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ΣΤΕΛΛΑ ΔΡΕΝΗ 

Διδ. Αρχαιολόγος- Νομισματολόγος 
 

Οικονομική και Νομισματική Ιστορία της πόλης των Μεγάρων 
 
Η πόλη των Μεγάρων βρίσκεται ανάμεσα στην Αττική, την Βοιωτία και την Κόρινθο και πήρε το 

όνομά της σύμφωνα με τον Παυσανία, όταν βασιλιάς της περιοχής ήταν ο Καρ, ο γιος του 
Φορωνέα. Ο Παυσανίας συνδέει το όνομα της πόλης με τα «Μέγαρα της Δήμητρος», τα πρώτα ιερά 
προς τιμήν της θεάς. Τα μέγαρα αυτά αποτελούσαν ορύγματα, ανοίγματα δηλαδή στο έδαφος, 
εντός των οποίων τοποθετούνταν ομοιώματα γουρουνιών και φαλλών από ζυμάρι κατά τη 
διάρκεια της εορτής των Θεσμοφορίων. Μέγαρον ονομαζόταν επίσης ο ναός της Δήμητρας επάνω 
στην Ακρόπολη της Καρίας, τον οποίο είδε ο Παυσανίας.  

Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου η πόλη, δεδομένης και της γεωγραφικής της 
θέσης, αποτέλεσε πολλές φορές κέντρο των πολεμικών αντιπαραθέσεων μεταξύ των δύο μεγάλων 
δυνάμεων της Αθήνας και της Σπάρτης. Το Μεγαρικό Ψήφισμα, μία από τις αφορμές του πολέμου 
αυτού, αποτέλεσε πλήγμα για την οικονομία και το εμπόριο της πόλης, αφού την απέκλειε από τις 
αγορές και τα λιμάνια της Αθηναϊκής Συμμαχίας γενικότερα και της Αθήνας ειδικότερα. Το πλήγμα 
αυτό ενισχύθηκε με το Ψήφισμα του Χαρίνου, για το ζήτημα της Ιερής Οργάδος, σύμφωνα με το 
οποίο οι Αθηναίοι έκαναν δις καθ’ έτος επιδρομές στην Μεγαρίδα, όπου καταστρέφονταν οι 
καλλιέργειες. Το πλήγμα αυτό στην οικονομία παρουσιάζεται με ενάργεια από τον Αριστοφάνη 
στους Αχαρνείς, όπου οι Μεγαρείς παρουσιάζονται να έχουν αρχίσει να λιμοκτονούν.  

Στοιχεία για την κατάσταση της οικονομίας των Μεγάρων κατά τη διάρκεια του 
Πελοποννησιακού Πολέμου, αλλά και για την εφαρμογή του Ψηφίσματος του Χαρίνου αντλούμε 
και από τον Παυσανία στην περιγραφή του Ολυμπιείου στα Μέγαρα. Σύμφωνα με την περιγραφή 
αυτή: «μετά το ιερό της Αρτέμιδος Σώτειρας βρισκόταν το τέμενος του Δία, το οποίο ονομαζόταν 
Ολυμπιείο, και μέσα σε αυτό υπάρχει ένας αξιοθέατος ναός. Το άγαλμα όμως του Δία δεν είναι 
τελειωμένο, γιατί είχε αρχίσει ο πόλεμος των Πελοποννησίων εναντίον των Αθηναίων, κατά τον 
οποίο, επειδή οι Αθηναίοι κατέστρεφαν κάθε χρόνο τη χώρα των Μεγαρέων και με πλοία και με 
στρατό, τα δημόσια καταστράφηκαν και οι οικογένειες ιδιωτικά έφτασαν οικονομικώς στην 
έσχατη εξάντληση. Το πρόσωπο του αγάλματος του Διός είναι χρυσελεφάντινο· τα άλλα μέρη είναι 
πήλινα και γύψινα· λένε πως το έφτιαξε ο Θεόκοσμος, ντόπιος καλλιτέχνης, μαζί του όμως 
εργάστηκε και ο Φειδίας. […] Πίσω από το ναό βρίσκονται ξύλα μισοδουλεμένα που επρόκειτο ο 
Θεόκοσμος να τα επενδύσει με ελεφάντινο και χρυσό διάκοσμο για να συμπληρώσει το άγαλμα του 
Δία». 

Στο απόσπασμα αυτό γίνεται άμεση αναφορά στις συνέπειες των επιδρομών, αλλά και του 
πολέμου γενικότερα τόσο στην οικονομική κατάσταση της πόλης όσον και των ιδιωτών. Τα 
δημόσια κτίρια εξαιτίας αυτή της κατάστασης είχαν καταστραφεί, ενώ και οι ιδιώτες είχαν φτάσει 
στην έσχατη εξάντληση. Στο πλαίσιο αυτής της κακής οικονομικής κατάστασης της πόλης, και μαζί 
με τα υπόλοιπα κτίρια τα οποία είχαν καταστραφεί εξαιτίας του πολέμου και της οικονομικής 
αδυναμίας της πόλης, ούτε τα ήδη υπάρχοντα κτίρια συντηρούνταν, αλλά ούτε και τα έργα που 
είχαν ήδη ξεκινήσει μπορούσαν να ολοκληρωθούν, μεταξύ αυτών και το άγαλμα του Δία. 

Μετά το πέρας του Πελοποννησιακού Πολέμου η πόλη επιδόθηκε σε μία έντονη δραστηριότητα 
ανάκαμψης σε όλους τους τομείς της ζωής της. Η πολιτική ουδετερότητας που ακολούθησε η πόλη, 
μέχρι και τα μέσα του αιώνα, της επέτρεψε να φτάσει στο απόγειο της οικονομικής της ανάπτυξης. 
Παρόλο που όλες οι γειτονικές της πόλης συμμετείχαν στην έντονη στρατιωτική δραστηριότητα 
και στους διάφορους πολέμους που έλαβαν χώρα στην περιοχή, η πόλη έμεινε αμέτοχη. Η πολιτική 
ουδετερότητας, και σε ορισμένες περιπτώσεις παθητικότητας, της επέτρεψε να βγει αλώβητη, ενώ 
της εξασφάλισε την εδαφική της ακεραιότητα και την προστάτευσε από πιθανές επιθέσεις, 
επιδρομές ή και ανοικτές πολεμικές επιχειρήσεις στο έδαφός της. Η πολιτική αυτή την κατέστησε 
ουσιαστικά μία όαση ειρήνης και ευημερίας μέσα στο χάος των πολεμικών επιχειρήσεων που 
λάβαιναν χώρα στην περιοχή.  
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Η οικονομική ευημερία που επιτεύχθηκε σε αυτή την περίοδο είναι εμφανής σε όλες τις αρχαίες 
πηγές που διαθέτουμε για τα Μέγαρα σε αυτή την περίοδο, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 
ένα απόσπασμα από τον Απολογητικό του Τερτουλλιανού, που αποδίδεται στον Διογένη των 
Κυνικό: «οι Μεγαρείς γιορτάζουν σαν να είναι να πεθάνουν την επόμενη μέρα και χτίζουν σαν να 
είναι να ζήσουν για πάντα». 

Η ευημερία αυτή οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο εμπόριο, ενώ σύμφωνα με τον Ξενοφώντα 
στο έργο του Απομνημονεύματα, οι Μεγαρείς ζούσαν από την βιοτεχνία των Εξωμίδων. Η μεγάλη 
ανάπτυξη της βιοτεχνικής κατασκευής ενδυμάτων στα Μέγαρα συνεπαγόταν, ή καλύτερα, 
εξαρτόνταν από τη μεγάλη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, η οποία θα παρείχε και την πρώτη ύλη για 
την κατασκευή των ενδυμάτων, δηλαδή το μαλλί. Χαρακτηριστικότερη αναφορά στην 
κτηνοτροφία των Μεγάρων, αλλά και στη σχέση της με την βιοτεχνία, αποτελεί η παρατήρηση του 
Διογένη του Κυνικού, ότι «στα Μέγαρα είδε τα πρόβατα να είναι σκεπασμένα με δέρματα και τα 
παιδιά να είναι γυμνά, και είπε: «είναι καλύτερο να είσαι κριός Μεγαρίτη, παρά γιος». Άλλη μία 
πτυχή της ανάπτυξης της βιοτεχνικής παραγωγής είναι η αναφορά του Ξενοφώντα, ότι οι 
Μεγαρίτες αγοράζουν βαρβάρους δούλους, τους οποίους χρησιμοποιούν για να εργάζονται στην 
βιοτεχνία της παραγωγής των ετοίμων ενδυμάτων.  

Ως αποτέλεσμα αυτής της γενικότερης ευημερίας ήρθε και ο καλλωπισμός της πόλης. Στον 4ο αι. 
π.Χ., αφού η πόλη ξεπέρασε τις δυσκολίες που βίωσε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού 
Πολέμου, κατάφερε να γνωρίσει μία ιδιαίτερη οικονομική άνθηση, κατασκευάστηκαν νέα κτίρια 
και επισκευάστηκαν τα παλαιότερα, ενώ σε αυτή την περίοδο εργάστηκαν στην πόλη αρκετοί από 
τους γνωστούς καλλιτέχνες της περιόδου, όπως ο Πραξιτέλης (με την Δηλιακή Τριάδα στο ναό του 
Απόλλωνα Προστατηρίου), ο Βρύαξης (με τα αγάλματα του Ασκληπιού και της Υγείας), ο 
Λύσιππος, ο Σκόπας κ.ά.  

Άλλο ένα αποτέλεσμα αυτής της οικονομικής ευημερίας των Μεγάρων ήταν και η έναρξη της 
νομισματοκοπίας. Στο πρώτο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. η πόλη έκοψε για πρώτη φορά αργυρά 
νομίσματα, η κοπή των οποίων ωστόσο ήταν περιορισμένη χρονικά. Πιο συγκεκριμένα η κοπή 
αυτών των νομισμάτων πρέπει να τοποθετηθεί μετά το 387/386 π.Χ., μετά δηλαδή την Βασίλειο 
Ειρήνη, οπότε και επισήμως πλέον η πόλη, όπως άλλωστε και όλες οι ελληνικές πόλεις, 
ανακηρύχθηκε αυτόνομη. Το μεγαρικό νομισματοκοπείο λοιπόν, άρχισε τη λειτουργία του στο 
διάστημα μεταξύ 385 και 375 π.Χ., ενώ οι υποδιαιρέσεις που κυκλοφόρησαν ήταν το δίδραχμο, το 
πεντόβολο, το τριώβολο, το διώβολο, ο οβολός, το τριτεταρτημόριο, το ημιοβόλιο και το 
τεταρτημόριο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλα τα νομίσματα ή καλύτερα οι σφραγίδες με 
τις οποίες κατασκευάστηκαν τα νομίσματα όλων των υποδιαιρέσεων, εκτός αυτής του 
τεταρτημορίου, η οποία δεν μπορεί να παραλληλιστεί τυπολογικά, είναι του ιδίου χαράκτη. Το 
θεματολόγιο των νομισμάτων αυτών σχετίζεται με την κυριότερη λατρεία της πόλης, αυτήν του 
Απόλλωνα που θα συνεχίσει να αποτελεί θέμα των απεικονίσεων στα νομίσματα των Μεγάρων 
καθ’ όλη σχεδόν τη λειτουργία του νομισματοκοπείου. 

Η πολιτική ουδετερότητας που ακολούθησαν τα Μέγαρα και χάρισε στην πόλη την υψηλότερη 
οικονομική άνθηση που γνώρισε καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, δεν συνεχίστηκε και μετά 
τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. Γύρω στο 350/349 π.Χ. ανανεώθηκαν οι μεταξύ Μεγάρων και Αθήνας 
συνοριακές διαμάχες με το ζήτημα της Ιερής Οργάδος. Μετά τα γεγονότα του 343 π.Χ., οπότε η 
φιλομακεδονική παράταξη των Μεγάρων προσπάθησε να ανατρέψει την εκεί αρχή ζητώντας 
βοήθεια από τον Φίλιππο, συνωμοσία που απέτυχε, και την επικράτηση της Μακεδονίας στο 
πολιτικό σκηνικό οι σχέσεις και οι αναλογίες άλλαξαν ανεπιστρεπτεί. Τα Μέγαρα ήταν πλέον μια 
μικρή και ασήμαντη πόλη, χωρίς ιδιαίτερη στρατιωτική δύναμη, γι’ αυτό και οι αρχαίες πηγές 
αναφέρονται σε αυτήν μόνον περιστασιακά και συμπτωματικά. Δεν είναι γνωστό αν τα Μέγαρα 
έλαβαν μέρος ενεργά στην μάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ., μετά την νίκη του Φιλίππου Β’ στη 
μάχη αυτή, ωστόσο τα Μέγαρα, όπως και άλλες ελληνικές πόλεις, παραδόθηκαν στον Φίλιππο. 
Κλείνοντας αυτή η εποχή, τα Μέγαρα, όπως και οι περισσότερες ελληνικές πόλεις, πέρασαν και 
πάλι στην αφάνεια και βρίσκονταν υπό την σκιά των «μεγαλύτερων δυνάμεων», ενώ έπαιρναν σε 
κάθε περίπτωση την πλευρά της μίας ή της άλλης δύναμης, ανάλογα με τα συμφέροντα τους. 
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Στην παλαιότερη βιβλιογραφία επικρατούσε η άποψη ότι, μετά την νίκη του Φιλίππου στη μάχη 
της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. και την συνεπαγόμενη υποταγή των πόλεων στον μακεδόνα βασιλιά, οι 
πόλεις έπαψαν να κόβουν νομίσματα. Κάτι τέτοιο όμως δεν επιβεβαιώνεται από τις αρχαίες πηγές, 
αλλά ούτε και από τα ανασκαφικά ευρήματα, ενώ η άποψη αυτή αμφισβητείται πλέον ουσιαστικά 
στην νεότερη βιβλιογραφία. 

Τα Μέγαρα ξεκίνησαν λοιπόν στην περίοδο αυτή, και πιο συγκεκριμένα γύρω στα μέσα του 4ου 
αι. π.Χ., να κόβουν χαλκά νομίσματα. Οι αρχικές αυτές κοπές αντιπροσωπεύονται μόνον από μία 
υποδιαίρεση, αυτή του δίχαλκου, ενώ οι τύποι που χρησιμοποιήθηκαν αποτέλεσαν σε γενικές 
γραμμές, με μικρές ή μεγαλύτερες τυπολογικές διαφοροποιήσεις, χαρακτηριστικό της 
νομισματοκοπίας της πόλης σε όλη την ελληνιστική εποχή. Οι τύποι που φέρουν οι πρώτες αυτές 
χαλκές κοπές της πόλης είναι η πλώρη πλοίου προς τα αριστερά, επάνω στην οποία βρίσκεται 
τρίποδας ως εμπροσθότυπος και τμήμα του εθνικού (ΜΕΓ ή ΜΕΓΑ) ανάμεσα σε δύο δελφίνια που 
κολυμπούν σε κυκλική διάταξη, εντός στικτού κύκλου στον οπισθότυπο. Τα νομίσματα αυτά έχουν 
διάμετρο περίπου 1,50 εκ. και βάρος περίπου 2,55 γρ., ενώ οι κοπές μεταξύ τους μπορούν να 
διαφοροποιηθούν τόσο στυλιστικά, όσο και από τα πραπληρωματικά σύμβολα που συνοδεύουν 
τον κυρίως τύπο στον εμπροσθοτύπο.  

Μετά, λοιπόν, την επικράτηση του Φιλίππου Β’ στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, μετά την 
νίκη του το 338 π.Χ. στη μάχη της Χαιρώνειας, δεν φαίνεται τα Μέγαρα να αντιμετώπισαν 
προβλήματα τα οποία θα οδηγούσαν στην παύση της λειτουργίας των εσωτερικών θεσμών της 
πόλης και το ίδιο ισχύει και για το διάστημα μετά το 336 π.Χ., οπότε ο Αλέξανδρος Γ’ διαδέχθηκε 
τον Φίλιππο. Όσον αφορά το διάστημα 316-307 π.Χ., οπότε ο Κάσσανδρος είχε εγκαταστήσει στην 
πόλη φρουρά, πρέπει να σημειωθεί ότι η παρουσία μιας φρουράς στην πόλη δεν σημαίνει και την 
ολοκληρωτική παύση της λειτουργίας των θεσμών της, ένας εκ των οποίων ήταν και η 
νομισματοκοπία, και ιδιαίτερα όσον αφορά την νομισματοκοπία των χαλκών νομισμάτων που 
προοριζόταν για την κάλυψη των τοπικών αναγκών. Το 308 π.Χ. ο Πτολεμαίος Α’ ελευθέρωσε για 
λίγο τα Μέγαρα από την επικυριαρχία του Κασσάνδρου, αλλά τον ίδιο χρόνο τα Μέγαρα βρέθηκαν 
και πάλι υπό τον έλεγχο του δεύτερου όπου παρέμειναν μέχρι το 307 π.Χ., οπότε ο Δημήτριος 
Πολιορκητής έπλευσε προς τα Μέγαρα, εκδίωξε την φρουρά του Κασσάνδρου, απέδωσε την 
αυτονομία στους κατοίκους της πόλης και τιμήθηκε από αυτούς που είχε ευνοήσει. Μετά από μία 
σειρά διαφόρων γεγονότων που δεν θα αναφερθούν ελλείψει χρόνου τα Μέγαρα έμειναν υπό 
Μακεδονική κυριαρχία έως και το 243 π.Χ. 

Στα τέλη του 4ου με αρχές του 3ου αι. π.Χ. η πόλη των Μεγάρων κόβει ξανά αργυρά νομίσματα, η 
κοπή τους όμως και πάλι δεν ήταν συστηματική ή μεγάλης διάρκειας και πρέπει να διήρκεσε για 
ένα διάστημα το πολύ ενός τετάρτου του αιώνα. Οι τύποι που χρησιμοποιούνται σχετίζονται και 
πάλι με τον Απόλλωνα, η δαφνοστεφής κεφαλή του οποίου απεικονίζεται στον εμπροσθότυπο, 
ενώ στον οπισθότυπο απεικονίζεται η λύρα. Σε κάποια παραδείγματα στην δεξιά πλευρά της λύρας 
κρέμεται το πλήκτρο, ενώ το εθνικό ΜΕΓΑΡΕΩΝ, γράφεται πλέον ολόκληρο αριστερά και δεξιά 
αυτής. Η δεύτερη και μικρότερη υποδιαίρεση αργυρών νομισμάτων είναι το ημίδραχμο και είναι 
σύγχρονη της υποδιαίρεσης της δραχμής. Οι τύποι που επιλέχθηκαν και για αυτή την υποδιαίρεση 
είναι η κεφαλή του Απόλλωνα για τον εμπροσθότυπο και η λύρα για τον οπισθότυπο. 

Όσον αφορά τα χαλκά νομίσματα, στην αρχή της ελληνιστικής εποχής οι τύποι παρέμειναν ίδιοι 
έως και περίπου τα τέλη του 4ου με αρχές του 3ου αι. π.Χ. Ο τύπος αυτός, (πλώρη πλοίου δηλαδή και 
εθνικό ανάμεσα σε δελφίνια) φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για μία περίοδο περίπου μισού αιώνα, 
ενώ η κυκλοφορία των νομισμάτων αυτών συνεχίστηκε για ένα μεγάλο διάστημα μετά την παύση 
κοπής τους, όπως προκύπτει άλλωστε από τα ανασκαφικά ευρήματα, όπου νομίσματα αυτού του 
τύπου βρέθηκαν σε στρώματα που χρονολογούνται έως και τα τέλη της ελληνιστικής εποχής. Τα 
νομίσματα τώρα που βρέθηκαν σε στρώματα ρωμαϊκά ή ακόμη και βυζαντινά δεν είναι σίγουρο αν 
συνέχιζαν να έχουν την ίδια αξία που είχαν κατά την περίοδο κοπής τους, ωστόσο δεν αποκλείεται 
να συνεχίστηκε η χρήση τους για την κάλυψη τοπικών κυρίως αναγκών, στα πλαίσια μικρών σε 
αξία συναλλαγών. 

Στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. συνεχίστηκε και η κοπή των χαλκών νομισμάτων, ο τύπος όμως 
αλλάζει. Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται και πάλι μία πλώρη προς τα αριστερά, ωστόσο αυτή τη 
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φορά το εθνικό είναι γραμμένο επάνω στην πλώρη, ενώ στον οπισθότυπο απεικονίζεται ένας 
τρίποδας ανάμεσα σε δύο δελφίνια. Η μεταβολή του τύπου αυτού θα μπορούσε να οφείλεται σε μία 
πολιτειακή μεταβολή στο εσωτερικό της πόλης. Τα νομίσματα και αυτής της κοπής αποτελούν την 
υποδιαίρεση του δίχαλκου και έχουν διάμετρο ≈1,49 εκ. και βάρος ≈2,43 γρ.  

Στο δεύτερο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. κόβεται για πρώτη φορά η μικρότερη υποδιαίρεση χαλκών 
νομισμάτων στα Μέγαρα, η υποδιαίρεση του χαλκού, στον εμπροσθότυπο των οποίων 
απεικονίζεται ένας τρίποδας, αριστερά και δεξιά του οποίου σε μερικές περιπτώσεις αναγράφεται 
τμήμα του Εθνικού (Μ-Ε), ενώ στον οπισθότυπο φέρουν ένα δελφίνι και έχουν διάμετρο ≈1,10 εκ. 
και βάρος ≈1,29 γρ. 

Το 243 π.Χ. τα Μέγαρα αποστάτησαν από τον Αντίγονο και ο Άρατος ενέταξε την πόλη στην 
Αχαϊκή Συμπολιτεία, ενώ το πολίτευμα της πόλης προσαρμόστηκε στο πρότυπο της Συμπολιτείας. 
Ωστόσο μετά την ένταξή της η πόλη μειώθηκε για ακόμη μία φορά εδαφικά, καθώς 
ανακηρύχθηκαν αυτόνομες πόλεις το λιμάνι των Παγαιών και τα Αιγόσθενα. Οι Παγαί και τα 
Αιγόσθενα παρόλο που ακολουθούσαν τα Μέγαρα στις διάφορες πολιτικές τους κινήσεις, έγιναν 
αυτόνομα μέλη της Αχαϊκής Συμπολιτείας και παρέμειναν αυτόνομες και ανεξάρτητες έως και τα 
Ρωμαϊκά χρόνια. Τα Μέγαρα έμειναν στην Αχαϊκή Συμπολιτεία έως το 224 π.Χ., οπότε και έγιναν 
μέλος του Βοιωτικού Κοινού και τάχθηκαν με το μέρος του Αντιγόνου Δόσωνος. Εξαιτίας της 
τεταμένης ατμόσφαιρας που επικρατούσε στο Βοιωτικό Κοινό το 192 π.Χ. τα Μέγαρα αποχώρησαν 
και εντάχθηκαν και πάλι στην Αχαϊκή Συμπολιτεία. Δεν διαθέτουμε άλλες πληροφορίες για τα 
Μέγαρα σε αυτήν την περίοδο, αλλά φαίνεται ότι η πόλη συμμετείχε σε όλες της δραστηριότητες 
της Συμπολιτείας. Τα Μέγαρα έμειναν στην Αχαϊκή Συμπολιτεία έως και το 147 π.Χ., οπότε ο 
Μέτελλος κατέλαβε την πόλη. 

Κοντά στα μέσα και από το β’ μισό του 3ου αι. π.Χ. αρχίζει και η κοπή της μεγαλύτερης 
υποδιαίρεσης χαλκών νομισμάτων της πόλης, αυτής του εξάχαλκου, με διάμετρο περίπου 2 εκ. και 
βάρος γύρω στα 7,50 γρ. Τα νομίσματα αυτά έχουν ως τύπους τους την κεφαλή του Απόλλωνα με 
δάφνινο στεφάνι και την λύρα, ακολουθώντας τους τύπους των αργυρών νομισμάτων της πόλης 
τα οποία αντικαθιστούν για τις συναλλαγές μεγαλύτερης αξίας στο εσωτερικό της πόλης κυρίως, 
καθώς, όπως προκύπτει από τα ανασκαφικά δεδομένα άλλων πόλεων, συγκριτικά με τα νομίσματα 
της υποδιαίρεσης του δίχαλκου, είναι ελάχιστα τα νομίσματα αυτής της υποδιαίρεσης που 
βρέθηκαν εκτός Μεγάρων.  

Οι κοπές των δίχαλκων συνεχίστηκαν κανονικά με τον τύπο πλώρη πλοίου – τρίποδας ανάμεσα 
σε δελφίνια, ωστόσο στα τέλη του 3ου με αρχές του 2ου αι. π.Χ. κόβεται μια καινούρια σειρά 
διχάλκων, στο οπισθότυπο των οποίων αντικαθίσταται ο τρίποδας από έναν οβελίσκο.  

Παιρνόντας τώρα στην περίοδο 196-146 π.Χ. θα παρουσιάσουμε εν συντομία τις μεγαρικές 
κοπές υπό την Αχαϊκή Συμπολιτεία. Τα νομίσματα που κόπηκαν με τους τύπους της Συμπολιτείας 
συνδέονται άμεσα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που λάβαιναν χώρα στο διάστημα 196-146 
π.Χ. στον Ελλαδικό χώρο. Τα νομίσματα αυτά κόβονταν γρήγορα και σε μεγάλες ποσότητες με 
σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες των στρατιωτικών επιχειρήσεων της περιόδου, και έτσι 
δικαιολογείται σε πολλές περιπτώσεις τόσο η βιασύνη στην προετοιμασία των πετάλων, όπου σε 
μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ήδη κομμένα νομίσματα τα οποία επικόπτονται με τους 
τύπους της Αχαϊκής Συμπολιτείας, όσο και η βιασύνη της προετοιμασίας των σφραγίδων, για 
παράδειγμα σε ορισμένες περιπτώσεις ενώ υπάρχει στικτός κύκλος γύρω από την κεφαλή του Δία 
στον εμπροσθότυπο είναι πολύ δύσκολο να διακριθεί εξαιτίας είτε του μη δυνατού χτυπήματος 
είτε της κακής σχεδίασης της σφραγίδας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα πέταλα είναι μικρότερα 
από τις σφραγίδες και τμήμα των τύπων βρίσκεται εκτός αυτών. Οι αργυρές κοπές των Μεγάρων 
υπό την αχαϊκή συμπολιτεία τοποθετούνται χρονολογικά στην περίοδο 188-150 π.Χ. 

Τα χαλκά νομίσματα της Αχαϊκής Συμπολιτείας τοποθετούνται χρονολογικά στην περίοδο 168-
146 π.Χ., μετά δηλαδή τον τρίτο Μακεδονικό πόλεμο και πριν την καταστροφή της Κορίνθου. Τα 
νομίσματα αυτά, πέραν από τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε παραπάνω, σχετικά με την 
βιασύνη στην παραγωγή τους χαρακτηρίζονται και από μία ιδιαίτερη ομοιομορφία στην 
στιλιστική τους απόδοση. 
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Κατά τη διάρκεια των κοπών υπό την Αχαϊκή Συμπολιτεία, η πόλη συνέχισε να κόβει κανονικά 
χαλκά νομίσματα με τους δικούς της τύπους, για την κάλυψη των τοπικών της αναγκών.  
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