὴ
μαρτυρία ἄλλων περιοχῶν τοῦ νησιοῦ μὲ περισσότερο ἀστικὸ χαρακτήρα.

4. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Στὴν κατηγορία αὐτὴ ἀνήκουν 35 κέρματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα 31 εἶναι κοπὲς τοῦ Νεοελ−
ληνικοῦ κράτους καὶ τέσσερις τοῦ Ἰονίου. Οἱ τελευταῖες αὐτὲς κοπές, καθὼς καὶ οἱ
κοπὲς τῶν βασιλέων  Ὄθωνος καὶ Γεωργίου Α΄ καλύπτουν τὴν περίοδο 1832−1895,
κατὰ τὴν ὁποία παρατηρεῖται, ὅπως καὶ στὴν προηγούμενη περίπτωση, μία συστη−
ματικὴ διείσδυση χρήματος στὴν περιοχή. Μετὰ τὴ χρονολογία αὐτὴ τὰ νομίσματα,
τὰ ὁποῖα βρέθηκαν στὴν ἀνασκαφὴ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, ἕξι στὸ σύνολό τους, εἶναι
κοπὲς τῆς πρώτης ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ εἰδικότερα τῶν ἐτῶν 1926 καὶ 1930, ἐνῶ
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ἡ βασιλεία τοῦ Παύλου Α΄ ἀντιπροσωπεύεται μὲ δύο νομίσματα μὲ χρονολογία
κοπῆς τὸ 1954. Εἶναι φανερό, ὅτι ἡ περιοχὴ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα
ταυτίζεται μὲ τὰ θλιβερὰ γεγονότα ποὺ ἔπληξαν τὴν ἑλληνικὴ ζωή, ὁ Πρῶτος Πα−
γκόσμιος Πόλεμος, οἱ διαμάχες Δυναστείας καὶ Βενιζέλου, ὁ Δεύτερος Παγκόσμιος
Πόλεμος καὶ τέλος ὁ Ἐμφύλιος. Ἡ ἰταλικὴ καὶ γερμανικὴ κατοχή, ἀλλὰ καὶ οἱ δύσκολες
καταστάσεις ποὺ ἐπικράτησαν στὴ χώρα μας μετὰ τὸ πέρας τοῦ πολέμου, ἔσπρω−
ξαν τοὺς κατοίκους τῶν Κυθήρων πρὸς τὴ μετανάστευση. 

Τὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγ. Γεωργίου ἔκρυψε καλὰ μέσα στὸ χῶμα τὰ σπαράγματα τῆς
ἱστορίας του. Σήμερα ἀτενίζει τὴν ἀνοικτὴ θάλασσα ποὺ φέρνει στὸ νησὶ ξενιτεμένους
καὶ ἐπισκέπτες, ἀνθρώπους ποὺ θὰ καταφέρουν νὰ φθάσουν μέχρι τὴ μικρὴ ἐκκλησία
νὰ θαυμάσουν τὸ ψηφιδωτὸ δάπεδο, νὰ ἀναρωτηθοῦν γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ τόπου,
νὰ διηγηθοῦν ἀναμνήσεις καὶ παραδόσεις, νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ ἀφήσουν τὸ δικό
τους νόμισμα, γιὰ τὸ ἄναμμα ἑνὸς κεριοῦ, γιὰ τὴν πραγματοποίηση μιᾶς εὐχῆς.

KATAΛOΓOΣ

I. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

AΡΧΑΙΑ EΛΛΗΝΙΚΑ NΟΜΙΣΜΑΤΑ

N1. (94/Δ, περισυλλογὴ/Ν3).
Χάλκινο νόμισμα Λακεδαίμονος, 43−31 π.X.
Ἐφθαρμένο καὶ κομμένο στὴ μέση.
Ἐμπροσθότυπος: Κεφαλὴ τοῦ Λυκούργου
πρὸς τὰ δεξιά.
Ὀπισθότυπος: Λ−A, ἀνάμεσα σὲ ρόπαλο
ποὺ ἐπιστέφεται ἀπὸ κηρύκειο. Μονογρα−
φήματα ἀδιάγνωστα.
Γιὰ τὸν τύπο βλ. Grunauer, 148, Gr. XVII, Taf. 13.
Βάρος: 1.49γρ. Διαμ.: 0.02. Ἄξονας: ἀπροσ−
διόριστος. 

ΡΩΜΑΪΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

N2. (92/ περισυλλογὴ νότια Ναοῦ Ἁγ. Γεωργί−
ου/N5).
Δηνάριο καίσαρος Geta, 200−202 μ.X.
Ἐφθαρμένο καὶ κομμένο στὴ μέση.

Ἐμπροσθότυπος: P SEPT GETA CAES PONT.
Προτομὴ τοῦ αὐτοκράτορα πρὸς τὰ δεξιά.
Ὀπισθότυπος: NOBILITAS. H Nobilitas ὀρθὴ
πρὸς τὰ δεξιὰ κρατάει σκῆπτρο καὶ παλλά −
διον.
Νομισματοκοπεῖο: Ρώμη.
Γιὰ τὸν τύπο βλ. RIC Hunt., III, σ. 70, ἀρ. 8, Pl.
21, 8.
Βάρος: 1.06 γρ. Διαμ.: 0.016. Ἄξονας: 12 ἡ ὥρα.

N3. (93/A, περισυλλογὴ νότια Ναοῦ Ἁγ. Γεωρ−
γίου).
Χάλκινο νόμισμα ἑλληνικῆς πόλεως αὐτο−
κρατορικῶν χρόνων, 2ος−3ος αἰώνας μ.X.
Τελείως ἐφθαρμένο καὶ κομμένο στὴ μέση.
Ἐμπροσθότυπος: Διακρίνεται αὐτοκρατο−
ρικὴ προτομὴ πρὸς τὰ δεξιά. Ἀδιάγνωστη
ἐπιγραφὴ μὲ ἑλληνικὰ γράμματα.



Ὀπισθότυπος: Παράσταση ἀδιάγνωστη.
Βάρος: 3.90 γρ. Διαμ.: 0.020. Ἄξονας: ἀπροσ−
διόριστος.

BΥΖΑΝΤΙΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

N4. (93/Γ/N8).
Φόλλις ἀδιάγνωστου αὐτοκράτορα, 388−
392 μ.X.
Ἐφθαρμένο.
Ἐμπροσθότυπος: Προτομὴ αὐτοκράτορα
πρὸς τὰ δεξιά. Ἐπιγραφὴ ἐφθαρμένη.
Ὀπισθότυπος: Νίκη βαδίζει πρὸς ἀριστερά.
Μὲ τὸ δεξί της χέρι κρατάει τρόπαιο ποὺ
στηρίζεται στὸν ὦμο της, ἐνῶ μὲ τὸ ἀριστε −
ρὸ σύρει αἰχμάλωτο.
Ἐπιγραφή: SALVS REI−PVBLICAE.
Νομισματοκοπεῖο: ἀδιάγνωστο. Ἐργαστή−
ριο: ἀδιάγνωστο.
Γιὰ τὸν τύπο βλ. LRBC, 1105.
Βάρος: 1.00 γρ. Διαμ.: 0.006. Ἄξονας: 5 ἡ
ὥρα.

N5. (;/ περισυλλογή).
Φόλλις ἀδιάγνωστου αὐτοκράτορα, περὶ τὸ
383 μ.X.
Ἐφθαρμένο.
Ἐμπροσθότυπος: Προτομὴ αὐτοκράτορα
πρὸς τὰ δεξιά. Ἐπιγραφὴ ἐφθαρμένη.
Ὀπισθότυπος: Μέσα σὲ στεφάνι VOT/X/
MVLT/XX.
Νομισματοκοπεῖο: ἀδιάγνωστο. Ἐργαστή−
ριο: ἀδιάγνωστο.
Γιὰ τὸν τύπο βλ. LRBC, 2158−2159.
Βάρος: 0.57γρ. Διαμ.: 0.006. Ἄξονας: 5 ἡ ὥρα.

N6. (93/B5/N2).
Φόλλις β΄ μισοῦ 4ου αἰώνα μ.X.
Τελείως ἐφθαρμένος καὶ κομμένος στὴν μέ−
ση.
Βάρος: 0.41 γρ. Διαμ.: 0.006. Ἄξονας: ἀπροσ−
διόριστος.

N7. (93/A46/N14).
Μικρὴ χάλκινη ὑποδιαίρεση, τέλος 5ου−6ου

αἰώνα μ.X.
Τελείως ἐφθαρμένη.
Βάρος: 0.35 γρ. Διαμ.: 0.014. Ἄξονας: ἀπροσ−
διόριστος.

N8. (93/A περισυλλογὴ νότια Ναοῦ Ἁγ. Γεωρ−
γίου).
Μικρὴ χάλκινη ὑποδιαίρεση τέλους 5ου−6ου
αἰώνα μ.X.
Τελείως ἐφθαρμένη.
Βάρος: 0.30 γρ. Διαμ.: 0.09. Ἄξονας: ἀπροσ−
διόριστος.

N9. (;/Περισυλλογή). 
Μικρὴ χάλκινη ὑποδιαίρεση τέλους 5ου−6ου
αἰώνα μ.X.
Τελείως ἐφθαρμένη.
Βάρος: 0.75 γρ. Διαμ.: 0.07. Ἄξονας: ἀπρο−
διόριστος.

N10. (;/Περισυλλογή).
Μικρὴ χάλκινη ὑποδιαίρεση τέλους 5ου−6ου
αἰώνα μ.X.
Τελείως ἐφθαρμένη.
Βάρος: 0.49 γρ. Διαμ.: 0.07.  Ἄξονας: ἀπροσ−
διόριστος.

N11. (92/A περισυλλογὴ νότια Ναοῦ Ἁγ. Γε−
ωργίου/N6).
Πεντανούμμιον Ἰουστίνου A΄ (518−527).
Ἐφθαρμένο. 
Ἐμπροσθότυπος: DNIVSTINVS PP AVG. Προ−
τομὴ τοῦ αὐτοκράτορα πρὸς τὰ δεξιά.
Ὀπισθότυπος: E, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τῆς
ἀξίας τοῦ νομίσματος. Δεξιὰ Δ, τὸ δηλωτικὸ
γράμμα τοῦ ἐργαστηρίου.
Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Ἐρ −
γαστήριο: Δ.
ΜΙΒ, Ι, ἀρ. 25.
Βάρος: 1.79 γρ. Διαμ.: 0.012.  Ἄξονας: ἀπροσ−
διόριστος.

N12. (;/Περισυλλογή).
Δεκανούμμιον Μαυρικίου (582−602).
Ἐφθαρμένο.
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Ἐμπροσθότυπος: . Με−
τωπικὴ προτομὴ τοῦ αὐτοκράτορα μὲ θώ−
ρακα, περικεφαλαία, διάδημα καὶ πρεπεν−
δούλια. Στὸ δεξί του χέρι κρατεῖ σταυροφό−
ρο σφαίρα.
Ὀπισθότυπος: M, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τῆς
ἀξίας τοῦ νομίσματος. Ἐπάνω σταυρός.
Κάτω A, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τοῦ ἐργαστη−
ρίου. Ἀριστερὰ A/N/N/O καὶ δεξιὰ τὸ ἔτος
βασιλείας. Στὸ ἔξεργο KYZ, ἡ δήλωση τοῦ
νομισματοκοπείου.
Νομισματοκοπεῖο: Κύζικος. Ἐργαστήριο B.
Χρονολογία κοπῆς: 3ο ἔτος βασιλείας (612/3).
MIB, ΙΙΙ, 184.
Βάρος: 6.91 γρ. Διαμ.: 0.03.  Ἄξονας: 6 ἡ ὥρα.

N16. (93/Γ, περισυλλογὴ/N10).
Φόλλις Ἡρακλείου (610−641).
Διατήρηση μέτρια. 
Ἐμπροσθότυπος:
j                                                     d. Ὁ
αὐτοκράτορας Ἡράκλειος καὶ ὁ συναυτο−
κράτορας υἱός του Ἡράκλειος Κωνσταντῖ νος
ἱστάμενοι κατὰ μέτωπο. Φέρουν σταυροφό−
ρο στέμμα καὶ χλαμύδα καὶ κρατοῦν στὸ δεξί
τους χέρι σταυροφόρο σκῆπ τρο. Ἀνάμεσα
στὰ κεφάλια σταυρός.
Ὀπισθότυπος: M, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τῆς
ἀξίας τοῦ νομίσματος. Ἐπάνω χριστόγραμ −
μα. Κάτω B, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τοῦ ἐργα−
στηρίου. Ἀριστερὰ A/N/N/O καὶ δεξιὰ τὸ
ἔτος βασιλείας. Στὸ ἔξεργο ἡ δήλωση τοῦ νο−
μισματοκοπείου τελείως ἐφθαρμένη.
Νομισματοκοπεῖο: ἀδιάγνωστο. Ἐργαστήριο
B. Χρονολογία κοπῆς: 4ο ἔτος βασιλείας
(613/4).
Γιὰ τὸν τύπο βλ. MIB, ΙΙΙ, 159b. 
Βάρος: 5.56 γρ. Διαμ.: 0.027. Ἄξονας: 12 ἡ
ὥρα. Τὸ νόμισμα εἶναι ἐπικεκομμένο σὲ
φόλλι Φωκᾶ τοῦ 7ου ἔτους βασιλείας (608/
9) τοῦ νομισματοκοπείου Ἀντιοχείας.

N17. (93/A42/N12) (πίν. 2).
Φόλλις Ἡρακλείου (610−641).
Διατήρηση καλή.

Ἐμπροσθότυπος: DNmAVTIbePPA. Μετω−
πικὴ προτομὴ τοῦ αὐτοκράτορα μὲ σταυ−
ροφόρο στέμμα καὶ θώρακα.
Ὀπισθότυπος: I, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τῆς
ἀξίας τοῦ νομίσματος. Ἀριστερὰ ἀστερί−
σκος καὶ δεξιὰ Γ, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τοῦ
ἐργαστηρίου. Στὸ ἔξεργο CON, ἡ δήλωση
τοῦ νομισματοκοπείου.
Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Ἐρ −
γαστήριο: Γ. Χρονολογία κοπῆς: 585/6−602.
ΜΙΒ, ΙΙ, ἄρ. 73D.
Βάρος: 1.87 γρ. Διαμ.: 0.017. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N13. (93/A/N2).
Εἰκοσανούμμιον 6ου αἰώνα μ.X.
Ἐφθαρμένο καὶ δυσδιάγνωστο.
Ἐμπροσθότυπος: Τελείως ἐφθαρμένος.
Ὀπισθότυπος: Ἴχνη ἀπὸ τὸ γράμμα K, δη−
λωτικοῦ της ἀξίας τοῦ νομίσματος.
Βάρος: 3.05 γρ. Διαμ. 0.02.  Ἄξονας: ἀπροσ−
διόριστος.

N14. (94/Γ3/N3).
Εἰκοσανούμμιον Φωκᾶ (602−610).
Διατήρηση μέτρια. Περιφέρεια ψαλιδισμένη.
Ἐμπροσθότυπος: NFOCA(S)PeRPAVC. Με−
τωπικὴ προτομὴ τοῦ αὐτοκράτορα μὲ
σταυροφόρο στέμμα καὶ ὑπατικὴ ἐνδυμα−
σία. Στὸ δεξί του χέρι κρατεῖ μάππα καὶ στὸ
ἀριστερὸ σταυροφόρο σκῆπτρο.
Ὀπισθότυπος: XX, λατινικὴ γραφὴ τοῦ δη−
λωτικοῦ γράμματος τῆς ἀξίας τοῦ νομίσμα−
τος. Ἐπάνω σταυρός. Στὸ ἔξεργο ΝΙΚΟ, ἡ
δήλωση τοῦ νομισματοκοπείου καὶ δεξιὰ Β,
τὸ δηλωτικὸ γράμμα τοῦ ἐργαστηρίου.
Νομισματοκοπεῖο: Νικομήδεια. Ἐργαστήριο:
Β. Χρονολογία κοπῆς: 603/604.
ΜΙΒ, ΙΙ, ἀρ. 72 (ἀρ. καὶ δεξ. ἀπὸ τὰ δηλωτικὰ
γράμματα τῆς ἀξίας τοῦ νομίσματος XX
δύο στιγμές).
Βάρος: 3.22 γρ. Διαμ.: 0.02.  Ἄξονας: 7ώρα. 

Ν15. (93/Α65/Ν25) (πίν. 1).
Φόλλις Ἡρακλείου (610−641).
Διατήρηση ἀρκετὰ καλή.
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N19. (94/H28/N10) (πίν. 1).
Φόλλις Ἡρακλείου (610−641).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτοκράτορας Ἡρά−
κλειος, ὁ συναυτοκράτορας υἱός του Ἡρά−
κλειος Κωνσταντῖνος καὶ ἡ αὐτοκράτειρα
Μαρτίνα ἱστάμενοι κατὰ μέτωπο. Φέρουν
σταυροφόρο στέμμα καὶ χλαμύδα καὶ κρα−
τοῦν στὸ δεξί τους χέρι σταυροφόρο σφαί −
ρα. Ἀνάμεσα στὰ κεφάλια σταυροί.
Ὀπισθότυπος: M, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τῆς
ἀξίας τοῦ νομίσματος. Ἐπάνω σταυρός.
Κά τω Δ, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τοῦ ἐργαστη−
ρίου. Ἀριστερὰ A/N/N/O καὶ δεξιὰ τὸ ἔτος
βασιλείας. Στὸ ἔξεργο CON, ἡ δήλωση τοῦ
νομισματοκοπείου.
Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Ἐρ −
γαστήριο Δ. Χρονολογία κοπῆς: 6ο ἔτος βα−
σιλείας (615/6).
MIB, ΙΙΙ, 161.
Βάρος: 5.19 γρ. Διαμ.: 0.022. Ἄξονας: 7 ἡ ὥρα.

N20. (93/A40/N11). 
Φόλλις Ἡρακλείου (610−641).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτοκράτορας Ἡρά−
κλειος, ὁ συναυτοκράτορας υἱός του Ἡρά−
κλειος Κωνσταντῖνος καὶ ἡ αὐτοκράτειρα
Μαρτίνα ἱστάμενοι κατὰ μέτωπο. Φέρουν
σταυροφόρο στέμμα καὶ χλαμύδα καὶ κρα−
τοῦν στὸ δεξί τους χέρι σταυροφόρο σφαί ρα.
Ὀπισθότυπος: M, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τῆς
ἀξίας τοῦ νομίσματος. Ἐπάνω σταυρός.
Κά τω B, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τοῦ ἐργαστη−
ρίου. Ἀριστερὰ A/N/N/O καὶ δεξιὰ τὸ ἔτος
βασιλείας. Στὸ ἔξεργο NIKO, ἡ δήλωση τοῦ
νομισματοκοπείου.
Νομισματοκοπεῖο: Νικομήδεια. Ἐργαστήριο
B. Χρονολογία κοπῆς: ἀδιάγνωστη (ὁ τύπος
κόπηκε στὸ συγκεκριμένο νομισματοκοπεῖο
τὴν περίοδο 615/6 − 617/8).
MIB, ΙΙΙ, 176.
Βάρος: 5.09 γρ. Διαμ.: 0.026. Ἄξονας: 5 ἡ
ὥρα.

Ἐμπροσθότυπος: 
OOΝΝheRACLIUSeUheRA CONSUPAV. Ὁ αὐ −
τοκράτορας Ἡράκλειος καὶ ὁ συναυτοκρά−
τορας υἱός του Ἡράκλειος Κωνσταντῖνος
ἱστάμενοι κατὰ μέτωπο. Φέρουν σταυρο−
φόρο στέμμα καὶ χλαμύδα καὶ κρατοῦν στὸ
δεξί τους χέρι σταυροφόρο σφαίρα. Ἀνάμε−
σα στὰ κεφάλια σταυρός.
Ὀπισθότυπος: M, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τῆς
ἀξίας τοῦ νομίσματος. Ἐπάνω σταυρός.
Κάτω A, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τοῦ ἐργαστη−
ρίου. Ἀριστερὰ A/N/N/O καὶ δεξιὰ τὸ ἔτος
βασιλείας. Στὸ ἔξεργο NIKO, ἡ δήλωση τοῦ
νομισματοκοπείου.
Νομισματοκοπεῖο: Νικομήδεια Ἐργαστήριο
A. Χρονολογία κοπῆς: 4ο ἔτος βασιλείας
(613/4).
MIB, ΙΙΙ, 175a.
Βάρος: 7.12 γρ. Διαμ.: 0.026. Ἄξονας: 7 ἡ ὥρα.

N18. (94/ΣT11/N5).
Φόλλις Ἡρακλείου (610−641).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: 
OOΝΝheRACLIUSeUheRA CONSUPAV. Ὁ αὐ −
τοκράτορας Ἡράκλειος καὶ ὁ συναυτοκρά−
τορας υἱός του Ἡράκλειος Κωνσταντῖνος
ἱστάμενοι κατὰ μέτωπο. Φέρουν σταυρο−
φόρο στέμμα καὶ χλαμύδα καὶ κρατοῦν στὸ
δεξί τους χέρι σταυροφόρο σφαίρα. Ἀνάμε−
σα στὰ κεφάλια σταυρός.
Ὀπισθότυπος: M, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τῆς
ἀξίας τοῦ νομίσματος. Ἐπάνω σταυρός.
Κάτω A, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τοῦ ἐργαστη−
ρίου. Ἀριστερὰ A/N/N/O καὶ δεξιὰ τὸ ἔτος
βασιλείας. Στὸ ἔξεργο CON, ἡ δήλωση τοῦ
νομισματοκοπείου.
Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Ἐρ −
γαστήριο A. Χρονολογία κοπῆς: 6ο ἔτος βα−
σιλείας (615/6).
MIB, ΙΙΙ, 160 (τὸ 6ο ἔτος τῆς βασιλείας δὲν
ἀναφέρεται στὸν συγκεκριμένο τύπο).
Βάρος: 7.06 γρ. Διαμ.: 0.029. Ἄξονας: 7 ἡ
ὥρα. Τὸ νόμισμα εἶναι ἐπικεκομμένο σὲ
φόλλι Φωκᾶ.
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N/O. Δεξιὰ τὸ ἔτος βασιλείας ἐφθαρμένο
καὶ ἀδιάγνωστο. Στὸ ἔξεργο CON, ἡ δήλωση
τοῦ νομισματοκοπείου.
Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Ἐρ −
γαστήριο Γ. Χρονολογία κοπῆς: ἀδιάγνωστη
(ὁ τύπος κόπηκε στὸ 30ὸ ἔτος βασιλείας:
639/40).
MIB, ΙΙΙ, 165 (δὲν σημειώνεται ἔργ. Γ).
Βάρος: 2.62 γρ. Διαμ.: 0.02. Ἄξονας: 7 ἡ ὥρα.

N23. (93/A13/N8) (πίν. 2).
Φόλλις Ἡρακλείου (610−641).
Διατήρηση καλή.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτοκράτορας Ἡρά−
κλειος καὶ οἱ δύο συναυτοκράτορες υἱοί του,
Ἡράκλειος Κωνσταντῖνος καὶ Ἡρακλωνὰς
ἱστάμενοι κατὰ μέτωπο. Φέρουν σταυρο−
φόρα στέμματα. Ὁ Ἡράκλειος φέρει στρα−
τιωτικὸ ἔνδυμα καὶ κρατεῖ στὸ δεξί του χέρι
σταυροφόρο σκῆπτρο μὲ μακρὺ στέλεχος.
Οἱ δύο νεαροὶ συναυτοκράτορες φοροῦν
χλαμύδες καὶ κρατοῦν στὸ δεξί τους χέρι
σταυροφόρο σφαίρα. 
Ὀπισθότυπος: M, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τῆς
ἀξίας τοῦ νομίσματος. Ἐπάνω μονογράφη−
μα τοῦ Ἡρακλείου. Κάτω E, τὸ δηλωτικὸ
γράμμα τοῦ ἐργαστηρίου. Ἀριστερὰ A/N/
N/O καὶ δεξιὰ τὸ ἔτος βασιλείας. Στὸ ἔξερ−
γο CON, ἡ δήλωση τοῦ νομισματοκοπείου.
Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Ἐρ −
γαστήριο Ε. Χρονολογία κοπῆς: 30ὸ ἔτος βα−
σιλείας: 639/40.
MIB, ΙΙΙ, 166.
B: 3.64 γρ. Διαμ.: 0.023. Ἄξονας: 7 ἡ ὥρα.

N24. (93/Νοτίως B, περισυλλογή).
Φόλλις Ἡρακλείου (610−641).
Διατήρηση κακή. Περιφέρεια ψαλιδισμένη.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος μὲ τὸ πα−
ραπάνω.
Ὀπισθότυπος: O αὐτὸς τύπος μὲ τὸ παρα−
πάνω. A, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τοῦ ἐργαστη−
ρίου. 
Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Ἐρ −

N21. (93/νοτίως B, περισυλλογὴ) (πίν. 1).
Φόλλις Ἡρακλείου (610−641).
Διατήρηση καλή.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτοκράτορας Ἡρά−
κλειος καὶ ὁ συναυτοκράτορας υἱός του
Ἡράκλειος Κωνσταντῖνος ἱστάμενοι κατὰ
μέτωπο μὲ σταυροφόρα στέμματα. Ὁ
Ἡράκλειος φέρει στρατιωτικὸ ἔνδυμα καὶ
κρατεῖ στὸ δεξί του χέρι σταυροφόρο
σκῆπ τρο μὲ μακρὺ στέλεχος. Ὁ Ἡράκλειος
Κωνσταντῖνος φέρει χλαμύδα καὶ κρατεῖ
στὸ δεξί του χέρι σταυροφόρο σφαίρα.
Ἀνάμε σα στὰ κεφάλια σταυρός.
Ὀπισθότυπος: M, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τῆς
ἀξίας τοῦ νομίσματος. Ἐπάνω σταυρός.
Κάτω B, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τοῦ ἐργαστη−
ρίου. Ἀριστερὰ A/N/N/O καὶ δεξιὰ τὸ ἔτος
βασιλείας. Στὸ ἔξεργο CON, ἡ δήλωση τοῦ
νομισματοκοπείου.
Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Ἐρ −
γαστήριο B. Χρονολογία κοπῆς: 22ο ἔτος βα−
σιλείας (631/2).
MIB, ΙΙΙ, 164a (δὲν σημειώνεται ἐργαστήριο B
στὸ 22ο ἔτος βασιλείας).
Βάρος: 5.66 γρ. Διαμ.: 0.024. Ἄξονας: 7 ἡ
ὥρα.

N22. (;/Περισυλλογή).
Φόλλις Ἡρακλείου (610−641).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτοκράτορας Ἡρά−
κλειος καὶ ὁ συναυτοκράτορας υἱός του
Ἡράκλειος Κωνσταντῖνος ἱστάμενοι κατὰ μέ−
τωπο μὲ σταυροφόρα στέμματα. Ὁ Ἡρά−
κλειος φέρει στρατιωτικὸ ἔνδυμα καὶ κρατεῖ
στὸ δεξί του χέρι σταυροφόρο σκῆπτρο μὲ
μακρὺ στέλεχος. Ὁ Ἡράκλειος Κωνστα−
ντῖνος φέρει χλαμύδα καὶ κρατεῖ στὸ δεξί του
χέρι σταυροφόρο σφαίρα. Ἀνάμεσα στὰ κε−
φάλια σταυρός.
Ὀπισθότυπος: M, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τῆς
ἀξίας τοῦ νομίσματος. Ἐπάνω μονογράφη−
μα τοῦ Ἡρακλείου. Κάτω Γ, τὸ δηλωτικὸ
γράμμα τοῦ ἐργαστηρίου. Ἀριστερὰ A/N/



440 ΒΑΣΩΣ ΠΕΝΝΑ

Βάρος 1.97 γρ. Διαμ.: 0.016. Ἄξονας: 7 ἡ ὥρα.

N27. (92/;/N4).
Φόλλις Κώνσταντος Β΄ (641−668).
Διατήρηση πολὺ μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος. Δηλωτικὸ
γράμμα ἐργαστηρίου Γ. Στὸ ἔξεργο ἡ δήλω−
ση τῆς χρονολογίας κοπῆς ἐφθαρμένη.
Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Ἐρ −
γαστήριο Γ. Χρονολογία κοπῆς: ἀδιάγνωστη. 
MIB, ΙΙΙ, 170b (ὁ τύπος κόπηκε στὸ συγκεκρι−
μένο νομισματοκοπεῖο κατὰ τὴν περίοδο
651/52−652/53).
Βάρος: 3.34 γρ. Διαμ.: 0.021. Ἄξονας: 12 ἡ ὥρα.

N28. (93/Νοτίως B).
Φόλλις Κώνσταντος B΄ (641−668).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος, ἀλλὰ ἐπά −
νω ἀπὸ τὸ M ἀστερίσκος. Δηλωτικὸ γράμμα
ἐργαστηρίου B. Στὸ ἔξεργο ἡ δήλωση τῆς
χρονολογίας κοπῆς ἐφθαρμένη.
Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Ἐρ −
γαστήριο B. Χρονολογία κοπῆς: ἀδιάγνωστη.
MIB, ΙΙΙ, 170c (ὁ τύπος κόπηκε στὸ συγκεκρι−
μένο νομισματοκοπεῖο τὴν περίοδο 652/53−
654/5).
Βάρος: 2.30 γρ. Διαμ.: 0.017 (ψαλιδισμένο).
Ἄξονας: 6 ἡ ὥρα.

N29. (93/B. ἄνδηρα).
Φόλλις Κώνσταντος B΄ (641−668).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος. Δηλωτικὸ
γράμμα ἐργαστηρίου A. Στὸ ἔξεργο ἡ δήλω−
ση τῆς χρονολογίας κοπῆς ἐφθαρμένη.
Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Ἐρ −
γαστήριο Α. Χρονολογία κοπῆς: ἀδιάγνωστη.
MIB, ΙΙΙ, 170c (ὁ τύπος κόπηκε στὸ συγκεκρι−
μένο νομισματοκοπεῖο ἀπὸ τὸ ἐργαστήριο
A τὴν περίοδο 653/54−654/55).
Βάρος: 2.42 γρ. Διαμ.: 0.017. Ἄξονας: 6 ἡ ὥρα.

γαστήριο A. Χρονολογία κοπῆς: ἀδιάγνωστη.
MIB, ΙΙΙ, 166 (ὁ τύπος κόπηκε στὸ συγκεκριμέ−
νο νομισματοκοπεῖο τὴν περίοδο 639/40).
Βάρος: 2.97 γρ. Διαμ.: 0.020. Ἄξονας: 7 ἡ ὥρα.

N25. (93/B4/N1).
Φόλλις Κώνσταντος Β΄ (641−668).
Διατήρηση μέτρια. Περιφέρεια ψαλιδισμένη.
Ἐμπροσθότυπος: IႶPERCONSƮ. Μετωπικὴ
προτομὴ τοῦ αὐτοκράτορα μὲ σταυροφόρο
στέμμα.
Ὀπισθότυπος: M, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τῆς
ἀξίας τοῦ νομίσματος. Ἐπάνω σταυρός.
Κάτω A, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τοῦ ἐργαστη−
ρίου. Ἀριστερὰ A/N/A καὶ στὸ ἔξεργο NEOC
(=Ἀνανέωσις). Δεξιὰ ἡ χρονολογία κοπῆς
ἀδιάγνωστη.
Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Ἐρ −
γαστήριο Α. Χρονολογία κοπῆς: ἀδιάγνωστη.
MIB, ΙΙΙ, 166 (ὁ τύπος κόπηκε στὸ συγκεκριμέ−
νο νομισματοκοπεῖο τὴν περίοδο 643/44).
Βάρος: 2.80 γρ. Διαμ.: 0.022. Ἄξονας: 12 ἡ ὥρα.

N26. (93/Νοτίως B, περισυλλογή).
Φόλλις Κώνσταντος Β΄ (641−668).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: EN TTTO NIKA. O αὐτο−
κράτορας μετωπικός, ὁλόσωμος φέρει
σταυροφόρο στέμμα καὶ χλαμύδα. Στὸ δεξί
του χέρι κρατεῖ σταυροφόρο σκῆπτρο μὲ
μακρὺ στέλεχος καὶ στὸ ἀριστερὸ σταυρο−
φόρο σφαίρα.
Ὀπισθότυπος: M, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τῆς
ἀξίας τοῦ νομίσματος. Ἐπάνω σταυρός.
Κάτω, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τοῦ ἐργαστηρί−
ου ἐφθαρμένο. Ἀριστερὰ A/N/A καὶ δεξιὰ
NEOC (=Ἀνανέωσις). Στὸ ἔξεργο ἡ δήλωση
τῆς χρονολογίας κοπῆς ἐφθαρμένη.
Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Ἐρ −
γαστήριο ἀδιάγνωστο. Χρονολογία κοπῆς:
ἀδιάγνωστη. 
MIB, ΙΙΙ, 170b (ὁ τύπος κόπηκε στὸ συγκεκρι−
μένο νομισματοκοπεῖο τὴν περίοδο 651/52−
654/55).
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Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Ἐρ −
γαστήριο Γ. Χρονολογία κοπῆς: ἀδιάγνωστη. 
MIB, ΙΙΙ, 172c (ὁ τύπος κόπηκε στὸ συγκεκρι−
μένο νομισματοκοπεῖο τὴν περίοδο 655/56−
656/57).
Βάρος: 2.09 γρ. Διαμ.: 0.020. Ἄξονας: 6 ἡ ὥρα.

N33. (93/Νοτίως B).
Φόλλις Κώνσταντος B΄ (641−668).
Διατήρηση πολὺ μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος, ἀλλὰ A, τὸ
δηλωτικὸ γράμμα τοῦ ἐργαστηρίου.
Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Ἐρ −
γαστήριο Α. Χρονολογία κοπῆς: ἀδιάγνωστη
MIB, ΙΙΙ, 172c (ὁ τύπος κόπηκε στὸ συγκεκρι−
μένο νομισματοκοπεῖο τὴν περίοδο 655/56−
656/57).
Βάρος: 1.85 γρ. Διαμ.: 0.022 (ψαλιδισμένο).
Ἄξονας: 7 ἡ ὥρα.

N34. (93/Γ, περισυλλογὴ/N14) (πίν. 2).
Φόλλις Κώνσταντος B ΄ (641−668).
Διατήρηση κακή.
Ἐμπροσθότυπος: Μετωπικὴ μορφὴ τοῦ
αὐτοκράτορα. Φέρει περικεφαλαία μὲ λο−
φίο καὶ κρατεῖ στὸ δεξί του χέρι σταυροφό−
ρο σφαίρα. Στὸ πεδίο δεξιὰ K.
Ὀπισθότυπος: M τὸ δηλωτικὸ γράμμα τῆς
ἀξίας τοῦ νομίσματος. Ἐπάνω μετωπικὴ
προτομὴ τοῦ συναυτοκράτορα Κωνσταντί−
νου Δ΄, πρωτότοκου υἱοῦ τοῦ Κώνσταντος.
Ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ μετωπικὲς προτομὲς
τῶν νεώτερων συναυτοκρατόρων Ἡρακλεί−
ου καὶ Τιβερίου. Οἱ τρεῖς συναυτοκράτορες
φοροῦν χλαμύδα καὶ κρατοῦν στὸ δεξί τους
χέρι σταυροφόρο σφαίρα. Κάτω Γ, τὸ δη−
λωτικὸ γράμμα τοῦ ἐργαστηρίου. 
Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Ἐρ −
γαστήριο Γ. Χρονολογία κοπῆς: 668.
MIB, ΙΙΙ, 177a.
Βάρος: 2.09 γρ. Διαμ.: 0.021. Ἄξονας: 12 ἡ
ὥρα.

N35. (94/H3/N4).
Φόλλις Λέοντος Ε΄ (813−820).

N30. (92/;/N4).
Φόλλις Κώνσταντος B΄ (641−668).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος. Δηλωτικὸ
γράμμα ἐργαστηρίου ἐφθαρμένο. Στὸ ἔξερ γο
ἡ δήλωση τῆς χρονολογίας κοπῆς ἐφθαρμένη.
Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Ἐρ −
γαστήριο ἀδιάγνωστο. Χρονολογία κοπῆς:
ἀδιάγνωστη.
MIB, ΙΙΙ, 170c (ὁ τύπος κόπηκε στὸ συγκεκρι−
μένο νομισματοκοπεῖο τὴν περίοδο 652/53−
654/55).
Βάρος: 3.47 γρ. Διαμ.: 0.021. Ἄξονας: 6 ἡ ὥρα.

N31. (93/Νοτίως B).
Φόλλις Κώνσταντος B΄ (641−668).
Διατήρηση κακή.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος, ἀλλὰ ἡ διά−
ταξη τῆς ἐπιγραφῆς καὶ τῆς δήλωσης τοῦ
νομισματοκοπείου ἀδιάγνωστη, λόγω φθο −
ρᾶς. Δηλωτικὸ γράμμα ἐργαστηρίου Δ.
Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Ἐρ −
γαστήριο Δ. Χρονολογία κοπῆς: ἀδιάγνωστη.
MIB, ΙΙΙ, 170−171 (οἱ τύποι κόπηκαν στὸ συγκε−
κριμένο νομισματοκοπεῖο τὴν περίοδο 651/2−
654/5).
Βάρος: 2.62 γρ. Διαμ.: 0.025 (ψαλιδισμένο).
Ἄξονας: 6 ἡ ὥρα.

N32. (93/A/ περισυλλογὴ N. ναοῦ).
Φόλλις Κώνσταντος B΄ (641−668).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: EN TTTO NIKA. O αὐτο−
κράτορας μετωπικός, ὁλόσωμος φέρει
σταυ ροφόρο στέμμα καὶ χλαμύδα. Στὸ δεξί
του χέρι κρατεῖ σταυροφόρο σκῆπτρο μὲ
μακρὺ στέλεχος καὶ στὸ ἀριστερὸ σταυρο−
φόρο σφαίρα.
Ὀπισθότυπος: M, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τῆς
ἀξίας τοῦ νομίσματος. Ἐπάνω ἀστερίσκος.
Κάτω Γ, τὸ δηλωτικὸ γράμμα τοῦ ἐργαστη−
ρίου. Ἀριστερὰ K/X/N καὶ δεξιὰ C/T/A/N.
Στὸ ἔξεργο ἡ δήλωση τῆς χρονολογίας κοπῆς
ἐφθαρμένη.
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N38. (1993/Γ, περισυλλογὴ/N14).
Ἄσπρον τραχὺ α΄ μισοῦ 13ου αἰώνα − Λατι−
νικὴ ἀπομίμηση.
Ἐφθαρμένη καὶ κομμένη στὴ μέση. Παρα−
στάσεις ἐξαιρετικὰ δυσδιάκριτες.
Ἐμπροσθότυπος: Ἔνθρονη Θεοτόκος.
Ὀπισθότυπος: Ἔνθρονος αὐτοκράτορας.
Νομισματοκοπεῖο: Κωνσταντινούπολις. Χρο−
νολογία κοπῆς: 1204−1261.
Γιὰ τὸν τύπο βλ. DOC, IV2, Type C, 3.1−3.4.
Βάρος: 0.93 γρ. Διαμ.: 0.02. Ἄξονας: 7 ὥρα. 

N39. (1993/Γ, περισυλλογὴ/N5).
Ἄσπρον τραχὺ α΄ μισοῦ 13ου αἰώνα −Λατι−
νικὴ ἀπομίμηση μικροῦ μεγέθους.
Διατήρηση κακή.
Ἐμπροσθότυπος: Ἔνθρονος Ἰησοῦς.
Ὀπισθότυπος: Μετωπικὴ μορφὴ αὐτοκρά−
τορα σὲ ἀπόδοση 3/4. O ἡγεμόνας κρατεῖ
στὸ δεξί του χέρι σταυροφόρο σκῆπτρο καὶ
στὸ ἀριστερὸ σταυροφόρο σφαίρα.
Νομισματοκοπεῖο: Ἀπροσδιόριστο. Χρονο−
λογία κοπῆς: 1204−?
Βλ. DOC, IV2, Type D, 33.1−33.5.
Βάρος: 0.79 γρ., Διαμ.: 0.02, Ἄξονας: 7 ὥρα. 

N40. (1993/A57/N17) (πίν. 2).
Δηνάριον τορνέσιον Guillaume I de la Roche
(1280−1287), δούκα Ἀθηνῶν. 
Διατήρηση πολὺ καλή.
Ἐμπροσθότυπος: +G:DVX:ATENES:. Μέσα σὲ
κύκλο σταυρὸς μὲ πεπλατυσμένες τὶς κε−
ραῖες.
Ὀπισθότυπος: ThEBE:CIVIS. Σχηματοποιημέ−
νο κάστρο.
Schlumberger, Pl. XIII, 2.
Βάρος: 0.55 γρ.,. Διαμ.: 0.018, Ἄξονας: 12 ὥρα.

N41. (1994/H2/N3).
Δηνάριον τορνέσιον φραγκοκρατίας, 13ος
αἰώνας.
Ἐφθαρμένο.
Ἐμπροσθότυπος: Ἐπιγραφὴ δυσδιάγνωστη.
Μέσα σὲ κύκλο σταυρὸς μὲ πεπλατυσμένες
τὶς κεραῖες.

Διατήρηση καλή.
Ἐμπροσθότυπος: Λ e/O/N (μέρος τῆς ἐπι−
γραφῆς ἐκτὸς πετάλου). Μετωπικὴ προτομὴ
τοῦ Λέοντος μὲ σταυροφόρο στέμμα καὶ
λῶρο. O αὐτοκράτορας κρατεῖ στὸ δεξί του
χέρι σταυρό.
Ὀπισθότυπος: K O/N/C (μέρος τῆς ἐπι−
γραφῆς ἐκτὸς πετάλου). Μετωπικὴ προτομὴ
τοῦ νεαροῦ Κωνσταντίνου, μὲ σταυροφόρο
στέμμα καὶ χλαμύδα. Ὁ συναυτοκράτορας
κρατεῖ στὸ δεξί του χέρι σταυροφόρο
σφαί ρα.
Νομισματοκοπεῖο: Συρακοῦσαι. Χρονολογία
κοπῆς: 813−820.
DOC, III1, Class 1, 16.1−16.7.
Βάρος: 1.72 γρ. Διαμ.: 0.017. Ἄξονας: 6 ὥρα.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ −
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ

N36. (94/H7/N7).
Δηνάριον τορνέσιον Thibaut II (1125−1152), Κό−
μητος Καμπανίας.
Διατήρηση καλή.
Ἐμπροσθότυπος: + TEBALT COMES. Μέσα
σὲ κύκλο σταυρὸς μὲ πεπλατυσμένες τὶς
κεραῖες. Στὰ κενὰ τῶν κεραιῶν ἀπὸ δεξιὰ
πρὸς ἀριστερὰ X −στιγμὴ−A−στιγμή.
Ὀπισθότυπος: CASTRI PRVVINS. Κτένι. Κά−
τω T, ἐπάνω A.
Νομισματοκοπεῖο: Provins.
Poey d’Avant, 5970−1.
Βάρος: 0.56 γρ., Διαμ.: 0.019, Ἄξονας: 5 ὥρα.

N37. (93/A, περισυλλογὴ N ναοῦ).
Δηνάριον τορνέσιον Frederick II (1197−1250),
βασιλέως Σικελίας.
Διατήρηση καλή.
Ἐμπροσθότυπος: +FIPERATOR. Μέσα σὲ κύ −
κλο σταυρὸς μὲ πεπλατυσμένες τὶς κεραῖες.
Ὀπισθότυπος: +REX IERL’ M SICIL. Μετωπικὴ
προτομὴ ἐστεμμένου ἡγεμόνα.
Νομισματοκοπεῖο: Σικελία.
MEC 14, 544.
Βάρος: 0.44 γρ., Διαμ.: 0.017, Ἄξονας: 11 ὥρα.
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Βάρος: 0.41 γρ., Διαμ.: 0,017. Ἄξονας: 12 ὥρα.

N46. (94/Θ1/N1).
Ἑνετικὸ τορνετσέλλο τοῦ δόγη Andrea
Contarini (1368−1382).
Διατήρηση κακή.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος. Ἐπιγρα −
φὴ ἀρκετὰ δυσδιάκριτη.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος. Ἐπιγραφὴ
ἀρκετὰ δυσδιάκριτη.
Γιὰ τὸν τύπο βλ. Papadopoli, I, σ. 217, ἀρ. 7.
Βάρος: 0.28 γρ., Διαμ.: 0.014, Ἄξονας: 11 ὥρα.

N47. (93/Γ, περισυλλογὴ/N9).
Δηνάριον Ἰωάννη Β΄ (1458−1479), βασιλέως
Σικελίας.
Διατήρηση ἀρκετὰ καλή.
Ἐμπροσθότυπος: +IONNES:D:G:R:SICILIE. Στὸ
κέντρο, μέσα σὲ κύκλο, ἀετὸς ἐστεμμένος.
Ὀπισθότυπος: +AC:ATENARUM:neOP: Στὸ
κέντρο, μέσα σὲ κύκλο ἀσπίδα καὶ πάνω
στέμμα. Δεξιὰ I, ἀριστερὰ C.
Νομισματοκοπεῖο: Μessina. 
MEC, ἀρ. 895 κἑ.
Βάρος: 0.33 γρ., Δ.: 0.015. Ἄξονας: 11 ὥρα.

N48. (94/I2/N1) (πίν. 2).
Ἑνετικὸ τορνετσέλλο τοῦ δόγη Agostino
Barbarico (1486−1501).
Διατήρηση καλή.
Ἐμπροσθότυπος: .ΛVG . BΛRBΛDICO . DVX .
Σταυρὸς μέσα σὲ κύκλο.
Ὀπισθότυπος: +. S . MΛRCVS . VENETI . . O
Λέων τοῦ Ἁγίου Μάρκου συσπειρωμένος σὲ
μετωπικὴ παράσταση.
Papadopoli, II, σ. 83, ἀρ. 64. 
Βάρος: 0.44, Διαμ.: 0.014. Ἄξονας: 1 ὥρα.

N49. (94/I2/N2).
Ἑνετικὸ τορνετσέλλο τοῦ δόγη Agostino Bar−
barico (1486−1501).
Διατήρηση καλή.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Papadopoli, II, σ. 83, ἀρ. 64.

Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφὴ δυσδιάγνωστη.
Σχηματοποιημένο κάστρο. 
Βάρος: 0.48 γρ., Διαμ.: 0.018, Ἄξονας:
ἀπροσδιόριστος.

N42. (1993/Περισυλλογὴ N. Ναοῦ).
Δηνάριον τορνέσιον φραγκοκρατίας, 13ος
αἰώνας.
Ἐφθαρμένο.
Ἐμπροσθότυπος: Ἐπιγραφὴ δυσδιάγνωστη.
Μέσα σὲ κύκλο σταυρὸς μὲ πεπλατυσμένες
τὶς κεραῖες.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφὴ δυσδιάγνωστη.
Σχηματοποιημένο κάστρο.
Βάρος: 0.39 γρ., Διαμ.: 0.017, Ἄξονας: ἀπροσ−
διόριστος.

N43. (1993/Νοτίως B).
Δηνάριον τορνέσιον φραγκοκρατίας, 13ος
αἰώνας.
Ἐφθαρμένο μὲ κακώσεις στὴν ἐπιφάνεια.
Βάρος: 0.50 γρ., Δ.: 0.017.

N44. (93/Γ, περισυλλογὴ/N3).
Ἑνετικὸ τορνετσέλλο τοῦ δόγη Andrea
Dandolo (1343−1354).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: +ANDR: DANDVLO: DVX:.
Σταυρὸς μέσα σὲ κύκλο.
Ὀπισθότυπος: +VEXILIFER: VENECIA 4. Ὁ Λέ−
ων τοῦ Ἁγίου Μάρκου συσπειρωμένος σὲ
μετωπικὴ παράσταση.
Papadopoli, I, σ. 183, ἀρ. 8.
Βάρος: 0.32 γρ., Διαμ.: 0.013, Ἄξονας: 11 ὥρα.

N45. (93/A65/N24).
Ἑνετικὸ τορνετσέλλο τοῦ δόγη Andrea
Contarini (1368−1382).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: + .ANDR’ QTAR’ DVX ..
Σταυρὸς μέσα σὲ κύκλο.
Ὀπισθότυπος: +VEXILIFER: VENECIA 4. O Λέ−
ων τοῦ Ἁγίου Μάρκου συσπειρωμένος σὲ
μετωπικὴ παράσταση.
Papadopoli, I, σ. 217, ἀρ. 7.
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οσύνη καθισμένη σὲ δύο λέοντες φέρει ξί−
φος καὶ ζυγό.
Γιὰ τὸν τύπο βλ. Papadopoli II, σ. 522−525, ἀρ.
132−153.
Βάρος: 0.35 γρ., Διαμ.: 0.017, Ἄξονας: 6 ὥρα.

N54. (94/E5/N2).
Ἑνετικὸ τορνετσέλλο, 16ος αἰώνας.
Ἐφθαρμένο καὶ ἀδιάγνωστο.
Βάρος: 0.17 γρ., Διαμ.: 0.011, Ἄξονας: ἀπροσ−
διόριστος.

N55. (93/ Βόρεια ἄνδηρα).
Ἑνετικὸ τορνετσέλλο.
Ἐφθαρμένο καὶ ἀδιάγνωστο.
Βάρος: 0.77 γρ., Διαμ.: 0.018, Ἄξονας: ἀπροσ−
διόριστος.

N56. (94/H11/N8).
Ἀνώνυμο σολδίνο γιὰ τὴν Κρήτη, 1610.
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: O Λέων τοῦ Ἁγίου Μάρ−
κου συσπειρωμένος σὲ μετωπικὴ παράστα−
ση. Στὸ ἔξεργο, T. 4 (Τορνέσια 4) ἀνά μεσα σὲ
ρόδακες. 
Ὀπισθότυπος: SOL / DINO. Στὸ ἔξεργο ρό−
δακας ἀνάμεσά σε ἀστερίσκους.
Papadopoli, III, σ. 968, ἀρ. 53.
Βάρος: 1.52 γρ., Διαμ.: 0.019. Ἄξονας: 7 ὥρα.

N57. (94/H6/N6).
Ἀνώνυμο σολδίνο γιὰ τὴν Κρήτη, 1610.
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Papadopoli, III, σ. 968, ἀρ. 53.
Βάρος: 1.32 γρ., Διαμ.: 0.019, Ἄξονας: 5 ὥρα.

ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

N58. (93/A, περισυλλογὴ N. ναοῦ).
Παρὰς Ἀχμὲτ Γ΄ (1703−1730).
Διατήρηση μέτρια, νόμισμα διάτρητο.
Ἐμπροσθότυπος: Τουρὰς καὶ μικρὸ διακο−
σμητικὸ σχέδιο.

Βάρος: 0.23 γρ., Διαμ.: 0.012, Ἄξονας: 1 ὥρα.

N50. (;/Περισυλλογή).
Ἑνετικὸ τορνετσέλλο τοῦ δόγη Agostino
Barbarico (1486−1501).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Papadopoli, II, σ. 83, ἀρ. 64.
Βάρος: 0.30 γρ., Διαμ.: 0.013. Ἄξονας: 1 ὥρα.

N51. (94/H29/N1).
Ἑνετικὸ τορνετσέλλο τοῦ δόγη Leonardo
Loredan ( 1501−1521).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: + . LEO . LΛVREDΛNVS .
DVX. . Σταυρὸς μέσα σὲ κύκλο. Ἀπὸ μία
στιγμὴ στὰ κενὰ ἀνάμεσα στὶς κεραῖες τοῦ
σταυροῦ.
Ὀπισθότυπος: : +. S . MΛRCVS . VENETI . . O
Λέων τοῦ Ἁγίου Μάρκου συσπειρωμένος σὲ
μετωπικὴ παράσταση.
Papadopoli, II, σ. 114, ἀρ. 79.
Βάρος: 0.24 γρ., Διαμ.: 0.014, Ἄξονας: 11 ὥρα.

N52. (93/A62/N18).
Quattrino Σιένας, 1503.
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: +SENA+VETVS+. Στὸ κέ−
ντρο, μέσα σὲ κύκλο τὸ γράμμα S, μὲ φυλ−
λοφόρες ἀπολήξεις.
Ὀπισθότυπος: CIVITAS+VIRC. Στὸ κέντρο,
μέσα σὲ κύκλο σταυρός, οἱ κεραῖες τοῦ
ὁποίου φέρουν τριφυλλόσχημες ἀπολήξεις.
Balbi de Caro, Bufalini, σ. 263, ἀρ. 319 (σύμβο−
λο 81).
Βάρος: 0.42 γρ., Διαμ.: 0.018, Ἄξονας: 12 ὥρα.

N53. (;/Περισυλλογή).
Ἀνώνυμη ἀργυρὴ ἑνετικὴ γαζέττα, 1539.
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: + . SΛNCTVS . MΛRCVS .
VENETVS.. O Λέων τοῦ Ἁγίου Μάρκου ὁλό−
σωμος.
Ὀπισθότυπος: IVSTITIΛΜ DILIGITE. Ἡ Δικαι−
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N63. (93/A41/N10). 
Παρὰς Ἀβδοὺλ Χαμὴτ Α΄ (1774−1789).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Misir. 5ο ἔτος βασιλείας.
DHMK, 1720.
Βάρος: 0.19 γρ., Διαμ.: 0.015.

N64. (94/H1/N2α).
Παρὰς Ἀβδοὺλ Χαμὴτ Α΄ (1774−1789).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Κostantiniye. 8ο ἔτος βα−
σιλείας.
Sultan, 2368.
Βάρος: 0.11 γρ., Διαμ.: 0.014.

N65. (94/H1/N2β).
Παρὰς Ἀβδοὺλ Χαμὴτ Α΄ (1774−1789).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Kostantiniye. 7ο ἔτος βα−
σιλείας.
DHMK 1721.
Βάρος: 0.11 γρ., Διαμ.: 0.013.

N66. (94/H6/N5).
Παρὰς Ἀβδοὺλ Χαμὴτ Α΄ (1774−1789).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Misir. 13ο ἔτος βασιλείας.
DHMK −.
Βάρος: 0.14 γρ., Διαμ.: 0.014.

N67. (93/A, περισυλλογὴ N. ναοῦ).
Παρὰς Ἀβδοὺλ Χαμὴτ Α΄ (1774−1789).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Misir. Ἔτος βασιλείας
ἀδιάγνωστο.

Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή.
Νομισματοκοπεῖο: Kostantiniye (Κωνσταντι−
νούπολις). Διακριτικὸ γράμμα: K.
Sultan, 1829.
Βάρος: 0.30 γρ., Διαμ.: 0.013.

N59. (94/Θ11/N4).
Παρὰς Μαχμοὺτ Α’ (1730−1754).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Kostantiniye (Κωνσταντι−
νούπολις). Διακριτικὸ γράμμα: ἀδιάγνωστο.
DHMK, 1227−1229.
Βάρος: 0.11 γρ., Διαμ.: 0.013.

N60. (94/ΣT2/N3).
Παρὰς Μαχμοὺτ Α΄(1730−1754).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Misir (Κάιρο). Διακριτικὸ
γράμμα: ἀδιάγνωστο.
DHMK, 1211−1226.
Βάρος: 0.16 γρ., Διαμ.: 0.014.

N61. (94/A6/N3).
Παρὰς Μουσταφὰ Γ΄ (1757−1774).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Islambol (Κωνσταντινού−
πολις). 8ο ἔτος βασιλείας.
Sultan, 2143.
Βάρος: 0.08 γρ., Διαμ.: 0.011.

N62. (93/ΣT2/N1).
Παρὰς Ἀβδοὺλ Χαμὴτ Α΄ (1774−1789).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Misir. 4ο ἔτος βασιλείας.
DHMK −, Sultan, − (τύπος ἀδημοσίευτος;)
Βάρος: 0.07 γρ., Διαμ.: 0.014. 
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Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Misir. Ἔτος βασιλείας
ἀδιάγνωστο.
DHMK, 2184−2230.
Βάρος: 0.14 γρ., Διαμ.: 0.014. 

N73. (93/A6/N6).
Παρὰς Μαχμοὺτ Β΄ (1808−1839).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Misir. 6ο ἔτος βασιλείας.
Sultan, 3108.
Βάρος: 0.07 γρ., Διαμ.: 0.011. 

N74. (93/A6/N5).
Παρὰς Μαχμοὺτ Β΄ (1808−1839).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Misir. 8o ἔτος βασιλείας.
Sultan, 3112.
Βάρος: 0.15 γρ., Διαμ.: 0.012. 

N75. (94/Γ2/N2).
Παρὰς Μαχμοὺτ Β΄ (1808−1839).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Misir. 8ο ἔτος βασιλείας.
Sultan, 3112.
Βάρος: 0.14 γρ., Διαμ.: 0.012.

N76. (94/A3/N2).
Παρὰς Μαχμοὺτ Β΄ (1808−1839).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Misir. 9ο ἔτος βασιλείας.
Sultan, 3114.
Βάρος: 0.14 γρ., Διαμ.: 0.012.

N77. (94/Θ4/N2).
Παρὰς Μαχμοὺτ Β΄ (1808−1839).

DHMK, 1715−1771.
Βάρος: 0.12 γρ., Διαμ.: 0.013.

N68. (93/A56/N16).
Παρὰς Ἀβδοὺλ Χαμὴτ Α΄ (1774−1789).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Misir. Ἔτος βασιλείας
ἀδιάγνωστο.
DHMK, 1715−1771.
Βάρος: 0.10 γρ., Διαμ.: 0.612. 

N69. (93/A57/N23).
Παρὰς Ἀβδοὺλ Χαμὴτ Α΄ (1774−1789).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Kostantiniye. Ἔτος βασι−
λείας ἀδιάγνωστο.
DHMK, 1682−1706.
Βάρος: 0.12 γρ., Διαμ.: 0.015. 

N70. (94/E3/N1).
Παρὰς Σελὶμ Γ΄ (1789−1807).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Ιslambol. 5ο ἔτος βασιλείας.
DHMK, 2147.
Βάρος: 0.17 γρ., Διαμ.: 0.014.

N71. (94/Θ4/N3).
Παρὰς Σελὶμ Γ΄ (1789−1807).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Misir. Ἔτος βασιλείας
ἀδιάγνωστο.
DHMK, 2184−2230.
Βάρος: 0.21 γρ., Διαμ.: 0.012. 

N72. (94/ΣT4/N2).
Παρὰς Σελὶμ Γ΄ (1789−1807).
Διατήρηση μέτρια.
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

N84. 93/A, περισυλλογὴ N. ναοῦ).
Λεπτὸν  Ὄθωνος (1832−1862).
Ἐμπροσθότυπος: Θυρεός.
Ὀπισθότυπος: Μέσα σὲ στεφάνι ἡ ἀξία
1/ΛEΠTON καὶ ἡ χρονολογία κοπῆς.
Νομισματοκοπεῖο: Μόναχο. Χρονολογία κο −
πῆς: 1833.
Divo 29b.
Βάρος: 0.79 γρ., Δ.: 0.016, Ἄξονας: 6 ὥρα.

N85. (93/A14/N9).
Πέντε λεπτὰ Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: ΓEΩPΓIOΣ A΄ BAΣIΛEYΣ
TΩN EΛΛHNΩN. Νεανικὴ προτομὴ τοῦ βα−
σιλέως πρὸς τὰ ἀριστερά. Κάτω τὸ ὄνομα
τοῦ χαράκτη BAPPE. Ἡ χρονολογία κοπῆς
ἀνάμεσα σὲ σύμβολα, δηλωτικὰ τοῦ νομι−
σματοκοπείου.
Ὀπισθότυπος: Μέσα σὲ στεφάνι ἡ ἀξία
τοῦ νομίσματος 5/ΛEΠTA. Πάνω OBOΛOΣ.
Νομισματοκοπεῖο: Στρασβοῦργο. Χρονολο−
γία κοπῆς: 1869. 
Divo 63a.
Βάρος: 2.85 γρ., Δ.: 0.024. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N86. (93/Γ;/N6).
Πέντε λεπτὰ Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Νομισματοκοπεῖο: Στρασβοῦργο. Χρονολο−
γία κοπῆς: 1869.
Divo 63a.
Βάρος: 3.34 γρ., Δ.: 0.024. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N87. (93/A;/N1).
Δύο λεπτὰ Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: ΓEΩPΓIOΣ A΄ BAΣIΛEYΣ
TΩN EΛΛHNΩN. Νεανικὴ προτομὴ τοῦ βα−
σιλέως πρὸς τὰ ἀριστερά. Κάτω τὸ ὄνομα
τοῦ χαράκτη BAPPE. Ἡ χρονολογία κοπῆς
ἀνάμεσα σὲ σύμβολα, δηλωτικὰ τοῦ νομι−
σματοκοπείου.

Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Misir. Ἔτος βασιλείας
ἀδιάγνωστο.
DHMK, 2873−2876.
Βάρος: 0.07 γρ., Διαμ.: 0.012.

N78. (93/Γ, περισυλλογὴ/N12).
Παρὰς Μαχμοὺτ Β΄ (1808−1839).
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Τουράς.
Ὀπισθότυπος: Ἐπιγραφή. 
Νομισματοκοπεῖο: Kostantiniye. Ἔτος βασι−
λείας ἀδιάγνωστο.
Βλ. DHMK 1214.
Βάρος: 0.28γρ., Διαμ.: 0.015.

N79. (94/H1/N1).
Παράς.
Ἐφθαρμένος καὶ δυσδιάκριτος.
Βάρος: 0.12 γρ., Διαμ.: 0.014.

N80. (94/H27/N9).
Παράς.
Ἐφθαρμένος καὶ δυσδιάκριτος.
Βάρος: 0.04 γρ., Διαμ.: 0.011.
15.9.94: Τομέας Η. Ὁμάδα 27 (Ν. 9).

N81. (94/E−Θ23/N5).
Παράς.
Ἐφθαρμένος καὶ δυσδιάκριτος.
Βάρος: 0.10 γρ., Διαμ.: 0.014.
14.9.94: Τομέας Ε−Θ. Ὁμάδα 23 (Ν. 5).

N82. (94/ΣT4/N4).
Παράς.
Ἐφθαρμένος καὶ δυσδιάκριτος.
Βάρος: 0.07, Διαμ.: 0.012.

N83. (93/B15/N3).
Παράς.
Ἐφθαρμένος καὶ δυσδιάκριτος.
Βάρος: 0.07 γρ., Διαμ.: 0.11. 
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Νομισματοκοπεῖο: Στρασβοῦργο. Χρονολο−
γία κοπῆς: 1869.
Divo 69a.
Βάρος: 0.064 γρ, Δ.: 0.013. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N92. (;/A, περισυλλογὴ N. ναοῦ).
Λεπτὸν Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Νομισματοκοπεῖο: Στρασβοῦργο. Χρονολο−
γία κοπῆς: 1869.
Divo 69a.
Βάρος: 0.62 γρ., Δ.: 0.013, Ἄξονας: 6 ὥρα.

N93. (94/A3/N1).
Πέντε λεπτὰ Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: ΓEΩP ΓIOΣ A΄ BAΣIΛEYΣ
TΩN EΛΛHNΩN. Νεανικὴ προτομὴ τοῦ βα−
σιλέως πρὸς τὰ ἀριστερά. Κάτω τὸ ὄνομα
τοῦ χαράκτη BAPPE. Ἡ χρονολογία κοπῆς
ἀνάμεσα σὲ σύμβολα, δηλωτικὰ τοῦ νομι−
σματοκοπείου.
Ὀπισθότυπος: Μέσα σὲ στεφάνι ἡ ἀξία
τοῦ νομίσματος 5/ΛEΠTA. Πάνω OBOΛOΣ.
Νομισματοκοπεῖο: Στρασβοῦργο. Χρονολο−
γία κοπῆς: 1870. 
Divo 63b.
Βάρος: 2.97 γρ., Δ.: 0.024. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N94. (94/Δ;/N1).
Λεπτὸν Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος, ἀλλὰ μέσα
στὸ στεφάνι ἡ ἀξία τοῦ νομίσματος 1/
ΛEΠTON.
Νομισματοκοπεῖο: Στρασβοῦργο. Χρονολο−
γία κοπῆς: 1870. 
Divo 69b.
Βάρος: 0.62 γρ., Δ.: 0.013. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N95. (94/Δ;/N2).
Πέντε λεπτὰ Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: ΓEΩPΓIOΣ A΄ BAΣIΛEYΣ
TΩN EΛΛHNΩN. Μυστακοφόρος προτομὴ
τοῦ βασιλέως πρὸς τὰ ἀριστερά. Κάτω τὸ

Ὀπισθότυπος: Μέσα σὲ στεφάνι ἡ ἀξία
τοῦ νομίσματος 2/ΛEΠTA.
Νομισματοκοπεῖο: Στρασβοῦργο. Χρονολο−
γία κοπῆς: 1869.
Divo 67.
Βάρος: 1.23 γρ., Δ.: 0.02. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N88. (93/B. Ἄνδηρα).
Δύο λεπτὰ Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Νομισματοκοπεῖο: Στρασβοῦργο. Χρονολο−
γία κοπῆς: 1869.
Divo 67.
Βάρος: 1.27 γρ, Δ.: 0.02. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N89. (93/A57/N21).
Λεπτὸν Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: ΓEΩPΓIOΣ A΄ BAΣIΛEYΣ
TΩN EΛΛHNΩN. Νεανικὴ προτομὴ τοῦ βα−
σιλέως πρὸς τὰ ἀριστερά. Κάτω τὸ ὄνομα
τοῦ χαράκτη BAPPE. Ἡ χρονολογία κοπῆς
ἀνάμεσα σὲ σύμβολα, δηλωτικὰ τοῦ νομι−
σματοκοπείου.
Ὀπισθότυπος: Μέσα σὲ στεφάνι ἡ ἀξία
τοῦ νομίσματος 1/ΛEΠTON.
Νομισματοκοπεῖο: Στρασβοῦργο. Χρονολο−
γία κοπῆς: 1869.
Divo 69a.
Βάρος: 0.64 γρ, Δ.: 0.013. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N90. (93/A57/N22).
Λεπτὸν Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Νομισματοκοπεῖο: Στρασβοῦργο. Χρονολο−
γία κοπῆς: 1869.
Divo 69a.
Βάρος: 0.064 γρ, Δ.: 0.013. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N91. (93/A57/N20).
Λεπτὸν Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
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N99. (94/A16/N4).
Δέκα λεπτὰ Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: ΓEΩPΓIOΣ A΄ BAΣIΛEYΣ
TΩN EΛΛHNΩN. Μυστακοφόρος προτομὴ
τοῦ βασιλέως πρὸς τὰ ἀριστερά. Κάτω το
ὄνομα τοῦ χαράκτη BAPPE. H χρονολογία
κοπῆς ἀνάμεσα σὲ σύμβολα, δηλωτικὰ τοῦ
νομισματοκοπείου.
Ὀπισθότυπος: Μέσα σὲ στεφάνι ἡ ἀξία
τοῦ νομίσματος 10/ΛEΠTA. Πάνω ΔIΩBO −
ΛON.
10 λεπτά. Νομισματοκοπεῖο: Παρίσι. Χρονο−
λογία κοπῆς: 1882. 
Divo 60c.
Βάρος: 3.34 γρ., Δ.: 0.024. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N100. (;/Περισυλλογὴ N. ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου).
Δέκα λεπτὰ Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Νομισματοκοπεῖο: Παρίσι. Χρονολογία κο −
πῆς: 1882.
Divo 60c.
Βάρος: 6.24 γρ., Δ.: 0.03, Ἄξονας: 6 ὥρα.

N101. (93/ΣT4/N1).
Πέντε λεπτὰ Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: ΓEΩPΓIOΣ A΄ BAΣIΛEYΣ
TΩN EΛΛHNΩN. Μυστακοφόρος προτομὴ
τοῦ βασιλέως πρὸς τὰ ἀριστερά. Κάτω τὸ
ὄνομα τοῦ χαράκτη BAPPE. H χρονολογία
κοπῆς ἀνάμεσα σὲ σύμβολα, δηλωτικὰ τοῦ
νομισματοκοπείου.
Ὀπισθότυπος: Μέσα σὲ στεφάνι ἡ ἀξία
τοῦ νομίσματος 5/ΛEΠTA. Πάνω OBOΛOΣ.
Νομισματοκοπεῖο: Παρίσι. Χρονολογία κο −
πῆς: 1882.
Divo 64c.
Βάρος: 3,15 γρ., Δ.: 0.024. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N102. (94/Γ1/N1).
Πέντε λεπτὰ Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Νομισματοκοπεῖο: Παρίσι. Χρονολογία κο −

ὄνομα τοῦ χαράκτη BAPPE. H χρονολογία
κοπῆς ἀνάμεσα σὲ σύμβολα, δηλωτικά τοῦ
νομισματοκοπείου.
Ὀπισθότυπος: Μέσα σὲ στεφάνι ἡ ἀξία
τοῦ νομίσματος 5/ΛEΠTA. Πάνω OBOΛOΣ.
Νομισματοκοπεῖο: Μπορντώ. Χρονολογία
κοπῆς: 1878. 
Divo 64a.
Βάρος: 3.03 γρ., Δ.: 0.024. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N96. (93/A2/N3).
Δύο λεπτὰ Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: ΓEΩPΓIOΣ A΄ BAΣIΛEYΣ
TΩN EΛΛHNΩN. Μυστακοφόρος προτομὴ
τοῦ βασιλέως πρὸς τὰ ἀριστερά. Κάτω τὸ
ὄνομα τοῦ χαράκτη BAPPE. Ἡ χρονολογία
κοπῆς ἀνάμεσα σὲ σύμβολα, δηλωτικὰ τοῦ
νομισματοκοπείου.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος, ἀλλὰ μέσα
στὸ στεφάνι ἡ ἀξία τοῦ νομίσματος 2/
ΛEΠTA.
Νομισματοκοπεῖο: Μπορντώ. Χρονολογία
κοπῆς: 1878.
Divo 68.
Βάρος: 1.22 γρ, Δ.: 0.02. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N97. (93/Νοτίως B).
Δύο λεπτὰ Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Νομισματοκοπεῖο: Μπορντώ. Χρονολογία
κοπῆς: 1878.
Divo 68.
Βάρος: 1.15 γρ, Δ.: 0.02. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N98. (93/Νοτίως B).
Λεπτὸν Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος, ἀλλὰ μέσα
στὸ στεφάνι ἡ ἀξία τοῦ νομίσματος 1/
ΛEΠTON.
Νομισματοκοπεῖο: Μπορντώ. Χρονολογία
κοπῆς: 1878. 
Divo 70a.
Βάρος: 0.61 γρ., Δ.: 0.013. Ἄξονας: 6 ὥρα.
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Ἐφθαρμένο καὶ δυσδιάκριτο.
Βάρος: 2.13 γρ., Δ.: 0.025. Ἄξονας: ἀπροσδιό−
ριστος.

N108. (92/;/N3).
Δύο δραχμαὶ Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας (1924−
1935).
Ἐμπροσθότυπος: Κεφαλὴ Ἀθηνᾶς μὲ περι−
κεφαλαία πρὸς τὰ ἀριστερά. Κάτω τὸ ὄνο −
μα τοῦ χαράκτη GILLIERON FILS.
Ὀπισθότυπος: EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA.
Στὸ κέντρο ΔYO/ΔPAXMAI. Κάτω χρονολο−
γία κοπῆς.
Νομισματοκοπεῖο: Βιέννη. Χρονολογία
κοπῆς: 1926.
Divo, 107.
Βάρος: 4.69 γρ., Δ.: 0.026. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N109. (;/A, περισυλλογὴ N. ναοῦ).
Πενήντα λεπτὰ Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
(1924−1935).
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος, ἀλλὰ ἡ
ἀξία 50/ΛEΠTA.
Νομισματοκοπεῖο: Βιέννη. Χρονολογία
κοπῆς: 1926. 
Divo, 109.
Βάρος: 1.82 γρ., Δ.: 0.018, Ἄξονας: 6 ὥρα.

N110. (93/A, περισυλλογὴ/N1).
Πέντε δραχμαὶ Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
(1924−1935).
Ἐμπροσθότυπος: EΛΛHNIKH – ΔHMOKPA −
TIA. Ὁ Φοίνικας, τὸ μυθικὸ πτηνό, ἀναδύε−
ται μέ σα ἀπὸ φλόγες. Ἐπάνω σταυρός. Ἀρι−
στερὰ τοῦ Φοίνικα τὰ γράμματα MA, ἀρχικὰ
τοῦ χαράκτη. Κάτω χρονολογία κοπῆς.
Ὀπισθότυπος: Μέσα σὲ δάφνινο στεφάνι ἡ
ἀξία τοῦ νομίσματος 5/ΔPAXMAI.
Νομισματοκοπεῖο: Λονδίνο. Χρονολογία κο −
πῆς: 1930.
Divo, 106.
Βάρος: 6.33 γρ., Δ.: 0.03. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N111. (93/Γ, περισυλλογὴ/N4).
Πέντε δραχμαὶ Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

πῆς: 1882. 
Divo 64c.
Βάρος: 3.22 γρ., Δ.: 0.024. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N103. (94/A17/N5).
Εἴκοσι λεπτὰ Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: BAΣIΛEION THΣ EΛΛA −
ΔOΣ. Βασιλικὸ στέμμα. Κάτω τὸ ὄνομα τοῦ
χαράκτη A BOPPEΛ, τὸ γράμμα A καὶ ἡ χρο−
νολογία κοπῆς ἀνάμεσα σὲ δηλωτικὰ σύμ−
βολα τοῦ νομισματοκοπείου.
Ὀπισθότυπος: Μέσα σὲ δάφνινο στεφάνι ἡ
ἀξία ΛEΠTA/20.
Νομισματοκοπεῖο: Παρίσι. Χρονολογία κο −
πῆς: 1894.
Divo 57b.
Βάρος: 2.54 γρ., Δ.: 0.02, Ἄξονας: 6 ὥρα.

N104. (93/A2/N4).
Πέντε λεπτὰ Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐμπροσθότυπος: BAΣIΛEION THΣ EΛΛA −
ΔOΣ. Βασιλικὸ στέμμα. Κάτω τὸ ὄνομα τοῦ
χαράκτη A BOPPEΛ, τὸ γράμμα A καὶ ἡ χρο−
νολογία κοπῆς ἀνάμεσα σὲ δηλωτικὰ σύμ−
βολα τοῦ νομισματοκοπείου.
Ὀπισθότυπος: Μέσα σὲ δάφνινο στεφάνι ἡ
ἀξία ΛEΠTA/5.
Νομισματοκοπεῖο: Παρίσι. Χρονολογία κο −
πῆς: 1895. 
Divo 65b.
Βάρος: 1.22 γρ., Δ.: 0.016. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N105. (92/;/N1).
Δύο λεπτὰ Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐφθαρμένο καὶ δυσδιάκριτο.
Χρονολογία κοπῆς: ἀδιάγνωστη.
Βάρος: 1.18 γρ., Δ.: 0.02. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N106. (93/Γ, περισυλλογὴ/N13).
Νόμισμα Γεωργίου A΄ (1863−1913).
Ἐφθαρμένο καὶ δυσδιάκριτο.
Βάρος: 3.87 γρ., Δ.: 0.025. Ἄξονας: ἀπροσδιό−
ριστος.

N107. (93/Γ;/N7).
Νόμισμα Γεωργίου A΄ (1863−1913).
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Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Νομισματοκοπεῖο: Λονδίνο. Χρονολογία κο −
πῆς: 1834.
Gardiakos, σ. 88, ἀρ. 50.
Βάρος: 1.16 γρ., Δ.: 0.016. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N116. (94/Z2/N1).
Λεπτὸν Ἰονίου Κράτους 1819−1835.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Νομισματοκοπεῖο: Λονδίνο. Χρονολογία κο −
πῆς: 1834.
Gardiakos, σ. 88, ἀρ. 50.
Βάρος: 1.16 γρ., Δ.: 0.016. Ἄξονας: 7 ὥρα.

N117. (93/I41/N13).
Λεπτὸν Ἰονίου Κράτους 1819−1835.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Νομισματοκοπεῖο: Λονδίνο. Χρονολογία
κοπῆς: 1834.
Βάρος: 1.21 γρ., Δ.: 0.016. Ἄξονας: 6 ὥρα.

ΕΦΘΑΡΜΕΝΑ

N118. (;/A, περισυλλογὴ νοτίως ναοῦ).
Ἐφθαρμένο ἀσημένιο μεσαιωνικὸ δυτικοῦ
κράτους, κομμένο στὴ μέση.
Βάρος: 0.41 γρ., Δ.: 0.017.

N119. (93/Γ, περισυλλογὴ/N2).
Τελείως ἐφθαρμένο χάλκινο νόμισμα, πιθα−
νότατα νεωτερικῶν χρόνων.
Βάρος: 2.12γρ., Δ.: 0.027.

N120. (93/νοτίως B).
Τελείως ἐφθαρμένο χάλκινο νόμισμα, μὲ
ὀπὴ ἀνάρτησης σὲ β’ χρήση.
Βάρος: 6.22 γρ., Δ.: 0.030.

N121. (93/νοτίως B).
Τελείως ἐφθαρμένο χάλκινο νόμισμα, δια−

(1924−1935).
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Νομισματοκοπεῖο: Λονδίνο. Χρονολογία κο −
πῆς: 1930.
Divo, 106.
Βάρος: 6.45 γρ., Δ.: 0.03. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N112. (93/A13/N7).
Πενήντα λεπτὰ Παύλου Α΄ (1947−1964).
Ἐμπροσθότυπος: ΠAYΛOΣ BAΣIΛEYΣ TΩN
EΛΛHNΩN. Προτομὴ τοῦ βασιλέως πρὸς τὰ
δεξιά. Κάτω τὸ ὄνομα τοῦ χαράκτη ΦAΛH −
PEAΣ καὶ ἡ χρονολογία κοπῆς.
Ὀπισθότυπος: BAΣIΛEION THΣ EΛΛAΔOΣ.
Ὁ βασιλικὸς θυρεός.
Νομισματοκοπεῖο: Παρίσι. Χρονολογία κο −
πῆς: 1954. 
Divo, 120a.
Βάρος: 1.48 γρ., Δ.: 0.016. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N113. (93/Γ, περισυλλογὴ/N11).
Πενήντα λεπτὰ Παύλου Α΄ (1947−1964).
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Ὀπισθότυπος: Ὁ αὐτὸς τύπος.
Νομισματοκοπεῖο: Παρίσι. Χρονολογία κο −
πῆς: 1954. 
Divo, 120a.
Βάρος: 1.48 γρ., Δ.: 0.016. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N114. (93/B Ἄνδηρα).
Λεπτὸν Ἰονίου Κράτους 1819−1835.
Ἐμπροσθότυπος: IONION KPATOΣ. O Λέων
τοῦ Ἁγίου Μάρκου. Κάτω χρονολογία
κοπῆς.
Ὀπισθότυπος: BRITANNIA. H Βρετανία κα−
θιστὴ πρὸς τὰ ἀριστερὰ κρατάει κλαδὶ καὶ
σκῆπτρο.
Νομισματοκοπεῖο: Λονδίνο. Χρονολογία κο −
πῆς: 1834.
Gardiakos, σ. 88, ἀρ. 50.
Βάρος: 1.10 γρ., Δ.: 0.016. Ἄξονας: 6 ὥρα.

N115. (93/A57/N19).
Λεπτὸν Ἰονίου Κράτους 1819−1835.
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βασιλείας τοῦ συγκεκριμένου αὐτοκράτορα,
τὰ ὁποῖα ἀνάγονται πρὶν τὸ 1092, πρὶν δη−
λαδὴ τὴ νομισματικὴ μεταρρύθμιση (DOC

IV2, Pl. 1, T1a.1 καὶ T1a.3).
Zacos−Vegleris, I, 101.
Βάρος: 2.16 γρ., Δ.: 0.02.

ΣΦΡ3. (92/Τομὴ III/M9) (πίν. 3).
Μολυβδόβουλλο Ἰωάννη ποιμένος Κυθήρων
(sic), 11ος/12ος αἰώνας.
Διατήρηση καλή.
Ἐμπροσθότυπος: Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεο−
λόγος σὲ προτομή, μετωπικός, γενειοφόρος
μὲ φωτοστέφανο. Στὸ ἀριστερό του χέρι
φέρει κλειστὸ Εὐαγγέλιο, ἐνῶ ὑψώνει τὸ
δεξὶ μπροστὰ στὸ στῆθος. Στὸ πεδίο ἀρι−
στερὰ καὶ δεξιὰ .X/OΘ/Oe – ΛO/ΓO
[Ὁ·ἅ(γιος) Ἰ]ω(άννης)·ὁ·Θεολόγο(ς).

Ὀπισθότυπος: Τετράστιχη ἐπιγραφή:
.

+Σφραγὶς Κυθύρων (sic) τοῦ ποιμένος Ἰωάννου.

Ἀδημοσίευτο.
Βάρος: 5.43 γρ., Δ.: 0.023.

ΣΦP4. (92/;/M22).
Ἀνώνυμο ἐφθαρμένο μολυβδόβουλλο.
Βάρος: 2.97 γρ., Δ.: 0.015.

ΣΦP5. (92/;/M2).
Ἐφθαρμένο μολυβδόβουλλο πιθανότατα
8ου αἰώνα.
Βάρος: 11.66 γρ., Δ.: 0.029.

ΣΦP6. (;/A, περισυλλογὴ N. ναοῦ).
Μολύβδινο νομισματόμορφο ἀντικείμενο
(ἄπαιστο πέταλο μολυβδόβουλλου;)
Βάρος: 3.53 γρ., Δ.: 0.018.

ΣΦP7. (;/A, περισυλλογὴ N. ναοῦ).
Μολύβδινο νομισματόμορφο ἀντικείμενο
(ἄπαιστο πέταλο μολυβδόβουλλου;)
Βάρος: 10.20 γρ., Δ.: 0.021.

βρωμένο καὶ ἐλλιπὲς κατὰ τὴν περιφέρεια.
Βάρος: 0.82 γρ., Δ.: 0.022.

N122. (;/A, περισυλλογὴ N. ναοῦ).
Τελείως ἐφθαρμένο νομισματόμορφο ἀντι−
κείμενο, πιθανὸν πεπιεσμένη κεφαλὴ καρ−
φιοῦ.
Βάρος: 0.44 γρ., Δ.: 0.012.

II. ΣΦPAΓIΔEΣ

ΣΦΡ1. (92/;/M1) (πίν. 3).
Μολυβδόβουλλο Βαάνη Πόμπη ἀπὸ Ἐπάρ−
χων, α΄ μισό του 8ου αἰώνα.
Διατήρηση μέτρια.
Ἐμπροσθότυπος: Σταυροειδὲς μονογράφη−
μα ἐπικλήσεως πρὸς τὴ Θεοτόκο. Στὰ διά −
χωρα ἑκατέρωθεν τοῦ σταυροειδοῦς μονο−
γραφήματος ΤX − CX / ΔT – ΛX . 
Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δούλῷ.

Ὀπισθότυπος: Πεντάστιχη ἐπιγραφή: 
[BA]/ ANHAΠ/OEΠAP/TXΠO/[M]Π  .
Βαάνῃ· ἀπὸ ἐπάρ(χων) τῷ Πόμπ(ῃ).

Stavrakos, ἀρ. 214.
Βάρος: 9.19 γρ., Δ.: 0.022.

ΣΦΡ2. (93/A49/N15) (πίν. 2).
Χρυσόβουλλο Ἀλεξίου A΄ Κομνηνοῦ (1081−
1118).
Διατήρηση ἀρίστη.
Ἐμπροσθότυπος: Ἔνθρονος Ἰησοῦς σὲ θρό −
νο μὲ ἐρεισίνωτο. Λεπτομέρειες δυσδιά −
κρι τες. 

, στὸ πεδίο ἀριστερὰ καὶ δεξιά.
Ὀπισθότυπος: [+AΛe] ΣIX [ΔeC]Π, TxKOMN.
Παράσταση μετωπικὴ τοῦ Ἀλεξίου μὲ διά−
δημα, διβιτήσιον καὶ βαρύτιμο λῶρον. Στὸ
δεξί του χέρι φέρει λάβαρο καὶ στὸ ἀριστε −
ρὸ σταυροφόρο σφαίρα.
Ὁ τρόπος ἀπεικόνισης τοῦ αὐτοκράτορα
στὸν ἐμπροσθότυπο τῆς σφραγίδας παρα−
πέμπει σὲ ὑποβαθμισμένα ἱστάμενα τῆς
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Ν17. Φόλλις Ἡρακλείου.

Ν19. Φόλλις Ἡρακλείου.

Ν21. Φόλλις Ἡρακλείου.

Πίν. 2: Ν23. Φόλλις Ἡρακλείου.

Ν34. Φόλλις Κώνσταντος Β΄.

Ν40. Δηνάριον τορνέσιον Guillaume I de la Roche.
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ΣΦΡ2. Χρυσὴ σφραγίδα Ἀλεξίου Α΄ Κομνηνοῦ.

ΣΦΡ3. Μολύβδινη σφραγίδα τοῦ Ἰωάννη ποιμένος Κυθύρων (sic).
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