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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τη συμμετοχή μου στην έκδοση των  Πρακτικών της Διημε-
ρίδας «Η Αρχαία Αλάσαρνα της Κω», που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας πριν από τρία 

χρόνια. 
Θέλω να συγχαρώ όσους και όσες βοήθησαν στην επιτυχία της διημερίδας και να ευχαριστήσω 

προσωπικά τη διευθύντρια και εκπρόσωπο της πανεπιστημιακής ανασκαφής ομότιμη Καθηγήτρια 
Κλασικής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γ. Κοκκο-
ρού-Αλευρά, καθώς και τις συνδιευθύντριες, ομότιμες καθηγήτριες Βυζαντινής Αρχαιολογίας, κυρί-
ες Σ. Καλοπίση-Βέρτη και Μ. Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου, για την τεράστια συμβολή τους στην ανα-
σκαφή και την ανάδειξη της αρχαίας Αλάσαρνας. Επί τριάντα πέντε χρόνια και με τη συνεργασία 
εκλεκτών επιστημονικών συνεργατών και φοιτητών αρχαιολογικών τμημάτων πανεπιστημίων της 
Ελλάδας και του Εξωτερικού αφιέρωσαν τη ζωή τους στη συστηματική έρευνα της αρχαίας Αλάσαρ-
νας. Τίμησαν την Καρδάμαινα, τίμησαν την Κω, τίμησαν τα Δωδεκάνησα. Χρέος και τιμή για όλους 
εμάς αποτελεί συνεπώς η στήριξη της μεγάλης αυτής προσπάθειας. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαί-
ου κ. Γιώργος Χατζημάρκος και οι συνεργάτες του θα είμαστε δίπλα σε κάθε μελλοντική προσπάθεια 
ανάδειξης της αρχαίας Αλάσαρνας.  

Είμαι βέβαιος ότι η έκδοση αυτή έρχεται να ενισχύσει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του 
τόπου μας και να αποτελέσει το μέσο για να ταξιδέψει το όνομα του νησιού μας στα πέρατα της γης.

Εύχομαι να ακολουθήσουν πολλές ακόμα διημερίδες και πολλά ακόμα συνέδρια ώστε να ολο-
κληρωθεί αυτό το τεράστιας σημασίας έργο, που θα συνδέσει το παρελθόν με το παρόν και θα μας 
βοηθήσει να μπούμε με περισσότερα εφόδια στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 

και Απασχόλησης Δωδεκανήσου
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΌΣ ΚΏΏΝ 

«Ο ΦΙΛΗΤΑΣ»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
                                                     

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Ομίλου Κώων ΦΙΛΗΤΑΣ με ιδιαίτερη χαρά χαιρετί-
ζει την έκδοση  των πρακτικών της Διημερίδας που συνδιοργάνωσε με την περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, τον Δήμο Κω, την επιχείρηση Μαρίνας Δήμου Κω και τον Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστο-
ρίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Το Δ.Σ. του Ομίλου μας 
και όλα τα μέλη εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους τους διακεκριμένους  επιστήμονες 
του ΕΚΠΑ που τιμούν επί χρόνια την αρχαιολογική έρευνα και τον τόπο μας, αναδεικνύοντας συ-
νεχώς τον αρχαιολογικό και ιστορικό του πλούτο. Επίσης, εκφράζουμε ευχαριστίες στην περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκο, στον Δήμο της Κω και στον Δήμαρχο κ. 
Γ. Κυρίτση, στη ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε., στην Κοινότητα Καρδάμαινας, στο ΔΟΠΑΒΣ, στο ξενοδοχείο Kos 
Ηotel Junior Suites, στo βιβλιο πωλείο ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ του Π. Θαλασσινού, στην Blue Star Ferries, 
στον κ. Σ. Μαραγκό για την παραχώρηση του λεωφορείου για τη μεταφορά των συνέδρων στην 
Καρδάμαινα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον κ. Ν. Πουλιού, στον διευθυντή του ξενοδοχείου 
κ. Μιχ. Χατζηστέργο και στο προσωπικό, όπως και στον διευθυντή της ΜΑΡΙΝΑΣ κ. Σ. Μαραγκό. 
Για τη φιλοξενία και το ενδιαφέρον του ευχαριστούμε επίσης τον κ. Ν. Πόγια της κοινότητας Καρ-
δάμαινας.

Στη διημερίδα παρουσιάστηκαν 15 ανακοινώσεις με τα αποτελέσματα της υπερτριακονταετούς 
(1985-2017) συστηματικής έρευνας στο ιερό του Απόλλωνα Πυθαίου-Πυθαέως και στον πρώιμο βυ-
ζαντινό οικισμό στην Αρχαία Αλάσαρνα (σύγχρονη Καρδάμαινα) της Κω. Πρόκειται για ένα πα-
νάρχαιο ιερό, αρχαιότερο από το διάσημο Ασκληπιείο, η λατρεία στο οποίο ξεκινά γύρω στο 900 
π.Χ. και διαρκεί έως και τον 4ο αι. μ.Χ., με ιδιαίτερη ακμή στους ελληνιστικούς και πρώιμους-μέσους 
ρωμαϊκούς χρόνους. Στον ίδιο χώρο και πάνω στα ίδια κτίρια κτίστηκε ο πρώιμος βυζαντινός οικι-
σμός της Αλάσαρνας που ήκμασε έως τον 7ο αι. μ.Χ.

Τα βασικά συμπεράσματα και αιτήματα που προέκυψαν από τη Διημερίδα είναι:

• Να εξασφαλισθεί σταθερή χρηματοδότηση για τη συνέχιση της ανασκαφής. 
• Να προβλεφθεί οικονομική ενίσχυση της ανασκαφής από την Περιφέρεια και τον Δήμο Κω.
• Να συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Υπ. Πολιτισμού.
•  Να εξασφαλισθούν καταλύματα για τους φοιτητές που παίρνουν μέρος στην ανασκαφή (πε-

ρίπου 30-40). 
• Ο Δήμος και η Κοινότητα να συμβάλουν στη φύλαξη του χώρου μετά από έγκριση της Αρ-

χαιολογικής Υπηρεσίας σε περίπτωση που δεν οριστούν φύλακες.
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• Να καθιερωθεί η αποψίλωση και ο καθαρισμός του αρχαιολογικού χώρου, λίγο πριν από την 
έναρξη της τουριστικής περιόδου, από τον Δήμο της Κω και την Κοινότητα της Καρδάμαινας 
με την εποπτεία της ΕΦΑ Δωδεκανήσου ή της πανεπιστημιακής ομάδας ανασκαφής.

• Να εξευρεθούν πόροι α) για την ανάδειξη του χώρου και β) για την επέκταση της αποθήκης 
και στεγανοποίηση της υπάρχουσας.

• Να αξιοποιηθεί η φωτογραφική έκθεση α) με τη μετατροπή της σε περιοδική έκθεση στα σχο-
λεία και πολιτιστικά κέντρα της Κω ξεκινώντας από το Δημοτικό Σχολείο της Καρδάμαινας 
και β) Να λειτουργήσει μόνιμη φωτογραφική έκθεση στο παλιό κτίριο του Δημοτικού Σχο-
λείου της Καρδάμαινας.

• Να εκδοθούν τα πρακτικά της διημερίδας. 
• Να υιοθετηθεί από το Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας ή και περισσότερα ο εν λόγω χώρος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο Πρόεδρος                                                                             Η Γενική Γραμματέας
 

            ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ                                                   ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΛΑΝΤΑ-ΠΑΡΙΣΙΔΟΥ



[ 11 ]

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΏΝ ΑΝΑΣΚΑΦΉΣ

Σεβασμιότατε, αξιότιμε εκπρόσωπε του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Καραμέρο, αξι-
ότιμοι κ. κ. βουλευτές Δωδεκανήσου, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Πνευμα-

τικού Ομίλου Κώων «Ο Φιλητάς», κ. πρόεδρε του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Εμπορικού και 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Πρώτα απ’ όλα θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες όλων μας για την παρουσία σας 
στη Διη μερίδα που τιμά την ανασκαφική και ερευνητική προσπάθεια του Τομέα Αρχαιολογίας και 
Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Αθήνας από το 1985 μέχρι σήμερα και που, όπως ευχό-
μαστε και ελπίζουμε, θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμη. Η πραγματοποίηση αυτής της Διημερί-
δας ξεκίνησε με πρωτοβουλία του προέδρου του «Φιλητᾶς» κ. Κωστή Ιωάννου και της γραμματέως 
του Ομίλου, παλαιάς και σταθερής φίλης της ανασκαφής μας, της αρχαιολόγου-εκπαιδευτικού κ. 
Μαρίας Τουλαντά-Παρισίδου που με ιδιαίτερο ζήλο και ενθουσιασμό αφοσιώθηκε στην υλοποίηση 
της ιδέας. Η οικονομική και παντός άλλου είδους στήριξη και διευκόλυνση της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, ιδιαίτερα του περιφερειάρχη κ. Γεωργίου Χατζημάρκου, του αντιπεριφερειάρχη επί των 
Πολιτιστικών κ. Κάλλιστου Διακογεωργίου και των συνεργατών τους, υπήρξαν αποφασιστικός πα-
ράγοντας για τη διεξαγωγή της. Το ίδιο σημαντική ήταν η υποστήριξη του δήμου της Κω, και ιδιαί-
τερα του δημάρχου κ. Γεωργίου Κυρίτση στην προσπάθειά μας, καθώς και πολλών άλλων μελών 
του «Φιλητᾶς» και του δήμου. Ο επικεφαλής του κοινοτικού διαμερίσματος της Καρδάμαινας κ. 
Νίκος Πόγιας διευκόλυνε με κάθε τρόπο, όπως πάντα άλλωστε, τον καθαρισμό και ευπρεπισμό του 
αρχαιολογικού χώρου και τον ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό, καθώς και για τη δεξίωση που  παρέθεσε 
για τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της ξενάγησης. Χωρίς ωστόσο τον μόχθο δύο ανθρώπων, της κ. 
Μαρίας Παρισίδου, στην οποία ήδη αναφέρθηκα, και του πρώην μαθητή μας και νυν σταθερού και 
βασικού συνεργάτη της πανεπιστημιακής ανασκαφής, διδάκτορα της αρχαιολογίας κ. Νικόλα Δη-
μάκη η πραγματοποίηση της Διημερίδας θα ήταν ανέφικτη. Και οι δύο αποτέλεσαν την Οργανωτική 
Επιτροπή που επιβαρύνθηκε με όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, από την αναζήτηση και εξεύρεση 
συνεργασιών και πόρων, με την οποία ασχολήθηκε κυρίως η κ. Παρισίδου, και τον συντονισμό όλων 
των εργασιών, μέχρι και την εκπόνηση και των δοκιμίων για την πρόσκληση, την αφίσα, τη συγκρό-
τηση του προγράμματος και τέλος την αποστολή των προσκλήσεων που φρόντισε ο δρ Νικόλας Δη-
μάκης. Όλα απαίτησαν και πολλή γραφειοκρατική εργασία. Τέλος η κ. Έφη Ρηγάτου, αρχαιολόγος 
με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Μουσειολογία και στη Φωτογραφία, επίσης μαθήτριά μας και επί 
μακρόν συνεργάτιδά μας, ανέλαβε σε συνεργασία με τον κ. Δημάκη το στήσιμο της φωτογραφικής 
έκθεσης, καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη του συνεδρίου μαζί με την κ. Νίλουφερ Τλε. Ο 
συνεργάτης μας δρ Γιώργος Δουλφής βοήθησε, όπως πάντα, πρόθυμα στη διεκπεραίωση πρακτικών 
προβλημάτων από την Αθήνα. Σημαντικότατη και καθοριστική για την επιτυχή διοργάνωση της 
διημερίδας ήταν και η συμβολή του κ. Γιάννη Φραγκούλη (τότε μέλους του «Φιλητᾶς»). Οι ευχαρι-
στίες μας σε όλους είναι εκ βάθους καρδίας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα βέβαια τους χορηγούς αυτής 
της εκδήλωσης, την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, τον Δήμο της Κω, την Α.Ε. Μαρίνα Κω, την Blue Star 
Ferries, το ξενοδοχείο Κος. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται τέλος σε όσους δέχτηκαν να προεδρεύ-
σουν στις συνεδρίες. Το έργο που έχει επιτελεσθεί στο ιερό του Απόλλωνα από το 1985 έως σήμερα 
και που ελπίζουμε να συνεχιστεί με γοργότερους ρυθμούς και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, οφεί-
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λει πολλά σε πολλούς ανθρώπους. Η Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με επικεφαλής 
παλαιότερα τον δρα Ιωάννη Παπαχριστοδούλου και η χωριστή τότε Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιο-
τήτων με επικεφαλής τον αείμνηστο δρα Hλία Κόλλια υπήρξαν στυλοβάτες της προσπάθειάς μας. 
Η αείμνηστη Χάρις Κάντζια ήταν η αρχαιολόγος της Κω που ξεκίνησε τη σωστική ανασκαφή στον 
χώρο και με την οποία συνεργαστήκαμε αρχικά. Έκτοτε η Εφορεία στάθηκε στο πλευρό μας, όπως 
και όλοι οι πρόεδροι της παλαιάς Κοινότητας της Κω, από τους οποίους ξεχωριστά θα αναφέρουμε 
τον κ. Στέργο Μπίλη και τον κ. Θεοδόση Βαρκά, αλλά και τον τότε γραμματέα της κοινότητας κ. 
Φίλιππο Παπακωνσταντίνου. Σταθερά το Υπουργείο Αιγαίου και Ναυτιλίας ενισχύει οικονομικά 
την ανασκαφή μας και η διευθύντρια του Τμήματος Πολιτισμού κ. Μάγδα Αλβανού συντρέχει απο-
φασιστικά στην αντιμετώπιση των όποιων διαδικαστικών προβλημάτων. 

Ο επίκ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Κοπανιάς, σήμερα μέλος της ομά-
δας που διευθύνει την πανεπιστημιακή ανασκαφή, υπήρξε ένας από τους κύριους συνεργάτες της 
και σε αυτόν οφείλεται η διεκπεραίωση τόσο του ερευνητικού προγράμματος αριστείας στο πλαίσιο 
του  «Θαλής», όσο και της επιφανειακής έρευνας στην έκταση του αρχαίου δήμου των Αλασαρνι-
τών. Ο αρχιτέκτονας Γιώργος Αντωνίου είναι από τα πρώτα χρόνια βασικός μας συνεργάτης και 
όλα τα σχέδια οφείλονται σ' αυτόν. Η συνάδελφος καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστη μίου της Αθήνας κ. Λίλιαν Καραλή συνεργάστηκε επίσης μαζί μας. Η καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Jaggelonian της Κρακοβίας κ. Ευδοξία Παπoυτσή-Wladyka ανέλαβε εδώ και 
πολλά χρόνια την εποπτεία της έρευνας της ελληνιστικής κεραμικής που θα δημοσιεύσουν μαζί με 
Έλληνες ερευνητές οι μαθήτριές της, η δρ Εdyta Marzek και η δρ Agata Dobosz. Η συμβολή τους 
ήταν και είναι πολύτιμη. Ο δρ Γιάννης Μανιάτης, επικεφαλής του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας του 
«Δημόκριτος» με τον συνεργάτη του κ. Δημήτρη Ταμπακόπουλο, ο καθηγητής Γεωλογίας κ. Αθανά-
σιος Κατερινόπουλος, ο καθηγητής Σωτήρης Μανώλης και πολλοί άλλοι ερευνητές συνέβαλαν στη 
σφαιρική έρευνα των ευρημάτων μας. Η λέκτορας Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας 
δρ Μάρλεν Μούλιου, και ο αρχιτέκτονας–μουσειολόγος κ. Αντώνης Μανιουδάκης μας ανέπτυξαν 
πρωτοποριακές ιδέες για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Καρδάμαινας. Η συντηρήτρια 
Ζένια Κερασοβίτου, ο συντηρητής του Πανεπιστημίου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου της Αθήνας κ. Mισέλ Ρογκενμπούγκε, και πολλοί φοιτητές του ΤΕΙ Συντήρησης 
της Αθήνας, ασχολήθηκαν κατά καιρούς με τη συντήρηση των ευρημάτων μας. Ιδιαίτερα όμως πρέ-
πει να ευχαριστήσουμε τον εμπειρότατο και άοκνο συντηρητή κ. Φώτη Δημάκη για την πολύπλευρη 
προσφορά του στη συντήρηση και ανάδειξη των ευρημάτων τα τελευταία χρόνια. Μία μεγάλη ομά-
δα μαθητών μας και επιστημονικών συνεργατών, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει ο επί χρόνια συ-
νεργάτης μας, μεταπτυχιακός σπουδαστής Βυζαντινής Αρχαιολογίας Αναστάσης Λαμπράκης, έχει 
φέρει εις πέρας ανασκαφικά και ερευνητικά καθήκοντα και λυπούμαστε που δεν μπόρεσαν όλοι να 
πάρουν μέρος στη συνάντησή μας και να δημοσιεύσουν στον τόμο των Πρακτικών της Διημερίδας 
τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Τέλος πάνω από 1200 φοιτητές Αρχαιολογίας, μεταξύ των οποί-
ων και αρκετοί αλλοδαποί, πρόσφεραν αφιλοκερδώς τη συνεργασία τους, δηλ. σκληρή σωματική 
και εντατική πνευματική εργασία κατά τις ανασκαφικές εργασίες και αργότερα στις βιβλιοθήκες και 
στο αρχείο της ανασκαφής. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι μία ολόκληρη γενιά αρχαιολόγων που 
διαπρέπει σήμερα στα Πανεπιστήμια και στην αρχαιολογική υπηρεσία της χώρας μας αλλά και του 
εξωτερικού εκπαιδεύτηκε στη συστηματική πανεπιστημιακή ανασκαφή. Σε όλους οφείλουμε θερμές 
ευχαριστίες.  

  
Γ. ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ             Σ. ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ & Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ
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Ή ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΉ ΔΡΑΣΤΉΡΙΌΤΉΤΑ ΣΤΉΝ ΠΡΏΙΜΉ ΒΥΖΑΝΤΙΝΉ ΑΛΑΣΑΡΝΑ: 
Ή ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΏΝ ΝΌΜΙΣΜΑΤΏΝ ΚΑΙ ΤΏΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΏΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΏΝ 

Διονύσης Μουρελάτος
 dmourela@arch.uoa.gr

Η μελέτη της κυκλοφορίας των νομισμάτων μας δίνει πάντα ενδιαφέρουσες πληροφορίες για 
την οικονομική ζωή μιας περιοχής.1 Επίσης, από το πλήθος και το είδος των νομισμάτων σε 

συνδυα σμό με τα υπόλοιπα ευρήματα (κτίρια2 ή κεραμική) μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπε-
ράσματα για την ποιότητα ζωής σε κάποια περιοχή, τον πλούτο ή μάλλον τη φτώχεια της.3 Από 
την άλλη πλευρά τα μεταλλικά αντικείμενα, ήδη από την αρχαιότητα, μαρτυρούν την εξέλιξη της 
τεχνολογίας, η χρήση της οποίας αποτελεί κεντρικό μοχλό για την οικονομική δραστηριότητα μέσω 
των διαφόρων εργαλείων που είναι απαραίτητα σχεδόν σε κάθε σημαντική οικονομική πτυχή της 
ανθρώπινης ζωής (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία).4

Η Αλάσαρνα αποτελεί έναν από τους περιφερειακούς οικισμούς5 στο νησί της Κω και κατά την 
πρώιμη βυζαντινή περίοδο.6 Στο νησί έχουν αποκαλυφθεί οικισμοί της πρώιμης βυζαντινής περιό-
δου στην Κέφαλο,7 στο Μαστιχάρι8 και στην Καρδάμαινα,9 σε περιοχές δηλαδή με μεγάλη ποικιλία 
φυσικών συνθηκών, εύκολα καλλιεργήσιμες10 αλλά και προσβάσιμες αφού είναι παραθαλάσσιες.

Γενικά δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για την πόλη της Κω,11 η οποία πρέπει να ήταν και η σημα-
ντικότερη στο νησί, το οποίο βρισκόταν πάνω στους θαλάσσιους δρόμους12 που οδηγούσαν από την 

1  Αβραμέα 2001, 16· Πέννα 2002, 19-20.
2  Για τα κτίρια και τους τύπους τους στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο, βλ. Dark 2004, 37-52 και ιδιαίτερα για τα 
σπίτια σε αγροτικές περιοχές 45-7.
3  Patlagean 1977, 53-67. Σύμφωνα με την Patlagean η κατοικία αποτελεί σημαντικό κριτήριο για το επίπεδο ζωής 
των κατοίκων. Πιο συγκεκριμένα θεωρεί ότι για να καθοριστεί το επίπεδο της φτώχειας πρέπει να συνυπολογιστούν 
ο τύπος των σπιτιών, ο χώρος που αντιστοιχεί σε κάθε οικογένεια, τα υλικά κατασκευής τους και η συνάφειά τους με 
χώρους εργασίας.
4  Hirschfeld 1997, 33-71 και ειδικά για τις οικονομικές δραστηριότητες σε χωριά, 60, όπου και η προηγούμενη βι-
βλιογραφία. Για τη μεταλλουργία, βλ. Papathanassiou 2002, 121-7. Για την αγροτική παραγωγή και τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνταν στη γεωργία, βλ. Bryer 2002, 99-111.
5  Καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η ανασκαφή, δεν είναι ξεκάθαρο αν θα μπορούσε να θεωρηθεί «χωρίον», «κώμη» ή 
«πολίχνη», βλ. ανακεφαλαιωτικά για το θέμα στο Sodini 1993, 139-84 και ειδικά για τα χωριά, την ύπαιθρο και την 
αγροτική κατοίκηση, βλ. 150-5. Βλ. επίσης, Hirschfeld 1997, 33-71 και ειδικά για τη χρήση των όρων, 36-9.
6  Kalopissi-Verti 1991, 233-51 και ιδιαίτερα για την πρώιμη βυζαντινή περίοδο 233-45. Το νησί της Κω φαίνεται ότι 
υπήρξε ένας πλούσιος τόπος κατά την αρχαιότητα αλλά και την πρώιμη βυζαντινή περίοδο, όπως προκύπτει από το 
πλήθος των πρώιμων βυζαντινών βασιλικών που έχουν αποκαλυφθεί στο νησί και άλλα στοιχεία.
7  Ντιντιούμη κ.ά. 1994, 821-8· Μηλίτση 1997, 1162-3· Μηλίτση 1997, 277-90.
8  Καραμπάτσος και Παπαβασιλείου 1987, 687-9.
9  Κοκκορού-Αλευρά, Καλοπίση-Βέρτη και Παναγιωτίδου-Κεσίσογλου 2006, 46-67· Κοκκορού-Αλευρά, Καλοπί-
ση-Βέρτη και Παναγιωτίδου-Κεσίσογλου 1995, 141-84 και ειδικά για τον πρώιμο βυζαντινό οικισμό 164-84· Ντιντιού-
μη 1995, 828-30.
10  Lefort 2002, 234.
11  Κόλλιας 2001, 302-4. Γενικά βλ. για την κατάσταση στο νησί της Κω κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο Ντι-
ντιούμη 2011.
12  Για τους θαλάσσιους δρόμους, βλ. Αβραμέα 2002, 83-4.
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Κωνσταντινούπολη προς την Αλεξάνδρεια, τη Ρόδο και την Κύπρο και ήταν ακριβώς απέναντι από 
τη μικρασιατική ακτή. Ασφαλώς η πόλη της Κω θα αποτελούσε ενδιάμεσο σταθμό σε τέτοια εμπορι-
κά ταξίδια. Το λιμάνι της αποτελεί φυσικό όρμο και επομένως ενδείκνυται ως σταθμός ενός εμπορί-
ου,13 το οποίο θα είχε διαστάσεις τουλάχιστον περιφερειακές.14 Πράγματι ο αριθμός των νομισμάτων 
στην πόλη της Κω κατά την περίοδο αυτή (4ος-7ος αιώνας) είναι σχετικά πλούσιος σε σχέση με όλους 
τους υπόλοιπους οικισμούς του νησιού.15 Υστερεί, ωστόσο, σε σχέση με άλλα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου με αντίστοιχη σχέση με τη Μικρασιατική ακτή.16 

Οι ανασκαφές σε Κέφαλο17 και Μαστιχάρι18 έχουν δώσει κάποιες πληροφορίες ενδεικτικές για 
την κυκλοφορία νομισμάτων στο νησί της Κω.

Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι απουσιάζουν τα χρυσά και τα αργυρά νομίσματα, αν και το 
δείγμα δεν είναι μεγάλο. Είναι, ωστόσο, ενδεικτικό ότι η κυκλοφορία των χάλκινων νομισμάτων 
ήταν σημαντικότερη στο νησί της Κω την περίοδο του αυτοκράτορα Ηρακλείου.19 Επίσης, φαίνεται 
ότι υπερέχει σημαντικά το νομισματοκοπείο της Κωνσταντινούπολης,20 αν και το δείγμα είναι πολύ 
μικρό (αφού στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ταυτίζεται το νομισματοκοπείο) και μπορεί να είναι 
συμπτωματικό.21

Είναι, ωστόσο, ενδεικτικό, αφού η Κως βρισκόταν πάνω στη διαδρομή των κυριότερων θαλάσσι-
ων διαδρομών από την Κωνσταντινούπολη προς τη νότια και νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το πλήθος 
των νομισμάτων, ωστόσο, δεν υποδεικνύει μεγάλη συχνότητα σε αυτές τις επαφές.

Στην περιοχή της σύγχρονης Καρδάμαινας, η οποία υπήρξε στην αρχαιότητα σημαντικός δήμος, 
φαίνεται ότι κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο υπήρχε παράλιος οικισμός ή οικισμοί, όπως έχει 
υποστηριχθεί.22   

Η επιφανειακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή φαίνεται ότι επιβεβαιώνει την υπό-
θεση. Τα νομίσματα, που βρέθηκαν ήταν λιγοστά,23 όπως άλλωστε και στις ανασκαφές, που έχουν 
πραγματοποιηθεί σε πρώιμες βυζαντινές θέσεις στο νησί της Κω αλλά και σε γειτονικά νησιά.24

Τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό με την πενιχρή εύρεση νομισμάτων στην ανασκαφή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών στα οικόπεδα Πατέρα-Τσαγκαρούλη και Ιερομνήμονος25 συνηγορούν σε 

13  Κόλλιας 2001, 304. 
14  Σύμφωνα με τον διαχωρισμό του εμπορίου σε τοπικό, περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διεθνές, βλ. Λαΐου 
2006, 100, σημ. 36, όπου και προγενέστερη βιβλιογραφία. Βλ. επίσης Morrisson 2012, 1-9 και κυρίως 4-5.
15  Για την κυκλοφορία νομισμάτων στην πόλη της Κω, βλ. κυρίως Μπρούσκαρη και Ντιντιούμη 2006, 297-324 και 
ιδιαίτερα για νομίσματα 4ου-7ου αιώνα στην πόλη της Κω, 302-4. Δεν δίνονται, ωστόσο, πληροφορίες για τα νομισμα-
τοκοπεία από τα οποία προέρχονται τα νομίσματα που έχουν ταυτιστεί.
16  Πέννα 2010, 26-7. Στο νησί της Σάμου για παράδειγμα έχει εντοπιστεί θησαυρός με 300 χρυσά νομίσματα των 
αυτοκρατόρων Μαυρικίου, Φωκά και Ηρακλείου. 
17  Ντιντιούμη 1994, 826· Μηλίτση 1997, 280.
18  Καραμπάτσος και Παπαβασιλείου 1987, 689.
19  Μπρούσκαρη και Ντιντιούμη 2006, 302-4.
20  Για την κυριαρχία του νομισματοκοπείου της Κωνσταντινούπολης στη Μικρά Ασία και στις κοντινές της περιο-
χές, βλ. Morrison 1995, 78-9. Επίσης για την κυκλοφορία των χάλκινων νομισμάτων, βλ. Grierson 1982, 47.
21  Εκτός από τις ταυτίσεις που έχουν γίνει στην Καρδάμαινα, μόνο για το Μαστιχάρι έχουμε στοιχεία για το νομι-
σματοκοπείο. Βλ. Καραμπάτσος και Παπαβασιλείου 1987, 689.
22  Κοκκορού-Αλευρά, Καλοπίση και Παναγιωτίδη 1995, 170.
23  Ένα εξανούμμιο της εποχής του αυτοκράτορα Ηρακλείου (έχει βάρος 1,1 γρ. και μέγιστη διάμετρο 10,98 χιλ.), 
κοπής του νομισματοκοπείου Αλεξανδρείας και χρονολογείται σύμφωνα με τον Grierson μεταξύ 613-619 μ.Χ. Πιθα-
νότατα ένα δεκανούμμιο του Ηρακλείου, που χρονολογείται το 617-8 κατά Grierson, κοπής του νομισματοκοπείου 
Κωνσταντινούπολης. Ένα εξανούμμιο του Ηρακλείου, κοπής του νομισματοκοπείου της Αλεξάνδρειας, που χρονολο-
γείται μεταξύ 613 και 618. Βλ. Grierson 1968 και Bellinger 1966, vol. 1 και για την ταύτιση Μουρελάτος υπό έκδοση/α. 
Βρέθηκε, επίσης, ένα ακόμη νόμισμα, χάλκινο σε πολύ κακή κατάσταση, του οποίου, ωστόσο, οι διαστάσεις και το 
βάρος υποδεικνύουν έκδοση του 7ου αιώνα (Ηράκλειος ή Κώνστας Β΄).
24  Ενδεικτικά αναφέρονται: Κουτελλάς 2004, κυρίως 373-81 και για τα νομίσματα 380, Καραμπάτσος, 1989, 527-30 
και ειδικά για νομίσματα 529 , Χαλκίτη 1998, 1009 και για τη Ρόδο Κάσδαγλη 1995, 820-1.
25  Μουρελάτος υπό έκδοση/β.
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Εικόνα 2. Κοπές νομισμάτων που έχουν βρεθεί στην Καρδάμαινα.

Εικόνα 1. Νομίσματα που έχουν βρεθεί στην Καρδάμαινα ανά αυτοκράτορα.

Αυτοκράτορας

Άγνωστος

Αναστάσιος Α΄

Ηράκλειος

Ηράκλειος ή Κώνστας Β΄

Ηράκλειος και Ηράκλειος
Κωνσταντίνος

Ιουστινιανός Α΄

Ιουστίνος Α΄

Ιουστίνος Α΄και
Ιουστινιανός Α΄

Ιουστίνος Β΄

Κώνστας Β΄

Λέων Ε΄

Μαυρίκιος

Φωκάς

Νομισματοκοπείο

Άγνωστο
Αλεξάνδρεια
Καρχηδόνα
Κωνσταντινούπολη
Νικομήδεια
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μια κοινωνία, όχι ιδιαίτερα εκχρηματισμένη,26 που χρησιμοποιούσε πιθανότατα αυτά τα μικρής αξί-
ας χάλκινα νομίσματα για τις μάλλον μικρής αξίας εμπορικές συναλλαγές, όπως υποδεικνύουν και 
τα σταθμία που έχουν βρεθεί στην πανεπιστημιακή ανασκαφή.27 Φαίνεται ότι τα ευρήματα συμφω-
νούν με εκείνα στο υπόλοιπο νησί της Κω, αφού αν προσθέσουμε τα νομίσματα της επιφανειακής 
έρευνας και της ανασκαφής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Καρδάμαινα,28 ενισχύεται η εικόνα 
της μεγαλύτερης κυκλοφορίας των χάλκινων νομισμάτων στην περίοδο του αυτοκράτορα Ηρακλεί-
ου, όπως φαίνεται στο γράφημα της εικόνας 1.29 Η μικρή κυκλοφορία νομισμάτων πιθανότατα δεν 
σχετίζεται με την απουσία οικονομικής δραστηριότητας αλλά με τη μορφή της οικονομίας, η οποία 
δεν φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα εκχρηματισμένη αλλά κυρίως ανταλλακτική, όπως έχει υποστηρι-
χθεί ότι συνέβαινε στην ύπαιθρο της αυτοκρατορίας.30 Οπωσδήποτε η κυκλοφορία των νομισμάτων 
δεν συνδέεται άμεσα με την ευημερία μιας περιοχής.31 Η κακή κατάσταση πολλών χάλκινων νομι-
σμάτων υποδεικνύει, ωστόσο, ότι πρέπει να χρονολογούνται στον 7ο αιώνα μ.Χ., περίοδος η οποία 
θεωρείται ότι έδωσε τις χειρότερες ποιοτικά εκδόσεις των χαμηλής αξίας χάλκινων φόλλεων. Μάλι-
στα, αυτές οι εκδόσεις συνδέονται με την περίοδο βασιλείας του Ηρακλείου και του Κώνσταντα Β΄.32

Επίσης, τα μεταλλικά αντικείμενα από την ανασκαφή του Πανεπιστημίου Αθηνών δείχνουν ότι 
η ενασχόληση με την αλιεία33 ήταν οπωσδήποτε ένας σημαντικός παράγοντας της οικονομίας της 
περιοχής, καθώς έχουν εντοπιστεί αρκετά βαρίδια για δίχτυα αλλά και εργαλεία (βελόνες, λαβίδες), 
που μπορεί να συνδέονται και με την επισκευή των διχτυών. Οπωσδήποτε οι γραπτές πηγές μαρτυ-

26  Καλοπίση-Βέρτη 1998, 250-1, όπου επισημαίνεται η περιορισμένη οικονομική επιφάνεια των κατοίκων του παρά-
λιου οικισμού της Αλάσαρνας στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο, όπως προκύπτει από τη μελέτη της μήτρας κοσμημά-
των που βρέθηκε στην ανασκαφή του πανεπιστημίου Αθηνών στο οικόπεδο Πατέρα-Τσαγκαρούλη.
27  Μουρελάτος υπό έκδοση/β. Τα σταθμία χρησίμευαν στη ζύγιση διαφόρων αγαθών αλλά και νομισμάτων. Οι 
τύποι των σταθμίων που έχουν βρεθεί στα οικόπεδα Πατέρα-Τσαγκαρούλη και Ιερομνήμονος συνηγορούν στη ζύγιση 
νομισμάτων μικρής αξίας, λόγω του μικρού τους βάρους. Φαίνεται ότι –αν και όχι ιδιαίτερα εκχρηματισμένη η οικο-
νομία της περιοχής– ένα τμήμα της προοριζόταν για το εμπόριο, οπότε ήταν απαραίτητη η χρήση νομισμάτων και η 
ζύγισή τους. Γενικά για τα σταθμία, βλ. Βασιλοπούλου 1983, 238-76.
28  Έχουν ταυτιστεί ένα πεντανούμμιο του Μαυρικίου, ένα σαραντανούμμιο του Φωκά, έκδοσης της Κωνσταντινού-
πολης, ένα δεκανούμμιο του Φωκά, ένα νόμισμα, έκδοσης Καρχηδόνας, που αποδίδεται στην περίοδο του αυτοκρά-
τορα Ιουστινιανού, νόμισμα, έκδοσης της Νικομήδειας του αυτοκράτορα Μαυρικίου, δύο νομίσματα της περιόδου 
του Ιουστινιανού Α΄, που δεν είναι ασφαλής η περαιτέρω ταύτισή τους, μισός φόλλις του αυτοκράτορα Μαυρικίου, 
έκδοσης της Κωνσταντινούπολης, ένα σαραντανούμμιο, που δεν μπορεί να ταυτιστεί περαιτέρω, ένα δωδεκανούμμιο 
του αυτοκράτορα Ηρακλείου, κοπής της Αλεξάνδρειας, ένα νόμισμα που θα μπορούσε να συνδεθεί με χαμηλής αξίας 
φόλλεις, έκδοσης της Κωνσταντινούπολης και ένα νόμισμα, που δεν μπορεί να ταυτιστεί περαιτέρω που εντάσσεται 
στις εκδόσεις του Ηράκλειου με τον Ηράκλειο-Κωνσταντίνο. Έχουν βρεθεί, επίσης, άλλα έντεκα νομίσματα, τα οποία 
βρίσκονται σε κακή κατάσταση και μόνο από το βάρος μπορεί να θεωρηθεί ότι πρόκειται για χαμηλής αξίας φόλλεις 
(δεκανούμμια ή δωδεκανούμμια) και τα οποία δεν έχουν ενταχθεί στις ποσοστώσεις, που παρουσιάζονται στα γρα-
φήματα.
29  Εδώ εντάσσονται τα νομίσματα που δημοσιεύονται στο Μπρούσκαρη και Ντιντιούμη 2006, 306-8 και 311 και 
αφορούν τα ευρήματα στην Καρδάμαινα και το Εβραιόκαστρο και τα ευρήματα των ανασκαφών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και της επιφανειακής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνολικά, πρόκειται 
για συνολικά 43 νομίσματα, που χρονολογούνται στη βασιλεία των ακόλουθων αυτοκρατόρων: Αναστάσιος Α΄: 1 , 
Ιουστίνος Α΄: 1, Ιουστίνος Α΄ και Ιουστινιανός Α΄: 2, Ιουστινιανός Α΄: 6, Ιουστίνος Β΄: 2, Μαυρίκιος: 5, Φωκάς: 4, Ηρά-
κλειος: 15, Ηράκλειος και Ηράκλειος-Κωνσταντίνος: 1, Ηράκλειος ή Κώνστας Β΄: 1, Κώνστας Β΄: 3, Λέων Ε΄: 1 και ένα 
που δεν ταυτίζεται ο αυτοκράτορας αλλά ταυτίζεται το νομισματοκοπείο.
30  Saradi 1995, 405-18 αλλά ιδιαίτερα για την κυκλοφορία των χάλκινων νομισμάτων την περίοδο που μας ενδια-
φέρει, 406. Συνδέεται μάλιστα η μείωση της κυκλοφορίας των νομισμάτων τον 7ο αιώνα με την αλλαγή στον τρόπο 
πληρωμής των στρατιωτών με την εισαγωγή του συστήματος των Θεμάτων.
31  Για την περίπτωση της Συρίας, όπου υπάρχουν απτά παραδείγματα όπου δεν συνδέεται η κυκλοφορία των νομι-
σμάτων με την ευημερία μιας θέσης, βλ. Foss 1994-99, 119-32 και ιδιαίτερα για την κυκλοφορία των νομισμάτων, 125-6. 
32  Grierson 1999, 19-20.
33  Οπωσδήποτε το ψάρεμα αποτελούσε μία από τις πιο σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο της 
αυτοκρατορίας και ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες περιοχές. Κυρίως μεταγενέστερες πηγές αναφέρονται σε ανταλλα-
γές προϊόντων ψαριού ή σε δώρα μεταξύ φίλων (καπνιστό ή παστό ψάρι). Φαίνεται ότι η επιβολή φόρων στο ψάρεμα 
και γενικά στην οικονομική δραστηριότητα που συνδεόταν με τα ψάρια λάμβανε χώρα στις αγορές των πόλεων. Βλ. 
Ragia υπό έκδοση. Ευχαριστώ πολύ την κα Ράγια, που έθεσε υπόψη μου το κείμενό της, ενώ τελεί υπό έκδοση.
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ρούν τη σημασία που είχε το ψάρι στην οικονομία την ίδια περίπου περίοδο.34 Αντίθετα, δεν έχουν 
βρεθεί –τουλάχιστον ως τώρα– εργαλεία που να συνδέονται με την κτηνοτροφία, τη γεωργία ή και 
βιοτεχνικές δραστηριότητες.35 Ενδεχομένως, ασφαλώς, αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι έχει ανα-
σκαφεί ένα μικρό μέρος του οικισμού ως τώρα. 

Συμπερασματικά, τα σχετικά λίγα νομίσματα που εντοπίζονται στην πρώιμη βυζαντινή Αλά-
σαρνα ενισχύουν την εικόνα που σχηματίζεται και από άλλες ανεσκαμμένες θέσεις στο νησί της Κω. 
Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκαν αποκλειστικά χάλκινα νομίσματα μικρής αξίας, της πρώιμης βυζαντι-
νής περιόδου, που ανήκουν κυρίως στην περίοδο του αυτοκράτορα Ηρακλείου, και κυκλοφορού-
σαν κατεξοχήν νομίσματα της Κωνσταντινούπολης και δευτερευόντως των υπόλοιπων νομισματο-
κοπείων της εποχής, της Αλεξάνδρειας (που βρέθηκαν στην Καρδάμαινα), της Νικομήδειας και της 
Κυζίκου (γράφημα εικόνας 2),36 καθώς η Κως βρισκόταν κοντά στις σημαντικές θαλάσσιες οδούς 
από την Κωνσταντινούπολη προς τη νότιο και νοτιοανατολική Μεσόγειο, ενώ είχε και στενή σχέση 
με τη μικρασιατική ακτή, εμπλουτίζοντας την εικόνα που έχουμε για τη νομισματική κυκλοφορία 
σε οικισμούς της υστερορωμαϊκής υπαίθρου.37 Ασφαλώς, η ως τώρα εικόνα δείχνει έναν οικισμό με 
όχι ιδιαίτερα εκχρηματισμένη οικονομία, που ασχολείται κυρίως με το ψάρεμα, αν και απαιτείται, 
ωστόσο, η ολοκλήρωση της μελέτης, για να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα.

✳ ✳ ✳

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην περιοχή της σύγχρονης Καρδάμαινας, η οποία υπήρξε στην αρχαιότητα σημαντικός δήμος, 
φαίνεται ότι κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο υπήρχε παράλιος οικισμός ή οικισμοί, όπως έχει 
υποστηριχθεί. 

Tα μεταλλικά αντικείμενα από την ανασκαφή του Πανεπιστημίου Αθηνών δείχνουν ότι η ενα-
σχόληση με την αλιεία ήταν οπωσδήποτε ένα σημαντικός παράγοντας της οικονομίας της περιοχής, 
καθώς έχουν εντοπιστεί αρκετά βαρίδια για δίχτυα αλλά και εργαλεία (βελόνες, λαβίδες), που μπο-
ρεί να συνδέονται και με την επισκευή των διχτυών.

Tα σχετικά λίγα νομίσματα –αποκλειστικά χάλκινα νομίσματα μικρής αξίας, της πρώιμης βυ-
ζαντινής περιόδου– που εντοπίζονται στην πρώιμη βυζαντινή Αλάσαρνα, που ανήκουν κυρίως 
στην περίοδο του αυτοκράτορα Ηρακλείου και κυκλοφορούσαν κατεξοχήν νομίσματα της Κωνστα-
ντινούπολης και δευτερευόντως των υπόλοιπων νομισματοκοπείων, εμπλουτίζουν την εικόνα που 
έχουμε για τη νομισματική κυκλοφορία σε οικισμούς της υστερορωμαϊκής υπαίθρου. 

Ασφαλώς, η ως τώρα εικόνα δείχνει έναν οικισμό με όχι ιδιαίτερα εκχρηματισμένη οικονομία, 
που ασχολείται κυρίως με το ψάρεμα, αν και απαιτείται, ωστόσο, η ολοκλήρωση της μελέτης, για να 
εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Λέξεις κλειδιά: Κως, αρχαία Αλάσαρνα, Καρδάμαινα, πρώιμη βυζαντινή περίοδος, νομίσματα, Ηράκλειος, μεταλλικά αντι-
κείμενα, αλιεία 

34  Το παστό ψάρι και οι σάλτσες ψαριού ήταν οπωσδήποτε κάποια από αυτά τα προϊόντα. Βλ. για την Κυρηναϊκή 
Wilson 2004, 143-54 και ιδιαίτερα, 148, όπου αναφέρεται σε μία επιστολή, όπου ο ψαράς πουλάει παστό ψάρι σε κά-
ποιους που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας και που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ, δείχνοντάς τα σε έναν αμφορέα. Αν 
και η αφήγηση περιγράφει μία κατάσταση απομακρυσμένη γεωγραφικά και χρονολογικά (αναφέρεται στον 4ο αι. 
μ.Χ.), είναι, ωστόσο, ενδεικτική της σημασίας που μπορεί να είχε το ψάρι για την οικονομία και το εμπόριο.
35  Για αντίστοιχα εργαλεία σχετιζόμενα με βιοτεχνικές δραστηριότητες και την κτηνοτροφία, βλ. Mourelatos 2012, 457-62.
36  Από τα νομίσματα που έχουν ως τώρα ταυτιστεί, τέσσερα νομίσματα είναι κοπής Κωνσταντινούπολης, τρία νο-
μίσματα κοπής Αλεξάνδρειας, ένα νόμισμα κοπής Κυζίκου και ένα νόμισμα κοπής Νικομήδειας. Στα υπόλοιπα δεν 
ταυτίζεται το νομισματοκοπείο.
37  Βλ. ενδεικτικά Morrisson 2001, 45-54. Επίσης, Lefort, Morrisson και Sodini 2005.
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SUMMARY

economic activity in early Byzantine halasarna: the evidence of coins and metal oBjects 

In modern Kardamaina, ancient dēmos, during the Εarly Byzantine period there was developed a 
coastal village or villages.

The metal objects from the excavation of the University of Athens indicate that fishing has 
definitely been an important factor in the area's economy, since several weights for nets have been 
identified and tools (needles, tongs) have been found that can be linked to the repairing as well of 
nets.

The relatively few coins –exclusively small copper coins of the Early Byzantine period– found 
in the Early Byzantine Halasarna, that are dated mainly to the period of Emperor Heraclius were 
mostly originated from the mint of  Constantinople, enrich our knowledge on the coin circulation in 
settlements of the Late Roman countryside.

Nevertheless, the data so far indicate that Early Byzantine Halasarna’s economy was based 
mainly on fishing; the use of coins in everyday trade was rare and it seems that it was mostly an 
exchange economy.  It is though necessary to complete the study in order to draw safer conclusions.

Key words: Cos, ancient Halasarna, Kardamaina, Early Byzantine period, coins, Heraclius, metal objects, fishing
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