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Περιληψη

στο παρόν άρθρο εξετάζεται η νομισματοκοπία της Πολυρρήνιας και της φαλάσαρνας, των
δύο πιο ισχυρών αρχαίων πόλεων στο δυτικότερο άκρο της κρήτης. η πρώτη κατελάμβανε
δεσπόζουσα θέση στην ενδοχώρα, ενώ η δεύτερη διέθετε «κλειστό λιμάνι». το απόγειο της
πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής τους ακμής ανάγεται από τον 4ο αι. π.χ. και εξής. κατά
την περίοδο αυτή ήκμασε και η νομισματοκοπία τους, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και με άλλες
κρητικές πόλεις, λόγω των νέων συνθηκών που προσέφερε η πρώιμη ελληνιστική εποχή. 
η Πολυρρήνια διέθετε ποικίλους νομισματικούς τύπους, σε άργυρο και χαλκό, για μακρά περίο-
δο (4ος - 1ος αι. π.χ.). Προέβαλε στα νομίσματα της τους κύριους θεούς της, τον δία, την Άρτεμη,
την Ήρα και τον απόλλωνα. ενώ η φαλάσαρνα, διατήρησε στα αργυρά νομίσματά της τους
ίδιους τύπους σταθερά (κεφαλή νύμφης ή αρτέμιδος και τρίαινα), σε πιο περιορισμένη χρονι-
κή διάρκεια (4ος - 3ος αι. π. χ.). η τρίαινα, ως σύμβολο του Ποσειδώνα, υποδηλώνει την ναυτική
ισχύ της πόλης. 
το ανάγλυφο από το ιερό της δίκτυννας στις Μένιες, είναι ένα πολύ σημαντικό ιστορικό τεκμή-
ριο, διότι απεικονίζει τις δύο προστάτιδες θεότητες των δύο πόλεων, οι οποίες παρουσιάζονται
ολόσωμες και ιστάμενες. συνοδεύονται από τα σύμβολά τους (πρώρα και αγρίμι) και ανταλλάσ-
σουν χειραψία (δεξίωσιν), σε ένδειξη επισφράγισης της συμμαχίας ανάμεσα στις δύο πόλεις.
λεξεισ κλειδια: Πολυρρήνια, φαλάσαρνα, νομισματοκοπία, μυθολογία, εικονογραφία.

MYTHOLOGICAL DEPICTIONS ON COINS OF POLYRRHENIA AND PHALASARNA: 
TWO NEIGHBORING ANCIENT CITIES ON WESTERN CRETE

ABSTRACT

Polyrrhenia and Phalasarna were both the most powerful ancient towns in the western part
of Crete. The first was built on the mainland, whereas the second was a harbour town.
The major political, military and economic growth for both towns maintained from the
4th century BC onwards, when their coinage flourished too, as it is also attested to other
Cretan towns. 
Polyrrhenia had used various coin types, in silver and bronze, for a long period of time
(4th - 1st century BC.), having as prominent deities, Zeus, Artemis, Hera and Apollo. On the
other hand, Phalasarna retains the same coin types in silver (Head of female goddess / Trident,
as symbol of Poseidon and of maritime power) for a shorter period (4th - 3rd century BC).
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The relief from the sanctuary of Dictynna is a very important document, because it depicts
the two patron goddesses respectively. They are presented full-bodied and standing, accom-
panied with their symbols, in a gesture of handshaking, as a sign of the alliance between
the two cities.

KEYWORDS: Polyrrhenia, Phalasarna, coinage, mythology, iconography. 

Προλογοσ

τον καθηγητή κ. Άγγελο Μαρτίνεθ είχα την τύχη να τον γνωρίσω το ακαδη-
μαϊκό έτος 1999-2000, στα 17 μου χρόνια, ως μαθητής τότε της γ’ τάξης του λυκείου
κισάμου, που ονειρευόταν να σπουδάσει αρχαιολογία. εκείνη την περίοδο είχε εντοπίσει
στην αρχαία Πολυρρήνια μια επιγραφή χαραγμένη πάνω σε σπόνδυλο κίονα, η οποία
μεταφέρθηκε στην αποθήκη της αρχαιολογικής υπηρεσίας (Martinez, 2012: 169,
αρ. 76)1. εκεί συναντηθήκαμε για πρώτη φορά, καθώς μελετούσε επιμελώς την επιγρα-
φή κάνοντας έκτυπο. την επομένη επισκεφτήκαμε μαζί την αρχαία Πολυρρήνια και
τον ναό των αγίων Πατέρων. η γνωριμία και η κουβέντα με τον ελληνολάτρη ισπανό
καθηγητή μου έχει μείνει αξέχαστη. διατηρήσαμε αλληλογραφία και συναντηθήκαμε
ξανά στην κρήτη αρκετές φορές. ιδιαίτερη σημασία για μένα είχε η συνάντησή μας
το 2003, στο συνέδριο του Μυλοποτάμου ρεθύμνης, όπου μου εξέφρασε ξανά την επιθυ-
μία του να ασχοληθώ και με την μελέτη της αρχαίας Πολυρρήνιας, δίνοντάς μου έτσι
ενθάρρυνση και έμπνευση. 

και σήμερα, 20 χρόνια μετά νοιώθω πολύ ευτυχής που με τιμά με την φιλία
του και που μου δίνεται η ευκαιρία, ως διδάκτορας αρχαιολογίας πια, να έχω την μεγάλη
τιμή να συμμετέχω με αυτή τη σύντομη εργασία στον τόμο που είναι αφιερωμένος στην
προσωπικότητά του και στην σπουδαία προσφορά του στην αρχαιολογική επιστήμη. 

Με την ευκαιρία της έκδοσης του τιμητικού τόμου για τον καθηγητή Άγγελο
Μαρτίνεθ θα επιχειρηθεί μια σύντομη παρουσίαση των νομισματικών κοπών της αρχαίας
Πολυρρήνιας και της φαλάσαρνας με έμφαση στις μυθολογικές παραστάσεις. 

Πολυρρηνια – φαλασαρνα: 
ιστορικο Πλαισιο – τοΠογραφια

η Πολυρρήνια και η φαλάσαρνα ήταν οι δύο σπουδαιότερες αρχαίες πόλεις
στο δυτικότερο άκρο της κρήτης. τις χώριζε απόσταση 60 σταδίων. αμφότερες διέθε-
ταν: ακρόπολη, οχυρώσεις, ιερά, δημόσια κτήρια, νεκρόπολη, υποδομές ύδρευσης κ.ά.
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1 το νέο αρχαιολογικό Μουσείο κισάμου δεν είχε ακόμα λειτουργήσει, μιας και εγκαινιά-
στηκε τον σεπτέμβριο του 2006. σημαντικός ήταν ο αντίκτυπος εκείνου του αρχαιολογικού ευρήματος
στην τοπική κοινωνία της εποχής, όπως φανερώνουν κάποια ενημερωτικά δημοσιεύματα στον τύπο:
http://www.elzoni.gr/html/ent/322/ent.25322.asp.

http://www.elzoni.gr/html/ent/322/ent.25322.asp


το όνομα Πολυρρήνια είναι μυκηναϊκό (πολλά+ρήνεα) και σημαίνει πολλά
πρόβατα2, άρα στην επικράτεια της πόλης άκμαζε η κτηνοτροφία. ενώ, το όνομα φαλά-
σαρνα προέρχεται από την τοπική νύμφη φαλασάρνη (IC ii, xix, σελ. 219. Sporn,
2002: 293)3.

η Πολυρρήνια κτίστηκε σε οχυρωμένο ύψωμα στην ενδοχώρα, στη θέση του
ομώνυμου σημερινού οικισμού4. αντίθετα, η φαλάσαρνα οικοδομήθηκε στη δυτικό-
τερη ακτή της κρήτης, διαθέτοντας «κλειστό λιμένα»5. θα εξετάσουμε ακολούθως εν
συντομία την κάθε πόλη ξεχωριστά.

σύμφωνα με τον στράβωνα οι Πολυρρήνιοι κατοικούσαν αρχικά σε μικρούς
οικισμούς, μέχρι που οι αχαιοί και οι λάκωνες οχύρωσαν την ακρόπολη και συνοίκι-
σαν τις διάσπαρτες κώμες, δημιουργώντας έτσι οργανωμένο διοικητικό κέντρο (IC ii,
xxiii, σελ. 237. Sporn 2002, 283, σημ. 2113)6. ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η μαρτυ-
ρία που παραθέτει ο Ζηνόβιος (συγγραφέας του 2ου αι. μ.χ.), συγκεκριμένα ότι ο αγα-
μέμνονας, επιστρέφοντας από την τροία, τέλεσε θυσία στην Πολυρρήνια, η οποία έμει-
νε ημιτελής, διότι πληροφορήθηκε ότι οι αιχμάλωτοι στα πλοία είχαν επαναστατήσει
(IC ii, σελ. 238)7. 

λόγω της ετυμολογίας του ονόματος της πόλης και των φιλολογικών πηγών
θα ήταν αναμενόμενο να υπάρχουν αρκετές ενδείξεις κατοίκησης από την ύστερη εποχή
του χαλκού. Όμως, εκτός από λιγοστή υΜ ιιι κεραμική, τα πρωιμότερα υλικά κατά-
λοιπα ανάγονται στην αρχαϊκή και την κλασική περίοδο (Perlman, 2004: 1182). στην
ακρόπολη και στην κάτω πόλη της Πολυρρήνιας διατηρούνται ερείπια επιβλητικών
ελληνιστικών οχυρώσεων, οι οποίες επεκτάθηκαν κατά τους βυζαντινούς χρόνους. δύο
ελληνιστικοί πύργοι σώζονται στα Βδ-δ και μια ερειπωμένη πύλη στα να της κάτω
πόλης (Gondicas, 1988: 173-177)8. 

σύντομη ανασκαφή στην Πολυρρήνια πραγματοποίησε ο αρχαιολόγος Β. θεο-
φανίδης το 1937, στο άνδηρο κοντά στην εκκλησία των αγίων 99 Πατέρων, εντοπίζοντας
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2 στέφανος Βυζάντιος: «Πολυρρήνιa· πόλις Κρήτης, ἀπό τοῦ πολλά ρήνεα, τουτέστι πρόβατα ἔχειν». 
3 ο στέφανος Βυζάντιος παραθέτει τον ιστορικό ξενίωνα λέγοντας: «Φαλάσαρνα· πόλις Κρήτης,

ἀπό Φαλασάρνης». 
4 το χωριό Πολυρρήνια, που ονομαζόταν παλαιότερα Πάνω Παλαιόκαστρο, απέχει προς νότο

7 χλμ. από το καστέλλι κισάμου. σύμφωνα με τον σκύλακα, Περίπλους, xlvii: η Πολυρρήνια «διοίκει
ἀπό Βορέου προς Νότον».

5 ο σημερινός λόφος κουτρί βρίσκεται στην ρίζα στου ακρωτηρίου της γραμβούσας (αρχαία
κώρυκος ή κίμαρος). αποστάσεις αναφέρονται στο αρχαίο γεωγραφικό κείμενο του Σταδιασμού και στους
γεωγράφους στράβωνα, σκύλακα, Πτολεμαίο. ανασκαφές στο λιμάνι της φαλάσαρνας διεξάγει από το
1986 η αρχαιολόγος ελπίδα χατζηδάκη. 

6 στράβ., 10, 479: «…ἀπέχουσι δὲ τῆς θαλάττης ὡς τριάκοντα σταδίους, Φαλασάρνης δὲ εξήκοντα.
Κωμηδὸν δ’ ᾤκουν πρότερον· εἶτ’ Ἀχαιοὶ καὶ Λάκωνες συνῴκησαν τειχίσαντες ἐρυμνὸν χωρίον βλέπον πρὸς
μεσημβρίαν». 

7 Ζηνόβιος, v. 50. 
8 σε αντίθεση με την πύλη, οι δύο οχυρωματικοί πύργοι έχουν πρόσφατα αναστυλωθεί. τις

κρητικές οχυρώσεις έχει μελετήσει η N. Coutsinas. 



λατρευτικό οικοδόμημα που οριοθετείται στα Βόρεια από επιμήκη αναλημματικό τοίχο
πρώιμης ελληνιστικής εποχής, ψευδοϊσόδομης μορφής (θεοφανίδης, 1942-44: 17-30).
θεωρείται ότι οι μνημειακές αυτές κατασκευές ανήκαν σε ναό ή βωμό με στοά (ιερό-
τελεστήριο)9. τα εντοιχισμένα τεμάχια επιγραφών (σπόλια) στην εκκλησία των αγίων 99
Πατέρων αναφέρουν κυρίως ονόματα προσκυνητών, επιβεβαιώνοντας έτσι την ύπαρξη
αρχαίου ιερού, όπως άλλωστε και η εντοιχισμένη πλάκα βωμού με οπή10. στο πλάτωμα
αυτό θα υπήρχαν και άλλα δημόσια κτήρια, που ελπίζουμε να ανασκαφούν στο μέλλον.

ο κεντρικός οικιστικός πυρήνας της πόλης εντοπίζεται στις πλαγιές στα ν,
να και νδ του απότομου λόφου της ακρόπολης (βλέπον προς μεσημβρίαν, δηλαδή
προς νότο). Πολλές από τις ελληνιστικές οικίες λαξεύτηκαν στον φυσικό βράχο. η πόλη
υδρευόταν από δύο υδραγωγεία που κατέληγαν σε κρήνες, από πηγάδια, καθώς και
από κινστέρνες στην ακρόπολη και στην κάτω πόλη, οι οποίες χρονολογούνται κυρίως
κατά τη ρωμαϊκή ή και την πρώιμη βυζαντινή περίοδο (Gondicas, 1988: 178. Perlman,
2004: 1183)11. 

Ένας εξωαστικός ελληνιστικός ναΐσκος έχει εντοπιστεί στο φαράγγι να της
πόλης, στη θέση γέρος κόλυμβος, απ’ όπου προέρχεται λίθινο, ενεπίγραφο, κυκλικό
«θησαυράριο» (IC ii, xxiii, αρ. 7. Sporn, 2002: 288). Όσον αφορά τέλος την ιδιωτική
λατρεία, σημαντική είναι η εύρεση ενός βωμίσκου αφιερωμένου σε κάποιον άγνωστο
τοπικό ήρωα με την επίκληση σε δοτική: Βουδάμω (IC ii, xxiii, αρ. 11. Sporn, 2002: 285).

η νεκρόπολη της Πολυρρήνιας εκτεινόταν στα δυτικά, στην παρακείμενη
κοιλάδα. Έχει αποκαλυφθεί συγκρότημα 6 θαλαμοειδών τάφων της ελληνιστικής περιό-
δου, λαξευμένων στον φυσικό βράχο, σε αντιστοιχία με τα πρότυπα της αλεξάνδρειας.
κτερίσματα και πολυτελής κεραμική από ταφές τόσο της Πολυρρήνιας όσο και της
φαλάσαρνας εκτίθενται στο αρχαιολογικό Μουσείο κισάμου. 

η φαλάσαρνα περιγράφεται στον Σταδιασμό (στ. 336) ως «πόλις παλαιά» και
«εμπορείον» (IC ii, xix, σελ. 219. Perlman, 2004: 1181). η επικράτεια της πόλης, που
συνόρευε με αυτήν της Πολυρρήνιας, εκτεινόταν από τo ακρωτήριο της γραμβούσας
και την ακτή λιβάδι (Gondicas, 1988: 126-127. Hadjidaki, 1988: 463. Perlman,
2004: 1181).

οι οχυρώσεις της πόλης, που ενισχύονται κατά διαστήματα με πύργους,
περικλείουν τη λεκάνη του «κλειστού λιμένα», ο οποίος αναφέρεται από αρχαίους
συγγραφείς12 και χρονολογείται μετά τα μέσα του 4ου αι. π.χ. λόγω της ανύψωσης της
δυτικής κρήτης, μετά τον σεισμό του 365 μ.χ., το αρχαίο λιμάνι βρίσκεται σήμερα
επιχωματωμένο στην ξηρά, σε απόσταση περ. 100 μ. από τη σημερινή ακτογραμμή,
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9 αργότερα συνέχισε σποραδικά τις έρευνες η κε’ εφορεία αρχαιοτήτων (βλ. κυρίως στ. Μαρκου-
λάκη, ΑΔ (1987) 563).

10 για τις επιγραφές της αρχαίας Πολυρρήνιας βλ. Martinez, 2012.
11 Πρόσφατα μάλιστα πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης και στο υδραγωγείο της

εποχής του αδριανού. Βλ. Μαρκουλάκη - χριστοδουλάκος, ΙΑ’ ΔΚΣ, ρέθυμνο 2011.
12 ψευδο-σκύλαξ, Περίπλους, 47. διον. καλλ., Descr. Graeciae, 118.



στην πεδιάδα ν. της ακρόπολης (Hadjidaki, 1988: 474-479. Hadjidaki - Frost, 1990:
513-527). 

στην κορυφή της ακρόπολης, η οποία εντοπίζεται στον απότομο λόφο κουτρί,
διακρίνονται ίχνη δύο τουλάχιστον ναών, εκ των οποίων ένας ήταν πιθανόν αφιερω-
μένος στη δίκτυννα και ο άλλος στον Ποσειδώνα (IC ii, xix, σελ. 218-219. Gondicas,
1988: 92-94. Sporn, 2002: 292, σημ. 2179. Perlman, 2004: 1181). από την ακρόπολη
προέρχεται πήλινο ομοίωμα ναΐσκου ως ανάθημα.

το οικιστικό κέντρο της φαλάσαρνας εκτεινόταν στη ν. κλιτύ της ακρόπολης
και προστατευόταν από δύο γραμμές τειχών. εκτός από ιδιωτικές οικίες περιελάμβα-
νε επίσης δημόσια κτήρια και κινστέρνες (Hadjidaki, 1988: 463. Hadjidaki - Frost, 1990:
513). Μία υστεροελληνιστική βιοτεχνική εγκατάσταση έχει εντοπιστεί στη Βδ γωνία
του αρχαίου λιμανιού, πλάι σε καμπύλο μονοπάτι (χατζηδάκη, 2006: 47-48, εικ. 5)13.
η εύρεση ενός αργυρού σπονδικού σκεύους (φιάλης) σε παρακείμενο βάθρο υποδηλώνει
τέλεση υπαίθριας λατρείας κοντά στον αρχαίο λιμένα. 

η νεκρόπολη έχει μερικώς ανασκαφεί στην πεδιάδα που εκτείνεται να του
αρχαίου λιμανιού. κατά την αρχαϊκή εποχή εντοπίζονται ταφές σε πίθους, ενώ κατά την
ελληνιστική επικράτησαν οι κιβωτιόσχημοι τάφοι (Gondicas, 1988: 102-116. χατζη-
δάκη, 2006: 48. Perlman, 2004: 1181). 

λατομεία ψαμμίτη εκτείνονται κατά μήκος της ακτής στα δ. της νεκρόπολης.
τρεις λαξευτοί θρόνοι κοντά στη νεκρόπολη και στα λατομεία θεωρείται ότι είναι φοινι-
κικής τεχνοτροπίας (5ου αι. π.χ.), άρα η φαλάσαρνα πιστεύεται ότι υπήρξε σταθμός
φοινίκων εμπόρων (Sporn, 2002: 295-296)14. Πιο γνωστός είναι ο θρόνος που συναντά-
με κατά την είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν αφιερω-
μένος σε κάποια θεότητα ή ως μνημείο στη νεκρόπολη ή ότι ήταν απλώς βήμα για
ομιλητές (χατζηδάκη, 2006: 48, εικ. 9). 

αν και αμφότερες οι πόλεις που εξετάζουμε ευημερούσαν ήδη από τα αρχαϊκά
χρόνια (7ος-6ος αι. π.χ.), η μεγαλύτερη πολιτική, στρατιωτική, οικονομική ακμή τους
ανάγεται από τον 4ο αι. π.χ. και εξής, όπως μαρτυρούν τα ευρήματα, οι επιγραφές και
οι αρχαίοι συγγραφείς15. είχαν συνάψει διακρατικές συνθήκες συμμαχίας, τόσο εντός
όσο και εκτός κρήτης, όπως φανερώνουν διάφορες ελληνιστικές επιγραφές (IC ii,
σελ. 218-220, 237-241. Chaniotis, 1996). αξίζει να σημειωθεί ότι η φαλάσαρνα είχε
τιμήσει ως ευεργέτη τον Πτολεμαίο γ’ και τη Βερενίκη, δείγμα σπουδαίων διπλω-
ματικών επαφών (IC ii, xix, 2). 

η Πολυρρήνια υπέγραψε την ασυλία της μικρασιατικής πόλης τέω το 201 π.χ.
ή κατ’ άλλους το 193 π.χ.16. ακολούθως, συμμετείχαν και οι δύο πόλεις στη συνθήκη
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13 Πήλινοι λουτήρες χρησιμοποιήθηκαν σε δεύτερη χρήση ως πλυντήρια πηλού.
14 αυτό το θέμα έχει μελετηθεί αναλυτικότερα από τον Divita, στο ASAtene, 1992-93: 183. 
15 δραστηριότητες που μαρτυρούνται από τις πηγές για τους αρχαίους κρήτες ήταν η μισθο-

φορίακαι η πειρατεία. ενδεικτικά το 171 π.χ. οι φαλασάρνιοι πολέμησαν υπέρ του Περσέα της Μακε-
δονίας κατά των ρωμαίων (λίβιος, xlii, 51,7).

16 η ασυλία αφορούσε κυρίως το ιερό του διονύσου της τέω. Μέσω των ψηφισμάτων ασυλίας
οι κρητικές πόλεις εξέφραζαν τον σεβασμό τους στον θεό διόνυσο. 



συμμαχίας με τον ευμένη Β’ της Περγάμου το 183 π.χ. Μεταξύ των ετών 189 και 184
η κυδωνία είχε εκστρατεύσει και καταλάβει προσωρινά τη φαλάσαρνα, όπως μας
πληροφορεί ο Πολύβιος (xxii, 15, 3-6). 

κατά τον 2ο αι. π.χ. η Πολυρρήνια τίμησε ως ευεργέτη έναν ρωμαίο αξιωμα-
τούχο, τον κορνήλιο σκιπίωνα τον ισπανό. η φιλορωμαϊκή της στάση φαίνεται επίσης
από τις τιμητικές επιγραφές σε ανδριάντες του Μετέλλου και αργότερα του αυτοκρά-
τορα αυγούστου (IC ii, xxiii, σελ. 240, αρ. 12, 14). 

το λιμάνι της φαλάσαρνας καταστράφηκε από τους ρωμαίους το 69 π.χ. με
αφορμή την καταπολέμηση της πειρατείας, γι’ αυτό η πόλη σταδιακά παρήκμασε.
σώζονται μόνο ρωμαϊκές ιχθυοδεξαμενές. αντίθετα, η Πολυρρήνια δεν αντιστάθηκε
στους ρωμαίους και συνέχισε να ευημερεί. η ευνοϊκή στάση της Πολυρρήνιας απέναντι
στους ρωμαίους, συνετέλεσε στο να της επιτραπεί η κοπή δύο νομισματικών εκδόσεων
επί τιβερίου και καλιγούλα. σημαντική είναι επίσης η διατήρηση της απεικόνισης κεφα-
λής του κρηταγενούς διός, ως πολιούχου θεού, σε τετράδραχμα (Svoronos, 1890:
pl. xxvi, 30).

επίνειο της Πολυρρήνιας ήταν η κίσαμος, η οποία επεκτάθηκε και άκμασε
κυρίως κατά τη ρωμαϊκή περίοδο (Πωλογιώργη, 1985: 65. Μαρκουλάκη - Martinez,
2000: 154. Μαρκουλάκη, 2006: 19-20)17. την οικονομική και πολιτιστική άνθιση της
κισάμου μαρτυρούν μεταξύ άλλων και οι πολυτελείς ρωμαϊκές επαύλεις με τα ψηφι-
δωτά δάπεδα.

ο ι. σβορώνος είχε αποδώσει μια μικρή χάλκινη ελληνιστική κοπή στην κώμη
της κισάμου. το νόμισμα εικονίζει κεφαλή ερμή στον εμπροσθότυπο και τμήμα δελφι-
νιού στον οπισθότυπο (Svoronos, 1890: 56-57, pl. iv, 22)18. για την ταύτιση αυτή έχουν
εκφραστεί αρκετές αμφιβολίες. αργότερα ο σβορώνος υπέθεσε ότι η κοπή μπορεί να
ανήκει τελικά στην τήνο, άποψη που επανέλαβαν ως πιθανή και άλλοι μελετητές
(σβορώνος, 1889: 282. IC ii, viii, σελ. 97. Πωλογιώργη, 1985: 78, σημ. 79. Μαρκου-
λάκη - Martinez, 2000: 154).

θα επιχειρηθεί στη συνέχεια μια σύντομη αναφορά στην νομισματοκοπία
των δύο όμορων αρχαίων πόλεων στο δυτικότερο άκρο της κρήτης, της Ποληρρήνιας
και της φαλάσαρνας, με έμφαση στην εικονογραφία. 

1α) Πολυρρηνια: Περιοδοσ 330-270 Π.χ. 

στον εμπροσθότυπο της πρώτης κοπής στατήρα (διδράχμου) της Πολυρρή-
νιας απεικονίζεται γενειοφόρος και δαφνοστεφής κεφαλή διός, ενώ στον οπισθότυπο
μετωπική κεφαλή ταύρου (βουκράνιο), που ήταν το χαρακτηριστικό σύμβολο της πόλης
(εικ. 1α) (Svoronos, 1890: pl. xxv, 30. στεφανάκης, 2013: 37). ενίοτε αναγράφεται στον
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17 το θέμα αυτό μελέτησε πρόσφατα σε άρθρο της και η A. Kouremenos. αξίζει να σημειωθεί
εδώ ότι μία επιγραφή από τη ρώμη του 3ου αι. μ.χ. αναγράφει: «Έπαφρυς Κρής, Πολυρρήνιος και Κισάμιος». 

18 επειδή διακρίνεται κι σω, είχε παλαιότερα αποδοθεί στην κίμωλο. 



οπισθότυπο με μεγάλα γράμματα η επιγραφή χαρισθενησ, ως όνομα του υπεύθυ-
νου αξιωματούχου, μαζί με το εθνικό Πολυρηνιον (εικ. 1α-β).ο στολισμός των
κεράτων του ταύρου με ταινίες ή γιρλάντες υποδηλώνει την ετοιμασία του για θυσία19.
Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι η Πολυρρήνια ήταν γνωστή ως «τόπος Κρήτης ἔνθα τοῖς
θεοῖς ἔθυον» (IC ii, σελ. 236)20. ανάγλυφος ταύρος κοσμούσε επίσης την κεντρική
πύλη εισόδου της ακρόπολης της (Μαρκουλάκη, 2006: 29). 

η κόμη της κεφαλής διός του εμπροσθοτύπου τυλίγεται περιμετρικά της κεφα-
λής, ενώ λίγοι ελεύθεροι βόστρυχοι πέφτουν στον αυχένα (εικ. 1α-β). Παρόμοια κεφα-
λή διός συναντούμε σε στατήρες της ελεύθερνας και της ιεράπυτνας, από την ίδια
σφραγίδα εμπροσθοτύπου (Svoronos, 1890: pl. xi, 26-28, pl. xvii, 7). οι σφραγιδο-
γλύφοι των κρητικών νομισμάτων φαίνεται να εμπνεύστηκαν τον σχεδιασμό της κεφα-
λής διός από Πελοποννησιακές κοπές, π.χ. της αρκαδίας ή της Ήλιδας (le Rider, 1966:
183. Morkholm, 1997: 89. στεφανάκης, 2002: 54-55. Ritter, 2002: 55-57)21. 

στους στατήρες της Πολυρρήνιας διακρίνονται περίτεχνες σφραγίδες, αλλά και
κάποιες λιγότερο επιμελημένες, στοιχείο που αποτελεί ένδειξη για τη δράση ταλαντού-
χων και μη χαρακτών (εικ. 1γ). το φαινόμενο των διακυμάνσεων της καλλιτεχνικής
ποιότητας παρατηρείται και σε άλλα κρητικά νομισματοκοπεία και σχετίζεται με την
επίσπευση της νομισματικής παραγωγής, πιθανόν λόγω έκτακτων στρατιωτικών αναγ-
κών στις αρχές του 3ου αι. π.χ. (Morkholm, 1997: 89. στεφανάκης, 2002: 45-48). Παρα-
τηρείται επίσης μια σταδιακή τάση μείωσης του βάρους των στατήρων (εικ. 1β-γ), ακόμα
και κάτω από τα 10 γρ., αντί για περίπου 11 γρ. που ζυγίζουν κανονικά (Stefanaki, 2007:
54-55. στεφανάκης, 2013: σελ. 19, 56-57)22.

οι ίδιοι νομισματικοί τύποι (κεφαλή διός και κεφαλή ταύρου) σε υποδεέστερη
ποιότητα εκτέλεσης απαντούν σε στατήρα των Μωδαίων (εικ. 1δ) (Svoronos, 1890:
pl. xxii, 20, 21, στεφανάκης, 2013: 64, αρ. 140-142)23. φαίνεται επομένως ότι ο αρχαίος
οικισμός της Μώδας βρισκόταν υπό τη σφαίρα επιρροής της Πολυρρήνιας (Sporn,
2002, 291)24. 

στις αργυρές δραχμές της Πολυρρήνιας εικονίζεται βουκράνιο στον εμπροσθό-
τυπο και αιχμή δόρατος στον οπισθότυπο, ως ένδειξη στρατιωτικής ακμής (εικ. 2α).
το εθνικό Πολυρρηνι(ων) αναγράφεται και στις δύο όψεις, με χρήση πλέον του ω. 
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19 για το έθιμο του στολισμού του ταύρου πριν από τη θυσία βλ. Burkert, 1993: 136.
20 σύμφωνα με το βυζαντινό λεξικό σουίδα. 
21 η πελοποννησιακή επιρροή φαίνεται πιθανότερη, λόγω εγγύτητας, τοπικής και χρονικής.

αντίθετα, ο Gardner, 1883: 164, pl. v. 39, διέκρινε επιρροή από την κεφαλή διός σε εμπροσθότυπο
νομισμάτων του Πύρρου στον τάραντα (278-276 π.χ.). 

22 οι κρητικές πόλεις ακολούθησαν από κοινού στη νομισματοκοπία τους τον αιγινήτικο
σταθμητικό κανόνα, ελαφρώς μειωμένο, με στατήρες (δίδραχμα) περ. 11-11,5 γραμμαρίων, διευκολύ-
νοντας έτσι τις συναλλαγές μεταξύ τους. για το φαινόμενο της μείωσης του βάρους που παρατηρείται
και σε άλλες κρητικές πόλεις και σχετίζεται με έλλειψη αργύρου. 

23 Όπως φανερώνει η επιγραφή Μωδαιων.
24 Πιθανολογείται ότι η αρχαία Μώδα βρισκόταν στη θέση του σημερινού χωριού Μόδι, δυτικά

της κυδωνίας. αντιθέτως, ο P. Faure θεωρεί ότι οι Μωδαίοι αποτελούσαν σύμπραξη μικρών οικισμών,
γειτονικών της Πολυρρήνιας, κατά μήκος του ποταμού κολένη, όπως της ρόκκας, των τριών αλωνιών κ.ά.



στα ημίδραχμα της Πολυρρήνιας αποτυπώνεται στην εμπρόσθια όψη η κεφα-
λή της αρτέμιδος-δίκτυννας, η οποία φέρει κοσμήματα και έχει την κόμη μαζεμένη σε
ύφασμα (σάκκο) στον αυχένα ή τυλιγμένη προς τα πάνω (εικ.3 α-β). ως οπισθότυπος
διατηρήθηκε το βουκράνιο, ως το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο της πόληςδιαχρονικά
(Svoronos, 1890: pl. xxvi, 2-6. στεφανάκης, 2013: 38-39).

η κύρια σφραγίδα εμπροσθοτύπου των ημιδράχμων, με θέμα την κεφαλή
της θεάς δίκτυννας προς τα αριστερά (εικ.3α), αναγράφει το όνομα του χαράκτη
Πυθοδωρου, ο οποίος υπέγραψε επίσης μια σφραγίδα εμπροσθοτύπου στατήρα
της απτέρας, που απεικονίζει περίτεχνη κεφαλή αρτέμιδος (Svoronos, 1890: pl. xxvi,
4. στεφανάκης, 2002: 46. στεφανάκης, 2013: 39)25.

εκτός από ημίδραχμα η Πολυρρήνια έκοψε και μικρότερες αργυρές υποδιαι-
ρέσεις, όπως οβολούς, τριτεταρτημόρια και ημιωβόλια, με παραστάσεις κεφαλής θεάς
προς τα δεξιά και βουκρανίου (στεφανάκης, 2013: 56, εικ. 29-30)26.

εκτός από την κεφαλή αρτέμιδος-δίκτυννας, η οποία εμφανίζεται  σε διάφο-
ρες παραλλαγές, συναντάται επίσης σε εμπροσθότυπο χάλκινης κοπής της Πολυρρήνιας
η κεφαλή Ήρας, η οποία στρέφεται είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, και φοράει
πόλο, δηλαδή κάλυμμα κεφαλής (Svoronos, 1890: pl. xxv, 31. στεφανάκης 2013, αρ.
35-38) (εικ.5). Παρόμοια κεφαλή της Ήρας κοσμεί επίσης διάφορα άλλα κρητικά
νομίσματα, όπως της κνωσού, της τυλίσσου και της απτέρας, έχοντας ως εικονογρα-
φικό πρότυπο τα νομίσματα του Άργους (Sporn, 2002: 122. Ritter, 2002: 74). 

την λατρεία της Ήρας στην Πολυρρήνια επιβεβαιώνει επίσης ένα χάλκινο
κηρύκειο με τόπο προέλευσης τηνπόλη, το οποίο φέρει αναθηματική επιγραφή προς
την Ήρα27. Μία ακόμα αφιερωματική επιγραφή πιστών προς την Ήρα αποκαλύφθηκε
σχετικά πρόσφατα στην Πολυρρήνια από τον καθηγητή Μαρτίνεθ (βλ. πρόλογο∙
Μαρκουλάκη, 2001-2004: 433-434. Martinez, 2012: 169-171, αρ. 76).

χαρακτηριστικός είναι και ένας άλλος νομισματικός τύπος σε χαλκό με
παραστάσεις βοιωτικής ασπίδας28 και κεφαλής αγριμιού (εικ. 6α-β). ο οπισθότυπος
αυτός αποτελεί ένδειξη συνεργασίας και συμμαχίας μεταξύ της Πολυρρήνιας και της
ομοσπονδίας των ορείων μετά τα μέσα του 3ου αι. π.χ., εν  αναμονή του πολέμου
της λύττου, που ξέσπασε κατά τα έτη 221-220 π.χ. (στεφανάκης, 1996: 249-261)29.
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25 ο Πυθόδωρος και ο νεύαντος είναι οι μόνοι χαράκτες που υπέγραψαν σφραγίδες νομι-
σμάτων στην κρήτη (Πολυρρήνιας και απτέρας ο πρώτος, κυδωνίας ο δεύτερος). Πιστεύεται ότι είχαν
επηρεαστεί από την περίφημη αρέθουσα του χαράκτη ευαίνετου των δεκαδράχμων των συρακουσών. 

26 η μεγάλη ποικιλία υποδιαιρέσεων φανερώνει μια επαρκώς εκχρηματισμένη οικονομία. 
27 Τᾶς Ηέρας τᾶς Ἀργείας ἐμί. το χάλκινο κηρύκειο βρίσκεται στην ιδιωτική συλλογή George Ortiz.

Πρόκειται για μεταλλική ράβδο με διακόσμηση αντωπών φιδιών στην κορυφή, το οποίο ήταν σύμβολο
του ερμή. το κρατούσαν επίσης και οι κήρυκες. 

28 η Πολυρρήνια είχε συνάψει συμμαχία με τους θηβαίους: IC ii, xxiii, σελ. 239, xxiii, αρ. 1.
Martinez, 2012: 83-85, αρ. 6. επίσης ο Πολυρρήνιος πολίτης Πασίνος θαρσύνοντος τιμήθηκε ως πρόξε-
νος στον ωρωπό επί Βοιωτού άρχοντα αρτυλάου κατά το 214 π.χ.

29 το κοινό των ορείων απαρτιζόταν από τις πόλεις: Έλυρο, υρτακίνα, λισσό και τάρρα. 



1Β) Πολυρρηνια: 2οσ-1οσ αι. Π.χ. 

Ι) Τετράδραχμα:
η Πολυρρήνια έκοψε κατά τον 2ο αι. π.χ. αργυρά τετράδραχμα μειωμένου

αττικού βάρους με ανδρική κεφαλή στον εμπροσθότυπο και θεά καθιστή σε δίφρο
στον οπισθότυπο, η οποία φοράει αχειρίδωτο ποδήρη χιτώνα και ιμάτιο, ενώ κρατάει
νίκη στο δεξί χέρι (εικ. 7) (Svoronos, 1890: pl. xxvi, 19-21. στεφανάκης, 2013: 41).
στο έξεργο κάτω από την παράσταση διακρίνεται κεραυνός, ως σύμβολο του διός.

χαρακτηριστική είναι η ομοιότητα της καθιστής θεάς της Πολυρρήνιας, που
κρατάει νίκη, με την καθιστή αθηνά σε νομίσματα λυσιμάχου και σε σφραγιδόλιθους
(LIMC ii, Athena, αρ. 214, 225. στεφανάκης, 2013: 40-41). κύριες διαφορές είναι:
ότι το αριστερό χέρι της θεάς της Πολυρρήνιας ακουμπάει κάθετα στο κάθισμα και
η έλλειψη κράνους (εικ. 7α). 

Μια πιθανή ταύτιση της θεάς στον οπισθότυπο του τετραδράχμου της Πολυρ-
ρήνιας με την αθηνά θα ήταν επισφαλής, λόγω της απουσίας κράνους και οπλισμού.
Πιθανότερα πρόκειται για έναν συμβολικό τύπο της πολιούχου θεάς αρτέμιδος-
δίκτυννας που σχετίζεται με κάποια νίκη της πόλης (στεφανάκης, 2013: 41, σημ. 35).
αντίστοιχα, σε αργυρή κοπή της πόλης αμάστριδος του Πόντου η πολιούχος θεά
αφροδίτη αποδίδεται στον οπισθότυπο ως καθιστή νικηφόρος (Morkholm, 1997:
αρ. 280).

η ανδρική προτομή του εμπροσθοτύπου της Πολυρρήνιας αποδίδεται με ταινία
στα μαλλιά και μακριές φαβορίτες (ίουλους), ενώ στον ώμο φέρει τόξο και φαρέτρα. η
κεφαλή έχει ερμηνευτεί ως πορτρέτο του βασιλιά φιλίππου ε’ της Μακεδονίας εξομοιω-
μένου με τον θεό απόλλωνα (Wroth, 1886: xvii. Morkholm, 1997: 155, εικ. 545)30.
ο φίλιππος ο ε’ υποστήριξε την Πολυρρήνια, η οποία υπερασπίστηκε τη λύττο (κατά
το 221-219 π.χ.). η Πολυρρήνια εναντιώθηκε στη συμμαχία κνωσού-γόρτυνας, αναγκά-
ζοντας κι άλλες πόλεις να αποστατήσουν (Wroth, 1886: xvii. Chaniotis, 1996: 37-38)31. 

αντίθετα, ο Μ. στεφανάκης χρονολογεί τη συγκεκριμένη αργυρή κοπή, στα
τέλη του 2ου ή στις αρχές του 1ου αι. π.χ., περίοδο κατά την οποία οι κρητικές πόλεις
έκοψαν τετράδραχμα μειωμένου αττικού κανόνα (le Rider, 1966: 300. στεφανάκης,
2013: 40-41)32. επομένως θεωρεί ότι η συγκεκριμένη μορφή δε σχετίζεται με τον Μακε-
δόνα βασιλιά, αλλά εικονίζει απλώς τον απόλλωνα. σε επόμενες σφραγίδες της σειράς
παρατηρείται κατακόρυφη πτώση της καλλιτεχνικής ποιότητας και οι φαβορίτες παρα-
λείπονται, άρα δεν πρόκειται πλέον για πορτρέτο, αλλά για ιδεαλιστική απεικόνιση
του απόλλωνα (Svoronos, 1890: pl. xxvi, 20-21. στεφανάκης, 2013: αρ. 110-111).
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30 τη σύνδεση του νομίσματος της Πολυρρήνιας με τον φίλιππο ε’ ή τον Περσέα διατύπω-
σε πρώτος ο Gardner, 1883: pl. xii, p. 204.

31 Πολύβιος iv, 53-55. 
32 Πολλά τετράδραχμα κρητικών πόλεων 2ου αι. π.χ. (εκτός Πολυρρήνιας, γόρτυνας) περιείχε

ο θησαυρός της ιεράπυτνας, με έτος εύρεσης 1933 (IGCH 352). 



Πρέπει να σημειωθεί ότι στα μακεδονικά νομίσματα ο φίλιππος ο ε’ δεν
αποδίδεται με φαβορίτες, αλλά με πλήρη γενειάδα, ενώ αντίθετα ο θεός απόλλωνας
απεικονίζεται πάντα αγένειος στην ελληνιστική τέχνη. επομένως οι φαβορίτες θεωρή-
θηκαν από κάποιους ερευνητές ως μια ενδιάμεση λύση, ώστε να παρουσιαστεί ο βασι-
λιάς ως θεός (Wroth, 1886: xvii. Morkholm, 1997: 155).

Με φαβορίτες αποδίδεται σε νομίσματα το πορτρέτο διάφορων ηγεμόνων,
όπως του σελεύκου Β’, του σελεύκου γ’, καθώς και του Προυσία της Βιθυνίας (Kroll,
2007: 121. Morkholm, 1997: εικ. 400, 417). δεν είναι απολύτως γνωστό αν οι συγκε-
κριμένοι βασιλείς είχαν επαφές με την Πολυρρήνια. φαίνεται ωστόσο ότι υπήρξε καλλι-
τεχνική επιρροή στο τετράδραχμο της Πολυρρήνιας από πορτρέτα σε νομίσματα
ελληνιστικών ηγεμόνων της ανατολής. η εξομοίωση με θεούς (assimilation) ήταν
γνωστή πρακτική κυρίως σε Πτολεμαίους και σελευκίδες και λιγότερο σε αντιγονίδες
διαδόχους. 

ΙΙ) Ημίδραχμα:
Πρωτότυπη είναι μια κοπή ημιδράχμων της Πολυρρήνιας μειωμένου αττι-

κού βάρους33. την εμπρόσθια όψη κοσμεί η προτομή της δίκτυννας σε όψη τριών
τετάρτων (¾), ελαφρώς προς τα δεξιά, με φαρέτρα στον ώμο και χαμηλό διάδημα
στην κόμη. η επιλογή της δίκτυννας στον εμπροσθότυπο έχει θεωρηθεί ως αξίωση
της Πολυρρήνιας για τον έλεγχο του δικτυνναίου ιερού (Kirsten, 1952 στ. 2535. Sporn,
2002: 278-9. στεφανάκης, 2013: 37)34.

η σχεδόν μετωπική όψη αποτελεί πρωτοτυπία για την κρητική νομισματο-
κοπία, στην οποία κυριαρχούν οι προτομές θεών σε προφίλ (κατατομή)35. η καινο-
τομία του μετωπικού πορτρέτου πρωτοεμφανίστηκε σε κοπές σικελικών πόλεων από
τα τέλη του 5ου αι. π.χ. με πρωτεργάτη τον χαράκτη κίμωνα (Μουστάκα, 1997: 19).
Μετωπικές κεφαλές θεοτήτων εμφανίζονται επίσης σε νομίσματα ρόδου, λάρισας,
αλεξάνδρου των φερών, αμφίπολης, σελευκιδών στην Μικρά ασία κ.ά. (Morkholm,
1997: αρ. 203, 235-239, 362). 

στην οπίσθια όψη εικονίζεται όρθιος απόλλωνας σε στάση contrapposto36,
κρατώντας τόξο με το αριστερό του χέρι (εικ. 8α-β) (Svoronos, 1890: pl. xxvi, 22.
Kirsten, 1952: στ. 2541). ο κορμός του απόλλωνα στον οπισθότυπο παραμένει γυμνός,
καθώς η χλαμύδα συγκρατείται στο λαιμό και καλύπτει κυρίως την πλάτη. στο κεφάλι
πιθανόν διακρίνεται πίλος. το γεγονός ότι πατάει σε γραμμή εδάφους δεν αποκλείεται
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33 αναφέρονται ενίοτε ως ημίδραχμα «ροδιακού» κανόνα (Kirsten, 1952: στ. 2541), ενώ ως
μειωμένου αττικού κανόνα (μέσος όρος 1,63 γρ.) τα αναγνωρίζει ο στεφανάκης, 2013: 30, αρ. 113.  

34 ο στράβων 10, 4,13 αναφέρει ότι το ιερό ήλεγχε η Πολυρρήνια: «πρὸς ἐσπέραν δ’ ὄμοροι τοῖς
Κυδωνιάταις Πολυρρήνιοι παρ’ οἷς ἐστι τό τῆς Δικτύννης ἱερόν.».

35 Άλλο παράδειγμα κεφαλής σε ¾ είναι η Μέδουσα σε εμπροσθότυπο κοπής της γόρτυνας.
είναι εμφανής η ροδιακή επιρροή. 

36 δηλαδή το ένα πόδι είναι χαλαρό και το άλλο στηρίζει το βάρος του σώματος. είναι γνωστή
και  ως στάση αντιστήριξης ή ως αντίρροπη στάση. 



να υποδηλώνει κάποιον αγαλματικό τύπο. ο θεός σηκώνει το δεξί χέρι, ελαφρώς λυγι-
σμένο, σε ένδειξη χαιρετισμού. δε διακρίνεται με σιγουριά αν κρατάει κάποιο αντικεί-
μενο, αν και έχει υποτεθεί ότι φέρει μικρή δάδα.Πιθανότερο φαίνεται να κρατάει μικρή
φιάλη (Svoronos, 1890: 282, αρ. 43. LIMC ii, λ. Apollon, σελ. 192, αρ. 23. στεφανά-
κης, 2013: 30, αρ. 113).

η στάση contrapposto του απόλλωνα στον οπισθότυπο της Πολυρρήνιας
θυμίζει την σωματοδομή και τις ραδινές αναλογίες του απόλλωνα σε κοπές των σελευ-
κιδών, καθώς και πόλεων της Μ. ασίας, όπως της Μαγνησίας επί Μαιάνδρω (Morkholm,
1997: εικ. 356, 362, 370). η βασικότερη διαφορά είναι ότι στα νομίσματα των σελευ-
κιδών και της Μαγνησίας ο απόλλωνας κρατάει βέλος αντί τόξου και συχνά στηρίζεται
σε τρίποδα. Παρόμοια στάση του απόλλωνα συναντάται σε ελληνιστικά σφραγίσματα
από τη δήλο και τη σελευκιδική ανατολή (LIMC ii, λ. Apollon, σελ. 192, αρ. 21, 27,
σελ. 215, αρ. 249). 

φαίνεται επομένως πιθανό ο χαράκτης της Πολυρρήνιας να άντλησε έμπνευση
από μικρασιατικά νομίσματα ή σφραγιθολίθους. δεν είναι τυχαίο ότι σε επιγραφή του
τέλους του 3ου αι. π.χ. από τη Μαγνησία του Μαιάνδρου αναφέρεται το εθνικό Πολυρ-
ρήνιοι, μαζί με άλλων κρητικών πόλεων, γεγονός που μαρτυρεί διπλωματικές σχέσεις των
κρητών με πόλεις της Μ. ασίας (IC ii, xxiii, σελ. 239)37. αντίστοιχα, μαρτυρείται
επιγραφικά η παρουσία Πολυρρηνίων πολιτών στη δήλο (IC ii, xxiii, σελ. 238-240).

ΙΙΙ) Απομιμήσεις Αθηναϊκών τετραδράχμων:
σε απομιμήσεις αθηναϊκών τετραδράχμων της Πολυρρήνιας, αρχών 1ου αι. π.χ.,

προστέθηκε ως σύμβολο στο πεδίο του οπισθοτύπου, πλάι στη γλαύκα, η Άρτεμις-
δίκτυννα με κοντό χιτώνα, κρατώντας τόξο, έτοιμη να τραβήξει βέλος (εικ. 9). οι κρητι-
κές κοπές ψευδοαθηναϊκών τετραδράχμων έχουν συνδεθεί με τον Μιθριδάτη κατά το
87 π.χ. (le Rider, 1966: 297. στεφανάκης, 2013: 54, σημ. 130). ο τύπος αυτός της
αρτέμιδος, ως κυνηγέτιδος, εμφανίζεται αργότερα σε επαρχιακές κοπές του κοινού
κρητών επί φλαβίων και αντωνίνων, σε παραλλαγή με εντονότερη κίνηση (Svoronos,
1890: pl. xxxiii, 7-8, 13, xxxiv, 10, xxxv, 12, 22). 

η κεφαλή αθηνάς αποτυπώνεται επίσης σε χάλκινη υποδιαίρεση της Πολυρ-
ρήνιας, συνδυασμένη με βουκράνιο ή γλαύκα στην οπίσθια όψη (εικ. 10α-β) (Svoronos,
1890: pl. xxvi, 26-28). Πιστεύεται ότι η κοπή αυτή εντάσσεται στην ίδια εποχή με τα
τετράδραχμα, υπό αττική επίδραση (στεφανάκης, 2013: αρ. 127-135). ωστόσο, τα
κατασκευαστικά στοιχεία οδηγούν σε μια πρωιμότερη χρονολόγηση. 

Άλλες χάλκινες κοπές:
κατά τον 2ο αι. π.χ. παρατηρείται μια αισθητή αύξηση των νομισματικών

παραστάσεων του απόλλωνα στην Πολυρρήνια. η κεφαλή του θεού εμφανίζεται σε
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37 γενικότερα, για τη μετεγκατάσταση κρητών στη Μαγνησία και ευρύτερα στην Μ. ασία,
βλ. και Chaniotis, 1996: 26. Unwin, 2017: 185-187.



εμπροσθότυπο χάλκινης κοπής, με τρίποδα στην πίσω όψη, ως το κατεξοχήν σύμβολο
λατρείας του. επίσης, σε μικρότερη χάλκινη υποδιαίρεση εικονίζεται κεφαλή απόλλωνα
και λύρα (Svoronos, 1890: pl. xxvi, 23-24. στεφανάκης, 2013: αρ. 114-118). 

σύμφωνα με τον σβορώνο, ένα μικρό χάλκινο νόμισμα της Πολυρρήνιας πιθα-
νότατα απεικονίζει τον διόνυσο στην εμπρόσθια όψη. δεν διαθέτουμε ωστόσο εικό-
να για να το επιβεβαιώσουμε (Svoronos, 1890: 281, αρ. 39).

τέλος, σε μία μικρή χάλκινη κοπή της Πολυρρήνιας εικονίζεται κεφαλή ερμή
με πέτασο στην εμπρόσθια και κηρύκειο στην οπίσθια όψη (Svoronos, 1890: pl. xxvi,
29). τη λατρεία του ερμή στην πόλη επιβεβαιώνει επίσης μια αφιέρωση ενός άρχοντα
(κόσμου) της Πολυρρήνιας στον ερμή Δρόμειο, που πιστεύεται ότι προστάτευε την
αθλητική εκπαίδευση των νέων στις αγέλες (IC ii, xxiii, αρ.10. Sporn, 2002: 287).

Ανασκαφικά νομισματικά ευρήματα:
σε ανασκαφές ιδιωτικών οικοπέδων στο καστέλλι κισάμου έχουν εντοπιστεί

λίγα χάλκινα νομίσματα της Πολυρρήνιας εντός ελληνιστικού στρώματος (3ου αι. π.χ.)
(σκόρδου, 2000: 29) 

το πλέον χαρακτηριστικό εύρημα είναι ένας αργυρός οβολός της Πολυρρή-
νιας, που χρησιμοποιήθηκε ως χαρώνειος σε υστεροκλασική γυναικεία ταφή, β’ μισού
4ου αι. π.χ. (Πωλογιώργη, 1980: 511, πίν. 317), με παραστάσεις κεφαλής θεάς με διάδη-
μα, πιθανόν της αρτέμιδος, και βουκρανίου (εικ. 4β)38. 

αρκετά ακόμα αδημοσίευτα χάλκινα νομίσματα της Πολυρρήνιας μη στρωμα-
τογραφημένα προέρχονται από ανασκαφές οικοπέδων στο καστέλλι κισάμου39. στον
εμπροσθότυπο εικονίζουν κατά κύριο λόγω βουκράνιο ή ασπίδα, ενώ στον οπισθότυπο
αιχμή δόρατος. δεν είναι σπάνια επίσης τα χάλκινα νομίσματα που φέρουν στην εμπρό-
σθια όψη κεφαλή αθηνάς και στην πίσω όψη βουκράνιο (εικ. 10β) ή γλαύκα. Όπως
επίσης αυτά που συνδυάζουν τους τύπους της βοιωτικής ασπίδας και της κεφαλής αγρι-
μιού (εικ. 6β). Όμως, η πλειονότητα των νομισματικών ευρημάτων στην αρχαία κίσαμο
χρονολογούνται κυρίως κατά τη ρωμαϊκή εποχή.

2) φαλασαρνα: Περιοδοσ 330-270 Π.χ.

Κεφαλή τοπικής Νύμφης - Τρίαινα:
οι στατήρες και οι δραχμές της φαλάσαρνας, μετά τα μέσα του 4ου αι. και

ως τις αρχές του 3ου αι. π.χ. απεικονίζουν σταθερά στην εμπρόσθια όψη μια κεφαλή
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38 για τον τύπο: Svoronos, 1890: pl. xxvi, 7. στεφανάκης, 2013: 18, αρ. 29. Πιστεύεται ότι η θεά
μπορεί να ταυτιστεί με την Άρτεμη-δίκτυννα, λόγω και της ημισελήνου που διακρίνεται στο πεδίο πίσω
από τον λαιμό της. 

39 ενδεικτικά αναφέρονται: οικ. γεωργακάκη-σκουνάκη, οικ. τσιχλάκη, οικ. σαμψάκη κ.ά.
Βλ. Μαρινάκης, 2016. Μαρινάκης, 2018. Πατεράκης, 2013: 160.



γυναικείας θεότητας, ενώ την οπίσθια όψη καταλαμβάνει η τρίαινα του Ποσειδώνα, στολι-
σμένη με έλικες και τα αρχικά της πόλης ΦΑ (εικ. 11 α-γ) (Svoronos, 1890: pl. 5-6,
7-11. le Rider, 1966: pl. x, 12-14). 

η θεά του εμπροσθοτύπου σε στατήρες και δραχμές της φαλάσαρνας ερμη-
νεύεται είτε ως η τοπική νύμφη φαλασάρνη είτε ως Άρτεμις-δίκτυννα (Stefanakis, 2006:
47, σημ. 43. Sporn, 2002: 293-294, σημ. 2189)40. φοράει ενώτια και περιδέραιο, ενώ
λεπτές ταινίες διασταυρώνονται και συγκρατούν την κόμη της41. η καλλιτεχνική ποιότη-
τα των νομισμάτων της φαλάσαρνας είναι σταθερά υψηλή, χωρίς απότομες διακυμάνσεις.
η φαλάσαρνα πραγματοποίησε πολυάριθμες επικοπές κυρίως σε αργυρά νομίσματα
του Άργους (εικ. 11γ) και της κυρήνης, όπως αντίστοιχα συνέβη στην Πολυρρήνια
(le Rider, 1966: pl. xxix, 14-40. Stefanakis - Traeger, 2005: 383).

Μετά το 270 π.χ. η φαλάσαρνα περιορίστηκε στην κοπή μικρών χάλκινων υπο-
διαιρέσεων, με παραστάσεις: α) κεφαλής θεάς και τρίαινας, β) δελφινιού και του αρχι-
κού γράμματος φ (εικ. 12-13) (Svoronos, 1890: pl. xxv, 12-15). οι νομισματικοί τύποι
τρίαινας και δελφινιού φανερώνουν τον ναυτικό, παραθαλάσσιο χαρακτήρα της πόλης. 

Ανασκαφικά νομισματικά ευρήματα:
λίγα χάλκινα και ασημένια χαρώνεια νομίσματα προήλθαν από ανασκαφές

τάφων στη φαλάσαρνα42. επίσης ορισμένα χάλκινα νομίσματα της φαλάσαρνας έχουν
βρεθεί σε ανασκαφές τόσο στην ίδια τη φαλάσαρνα όσο και στο καστέλλι κισάμου43,
αλλά και στα κοντινά αντικύθηρα, την αρχαία αιγιλία (εικ. 12-13), η οποία πιστεύεται
ότι βρισκόταν υπό την σφαίρα επιρροής της φαλάσαρνας (τσαραβόπουλος κ.ά., 2012:
εικ. 2α-δ). 

3) το ψηφισΜατικο αναγλυφο του δικτυνναιου ιερου

η Πολυρρήνια συνόρευε με την κυδωνία στα ανατολικά και με τη φαλάσαρνα
στα δυτικά, με την οποία είχε προστριβές κατά την ύστερη κλασική περίοδο, όπως
φανερώνει η γνωστή συνθήκη ειρήνευσης με τη μεσολάβηση των λακεδαιμονίων, με
απεσταλμένο τον κλεώνυμο, γιο του κλεομένη. η Πολυρρήνια άλλωστε είχε αναπτύξει
στενές διπλωματικές επαφές με τη σπάρτη44. η συνθήκη εκτέθηκε τόσο στο δικτύνναιο
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40 ο Stefanakis θεωρεί πιο πιθανή την ερμηνεία της θεάς στα νομίσματα της φαλάσαρνας ως
αρτέμιδος-δίκτυννας. ενώ η Sporn κλίνει περισσότερο στην ερμηνεία της θεάς ως νύμφης φαλασάρνης.
γενικότερα για τις νύμφες σε νομίσματα βλ. imhoof-Blumer, 1908: 101. 

41 οι χιαστί ταινίες που συγκρατούν την κόμη εντοπίζονται επίσης σε κεφαλές γυναικείων θεοτή-
των στον εμπροσθότυπο αργυρών νομισμάτων της Πάρου, αλλά και της κορίνθου. 

42 κινδελή, 1981: πίν. 297α (όπως αργυρό νόμισμα της κυδωνίας).
43 εικονίζουν συνήθως το αρχικό φ και δελφίνι. Όπως ενδεικτικά στο οικόπεδο κέντρου υγείας

κισάμου, στο οικόπεδο Πατεράκη κ.ά. εκτίθενται στην προθήκη του αρχαιολογικού Μουσείου κισάμου.
44 τιμήθηκε άλλωστε στην Πολυρρήνια ο βασιλιάς της σπάρτης αρεύς. IC ii, xxiii, αρ. 12.

Μαρκουλάκη, 1996: 246. Martinez, 2012: 101-102, αρ. 14. 



ιερό όσο και στο συνοριακό ιερό της τυλίφου, κοντά στο σημερινό χωριό καλυβιανή
(Μαρκουλάκη, 1996: 239-25).

η Πολυρρήνια και η κυδωνία είχαν εναλλάξ τον έλεγχο του φημισμένου
δικτυνναίου ιερού (όπου υπήρχε ναός της Άρτεμης-δίκτυννας) του 4ου αι. π.χ. στο
ακρωτήριο σπάθα, κοντά στα ροδωπού. το ιερό ανακαινίστηκε στα ρωμαϊκά χρόνια
επί αυτοκράτορα αδριανού.

την επιγραφή με το ψήφισμα συνθήκης συμμαχίας μεταξύ Πολυρρήνιας-
φαλάσαρνας των αρχών του 3ου αι. π.χ. από τον δικτυνναίο ιερό κοσμούσε ανάγλυφο,
το οποίο έφερε αετωματική επίστεψη και απεικόνιζε δύο θεές σε χειραψία (δεξίωσιν)
(εικ. 14). (IC ii, xi, 1. LIMC iii, Diktynna, αρ. 1. Μαρκουλάκη, 1996: 249-250, σημ. 23)45.
η θεότητα στα δεξιά αναγνωρίζεται ως Άρτεμις-δίκτυννα. φοράει κοντό χιτώνα και
ιμάτιο δεμένο στη μέση της, φέρει τόξο και φαρέτρα στον ώμο και στέκει δίπλα σε
δέντρο και αγρίμι. η θεά στα αριστερά, η οποία φοράει ποδήρη χιτώνα και ιμάτιο,
στέκεται δίπλα σε πλώρη πλοίου, ως προστάτις των ναυτικών. Έχει υποστηριχτεί ότι
η κεφαλή θεάς στα νομίσματα της φαλάσαρνας ταυτίζεται με τη θεά που στέκεται
πλάι στην πλώρη στο ανάγλυφο του δικτυνναίου ιερού, άρα θα μπορούσε να ερμηνευ-
τεί ως νύμφη φαλασάρνη ή αφροδίτη ευπλοία (Savignoni, 1901: 298. IC ii, xix, 220.
Gondicas, 1990: 143. Μαρκουλάκη, 1996: 249. Sporn, 2002: 293)46.

Ίσως το ανάγλυφο του δικτυνναίου να παρουσιάζει δύο διαφορετικές υποστά-
σεις της δίκτυννας που επικρατούσαν σε κάθε πόλη: α) ως κυνηγέτιδα εκπροσωπώντας
την Πολυρρήνια και β) με την ιδιότητα της προστάτριας των ναυτικών τη φαλάσαρνα.
Άλλωστε, η ύπαρξη ιερού της αρτέμιδιος-δίκτυννας και στη φαλάσαρνα μαρτυρείται
από τον συγγραφέα διονύσιο καλλιφώντος47. 

εΠιλογοσ

συμπερασματικά, η μεγαλύτερη ακμή της νομισματοκοπίας της Πολυρρήνιας
και της φαλάσαρνας ανάγεται μεταξύ 4ου-3ου αι. π.χ. σε αυτήν την περίοδο δραστη-
ριοποιήθηκαν τα περισσότερα κρητικά νομισματοκοπεία (πάνω από 30). 

στην προμήθεια αργύρου φαίνεται να συνέβαλλε, εκτός από το εμπόριο,
η μισθοφορική δραστηριότητα των κρητών, κυρίως ως τοξοτών,καθώς επίσης οι επαφές
των κρητικών πόλεων με ελληνιστικούς ηγεμόνες. Παρατηρούνται συχνά επικοπές
σε εισηγμένα εξωκρητικά νομίσματα, καθώς και καλλιτεχνικές διακυμάνσεις. 
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45 το ανάγλυφο δυστυχώς δε σώζεται στις μέρες μας. εφόσον η Guarducci το κατέγραψε το 1939
φαίνεται πιθανό ότι χάθηκε κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. η ίδια συνθήκη διασώθηκε σε
επιγραφή από την τύλιφο, η οποία φυλάσσεται στο αρχαιολογικό Μουσείο κισάμου.

46 ο Savignioni πρότεινε την ερμηνεία της θεάς ως αφροδίτης ευπλοίας, λόγω της πλώρης
πλοίου στο ανάγλυφο του δικτυνναίου. 

47 διονύσιος καλλιφώντος, Descr. Graeciae, 118: «φασί δ’ ἐν Κρήτη πόλιν εἶναι Φαλάσαρνα κειμένη
πρὸς ἥλιον δύοντα, κλειστόν λιμέν’ ἔχουσαν καί ἱερόν Ἀρτέμιδος ἅγιον και καλεῖσθαι τήν θεάν Δίκτυνναν».



Παρατηρούμε ότι η Πολυρρήνια διέθετε πληθώρα νομισματικών τύπων σε
βάθος χρόνου (4ος-1ος αι. π.χ.), ενώ η φαλάσαρνα διατήρησε σταθερά τους ίδιους τύπους,
αν και η νομισματοκοπία της είχε συντομότερη χρονική διάρκεια (4ος-3ος αι. π.χ.). 

κατά τον 2ο- 1ο αι. π.χ. η μεν Πολυρρήνια εμφανίζει σποραδικά αρκετές αργυ-
ρές εκδόσεις νομισμάτων διαφόρων υποδιαιρέσεων, η δε φαλάσαρνα περιορίστηκε σε
μικρές χάλκινες κοπές (με το αρχικό φ και δελφίνι). οι ανάγκες για αργυρά νομίσμα-
τα θα καλύπτονταν από τα ήδη υπάρχοντα ή εξωκρητικά (όπως π.χ. του Άργους).

Όσον αφορά την εικονογραφία των αυτόνομων νομισμάτων, αμφότερες οι
πόλεις επέλεξαν να προβάλουν τις λατρευόμενες θεότητες τους και τα ιερά σύμβολα
τους. Μία από τις κυριότερες θεότητες ήταν η Άρτεμις-δίκτυννα. διακρίνονται εικο-
νογραφικές επιρροές από την γειτονική Πελοπόννησο και το αιγαίο.ενδεχομένως η
Πολυρρήνια να δέχτηκε επιδράσεις και από τη Μ. ασία, όπως είδαμε στην περίπτω-
ση του οπισθοτύπου με τον ιστάμενο απόλλωνα (εικ. 8α-β), αφομοιώνοντας τις με
δημιουργικό τρόπο. 
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συντοΜογραφιεσ

AAA = Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών. 
ΑΔ = Αρχαιολογικό Δελτίο. 
ΑΕ = Αρχαιολογική Εφημερίδα. 
AJA = American Journal of  Archeology. 
BMC = British Museum Catalogue of  Greek Coins. 
ΔΚΣ = Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο. 
JIAN = Journal international d’archéologie numismatique.
IC = GUARDUCCi,M. (1935-1950): Inscriptiones Creticae: opera et consilio Friderici Halbherr collectae, vol. I-IV, Roma.
IGCH = An Inventory of  Greek Coin Hoards. 
LIMC = Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. 

εικονεσ
νοΜισΜατα τησ Πολυρρηνιασ

εικ. 1α
330-270 π.χ. αργυρός στατήρας. 11,27 g.

https://www.acsearch.info/search.html?id=1411276

εικ. 1β
320-270 π.χ. αργυρός στατήρας. 9,76 g.

https://www.acsearch.info/search.html?id=6497227

εικ. 1γ
330-270 π.χ. αργυρός στατήρας. 9,96 g. 

https://www.acsearch.info/search.html?id=3298850

εικ. 1δ
330-270 π.χ. αργυρός στατήρας των Μωδαίων. 11,50 g. 

επισήμανση στον οπισθότυπο, ασπίδα με στιγμές      . Svoronos, 1890: pl. xxii, 20.
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εικ. 2α
300-270 π.χ. αργυρή δραχμή. 5,35 g.

https://www.acsearch.info/search.html?id=1411277

εικ. 2β
300-270 π.χ. αργυρή δραχμή. 5,64 g. 

διακρίνονται ίχνη επικοπής σε νόμισμα της κυρήνης.
https://www.acsearch.info/search.html?id=188660

εικ. 3α
300-270 π.χ. αργυρό ημίδραχμο. 2,70 g. 

https://www.acsearch.info/search.html?id=3105327

εικ. 3β
300-270 π.χ. αργυρό ημίδραχμο. 2,22 g. 

https://www.acsearch.info/search.html?id=440403

εικ. 4α 
300 -270 π.χ. αργυρός οβολός, 1,1 g. 

Svoronos, 1890: pl. xxvi, 7. 

εικ. 4β
300 -270 π.χ. αργυρός οβολός, 1,1 g.

ανασκαφικό εύρημα από το καστέλλι κισάμου.
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εικ. 5
Μέσα 3ου αι. π.χ. χάλκινο νόμισμα. 2,53 g. 

https://www.acsearch.info/search.html?id=440405

εικ. 6α
Πριν το 220 π.χ. χάλκινο νόμισμα της Πολυρρήνιας, σε συμμαχία με τους ορείους. 2,33 g.

https://www.acsearch.info/search.html?id=440414

εικ. 6β
ομοίως. διάμετρος: ελάχ. 0,013-Μέγ. 0,019m.
ανασκαφικό εύρημα από το καστέλλι κισάμου. 

εικ. 7α
Πιθανότατα 2ου αι. π.χ. αργυρό τετράδραχμο. 15,51 g.

Svoronos, 1890: pl. xxvi, 19. 

εικ. 8α
τέλη 2ου αι. π.χ. αργυρό ημίδραχμο. 1,82-2,11 g. 

Svoronos, 1890: pl. xxvi, 22. 

εικ. 8β
αργυρό ημίδραχμο. 1,80 g. 

https://www.acsearch.info/search.html?id=3362822
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εικ. 9
αρχές 1ου αι. π.χ. αργυρό τετράδραχμο (απομίμηση αθηναϊκών στεφανηφόρων). 16,14 g.

Svoronos, 1890: pl. xxvi, 25.

εικ. 10α-β
χάλκινη κοπή. 3,30 g.

Svoronos, 1890: pl. xxvi, 26.   https://www.acsearch.info/search.html?id=3676111

νοΜισΜατα τησ φαλασαρνασ

εικ. 11α
Περ. 300 π.χ. αργυρός στατήρας. 11,07 g.

https://www.acsearch.info/search.html?id=463175

εικ. 11β
300- 270 π.χ. αργυρή δραχμή. 5,18 g. Όμοιοι τύποι. 
https://www.acsearch.info/search.html?id=861143

εικ. 11γ 
ημίδραχμο. Ίδιοι τύποι. 2,60 g. 

επικεκομμένο σε νόμισμα του Άργους. 
https://www.acsearch.info/search.html?id=4320214
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εικ. 12

εικ. 13

δύο χάλκινα νομίσματα της φαλάσαρνας, μέσων 3ου αι. π.χ. κ.ε. 2,62 g. και 1,27 g.
από ανασκαφές στα αντικύθηρα. Βλ. τσαραβόπουλος κ.α. 2012. 

εικ. 14
ανάγλυφη στήλη από το δικτυνναίο ιερό στις Μένιες (στο αρχαίο ακρωτήριο τίτυρος). 

αρχές 3ου αι. π.χ. IC ii, xi, 1.
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