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M I N A Γ Α Λ Α Ν Η - Κ Ρ Ι Κ Ο Υ 

ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ 

Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» 

(Εικόνες 1-3) 

Ή μελέτη καί δημοσίευση δλων τον μεσαιωνικών νομισμάτων πού φέρ

νουν στό φως ot ανασκαφές πού διενεργούνται στη Θήβα από τήν 1η 

'Εφορεία Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων2, κυρίως μετά τό 1986, υπερβαίνει 

αναμφισβήτητα τους στόχους της πρώτης αυτής παρουσίασης τοΰ υλικού, 

πού εντάσσεται στό πλαίσιο Ερευνας σχετικά με τήν «Μεσαιωνική Θήβα» σέ 

συνεργασία μέ τό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών τοΰ EIE. 

Τό αντικείμενο τής παρούσας εργασίας, έφ' δσον εντοπίζεται στην σκα-

φική Ερευνα σέ μιά περιοχή, δίνει ενδεχομένως φαινομενικά τήν εντύπωση 

ότι είναι περιορισμένο ή καί αποσπασματικό. Ή περίπτωση της εκτεταμένης 

ανασκαφής στην 'Αγία Τριάδα3 επελέγη, ωστόσο, ως αντιπροσωπευτικό 

δείγμα γιά τή νομισματική κυκλοφορία στην Θήβα. Ή εργασία δέν φιλοδοξεί 

νά ερμηνεύσει τά διαχρονικά νομισματικά προβλήματα, πού παραμένουν 

ανοικτά, καί ακόμα περισσότερο τά Ιστορικά. Ευελπιστεί ωστόσο ότι ή 

1. Τό θέμα της παρούσας δημοσίευσης αποτέλεσε αντικείμενο σχετικής ανακοί

νωσης στό 13ο Συμπόσιο βυζαντινής καί μεταβυζαντινής 'Αρχαιολογίας καί Τέχνης 

τής Χ.Α.Ε. 'Αθήνα, 'Απρίλιος 1993. Ευχαριστώ τή συνάδελφο Χάρι Κοιλάκου, υπεύ

θυνη των ανασκαφών στή Θήβα, πού μου εμπιστεύεται έπί σειρά ετών τή μελέτη των 

νομισμάτων, γιά τήν υποδειγματική συνεργασία. Ευχαριστίες οφείλω στην Έφορο 

'Αρχαιοτήτων Ελένη Μανωλέσου καί στην Προϊσταμένη τής 'Εφορείας Νίκη 

'Αλεβίζου. Ευχαριστώ επίσης τήν επίτιμη Διευθύντρια τοΰ Νομισματικού Μουσείου 

Μάντω ΟΙκονομίδου, τόν Διευθυντή Γιάννη Τουράτσογλου καί τόν καθ. Ν. Οίκονο-

μίδη, Διευθυντή τοΰ ΙΒΕ, γιά τήν πρόταση συνεργασίας. 

2. Πρβλ. ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, Θήβα. 

3. Άνασκάφθηκε περιοχή έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων: βλ. Χάρις ΚΟΙΛΑ-

ΚΟΥ, A4 41,1986, Χρονικά Β1,27-28 καί ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, ΑΔ 42,1987, Χρονικά Β1,1 Π

Ι 18. 
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παράθεση τοΰ υλικού με τίς σχετικές επισημάνσεις δίνουν τό στίγμα καί 

στοιχεία πού θά προσφέρουν τό έναυσμα σέ προβληματισμούς προκειμένου 

νά οριοθετηθεί ή μελλοντική Ερευνα στό ελκυστικό θέμα: αστικά κέντρα καί 

περιφέρεια στή βυζαντινή Ελλάδα. Ή φυσιογνωμία άλλωστε τής βυζαντινής 

Θήβας παραμένει πάντα τό ζητούμενο, καθώς οί παλαιότερες ανασκαφές δέν 

ήταν συστηματικές σέ δ,τι άφορα τά βυζαντινά στρώματα, ελλείπουν είδικές 

Ιστορικές μονογραφίες4 καί οί σχετικές μαρτυρίες των πηγών είναι περιορι

σμένες5. 

Ή περιοχή τής 'Αγίας Τριάδος, δίπλα στον μικρό σύγχρονο ομώνυμο 

ναό, στον όποιο καί οφείλει τό όνομα της, βρίσκεται δυτικά τής 'Ακρόπολης 

Καδμείας κοντά στό «ρέμα τής Δίρκης»6 καί άνασκάφθηκε στό διάστημα από 

τό 1986 ώς τό 1990. Ή έρευνα Εφερε στό φως δεξαμενές, κανάλια πού συν

δέουν μεταξύ τους αβαθή λαξέματα στον πωρόλιθο καί γενικά διάφορες 

Ιδιόρρυθμες κατασκευές. "Ολα αυτά, σέ συνδυασμό μέ τή γειτνίαση τής 

περιοχής μέ τό ποτάμι τής Δίρκης, είναι από τά στοιχεία πού επέβαλαν στην 

άνασκαφέα νά τοποθετήσει έκεΐ τά εργαστήρια επεξεργασίας καί, κυρίως, 

βαφής των περίφημων μεταξωτών υφασμάτων τής Θήβας καθώς ή βαφή τών 

νημάτων απαιτεί πολύ νερό γιά τίς συνεχείς πλύσεις7. 

Τά νομίσματα πού ήρθαν στό φως, προκειμένου νά αναγερθεί τό 2ο 

Δημοτικό Σχολείο τής πόλης, ανέρχονται στά 251 τεμάχια. Οί αρχαίες ελλη

νικές κοπές καλύπτουν Ινα ποσοστό 17%8, τά ύστερορρωμαϊκά νομίσματα 

4. Γιά διαχρονική θεώρηση τής τοπογραφίας τής Θήβας βλ. S. SYMEONOGLOU, 

The Topography of Thebes from Bronze Age to Modern Times, Princeton N. J. 1985· J. 

FOSSEY, Topography and Population of Ancient Boiotia, Chicago 1988 καί πιό κάτω 

σημ. 19. 

5. Ch. BouRAS, City and Village: Urban Design and Architecture, JOB 32/2 (= 

XVI. Internationaler Byzantinistenkongress.Wien, 4-9 Oktober 1981, Akten 1/2), 622-

623. 

6. Βλ. πιό κάτω, το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα Θήβας από τό βιβλίο τών Κ. 

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - Ντ. ΚΟΝΣΌΛΑ, 'Αρχαιολογικό Μουσείο τϋς Θήβας. 'Οδηγός, 

'Αθήνα 1981. 

7. Βλ. Χάρις ΚΟΙΛΑΚΟΥ, Βυζαντινά εργαστήρια (βαφής;) στή Θήβα, Τεχνολογία 

4,1991,23-24 καί ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, ΑΔ 1986 καί 1987, δ.π. 

8. Βλ. πιό κάτω σημ. 13. 
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Ενα πολύ μικρότερο ποσοστό, του 3%9. Βρέθηκε επίσης Ινα μόνο νόμισμα 

τοΰ 7ου αΙώνα10, ένώ τούρκικες μικρές υποδιαιρέσεις ανέρχονται στό επίσης 

μικρό ποσοστό του 7%Π. Τά υπόλοιπα νομίσματα, πού αποτελούν καί τόν 

κύριο κορμό τοΰ υλικού πού ήρθε στό φώς, χρονολογούνται από τά τέλη τοΰ 

9ου-άρχές 10ου (Λέων ς ' ό Σοφός, 886-912)12 μέχρι τά τέλη τοΰ 14ου αιώνα 

(Andrea Contarini, 1368-1382). 

Τά περισσότερα νομίσματα βρέθηκαν μεμονωμένα (stray finds) σ' όλη 

τήν Εκταση τής ανασκαφής, ένώ παράλληλα εντοπίσθηκαν πέντε μικροί 

θησαυροί: τρεις μέ αρχαία ελληνικά νομίσματα, τυπική σύνθεση θησαυρών 

μέ κοπές κεντρικής Ελλάδος13, Ινας μέ φραγκικές εκδόσεις τοΰ 13ου-14ου 

9. 'Εντοπίσθηκαν έξι φθαρμένα καί μεμονωμένα ύστερορρωμαϊκά νομίσματα 
καί «μικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις» τοΰ 5ου καί τοΰ 6ου αίώνα μ. Χ. 

10. Γιά τή νομισματική κυκλοφορία στή Θήβα κατά τόν 6ο αίώνα καί τή σχετι
κή βιβλιογραφία, βλ. ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, Θήβα. Μοναδικό νομισματικό εύρημα τοΰ 7ου 
αίώνα δχι μόνο στην 'Αγία Τριάδα, αλλά καί στά άλλα οΙκόπεδα στή Θήβα, μέχρι 
τώρα, είναι ένα χάλκινο νόμισμα τοΰ Κώνσταντα Β'(φόλλις, νομισματοκοπείο 
Κωνσταντινουπόλεως, χρονολογία κοπής 642-648, πρβλ. W. HAHN, Moneta Imperii 
Byzantini 3, Βιέννη 1981, 162-165). Ή ανεύρεση τοΰ νομίσματος σχετίζεται μέ τήν 
παραμονή τοΰ Κώνσταντα Β ' στην 'Αθήνα, τό χειμώνα τοΰ 662-663. Στην 'Αθήνα, 
έκτος από τό γνωστό θησαυρό τοΰ 1877 από τό 'Ασκληπιείο μέ χρυσές κοπές (πρβλ. 
Διεθνής Έφημερίς τής Νομισματικής 'Αρχαιολογίας!, 1904,143 κ. έ.), βρέθηκαν καί 
αρκετά χάλκινα νομίσματα τοΰ Κώνσταντα Β πού σχετίζονται μέ τή διαχείμανση 
τοΰ αυτοκράτορα έκεΧ (βλ. D. Μ. METCALF, Frankish Petty Currency from Areopagus, 
Hesperia, 34,1965,203-223, πίν. 56). Σχετικά μέ τήν επισκευή παλαιών κτιρίων στην 
'Αθήνα «to house the emperor», βλ. L. SHEAR, Hesperia 1973,397. Στην παρουσία τοΰ 
Κώνσταντα στην περιοχή οφείλονται καί τρία χάλκινα νομίσματα τοΰ Ιδίου 
αυτοκράτορα στην νησίδα Πέρανι τής Σαλαμίνας (Συλλογή "Αδωνι Κύρου), τήν ταύ
τιση τών οποίων μοΰ ζήτησε ό αείμνηστος καθηγητής μου Δημ. Παλλάς. Ή δημοσίευ
ση έγινε μετά τό θάνατο του· βλ. Δ. ΠΑΛΛΆΣ, Αρχαιολογικές επισημάνσεις στή 
Σαλαμίνα, ΑΔ 42,1987, Μελέτες, 205. Πρβλ. επίσης καί τήν ενδιαφέρουσα μαρτυρία 
τοΰ «θησαυροΰ Αττικής» μέ 51 χρυσά νομίσματα από τό τέλος τοΰ 7ου καί τόν 8ο 
αίώνα: Sp. VRYONIS, Byzantium, its Internal History and Relations with the Muslim 
World, Λονδίνο 1971, VII. An Attic hoard of Byzantine Gold Coins (668-741) from the 
Thomas Whittemore Collection and the Numismatic Evidence for the Urban History of 
Byzantium, 291-300, δπου αμφισβητείται ή πληροφόρηση τής νομισματικής μαρτυ
ρίας. 

11. Βλ. πιό κάτω σημ. 14. 
12. Βλ. Πίνακες 1 καί Ια. 
13. Σύνολο Α (ΔΕ 77 έως 81), Σύνολο Β (ΙΕ 11 έως ΙΕ 25 καί ΙΕ 33) καί Σύνολο 
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αίώνα 1 4 καί Ινας ταφικός μέ δεκατέσσερις αργυρές τουρκικές υποδιαιρέσεις 

τοΰ Π ο υ αίώνα 1 5 . Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ασφαλώς τό θησαυρά-

ριο μέ σχισμή γιά τή ρίψη νομισμάτων, τοΰ 12ου-13ου αίώνα (βλ. Είκ. 3,1). 

Τό αγγείο είχε παλαιό σπάσιμο καί δυστυχώς δέν βρέθηκαν τά νομίσματα 

πού αυτό θά περιείχε1 6. Τέλος ή ανασκαφή Ιδωσε καί τέσσερα μολυβδόβουλ-

λ α " . 

Τά νομίσματα πού κυκλοφόρησαν στή Θήβα καί τήν περιοχή της κατά 

τόν 10ο-14ο αίώνα παρουσιάζουν Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο από άποψη 

αριθμού τεμαχίων —μεμονωμένα καί θησαυροί— δσο καί από ειδολογική 

άποψη. Αυτά υπάγονται σέ διαφορετική, μεταξύ τους εκδότρια αρχή, 

ανήκουν συνεπώς σέ διαφορετικό νομισματικό σύστημα, εκφράζουν δχι 

Γ (ΙΑΕ 11 έως IAE 17). 'Ανάμεσα στά μή φθαρμένα απ' αυτά, εντοπίσθηκαν κοπές 

Θηβών, Βοιωτών, Φωκίδος, 'Ιστιαίας, Χαλκίδος κ. ά. 

14. Βλ. πιό κάτω σημ. 85 καί 86, καθώς καί Παράρτημα, σελ. 138-139. 

15. Τά νομίσματα τοΰ σουλτάνου Mahmud IV, 1648-1687, πού ταύτισε ό Γ. 

ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ, βρέθηκαν στό στήθος τοΰ νεκρού καί φέρουν Ιχνη από ύφασμα, δπως 

έδειξε ό εργαστηριακός έλεγχος. Ό θησαυρός εκτέθηκε στό Παλαιό Πανεπιστήμιο 

'Αθηνών, στή διάρκεια τής έκθεσης «Χριστιανική Βοιωτία καί Φωκίδα. 'Ανασκαφικές 

μαρτυρίες» στό πλαίσιο τοΰ 13ου Συμποσίου τής Χ.Α.Ε., 'Απρίλιος-'Οκτώβριος 1993 

(Κατάλογος υπό εκτύπωση). Τήν έκθεση διοργάνωσε ή 1η 'Εφορεία Βυζαντινών 

'Αρχαιοτήτων. 

16. Πρόκειται γιά σφαιροειδές κλειστό αγγείο (άρ. Εύρ. 4926) ύψους 8 έκ. από 

καστανοκόκκινο πηλό μέ σχισμή, μήκους 3,5 έκ., στό επάνω μέρος γιά τή ρίψη νομι

σμάτων. Βλ. Th. STILLWELL MACKAY, Byzantine and Frankish Pottery, Hesperia 36, 

1967, 277, σημ. 51 καί Χ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΉΣ, Τρία θησαυράρια τοΰ Νομισματικού 

Μουσείου 'Αθηνών, Αρχαιολογικά Ανάλεκτα έξ Αθηνών 15/1,1982,70-75. Κρίνεται 

σκόπιμο νά αναφερθεί καί τό δεύτερο θησαυράριο (άρ. Εύρ. 65180) τής ίδιας εποχής 

από τήν ανασκαφή στό Δικαστικό Μέγαρο τής Θήβας (βλ. Είκ. 3, II). Ήταν καί αυτό 

σπασμένο από παλιά καί δέν βρέθηκαν τά νομίσματα. Έχει σφαιρικό σώμα μέ έλατ-

τούμενη διάμετρο προς τή βάση (ύψος 11 έκ.). Είναι από λεπτόκοκκο ανοικτό καστα

νό πηλό, ô οποίος γίνεται ερυθρός κατά τόπους λόγω τής οπτησης. Στό άνω τμήμα 

φέρει κτενωτό διάκοσμο. Καί τά δύο αγγεία συγκολλήθηκαν στά 'Εργαστήρια 

Συντήρησης τής 1ης ЕВА καί εκτέθηκαν στην Έκθεση στό Παλιό Πανεπιστήμιο (βλ. 

δ. π., σημ. 15). Οί περιγραφές οφείλονται στην άνασκαφέα. 

17. Πρβλ. "Αννα ΑΒΡΑΜΕΑ - Μίνα ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ - Γ. ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ, 

Μολυβδόβουλλα μέ γνωστή προέλευση από τίς συλλογές τοΰ Νομισματικού 

Μουσείου 'Αθηνών, Studies in Byzantine Sigillography 2, Dumbarton Oaks 1990, άρ. 

48β, 48γ, 48δ. Τό τέταρτο τελείως φθαρμένο. 
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μόνο διαφορετικές αλλά καί αντικρουόμενες πολλές φορές μεταξύ τους 

τάσεις καί μηνύματα, ένώ ή απόδοση, είδικά ορισμένων εκδόσεων τοΰ 13ου 

αίώνα, παραμένει ανοικτή πρόκληση γιά τους νομισματολόγους. 

ΕΙδικότερα, τά συγκεκριμένα νομίσματα πού βρέθηκαν στην 'Αγία 

Τριάδα ανήκουν σέ δύο ευρύτερες κατηγορίες: α) εκδόσεις τοΰ επίσημου 

βυζαντινού κράτους πού χρονολογούνται, έκτος από τήν παλαιολόγεια 

κοπή, σέ εποχή πρίν τό 1204, άσχετα άν ορισμένες απ' αυτές κυκλοφόρησαν 

καί στον 13ο αίώνα, καί β) κοπές μή βυζαντινές μετά τό 1204. Ot δύο κατη

γορίες καλύπτουν 47% καί 53% ποσοστό αντίστοιχα18. 

Ό υψηλός αριθμός καί ή ποικιλία τών νομισματικών υποδιαιρέσεων, 

πού έρχονται στό φώς σ' δλη τήν πόλη, εξηγούνται στό μέτρο πού ή Θήβα 

από τόν 9ο αίώνα ώς Ιδρα τοΰ διοικητή τοΰ θέματος τής Ελλάδος, αλλά καί 

αργότερα ώς Εδρα τών Λατίνων καί Καταλανών είσβολέων, έπαιξε σημαντι

κό ρόλο στά κατωτικά πράγματα τής μεσαιωνικής Ελλάδος καί εξελίχθηκε 

σέ αξιόλογο εμπορικό καί οίκονομικό, αστικό κέντρο τής περιοχής· ή επεξερ

γασία τής μετάξης πού αναπτύχθηκε έκεΐ συνετέλεσε αποφασιστικά σ' αυτή 

τήν εξέλιξη. 

Σέ σχετικά πρόσφατη δημοσίευση του Ô Άλ. Σαββίδης19, άφοΰ παραθέ

σει δλη τή σχετική βιβλιογραφία, μέ σαφήνεια διαγράφει τό Ιστορικό περί

γραμμα τής πόλης από τόν 9ο αίώνα μέχρι τή λατινική κατάκτηση. Θεωρούμε 

περιττό νά επαναλάβουμε τά δεδομένα γιά τήν εποχή αυτή καί σκόπιμο νά 

εστιάσουμε τό ενδιαφέρον μας στην ένταξη τοΰ νομισματικού υλικού στό 

Ιστορικό πλαίσιο. 'Από τόν 9ο αίώνα καί έξης σημειώθηκε στή βυζαντινή 

Ελλάδα γενικότερη —οίκονομική, κοινωνική, πολιτιστική— ανάκαμψη 

ύστερα από τους «σκοτεινούς αΙώνες». Δημογραφική πύκνωση «οίκοδομεί» 

τά νέα αστικά κέντρα τής νοτιοελλαδικής ενδοχώρας μέ απαιτήσεις αλλά καί 

ανάγκες συναλλαγών. 

18. Βλ. Πίνακα 2. 
19. Α. Γ. Κ. ΣΑΒΒΊΔΗΣ, Ή βυζαντινή Θήβα, 996/7-1204 μ.Χ., Ιστορικό-

γεωγραφικά 2,1988,33-52. Βλ. καί Φ. ΚΑΛΑΪΓΖΑΚΗΣ, Ή Θήβα στή διάρκεια τών σκο
τεινών χρόνων (τέλη 6ου-τέλη 9ου αϊ.), Βυζαντινοί Μελέται 7, 1996,603-645, μ« σχε
τική βιβλιογραφία. Τους κ.κ. Σαββίδη καί Καλαϊτζάκη ευχαριστώ γιά τήν πρόθυμη 
ανταλλαγή απόψεων. 
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Ή μαρτυρία τής ανασκαφής στην Αγία Τριάδα είναι πενιχρή όσον 

άφορα σέ κοπές τής δυναστείας τών Μακεδόνων αυτοκρατόρων20. 

'Εντοπίσθηκαν μόνον δύο φόλλεις τοΰ Λέοντα Ç ' (886-912)21. Ή νομισμα

τική παρουσία τοΰ 1 Ιου αίώνα στην περιοχή είναι πιό δυναμική22 καί ανάλο

γη μέ έκείνην σέ άλλα οίκόπεδα. Πρόκειται κατ' αρχάς γιά «ανώνυμες βυζα

ντινές φόλλεις», διαφόρων τύπων κατά Grierson23, ot όποιες καλύπτουν 

όλον τόν αίώνα, καί παράλληλα γιά επώνυμες κοπές τού Νικηφόρου Γ ' τοΰ 

Βοτανειάτη (1078-1081)24, μέ ποσοστό 6%25, νομίσματα τά όποια απαντούν 

20. Ή πρώτη κοπή τοΰ 9ου αίώνα από τήν ανασκαφή στό Πολιτιστικό Κέντρο 

αφορά μιά φόλλι τοΰ Θεόφιλου, τοΰ λεγομένου «επαρχιακού νομισματοκοπείου» 

(DOC III, 1, 441, άρ. 17): ΓΑΛΆΝΗ-ΚΡΊΚΟΥ, Θήβα. Σποραδικά στοιχεία στό Αρχαιο

λογικό Δελτίο από παλαιότερες ανασκαφές, κυρίως προϊστορικών καί κλασσικών 

χρόνων, μαρτυρούν τήν ύπαρξη στρωμάτων «βυζαντινής εποχής»· βλ. ενδεικτικά Α. 

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Θηβαϊκά, ΑΔ 3, 1917, 206 (Νικηφόρος Γ ' Βοτανειάτης), 78 

(Μανουήλ Α ' Κομνηνός), 307 ('Ιωάννης ή Μανουήλ Κομνηνός). 

21. Πρβλ. DOC III 2, 518 κ. έ., 81 κ. έ. Οί κοπές δμως τοΰ ίδιου αυτοκράτορα 

από άλλα οίκόπεδα, στό πλαίσιο τών èv εξελίξει ανασκαφών πού διενεργεί ή 1η ЕВА, 
πλησιάζουν τά είκοσι τεμάχια. Μέ κοπή τοΰ Λεόντα ζ ' αρχίζει μικρή σειρά πέντε 

βυζαντινών μεμονωμένων νομισμάτων, πού προέρχονται από περιοχή μέ ίχνη βυζα

ντινής κατοίκησης, κοντά στην Έτρευσι (Κρεΰσις στην αρχαιότητα). Ή θέση πού 

άνασκάφθηκε βρίσκεται σέ απόσταση 5 μιλίων από τή Θήβα καί 6 από τή Αιβαδόστρα 

στον Κορινθιακό. Πρόκειται γιά χάλκινα νομίσματα πού συμβαδίζουν απόλυτα μέ 

αυτά από τίς ανασκαφές καί στην Θήβα: Λέων ζ ' , Βασίλειος Β ', Κωνσταντίνος Η ', 

'Αλέξιος Α Κομνηνός, Μανουήλ Α Κομνηνός. Βλ. Η. GOLDMAN, Excavations at 

Etreusis in Boeotia, Harvard University 1931,8. Γιά μεταγενέστερα νομίσματα από τήν 

Έτρευσι, βλ. καί πιό κάτω σημ. 68. Στή φάση τής διόρθωσης τών δοκιμίων τής 

παρούσας μελέτης δημοσιεύθηκε τό άρθρο τής συναδέλφου Βασιλικής ΠΈΝΝΑ, Ή ζωή 

στίς βυζαντινές πόλεις τής Πελοποννήσου: Ή νομισματική μαρτυρία (8ος-12ος αί. μ. 

Χ.), Μνήμη Martin J. Price, 'Αθήνα 1996, άρ. 5195-264 καί ειδικότερα στό Παράρτημα 

1, σ. 232 κ. έ., γιά θησαυρούς καί Παράρτημα 2, σ. 239 κ. έ., γιά μεμονωμένα νομί

σματα. 

22. Βλ. Πίνακες 1 καί Ια. 

23. Πρβλ. DOCIII, 2 [class Α2, ενα τεμ., χρονολ. κοπής 976 (;)-α 1030/1035], 649 

κ. έ. [class C, 2 τεμ. χρονολ. κοπής e 1042 (0-1050], 681 κ. έ. [class G, ένα τεμ. χρονολ. 

κοπής e 1065-α 1070], 692 κ. έ. [class Η, δύο τεμ. χρονολ. κοπής e 1070—e. 1075], 

694 κ. έ. [class Ι, Ινα τεμ. χρονολ. κοπής e 1075—1080], 696 κ. έ. [class Κ, ένα τεμ. χρο

νολ. κοπής e 1085—e. 1092], 702 κ. έ. [φθαρμένα, ασαφή, 2 τεμάχια]. 

24. Πρβλ. DOC III, 2, 831-832. 

25. Βλ. Πίνακες 1 καί Ια. 
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μέ σχετική συχνότητα στον ελλαδικό χώρο26. Όπως εύστοχα επισημαίνει ό 

Grierson «his coinage is astonishingly common for so short a reign»27. 

Στό τέλος τοΰ 1 Ιου αίώνα28 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τά 

τεταρτηρά29 πού έκοψε ό 'Αλέξιος Α ' Κομνηνός30, μέ τόν όποιο αρχίζει οχι 

μόνο μιά νέα δυναστεία ούτε Ινας νέος αΙώνας, αλλά μιά νέα αντίληψη στή 

νομισματοκοπία. Τό τεταρτηρό, χάλκινο μικρό πεπλατυσμένο νόμισμα, ήταν 

ή ευτελέστερη υποδιαίρεση στό νομισματικό σύστημα πού εισήγαγε ό 

'Αλέξιος στά 109231. Μόνο στην 'Αγία Τριάδα εντοπίσθηκαν 13 τεμάχια 

26. Όπως ενδεικτικά στην Κόρινθο, σύμφωνα δχι μόνο μέ παλαιότερες δημο
σιεύσεις, άλλα καί μέ τίς πρόσφατες αναφορές τοΰ Όρ. Ζερβοΰ στά ετήσια χρονικά 
τών ανασκαφών τής Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών, που δημοσιεύονται 
στό περιοδικό Hesperia. Βλ., επίσης ενδεικτικά, τους παρακάτω θησαυρούς από γει
τονικές μέ τή Θήβα περιοχές: 'Ακροπόλεως 'Αθηνών 1956 (BCH 81, 1957, 498), 
Πεντέλης 1949 (BCH 74, 1950, 293, άρ, 8), Κορίνθου 1911/1912 (Νομισματικό 
Μουσείο, Εύρ. 1911/1912, ίγγρ. 2932), Κορίνθου 1959 (ВСЯ 84, 1960, 498). Τά στοι
χεία προέρχονται από τό 'Αρχείο Νομισματικής Κυκλοφορίας πού τηρεί τό επιστη
μονικό προσωπικό τοΰ Νομισματικού Μουσείου τίς τελευταίες δεκαετίες (Μάντω 
Οίκονομίδου, Γ. Τουράτσογλου, Βασιλική Πέννα, Η. Τσούρτη καί ή υπογράφουσα). 

27. DOC III, 2, σ. 823. 
28. Γιά πολύτιμα στοιχεία σχετικά μέ τήν κοινωνική σύνθεση τοΰ πληθυσμού 

καί τίς ασχολίες τών κατοίκων τής περιοχής τής Θήβας από τά τέλη τοΰ 10ου καί 
κατά τόν 1 Ιο αίώνα, βλ. Ν. SVORONOS, Recherches sur le cadastre byzantin et la fiscalité 
aux Xle et XHe siècles: Le cadastre de Thèbes, BCH 83,1959,1-145. 

29. Βλ. Ιω. ΤΟΥΡΆΤΣΟΓΛΟΥ - H. ΤΣΟΥΡΤΗ - Μίνα ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, Ό θησαυρός 
Κομοτηνής 1979: Συμβολή στην κυκλοφορία τών τεταρτηρών τοΰ ΙΒ'αΙ. μ. Χ., 
Πρακτικά Ιου Διεθνούς Συνεδρίου γιά τή βυζαντινή Θράκη. Κομοτηνή Μάιος 1987, 
BF14/1,1989,367-428, γιά τή σχετική βιβλιογραφία καί τόν ανάλογο προβληματισμό. 

30. Βλ. Α. DUNN, Historical and Archaeological Indicators of Economic Change in 
Middle Byzantine Boeotia and their Problems, Πρακτικά Β Διεθνούς Συμποσίου 
Βοιωτικών Μελετών. Λιβαδειά 6-10 Σεπτ. 1992 (= Έπετηρίς 'Εταιρείας Βοιωτικών 
Μελετών 2, 1995), 764, γιά τήν ετήσια αποστολή έκ μέρους τοΰ 'Αλεξίου Α' 
Κομνηνού «422 νομισμάτων» στή μονή τοΰ Όσίου Μελετίου ώς ενίσχυση. Τό θέμα 
τής μονής στον Κιθαιρώνα πού ίδρυσε ό δσιος Μελέτιος —εξέχουσα προσωπικότη
τα τοΰ 1 Ιου αίώνα, τό κΰρος τής οποίας είχε ξεπεράσει τά στενά τοπικά δρια— χρη
σιμοποιεί Ô DUNN, δ. π., γιά νά παρατηρήσει δτι ή συντήρηση, αλλά κυρίως ή μεγάλη 
ανάπτυξη τής ίδιας τής μονής μέ τά «παραλαύρια» (παραρτήματα) της, υποδηλώνει 
έμμεσα τήν ύπαρξη στην περιοχή πληθυσμού Ικανού νά στηρίξει οικονομικά τό εκτε
ταμένο φιλανθρωπικό έργο τοΰ όσίου Μελετίου στή Βοιωτία αύτη τήν εποχή. 

31. Μ. HENDY, Studies in the Byzantine Monetary Economy, c. 300-1450, 
Cambridge 1985,513 κ. é. 
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αύτοΰ τοΰ αυτοκράτορα3 2 - ανάλογος είναι ό αριθμός τών νομισμάτων καί σέ 

άλλα οίκόπεδα3 3. 

Μέ τά τεταρτηρά τοΰ 'Αλεξίου εγκαινιάζεται ή ευρύτατη κυκλοφορία 

στή Θήβα, κατά τόν 12ο αίώνα, ενός μεγάλου αριθμού τεταρτηρων καί, 

κυρίως, «τεταρτηρων μειωμένου βάρους»3 4, πού ό Hendy ώνόμασε «μισά 

τεταρτηρά»3 5. Οί υποδιαιρέσεις αυτές, πού βρέθηκαν μεμονωμένες στην 

'Αγία Τριάδα, ανέρχονται στό ποσοστό τοΰ 33% και είναι κατά συντριπτική 

πλειοψηφία κοπές τοΰ Μανουήλ Α ' 4 κυρίως τοΰ τύπου μέ τό μονογράφη-

μα της είκ. 3.ΙΙΙ37. Οί κοπές αυτές αποδίδονται από τόν Hendy καί τήν 

Morrisson σέ «αβέβαιο ελλαδικό νομισματοκοπείο». Ό πρώτος μάλιστα 

προτείνει τήν Αθήνα, τήν Κόρινθο ή τή Θήβα ώς πιθανά εργαστήρια παρα

γωγής τους 3 8 , μέ πιθανότερη υποψήφια τή Θήβα39, πού τόν 12ο αίώνα χάρις 

κυρίως στή μεταξοπαραγωγή της διανύει εποχή οίκονομικής ακμής4 0. 

32 Βλ. Πίνακες 3 αλλά καί 1 καί Ια. 
33. Τό γεγονός αυτό στηρίζει τίς αντιρρήσεις τών ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ-ΤΣΟΥΡΤΗ-

ΓΑΛΑΝΗ, δ. π., 426, στην πρόταση τοΰ Ph. GRIERSON, Byzantine Coins, Λονδίνο 1982, 
227, δτι τά τεταρτηρά του 'Αλεξίου (τοΰ τύπου HENDY, Coinage, πίν. 8.11) θά πρέπει 
νά κόπηκαν έκτος Ελλάδος, επειδή σπάνια βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο. 

34. Βλ. METCALF, South-Eastern, 106,113. Γιά επισημάνσεις σχετικά μέ τό βάρος 
τών τεταρτηρων πού βρέθηκαν στην Κόρινθο, βλ. Ch. WILLIAMS II - Or. ZERVOS, 

Frankish Corinth 1994, Hesperia 64/1,1995,50-51 καί 58-59. 
35. Βλ. HENDY, Coinage, 101. 
36. Βλ. Πίνακας 3. "Ομοια αναλογία καί στό Πολιτιστικό Κέντρο, βλ. ΓΑΛΑΝΗ-

ΚΡΙΚΟΥ, Θήβα. 
37. Βλ. HENDY, Coinage, 121-122, καί πιν. 18.1-2. 
38. Ό . π., 128-129· Cécile MORRISSON, Catalogue des monnaies byzantines de la 

Bibliothèque Nationale, Παρίσι 1970, 721. Βλ. καί J. MAC ISAAK, Corinth: Coins 1925-
1926. The Theater District and the Roman Villa, Hesperia, 56/2, 1987,155. 

39. HENDY, Studies, 435. 
40. Β. ΔΕΛΒΕΝΑΚΙΟΤΗΣ, Ή ΘΦβα κατά τόν IB' al. μ.Χ. καί ό 'Ιωάννης 

Καλοκτένης, Πρακτικά Α Διεθνούς Συνεδρίου Βοιωτικών Μελετών. Θήβα, 10-14 
Σεπτεμβρίου 1986 (= Έπετηρίς τής Εταιρείας Βοιωτικών ΜεΑετών 1988), 694. 
Γενικά γιά τή ащуиаокх τοΰ εμπορίου τής μετάξης, βλ. R. S. LOPEZ, Silk Industry in the 
Byzantine Empire, Speculum 20, 1945, 1-42. Σχετική βιβλιογραφία γιά τόν 6ο-9ο 
αίώνα, στό Ν. OIKONOMIDES, Silk Trade and Production in Byzantium from the Sixth to 
the Ninth Century: the Seals of Kommerkiarioi, DOP 40, 1986, 33-53. Βλ. τέλος καί 
Anne MUTHESIUS, A Practical Approach to the History of Byzantine Silk Weaving, JOB 
34, 1984,235-254. 
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Σ' αυτό τό σημείο κρίνεται απαραίτητο νά μνημονευθούν δύο ενδιαφέ

ροντες θησαυροί μέ τεταρτηρά41, έστω καί αν δέν προέρχονται από τήν 'Αγία 

Τριάδα, επειδή πρόκειται γιά ευρήματα πού ενισχύουν τήν είκόνα πού δια

μορφώνεται γιά τήν κυκλοφορία τών νομισμάτων αυτών στή Βοιωτία. Ή 

απόκρυψη τών δύο θησαυρών τοποθετείται στά χρόνια της βασιλείας τοΰ 

Μανουήλ Α ' (1143-1180) καί σχετίζεται μέ την παρουσία, στά 1147, τοΰ νορ-

μανδοΰ ηγεμόνα τής Σικελίας, Ρογήρου Β'(ПЗО-1154), στην περιοχή αυτή 

τής Στερεάς Ελλάδος, παρουσία ή όποια άν καί προκάλεσε καταστροφές42, 

δέν φαίνεται νά επηρέασε τή συνέχιση τής ζωής στην πόλη. Κάθε άλλο μάλι

στα. Ό Βενιαμίν έκ Τουδέλης, ό ίσπανός-έβραίος περιηγητής πού πέρασε 

από τήν πόλη στά 1160, μαρτυρεί ότι ή Θήβα ήταν ακόμα «πολυάνθρωπη καί 

ακμαία μέ τήν μεταξοπαραγωγή της»43. 

Τό πρόβλημα τοΰ εντοπισμού τοΰ ή τών νομισματοκοπείων παραγωγής 

τεταρτηρων καί ή Ιχνηλάτηση τής κυκλοφορίας τους σ' όλο τόν ελλαδικό 

χώρο —τόσο σέ επίπεδο θησαυρών, όσο καί μεμονωμένων τεμαχίων— μολο

νότι τά στοιχεία από τίς ανασκαφές τής 1ης ЕВА στή Θήβα δέν ήταν ακόμα 

τότε γνωστά, απασχόλησε τή νεώτερη έρευνα44. Ωστόσο ή είκόνα πού παρέ

χει ή Θήβα, ή σημαντική αυτή καί κατά τους βυζαντινούς χρόνους αρχαία 

πόλη, από τήν εξέταση τών νομισμάτων τών τελευταίων ανασκαφών συμβα

δίζει, ώς προς τήν κυκλοφορία τών τεταρτηρων, μέ τήν είκόνα καί άλλων 

41. Πρόκειται γιά τόν πρόσφατα άνεσκαμμένο θησαυρό «Θήβα 1992» από τό 

οΙκόπεδο Κατσέλη μέ 152 τεμ. πού εκτέθηκε στό Παλαιό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, τόν 

ΆπρΙλιο-'Οκτώβριο τοΰ 1993, στή διάρκεια τής έκθεσης «Χριστιανική Βοιωτία και 

Φωκίδα» (δ. π., σημ. 15), βλ. Μίνα ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, Κατάλογος "Εκθεσης (ύπό εκτύ

πωση), καί γιά τόν θησαυρό «Θεσπιές 1966», μέ 174 τεταρτηρά (Μάντω 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, ΑΔ 22,1967,10 καί ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ-ΤΣΟΥΡΤΗ-ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, δ. π., 

άρ. 43, 399). 

42. G. OsTROGORSKY, Geschichte des byzantinischen Staates, Μόναχο 1963, 316. 

43. Βλ. ΣΑΒΒΊΔΗΣ, Βυζαντινή Θήβα (δ. π., σημ. 19), 46-47 καί σημ. 63· Βενιαμίν 

Τουδέλης, αγγλ. μετάφρ. Μ. ADLER, Λονδίνο 1970,10· 'Αγγελική. ΛΑΪΟΥ, Ή ανάπτυ

ξη τής οίκονομικής παρουσίας τής Δύσεως στην 'Ανατολική Μεσόγειο καί εγγύς 

'Ανατολή. 'Επιπτώσεις στή βυζαντινή οίκονομία, Ι.Ε.Ε. Θ' ,64, καί Χάρις ΚΟΙΛΑΚΟΥ, 

ΟΙ 'Εβραίοι τής Θήβας κατά τή βυζαντινή καί μεταβυζαντινή περίοδο, Πρακτικά τοϋ 

Συνεδρίου 'Ιστορίας καί Αρχαιολογίας «Ή εβραϊκή παρουσία στον ελλαδικό χώρο, 

4ος-19ος αϊ». 'Αθήνα 24-25 Νοεμβρίου 1993, ύπό εκτύπωση. 

44. ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ-ΤΣΟΥΡΤΗ-ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, δ. π. 
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πόλεων τού ελλαδικού χώρου: κυκλοφορούν καί στή Θήβα, όπως καί σ' όλη 

τήν επικράτεια —περισσότερο δμως στό νότιο-έλλαδικό χώρο— τεταρτηρά, 

κατά κύριο λόγο, τοΰ «αβέβαιου ελλαδικού νομισματοκοπείου», ακολουθού

μενα άπό περιορισμένο αριθμό τεταρτηρων τοΰ εργαστηρίου τής 

Θεσσαλονίκης. 

Ή κυκλοφορία τών τεταρτηρων τοΰ 12ου φαίνεται δτι συνεχίσθηκε καί 

κατά τόν 13ο αίώνα, άφοΰ δηλαδή είχε παύσει ή παραγωγή τους. Τό γεγονός 

αυτό, πού έχει επισημανθεί από τόν Metcalf45 καί επιβεβαιώνεται στην 'Αγία 

Τριάδα, υποδηλώνει τήν επιμονή τών χρηστών σέ νομίσματα μικρής αγορα

στικής αξίας. Μεμονωμένα τεταρτηρά εντοπίζονται σέ δλη τήν έκταση τής 

ανασκαφής μαζί μέ «λατινικές απομιμήσεις» τού 13ου αίώνα. Ή συνύπαρξη 

τών τεταρτηρων μέ τίς λατινικές απομιμήσεις —έστω καί άν τά νομίσματα 

αυτά δέν συνιστούν μεταξύ τους κάποιο ενιαίο σύνολο— είναι πολύτιμη, 

επειδή ακριβώς δηλώνει τήν κυκλοφορία τεταρτηρων τουλάχιστον καί τίς 

πρώτες δεκαετίες τοΰ 13ου αίώνα46. Ή υπόθεση αυτή Ισχυροποιείται από τήν 

προχωρημένη φθορά τών περισσοτέρων τεταρτηρων. Ή φθορά δέν οφείλεται 

στίς συνθήκες κατάχωσης στό έδαφος, άλλα σέ πολυετή χρήση. 

Τά δεδομένα τών ανασκαφών στή Θήβα επιβεβαιώνουν επιπλέον καί 

τήν απουσία κομνήνειων τραχέων από κράμα, κοπών πού διακινήθηκαν στό 

βόρειο χώρο στην περιφέρεια Θεσσαλονίκη-Στρυμών-Βολερόν47 καί δέν 

έπαυσαν νά αποταμιεύονται ή νά έχουν αγοραστική αξία καί κατά τόν 13ο 

αίώνα, σύμφωνα πάντα μέ τή μαρτυρία τών θησαυρών48. Ή προσπάθεια γιά 

τήν ερμηνεία τής μή κυκλοφορίας τών νομισμάτων αυτών στά νοτιο-ελλαδι-

κά εδάφη γενικότερα, προσκρούει στην έλλειψη σχετικών μαρτυριών άπό 

άλλες πηγές. 

45. METCALF, South-Eastern, 237 κ. έ. 
46. Ό. π., 239. 
47. ΤΟΥΡΆΤΣΟΓΛΟΥ- ΤΣΟΥΡΤΗ—ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, δ. π., 369 κ. έ. σημ. 26, χάρτης 

389, καί πιν. 390-392. Βλ. καί HENDY, Studies, 437. 
48. Βλ. ενδεικτικά Mando OECONOMIDES, Contribution à l'étude de la circulation 

des monnaies byzantines en Grèce au XHIe siècle, Actes du XVe Congrès International 
d'études byzantines. Athènes 1976, 'Αθήνα 1981, 121-128 καί Γ. ΤΟΥΡΆΤΣΟΓΛΟΥ, 

«Θησαυρός» άσπρων τραχέων 1983 άπό τήν "Αρτα, ΑΔ 36, 1981, Μελέται, 215-216 
καί 224-225 πιν. V. 
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Ή παρουσία στή βυζαντινή αυτοκρατορία δυτικών εισβολέων μετά τό 

1204 δημιούργησε, δπως είναι γνωστό, μιά νέα τάξη πραγμάτων μέ ποικίλες 

συνέπειες σέ πολλούς τομείς· έφερε μιά νέα εποχή καί στά νομισματικά 

πράγματα πού θά απασχολήσουν γιά πολύ ακόμα τους νομισματολόγους, 

άφοΰ ό 13ος αίώνας θεωρείται ώς ή πιό «συναρπαστική» καί πιό «ενδιαφέ

ρουσα» εποχή στην ίστορία τής βυζαντινής νομισματικής49. 

Οί λατίνοι κατακτητές έθεσαν σέ κυκλοφορία μεγάλες ποσότητες σκυ-

φωτών από κράμα ανώνυμων νομισμάτων μέ σαφή βυζαντινό χαρακτήρα50. 

Αυτές οί κακότεχνες —«misérables» τίς αποκαλεί ô Metcalf51— κοπές μέ 

ανύπαρκτες, ασαφείς ή κενές περιεχομένου επιγραφές, κυκλοφόρησαν στη 

λατινική επικράτεια, δπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τήν Τέταρτη 

Σταυροφορία, δηλαδή σέ ευρύτατο γεωγραφικό χώρο, άπό τόν Εύξεινο 

Πόντο ώς τά παράλια τής 'Αδριατικής καί τήν Κεντρική Ελλάδα. 

Ή ακριβής έναρξη καί διάρκεια κοπής τών «λατινικών» αυτών «απομι

μήσεων», δπως ονομάσθηκαν από τόν Hendy52 —κοπή ή οποία φαίνεται νά 

σταμάτησε πρίν τά μέσα τοΰ αίώνα5 3— ό εντοπισμός τών εργαστηρίων παρα

γωγής τους, έκτος τής Κωνσταντινούπολης καί τής Θεσσαλονίκης, ή ύπαρξη 

πιθανώς καί τρίτου νομισματοκοπείου στον κεντρικό ελλαδικό κορμό ή καί 

άλλου, παρατηρήσεις σχετικά μέ τή γεωγραφική τους κατανομή καί τή σύν

θεση τών θησαυρών, προβλήματα καθαρώς τυπολογικού χαρακτήρα, είναι 

από τά θέματα πού απασχολούν, άλλα καί διχάζουν, τή σύγχρονη νομισμα

τική έρευνα, ή οποία παρά τίς εμπεριστατωμένες δημοσιεύσεις, τίς βασισμέ

νες κυρίως στή μαρτυρία τών θησαυρών, δέν έχει δώσει ακόμα τελικές 

απαντήσεις σέ όλα τά ερωτήματα54. 

49. OECONOMIDES, Contribution, 121. Βλ. καί Μ. ΚΟΡΔΩΣΗΣ, Ή κατάκτηση τής 
Νότιας Ελλάδας από τους Φράγκους. 'Ιστορικά καί τοπογραφικά προβλήματα, 
Ίστορικογεωγραφικά 1, 1985-1986,53-209. Τόν κ. Κορδώση ευχαριστώ γιά τήν πρό
θυμη παροχή πληροφοριών. 

50. METCALF, Crusades, 60 κ. έ. 
51. Ό. π., 60. 
52. Βλ. HENDY, Coinage, 199-217 καί πίν. 25-29. 

53. METCALF, Crusades, 62. 

54. OECONOMIDES, Contribution· ΤΟΥΡΆΤΣΟΓΛΟΥ, «Θησαυρός» άσπρων τραχέων 
1983 από τήν "Αρτα· D. Μ. METCALF, The Value of the Amorgos and Thira Hoards as 
a Test Case for the Interpretation of Sub-byzantine Trachea in the Years around 1204, 
Νομισματικά Χρονικά 8,1989,49-64 γιά εκτενή προβληματισμό τοΰ θέματος, προτά
σεις καί τήν παλαιότερη βιβλιογραφία. 
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Ή μεσαιωνική Θήβα έχει προταθεί μαζί μέ τήν Κόρινθο καί τήν 

'Αθήνα5 5 ώς έδρα νομισματοκοπείου καί τών εκδόσεων αυτών, πρώτον γιατί, 

καθώς βρίσκεται σέ κεντρικό άξονα υπήρξε αξιόλογο βιοτεχνικό καί αστικό 

κέντρο στον ελλαδικό χώρο ήδη άπό παλαιότερα 5 6 καί δεύτερον γιατί λατι

νικές απομιμήσεις εντοπίζονται σ' αυτήν καί τήν περιοχή της5 7. Ό θησαυρός 

Θηβών 1967 (οΙκόπεδο Ρούση) πού δημοσίευσε ή Οίκονομίδου5 8 μέ 627 νομί

σματα, αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά —ποσοστό 92%— από λατινικές 

απομιμήσεις, ένώ ή ανασκαφή στην 'Αγία Τριάδα έδωσε 44 τεμάχια δηλαδή 

ποσοστό 279ο59. 

Παράλληλα, ή παρουσία τών νομισμάτων τής κατηγορίας αυτής, έξ 

δσων είμαι σέ θέση νά γνωρίζω, είναι ανάλογη καί σέ άλλα οίκόπεδα τής 

πόλης. Στον αριθμό τών κοπών αυτών, θά πρέπει νά υπολογισθούν καί 

ολίγα τεμάχια πού αναφέρει ό Metcalf δτι προέρχονται από τήν περιοχή 6 0. 

Ό εντοπισμός ωστόσο τοΰ ίκανοΰ αριθμού τών μεμονωμένων τεμαχίων 

στην 'Αγία Τριάδα, έστω καί άν δέν βρέθηκε έκεΐ θησαυρός ή θησαυροί, σέ 

συνδυασμό πάντα καί μέ τά μεμονωμένα τών άλλων οίκοπέδων, διαμορφώ

νει μία σαφή είκόνα γιά τή νομισματική κυκλοφορία τών πρώτων δεκαετιών 

τού Π ο υ αίώνα στή Θήβα καί γιά τή «λατινική» παρουσία σ' αυτήν. 

55. HENDY, Coinage, 128-129 καί Μάντω ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ, Τρεις 
θησαυροί τοΰ 13ου αίώνα τοΰ Νομισματικού Μουσείου 'Αθηνών, Δώρημα στον Ι. 
Καραγιαννόπουλο, Βυζαντινά 13,1985,994,997. 

56. METCALF, South-Eastem, 237· Vera HROHOVA, Les villes byzantines aux 1 le-
13e siècles: Phénomène centrifuge ou centripète dans l'évolution de la société 
byzantine?, XVe Congrès International d'études byzantines, I. Histoire, 'Αθήνα 1976,7. 

57. D. M. METCALF, Coinage and Coin Finds Associated with a Military Presence 
in the Medieval Balkans, στό: Frappe et ateliers monétaires dans l'Antiquité et le 
Moyen Age, Beograd χ.χ., 94. 

58. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, Τρεις θησαυροί, 989-997. 
59. Βλ. Πίνακας 1, Ια καί ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, Θήβα. Πρόκειται γιά «small size» 

κοπές, κατά Hendy, κυρίως τοΰ τύπου Α (πρβλ. HENDY, Coinage, πίν. 29, 1-3), πέντε 
τεμάχια τοΰ τύπου Β (πρβλ. δ. π., πίν. 29,4-6), δύο τεμάχια τοΰ τύπου D (πρβλ. δ. π., 
πίν. 29, 10-12), καί ανά Ινα τεμάχιο τοΰ τύπου Ε (πρβλ. δ. π., πίν. 29, 13-15 καί 16-
18). Βλ. Πίνακας 4. 

60. METCALF, South-Eastem, 241, σημ. 8. Τά νομίσματα, 12 τεταρτηρά καί 8 
λατινικές απομιμήσεις, έθεσε υπόψη τοΰ Metcalf ή Εύη Τουλούπα, τήν οποία ευχαρι
στώ γιά τήν πρόθυμη παροχή πληροφοριών. 
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Ή είκόνα γιά τή νομισματική κυκλοφορία στή μεσαιωνική Θήβα στίς 

αρχές τοΰ 13ου αίώνα, δπως αυτή αποτυπώνεται στην αντιπροσωπευτική 

ανασκαφή τής 'Αγίας Τριάδας, εμπλουτίζεται καί μέ τρεις κοπές61 από τίς 

λεγόμενες «πιστές άπομιμήσε^/direct copies62, ή bulgarian imitatives, κατά 

τόν Hendy63. Πρόκειται γιά νομίσματα στά όποια επίσης, παράλληλα μέ τίς 

λατινικές απομιμήσεις (direct copies), εστιάζεται τό ενδιαφέρον τών μελε

τητών. Ή ανεύρεση τους στή Θήβα δέν προκαλεί εντύπωση, γιατί ή βοιωτική 

πόλη, μαζί μέ τήν 'Αθήνα καί τήν Κόρινθο, θά μπορούσαν νά δεχθούν κάθε 

είδους νόμισμα καθώς βρίσκονταν σέ κεντρική αρτηρία διακίνησης νομισμά

των. 'Απορία αντιθέτως διατυπώνεται γιά τήν παρουσία τους σέ απομακρυ

σμένες θέσεις, όπως τήν 'Αρκαδία, τήν Πάρο, τή Θήρα, τήν 'Αμοργό ή τό 

Μικρό Έλευθεροχώρι Ελάσσονος, καί συγχρόνως αμφισβήτηση γιά τήν 

απόδοση κοπής τους στό βουλγαρικό κράτος64. Ό Τουράτσογλου θεώρησε τά 

νομίσματα αυτά —τραχέα επίσης— ώς τίς πρώτες εκδόσεις τών λατίνων 

είσβολέων, μεταθέτοντας χρονολογικά, κατ' αυτόν τόν τρόπο, τήν έναρξη 

κοπής τών «λατινικών απομιμήσεων»65. 

Άπό νομισματική άποψη, ή παρουσία ξένων είσβολέων στον ελλαδικό 

χώρο κατά τόν 13ο αίώνα, έκτος από τίς λατινικές απομιμήσεις (direct ή 

indirect copies), επιβεβαιώνεται καί μέ τήν κυκλοφορία τών διαφόρων εκδό

σεων της Φραγκοκρατίας66. Πρόκειται γιά κοπές πού εγκαινίασαν οί Ιδιοι οί 

61. Πρβλ. HENDY, Coinage, lo καί 2ο πίν. 24,10-14 (άρ. 16, BE 48 καί άρ. 147, 
1852 ΣΤΕ 12), καί 3ο, πίν. 24, 1-9 (άρ. 148, ΣΤΕ 13). 

62. Βλ. J. TouRATSOGLOU, The Edessa (1968) hoard of billon trachea, ΑΔ 28 1973, 
Μελέται, 64-70 καί κυρίως 67-69 καί ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Θησαυρός» άσπρων τραχέων 1983 
άπό τήν "Αρτα (δ. π., σημ. 48). 

63. Πρβλ. HENDY, Coinage, 219 κ. ê.:«Bulgarian» imitative coinage. The Coinage 
of the Bulgarian; Commentary, καί πίν. 24-25. Βλ. καί D. M. METCALF, Faithful Copies 
and a Hoard Containing Neatly-clipped Trachea, Χαρακτήρ. Αφιέρωμα στή Μάντω 
ΟΙκονομίδου, 'Αθήνα 1996, 177-186. 

64. METCALF, The Value of the Amorgos and Thira Hoards. 
65. ΤΟΥΡΆΤΣΟΓΛΟΥ, "Αρτα, 209-229 καί κυρίως Παράρτημα, 215 κ. έ. γιά ενδε

λεχή εξέταση τοΰ θέματος καί παράθεση τής προγενέστερης σχετικής βιβλιογραφίας. 
66. 'Εκτός άπό τό σταθερό βιβλίο αναφοράς τοΰ G. L. SCHLUMBERGER, 

Numismatique de l'Orient latin, Παρίσι 1878, τά τελευταία χρόνια ή μεσαιωνική νομι
σματική έρευνα πολλά οφείλει στά δύο βασικά συγγράμματα τοΰ METCALF, South 
Eastern καί Crusades χρήση τών οποίων έχει γίνει ήδη καί παραπάνω. Βλ. καί ΤΟΥ 
ΙΔΙΟΥ, Crusades (1995). 'Επιθυμώ νά εκφράσω ίδιαίτερες ευχαριστίες στον καθ. 
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ηγεμόνες άπό τά μέσα περίπου τοΰ 13ου αιώνα καί έξης σέ νομισματοκοπεία 

πού ίδρυσαν σέ ελλαδικά εδάφη. 

Ή Άττικο-Βοιωτία πέρασε, όπως είναι γνωστό, αβίαστα από τό 

Βονιφάτιο τό Μομφερατικό, βασιλέα τής Θεσσαλονίκης, στον όποιο είχε 

εκχωρηθεί αρχικά, στά χέρια τοΰ Ό θ ω ν α de la Roche, οί απόγονοι τοΰ 

οποίου έκοψαν νομίσματα στή Θήβα, όπως τουλάχιστον δηλώνουν οί 

επιγραφές πού κυκλικά χαράχθηκαν στην επιφάνεια τών νομισμάτων: 

ΤΗΕΒΕ, ThEBE, ThEBANI, TEBAR CIVIS κ.ά.6?. Ή ανεύρεση επομένως 

φραγκικών εκδόσεων στή Θήβα, Estives κατά τους Λατίνους, πού θεωρείται 

ώς έδρα νομισματοκοπείου, είναι γεγονός πού αναμενόταν, γιατί αυτές εξ 

άλλου κυκλοφόρησαν ευρύτατα σ' δλη τήν κεντρική καί νότια Ελλάδα 6 8 . 

Ή επιλογή τής Θήβας γιά τήν εγκατάσταση τοΰ νομισματοκοπείου τών 

ηγεμόνων καταδεικνύει τήν πληθυσμιακή, εμπορική, καί οίκονομική σημασία 

της6 9, διότι εκεί ασφαλώς οί κάτοικοι ή οί διερχόμενοι λόγω εμπορικών 

δραστηριοτήτων είχαν ανάγκη άπό νόμισμα πού θά διευκόλυνε τίς συναλλα

γές τους. Έ χ ε ι επίσης υποστηριχθεί δτι, δπως ή Γλαρέντξα λειτούργησε γιά 

τά νομίσματα πού έρχονταν άπό τή Δύση, έτσι καί ή Θήβα, υπήρξε όχι μόνο 

Metcalf γιά τήν ευγενική αποστολή, σέ τυπογραφικά δοκίμια, ανάλογων κεφαλαίων 
άπό τό νέο σύγγραμμα του, γιά τήν πρόθυμη διατύπωση τών απόψεων του καί γιά τό 
ενδιαφέρον του σχετικά μέ τά νομίσματα πού ανασκάπτονται στά μεσαιωνικά στρώ
ματα της Θήβας. 

67. SCHLUMBERGER, δ. π., 337-341. 
68. Βλ. ενδεικτικά D. Μ. METCALF, The Currency of Deniers Tournois in Frankish 

Greece, Annual of the British School at Athens 55, 1960, 38-59 καί κυρίως 54 κ. έ. 
(Catalogue of Hoards) καί ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Crusades, 94 κ. I.: Hoards and Site-Finds. C. The 
Latin Empire. Τέλος, γιά 4 νομίσματα τής Φραγκοκρατίας (καί 1 βενετικό) από τήν 
ανασκαφή κοντά στην "Ετρευσι, βλ. GOLDMAN, Excavations at Etreusis (δ. π., σημ. 
21). 

69. Άλλωστε σύμφωνα μέ τόν W. HEYD, Histoire du commerce du Levant au 
Moyen-Âge Ι, Λιψία 1885, ανατ. "Αμστερνταμ 1967, 307: «on retrouvait une nouvelle 
France dans les palais et les chateaux-forts à Constantinople, à Thèbes, à Athènes et à 
toute la Morée». Τό κάστρο πού έκτισε ô Nicolas II de Saint-Omer («πύργος τοΰ 
Σανταμέρη» αποκαλείται ακόμα καί σήμερα ένα ελάχιστο εναπομείναν τμήμα του) 
καί ή πλούσια σύζυγος του Μαρία, πριγκίπισσα τής Αντιοχείας, στην καλύτερη θέση 
τής Καδμείας ώστε νά δεσπόζει στην πεδιάδα, υπήρξε «le plus beau et le plus riche 
manoir de toute la Romanie» σύμφωνα μέ τό Χρονικό του Μορέως. 
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Ιδρα νομισματοκοπείου, άλλα καί κέντρο μετατροπής ξένων νομισμάτων 

πού έρχονταν άπό τήν 'Ανατολή στή φραγκοκρατούμενη Ελλάδα7 0. 

Στην 'Αγία Τριάδα εντοπίσθηκαν 33 νομίσματα τής Λατινοκρατίας, 

ποσοστό 20%71. Τά 18 βρέθηκαν μεμονωμένα72 ένώ τά 15 άποτελοΰν τμήμα 

ενός μικρού συνόλου73. 26 νομίσματα είναι από κράμα deniers tournois καί 

τά 5 χάλκινες εκδόσεις74. 'Αντιπροσωπεύουν τά κυριώτερα νομισματοκοπεία 

τής φραγκοκρατούμενης Ελλάδας 7 5, δπως αυτό τών Θηβών, τής 

Γλαρέντζας, τής Ναυπάκτου, τής Ύπατης καί τής "Αρτας, ένώ Ινας μικρός 

αριθμός άπό αυτά είναι είσηγμένα δυτικά νομίσματα76. 

Κάθε μία άπό τίς δύο κατηγορίες —μεμονωμένα νομίσματα καί θησαυ

ρός— έχει τό δικό της είδικό βάρος: ή προσφορά τής μελέτης τών θησαυρών 

στή νομισματική επιστήμη, Ιδιαίτερα τά τελευταία χρόνια, είναι γνωστή καί 

έχει πολλές φορές τονισθεί. Ωστόσο, ή εξέταση τών μεμονωμένων νομισμά

των, όταν αυτά προέρχονται άπό συγκεκριμένο χώρο, προσφέρουν συχνά 

καλύτερη μαρτυρία από άποψη νομισματικής διακίνησης γιά τή διαμόρφω

ση τής φυσιογνωμίας μιας δεδομένης θέσης σέ συγκεκριμένο χρονικό διά

στημα 7 7. 

Στην προκειμένη περίπτωση, πάντως, τά νομίσματα καί τών δύο κατη

γοριών άπό κοινού συνθέτουν τήν είκόνα τής νομισματικής κυκλοφορίας στή 

Θήβα κατά τήν Φραγκοκρατία. Είναι, βέβαια, σχετικά ολιγάριθμα όσα προ

έρχονται άπό τήν Άγια Τριάδα, γιά μιά πόλη πού θεωρείται Ιδρα νομισμα

τοκοπείου. 'Ανάλογα σέ αριθμό δμως, άν όχι λιγότερα είναι αυτά καί άπό 

άλλα οίκόπεδα τής πόλης78. Έάν τό φαινόμενο αναφερόταν μόνο στην 'Αγία 

70. D. M. METCALF, A Comment on the Circulation of Tornesia of Charles of 
Anjou and their Chronology, Νομισματικά Χρονικά 11,1992, 31 

71. Βλ. Πίνακας 1 καί Ια. 
72. Βλ. Πίνακας 7. 
73. Βλ. Πίνακας 6. 
74. Γιά τά δύο denaro από τά νομισματοκοπεία ττίς Messina καί τοΰ Brindisi, βλ. 

παρακάτω σ. 132 καί σημ. 102. 
75. Βλ. παρακάτω Πίνακας 5. 
76. Βλ. παρακάτω σ. 132 καί σημ. 102. 
77. D. Μ. METCALF, Three Hoards of Deniers Tournois from Frankish Greece, 

Quaderni Ticinesi. Numismatica e antichità classiche, Lugano 1995, 352-353. 
78. Στό Πολιτιστικό Κέντρο ταυτίσθηκαν μόνο 2 τεμάχια, βλ. ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, 

Θήβα. 
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Τριάδα, θά μπορούσε κανείς νά αναρωτηθεί έάν ή περιοχή αυτή, εξω άπό τήν 

Καδμεία, διατηροΰσε ακόμα, μετά τά μέσα τοΰ 13ου αίώνα καί έξης, τήν 

παλαιότερη ακμή καί δραστηριότητα της πού σχετιζόταν μέ τήν επεξεργασία 

τής μεταξάς7 9. 

Πρόσφατα υποστηρίχθηκε ότι, εκτός άπό τή Θήβα, θά πρέπει νά λει

τούργησε ενα δεύτερο νομισματοκοπείο, γιά λογαριασμό τοΰ δουκάτου, στην 

'Αθήνα8 0 ίσως καί ένα τρίτο στην Πελοπόννησο (Άργοναυπλία) 8 1 ή κάπου 

κοντά στους Δελφούς, στή βόρεια πλευρά τοΰ Κορινθιακού κόλπου 8 2 . Στίς 

περιπτώσεις αυτές βέβαια, τό όνομα τών «Θηβών» χαραγμένο στά νομίσμα

τα μόνο ώς εγγύηση τής πιστότητας καί φερεγγυότητας τής κοπής μπορεί νά 

εκληφθεί. 

'Ασφαλώς δέν είναι δυνατόν νά έξαχθοΰν τελικά συμπεράσματα γιά τά 

νομίσματα τής Λατινοκρατίας από τήν 'Αγία Τριάδα, τή στιγμή μάλιστα πού 

ή νομισματική έρευνα έχει εντείνει τά τελευταία χρόνια 8 3 τήν προσοχή της 

79. Ενδιαφέρον θά ήταν στην πορεία τής μελέτης, νά εκπονηθεί ένας Χάρτης-

Γράφημα, δπου θά υποδηλώνεται, σέ κάθε οίκόπεδο πού άνασκάφθηκε, ό αριθμός 

νομισμάτων κατά εποχή. Αυτό θά βοηθοΰσε στην προσπάθεια νά οριοθετηθεί ό 

οικιστικός Ιστός της πόλης καί νά εντοπισθούν διαχρονικά οί θέσεις ζωής καί άκμης 

της. 

80. METCALF, Crusades- 71· TOY ΙΔΙΟΥ, A Comment on the Circulation of 

Tornesia of Charles of Anjou, 36 καί TOY ΙΔΙΟΥ, Three Hoards of Deniers Tournois 

from Frankish Greece, 351. 

81. Α. ΤΖΑΜΑΛΗΣ, Ή πρώτη περίοδος τοΰ τορνεζίου. Νέα στοιχεία από ενα 

παλαιό εύρημα, Νομισματικά Χρονικά 9, 1990, 121. 

82. Βλ. METCALF, Crusades (1995), 270 κ. έ., κεφ. 22: Frankish Greece: deniers 

tournois. 

83. Γιά λεπτομερή καί εμπεριστατωμένη επανεξέταση τοΰ θησαυροΰ «Πανα

γίτσα Άκροχωρίου 1957», πού φυλάσσεται στό Νομισματικό Μουσείο καί έδωσε νέα 

στοιχεία, βλ. ΤΖΑΜΑΛΗΣ, Ή πρώτη περίοδος τοΰ τορνεζίου, 101-128, καί ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, 

Ή πρώτη περίοδος τοΰ τορνεζίου. Νέα στοιχεία από ένα παλαιό εύρημα. Μέρος Β ', 

Νομισματικά Χρονικά 10, 1991, 43-66, μέ δλη τή σχετική βιβλιογραφία. Επίσης 

METCALF, A Comment on the Circulation of Tornesia of Charles of Anjou, 27-32, καί 

Α. ΤΖΑΜΑΛΗΣ, Τό εύρημα τής Ήλιδος 1964, Νομισματικά Χρονικά 13, 1994, 65-84. 

Βλ. οπωσδήποτε καί D. Μ. METCALF, The Pylia Hoard: Deniers Tournois of Frankish 

Greece, American Numismatic Society. Museum Notes 17, 1971, 173-227, γιά πρώτη 

προσπάθεια αξιολόγησης δλων τών επιμέρους στοιχείων τών επιγραφών. Βλ. καί Μ. 

ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, Φραγκικό εύρημα Άττικής(;) 1967, Ad 31, 1976 (1980), Μελέται, 

325-351 καί πίν. 84-85. 
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οτήν εξέταση καί τήν αξιολόγηση μικρών τεχνοτροπικών διαφορών, τών 

μυστικών συμβόλων, τοΰ τρόπου τής χάραξης τών γραμμάτων καί τής απει

κόνισης τοΰ «πύργου», στοιχεία πού είναι δυνατόν νά μεταθέσουν τήν 

απόδοση κοπών άπό ηγεμόνα σέ ηγεμόνα, άπό νομισματοκοπείο σέ νομι

σματοκοπείο ή νά προτείνουν νέο84. Γεγονός πάντως είναι πώς ή κακή συχνά 

διατήρηση τών κακής, γενικά, ποιότητος νομισμάτων μέ συχνά βιαστική ή 

πρόχειρη σφράγιση δέν διευκολύνει τόν έλεγχο τών επιμέρους στοιχείων πού 

συνθέτουν τίς υποομάδες καί ποικιλίες τών τύπων. 

Ό μικρός θησαυρός τής Λατινοκρατίας βρέθηκε σέ υπόγειο λαξευτό 

θάλαμο στην περιοχή όπου, λόγω τών ειδικών κατασκευών, λεκανών κ.λ.π. 

πού ήρθαν στό φώς, τοποθετούνται άπό τήν άνασκαφέα τά εργαστήρια 

βαφής ή επεξεργασίας τών μεταξωτών υφασμάτων πού παράγονταν στή 

Θήβα85. Μαζί μέ τά νομίσματα, 15 deniers tournois καί 1 τεταρτηρό τοΰ 

Μανουήλ Α' Κομνηνού86, βρέθηκαν τρία πολύ χρησιμοποιημένα κεραμεικά 

μαγειρικά σκεύη. Ή είκόνα πού αποτύπωσε ή σκαπάνη μαρτυρεί αίφνίδια 

εγκατάλειψη τής θέσης δπου μαζί μέ τόν θησαυρό άνευρέθηκαν καί χρηστικά 

αντικείμενα. Τό γεγονός θά πρέπει νά συσχετισθεί μέ τήν παρουσία τής 

Καταλανικής Εταιρείας στην περιοχή. "Εχοντας διασπείρει τόν όλεθρο στον 

κατακερματισμένο κορμό τής βυζαντινής Ελλάδας, οί Καταλανοί 

ξεκινώντας άπό τήν Καλλίπολη, στή Θράκη, έφθασαν καί έδωσαν, τό 1311, 

στον Κηφισσό τήν τελική σύγκρουση μέ τους Φράγκους, σύγκρουση ή οποία 

επέφερε τή διάλυση τής βουργουνδικής ηγεμονίας τών de la Roche καί τήν 

ίδρυση τοΰ καταλανικοΰ «κράτους»87. 

Ό θησαυρός είναι τυπικό δείγμα παρόμοιων θησαυρών τής 

Φραγκοκρατίας άπό τόν ελλαδικό χώρο μέ κοπές άπό τέσσερα νομισματο

κοπεία: τών πριγκήπων τής 'Αχαΐας, τών de la Roche, τής Ναυπάκτου καί τής 

'Υπάτης88. Υπερτερούν τά προϊόντα τοΰ νομισματοκοπείου τών πριγκήπων 

84. Γιά ένα τρίτο νομισματοκοπείο τοΰ πριγκηπάτου στην Πάτρα έκτος τής 
Γλαρέντζας καί τής Κορίνθου, βλ. METCALF, Crusades (1995), 254 καί γιά άλλα νομι
σματοκοπεία τοΰ Δουκάτου βλ. παραπάνω σ. 121. 

85. Βλ. παραπάνω σ. 114 καί σημ 7. 
86. Γιά τήν ανάλυση τοΰ θησαυρού, βλ. πιό κάτω Παράρτημα. 
87. Χρύσα ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Λατινοκρατούμενη Έλλάδα-Βενετικές καί Γενουατικές 

κτήσεις. Ή ανατολική Στερεά, 'Ιστορία τοΰ 'Ελληνικού "Εθνους Θ', 255-256. 
88. Βλ. Πίνακας 6. 
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τής 'Αχαΐας —είναι ακριβώς διπλάσια άπό τά deniers τών de la Roche—, ένώ 

σταθερά τήν τρίτη θέση κρατεί τό νομισματοκοπείο τής Ναυπάκτου μέ τά 

deniers tournois πού έκοψε ό γιος τοΰ βασιλιά τής Νεαπόλεως, ô Philippe de 

Tarente, μετά τό γάμο του τό 1294 μέ τή Θάμαρ, θυγατέρα τοΰ δεσπότη τής 

'Ηπείρου, Νικηφόρου Α' (1271-1295). Τήν τέταρτη θέση καταλαμβάνει τό 

γειτονικό νομισματοκοπείο τής 'Υπάτης, μέ μία κοπή τοΰ σεβαστοκράτορα 

τής Μεγάλης Βλαχίας 'Ιωάννη Β "Αγγέλου-Κομνηνοΰ (1303-1318), τόν 

όποιο συγγενικοί δεσμοί (ώς ανήλικος κηδεμονευόταν μέχρι τό 1308 άπό τόν 

εξάδελφο του Guy II de la Roche τών Αθηνών) συνέδεαν μέ τόν οίκο τών de 

la Roche. Οί ίδιοι ηγεμόνες αντιπροσωπεύονται καί στά μεμονωμένα νομί

σματα. Ένα τεμάχιο άπό αυτά προέρχεται από τό νομισματοκοπείο τού 

δεσποτάτου τής Ηπείρου στην "Αρτα89. 

Τό ενδιαφέρον όμως τών μεμονωμένων νομισμάτων εντοπίζεται 

κυρίως στίς χάλκινες πρώιμες εκδόσεις πού ήρθαν στό φως, εκδόσεις οί 

οποίες συνήθως ανευρίσκονται κατ' αυτόν τόν τρόπο στίς ανασκαφές, δηλα

δή διάσπαρτες καί δχι σέ σύνολα-θησαυρούς. Οί χάλκινες εκδόσεις τών 

Φράγκων κυκλοφορούσαν παράλληλα μέ τά deniers tournois, σαφώς μεγαλύ

τερης αξίας καί καλύτερης δψης. Στίς περιπτώσεις άποθησαυρισμοΰ προτι-

μοΰνταν ασφαλώς τά δεύτερα. 'Απόδειξη δτι καί στό μικρό θησαυρό άπό τό 

ίδιο οΙκόπεδο δέν βρέθηκε κανένας χάλκινος όβολός ανάμεσα στά deniers. 

Στην 'Αγία Τριάδα βρέθηκαν τρεις χάλκινοι όβολοί τοΰ δουκάτου τών 

'Αθηνών μέ τήν αόριστη επιγραφή Dominus Athen90, δεδομένου δτι ό τίτλος 

Dux, θά εμφανισθεί στά νομίσματα αργότερα. 

"Αλλα δύο πρώιμα χάλκινα νομίσματα τών πριγκήπων τής Άχαΐας9ι 

προέρχονται, όπως δηλώνουν οί επιγραφές, από τήν Κόρινθο, δπου παράλ-

89. Βλ. Πίνακας 7. 

90. Πρβλ. ScHLUMBERGER, Numismatique de l'Orient latin, XII 31 καί σ. 337 (1 

τεμάχιο -άρ. 90 ΕΕ 93), XII, 30 καί σ. 337 (2 τεμάχια -αρ. 122, ΙΕ 55 καί άρ. 133 ΣτΕ2). 

Ό SCHLUMBERGER αποδίδει τά νομίσματα στον Guy Ι de la Roche (1225-1263). Βλ. καί 

METCALF, Crusades, 68, είκ. 22 άρ. 1 καί σ. 69, καί ΤΖΑΜΑΛΗΣ, Ή πρώτη περίοδος τοΰ 

τορνεζίου (ό*. π., σημ. 81), 119-120, σχ. ΣΤ, πίν. VI. Ό Τζαμαλής θεωρεί δτι ό Guy Ι 

δέν έκοψε νόμισμα καί δτι ή νομισματοκοπία τών de la Roche, δουκών τών Αθηνών, 

αρχίζει μέ τόν Guillaume Ι de la Roche στον οποίο καί αποδίδει τους τρείς όβολούς, 

κοπής ανάμεσα στό 1280 καί τό 1285. 

91. Πρβλ. SCHLUMBERGER, δ. π., XII, 7 καί σ. 313 (2 τεμάχια -άρ. 44, ΔΕ 20 καί 

άρ. 47 ΔΕ 33 άποκεκομμένο), Guillaume de Villehardouin. Βλ. καί METCALF, Crusades, 
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ληλα μέ τή Γλαρέντζα λειτούργησε νομισματοκοπείο τοΰ πριγκηπάτου. Τό 

νομισματοκοπείο αυτό ήταν αρχαιότερο, άφοΰ έκεΐ κόπηκαν γύρω στά μέσα 

τοΰ 13ου αίώνα ot πρώτες χάλκινες εκδόσεις. 'Αξίζει νά σημειωθεί ότι στην 

οπίσθια δψη είναι χαραγμένος σχηματικά ô 'Ακροκόρινθος καί στην εμπρό

σθια μαρτυρεΐται δτι οί ηγεμόνες τής 'Αχαΐας έφεραν ήδη άπό τίς πρώτες 

τους κοπές τόν τίτλο τοΰ πρίγκηπα. 

'Εκτός τών χάλκινων κοπών, στά μεμονωμένα νομίσματα περιλαμβά

νονται deniers tournois καί συγκεκριμένα κοπές τών πριγκήπων τής 

Αχαΐας« καί τών δουκών τών 'Αθηνών93. Τελευταίο χρονολογικά άπ' όλα τά 

deniers είναι ή ενδιαφέρουσα έκδοση τοΰ 'Ιωάννη Β'Orsini (1323-1335), 

δεσπότη τής 'Ηπείρου, πού πραγματοποιήθηκε στην Άρτα, πρωτεύουσα τοΰ 

δεσποτάτου, γεγονός πού δηλώνεται στό νόμισμα μέ τήν επιγραφή: DE 

ARTA CASTRU94. Ή θεωρούμενη αρχικά άπό τόν Σπ. Λάμπρο95 καί τόν G. 

Schlumberger96 «σπανιότης» τών νομισμάτων αυτών τείνει νά αναθεωρηθεί, 

μετά τήν πρόσφατη έρευνα97 μέ υλικό, θησαυρούς κυρίως άπό τό δεσποτάτο 

68, είκ. 22, αρ. 9 καί σ. 67, καί ΤΖΑΜΑΛΗΣ, Ή πρώτη περίοδος τοΰ τορνεζίου. Μέρος 
Β , 44-45. 

92. Guillaume de Villehardouin (άρ. 113, IE 30) φθαρμένο, επιγραφή G PRINCEPS 

-Philippe de Tarente (άρ. 116, IE 44)· πρβλ. SCHLUMBERGER, δ. π., 317 καί γιά τόν τύπο 
πίν. XII, 21: + PhSPAchTARvDR, =D. CLARENCIA; 

93. Guillaume I de la Roche (άρ. 88, ΔΕ 105) κατά SCHLUMBERGER, δ. π., 340, 
XIII, 2, Guy II de la Roche κατά ΤΖΑΜΑΛΗ, Ή πρώτη περίοδος τοΰ τορνεζίου, 116-
118: + G DVXATENIS/+ ΤΗΕΒΕ; CIVIS. 

Guillaume Ι de la Roche (άρ. 25, ΖΕ 2) κατά SCHLUMBERGER, δ. π., Guy Π de 
la Roche κατά ΤΖΑΜΑΛΗ δ. π.: +; G· DUX; ATENES/+ ΤΗΕΒΕ CIVIS; 

Guy II de la Roche (αρ. 200, ΙΣΤΕ 8)· Βλ. γιά τόν τύπο SCHLUMBERGER, δ. π., 
340, XIII, 9: +; GVT DUX; ATENES-/+; ThEBANICIVIS · Κάτω από τόν πύργο: 
•αστέρι. 

94. Πρβλ. SCHLUMBERGER, δ. π., πιν. XIII, 16, καί σ. 374-375 (αρ. 21, BE 86) 
κακώς διατηρημένο. 

95. Σπ. ΛΆΜΠΡΟΣ, 'Ανέκδοτα νομίσματα καί μολυβδόβουλλα τών κατά τους 
μέσους αΙώνας δυναστών τής 'Ελλάδος, 'Αθήνα 1880,13, 

96. Βλ. SCHLUMBERGER, δ. π., 374. 

97. Μίνα ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, Συμβολή στην έρευνα τής κυκλοφορίας μεσαιω
νικών νομισμάτων στό Δεσποτάτο τής 'Ηπείρου (1204-1449), Πρακτικά Διεθνούς 
Συμποσίου γιά τό Δεσποτάτο τής Ηπείρου. Άρτα 27-31 Μαΐου 1990, Άρτα 1992, 
125-161. 
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τής Ηπείρου, αλλά καί μέ στοιχεία από τόν θησαυρό 'Ηλείας 1964 (ταυτί

σθηκαν 39 τεμάχια)98. 

Νομίσματα τοΰ Orsini δύσκολα κυκλοφόρησαν μακρυά άπό τό δεσπο

τάτο99. ΟΙ «ανατολικότεροι» θησαυροί στους οποίους εντοπίσθηκαν deniers 

αύτοΰ τοΰ νομισματοκοπείου είναι ot: Δελφοί 1894 (cotée Β), Δελφοί 1894 

(cotée Α), 'Αταλάντη 1940. Τά ευρήματα αυτά υποδηλώνουν δτι οί συναλ

λασσόμενοι στίς ευρύτερες περιοχές επικράτειας τών πριγκήπων τής 

'Αχαΐας καί τών δουκών τών 'Αθηνών προτιμούσαν τά καλύτερης ποιότητας 

deniers tournois τών τοπικών νομισματοκοπείων άπό εκείνα τοΰ δεσποτάτου 

τής Ηπείρου. Ή διοχέτευση πάντως νομισμάτων άπό τήν "Αρτα σέ περιοχές 

έκτος τοΰ έλλαδικοΰ χώρου, δπως τή Βουλγαρία, «διά τής οδού τοΰ εμπορί

ου»1 0 0 είναι ένα ελκυστικό θέμα γιά έρευνα. 

Τέλος ή ανεύρεση σέ ελλαδικά εδάφη «είσηγμένων» κατά τόν 13ο αίώνα 

δυτικών νομισμάτων, τόσο γαλλικών deniers δσο καί άλλων υποδιαιρέσεων, 

είναι ένα φαινόμενο δχι σπάνιο. ΕΙδικώτερα γαλλικά deniers tournois (βασι

λικά ή ηγεμόνων) προερχόμενα άπό διάφορα νομισματοκοπεία διακινήθη

καν στή φραγκοκρατούμενη Ελλάδα κυρίως πρίν τήν έναρξη κοπής, στά 

τέλη τής δεκαετίας τοΰ 1260101, τών ελλαδικών deniers καί εμπλούτισαν διά

φορους θησαυρούς. Στην 'Αγία Τριάδα συγκεκριμένα ταυτίσθηκαν τρία δυτι

κά νομίσματα102. Σκόπιμο κρίνεται νά αναφερθούν από γειτονικές περιοχές 

98. ΤΖΑΜΑΛΗΣ, 'Ηλεία, 13, 72-73. 
99. Βλ. ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, Συμβολή στην έρευνα της κυκλοφορίας μεσαιωνικών 

νομισμάτων στό Δεσποτάτο τής 'Ηπείρου, 159, πιν. VIII. 
100. Jordanka JURUKOVA, Monnaies de souverains féodaux latins en Grèce 

trouvées en Rhodope, Recueil du Rhodope Ι, Σόφια 1965,219-227. 
101. METCALF, South-Eastern, 243 καί 247 κ. έ.· ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Crusades, 70 καί 

ΤΖΑΜΑΛΗΣ, Ή πρώτη περίοδος τοΰ τορνεζίου. Μέρος Β ', 47-48. 
102. -Alphonse de Poitiers (άρ. Κατ. 117, ΙΕ 45): POEY D'AVANT, Monnaies 

féodales de France, Παρίσι 1858-1862, αρ. 2583. 
-Denaro τοΰ Charles I d'Anjou, ώς βασιλέα τής Σικελίας 1266-1282 (άρ. Κατ. 

48, ΔΕ 46): R. SPAHR, Le Monete Siciliane dai Bizantini a Carlo I d'Angiò (582-1282), 
Ζυρίχη 1976,233, άρ. 40 καί 

-Denaro τοΰ Ιδίου ηγεμόνα: δ. π., άρ. 41 (άρ. Κατ. 71, ΔΙ Ε29). 



ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΗΒΑ 133 

ό ανάλογος θησαυρός άπό τόν "Αρειο Πάγο "Αθηνών 1963103 καί αυτός άπό 

τή Σαλαμίνα 1987104 μέ είσηγμένα deniers πού άνέσκαψε ό Δημ. Παλλάς. 

Παράλληλα, ενδιαφέρον εγείρει τό μοναδικό, έστω καί αρκετά φθαρμέ

νο, τραχύ τοΰ Άνδρονίκου Β ' Παλαιολόγου (1282-1328)105, πού χρονολο

γείται στό μεταίχμιο τοΰ 13ου προς τόν 14ο αίώνα. Η παρουσία του υπεν

θυμίζει τήν ύστατη προσπάθεια τών Παλαιολόγων γιά διάσωση τοΰ βυζαντι

νού κράτους. 

Ή παρουσία βενετικών κοπών αναμενόταν μεγαλύτερη, λαμβανομένης 

υπόψη τής μεθοδικής, επίμονης καί αθόρυβης οίκονομικής διείσδυσης τής 

Γαληνότατης στά εδάφη τής αυτοκρατορίας. 01 Βενετοί, δπως είναι γνωστό, 

δέν επεδίωξαν τήν ίδρυση άποικιακοΰ κράτους στους κόλπους τής 

Ρωμανίας· ενδιαφέρονταν έν τούτοις γιά καίριες, παράλιες καί νησιωτικές 

κυρίως θέσεις-κλειδιά ή γιά πόλεις μέ έντονη εμπορική ζωή. Φυσικό ήταν τό 

ενδιαφέρον τους νά στραφεί καί στή Θήβα106, πόλη ηπειρωτική μέν αλλά μέ 

πρόσβαση άπό γειτονικά λιμάνια, δπως τής Χαλκίδας, δπου ή βενετική 

παρουσία ήταν δεδομένη, καί τής Λιβαδόστρας στον Κορινθιακό107. 

Όμως στή Θήβα δέν βρέθηκε στίς έν εξελίξει ανασκαφές ούτε ένα 

άργυρο βενετικό grosso, νόμισμα δυνατό καί δημοφιλέστατο πού κυκλοφό

ρησε σ' δλο τόν ελλαδικό χώρο κατά τόν 13ο αίώνα, δπως κατέδειξε τουλά-

103. Μ. METCALF, Frankish Petty Currency from Areopagus at Athens, Hesperia 
34, 1965, 203-223. 

104. Μίνα ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, θησαυρός Σαλαμίνας 1987, (περιλαμβάνεται στό 
άρθρο, Έρευνες στή Σαλαμίνα ύπό Δημητρίου Πάλλα), ΠΑΕ1987 (1991), 41-43. 

105. Πρβλ. S. BENDALL - P. J. DONALD, The Later Palaeologan Coinage, Baldwin 
(Gr. Britain) 1979,210, άρ. 10. 

106. "Ηδη στό χρυσόβουλλο τοΰ 1082 (ή 1084) τοΰ 'Αλεξίου Α ' Κομνηνοΰ προς 
τους Βενετούς, αναφέρεται καί ή Θήβα, βλ. ΣΑΒΒΊΔΗΣ, Βυζαντινή Θήβα (δ. π., σημ. 
19), 42. 

107. "Η Rive d'Ostre, δπως τήν ονόμαζαν οί Φράγκοι (W. MILLER, 'Ιστορία τής 
φραγκοκρατίας στην 'Ελλάδα (1204-1566), έλλ. μτφρ. Άγγ. Φουριώτη, 'Αθήνα 1990, 
110), Ripadostro (Α. BON, Forteresses médiévales de la Grèce centrale, BCH 61,1937, 
187), Λιβαδόστρο ή portus Sithines (ΜΑΛΤΕΖΟΥ, ό*. π., σημ. 87, 258). Γιά τή σταθερή 
χρήση αυτού τοΰ λιμανιοΰ καί από Ραγουζαίους, βλ. Αίκατερίνη ΑΡΙΣΤΕΊΔΟΥ, Οί 
εμπορικές σχέσεις Ραγούζας-Βοιωτίας, Πρακτικά Α 'Συνεδρίου Βοιωτικών Μελετών 
(<5. π., σημ. 40), 625-638 καί Γενεβιέβη ΜΗΤΣΟΥ-TALON, Τό Κάστρο τής Θήβας καί ή 
Βοιωτία κατά τήν πρώτη περίοδο τής Φραγκοκρατίας 1204-1311, Πρακτικά 
Α 'Συνεδρίου Βοιωτικών Μελετών, 670. 
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χιστον πρόσφατη έρευνα1 0 8. Ούτε έξ άλλου εντοπίσθηκαν χρυσές εκδόσεις, 

όπως βενετικά ducati ή florini, άλλα καί βυζαντινά ύπέρπυρα, νομίσματα 

Ισχυρά, πού χρησιμοποιούσαν οί Βενετοί1 0 9. Βέβαια ή πιθανότητα ανεύρεσης 

«σκληρών» νομισμάτων, κυρίως μεμονωμένων, είναι φαινόμενο σπανιότερο 

άπό τόν εντοπισμό εκδόσεων μικρότερης ανταλλακτικής αξίας, νομισμάτων 

πού καλύπτουν καθημερινές συναλλαγές, καθώς τά μεγαλύτερης αξίας νομί

σματα κρύπτονταν επιμελώς καί προτιμούνταν γιά αποταμίευση. Στή Θήβα 

δμως θά είχε λόγους νά διακινηθεί, ούτως ή άλλως, καί «σκληρό» νόμισμα. 

Ή εμφάνιση στή Θήβα βενετικών εκδόσεων, συγκεκριμένα τών ελαφρών 

αργυρών soldini, τοποθετείται γύρω στά μέσα τοΰ 14ου αίώνα διότι ή κοπή 

τους εγκαινιάσθηκε άπό τή Βενετία στά 1334 έπί ηγεμονίας τού δόγη 

Fransisco Dandolo (1329-1339). Στην 'Αγία Τριάδα δέν εντοπίσθηκαν soldini· 

όσα βρέθηκαν στή Θήβα προέρχονται από άλλες θέσεις καί συνθέτουν δύο 

θησαυρούς: τό μικρό σύνολο τοΰ 1990 άπό τό οίκόπεδο Τζουμάνη, ΝΔ τής 

Καδμείας, κοντά στό λόφο τοΰ Ίσμηνίου 'Απόλλωνα1 1 0, καί τόν θησαυρό 

άπό τό γειτονικό Καπαρέλλι, δπου ταυτίσθηκαν 71 soldini μαζί μέ 53 deniers 

tournois1 1 1. 

108. Μίνα ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, Συμβολή στην κυκλοφορία βενετικών grossi Ι Γ -

ΙΔ ' αί. στον Ελλαδικό χώρο. Μέ αφορμή ένα θησαυρό, Αρχαιολογικά ΆνάΑεκΓα έξ 

'Αθηνών 21, 1988,178-179. 

109. Μ. BALARD, Monete bizantine e monete occidentali a Bizanzio dal XII al XV 

secolo, στό: La Cultura Bizantina. Oggeti e Messagio, Ρώμη 1986, 243. Βλ. καί Γ. 

ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Ή νομισματική αγορά κατά τή Λατινοκρατία (13ος-15ος αί.), Μνήμη Δ. 

Α. Ζακυθηνοϋ Β ' (^Σύμμεικτα 9,1994), 265-278 καί είδικότερα 270-275. 

110. Θησαυρός Θήβας 1990 (οίκόπεδο Τζουμάνη), αδημοσίευτος: Άρ. 1. Denier 

tournois τοΰ Guy II de la Roche (SCHLUMBERGER, Numismatique de l'Orient Latin, 

XIII, 9)· άρ. 2-3. Soldini τοΰ Francesco Dandolo (Ν. PAPADOPOLI. Le Monete di Venezia 

Ι, Βενετία 1919, πίν. IX, 14)· άρ. 4. Soldino τοΰ Andrea Dandolo (1343-1354) 

(PAPADOPOLI, δ. π., πίν. IX, 10). 

111. Θησαυρός Καπαρέλλι 1927: D. Η. Cox, The Caparelli hoard, Νέα Υόρκη 

1930- βλ. καί METCALF, The Currency of Deniers Tournois in Frankish Greece (δ. π., 

σημ. 68), θησαυρός Q. Βλ. καί METCALF, Crusades (Hoards), άρ. 146. Γιά θησαυρούς 

μέ παρόμοια σύνθεση από τόν ελλαδικό χώρο, βλ. ενδεικτικά ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, 

Συμβολή στην έρευνα τής κυκλοφορίας μεσαιωνικών νομισμάτων στό Δεσποτάτο της 

Ηπείρου, 129 καί πίνακας II. 
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Ή βενετική παρουσία στην 'Αγία Τριάδα υποδηλώνεται στά τέλη τοΰ 

Μου αίώνα μέ τέσσερα μόνο torneselli, τρία τοΰ Marco Corner ( 1365 -1368) ' ' 2 

καί Ινα τοΰ Andrea Contarmi (1368-1382)113, δημοφιλέστατα επίσης άπό 

κράμα νομίσματα σ' δλο τό "Αρχιπέλαγος, τήν κοπή τών οποίων εγκαινίασαν 

στά 1353 οί Βενετοί γιά χρήση είδικά στην 'Ανατολή114. 'Ανάλογη σέ γενικές 

γραμμές είναι ή παρουσία τών torneselli καί σέ άλλα οίκόπεδα τής Θήβας 

μέχρι τώρα115. 

Έτσι άπό νομισματική άποψη, ένώ ή μετάβαση άπό τόν 13ο στον 14ο 

αίώνα καλύπτεται από τίς φραγκικές εκδόσεις, σέ περιορισμένο αριθμό καί 

αυτές σέ σχέση μέ τήν περιοχή, τήν ίδια χρονική στιγμή ή βενετική παρουσία 

στην πόλη είναι ανύπαρκτη καί, ούτως ή άλλως, ίσχνή στην πορεία τοΰ Μου 

αίώνα, τόσο στην 'Αγία Τριάδα δσο γενικά καί σέ άλλα οίκόπεδα116. Ωστόσο, 

ή Θήβα παρέμενε καί μετά τή νορμανδική είσβολή τοΰ 1147 μιά πολυάνθρω

πη καί πλούσια πόλη1 1 7 καί οί Βενετοί δχι μόνο ασκούσαν εκεί εμπορικές 

συναλλαγές, πού σχετίζονταν κυρίως μέ βαμβάκι καί μεταξωτά υφάσματα, 

112. Βλ. PAPADOPOLI, Le Monete di Venezia IH, 204 [XII, 8]. 

113. Ό.π.,217,ΧΙΙ. 14. 

114. A. STAHL, The Venetian tornesello. Medieval Colonial Coinage, American 

Numismatic Society. Numismatic Notes and Monographs 163, Νέα Υόρκη 1985. 

115. Στό Πολιτιστικό Κέντρο, ανάμεσα στά torneselli εντοπίσθηκε καί μικρό 

σύνολο-θησαυρός μέ χρονολογία απόκρυψης τό τελευταίο τέταρτο τοΰ 14ου αίώνα· 

βλ. ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, Θήβα. 

116. Σέ σχέση μέ τήν παρουσία «δυτικών» νομισμάτων στή Θήβα, μνημονεύεται 

καί ό θησαυρός «Θήβα 1985» πού διασκορπίσθηκε. Περιείχε 500 περίπου νομίσματα 

«είσηγμένα», τοΰ τέλους τοΰ 13ου αί. καί τών άρχων τοΰ Μου αίώνα, καί θεωρείται 

«traveller's hoard»· βλ. Α. ΤΖΑΜΑΛΗΣ, Γα νομίσματα τής φραγκοκρατίας 1184-1566, 

'Αθήνα 1981, 94, πίνακας Ε, δπου περιγράφονται τά τέσσερα διασωθέντα: «Salute» 

Καρόλου Β'τής Νεαπόλεως (1285-1309) καί Σικελίας (1285-1302), «Gigliato» 

Καρόλου Β', «Giliato» τοΰ πάπα 'Ιωάννη KB (1316-1334), «Pierreale» Πέτρου 

Γ ' τής Άραγωνίας (1276-1285) καί Α ' της Σικελίας (1282-1285). Γιά τόν θησαυρό, βλ. 

Δρ. ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ, Μέ αφορμή διασκορπισμένο εύρημα Θηβών μεσαιωνικών 

νομισμάτων (θησαυροί πού χάνονται), Πρακτικά Α ' Διεθνούς Συνεδρίου Βοιωτικών 

Μελετών, 591-597. Γιά ανάλογη βενετική «σιωπή» στην Κόρινθο, μετά τήν άφιξη τών 

Καταλανών στην περιοχή, βλ. ενδεικτικά τίς συστηματικές αναφορές τοΰ Or. ZERVOS, 

Appendix: Coins, στους τελευταίους τόμους τοΰ περιοδικού Hesperia. Ευχαριστώ τόν 

συνάδελφο Όρ. Ζερβό γιά τήν πρόθυμη συζήτηση τοΰ θέματος. 

117. Βλ. παραπάνω σ. 121 καί ΚΟΙΛΑΚΟΥ, Οί Εβραίοι της Θήβας (δ. π., σημ. 

43), σημ. 41. 
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αλλά είχαν δημιουργήσει καί άνθοΰσα παροικία118. Μέχρι τά τέλη τοΰ 12ου 

αίώνα οί Βενετοί είχαν εξασφαλίσει πολλά προνόμια καί δασμολογικές 

ελαφρύνσεις στό «Όριον Θηβών καί Ευρίπου» καί γι' αυτό εύστοχα ώνόμα-

σε ό Thiriet τήν εποχή αυτή «âge d'or» γιά τους Βενετούς119. Ή Μ. Χαιρέτη 

επεσήμανε στό έργο τών Morozzo della Rocca καί Lombardo, είκοσι τρία 

έγγραφα εμπορικού περιεχομένου πού χρονολογούνται από τόν 1 Ιον αίώνα 

καί έξης καί αφορούν σχέσεις τών Βενετών μέ τή Θήβα120. Περισσότεροι από 

εξήντα έμποροι αναφέρονται στά έγγραφα δτι διακινούσαν προϊόντα στή 

Θήβα. Τό τελευταίο μάλιστα από τά έγγραφα αυτά, τοΰ 1256, επιβεβαιώνει 

ότι ή σχέση συνεχίσθηκε καί μέχρι τά μέσα τοΰ 13ου αίώνα, κατά τή διάρκεια 

τού οποίου, βενετοί έμποροι μέ έδρα τή Θήβα κυκλοφορούσαν στά 

Κατωτικά, δηλαδή στην περιοχή νοτίως τών Θερμοπυλών121. 

Όμως, ή παρουσία τών Καταλανών στην περιοχή, άπό τίς αρχές τοΰ 

14ου αίώνα, ήταν καθοριστική: μετά τή μάχη τοΰ Κηφισού, τό 1311, οί 

Καταλανοί κατέλυσαν τή βουργουνδική ηγεμονία καί ίδρυσαν τό δικό τους 

κράτος, σηματοδοτώντας καί τό τέλος τής Λατινοκρατίας. Τό στρατοκρατι

κό καθεστώς τών Καταλανών έπληξε δλη τήν περιοχή122. Ή ίδια ή Θήβα, πού 

ορίσθηκε πρωτεύουσα τους, λεηλατήθηκε άγρια καί μετά τό 1314 τό κάστρο 

118. Γιά τίς αντιρρήσεις τοΰ Μ. ANGOLD, The Byzantine empire, 1025-1204, 
Λονδίνο-Νέα 'Υόρκη 1984,198-199, σχετικά μέ τό άν πράγματι οί Βενετοί ενδιαφέρ
θηκαν Ιδιαίτερα γιά τή μέταξα, θέση πού τίθεται σέ μεγάλη αμφισβήτηση, βλ. σχόλια 
ΣΑΒΒΊΔΗΣ, Βυζαντινή Θήβα (δ. π., σημ. 19), 42 σημ. 43· Vera HROCHOVA. Le commerce 
vénitien et les changements dans l'importance des centres de commerce en Grèce du 13e 
au 15e siècles, Studi Veneziani 9,1967,18-23- ΛΑΪΟΥ, δ. π., σημ. 43· καί D. JACOBY, Silk 
production in the Frankish Péloponnèse, στό: Χάρις Α. ΚΑΛΛΙΓΆ (έπιμ.), «Περιηγητές 
καί αξιωματούχοι στην Πελοπόννησο, Περιγραφές-Άναφορές-Στατιστικές» 
Δ 'Συμπόσιο 'Ιστορίας καί Τέχνης, 26-28 Ιουλίου 1991, προς τιμήν τού St Steven 
Runciman, Μονεμβασία 1994,41-61. 

119. F. THIRIET, La Romanie Vénitienne au Moyen-Age, Παρίσι 1959,39. Πρβλ. 
ΣΑΒΒΊΔΗΣ, Ô". π., 42. 

120. Μαρία ΧΑΙΡΕΤΗ, Βενετοί έμποροι στή Θήβα από τόν ΙΑ ' αίώνα, Πρακτικά 
Α 'Διεθνούς Συνεδρίου Βοιωτικών Μελετών (δ. π., σημ. 40), 577-589. Πρβλ. R. 
MOROZZO DELLA ROCCA-Α. LOMBARDO, Documenti del Commercio Veneziano nei 
secoli XI-XIII, τόμ. I-П, Τορίνο 1940. 

121. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, δ. π., 255. Την κυρία Χ. Μαλτέζου ευχαριστώ γιά τήν πρόθυ
μη συζήτηση καί γιά βιβλιογραφικές επισημάνσεις. 

122. Ό π., 255-258. 
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καταστράφηκε. Ή δραστηριότητα τής υφαντουργίας οπισθοχωρεί. Στά μέσα 

τοΰ 14ου αίώνα, οί Θηβαίοι «περιέπεσαν είς δουλείαν έσχάτην»123. Οί 

Καταλανοί καταφέρθηκαν καί εναντίον τών Βενετών. Τήν εγκατάσταση τών 

Καταλανών ακολουθεί συρρίκνωση τής οίκονομικής δραστηριότητας, άλλω

στε καί οί πληροφορίες από τίς πηγές σχετικά με τήν εμπορική καί τήν 

οίκονομική κίνηση άπό τίς αρχές τοΰ 14ου αίώνα καί ύστερα είναι περιορι

σμένες. Στό γεγονός αυτό θά πρέπει νά αποδοθεί καί ή Ισχνή κυκλοφορία 

βενετικών torneselli τοΰ 14ου αίώνα στή Θήβα. Τά νομίσματα αυτά κυκλο

φόρησαν ευρύτατα σέ άλλες περιοχές τοΰ ελλαδικού χώρου, συγκροτώντας 

μάλιστα θησαυρούς μέ Ικανό αριθμό τεμαχίων, πολλοί άπό τους οποίους 

φυλάσσονται στό Νομισματικό Μουσείο καί ορισμένοι έχουν ήδη δημοσιευ

θεί. 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

- ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, Θήβα: Μίνα ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, Θήβα: 6ος- 15ος αίώνας. Ή 

νομισματική μαρτυρία από τήν ανασκαφή στό Πολιτιστικό Κέντρο, Πρακτικά 

Γ 'Διεθνούς Συνεδρίου Βοιωτικών Μελετών. 4-8 Σεπτεμβρίου 1996 (ύπό εκτύπωση). 

- DOC: Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and 

in the Whittemore Collection I, by A. R. BELLINGER, Washington 1966, II-III by Ph. 

GRIERSON, Washington 1968,1973. 

- HENDY, Coinage: M. F. HENDY, Coinage and Money in the Byzantine Empire 

(1081-1261), Washington 1969. 

- METCALF, South-Eastem: D. M. METCALF, Coinage in South-Eastem Europe 

(820-1396), Λονδίνο 1979. 

- METCALF, Crusades: D. M. METCALF, Coinage of the Crusades and the Latin East 

in theAshmolean Museum Oxford, Λονδίνο 1983. 

- METCALF: Crusades (1995): D. Μ. METCALF, Coinage of the Crusades and the 

Latin East in the Ashmolean Museum Oxford. 2nd edition, thoroughly revised and 

enlarged, Λονδίνο 1995. 

123. "Ο. π., 257. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 'Ανάλυση θησαυροΰ 

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1987 ('Αγία Τριάδα) (Ν. M. ΒΕ-). 

«Μισό τεταρτηρά» 

1. (Ν. Μ. 5/1993) Μανουήλ Α' Κομνηνός, (1143-1180) 
Πρβλ. HENDY, Coinage, πιν. 18, 1-2. (N.M. 5/1993) 

Deniers tournois: Πρίγκηπες'Αχαΐας 

2. Guillaume de Villehardouin (1245-1278) 
0,71 γρ. SCHLUMBERGER 313-314, XI, 12, γιά τόν τύπο (NM 6/1993) 
+ GPRINCEACh; +*CLARENTIA· 

3. Charles II d'Anjou (1285-1282) κατά Schlumberger. Charles I (1278-1285) σύμφωνα 
μέ νεώτερους μελετητές: ΤΖΑΜΑΛΗΣ, Νομισματικά Χρονικά 9, 114-115 καί 
METCALF, Νομισματικά Χρονικά 10, 33-37. 
0,71 γρ. δ.π. 315, XII, 17 γιά τόν τύπο (Ν. Μ. 7/1993) 
+-K-R;PRINCAACh +a DES CLA...NTIAÏ 

4. Τό ίδιο 

0,68 γρ. δ.π. 315, XII, 17 γιά τόν τύπο (Ν. Μ. 18/1993) 

+ K R P R I N C * A C h +5 DEï CLARENTIAï 

5. Florent d'Hainaut, 1289-1297 
0.71 γρ. δ.π. 315-316, XII, 18 γιά τόν τύπο (Ν. Μ. 8/1993) 

+FLORENSPACh; +DECLARENCIA1 

6. Florent d'Hainaut (1289-1297) 
0.80 γρ. δ.π. 315-316, XII, 18 γιά τόν τύπο (Ν. Μ. 9/1993) 
+ FLORENSPACh; + D ' .CLARENCIA* 

7. Isabelle de Villehardouin (1297-1301) 

0.73 γρ. δ.π. 316, XII, 19 γιά τόν τύπο (Ν. Μ. 9/1993) 

+ YSABELLA-P... +;DE.. . ARENCIA* 

8. Philippe de Savoie (1301-1307) 
0.63 γρ. δ.π. 316-317, XII, 20 γιά τόν τύπο (Ν. Μ. 11/1993) 

+;PhsD:SAB-P-AChE; +« DECLARENCIA; 
Κάτω από τό ναό αστέρι 
Άρ. καί δεξ. τού ναού, στιγμή; 
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9. Philippe de Savoie (1301-1307) 
0.67 γρ. δ.π. 316-317, XII, (Ν. Μ. 11/1993) 
+;BP-AChE; +DECLARENCIA 

Νομισματοκοπείο Ναυπάκτου 

10. Philippe de Tarente, μετά τό 1294 

0.56 γρ. δ.π. 388, XIII, 20 γιά τόν τύπο (Ν. Μ. 12/1993) 

+...TAR DESP... +;NEPANTICIVIS; 

11. Philippe de Tarente, μετά τό 1294 

0.57 γρ. δ.π. 388, XIII, 20 γιά τόν τύπο (Ν. Μ. 13/1993) 
+...S-TAR DESP... +ϊ NEPANTICIVIS· ή ρόδακας 

Κάτω άπό τόν πύργο, αστέρι; 

Δούκες 'Αθηνών 

12. Guillaume Ι de la Roche (1280-1287) κατά Schlumberger. Guy II de la Roche κατά 

ΤΖΑΜΑΛΗ, Νομισματικά Χρονικά 9,116, GR 105 Βλ. καί METCALF, Crusades, 74 

Al. 

0.53 γρ. δ.π. 338, XIII, 2 γιά τόν τύπο (Ν. Μ. 14/1993) 

+·· G= DUX;АТЕИ ES= + : ThEBB CMS·· 

13. Guy II de la Roche (1294-1308) 
0.54 γρ. δ.π. 340, XIII, 9 γιά τόν τύπο (Ν. Μ. 15/1993) 
+;GUIDUXXAT6NeS +ThEBAHICIVIS· 

Κάτω από τόν πύργο, αστέρι 

14. Guy II de la Roche, (1294-1308) 

0.80 γρ. δ.π. 340, XIII, 9 γιά τόν τύπο (Ν. Μ. 16/1993) 

+;G; VI;DUX; ΑΤ6 Η6 S +ThEBAHICIVIS; 
Κάτω από τόν πύργο, αστέρι 

15. Guy II de la Roche (1294-1308) 
0.68 γρ. δ.π. 340, XIII, 9 γιά τόν τύπο (Ν. Μ. 17/1993) 
+;G;VI;DUX;ATeHeS +ThEBAHICIVIS; 

Κάτω από τόν πύργο, αστέρι ή ρόδακας 

Σεβαστοκράτωρ Μεγάλης Βλαχίας 

16. Ιωάννης Β' Άγγελος Κομνηνός (1303-1318) 

0.47 γρ. δ.π. 382-383, XIII, 18 γιά τόν τύπο (Ν. Μ. 20/1993) 

+; ANGELUS· S AB;C; +;DELLAPATRA 

στό τέλος Ρ ή L, ατελές λόγω φθοράς 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΘΗΒΑ 9ος/10ος - 14ος αιώνας 

'Ανασκαφή Αγίας Τριάδας 

9oc-10oc 

τέλη ΙΟου-Που 

Π oc 

τέλη Που-άοχές 12ου 

12ος 
12ος 
120C 

13ος 
13ος 
Пое 

13ος- àoxéc 14ου 

τέλη 13ου -αρχές 14ου 

14ος 

Λέων ζ' 

ανώνυμα βυξαντινά 

Νικηφόοος Γ' Βοτανειά^ 

'ΑλέΕιος Α' Κομνηνός 

"Ιωάννης Β' Κομνηνός 
MowuU Α' Κομνηνός 
Ίσαάκιοζ Β' "Αγγέλου 

«πιστές» απομιμήσεις 
«λατινικές» απομιμήσεις 
δυτικά «είσηναένα» 

Φοανκοκοατια 

'Ανδρόνικος Β' 
ПсДшоХоуос 

Βενετοκρατιβ 

886-912 

976Ì.H092 

1078-1081 

1092-1118 

1118-1143 
1143-1185 
1185-1195 

1204 κ έ 
1204 κ. έ 
μετά τό 1250 

e 1250-1335 

1282-1328 

1365-1382 

1% 

6% 

6% 

8% 

1% 
23% 

1% 

2% 
27% 
2% 

20% 

> 1% 

>2% 

2 τεμάχια 

10 τεμάχια 

10 τεμάχια 

13 τεμάχια 

2 τεμάχια 
37 τεμάχια 
2 τεμάχια 

3 τεμάχια 
44 τεμάχια 
3 τεμάχια 

33 τεμάχια 

1 τεμάχιο 

4 τεμάχια 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΘΗΒΑ:'Αγία Τριάδα 

47% 

βυζαντινά νεύματα 

53% 

μή βυζαντινά νομίσματα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΘΗΒΑ: 'Αγία Τριάδα 

Τεταρτηρά Κομνηνών καί 'Αγγέλων 

8% 

'Αλέξιος 

1% 

'Ιωάννης 

23% 

Μανουήλ 

1% 

Ίσαάκιος 

33% 

ΣΥΝΟΛΟ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Θήβα: Αγία Τριάδα 

«Λατινικές απομιμήσεις» μικροΰ μεγέθους 

19 τεμ. 

Α 

5 τεμ. 

Β 

2 τεμ. 

D 

1 τεμ. 

Ε 

1 τεμ. 

F 

Σημ.: Καταμετρήθηκαν επίσης 16 τεμάχια φθαρμένα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Θήβα: 'Αγία Τριάδα 
Φραγκοκρατία 

«Θησαυρός» καί μεμονωμένα νομίσματα 

13 

ΑΧΑΪΑ 

10 

ΑΘΗΝΑ 

2 

ΝΑΥΠ. 

1 

Μ. 
ВЛАХ. 

1 

ΑΡΤΑ 

3 

ΔΥΤΙΚΑ 

3 

ΦΘΑΡΜ. ΣΥΝΟΛΟ 

33 



ΜΙΝΑ ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Θήβα: 'Αγία Τριάδα 

«θησαυρός, Θήβα 1987» 

8 

ΑΧΑΪΑ 

4 

ΑΘΗΝΑ 

2 

ΝΑΥΠ. 

Ι 

Μ. ВЛАХ. ΣΥΝΟΛΟ 15 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Θήβα: 'Αγία Τριάδα 

Φραγκοκρατία 

Μεμονωμένα νομίσματα 

5 

ΑΧΑΪΑ 

6 

ΑΘΗΝΑ 

1 

ΑΡΤΑ 

3 

ΔΥΤΙΚΑ 

3 

ΦΘΑΡΜ. ΣΥΝΟΛΟ 18 
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Είκών 1*Φόλλεις 

1. Λέων ς' ό Σοφός 

2. Νικηφόρος Γ ' Βοτανειάτης 

3-6. 'Ανώνυμες βυζαντινές 

Είκών 2 

1. 'Αλέξιος Α ' Κομνηνός, μισό τεταρτηρό 

2-4. Μανουήλ Α ' Κομνηνός, μισά τεταρτηρά 

5-7. Λατινικές απομιμήσεις 

8. 'Ανδρόνικος Β ' Παλαιολόγος, τραχύ 

9-12. Φραγκοκρατία: 

9-10. Χάλκινες εκδόσεις Κορίνθου καί Θηβών 
11-12. Deniers tournois Δουκών 'Αθηνών καί Πριγκήπων 'Αχαΐας 

13. Denaro τοΰ Charles Ι d'Anjou, ώς βασιλέως τής Σικελίας 

Είκών 3 

Ι. Θησαυράριο Θηβών: 'Αγία Τριάδα 

II. Θησαυράριο Θηβών: Δικαστικό μέγαρο 

III. Μονογράφημα Μανουήλ Κομνηνού. 

Είκών 4 

Τοπογραφικός χάρτης τής Θήβας 

* Οί φωτογραφίες οφείλονται στον φωτογράφο της 1ης ЕВА κ. Κώστα 
Ξενικάκη, τόν οποίο ευχαριστώ γιά τήν καλή συνεργασία 
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Εικών 1 

ΜΙΝΑ ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ 

6 
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Είκών 2 

; 3 

№ 

t * ' 

8 

,л> -

10 

ι1 

13 
ν ^ ; ; : 
ч '̂-чг* 
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Εικών 3 

t<% k ΐ*. ' . '-^ • •* o f . 

-V..T 
>*;>• 4 İ İ W . . . 

Δ. 
M 

τ-Κ 

A 

\ 
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Mina GALANI-CRICOU, Thèbes: I0e-14e s. Le témoignage numisma
tique d'Hagia Trias 

Les fouilles entreprises depuis 1986 par la 1ère Éphorie des Antiquités 
Byzantines à plusieurs sites de Thèbes et de la région de la Béotie ont donné des 
centaines de monnaies de l'époque byzantine. 

Les monnaies, trouvées à Hagia Trias, site qui se trouve à l'ouest de la 
Kadmée, couvrent l'époque qui s'étend des empereurs Macédoniens, en 
particulier du règne de Léon VI, jusqu'au 14e siècle. 

Nous constatons la circulation remarquable des «tetartera» des 
Comnènes, surtout ceux frappés par Manuel 1er, et des «imitations latines» du 
13e siècle. 

La présence des princes Latins en Béotie est attestée par un trésor de 
«deniers tournois», enfoui probablement en 1311, lors de la bataille de Kifissos. 

Le nombre restreint de monnaies vénitiennes, quatre torneselli de la fin du 
14e siècle, qui complète le matériel numismatique de Hagia Trias, est un indice 
minime de la forte présence de Venise sur les territoires byzantins. 

De façon générale, le témoignage numismatique de Hagia Trias ne diffère 
pas de celui que nous constatons à d'autres sites de la région. 
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