
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανασκαφική έρευνα στο Δισπηλιό ξεκί-
νησε το 1992. ΄Εκτοτε, έχει ανασκαφεί συνο-
λικά έκταση 5.250 τ.μ. Αυτό συνεπάγεται ότι 
έχει αφαιρεθεί ανάλογη έκταση επιφανεια-
κών στρωμάτων. Στα επιφανειακά στρώμα-
τα του Δισπηλιού εντοπίζεται μεγάλη ποικι-
λία ευρημάτων τα οποία χρονολογούνται σε 
πολλές και διαφορετικές περιόδους. Δεν είναι 
σπάνιο να βρίσκεται ένα νεολιθικό όστρακο 
δίπλα σε ένα πλαστικό δαχτυλίδι και ένα λί-
θινο λειασμένο εργαλείο δίπλα σε ένα μπου-
κάλι μπίρας. Ο χώρος παρουσιάζει μια συνε-
χή χρήση από τη Νεολιθική Περίοδο μέχρι σή-
μερα. Τα περισσότερα κινητά ευρήματα στα 
επιφανειακά στρώματα χρονολογούνται 
στον πρόσφατο 20ο αιώνα. Κατά τη διάρκειά 
του, ο χώρος άλλαξε πολλές χρήσεις, χρησι-
μοποιήθηκε ως στρατόπεδο, ως χώρος στα-
βλισμού ζώων, ως πεδίο μάχης, ως χώρος τέ-
λεσης πανηγυριού, ως γήπεδο ποδοσφαίρου 
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και τέλος ως χώρος ανασκαφής. ΄Ολες αυ-
τές οι δραστηριότητες άφησαν τα υλικά τους 
ίχνη στις επιφανειακές επιχώσεις1. 

Τα τελευταία χρόνια, μια σύγχρονη τάση 
της επιστήμης είναι η αρχαιολογία του παρό-
ντος και του πολύ πρόσφατου παρελθόντος2. 
Τα επιφανειακά ευρήματα από ανασκαφές 
που βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες πε-
ριοχές είναι συνήθως σύγχρονα αντικείμενα 
που στο παρελθόν οι ανασκαφείς τα πετού-
σαν. Ακόμη και σήμερα, σε πολλές ανασκα-
φές στην Ελλάδα, τα αντικείμενα αυτά δεν 
συλλέγονται και δεν καταγράφονται. Πρό-
σφατα, άρχισαν σταδιακά να παίρνουν τη 
θέση τους στους μακρείς καταλόγους των 
ευρημάτων αρκετών ανασκαφών, σπάνια 
όμως γίνεται αναφορά σε αυτά στις δημο-
σιεύσεις. Μια από αυτές τις κατηγορίες επι-
φανειακών ευρημάτων, τα οποία δεν είναι 
όμως όλα σύγχρονα και έχουν βρεθεί στο Δι-
σπηλιό, είναι τα νομίσματα. Απ’ όσο γνωρί-
ζω είναι σπάνιο για μία κατά βάση προϊστο-



ρική ανασκαφή να δημοσιεύει αυτό το υλι-
κό και ακόμη πιο σπάνιο για ένα προϊστοριο-
λόγο να ασχολείται με αυτό. Νιώθω την ανά-
γκη να δηλώσω από την αρχή ότι το άρθρο 
αυτό δεν αποτελεί άρθρο νομισματικής και 
ο γράφων δεν έχει καμία εμπειρία ή ειδίκευ-
ση στο θέμα. Θα έλεγα πως είναι μια προσπά-
θεια προσέγγισης ενός πολύ ενδιαφέροντος 
υλικού μέσα από τα μάτια ενός αρχαιολόγου 
ο οποίος ειδικεύεται στην προϊστορία. Ανα-
πόφευκτα είναι λοιπόν ορισμένα λάθη και 
παραλείψεις που ενδεχομένως δεν θα γίνο-
νταν ποτέ σε ένα άρθρο νομισματικής. Επει-
δή εκτός από τον γράφοντα ενδεχομένως και 
οι περισσότεροι αναγνώστες αυτού του κει-
μένου δεν θα είναι εξοικειωμένοι με τη νομι-
σματολογία, πρόσθεσα και ορισμένες εισα-
γωγικές και θεωρητικές πληροφορίες γενικά 
για τα νομίσματα. Το κάθε νόμισμα αφηγεί-
ται μια ιστορία και μέσα από αυτή διαυγάζε-
ται και μια σελίδα της ιστορίας της θέσης. Το 
κείμενο αυτό αποτελεί μια συρραφή αφηγή-
σεων που συγκροτούν ένα κομμάτι της βιο-
γραφίας του χώρου. Η παρουσία ενός νομί-
σματος, αν μη τι άλλο, καταδεικνύει χρήση 
του χώρου σε μια συγκεκριμένη ιστορική πε-
ρίοδο και αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφο-
ριών και τεκμήριο γι’ αυτήν την περίοδο. 

Τα νομίσματα, σε σχέση με άλλα κινητά 
ευρήματα, παρουσιάζουν ορισμένα πλεονε-
κτήματα. Ο Howgego (2009: 138), με αφορ-
μή κυρίως τα αρχαία νομίσματα, αναφέρει τα 
εξής: «Πρώτον, σε περιόδους απολυταρχίας 
προβάλλουν γενικά την επίσημη γραμμή, και 
ως εκ τούτου αποτελούν σημαντικό συμπλή-
ρωμα στις συχνά λιγοστές επίσημες γραπτές 
πηγές και στα μνημεία. Δεύτερον, ενώ οι γρα-
πτές πηγές μπορεί να ρίχνουν άπλετο φως 
σε σύντομες περιόδους ή σε ιστορικά επει-
σόδια, τα νομίσματα προσφέρουν μια πολύ 
πιο συνεχή χρονολογική και γεωγραφική κά-
λυψη. Τρίτον, για πολλές περιόδους μπορού-
με να είμαστε βέβαιοι ότι διαθέτουμε σχετι-
κά πλήρη γνώση της νομισματικής τυπολογί-
ας, σε αντίθεση με τη σπανιότητα των γρα-
πτών πηγών και την άνιση χρονική κατανο-
μή τους. Τέλος, τα νομίσματα αποτελούν μια 

απολύτως σύγχρονη προς τα γεγονότα πηγή, 
χωρίς τα μειονεκτήματα (και τα πλεονεκτή-
ματα) της εκ των υστέρων καταγραφής που 
χαρακτηρίζει, φερ’ ειπείν, την ιστοριογρα-
φία». Τα νομίσματα, εκτός από την πολύτι-
μη για τα αρχαιολογικά στρώματα πληροφο-
ρία της χρονολόγησης, προσφέρουν πληρο-
φορίες σε σχέση με την οικονομία, τις κοινω-
νικές, τις πολιτικές και τις εν γένει ιστορικές 
συνθήκες. Επίσης, όπως αναφέρει και πάλι ο 
Howgego (2009: 184), τη μόδα της σημειολο-
γίας, των συμβόλων και την ανάλυση της ει-
κονογραφίας ως μορφής γλώσσας. Το κυρι-
ότερο, τα νομίσματα αποτελούν ηγεμονικά 
αντικείμενα και σύμβολα της εξουσίας. Από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στα νομίσμα-
τα αποτυπώνεται είτε το πρόσωπο του ηγε-
μόνα είτε τα σύμβολα της εξουσίας και του 
κράτους. 

Η μελέτη των νομισμάτων παρουσιάζει 
όμως και πολλούς περιορισμούς. Τα νομίσμα-
τα μπορούν να δώσουν ασφαλέστερα συμπε-
ράσματα για ένα στρώμα ή για μια θέση μόνο 
σε συνδυασμό με άλλα αρχαιολογικά στοι-
χεία, όπως τις γραπτές πηγές, τα συνευρή-
ματα και το context. Επίσης, η παρουσία ενός 
«ξένου» νομίσματος δεν συνεπάγεται αυτο-
μάτως και εμπορικές σχέσεις· μπορεί να υπο-
δεικνύει απλώς κάποιο πέρασμα. Είναι σχε-
δόν αδύνατον να ξέρουμε ποιος μετέφερε ένα 
νόμισμα, κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε 
σε μια θέση και πώς τελικά αποτέθηκε σε μια 
επίχωση. ΄Αλλο ένα στοιχείο που πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη είναι η μακρόχρονη χρή-
ση καθώς ορισμένα νομίσματα χρησιμοποιή-
θηκαν ως φυλαχτά, κειμήλια ή και κοσμήμα-
τα για πολλές γενιές. Αυτός είναι και ένας λό-
γος που συχνά πολλά φέρουν και οπή ανάρ-
τησης. Επίσης, πολλά νομίσματα, ιδιαιτέρως 
αυτά που ήταν κατασκευασμένα από πολύτι-
μα μέταλλα, βρίσκονταν σε χρήση για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα. Συνεπώς ακόμη και η 
πληροφορία της χρονολόγησης που μας πα-
ρέχουν πρέπει να εξετάζεται με προσοχή και 
πάντα σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία. 

Τα περισσότερα νομίσματα στα οποία γί-
νεται αναφορά σε αυτό το κείμενο είναι πρό-
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σφατα και εύκολα αναγνωρίσιμα με συνέ-
πεια η πληροφορία της χρονολόγησης να εί-
ναι δεδομένη. Επιπλέον, τα περισσότερα είναι 
σύγχρονα ελληνικά και γι’ αυτό δεν προσφέ-
ρουν ιδιαίτερα στοιχεία όσον αφορά εμπορι-
κές ή άλλες σχέσεις μεταξύ κρατών ή πόλε-
ων. Ωστόσο, προσφέρουν μια σειρά από άλλες 
πληροφορίες που σχετίζονται με τις εκάστοτε 
ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθή-
κες της κάθε εποχής. Θα έλεγα ότι το κάθε ένα 
από αυτά αποτελεί ένα σελιδοδείκτη της πρό-
σφατης ιστορίας, μια αφορμή και ένα έναυ-
σμα για τη δημιουργία μιας αφήγησης.

ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ 

Η συλλογή του Δισπηλιού δεν αποτελεί-
ται από σπάνια νομίσματα –για την ακρί-
βεια, τα περισσότερα είναι πολύ συνηθι-
σμένα. Ακόμη και τα συνηθισμένα νομίσμα-
τα όμως έχουν πολλές ιστορίες να αφηγη-
θούν. Να ξεκινήσω με λίγα στατιστικά στοι-
χεία. Μέχρι στιγμής, έχουν βρεθεί συνολι-
κά 215 νομίσματα και μια χάλκινη απομί-
μηση χρυσού αυστριακού νομίσματος (Πίν. 
Ι). Από αυτά, 186 είναι ελληνικά (2 του 19ου 
και τα υπόλοιπα του 20ού αιώνα), 2 γερμα-
νικά, 3 πολωνικά, 1 γαλλικό, 2 αυστρια-
κά του 19ου αιώνα, 10 οθωμανικά, 2 τοπι-
κά, 1 φραγκοκρατίας, 3 βυζαντινά, 1 ύστε-
ρης αρχαιότητας και 4 αδιάγνωστα. Το πα-
λαιότερο νόμισμα της συλλογής χρονολογεί-
ται στην περίοδο 330-337 μ.Χ. ή λίγο αργό-
τερα και το νεότερο είναι ένα νόμισμα των 
100 δραχμών του 1992. Η συντριπτική πλει-
ονότητα των νομισμάτων χρονολογούνται 
στον 20ό αιώνα, συγκεκριμένα τα 190 από 
τα 215 (88,3%). Για τα παλαιότερα θα μι-
λήσουμε αναλυτικά στη συνέχεια. Στον συ-
νολικό κατάλογο που παρατίθεται (Πίν. Ι) 
τα νομίσματα για τα οποία υπάρχει ακριβές 
έτος κοπής έχουν μπει πρώτα με χρονολογι-
κή σειρά, ακολουθούν το ρωμαϊκό, τα βυζα-
ντινά, της φραγκοκρατίας, τα οθωμανικά, 

τα τοπικά και τέλος τα αδιάγνωστα. 
Θα αναφερθώ σε αυτά, ξεκινώντας από 

τα παλαιότερα για να καταλήξω στα σύγχρο-
να του 20ού αιώνα. Το παλαιότερο νόμισμα 
της συλλογής (Εικ. 1), όπως ήδη αναφέρθη-
κε, είναι ένα υστερορωμαϊκό της περιόδου 
330-337 μ.Χ. ή λίγο αργότερα, χάλκινο, ανώ-
νυμη έκδοση του τύπου Constantinopolis 
που κόπηκε στο νομισματοκοπείο της Κυζί-
κου (Α.Α. 195, RIC 16-183). Το νόμισμα αυτό 
είναι αναμνηστικό ενός από τα σημαντικότε-
ρα γεγονότα στην παγκόσμια ιστορία, αυτού 
της μεταφοράς της πρωτεύουσας της Ρωμα-
ϊκής Αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην Κων-
σταντινούπολη το 330 μ.Χ. Στη μια όψη απει-
κονίζεται η Κωνσταντινούπολη που φοράει 
στεφανωμένο κράνος με λοφίο, μανδύα και 
κρατάει σκήπτρο. Στην άλλη όψη απεικονίζε-
ται η Νίκη με ανοιχτά φτερά η οποία προχω-
ράει προς τα αριστερά. Το δεξί της πόδι πατά-
ει στην πλώρη ενός πλοίου, στο δεξί της χέρι 
κρατάει σκήπτρο και στο αριστερό κρατάει 
μια ασπίδα4. Κάτω από τη Νίκη αναγράφο-
νται τα γράμματα S.M.R.A. (= Sacra Moneda 
Roma –το Α συμβολίζει το officina, δηλαδή το 
εργαστήριο που κόπηκε το νόμισμα).

Παρόμοια νομίσματα κόπηκαν σε μεγάλες 
ποσότητες και σε άλλα νομισματοκοπεία της 
αυτοκρατορίας, όπως στη Θεσσαλονίκη και τη 
νέα πρωτεύουσα, Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι 
σπάνιο ως νόμισμα, σηματοδοτεί όμως ιστορι-
κά ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια του 
αρχαίου κόσμου. Το εύρημα έχει ξεχωριστή ση-
μασία και για την ανασκαφή γιατί πιστοποιεί 
ενδεχομένως τη χρήση του χώρου κατά τη Ρω-
μαϊκή Περίοδο από την οποία δεν έχουμε άλλα 
στοιχεία εκτός από ορισμένα μη στρωματογρα-

3 Robertson 1982: 277, πίνακας 64, αριθμός 16-18.
4  Για νομίσματα που απεικονίζουν Νίκες βλ. Bellinger & Berlincourt 1962.
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φημένα όστρακα. Η Μακεδονία από την εποχή 
του Γαλερίου (αρχές 4ου μ.Χ. αιώνα) ήταν μια 
σημαντική επαρχία της αυτοκρατορίας, μετά 
τη μεταφορά της πρωτεύουσας όμως από τη 
δύση στην ανατολή ο ρόλος της αναβαθμίστη-
κε ακόμη περισσότερο. Γενικά για την περιο-
χή της Καστοριάς στα ρωμαϊκά χρόνια αντλού-
με στοιχεία από τον Τίτο Λίβιο5 και συγκεκρι-
μένα από το τέταρτο βιβλίο του, όπου αναφέ-
ρεται στον δεύτερο Μακεδονικό Πόλεμο (199 
π.Χ.) και στην πολιορκία της πόλης Κέλετρον. 
Οι περισσότεροι ερευνητές της Καστοριάς υπο-
στηρίζουν ότι το ρωμαϊκό Κέλετρον βρισκόταν 
στην ίδια θέση με τη σημερινή πόλη. Κοντά στο 
Δισπηλιό, στο σημερινό χωριό Αρμενοχώρι, ΒΔ 
του ΄Αργους Ορεστικού έχουν εντοπιστεί τα 
κατάλοιπα της αρχαίας Διοκλητιανούπολης. Η 
πόλη χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Διοκλη-
τιανό τον 3ο π.Χ. αιώνα και είναι ο σημαντικό-
τερος γνωστός ρωμαϊκός οικισμός στην περιο-
χή. Στην ευρύτερη λεκάνη της Καστοριάς έχουν 
βρεθεί πολλά διάσπαρτα ευρήματα, κυρίως κε-
ραμικά, της Ρωμαϊκής Περιόδου. 

Στη Βυζαντινή Περίοδο χρονολογού-
νται κατά πάσα πιθανότητα τρία νομίσμα-
τα τα οποία δεν μπορέσαμε να ταυτίσουμε 
λόγω της έντονης διάβρωσης που παρουσι-
άζουν6. Παρόλα αυτά, από μια σειρά διακρι-
τών στοιχείων μπορούμε να συμπεράνουμε 
ότι είναι βυζαντινά. Το πρώτο (Α.Α. 196) φαί-
νεται να είναι χάλκινο και στον οπισθότυπό 

του μόλις που διακρίνεται ένα Κ (Εικ. 2) σύμ-
βολο αξίας, ενδεικτικό βυζαντινών νομισμά-
των πολλών περιόδων μέχρι τουλάχιστον 
και τον 8ο αιώνα. Το δεύτερο είναι ένας ανώ-
νυμος φόλλις (Α.Α. 197) με έντονα ίχνη διά-
βρωσης. Στον εμπροσθότυπο διακρίνεται με 
δυσκολία η προτομή κατά μέτωπον του Χρι-
στού στον τύπο του Παντοκράτορα με φω-
τοστέφανο. Στον οπισθότυπο διακρίνονται 
γράμματα, λόγω της διάβρωσης όμως είναι 
δυσανάγνωστα. Συνήθως, οι ανώνυμοι φόλ-
λεις αυτού του τύπου αναγράφουν +IhSyS 
XRISTyS bASIlEy΄ bASILΕ΄(Ιησούς Χριστός 
Βασιλεύς Βασιλέων). Το τρίτο πιθανό βυζα-
ντινό νόμισμα (Α.Α. 198) ανήκει στην κατη-
γορία των τραχέων, με την κοιλόκυρτη μορ-
φή. Λόγω της διάβρωσης σε καμία όψη δεν 
διακρίνεται κάτι. Τα νομίσματα αυτά καθι-
ερώθηκαν επί Αλεξίου Α΄ Κομνηνού τον 11ο 
αιώνα και διατηρήθηκαν μέχρι το τέλος της 
αυτοκρατορίας. Η χρήση του χώρου κατά τη 
Βυζαντινή Περίοδο υποδηλώνεται και από τα 
πολλά θραύσματα βυζαντινής εφυαλωμένης 
κεραμικής που εντοπίστηκαν κυρίως κατά 
την ανασκαφή του περιβόλου7. Η ιστορία του 
Δισπηλιού κατά τη Βυζαντινή Περίοδο πρέ-
πει να είναι παράλληλη και να συμβαδίζει με 
την ιστορία της Καστοριάς η οποία την εποχή 
εκείνη ήταν το οικονομικό και διοικητικό κέ-
ντρο της περιοχής. Συνεπώς, η παρουσία ευ-
ρημάτων από τη συγκεκριμένη περίοδο στο 

5 Titus Livius 1922. 
6  Για βυζαντινά νομίσματα βλ. Grierson 2007 και Γαλάνη-Κρίκου, Τουράτσογλου & Τσούρτη 2000.
7 Ο περίβολος του Δισπηλιού είναι μια λίθινη κατασκευή η οποία διατρέχει περιμετρικά το έξαρμα του εδάφους 

(«νησί») όπου διεξάγεται η ανασκαφή. Για τον περίβολο του Δισπηλιού βλ. Τουλούμης & Χατζητουλούσης 2002 
και Σταυριδόπουλος & Σιάνος 2009.
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Δισπηλιό δεν προκαλεί εντύπωση. Σύμφωνα 
με τον Προκόπιο, η Καστοριά χτίστηκε από 
τον Ιουστινιανό (527-565 μ.Χ.) και υπήρξε 
σημαντικό επαρχιακό κέντρο της αυτοκρα-
τορίας8. Σε όλη την περιοχή υπάρχουν βυζα-
ντινές εκκλησίες, ενώ πολύ συχνά κατά τη 
διενέργεια σωστικών ανασκαφών εντοπίζο-
νται ευρήματα της Βυζαντινής Περιόδου. 

Στην ανασκαφή έχει βρεθεί επίσης και ένα 
νόμισμα της περιόδου της Φραγκοκρατίας 
(Α.Α. 199 - Εικ. 3). Συγκεκριμένα πρόκειται για 
ένα τορνέσιο (deniers tournois) του Πριγκιπά-
του της Αχαΐας της περιόδου του Guillaume de 
Villeardouin, το οποίο κόπηκε στο νομισμα-
τοκοπείο της Γλαρέντζας ανάμεσα στο 1245-
1278 (G. Schlumberger 1954: 313, pl. XII). Η 
Γλαρέντζα ήταν η πόλη-επίνειο της Ανδραβί-
δας, της πρωτεύουσας του Πρίγκιπατου της 
Αχαΐας. Χτίστηκε στη θέση της αρχαίας Κυλλή-
νης στο νομό Ηλείας. Το Πριγκιπάτο της Αχαΐ-
ας ήταν το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο 
από τα φραγκικά κρατίδια του ελλαδικού χώ-
ρου. Ο Γουλιέλμος Β΄ Βιλεαρδουίνος ήταν ίσως 
ο σημαντικότερος Φράγκος ηγεμόνας, διοίκη-
σε το πριγκιπάτο από το 1246 μέχρι το 1278 
και το κατέστησε το ισχυρότερο στην Ελλάδα. 
Το νόμισμα αυτό αποτελεί υπενθύμιση ενός 
ακόμη πολύ σημαντικού ιστορικού γεγονότος 
το οποίο σχετίζεται άμεσα με την περιοχή της 
Καστοριάς. Ο Γουλιέλμος αποφάσισε να επε-
κτείνει την εξουσία του και στη βόρεια Ελλά-
δα, γι’ αυτό το λόγο συμμάχησε με το Δεσπο-
τάτο της Ηπείρου ενάντια στην αυτοκρατορία 
της Νίκαιας. Η μεγάλη μάχη έλαβε χώρα στην 
πεδιάδα της Πελαγονίας, κοντά στην Καστο-
ριά το 1259 και τελείωσε με τη νίκη της αυ-
τοκρατορίας της Νίκαιας και την αιχμαλωσία 
του Γουλιέλμου Β΄ Βιλεαρδουίνου. Μετά από 
αυτήν την καθοριστική μάχη το Πριγκιπάτο 
της Αχαΐας οδηγήθηκε στην παρακμή.

Τα τορνέσια πήραν την ονομασία τους 
από την πόλη Tour της Γαλλίας, όπου κό-
πηκαν για πρώτη φορά στο νομισματοκο-

πείο του αβαείου του Saint Martin (Nikolaou, 
Stoyas & Fountouli 2008). Στη μια όψη συνή-
θως φέρουν έναν σταυρό και στην άλλη έναν 
πύργο (tours = πύργος), τα περισσότερα εί-
ναι κατασκευασμένα από ένα κράμα χαλκού 
και αργύρου. Αυτός ο τύπος νομισμάτων κυ-
ριάρχησε στην Ευρώπη κατά τον 13ο αιώνα. 
Στην Ελλάδα, την περίοδο της Φραγκοκρατί-
ας, τα μικρά φραγκικά κρατίδια για περισσό-
τερα από 100 χρόνια έκοψαν παρόμοια νομί-
σματα σε πολύ μεγάλες ποσότητες για να κα-
λύψουν τις ανάγκες τους (Metcalf 1960). 

Η Οθωμανική Περίοδος αντιπροσωπεύε-
ται στο Δισπηλιό με 10 νομίσματα9. Πριν προ-
χωρήσω στην αναφορά μου σε αυτά, θα ήθε-
λα να δώσω ορισμένες γενικές πληροφορίες 
ως προς τα νομίσματα αυτής της περιόδου. 
Καταρχήν τα περισσότερα οθωμανικά νομί-
σματα δεν αναγράφουν την αξία τους. Εξαί-
ρεση αποτελούν τα νομίσματα της περιόδου 
του τέλους του 19ου αιώνα. Μέχρι τότε, η αξία 
του νομίσματος γινόταν αντιληπτή από το 
βάρος και το μέγεθός του. Το βασικό νόμισμα 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν η λίρα, 
υποδιαίρεση αυτής τα γρόσια και υποδιαίρε-
ση αυτών οι παράδες. Ακόμη μια σημαντική 
πληροφορία είναι πως μέχρι το 1757, την πε-
ρίοδο της διακυβέρνησης του Μουσταφά Γ΄ 
(1757-1774), στα οθωμανικά νομίσματα δεν 
υπήρχε ένδειξη που να αποδίδει την ακρι-
βή χρονολογία κοπής αλλά μόνο τον χρόνο 
ανάρρησης του εκάστοτε σουλτάνου στον 
θρόνο. Από το 1757 κι έπειτα προστέθηκε 
και δεύτερη ημερομηνία, των ετών που με-
σολάβησαν από το έτος ανάρρησης. Για πα-
ράδειγμα, έχουμε ένα νόμισμα που χρονολο-
γείται στο 20ο έτος της βασιλείας του Αβδούλ 
Μετζίτ. Αν λοιπόν η βασιλεία του Αβδούλ Με-
τζίτ ξεκίνησε το 1839, τότε το νόμισμα είναι 
του 1859, περίπου. Ο λόγος που υπολογίζε-
ται η χρονολογία κατά προσέγγιση, και αυτό 
ισχύει για τις περισσότερες αντιστοιχήσεις 
ετών Εγίρας με χριστιανικά έτη, είναι γιατί 

8 Προκόπιος 1913: 273. 
9 Την ταύτιση των οθωμανικών νομισμάτων καθώς και πληροφορίες για τη νομισματική της συγκεκριμένης πε-

ριόδου τις οφείλω σε προσωπική επαφή με τον Π. Γ. Κόκκα.
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τα δύο ημερολόγια, το μουσουλμανικό και το 
χριστιανικό, δεν συμπίπτουν επακριβώς. Τε-
λειώνοντας, να συμπληρώσω ότι στα οθωμα-
νικά νομίσματα δεν απεικονίζονται ποτέ πρό-
σωπα και πάντοτε από τη μία όψη υπάρχει ο 
λεγόμενος τουράς. Ο τουράς στα νομίσματα 
είναι το καλλιγραφικό έμβλημα-μονόγραμμα 
των Οθωμανών σουλτάνων και με βάση αυτό 
κυρίως γίνεται η ταύτισή τους. 

Το παλαιότερο οθωμανικό νόμισμα (Εικ. 
4-1) που έχει βρεθεί στο Δισπηλιό είναι ένα 
ασημένιο των 10 παράδων (Α.Α. 200) της πε-
ριόδου του Μαχμούτ Α΄ (1730-1754) (DHMK 

120310). Ο 18ος αιώνας χαρακτη-
ρίζεται από μεγάλη άνθηση του 
εμπορίου στα Βαλκάνια, ειδι-
κά για τους ΄Ελληνες. Δημιουρ-
γείται ένα εμπορικό δίκτυο ανά-
μεσα στην κεντρική Ευρώπη, τα 
Βαλκάνια και τη Ρωσία, το οποίο 
κατά ένα μεγάλο μέρος ελεγχόταν 
από τους ΄Ελληνες. Η συντεχνία 
των γουναράδων της Καστοριάς 
υφίσταται ήδη από τον 10ο αιώ-
να αλλά η μεγάλη ανάπτυξή της 
συντελείται κατά τον 17ο και 18ο 
αιώνα, οπότε στην πόλη αλλά και 
στη Σιάτιστα και το Βογατσικό 
παρατηρείται μεγάλη συσσώρευ-
ση κεφαλαίου. ́ Εναυσμα γι’ αυτήν 
την ανάπτυξη αποτέλεσαν οι τε-
λωνειακές απαλλαγές και η άδεια 
που παραχώρησε ο Μεγάλος Πέ-
τρος το 1730 στους ΄Ελληνες να 
εμπορεύονται σε όλη τη Ρωσία 
(Νταλέγκρ 2006: 222). Λίγο αρ-
γότερα, η Ρωσοτουρκική συνθή-
κη ειρήνης του Κιουτσούκ Καϊ-
ναρτζή (1774) μετέβαλε ριζικά 
τις γεωπολιτικές συνθήκες στην 
Ευρώπη και ευνόησε την οικονο-
μική ανάπτυξη των χριστιανικών 
πληθυσμών της αυτοκρατορίας. 
Οι ΄Ελληνες, και ειδικά οι Καστο-
ριανοί, αποκτούν τον έλεγχο του 

εμπορίου της γούνας στη Ρωσία, στην Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία και κατά ένα μεγάλο μέρος 
στην κεντρική Ευρώπη. Οι Καστοριανοί διατη-
ρούν γραφεία και καταστήματα από τη Σμύρ-
νη ως το Κίεβο και από τη Βιέννη ως την Οδησ-
σό. ΄Οσον αφορά το οθωμανικό κράτος, την 
περίοδο εκείνη διέρχεται συνεχόμενες κρίσεις 
και δυσκολίες. Η αυτοκρατορία δεν προλαβαί-
νει τους ρυθμούς ανάπτυξης των ευρωπαϊκών 
μεγάλων κρατών και σταδιακά εξελίσσεται σε 
χώρα της περιφέρειας ευάλωτη, τόσο οικονο-
μικά όσο και στρατιωτικά (Κόκκας & Νικολά-
ου 2005: 342).

4α

10 Ölçer 1985.
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11 Προσωπική επικοινωνία.
12 Προσωπική επικοινωνία. 
13 Sultan 1977. 
14 Τανζιμάτ είναι αραβική λέξη και σημαίνει «αναδιοργάνωση».

Δύο νομίσματα της συλλογής χρονολο-
γούνται στην περίοδο της βασιλείας του Σε-
λίμ Γ΄(1789-1807). Το πρώτο (Α.Α. 205) εί-
ναι ένας ασημένιος παράς από το 8ο έτος της 
βασιλείας του και στη μια όψη αναγράφει 
Μισίρ δηλαδή Αίγυπτος (DHMK 2156) (Εικ. 
4-2). Το Μισίρ κατά πάσα πιθανότητα ση-
μαίνει ότι κόπηκε στο νομισματοκοπείο του 
Καΐρου, του δεύτερου σημαντικότερου μετά 
της Κωνσταντινούπολης. Να συμπληρώσω 
επίσης ότι την εποχή εκείνη όλοι οι παρά-
δες ήταν ασημένιοι. Το άλλο (Α.Α. 206) είναι 
ακριβώς το ίδιο με μόνη διαφορά ότι κόπη-
κε κατά το 12ο έτος της βασιλείας του Σελίμ 
Γ΄ και στη μια όψη αναγράφει Ισλαμπόλ δη-
λαδή κόπηκε σε νομισματοκοπείο της Κων-
σταντινούπολης (DHMK 2156) (Εικ. 4-3). 
Η βασιλεία του Σελίμ Γ΄ σημαδεύτηκε από 
τους καταστρεπτικούς για την αυτοκρατο-
ρία ρωσοτουρκικούς πολέμους των ετών 
1787-1792 και 1806-1812 που ως αποτέ-
λεσμα είχαν την υποτίμηση του οθωμανι-
κού νομίσματος (Κόκκας & Νικολάου 2005: 
342). Ο ίδιος ο Σελίμ Γ΄ είχε άδοξο τέλος, δο-
λοφονήθηκε από στασιαστές σε μια περίοδο 
πολύ δύσκολη για την αυτοκρατορία και ως 
προς την εσωτερική και εξωτερική πολιτική 
της αλλά και ως προς την οικονομία. 

Το επόμενο νόμισμα (Α.Α. 202) χρονολο-
γείται στην περίοδο που κυβέρνησε ο Μαχ-
μούτ Β΄ (1809-1839) ένας από τους σημαντι-
κότερους σουλτάνους, ο οποίος θεωρήθηκε 
μεγάλος αναμορφωτής της αυτοκρατορίας. 
Είναι ένα νόμισμα των 20 παράδων (Εικ. 4-4) 
με μικρή περιεκτικότητα αργύρου που κόπηκε 
στην Κωνσταντινούπολη το 28ο έτος της βα-
σιλείας του σουλτάνου (DHMK 3201). ΄Οπως 
αναφέρει ο Κόκκας, την περίοδο του Μαχμούτ 
Β΄ το οθωμανικό νόμισμα θα γνωρίσει τον με-
γαλύτερο εξευτελισμό του παρόλες τις επανει-
λημμένες προσπάθειές του να το σταθεροποι-
ήσει11. Επί Μαχμούτ Β΄ έλαβε χώρα και η Ελ-

ληνική Επανάσταση του 1821 και στην ουσία 
δημιουργήθηκε το πρώτο ελληνικό κράτος με 
τη συνδρομή των Μεγάλων Δυνάμεων. 

΄Εχουν βρεθεί επίσης και τρία νομίσμα-
τα της περιόδου του Αβδούλ Μετζίτ (1839-
1861). Το ένα (Α.Α. 208) είναι ένα χάλκινο νό-
μισμα (Εικ. 4-5) των 40 παράδων που κόπη-
κε στο 20ό έτος της βασιλείας του σουλτά-
νου (DHMK 3168). Οπως με πληροφόρησε 
ο Π. Κόκκας, αυτό ήταν το μεγαλύτερο οθω-
μανικό χάλκινο νόμισμα και άρχισε να κόβε-
ται το 1845-1846 μέχρι και το 186112. Το 1875 
το οθωμανικό δημόσιο πτώχευσε και το 1880 
κηρύχθηκαν άνευ αξίας όλα τα χάλκινα νομί-
σματα. ́ Εκτοτε, δεν κόπηκαν ξανά χάλκινα νο-
μίσματα στην αυτοκρατορία εκτός από ένα νι-
κέλινο, το 1910. Το άλλο νόμισμα (A.A. 203) 
της περιόδου του Αβδούλ Μετζίτ (Εικ. 4-6) 
είναι χάλκινο, αξίας 20 παράδων, χρονολο-
γείται στο 5ο έτος της βασιλείας του σουλτά-
νου και κόπηκε στην Κωνσταντινούπολη (J.S. 
3260)13. Ο Αβδούλ Μετζίτ ήταν ο τελευταίος 
σουλτάνος που έκανε νομισματική μεταρρύθ-
μιση κατά το έκτο έτος της βασιλείας του. Το 
συγκεκριμένο νόμισμα είναι το τελευταίο πα-
λαιάς κοπής. Το τρίτο νόμισμα είναι χάλκινο, 
αξίας 5 παράδων (Α.Α. 204), κόπηκε και αυτό 
σε νομισματοκοπείο της Κωνσταντινούπολης 
(Εικ. 4-7) και χρονολογείται στο 17ο έτος της 
βασιλείας του Αβδούλ Μετζίτ (DHMK 3201). 
Επί Αβδούλ Μετζίτ ξεκίνησε και το περίφημο 
Τανζιμάτ το οποίο συνεχίστηκε και επί Αβδούλ 
Αζίζ (1861-1876) και επί Μουράτ Ε΄ (1876). 
Το Τανζιμάτ14 ήταν μια σειρά μεταρρυθμίσε-
ων στις οποίες προέβη σταδιακά το οθωμανι-
κό κράτος κατά τον 19ο αιώνα. Οι μεταρρυθ-
μίσεις αυτές επέφεραν σημαντικές αλλαγές σε 
θέματα δημοσιονομικά αλλά και ως προς τη 
θέση των υπηκόων της αυτοκρατορίας. Υπήρ-
ξε δηλαδή ένας εξευρωπαϊσμός ορισμένων το-
μέων του δημοσίου και του στρατεύματος και 
μια γενικότερη φιλελευθεροποίηση, η οποία 
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ευνόησε ακόμη περισσότερο την οικονομική 
ανάπτυξη των διαφόρων πληθυσμιακών ομά-
δων που ζούσαν στην αυτοκρατορία περιλαμ-
βανομένων και των Ελλήνων.

΄Αλλα τρία οθωμανικά νομίσματα που 
έχουν βρεθεί στο Δισπηλιό χρονολογούνται 
στην περίοδο του Αβδούλ Αζίζ (1861-1876). 
Το πρώτο (Α.Α. 201) είναι ένα χάλκινο νόμι-
σμα (Εικ. 4-8) των 5 παράδων και κόπηκε σε 
νομισματοκοπείο της Κωνσταντινούπολης 
κατά το τέταρτο έτος της βασιλείας του σουλ-
τάνου (DHMK 3365). Το δεύτερο (Α.Α. 209) 
είναι ίδιο ακριβώς με το προηγούμενο (Εικ. 
4-9), συνεπώς παραπέμπω στον ίδιο αριθμό 
καταλόγου (DHMK 365). Το τελευταίο οθωμα-
νικό νόμισμα της συλλογής (Α.Α. 207) χρονο-
λογείται και αυτό στην περίοδο της βασιλεί-
ας του Αβδούλ Αζίζ (Εικ. 4-10). Είναι ένα χάλ-
κινο νόμισμα των 10 παράδων που κόπηκε 
στην Κωνσταντινούπολη κατά το πρώτο έτος 
της βασιλείας του σουλτάνου (DHMK 3360). 
Το νόμισμα ήταν μια ειδική κοπή για την πρω-
τεύουσα, τελικά όμως κυκλοφόρησε ευρέως. 
Ο 19ος αιώνας διεθνώς παρά τις κρίσεις χαρα-
κτηρίζεται από μια νομισματική σταθερότη-
τα. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αυξάνεται 
ο μεταπρατικός ρόλος των αστικών κέντρων, 
όπως η Θεσσαλονίκη και η Σμύρνη, και ιδρύ-
ονται αντιπροσωπείες και καταστήματα ξέ-

νων εμπορικών οίκων και τραπεζών (Κόκκας 
& Νικολάου 2005: 343). Στο εσωτερικό αλλά 
και στο διεθνές εμπόριο της αυτοκρατορίας 
πρωτοστατούν οι εθνοτικές κοινότητες όπως 
οι εβραίοι, οι ΄Ελληνες και οι Αρμένιοι. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν δύο νομί-
σματα της Οθωμανικής Περιόδου τα οποία 
δεν εκδόθηκαν από επίσημη αρχή, δηλαδή 
από το οθωμανικό κράτος αλλά, το πιθανό-
τερο, από ελληνικές τοπικές κοινότητες της 
αυτοκρατορίας. ΄Οπως υποστηρίζει ο Ρου-
δομέτωφ (2000: 293), ο οποίος έχει μελε-
τήσει παρόμοια νομίσματα στην ανατολική 
Μακεδονία, το γεγονός της ύπαρξης τοπι-
κών νομισμάτων μέχρι σχετικά πρόσφατα 
ήταν άγνωστο. Τα ανεπίσημα αυτά υποκα-
τάστατα χρημάτων χρησιμοποιήθηκαν για 
να καλύψουν άμεσες και καθημερινές ανά-
γκες των ανθρώπων σε μια συγκεκριμένη 
ιστορική συγκυρία. Τον 19ο αιώνα η αγρο-
τική παραγωγή στην αυτοκρατορία περι-
οριζόταν σε μονοκαλλιέργειες προϊόντων, 
οι οποίες προοριζόταν για το εξωτερικό. Τα 
αγροτικά προϊόντα παράγονταν σε μεγάλα 
τσιφλίκια στο εσωτερικό, στα οποία επικρα-
τούσε η ανταλλακτική συναλλαγή, με συνέ-
πεια να περιοριστεί η κυκλοφορία νομισμά-
των. Το 1864 επί Αβδούλ Μετζίτ, διακόπηκε 
η κοπή ορειχάλκινων νομισμάτων, με απο-
τέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προ-
βλήματα στις καθημερινές συναλλαγές, ιδι-
αιτέρως στην ύπαιθρο (Κόκκας & Νικολά-
ου 2005: 344). Το 1880, όπως ήδη ανέφερα, 
το χρεοκοπημένο οθωμανικό δημόσιο απέ-
συρε όλα τα χάλκινα νομίσματα. Συνέπεια 
της έλλειψης χάλκινων ψηλών νομισμάτων 
ήταν να δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα 
ρευστότητας για τις καθημερινές ανάγκες 
και συναλλαγές των ανθρώπων. Η έλλειψη 
αυτή είχε αντίκτυπο στο εμπόριο και γενι-
κότερα στην οικονομία πολλών κοινοτήτων 
της αυτοκρατορίας, κυρίως όμως δημιούρ-
γησε προβλήματα στις εκκλησίες (Ρουδομέ-
τωφ 2000: 294). Οι ελληνορθόδοξες κοινό-
τητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν 
οργανωμένες σε ενορίες, το πνευματικό και 
διοικητικό κέντρο των οποίων ήταν η εκ-

4β
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κλησία. Χωρίς νομίσματα μικρής αξίας οι εκ-
κλησίες είχαν πρόβλημα εσόδων.

Οι Δημογεροντίες και οι εκκλησιαστικές 
επιτροπές, για να αντιμετωπίσουν το πρό-
βλημα της ρευστότητας που προέκυψε στις 
καθημερινές συναλλαγές ενδοκοινοτικά 
αλλά και διακοινωτικά, προέβησαν στην έκ-
δοση μικρής αξίας τοπικών νομισμάτων. Η 
διάθεσή τους γινόταν στους κατοίκους μέσω 
των εκκλησιαστικών ταμείων και η κυκλο-
φορία τους περιοριζόταν εντός κοινότητας 
και σε σπάνιες περιπτώσεις σε γειτονικούς 
οικισμούς. ΄Οπως αναφέρει ο Ρουδομέτωφ 
(2000: 296), τα υλικά που χρησιμοποιούσαν 
για την κατασκευή τους μπορούσαν να εί-
ναι χαρτόνι ή στρογγυλοί μεταλλικοί δίσκοι 
πάνω στα οποία τύπωναν το όνομα της εκ-
κλησίας του χωριού ή την αξία του νομίσμα-
τος. Επίσης, χρησιμοποιούσαν και αποσυρμέ-
να οθωμανικά νομίσματα τα οποία αγόραζαν 
στην τιμή του μετάλλου και τα επεσήμαναν, 
δηλαδή τα σφράγιζαν αποτυπώνοντας ανά-
γλυφα τα αρχικά της εκκλησίας και του χω-
ριού, συνήθως με ένα σταυρό στη μέση. 

Στο Δισπηλιό έχουν βρεθεί δύο νομίσμα-
τα που κατά πάσα πιθανότητα ανήκουν σε 
αυτήν την κατηγορία, αν και δεν μπόρεσα 
να εντοπίσω κάποια πληροφορία που να 
επιβεβαιώνει την κυκλοφορία τοπικών νο-
μισμάτων στην περιοχή. ΄Ενα στοιχείο όμως 
που συνηγορεί σε αυτήν την υπόθεση είναι 
ότι τα νομίσματα αυτά φέρουν ορισμένες 
ομοιότητες με δύο τοπικά νομίσματα από τα 
Λιμενάρια της Θάσου που έχει δημοσιεύσει 
ο Ρουδομέτωφ. Το ένα νόμισμα από τα Λιμε-
νάρια, σύμφωνα πάντα με τον Ρουδομέτωφ 
(2000: 299), έχει διάμετρο 13 περίπου χιλι-
οστά και στη μια όψη έχει ένα παλιό μεσαι-
ωνικό ιστιοφόρο που πλέει προς τα αριστε-
ρά με τρεις ιστούς που στην κορυφή φέρουν 
τριγωνικές σημαίες. Περιμετρικά έχει την 
επιγραφή PLUS ULTRA και ο γύρος του είναι 
γραμμωτός. Στην άλλη πλευρά εικονίζεται ο 
ουρανός με ανατέλλοντα ήλιο που ρίχνει τις 
ακτίνες του στ’ αστέρια και στη νέα σελήνη. 
Η παράσταση περικλείεται από κοκκιδωτό 
γύρο και περιμετρικά έχει την επιγραφή I. C. 

GERNER* RECH. PFEN*. Το νόμισμα του Δι-
σπηλιού (Α.Α. 211) είναι πολύ διαβρωμένο 
(Εικ. 5-1) και στις δύο όψεις, έχει όμως την 
ίδια ακριβώς διάμετρο με το νόμισμα από τα 
Λιμενάρια. Επίσης, στη μία όψη του μπορού-
με να διακρίνουμε με δυσκολία ένα ιστιοφό-
ρο με τρεις ιστούς που πλέει προς τα αρι-
στερά, δεν φαίνεται όμως καμία επιγραφή. 
Η άλλη όψη είναι ακόμη περισσότερο δια-
βρωμένη, φαίνεται όμως με πολλή δυσκο-
λία ένας ανατέλλων ήλιος και ένα αστέρι τα 
οποία περικλείονται από κοκκιδωτό γύρο. 
Είναι αδύνατον λόγω της κατάστασης του 
νομίσματος του Δισπηλιού να πούμε με βε-
βαιότητα αν πρόκειται για το ίδιο νόμισμα, 
παρόλο που οι ομοιότητες είναι εμφανείς. 

Το δεύτερο νόμισμα από τα Λιμενάρια, 
που δημοσίευσε ο Ρουδωμέτωφ (2000: 300), 
έχει διάμετρο 18-19 χιλιοστά και στη μία όψη 
έχει στο κέντρο ένα ιστιοφόρο, με μικρές δι-
αφορές από αυτό του άλλου νομίσματος. 
Περιμετρικά υπάρχει η ίδια επιγραφή PLUS 
ULTRA και στη βάση τα αρχικά L.S.L. Στην 
άλλη όψη απεικονίζεται ένας ήλιος με αν-
θρώπινο πρόσωπο, η σελήνη, τα άστρα και η 
επιγραφή IOHANN. CONRAD. KUNSTMANN*. 
Το νόμισμα του Δισπηλιού (Α.Α. 210) έχει 
ακριβώς την ίδια διάμετρο, αλλά η μία όψη 
του είναι τελείως διαφορετική (Εικ. 5-2). 
Στο κέντρο του νομίσματος φαίνεται ένα οι-
κόσημο που στο κέντρο του έχει μια σφαί-
ρα με ορισμένα σχέδια. Περιμετρικά του οι-
κόσημου υπάρχει επιγραφή στα γερμανικά 
EWIG*GOTTIS*REICH και μετά υπάρχει ακό-
μη μία δυσδιάκριτη λέξη. Η φράση είναι θρη-
σκευτική, η πρώτη λέξη σημαίνει «αιωνία», η 
δεύτερη «Θεού» και η τρίτη «βασιλεία», «αι-
ωνία η βασιλεία του Θεού» θα μπορούσε να 
αποδοθεί. Η άλλη όψη φέρει πολλές ομοιότη-
τες με το νόμισμα από τα Λιμενάρια, στο κέ-
ντρο του απεικονίζεται το ίδιο θέμα με ορι-
σμένες διαφορές. Υπάρχει ο ήλιος, η σελήνη 
και τα άστρα, απλώς είναι λίγο διαφορετικά 
σχεδιασμένα και σε ελαφρώς διαφορετική 
θέση. Επιπλέον, στο νόμισμα από τα Λιμενά-
ρια η παράσταση περιβάλλεται από γραμμω-
τό κύκλο και γύρω από αυτόν υπάρχει επι-
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γραφή, ο γύρος είναι και αυτός γραμμωτός. 
Στο νόμισμα του Δισπηλιού γύρω από την 
παράσταση υπάρχει η επιγραφή χωρίς κύ-
κλο, ενώ και σε αυτό υπάρχει γραμμωτός γύ-
ρος. H επιγραφή είναι διαφορετική, διακρί-
νονται ορισμένα γράμματα αλλά δεν είναι ευ-
διάκριτες λέξεις. Τέλος και τα δύο νομίσματα 
φέρουν οπή. δεν αποκλείεται να χρησιμοποι-
ήθηκαν κάποια στιγμή και ως κοσμήματα. 

Ο Ρουδομέτωφ δεν αποκλείει το ενδεχό-
μενο το νόμισμα αυτό να είχε κυκλοφορήσει 
από τη γερμανική μεταλλευτική εταιρεία Fr. 
Speidel που δραστηριοποιούνταν στην πε-
ριοχή, για τις πληρωμές των υπαλλήλων της 
σε μικρής αξίας νομίσματα. Αυτό ίσως εξη-
γεί και τον λόγο που οι μάρκες αυτές ήταν 
γερμανικές. Το ερώτημα είναι πώς βρέθη-
καν στο Δισπηλιό γερμανικές μάρκες. Σύμ-
φωνα με πληροφορία που μου έδωσε ο Κόκ-
κας, την περίοδο 1880-1912 εταιρείες από 
τη Θεσσαλονίκη αλλά και από άλλες πόλεις 
αγόραζαν από τη Γερμανία μάρκες που συ-
νήθως είχαν θρησκευτικές αναφορές. Οι 
εταιρείες τις χρησιμοποιούσαν ως υποκα-
τάστατο νομίσματος για εσωτερική χρήση. 
΄Εδιναν, για παράδειγμα, τα νομίσματα αυτά 
ως ρέστα με τα οποία στη συνέχεια οι πε-
λάτες μπορούσαν να αγοράσουν κάτι άλλο 
από την επιχείρηση. Δεν αποκλείεται τα νο-
μίσματα αυτά να μεταφέρθηκαν στο Δισπη-
λιό από κάποιον/α που επισκέφτηκε μία 
από αυτές τις επιχειρήσεις στη Θεσσαλονί-
κη. ΄Οπως επίσης δεν μπορούμε να αποκλεί-
σουμε το ενδεχόμενο στο Δισπηλιό ή σε κά-
ποιο γειτονικό οικισμό να είχε εφαρμοστεί 
αυτό το σύστημα τοπικής μικροοικονομίας. 

Να συνεχίσω με δύο αυστριακά νομίσμα-
τα του 1816 τα οποία βρέθηκαν σχετικά κο-
ντά το ένα με το άλλο. Το πρώτο (Εικ. 6-1) εί-
ναι 1 KREUZER (Α.Α. 1), χάλκινο, το οποίο κό-
πηκε σε νομισματοκοπείο της Βιέννης (Κ.Μ. 
211315). Το δεύτερο (Εικ. 6-2) είναι ένα χάλ-
κινο ½ KREUZER (A.A. 2) που και αυτό επί-
σης κόπηκε σε νομισματοκοπείο της Βιέν-
νης (Κ.Μ. 2110). Τα KREUZER ήταν αυστρι-
ακά νομίσματα υποδιαίρεση του FLORIN (1 
FLORIN= 100 KREUZER). Στον εμπροσθότυ-
πο και των δύο νομισμάτων υπάρχει ο θυρε-
ός του βασιλείου της Αυστρίας με τον γνωστό 
δικέφαλο αετό. Περιμετρικά αυτών υπάρ-
χει η επιγραφή K•K•OESTERREICHISCHE 
SCHEIDEMÜNZE η οποία σημαίνει αυστρια-
κό ψιλό νόμισμα. Στον οπισθότυπο, στο κέ-
ντρο του αναγράφεται η αξία του νομίσμα-
τος, το έτος κοπής, ένα φυτικό σχέδιο και 
κάτω από αυτό το γράμμα Α, το οποίο συμβο-
λίζει το νομισματοκοπείο της Βιέννης. Τα νο-
μίσματα αυτά κόπηκαν κατά τη διάρκεια της 
βασιλείας του Φραγκίσκου Α΄ της Αυστρί-
ας, ιδρυτή της αυτοκρατορίας της Αυστρίας 
(1804). Ο Φραγκίσκος για ένα διάστημα έφε-
ρε δύο αυτοκρατορικούς τίτλους, ήταν και ο 
τελευταίος αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊ-
κής Αυτοκρατορίας με τον τίτλο Φραγκίσκος 
Β΄, η οποία καταλύθηκε από τον Ναπολέοντα 
μετά τη μάχη του Αούστερλιτς το 1805. Τα 
νομίσματα αυτά είναι πολύ συνηθισμένα για 
τον ελλαδικό χώρο και ειδικά για τη Μακεδο-
νία. Αναφέρθηκα ήδη στην οικονομική άνθη-
ση πολλών ελληνικών κοινοτήτων της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας κατά τους 18ο και 
19ο αιώνα. Η Βιέννη την εποχή εκείνη ήταν 
το οικονομικό και εμπορικό κέντρο της Ευ-
ρώπης και το FLORIN ένα από τα ισχυρότερα 
νομίσματα. Είναι γνωστό ότι ΄Ελληνες κυρα-
τζήδες και πλοιοκτήτες εμπορεύονταν εκτός 
από τα Βαλκάνια, τη Ρωσία και τη Μαύρη Θά-
λασσα και σε όλη τη Μεσόγειο και την κεντρι-
κή Ευρώπη. Οι έμποροι αυτοί πρώτοι θα ει-
σάγουν αυτά τα νομίσματα στην Ελλάδα στα 
τέλη του 18ου αιώνα και η κυκλοφορία τους 

15  Krause & Mishler 1972.
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θα συνεχιστεί στον ελλαδικό χώρο μέχρι και 
τη διάλυση της Αυστροουγγαρίας.

Εκτός όμως από τα αυθεντικά αυστρι-
ακά νομίσματα, έχει βρεθεί και μια μπρού-
τζινη απομίμηση χρυσού νομίσματος, που 
εξαρχής δεν κατασκευάστηκε ως πλαστό 
με σκοπό να εξαπατήσει αλλά περισσότε-
ρο ως ενθύμιο ή κόσμημα. Παρά το μηδε-
νικό της αξίας του την εποχή εκείνη, εκτός 
ίσως από την ανταλλακτική του ως κοσμή-
ματος, δεν παύει να είναι φορέας ιστορικών 
πληροφοριών. Πρόκειται για μια απομίμηση 
ενός αυστριακού νομίσματος 4 δουκάτων 
του 1904 του Φραγκίσκου Ιωσήφ Ι (Εικ. 7). 
Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται δαφνο-
στεφανωμένος ο βασιλιάς που κοιτάει προς 
τα δεξιά. Περιμετρικά, υπάρχει η επιγρα-
φή FRANC•IOS•I•D•G•AVSTRIAE•IMPERA
TOR, το νόμισμα φέρει κοκκιδωτό γύρο. Η 
απομίμηση που βρέθηκε στο Δισπηλιό από 
αυτή την όψη μακροσκοπικά φαίνεται ίδια. 
Στην άλλη όψη, το αυθεντικό νόμισμα απει-
κονίζει στο κέντρο τον θυρεό της Αυστρί-
ας να περιβάλλεται από δικέφαλο αετό που 
φοράει στέμμα, στο αριστερό του χέρι κρα-
τάει το σπαθί και στο δεξί του τον κόσμο. 
Ακριβώς κάτω από την παράσταση υπάρ-
χει ο αριθμός 4, η αξία του νομίσματος. Περι-
μετρικά της παράστασης υπάρχει η επιγρα-
φή HUNGAR•BOHEM•GAL•LOD•ILL•REX•A
•A•1904, που, αν διαβαστεί μαζί με την επι-
γραφή του εμπροσθότυπου γράφει Φραγκί-
σκος Ιωσήφ Α΄ Αυτοκράτορας της Αυστρίας 
και στον οπισθότυπο Ουγγαρίας, Βοημίας, 
Γαλίκιας και Λοδομερίας —περιοχές που σή-
μερα βρίσκονται μεταξύ Πολωνίας και Ου-
κρανίας—, Ιλλυρίας, Βασιλιάς, Αρχιδούκας 
της Αυστρίας (τα δύο Α πριν τη χρονολογία). 
Στην απομίμηση, σε αυτήν την όψη, ενώ φέ-
ρει ακριβώς την ίδια παράσταση, η επιγρα-
φή φαίνεται να έχει ορισμένα λάθη. Συγκε-
κριμένα, αντί για HUNGAR γράφει NUGAL 
και αντί για BOHEM υπάρχει ένας αναγραμ-
ματισμός και γράφει BEOHM. Στη συνέχεια 

αντί για GAL γράφει LIE και μετά υπάρχει 
κανονικά η αξία του νομίσματος, ο αριθμός 
4. Μετά τον αριθμό, στο σημείο που το αυ-
θεντικό γράφει LOD, η απομίμηση είναι χτυ-
πημένη και μικρό τμήμα του μετάλλου έχει 
διπλώσει, με συνέπεια να μην διακρίνεται τι 
γράφει. ΄Ιδιο παραμένει και το ILL αλλά στη 
συνέχεια μετά αντί για REX υπάρχει άλλος 
ένας αναγραμματισμός και γράφει ERX. Τε-
λειώνοντας την περιγραφή να προσθέσω 
ότι το νόμισμα του Δισπηλιού φέρει επιμε-
λώς κατασκευασμένη οπή ανάρτησης. 

Ο Φραγκίσκος Ιωσήφ Α΄ υπήρξε αυτοκρά-
τορας της Αυστρίας και βασιλιάς της Ουγγα-
ρίας όλο το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα μέ-
χρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πέθανε το 
1916 σε βαθιά γεράματα. Κυβέρνησε την αυ-
τοκρατορία σε δύσκολες στιγμές, ενώ στην 
Ευρώπη μαίνονταν πολλές εθνικές αλλά και 
εθνοτικές συγκρούσεις. Μία από τις συνέπει-
ες του πρώτου πολέμου ήταν η κατάρρευση 
της Αυστροουγγαρίας. Η απομίμηση του νο-
μίσματος που βρέθηκε στο Δισπηλιό πρέπει 
να κόπηκε για τις ανάγκες των φτωχότερων 
τάξεων οι οποίες δεν θα έβλεπαν ούτε και θα 
έπιαναν ποτέ στα χέρια τους το αυθεντικό. Η 
επιμελημένη οπή δείχνει ότι το πιθανότερο 
είναι να χρησιμοποιήθηκε ως κόσμημα. 

Να επιστρέψω στον 19ο και να ολοκλη-
ρώσω με αυτόν τον αιώνα με δύο ελληνικά 
νομίσματα. Το ένα χρονολογείται στην περί-
οδο του ΄Οθωνα (Α.Α. 3) και είναι ένα χάλ-
κινο νόμισμα (Εικ. 8-1) των 10 λεπτών που 
κόπηκε στην Αθήνα το 1846 (H.C. 8016). Και 

16  Hellas Coins: Νομίσματα της Νεότερης Ελλάδας, Τάκης Καρατζάς (επιμ.) (2007), A. Karamitsos.
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οι δύο όψεις του 
νομίσματος εί-
ναι πολύ διαβρω-
μένες και μόνο με 
μικροσκόπιο δι-
ακρίνονται ορι-
σμένα στοιχεία. 
Στον εμπροσθό-
τυπο εμφανίζεται 
ο ελληνικός θυρε-

ός με την επιγραφή περιμετρικά ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και στον οπισθότυπο μέσα 
σε δάφνινο στεφάνι η ονομαστική αξία και 
το έτος κοπής. Συνολικά κόπηκαν 1.274.078 
νομίσματα των 10 λεπτών εκείνη τη χρονιά 
και την παρουσία του στο Δισπηλιό θα τη 
χαρακτήριζα αναμενόμενη. Οι σχέσεις του 
νεοσύστατου ελληνικού κράτους με τους 
΄Ελληνες που κατοικούσαν στις υπόλοιπες 
περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
ήταν στενές. Η μακρινή, για πολλές περιοχές 
όπως η Καστοριά, Αθήνα, έγινε σημείο ανα-
φοράς για όλους τους ΄Ελληνες, προορισμός 
για τους οικονομικά επιφανείς και τους δια-
νοούμενους και η πρώτη ανεξάρτητη ελλη-
νική γη. 

Το δεύτερο νόμισμα είναι από χαλκονί-
κελ (Α.Α. 4), αξίας 20 λεπτών (Εικ. 8-2) κό-
πηκε σε νομισματοκοπείο του Παρισιού το 
1894 σε 4.751.992 κομμάτια (H.C. 143). Στην 
εμπρός όψη, στο κέντρο, έχει το στέμμα, 
ακριβώς από κάτω το όνομα του χαράκτη A. 
Borrel, περιμετρικά αναγράφει ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και φέρει κοκκιδωτό γύρο. 
Στην πίσω όψη, αναγράφεται η ονομαστική 
αξία μέσα σε στεφάνι ελιάς. Το νόμισμα αυτό 
κόπηκε επί Γεωργίου Α΄, ο οποίος διαδέχτη-
κε τον ΄Οθωνα στον θρόνο το 1863. Του ανα-
τέθηκε η βασιλεία με τη στήριξη κυρίως της 
Μεγάλης Βρετανίας και ήταν ο πρώτος της 
δανέζικης οικογένειας Γκλύξμπουργκ που 
κυβέρνησαν την Ελλάδα μέχρι την επίσημη 
κατάργηση της βασιλείας το 1974. Ο Γεώρ-
γιος Α΄ κυβέρνησε την Ελλάδα για 50 χρόνια 
μέχρι τη δολοφονία του, το 1913, στη Θεσσα-
λονίκη. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του 
απελευθερώθηκε η Μακεδονία και η χώρα δι-

πλασίασε την έκτασή της. 

ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ 
ΑΙΩΝΑ

Τα νομίσματα του 20ού αιώνα αποτελούν 
την πλειοψηφία στη μικρή συλλογή του Δι-
σπηλιού. Τα περισσότερα χρονολογούνται 
στο δεύτερο μισό του αιώνα και είναι νομί-
σματα γνωστά τα οποία βρίσκονταν σε χρή-
ση μέχρι σχετικά πρόσφατα. Η αναφορά μου 
θα γίνει με χρονολογική σειρά περιλαμβά-
νοντας στο τέλος και λίγα νομίσματα ξένων 
κρατών που έχουν βρεθεί στην ανασκαφή.

Το πρώτο από αυτά του 20ού αιώνα εί-
ναι ένα χαλκονικέλινο νόμισμα των 5 λε-
πτών (Α.Α. 5) που κόπηκε στο Παρίσι το 
1912 (H.C. 131). Το νόμισμα φέρει οπή στη 
μέση και στον εμπροσθότυπο απεικονίζε-
ται το στέμμα, η επιγραφή ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ και το έτος κοπής (Εικ. 9-1). Στον 
οπισθότυπο απεικονίζεται η γλαύκα επάνω 
σε ένα πεσμένο αμφορέα δίπλα σε ένα κλα-
δί ελιάς. Το θέμα είναι εμπνευσμένο από την 
αρχαιότητα και συγκεκριμένα από το αθη-
ναϊκό τετράδραχμο του 2ου π.Χ. αιώνα. Επί-
σης, αναγράφεται η αξία του νομίσματος και 
το όνομα του χαράκτη Charles Pillet. Τα θέ-
ματα από την αρχαιότητα κυριαρχούν στα 
ελληνικά νομίσματα από την ίδρυση του ελ-
ληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Το νόμισμα 
αποτελεί ένα πολύ καλό μέσο προπαγάνδας 
αλλά και φορέα μηνυμάτων. Η ελληνική αρ-
χαιότητα ως γνωστόν αποτέλεσε βασικό νο-
μιμοποιητικό παράγοντα του σύγχρονου ελ-
ληνικού κράτους. Το νόμισμα αυτό παραπέ-
μπει σε μια πολύ σημαντική χρονολογία για 
την ιστορία της Καστοριάς, της Μακεδονίας 
αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Το 1912, 
μετά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, η Μακε-
δονία προσαρτήθηκε στο ελληνικό κράτος. 
Το νόμισμα αυτό σηματοδοτεί τη μετάβαση 
από την Οθωμανική Περίοδο σε μια νέα επο-
χή ως επαρχία του ελληνικού κράτους.

Στη δεκαετία του ’20 διαδραματίστηκαν 
σημαντικά και επώδυνα για την Ελλάδα γε-
γονότα με κυρίαρχο τη Μικρασιατική Κατα-

7
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στροφή, το 1922, και την Ανταλλαγή των 
πληθυσμών που ακολούθησε. Στον νομό Κα-
στοριάς εγκαταστάθηκαν αρκετοί πρόσφυ-
γες κυρίως από τον Πόντο. Από τη δεκαετία 
αυτή έχουν βρεθεί ένα νόμισμα των 20 λε-
πτών (Α.Α. 11, H.C. 170, Εικ. 9-2), δύο των 
50 λεπτών (Α.Α. 9-10, H.C. 171, Εικ. 9-3) και 
1 δραχμή (Α.Α. 11, H.C. 173, Εικ. 9-4). Τα 
τρία νομίσματα είναι χαλκονικέλινα, σχεδόν 
όμοια και κόπηκαν το 1926 στη Βιέννη. Στη 
εμπρός όψη εικονίζεται το κεφάλι της Αθη-
νάς και στην άλλη, στο κέντρο, αναγράφεται 
η αξία του κάθε νομίσματος και περιμετρικά 
υπάρχει η επιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑ και το έτος κοπής. Η σειρά αυτή κόπηκε 
αμέσως μετά την ανατροπή της δικτατορίας 
του Παγκάλου και την αποκατάσταση της 
δημοκρατίας με την εκλογική νίκη του Βενι-
ζέλου. Το θέμα είναι εμπνευσμένο και πάλι 
από την αρχαιότητα. 

Από τη δεκαετία του ’30 έχει βρεθεί μόνο 
ένα νόμισμα των 5 δραχμών (Α.Α. 13) που 
κόπηκε το 1930 στο Λονδίνο (H.C. 177). Το 
νόμισμα αυτό είναι νικέλινο και κόπηκε μαζί 
με μερικά άλλα (10 και 20 δραχμών) σε εκ-
δήλωση τιμής για τα 100 χρόνια από την κυ-
κλοφορία των καποδιστριακών νομισμά-
των. Φέρουν λοιπόν στη μία όψη τον Φοίνι-
κα, όπως και το πρώτο νόμισμα του ελληνι-
κού κράτους, και στην άλλη την αξία του νο-
μίσματος που περιβάλλεται από κλαδί ελιάς 
(Εικ. 9-5). 

Τα επόμενα χρόνια συνέβησαν μια σει-
ρά από γεγονότα τα οποία στιγμάτισαν την 
ιστορία της χώρας για ολόκληρο τον 20ό αι-
ώνα. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου του 
Ιωάννη Μεταξά, το 1936-1940, ο Δεύτερος 

Παγκόσμιος Πόλεμος (1940-1944) και στη 
συνέχεια ο Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949), 
εκτός από το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, 
στην κυριολεξία κατέστρεψαν όλες τις υπο-
δομές της χώρας, την αγροτική παραγωγή 
και τη βιομηχανία με αποτέλεσμα να οδη-
γηθεί η ελληνική οικονομία στην κατάρρευ-
ση. Η περιοχή της Καστοριάς συγκεκριμένα 
βίωσε με πολύ σκληρό τρόπο και την Κατο-
χή αλλά ιδιαιτέρως τον Εμφύλιο, του οποί-
ου ο επίλογος γράφτηκε στα βουνά της. Στο 
«Νησί» εδώ, όπου σήμερα διεξάγεται η ανα-
σκαφή κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών 
του Εμφυλίου, είχε στρατοπεδεύσει ο στρα-
τός, ενώ μαρτυρείται και μια μάχη. Η χώρα, 
για πολλά χρόνια μετά τους πολέμους, λόγω 
της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης δεν 
είχε καταφέρει να κόψει νόμισμα, κάτι που 
έγινε το 1954.

Το 1954 λοιπόν, επί βασιλείας του Παύ-
λου, κόπηκαν τα πρώτα μετακατοχικά κέρ-
ματα σε μια περίοδο που η Ελλάδα μετά από 
δύο πολέμους προσπαθούσε να ανακάμψει 
σε μια δύσκολη διεθνή συγκύρια με τον Ψυ-
χρό Πόλεμο να μαίνεται. Η ελληνική ύπαι-
θρος είχε ερημώσει από τους πολέμους, την 
αναγκαστική μετεγκατάσταση των λεγόμε-
νων «ανταρτόπληκτων», την εσωτερική με-
τανάστευση και τους χιλιάδες που διέφυ-
γαν με τον Δημοκρατικό Στρατό στις σοσι-
αλιστικές χώρες. Στον νομό Καστοριάς πολ-
λά χωριά είτε καταστράφηκαν κατά τη δι-
άρκεια του Εμφυλίου είτε εγκαταλείφθη-
καν από τους κατοίκους τους. Κάτω από αυ-
τές τις δύσκολες για τη χώρα συνθήκες κό-
πηκε μια νέα πλήρης σειρά νομισμάτων. Στο 
Δισπηλιό, με έτος κοπής το 1954, έχουν βρε-
θεί 3 νομίσματα των 5 λεπτών (Α.Α. 19, 21, 
32-H.C. 183, Εικ. 9-6), 1 των 10 λεπτών (Α.Α. 
17-H.C. 184, Εικ. 9-7), 3 των 20 λεπτών (Α.Α. 
20, 25, 31-H.C. 186, Εικ. 9-8), 9 των 50 λε-
πτών (Α.Α 15, 16, 22, 23, 26, 27, 29, 35, 39-
H.C. 188, Εικ. 9-9), 6 της 1 δραχμής (Α.Α. 24, 
28, 37, 38, 40, 41-H.C. 193, Εικ. 9-10), 3 των 
2 δραχμών (Α.Α. 33, 34, 36-H.C. 197, Εικ. 
9-11) και 3 των 5 δραχμών (Α.Α. 18, 30, 42-
H.C. 201). Εικ. 9-11). 
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Τα νομίσματα των 5, 10 και 20 λεπτών 
ήταν κατασκευασμένα από αλουμίνιο και έφε-
ραν οπή στο κέντρο. Στον εμπροσθότυπο και 
τα τρία απεικόνιζαν ένα δάφνινο στεφάνι με 
το στέμμα και περιμετρικά ανέγραφαν ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και το έτος κοπής. Στον 
οπισθότυπο, το νόμισμα των 5 λεπτών απει-
κόνιζε δύο στάχυα, των 10 λεπτών ένα τσαμπί 
σταφύλι και των 20 λεπτών ένα κλαδί ελιάς. 
Τα υπόλοιπα νομίσματα των 50 λεπτών, της 1 
δραχμής και των 5 και 10 δραχμών ήταν χαλ-
κονικέλινα και στον εμπροσθότυπο απεικό-
νιζαν την κεφαλή του Παύλου με την επιγρα-

φή περιμετρικά ΠΑΥΛΟΣ ΒΑ-
ΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και το 
έτος κοπής. Στον οπισθότυπο 
απεικόνιζαν τον ελληνικό βα-
σιλικό θυρεό και τους Ηρακλείς 
του Θρόνου καθώς και την αξία 
των νομισμάτων. Περιμετρικά 
έφεραν τη συνήθη επιγραφή 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Το 1957 κόπηκαν ξανά τα 
νομίσματα των 50 λεπτών κα-
θώς και των 1 και 2 δραχμών. 
Τα νομίσματα αυτά ήταν ακρι-
βώς τα ίδια με τα αντίστοιχα 
του 1954, στο Δισπηλιό έχουν 
βρεθεί 4 των 2 δραχμών (Α.Α. 
43, 44, 47, 48-H.C. 198, Εικ. 
9-12) και 2 των 50 λεπτών 
(Α.Α. 45-46-H.C 189). Το 1959 
πραγματοποιήθηκε συμπλη-
ρωματική κοπή των νομισμά-
των των 10, 20 και 50 λεπτών 
και των 1 και 2 δραχμών. Στην 
ανασκαφή με έτος κοπής το 
1959 έχουν βρεθεί 1 νόμισμα 
των 2 δραχμών (Α.Α. 51-H.C. 
199) και ένα νόμισμα των 20 
λεπτών (Α.Α. 52-H.C. 187). Την 
ίδια χρονιά κόπηκε για πρώτη 
φορά το νικέλινο νόμισμα των 
10 δραχμών το οποίο και στις 
δύο όψεις ήταν σχεδόν ίδιο με 
τα νομίσματα των 50 λεπτών 
και των 1, 2 και 5 δραχμών. 

΄Εχουν βρεθεί δύο τέτοια νομίσματα (Α.Α. 49-
50, H.C. 202, Εικ. 9-13). Το 1962 επαναλήφθη-
κε η κοπή νομισμάτων που ήταν ήδη σε κυ-
κλοφορία, από τη χρονιά εκείνη έχουμε 6 νο-
μίσματα των 50 λεπτών (Α.Α. 53, 54, 55, 57, 
60, 61-H.C. 191) και 4 της 1 δραχμής (A.A. 56, 
58, 59, 62-H.C. 196).

Το 1964 ανέρχεται στον θρόνο ο Κωνστα-
ντίνος Β΄ μετά τον θάνατο του πατέρα του, 
Παύλου. Η δεκαετία του ’60 χαρακτηρίζεται 
από έντονες κοινωνικές και πολιτικές ζυμώ-
σεις και συγκρούσεις. Η χώρα άρχισε σταδια-
κά να εκδημοκρατίζεται κάτω από δύσκολες 

9α
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συνθήκες με το παλάτι, το παρακράτος και το 
στρατό να παρεμβαίνουν στα πολιτικά πράγ-
ματα και τις πληγές του Εμφυλίου ακόμη νω-
πές. Τη χρονιά αυτή, όσα νομίσματα κόπη-
καν ήταν ίδια με αυτά της προηγούμενης πε-
ριόδου, του Παύλου. Από το 1964 έχουν βρε-
θεί 4 νομίσματα των 10 λεπτών (Α.Α. 63-66-
H.C. 206, Εικ. 9-14). Τα πρώτα νομίσματα με 
το πορτρέτο του Κωνσταντίνου κόπηκαν και 
κυκλοφόρησαν το 1966, ακολουθούν το ίδιο 
πρότυπο με τα αντίστοιχα του Παύλου, είναι 
όμως σχεδιασμένα με περισσότερες λεπτο-
μέρειες και χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτά βυ-
ζαντινοί χαρακτήρες. Η ανάρρηση στον θρό-
νο της Ελλάδας ενός «Κωνσταντίνου» έφερε 
ξανά στο προσκήνιο μεγαλοϊδεατικά απωθη-
μένα και εθνικιστική προπαγάνδα. Μετά τον 
Κωνσταντίνο Β΄ Παλαιολόγο, ο νέος Κωνστα-
ντίνος 13ος θα απελευθέρωνε την Πόλη και 
θα λειτουργούσε στην Αγιά Σοφιά. 

Από το έτος 1966 έχουν βρεθεί 6 νομί-
σματα των 50 λεπτών (Α.Α. 67, 68, 73, 73, 
76, 78-H.C. 216, Εικ. 9-15), 4 της 1 δραχμής 
(Α.Α. 69, 70, 71, 74-H.C. 220, Εικ. 9-16) και 2 
των 5 δραχμών (Α.Α. 75, 77-H.C. 230). Με το 
ίδιο ακριβώς θέμα όπως και τα προηγούμε-
να του 1966 κόπηκε και το νόμισμα των 10 
δραχμών το 1968. Στο Δισπηλιό έχουν βρεθεί 
9 τέτοια νομίσματα (Α.Α. 83-91-H.C. 234, Εικ. 
9-17). Τέλος, συμπληρωματικά το 1969 κό-
πηκε νόμισμα των 10 λεπτών ακριβώς το ίδιο 
με αυτά του 1964 και του 1966. ΄Εχει βρεθεί 
1 νόμισμα σαν αυτό (Α.Α. 92-H.C. 208). 

Το 1967 επιβάλλεται στην Ελλάδα δικτα-
τορία η οποία θα διαρκέσει μέχρι το 1974. Ο 
Κωνσταντίνος αρχικά συναινεί στην εγκαθί-
δρυση στρατιωτικού νόμου λίγο αργότερα 
όμως προβαίνει σε δικό του κίνημα ενάντια 
στη Χούντα. Το αποτέλεσμα ήταν να αποτύ-
χει και να διαφύγει στο εξωτερικό (Δεκέμ-
βριος 1967). Παρέμεινε τυπικά βασιλιάς της 
Ελλάδας μέχρι το 1973 οπότε διενεργήθη-
κε το γνωστό δημοψήφισμα από τη Χούντα 
που κατάργησε τη βασιλεία. Παραθέτω αυ-
τές τις γνωστές στους περισσότερους ιστορι-
κές πληροφορίες γιατί σχετίζονται και με τα 
νομίσματα. Το 1970 τα ελληνικά νομίσματα 

παύουν να φέρουν το βασιλικό θυρεό. Παρό-
λα αυτά η δικτατορία συνέχισε να κόβει νο-
μίσματα που έφεραν την κεφαλή του Κων-
σταντίνου μέχρι το 1973. Από το 1971 μέ-
χρι και την πτώση της δικτατορίας τη θέση 
του θυρεού αντικατέστησε ο φοίνικας της 
«επανάστασης». Στην ανασκαφή έχουν βρε-
θεί δύο νομίσματα του 1970, 1 της 1 δραχ-
μής (Α.Α. 93-H.C. 222) και 1 των 2 δραχμών 
(Α.Α. 94-H.C. 227). Τα νομίσματα αυτά είναι 
της προηγούμενης κοπής και φέρουν το κε-
φάλι του Κωνσταντίνου στη μία όψη και τον 
βασιλικό θυρεό στην άλλη. Τα νομίσματα του 
1973 σηματοδοτούν μια αλλαγή. Πρόκειται 
για 1 δραχμή (Α.Α. 95-H.C. 223, Eικ. 9-18), 1 
των 50 λεπτών (A.A. 96-H.C. 218) και 1 των 
10 δραχμών (A.A. 97-H.C. 235, Εικ. 9-19). Τα 
τρία νομίσματα έχουν το ίδιο ακριβώς θέμα 
και διαφέρουν μόνο ως προς το μέγεθος. Στον 
εμπροσθότυπο απεικονίζουν την κεφαλή του 
Κωνσταντίνου με την επιγραφή περιμετρικά 
ΚΩΝCΤΑΝΤΙΝΟC ΒΑCΙΛΕΥC ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
και το έτος κοπής. Στον οπισθότυπο απεικο-
νίζεται ο φοίνικας, στο κέντρο του βρίσκε-
ται ένας στρατιώτης και από κάτω υπάρχει 
η επιγραφή 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967. Περιμετρικά 
αυτής της όψης, παρά το γεγονός ότι ο Κων-
σταντίνος έχει φύγει από την Ελλάδα, ανα-
γράφεται ακόμη η επιγραφή ΒΑCΙΛΕΙΟΝ ΤΗC 
ΕΛΛΑΔΟC και η αξία του νομίσματος. 

Το 1973 κόπηκε μια συμπληρωματική 
σειρά νομισμάτων που ήταν ήδη σε κυκλο-
φορία. Τη χρονιά εκείνη η Χούντα διενήργη-
σε το δημοψήφισμα το οποίο όχι μόνον κα-
τάργησε τη βασιλεία αλλά ανακήρυξε ως πο-
λίτευμα της χώρας τη δημοκρατία. Αυτή ήταν 
μια προσπάθεια φιλελευθεροποίησης που 
πραγματοποίησαν οι συνταγματάρχες, όταν 
διαπίστωσαν ότι είχαν χάσει κάθε έρεισμα 
που είχαν σε μερίδα του ελληνικού λαού κα-
θώς και —το σημαντικότερο— την υποστή-
ριξη των Η.Π.Α. Για να τιμήσουν την εγκαθί-
δρυση του νέου καθεστώτος έκοψαν μια νέα 
σειρά νομισμάτων. Στα νομίσματα αυτά στον 
εμπροσθότυπο εικονίζεται σε όλα ο φοίνικας, 
χωρίς τον στρατιώτη να ατενίζει τις ακτίνες 
του Αγίου Πνεύματος. Στον οπισθότυπο τι-
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μώντας τη δημοκρατία επανέρχονται τα συ-
νήθη θέματα από την αρχαιότητα. Το ανθέμιο 
στο νόμισμα των 50 λεπτών, ο Πήγασος στα 
νομίσματα των 5 και 10 δραχμών, η γλαύκα 
στα νομίσματα των 1 και 2 δραχμών και η κε-
φαλή της Αθηνάς στο νόμισμα των 20 δραχ-
μών. Στο Δισπηλιό έχουν βρεθεί νομίσματα 
και από τις δύο κοπές του 1973, συγκεκριμέ-
να 10 των 2 δραχμών (Α.Α. 98, 99, 100, 103, 
104, 106, 107, 108, 109-H.C. 224 και 247-Εικ. 
9-20), 1 των 50 λεπτών (Α.Α. 102-H.C. 246, 
Εικ 9-21) και 1 των 2 δραχμών (Α.Α. 105-H.C. 
248). Η συγκριτικά με τα υπόλοιπα μεγάλη 
ποσότητα νομισμάτων των 2 δραχμών ενδε-
χομένως υποδηλώνει ότι χάθηκαν σε κάποιο 
πανηγύρι. Το κέρμα αυτό ήταν το σύνηθες 
αντίτιμο εκείνη την εποχή για την αγορά γλυ-
κισμάτων και αντικειμένων για τα παιδιά. 

Το 1974 η δικτατορία κατέρρευσε και η 
χώρα εισήλθε στην περίοδο της Μεταπολίτευ-
σης. Τα πρώτα νομίσματα της Μεταπολίτευ-
σης κόπηκαν το 1976, μια πλήρης σειρά με θέ-
ματα δανεισμένα όπως πάντα από την αρχαι-
ότητα αλλά αυτήν τη φορά και τη νεότερη ελ-
ληνική ιστορία. Στο Δισπηλιό έχει βρεθεί με-
γάλος αριθμός νομισμάτων με έτος κοπής το 
1976. Συγκεκριμένα 2 των 50 λεπτών (Α.Α 
116, 130-H.C. 256), 3 της 1 δραχμής (Α.Α. 114, 
115, 121-H.C. 262), 4 των δύο δραχμών (Α.Α. 
113, 122, 123, 127-H.C. 274), 3 των 5 δραχ-
μών (Α.Α. 119, 120, 125-H.C. 286-Εικ. 9-22), 4 
των 10 δραχμών (Α.Α. 117, 126, 128, 129-H.C. 
298) και 2 των 20 δραχμών (Α.Α. 112, 118-
H.C. 310). Tο νόμισμα των 50 λεπτών απεικό-
νιζε στον οπισθότυπο τον Μάρκο Μπότσαρη 
και στον εμπροσθότυπο ανέγραφε την αξία 
του νομίσματος και περιμετρικά την επιγρα-
φή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και το έτος κο-
πής. Το νόμισμα της 1 δραχμής στον οπισθό-
τυπο απεικόνιζε τον Κωνσταντίνο Κανάρη και 
στον εμπροσθότυπο ένα ιστιοφόρο. Το νόμι-
σμα των 2 δραχμών έφερε και αυτό θέμα δα-
νεισμένο από την ελληνική επανάσταση, τον 
Γεώργιο Καραϊσκάκη από τη μία όψη και δύο 
καριοφίλια από την άλλη. Τα μεγαλύτερης αξί-
ας νομίσματα είχαν θέματα εμπνευσμένα από 
την ελληνική αρχαιότητα. Το νόμισμα των 5 

δραχμών στη μία όψη απεικόνιζε τον Αριστο-
τέλη και στην άλλη τα γνωστά στοιχεία, την 
επιγραφή και την αξία. Το νόμισμα των 10 
δραχμών απεικόνιζε τον Δημόκριτο στη μία 
όψη και το σύμβολο του ατόμου στο κέντρο 
της άλλης όψης. Τέλος, το νόμισμα των 20 
δραχμών στη μία όψη απεικόνιζε την κεφαλή 
του Περικλή και στο κέντρο της άλλης όψης 
τον ναό της Νίκης. Η μόνη περίοδος που δεν 
εκπροσωπείται σε αυτή τη σειρά νομισμάτων 
από το γνωστό τρίπτυχο της ελληνικής ιστο-
ρίας είναι η Βυζαντινή. 

Τα επόμενα χρόνια της δεκαετίας του ’80 
εκτός λίγων εξαιρέσεων επαναλαμβάνεται η 
κοπή των ίδιων νομισμάτων. Μια σημαντι-
κή αλλαγή η οποία συνδέεται με το γλωσ-
σικό θέμα και την καθιέρωση της δημοτι-
κής είναι η αντικατάσταση της λέξης ΔΡΑΧ-
ΜΑΙ με τη λέξη ΔΡΑΧΜΕΣ στα νομίσματα 
από το 1982. Στο Δισπηλιό, από την περίο-
δο της Μεταπολίτευσης έχουν βρεθεί πολ-
λά νομίσματα με διαφορετικά έτη κοπής. Τα 
περισσότερα εκτός από λίγα καινούργια εί-
ναι ίδια με αυτά του 1976. Συγκεκριμένα, 
με έτος κοπής το 1978 έχουν βρεθεί 2 της 1 
δραχμής (Α.Α. 134, 137-H.C. 287, Εικ. 9-23), 
5 των 2 δραχμών (A.A. 132, 133, 138, 140, 
142-H.C. 275, Εικ. 9-24) και 5 των 5 δραχ-
μών (Α.Α. 131, 135, 136, 139, 141-H.C. 287). 
Τα νομίσματα του 1978 είναι όλα ίδια με 
τα αντίστοιχα του 1976. Με έτος κοπής το 
1980 έχουν βρεθεί 2 των 2 δραχμών (Α.Α. 
147, 151-H.C. 276), 4 των 5 δραχμών (Α.Α. 
143-145, 148-H.C. 288, Εικ. 9-25), 2 των 10 
δραχμών (Α.Α. 146, 153-H.C. 300) και 3 των 
20 δραχμών (Α.Α. 149, 150, 152-H.C. 312, 
Εικ. 9-26). Τα νομίσματα του 1982 παραμέ-
νουν και αυτά ίδια με του 1976. Στο Δισπη-
λιό έχουν βρεθεί 2 νομίσματα της 1 δραχμής 
(Α.Α. 158, 161-H.C. 265, Εικ. 9-27), 4 των 2 
δραχμών (Α.Α. 155, 157, 159, 160-H.C. 277), 
1 των 10 δραχμών (Α.Α. 154-H.C. 301, Εικ. 
9-28) και 1 των 20 δραχμών (Α.Α. 156-H.C. 
313). To 1984 κόπηκαν και πάλι νομίσμα-
τα ίδια με του 1976. Με αυτό το έτος κοπής 
έχουν βρεθεί 1 νόμισμα της 1 δραχμής (Α.Α. 
166-H.C. 266) και 5 των 2 δραχμών (Α.Α. 
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162, 163, 164, 165, 167-H.C. 278). Το 1984 
σταμάτησε επισήμως η κοπή των νομισμά-
των των 10, 20 και 50 λεπτών. Συμπληρω-
ματική κοπή με νομίσματα και πάλι ίδια με 
του 1976 πραγματοποιήθηκε και το 1986. 
Με αυτό το έτος κοπής έχουν βρεθεί 5 των 2 
δραχμών (Α.Α. 168, 171, 172, 173, 174-H.C. 
278), 1 των 5 δραχμών (Α.Α. 173-H.C. 291), 
1 των 10 δραχμών (Α.Α. 175-H.C. 303) και 1 
των 20 δραχμών (Α.Α. 176-H.C. 315). 

Το 1988 κόβονται ορισμένα νέα νομίσμα-
τα, ενώ παραμένουν σε κυκλοφορία τα παλαι-
ότερα. Με έτος κοπής το 1988 έχουν βρεθεί 1 
νόμισμα των 10 δραχμών (Α.Α. 178-H.C. 304), 
1 της 1 δραχμής (Α.Α. 179-H.C. 268) και 3 των 
50 δραχμών (Α.Α. 180, 181, 182-H.C. 326-Εικ. 
9-29). Το νόμισμα των 10 δραχμών παρέμει-
νε ίδιο με τα παλαιότερα, η 1 δραχμή όμως άλ-
λαξε, στη μία όψη απεικόνιζε τη Λασκαρίνα 
Μπουμπουλίνα και στην άλλη έναν δρόμωνα 
(κορβέτα), ιστιοφόρο της περιόδου της ελλη-
νικής επανάστασης. ΄Οπως πάντα, υπήρχε η 
επιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, το έτος 
κοπής και η αξία του νομίσματος. Καινούρ-
γιο ήταν και το νόμισμα των 50 δραχμών το 
οποίο για πρώτη φορά κόπηκε το 1986. Στον 
εμπροσθότυπο απεικόνιζε ένα πλοίο της ομη-
ρικής εποχής, το έτος κοπής και την ονομαστι-
κή αξία του νομίσματος μαζί με τη γνωστή επι-
γραφή και στον οπισθότυπο τον Ομηρο.

Με έτος κοπής το 1990 έχουν βρεθεί 1 νό-
μισμα των 5 δραχμών (Α.Α. 184-H.C. 293), 2 
των 10 δραχμών (Α.Α. 189, 193-H.C. 305, Εικ. 
9-30), 2 των 20 δραχμών (Α.Α. 190, 192-H.C. 
317, Εικ. 9-31), 3 των 50 δραχμών (Α.Α. 185, 
186, 187-H.C. 327) και 2 των 100 δραχμών 
(Α.Α. 183, 191-H.C. 336). Τα νομίσματα των 5 
και 10 δραχμών παρέμειναν τα ίδια με αυτά 
του 1976 καθώς και το νόμισμα των 50 δραχ-
μών παρέμεινε το ίδιο με του 1988. Καινούργια 
κοπή πραγματοποιήθηκε στο νόμισμα των 20 
δραχμών το οποίο στην εμπρός όψη απεικόνι-
ζε σύνθεση με ένα κλαδί ελιάς, την ονομαστι-
κή αξία, το έτος κοπής και τη γνωστή επιγρα-
φή και στην πίσω όψη τον Διονύσιο Σολωμό. 
Οσον αφορά το κέρμα των 100 δραχμών, το 
θέμα του εκφράζει τις εθνικές αγωνίες για τη 

Μακεδονία. Για μια φορά ακόμη ένα νόμισμα 
έγινε φορέας εθνικών μηνυμάτων και σαφές 
στοιχείο προπαγάνδας για την ελληνικότητα 
της Μακεδονίας. Λίγο αργότερα θα ακολουθή-
σουν τα «πάνδημα» συλλαλητήρια στους δρό-
μους και στις πλατείες των ελληνικών πόλεων. 
Το νόμισμα στη μία όψη απεικονίζει την προ-
τομή του Αλέξανδρου με την επιγραφή ΜΕΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ και 
στην άλλη το άστρο της Βεργίνας. Το ίδιο νόμι-
σμα με έτος κοπής το 1992 είναι και το νεότερο 
που έχει βρεθεί στην ανασκαφή (Α.Α. 194-H.C. 
337, Εικ. 9-32). Tην ίδια χρονιά οι καθηγητές Ν. 
Κ. Μουτσόπουλος και Γ. Χ. Χουρμουζιάδης ξεκί-
νησαν με δύο δοκιμαστικές τομές την ανασκα-
φή του Α.Π.Θ. στο Δισπηλιό. 

Ολοκληρώνω την περιγραφή των νομι-
σμάτων του Δισπηλιού με 6 νομίσματα ξένων 
χωρών. Συγκεκριμένα, έχουν βρεθεί 1 γαλλι-
κό, 2 γερμανικά και 3 πολωνικά. Το γαλλικό 
είναι ένα νόμισμα των 50 centimes του 1921 
(Α.Α. 6-K.M. 884-Εικ. 10-1). Στη μία όψη απει-
κονίζεται ο Ερμής καθισμένος, ο οποίος κοιτά-
ει προς τα αριστερά και στο δεξί του χέρι κρα-
τάει το κηρύκειον ή αλλιώς γνωστό ως Σκή-
πτρο του Ερμή. Το αριστερό του χέρι στηρίζε-
ται σε μία κιθάρα. Υπάρχει επίσης η επιγραφή 
COMMERCE INDUSTRIE, το έτος κοπής και 
το όνομα του γλύπτη. Στην άλλη όψη, στο κέ-
ντρο υπάρχει η ονομαστική αξία και η επιγρα-
φή BON POUR 50 CENTIMES, εννοώντας ότι 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νόμισμα των 50 
centimes. Περιμετρικά υπάρχει η επιγραφή 
CHAMBRES•DE•COMMERCE•DE•FRANCE. 
Το νόμισμα αυτό αποτελεί μία ειδική έκτακτη 
κοπή του εμπορικού και βιομηχανικού επιμε-
λητηρίου της Γαλλίας. Αν και δεν κόπηκε από 
το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας, είναι 
επίσημο νόμισμα που κυκλοφόρησε την πε-
ρίοδο 1920-1929 με αφορμή την παγκόσμια 
οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου και την 
έλλειψη ψιλών νομισμάτων. Το κέρμα αυτό 
μπορεί να ανήκε σε κάποιον περιηγητή ή κά-
ποιον ντόπιο που ζούσε στη Γαλλία.

Τα τρία πολωνικά που έχουν βρεθεί είναι 
και τα τρία της ίδια αξίας, 5 Zloty αλλά με δι-
αφορετικά έτη κοπής, το Α.Α. 110 είναι του 
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1975 (Y-81.117, Εικ. 10-2), το Α.Α. 111 του 
1976 (ίδιος αριθμός καταλόγου με του 1975, 
Εικ. 10-3) και το Α.Α. 177 του 1987 (Υ-81.2, 
Εικ. 10-4). Βρέθηκαν σχετικά κοντά το ένα με 
το άλλο γεγονός που οδηγεί στην υπόθεση ότι 
ανήκαν στο ίδιο άτομο. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, 
τότε έχουμε ως terminus post quem το 1987. 
Τα νομίσματα είναι ίδια, στη μία όψη απεικονί-
ζουν τον αετό ο οποίος είναι ο θυρεός της Πο-

λωνίας και περιμετρικά φέρουν την επιγραφή 
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA (=Λα-
ϊκή Δημοκρατία της Πολωνίας), ενώ από την 
άλλη αναγράφεται μόνο η αξία του νομίσμα-
τος. Στην Πολωνία κατά τη σοσιαλιστική πε-
ρίοδο, με εξαίρεση τα κομματικά στελέχη, δεν 
ήταν εύκολο για τους πολίτες να ταξιδέψουν 
σε χώρες της Δύσης. Μια υπόθεση που μπο-
ρεί να γίνει είναι ότι τα νομίσματα αυτά ανή-

17 Yeoman (ed.) 2008.

9β
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καν σε κάποιον πολιτικό πρόσφυγα από τους 
χιλιάδες που κατέφυγαν από την περιοχή της 
Καστοριάς μετά τον Εμφύλιο στις σοσιαλιστι-
κές χώρες. Οι πρώτοι από αυτούς επέστρεψαν 
τη δεκαετία του ’60, οι περισσότεροι όμως γύ-
ρισαν σταδιακά μετά τη Μεταπολίτευση. Στην 
Πολωνία εγκαταστάθηκε μικρός αριθμός πο-
λιτικών προσφύγων από την Ελλάδα δεν απο-
κλείεται όμως ένας από αυτούς να ήταν από 
την περιοχή της Καστοριάς και να είχε γυρίσει 
εκείνη την περίοδο. 

Τελειώνω με τα δύο γερμανικά νομίσμα-
τα της συλλογής, το ένα είναι 5 pfennig του 
1950 (Α.Α. 14-KM 107, Εικ. 10-5) και το άλλο 
1 mark του 1990 (Α.Α. 188-KM 110, Εικ. 
10-6). Τα 5 pfennig στον εμπροσθότυπο απει-
κονίζουν ένα φυτό με πέντε φύλλα και περι-
μετρικά την επιγραφή BUNDESREPUBLIC 
DEUTCHLAND και το έτος κοπής. Στον οπι-
σθότυπο αναγράφεται η αξία του νομίσμα-
τος που περιβάλλεται από δύο στάχυα σιτα-
ριού. Το μάρκο στη μία όψη απεικόνιζε τον 
αετό, τον θυρεό της Γερμανίας και περιμετρι-
κά την ίδια επιγραφή με το pfennig και στην 
άλλη την αξία του νομίσματος και το έτος κο-
πής. Για την ακρίβεια τα νομίσματα δεν ανή-
κουν ακριβώς στην ίδια χώρα, το πρώτο κό-
πηκε από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας, ενώ το δεύτερο από την ενωμένη 
Γερμανία, κράτος που δημιουργήθηκε μετά 
την ένωση των δύο Γερμανιών, το 1990. Για 
το πώς βρέθηκαν στο Δισπηλιό μπορώ να 
κάνω και για τα δύο την ίδια υπόθεση, αν και 
κόπηκαν σε πολύ διαφορετικές περιόδους. 
Το πιθανότερο λοιπόν είναι και τα δύο νομί-
σματα να ανήκουν σε μετανάστες από τους 
χιλιάδες που εγκατέλειψαν την περιοχή της 
Καστοριάς και μετέβησαν στη Γερμανία για 
να εργαστούν. 

Η μόνη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι το 
ένα νόμισμα, του 1950, παραπέμπει στην επο-
χή που η Γερμανία, όπως και η υπόλοιπη Ευρώ-
πη, έβγαινε από έναν καταστρεπτικό πόλεμο. 
Η δεκαετία του ’50 αλλά κυρίως αυτή του ’60 
είναι οι δεκαετίες κατά τις οποίες συντελέστη-

κε το λεγόμενο «γερμανικό θαύμα». Η ανασυ-
γκρότηση δηλαδή της βιομηχανίας της χώρας 
που ως αποτέλεσμα είχε σύντομα η Γερμανία 
να εξελιχθεί σε μια από τις ισχυρότερες οικο-
νομίες στον κόσμο. Για την επίτευξη αυτού του 
«θαύματος» συνέβαλλαν χιλιάδες μετανάστες 
απ’ όλο τον κόσμο. Το 1960 υπογράφηκε από 
τις κυβερνήσεις Καραμανλή και Αντενάουερ η 
ελληνογερμανική σύμβαση «Περί απασχολή-
σεως Ελλήνων εργατών στη Γερμανία». Μέχρι 
το 1967 είχαν εγκατασταθεί σε πόλεις της Γερ-
μανίας 200.000 Ελληνες, το μεγαλύτερο ποσο-
στό των οποίων καταγόταν από τη Μακεδονία. 
Από το νομό Καστοριάς μετανάστευσε μεγάλος 
αριθμός ανθρώπων, οι περισσότεροι από τους 
οποίους εγκαταστάθηκαν στη Φρανκφούρτη, 
την πόλη της γούνας, ασκώντας το επάγγελμα 
που γνώριζαν καλύτερα. Πολλοί είναι και οι Δι-
σπηλιώτες, που «έκαναν» Γερμανία, ενώ αρκε-
τοί ζούνε ακόμη εκεί. Το μάρκο του 1990 ενδε-
χομένως να ανήκει σε κάποιον από αυτούς. Σχε-
δόν 2 στους 3 εργάτες της ανασκαφής έχουν 
ζήσει για μικρά ή μεγάλα διαστήματα στη Γερ-
μανία. ΄Οπως μας έχουν διηγηθεί οι ίδιοι, αλλά 
και όπως συνηθίζεται ακόμη σε όλη την Ελλά-
δα, η μέρα που ανταμώνουν οι ξενιτεμένοι είναι 
η μέρα που γιορτάζει το χωριό, στο πανηγύρι. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

΄Οπως είδαμε, τα περισσότερα νομίσμα-
τα που έχουν βρεθεί στο Δισπηλιό χρονολο-
γούνται στον 19ο και κυρίως στον 20ό αιώ-
να. Γι’ αυτούς τους δύο αιώνες μπορούμε να 
πούμε με σχετική σιγουριά ότι στο «νησί» 
δεν υπάρχει οργανωμένος οικισμός, κατά 
πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει καν κατοίκη-
ση. Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, πε-
ρίοδος από την οποία υπάρχουν οι πρώτες 
γραπτές και προφορικές μαρτυρίες, με εξαί-
ρεση το τείχος, οι μόνες κατασκευές είναι η 
εκκλησία και ο λίθινος μώλος. Πώς δικαιο-
λογείται λοιπόν η παρουσία τόσων νομισμά-
των; Το «Νησί» κατά τους τελευταίους δύο 
αιώνες ήταν ένας τόπος έντονης ανθρώπι-
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νης δραστηριότητας. Ο μώλος, ο οποίος σή-
μερα έχει πέσει σε αχρησία, κάποτε πρέπει 
να έπαιζε σημαντικό ρόλο στη ζωή των κα-
τοίκων του Δισπηλιού και όχι μόνον. Μέχρι 
τη δεκαετία του ’50 τα παραλίμνια χωριά 
της λίμνης Ορεστιάδας συνδέονταν με την 
Καστοριά με πλωτά μέσα. Ο αμαξιτός δρό-
μος έγινε τη δεκαετία του ’30. Τα λεγόμενα 
«καράβια» ήταν ασφαλέστερα, γρηγορότε-
ρα και βολικότερα για τη μεταφορά προϊό-
ντων απ’ ό,τι ήταν τα ζώα και τα κάρα μέσα 
από δύσβατους χωματόδρομους. Η λίμνη, η 
οποία σήμερα χρησιμοποιείται μόνο για αλί-
ευση και περιηγήσεις, για αιώνες αποτελού-
σε χώρο και μέσο διακίνησης προϊόντων και 
ανθρώπων. Ο μώλος του Δισπηλιού, όπως 
και του κοντινού Μαυροχωρίου, πρέπει να 
χρησιμοποιούνταν και από κατοίκους χω-
ριών σε απόσταση από τη λίμνη για τη μετά-
βαση των ίδιων ή και των προϊόντων τους 
στην πόλη της Καστοριάς. Είναι επίσης χα-
ρακτηριστικό ότι μέχρι και τη δεκαετία του 
’60 κόσμος από την Καστοριά και τα γύρω 
χωριά προσέρχονταν στο πανηγύρι του Δι-
σπηλιού με πλωτά μέσα. 

Η εκκλησία της Ανάληψης, σύμφωνα με 
κτητορική επιγραφή, χτίστηκε το 1857. Οι πρώ-
τες γραπτές αναφορές στο πανηγύρι της Ανά-
ληψης γίνονται σε τοπικές εφημερίδες κατά τη 
δεκαετία του ’20. ΄Οπως διαβάζουμε στην εφη-
μερίδα Καστοριά την εποχή εκείνη το πανηγύ-
ρι συνδυαζόταν από τους επισκέπτες και με 
πικ-νικ κάτω από τα δέντρα δίπλα στην όχθη 
του «Νησιού» (Βαλαλάς 1924). Στον ίδιο χώρο 
κατά τη διάρκεια του πανηγυριού διεξάγονταν 
και αθλητικοί αγώνες στίβου (Βαλαλάς 1926). 
Τα τελευταία χρόνια, μέχρι το 1997 περίπου, 
οπότε ο χώρος περιφράχτηκε από την τοπική 
εφορεία αρχαιοτήτων, κατά τη διάρκεια του 
πανηγυριού τον χώρο του «νησιού» καταλάμ-
βανε το λούνα παρκ. ΄Ολες αυτές οι δραστηρι-
ότητες δικαιολογούν την παρουσία νομισμά-
των. ΄Ενα νόμισμα θα μπορούσε να είχε χαθεί 
από κάποιον αγρότη που μετέφερε τη σοδειά 
του με καράβι για να την πουλήσει στην Καστο-
ριά. Επίσης θα μπορούσε να είχε πέσει από την 
τσέπη κάποιου επισκέπτη του πανηγυριού ο 

οποίος μετά το μεσημεριανό κολατσιό και την 
απαραίτητη κατανάλωση τσίπουρου να έγειρε 
κάτω από τον παχύ ίσκιο μιας λεύκας. Δεν απο-
κλείεται ακόμη και να γλίστρησε μέσα από την 
ιδρωμένη παλάμη ενός παιδιού που έτρεχε ν’ 
ανεβεί στις κούνιες. Θα μπορούσα να αναφέρω 
πολλά πιθανά σενάρια απώλειας νομισμάτων. 
Ακόμη και σήμερα στον χώρο παίζουν παιδιά 
και βρίσκουν νυχτερινό καταφύγιο νεαρά ζευ-
γάρια. Κάθε καλοκαίρι ο τόπος γεμίζει φοιτη-
τές αρχαιολογίας, ενώ δεν αποκλείεται τα πολύ 
πρόσφατα νομίσματα να έπεσαν από την τσέ-
πη κάποιου μέλους της ανασκαφής.

Στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρ-
θηκαν κάποιοι μόνο από τους ενδεχόμενους 
τρόπους απόθεσης των ευρημάτων της πα-
ρούσας συλλογής. ΄Οπως όμως θα έχει γί-
νει ήδη αντιληπτό, σκοπός αυτού του άρ-
θρου δεν είναι να εντοπιστεί ο ακριβής τρό-
πος απόθεσης του κάθε νομίσματος. Χρησι-
μοποιώντας όμως τις πληροφορίες που προ-
σφέρει ένα τέτοιου είδους υλικό –ακριβής 
χρόνος και χώρος κοπής κ.ά.– μπορέσαμε να 
το εντάξουμε σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό 
και κοινωνικό πλαίσιο και να το συνδέσου-
με με γεγονότα που συνέβησαν στον ευρύ-
τερο χώρο της Καστοριάς. Παρ’ όλα τα πλε-
ονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει στην 
έρευνα η μελέτη των νομισμάτων, ειδικά 
όταν ενσωματώνονται σε αυτή και σύγχρο-
νες προσεγγίσεις της νομισματολογίας, στο 
παρόν άρθρο οι πληροφορίες αυτές χρησι-
μοποιήθηκαν μέσα από μια θεώρηση «προϊ-
στορική». Σκοπός μου δεν ήταν ούτε να χρο-
νολογήσω στρώματα της ανασκαφής και 
φάσεις του οικισμού, ούτε να επιβεβαιώ-
σω εμπορικές, οικονομικές ή άλλες σχέσεις 
μεταξύ γειτονικών ή μακρινών περιοχών. 
Μέσα από την προκαταρκτική αυτή προ-
σέγγιση του υλικού προσπάθησα να ρίξω 
λίγο ακόμη φως στο σχετικά πρόσφατο πα-
ρελθόν του χώρου και στις πολλές και δια-
φορετικές αλλαγές που υπέστη στα χρόνια 
που προηγήθηκαν της μετατροπής του σε 
ανασκαφικό και αρχαιολογικό χώρο. ΄Οπως 
ήδη αναφέρθηκε, κάθε νόμισμα αποτέλε-
σε αφορμή και έναυσμα για μια μικρή αφή-
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γηση. Η σύνθεση όλων αυτών των μικρών 
αφηγήσεων είχε ως αποτέλεσμα τη συγκρό-
τηση μέρους της βιογραφίας του χώρου. 

Η εύρεση κατά τη διάρκεια της ανασκα-
φής αντικειμένων του πρόσφατου παρελθό-
ντος και συγκεκριμένα νομισμάτων ήταν μια 
ιδιαίτερη στιγμή τόσο για τους αρχαιολόγους 
όσο και για τους εργάτες. Πολλές φορές εξε-
λισσόταν σε μια στιγμή ενδοσκόπησης. ΄Ενα 
νόμισμα της δεκαετίας του ’80 δεν είναι ένα 
«ξένο» αντικείμενο από μια «άλλη» χώρα. 
Αποτελεί κομμάτι μιας βιωμένης εμπειρίας, 
της μνήμης, της ίδιας μας της ζωής. Το πρώ-

το εικοσάρικο της Μεταπολίτευσης σε κάθε 
άνθρωπο της δικής μου γενιάς θυμίζει τα κα-
ταστήματα με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που 
σήμερα έχουν πια εκλείψει. Παρατήρησα ότι 
παρόμοιες αναμνήσεις ξεπηδούσαν και από 
τους εργάτες ανάλογα με το νόμισμα και την 
ηλικία του καθενός. «Με μια τρύπια δεκάρα 
τη δεκαετία του ’60 αγόραζες δύο καραμέλες 
και με μια δραχμή ένα κουλούρι». ΄Οπως ανα-
φέρει ο Olivier (2001: 179), το πρόσφατο πα-
ρελθόν δεν έχει σαφώς διαχωριστεί από το 
παρόν, αντίθετα περιπλέκεται με τις μνήμες 
αλλά και τις αντιλήψεις του παρόντος.

10

ΕΎΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το άρθρο αυτό δεν θα είχε ξεκινήσει χωρίς την παρότρυνση του διευθυντή της ανασκαφής Γ. 
Χ. Χουρμουζιάδη· Τον ευχαριστώ γιατί με παρακίνησε σε ακόμη ένα ενδιαφέρον ερευνητικό ταξίδι. 
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μαϊκό καθώς και το νόμισμα της περιόδου της Φραγκοκρατίας. Τελειώνοντας, ειδικές ευχαριστίες 
οφείλω στον Παναγιώτη Κόκκα, ειδικό στα νομίσματα της Οθωμανικής Περιόδου, ο οποίος πρό-
θυμα με δέχτηκε στο σπίτι του, ταύτισε όλα τα οθωμανικά νομίσματα της συλλογής και με ενθου-
σιασμό μου μίλησε για τη συγκεκριμένη περίοδο. ΄Ισως το σημαντικότερο που έμεινε από αυτό το 
άρθρο ήταν η γνωριμία μου μαζί του. Τον ευχαριστώ από καρδιάς! 
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In the last 18 years excavations at the Neo-
lithic lakeside settlement of Dispilio, Kasto-
ria have yielded a great number of finds dat-
ing mostly in the Neolithic period but also 
in later periods of antiquity. Amongst these 
surface finds were also found that belong to 
the very recent past of the site. Bullets from 
the Greek civil war, plastic toys, clous, an-
cient and modern coins, are only few of the 
things that have been collected in the exca-
vation under the name surface or modern 
finds.  

This article includes remarks about a col-
lection of modern and ancient coins from 
Dispilio. It is about a small assemblage of 
215 coins, from which 186 are of Modern 
Greek origin. The earliest coin of the assem-
blage dates to 330-337 AD while the latest is 
a coin of a 100 Greek drachmas from 1992. 
Nonetheless the majority of the assemblage 
belongs to the 20th century.

Studying modern or ancient coins, rath-
er than simply collecting them, it is not very 
common for a prehistoric excavation. This 
article though does not intend to present it-
self as an article of numismatics. It is rather 
an attempt to create a narrative of the use of 
the site in the recent past using all the facts 
offered by the material itself (precise time 
and place of strucking etc). Throughout the 
unique story represented by each coin par-
ticular events in the life history of the site are 
being revealed. In the case of Dispilio coins 
are not being used or regarded as safe means 
for dating the site. Its presence reflects use 
of the site in a particular historic period and 
thus becomes an indisputable source of in-
formation and witness for this period. Even-
tually this paper consists of small narratives 
that constitute part of the biography of the 
site. 

Summary
The coins of Dispilio

Yannis Stavridopoulos
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1 ΑΥΣΤΡΙΑ 1816 1 KREUZER Δ342Β 20/6/2007 8,75 26
2 ΑΥΣΤΡΙΑ 1816 ½ KREUZER Δ331γ 20/8/2008 4,39 23
3 ΕΛΛΑΣ 1845 10 ΛΕΠΤΑ Δ116α 8/6/2006 12,9 28
4 ΕΛΛΑΣ 1894 20 ΛΕΠΤΑ Δ111γ 29/6/2006 4 21
5 ΕΛΛΑΣ 1912 5 ΛΕΠΤΑ 3 19
6 ΓΑΛΛΙΑ 1921 50 CENTIMES Δ17α 2/8/2007 1,88 18,21
7 ΕΛΛΑΣ 1926 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ243γ 12/6/2007 5 23
8 ΕΛΛΑΣ 1926 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ243γ 12/6/2007 5 23
9 ΕΛΛΑΣ 1926 50 ΛΕΠΤΑ Δ110α 17/7/2006 3 19
10 ΕΛΛΑΣ 1926 50 ΛΕΠΤΑ Δ342Α 22/6/2007 3 19
11 ΕΛΛΑΣ 1926 20 ΛΕΠΤΑ Δ18δ 11/7/2006 1,8 17
12 ΕΛΛΑΣ 1926 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ135β 18/4/2006 5 23
13 ΕΛΛΑΣ 1930 5 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ110δ 24/7/2006 10 30
14 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1950 5 PFENNIG Δ131α 5/5/2006 2 16,5
15 ΕΛΛΑΣ 1954 50 ΛΕΠΤΑ 17α 3/8/2007 2,3 18
16 ΕΛΛΑΣ 1954 50 ΛΕΠΤΑ 17α 3/8/2007 2,3 18
17 ΕΛΛΑΣ 1954 10 ΛΕΠΤΑ Δ124γ 29/5/2006 1 22
18 ΕΛΛΑΣ 1954 5 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ332δ 24/9/2008 9 28
19 ΕΛΛΑΣ 1954 5 ΛΕΠΤΑ Δ111γ 28/6/2006 0,85 20
20 ΕΛΛΑΣ 1954 20 ΛΕΠΤΑ Δ135β 18/4/2006 1,2 24
21 ΕΛΛΑΣ 1954 5 ΛΕΠΤΑ Δ342α 22/6/2007 0,85 20
22 ΕΛΛΑΣ 1954 50 ΛΕΠΤΑ Δ111β 22/6/2006 2,3 18
23 ΕΛΛΑΣ 1954 50 ΛΕΠΤΑ Δ242δ 14/6/2007 2,3 18
24 ΕΛΛΑΣ 1954 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ136γ 14/6/2007 4 21
25 ΕΛΛΑΣ 1954 20 ΛΕΠΤΑ Δ90α 2/8/2006 1,2 24
26 ΕΛΛΑΣ 1954 50 ΛΕΠΤΑ Δ23γ 3/8/2007 2,3 18
27 ΕΛΛΑΣ 1954 50 ΛΕΠΤΑ Δ111β 22/6/2006 2,3 18
28 ΕΛΛΑΣ 1954 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ123γ 5/6/2006 4 21
29 ΕΛΛΑΣ 1954 50 ΛΕΠΤΑ Δ54β 24/7/2006 2,3 18
30 ΕΛΛΑΣ 1954 5 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ115α 9/6/2006 9 28
31 ΕΛΛΑΣ 1954 20 ΛΕΠΤΑ 1,2 24
32 ΕΛΛΑΣ 1954 5 ΛΕΠΤΑ 0,85 20
33 ΕΛΛΑΣ 1954 2 ΔΡΑΧΜΕΣ 114δ 12/7/2006 6 24
34 ΕΛΛΑΣ 1954 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ115γ 14/6/2006 6 24
35 ΕΛΛΑΣ 1954 50 ΛΕΠΤΑ Δ23γ 3/8/2007 2,3 18
36 ΕΛΛΑΣ 1954 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ23γ 7/8/2007 6 24
37 ΕΛΛΑΣ 1954 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ123δ 25/5/2006 4 21
38 ΕΛΛΑΣ 1954 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ110α 19/7/2006 4 21
39 ΕΛΛΑΣ 1954 50 ΛΕΠΤΑ Δ14δ 4/10/2006 2,3 18
40 ΕΛΛΑΣ 1954 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ58δ 18/7/2006 4 21
41 ΕΛΛΑΣ 1954 1 ΔΡΑΧΜΗ 4 21
42 ΕΛΛΑΣ 1954 5 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ341δ 28/6/2007 9 28
43 ΕΛΛΑΣ 1957 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ123γ 2/6/2006 6 24
44 ΕΛΛΑΣ 1957 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ123γ 2/6/2006 6 24
45 ΕΛΛΑΣ 1957 50 ΛΕΠΤΑ Δ299Β 24/11/2006 2,3 18
46 ΕΛΛΑΣ 1957 50 ΛΕΠΤΑ 2,3 18
47 ΕΛΛΑΣ 1957 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ2Α 8/7/1992 6 24
48 ΕΛΛΑΣ 1957 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ127δ 16/5/2006 6 24
49 ΕΛΛΑΣ 1959 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ131γ 11/5/2006 10 30
50 ΕΛΛΑΣ 1959 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ135α 28/4/2006 10 30
51 ΕΛΛΑΣ 1959 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ119γ 7/6/2006 6 24
52 ΕΛΛΑΣ 1959 20 ΛΕΠΤΑ 10 30
53 ΕΛΛΑΣ 1962 50 ΛΕΠΤΑ Δ364β 13/5/2008 2,3 18
54 ΕΛΛΑΣ 1962 50 ΛΕΠΤΑ Δ127β 12/5/2006 2,3 18
55 ΕΛΛΑΣ 1962 50 ΛΕΠΤΑ Δ119γ 7/6/2006 2,3 18
56 ΕΛΛΑΣ 1962 1 ΔΡΑΧΜΗ 4 21
57 ΕΛΛΑΣ 1962 50 ΛΕΠΤΑ Δ58δ 13/7/2006 2,3 18
58 ΕΛΛΑΣ 1962 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ123γ 5/6/2006 4 21
59 ΕΛΛΑΣ 1962 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ123γ 5/6/2006 4 21
60 ΕΛΛΑΣ 1962 50 ΛΕΠΤΑ Δ115δ 15/6/2006 2,3 18
61 ΕΛΛΑΣ 1962 50 ΛΕΠΤΑ Δ111α 21/6/2006 2,3 18
62 ΕΛΛΑΣ 1962 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ363δ 5/5/2008 4 g 21
63 ΕΛΛΑΣ 1964 10 ΛΕΠΤΑ Δ111β 22/6/2006 1 20
64 ΕΛΛΑΣ 1964 10 ΛΕΠΤΑ Δ115β 9/6/2006 1 20
65 ΕΛΛΑΣ 1964 10 ΛΕΠΤΑ Δ142δ 1/8/2006 1 20
66 ΕΛΛΑΣ 1964 10 ΛΕΠΤΑ Δ120γ 7/6/2006 1 20
67 ΕΛΛΑΣ 1966 50 ΛΕΠΤΑ Δ119γ 7/6/2006 2,3 18
68 ΕΛΛΑΣ 1966 50 ΛΕΠΤΑ Δ110α 20/7/2006 2,3 18
69 ΕΛΛΑΣ 1966 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ341δ 28/6/2007 4 21
70 ΕΛΛΑΣ 1966 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ123γ 5/6/2006 4 21
71 ΕΛΛΑΣ 1966 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ123α 23/5/2006 4 21
72 ΕΛΛΑΣ 1966 50 ΛΕΠΤΑ Δ111γ 30/6/2006 2,3 18
73 ΕΛΛΑΣ 1966 50 ΛΕΠΤΑ Δ115γ 14/6/2006 2,3 18
74 ΕΛΛΑΣ 1966 1 ΔΡΑΧΜΗ 4 21
75 ΕΛΛΑΣ 1966 5 ΔΡΑΧΜΕΣ 9 28
76 ΕΛΛΑΣ 1966 50 ΛΕΠΤΑ Δ115α 9/6/2006 2,3 18
77 ΕΛΛΑΣ 1966 5 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ131α 5/5/2006 9 28
78 ΕΛΛΑΣ 1966 50 ΛΕΠΤΑ Δ132γ 25/6/2007 2,3 18
79 ΕΛΛΑΣ 1967 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ115β 9/6/2006 4 21
80 ΕΛΛΑΣ 1967 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ124δ 16/6/2006 4 21
81 ΕΛΛΑΣ 1967 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ132α 12/6/2007 4 21
82 ΕΛΛΑΣ 1967 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ115β 9/6/2006 4 21
83 ΕΛΛΑΣ 1968 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ89β 04/08/06 10 30

(gr.) (mm). .
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84 ΕΛΛΑΣ 1968 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ111α 19/6/2006 10 30
85 ΕΛΛΑΣ 1968 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ119β 31/5/2006 10 30
86 ΕΛΛΑΣ 1968 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ127δ 16/5/2006 10 30
87 ΕΛΛΑΣ 1968 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ330α 17/7/2008 10 30
88 ΕΛΛΑΣ 1968 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ135α 28/4/2006 10 30
89 ΕΛΛΑΣ 1968 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ123γ 5/6/2006 10 30
90 ΕΛΛΑΣ 1968 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ332δ 10/9/2008 10 30
91 ΕΛΛΑΣ 1968 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ110β 7/7/2006 10 30
92 ΕΛΛΑΣ 1969 10 ΛΕΠΤΑ Δ110α 17/7/2006 1 22
93 ΕΛΛΑΣ 1970 1 ΔΡΑΧΜΗ 4 21
94 ΕΛΛΑΣ 1970 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ119γ 7/6/2006 6 24
95 ΕΛΛΑΣ 1971 1 ΔΡΑΧΜΗ 4 21
96 ΕΛΛΑΣ 1971 50 ΛΕΠΤΑ Δ89β 4/8/2006 2,3 18
97 ΕΛΛΑΣ 1971 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ114δ 13/7/2006 10 30
98 ΕΛΛΑΣ 1973 1 ΔΡΑΧΜΗ 4 21
99 ΕΛΛΑΣ 1973 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ24δ 3/8/2007 4 21
100 ΕΛΛΑΣ 1973 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ110Α 19/7/2006 4 21
101 ΕΛΛΑΣ 1973 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ119α 6/6/2006 4 21
102 ΕΛΛΑΣ 1973 50 ΛΕΠΤΑ ΝΔΤΕΙΧΟΣ 25/6/2007 2,3 18
103 ΕΛΛΑΣ 1973 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ361α 23/10/2007 4 21
104 ΕΛΛΑΣ 1973 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ116α 28/6/2006 4 21
105 ΕΛΛΑΣ 1973 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ005δ 23/7/2002 6 24
106 ΕΛΛΑΣ 1973 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ131δ 9/5/2006 4 21
107 ΕΛΛΑΣ 1973 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ17α 3/8/2007 4 21
108 ΕΛΛΑΣ 1973 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ127α 15/5/2006 4 21
109 ΕΛΛΑΣ 1973 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ361α 23/10/2007 4 21
110 ΠΟΛΩΝΙΑ 1975 5 ΖLOTY Δ135β 18/4/2006 5 g 24
111 ΠΟΛΩΝΙΑ 1976 5 ΖLOTY Δ116β 21/6/2006 5 g 24
112 ΕΛΛΑΣ 1976 20 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ123α 23/5/2006 11,15 29
113 ΕΛΛΑΣ 1976 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ119γ 7/6/2006 6,1 24
114 ΕΛΛΑΣ 1976 1 ΔΡΑΧΜΗ 4,1 21
115 ΕΛΛΑΣ 1976 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ5α 21/8/2006 4,1 21
116 ΕΛΛΑΣ 1976 50 ΛΕΠΤΑ Δ123α 23/5/2006 2,6 18
117 ΕΛΛΑΣ 1976 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ110α 17/7/2006 7,7 26
118 ΕΛΛΑΣ 1976 20 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ123γ 5/6/2006 11,15 29
119 ΕΛΛΑΣ 1976 5 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ115α 9/6/2006 5,6 22,5
120 ΕΛΛΑΣ 1976 5 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ17α 3/8/2007 5,6 22,5
121 ΕΛΛΑΣ 1976 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ119α 6/6/2006 4,1 g 21
122 ΕΛΛΑΣ 1976 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ136γ 14/6/2007 6,1 g 24
123 ΕΛΛΑΣ 1976 2 ΔΡΑΧΜΕΣ 111δ 22/6/2006 6,1 24
124 ΕΛΛΑΣ 1976 20 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ132γ 25/6/2007 11,15 29
125 ΕΛΛΑΣ 1976 5 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ127α 16/5/2006 5,6 22,5
126 ΕΛΛΑΣ 1976 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ123α 23/5/2006 7,7 26
127 ΕΛΛΑΣ 1976 2 ΔΡΑΧΜΕΣ 6,1 24
128 ΕΛΛΑΣ 1976 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ110α 19/7/2006 7,7 26
129 ΕΛΛΑΣ 1976 10 ΔΡΑΧΜΕΣ 114δ 12/7/2006 7,7 26
130 ΕΛΛΑΣ 1976 50 ΛΕΠΤΑ Δ131δ 9/5/2006 2,6 18
131 ΕΛΛΑΣ 1978 5 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ244α 6/7/2006 5,6 22,5
132 ΕΛΛΑΣ 1978 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ321β 4/7/2007 6,1 24
133 ΕΛΛΑΣ 1978 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ341δ 28/6/2007 6,1 24
134 ΕΛΛΑΣ 1978 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ54β 12/7/2006 4,1 21
135 ΕΛΛΑΣ 1978 5 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ119γ 7/6/2006 5,6 22,5
136 ΕΛΛΑΣ 1978 5 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ89β 4/8/2006 5,6 22,5
137 ΕΛΛΑΣ 1978 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ299γ 4/7/2007 4,1 21
138 ΕΛΛΑΣ 1978 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ341δ 28/6/2007 6,1 24
139 ΕΛΛΑΣ 1978 5 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ111δ 22/6/2007 5,6 22,5
140 ΕΛΛΑΣ 1978 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ341δ 28/6/2007 6,1 24
141 ΕΛΛΑΣ 1978 5 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ341δ 28/6/2007 5,6 22,5
142 ΕΛΛΑΣ 1978 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ341δ 28/6/2007 6,1 24
143 ΕΛΛΑΣ 1980 5 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ89β 4/8/2006 5,6 22,5
144 ΕΛΛΑΣ 1980 5 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ89β 4/8/2006 5,6 22,5
145 ΕΛΛΑΣ 1980 5 ΔΡΑΧΜΕΣ 5,6 22,5
146 ΕΛΛΑΣ 1980 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ90α 1/8/2006 7,7 26
147 ΕΛΛΑΣ 1980 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ90α 1/8/2006 6,1 24
148 ΕΛΛΑΣ 1980 5 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ341δ 28/6/2007 5,6 22,5
149 ΕΛΛΑΣ 1980 20 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ89β 4/8/2006 11,15 29
150 ΕΛΛΑΣ 1980 20 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ127γ 18/5/2006 11,15 29
151 ΕΛΛΑΣ 1980 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ131β 9/5/2006 6,1 24
152 ΕΛΛΑΣ 1980 20 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ17α 3/8/2007 11,15 29
153 ΕΛΛΑΣ 1980 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ90α 1/8/2006 7,7 26
154 ΕΛΛΑΣ 1982 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ328α 3/6/2008 7,7 26
155 ΕΛΛΑΣ 1982 2 ΔΡΑΧΜΕΣ 6,1 24
156 ΕΛΛΑΣ 1982 20 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ342α 22/6/2007 11,15 29
157 ΕΛΛΑΣ 1982 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ341δ 28/6/2007 6,1 24
158 ΕΛΛΑΣ 1982 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ243γ 13/6/2008 4,1 21
159 ΕΛΛΑΣ 1982 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ341δ 28/6/2007 6,1 24
160 ΕΛΛΑΣ 1982 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ341δ 28/6/2007 6,1 24
161 ΕΛΛΑΣ 1982 1 ΔΡΑΧΜΗ 4,1 21
162 ΕΛΛΑΣ 1984 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ341δ 28/6/2007 6,1 24
163 ΕΛΛΑΣ 1984 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ341δ 28/6/2007 6,1 24
164 ΕΛΛΑΣ 1984 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ341δ 28/6/2007 6,1 24
165 ΕΛΛΑΣ 1984 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ341δ 28/6/2007 6,1 24
166 ΕΛΛΑΣ 1984 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ110α 19/7/2006 4,1 21
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167 ΕΛΛΑΣ 1984 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ243δ 12/6/2007 6,1 24
168 ΕΛΛΑΣ 1986 2 ΔΡΑΧΜΕΣ 6,1 24
169 ΕΛΛΑΣ 1986 10 ΔΡΑΧΜΕΣ δΔ80γ 18/7/2001 7,7 26
170 ΕΛΛΑΣ 1986 5 ΔΡΑΧΜΕΣ 5,6 22,5
171 ΕΛΛΑΣ 1986 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ341δ 28/6/2007 6,1 24
172 ΕΛΛΑΣ 1986 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ341δ 28/6/2007 6,1 24
173 ΕΛΛΑΣ 1986 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ90α 1/8/2006 6,1 24
174 ΕΛΛΑΣ 1986 2 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ4Α 8/7/1992 6,1 24
175 ΕΛΛΑΣ 1986 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ006δ 29/7/2002 7,7 26
176 ΕΛΛΑΣ 1986 20 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ89β 4/8/2006 11,15 29
177 ΠΟΛΩΝΙΑ 1987 5 ΖLOTY Δ135β 18/4/2006 5 24
178 ΕΛΛΑΣ 1988 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ123γ 5/6/2006 7,7 26
179 ΕΛΛΑΣ 1988 1 ΔΡΑΧΜΗ Δ119α 6/6/2006 2,75 18
180 ΕΛΛΑΣ 1988 50 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ342β 20/6/2007 9 27,5
181 ΕΛΛΑΣ 1988 50 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ123α 23/5/2006 9 27,5
182 ΕΛΛΑΣ 1988 50 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ123δ 25/5/2006 9 27,5
183 ΕΛΛΑΣ 1990 100 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ90α 1/8/2006 10 29,5
184 ΕΛΛΑΣ 1990 5 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ127γ 18/5/2006 5,6 22,5
185 ΕΛΛΑΣ 1990 50 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ123γ 2/6/2006 9 27,5
186 ΕΛΛΑΣ 1990 50 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ123γ 5/6/2006 9 27,5
187 ΕΛΛΑΣ 1990 50 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ123γ 5/6/2006 9 27,5
188 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1990 1 ΜΑRΚ Δ342Α 22/6/2007 5,5 23,5
189 ΕΛΛΑΣ 1990 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ23γ 3/8/2007 7,7 26
190 ΕΛΛΑΣ 1990 20 ΔΡΑΧΜΕΣ 7 24
191 ΕΛΛΑΣ 1990 100 ΔΡΑΧΜΕΣ 10 29,5
192 ΕΛΛΑΣ 1990 20 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ110α 18/7/2006 7 24
193 ΕΛΛΑΣ 1990 10 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ123α 23/5/2006 7,7 26
194 ΕΛΛΑΣ 1992 100 ΔΡΑΧΜΕΣ Δ123α 23/5/2006 10 29,5
195 ΡΩΜΑΪΚΟ ΥΣΤΕΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ. 1,7 18
196 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ Δ139α 12/4/2006 7,6 27
197 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ Δ139α 13/4/2006 9,2 29
198 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ Δ40Γ 14/7/2005 0,4 16
199 ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ Δ15δ 18/9/1999 0,6 18
200 ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ Δ342β 20/6/2007 3,9 26
201 ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ Δ49γ 13/7/2005 2,4 23
202 ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ Δ40β 17/7/2004 0,9 20
203 ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ Δ332δ 10/9/2008 4,1 23
204 ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ Δ332δ 10/9/2008 0,9 20
205 ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ Δ3γ 22/5/2009 0,4 16
206 ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ Δ110Α 19/6/2006 0,2 15
207 ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ Δ123δ 25/5/2006 2,4 23
208 ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ Δ288α 31/7/2008 20,9 37
209 ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ Δ326γ 23/5/2008 2,4 33
210 ΤΟΠΙΚΟ Δ127δ 16/5/2006 0,6 18
211 ΤΟΠΙΚΟ Δ342Α 22/6/2007 0,2 13
212 ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΟ Δ60δ 11/7/2006 0,8
213 ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΟ Δ4δ 23/7/2002 1,7
214 ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΟ Δ16β 22/7/2000
215 ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΟ Δ289δ 24/6/2008
216 6,6 40ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 4 ΔΟΥΚΑΤΩΝ 


