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Οβολός 14
Γιόρκα Νικολάου και Ιωάννης Τουράτσογλου
Η κυκλοφορία του βυζαντινού νοµίσµατος στο χώρο του Ελλαδικού κορµού και στα Βαλκάνια.
Η µαρτυρία των «θησαυρών» : 5ος -15ος αιώνες
Ο 14ος τόµος του Οβολού είναι αφιερωµένος στην κυκλοφορία του βυζαντινού νοµίσµατος
στον χώρο του ελλαδικού κορµού και στα Βαλκάνια και δη στη µαρτυρία των θησαυρών για
την περίοδο από τον 5ο έως το 15ο αιώνα. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη κυκλοφορία του
Οβολού, της επιτυχηµένης επιστηµονικής σειράς νοµισµατικών εκδόσεων των Φίλων του
Νοµισµατικού Μουσείου, που περιλαµβάνει πρακτικά συνεδρίων, αλλά και εξειδικευµένες
µονογραφίες. Ο τελευταίος αυτός τόµος έρχεται να πλουτίσει τις γνώσεις µας για τα θησαυρικά
σύνολα των βυζαντινών χρόνων και να αποκαλύψει τον πλούτο των πληροφοριών που µπορεί
να δώσει η συστηµατική µελέτη τους, τόσο για τη νοµισµατική παραγωγή και κυκλοφορία,
όσο και για τη βυζαντινή οικονοµία γενικότερα.
Στην αρχική της µορφή η µελέτη αυτή παρουσιάστηκε στη διηµερίδα στη µνήµη της
Μάντως Οικονοµίδου, που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2016 και της
οποίας τα πρακτικά εκδόθηκαν ως 13ος τόµος του Οβολού το 2018.1 Λόγω της έκτασής της,
αποφασίστηκε να µην περιληφθεί στη δηµοσίευση εκείνη, αλλά να αποτελέσει αυτοτελή
έκδοση. Συγγραφείς του έργου η Γιόρκα Νικολάου, µέλος του δυναµικού του Νοµισµατικού
Μουσείου µε πολυετή πείρα και πολυποίκιλη ενασχόληση µε τους νοµισµατικούς θησαυρούς
και τη µαρτυρία τους, ιδιαιτέρως κατά τους βυζαντινούς και µέσους χρόνους, και ο πολύς
Γιάννης Τουράτσογλου, µεταξύ άλλων επίτιµος διευθυντής του Νοµισµατικού Μουσείου και,
κυρίως, ένας από τους σηµαντικότερους νοµισµατολόγους της γενιάς του όχι µόνο στην
Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.2
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Συχνά σε παλαιότερες συζητήσεις µας, ο Γιάννης Τουράτσογλου είχε εκφράσει την λύπη
του για την απουσία µιας συνολικής – ως προς τη γεωγραφική και χρονική διάσταση –
θεώρηση της κυκλοφορίας του βυζαντινού νοµίσµατος. Το εγχείρηµα φάνταζε ακατόρθωτο,
δεδοµένου του όγκου του δηµοσιευµένου υλικού, σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, συχνά σε
δυσεύρετα περιοδικά. Πέρα όµως από τη συγκέντρωση του υλικού, αυτό που θα φόβιζε κάθε
ερευνητή είναι η δεξιοτεχνία που θα απαιτούσε η επεξεργασία των δεδοµένων για την εξαγωγή
στέρεων συµπερασµάτων. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει εν πολλοίς η παρούσα έκδοση, η
οποία στηρίζεται στη µεγάλη πείρα και εξοικείωση µε το αντικείµενο µελέτης των
συγγραφέων.
Πυρήνα του εγχειρήµατος αποτελεί ένας σχεδόν εξαντλητικός κατάλογος των γνωστών
θησαυρικών συνόλων από τον ελλαδικό κορµό και τα Βαλκάνια από τα τέλη του 5ου αιώνα,
οπότε και τοποθετούνται οι απαρχές της βυζαντινής νοµισµατικής, έως και την πτώση της
αυτοκρατορίας το 1453. Βάσει των εγγραφών του καταλόγου αυτού, που αγγίζουν τον
εντυπωσιακό αριθµό των 728, οι Νικολάου και Τουράτσογλου προχωρούν στην εξαγωγή
συµπερασµάτων σχετικά µε τις τάσεις και τις ιδιαιτερότητες της νοµισµατικής κυκλοφορίας
στις περιοχές αυτές ανά περίοδο, σε συνάρτηση πάντοτε µε τις ιδιαίτερες ιστορικές, κοινωνικές
και οικονοµικές συνθήκες που επικρατούσαν. Στο τέλος του τόµου παρατίθενται διαγράµµατα
που κωδικοποιούν την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του υλικού ανά περίοδο. Η γεωγραφική
διασπορά των ευρηµάτων αποτυπώνεται σε 15 δισέλιδους χάρτες, και ακολουθεί επιλεγµένη
βιβλιογραφία. Η έκδοση συνοδεύεται από αγγλική µετάφραση του συνοδευτικού του
καταλόγου κειµένου.
Διαβάζοντας τον σχολιασµό του θησαυρικού υλικού στις σελίδες που προηγούνται του
καταλόγου, ακόµη και απουσίᾳ συγκεκριµένων παραποµπών, εύκολα µπορεί κανείς να
διακρίνει πίσω από τα εξαγόµενα συµπεράσµατα τις πολυετείς µελέτες και πολυάριθµες
δηµοσιεύσεις του Γιάννη Τουράτσογλου στον τοµέα της βυζαντινής νοµισµατικής. Θα µου
επιτρέψετε, λοιπόν, προτού προχωρήσω στην παρουσίαση του τόµου, να παρουσιάσω
συνοπτικά την πορεία που προηγήθηκε. Την πορεία που ακολούθησε ο Γιάννης
Τουράτσογλου, όχι ο αρχαιολόγος, νοµισµατολόγος και επιγραφικός της ελληνορωµαϊκής
αρχαιότητας, αλλά ο – ίσως λιγότερο γνωστός – βυζαντινολόγος Γιάννης Τουράτσογλου.
Πρώιµη ένδειξη της στενής σχέσης που επρόκειτο να αναπτύξει ο Γιάννης
Τουράτσογλου µε τη βυζαντινή νοµισµατική αποτελεί το γεγονός ότι µόλις η τρίτη του
νοµισµατική δηµοσίευση, στο Αρχαιολογικό Δελτίο του 1971, ήταν αφιερωµένη στη βυζαντινή
νοµισµατοκοπία, και δη στις κοπές του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου (1258/61-1282) µε
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απεικόνιση κρινανθέµου, τις οποίες ο συγγραφέας συσχέτισε µε τον οπισθότυπο των φιορινιών
της Φλωρεντίας και το µεγάλο ‘fleur-de-lis- florencée’ που τον κοσµούσε.3
Μεταξύ 1973 και 1976 ακολούθησε µια σειρά από άρθρα, στα οποία ο Γιάννης
Τουράτσογλου δηµοσίευσε σηµαντικό αριθµό άγνωστων έως τότε θησαυρών από το χώρο της
Μακεδονίας και Θράκης µε χρονολογία απόκρυψης τον 12ο και 13ο αιώνα.4 Τη στροφή του
προς τις στρυφνές αυτές χαλκάργυρες και χαλκές κοπές, αποµιµήσεις στο µεγαλύτερο µέρος
τους, που ακόµη και σήµερα κρατούν τα µυστικά τους καλά κρυµµένα και βασανίζουν τους
µελετητές, προκάλεσε από τη µία η τοποθέτησή του ως Επιµελητή αρχαιοτήτων, υπεύθυνου
για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, που του επέτρεψε την πρόσβαση σε άγνωστο ως τότε
υλικό, και από την άλλη η δηµοσίευση της καθοριστικής για την νοµισµατοκοπία της περιόδου
µελέτης του Michael Hendy, Coinage and Money in the Byzantine Empire, 1081-1261.5 Αν
και πρωτοποριακά, τα συµπεράσµατα του Hendy είχαν προκύψει κυρίως από την εξέταση
θησαυρών προερχόµενων από τα βουλγαρικά εδάφη. Οι µελέτες του Γιάννη Τουράτσογλου
ήταν οι πρώτες που έφεραν στο φως αντίστοιχο υλικό από άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας,
θέτοντας σε αµφισβήτηση πολλά από τα συµπεράσµατα του Michael Hendy, όπως την
απόδοση στο Β΄ Βουλγαρικό βασίλειο των αποµιµήσεων των κοπών του Μανουήλ Α΄
Κοµνηνού (1143-1180), Ισαακίου Β΄ (1185-1195) και Αλεξίου Γ΄ Αγγέλου (1195-1203). Έτσι,
οι «βουλγαρικές» αποµιµήσεις, όπως ο Hendy είχε βαπτίσει τις κοπές αυτές, µετατράπηκαν σε
«πιστές» αποµιµήσεις, όρο ουδέτερο, χωρίς εθνική – ή εθνικιστική – φόρτιση. Το παράδειγµα
του Τουράτσογλου ακολούθησαν αργότερα και άλλοι µελετητές, τόσο από την Ελλάδα όσο
και από άλλες βαλκανικές χώρες, επιτρέποντας µια πιο ισορροπηµένη θεώρηση των
νοµισµατικών πραγµάτων κατά τον 12ο και 13ο αιώνα.
Η περίοδος αµέσως πριν και µετά την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους
Σταυροφόρους το 1204 και η νοµισµατική πολυφωνία που προκάλεσε, συνέχισε να απασχολεί
τον Γιάννη Τουράτσογλου. Ακολούθησε η δηµοσίευση και άλλων θησαυρών τραχέων από
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Α Contribution to the Lily-type Issues of Michael VIII Palaeologus, Αρχαιολογικόν Δελτίον 26 (1971), 189-193,
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The Edessa/ 1968 Hoard of Billon Trachea, Αρχαιολογικόν Δελτίον 28 (1973), Μελέται, 64-70· Unpublished
Byzantine Hoards of Billon Trachea from Greek Macedonia and Thrace, Balkan Studies 14 (1973), 131-166· Ο
«θησαυρός» τραχέων από την Αιανή/1973, Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 7 (1974), 433-435· «Θησαυρός»
χρυσών υπερπύρων εκ Βραστών Χαλκιδικής εις το Μουσείον Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογική Εφηµερίς 1974, 92101, πίν. 32· Ο «θησαυρός» άσπρων τραχέων εκ Βραστών Χαλκιδικής, Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 8
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Βορειοελλαδικό χώρο στην Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικόν Δελτίον 31 (1976),
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κράµα, µε πιο πρόσφατο τον θρακικό θησαυρό της Ρούσσας,6 αλλά κυρίως µια σειρά από
άρθρα που εξέταζαν τις υπόλοιπες υποδιαιρέσεις του νοµισµατικού συστήµατος που είχε
εισαγάγει η µεταρρύθµιση του Αλεξίου Α΄ Κοµνηνού (1081-1118) το 1092 και το οποίο
έµελλε να επιβιώσει για περισσότερο από ένα αιώνα. Έτσι, το 1989, µε αφορµή τον θησαυρό
Κοµοτηνή/1979 (;) και σε συνεργασία µε την Ηώ Τσούρτη και τη Μίνα Γαλάνη-Κρίκου θα
συγκεντρώσουν όλους τους θησαυρούς και µεµονωµένα ευρήµατα χάλκινων τεταρτηρών και
µισών τεταρτηρών, προκειµένου να µελετήσουν συνολικά την κυκλοφορία των µικρών αυτών
κοµνήνειων υποδιαιρέσεων.7 Ακόµη και σήµερα, τριάντα χρόνια αργότερα, η µελέτη αυτή
παραµένει σηµείο αναφοράς.
Ένας θησαυρός υπερπύρων από τη Μελίβοια Λαρίσης θα σταθεί η αφορµή για να
µελετήσει, µαζί µε την αείµνηστη Βάσω Πέννα, την κυκλοφορία των χρυσών αυτών
νοµισµάτων στον 12ο αιώνα βάσει της θησαυρικής µαρτυρίας. Η µελέτη τους κατέδειξε τη
στενή σχέση που παρατηρείται την περίοδο αυτή µεταξύ αποκρύψεων σε χρυσό και
µοναστικών καθιδρυµάτων ή αυτοκρατορικών γαιών.8 Τέλος, στο Ολοκότινον, τον τόµο που
συνεπιµελήθηκε µε την Ελένη Παπαευθυµίου στη µνήµη του Πέτρου Πρωτονοτάριου,
ασχολήθηκε, και πάλι βάσει της µαρτυρίας των θησαυρών, µε την κυκλοφορία των άσπρων
τραχέων από ήλεκτρο, τόσο στον 12ο, όσο και στον 13ο αιώνα, ολοκληρώνοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο την εξέταση όλων των κοµνήνειων υποδιαιρέσεων.9
Παράλληλα, κατά καιρούς θα επανερχόταν στην παλαιολόγεια περίοδο, που είχε
αποτελέσει το αντικείµενο της πρώτης του βυζαντινολογικής δηµοσίευσης. Επρόκειτο άλλοτε
για δηµοσιεύσεις θησαυρών, όπως αυτός των Ιωαννίνων,10 και άλλοτε για ευρύτερες
θεωρήσεις, όπως οι δύο µελέτες του για τα νοµισµατικά πράγµατα στην εποχή των
Παλαιολόγων στην περιοχή της Μακεδονίας, όπου µάλιστα προχώρησε και σε πολύ
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συνεδρίου της Γ΄ Επιστηµονικής συνάντησης (Οβολός 7), Αθήνα 2004, 365-408.
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Ήλεκτρα τραχέα της Κοµνήνειας και µετα-Κοµνήνειας περιόδου (1092-1261): η µαρτυρία των θησαυρών και
µερικές παρατηρήσεις, στο Ε.Γ. Παπαευθυµίου και Ι.Π. Τουράτσογλου (επιµ.), Ολοκότινον. Μελέτες βυζαντινής
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Εταιρείας 10), Αθήνα 2013, 81-98.
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ενδιαφέρουσες εικονογραφικές παρατηρήσεις.11 Η ολοένα αυξανόµενη διείσδυση ξένου
νοµίσµατος και δη των ενετικών αργυρών grossi στα εδάφη της αυτοκρατορίας αυτήν ακριβώς
την εποχή τον απασχόλησε σε µελέτη που συνυπέγραψε µε το Julian Baker το 2002.12
Αν και η Κοµνήνεια και Παλαιολόγεια περίοδος υπήρξαν κατά κάποιον τρόπο οι
αγαπηµένες περίοδοι ενασχόλησής του, ο Γιάννης Τουράτσογλου έχει να επιδείξει σηµαντικό
έργο και όσον αφορά σε πρωιµότερες περιόδους της βυζαντινής ιστορίας. Και πάλι, το έργο
του δεν περιορίζεται σε δηµοσιεύσεις θησαυρών, όπως το εύρηµα χρυσών σολίδων του 6ου
αιώνα από τη Θεσσαλονίκη13 ή της Κρατήγου Μυτιλήνης του 7ου αιώνα – το οποίο µάλιστα,
σε συνεργασία µε την Ευγενία Χαλκιά, εξέτασε στο σύνολό του, νοµίσµατα και τιµαλφή.14
Επεκτείνεται και σε συνολικές προσεγγίσεις: για την νοµισµατική κυκλοφορία και την
οικονοµία στο Αιγαίο πέλαγος κατά τον 7ο αιώνα,15 για τους θησαυρούς minimi του
νοτιοελλαδικού χώρου και την παρουσία βανδαλικών και οστρογοτθικών κοπών στα εδάφη
αυτά16, καθώς και για την κυκλοφορία χρυσών ιστάµενων και τεταρτηρών εντός και εκτός των
συνόρων της αυτοκρατορίας.17
Σε όλες τις εργασίες που αναφέρθηκαν (και δεν επρόκειτο παρά για µια επιλογή),18
κοινός παρανοµαστής είναι η σηµασία στο εύρηµα, θησαυρικό ή µεµονωµένο, ανασκαφικό ή
τυχαίο, από λαµπερό χρυσό ή από οξειδωµένο χαλκό. Και κάτι ακόµη. Η προσοχή στην
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L’atelier monétaire de Τhessalonique au quatorzième siècle après J.Chr.: le rayonnement d’un centre artistique
avant le déclin de l’Empire byzantin, στο L’art de Thessalonique et les pays balkaniques et les courants spirituels
au XIVe siècle. Recueil des rapports du IVe colloque serbo-grec, Belgrade 1985 (Academie Serbe des Sciences et
des Arts – Institut des études balkaniques éditions speciales 31), Bελιγράδι 1987, 183-191· Τα νοµισµατικά
πράγµατα στη Μακεδονία των Παλαιολόγων. Νοµισµατική κυκλοφορία και νοµισµατική εικονογραφία, στο Β΄
Συµπόσιο: Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων, Θεσσαλονίκη 2002, 269-287.
12
µε τον J. Baker, Byzantium of the Venetians, Greece of the “grossi”, στο Ch. Maltezou και P. Schreiner ( επιµ.),
Bisanzio, Venezia e il mondo franco-Greco (XIII-XV secolo). Atti der Colloquio Internazionale organizzato nel
centenario della nascita di Raymond-Joseph Loenertz o.p., Venezia, 1-2 dicembre 2000 (Instituto ellenico di studi
bizantini et postbizantini in Venezia – Centro tedesco di studi veneziani, Convegni 5), Βενετία 2002, 203-233.
13
µε την Μ. Οικονοµίδου, The Thessaloniki/1948 hoard of 6th c. Byzantine gold coins; A contribution to the study
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διατύπωση υποθέσεων, η αυστηρή ερµηνεία των δεδοµένων µε βάση τις ιστορικές, κοινωνικές
και οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή.
Επιστέγασµα αυτής της µακράς, πεντηκονταετούς σχεδόν πορείας και ενασχόλησης µε
τα βυζαντινά νοµίσµατα, είναι η έκδοση που κλήθηκα να σας παρουσιάσω σήµερα. Καίρια
βέβαια υπήρξε και η συµβολή της Γιόρκας Νικολάου, η οποία έχει επίσης ασχοληθεί τόσο µε
τη δηµοσίευση θησαυρών, όσο και µε γενικότερες θεωρήσεις, κυρίως για τον δύσκολο για το
Βυζάντιο 7ο αιώνα, αλλά όχι µόνο.19
Όπως ανέφερα ήδη, πυρήνας του πονήµατος είναι ένας κατάλογος 728 θησαυρών
χρυσών, αργυρών και χαλκών νοµισµάτων ή ανάµεικτης σύνθεσης. Από τα διαγράµµατα που
εντοπίζονται στο τέλος του τόµου και συνοδεύουν την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των
θησαυρών, διαπιστώνουµε ότι 268 απεκρύβησαν τον 5ο και 6ο αιώνα, 60 τον 7ο αιώνα, 102 τον
8ο µε 11ο αιώνα, 254 ανήκουν στο 12ο και 13ο αιώνα (έως και το 1261), ενώ η παλαιολόγεια
περίοδος (1261-1453) εκπροσωπείται µε µόλις 44 ευρήµατα.
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Χρονολογική κατανοµή των θησαυρών.

Οι αριθµοί αντικατοπτρίζουν σε µεγάλο βαθµό όσα γνωρίζουµε για τη βυζαντινή
οικονοµία στη διαχρονία της : την ευµάρεια του 6ου αιώνα που θα διαδεχθεί η οικονοµική
δυσπραγία και συρρίκνωση των µεταβατικών χρόνων έως την πλήρη ανάκαµψη της
µεσοβυζαντινής περιόδου και δη επί Κοµνηνών τον 12ο αιώνα. Η αναλαµπή αυτή, όµως, θα
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είναι σύντοµη και θα τη διαδεχθεί ένα έντονα πληθωριστικό χάλκινο νόµισµα, και λίγο
αργότερα, από το 14ο αιώνα και εξής, η γνωστή κρίση που θα οδηγήσει στην διακοπή των
χρυσών βυζαντινών εκδόσεων, στην εισροή ξένου νοµίσµατος και στη στροφή των
αυτοκρατόρων για βοήθεια στη Δύση.
Η περιοδοποίηση που ανέφερα σε σχέση µε τους θησαυρούς ακολουθείται και στον
σχολιασµό της θησαυρικής µαρτυρίας. Ο 5ος και 6ος αιώνας χαρακτηρίζονται από τον
µεγαλύτερο αριθµό θησαυρών για όλη τη βυζαντινή περίοδο, ενδεικτικό του εγχρήµατου της
κοινωνίας. Από τα 268 ευρήµατα, 48 αποτελούνται από χρυσούς σολίδους και υποδιαιρέσεις
τους, ένα από αργυρά νοµίσµατα και 219 από χαλκά κέρµατα (φόλλεις και µικρότερες
υποδιαιρέσεις).

Θησαυροί του 5ου και 6ου αιώνα ανά µέταλλο.

Μολονότι ο αριθµός των αποκρύψεων σε χρυσό δεν είναι αµελητέος, η εικόνα που δίνει
είναι µάλλον παραπλανητική. Όπως επισηµαίνουν οι συγγραφείς (σ. 15), η χρονική τους
διασπορά είναι πολύ περιορισµένη – από τη βασιλεία του Μαυρικίου (582-602) και εξής – ενώ
περιέχουν συνήθως µικρό αριθµό τεµαχίων. Πρόκειται µάλλον για προσωπικές αποταµιεύσεις
ευκατάστατων αξιωµατούχων, κάποτε µάλιστα περιέχουν και τιµαλφή. Η γεωγραφική τους
διάδοση, όπως αποτυπώνεται και στους χάρτες που συνοδεύουν τον κατάλογο στο τέλος του
τόµου (Α 1-4), καταδεικνύει την τάση εύρεσής τους σε οικιστικές µονάδες ή σε
παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις, συχνά πάνω στους δρόµους των βαρβαρικών επιδροµών.
Όσον αφορά στις αποκρύψεις χάλκινων νοµισµάτων, αυτές είναι συνήθως µικρής αξίας
και αποτελούνται σε µεγάλο ποσοστό από minimi. Δύο ενδιαφέροντα συµπεράσµατα που
προκύπτουν από τη µελέτη των Νικολάου και Τουράτσογλου είναι η συχνή απόκρυψη
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αρχαίων ελληνικών χαλκών νοµισµάτων σε θησαυρούς του Ιλλυρικού και η έντονη παρουσία
βανδαλικών και οστρογοτθικών κοπών, την οποία οι συγγραφείς ερµηνεύουν ως αποτέλεσµα
της προς Νότον µετακίνησης σλαβικών πληθυσµών, οι οποίοι συµπαρέσυραν µέχρι την
Πελοπόννησο λαούς της Δύσης µε το νόµισµά τους (σ. 16).
Η περίοδος από τις αρχές του 7ου αιώνα έως και το θάνατο του Ηρακλείου (641)
εκπροσωπείται από 23 χρυσά και 20 χαλκά ευρήµατα. Τα περισσότερα εξ αυτών αποτελούν
το αποτέλεσµα των επιθέσεων και δηώσεων που υφίσταται η αυτοκρατορία από Πέρσες,
Αβάρους και Σλάβους.

Θησαυροί του 7ου αιώνα (602- 641) ανά µέταλλο.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι θησαυροί χρυσών νοµισµάτων συνοδεύονται συχνά από τιµαλφή
(κοσµήµατα, σκεύη αργυροχοΐας κ.ά.), γεγονός που καταδεικνύει τον αστικό τους χαρακτήρα.
Εντοπίζονται κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και αποτελούν ίσως αποκρύψεις
εύπορων προσφύγων της Μικράς Ασίας, από την οποία µαρτυρούνται αντίστοιχα σύνολα.
Η εµφάνιση και εξάπλωση της αραβικής απειλής στην αµέσως επόµενη χρονική περίοδο,
αλλά και οι σηµαντικοί µετασχηµατισµοί που βιώνει ταυτόχρονα η βυζαντινή κοινωνία έως τα
µέσα του 9ου αιώνα, αντικατοπτρίζονται και στη µαρτυρία των θησαυρών. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρουν οι συγγραφείς «(τ)ο Κράτος έγινε φτωχό και το νόµισµά του
ακριβό. Συγκλονιστική συγκυρία» (σ. 17). Έτσι, παρά τις πολλές και συχνές πολεµικές
επιχειρήσεις, δεν υπάρχει κατάχωση θησαυρών, στον βαθµό που θα αναµέναµε. Είναι
χαρακτηριστικό ότι γνωρίζουµε µόνο 7 χρυσά ευρήµατα, 7 αργυρά, 4 χάλκινα και ένα θησαυρό
χαλκών και αργυρών νοµισµάτων, µάλλον από την Κρήτη.
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Θησαυροί µέσων 7ου– µέσων 9ου αιώνα ανά µέταλλο.

Οι συγγραφείς βλέπουν πίσω από την µειωµένη νοµισµατική κυκλοφορία την απώλεια
µεταλλοφόρων περιοχών στη Μικρά Ασία λόγω της αραβικής κατάκτησης και τη
συνακόλουθη µείωση στην παραγωγή νοµίσµατος (σ. 17).
Από τα µέσα του 9ου αιώνα έως και τη νοµισµατική µεταρρύθµιση του Αλεξίου Α΄
Κοµνηνού το 1092, η οποία θα θέσει τέλος στην δραµατική υποτίµηση του βυζαντινού
νοµίσµατος, οι αριθµοί εµφανίζονται αυξηµένοι: 29 θησαυροί χρυσών νοµισµάτων, 6 αργυρών
και 67 χαλκών.

Θησαυροί µέσων 9ου– 11ου αιώνα ανά µέταλλο.

Η γεωγραφική συγκέντρωση των χρυσών ευρηµάτων στην περιφέρεια του βυζαντινού
κόσµου, εκατέρωθεν του Κάτω Δουνάβεως και στις Δαλµατικές ακτές, περιοχές µε έντονη
στρατιωτική δραστηριότητα, ερµηνεύεται από τους συγγραφείς ως απόδειξη ότι η παραγωγή
σε πολύτιµο µέταλλο προοριζόταν κυρίως για εξωτερικές δαπάνες, στρατιωτικού µάλλον
9

χαρακτήρα (σ. 18). Αντιθέτως, οι αποκρύψεις χάλκινων φόλλεων εντοπίζονται σε όλα σχεδόν
τα µέρη της αυτοκρατορίας, ακόµη και στα βουλγαρικά εδάφη που ανέκτησε ο Βασίλειος Β΄
(976-1025) µεταξύ 1014 – 1018, και τα οποία έως τότε χαρακτηρίζονταν από πλήρη
αχρηµατία.
Η νοµισµατική µεταρρύθµιση του 1092 δε θα σηµάνει µόνο την επαναφορά της
καθαρότητας του βυζαντινού χρυσού νοµίσµατος στα 21 καράτια, αλλά και την εισαγωγή ενός
διαφορετικού νοµισµατικού συστήµατος µε πέντε υποδιαιρέσεις και µε χρήση κραµάτων. Ήδη
η µελέτη των Τουράτσογλου, Τσούρτη και Γαλάνη-Κρίκου του 1989 είχε καταδείξει την
ύπαρξη ενός ιδιαίτερου σχήµατος στην νοµισµατική κυκλοφορία της περιόδου:20 τα
υψηλότερης αξίας τραχέα από κράµα εντοπίζονται στις διοικητικές περιφέρειες
Θεσσαλονίκης–Στρυµόνος–Βολερού, Μακεδονίας–Θράκης, Νικοπόλεως και Νήσων Αιγαίου,
αλλά και στα εδάφη της σηµερινής Βουλγαρίας και Σερβίας. Αντιθέτως, στα κατωτικά µέρη,
όπως είναι γνωστή η ανατολική Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος, έχουµε
θησαυρούς χάλκινων τεταρτηρών και µισών τεταρτηρών, υποδιαιρέσεων ευτελέστερης αξίας.
Οι λόγοι που οδήγησαν στο φαινόµενο αυτό, το οποίο επιβεβαιώνεται και από τη µαρτυρία
πρόσφατων ευρηµάτων, εξακολουθούν να απασχολούν την έρευνα.
Το νέο status quo που προκύπτει από την απόσχιση της Βουλγαρίας και της Σερβίας στα
τέλη του 12ου αιώνα, και κυρίως από τον διαµελισµό της αυτοκρατορίας µετά το 1204
αντικατοπτρίζεται στον νοµισµατικό πλουραλισµό που επικρατεί, µε καθένα από τα διάδοχα
κράτη να έχει δική του νοµισµατική παραγωγή. Συνολικά, η κοµνήνεια και µετακοµνήνεια
περίοδος χαρακτηρίζεται από µεγάλο αριθµό θησαυρών : 26 χρυσοί, 9 άσπρων τραχέων από
ήλεκτρο, 184 χαλκάργυρων άσπρων τραχέων και 35 τεταρτηρών και µισών τεταρτηρών. Δεν
θα πρέπει, ωστόσο, να παραβλέπει κανείς ότι ήδη από τα τέλη του 12ου αιώνα, τα χαλκάργυρα
τραχέα καθίστανται πληθωριστικά, τάση που επιτείνεται στη διάρκεια του επόµενου αιώνα.

20
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Θησαυροί του 12ου και 13ου αιώνα (έως το 1261) ανά µέταλλο.

Από την τελευταία περίοδο της βυζαντινής αυτοκρατορίας, οι λίγοι σωζόµενοι θησαυροί
εντοπίζονται κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, στη Βουλγαρία και στην περιοχή της
Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο των δύο
καταστροφικών εµφύλιων παλαιολόγειων πολέµων, αλλά και των συγκρούσεων των
βυζαντινών στρατευµάτων µε Καταλανούς, Σέρβους και Οθωµανούς. Η αδυναµία της
βυζαντινής οικονοµίας φαίνεται στην παρείσφρηση στους θησαυρούς αυτούς οθωµανικών,
φραγκικών και σερβικών κερµάτων.

Θησαυροί των µέσων του 13ου – µέσων 15ου αιώνα ανά µέταλλο.

Το τέλος δεν βρίσκεται µακριά. Όπως αναφέρουν οι Νικολάου και Τουράτσογλου, «σε
λίγο η βυζαντινή αυτοκρατορία θα αποτελεί απλώς µίαν ανάµνηση και ένα θρήνο και το
βυζαντινό νόµισµα µία παράγραφο σε ξεχασµένο βιβλίο λογιστικής σκονισµένο» (σ. 20).
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Ο Οβολός 14 για τη µαρτυρία των θησαυρών µεταξύ 5ου και 15ου αιώνα εντάσσεται σε
µια µικρή αλλά σηµαντική σειρά συναφών εκδόσεων, που ξεκίνησαν το 1935 µε τον Sawyer
Mosser και το έργο του A Βibliography of Byzantine Coin Hoards,21 συνεχίστηκαν µε την
κυκλοφορία το 2002 του Συντάγµατος Βυζαντινών «θησαυρών» του Νοµισµατικού Μουσείου22
– στο οποίο συµµετείχαν και οι δύο συγγραφείς του Οβολού 14 – και συµπληρώθηκαν το 2006
µε το συλλογικό έργο – στο οποίο συµµετείχε τόσο ο Γιάννης Τουράτσογλου, όσο και το
Νοµισµατικό Μουσείο γενικότερα – «Les trésors monétaires byzantins », που κάλυπτε τα
Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία της περιόδου 491-717.23 Εύχοµαι ο Οβολός 14 να µην είναι ο
τελευταίος σταθµός και οι συγγραφείς του παρόντος τόµου να έχουν τη διάθεση και το σθένος
να εξακολουθήσουν να ερµηνεύουν τη µαρτυρίας των θησαυρών, επεκτείνοντας µελέτες τους
στο σύνολο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

21

S. McA. Mosser, A Bibliography of Byzantine Coin Hoards (Numismatic Notes and Monographs 67), Νέα
Υόρκη 1935.
22
Μ. Γαλάνη-Κρίκου, Γ. Νικολάου, Μ. Οικονοµίδου, Β. Πέννα, Ι. Τουράτσογλου και Η. Τσούρτη, Σύνταγµα
Βυζαντινών «θησαυρών» του Νοµισµατικού Μουσείου, Αθήνα 2002.
23
C. Morrisson, V. Popović και V. Ivanišević (επιµ.), Trésors monétaires byzantins des Balkans et d’Asie Mineure
(491-713) (Réalités byzantines 13), Παρίσι 2006.
12

