
01 
Πήλινη πρόχους στα χέρια της 
αρχαιολόγου Δέσποινας Χατζή–
Βαλλιάνου. Περιέχει θησαυρό  
322 αργυρών νομισμάτων  
του 2ου αι. π.Χ. Βρέθηκε κάτω από 
το δάπεδο ενός λαξευτού τάφου. 
Ανασκαφές ΚΓ΄ ΕΠΚΑ στη νεκρόπολη 
της αρχαίας Φαιστού, στη θέση 
Φαλαγκάρι, το 1987.  
Φωτ.: Αρχείο Δ. Χατζή–Βαλλιάνου.

ΘΗΣΑΥΡΟΊ 
ΝΟΜΊΣΜΑΤΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

44 —  teyχοσ 1 2 9 Απρίλιος 2019



Επιμέλεια Αφιερώματος:
ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΈΥΓΈΝΙΔΟΥ
Επίτιμη Διευθύντρια Νομισματικού Μουσείου 

—Εισαγωγή

τευχοσ 1 2 9 Απρίλιος 2019 — 45

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΎΡΕΣΗ ΚΡΎΜΜΕΝΩΝ ΘΗΣΑΎΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑ-
χρονικό όνειρο σε πολλές κοινωνίες και σε διαφορετικές εποχές. Ο απρόσμενος 
και εύκολος πλουτισμός αλλά και η συναισθηματική φόρτιση που μπορεί να δημι-
ουργήσει ένα αντικείμενο από μια παλαιότερη εποχή τροφοδότησαν τη φαντασία 
των ανθρώπων. «Από την αρχαιότητα η εύρεση θησαυρού συνδέεται με την Τύχη 
(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια) και θεωρείται θείο δώρο (Λιβάνιος)»1. Σύμφωνα 
με τη ρωμαϊκή νομοθεσία, αν δεν υπάρχει ιδιοκτήτης, ο ευρών γίνεται κύριος του 
θησαυρού. Ανάλογη είναι η νομοθεσία και τη Βυζαντινή εποχή. Σήμερα σε πολ-
λές χώρες ο ευρών και ο ιδιοκτήτης του χώρου έχουν μεν δικαιώματα αλλά, όταν 
τα νομίσματα υπόκεινται στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι όροι 
της προστασίας διατυπώνονται από την εθνική νομοθεσία της κάθε χώρας. Όταν 
τα νομίσματα αυτών των συνόλων παραμένουν μαζί και γνωρίζουμε το χώρο όπου 
βρέθηκαν, τότε μπορούμε να τους αποσπάσουμε τις περισσότερες πληροφορίες. 
Ανάλογα με τη μεθοδολογία που ακολουθούμε και τα ερωτήματα με τα οποία τους 
προσεγγίζουμε, οι θησαυροί, εφόσον συνδυάζονται με τα υπόλοιπα ευρήματα και 
τις ιστορικές πηγές, μάς παρέχουν στοιχεία για την ιστορία του τόπου, αλλά και 
για τον τύπο, τη χρονολόγηση, την προέλευση, την παραγωγή και την κυκλοφο-
ρία των νομισμάτων.

Τα σύνολα αυτά σχηματίστηκαν και διατηρήθηκαν μέχρι τις μέρες μας για διά-
φορους λόγους. Η αποταμίευση ήταν ένας από αυτούς. Οι άνθρωποι, για να αντε-
πεξέλθουν στην ανασφάλεια που τους δημιουργούσε το αβέβαιο μέλλον, συγκέ-
ντρωναν νομίσματα. Οι οικονομίες μιας οικογένειας πιθανόν να ξεπερνούσαν τη 
διάρκεια μιας γενιάς και να συμπεριλάμβαναν, εκτός από νομίσματα, κοσμήμα-
τα και σκεύη από πολύτιμα μέταλλα. Το κεφάλαιο των εμπόρων, τα ταμεία στους 
στρατιωτικούς σταθμούς και στις πόλεις, οι αμοιβές των στρατιωτών, τα ταμεία ή 
οι τράπεζες των ιερών διασώθηκαν πολλές φορές καθώς οι ιδιοκτήτες τους δεν 
επέζησαν από πόλεμο, επιδρομή, σεισμό ή άλλη καταστροφή, ώστε να επιστρέ-
ψουν και να αναζητήσουν τους θησαυρούς αυτούς. Έτσι, σήμερα μπορούμε να 
ανιχνεύσουμε τις κυκλοφορίες των ισχυρών νομισμάτων, το εγχώριο και το ξενικό 
νόμισμα, τις εμπορικές σχέσεις περιοχών και πόλεων.

Οι θησαυροί αυτοί φυλάχτηκαν σε υφασμάτινα ή δερμάτινα πουγκιά, σε πήλινα 
ή χάλκινα αγγεία, σε ξύλινα κουτιά ή τοποθετήθηκαν απλά κάτω από μια πλίνθο. 
Τα «θησαυράρια» αυτά αποκρύφτηκαν σε τοίχους, κάτω από δάπεδα οικιών, σε 
σπηλιές ή θάφτηκαν σε περιβόλους ιερών και άλλων δημοσίων κτηρίων.

Αρχικά τα νομίσματα των θησαυρών του αρχαίου κόσμου καταγράφονταν και τα-
ξινομούνταν σύμφωνα με την εκδίδουσα αρχή, δηλαδή την πόλη ή τον ηγεμόνα που 
τα είχε εκδώσει. Τα σύνολα δηλαδή των θησαυρών διαλύονταν για να εξυπηρετηθούν 
ανάγκες ταύτισης και μελέτης των νομισματικών τύπων. Μετά το 1926, αφού ανα-
γνωρίστηκε η χρησιμότητα των θησαυρών στη μελέτη της κυκλοφορίας και χρήσης 
των νομισμάτων, δημοσιεύτηκε ένας συγκεντρωτικός τόμος2. Από τα τέλη της δε-
καετίας του 1960, η διεθνής επιστημονική κοινότητα συνεργάστηκε για την ανασύ-
σταση, τη μελέτη και τη δημοσίευση των θησαυρών. Αρχικά δημοσιεύτηκαν οι αρ-
χαίοι ελληνικοί θησαυροί που εναπόκεινται σε διάφορα μουσεία ή συλλογές ή είχαν 
εμφανιστεί στο εμπόριο3. Αργότερα μελετήθηκαν νομισματικά σύνολα άλλων επο-
χών και πολιτισμών, είτε με συμβατικό τρόπο είτε με ψηφιακή προσέγγιση4. Η ανα-
σύσταση και η μελέτη των θησαυρών ως νομισματικών συνόλων οδήγησε και στην 
αντίστοιχη μουσειακή έκθεσή τους. Έτσι, άρχισαν να εκτίθενται συγκεντρωμένοι 
σε δραματοποιημένες συνθέσεις και μαζί με τα «θησαυράριά» τους όταν υπήρχαν5.
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