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Χρονολόγιο: Η Θεσσαλία από τις αρχές του 5ου μέχρι και το τέλος του 4ου αι. π.Χ.

500 π.Χ. Απαρχή της νομισματοκοπίας της Λάρισας σύμφωνα με τον F. Hermann και τον 

Kraay.

492-479 π.Χ Οι εκστρατείες των Περσών, ο μηδισμός της Λάρισας και η οριστική αποχώρηση 

των εισβολέων.

479 π.Χ. Απαρχή της νομισματοκοπίας της Λάρισας σύμφωνα με τον Kagan. Επίσης την 

περίοδο αυτή, ίσως και λίγο νωρίτερα, συγκροτείται το Κοινό των Θεσσαλών.

462/1 π.Χ. Συνήφθη συμμαχία μεταξύ Λάρισας και Αθήνας. Επίσης το 462 π.Χ. ξεκινά η 

παραγωγή ομοσπονδιακών νομισμάτων από τη Λάρισα, τον Κραννώνα, τους 

Περραιβούς, την Φαρκαδώνα, τις Φεραί και τη Σκοτούσα.

404 π.Χ. Ο Λυκόφρων από τις Φερές μάχεται εναντίον της Λάρισας με σκοπό να γίνει ηγέτης 

της Θεσσαλικής Ομοσπονδίας και να «ενώσει» υπό την αρχηγεία του όλους τους 

Θεσσαλούς.

400 π.Χ. Ο Αρχέλαος, βασιλιάς της Μακεδονίας, παρεμβαίνει στα πράγματα της Λάρισας.

393-391 π.Χ. Ο Αμύντας ΙΙΙ, βασιλείας της Μακεδονίας εξορίζεται στη Θεσσαλία, όπου η τιμή του

επανεγκαθίσταται από τους Θεσσαλούς το 391 π.Χ.

385 π.Χ. Ο Ιάσονας γίνεται τύραννος των Φερών.

370 π.Χ. Ο Ιάσονας εκλέγεται ηγέτης της Θεσσαλικής Ομοσπονδίας, τυπικά για να ενώσει 

ουσιαστικά τους Θεσσαλούς.

370-369 π.Χ. Τα αδέλφια του Ιάσονα, Πολύδωρος και μετά ο Πολύφρων, διαδέχονται τον Ιάσονα 

ως ηγέτες της Ομοσπονδίας.

369 π.Χ. Ο Αλέξανδρος των Φερών και ανιψιός του Ιάσονα, γίνεται κυρίαρχος της 

Ομοσπονδίας. Οι Αλευάδες από τη Λάρισα καλούν τον Αλέξανδρο ΙΙ, βασιλεία της 

Μακεδονίας να παρέμβει στα πράγματα, φρουρώντας τη Λάρισα και τον Κραννώνα.

368-364 π.Χ. Ο Πελοπίδας, Θηβαίος στρατηγός του Ιερού λόχου, εμπλέκεται στα θεσσαλικά 

πράγματα σε διάφορες περιστάσεις, ενεργώντας κυρίως εναντίον του Αλεξάνδρου 

της Μακεδονίας και του Αλεξάνδρου των Φερών.

361/0 π.Χ. Οι Αθηναίοι συνωμοτούν με τους Θεσσαλούς εναντίον του Αλεξάνδρου των Φερών.

358 π.Χ. Ο Αλέξανδρος των Φερών δολοφονείται. Οι Αλευάδες της Λάρισας προσκαλούν τον 

Φίλιππο ΙΙ της Μακεδονίας να εμπλακεί και να παρεμποδίσει την διάδοση της 

τυραννίας στις Φεραί μετά την πτώση του Αλεξάνδρου.
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354/3 π.Χ. Ο Φίλιππος ΙΙ εμπλέκεται ξανά στα θεσσαλικά δρώμενα στο πλευρό της Λάρισας 

εναντίον των Φερών και των Φωκιδέων. Η επικράτηση του Φιλίππου είχε σαν 

αποτέλεσμα την κατάλυση της τυραννίας των Φερών και των Παγασών, και να γίνει 

ο εκλεκτός κυρίαρχος της Θεσσαλικής Ομοσπονδίας.

352 π.Χ. Ο Φίλιππος ΙΙ, ως κυρίαρχος της Θεσσαλίας «τιμωρεί» τις πόλεις Φαρκαδώνα και 

Τρίκκη.

345/4 π.Χ. Ο Σίμος, πιθανόν, γίνεται τύραννος της Λάρισας, μέχρι την επάνοδο του Φιλίππου ΙΙ.

346 π.Χ. Στο τέλος του Ιερού Πολέμου, ο Φίλιππος ΙΙ αποκαθιστά την τιμή των Θεσσαλών 

στη Δελφική Αμφικτιονία.

336/5 π.Χ. Ο Αλέξανδρος ΙΙΙ είναι ο εκλεκτός πλέον αρχηγός της Θεσσαλικής Ομοσπονδίας και 

αποκαθιστά την εξουσία των Αλευάδων στη Λάρισα.

330 π.Χ. Οι περισσότεροι Θεσσαλοί ιππείς που ήταν στο στράτευμα του Αλεξάνδρου ΙΙΙ, 

επιστρέφουν στο «σπίτι» τους.

323 π.Χ. Οι Θεσσαλοί μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου εμπλέκονται στον Λαμιακό πόλεμο.

322 π.Χ. Ο Αντίπατρος νικά τους Έλληνες στον Κραννώνα και λεηλατεί θεσσαλικές πόλεις.

321 π.Χ. Οι Θεσσαλοί επαναστατούν ξανά, υποκινούμενοι από τους Αιτωλούς, αλλά χάνουν 

από τον Πολυπέρχων, έναν αξιωματικό του Αλεξάνδρου ΙΙΙ. Την περίοδο αυτή 

κλείνει και το νομισματοκοπείο της Λάρισας.

319 π.Χ. Ο Κάσσανδρος παίρνει τον έλεγχο στα θεσσαλικά δρώμενα.

302 π.Χ. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής εισβάλει στη Θεσσαλία και καταλαμβάνει τις Φεραί. 
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Εισαγωγή

Το νόμισμα, όπως και η ίδια η αρχαία λέξη δηλώνει, είναι κάτι παραπάνω από μεταλλικό

χρήμα. Είναι και αυτό ένα  νόμιμον, ένας θεσμός, που ο αρχαίος ελληνικός κόσμος παρέλαβε την

απαρχή του από την Ανατολή και συγκεκριμένα από τη Λυδία το δεύτερο τέταρτο του 7ου αιώνος.

Το διαμόρφωσε κατάλληλα και το προήγαγε σε βασικό και πολύπλευρο εργαλείο κοινωνικής και

οικονομικής ανάπτυξης. Σύμβολον της αλλαγής ένεκα ορίζει ο Πλάτωνας στην Πολιτεία (371b) την

ουσιαστική λειτουργία της πόλεως, η οποία συνεπάγεται από την ύπαρξη αγοράς και νομίσματος.

Τα αρχαία νομίσματα, είναι μικροτεχνικά αριστουργήματα, που συνδυάζουν την έννοια του

ωραίου παράλληλα μ' εκείνη του χρήσιμου. Αποτελούν κατά κάποιο τρόπο μια ιστορική πηγή, που

ιδίως ο ιστορικός - αρχαιολόγος, μαθαίνει όλο και περισσότερο να εκτιμάει και να χρησιμοποιεί

όταν οι υπόλοιπες ιστορικές πηγές βρίθουν ανεπάρκειας. Αυτό προάγει τα νομίσματα σε μία άλλη

«σφαίρα», σε μία διάσταση μελέτης της αρχαιολογικής επιστήμης, που τόσα στοιχεία μπορεί από

τον μεγάλο μικρόκοσμο των νομισμάτων ν' αντλήσει και να συνεξετάσει.

 Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να δείξει λεπτομερώς τη λειτουργία ενός από τα

μεγαλύτερα  νομισματοκοπεία  του  ελλαδικού  χώρου  και  πως  ο  χαρακτήρας,  οι  τύποι  και  η

συμπεριφορά των  νομισμάτων  της  Λάρισας  σχετίζονται  με  σημαντικά  ιστορικά  θέματα  και  να

παρουσιάσει τους βασικούς τρόπους προσέγγισης της θεσσαλικής νομισματικής μέσα από σαφή

παραδείγματα,  πάντα  σε  συσχετισμό  με  την  πρωτεύουσα  της  τετραρχίας  Πελασγιώτιδος,  τη

Λάρισα. Η μελέτη έχει να κάνει μόνο με τις αργυρές κοπές της Λάρισας, οι  οποίες αποτελούν

εξαιρετικά  δείγματα σφραγιστικής  μικροτεχνίας  και  καλύπτει  την περίοδο από τις  απαρχές  της

νομισματοκοπίας της Λάρισας, δηλαδή από τις αρχές του 5ου αιώνος π.Χ. μέχρι και το έτος που

σταμάτησε η λειτουργία του νομισματοκοπείου το 321 π.Χ. Όπου κρίθηκε αναγκαίο έγιναν μερικές

αναφορές στο απώτερο παρελθόν, προκειμένου να εξεταστεί ή ιστορία της Λάρισας, καθώς και στα

γεγονότα μετά τα μέσα του 4ου αι., ώστε να γίνει πιο ξεκάθαρη η σύγκριση με την υπό εξέταση

ιστορική περίοδο.  

Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει το ιστορικό πλαίσιο του νομισματοκοπείου της Λάρισας

και εξετάζει την προβληματική της χρονολόγησης των νομισμάτων της πόλης, όπως έχει προταθεί

από διάφορους μελετητές. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική επισκόπηση της Θεσσαλικής

πεδιάδας και συγκεκριμένα της Λάρισας, σε συνδυασμό με την ιστορία του νομίσματος. Τα μεσαία

κεφάλαια αναλύουν λεπτομερώς όλες τις αργυρές νομισματικές κοπές της Λάρισας, καθώς και την

κυκλοφορία τους εντός και εκτός Θεσσαλικής γης. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τους
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ξακουστούς  θεσσαλικούς  ίππους  και  γιατί  κοσμούν  τα  ομοσπονδιακά  νομίσματα  της  πόλης.  Η

πραγμάτευση, συνεπώς, γίνεται σε θεματική βάση. Το κέντρο βάρους της μελέτης εντοπίζεται στην

ανάλυση των νομισματικών κοπών.

Τα νομίσματα είναι και αυτά μία πηγή ανάμεσα στις πολλές που συμβάλλουν στη γνώση

μας για το παρελθόν και καμία πηγή δε θα πρέπει να εξετάζεται αποκομμένη από τις άλλες. 'Ίσως η

νομισματική ως πειθαρχία των ιστορικών και αρχαιολογικών σπουδών να παρουσιάζει μια τάση να

αποτελέσει  ξεχωριστή οντότητα,  με τη δική της μεθοδολογία και  το δικό της  ξεχωριστό υλικό

μελέτης. Στην παρούσα μελέτη και μέσα από την παράθεση των αργυρών νομισμάτων της Λάρισας

υλοποιείται μια «προσπάθεια» υπέρβασης αυτής της στενής θεώρησης της νομισματικής. 
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Κεφάλαιο 1: Iστορικό της Έρευνας 

Δύο θέματα έχουν κυρίως απασχολήσει την έρευνα αναφορικά με τη νομισματοκοπία της

Λάρισας, οι απαρχές της παραγωγής και το τέλος των αυτόνομων θεσσαλικών κοπών. 

Για το πρώτο θέμα, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι  οι νομισματολόγοι της παλιάς σχολής, οι

οποίοι ασχολήθηκαν με τα νομίσματα της Λάρισας, όπως ήταν ο B.V. Head1, o Babelon2 αλλά και ο

Gardner3, πίστευαν ομόφωνα πως τα πολύ πρώιμα εκδοθέντα νομίσματα (με το εικονογραφικό θέμα

του  Ιάσονα),  εκδόθηκαν  σύμφωνα  με  το  Αιγινίτικο  σταθμικό  σύστημα.  Σήμερα  είναι  ευρέως

γνωστό  ότι  κάτι  τέτοιο  δε  θα  μπορούσε  να  ίσχυε  καθώς  τα  νομίσματα  αυτά  ήταν  εξαιρετικά

λιποβαρή και δεν θα είχαν καμία ισχύ σε διεθνείς  συναλλαγές,  και σε σημείο να μην γίνονται

δεκτά. Η πρώιμη νομισματοκοπία προοριζόταν για εγχώρια κυκλοφορία και αυτό αποδεικνύεται

περίτρανα  από  το  γεγονός  ότι  δεν  έχουν  βρεθεί  νομισματικοί  θησαυροί  πρώιμων  κοπών  της

Λάρισας εκτός Θεσσαλίας4. 

Το 1925 ο Fritz Herrmann5, προχώρησε σε μία διεξοδική και ενδιαφέρουσα μελέτη για την

αργυρή νομισματοκοπεία της Λάρισας, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την μεταγενέστερη έρευνα.

Ο  Hermann χρονολόγησε την απαρχή της αυτόνομης νομισματοκοπίας της πόλης στο διάστημα

μεταξύ 500 και 479 π.Χ. Η πρώτη αμφισβήτηση της χρονολόγησης αυτής ήλθε από τον  Philip

Lederer,  o οποίος ανέδειξε τις ομοιότητες των πρώτων θεσσαλικών κοπών με τα νομίσματα που

έκοψε ο Αλέξανδρος ο Α΄ των Μακεδόνων μετά το 479 π.Χ.6 Τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα

και η ανεύρεση νέων νομισματικών θησαυρών οδήγησε σε μια επανεξέταση του ζητήματος από τον

Jonathan  Kagan7,  τα  συμπεράσματα  του  οποίου  βρίσκονται  στον  αντίποδα  του  σχήματος  που

πρότεινε  ο  Hermann.  Συγκεκριμένα,  ο  Kagan υποστήριξε  ότι  η  πρώιμη  νομισματοκοπία  της

Λάρισας ξεκίνησε μόλις μετά το τέλος των Περσικών πολέμων (479-475 π.Χ.) και τελειώνει το

462/1,  όπου  συνήφθη  συμφωνία  μεταξύ Αθήνας  και  Λάρισας.  Η ημερομηνία  αυτή  αποτέλεσε,

πάντα κατά τον Kagan, την έναρξη της ομοσπονδιακής νομισματοκοπείας της Θεσσαλίας (Federal

coinage)8.

Άλλοι σημαντικοί μελετητές της Θεσσαλικής νομισματοκοπίας και ιδιαιτέρως της Λάρισας

είναι ο Kraay, ο Μartin και η Lorber. Ο πρώτος πιστεύει ότι οι πρώτες δραχμές, που ξεκίνησαν την

1 Head 1911, 291.
2 Babelon1901 – 1933, II.1, 1008.
3 Gardner 1883 13-14.
4 Martin 1985, 41-42.
5 Hermann 1924-1925, 39. 
6 Lederer 1943, 39-40. 
7 Kagan 2004.
8 Kagan 2004 84.
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κυκλοφορία  τους  από  το  500  π.Χ.  και  στο  εξής,  ήταν  «κομμένες»  σύμφωνα  με  το  Περσικό

σταθμικό κανόνα9. O Kraay υποστηρίζει επίσης πως μετά την αποχώρηση των Περσών το 479 π.Χ.,

τα  νομίσματα  της  Λάρισας  εντάχθηκαν  στον  Αιγινήτικο  σταθμικό  κανόνα,  κάτι  που  θα

εξυπηρετούσε τις συναλλαγές με τις νοτιότερες περιοχές, όπως τη Βοιωτία, η οποία ακολούθησε

και εκείνη τα σταθμά της Αίγινας.

O  Martin  επίσης  υποστηρίζει  πως  η  πόλη  της  Λάρισας  ξεκίνησε  να  κόβει  νομίσματα

ενταγμένα στον Περσικό σταθμικό κανόνα10. Αυτό αιτιολογείται, σύμφωνα με τον ίδιο, όχι τόσο

γιατί η πόλη της Λάρισας ήθελε να συναλλάσσεται εμπορικά και να πληρώνει τις γειτονικές πόλεις

με νόμισμα ίδιου βάρους, γιατί και οι βόρειες επαρχίες της Θεσσαλίας είχαν υιοθετήσει το Περσικό

σύστημα, όσο κυρίως γιατί έπρεπε να πληρώνουν εισφορά στο αχαιμενιδικό κράτος11. Η Θράκη

καθώς  και  η  Μακεδονία  την  περίοδο  εκείνη  είχαν  μηδίσει  και  πλήρωναν  και  εκείνες  φόρους

υποτέλειας12. Το 480 π.Χ. ο Αλεύας της Λάρισας εθελοντικά πρόσφερε την πόλη υπό τον έλεγχο

των  Περσών,  υποσχόμενος  πρόθυμη  υποστήριξη  στον  βασιλιά  Ξέρξη13.  Ο  Martin  τονίζει  πως

κάποια στιγμή μέσα στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. και πάντως μετά το 479 π.Χ., η Λάρισα

ξεκίνησε πλέον παράγει νομίσματα ενταγμένα στον Αιγινήτικο σταθμικό κανόνα, κάτι που  έκαναν

και οι νότιες περίοικες περιοχές14. Κατά τον ύστερο 5ο ή πρώιμο 4ο αιώνα, η Λάρισα ξεκίνησε την

παραγωγή  νομισμάτων  με  την  κεφαλή  της  Λάρισας  να  απεικονίζεται  κατά  3/4  (όπως  λέει

χαρακτηριστικά η Lorber15). Ο Martin χώρισε τις δραχμές αυτές σε πρώιμες, μεσαίες και ύστερες

ομάδες, διαφοροποιώντας τα χρονικά terminus που είχε θέσει ο Hermann, βασιζόμενος στη φθορά

που παρουσίαζαν τα νομίσματα διαφόρων νομισματικών θησαυρών16. Η μελέτη μας βασίζεται εν

πολλοίς στην κατάταξη των νομισμάτων της Λάρισας που έχουν προτείνει οι παραπάνω μελετητές.

Μεγάλη  συζήτηση  για  το  τέλος  της  νομισματοκοπίας  της  Λάρισας  έλαβε  χώρα  κυρίως

μεταξύ των ιστορικών του 17ου και 18ου αιώνα π.Χ.17 Υπήρχε έντονη διαφωνία ως προς τις πράξεις

του Φιλίππου από την στιγμή που εισέβαλε στα θεσσαλικά πράγματα. Μερικοί  πίστευαν πως η

εισβολή του Μακεδόνα στρατηλάτη ήταν ιδιαιτέρως ευνοϊκή για τους Θεσσαλούς, καθώς μέσα από

αυτή τη διαδικασία επιτεύχθηκε στο τέλος μια συμμαχία18. Άλλοι πάλι πιστεύουν πως ο Φίλιππος

9 Kraay 1976 115.
10 Martin 1985, 34-35.
11 Ηρόδοτος 7.172.1.
12 Ηρόδοτος 7.108.1.
13 Ηρόδοτος 7.6.2.
14 Martin 1985, 36.
15 Lorber 2008, 121.
16 CH 8,137 και CH 9,64, 65, 67, 77.
17  Πληροφορίες για την επόμενη παράγραφο αντλήσαμε από τον Martin 1985, 15-33.
18 Βλ. για παράδειγμα, Samuel Pufendorf, “De rebus gestis Philippi Amyntae F.,” στο Dissertationes Academicae 

Selectiores (Πανεπιστήμιο Lund, 1675), 175-176. και Charles Rollin, Historie ancienne (Παρίσι, 1740), τόμος 3, 
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έκανε τον εαυτό του απόλυτο κυρίαρχο της Θεσσαλίας στο όνομα μιας «υποτιθέμενης» θεσσαλικής

ελευθερίας19. Στην πραγματικότητα, η Θεσσαλία την περίοδο της εξουσίας του Φιλίππου ΙΙ, ήταν

πολιτικά  διαλυμένη,  κατά συνέπεια  η  πολιτική  αυτονομία  της  να  ενσωματωθεί  πλήρως με  την

μακεδονική  πολιτική.  Όπως  υποστηρίζει  και  ένας  Σκοτσέζος  ιστορικός  του  18ου  αιώνος,  ο

Φίλιππος  ΙΙ  τακτοποίησε τις  κυβερνητικές-πολιτικές  υποθέσεις  αυτής  της  διασπασμένης χώρας,

έχοντας  τον  πλήρη  έλεγχο  στα  οικονομικά  έσοδα  και  διαιρώντας  την  επικράτεια  σε  τέσσερις

διαφορετικές  κυβερνήσεις,  με  σκοπό  να  εξασθενήσει  την  δύναμη  της  αντιπολίτευσης  και  να

καταστήσει υποτακτική όλη την επαρχία στην μακεδονική κυριαρχία20.

Οκτώ χρόνια μετά την δημοσίευση του Gilles, ο περίφημος νομισματολόγος Joseph Eckhel

υποστηρίζει ότι η Θεσσαλία έχασε την αυτονομία στην νομισματική παραγωγή όταν υποτάχθηκε

στον  Φίλιππο  ΙΙ,  ως  αποτέλεσμα  ανικανότητας  διαχείρισης  της  κατάστασης  από  τις  ίδιες  τις

πόλεις21. Γιατί άραγε ο Eckhel να καταλήγει να πιστεύει πως η εμπλοκή-εισβολή του Φιλίππου ΙΙ

στη Θεσσαλία συνδέεται και με το τέλος της τοπικής νομισματικής παραγωγής;  Ίσως με τον όρο

“ανικανότητα” που χρησιμοποιεί, να εννοεί την έλλειψη πόρων σε μέταλλο, που ήταν απαραίτητη

προϋπόθεση για  την  συνέχεια  της  νομισματοκοπίας.  Αυτό θα  ήταν μια  λογική  εικασία  για  τις

δυνητικά  καταστροφικές  οικονομικές  συνέπειες  μιας  εισβολής  από  μια  πολύ  ισχυρότερη

στρατιωτική  δύναμη.  Η  εναλλακτική  εξήγηση  του  Eckhel  για  το  τέλος  της  νομισματικής

θεσσαλικής  παραγωγής,  ωστόσο,  εξαρτάται  από  την  αβέβαιη  ίσως  υπόθεση  ότι  μια  αλλαγή

κυβέρνησης που επιφέρεται από την υποταγή σε έναν βασιλιά,  οδήγησε στο τέλος της τοπικής

νομισματοκοπίας22. Ο Eckhel, φυσικά, δεν αποφάσισε ανάμεσα στις εναλλακτικές εξηγήσεις του,

προφανώς, γιατί δεν ήταν σίγουρος για τις λεπτομέρειες της ιστορικής κατάστασης στην περίπτωση

της θεσσαλικής  νομισματικής  παραγωγής.  Συγκεκριμένα ο Eckhel  αποδεχτηκε την ιδέα,  ότι  οι

πόλεις που είχαν υποταχθεί στους Μακεδόνες, εάν ήθελαν να συνεχίσουν την νομισματικής τους

παραγωγή, θα έπρεπε να κόβουν βασιλικά νομίσματα στο όνομα του Μακεδόνα βασιλιά. Όταν

αποκτούσαν  και  πάλι  την  αυτονομία  τους,  θα  μπορούσαν  να  παράγουν  τους  δικούς  τους

νομισματικούς τύπους23.

Μεταγενέστεροι  νομισματολόγοι  βάσισαν  τις  συζητήσεις  τους  στην  ανάλυση  της

477 και 514.
19 Βλ. για παράδειγμα, Thomas Leland, The History of the Life and Reign of Philip King of Macedon (Λονδίνο, 1775),

τόμος 2, 108-109. και Carlo Denina, Istoria politica e letteraria della Grecia libera (Βενετία, 1784), 151.
20 John Gillies, “The History of Ancient Greece, its Colonies and Conquests” (Λονδίνο, 1786), τόμος 2, 497.
21 Joseph Eckhel, “Doctrina Numorun Veterum” (Βιέννη, 1792-1798), τόμος 2 (1794) 132.
22 Οι ιστορίες του Gillies αναφέρονται στο ότι ο Φίλιππος επέβαλε στη Θεσσαλία ένα καθεστώς επίσημης υποταγής, 

αλλά καμία από αυτές δεν κάνει λόγο για τη μοίρα της Θεσσαλικής νομισματοκοπίας υπό τον Μακεδονικό έλεγχο.
23 Joseph Eckhel, “Doctrina Numorun Veterum” (Βιέννη, 1792-1798), τόμος 1 (1792) 81.
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τεχνοτροπίας των θεσσαλικών νομισμάτων. Όμως, η μόνη μέθοδος που θα μπορούσε να βοηθήσει

ως προς  τη διευθέτηση του θέματος  μια  ακριβέστερης χρονολόγησης καθώς και  πότε  είναι  το

οριστικό terminus post quem της τοπικής νομισματοκοπίας της Θεσσαλίας, είναι μέσα από την

ανάλυση  και  τη  σύγκριση  της  φθοράς  που  παρουσιάζουν  τα  νομίσματα.  Ίσως  με  άλλα  λόγια

βοηθούσε μια σύγκριση ανάμεσα στη φθορά που παρουσιάζουν τα θεσσαλικά νομίσματα μέσα

στους  θησαυρούς,  για  τα  οποία  τα  χρονολογικά  πλαίσια  είναι  ανακριβή,  και  στα  μακεδονικά

αντίστοιχα, τα οποία έχουν χρονολογηθεί με σχετική ακρίβεια.

Ο  T.  R.  Martin  έκανε  μια  απόπειρα  χρονολόγησης  της  αργυρής  νομισματοκοπίας  της

Λάρισας βασισμένη στη νομισματική κυκλοφορία24. Συγκεκριμένα, ο Martin υποστηρίζει πως στο

δεύτερο μισό του 4ου αιώνος το αυτόνομο νομισματοκοπείο της Λάρισας παρήγαγε έναν και μόνο

τύπο αργυρής δραχμής (η νομισματική αυτή υποδιαίρεση βρίσκεται τις περισσότερες φορές στους

νομισματικούς θησαυρούς). Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται η κεφαλή της νύμφης Λάρισας κατά

3/4 στραμμένη προς τα αριστερά και στον οπισθότυπο άλογο να βόσκει προς τα δεξιά [ Ξ. 20 ]. Η

κεφαλή της νύμφης είναι σε όλες τις κοπές στραμμένη προς τα αριστερά, υπάρχουν όμως μικρές

παραλλαγές στον τύπο του οπισθότυπου, οι οποίες αναλύονται εκτενώς σε προηγούμενο κεφάλαιο

(βλ. παραπάνω, σελ. 66). Ο συγκεκριμένος τύπος δραχμής (με την κεφαλή της νύμφης 3/4 αριστερά

και το άλογο να βοσκά στα δεξιά) είναι ο τελευταίος από τις αργυρές δραχμές που έκοψε η Λάρισα,

όπως  αποδεικνύεται  και  μέσα  από  τους  θησαυρούς25.  Συγκεκριμένα,  σε  θησαυρούς  που

χρονολογούνται από τον ύστερο 4ο - αρχές του 3ου π.Χ. αιώνος επικρατεί μόνο αυτός ο τύπος

δραχμής, ενώ σε προγενέστερους συνυπάρχουν διάφορου νομισματικοί τύποι της Λάρισας.

Αυτή  η  εντυπωσιακή  ομοιομορφία  που  εντοπίζεται  σε  θησαυρούς  του  πρώιμου  3ου

αντανακλάται στο θησαυρό  IGCH  168 που βρέθηκε κοντά στη Λάρισα26. Και τα 156 νομίσματα

που ανήκουν στο νομισματοκοπείο της  Λάρισας,  είναι  στον ίδιο ακριβώς τύπο. Σίγουρα αν το

διάστημα αυτό της παραγωγής των συγκεκριμένων νομισματικών τύπων το νομισματοκοπείο της

Λάρισας παρήγαγε ταυτοχρόνως και άλλους τύπους, θα αποτελούσαν μέρος αυτού του εξαιρετικά

μεγάλου θησαυρού. Τα περισσότερα από αυτά τα νομίσματα ήταν αρκετά φθαρμένα, πράγμα που

σημαίνει αφενός πως κυκλοφορούσαν για μεγάλο διάστημα πριν αποθηκευτούν και αφετέρου το

γεγονός  ότι  ελάχιστα  μόνο  ήταν  μερικώς  φθαρμένα,  σημαίνει  ότι  η  παραγωγή  του

νομισματοκοπείου  είχε  σταματήσει  αρκετά  πριν  την  απόκρυψη  του  θησαυρού.  Η  ακριβής

χρονολόγηση του συγκεκριμένου θησαυρού δεν είναι απόλυτα ακριβής, αλλά σίγουρα δεν μπορεί

24 Martin 1983. 
25 Μartin 1985, 50. 
26 Μartin 1981, 51-77.
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να  τοποθετηθεί  πριν  το  250  π.Χ.,  εξαιτίας  των  μακεδονικών  βασιλικών  κοπών  που

περιλαμβάνονταν στο θησαυρό. Αυτό σημαίνει ότι το τέλος της αργυρής νομισματικής παραγωγής

της Λάρισας τοποθετείται με ασφάλεια πριν τα μέσα του 3ου αιώνος π.Χ.

Ο F. Hermann το 1925 βασιζόμενος περισσότερο σε τεχνοτροπικά κριτήρια των νομισμάτων

και σε συνδυασμό με τα ιστορικά γεγονότα, τοποθετεί χρονολογικά το συγκεκριμένο τύπο δραχμής

(η κεφαλή της νύμφης στραμμένη 3/4 αριστερα και το άλογο να βόσκει), τον οποίο μάλιστα χωρίζει

σε  δύο  ομάδες,  το  διάστημα  395-363  π.Χ.27.  Τα  αποδεικτικά  στοιχεία  που  προσφέρουν  οι

νομισματικοί θησαυροί την εποχή εκείνη ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Ως αποτέλεσμα, οι χρονολογικές

τοποθετήσεις του μάλλον ήταν μια σειρά από υποθέσεις, οι οποίες βασιζόταν στην άποψη ότι ο

Φίλιππος ΙΙ κατέστειλε αυτόνομη νομισματοκοπία στη Θεσσαλία το 344/3 π.Χ. Σήμερα μέσα από

τους νομισματικούς θησαυρούς, έχει καταστεί σαφές ότι αυτές οι ημερομηνίες του Hermann δεν

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ότι το τέλος της νομισματοκοπίας της Λάρισας ήρθε

μετά  το  344/3.  π.Χ.  Συγκρίνοντας  της  φθοράς  στους  θησαυρούς  μεταξύ  των  νομισμάτων  της

Λάρισας, του Φιλίππου ΙΙ και του Αλεξάνδρου ΙΙΙ, γίνεται αντιληπτό ότι η τελευταία νομισματική

παραγωγή της Λάρισας τοποθετείται στο 320 π.Χ. και αυτό βασίζεται κυρίως στη σύγκριση της

κατάστασης όλων των δραχμών της Λάρισας και των δραχμών του Αλεξάνδρου ΙΙΙ. Ακόμη και αν

αυτές οι δραχμές του Αλεξάνδρου δεν κόπηκαν στη Λάρισα, ανήκουν σε άλλο σταθμικό κανόνα με

αποτέλεσμα να έχουν διαφορετικό βάρος, είναι όμως εκείνες που κυκλοφορούσαν ταυτοχρόνως με

τους τελευταίους νομισματικούς τύπους της Λάρισας και η χρονολογία τους έχει τεκμηριωθεί με

ακρίβεια. Η ημερομηνία κοπής τους κυμαίνεται από την ύστερη βασιλεία του Αλεξάνδρου ΙΙΙ, ή τα

αμέσως μετέπειτα χρόνια από το θάνατό του 323 π.Χ.28. Οι δραχμές αυτές του μακεδόνα βασιλέα

που βρέθηκαν στο νομισματικό θησαυρό IGCH 168 παρουσιάζουν ελαφρώς μικρότερη φθορά από

εκείνες τις Λάρισας. Συνεπώς, και σύμφωνα με την άποψη του Martin, η νομισματική παραγωγή

της Λάρισας σταμάτησε το 321 π.Χ, σαν αποτέλεσμα της οικονομικής καταστροφής μετά από μια

περίοδο πείνας και συνεχών πολέμων στη Θεσσαλία29. Συγκεκριμένα την περίοδο 323-322 π.Χ. στη

Θεσσαλία έλαβε χώρα ο Λαμιακός πόλεμος με την τελική μάχη να δίνεται το 321 π.Χ. Οι Θεσσαλοί

αντιστάθηκαν στους μακεδόνες μέχρι τέλους με προφανείς συνέπειες30.

Το 2004 έρχεται ο Μarchetti να αντιστρέψει τα λεγόμενα του Μartin, βασιζόμενος σε μια

δική  του  επιχειρηματολογία31.  Θεωρεί  συγκεκριμένα  ότι  είναι  αδύνατον  να  τοποθετήσει

27 Hermann 1924-1925, 1-69.
28 Μartin 1985, 52. 
29 Martin 1983, 32 και Tod 1948, 196. 
30 Διοδ. Σικ. 18.12-13, 15-18,38.
31 Marchetti, P. 2004, 87-100.
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χρονολογικά  κανείς  νομίσματα  στο  320  και  όχι  στο  340  π.Χ.  με  βάση  μόνο  τη  φθορά  τους.

Συγκεκριμένα πιστεύει ότι το τέλος της λαρισαϊκής νομισματοκοπίας έρχεται στο 336/335 όταν

εκδίδεται  το  αμφικτιονικό  νόμισμα  των  Δελφών32.  O  Marchetti  για  να  ενισχύσει  την

επιχειρηματολογία  του,  παραθέτει  έναν  νομισματικό  θησαυρό  που  βρέθηκε  στη  Θεσσαλία  και

χρονολογείται το 330 π.Χ.33. Ο θησαυρός αυτός περιείχε 35 νομίσματα Φιλίππου ΙΙ, 2-3 αετοί του

Αλεξάνδρου,  57  στατήρες  Βοιωτικοί,  16  Στατήρες  Σικυώνος,  13  στατήρες  Λοκρών  και  έναν

στατήρα  Λάρισας,  πολύ  φθαρμένο.  Η  απουσία  λοιπόν  θεσσαλικών  νομισμάτων  από  αυτόν  το

θησαυρό,  ίσως αποδεικνύει  ότι  η  νομισματική παραγωγή στη Θεσσαλία και  συγκεκριμένα στη

Λάρισα σταματά πριν το 330 π.Χ.

32 Marchetti, P. 2004, 91-96.
33 Alexander-Eagle Hoard Thessaly 1992.
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Kεφάλαιο 2: Η Αρχαία Λάρισα: Ιστορικό Πλαίσιο 

Ιστορική Επισκόπηση

Η Θεσσαλία βρίσκεται στην κεντρική Ελλάδα και στην καρδιά του μυθικού της κόσμου. Το

όνομά  της  προέρχεται  από  τις  λέξεις  Θέσις  +  άλς  =  θέση  θάλασσας.  Πράγματι  πριν  λίγα

εκατομμύρια χρόνια η Θεσσαλία καλυπτόταν από νερά. Τα νερά αυτά σχημάτιζαν μία ρηχή λίμνη.

Με την πάροδο του χρόνου τα νερά αυτά αποτραβήχτηκαν στον Αιγαίο πέλαγος. Ως αιτία αυτού

του φαινομένου οι γεωλόγοι θεωρούν τη διάβρωση των ορεινών όγκων, που οφείλεται κυρίως στη

σεισμική δραστηριότητα της περιοχής. Έτσι η Θεσσαλία μετατράπηκε σε μια εύφορη πεδιάδα με

μόνα κατάλοιπα να θυμίζουν το υδάτινο παρελθόν της το ρου του Πηνειού ποταμού και δύο λίμνες

στην ευρύτερη περιοχή, την Νεσσωνίτιδα και τη Βηβηίδα34.

Οι τετράδες της αρχαίας Θεσσαλίας είναι η Εστιαιώτις, η Θεσσαλιώτις, η Πελασγιώτις και η

Φθία  με  έδρα  τη  Φάρσαλο.  Κυρίαρχη  θέση  στο  ομόσπονδο  κράτος  της  Θεσσαλίας  κατείχε  η

Λάρισα. Η αρχαία πόλη βρισκόταν στη βορειοανατολική πλευρά της Θεσσαλίας, στην ίδια ακριβώς

θέση που απλώνεται η σημερινή ομώνυμη πόλη.  Όπως συμβαίνει συνήθως, υπάρχουν πολλές και

αντικρουόμενες πληροφορίες αναφορικά με τη μυθολογική ιστορία της πόλης. Σύμφωνα με μία

εκδοχή, πρώτος κάτοικος ήταν ο Λάρισσος, γιός του Πελασγού, ή ο ίδιος ο Πελασγός 35. Μία άλλη

άποψη,  πολύ  λιγότερο  δημοφιλής,  παρουσιάζει  τον  Ακρίσιο,  πατέρα  του  πρώτου  βασιλιά  της

Λάρισας, Τεύταμου, ως τον πρώτο οικιστή36.  Μια διαφορετική παράδοση αναφέρει ότι το όνομα

Λάρισα το  έλαβε από την κόρη του Πελασγού,  τη νύμφη Λάρισα,  που πνίγηκε στα νερά του

ποταμού Πηνειού37. Ετυμολογικά, η λέξη Λάρισα σημαίνει λίθινη πόλη (ακρόπολη)38, κάτι όμως

που δεν ανταποκρίνεται  απόλυτα στον τεχνητό χωμάτινο χαμηλό λόφο (μόλις  25μ.  ύψους) της

ακρόπολής της. Πιθανόν να υποδήλωνε μία πρότερη χωροθεσία του αρχικού της πυρήνα, κοντά σε

κοντινό ορεινό έξαρμα (π.χ. Χασάμπαλη, Άργισσα)39. Άλλωστε προϊστορικοί οικισμοί - νεολιθικής

αλλά και Εποχής Χαλκού - υπήρχαν πάμπολλοι στη γύρω περιοχή της πόλης, στην πεδιάδα αλλά

και στις όχθες του ποταμού Πηνειού, ο οποίος  «βρέχει» την Λάρισα από όλες τις πλευρές εκτός

από τη νοτιοανατολική. 

Η Λάρισα ήταν η κυριότερη πόλη της Πελαγιώτιδας, μιας από τις τέσσερις θεσσαλικές τετραρχίες,

34 Στράβων Θ' 5,2.
35 Οικονόμου 2007, 7. 
36 Οικονόμου 2007, 8. 
37 Ντάσιος 2012. 
38 Ντάσιος 2012. 
39 Ντάσιος 2012. 
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δηλαδή τις τέσσερις κύριες διοικητικές-στρατιωτικές υποδιαιρέσεις της αρχαίας Θεσσαλίας. Λόγω

του εύφορου εδάφους της η Λάρισα τόσο στους προϊστορικούς, όσο και στους ιστορικούς χρόνους

κατάφερε να ξεχωρίσει και να αναδειχθεί σε σχέση με άλλες θεσσαλικές πόλεις. Από ανασκαφές

που  έγιναν  στη  Λάρισα  παρατηρήθηκε  κατοίκηση  στην  περιοχή,  ήδη  από  τη  νεολιθική  εποχή

(6.000  π.Χ.)  μέχρι  την  Εποχή  του  Χαλκού  και  τη  μετάβαση  στα  ιστορικά  χρόνια.  Οικιστικά

λείψανα αυτών των περιόδων βρέθηκαν σε ικανό βάθος στις πλαγιές του λόφου της ακρόπολης,

όπου εκτεινόταν η πόλη των πρώιμων χρόνων. Οι σωστικές ανασκαφές έφεραν στο φως πλήθος

από αποσπασματικά στοιχεία  που σχετίζονται  με  την  οικιστική  της  πόλης,  τα  οποία  όμως δεν

διατηρήθηκαν  ορατά40.  Μετά  το  1967  και  ως  τα  μέσα  της  δεκαετίας  του  ’70,  στη  Λάρισα

σημειώθηκε  εκτεταμένη  ανοικοδομητική   δραστηριότητα.  Όπως  προαναφέρθηκε  η  νέα  πόλη

χτίστηκε πάνω από την αρχαία, με αποτέλεσμα κατά τη διαδικασία της ανοικοδομήσεως πολλές

αρχαιότητες, ήρθαν στο φως και καταστράφηκαν ταυτοχρόνως, ή καταπατήθηκαν ως μπάζα. Μόνο

ένα αγγείο βρέθηκε σε οικία στη Λάρισα, το οποίο χρονολογείται στο τέλος της αρχαϊκής εποχής

και συγκεκριμένα το 515 π.Χ. έως το 510 π.Χ., ενώ τα υπόλοιπα βρέθηκαν σε πολύ αποσπασματική

κατάσταση41.  Μετά  τον  6ο  αιώνα  π.Χ.  και  μέχρι  τα  ελληνιστικά  χρόνια,  η  αρχαία  πόλη

αναπτύσσεται και καλύπτει μία ευρεία έκταση νότια και ανατολικά της ακρόπολης, σαφώς όμως

πιο  περιορισμένη  από  την  περικλεισμένη  εντός  των  τούρκικων  τειχών  (1827/8)  έκταση,  που

ακολουθεί περιμετρική πορεία κατά μήκος της σημερινής οδού Πολυτεχνείου. Η αρχαία οχύρωση

της πόλης, που δεν έχει εντοπισθεί μέχρι σήμερα, ήταν από πλίνθινη ανωδομή που πατούσε πάνω

σε λίθινο κρηπίδωμα, ενισχυμένη πιθανότατα με ξυλοδεσιές και με κάλυψη από κεραμωτή στέγη42. 

 Η Λάρισα αποτελούσε την έδρα της νομισματικής και πολιτικής ένωσης των Θεσσαλών, μιας

μορφής συμμαχίας, που αργότερα εξελίχθηκε στο ομόσπονδο Κοινό των Θεσσαλών, με επικεφαλής

ταγό43. Η παράδοση αναφέρει ως ταγό της πρώτης αυτής ένωσης των Θεσσαλών, τον ήρωα και

γενάρχη  της  αριστοκρατικής  οικογένειας  των  Αλευαδών,  τον  Αλεύα  τον  Πυρρό44,  που  έπαιξε

σημαντικό ρόλο στην ιστορία της πόλης ως το τέλος των κλασικών χρόνων. Ένα ηγετικό πρόσωπο

στο οποίο θα γίνει πλήρης αναφορά και ανάλυση στη συνέχεια, τόσο για τον ίδιο, όσο και για τα

υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του.

40 Ντάσιος 2012. 
41 Προφορική συνομιλία με καθ. Δ. Παλαιοθόδωρο. 
42 Ντάσιος 2012.
43 Sprawski 2006, 203-206.
44 Γενικά, βλ. Wade-Gery 1924, 44-57.
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Οικογένειες Θεσσαλών Ταγών

 Στη  Θεσσαλία  στα  τέλη  του  6  αιώνα π.Χ.  οι  σπουδαιότερες  οικογένειες  ήταν  τέσσερις  στον

αριθμό, οι οποίες συγκρότησαν μία ομοσπονδία που ονομάστηκε  «Κοινό των Θεσσαλών».  Αυτές

οι οικογένειες ήταν: των Αλευάδων στη Λάρισα, των Σκοπάδων στην Κραννώνα, των Αντιοχιδών

στα Φάρσαλα και του Κινέα στους Γόννους. Η ομοσπονδία διοικούνταν από εξαμελές διευθυντήριο

που εκλεγόταν μεταξύ των ευγενών σε εκλογές οι οποίες γινόταν στη Λάρισα. Μόνο σε έκτακτες

περιπτώσεις, όπως σε πολεμική σύγκρουση, οι πόλεις του «Κοινού» εξέλεγαν έναν κοινό αρχηγό

που ονομαζόταν «Ταγός»45. Αυτός είχε εξουσία ανάλογη μ’ αυτή των δικτατόρων και θύμιζε τους

βασιλείς του προηγούμενου αιώνα. Ο Ξενοφών46 αναφέρει ότι σε καιρό πολέμου υπήρχε αφενός

ένας κατάλογος στρατεύσιμων που περιελάμβανε 6.000 ιππείς και 10.000 οπλίτες από την κυρίως

Θεσσαλία και αφετέρου, ένας θεσμοθετημένος φόρος, τον οποίο είχαν υποχρέωση να πληρώνουν οι

περίοικοι λαοί.

Ο οίκος των Αλευάδων

Η ισχυρότερη από όλες τις οικογένειες στο Θεσσαλικό χώρο ήταν εκείνη των Αλευάδων στη

Λάρισα. Η παράδοση αναγνωρίζει σε όλα σχεδόν τα γνωστά πρόσωπα αυτής της οικογένειας τον

τίτλο του βασιλιά47. Ο Πίνδαρος, υπενθυμίζει συγχρόνως (ήδη από την αρχή του 10ου πυθιονίκη

του) την καταγωγή και τον τίτλο των Αλευάδων. Διαβάζουμε συγκεκριμένα στην εισαγωγή τού

ποιήματος (στίχοι 1-8):

λβία Λακεδαίμων,    Ὀ

μάκαιρα Θεσσαλία· πατρός δ’    

μφοτέραις ξ νός     ἀ ἐ ἑ

ριστομάχου γένος ρακλέος βασιλεύει.     ἀ Ἡ

Τί κομπέω παρά καιρόν; λλά μέ Πυ-   Ἀ

θώ τε καί τό Πελιννα ον πύει    ῖ ἀ

λεύα τε πα δες, πποκλέα θέλοντες     Ἀ ῖ Ἱ

γαγε ν πικωμίαν νδρ ν κλυτάν πα·    ἀ ῖ ἐ ἀ ῶ ὄ

45 Sprawski 2008, 203-210.
46 Ελλ. 6.1.2-6.1.8
47 Helly 2008 195.
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Ευτυχισμένη Λακεδαίμονα, μακάρια Θεσσαλία    

όπου, και στις δυο τις χώρες,     

απόγονοι από τον ίδιο πρόγονο, τον Ηρακλή,     

τον πρώτο από τους ήρωες, βασιλεύουν.    

Μην ίσως παραφέρομαι; Μήπως κομπάζω;    

Τα τέκνα του Αλεύα με καλούν    

να οδηγήσω τον λαμπρό χορό των νέων-    

τη νίκη του Ιπποκλέα που θα υμνήσει.

Γενάρχης αυτής της φημισμένης οικογένειας θεωρείται ο Αλεύας ο Πυρρός, γύρω από το

πρόσωπο του οποίου πλέκεται η ιστορία κι ο μύθος. Κατά την ελληνική μυθολογία ο Αλεύας ο

Πυρρός (ξανθός) ήταν γιος του Θεσσαλού και εγγονός του Ηρακλή48. Κατά την ιστορία γονείς του

ήταν ο Σίμος και η Αρχεδίκη. H δράση του χρονικά τοποθετείται μεταξύ 8ου και 6ου αιώνα π.Χ.

Γιοι του ήταν ο Θώραξ, ο Ευρύπυλος κι ο Θρασυδαίος. Στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου

γράφηκαν μύθοι γύρω από το πρόσωπο του Αλευά49. Οι μύθοι αυτοί είναι αιτιολογικοί, καθώς μέσα

από την ανάγνωσή τους προκύπτει η καταγωγή του οίκου των Αλευάδων, η οποία συνδέεται άμεσα

με τον ξακουστό Αχιλλέα που έλαβε δράση στον Τρωικό πόλεμο, αλλά και με τον ίδιο τον Ηρακλή.

Συγκεκριμένα, φίδι εμφανίστηκε, κατά το μύθο, κοντά στον Αλεύα, φίδι παρουσιάστηκε και στην

Ολυμπιάδα πριν γεννήσει τον Μ. Αλέξανδρο. Κατά τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιήθηκε και ο μύθος

του Νεοπτόλεμου, γιου του Αχιλλέα. Σύμφωνα μ’ αυτόν50, ο Νεοπτόλεμος, μετά την άλωση της

Τροίας,  κατέφυγε  στη  Δωδώνη  και  ίδρυσε  δικό  του  βασίλειο,  από  το  οποίο  καταγόταν  ο  Μ.

Αλέξανδρος από την πλευρά της μητέρας του. Από το βασίλειο αυτό ήρθαν λίγα χρόνια αργότερα

οι εισβολείς Θεσσαλοί. Συμπερασματικά, σύμφωνα μ’ αυτούς τους συλλογισμούς, Θεσσαλοί και

Μακεδόνες είναι αδελφά φύλα -  Ηρακλειδείς. Αργότερα οι Θεσσαλοί θέσπισαν τη λατρεία του

Νεοπτόλεμου στους Δελφούς. Χρησιμοποιώντας του ψήφους που είχαν στην Αμφικτυονία, αλλά

και τους ψήφους των ήδη κατακτημένων περιοίκων (Αινιάνων, Δολόπων, Μαγνητών, κ.ά.), έλεγχαν

για μεγάλο διάστημα τις αποφάσεις των αμφικτυονικών συνόδων και κατεύθυναν τους χρησμούς

της Πυθίας51. Άλλος γνωστός Αλεύας ήταν ο Ευρύλοχος που ήταν επικεφαλής στον πόλεμο της

Δελφικής Αμφικτυονίας εναντίον της Φωκικής πόλης Κίρρα το 592 π.Χ. Ο Θουκυδίδης (1.111) μας

αναφέρει  έναν  άλλο  Αλευάδη  βασιλιά  των  Θεσσαλών,  τον  Ορέστη,  στην  αρχή  του

48 Οικονόμου 2008, 61-63. 
49 Οικονόμου. 2008 61.
50 Κακριδής 1988, 3. 
51 Πλούταρχος, Ηθικά (Περί φιλαδελφίας), 22.

19



Πελοποννησιακού πολέμου. Ο Ορέστης ήταν φίλος του Σιμωνίδη και του λυρικού Ανακρέοντα. Η

δύναμη των Αλευάδων κλονίστηκε το 404 π.Χ. όταν ο τύραννος των Φερών Λυκόφρων συνέτριψε

το στρατό τους κοντά στις Φερές. Το 394 π.Χ. ένας άλλος ταγός από τον οίκο των Αλευάδων, ο

Μήδιος,  νίκησε  τον  τύραννο των  Φερών Λυκόφρονα και  κυρίεψε τη  Φάρσαλο.  Με την αυτό-

ανακήρυξη του Φιλίππου (342 π.Χ.) ανώτατου άρχοντα της Θεσσαλίας, οι Αλευάδες έπαψαν πια να

έχουν τη δύναμη του παρελθόντος52. Τελευταίος γνωστός Αλεύας ήταν ο Θώραξ53 που ήταν φίλος

και συμπολεμιστής του Μακεδόνα Αντιγόνου (277-239 π.Χ.). Οι Αλευάδες ήταν φιλότεχνοι και

στην αυλή τους συγκεντρώνονταν προσωπικότητες, όπως ο Γοργίας, ο Ανακρέων κι ο Σιμωνίδης.

Μάλιστα ο τελευταίος, καθώς και ο Πίνδαρος, ύμνησαν τις νίκες των Αλευάδων στους ιππικούς

αγώνες και στα Πύθια54.

Ο τρόπος διακυβέρνησης και η εξωτερική πολιτική των Αλευάδων

Η μετατροπή της ολιγαρχίας σε δυναστεία ήταν κοινό φαινόμενο στη Θεσσαλία. Ήδη, από

την  εποχή  της  εισβολής  του  Ξέρξη,  ο  οίκος  των  Αλευάδων  κυριαρχούσε  στην  πολιτική  και

κοινωνική ζωή της πόλης. Παρόλα αυτά, στο εσωτερικό της οικογενείας υπήρχε έντονη διάσταση

απόψεων, ως προς τι πολιτική θα ακολουθήσουν απέναντι στους Πέρσες κατακτητές. Οι Αλευάδες,

σε αντίθεση με την άποψη των άλλων πολιτών, συνήψαν συμφωνία με τον Ξέρξη και ανάγκασαν

την χώρα να πάρει  το μέρος  του55.  Σύμφωνα με  τον Αριστοτέλη56,  δυναστεία  είναι  μία μορφή

ακραίας ολιγαρχίας, πολύ κοντά στην μοναρχία, στην οποία την απόλυτη εξουσία καρπώνονται και

ελέγχουν όχι οι νόμοι, αλλά ομάδες ατόμων. Ο όρος δυναστεία δεν σημαίνει ότι η εξουσία ανήκε

στα μέλη μιας οικογένειας. Ίσως πρόκειται για έναν υποτιμητικό όρο καθώς οι αξιωματούχοι των

παλαιών υπηρεσιών έκαναν κατάχρηση της θέσης τους και δεν υπολόγιζαν καθόλου την γνώμη των

ανθρώπων ως ένα σύνολο. Η δυναστεία προκύπτει όταν μία κλειστή ομάδα πλούσιων οικογενειών,

οι οποίοι μεταβιβάζουν τα αξιώματα μόνο σε άτομα του οικογενειακού κύκλου μετατρέποντας έτσι,

τα αξιώματα σε κληρονομικά57.

Όσον  αφορά  τον  τρόπο  διοίκησης  των  Αλευάδων,  αξιοσημείωτο  αναφοράς  είναι  ότι  ο

Αλεύας έκανε πρωτεύουσα όλης της Θεσσαλίας τη Λάρισα, και χώρισε τη χώρα σε τέσσερα μέρη

52 Οικονόμου 2008 62-63.
53 Helly 2008 197.
54 Πίνδαρος, Πυθιονίκαι» 10. 1-10.
55 Martin 1985 35.
56 Αριστοτέλης, Πολιτικά, 129b, 7-10. 1293a, 30-34. 1302b, 15-18. 1306a, 19-31. Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε 

το πόσο μικρή πρέπει να ήταν η ομάδα που κυβερνούσε σε μία δυναστεία. Ο Αριστοτέλης αποκαλεί δυναστεία την 
διακυβέρνηση των Τριάκοντα στην Αθήνα (Αθηναίων Πολιτεία, 36,1. 32,2. 37,1.).

57 Vlastos 1964, 14, σημ. 4. 
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(Τετραρχία): την Εστιαιώτιδα και τη Θεσσαλιώτιδα δυτικά και την Πελασγιώτιδα με την Αχαΐα

Φθιώτιδα ανατολικά58. Οι περίοικοι λαοί (Περραιβοί, Δόλοπες,Αινιάνες, Μάγνητες) υποτάχτηκαν

στους Λαρισαίους. Η διαίρεση αυτή ανατράπηκε για μικρό διάστημα (4ος π.Χ. αιώνας), στα χρόνια

της ανόδου της δύναμης των Φερών, αλλά επανήλθε στα χρόνια της μακεδονικής κυριαρχίας και

διατηρήθηκε μέχρι τη ρωμαϊκή εποχή59.  Πραγματικός όμως κυρίαρχος του θεσσαλικού κράτους

ήταν η Πελασγιώτιδα. Σύνηθες φαινόμενο ήταν η επίδηξη πλούτου από τους πλουσίους, οι οποίοι

μέσα στα ανάκτορα διασκέδαζαν τους καλεσμένους. Συχνά όμως εμπλέκονταν σε έριδες με άλλους

συμπολίτες τους. Εκτός από το θεσμό της ταγείας υπήρχαν και άλλα αξιώματα όπως ο «επεστακών

ταγός» για κάθε πόλη, οι «γραμματεύοντες», οι «θεσμοθέται», οι «ιερομνήμονες» (σύνεδροι της

Αμφικτυονίας), οι «ταμίες», οι «ίππαρχοι» και ο «υλωρός», που ήταν υπεύθυνος των δασών. Το

πολίτευμα όμως αυτό, έπαψε να υφίσταται στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. αι αιτία ήταν οι διενέξεις

των ολιγαρχικών οικογενειών των διαφόρων Θεσσαλικών πόλεων που εξαντλήθηκαν απ’ αυτούς

τους αλληλοσπαραγμούς60.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ενέργειες των τριών αδελφών, απογόνων του Αλεύα,

στην ιστορική εξέλιξη των γεγονότων στη Λάρισα και και γενικότερα στη Θεσσαλία. Οι τρεις αυτές

προσωπικότητες είναι ο Θώρακας, ο Ευρύπολος και ο Θρασυδαίος61.  Ήταν υιοί του Αλεύα του

Πυρρού  και  βασιλείς  στη  Θεσσαλία  τα  πρώτα  χρόνια  του  5ου  αιώνα  π.Χ.,  σύμφωνα  με  τον

Πίνδαρο (του οποίου προανέφερα τα κείμενα). Τα τρία αυτά πρόσωπα φέρουν, προφανώς, ευθύνη

για την υποταγή των Θεσσαλών στο βασιλιά των Περσών, ακόμα κι αν δεν είχαν επιτύχει την

προσχώρηση όλου του πληθυσμού της Θεσσαλίας. Αντίθετα μάλιστα, οι συγγραφείς συμφωνούν

και  υπογραμμίζουν,  ότι  αυτοί  οι  Αλευάδες  είχαν  καταστεί  τύραννοι.  Ο  Ηρόδοτος62 (Ζ,6)

παρουσιάζει  τους  Αλευάδες την στιγμή κατά την οποία σχεδιάζεται  η εκστρατεία των Περσών

εναντίον  των Ελλήνων.  Οι  Αλευάδες  στηρίζουν τις  θέσεις  του Μαρδονίου,  δίπλα στον μεγάλο

βασιλιά.  Στο  Ι ,1,  ο  Ηρόδοτος  τους  ονομάζει  Θεσσαλίης  γεομένοισι,  ένας  τίτλος  ο  οποίος,  ἡ

σύμφωνα με τους ιστορικούς, μπορεί να έχει στρατιωτικό, κυρίως, περιεχόμενο.63 Με βάση τα δύο

αυτά  χωρία,  οι  σύγχρονοι  ιστορικοί  υπέθεσαν  ότι  οι  Αλευάδες  ήταν κυρίαρχοι  ολόκληρης  της

Θεσσαλίας και ότι ο Θώρακας συγκεκριμένα ήταν ανώτατος ταγός των Θεσσαλών. Όμως, όπως

58 Οικονόμου 2008,- 63.
59 Westlake 1935, 42-51.
60 Οικονόμου 2008 64.
61 Helly 2008 197-198.
62 Ηρόδοτος 6,6: « το το μέν πό τ ς Θεσσαλίης παρά τ ν λευαδέων πιγμένοι γγελοι πεκαλέοντο βασιλέα ῦ ἀ ῆ ῶ Ἀ ἀ ἄ ἐ

π σαν προθυμίην παρεχόμενοι πί τήν λλάδα (ο  δέ λευάδαι ο τοι σαν Θεσσαλίης βασιλέες)... ».ᾶ ἐ Ἑ ἱ Ἀ ὗ ἦ
63 Βλ. Swoboba 1926, τ. 2, 1482, σημ. 2: «mit dem Titel ηγεμών verband sich im engeren Sinn die Bedeutung eines 

Oberfuhrers im Kriege». Εδώ γίνεται λόγος για την άποψη ότι οι Αλευάδες κατείχαν, εκείνη την εποχή, την 
υποτιθέμενη ομοσπονδιακή ταγεία.
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ορθά παρατήρησε ο N. Robertson (στη μελέτη του την αναφερόμενη στα γεγονότα του 480 π.Χ.

στη Θεσσαλία), ο Ηρόδοτος δεν μιλάει ποτέ γι’ αυτό το πρόσωπο με όρους που υπαινίσσονται έναν

ρόλο ταγού ή, καλύτερα, αρχηγού όλων των Θεσσαλών.64

Σύμφωνα  με  τον  Ν.  Robertson65,  οι  Θεσσαλοί  ζήτησαν  την  βοήθεια  των  υπολοίπων

Ελλήνων  για  να  αντιταχθούν  απέναντι  στην  έλευση  των  Περσών,  χωρίς  δόλια  κίνητρα,  όπως

υποστηρίζουν ορισμένοι ιστορικοί66 και επέτρεψαν την διέλευση των συμμαχικών στρατευμάτων

από το έδαφός τους,  από την Άλο μέχρι τα Τέμπη, κάτι το οποίο,  όπως γνωρίζουμε από άλλα

παραδείγματα, δεν μπορούσε να γίνει χωρίς την έγκρισή τους67. Οι Αλευάδες και συγκεκριμένα ο

Θώρακας  ο  Λαρισαίος,  αντιτάχθηκε  στην  κίνηση  των  υπόλοιπων  Θεσσαλών  και  οργάνωσε

στρατιωτική αποστολή για να αποκλείσει την είσοδο των συμμαχικών στρατευμάτων στα Τέμπη.

Τέλος, η συμβολή των Θεσσαλών στην εκστρατεία υπήρξε ουσιαστική, αφού κινητοποίησαν, με

αυτή την ευκαιρία ολόκληρο το ιππικό τους. Η συμβολή αυτή δείχνει από μόνη της ότι το Κοινό

των Θεσσαλών δεσμεύθηκε κοιν  γνώμηῇ . 

Θα ήταν αντιφατικό για τους Αλευάδες, να πάρουν μια τέτοια ενέργεια τόσο αντίθετης με

τις πολιτικές επιλογές τους. Όμως, επειδή οι ιστορικοί απέδωσαν στον Θώρακα την ευθύνη του

ομοσπονδιακού  ταγού,  μπόρεσαν  να  μιλήσουν  για  την  «απάτη»  των  Θεσσαλών,  με  αυτή  την

ευκαιρία.68 Αντιθέτως, είναι εμφανές ότι η ομοσπονδιακή Αρχή, δηλαδή ο θεσμός τού  τέτραρχου,

ασκούνταν  από  κάποιον  άλλο,  ένα  πρόσωπο  το  οποίο  ήδη  είναι  γνωστό,  αλλά  δεν  το

αναγνωρίζουμε γι’ αυτό που ήταν. Πράγματι, το γνωρίζουμε από τις επιγραφές τού μνημείου των

Δαοχιδών στους Δελφούς. Ο τέτραρχος των Θεσσαλών, ο οποίος εξουσίαζε τα πρώτα έτη του 5ου

αιώνα  π.Χ.  και  ίσως  και  αργότερα,  κατά  πάσα  πιθανότητα  την  εποχή  των  μηδικών  πολέμων,

ονομαζόταν  Ακνόνιος  και  ήταν  Φαρσάλιος.69 Με  άλλα  λόγια  το  πρόβλημα  της  υποτιθέμενης

ταγείας του Θώρακα, παύει να ισχύει, όμως, γιατί ο Ηρόδοτος (στο Ι,58, 1- 2) λέει χαρακτηριστικά

τις εκφράσεις Θεσσαλίης γεομένοισι ή βασιλέες; Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει η έρευνα ναἡ

διευρυνθεί και σε άλλα μέλη της οικογένειας των Αλευάδων. 

Ο Αλεύας του Σίμου

Ένας εξ αυτών είναι ο Αλεύας του Σίμου ή Σιμία, ο οποίος δεν έχει πατρώνυμο, τον οποίο

64 Robertson 1978, 107-108. Όμως ο Robertson δεν αμφέβαλε για την ύπαρξη ενός ομοσπονδιακού ταγού.
65 Robertson 1976, 108, όπου γίνεται αναφορά σε παλαιότερη βιβλιογραφία. 
66 Bλ. N. Robertson, ό.π., σ. 108.
67 Την επιχείρηση του Βρασίδα να διασχίσει τη Θεσσαλία το 424 π.Χ. Αναλύει και σχολιάζει ο Decourt 1990, 84-89. 
68 Helly, 2008 199-200.
69 Σχετικώς με τη χρονολογία της εξουσίας του Ακνονίου, βλ. Poulloux 1930, 134-138.
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αναφέρει ο Θεόκριτος, στο 16ο Ειδύλλιο (στ. 34-35), μαζί με τον Αντίοχο και τον Σκόπα από την

Φάρσαλο, χαρακτηρίζοντάς τον νακταἄ 70.  Οι σχολιαστές του Θεόκριτου, καθώς αναφέρουν τον

Ευφορίωνα, νομίζουν ότι μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά του, Αλεύας, γιος του Σίμου:

«τά δέ περί λεύαν τόν Σίμον πάντα νείλεκται Ε φορίων»Ἀ ἀ ὐ 71. Η M. Sordi72, ακολουθώντας άλλους

συγγραφείς, ταύτισε, ανεπιφύλακτα, αυτόν τον Αλεύα με τον Αλεύα τον Πυρρό, το πιο φημισμένο

μέλος αυτής της οικογένειας, και τον ίδιο επίσης με τον πατέρα των τριών Αλευάδων, τούς οποίους

γνωρίζουμε  από  τον  Ηρόδοτο.  Σ’ αυτές  τις  παρακινδυνευμένες  προσεγγίσεις  προστίθενται  οι

υποθέσεις για τους δεσμούς συγγένειας αυτού του Αλεύα με άλλες μεγάλες προσωπικότητες, τον

Αντίοχο, γιο του Εχεκρατίδα από την Κραννώνα, και τον Σκόπα τον Νεότερο, τους οποίους οι

αναφορές τού Σιμωνίδη και του Πινδάρου τοποθετούν προς το τέλος του 6ου ή στην αρχή του 5ου

αιώνα  π.Χ.  Δεν  υπάρχουν  όμως,  αρκετά  ακριβή  στοιχεία  τα  οποία  να  μας  επιτρέπουν  να

καταλήξουμε με βεβαιότητα σε όλα αυτά τα συμπεράσματα. Η προτεινόμενη χρονολόγηση για την

υποτιθέμενη ταγεία του Αλεύα του Πυρρού, από την M. Sordi, τα τελευταία χρόνια του 6ου αιώνα

π.Χ.,  διευκολύνει,  προφανώς,  την ταύτιση αυτού του προσώπου με  τον γιο  του Σίμου και  τον

πατέρα του Θώρακα, του Ευρύπυλου και του Θρασυδαίου. Όμως, αυτό είναι μόνο η συνέπεια.

Συνεπώς, η προτεινόμενη χρονολόγηση, από την M. Sordi, για την διακυβέρνηση της Θεσσαλίας

από τον Αλεύα δεν φαίνεται καθόλου αξιόπιστη. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το ιστορικό

περιεχόμενο της συνταγματικής μεταρρύθμισης που αποδίδεται στον Αλεύα τον Πυρρό, αλλά αυτό

το περιεχόμενο δεν αντιστοιχεί στα τελευταία χρόνια του 6ου αι. π.Χ., αντίθετα με ό,τι υποστηρίζει

η  M.  Sordi73.  Επιπλέον  διαπιστώνουμε  ότι  η  προτεινόμενη  ταύτιση  δεν  ακολουθεί  την  ομαλή

αλλαγή των ονομάτων, από την μία στην άλλη γενεά, η οποία είναι μία συνήθεια πολύ γνωστή και

βεβαίως σεβαστή στις μεγάλες οικογένειες, περισσότερο από ό,τι σε όλες τις άλλες. Θα έπρεπε

λοιπόν στο ίδιο γενεαλογικό δένδρο, ένας Αλεύας του Σιμία ή του Σίμου να έχει και αυτός έναν γιο

Σιμία ή Σίμο του Αλεύα.

Όπως και  να έχουν τα πράγματα, η  σχέση ανάμεσα στον ένα ή στον άλλο Αλεύα,  που

γνωρίζουμε  από  την  παράδοση,  δεν  είναι  σαφής.  Και  είναι  περισσότερο  ασαφές  όταν  μία

οικογένεια χωρίζεται σε πολλά παρακλάδια, από τα οποία όλα μπορούν να χρησιμοποιούν τα ίδια

ονόματα, επωφελούμενα από την κοινή καταγωγή. Αυτό γίνεται αντιληπτό και από δύο χωρία του

Διόδωρου.74. Αντίθετα όμως, μία ευρεία ερμηνεία αυτών των απόψεων θα ήταν υπερβολική. Το να

70 Helly 2008, 54. 
71 Σχ. Θεόκριτο 327=Ευφορίων, fgt 54 Schneidweiler.
72 Sordi 1958, 66-67.
73 Sordi 1958, 67, σημ. 5.
74 Διόδωρος  15,  61,3.  «διό  καί  τήν  παρανομίαν  φοβηθέντες  τ ν  Λαρισαίων  τινές,  ο  δι’ ε γένειαν  λευάδαιῶ ἱ ὐ Ἀ

προσαγορευόμενοι, συνέθεντο πρός λλήλους καταλ σαι τήν δυναστείαν». Βλ. και 16, 14,2.  «ο  δ’ λευάδαιἀ ῦ ἱ Ἀ
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αναφέρουμε ότι «κάποιοι Λαρισαίοι όφειλαν το όνομα Αλευάδες στο γεγονός ότι ανήκαν σε μία

οικογένεια ευγενών» δε σημαίνει ταυτοχρόνως ότι όλοι οι «ευπατρίδες» της Λάρισας ανήκαν σε μία

οικογένεια, στο γένος των Αλευάδων75. 

Ο Αλεύας ο Πυρρός

Τέλος, ο πιο αρχαίος των Αλευάδων που μπορούμε να αναγνωρίσουμε στα ιστορικά κείμενα

και οπωσδήποτε ο σπουδαιότερος είναι ο Αλεύας ο Πυρρός, ο οποίος πιθανολογείται να είναι τόσο

ιδρυτής  της  οικογένειας  των  Αλευάδων,  όσο  και  της  ομοσπονδιακής  ταγείας76.  Βέβαια  είναι

αλήθεια  πως  δεν  προσδιορίζεται  με  ακρίβεια  για  ποιον  Αλεύα  κάνουν  λόγο  οι  συγγραφείς

(π.χ. ο Ηρόδοτος), όταν χρησιμοποιούν την έκφραση ο  λεύω πα δεςἱ Ἀ ῖ 77. Άραγε, η έκφραση αυτή

υποδεικνύει έναν μακρινό πρόγονο ή τον πατέρα του Θώρακα και των δύο αδελφών του;

Ανάμεσα στις αργυρές κοπές του νομισματοκοπείου της Λάρισας ξεχωρίζει μία δραχμή η

οποία φέρει ως επιγραφή ακριβώς αυτό το όνομα, το οποίο συνοδεύει την κεφαλή ενός νεαρού

πολεμιστή με περικεφαλαία. Η πιο διαδεδομένη άποψη, μεταξύ των ιστορικών, είναι ότι πρόκειται

πράγματι για τον Αλεύα τον Πυρρό.78  

Ο προσδιορισμός του χρόνου κυκλοφορίας του νομίσματος, κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. και

συγκεκριμένα  το  370–360  π.Χ.,  έδωσε  υλικό  για  την  διατύπωση  πολλών  απόψεων.  Η  πιο

πρόσφατη, αυτή που επικρατεί τώρα, είναι της M. Sordi79· αυτή πρότεινε, λοιπόν, να θεωρηθεί αυτό

το νόμισμα ως μία ένδειξη της κατάληψης της Θεσσαλίας από τους Μακεδόνες, οι οποίοι μάλλον

υπέγραψαν  την  κυριαρχία  τους  στην  περιοχή  χωρίς,  ωστόσο,  να  διακόψουν  τελείως  την  κοπή

τοπικών νομισμάτων. Η Α. Μουστάκα80 ορθώς σημείωσε ότι,  αν η ερμηνεία της M. Sordi είναι

ορθή, τότε οι Μακεδόνες χρησιμοποίησαν, γι’ αυτόν τον σκοπό, «την μορφή του ήρωα Αλεύα, ο

οποίος μέχρι τότε δεν είχε καμία θέση στη σειρά των νομισματικών τύπων της Θεσσαλίας». 

καλούμενοι παρά το ς Θετταλο ς, δι’ ε γένειαν δέ ξίωμα χοντες περιβόητον ντεπράττοντο το ς τυράννοις».ῖ ῖ ὐ ἀ ἔ ἀ ῖ
Πρόκειται για την αφήγηση των γεγονότων του 369-368 π.Χ. Οι Αλευάδες αυτοί, φοβούμενοι τον Αλέξανδρο των
Φερών, κατέφυγαν στην αυλή του βασιλιά της Μακεδονίας Αλεξάνδρου.

75 Κι όμως αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι στο οποίο στηρίχθηκε η M. Sordi (1958, 332, σημ. 1) για να υποστηρίξει
ότι τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. Οι Αλευάδες δεν ήταν πια μία οικογένεια, με την στενή έννοια του όρου, αλλά
αντιπροσώπευαν ολόκληρη την αριστοκρατία της δυναστείας στη Λάρισα. 

76 Wade-Gery 1924, 57, σημ. 12.
77 Helly, 2008 203.
78 Το νόμισμα φέρει στον εμπροσθότυπο δύο λέξεις ΕΛΛΑ και ΛΑΡΙΣΑΙΑ, με τη δεύτερη λέξη να παρουσιάζεται σα

να έχει αξία εθνικού ονόματος. Όμως, δεν είναι δυνατόν να πρόκειται για το όνομα των Λαρισαίων, το οποίο θα
έπρεπε να βρίσκεται στην γενική του πληθυντικού, δηλαδή ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Πρέπει λοιπόν να δούμε τη λέξη αυτή,
είτε σαν μια γενική θηλυκού ονόματος, η οποία να ταιριάζει με το όνομα ΕΛΛΑ, είτε έναν ουδέτερο πληθυντικό. 

79 Sordi 1958, 69. 
80 Moustaka 1983, 58-60. 
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Όμως, η Α. Μουστάκα επέστησε, επίσης, την προσοχή στον ρόλο των Λαρισαίων, οι οποίοι,

μέσω αυτής της κοπής, όπως πιστεύει, θέλησαν να εκφράσουν, επίσης, την ιδιαίτερή τους υποταγή

στον βασιλιά της Μακεδονίας και συγχρόνως να διεκδικήσουν την υπεροχή τους σε ολόκληρη την

Θεσσαλία.  Με το  να  έχουν  το  πρόσωπο του  Αλεύα  πάνω σε  ένα  νόμισμα  της  πόλης  τους  οι

Λαρισαίοι, εξέφρασαν χωρίς διφορούμενα ότι αυτό το πρόσωπο ανήκει στους ίδιους και όχι στους

Θεσσαλούς, στο σύνολό τους. Πρόκειται συνεπώς για έναν νομισματικό τύπο, ο οποίος “εκφράζει”

έναν δεσμό μεταξύ των προσώπων των βασιλέων και των πόλεων, βασιζόμενος στην αναφορά ενός

εθνικού ονόματος και όχι ενός ονόματος αντιπροσωπευτικού ολόκληρης της Θεσσαλίας.

Εκτός από τον Ηρόδοτο και τον Διόδωρο για τον Αλεύα τον Πυρρό κάνει λόγο τόσο ο

Αριστοτέλης όσο και ο Πλούταρχος. Συγκεκριμένα ο Αριστοτέλης λέγει πως, ο Αλεύας ο Πυρρός

είναι αυτός που διαίρεσε την Θεσσαλία σε Τετράδες81. Σε ένα άλλο απόσπασμα του Αριστοτέλη

φαίνεται πως αναφέρεται στο ίδιο πρόσωπο, το οποίο επέβαλε, μάλλον, μία αναδιοργάνωση της

πολιτικής  επικράτειας  σε  κλήρους82. Στην  πραγματεία  του  Περί  Φιλαδελφίας,  ο  Πλούταρχος

διηγείται  με  ποιον  τρόπο  ο  Αλεύας  ο  Θεσσαλός  επιλέχθηκε  ως  βασιλιάς  των  Θεσσαλών.83 Οι

Θεσσαλοί συμβουλεύτηκαν την Πυθία των Δελφών και της ζήτησαν να τους υποδείξει έναν βασιλιά

με την κλήρωση ενός κουκιού84. Ο θείος, λοιπόν, του Αλεύα πρόσθεσε ένα κουκί με το όνομα του

Αλεύα, ο οποίος είχε τεθεί εκτός της κλήρωσης από τον πατέρα του που τον κατηγορούσε για τον

δύσκολο χαρακτήρα και την άμετρη συμπεριφορά του: « λεύαν δέ τόν Θεσσαλόν  μέν πατήρἈ ὁ

γέρωχον ντα καί βριστήν κόλουε καί χαλεπόν ν,  δέ θε ος νελάμβανε καί προσήγετο (...)»ἀ ὄ ὑ ἐ ἦ ὁ ῖ ἀ

(τον Αλεύα τον Θεσσαλό, επειδή ήταν υπερφίαλος και αυθάδης, τον περιόριζε και τον αντιμετώπιζε

με τραχύτητα ο πατέρας του, αλλά ο θείος του τον δεχόταν στο σπίτι του και δενόταν μαζί του).

Έτσι,  λοιπόν,  υποδείχθηκε  ως  βασιλιάς  ο  Αλεύας,  αλλά  ο  πατέρας  του  δήλωσε  ότι  δεν  είχε

τοποθετήσει  κουκί  για  τον γιο του.  Ο Πλούταρχος συνεχίζοντας  την αφήγησή του λέει  πως οι

Θεσσαλοί, πιστεύοντας ότι είχε γίνει κάποιο λάθος κατά την αναγραφή των ονομάτων, έστειλαν

απεσταλμένους, για να ρωτήσουν για δεύτερη φορά τον θεό, και η Πυθία επιβεβαίωσε απολύτως

τον προηγούμενο χρησμό της με τις εξής λέξεις: 

«τόν  πυρρόν τοί  φημι,  τόν  ρχεδίκη  τέκε  πα δα» (Εννοώ τον  πυρρόξανθο,  το  παιδί  το  οποίοἈ ῖ

γέννησε η Αρχεδίκη).

81 Βλ. Αρποκρατιών, λήμμα «τετραρχία». Rose, frgt 497. «καί ριστοτέλης ν δέ τ  κοιν  Θεσσαλ ν πολιτεί  πί Ἀ ἐ ῇ ῇ ῶ ᾳ ἐ
λεύα το  Πυρρο  δι ρ σθαί φησιν ε ς δ  μοίρας τήν Θετταλίαν».Ἀ ῦ ῦ ῃ ῆ ἰ   

82 Βλ. Rose, frt 498. «καθάπέρ φησιν ριστοτέλης ν τ  Θεσσαλ ν πολιτεία γράφων ο τως διελών τήν πόλιν Ἀ ἐ ῇ ῶ ὕ
λεύας ταξε καί τόν κλ ρον παρέχειν κάστους ππέας μέν τεσσαράκοντα, πλίτας δέ γδοήκοντα».Ἀ ἔ ῆ ἑ ἱ ὁ ὀ

83 Βλ. Πλούταρχος, Ηθικά (Περί Φιλαδελφίας) 492.
84 «πεμπόντων δέ τ ν Θεσσαλών φρυκτούς περί βασιλέως πρός τόν θεόν ε ς Δελφούς νέβαλε κρύφα το  πατρός  ῶ ἰ ἐ ῦ ὁ

θε ος πέρ το  λεύα (....)».ῖ ὑ ῦ Ἀ
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Έτσι, χάρη σ’ αυτήν την απάντηση της Πυθίας, γνωρίζουμε με βεβαιότητα το όνομα της

μητέρας του Αλεύα, ελλείψει του πατρωνύμου του. Ο θείος τού Αλεύα τοποθέτησε, εν αγνοία του

πατέρα του, ένα κουκί με το όνομα του Αλεύα στον κλήρο ο οποίος προοριζόταν για την κλήρωση

της Πυθίας. Όμως, για ποιον θείο πρόκειται; Στα ελληνικά η λέξη θείος, η οποία δεν ανήκει στο

αρχαίο λεξιλόγιο με τις συγγένειες, προσδιορίζει εξίσου καλά τον αδελφό τού πατέρα, όσο και τον

αδελφό  τής  μητέρας.  Ο  Πλούταρχος  δεν  διστάζει  να  πει  ότι  ο  Αλεύας  υποδείχθηκε  με  την

παρέμβαση του θείου του, αδελφού του πατέρα του (διά τόν το  πατρός δελφόν ποδειχθείς).ῦ ἀ ἀ

Όμως,  δεν  είναι  σίγουρο ότι,  στην εποχή του,  η  παρέμβαση ήταν αυτή την οποία αναφέρει  ο

Πλούταρχος. Φαίνεται πως μάλλον όχι, αν λάβουμε υπόψη μας την απάντηση της Πυθίας, η οποία

ονομάζει  τον  Αλεύα  περιφραστικά  και  χωρίς  διφορούμενο,  «ο  γιος  της  Αρχεδίκης»,

αναγνωρίζοντάς τον,  στην πραγματικότητα, με το όνομα της μητέρας του. Με αφορμή, λοιπόν,

αυτή  την  ένδειξη,  πρέπει  να  ερμηνευτούν  με  επιφύλαξη  τέτοιες  έννοιες  αμφίβολων  θεωριών,

σχετικών με την χρήση του μητρώνυμου στη Θεσσαλία (όπως το κάνουν η M. Sordi και οι εκδότες

του έργου του Πλουτάρχου), διότι εκεί πρόκειται, ακριβώς για την περίπτωση όπου επιβαλλόταν.

Πράγματι,  είναι  γνωστό  ότι  ο  δεσμός  ανάμεσα  στον  θείο  εκ  μητρός  και  στον  ανιψιό  είναι

χαρακτηριστικό γνώρισμα των παραδοσιακών κοινωνιών, ιδιαιτέρως των ινδοευρωπαϊκών: ο θείος

εκ μητρός συχνά προσδιορίζεται και πάντοτε κατανοείται ως ο αδελφός τής μητέρας.85 Σ’ αυτόν μας

παραπέμπει, η αναφορά του μητρώνυμου για τον Αλεύα. Πρόκειται συνεπώς για ένα οικογενειακό

και αριστοκρατικό περιβάλλον, πολύ χαρακτηριστικό τής αρχαϊκής κοινωνίας.

Μέσω,  λοιπόν,  της  διήγησης  του  Πλουτάρχου,  προκύπτει  συνεπώς  ότι  πρόκειται  για

ιδιωτική υπόθεση. Ο θείος, ο πατέρας του Αλεύα και ο ίδιος ο Αλεύας αποτελούν και οι τρεις μέρος

της  ομάδας  αυτών  των  βασιλέων  οι  οποίοι  συμμετείχαν  στην  διακυβέρνηση  των  Θεσσαλών.

Συνεπώς, το πρόβλημα που τους τέθηκε δεν είναι να γνωρίζουν αν ο Αλεύας πρέπει να ανακηρυχθεί

βασιλιάς σε ένα βασίλειο στο οποίο δεν είχε δικαίωμα, αλλά αν το όνομά του πρέπει να ληφθεί

υπόψη  από  τους  θεσσαλούς  «πρίγκιπες»  ώστε  να  συμπεριληφθεί  ή  όχι  στον  κατάλογο  των

ονομάτων τα οποία θέλουν να στείλουν στην Πυθία για να της ζητήσουν να επιλέξει ανάμεσά τους

τον ανώτατο άρχοντα όλων των Θεσσαλών. Σ’ αυτό και μόνο το σημείο αναφέρεται η διαφωνία

85 E. Benveniste,  Le vocabulaire des institutions indo-europeenes,  1969,  τ.  Ι.  223-237,  όπως αναφέρεται από τον
Helly 2006, 207.  Ο  Benveniste τονίζει (σελ. 230-231) ότι στον Όμηρο ο όρος αυτός αναγνωρίζεται, μολονότι ο
προσδιορισμός του θείου εκ μητρός ανανεώθηκε σε μητρώς, παράγωγο το οποίο έγινε  δευτερευόντως επί του
πατρώς, το οποίο αντιστοιχεί  στο λατινικό patruus.  Το αρχαίο όνομα έχει εξαφανιστεί,  αλλά επέζησε η αρχαία
έννοια του όρου (...) Θα βρίσκαμε και άλλα παραδείγματα αυτού του δεσμού, τα οποία προσπερνούμε συχνά χωρίς
να τα δούμε. Για την σχέση θείου, γιού αδελφής και την προοπτική του, αναφορικά με την σχέση πατέρα και γιου,
που φαίνεται χαρακτηριστική της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο Αλεύας, σε σύγκρουση ανάμεσα σε πατέρα
και γιο, σχέση  «θυγατρική» ανάμεσα στον αδελφό της μητέρας και στον γιο του πατέρα, βλ.  C.  Levi-Strauss,
Anthropologie structurale, Paris 1958, σελ. 49-62, όπως αναφέρεται από τον Helly 2006, 207.
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ανάμεσα στον θείο και στον πατέρα του Αλεύα,, καθώς ο πρώτος δεν είχε, προφανώς, την ίδια

άποψη με τον δεύτερο. Από την στάση τού θείου γίνεται αντιληπτό ότι αντιτάχθηκε (ενήργησε

κρυφά, λέει ο Πλούταρχος) σε μία τάξη που επιβάλλεται κατά την επιλογή, για την οποία τάξη ο

πατέρας του Αλεύα ήταν, πιθανώς, υπεύθυνος, εάν ήταν αρχηγός τού γένους, και ως τέτοιος ήταν

υπεύθυνος για την απόφαση αποκλεισμού του γιου του.

Ποιο λοιπόν είναι το νόημα που δίνει ο Πλούταρχος στον όρο βασιλεύς, όταν μιλούσε για

τον Αλεύα; Αναμφίβολα, τον εκλαμβάνει με την έννοια την οποία είχε πάρει η λέξη αυτή στην

μεταγενέστερη  της  αρχαϊκής  εποχής  παράδοση,  δηλαδή  της  κλασικής  εποχής  και  κυρίως  της

ελληνιστικής.  Βλέπει τον Αλεύα ως έναν «μονάρχη» (αυτός είναι ο απόηχος του νοήματος της

παρατήρησης α τός τε πολύ πάντων πρώτευσε τ ν πρό α το ), πολύ περισσότερο παρά ως ένανὐ ἐ ῶ ὐ ῦ

κληρονόμο μιας αριστοκρατικής οικογένειας η οποία έδιδε τον τίτλο του βασιλιά, σ’ αυτόν όπως

και σε άλλα μέλη των μεγάλων θεσσαλικών οικογενειών, ανεξάρτητα από την θέση που κατείχε ο

ένας ή ο άλλος επικεφαλής των Θεσσαλών. Στην δεύτερη αυτή έννοια, οι άλλες χρήσεις του όρου

βασιλεύς μάς παραπέμπουν στις μαρτυρίες της αρχαϊκής και της κλασικής εποχής86.

Η μαρτυρία του Πλουτάρχου παραπέμπει την προσοχή του αναγνώστη σε ένα σπουδαίο

γεγονός:  ο  όρος  βασιλεύς,  τον  οποίο  συναντούμε  στα  κείμενα,  υπέστη  πολλές  εννοιολογικές

παραποιήσεις, είτε εκ μέρους των αρχαίων συγγραφέων, είτε εκ μέρους των σύγχρονων ιστορικών.

Ακόμα και οι πλέον ενημερωμένοι συγγραφείς, σχετικώς με την θεσσαλική κατάσταση, όπως ο

Σιμωνίδης,  ο  Πίνδαρος  ή  ο  Ηρόδοτος,  δεν  είναι  δυνατόν  να  πιστωθούν  με  χρήσεις  απολύτως

ομόφωνες για τους όρους βασιλεύς και βασιλεύειν. Η απάντηση στην ερώτηση «τι είναι, λοιπόν, οι

θεσσαλοί βασιλείς;» πρέπει να προέλθει μόνο από παρατηρήσεις και διαπιστώσεις ιστορικών και

όχι δια μέσου της σύγχρονης σκέψης, καθώς τα κριτήρια έχουν αλλάξει άρδην. 

Η πόλη της Λάρισας έπαιξε πρωταρχικό ρόλο σε πολλά ιστορικά γεγονότα, τόσο πολεμικά

όσο  και  κοινωνικά  με  τους  ισχυρούς  ταγούς  της  να  κινούν  πολλές  φορές  τα  νήματα  των

εξελίξεων87.  Όταν  έφυγαν  οι  Πέρσες  το  479  π.Χ.,  οι  Σπαρτιάτες  δεν  μπορούσαν  να  αφήσουν

ατιμώρητους τους προδότες. Έτσι λοιπόν ο Βασιλιάς της Σπάρτης Λεωτυχίδης  πραγματοποίησε

μία εκστρατεία 479-475 π.Χ. για την τιμωρία των Λαρισαίων.88 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο

Παυσανίας89, φτάνοντας στη Λάρισα ο Βασιλιάς των Σπαρτιατών δωροδοκήθηκε από την φατρία

των Αλευάδων, οι οποίοι του πρόσφεραν πλούσια δώρα σε χρυσό και ασήμι για να μην στραφεί

86 Helly 2008, 205.
87 Sprawski 1999, 25-48. 
88 Kagan 2004 84.
89 Παυσανίας, ΙΙΙ. 7.9.
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εναντίον τους. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο90, μετά την επιστροφή του στη Σπάρτη, ο Λεωτυχίδης

καθαιρέθηκε από τους Σπαρτιάτες που αντιλήφθηκαν τη δωροδοκία του.

Στα  τέλη  του  5ου  αιώνα  π.Χ.  η  εσωτερική  κατάσταση  της  Θεσσαλίας  χειροτέρευσε.  Ίσως  οι

πρώτες  αιτίες  της  κρίσης  να  οφείλονται  στην  αχαρακτήριστη  συμπεριφορά  του  θεσσαλικού

στρατεύματος,  το  οποίο πολέμησε στο πλευρό των Αθηναίων εναντίον  της  Σπάρτης,  κατά την

διάρκεια της μάχης των Οινοφύτων (457 π.Χ.), όταν ξαφνικά το θεσσαλικό ιππικό αποσύρθηκε από

το πεδίο της μάχης, αφήνοντας τους Αθηναίους μόνους τους. Η M. Sordi91, στη συμπεριφορά αυτή

του ιππικού, βλέπει μία πολιτική ενέργεια εναντίον της αριστοκρατίας που κυβερνούσε την χώρα.

Οι άνδρες του ιππικού ανήκαν στην μεσαία κοινωνική τάξη των ιππέων, την οποία η αριστοκρατική

τάξη στερούσε από κάθε επιρροή στη διακυβέρνηση.

Πιστεύεται επίσης ότι ο εμφύλιος πόλεμος που είχε καταβάλει την Λάρισα, την πατρίδα των

Αλευάδων,  έπαιξε  καταλυτικό  ρόλο  στην  δυσλειτουργία  τόσο  της  εσωτερικής,  όσο  και  της

εξωτερικής πολιτικής κατάστασης της πόλης. Το 431 π.Χ., οι Θεσσαλοί έστειλαν ενισχύσεις στους

Αθηναίους. Ο Θουκυδίδης92 αναφέρει τις ενισχύσεις τις οποίες έστειλαν η Λάρισα, η Φάρσαλος, η

Πειρασία,  η  Κραννών,  η  Πύρασος,  η  Γυρτώνη  και  οι  Φερές.  Οι  αρχηγοί  των  στρατιωτικών

τμημάτων αναφέρονται, επίσης, ονομαστικώς: ο Πολυμήδης και ο Αριστόνους από την Λάρισα, ο

Μένων  από  την  Φάρσαλο  και  άλλοι  αρχηγοί  από  κάθε  πόλη.  Κατά  την  γνώμη,  λοιπόν,  του

Θουκυδίδη,  τα  στρατεύματα  συγκροτήθηκαν  από  τις  πόλεις,  ενώ  θα  πρέπει  να  υπήρχαν  δύο

τμήματα  από  την  Λάρισα,  εφόσον  οι  αναφερόμενοι  αρχηγοί  στάλθηκαν  « πό  τ ς  στάσεωςἀ ῆ

κάτερος», όπως λέει χαρακτηριστικά. Η παραδοσιακή ερμηνείαἑ 93 αυτού του χωρίου υποδηλώνει

ότι υπήρχαν δύο πολιτικές μερίδες στη Λάρισα και ότι τα δύο χωριστά αποσπάσματα προέρχονταν

από τις αντίπαλες “παρατάξεις”, καθώς ένας εμφύλιος πόλεμος (στάσις) φαίνεται πως είχε ξεσπάσει

στην  πόλη.  Ίσως  τελικά  να  επρόκειτο  για  μια  διαμάχη  που  ξέσπασε  μεταξύ  των  δύο

αριστοκρατικών φατριών, η μία υπό την ηγεσία των Αλευάδων και η άλλη συνδεόμενη με τον

Νικονίδα, έναν φίλο του βασιλιά της Μακεδονίας Αρχελάου. Σύμφωνα με άλλους μελετητές94, σε

μία από τις δύο φατρίες, συγκαταλέγονται οι υποστηρικτές της ολιγαρχίας, οι οποίοι πάλευαν με

τους αριστοκράτες για την εξουσία. Παρ’ όλα αυτά, μία τέτοια ερμηνεία δεν εξηγεί το γιατί και οι

δύο πλευρές πρόσφεραν βοήθεια στους Αθηναίους, ή γιατί οι ολιγαρχικοί δεν αναζήτησαν βοήθεια

90 Ηρόδοτος,  VI. 72.
91 Sordi 1958, 106-110 και 322-323.
92 Θουκιδίδης 2, 22.
93 Gomme 1956, 76-77. 
94 Hornblower 1991, 227.
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στη Σπάρτη95. Ο Br. Helly96 προσθέτει ένα νέο στοιχείο στην ερμηνεία αυτή, υπογραμμίζοντας ότι η

έκφραση « πό τ ς στάσεως κάτερος» μπορεί να διαβαστεί εντελώς διαφορετικά. Κατά την γνώμηἀ ῆ ἑ

του,  δεν  αναφέρεται  σε  δύο  φατρίες  ευρισκόμενες  σε  εμφύλιο  πόλεμο  (στάσιν),  αλλά  σε  δύο

στρατιωτικές μονάδες συγκροτημένες από Λαρισαίους. Η Λάρισα ήταν μεγάλη πόλη και μπορούσε

να συγκροτήσει ένα μεγαλύτερο σώμα στρατού από τις  άλλες πόλεις  και γι’ αυτόν τον λόγο ο

Θουκυδίδης  αναφέρει  τα  ονόματα  των  δύο  αρχηγών,  τα  οποία  αναφέρει  και  σχολιάζει

χαρακτηριστικά  ο  Helly97.  Η εκστρατεία  προς  βοήθεια  των  Αθηναίων  έληξε  με  αποτυχία.  Στα

Φρύγια, κοντά στην Αθήνα, το θεσσαλικό και το αθηναϊκό ιππικό ενεπλάκησαν σε μία αψιμαχία με

τους Βοιωτούς. Αρχικά οι σύμμαχοι αντιμετώπισαν επιτυχώς τους αντιπάλους τους, αλλά όταν ένα

απόσπασμα οπλιτών έφθασε για να τους υποστηρίξει, οι Αθηναίοι και οι Θεσσαλοί αναγκάσθηκαν

να  τραπούν  σε  φυγή.  Ο  Θουκυδίδης  (Β,  22.2)  παρατηρεί  ότι,  παρ’ όλα  αυτά,  ευτυχώς  δεν

σκοτώθηκαν πολλοί.

 Στα  τέλη  του 5ου αιώνα π.Χ.  η  πόλη σπαράσσεται  από έριδες  και  ανταγωνισμούς  των

αντιμαχομένων ολιγαρχικών παρατάξεων που αποβλέπουν προς ίδιον όφελος98, ενώ τα ίδια χρόνια

ο ανταγωνισμός μεταξύ Λάρισας και Φερών παίρνει οξύτερη μορφή. Συνέπεια της εξέλιξης αυτής

ήταν να επιβληθεί στη Θεσσαλία η εξουσία του τυράννου των Φερών Ιάσονα μέχρι το θάνατό του

το 370 π.Χ.99 Με τις επεμβάσεις του Φιλίππου Β΄ στη Θεσσαλία το 357 π.Χ. και το 354 π.Χ. μετά

από  συνεννόηση  με  τους  Αλευάδες,  η  Λάρισα  απελευθερώνεται  οριστικά  από  τη  φεραϊκή

επικυριαρχία για να υπαχθεί, όμως, στη συνέχεια στη σφαίρα της μακεδονικής επιρροής, η οποία

θα διαρκέσει μέχρι το 197 π.Χ.100 

Οι  Θεσσαλοί  και  οι  Μακεδόνες  είχαν  θέσει  τις  βάσεις  συνεργασίας  τους  ήδη  από  τον

Πελοποννησιακό πόλεμο και αυτό επιβεβαιώνεται από την σχέση των αριστοκρατών της Λάρισας,

όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης, και συγκεκριμένα από τη σχέση που υπήρχε ανάμεσα στο βασιλιά

Περδίκκα της Μακεδονίας και τον Νικονίδα της Λάρισας101. Την στενή αυτή συνεργασία που είχε

αναπτυχθεί μεταξύ των δύο, εκμεταλλεύτηκε με άσχημο τρόπο ο Αλέξανδρος ΙΙ, ο οποίος κατέλαβε

την Λάρισα σε μια προσπάθειά του να υποτάξει τον Αλέξανδρο των Φερών το 360 π.Χ. Αυτή η

προδοσία ήταν φτωχή ανταμοιβή απέναντι στο πρόσωπο του Αλεύα, ο οποίος βοήθησε τον πατέρα

του Αλεξάνδρου ΙΙ, τον Αμύντα ΙΙΙ, να ανακτήσει και πάλι το θρόνο του το 390 π.Χ.102.

95 Westlake 1935, 37. 
96 Helly 1995, 233-240. Την παραδοσιακή ερμηνεία απορρίπτει και ο Regenhauer 1993. 
97 Helly 1995, 233-240.
98 Sprawski 1999, 25-48. 
99 Wade-Gery 1924, 55-64.
100   Πολύβιος XVIII. 28-31.
101 Θουκυδίδης, 4.78.2, 4.132.2.
102 Διόδωρος, 14.92.3.
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Στα χρόνια της εξουσίας του Φιλίππου ΙΙ, ο οίκος των Αλευάδων γνώριζε πολύ καλά τα

πιθανά  οφέλη  και  τους  κινδύνους  μιας  στρατιωτικής  συνεργασίας  και  πως  πολύ  εύκολα  θα

μπορούσε αυτή η στρατιωτική βοήθεια να στραφεί εναντίον τους. Παρ 'όλα αυτά, οι Αλευάδες

προσκάλεσαν τον Φίλιππο ΙΙ να φέρει το στρατό του στη Θεσσαλία, ώστε να πολεμήσουν τους

τυράννους  των  Φερών,  οι  οποίοι  ισχυριζόταν  ότι  αντιπροσωπεύουν  την  νόμιμη  ηγεσία  της

Θεσσαλικής  ομοσπονδίας.  Οι  Αλευάδες  και  οι  σύμμαχοι  αυτών  αμφισβητούσαν  αυτόν  τον

ισχυρισμό και με τη βοήθεια του Φιλίππου κατατρόπωσαν τους τυράννους,  σε μια προσπάθεια

υπεράσπισης των συμφερόντων τους103.  Όταν η τυραννική δύναμη των Φερών αναζωπυρώθηκε

ακόμη πιο έντονα το 350 π.Χ., οι Αλευάδες στράφηκαν ξανά για βοήθεια στο Φίλιππο ΙΙ104. Αυτή τη

φορά  την  διεκδίκηση  της  ομοσπονδιακής  ηγεσίας  εκτός  από  τους  τυράννους  των  Φερών,

διεκδίκησαν και οι Φωκαείς, σύμμαχοι των Αλευάδων, με αρχηγό τον Ονόμαρχο. Σύμφωνα με τον

Διόδωρο (16.35.1-2), ο Ονόμαρχος ήταν ένας ισχυρός άνδρας και  επεδίωξε να αποκτήσει πλήρη

έλεγχο στις Θεσσαλικές υποθέσεις.

O Φίλιππος ΙΙ έδωσε για άλλη μια φορά το παρόν του στο Θεσσαλία και παρά τη μεγάλη

ήττα  που  απειλούσε  τη  συνεκτικότητα  του  Μακεδονικού  στρατού,  κατάφερε  να  ενώσει  τους

υπόλοιπους Θεσσαλούς και να υποτάξουν τους τυράννους και τους ισχυρούς συμμάχους τους105. Ο

οίκος  των  Αλευάδων έλαβε  και  πάλι  τα  ηνία  της  εξουσίας,  ηγούμενος  ο  ίδιος  την  θεσσαλική

ομοσπονδία. Ο Φίλιππος ο δεύτερος ο Μακεδόνας με άλλα λόγια πέτυχε αυτό που οι Αθηναίοι λίγα

χρόνια πριν είχαν ορκιστεί να κάνουν και δεν έπραξαν. Να προστατέψουν δηλαδή την Θεσσαλική

ομοσπονδία από τον τρόμο της τυραννίας.

Ο Φίλιππος ΙΙ δολοφονήθηκε το 336 π.Χ. πριν ξεκινήσει το κατακτητικό του ταξίδι προς την

Ασία. Όταν συνέβη αυτό την εξουσία ανέλαβε ο εικοσάχρονος μόλις γιος του, ο Αλέξανδρος ΙΙΙ.

Πρώτη μέριμνα του νέου βασιλιά ήταν να καθιερώσει φιλικές σχέσεις μεταξύ των Ελλήνων, έργο

που ξεκίνησε ο πατέρας του. Αυτό δεν ήταν βεβαίως εύκολο, καθώς πολλοί από τους Έλληνες

αρνήθηκαν  να  παραχωρήσουν  την  αρχηγεία  τους  στο  Αλέξανδρο,  την  οποία  αναγνώριζαν  στο

πρόσωπο του Φιλίππου ΙΙ και μόνο. Οι Θεσσαλοί όμως, δεν ήταν κάποιοι από αυτούς. Ο οίκος των

Αλευάδων εξέλεξε τον Αλέξανδρο ΙΙΙ ως αρχηγό της ομοσπονδίας με όλες τις πρέπουσες τιμές,

όπως είχε γίνει και στο πρόσωπο του Φιλίππου ΙΙ106. Για να αποδείξουν το πόσο πιστοί σύμμαχοι

ήταν  οι  Θεσσαλοί  απέναντι  στο  πρόσωπο  του  Μεγάλου  Αλεξάνδρου,  προθυμοποιήθηκαν

εθελοντικά να στηρίξουν τον Μακεδόνα στρατηλάτη εναντίον των Αθηνών, σε μια προσπάθεια να

103 Martin., 1985, 89.
104 Martin 1981, 188-201 και 1982, 55-78.
105 Διόδωρος, 16.38.2.
106 Martin., 1985, 114.
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τον αναγνωρίσουν οι Αθηναίοι ως ηγεμόνα όλης του Κοινού των Ελλήνων, την οποία ο Φίλιππος ΙΙ

έιχε  εγκαθιδρύσει  μετά  τη  Μάχη  της  Χαιρώνειας  το  338  π.Χ.107.  Οι  Αθηναίοι  και  άλλοι

«απείθαρχοι» Έλληνες  υπέκυψαν χωρίς  μάχη και  ο  Μέγας Αλέξανδρος  αναγνωρίστηκε από το

συνέδριον  της Συμμαχίας της Κορίνθου ως ο νόμιμος διάδοχος του Φιλίππου ΙΙ με τον τίτλο του

ηγεμόνα, ενώ παράλληλα του δόθηκε το δικαίωμα να διοικήσει την κατακτητική εκστρατεία στην

Περσία108.  Οι  Θεσσαλοί  βοήθησαν τον  Αλέξανδρο ΙΙΙ  και  το  335 π.Χ.  σε μια προσπάθεια του

Μακεδόνα βασιλιά να υποτάξει τη Θήβα109.

Στα χρόνια της εξουσία του Αλεξάνδρου ΙΙΙ (336-323 π.Χ.), δεν πραγματοποιήθηκε καμία

ουσιαστική  αλλαγή  στη  δομή  της  κυβερνητικής  πολιτικής  της  Θεσσαλίας110.  H  Marta  Sordi

ισχυρίζεται  ότι  ο  Φίλιππος  ΙΙ  απέλασε  τους  Αλευάδες  από  τη  Λάρισα  και  τους  επανέφερε  με

εξουσία ο Αλέξανδρος ο Μέγας. Πράττοντας καθ 'αυτόν τον τρόπο ο Αλέξανδρος ΙΙΙ, κέρδισε την

πρόθυμη υποστήριξη του Αλεύα στην προώθηση των συμφερόντων του στα εσωτερικά ζητήματα

της Θεσσαλίας111. Όπως και να έχει ο ίδιος ο οίκος των Αλευάδων ή ακόμη και η πόλη της Λάρισας,

έχασαν την εύνοια του Φιλίππου ΙΙ. Αν η Sordi έχει δίκιο και ο Αλέξανδρος ΙΙΙ εγκαθίδρυσε καλές

σχέσεις με τους ευγενείς της Λάρισας, πρόκειται τότε για έναν ξεκάθαρο υπαινιγμό σύμφωνα με

τον οποίο ο νεαρός βασιλιάς έβλεπε μια απώτερη χρησιμότητα της ένωσης με τους  «συγγενείς»

(καθώς και οι Θεσσαλοί και οι Μακεδόνες είναι απόγονοι του Ηρακλή).

Το  334  π.Χ.  ο  Μέγας  Αλέξανδρος  έφυγε  για  την  Ασία  χωρίς  να  επιστρέψει  ξανά.  Οι

Θεσσαλοί  αντιμετώπισαν  την  εκστρατεία  αυτή  του  Αλεξάνδρου  ευνοϊκά,  καθώς  το  θεσσαλικό

ιππικό που είχε πάρει μέρος σε αυτή αμείβονταν ιδιαιτέρως ικανοποιητικά για τις υπηρεσίες του,

καθώς ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικό112. Οι Θεσσαλοί στήριξαν έμπρακτα τον Μέγα Αλέξανδρο

το 331 π.Χ., όταν οι Σπαρτιάτες επαναστάτησαν εναντίον του αμφισβητώντας την εξουσία του113.

Όταν ο Αλέξανδρος έστειλε πίσω στην Ελλάδα τα στρατεύματά του το 330 π.Χ. Οι Θεσσαλοί

έφεραν πίσω στη θεσσαλική πεδιάδα δύο χιλιάδες τάλαντα επιπλέον αμοιβή που δόθηκε από τον

Αλέξανδρο ως δώρο για την αξιόλογη προσφορά των στρατιωτικών υπηρεσιών τους (μερικοί από

τους Θεσσαλούς ιππείς προτίμησαν να μείνουν στο στράτευμα του Αλεξάνδρου ως μισθοφόροι)114.

Όπως και να έχει ο Αλέξανδρος παρόλο που ήταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακρυά, εξακολουθούσε να

107 Αισχύνης, 3.161.
108 Α. J. Heissere., 1980, 3-26.
109 Gullath B., 1982, 63.
110 Martin., 1985, 115.
111 M. Sordi., 1958, 303-304.
112 Για την δράση των Θεσσαλών στον Γρανικό βλ. Αρριανός 1.14.3. 
113 Αισχύνης., 3.167.
114 Αρριανός 3.19.5-7, 3.25.4, 3.29.5.
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είναι  αρχηγός  της  Θεσσαλικής  Ομοσπονδίας,  με  την  ανάγκη  παρουσίας  του  να  είναι  σχεδόν

μηδενική γιατί την περίοδο αυτή στη Θεσσαλία επικρατούσε ειρήνη.

Το 2ο αιώνα π.Χ. οι Ρωμαίοι εμπλέκονται στα θεσσαλικά πράγματα με σκοπό την πλήρη

κυριαρχία και την εκδίωξη των Μακεδόνων από τη θεσσαλική γη. Το 197 π.Χ. θα γίνει η μάχη των

Κυνός Κεφαλών, ανάμεσα στον μακεδόνα στρατηλάτη Φίλιππο Ε' και τον Ρωμαίο πολιτικό, τον

Τίτο Κόιντο Φλαμινίνο. Μετά την ήττα των μακεδόνων, οι ελληνικές πόλεις για να τιμήσουν την

μεγάλη νίκη του Τίτου Φλαμινίνου, χάραξαν χρυσούς στατήρες που στον εμπροσθότυπο φέρουν

την  κεφαλή  του  Ρωμαίου  νικητή115.  Χρονολογία  κοπής  θεωρείται  το  196 π.Χ.  Το  χρυσό  αυτό

νόμισμα  είναι  εξαιρετικά  σπάνιο  και  στο  μουσείο  Αθηνών  φυλάσσεται  ένα  από  τα  καλύτερα

σωζόμενα  αντίτυπα116.  Στα  χρόνια  αυτά  η  Λάρισα  απετέλεσε  πολλές  φορές  ορμητήριο  των

πολεμικών επιχειρήσεων των Μακεδόνων βασιλέων, αλλά και ευνοήθηκε απ’ αυτούς. Μάλιστα ο

Φίλιππος Ε΄ με δύο επιστολές του προς τις αρχές της πόλης στα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. απαιτεί,

εξαιτίας  της  λειψανδρίας  που παρατηρείται,  την  πολιτογράφηση όλων  των ξένων  πολιτών  που

διαμένουν  στην  πόλη117.  Η  Λάρισα  χάρη  και  στη  φιλορωμαϊκή  πολιτική  που  θα  ακολουθήσει,

γίνεται έδρα του Κοινού, δηλαδή της ομοσπονδίας των θεσσαλικών πόλεων και κύριος σταθμός

των  ρωμαϊκών  στρατευμάτων  που  υπήρχαν  στη  Θεσσαλία118.  Οι  Μακεδόνες  φεύγουν  από  το

προσκήνιο της εξουσίας ολοκληρωτικά το 168 π.Χ. στη μάχη της Πύδνας με την ήττα του Περσέα,

Μακεδόνα βασιλέα, εναντίον του Αιμίλιου Παύλου.

Τον  1ο  αιώνα  π.Χ.  και  ιδιαίτερα  το  δεύτερο  μισό  του  αλλά  και  επί  εποχής  Τιβερίου

(14 μ. Χ.-37 μ.Χ. ), η πόλη σημειώνει άνθηση119. Κτίζονται νέα δημόσια κτίρια, όπως το δεύτερο

αρχαίο  θέατρο,  άλλα  επισκευάζονται  και  δρόμοι  πλακοστρώνονται.  Ακολουθεί  περίοδος

στασιμότητας αλλά και εκ νέου ανάκαμψης κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ. με την κατασκευή θερμών και

αποχετευτικών  δικτύων.  Είναι  και  η  τελευταία  αναλαμπή  του  αρχαίου  κόσμου,  που  εδώ  στη

Λάρισα,  όπως  και  αλλού,  μάλλον  ειρηνικά  και  βαθμιαία  θα  εισήλθε  στην  παλαιοχριστιανική

περίοδο  με  το  τέλος  του  3ου  αιώνα  μ.Χ.,  όταν  με  την  καινούργια  διοικητική  διαίρεση  του

Διοκλητιανού, η Λάρισα αναβαθμίζεται σε πρωτεύουσα της επαρχίας Θεσσαλίας120. Ο Οκταβιανός

Αύγουστος (27 π.Χ.- 14 μ.Χ.) που είχε καταλάβει το λαμπρό μέλλον της πόλης, τη χαρακτήρισε

Augusta, δηλαδή πόλη Σεβαστή121.

115 Καραμεσίνη-Οικονομίδου 1996, 28.
116 Καραμεσίνη-Οικονομίδου 1981, 70.
117 Nτάσιος 2012. 
118 Larsen 1968, 12-26. 
119 Ντάσιος 2012. 
120 Βλ. γενικά Helly 1985, 79-110.
121 Ντάσιος 2012. 
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Κεφάλαιο 3: Τεχνικά ζητήματα της θεσσαλικής νομισματοκοπίας 

Νόμισμα και τεχνικές κοπής

Για να γίνει ευκολότερα κατανοητή η καθιέρωση του νομίσματος, ως μέσου συναλλαγής,

είναι  αναγκαία  μία  εισαγωγή  στην  προκερματική  εποχή.  Όπως  ήταν  φυσικό  από  την  αρχή  ο

άνθρωπος  βρέθηκε  αντιμέτωπος  με  το  πρόβλημα  της  εξεύρεσης  των  πραγμάτων  που  ήταν

απαραίτητα  για  την  επιβίωσή  του.  Στην  προσπάθειά  του  να  αποκτήσει  αυτό  που  χρειαζόταν,

δίνοντας  ως  αντάλλαγμα  εκείνο  που  περίσσευε,  δημιουργήθηκε  η  πρώτη  μορφή  εμπορίου.  Η

μέθοδος αυτή της απλής συναλλαγής είχε και τα μειονεκτήματά της καθώς απαιτούσε από τους

συναλλασσόμενους  να  έχουν  πάντοτε  εμπόρευμα  χρήσιμο  για  τον  άλλον  και  περίπου  ισάξιο.

Στάθηκε λοιπόν αναγκαίο να βρεθεί μια συμβατική λύση που θα απλοποιούσε την διαδικασία αυτή

και θα ήταν αποδεκτή από όλους. Στην προκερματική εποχή τα βοσκήματα και ιδιαίτερα τα βόδια

και  τα  πρόβατα αποτελούσαν το  κατεξοχήν μέσα συναλλαγής.  Έχουν διασωθεί  «λείψανα» της

παλιάς αυτής συνήθειας σε διάφορες γλώσσες όπως το Λατινικό pecunia που σημαίνει χρήματα και

παράγεται από το pecus που σημαίνει πρόβατο. Επιπλέον από την συνήθεια της απαρίθμησης των

βοσκημάτων σε κεφαλές, capita προήλθε και η λέξη capital που σημαίνει κεφάλαιο. Στον Όμηρο

κοινό μέτρο αξίας είναι ο βούς. Για τα όπλα του Διομήδη που ήταν χάλκινα ο όμηρος λέει ότι η

αξία τους ήταν «εννεάβοια», ενώ του Γλαύκου που ήταν χρυσά «εκατόβοια»122.  Με την πάροδο

του  χρόνου  έγινε  προσπάθεια  μεγαλύτερης  απλοποίησης  στις  εμπορικές  συναλλαγές,  με  την

αντικατάσταση των ζώων από μία ύλη εύχρηστη και ανθεκτική, η οποία είχε πραγματική αξία, το

μέταλλο. Περί τα τέλη του 8ου αιώνα συντελέστηκε μία καινοτομία από τον βασιλιά του Άργους

Φείδωνα, ο οποίος καθιέρωσε τη χρήση μετάλλου ως μέσα συναλλαγής123. Τα μέταλλα αυτά ήταν οι

οβελοί, οι πρόδρομοι του νομίσματος. Οι οβελοί ήταν σιδερένιες ράβδοι ένα με ενάμιση μέτρο ο

καθένας,  οι  οποίοι  έμοιαζαν με  τους  μαγειρικούς  οβελούς,  δηλαδή τις  σούβλες.  Το πάχος  των

οβελών ήταν τόσο ώστε το ανθρώπινο χέρι να μπορεί να κρατά έξι μαζί ταυτοχρόνως. Από το

αρχαίο ρήμα «δράττομαι» που σημαίνει κρατώ σφιχτά προέρχεται και η λέξη δραχμή!  

Οι πρώτες νομισματικές εκδόσεις είναι κατασκευασμένες από ήλεκτρο, ένα φυσικό κράμα

χρυσού και αργύρου το οποίο βρισκόταν σε αφθονία στον Πακτωλό ποταμό, ο οποίος πηγάζει από

το όρος Τμώλος της Λυδίας124.  Τα πρώτα νομίσματα κυκλοφόρησαν στην Λυδία περίπου  από το

122 Όμηρος, Ίλ, Ζ, 236.
123 Στράβωνας 8, 376.
124 Hills 1906, 1-2. 
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650 - 620 π.Χ. επί Βασιλέως Αλυάττη Β'. Είχαν σχήμα φυσικό, άμορφο, καθώς αποτελούντο από

θρύμματα ήλεκτρου που έφεραν τη σφραγίδα του βασιλιά,  και  μέχρι  το 620 π.Χ. χωρίς άλλες

απεικονίσεις. Μετά το 620 π.Χ. εμφανίζονται τα πρώτα νομίσματα από χρυσό, σε διάφορα μεγέθη

που χρησίμευαν ως μέσο πληρωμής των έμμισθων πολεμιστών. Η κατασκευή τους απαιτούσε μια

προκαθορισμένη ποσότητα σκόνης χρυσού, που την έλιωναν και την σφράγιζαν με την προτομή

του βασιλιά. Από την κυκλοφορία τέτοιων νομισμάτων απόκτησε ο βασιλιάς Κροίσος την φήμη

του,  σύμφωνα  με  την  οποία  είχε  αμύθητα  πλούτη  στην  διάθεσή  του.  Αργυρά  νομίσματα

κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 550 π.Χ. στην Μικρά Ασία, και στην Αίγινα. Είχαν επάνω τους

μια  προτομή  λιονταριού  ή  ταύρου  στην  Μικρά  Ασία,  και  μια  χελώνα  στην  Αίγινα.  Τα  πιο

διαδεδομένα νομίσματα στην αρχαία Ελλάδα ήταν οι  «χελώνες» από την Αίγινα,  τα «Ιππάρια»

(πουλάρια) από την Κόρινθο και οι «Γλαύκες» (κουκουβάγιες) από την Αθήνα.125 Στις Ελληνικές

αποικίες κόβονταν τοπικά νομίσματα, όπως στις Συρακούσες, στη Σικελία και αλλού. Μέχρι το 400

π.Χ. τα νομίσματα έγιναν το κατεξοχήν μέσο συναλλαγής σε ολόκληρη την αρχαία Ελλάδα, χωρίς

όμως να επιβάλλεται ένα συγκεκριμένο νόμισμα. Απλά, σε κάθε περιοχή χρησιμοποιούσαν κάποιο

συγκεκριμένο νόμισμα περισσότερο από τα άλλα. Με την πάροδο του χρόνου άρχισε να επικρατεί

το  Τετράδραχμο  της  Αττικής  που  ζύγιζε  περίπου  17  γραμμάρια  καθώς  και  άλλα  νομίσματα

ονομαστικής αξίας ενός Οβολού, δέκα και δώδεκα δραχμών.

Τα  αρχαία  ελληνικά  νομίσματα  ήταν  αρχικά  κατασκευασμένα  από  ήλεκτρο,  όπως

προαναφέρθηκε, μετά από άργυρο που ήταν και το επικρατέστερο μέταλλο τους πρώτους αιώνες

τις  νομισματοκοπίας,  από  χρυσό  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  και  τέλος  από  χαλκό  που

χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη τοπικών αναγκών κυρίως από τα τέλη του 4ου αιώνος π.Χ. και

μετά.

 Η βασική μέθοδος παραγωγής των νομισμάτων εδώ και 2500 περίπου χρόνια, παραμένει

σχεδόν η ίδια. Τα πρώτα νομίσματα παράγονταν με την χύτευση του μετάλλου σε καλούπια, ώστε

να πάρει το επιθυμητό σχήμα και στη συνέχεια το μέταλλο σφραγιζόταν χτυπητά ανάμεσα σε δύο

μήτρες που έφεραν χαράξεις. Οι πρώτες μήτρες κατασκευάζονταν από μπρούτζο που στη συνέχεια

αντικαταστάθηκε από σίδερο και άλλα μέταλλα.. Η κάτω μήτρα έφερε μια αιχμηρή μύτη, για να

μπορεί να στερεώνετε σε ξύλο ή αμόνι. Συνήθως το σχέδιο του οπισθότυπου ήταν χαραγμένο στην

πάνω μήτρα η οποία και φθείρονταν γρηγορότερα, επειδή δέχονταν τα χτυπήματα του σφυριού. Οι

μήτρες κατασκευάζονταν από ειδικούς τεχνίτες που είχε κάθε νομισματοκοπείο, αυτοί σχεδίαζαν το

σχέδιο επάνω στην μήτρα και έπειτα σταδιακά με ειδικές σφραγίδες έκαναν την χάραξη της μήτρας.

125 Comparette 1921, πιν. 13, εικ. 184.  
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Συγκεκριμένα, ο τεχνίτης θέρμαινε το παρθένο κέρμα, το πέταλο, δηλαδή το σβώλο του μετάλλου

και  με  τη  βοήθεια  μιας  λαβίδας  το  τοποθετούσε  πάνω  στον  άκμονα  που  ήταν  σφηνωμένη  η

μπροστινή  σφραγίδα,ο  «ακμονίσκος»  δηλαδή  η  ορειχάλκινη  μήτρα  του  εμπροσθότυπου.  Μετά

τοποθετούσε από πάνω το «χαρακτήρα», όπου ήταν χαραγμένη η παράσταση του οπισθότυπου. Με

ένα  σφυρί  χτυπούσε  στη  συνέχεια  ο  τεχνίτης  πάνω  στο  χαρακτήρα  και  το  παρθένο  κέρμα

μεταβαλλόταν σε νόμισμα126 (εικόνα 1). Tα εργαλεία που χρειαζόταν ένας τεχνίτης δεν ήταν άλλα

από έναν ζυγό, μία γλυφίς (γλύφανο), και ένας στιγεύς για την χάραξη των παραστάσεων. Τέλος

απαραίτητη ήταν στον τεχνίτη μία λαβίδα, ώστε να μπορεί να πιάνει  το καυτό παρθένο κέρμα

(το πέταλο). Η κατασκευή των πετάλων γινόταν με δύο τρόπους. Είτε με χύσιμο του πετάλου σε

καλούπια, είτε με την κοπή από ράβδους μετάλλου. 

Η μελέτη των μητρών που χρησιμοποιήθηκαν για μαζική παραγωγή νομισμάτων ρίχνει φως

όχι μόνο στην οργάνωση της νομισματοκοπίας αλλά και στη διάρκεια και την κλίμακα παραγωγής

των  νομισματικών  σειρών127.  Όπως  ακριβώς  τα  νομίσματα  από  την  ίδια  μήτρα  παράγονταν

κανονικά στον ίδιο τόπο, πλην ορισμένων εξαιρέσεων, έτσι και τα νομίσματα από την ίδια μήτρα

είναι  πιθανότατα  σύγχρονα  μεταξύ  τους.  Το  πόσο  «σύγχρονα» εξαρτώταν  από  το  ρυθμό  της

παραγωγής  (οι μήτρες φθείρονταν ή έσπαζαν από την εκτεταμένη χρήση)128. Σε νομισματοκοπεία

με σημαντική και σταθερή παραγωγή οι μήτρες κρατούσαν κατά μέσο όρο τρεις με πέντε μήνες,

ενίοτε και λιγότερο. Οι μήτρες για παράδειγμα του Μιθριδάτη δεν κρατούσαν συνήθως πάνω από

ένα μήνα. Μήτρες με μικρότερη χρήση μπορεί να χρησιμοποιούνταν για διάστημα έως και πέντε

ετών.  Στον  ρωμαϊκό  κόσμο  παρατηρούνται  και  ακραίες  περιπτώσεις.  Ορισμένοι  μελετητές

υπολογίζουν ότι ο ρυθμός με τον οποίο παράγονταν τα δηνάρια στο νομισματοκοπείο της Ρώμης,

κατά την περίοδο της Ύστερης Δημοκρατίας (μέσα περίπου του 1ου π.Χ. αιώνα), σήμαινε ότι οι

μήτρες  ίσως  αχρηστευόταν  σε  λιγότερο  από  μία  μέρα129.  Δυστυχώς  στοιχεία  για  το

νομισματοκοπείο της Λάρισας , τα οποία να αναφέρονται στους ρυθμούς έκδοσης των νομισμάτων

δεν υπάρχουν. Σύμφωνα όμως με τα νομισματικά ευρήματα, αλλά και σε συνδυασμό με το ιστορικό

πλαίσιο,  οι  ομοσπονδιακές  κοπές (  οι  οποίες ξεκινούν από το 462/1 π.Χ.)  και  οι  νομισματικές

σειρές με την κεφαλή της Νύμφης στραμμένη κατά 3/4, αποτελούν το μεγαλύτερο νομισματικό

όγκο όλων  των κοπών130.  Σύμφωνα με  αρχαιολογικά στοιχεία,  η  μέση παραγωγή κάθε  μήτρας

εμπροσθότυπου κυμαινόταν πιθανότατα μεταξύ 23.000 και 47.000 νομισμάτων και μεταξύ 11.000

126 Howgego 1995, 26-27.
127 Βλ. γενικά Howgego 1990.
128 Howgego 1995, 30-31.
129 Carter & Nord 1992. 
130 Lorber 2000, 10.
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και 28.000 για κάθε μήτρα οπισθότυπου. Τα στοιχεία αυτά δίνουν μία ιδέα για την τάξη μεγέθους,

δεν είναι όμως απολύτως αντιπροσωπευτικά131.

Το αθηναϊκό τετράδραχμο ως πηγή μετάλλου των θεσσαλικών νομισμάτων 

Από πού όμως η πόλη της Λάρισας εξασφάλιζε τον πολύτιμο άργυρο για την δημιουργία

των νομισμάτων της; Είναι ευρέως γνωστό ότι το υπέδαφος της Θεσσαλίας δεν είναι πλούσιο σε

πολύτιμα μέταλλα132.  Για  το  λόγο αυτό το  νομισματοκοπείο  της  Λάρισας  αλλά και  άλλα στην

ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας,  είτε  έπρεπε να εισάγουν άργυρο, είτε να αξιοποιήσουν κάθε

διαθέσιμη πηγή, όπως για παράδειγμα νομίσματα άλλων πόλεως με διαφορετικό σταθμικό κανόνα,

αργυρά σκεύη και  κοσμήματα.  Μια από τις  πηγές  μετάλλου είναι  πιθανόν να  αποτελούσαν οι

αθηναϊκές «γλαύκες»133, εάν έφταναν όντως στην περιοχή. Λίγο πριν τα μέσα του 5ου αιώνα η

Λάρισα συμμάχησε με την Αθήνα μάλλον για να εξασφαλίσει η δεύτερη ιππικό στα στρατεύματά

της134. Συνεπώς εκ του γεγονότος αυτού συνεπάγεται ότι υπήρχε οικονομική δραστηριότητα μεταξύ

των δύο πόλεων. Παρά το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτιζαν στο χώρο της Μεσογείου κατά τους

κλασσικούς  χρόνους  τα  νομίσματα  της  Αθήνας,  τα  ανασκαφικά  δεδομένα  στην  περιοχή  της

Θεσσαλίας αποδεικνύουν ότι δεν βρέθηκε ούτε ένας θησαυρός με «γλαύκες» κλασσικών χρόνων135.

Που κατέληγαν όλα αυτά τα νομίσματα; 

Το νομισματοκοπείο της Λάρισας όπως και τα γύρω τοπικά της Θεσσαλίας, είχαν υιοθετήσει

το  Αιγινήτικο  σταθμικό  σύστημα,  οπότε  δεν  θα  έμπαιναν  στη  διαδικασία  επικοπής  αθηναϊκών

τετραδράχμων, τα οποία ήταν σε άλλο σταθμικό κανόνα και το πέταλό τους είχε μεγαλύτερο βάρος

και διάμετρο από των θεσσαλικών αργυρών νομισμάτων. Πιθανολογείται λοιπόν ότι τα αθηναϊκά

τετράδραχμα  κλασικών  χρόνων  αποτελούσαν  πηγή  αργύρου  για  τα  νομισματοκοπεία  της

Θεσσαλίας,  τα  οποία  με  τις  σειρά τους  τα  απέσυραν από την κυκλοφορία,  τα έτηκαν  και  τα

χρησιμοποιούσαν για τις τοπικές νομισματοκοπίες. Σε όλη τη διάρκεια της κλασσικής περιόδου στη

Θεσσαλία κυκλοφορούσαν νομίσματα του αιγινήτικου σταθμικού κανόνα, είτε αυτά ήταν προϊόντα

των θεσσαλικών νομισματοκοπείων, είτε στατήρες Αίγινας, είτε κοπές από την κεντρική Ελλάδα

και  την  Πελοπόννησο136.  Η  Αθήνα  όμως  από  την  πλευρά  της,  σύμφωνα  με  τα  αρχαιολογικά

131 Howgego C., 1995,32.
132 Για τον ορυκτό πλούτο, κυρίως χαλκό και μάρμαρο, της Θεσσαλίας και την επιρροή του στην οικονομία του τόπου,

βλ. Παπαγεωργίου, Στείρος & Χουρμουζιάδης, 24-27. 
133 Για τα νομίσματα της Αθήνας και την οικονομική ισχύ τους βλ. Figueira 1998, 175-179. 
134 Βλ. γενικά Gaebel 2002. 
135 Τσέλεκας 2004, 210. 
136 Χαρακτηριστικοί είναι οι θησαυροί στη Μύρινα Καρδίτας «Μύρινα 1970» (CH III (1977), 12 και Οικονομίδου 

1972, 176-182. «Δομοκός 1935» (IGCH 56), «Λάρισα 1984» (CH VIII, 1994), 137.
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δεδομένα,  χρησιμοποίησε  «χελώνες» τουλάχιστον  τη  δεκαετία  του  420  π.Χ.  Το  γεγονός  αυτό

ενισχύεται καθώς βρέθηκε θησαυρός στην Ακρόπολη, που λειτουργούσε ως θησαυροφυλάκιο της

πόλης,  από αιγινήτικες  «χελώνες»137.  Επίσης,  ένας  στατήρας από την Αίγινα που βρέθηκε στο

θησαυρό  «Μύρον  (Καρδίτσα)  1914»  (IGCH  62)  φέρει  στην  εμπρόσθια  όψη  υστερόσημο  με

παράσταση γλαύκας προς τα αριστερά και κλαδί, κατά αντιγραφή των χρυσών αθηναϊκών  κοπών

των τελευταίων χρόνων του Πελοποννησιακού πολέμου138.  Η επισήμανση αυτή  θεωρήθηκε ότι

σχετιζόταν  με  τις  επίσημες  αρχές  της  Αθήνας,  και  κατά  συνέπεια  η  πόλη  θα  έπρεπε  να

χρησιμοποίησε και χελώνες σε περίοδο κρίσης ή οικονομικής αναγκαιότητας139.  Εξετάζοντας το

ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, η χρήση «χελώνων» από την Αθήνα κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., μοιάζει

λιγότερο πιθανή, τη στιγμή εκείνη που οι «γλαύκες» ήταν το ισχυρότερο νόμισμα στο Αιγαίο και η

εξωτερική πολιτική της Αθήνας την εποχή αυτή εστίαζε στο να επιβάλλει τα αττικά μέτρα και

σταθμά στους  συμμάχους της.140.  Η ύπαρξη στατήρων Αίγινας  στην Ακρόπολη δε συνεπάγεται

απαραίτητα  ότι  χρησιμοποιήθηκαν  ως  μέσω  συναλλαγής.  Το  πιθανότερο  είναι  ότι,  όταν  τα

αποθέματα  των  Αθηναίων  σε  πολύτιμο  μέταλλο  άρχισαν  να  εξαντλούνται,  ιδιαίτερα  μετά  την

καταστροφή του αθηναϊκού εκστρατευτικού σώματος στη Σικελία και την κατάληψη της Δεκέλειας

από τους Σπαρτιάτες το 413 π.Χ., οι «χελώνες» μαζί με άλλα αργυρά αναθήματα κατέληξαν στο

νομισματοκοπείο.

Η σύνθεση των νομισματικών θησαυρών στη Θεσσαλία αλλάζει τη δεκαετία του 420 π.Χ.

με την συνύπαρξη κοπών σε διαφορετικούς σταθμικούς κανόνες141, ένα φαινόμενο που συνδέεται

κατά πάσα πιθανότητα με την επιβολή των Μακεδόνων στα θεσσαλικά πράγματα. Η εμφάνιση των

«γλαυκών» στο θεσσαλικό χώρο συμπίπτει με τη σταδιακή διακοπή έκδοσης αργυρών νομισμάτων

από τα τοπικά νομισματοκοπεία και την επικράτηση του αττικού μετρικού συστήματος, ιδιαίτερα

μετά την υιοθέτησή του από τον Μέγα Αλέξανδρο για τις αργυρές εκδόσεις του. Με τον τρόπο αυτό

τα  αθηναϊκά  νομίσματα  μπορούσαν  να  κυκλοφορούν  μαζί  με  τα  μακεδονικά  σε  περιοχές  υπό

μακεδονικό έλεγχο142.

137 Οι στατήρες αναγράφονται στην IG I 383, στ. 25-26 και 89-90, που συντάχθηκε το 429/8 π.Χ. από τους ταμίες των 
άλλων θεών. Πρόκειται για νομίσματα που ανήκαν σε διάφορα αττικά ιερά και αποτέλεσαν ένα είδος έκτακτης 
εισφοράς. Για τα νομίσματα που αναγράφονται σε καταλόγους της Ακρόπολης, βλ. Kosmetatou 2001. 

138 Σβορώνος 1916, 320, αριθ. 1171.
139 Τσέλεκας 2004, 209.
140 Martin 1985, 196-207 και Howgego 1995, 44-46.
141 Βλ.  Θησαυρούς,  «Θεσσαλία  1972»  (CH  II(1976),51),  «Θεσσαλία  1992»  (CH  VIII  (1994),  182),  «Θεσσαλία

1988/9» (CH VIII (1994), 193) «Καρδίτσα  1980« (CH VII (1985),51, «Καρδίτσα 1925» (IGCH 82), με νομίσματα
Φιλίππου Β', Αλεξάνδρου Γ' και πόλεων της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Σύμφωνα
με τα δεδομένα των «θησαυρών» η αλλαγή αυτή θα πρέπει να χρονολογηθεί μετά την βασιλεία του Φιλίππου Β',
βλ. Martin 1985, 48-49. 

142 Martin 1985, 49 και 161-163. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται από το τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνος π.Χ. Και 
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Στο θεσσαλικό χώρο βρέθηκαν θησαυροί που είχαν μέσα αθηναϊκά τετράδραχμα. Οι κοπές

αυτές είναι ύστερες κλασικές με terminus ante quem το 353 π.Χ. και terminus post quem το 62 π.Χ.

Τα αθηναϊκά τετράδραχμα που βρέθηκαν στη Θεσσαλία χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες.

Εκείνα της παλιάς τεχνοτροπίας και εκείνα της Νέας143. Τα νομίσματα παλιάς τεχνοτροπίας που

βρέθηκαν στη Θεσσαλία χωρίζονται με τη σειρά τους σε τρεις κατηγορίες144.  Η πρώτη είναι τα

επονομαζόμενα  «pi style», η ονομασία αυτή δόθηκε από τον Bingen λόγω του φυσικού διακόσμου

της περικεφαλαίας της Αθηνάς που παίρνει το σχήμα του γράμματος Π 145. Τα νομίσματα αυτά θα

κυκλοφορήσουν εδώ στη Θεσσαλία από το 353 π.Χ. έως και το 297 π.Χ.146 Η επόμενη κατηγορία

είναι τα τετράδραχμα παλιάς τεχνοτροπίας «style a quadridigite» τα οποία χρονολογούνται από το

286 έως το 262 π.Χ. Τέλος, έχουμε και τα ετερογενή που κυκλοφορούν τον 3ο αιώνα π.Χ. Όσον

αφορά τα αθηναϊκά τετράδραχμα Νέας τεχνοτροπίας, αυτά εμφανίζονται στη Θεσσαλία μετά τα

μέσα του 2ου αιώνος π.Χ και συγκεκριμένα το 166 έως 164 π.Χ. Υπάρχουν όμως και κοπές στα

μέσα του 1ου αιώνος π.Χ. Η ορολογία τετράδραχμα νέας τεχνοτροπίας, αποτελεί μία σύγχρονη

ονομασία  για  τα  αθηναϊκά  τετράδραχμα  του  2ου  και  του  1ου  αιώνα  π.Χ.  Τα νομίσματα  αυτά

φέρουν  στον  οπισθότυπο δάφνινο  στεφάνι  γύρω από  την κουκουβάγια.  Στην  αρχαιότητα  ήταν

γνωστά ως στεφανηφόρα. Μια πρώτη ανάλυση των δεδομένων αυτών δείχνει ότι η συμμετοχή των

αθηναϊκών τετραδράχμων στη νομισματική κυκλοφορία στη Θεσσαλία ήταν εξαιρετικά χαμηλή,

ιδιαίτερα μάλιστα εάν γίνει σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε στην Μακεδονία147.

Σταθμικός κανόνας 

Σταθμικός κανόνας είναι ένας όρος που αναφέρεται σε ένα σύστημα βαρών με βάση το

οποίο κόβονταν οι νομισματικές υποδιαιρέσεις  σε διάφορες περιοχές του ελληνικού κόσμου.  Ο

αττικός  σταθμικός  κανόνας,  με  δραχμή  βάρους  4,3  γραμμάρια,  δημιουργήθηκε  στην  Αθήνα,

υιοθετήθηκε  από  τον  Μέγα  Αλέξανδρο148 και  εξαπλώθηκε  ευρέως  στα  ελληνιστικά  χρόνια.  Ο

αιγινήτικος κανόνας, με δραχμή βάρους 6,2 γραμμαρίων, ξεκίνησε από την Αίγινα και από εκεί

σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, στις οποίες μέχρι πρότινος κυκλοφορούσαν νομίσματα του αιγινήτικου σταθμικού 
κανόνα. βλ. Kraay 1968, 9. 

143 Για τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την χρονολόγηση των νομισμάτων της Νέας Τεχνοτροπίας βλ. 
Τουράτσογλου 1993, 20, σημ. 12. και Kroll 1993, 13-14.

144 Nicolet-Pierre & Kroll 1990,1-35.
145 Bingen 1973, 11-16 και 1975. Η σειρά αυτή αρχικά είχε χαρακτηριστεί με τον όρο «bracket style», βλ Thompson

1957. 
146 Τσελεκας 2004, 211.
147 Τουράτσογλου 1993, 27.
148 Τσελεκας 2004 211.
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διαδόθηκε στην Πελοπόννησο, την Κεντρική Ελλάδα και την Εύβοια.

 Είναι ευρέως γνωστό ότι η Λάρισα κατά την διάρκεια των Περσικών πολέμων εμήδισε,

συμμάχησε δηλαδή με τους Πέρσες149. Εφόσον λοιπόν η Λάρισα κατά τους Περσικούς πολέμους

(499  -  448  π.Χ.)  ήταν  με  το  πλευρό  των  Περσών δεν  είναι  καθόλου  περίεργο  που  τα  πρώτα

νομίσματά  της  είναι   «κομμένα» με  βάση  τον  Περσικό  σταθμικό  κανόνα150.  Αυτή  τη  θεωρία

υποστηρίζει τόσο ο Hermann, όσο και ο Kagan, αλλά μελετώντας και συγκρίνοντας ακόμη πιο

εκτενή τα πρώτα νομίσματα της Λάρισας με τους Περσικούς Σιγλούς151, γίνεται αντιληπτό ότι το

βάρος  των πρώτων δραχμών της  Λάρισας  και  των Σιγλών  της  ίδιας  περιόδου  δεν  συμπίπτουν

απόλυτα.  Συγκεκριμένα,  οι  Σιγλοί  στην αρχή του  5ου  αιώνα είχαν βάρος  5.3  γραμμαρίων,  σε

αντίθεση με τους διπλούς Σιγλούς που χρησιμοποιούνταν την ίδια περίοδο σε Ασία και Κύπρο και

ζύγιζαν  11.2  γραμμάρια.  Δεκαεπτά  καταγεγραμμένα  και  δημοσιευμένα  πρώιμα  νομίσματα  τις

Λάρισας ποικίλουν στο βάρος.152 Τέσσερα από αυτά ζυγίζουν 5.4 γραμμάρια, το πιο βαρύ 5.6. και

τα υπόλοιπα 5.1. γραμμάρια.

Δεν  έχουν  βρεθεί  νομισματικοί  θησαυροί  των  πρώιμων  κοπών  τις  Λάρισας  εκτός  της

Θεσσαλικής γης153. Αυτό είναι ένα σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο το οποίο μας πληροφορεί ότι η

πρώιμη νομισματική δραστηριότητα της Λάρισας είχε ως σκοπό να διευκολύνει τις καθημερινές

συναλλαγματικές  ανάγκες  και  όχι  να  εξυπηρετεί  διεθνείς  συναλλαγές.  Εφόσον  η  πρώιμη

νομισματοκοπεία της Λάρισας προορίζονταν για εγχώρια κυκλοφορία, το βάρος των νομισμάτων

ήταν ελαφρώς μικρότερο σε σύγκριση με τα νομίσματα του Αιγινίτικου σταθμικού κανόνος.154 Με

τον τρόπο αυτό η πόλη εκμεταλλευόταν τα  κέρδη της  μετατροπής των βαρύτερων Αιγινίτικων

νομισμάτων για να υποστηρίξει την τοπική νομισματοκοπεία. 

Οι  Λαρισαίοι  με  την  πάροδο του  χρόνου,  καθώς  οι  ανάγκες  για  εμπόριο  με  γειτονικές

περιοχές ολοένα και αυξανόταν, χρειαζόταν ένα νόμισμα πιο βαρύ, πιο ισχυρό και κοινώς αποδεκτό

από τους συναλλασσόμενους. Για το λόγο αυτό αποφάσισαν να υιοθετήσουν το σταθμικό κανόνα

της  Αίγινας155,  ένα  σύστημα  συναλλαγής  που  τους  επέτρεπε  να  συναλλάσσονται  με  τους

γειτονικούς λαούς, τους Βοιωτούς και τους Φωκαείς. Παρόλα ταύτα τόσο οι λεγόμενες μεταβατικές

κοπές (479 - 462/1 π.Χ.), όσο και οι ομοσπονδιακές δραχμές της πρώτης περιόδου (462/1 - 440)

αλλά και οι υποδιαιρέσεις αυτών συνεχίζουν να είναι ελαφρύτερες σε σχέση και με τα νομίσματα

149 Kagan 2004 80.
150 Για περισσότερες πληροφορίες για το Περσικό σταθμικό σύστημα βλ. γενικά Casabonne 2000.
151 Howgego 2009 289. 
152 Kagan. 2004, 81.
153 Martin, 1985, 42.
154 Kagan 2004, 80.
155 Kraay 1976, 115.
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του Αιγινίτικου σταθμικού συστήματος156. Συγκεκριμένα, μια μεταβατική - ομοσπονδιακή δραχμή

της Λάρισας ζύγιζε 5.7 γραμμάρια ενώ η αντίστοιχη του Αιγινίτικου σταθμικού κανόνα 6.1. Το ίδιο

ισχύει  και  για  τις  υποδιαιρέσεις:  ο  ομοσπονδιακός  οβολός  της  Λάρισας  ζύγιζε  0.87  περίπου

γραμμάρια, ενώ ο Αιγινίτικος 1.0 γρ. Από το 462/1 και έκτοτε οι Λάρισα άρχισε να κόβει πιο βαριά

νομίσματα της τάξεως του 6.02 γραμμαρίων έως και 6.12 γρ. Για την υποδιαίρεση της δραχμής. Τα

ομοσπονδιακά νομίσματα,  που  είχαν ίδιες  αναλογίες  βάρους  με  τα  νομίσματα  του Αιγινήτικου

σταθμικού κανόνα, υποδιαιρούνται σε κατηγορίες με ξεχωριστή κλίμακα βάρους η κάθε μία.  Η

αμέσως επόμενη υποδιαίρεση της δραχμής είναι το ημίδραχμο ή αλλιώς τριώβολον με βάρος από

2,61  έως  3,02  γραμμάρια.  Ακολουθεί  το  διώβολον  με  βάρος  2,26  έως  2,38  γραμμάρια,  το

τριημιοβόλιο από 1,11 έως 1,50 γραμμάρια, ο οβολός από 0,70 έως 1,04 γραμμάρια, ο ημιοβολός

με 0,43 γραμμάρια και τέλος το τεταρτημόριο ένα εξαιρετικά μικρό και σπάνιο νόμισμα με βάρος

μόλις 0,18 γραμμαρίων (βλ. πίνακα 1)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Σταθμικός κανόνας και υποδιαιρέσεις νομισμάτων της Λάρισας
Χρονολογία Νομισματικός Τύπος Βάρος Σταθμικός κανόνας

479 – 463 π.Χ.
Πρώτες κοπές

Δραχμή 5,11 – 5,42 γρ. Απροσδιόριστος

Ημίδραχμο 2,59 – 2,61 γρ. Απροσδιόριστος

Οβολός 0,65 – 1,11 γρ. Απροσδιόριστος

Ημιοβόλιο 0,37 γρ. Απροσδιόριστος

Τεταρτημόριο 0,18 γρ. Απροσδιόριστος

475 – 463 π.Χ.
Μεταβατικές κοπές

Δραχμή 5,71 – 5,85 γρ Απροσδιόριστος

Τριημιοβόλιο 1,42 γρ. Απροσδιόριστος

462/1 – 440 π.Χ.
Ομοσπονδιακές 
Δραχμές – Πρώιμες 
κοπές

Ελλιποβαρής (κατά 
περίπτωση) Δραχμή

5,36 – 5,83 γρ. Αιγινήτικος

Ημίδραχμο ή Τριόβολο 2,92 – 3,02 γρ. Αιγινήτικος

Τριημιοβόλιο 1,25 – 1,50 γρ. Αιγινήτικος

Οβολός 0,88 – 1,02 γρ. Αιγινήτικος

Ημιοβόλιο 0,33 – 0,48 γρ. Αιγινήτικος

440 – 420 π.Χ.
Ομοσπονδιακές 
Δραχμές – Μεταβατικές

Δραχμή 5,75 – 6,12 γρ. Αιγινήτικος

156 Kagan 2004, 80.
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κοπές

Ημίδραχμο ή Τριόβολο 2,9 γρ. Αιγινήτικος

Τριημιοβόλιο 1,10 – 1,22 γρ. Αιγινήτικος

Οβολός 0,63 – 1,04 γρ. Αιγινήτικος

420 – 400 π.Χ. 
Ομοσπονδιακές 
Δραχμές - Ύστερες 
κοπές

Δραχμή 5,83 – 6,27 γρ. Αιγινήτικος

Τριημιοβόλιο 0,99 γρ. Αιγινήτικος

405/0 – 336/5 π.Χ. 
Κοπές που απεικονίζουν 
την κεφαλή της Νύμφης
Λάρισας κατενώπιον

Στατήρες 12,06 – 12,42 γρ. Αιγινήτικος

Δραχμή 5,39 -  6,28 γρ. Αιγινήτικος

Ημίδραχμο ή Τριόβολο 3,01 - 3,07 γρ. Αιγινήτικος

Τριημιοβόλιο 1,11 – 1,39 γρ. Αιγινήτικος

Διώβολο 2,21 – 2,34 γρ. Αιγινήτικος

Οβολός 0,80 γρ. Αιγινήτικος
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Κεφάλαιο 4: Η Νομισματοκοπία της Λάρισας

Οι αιτίες για την καθυστέρηση της Θεσσαλίας στην έκδοση νομισμάτων

Η κοπή νομισμάτων γενικότερα στη Θεσσαλία ήταν αρκετά καθυστερημένη σε σχέση με

άλλες ελληνικές πόλεις (Μικρά Ασία, Αίγινα,  Αθήνα, Κόρινθος, ευβοϊκές και βοιωτικές πόλεις,

νησιά των Κυκλάδων). Σε καμία θεσσαλική πόλη δεν έχουμε νομίσματα πριν το 500 π.Χ., ούτε καν

στη  Λάρισα,  πού  ήταν  μία  ισχυρή  και  πλούσια  πόλη  και  είχε  το  πρώτο  σε  δραστηριότητα

θεσσαλικό νομισματοκοπείο  εκείνης  της  εποχής157.  Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται  κυρίως στο

γεγονός ότι η Θεσσαλία ήταν αποκομμένη από τα γύρω βουνά, με δύσκολη προσπέλαση προς τη

θάλασσα. Ήδη από τον 5ον αιώνα εθεωρείτο μία περιοχή πιο απομακρυσμένη και απρόσιτη, που

την κυβερνούσε το ευγενέστατο και ισχυρότατο γένος της Λάρισας και όλης της Θεσσαλίας, οι

Αλευάδες, απόγονοι του Αλεύα, υιού του Θεσσαλού, εγγονού του Ηρακλή158. Με άλλα λόγια, η

ιδιότυπη γεωγραφική θέση της Θεσσαλίας που την καθιστά σχετικά απομονωμένη στάθηκε η αιτία

για την καθυστερημένη, για τα δεδομένα της εποχής, νομισματοκοπεία.

Οι πρώτες κοπές του νομισματοκοπείου της Λάρισας

Η  πρώιμη  νομισματοκοπεία  της  Λάρισας  απαρτίζεται  από  τρεις  διαφορετικού  τύπου

δραχμές, δύο ημίδραχμα, πέντε οβολούς, ημιοβόλια και ένα τεταρτημόριο. Η τεχνοτροπία όλων

των νομισματικών τύπων της πρώτης νομισματικής σειράς της Λάρισας παραπέμπει σε κλασσικά

νομίσματα άλλων πόλεων, κυρίως από το έγκοιλο τετράγωνο που επικρατεί στον οπισθότυπο αλλά

και από τα χαρακτηριστικά του προσώπου που φέρει ο εμπροσθότυπος. Στην εικόνα [Α. 1], στην

οποία  απεικονίζεται  μια  δραχμή  η  οποία  χρονολογείται  από  το  479  έως  το  462  π.Χ.,  στον

εμπροσθότυπο υπάρχει άλογο με σκυμμένο το κεφάλι προς τα αριστερά σε βοσκή και από επάνω

ένα μεγάλο έντομο προς τα αριστερά επίσης.  Είναι μία αλογόμυγα (όστρος) ή ένα σκαθάρι.  Ο

οπισθότυπο της δραχμής χαρακτηρίζεται από το εθνικό  ΛΑΡΙ-ΣΑΙΟ-Ν, το σανδάλι του Ιάσονα

προς  τα  αριστερά  με  διπλό  πέλεκυ  από  πάνω και  όλα  αυτά  βρίσκονται  μέσα  σε  ένα  έγκοιλο

τετράγωνο. Το ίδιο μοτίβο επικρατεί και στην δραχμή της εικόνας [Α. 1α], με τη διαφορά ότι στον

εμπροσθότυπο αντί για έντομο υπάρχει πουλί ανάποδα και στον οπισθότυπο μόνο το σανδάλι του

157 Kraay 1976, 115-120.
158 Οικονομίδου 1972, 156.
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Ιάσονα και τα γράμματα ΛΑ-ΡΙ. (Το ΡΙ αντεστραμμένο) και όλα είναι μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο.

Η τελευταία χρονολογικά δραχμή [Α. 1β.] της πρώιμης νομισματοκοπίας της Λάρισας (460 π.Χ.)

διαφοροποιείται  ελαφρώς στον οπισθότυπο ακολουθώντας  το Μακεδονικό πρότυπο.  Υπάρχει  η

επιγραφή ΛΑ-ΡΙΣ-ΑΙ-ΟΝ,  ενώ στο εσωτερικό του έγκοιλου  τετραγώνου που χαρακτηρίζει  τον

οπισθότυπο του νομίσματος, υπάρχει τετράγωνο, που στο εσωτερικό του απεικονίζεται το σανδάλι

του Ιάσονα προς τα αριστερά και από πάνω διπλός πέλεκυς, επίσης προς τα αριστερά. Εξωτερικά η

επιγραφή ΛΑ-ΡΙΣ-ΑΙ-ΟΝ, περιτρέχει όλο το εσωτερικό τετράγωνο.

Το 1943 ο Philipp Lederer δημοσίευσε μία μελέτη, στην οποία συγκρίνει τη πρώτη δραχμή που

έκοψε το νομισματοκοπείο της Λάρισας με το περίφημο οκτάδραχμο του Αλεξάνδρου του Α΄ των

Μακεδόνων159. Ο Lederer εστιάζει την ανάλυσή του στην τεχνοτροπία και την εικονογραφία των

δύο νομισμάτων. Οι πρώτες δραχμές της Λάρισας έφεραν στον εμπροσθότυπο άλογο να βόσκει

προς τα αριστερά και από πάνω υπήρχε ένα τζιτζίκι ή ένα πουλί. Ύστατη κοπή της ομάδας αυτής

είναι  μία  δραχμή  που  πάνω  από  το  άλογο  φέρει  κηρύκειο  και  από  κάτω  ένα  σκυλί  και

χρονολογείται το 460 π.Χ.. Το μοτίβο με το σκύλο να βρίσκεται κάτω από τον ίππο τον συναντούμε

και στα μακεδονικά οκτάδραχμα του Αλεξάνδρου του πρώτου. Τα αποδεικτικά στοιχεία που ήρθαν

στο φως μέσα από την ανακάλυψη νομισματικών θησαυρών επιβεβαιώνουν ότι τα οκτάδραχμα του

Αλεξάνδρου ξεκίνησαν να κόβονται μετά την αναχώρηση των Περσών από την Ελλάδα, δηλαδή

μετά το 479 π.Χ. και τα νομίσματα που φέρουν τον σκύλο κάτω από το μακεδόνα ιππέα είναι τα

τελευταία της σειράς και χρονολογούνται το 460 π.Χ. όπως ακριβώς και οι δραχμές της Λάρισας με

το ίδιο μοτίβο160.  Επιπλέον,  μία κοπή τετραδράχμου από την Μένδη της  Μακεδονίας  το οποίο

χρονολογείται το διάστημα 460 - 425 π.Χ. και φέρει στον εμπροσθότυπο τον Θεό Διόνυσο επάνω

σε όνο και κάτωθεν του ζώου υπάρχει σκύλος161.

Ο σκύλος που εμφανίζεται στον εμπροσθότυπο των νομισμάτων που προαναφέρθηκαν και

χρονολογούνται την ίδια ακριβώς εποχή λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος στο να κατανοήσουμε την

στενή σχέση που είχε το νομισματοκοπείο της Λάρισας με εκείνα της Μακεδονίας. Ένα τελευταίο

αποδεικτικό  στοιχείο  του  συσχετισμού  των  Μακεδονικών  νομισματοκοπείων  με  εκείνο  της

Λάρισας που βοηθά στην χρονολόγηση είναι ο οπισθότυπος της δραχμής με το σκύλο κάτωθεν του

αλόγου και εκείνος του οκταδράχμου με το σκύλο επίσης κάτωθεν του ίππου. Στο εσωτερικό του

έγκοιλου τετραγώνου και των δύο νομισμάτων, υπάρχει τετράγωνο που αφενός στη δραχμή της

Λάρισας απεικονίζεται το σανδάλι του Ιάσονα και ένας διπλός πέλεκυς από πάνω και αφετέρου στο

159 Lederer 1943, 39-40. 
160 Kagan, 2004, 83.
161 Noe 1926, 78.
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Μακεδονικό  οκτάδραχμο  υπάρχει  πλαίσιο,  το  οποίο  χωρίζεται  σε  τέσσερα  τεταρτημόριο.

Εξωτερικά του εσωτερικού τετραγώνου υπάρχει η επιγραφή ΛΑ-ΡΙΣ-ΑΙ-ΟΝ, που περιτρέχει όλο το

εσωτερικό τετράγωνο στο θεσσαλικό νόμισμα και αντίστοιχα ΑΛΕ-ΞΑ-ΝΔΡ-Ο στο μακεδονικό.  

Εντύπωση προκαλεί το εικονογραφικό θέμα που έχει επιλεγεί τόσο από τους Λαρισαίους

χαράκτες. Το 1831 ο James Millingen162 αναγνώρισε ότι ο οπισθότυπος των πρώτων κοπών της

Λάρισας αναφέρεται στον μύθο με το χαμένο σανδάλι του Ιάσονα, σανδάλι το οποίο έχασε ο ήρωας

της Ιωλκού διασχίζοντας τον ποταμό Άναυρο. Η ιστορία αυτή διασώζεται μέσα από την λογοτεχνία

του 5ου αιώνα και συγκεκριμένα από τα Πύθια του Πινδάρου163. Γιατί επιλέγεται το σανδάλι του

Ιάσονα αλλά και η κεφαλή του ίδιου του ήρωα της αργοναυτικής εκστρατείας να κοσμεί τα πρώτα

αργυρά  νομίσματα  της  Λάρισας;  Είναι  πανθομολογούμενο  ότι  οι  Λαρισαίοι  εμήδισαν  στους

Περσικούς πολέμους164, γιατί λοιπόν να επιλέξουν έναν ήρωα της Ιωλκού και εχθρό των Περσών;

Ίσως  μέσα  από  αυτή  την  εικονογραφική  αντίφαση  γίνεται  εν  μέρη  μια  ακόμη  προσπάθεια

ερμηνείας και τεκμηρίωσης της  χρονολόγησης των πρώτων αργυρών κοπών.

Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Ηρόδοτος (Ι.2) η αργοναυτική εκστρατεία ήταν μία από τις

βασικές  και  πρώιμες  αφορμές  εχθρότητας  της  Ελλάδας  με  τους  Πέρσες.  Το  γεγονός  αυτό

συσχετίζεται άμεσα με τον Τρωικό Πόλεμο γιατί έχει κατά βάση την ίδια αρχή. Όπως ο Ιάσονας

κλέβει την Μήδεια από τον βασιλιά της Κολχίδας Αιήτη, έτσι και ο Πάρις κλέβει την Ελένη, την

σύζυγο  του  βασιλιά  Μενελάου.  Κάποιες  μυθολογικές  παραλλαγές  θέλουν  την  Μήδεια  να

ερωτεύεται τον Ιάσονα και να φεύγει μαζί του οικειοθελώς. Ίσως η Λάρισα, χρησιμοποιώντας την

κεφαλή του Ιάσονα και το σανδάλι αυτού στα πρώτα νομίσματά της, κάνει μια προσπάθεια να

«ξεχάσει» ή  να  υποβαθμίσει  το  φιλικό  προς  τους  Πέρσες  παρελθόν  της165.  Γιατί  όμως  λέμε

παρελθόν,  ενώ  ξέρουμε  σύμφωνα  με  την  μελέτη  του  Hermann166 ότι  η  αυγή  της  πρώτης

νομισματοκοπίας  της  Λάρισας ξεκινά με  τον  ερχομό των Περσών; Στο σημείο αυτό έρχεται  ο

Jonathan Kagan να διαφωνήσει απέναντι στην άποψη του Hermann και να δικαιολογήσει τη δική

του167. Συγκεκριμένα ο Kagan ισχυρίζεται ότι οι πρώτες κοπές της Λάρισας έγιναν το 479 π.Χ.,

ακριβώς το χρονική στιγμή που έφυγαν οι Πέρσες από τον Ελλαδικό χώρο. Η Λάρισα, ούσα ένοχη

για το παρελθόν της απέναντι στους Έλληνες επέλεξε να κοσμεί τα νομίσματά της με το θέμα του

Ιάσονα,  σε  μια  προσπάθεια  να  ξεχάσει  το  φιλικό  προς  τους  Πέρσες  παρελθόν  της168.  Το

162 Millingen 1831, 50.
163 Πίνδαρος, Πυθιονικών IV, 133.
164 Μartin 1985, 34-35.
165 Kagan 2004 83.
166 Hermann 1924-1925.
167 Kagan 2004, 82-83.
168 Πίνδαρος, Πυθιονικών, IV, 133.
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εικονογραφικό αυτό μοτίβο δεν δικαιολογείται αν τα νομίσματα αυτά χρονολογηθούν από το 500

έως το 479 π.Χ.

Εξίσου σχετικό παράδειγμα αποτελεί το εικονογραφικό θέμα των νομισμάτων της Σκιώνης

και η χρονολόγηση αυτού, η οποία τεκμηριώνεται από ανασκαφικά δεδομένα. Τα νομίσματα αυτής

της πόλης-κράτους φέρουν στον εμπροσθότυπο την κεφαλή του Θεσσαλού ήρωα Πρωτεσίλαος και

στον οπισθότυπο την πλώρη του πλοίου του. Ο Θεσσαλός αυτός ήρωας ήταν ο πρώτος Έλληνας

που με το πλοίο του έφτασε και αποβιβάστηκε στις ακτές της Τροίας και φυσικά είναι ο περίφημος

ιδρυτής της Μακεδονικής πόλης Σκιώνη. Ο George Hill εύστοχα τοποθέτησε τα νομίσματα αυτά

ότι ξεκίνησαν να κόβονται γύρω στο 480 π.Χ.169. Άλλοι μελετητές όπως ο Kraay και ο Jenkins, οι

οποίοι  χρονολόγησαν  τα  νομίσματα  του  Πρωτεσιλάου  με  βάση τη  στυλιστική  εμφάνιση,  ήταν

λιγότερο  εύστοχοι.  Ο  μεν  πρώτος  τοποθέτησε  την  αυγή  της  κοπής  τους  από  το  510  έως  το

500 π.Χ.170, ενώ ο δεύτερος από το 500 έως το 480 π.Χ.171 Όμως νέα αποδεικτικά στοιχεία που

προέκυψαν από νομισματικούς θησαυρούς172 επιβεβαίωσαν ότι τα νομίσματα της Σκιώνης κόπηκαν

για πρώτη φορά το 475 π.Χ. και συνεχίστηκαν, σίγουρα μετά την αποχώρηση των Περσών από τον

Ελλαδικό χώρο.

Τα ημίδραχμα της πρώιμης νομισματοκοπίας της Λάρισας έρχονται να τεκμηριώσουν την

άρρηκτα στενή στυλιστική σχέση που έχουν με κλασσικά νομίσματα άλλων πόλεων. Στην εικόνα

[Α. 2] στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται ο Ερμής προς τα αριστερά να φορά πέτασο, ο οποίος δένει

κάτω από το πηγούνι. Με μία πιο προσεκτική ματιά, και παρατηρώντας τον τρόπο σχεδιασμού του

οφθαλμού, γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για ένα κατεξοχήν κλασσικό νόμισμα, χρονολογούμενο

στο  πρώτο  τέταρτο  του  5ου  αιώνα  π.Χ.  Τον  ίδιο  τεχνοτροπικό  σχεδιασμό  ακολουθούν  και  οι

χαράκτες των αθηναϊκών  τετραδράχμων της ίδιας εποχής. Στην (εικόνα 3) ο οφθαλμός της θεάς

Αθηνάς είναι αμυγδαλόσχημος, σχήμα που  «επιβιώνει» μέχρι και το 404 π.Χ. στην Αθήνα, ενώ

στην Λάρισα εγκαταλείπεται πολύ νωρίτερα (440 π.Χ.). Στην εικόνα [Α. 2α] απεικονίζεται πάλι ο

Ερμής, αλλά αυτή τη φορά γενειοφόρος. Στο σημείο αυτό υπάρχει μία σύγχυση. Αν συγκριθεί το

νόμισμα αυτό της Λάρισας, με τη δραχμή της Νάξου της Σικελίας, που φέρει στον εμπροσθότυπο

την γενειοφόρο κεφαλή του Διονύσου (εικόνα 4), και με μια σπάνια κοπή από την Κάλυμνο που

χρονολογείται το 520 π.Χ.  (εικόνα 5),  με κοινό άξονα σύγκρισης να αποτελεί αν μη τι  άλλο η

γενειάδα, βγαίνει το συμπέρασμα ότι τα νομίσματα αυτά είναι σύγχρονα. Τόσο το γένι του Ερμή

στο νόμισμα της  Λάρισας,  όσο και  του θεού Διονύσου στο νόμισμα της Νάξου,  αλλά και  του

169 Hills 1925, 120.
170 Kraay 1966, 330.
171 Jenkins 1990, 32.
172 «Scione hoard» CH VIII.63 = CH IX.4, NC 2000, 262.
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πολεμιστή σε εκείνα της Καλύμνου είναι μακρύ και υπερβολικά οξύ. Στο νόμισμα της Καλύμνου

απεικονίζεται το κεφάλι από έναν πολεμιστή173 με έναν τρόπο τραχύ και ιδιαίτερα πρωτόγονο, όπου

το μάτι δηλώνεται σαν μια μεγάλη στιγμή (σφαιρικό σχήμα) και η μύτη προβάλλει τεράστια κάτω

από το κράνος καταλήγοντας σε μια σφαιρική μάζα. Το νόμισμα της Νάξου και το νόμισμα της

Καλύμνου χρονολογούνται την ίδια ακριβώς περίοδο, όμως το νόμισμα της Λάρισας χρονολογείται

40 και πλέον χρόνια αργότερα. Ο Hermann όμως το χρονολογείται το 500 π.Χ.174, ημερομηνία που

αν αληθεύει το καθιστά σύγχρονο με τα νομίσματα της Νάξου και της Καλύμνου. Τι συμβαίνει

λοιπόν;  Ποια θεωρεία είναι  η  σωστή όσον αφορά την χρονολόγηση;  Ίσως με  την  πάροδο του

χρόνου και με την εμφάνιση νέων ανασκαφικών δεδομένων διαλευκανθεί αυτή η σκοτεινή πλευρά

των πρώτων νομισματικών εκδόσεων του νομισματοκοπείου της Λάρισας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μικρότερες υποδιαιρέσεις της πρώιμης νομισματοκοπίας της

Λάρισας. Πρόκειται κυρίως για πειραματικές εκδόσεις με μικρή διάρκεια ζωής, λίγες στον αριθμό

και  πολλές  σε  παραλλαγές175.  Το  φαινόμενο  αυτό  ισχύει  για  του  οβολούς  της  πρώιμης

νομισματοκοπίας. Στον εμπροσθότυπο αυτών των τύπων απεικονίζεται η νύμφη Λάρισα να έχει

μαζεμένα τα μαλλιά και συνήθως πιασμένα με κορδέλα, ενώ στον οπισθότυπο επικρατεί είτε το

σανδάλι του Ιάσονα, είτε μόνο τα γραμματα ΛΑΡΙ. Συγκεκριμένα στην εικόνα [Α. 3] και [Α. 5]

απεικονίζεται η νύμφη Λάρισα στον εμπροσθότυπο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μοιάζουν οι δύο αυτές

μορφές. Και στα δύο νομίσματα, το μάτι απεικονίζεται σαν μια μικρή στιγμή, όπως και οι καμπύλες

του  προσώπου  έχουν  τις  ίδιες  γωνίες.  Ο  οπισθότυπος  των  δύο  νομισμάτων  είναι  τελείως

διαφορετικός. Στην εικόνα [Α. 3] απεικονίζεται το σανδάλι του Ιάσονα, ενώ στην εικόνα [Α. 5] τα

γράμματα ΛΑΡΙ. Σε δύο οβολούς που ο ένας αποτελεί παραλλαγή του άλλου, απεικονίζεται στον

εμπροσθότυπο η νύμφη με αρχαϊκά χαρακτηριστικά. Στις εικόνες [Α. 4] και [Α. 4α] το μάτι της

νύμφης σχεδιάζεται αμυγδαλόσχημο, η μύτη είναι ιδιαιτέρως γαμψή, φορά κορδέλα στα μαζεμένα

μαλλιά της και θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένα αδιόρατο, περιπαικτικό χαμόγελο πλανιέται στα

ελαφρότατα  μισάνοιχτα  χείλη.  Παρατηρείται  σ'  αυτές  τις  απεικονίσεις  μια  τέχνη  ταυτόχρονα

απλοϊκή, αρχαϊκή και συνάμα εκλεπτυσμένη, όπου διαφαίνεται καθαρά η πρόθεση του καλλιτέχνη

για αναζήτηση κάποιας τυχόν ισορροπίας στο σχέδιο και στη φόρμα. 

Ένα μικρό σπάνιο αλλά παράλληλα ιδιαίτερο νόμισμα, κάτι που το καθιστά δύσκολο ως

προς τη χρονολόγηση είναι εκείνο της εικόνας [Α. 6].  Διαφέρει από τα άλλα πρώιμα νομίσματα της

173 Απεικονίζεται στα αλήθεια το κεφάλι από έναν τυχαίο πολεμιστή; Ή μήπως πρόκειται για το πρωιμότερο 
πορτραίτο του θεού Άρη; Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Hoghammar 2006, 496-523, η νομισματοκοπία της 
Καλύμνου στα ελληνιστικά χρόνια κοσμείται από την κεφαλή του θεού Άρη. Για το λόγο αυτό δημιουργείται η 
εύλογη αυτή απορία.

174 Hermann 1924-1925, 1-69. 
175 Nomos, Zurich, Auction 4, 10 May 2011, 66, αρ. 1100.
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Λάρισας  και  ίσως  πρόκειται  για  έναν  πειραματικό  τύπο,  ο  οποίος  δεν  ευδοκίμησε  και  δεν

συνεχίστηκε.  Τα  χαρακτηριστικά  του  προσώπου  της  νύμφης  είναι  σχετικά  ογκώδη  αλλά  με

ιδιαίτερη  έμφαση  στη  λεπτομέρεια.  Ο  οπισθότυπος  κοσμείται  από  ένα  τετραμερές  έγκοιλο

τετράγωνο με γράμμα σε κάθε τετράγωνο. Σίγουρα ο ημιοβολός της εικόνας [Α. 7] αποτελεί έναν

πειραματικό τύπο, κυρίως λόγο των λιγοστών αντιτύπων που έχουν βρεθεί. Στον εμπροσθότυπο

φέρει το πέτασο, το καπέλο του Ιάσονα και στον οπισθότυπο τα γράμματα ΛΑΡΙ μέσα σε έγκοιλο

τετράγωνο. Εντύπωση προκαλεί η πιο μικρή υποδιαίρεση νομίσματος που έκοψε ποτέ η πόλη της

Λάρισας. Πρόκειται για ένα τεταρτημόριο, το οποίο ζυγίζει μόλις 0, 18 γραμμάρια και είναι σε

εξαιρετική κατάσταση [Α. 8]. Στον εμπροσθότυπο φέρει το γράμμα Α αρχαικής τεχνοτροπίας και

στον οπισθότυπο το γράμμα Λ μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο.

Μετά τις πρώτες νομισματικές εκδόσεις του νομισματοκοπείου της Λάρισας, γίνεται ομαλό

πέρασμα στις πρώτες ομοσπονδιακές δραχμές. Είναι ομαλό γιατί πριν τις πρώτες ομοσπονδιακές

δραχμές,  υπάρχει  μια  μεταβατική  κοπή,  η  οποία  αποτελεί   το  προοίμιο  της  ομοσπονδιακής

νομισματοκοπίας που θα ακολουθήσει. Αν και πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρώιμο ομοσπονδιακό

νόμισμα176,  ο Hermann το χρονολογεί δεκατρία χρόνια νωρίτερα και συγκεκριμένα το 475 π.Χ.

Στην εικόνα [Β. 1], απεικονίζεται στον εμπροσθότυπο ένας καβαλάρης να ιππεύει αργά προς δεξιά.

Φορά πέτασο, χλαμύδα και κρατά δύο δόρατα. Στον οπισθότυπο απεικονίζεται η νύμφη Λάρισα,

που τώρα είναι καθιστή προς τα δεξιά σε θρόνο. Έχει ανυψωμένο το αριστερό της χέρι και κρατά

φιάλη στο δεξί. Κάτω από το θρόνο υπάρχει μικρό κιβώτιο. Με μια πιο προσεκτική ματιά στην

κεφαλή της νύμφης, γίνεται αντιληπτό ότι ο τεχνοτροπικός σχεδιασμός της είναι όμοιος με εκείνον

που  παρατηρείται  στη  σειρά  των  οβολών με  τον  Ιάσονα  [Α.  5]177 .  Αυτό  σημαίνει  τη  στενή

χρονολογική σύνδεση των κοπών, ένα στοιχείο που σίγουρα έλαβε υπόψιν του ο Fritz Hermann για

τη χρονολόγηση που προτείνει.

Η  εξέλιξη  του  νομισματοκοπείου  της  Λάρισας  από  εγχώριο  σε  ομοσπονδιακό  και  οι  πρώτες

ομοσπονδιακές δραχμές

Πολλοί σχολιαστές όπως ο Samuel Birch του Βρετανικού Μουσείου178, ασχολήθηκαν με το

αν υπάρχει χρονολογικό κενό στο πέρασμα από τα νομίσματα της πρώιμης νομισματοκοπίας στα

176 Βλ. Birch 1831, 50.
177  Nomos, Zurich, Auction 4, 10 May 2011, 66, αρ. 1102. 
178 Birch 1838-1842, 227.
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ομοσπονδιακά. Ο Birch υποστηρίζει,  ότι δεν υπάρχει χρονολογικό κενό στην εικονογραφία των

νομισμάτων  της  της  πρώιμης  νομισματοκοπίας  και  στις  ομοσπονδιακές  δραχμές  (με  θέμα  τα

ταυροκαθάψια) και πως ο δαμάστης του ταύρου στον εμπροσθότυπο των νομισμάτων είναι ο ίδιος

ο Ιάσων, ανιχνεύει δηλαδή και μία εικονογραφική σύνδεση μεταξύ των δύο. Η Αλίκη Μουστάκα,

από την μεριά της δεν αποδέχεται ότι είναι ο Ιάσων δαμαστής του ταύρου, αλλά ίσως κάποιος νέος,

ή ο Θεσσαλός, ο εγγονός του Ηρακλή179. Εάν είναι όντως ο Ιάσονας ο δαμάστης του ταύρου, τότε

μάλλον δεν υπάρχει  χρονολογικό κενό λόγω των Περσικών Πολέμων και οι  πρώτες κοπές του

νομισματοκοπείου  της  Λάρισας  χρονολογούνται  από  το  479  έως  το  461/0  π.Χ.,  ημερομηνία

σταθμός για την Λάρισα γιατί εκείνο το διάστημα (462/1 π.Χ.) συνήφθη συμμαχία με την Αθήνα

και  ξεκίνησε  την  παραγωγή  των  πρώτων  ομοσπονδιακών  δραχμών180.  Στο  σημείο  αυτό  είναι

απαραίτητη η αναφορά σε ένα σπάνιο μικρό νόμισμα και συγκεκριμένα σε ένα ημιοβόλιο βάρους

0,42 γραμμαρίων [Γ. 15]. Το συγκεκριμένο νόμισμα που χρονολογείται στο δεύτερο τέταρτο του

5ου π.Χ. αιώνα, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταβατικής κοπής. Αποτελεί το ομαλό πέρασμα

από τις πρώιμες κοπές στις ομοσπονδιακές χωρίς να υπάρχει χρονολογικό κενό181. Το μικρό αυτό

νόμισμα φέρει στον εμπροσθότυπο την κεφαλή του Ιάσονα προς τα δεξιά, ο οποίος φορά πέτασο.

Στον οπισθότυπο υπάρχει η επιγραφή Λ-[Α]-Ρ-Ι και κεφαλή αλόγου προς τα δεξιά, όλα μέσα σε ένα

αβαθές  έγκοιλο τετράγωνο.  Αν παρατηρήσουμε με προσοχή τον  οπισθότυπο του μικρού αυτού

ημιοβόλου και τον οπισθότυπο του ομοσπονδιακού οβολού που χρονολογείται 462/1 έως 440 π.Χ.

[Γ. 8], γίνεται αντιληπτό ότι είναι στο ίδιο τεχνοτροπικό στύλ.

Οι πρώτες  ομοσπονδιακές  κοπές  που καλύπτουν το χρονικό διάστημα 462/1-440 π.Χ.182

έχουν κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα που βοηθούν ως προς την αναγνώριση. Πολλές από

αυτές  τις  πρώιμες  ομοσπονδιακές  κοπές  είναι  εξαιρετικά  ελλιποβαρείς,  κάτι  που αποδεικνύεται

συγκρίνοντας  τις  δραχμές  των εικόνων [Γ.  1]  και  [Γ.  2]  με  οποιαδήποτε  άλλη του Αιγινήτικου

σταθμικού κανόνος. Ίσως οι ελλιποβαρείς δραχμές αυτές να χρονολογούνται τα πρώτα και μόνο

χρόνια  τις  ομοσπονδιακής  παραγωγής  (462/1  π.Χ.),  αποτελώντας  έτσι  ένα  είδος  μεταβατικών

κοπών.  Τα γνωρίσματα αυτά, όσον αφορά τις δραχμές, εστιάζονται στον οπισθότυπο, ο οποίος

χαρακτηρίζεται από ένα βαθύ έγκοιλο τετράγωνο, ένα άλογο να καλπάζει, είτε προς τα δεξιά, είτε

προς τα αριστερά. Οι  χαρακτήρες που περιβάλλουν το ζώο είναι ΛΑ, ΛΑΡ, ΛΑ-ΡΙ (με το γράμμα Ρ

συνήθως ανεστραμμένο). Χαρακτηριστικά παραδείγματα δραχμών αυτού του τύπου αποτελούν οι

εικόνες    [Γ. 1], [Γ. 1α], [Γ. 2]. Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται ο δαμάστης να περνά τη ζώνη

179 Moustaka 1983, 74-76.
180 Τσελεκας 2004, 208.
181 Kagan 2004, 81.
182 Kagan 2004, 84.
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ανάμεσα από τα κέρατα του ταύρου και στον οπισθότυπο το άλογο σε καλπασμό και τα γράμματα

ΛΑ-ΡΙ.

Τα  ημίδραχμα  της  ίδιας  περιόδου  φέρουν  ως  απεικόνιση  το  ίδιο  ακριβώς  θέμα,  με  τη

διαφορά ότι απεικονίζεται το ημίτομον τόσο του ταύρου στον εμπροσθότυπο, όσο και του αλόγου

στον οπισθότυπο. Τα γράμματα του οπισθότυπου είναι ΛΑ-ΡΙ σε όλα τα ημίδραχμα της περιόδου.

(βλ. εικόνες [Γ. 3], [Γ. 4], [Γ. 5]).  Στα τριόβολα, επίσης απεικονίζεται το ίδιο ακριβώς θέμα με τα

ημίδραχμα, μόνο που στον οπισθότυπο αντί για τους χαρακτήρες ΛΑΡΙ, υπάρχουν τα γράμματα

ΛΑ-Ρ-Ι-Σ-ΑΙΑ (βλ.  εικόνα [Γ.  6]).  Στην υποδιαίρεση του  1,50  περίπου  γραμμαρίου έχουμε  τα

Τριημιοβόλια. Σε αυτές τις κοπές στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται καβαλάρης να ιππεύει άλογο

προς τα αριστερά. Το άλογο βαδίζει αργά. Ο ιππέας φορά πέτασο, χλαμύδα και κρατά δύο ακόντια.

Στα περισσότερα νομίσματα αυτής της σειράς υπάρχουν στον εμπροσθότυπο τα γράμματα Ο-Σ

[Γ. 7] και [Γ. 7α]. Στον οπισθότυπο απεικονίζεται η νύμφη Λάρισα να είναι καθιστή σε κάθισμα με

κυρτή πλάτη προς αριστερά (αλλά και προς τα δεξιά, ανάλογα την κοπή). Κρατά κάτοπτρο στο

αριστερό  της  χέρι  και  υψώνει  το  δεξί  προς  τ  πρόσωπό  της,  απεικονίζεται  δηλαδή  σε  σκηνή

καλλωπισμού. Μπροστά από τη νύμφη υπάρχουν τα γράμματα ΛΑΡΙΣΑ. 

Οι  οβολοί  των  πρώιμων  ομοσπονδιακών  κοπών κόβονται  σε  μεγάλες  ποσότητες.  Όπως

φυσικά είναι γνωστό, σύμφωνα με το μετρικό σύστημα της Αίγινας, ένας οβολός ισούται με δώδεκα

χαλκούς και μία δραχμή με 6 οβολούς183. Αποτελούσε λοιπόν ένα νόμισμα καθημερινής χρήσης. Το

βάρος του ποικίλει κατά προσέγγιση από 0,65 γραμμάρια μέχρι 1,11. Το εικονογραφικό θέμα αυτής

της περιόδου χωρίζεται σε δύο εικονογραφικές ενότητες. Στη μία συγκαταλέγονται νομίσματα που

φέρουν ως απεικόνιση μέρος τόσο του αλόγου, όσο και του ταύρου, ενώ στη δεύτερη ολόκληρο το

άλογο να τριποδίζει καθώς και τη νύμφη Λάρισα σε διάφορες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, στις

εικόνες [Γ. 8], [Γ. 8α], [Γ. 8β], [Γ. 8γ], απεικονίζεται στον εμπροσθότυπο κεφαλή ταύρου προς τα

αριστερά  και  στον  οπισθότυπο κεφαλή  αλόγου  προς  τα  δεξιά  με  τα  γράμματα ΛΑ ή  Λ-ΑΡ-Ι.

Βέβαια,  υπάρχουν  διάφορες  μικρές  παραλλαγές  που  διαφοροποιούν  εικονογραφικά  αυτά  τα

νομίσματα. Για παράδειγμα στην εικόνα [Γ. 8], δεν απεικονίζεται μόνο η κεφαλή ταύρου (αυτό

είναι  και  το  βασικό  μοτίβο  απεικόνισης,  η  κεφαλή),  αλλά  πάνω  από  τα  κέρατα  του  ζώου,

απεικονίζεται  η  κεφαλή  του  δαμάστη  του  και  ένα  ανεστραμμένο  επικρεμάμενο  άνθος  λωτού.

Ξεχωριστό παράδειγμα αποτελεί  και  η  εικόνα [Γ.  8γ],  η  οποία  διαφοροποιείται  από το  βασικό

μοτίβο,  καθώς  πάνω από  την  κεφαλή  του  ζώου στον  εμπροσθότυπο  υπάρχει  ένα  δελφίνι  που

κολυμπά προς τα αριστερά.

183 Howgego. 2009, 288.
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Η  δεύτερη  ενότητα  των  οβολών  είναι  ιδιαιτέρως  σπουδαία,  καθώς  απεικονίζει  και

παράλληλα μας πληροφορεί για τις διάφορες καθημερινές δραστηριότητες της νύμφης Λάρισας.

Όλοι οι οβολοί της σειράς φέρουν στον εμπροσθότυπο ένα άλογο να βηματίζει αργά και καμαρωτά

προς  τα  δεξιά.  Όπως  και  στους  οβολούς  της  προηγούμενης  ενότητας,  έτσι  και  εδώ  ο

εμπροσθότυπος έχει σε όλες τις κοπές το ίδιο εικονογραφικό μοτίβο, αλλά παρουσιάζει και μικρές

παραλλαγές. Στην εικόνα [Γ. 9] στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται μόνο το βασικό μοτίβο με το

άλογο, ενώ στον οπισθότυπο η νύμφη Λάρισα παίζει με μια μπάλα κινούμενη προς τα αριστερά.

Στην εικόνα [Γ. 9α], στον εμπροσθότυπο πάνω από τη ράχη του ζώου υπάρχει μία λεοντοκεφαλή με

ανοιχτές  τις  σιαγόνες.  Στην  πίσω  πλευρά  του  νομίσματος  απεικονίζεται  η  νύμφη  Λάρισα  να

περπατά προς τα δεξιά και  να προσπαθεί  να ισορροπήσει υδρία επάνω στο υψωμένο αριστερό

γόνατο. Πίσω της υπάρχει κρήνη με στόμιο κεφαλής λιονταριού προς δεξιά από το οποίο αναβλύζει

νερό.  Τέλος,  στις  εικόνες  [Γ.  9β]  και  [Γ.  9γ],  ο  εμπροσθότυπος  των  νομισμάτων  αυτών  είναι

πανομοιότυπος καθώς και τα δύο απεικονίζουν το άλογο σε βηματισμό προς τα δεξιά και άνωθέν

του τα γράμματα Ο-Σ. Ο οπισθότυπος όμως είναι διαφορετικός σε κάθε περίπτωση. Στην πρώτη

εικόνα  απεικονίζεται  η  νύμφη  Λάρισα  να  στέκεται  όρθια,  να  κρατά  τα  μαλλιά  της  αλλά  και

καθρέπτη.  Δεξιά  από τα  πόδια  της  υπάρχει  υδρία.  Στη  δεύτερη εικόνα  η  νύμφη  Λάρισα είναι

καθιστή σε μία υδρία προς τα αριστερά, ενώ το στόμιο της υδρίας είναι προς τα δεξιά και με

πλευρική λαβή στραμμένη προς τον θεατή. Τα χέρια ακουμπάνε πάνω στα γόνατα, ενώ παράλληλα

το αριστερό πόδι είναι τεντωμένο, μάλλον επειδή έχει κλωτσήσει μπάλα που βρίσκεται στο έδαφος

αριστερά της.

Κατά φθίνουσα σειρά βάρους, μετά τους οβολούς, ακολουθούν τα ημιοβόλια. Εάν εξαιρεθεί

ο ημιοβολός της εικόνας [Γ. 10], η οποίος αποτελεί ένα σπάνιο νόμισμα, και χρονολογείται στο

μεταίχμιο  των  πρώιμων  ομοσπονδιακών  αλλά  και  μεταβατικών  ομοσπονδιακών  κοπών184,

ακολουθεί μία σειρά νομισμάτων, ιδιαιτέρως σπάνιων, τα οποία χρονολογικά τοποθετούνται όλα το

δεύτερο  τέταρτο  του  5ου  αιώνα  π.Χ.  Τα  νομίσματα  αυτά  έχουν  ένα  κοινό  χαρακτηριστικό

γνώρισμα. Όλα στον εμπροσθότυπο απεικονίζουν οπλή ταύρου [Γ. 11], [Γ. 12], [Γ. 13], [Γ. 14]. Ο

οπισθότυπος όμως με τη σειρά του ποικίλλει. Συγκεκριμένα στις εικόνες [Γ. 11] και [Γ. 14] στον

οπισθότυπο  απεικονίζεται  κεφαλή  αλόγου  στο  ίδιο  τεχνοτροπικό  στύλ  με  τους  οβολούς  που

παρατέθηκαν άνωθεν [Γ. 8β], να συνοδεύεται από τα γράμματα Λ-Α. Στα νομίσματα των εικόνων

[Γ.  12] και  [Γ.  13],  απεικονίζονται  στον οπισθότυπο αντίστοιχα ένα τρισκελές,  στο κέντρο του

οποίου υπάρχει γοργόνειο, από το οποίο φύονται δύο φίδια. Όλα είναι μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο,

184 CNG Electronic Auction 170, 2007, 42.
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καθώς και οι χαρακτήρες Λ-Α. Και στο δεύτερο απεικονίζεται η νύμφη Λάρισα από την μέση και

πάνω, η οποία έχει τα μαλλιά μαζεμένα και μάλλον κρατά μπάλα. Δεν είναι ξεκάθαρο αν κρατά

μπάλα καθώς το νόμισμα έχει υποστεί διάβρωση. Μπροστά από τη νύμφη υπάρχουν οι χαρακτήρες

ΙΡΑ-[Λ].

Μεταβατικές και ύστερες ομοσπονδιακές δραχμές και οι υποδιαιρέσεις αυτών.

Το  χρονικό  διάστημα  από  το  440  έως  το  420  π.Χ.  κόβονται  και  κυκλοφορούν

ομοσπονδιακές  μεταβατικές  κοπές.  Τα  χρονικά  πλαίσια  δεν  είναι  απόλυτα,  καθώς  κοπές  που

ξεκινούν να κόβονται το 440 μπορεί να βρίσκονται σε κυκλοφορία μέχρι και το 400 π.Χ. Από το

420 έως και το 400 κόβονται νομίσματα, τα οποία προετοιμάζουν ουσιαστικά το έδαφος για τις

ύστερες  ομοσπονδιακές,  οι  οποίες  δεν  έχουν πια  τα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα των πρώιμων

κλασσικών νομισμάτων185.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα αποτελεί  ο  οπισθότυπος,  ο  οποίος  στις

ύστερες κοπές δεν χαρακτηρίζεται από έγκοιλο τετράγωνο. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών των μεταβατικών ομοσπονδιακών κοπών, εστιάζονται

κυρίως στον οπισθότυπο των νομισμάτων. Ο οπισθότυπος των νομισμάτων που χρονολογούνται

από  το  440  έως  το  420,  χαρακτηρίζεται  από  έγκοιλο  τετράγωνο  και  χαρακτήρες  που

περιτριγυρίζουν το άλογο είναι ΛΑΡΙΣ, ΛΑΡΙΣΑ. [Δ. 1], [Δ. 2], [Δ. 3], [Δ. 4]. Ο εμπροσθότυπος

τόσο  των  δραχμών,  όσο  και  των  ημίδραχμων  παραμένει  στο  ίδιο  εικονογραφικό  μοτίβο.

Απεικονίζεται  δηλαδή  το  θέμα  των  ταυροκαθαψίων.  Η  μόνη  διαφορά  και  εδώ  είναι  ότι  στα

ημίδραχμα απεικονίζεται το ημίτομον, τόσο του ταύρου στον εμπροσθότυπο, όσο και του αλόγου

στον οπισθότυπο [Δ. 5].

Οι  μικρότερες  υποδιαιρέσεις  της  δραχμής,  όπως  τα  τριημιοβόλια  και  οι  οβολοί,

εντυπωσιάζουν με το πλήθος εικονογραφικών μοτίβων που απεικονίζουν.  Συγκεκριμένα, σε ένα

τριημιοβόλιο της σειράς [Δ. 6], απεικονίζεται για πρώτη φορά σε νόμισμα της Λάρισας ο θεός

Ασκληπιός.  Συγκεκριμένα,  στον  εμπροσθότυπο  του  νομίσματος  απεικονίζεται  μία  μικρή,

στρογγυλή ασπίδα με περίγραμμα κουκίδων, που φέρει ως επίσημα οπλή ταύρου προς τα δεξιά.

Εξωτερικό  περίγραμμα  από  κουκκίδες  περικλείει  τα  ανωτέρω.  Στον  οπισθότυπο  εικονίζεται  η

προτομή του θεού Ασκληπιού προς τα δεξιά. Έχει μακριά γενειάδα και φέρει στην κεφαλήν του

στεφάνι από φύλλα δάφνης. Λεπτό ύφασμα με πτυχές καλύπτει το στέρνο. Στο δεξί μέρος υπάρχει

φίδι προς τα δεξιά, ενώ πίσω από την κεφαλή υπάρχουν τα γράμματα ΛΑΡΙ. Ένα εξαιρετικά σπάνιο

185 Franke 1970, 85-93.
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τριημιοβόλιο, σύγχρονο με εκείνο που φέρει στον οπισθότυπο τον Ασκληπιό, είναι το νόμισμα της

εικόνας  [Δ.  7].  Το  νόμισμα  ανήκει  σε   ιδιωτική  νομισματική  συλλογή.  Στο  έμπροσθεν  μέρος

απεικονίζεται ιππέας με άλογο σε καλπασμό προς τα αριστερά, ενώ στον πίσω η νύμφη Λάρισα

καθιστή σε καρέκλα προς τα δεξιά.

 Το εικονογραφικό θέμα των οβολών αυτής της περιόδου, μοιάζει εξαιρετικά με εκείνο των

οβολών των πρώτων ομοσπονδιακών νομισμάτων, καθώς απεικονίζεται σε αυτούς η νύμφη Λάρισα

να κάνει διάφορες καθημερινές δραστηριότητες. Υπάρχει όμως ένα νόμισμα, ένας οβολός ο οποίος

σύμφωνα με το εικονογραφικό του θέμα θα έπρεπε να χρονολογείται 80 περίπου χρόνια πριν186.

Πρόκειται για το νόμισμα της εικόνας [Δ. 8]. Όταν χρονολογήθηκε για πρώτη φορά, τοποθετήθηκε

στο πρώτο τέταρτο του 5 ου αιώνα π.Χ., εκεί όπου ταξινομούνται χρονολογικά και τα νομίσματα

που φέρουν την κεφαλή του Ιάσονα, ή το σανδάλι του. Όμως, με μια πιο προσεκτική ματιά, και

παρατηρώντας το τεχνοτροπικό στύλ σχεδιασμού της κεφαλής του Ιάσονα και συγκρίνοντάς το με

την κεφαλή του Ερμή από την Αίνο στης Θράκης (εικόνα 6), γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν πολλά

κοινά στοιχεία, όπως ο τρόπος σχεδιασμού του ματιού. Το νόμισμα της Αίνου χρονολογείται στο

ύστερο δεύτερο τέταρτο  του  5ου αιώνα π.Χ.,  με  αποτέλεσμα  και  το  νόμισμα της  Λάρισας  να

τοποθετείται χρονολογικά γύρω στο 440 - 430 π.Χ. Όσον αφορά τον οπισθότυπο, τα πράγματα

είναι ακόμη πιο περίπλοκα. Υπάρχει καταρχάς ένα κηρύκειο προς τα δεξιά και τα γράμματα ΛΑΡ,

τριγύρω  από  ένα  περίεργο  σύμβολο  -  αντικείμενο.  Αυτό  αρχικά  ερμηνεύτηκε  ως  μια  περόνη

Ετρουσκικού τύπου. Κάτι τέτοιο ανακαλύφθηκε στην πορεία ότι δεν μπορεί να ισχύει καθώς οι

άκρες  του αντικειμένου απολήγουν συμμετρικά.  Η επικρατούσα άποψη είναι  ότι  πρόκειται  για

πέτασο που απεικονίζεται κατ´ενώπιον και όχι σε προφίλ ως συνήθως. Το εικονογραφικό θέμα των

οβολών της σειράς που ακολουθούν ασχολείται κυρίως με τη νύμφη Λάρισα με εξαίρεση μια κοπή

που απεικονίζει τον Ασκληπιό [Δ. 9]. Συγκεκριμένα στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται ένα άλογο

να βηματίζει καμαρωτό προς τα δεξιά. Το θέμα αυτό αντικατοπτρίζεται σε όλους τους οβολούς της

σειράς, είτε προς τα αριστερά, είτε προς τα δεξιά. Η διαφορά εδώ είναι ότι το άλογο περιβάλλεται

από  σύμβολα.  Άνωθέν  του  υπάρχει  ακτινωτό  αστέρι  και  κάτωθεν  φυτικός  διάκοσμος.  Όλη  η

παράσταση του οπισθότυπου βρίσκεται σε ένα αβαθές έγκοιλο τετράγωνο, στην κορυφή του οποίου

υπάρχουν  τα  γράμματα  ΛΑΡΙ.  Κάτωθεν,  στο  αριστερό  μέρος  απεικονίζεται  ο  Ασκληπιός  να

στέκεται προς τα δεξιά. Έχει γενειάδα και φορά ποδήρη χιτώνα. Στηρίζεται σε μακριά βακτηρία,

την οποία κρατά με το αριστερό του χέρι. Στο δεξί κρατά φιάλη με την οποία ταΐζει φίδι το οποίο

βρίσκεται δεξιά του και είναι κουλουριασμένο μέσα σε καλάμια προς τα δεξιά. Οι δύο οβολοί που

186  Nomos, Zurich, Auction 4, 10 May 2011, 66, αρ. 1119.
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ακολουθούν απεικονίζουν τη νύμφη Λάρισα στον οπισθότυπο. Συγκεκριμένα στην εικόνα [Δ. 10],

η νύμφη Λάρισα στέκεται προς δεξιά. Έχει σηκωμένο το αριστερό της πόδι σε οξεία γωνία και το

στερεώνει, προσπαθώντας να δέσει το αριστερό υπόδυμά της, στην κορυφή του γράμματος Ρ. Στο

δεξί μέρος υπάρχει υδρία. Η φιγούρα της νύμφης περιβάλλεται από τα γράμματα Λ-Α-Ρ-Ι. (το ΡΙ

αντεστραμμένο). Στην εικόνα [Δ. 11], Η νύμφη Λάρισα βηματίζει προς αριστερά. Το αριστερό της

χέρι είναι στη μέση της και με το δεξί ανυψωμένο χτυπά μπάλα που βρίσκεται στο χώρο μπροστά

της.  Όλη  η  απεικόνιση  περιβάλλεται  από  τα  γράμματα  Λ-Α-Ρ-Ι.  Και  στα  δύο  νομίσματα,  το

αυστηρό μοτίβο του οπισθότυπου αρχίζει και απαλείφεται. 

Οι πρώτες δραχμές που φέρουν τη νύμφη Λάρισα σε προφίλ (ανάλυση και χρονολόγηση).

Από το 420 π.Χ. ξεκινούν να κυκλοφορούν δραχμές, ο οπισθότυπος των οποίων βρίσκεται

ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική απαλοιφή του έγκοιλου τετραγώνου187. Παραδείγματα αποτελούν

οι  εικόνες [Δ.  12] και  [Δ.  13].  Οι  δραχμές αυτές,  όπως και  οι  περισσότερες που φέρουν στην

απεικόνισής του το θέμα των ταυροκαθαψίων, δεν ξεπερνούν τα 6 γραμμάρια. Τα γράμματα και

στα δύο νομίσματα που περιτριγυρίζουν το καλπάζων άλογο, είναι ΛΑΡΙ-ΣΑΙΑ. Την ίδια περίοδο,

παράλληλα με την κοπή των αυτών των μεταβατικών κοπών, κόβονται και νομίσματα, τα οποία

στον  εμπροσθότυπο  φέρουν  την  κεφαλή  την  νύμφης  Λάρισας  σε  προφίλ188.  Στον  οπισθότυπο

διατηρούν ακόμη το έγκοιλο τετράγωνο το οποίο μέχρι το 400 π.Χ. εξαφανίζεται. Οι αργυρές αυτές

δραχμές  με  την  κεφαλή  της  νύμφης  σε  προφίλ  και  οι  δραχμές  με  τη  σκηνή  ταυροκαθαψίων

κυκλοφορούσαν παράλληλα189. Το καλύτερο ίσως παράδειγμα των κοπών αυτών, είναι της εικόνας

[Ε.  1].  Στο  έμπροσθεν μέρος  του νομίσματος  απεικονίζεται  η  κεφαλή της  νύμφης  Λάρισας σε

προφίλ.  Τα  μαλλιά  της  είναι  μαζεμένα  σε  απλό  σάκο.  Στο  πίσω  μέρος  απεικονίζεται  νεαρός

Θεσσαλός  (αγένειος)  με  πέτασο  και  χλαμύδα  στέκεται  προς  τα  δεξιά.  Ακινητοποιεί  άλογο  με

χαλινάρι που ορμά προς τα δεξιά. Γύρω από τις μορφές αυτές υπάρχουν τα γράμματα ΛΑΡΙ-ΣΑΙ-Α.

Όλα βρίσκονται μέσα σε αβαθές έγκοιλο τετράγωνο. Υπάρχουν και μερικές κοπές, όπως αυτή στην

εικόνα [Ε. 2], όπου στον οπισθότυπο η απεικόνιση του αλόγου γίνεται μέσα σε πλήρες έγκοιλο

τετράγωνο. Οι δραχμές αυτές χρονολογούνται από το 420 έως το 415 π.Χ. Την ίδια περίοδο όμως

κυκλοφορούν  και  νομίσματα  που  το  έγκοιλο  τετράγωνο  του  οπισθότυπου  φθίνει  σταδιακά.

Παράδειγμα αποτελεί η δραχμή της εικόνας [Ε. 3].  Περίπου από το 410 π.Χ. και μετά τα αβαθές

187 Franke 1973, 85-93. 
188 Μartin 1985, 38.
189 Hermann 1924-1925, 37.
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έγκοιλο τετράγωνο χάνεται και το πέταλο του νομίσματος είναι επίπεδο. Παραδείγματα αυτών των

νομισματικών  κοπών  αποτελούν  οι  εικόνες  [Ε.  4],  [Ε.  4α],  [Ε.  4β].  Οι  δραχμές  αυτές

χρονολογούνται το διάστημα από το 410 έως το 400 π.Χ.190 Η νύμφη Λάρισα απεικονίζεται στο

έμπροσθεν μέρος πάντα σε προφίλ, ενώ στον οπισθότυπο τα γράμματα που περιτρυγυρίζουν το

καλπάζων άλογο είναι ΛΑΡΙΣΑΙΑ, σε διαφορετική κάθε φορά ταξινόμηση.

Τέλος, στις ύστερες ομοσπονδιακές δραχμές, στο έμπροσθεν μέρος, ο δαμαστής του ζώου

είναι υπερβολικά σκυμμένος.  Συγκεκριμένα στην εικόνα [Ε. 5], ο Θεσσαλός βηματίζει  προς τα

δεξιά. Έχει πέτασο πάνω από τους ώμους και χλαμύδα δεμένη από το λαιμό. Κρατά ταινία πάνω

από το μέτωπο του ταύρου, που ορμά προς τα δεξιά. Στο κάτω μέρος ορίζεται η γραμμή εδάφους.

Ενώ στο πίσω μέρος απεικονίζεται άλογο να καλπάζει προς τα δεξιά, με το χαλινάρι να περνά πίσω

από το λαιμό του.  Γύρω από το άλογο στο χώρο υπάρχουν τα γράμματα ΛΑΡΙ-ΣΑΙ (εν μέρει

ανεστραμμένο). Στη χρονολογική αυτή σειρά τοποθετείται και ένα τριημιοβόλιο, βάρους μόλις 0,

99 γραμμαρίων [Ε. 6]. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό νόμισμα πολύ μακρυά από τα συνηθισμένα

νομίσματα της Λάρισας, ως προς το εικονογραφικό πλαίσιο. Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται σε

κατ´ ενώπιον στάση ένας ποτάμιος θεός. Μάλλον πρόκειται για τον Πηνειό191. Στον οπισθότυπο,

στις άκρες δεξιά και αριστερά υπάρχουν τα γράμματα Λ-Α, ενώ στο κέντρο απεικονίζεται η νύμφη

Λάρισα σε προφίλ στάση προς τα δεξιά. Τα μαλλιά της είναι δεμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Όλα βρίσκονται σε αβαθές έγκοιλο τετράγωνο. 

Οι  δραχμές  με  την  νύμφη  Λάρισα σε  κατενώπιον  μορφή  και  η  κατάταξή  τους  σε  ομάδες  και

σειρές192.

Οι πρώιμες κοπές (Early Facing Drachms)

Από το 400 π.Χ. και εξής193 αρχίζουν να κόβονται αργυρά νομίσματα με την κεφαλή της

νύμφης Λάρισας στον εμπροσθότυπο να είναι στραμμένο άλλοτε κατά 3/4 προς τα δεξιά και άλλοτε

προς τα αριστερά194. Η Lorber ορίζει ως terminus ante quem αυτών των πρώιμων μετωπικών κοπών

190 Hermann 1924-1925, 38. 
191 Nomos, Zurich, Auction 4, 10 May 2011, 63, αρ. 1121.
192 Η τυπολογία των νομισμάτων και ο χωρισμός τους έγινε με βάση την Lorber, όπως παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα

http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/ (ανακτήθηκε 16.11.2016).
193 Ο Hermann (1924-1925, 50) χρονολογεί την αυγή αυτής της νομισματοκοπίας το 395 π.Χ.
194 Martin 1983, 1. 
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το 370 π.Χ.195 Το θέμα των ταυροκαθαψίων μετά το 400 περίπου αρχίζει να απομακρύνεται από το

προσκήνιο.  Ο Hermann χωρίζει τις κοπές αυτές με την κεφαλή της νύμφης που είναι στραμμένη

κατά  3/4  σε  δύο  μεγάλες  κατηγορίες196.  Στις  πρώιμες  (Early)  και  στις  μεσαίες  (Middle).

Συγκεκριμένα, κατηγοριοποιεί ακόμη πιο λεπτομερώς τις δραχμές των δύο αυτών κατηγοριών σε

Ομάδες (Group) για τις  πρώιμες κοπές και σε Σειρές (Series) για τις  μεσαίες197.  Υπάρχουν και

ύστερες κοπές στις οποίες απεικονίζεται η νύμφη Λάρισα κατ´ ενώπιον, με τις οποίες ασχολήθηκε

και τις χώρησε σε ομάδες η Catherine C. Lorber198. Οι δραχμές αυτές χωρίζονται επίσης σε φάσεις

και σειρές.

Πιθανολογείται  ότι  η  πρώιμη νομισματοκοπεία της  Λάρισας με την ομώνυμη νύμφη σε

κατενώπιον απεικόνιση, συσχετίζεται τόσο με τον πόλεμο της Λάρισας εναντίον του Λυκόφρονα

των Φερών199, όσο και με την διάλυση της θεσσαλικής ομοσπονδίας το 404 π.Χ. Οι πρώιμες κοπές

(Early Facing Drachms) χωρίζονται σε επτά ομάδες200.  Μεταξύ των κοπών αυτών, εντοπίζονται

στυλιστικά διαλείμματα ανάμεσα στα νομίσματα,  κάτι  που οφείλεται  μάλλον σε περιστασιακές

διακοπές  για μικρό χρονικό διάστημα του νομισματοκοπείου.  Πανθομολογούμενο είναι,  πως οι

κοπές με την νύμφη Λάρισα σε κατ´ ενώπιον απεικόνιση, αποτελεί μια προσπάθεια αντιγραφής της

νύμφης Αρέθουσας του χαράκτη Κίμωνα από τις  Συρακούσες  (εικόνα 7)201.  Αναμφισβήτητα οι

πρώιμες κοπές (405/4 - 380), δεν είναι απόλυτα μιμητικές της Κιμώνιας νύμφης. Οι χαράκτες των

κοπών αυτών  αντιμετωπίζουν  μια  νέα  πρόκληση  να  απεικονίσουν  την  κεφαλή  της  νύμφης  με

ζωντάνια και γλαφυρότητα, παραμελώντας κάπως τον οπισθότυπο, ο οποίος κοσμείται απλά με ένα

άλογο που είτε βόσκει είτε περπατά ανέμελο.

Η  επιμέρους  υποκατηγορία  των  ομάδων  είναι  ο  τύπος  κεφαλής  της  νύμφης  που

απεικονίζεται κάθε φορά. Συγκεκριμένα στην Ομάδα Ι, συγκαταλέγονται ο τύπος κεφαλής 1 μαζί

με τις  παραλλαγές  του,  αλλά και  ο  τύπος 2.  Στην εικόνα [ΣΤ.  1],  απεικονίζεται  η κέφαλή της

νύμφης Λάρισας στο έμπροσθεν μέρος του νομίσματος, να φορά περιδέραιο και ταινία στα μαλλιά.

Στον οπισθότυπο, άλογο τριποδίζει προς τα δεξιά, έχοντας το κεφάλι γυρισμένο προς τα πίσω. Εδώ

η  κεφαλή  της  νύμφης  είναι  στον  τύπο  1.  οι  εικόνες  [ΣΤ.  1α],  [ΣΤ.  1β],  [ΣΤ.  1γ],  αποτελούν

νομισματικές παραλλαγές τις εικόνας [ΣΤ. 1], όχι ως προς τον τύπο κεφαλής, αλλά ως προς το

εικονογραφικό θέμα του οπισθότυπου. Στην πρώτη παραλλαγή το άλογο καλπάζει προς τα δεξιά.

195 Lorber 2009, 127.
196 Hermann 1924-1925, 50. 
197 Hermann 1924-1925, 41-59. 
198 Lorber 2015, 117-124. 
199 Βλ. Westlake 1935, 47-66.
200 Lorber 2000, 7-12. 
201 Βλ. Erhart 1979, 181-187 και 241-243. 
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Το ζώο φαντάζει να αιωρείται στο πεδίο χωρίς να υπάρχει γραμμή εδάφους. Στη δεύτερη το άλογο

βόσκει προς τα αριστερά και άνωθέν του υπάρχουν τα γράμματα ΛΑΡΙ, ενώ στην τρίτη, το ίδιο

θέμα αλλά υπάρχουν τα γράμματα ΛΑΡΙΣΑΙ. Στον τύπος κεφαλής 2 που υπάρχει στην ομάδα Ι, δεν

συναντάται  κάποια  παραλλαγή  στον  οπισθότυπο.  Αντιπροσωπευτικό  παράδειγμα  αποτελεί  το

νόμισμα της  εικόνας [ΣΤ.  2].  στο έμπροσθεν μέρος απεικονίζεται  κεφαλή της  νύμφης Λάρισας

κατενώπιον,  στραμμένη ελαφρώς προς τα αριστερά. Φορά πολυτελές περιδέραιο και διακριτική

ταινία στα μαλλιά. Στο πίσω μέρος, άλογο βόσκει προς τα αριστερά. Κάτω από τη μύτη του ζώου

υπάρχει βλάστηση. Υπάρχει γραμμή του εδάφους και άνωθεν του ζώου τα γράμματα ΛΑΡΙΣΑ.

Στην Ομάδα ΙΙ ανήκουν οι τύποι κεφαλής 3 και 4 που συναντώνται με μια παραλλαγή στον

οπισθότυπο. Το εικονογραφικό θέμα του οπισθότυπου όλων των νομισμάτων των πρώιμων κοπών

(Early Facing Drachms), αντιπροσωπεύεται από άλογο το οποίο βόσκει σε όλες τις περιπτώσεις,

είτε  δεξιά,  είτε  αριστερά.  Αυτό που αλλάζει  κυρίως  σε  κάθε  περίπτωση είναι  η  επιγραφή που

συνοδεύει το ζώο. Πολλά νομίσματα της ομάδας ΙΙ έχουν αμαυρωθεί από διπλά χτυπήματα των

μητρών, κυρίως στον οπισθότυπο. Η εντύπωση είναι ότι το νομισματοκοπείο της Λάρισας έχασε

πολλούς  από  τους  έμπειρους  χαράκτες  του,  εξαιτίας  πολιτικών  διαμαχών,  με  αποτέλεσμα  τη

συγκλονιστική καλλιτεχνική πτώση από τα συνήθη υψηλά πρότυπα. Τα νομίσματα των εικόνων [Ζ.

1] και [Ζ. 1α], ανήκουν στον τύπο κεφαλής 3, με την δεύτερη εικόνα να αποτελεί παραλλαγή του

οπισθότυπου  της  πρώτης.  Η  κεφαλή  της  νύμφης  και  στις  δύο  περιπτώσεις,  θα  μπορούσε  να

χαρακτηριστεί κάπως άκομψη, ειδικά στην δεύτερη εικόνα. Δεν δίνεται σχεδόν καθόλου έμφαση

στην κόμη, ενώ η μύτη και τα χείλη είναι πρόχειρα σχεδιασμένα. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί η

εικόνα [Ζ. 2], όπου η κεφαλή της νύμφης είναι ιδιαιτέρως επιμελημένη. Τα μαλλιά είναι πλούσια

και  σγουρά.  Η μύτη  και  τα  χείλη  επιμελώς  σχεδιασμένα  και  τα  μάτια  ιδιαιτέρως  εκφραστικά.

Πρόκειται για τον τύπο κεφαλής 4. στο πίσω μέρος το άλογο  βόσκει προς τα αριστερά. Άνωθεν

υπάρχουν τα  γράμματα  ΛΑΡΙΣΑΙ.   Κάτωθεν  υπάρχει  γραμμή  του  εδάφους.  Η εικόνα  [Ζ.  2α],

αποτελεί παραλλαγή της εικόνας [Ζ. 2], ως προς τον οπισθότυπο, καθώς εδώ το άλογο βόσκει προς

τα δεξιά και άνωθεν υπάρχει η επιγραφή ΛΑΡΙ. Αν συγκριθούν οι δύο κεφαλές τις νύμφης, αμέσως

γίνεται αντιληπτό το πόσο πολύ η παραλλαγή στερείται από στυλιστική κομψότητα. 

Στην Ομάδα ΙΙΙ, συναντούμε για πρώτη φορά την υπογραφή χαράκτη επάνω σε νομίσματα.

Ο χαράκτης αυτός λέγεται ΣΙΜΟΣ202. Η υπογραφή του βρίσκεται πάνω από την κεφαλή της νύμφης

στο έμπροσθεν μέρος του νομίσματος. Σε ένα και μοναδικό νόμισμα, η υπογραφή βρίσκεται στον

οπισθότυπο του νομίσματος  [Η.  4α].  Μπορεί  να  παρατηρήσει  κανείς  μια  ραγδαία  αύξηση των

202 Hills 1906, 93-97.
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δεξιοτήτων  του  στην  απόδοση  της  κεφαλής  της  νύμφης.  Χαράσσει  και  υπογράφει  μερικά

νομίσματα και από την Ομάδα ΙV, τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια. Όσον αφορά τα νομίσματα

τις  Ομάδας  ΙΙΙ,  ο  χαράκτης  Σίμος,  ανέπτυξε  έναν  αξιομνημόνευτο  οπισθότυπο,  στον  οποίο

απεικονίζεται  ένα  χαλιναγωγημένο άλογο,  το οποίο είναι  σκυμμένο και  βόσκει.  Ο Σίμος,  στην

χάραξη της κεφαλής της νύμφης στον οπισθότυπο, συχνά συνοδευόμενης από ειδικά γνωρίσματα,

έδωσε έναν αέρα θηλυκότητας,. 

Η Ομάδα ΙΙΙ, έχει δεκατρείς διαφορετικούς τύπους κεφαλής της νύμφης (Τύπος Κεφαλής 5

έως 17) με πλήθος παραλλαγών. Το σχήμα της κεφαλής της νύμφης στους τύπους 5 και 6 είναι

εντυπωσιακά ωοειδές. Συγκεκριμένα, όπως παρατηρείται στην εικόνες [Η. 2], [Η. 1], η  νύμφη έχει

μια μεγάλη μύτη και έντονα σαρκώδη χείλη, ενώ το βλέμμα της κάπως σκυθρωπό. Ο οπισθότυπος

και στις δύο εικόνες είναι ο ίδιος. Απεικονίζεται άλογο να βόσκει προς τα δεξιά και άνωθεν του

ζώου να υπάρχουν τα γράμματα ΛΑΡΙ. Το ίδιο μοτίβο οπισθότυπου, συνεχίζεται μέχρι και τον τύπο

κεφαλής  12.  Στους  τύπους  κεφαλής  7  και  8  ([Η.  3],  [  Η.  4  ]  και  [Η.  4α])  αντίστοιχα,  τα

χαρακτηριστικά  του  προσώπου είναι  κάπως  άκομψα και  σε  καμία  περίπτωση  δε  θυμίζουν  μια

όμορφη,  γεμάτη  θηλυκότητα,  νύμφη!  Ανάμεσα  στις  κοπές  αυτές  ξεχωρίζει  εκείνη  της  εικόνας

[Η. 4α], καθώς το νόμισμα είναι υπογεγραμμένο από τον χαράκτη ΣΙΜΟ. 

O Hermann συνέδεσε αυτά τα νομίσματα με τον Τύραννο της Λάρισας Σίμο και υποστήριζε

πως τα συγκεκριμένα νομίσματα κόπηκαν στο όνομα αυτού του τυράννου που ήταν στην εξουσία

από το 353-344 π.Χ.  Ένα χρόνο αργότερα εκδιώχθηκε από τον Φίλιππο ΙΙ και το γεγονός αυτό

σύμφωνα με το Hermann, σηματοδότησε και το τέλος της αργυρής νομισματικής παραγωγής των

Λαρισαίων203.   Το σίγουρο είναι πως όντως ο Φίλιππος ΙΙ απέλασε τον Σίμο από το θρόνο της

εξουσίας, καθώς και τον διαδόχους του Αλευάδες204. O Αριστοτέλης στην  Πολιτεία  αναφέρει τον

Σίμο  να  έχει  λάβει  μέρος  σε  ένα  περιστατικό  που  διενεργήθηκε  στη  Λάρισα,  το  οποίο

παρουσιάζεται “συμπιεσμένα”, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες και την ακριβή ημερομηνία που

έλαβε χώρα205.  Ο Διόδωρος Σικελιώτης με σαφήνεια αναφέρει την ημερομηνία που ο Φίλιππος

εκδίωξε τους τυράννους από την Θεσσαλία, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα πόλεων206.

Σίγουρα μια από αυτές ήταν οι Φεραί, η άλλη όμως είναι η Λάρισα ή οι Παγασαί; Συνοψίζοντας,

και σύμφωνα με τον Μartin, ο οποίος είναι αντίθετος με τα πιστεύω του Hermann, ο Σίμος υπήρξε

ένας  ευγενής πλούσιος Λαρισαίος,  ο  οποίος  παρέδωσε την κυριαρχία της Λάρισας οικειοθελώς

στον Φίλιππο ΙΙ, το 350 π.Χ., όπως λέει χαρακτηρίστηκα ο Δημοσθένης, σε μια προσπάθεια να

203 Hermann 1925, 41-63.
204 Westlake 1935, 190-191.
205 Αριστοτέλης, Πολιτεία 1306α25-30.
206 Διόδωρος 16.69.8
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εκδιώξει τους τυράννους των Φερών207. Αν σ' αυτές τις συνθήκες ο Δημοσθένης εννοούσε με τη

φράση "αφήνοντας τη Θεσσαλία στα χέρια του Φιλίππου" την αναδιοργάνωση των θεσσαλικών

τετραρχιών το 344 π.Χ., ένα σχέδιο το οποίο ο Σίμος μπορούσε να είχε βοηθήσει το Φίλιππο στο να

το  πραγματοποιήσει,  η  απώλεια  όμως  της  εύνοιας  μεταξύ  τους  μπορούσε  να  σημαίνει  πως  ο

Φίλιππος  πρόδωσε  τις  ελπίδες  του  Σίμου  όταν  δεν  τον  έκανε  Τέτραρχο  και  όχι  ότι  ο  Σίμος

εκδιώχθηκε  από  τη  Λάρισα.  Δυστυχώς,  όταν  ο  Φίλιππος  ΙΙ  εξουσίαζε  πλέον  στα  θεσσαλικά

δρώμενα, ο Σίμος έχασε κάθε εύνοια του Μακεδόνα βασιλέα. Η ακριβής ημερομηνία που συνέβη

αυτό, ή ακόμη και οι συνέπειες που επήλθαν είναι εντελώς άγνωστα. Το σίγουρο είναι πως ο Σίμος

δε θα μπορούσε να είναι τύραννος το διάστημα που υποστηρίζει ο Hermann (353-344/3), αλλά την

περίοδο  345-344  που  ο  Φίλιππος  ΙΙ  απουσίαζε  από  τη  Θεσσαλία  καθώς  πολεμούσε  τους

Ιλλυριούς208. 

Όσον αφορά  τον οπισθότυπο του νομίσματος που φέρει την επιγραφή ΣΙΜΟ, απεικονίζεται

άλογο να βόσκει προς τα δεξιά. Μπροστά από το κεφάλι του αλόγου υπάρχει θύρσος. Κάτω από τα

πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους. Το ένα από τα δύο πίσω πόδια ξεκινά (λανθασμένα) από την

κοιλία.  Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  επιγραφή  κάτω  από  τη  γραμμή  του  εδάφους.  Η  επιγραφή

αναφέρει το όνομα του χαράκτη Σίμου, ή του τυράννου της Λάρισας; Μάλλον πρόκειται για το

όνομα του χαράκτη καθώς τα νομίσματα αυτά χρονολογούνται περίπου 50 χρόνια πριν εμπλακεί ο

τύραννος Σίμος στην εξουσία. Το γράμμα Σ είναι ιδιαίτερο καθώς από αυτό εκτείνεται γραμμή προς

τα αριστερά μέχρι την άκρη του νομίσματος. Υπογεγραμμένο νόμισμα από τον ίδιο χαράκτη αυτή

τη φορά όμως στο έμπροσθεν μέρος του νομίσματος, είναι εκείνο της εικόνας [Η. 5]. Τα νομίσματα

που έχουν χαραχθεί από τον ΣΙΜΟ δεν φημίζονται για την κομψότητα και θηλυκότητα που εκπνέει

το πρόσωπο της νύμφης. Έχουν αδρά χαρακτηριστικά, όπως έντονα μεγάλη μύτη, απλανές βλέμμα

και λιτή κόμη. Όλα τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικά που ο τύπος κεφαλής 10 της εικόνας [Η. 6],

δεν διαθέτει. Πρόκειται για ένα δραματικό πορτραίτο της νύμφης Λάρισας. Είναι ένα ανυπόγραφο

έργο που δεν είναι σε καμία περίπτωση έργο του χαράκτη Σίμου. Ο τύπος κεφαλής 11 [Η. 7] της

νύμφης, με μια πιο προσεκτική ματιά θυμίζει τους τύπους κεφαλής 5 και 6. Και οι τρεις έχουν ένα

περίεργα ωοειδές σχήμα, με την διαφορά ότι ο τύπος κεφαλής 11 έχει πιο στενή μύτη και όχι τόσο

εκφραστικά μάτια.  

Ο τύπος κεφαλής που ακολουθεί  είναι  διαφορετικός  από τους άλλους.  Το πρόσωπο της

νύμφης είναι σφαιρικό, τα μαλλιά πούσια και ανέμελα, ενώ το βλέμμα της κάπως μελαγχολικό.

207 Martin 1983, 16.
208 Αριστοτέλης, Πολιτεία 1306α26 και για τον πόλεμο του Φιλίππου ΙΙ με τους Ιλλυριούς βλ. Cawkwell 1963, 126-

127.
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Πρόκειται  για  τον  τύπο  κεφαλής  12  [Η.  8],  [Η.  8α].  Τα  δύο  αυτά  νομίσματα  είναι  επίσης

υπογεγραμμένα από τον χαράκτη Σίμο. Η υπογραφή βρίσκεται στον εμπροσθότυπο πάνω από την

κεφαλή της νύμφης, η οποία έχει όμως υποστεί μερική διάβρωση. Στο πίσω μέρος της εικόνας [ Η.

8Α ], για πρώτη φορά το άλογο απεικονίζεται να λυγίζει ελαφρώς το μπροστινό πόδι. Το ίδιο μοτίβο

με το λυγισμένο πόδι, εμφανίζεται μέχρι και τον τύπο κεφαλής 16. Στις εικόνες [Η. 9] και [Η. 9Α],

απεικονίζεται ο τύπος κεφαλής 13. Η κόμη στα δύο παραδείγματα είναι εντελώς διαφορετική, όμως

ο σχεδιασμός του μετώπου, του βλέμματος, της μύτης και των χειλιών είναι πανομοιότυπος. Για

πρώτη φορά, στον συγκεκριμένο τύπο κεφαλής η νύμφη απεικονίζεται να φορά πολυτελές ενώτιο,

μία λεπτομέρεια που απαντά γενικά σε ελάχιστα παραδείγματα. Συγκεκριμένα, εκτός των δύο που

προαναφέρθηκαν, η νύμφη Λάρισα σε κατ´ ενώπιον απεικόνιση φορά ενώτιο μόνο στις ύστερες

κοπές (Late Facing Drachms), και μάλιστα μόνο σε όσες χρησιμοποιούν τον τύπο κεφαλής 1 της

Σειράς 1. Αντίθετα, το ενώτιο κοσμεί την κεφαλή της νύμφης με μεγάλη συχνότητα στις προφίλ

απεικονίσεις και ιδιαίτερα σε εκείνες που χρονολογούνται το πρώτο τέταρτο του 4ου αιώνα π. Χ

που θα αναλυθούν στη συνέχεια.

Όπως είδαμε σε άλλες απεικονίσεις της νύμφης σε μικρότερες υποδιαιρέσεις της δραχμής

και συγκεκριμένα σε οβολούς στο 3ο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ., αυτή παρουσιάζεται μεταξύ

άλλων να παίζει με μία μπάλα. Σύμφωνα με την Lorber, στον τύπο κεφαλής 14 [Η. 10], έχουμε μια

τέτοια  παρεμφερή  δραστηριότητα209.  Η  νύμφη  στον  συγκεκριμένο  τύπο  απεικονίζεται  να  έχει

υπερυψωμένο τον ώμο, σαν να έχει αποτυπωθεί την στιγμή ακριβώς που προσπαθεί να πετάξει ή να

πιάσει μια μπάλα. Ο οπισθοτυπος είναι στο συνηθισμένο μοτίβο, μόνο που αυτή τη φορά όπως και

στην εικόνα [Η.  9α],  η  επιγραφή βρίσκεται  κάτω από την γραμμή του εδάφους.  Συγκεκριμένα

απεικονίζεται το άλογο να βόσκει προς τα δεξιά, όντας αρκετά σκυμμένο προς τα εμπρός.  Κάτω

από την κοιλία του αλόγου υπάρχουν δύο γράμματα ΑΙ. Ο τύπος κεφαλής 15 που ακολουθεί, είναι

ιδιαιτέρως σπάνιος [Η . 11]. Η κεφαλή της νύμφης Λάρισας είναι στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά.

Φορά διακριτική ταινία στα μαλλιά και περιδέραιο στο λαιμό. Τα μαλλιά δεν είναι πλούσια, αλλά

χαρακτηρίζεται  από  ιδιαίτερα  εκφραστικά  χαρακτηριστικά  προσώπου.  Η  φιγούρα  της  νύμφης

βρίσκεται στο κέντρο του πετάλου. Πρόκειται για ένα νομισματικό πορτραίτο της νύμφης Λάρισας

με έντονο ανάγλυφο.

Στον τύπο κεφαλής 16, η κεφαλή της νύμφης έχει πολύ έντονα χαρακτηριστικά. Μεγάλα

εκφραστικά  μάτια,  μεγάλη  μύτη,  πλούσια  σγουρά  μαλλιά  και  αρκετά  μεγάλο  πρόσωπο.  Το

ιδιαίτερο εδώ [Η. 12], είναι ότι η νύμφη για πρώτη φορά πλαισιώνεται από δελφίνια, δύο στον

209 H πληροφορία ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα της Lorber στις 18/10/2016.  
www.lightfigures.com/numismat/larissa/catalogues.php?cat=2&gr=3&pg=3  .
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αριθμό και  βρίσκονται  εκατέρωθεν του προσώπου της.   Τα δελφίνια αυτά προστέθηκαν για να

θυμίζουν και να παραπέμπουν στις εξέχουσες νομισματικές δημιουργίες του χαράκτη Κίμωνα από

τις Συρακούσες210. Τέλος ο τελευταίος κατά σειρά τύπος κεφαλής στην Ομάδα ΙΙ είναι ο 17 [Η. 13],

[Η. 13Α]. Ο συγκεκριμένος τύπος δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Η μόνη

ιδιαιτερότητά του είναι ότι το περιδέραιο που φορά η νύμφη στο λαιμό απολήγει στο κέντρο σε ένα

μαργαριτάρι. Ο οπισθότυπος απεικονίζει ένα άλογο να βόσκει προς τα δεξιά και άνωθεν του ζώου,

υπάρχουν τα γράμματα ΛΑΡΙΣΑΙ και ΛΑΡΙΣ αντίστοιχα.  

Μεταξύ των Ομάδων ΙΙΙ και IV υπάρχουν κοπές που συντελούν στο ομαλό πέρασμα από

την μια ομάδα στην άλλη. Το μοτίβο του οπισθότυπου της Ομάδας ΙΙΙ συνεχίζεται και στην Ομάδα

ΙV. Απεικονίζεται το άλογο να βόσκει, είτε με λυγισμένο ελαφρώς το μπροστινό πόδι [Θ. 1], είτε

όχι, πάντοτε όμως με φορά προς τα δεξιά. Και φυσικά όπως και στην Ομάδα ΙΙΙ έτσι και στην ΙV,

κάθε φορά που το πόδι είναι ελαφρώς λυγισμένο η επιγραφή βρίσκεται κάτω από την γραμμή του

εδάφους και τα γράμματα είναι πάντοτε ΛΑΡΙΣΑΙ. Στην ομάδα αυτή ανήκουν και νομίσματα που

φέρουν  την  υπογραφή  του  χαράκτη  Σίμου.  Συγκεκριμένα,  στην  εικόνα  [Θ.  1α],  ο  χαράκτης

υπογράφει στον οπισθότυπο του νομίσματος. Το συγκεκριμένο νόμισμα ανήκει στην τύπο κεφαλής

18.  Η  συνολική  εντύπωση  που  δίνει  το  νόμισμα  είναι  λιγότερο  εκλεπτυσμένη,  καθώς  τα

χαρακτηριστικά του προσώπου είναι ιδιαιτέρως έντονα, μεγάλα και άκομψα. Η μεγάλη μύτη και το

χαμηλωμένο καταθλιπτικό βλέμμα, είναι δύο από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ακολουθούν

το χαράκτη Σίμο και στα νομίσματα της Ομάδας ΙV. Στην εικόνα [Θ. 2], απεικονίζεται η νύμφη

Λάρισα να έχει ένα ευρύ πρόσωπο, με χαμηλό μέτωπο, ενώ η κόμη φαντάζει να βρίσκεται μέσα σε

ένα τετράγωνο πλαίσιο χάραξης. Τα μάτια δεν είναι ιδιαίτερα εκφραστικά, και το περιδέραιο που

φέρει στο λαιμό είναι απλό. Τα περιθώρια διαχωρισμού μεταξύ των τύπων κεφαλής 20 και 21, θα

έλεγε κανείς ότι είναι ιδιαιτέρως στενά. Τα δύο πρόσωπα μοιάζουν ιδιαίτερα, με αποτέλεσμα να

υπάρχει φόβος μιας λανθασμένης συσχέτισης. Ο τύπος κεφαλής 20 [Θ. 3], μοιάζει με τον τύπο

κεφαλής 19 ως προς τα χαρακτηριστικά του προσώπου, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση τα

μαλλιά είναι μακρύτερα. Αντίθετα, στον τύπο κεφαλής 21, τα μαλλιά είναι πιο κοντά και μάλιστα

φτάνουν μόλις λίγο πιο κάτω από το ύψος του αυτιού. Τα μάτια της νύμφης είναι πιο εκφραστικά

και ίσως ένα αδιόρατο χαμόγελο πλανάται στα χείλη της. Πολλά από τα νομίσματα που φέρουν τον

τύπο κεφαλής 22 έχουν χαραχθεί από το χαράκτη Σίμο. Στην εικόνα [Θ. 5], ο χαράκτης υπογράφει

στο πίσω μέρος του νομίσματος, κάτω από την κοιλιακή χώρα του ζώου. Η κεφαλή της νύμφης

εδώ, όπως και στην παράλληλη εικόνα [Θ. 5α], χαρακτηρίζεται από ένα στενό πρόσωπο, με ογκώδη

210 Βλ. Erhart 1979, 181-187.
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κόμη, η οποία φτάνει μέχρι το ύψος του αυτιού. Το σχήμα κεφαλής αυτό μοιάζει εξαιρετικά και με

τον τύπο κεφαλής 23 [Θ. 6], με την διαφορά να εντοπίζεται κυρίως στα χείλη. Το μοτίβο με τα

δελφίνια  που  είδαμε στην  εικόνα  [Η.  12],  ζωντανεύει  στην  εικόνα  [Θ.  5α].  Αυτή τη  φορά τα

δελφίνια, δημιουργήματα του χαράκτη Σίμου, είναι ανωτέρας ποιότητας, καθώς ξεχωρίζουν τόσο το

κεφάλι τους, όσο και τα πτερύγιά τους. Η υπογραφή του χαράκτη βρίσκεται στο πίσω μέρος του

νομίσματος κάτω από την κοιλία του ζώου.  

Στην Ομάδα V, ανήκει μόνο ένας τύπος κεφαλής (24) και συναντάται σε μια παραλλαγή

στον οπισθότυπο [Ι. 1α]. Στην εικόνα [Ι. 1] απεικονίζεται ο τύπος κεφαλής 24 της νύμφης Λάρισας.

Μοιάζει αρκετά με τον τύπο κεφαλής 23, όμως υπάρχουν αρκετές διαφορές που είναι αρκετές για

διαφοροποίηση και κατάταξη σε ξεχωριστές ομάδες. Ο τύπος κεφαλής 24 έχει εμφανώς μεγάλα

μάτια,  και  τονίζεται  ιδιαιτέρως το κάτω βλέφαρο του ματιού.  Έχει  λεπτότερα μαλλιά και   πιο

στρογγυλεμένη περικοπή του λαιμού. Στα δεξιά υπάρχει μια ευδιάκριτη μπούκλα και το περιδέραιο

απουσιάζει  από τον λαιμό.  Στον οπισθότυπο απεικονίζεται  άλογο να βόσκει  προς τα δεξιά και

άνωθεν  υπάρχουν  τα  γράμματα  ΛΑΡΙΣΑΙ.  Η  παραλλαγή  [Ι.1α],  παρουσιάζει  τα  ίδια

χαρακτηριστικά στο έμπροσθεν μέρος του νομίσματος με την διαφορά ότι το μαλλί δεν σχηματίζει

κάποια ευδιάκριτη και έντονη μπούκλα. Η διαφορά εστιάζεται στον οπισθότυπο. Στην Ομάδα ΙΙΙ

και ΙV όταν στον οπισθότυπο υπήρχε η επιγραφή ΛΑΡΙΣΑΙ κάτω από την γραμμή του εδάφους, το

άλογο είχε ελαφρώς λυγισμένο το μπροστινό του πόδι. Αυτό αλλάζει στην Ομάδα V. Το άλογο εδώ

βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας τεντωμένα όλα του τα πόδια.

Στην Ομάδα VI ανήκουν πέντε διαφορετικοί τύποι κεφαλής (25 έως 29). Χαρακτηριστικό

του τύπου κεφαλής 25 είναι τα ιδιαίτερα μικρά μάτια που έχει η νύμφη Λάρισα τόσο στην εικόνα

[Κ.  1],  όσο  και  στην  παραλλαγή  του  ίδιου  νομισματικού  τύπου  [Κ.  1α].  Μερικοί  μελετητές

υποστηρίζουν ότι η νύμφη στην πρώτη εικόνα φορά σφαιρικό ενώτιο, ενώ κάποιοι άλλοι ότι είναι

μέρος του λοβού από το αυτί. Η διαφορά στις δύο εικόνες εστιάζεται στον οπισθότυπο. Καθώς στην

παραλλαγή υπάρχει η επιγραφή ΛΑΡΙΣ και όχι ΛΑΡΙ. Ο τύπος κεφαλής 26, έχει σχετικά πιο κοντό

μαλλί συγκριτικά με τον τύπο 25. Έχει έντονα χαρακτηριστικά, μεγάλα γουρλωτά μάτια και γενικά

«βαρύ» πρόσωπο. Στον οπισθότυπο, πάνω από το άλογο που βόσκει υπάρχει η επιγραφή ΛΑΡΙΣΑ.

Μέχρι στιγμής αυτή η επιγραφή απεικονιζόταν μόνο στη Ομάδα Ι και συγκεκριμένα στον τύπο

κεφαλής 2 [ΣΤ. 2]. Η επιγραφή αυτή εμφανίζεται στη συνέχεια και στον οπισθότυπο του τύπου

κεφαλής 27 της νύμφης. Η κεφαλή όμως στο έμπροσθεν μέρος του νομίσματος είναι είναι ιδιαίτερη

και παράλληλα καθόλου γοητευτική. Τα ρουθούνια της μύτης είναι έντονα «τραβηγμένα» προς τα

πάνω, τα χείλη ιδιαιτέρως «κατσαρά», τα μάτια εξογκωμένα και το μέτωπο κατάμεστο από πλούσια
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κόμη ( η κόμη στις παραλλαγές του ίδιου τύπου κεφαλής είναι πιο αραιωμένη [Κ. 3α], [Κ. 3β] ). Ο

τύπος 28 χαρακτηρίζεται από ένα μακρύ και στενό πρόσωπο, λιπόσαρκα μάγουλα και μία ιδιαίτερα

οξύ μύτη [Κ. 4]. Στον οπισθότυπο υπάρχει άλογο που βόσκει προς τα δεξιά. Οι οπλές των δύο

μπροστινών ποδιών και του πίσω αριστερά δεν πατάνε στην γραμμή του εδάφους. Το άλογο έχει

ένα λεπτό και μακρύ σώμα, ενώ ο λαιμός είναι κοντός. Ο τελευταίος τύπος κεφαλής της Ομάδας VI

είναι  ιδιαίτερα σπάνιος  καθώς  δεν  έχουν βρεθεί  πολλά νομίσματα στο συγκεκριμένο  τύπο.  Τα

χαρακτηριστικά της νύμφης είναι εξαιρετικά έντονα. Πλούσια σγουρά μαλλιά, μεγάλα γουρλωτά

μάτια και μύτη στενή στο πάνω μέρος που απολήγει σε δύο μεγάλα ρουθούνια. Το πίσω μέρος του

νομίσματος είναι ελαφρώς φθαρμένο, με αποτέλεσμα η επιγραφή να εξαφανιστεί εντελώς. Τέλος,

στην Ομάδα VII συγκαταλέγεται ένας και μοναδικός τύπος κεφαλής (30), ο οποίος παρουσιάζει

τρεις  διαφορετικές  παραλλαγές  στον  οπισθότυπο.  Συγκεκριμένα,  στο  έμπροσθεν  μέρος  του

νομίσματος  της  εικόνας  [Λ.  1],  έγινε  μια  επιτυχημένη απόπειρα χάραξης  ενός  πορτραίτου της

νύμφης  Λάρισας  ιδιαιτέρως  τολμηρό  και  καλά  κεντραρισμένο  στη  μέση  του  πετάλου.  Τα

χαρακτηριστικά  της  νύμφης  είναι  αρμονικά  ως  προς  τις  αναλογίες,  ενώ  μία  έντονη  μπούκλα

κυματίζει  στα  αριστερά.  Ο  οπισθότυπος  των  εικόνων  [Λ.  1α]  και  [Λ.  1β]  θα  μπορούσαν  να

χαρακτηριστούν μεταβατικές κοπές για τις μετέπειτα νομισματικές εκδόσεις που θα ακολουθήσουν

(Middle Facing Drachms). Συγκεκριμένα, στην παραλλαγή [α], υπάρχει επιγραφή και άνωθεν αλλά

και κάτωθεν του αλόγου. Μέχρι τώρα οι χαράκτες υπέγραφαν είτε άνωθεν, είτε κάτωθεν του ζώου.

Δεν πρόκειται για δύο επιγραφές αλλά για μία που ξεκινά από πάνω (ΛΑΡΙ) και τελειώνει κάτω

από την γραμμή του εδάφους (ΣΑΙΑ). Αυτό το μοτίβο θα συνεχιστεί μέχρι και το 321 π.Χ., όταν

σταματά  τη  δραστηριότητά  του  το  νομισματοκοπείο  της  Λάρισας211.  Ο  οπισθότυπος  της

παραλλαγής [β] αποτελεί την πρώτη απεικόνιση του αλόγου να βόσκει και να έχει το πόδι του

λυγισμένο  90  μοίρες.  Το  μοτίβο  αυτό  είναι  ιδιαιτέρως  κοινό  στις  ύστερες  κοπές  (Late  Facing

Drachms). Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που θυμίζει πως η κοπή είναι πρώιμη και όχι ύστερη είναι

το σημείο στο οποίο τοποθετείται η επιγραφή. Βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του εδάφους και

είναι τα, γνωστά στις πρώιμες κοπές, γράμματα ΛΑΡΙΣΑΙ.

Οι μεσαίες κοπές (Middle Facing Drachms)

Οι νομισματικές κοπές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, χωρίζονται από τον Hermann

211 Οικονομίδου 1972, 174-180 και 1985, 160.
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σε σειρές (Series)212. Το χρονολογικό πλαίσιο που καλύπτουν τα νομίσματα αυτά είναι από το 380

έως το 365 π.Χ. Το χρονικό διάστημα 370 - 360 π.Χ. κόβονται και κυκλοφορούν παράλληλα και

κοπές που απεικονίζουν τη νύμφη Λάρισα σε προφίλ, αλλά και κοπές με άλλο εικονογραφικό θέμα,

που θα  αναλυθεί  παρακάτω.  Ο Hermann ξεχωρίζει  έξι  διαφορετικές  Σειρές,  έχοντας  ως  άξονα

αναφοράς αυτή τη φορά όχι μόνο το κεφάλι της νύμφης αλλά και τον οπισθότυπο του νομίσματος.

Για το λόγο αυτό οι υποκατηγορίες των Σειρών δεν είναι τύποι κεφαλής, αλλά απλά τύποι. Το

εικονογραφικό θέμα των Σειρών είναι ποικίλο. Σε άλλες απεικονίζεται άλογο να βόσκει, σε άλλες

να βαίνει με τον θεσσαλό ιππέα να είναι δίπλα του και να βαδίζει μαζί του, σε άλλες να καλπάζει με

τον ιππέα και σε άλλες να απεικονίζεται μαζί με πουλάρι.

Στην Σειρά 1 εντοπίζονται δύο τύποι Α και Β. Και στους δύο Τύπους η κεφαλή της νύμφης

έχει τα ίδια διακριτά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα έχει στραμμένη την κεφαλή της κατά 3/4 προς

τα  δεξιά,  φορά  κρεμαστό  ενώτιο,  έχει  γουρλωτά  μεγάλα  μάτια,  οξύ  μύτη,  σχετικά  «έντονα»

ρουθούνια και μία σγουρή μπούκλα στα δεξιά, στο ύψος του αυτιού. Η διαφορά στους τρεις τύπου

εστιάζεται στον οπισθότυπο. Στην εικόνα [Μ. 1] απεικονίζεται άλογο να βόσκει προς τα αριστερά,

έχοντας ελαφρώς λυγισμένο το μπροστινό πόδι (Τύπος Α). Ο συγκεκριμένος τύπος είναι εξαιρετικά

σπάνιος καθώς δεν εμφανίζεται σε άλλη παραλλαγή σε καμία από τις Σειρές στις Μεσαίες κοπές

(Middle Facing Drachms).  Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στις  ύστερες κοπές (Late

Facing Drachms).  Στις εικόνες [Μ. 1α] και [Μ. 1β] απεικονίζεται άλογο να βόσκει προς τα δεξιά

(Τύπος Β), έχοντας τεντωμένα και τα δύο πόδια. Στη μεν πρώτη εικόνα υπάρχει η επιγραφή ΛΑΡΙΣ-

ΑΙΩΝ, και στη δεύτερη ΛΑΡΙ-ΣΑΙΩΝ. Και οι δύο επιγραφές πλαισιώνουν το άλογο.

Δύο Τύποι εντοπίζονται και στη Σειρά 2. Ο Τύπος Α, συναντάται και με μια παραλλαγή

στον οπισθότυπο. Η κεφαλή της νύμφης και στις τρεις περιπτώσεις έχει τα ίδια χαρακτηριστικά.

Έχει την κεφαλή στραμμένη κατά 3/4 προς τα αριστερά, έχει σαρκώδη χείλη, πλούσια κόμη, μύτη

με σωστές αναλογίες, μία έντονα σγουρή μπούκλα στα αριστερά, ενώτιο και περιδέραιο στο λαιμό.

Μόνο στην Τύπο Β, η νύμφη φορά περιδέραιο το οποίο στο κέντρο απολήγει σε ένα μαργαριτάρι.

Το πίσω μέρος  του  νομίσματος  αποτελεί  και  το  χαρακτηριστικό  στοιχείο  που  διαφοροποιεί  το

εκάστοτε νόμισμα στη συγκεκριμένη οικογένεια των Μεσαίων κοπών (Middle Facing Drachms).

Συγκεκριμένα, στην εικόνα [Μ. 2] απεικονίζεται άλογο να βόσκει προς τα δεξιά και η επιγραφή να

βρίσκεται κάτω από την γραμμή του εδάφους (Τύπος Α). Στις πρώιμες κοπές αυτό ήταν σύνηθες

μοτίβου οπισθότυπου και τα γράμματα που τον συνόδευαν ήταν ΛΑΡΙΣΑΙ. Τώρα τα πράγματα

αλλάζουν.  Για  πρώτη  φορά  η  ολοκληρη  κάτω  από  την  γραμμή  του  εδάφους,  επιγραφή  λέει

212 .Hermann 1924-1925, 41-59. 
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ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο οπισθότυπου παρατηρείται και στον Τύπο Β, με την διαφορά

όμως  τώρα,  πως  κάτω  από  την  κοιλία  του  ζώου  υπάρχει  κεφαλή  ταύρου  [Μ.  2,α].  Η  εικόνα

[Μ. 2,2] αποτελεί παραλλαγή του Τύπου Α, καθώς ο οπισθότυπος κοσμείται από άλογο που βόσκει

προς τα δεξιά και το οποίο περιτριγυρίζεται από την επιγραφή ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ.

Στη Σειρά 3 υπάρχει μόνο ένα εικονογραφικό θέμα που αντιπροσωπεύει τα νομίσματά της

και  για  το  λόγο  αυτό  δε  χωρίζεται  σε  Τύπους.  Η  νύμφη  έχει  πολύ  καλές  αναλογίες  στα

χαρακτηριστικά  του  προσώπου  της.  Έχει  έντονα  σγουρά  μαλλιά,  όμορφα  μάτια,  με  ιδιαίτερα

τονισμένο το σχήμα των φρυδιών, φορά περιδέραιο στο λαιμό και ευδιάκριτη ταινία στα μαλλιά.

Στα αριστερά στο ύψος του αυτιού υπάρχει μια έντονη σγουρή μπούκλα [Μ. 3]. Ο οπισθότυπος του

ίδιου νομίσματος φέρει ένα άλογο να ορμά προς τα δεξιά, και τον θεσσαλό ιππέα να προσπαθεί να

το  ακινητοποιήσει  τραβώντας  το  χαλινάρι.  Ο  νεαρός  θεσσαλός  φορά  πλατύγυρο  πέτασο  και

χλαμύδα.  Η  επιγραφή  που  συνοδεύει  τον  οπισθότυπο  είναι  ΛΑ-Ρ-ΙΣΑ.   Τα  γράμματα  ΙΣΑ

βρισκόταν μπροστά από την κεφαλή του αλόγου αλλά με την φθορά του χρόνου μίκρυνε το πέταλο

του νομίσματος και εξαφανίστηκαν. Η μόνη παραλλαγή που εντοπίζεται στην Σειρά 3 είναι στην

επιγραφή του οπισθότυπου. Στην εικόνα [Μ. 3,1] απεικονίζεται νόμισμα (αισθητά φθαρμένο) , ίδιο

με την εικόνα [Μ. 3], με τη μόνη διαφορά των δύο νομισμάτων να βρίσκεται στη διάταξη των

γραμμάτων του οπισθότυπου. Συγκεκριμένα στην εικόνα [Μ. 3,1] υπάρχει η επιγραφή ΛΑΡΙΣΑ-

ΙΟΝ. Τα γράμματα ΛΑΡΙΣΑ βρίσκονται κάτω από την γραμμή του εδάφους και τα γράμματα ΙΟΝ,

μπροστά από το άλογο.

Η Σειρά  4 έχει  μόνο ένα  εικονογραφικό μοτίβο αποτύπωσης  στα  νομίσματά της,  χωρίς

καμία παραλλαγή στον οπισθότυπο. Η νύμφη σε αυτή τη Σειρά έχει ένα μικρό κεφάλι [Μ. 4], με

πυκνά μαλλιά, περιδέραιο στο λαιμό, ενώ στο πεδίο, γύρω από το κεφάλι υπάρχουν κορδέλες που

ξεκινούν από το πίσω μέρος της κεφαλής και απολήγουν να αιωρούνται δεξιά και αριστερά. Στο

πίσω μέρος του νομίσματος απεικονίζεται νεαρός θεσσαλός ιππέας με κράνος θεσσαλικό, θώρακα

και κοντό χιτώνα καλπάζει προς τα αριστερά. Αυτή τη φορά, όπως και στη Σειρά 6, βρίσκεται

επάνω  στο  άλογο.  Η  επιγραφή  είναι   ΛΑ-Ρ-ΙΣΑΙ-ΩΝ  και  περιτριγυρίζει  όλο  το  πέταλο  του

νομίσματος.  Παρατηρώντας  κανείς  τη  Σειρά  5,  και  ιδιαίτερα τον  οπισθότυπο θα  έλεγε  πως  τα

νομίσματα των δύο Σειρών θα μπορούσαν να είναι παρεμφερή. Στη Σειρά 5 [Μ. 5], απεικονίζεται η

νύμφη  να  φορά  στην  κεφαλή  διάδημα  πολυτελές,  που  φέρει  ως  διακόσμηση  δύο  στάχυα  που

ενώνονται  στο  κέντο  του  διαδήματος  με  μια  μεταλλική  στιγμή.  Η νύμφη επίσης  φορά  τριπλό

κρεμαστό ενώτιο και περιδέραιο στο λαιμό. Στο πίσω μέρος απεικονίζεται πάλι ο θεσσαλός ιππέας

να  καλπάζει  προς  τα  δεξιά  όμως  τώρα,  ενώ  η  διάταξη  των  γραμμάτων  της  κεφαλή  είναι
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ΛΑ-Ρ-ΙΣΑΙΩΝ.

Η Σειρά 6 των μεσαίων κοπών (Midde Facing Drachms),  απαρτίζεται από τρεις  Τύπους

(Α,Β,Γ), οι οποίοι συναντώνται σε πλήθος παραλλαγών στον οπισθότυπο. Το βασικό εικονογραφικό

μοτίβο  που  επικρατεί  σε  όλους  τους  νομισματικούς  Τύπους  της  Σειράς  6  είναι  κοινό.  Στο

έμπροσθεν μέρος των νομισμάτων εικονίζεται η κεφαλή της νύμφης Λάρισας προς τα αριστερά και

στο πίσω μέρος μια φοράδα και ένα πουλάρι στα στέκονται δίπλα δίπλα πάντα προς τα δεξιά. Η

επιγραφή που συνοδεύει τα δύο άλογα είναι ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ σε όλες τις περιπτώσεις με ακανόνιστη

όμως  διάταξη γραμμάτων.  Στον Τύπο  Α η  νύμφη Λάρισα φορά στην κεφαλή  διάδημα με  δύο

αντικριστά στάχυα που συνδέονται μεταξύ τους με δύο σφαιρικές στιγμές. Φορά μεταξύ άλλων

περιδέραιο και κρεμαστό πολυτελές σκουλαρίκι. Σε όλους τους Τύπους της Σειράς 6 στα δεξιά της

κεφαλής και στο ύψος του αυτιού υπάρχει μια έντονα σγουρή μπούκλα. Ο Τύπος Α απαντά σε τρεις

παραλλαγές ως προς τον τρόπο διάταξης των γραμμάτων στον οπισθότυπο. Στην εικόνα [Μ. 6] που

είναι  κ ο βασικός  τύπος,  η  επιγραφή ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ είναι  συνεχής  και  βρίσκεται  κάτω από την

γραμμή του εδάφους. Στην παραλλαγή [Μ. 6,1], πάνω από τα άλογα υπάρχουν τα γράμματα ΛΑΡΙ

και κάτω από την γραμμή του εδάφους τα γράμματα ΣΑΙΩΝ. Στη δεύτερη παραλλαγή [Μ. 6,2]

πάνω από τα άλογα υπάρχουν τα γράμματα ΣΑΙΩΝ και κάτω από την γραμμή του εδάφους τα

γράμματα ΛΑΡΙ.

Ο Τύπος Β της ίδιας Σειράς έχει μια μόνο παραλλαγή. Το χαρακτηριστικό της κεφαλής της

Λάρισας στη Σειρά αυτή είναι ότι στα αριστερά της κεφαλή η κόμη, είναι ιδιαίτερα αραιωμένη,

καθώς μόνο μια σγουρή μπούκλα γεμίζει το άδειο πεδίο [Μ. 6α, 1]. εξαίρεση στο σημείο αυτό

παρουσιάζει μόνο το νόμισμα της εικόνας [Μ. 6α]. Στον οπισθότυπο της πρώτης εικόνας πάνω από

το άλογο υπάρχουν τα γράμματα σε συνεχή σειρά ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ενώ στην εικόνα τη δεύτερη κάτω

από  τη  γραμμή  του  εδάφους  είναι  τα  γράμματα  ΛΑΡΙ  και  πάνω  από  τα  άλογα  ΣΑΙΩΝ.  Τα

χαρακτηριστικό γνώρισμα και στον Τύπο Γ είναι η φτωχή – λιτή κόμη στα αριστερά της νύμφης

καθώς  τονίζεται  ιδιαίτερα  έντονα  η  δεξιά  πλευρά.  Επιπλέον  σε  αυτόν  τον  Τύπο ο  λαιμός  της

νύμφης είναι ιδιαίτερα χοντρός και πεπλατυσμένος [Μ. 6Β]. Επίσης, στα δεξιά της κόμης, εκεί που

απολήγει συγκεκριμένα, στον Τύπο Γ, σχηματίζονται τρία σγουρά «μυτάκια», που σε κανέναν άλλο

Τύπο της συγκεκριμένης Σειράς δεν είναι τόσο εμφανή και προσεγμένα. Τα γράμματα ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

στον οπισθότυπο της προαναφερθείσας εικόνας είναι ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ με το ΛΑΡΙ να βρίσκεται κάτω

από  τη  γραμμή  του  εδάφους  και  στην  παραλλαγή  της  εικόνας  [Μ.  6β,  1],  να  βρίσκονται  τα

γράμματα ΛΑΡΙΣ κάτω από την γραμμή του εδάφους.
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Οι δραχμές της δεκαετίας 370 – 360 π.Χ.

Τη  δεκαετία  370-360  π.Χ.  κόβεται  και  μία  σειρά  νομισμάτων  που  διαφοροποιούνται

σημαντικά από τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν ταυτοχρόνως την ίδια περίοδο. Χαρακτηριστικό

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της ομάδας αυτής είναι το νόμισμα της εικόνας [Ν. 1]. Πρόκειται

για το καλύτερα διατηρητέο και δημοσιευμένο παράδειγμα που έχει δημοσιευτεί. Ο Fritz Hermann

χρονολογεί τη συγκεκριμένη κοπή γύρω στο 395 π.Χ.213 Σύμφωνα με νέα ανασκαφικά δεδομένα το

νόμισμα αυτό χρονολογείται από το 370-360 π.Χ.214.  Η στιλιστική απεικόνιση της κεφαλής της

νύμφης είναι εισαγωγή από την Σικελία, όπως λέει χαρακτηριστικά και ο Hermann215. Πράγματι, η

ομοιότητα ανάμεσα στην νύμφη Αρέθουσα του χαράκτη Ευαίνετου (εικόνα 8) και των δραχμών της

Λάρισας είναι αξιοσημείωτη. Το νόμισμα αυτό της Λάρισας είναι σύγχρονο με σττατήρα από τους

Οπουντίους Λοκρούς, ο οποίος έχει χρονολογηθεί γενικά στα 369-338 π.Χ. Στον εμπροσθότυπο

φέρει  σύμφωνα με κάποιους μελετητές την Περσεφόνη ή την Αριάδνη216,  ενώ κατά άλλους  τη

μητέρα  της  Δήμητρα  (εικόνα  9)217. Αν  παρατηρηθούν  με  προσοχή  και  τα  τρία  κεφάλια  είναι

εμφανώς ευδιάκριτα τα κοινά στοιχεία που τα συνδέουν, τόσο ως προς την τεχνοτροπία, όσο και ως

προς την καλλιτεχνική απόδοση των χαρακτηριστικών λεπτομερειών. Συγκεκριμένα, και οι τρεις

νύμφες,  φορούν  μαργαριταρένιο  περιδέραιο  στο  λαιμό  και  τριπλό  κρεμαστό  ενώτιο,  ενώ  μια

μπούκλα μαλλιού προβάλλει μπρος από το αυτί. Ο τρόπος σχεδιασμού της μύτης του πηγουνιού,

των χειλιών αλλά και του ματιού είναι πανομοιότυπος. Η μόνη αισθητή διαφορά είναι ότι η κόμη

των  νυμφών  Αρέθουσα  και  Περσεφόνη  δένει  με  ένα  διάδημα  ίδιου  και  στα  δύο  νομίσματα

σχεδιασμού,  ενώ στη κεφαλή της Λάρισας δεν φαίνεται η ταινία στα μαλλιά.  Οι χαράκτες του

νομισματοκοπείου της Λάρισας αντιγράφουν την επιλογή του Ευαίνετου να τοποθετήσει το εθνικό

όνομα (ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΩΝ) μπροστά από την κεφαλή της νύμφης. Με τη σειρά τους εκείνοι βάζουν

μπροστά από την κεφαλή της Λάρισας τα γράμματα ΛΑΡΙΣΑ. Σημειωτέον ότι το συγκεκριμένο

νόμισμα της Λάρισας είναι εξαιρετικά σπάνιο218. Σπάνιο είναι και το νόμισμα της εικόνας [Ν. 2] και

αυτό γιατί κόβονται λίγα μόνο αντίτυπα219. Είναι μια προσπάθεια, λιγότερο επιτυχημένη, να μιμηθεί

και εδώ ο χαράκτης τη κεφαλή της νύμφης Αρέθουσας. Το μοτίβο του οπισθότυπου και στα δύο

νομίσματα της Λάρισας παραμένει το ίδιο. Απεικονίζεται ένα άλογο να τριποδίζει προς τα δεξιά και

213 Hermann 1924-1925, 39.
214 Lorber 2008, 129.
215 Hermann 1924-1925, 39-40.
216 http://ethnologic.blogspot.gr/2010/06/locrians.html (ανακτήθηκε 11/5/2017).
217 Οικονομίδου & Τσούρτη 2001, 330. 
218 Nomos, Zurich, Auction 4, 10 May 2011, 66, αρ. 1133. 
219 Nomos, Zurich, Auction 4, 10 May 2011, 66, αρ.  1134. 

66

http://ethnologic.blogspot.gr/2010/06/locrians.html


να πλαισιώνεται τριγύρω από τα γράμματα  ΛΑΡ-Ι-ΣΑΙ-ΩΝ.

Ένα  από  τα  σπανιότερα,  ίσως  και  το  πιο  σπάνιο  νόμισμα  που  εκδόθηκε  από  το

νομισματοκοπείο της Λάρισας είναι εκείνο της εικόνας [Ν. 3]. Συγκεκριμένα, στο έμπροσθεν μέρος

του νομίσματος απεικονίζεται η κεφαλή του Αλεύα στραμμένη κατά 3/4 προς τα αριστερά, να φορά

κωνική περικεφαλαία με προστατευτικά αυτιών, διακοσμημένη με φτερά που στέκεται στο κεφάλι

με κορδόνι δεμένο κάτω από το πηγούνι. Δεξιά στο χώρο υπάρχει διπλός πέλεκυς και άνωθεν η

επιγραφή ΑΛΕΥ. Στο πίσω μέρος απεικονίζεται αετός με κλειστά φτερά και το κεφάλι γυρισμένο

προς τα δεξιά να στέκεται προς τα αριστερά και πατά επάνω σε κεραυνό. Εκτός από τα γράμματα

ΕΛΛΑ, υπάρχουν και τα γράμματα ΛΑΡΙΣΑΙΑ. Έχουν δοθεί κατά καιρούς διάφορες ερμηνείες για

το συγκεκριμένο νόμισμα, που μία από αυτές υποστηρίζει πως το συγκεκριμένο νόμισμα έχει κοπεί

ως προπαγάνδα  για τον Αλεύα τον Ελλανοκράτη, μέρος του ονόματος του οποίου αναγράφεται

στον οπισθότυπο (ΕΛΛΑ)220, για τις συνωμοσίες – ραδιουργίες του Αλεξάνδρου των Φερών221 το

361. Ο Hermann συγκεκριμένα χρονολόγησε αυτό το νόμισμα το διάστημα 363-361 π.Χ.222. Μια

άλλη εκδοχή223 είναι ότι το συγκεκριμένο νόμισμα αποτελεί ένα είδος φόρου τιμής στον Αλέξανδρο

τον ΙΙΙ  της  Μακεδονίας  και  συγκεκριμένα προς  τιμήν της  υποτιθέμενης  κοινής  καταγωγής του

μακεδονικού βασιλικού οίκου και των Θεσσαλών. Για το λόγο αυτό η χρονολόγηση κατεβαίνει περί

τα  μέσα της  δεκαετίας  του  330  π.Χ.224,  ημερομηνία  κατά την  οποία  εκδόθηκαν  και  τα  πρώτα

νομίσματα  του  Μεγάλου  Αλεξάνδρου  που  φέρουν  στον  οπισθότυπο  αετό.  Πάντως,  ως

επικρατέστερη ημερομηνία κοπής θα πρέπει να θεωρηθεί σήμερα το χρονικό διάστημα 370-360

π.Χ.  Ας  σημειωθεί  ότι  ο  συγκεκριμένος  τύπος  δραχμής  αποτελεί  τμήμα  ενός  νομισματικού

θησαυρού225.

Τέλος,  ένα νόμισμα ιδιαίτερο, σε άψογη κατάσταση, είναι  εκείνο της εικόνας [Ν. 4].  Ο

συγκεκριμένος  τύπος  νομίσματος  πιθανολογείται  από  τους  μελετητές  ότι  ήταν  σε  κυκλοφορία

τουλάχιστον 50 χρόνια226. Το συγκεκριμένο νόμισμα λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε

θεωρείται  ότι  δεν κυκλοφόρησε σχεδόν καθόλου,  αντιθέτως θάφτηκε σχεδόν αμέσως μετά την

κοπή, γι´ αυτό και παρέμεινε άφθαρτο. Ο τύπος αυτός θεωρείται μία παραλλαγή του παραδοσιακού

τύπου των ταυροκαθαψίων. Στις δραχμές αυτές αποδίδεται με θαυμαστό τρόμο η σκηνή προτού ο

220 Nomos, Zurich, Auction 4, 10 May 2011, 67, αρ. 1135, με σχολιασμό. 
221 Ο  Αλέξανδρος  των  Φερών  έρχεται  στην  εξουσία  και  κόβει  νομίσματα  από  το  369  μέχρι  και  το  358  π.Χ.

Βλ. Sordi 1958, 193-234 και 334-339.
222 Hermann 1924-1925, 63-66. 
223 Sordi 1956. 
224 Martin 1983, 19.
225 CH 9,67.
226 Nomos, Zurich, Auction 4, 10 May 2011, 67, αρ. 1136. 
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άοπλος έφιππος νέος πηδήξει πάνω στον ταύρο227. Στη μπροστινή όψη εικονίζεται το ζώο να τρέχει

ανύποπτο προς τα δεξιά, εν στην πίσω πλευρά ο ιππέας καλπάζει περήφανα κι´ αυτός προς τα

δεξιά.   Στο έμπροσθεν μέρος υπάρχει  επιγραφή ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ πάνω από τον ταύρο που τρέχει.

Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους, η οποία όμως απουσιάζει από τον οπισθότυπο.

Οι ύστερες κοπές (Late Facing Drachms) και ο διαχωρισμός τους σε φάσεις.

Οι ύστερες κοπές (Late Facing Drachms) καλύπτουν το χρονικό διάστημα από το 375 έως

και  το 321/0 π.Χ.228 Βασικό εικονογραφικό μοτίβο των κοπών αυτών είναι  ότι  απεικονίζεται  η

κεφαλή της νύμφης Λάρισας πάντα κατά 3/4 προς τα αριστερά και στο πίσω μέρος ένα άλογο να

βόσκει  έχοντας  λυγισμένο το μπροστινό  του πόδι229.  Οι  δραχμές  αυτές  χωρίζονται  σε  τέσσερις

μεγάλες  Φάσεις  (Φάση  L-I,  L-II,  L-III,  L-IV)230.  Η  ταξινόμηση  σε  καθεμία  από  τις  φάσεις

βασίστηκε τόσο στα ανασκαφικά δεδομένα (και συγκεκριμένη στη χρονολόγηση των νομισματικών

θησαυρών στους οποίους απαντούν231), όσο και στην τεχνοτροπία και την εικονογραφία τους. 

Τα νομίσματα που συγκαταλέγονται  στη Φάση L-I,  χωρίζονται  σε 10 Σειρές με πλήθος

παραλλαγών στον οπισθότυπο232. Η κατάταξη αυτή προκύπτει καθώς υπάρχει πλήθος διαφορών ως

προς τον τρόπο σχεδιασμού της κεφαλής της νύμφης.  Και στο πίσω μέρος όμως το άλογο δεν

βρίσκεται σε όλες τις Σειρές στην ίδια στάση. Κάποιες φορές βόσκει προς τα δεξιά, κάποιες προς τα

αριστερά, κάποιες έχει το πόδι λυγισμένο κατά 3/4 και άλλες σε ορθή γωνία. Ένα χαρακτηριστικό

των νομισμάτων της πρώτης φάσης είναι ότι κάτω από την κοιλία του αλόγου που βόσκει προς τα

αριστερά υπάρχει ένα μεγάλο φυτό. Οι ύστερες αυτές κοπές και συγκεκριμένα τα νομίσματα της

Φάσης L-I, συμπίπτουν χρονολογικά με την ανάμιξη του Φιλίππου, βασιλιά της Μακεδονίας στα

Θεσσαλικά  γεγονότα233,  και  αυτό  τεκμηριώνεται  από  το  γεγονός  πως  στην  Καλαμαριά  της

Θεσσαλονίκης  βρέθηκε  νομισματικός  θησαυρός  που  ανάμεσα  στα  τετράδραχμα  του  Φιλίππου

υπήρχαν και δύο δραχμές της Φάσης L-I234. (Kalamaria hoard of 1963 - IGCH 385).

Η  Σειρά  1  αντιπροσωπεύεται  από  έναν  τύπο  κεφαλής  αρκετά  συγγενικό  με  τον  Τύπο

κεφαλής  των  μεσαίων  κοπών  (Middle  Facing  Drachms).  Το  κεφάλι  (Τύπος  κεφαλής  1)  είναι

227 Οικονομίδου 1985, 158.
228 Για τη χρονολόγηση, βλ. Lorber, 2000 7.
229 Lorber, 2015 117.
230 Lorber 2000 7-15.
231 Θησαυροί CH IX 77, 78, 121 και IGCH 52, 168.
232 Lorber 2015, 117-119.
233 Lorber 2000, 9.
234 Βλ. Le Rider 1977, 286-289.
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σφαιρικό, με χαμηλό μέτωπο, μακριά μύτη και  «αδύναμο» πηγούνι. Η νύμφη φορά ένα τριπλό

κρεμαστό ενώτιο και απλό περιδέραιο στο λαιμό [Ξ. 1]. Ο οπισθότυπος της Σειράς 1 απεικονίζει

ένα άλογο να βόσκει προς τα αριστερά, έχοντας λυγισμένο σε ορθή γωνία το μπροστινό του πόδι.

Οι γραφικοί χαρακτήρες που συνοδεύουν το ζώο είναι ΛΑΡΙ-ΣΑΙΩΝ [Ξ. 1], ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ [Ξ. 1α],

και ΑΙΩΝ-ΛΑΡΙΣ.O Bellinger υποστηρίζει πως οι κοπές που φέρουν στον οπισθότυπο τα γράμματα

ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ, είναι λίγο πρωιμότερες από τις υπόλοιπες που γράφουν ΛΑΡΙ-ΣΑΙΩΝ.  Αυτό το

υποστήριξε βασιζόμενος στη σύγκριση που πραγματοποίησε στις δραχμές που υπήρχαν μέσα σε

έναν νομισματικό θησαυρό235, ο οποίος είχε δραχμές που έφεραν στον οπισθότυπο και ΣΑΙΩΝ-

ΛΑΡΙ και ΛΑΡΙ-ΣΑΙΩΝ επιγραφή. Από την σύγκριση διαπίστωσε ότι οι δραχμές με την  επιγραφή

ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ ήταν πιο φθαρμένες και ελαφρώς ελαφρύτερες από τις υπόλοιπες236. Πριν την Σειρά

2 υπάρχει μια υποκατηγορία με μεταβατικές κοπές, οι οποίες συντελούν στο ομαλό πέρασμα από

τη Σειρά 1 στη 2237.  Οι μεταβατικές αυτές κοπές χαρακτηρίζονται από τον τύπο κεφαλής 1 της

νύμφης. Συγκεκριμένα το κεφάλι της είναι σφαιρικό, έχοντας δύο μεγάλα μάτια που κοιτούν προς

τα αριστερά και έναν ασυνήθιστα μεγάλο λαιμό, που κοσμείται από απλό περιδέραιο [Ξ. 2]. Ο

διάκοσμος του οπισθότυπου είναι υπεύθυνος για την κατηγοριοποίηση των μεταβατικών αυτών

κοπών σε δύο υποομάδες, που η δεύτερη αποτελεί παραλλαγή της πρώτης. Συγκεκριμένα, στην

εικόνα  [Ξ.  2],  απεικονίζεται  ένα  άλογο  να  βόσκει  προς  τα  αριστερά.  Τα  γράμματα  που  το

πλαισιώνουν είναι ΛΑΡΙ-ΣΑΙΩΝ (με το Ρ ανεστραμμένο). Τα ίδια ακριβώς γράμματα πλαισιώνουν

και τον οπισθότυπο της εικόνας [Ξ. 2α]. Αυτό όπως που διαφοροποιεί τα δύο αυτά νομίσματα είναι

ότι το πόδι του αλόγου στη δεύτερη εικόνα βρίσκεται σε ορθή γωνία, και  επίσης, πως κάτω από

την κοιλία του ζώου υπάρχει φυτικός διάκοσμος.

Το ίδιο ακριβώς μοτίβο οπισθότυπου με την εικόνα [Ξ. 2α] παρατηρείται και στην Σειρά 2,

στην οποία συγκαταλέγονται νομίσματα με τον τύπο κεφαλής 2. Η όλη διαφορά εστιάζεται στην

κεφαλή, γι´ αυτό εξάλλου κατηγοριοποιείται χωριστά. Το κεφάλι της νύμφης στον Τύπο 2 είναι

ιδιαίτερα μακρύ και περίπου ορθογώνιο και φέρει έντονα πυκνή - σγουρή κόμη που καλύπτει όλο

το πεδίο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στον Τύπο 2 είναι η έντονα μεγάλη και χοντρή μύτη που έχει

η νύμφη [Ξ. 3]. Το νομισματοκοπείο της Λάρισας, περίπου το 350 π.Χ., προχώρησε στην παραγωγή

νομισμάτων που η γραφή που φέρουν στον οπισθότυπο προκαλεί μεγάλη εντύπωση238. Πρόκειται

για νομίσματα που ανήκουν στην Ομάδα ΠΛΕΙ, καθώς στον οπισθότυπο υπάρχουν τα γράμματα

ΛΑΡΙ-ΠΛΕΙ [Ξ. 4]. Η κεφαλή της νύμφης, αποτελεί ένα τύπο παραλλαγής του Τύπου κεφαλής 2,

235 Hoard 1938 ( IGCH 168).
236 Bellinger 1965, 57.
237 Lorber, 2015, 119.
238 Lorber, 2015, 120.

69



καθώς το πρόσωπο δεν είναι τόσο υπερβολικά μακρύ. 25 χρόνια πριν239, το νομισματοκοπείο είχε

προχωρήσει σε μια παρόμοια κοπή, στον οπισθότυπο της οποίας δεν υπάρχει άλογο αλλά ταύρος με

σηκωμένο  το  ένα  μπροστινό  σκέλος,  που  ορμά  προς  τα  δεξιά  (εικόνα 10).  Δεν  πρόκειται  για

δραχμή,  αλλά  για  ένα  Τριημιοβόλιο  βάρους,  μόλις  1,15  γραμμαρίων.  Στο  έμπροσθεν  μέρος  η

κεφαλή της νύμφης είναι σε προφίλ προς τα δεξιά. Φορά πολυτελές, μακρύ κρεμαστό ενώτιο, ενώ

τα μαλλιά της είναι κοντά και φέρουν ταινία.

Η Σειρά 3 αποτελείται από νομίσματα που η κεφαλή της νύμφης είναι στον Τύπο 3. Ο Τύπος

αυτός πρόκειται μάλλον για μια αποτυχημένη απομίμηση του Τύπου κεφαλής 2, καθώς τα κεφάλια

είναι πανομοιότυπα. Στην εικόνα [Ξ. 5] και [Ξ. 5α], η κεφαλή της νύμφης έχει το ίδιο πυκνό και

κατσαρό μαλλί με την εικόνα [Ξ. 4], όμως η διαφορά είναι ότι στον Τύπο 3 η νύμφη έχει μια πολύ

μεγαλύτερη μύτη και το πάνω χείλος είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Ο οπισθότυπος κοσμείται από άλογο

και στις δύο εικόνες, που βόσκει προς τα δεξιά. Στην πρώτη [Ξ. 5], γύρω από το άλογο υπάρχουν τα

γράμματα ΑΙΩΝ-ΛΑΡΙΣ, ενώ στη δεύτερη ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ.

Από τρεις  διαφορετικούς τύπους κεφαλής (4,  5,  6) αποτελείται  η Σειρά 4 των ύστερων

κοπών (Late Facing Drachms)240. Η Σειρά 4, αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο έργο τέχνης από τους

προκατόχους της  Φάσης Λ-I  (Phase L-I).  Ένα οβάλ πρόσωπο κοσμεί  το έμπροσθεν μέρος των

νομισμάτων που συγκαταλέγονται στον Τύπο κεφαλής 4, με ψηλότερο μέτωπο και μικρότερη μύτη

συγκριτικά με τα νομίσματα της Σειράς 1 (Τύπος κεφαλής 1). Τα πυκνά μαλλιά που πλαισιώνουν το

πρόσωπο στον Τύπο κεφαλής 4 [Ξ. 6], και [Ξ. 6α] είναι αρκετά πάνω από το ύψος των αυτιών, με

εξαίρεση κάποιες μπούκλες που πέφτουν προς τα κάτω και γεμίζουν το πεδίο. Στον οπισθότυπο και

των δύο εικόνων απεικονίζεται άλογο να βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας το μπροστινό το πόδι και

στις δύο περιπτώσεις σε ορθή γωνία. Στην πρώτη εικόνα υπάρχουν τα γράμματα ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ

(Επί τα λαιά) και στη δεύτερη πάλι  ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ, αλλά με κανονική σειρά.

Ο Τύπος κεφαλής 5 [Ξ. 7], μοιάζει με τον Τύπο κεφαλής 4 στο σημείο για παράδειγμα ότι

και στους δύο Τύπους απουσιάζει το σκουλαρίκι. Η διαφορές όμως είναι ότι στον Τύπο 5 η κεφαλή

της  νύμφης  είναι  μακρόστενη  με  πλατύτερα  μάγουλα  και  πηγούνι.  Στον  οπισθότυπο  της

συγκεκριμένης εικόνας απεικονίζεται άλογο να βόσκει προς τα αριστερά και να πλαισιώνεται από

τα  γράμματα  ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ.  Οι  ίδιοι  ακριβώς  γραφικοί  χαρακτήρες  πλαισιώνουν  και  τον

οπισθότυπο της εικόνας [Ξ. 7Α], που αποτελεί παραλλαγή καθώς το άλογο βόσκει προς τα δεξιά.

Ο  Τύπος  κεφαλής  6  μοιάζει  με  τ  5,  καθώς  και  εδώ  παρατηρείται  η  απουσία  κάποιου

ενωτίου. Ο χαράκτης στη συγκεκριμένη περίπτωση [Ξ. 8], προσπάθησε να δώσει στην κεφαλή της

239  Triton XV, BCD Thessaly, New York, January 3, 2012, 115, αρ. 275.
240 Lorber 2015, 121.
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νύμφης  μια  πιο  περίτεχνη  και  καλλιτεχνικά  ανώτερη  απόδοση  των  χαρακτηριστικών  της.

Συγκεκριμένα,  προσπαθεί  να  ξεχωρίσει  το  πηγούνι  από το  υπόλοιπο πρόσωπο  και  παράλληλα

αποπειράται να αναδείξει τα βλέφαρα των ματιών με ιδιαίτερα ανάγλυφο τρόπο.

Η Σειρά 5 απαρτίζεται από δύο Τύπους κεφαλής, τον Τύπο 7 και 8241. Ο οπισθότυπος αυτών

των δύο Τύπων είναι ακριβώς ο ίδιος. Απεικονίζει ένα άλογο να βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας

λυγισμένο  το  μπροστινό  του  πόδι  σε  ορθή  γωνία  και  να  περιβάλλεται  από  τα  γράμματα

ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ.  Η  όλη  διαφοροποίηση  εντοπίζεται  στο  έμπροσθεν  μέρος.  Συγκεκριμένα,  στην

εικόνα [Ξ. 9] η κεφαλή της νύμφης είναι στον Τύπο 7. Πρόκειται για ένα σαρκώδες πρόσωπο, με

βαρύ πηγούνι,  μεγάλη μύτη και  υπερβολικά  «στενά» μάτια.  Ίδιο  «καλούπι» ματιών έχει  και  η

κεφαλή  που  ανήκει  στον  Τύπο 8  [Ξ.  10],  αλλά  το  πρόσωπο  είναι  πλατύτερο  με  αρμονικά  σε

αναλογίες χαρακτηριστικά. Έχει μικρότερη μύτη, πιο καλοσχηματισμένο πηγούνι και χείλη, ενώ τα

μαλλιά είναι πολύ πιο πλούσια και κατσαρά. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η πυκνότητά τους

φτάνει μέχρι και τη βάση του λαιμού.

Η Σειρά 6 απαρτίζεται από δύο Τύπους κεφαλής, τον 9 και τον 10242. Το αξιοπερίεργο εδώ

είναι ότι  ο Τύπος 10 ανήκει και στη Σειρά 6 αλλά και στη Σειρά 7 που ακολουθεί.  Αρχικά, ο

Τύπος 9 [Ξ. 11], κάνει εντύπωση, καθώς τα χαρακτηριστικά της κεφαλής είναι έντονα και αδρά. Το

ίδιο  μοτίβο  συναντάται  και  στον  οπισθότυπο.  Συγκεκριμένα  η  νύμφη  έχει  εξαιρετικά  χαμηλό

μέτωπο που καλύπτεται σχεδόν εξ´ ολοκλήρου από την πλούσια κόμη της. Επιπλέον, τα μάτια είναι

εξαιρετικά μεγάλα, όπως και η μύτη αλλά και τα χείλη. Μόνο το πηγούνι δεν παρουσιάζει κάποια

ιδιαιτερότητα. Το μαλλί της νύμφης από τα αριστερά και κάτω από το ύψος του μετώπου είναι

εξαιρετικά φτωχό. Συγκεκριμένα σχηματίζει μόνο πέντε μπούκλες μικρών διαστάσεων. Αυτό ίσως

συμβαίνει γιατί ο χαράκτης ήθελε να τονίσει περισσότερο τα έντονα χαρακτηριστικά του προσώπου

και όχι τα μαλλιά. Στον οπισθότυπο από την άλλη, το άλογο είναι ασυνήθιστα μεγάλο. Έχει χοντρό

λαιμό, κεφάλι και σώμα. Βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας και αυτό με τη σειρά του το μπροστινό

πόδι λυγισμένο σε ορθή γωνία και περιβάλλεται από τα γράμματα ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ.

Ο Τύπος  κεφαλής  10  της  Σειρά  6  χαρακτηρίζεται  από  μια  ασυμμετρία,  καθώς  η  δεξιά

πλευρά της κεφαλής είναι αρκετά πιο «σαρκώδης» από την αριστερή. Κυρίως αυτό εντοπίζεται στη

διάπλαση που έχει το ένα μάγουλο σε σχέση με το άλλο [Ξ. 12]. Η πυκνότητα της κόμης αραιώνει

στα αριστερά από το ύψος του μετώπου και κάτω, ενώ από τα δεξιά συνεχίζει πλούσια μέχρι και το

ύψος  της  στοματικής  κοιλότητας.  Ο Τύπος  10  της  Σειράς  7  [Ξ.  13]  παρουσιάζει  πολλά κοινά

στοιχεία με τον αντίστοιχο της Σειράς 6. Και εδώ τα μάτια της νύμφης είναι μικρά και στενά, το

241 Lorber 2015, 122.
242 Lorber 2015, 122.
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πηγούνι διαγράφεται βαρύ και η μύτη σε σωστές αναλογίες. Η διαφορά, όσον αφορά το έμπροσθεν

μέρος και συγκεκριμένα την κεφαλή της νύμφης είναι ότι  στην Σειρά 7,  η κόμη από τα δεξιά

συνεχίζει πλούσια μέχρι και το λαιμό, και πως οι μπούκλες τονίζονται περισσότερο σαν σχήμα,

κάτι που στη Σειρά 6 δε συμβαίνει και τα μαλλιά παρουσιάζονται περισσότερο σαν μια μάζα, χωρίς

να δίνεται έμφαση στη λεπτομέρεια. Διαφορές εντοπίζονται και στον οπισθότυπο των νομισμάτων

των δύο αυτών Σειρών. Στη Σειρά 6, το άλογο έχει πιο στενόμακρο σώμα, ενώ στη Σειρά 7 είναι

πιο  κοντό  και  δυναμωμένο.  Πάντως  και  στις  δύο  περιπτώσεις  υπάρχουν  τα  γράμματα

ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ.

Στη Σειρά 7 ανήκουν συνολικά τέσσερις Τύποι (10,11,12,13)243. Ο Τύπος κεφαλής 10 είναι

ιδιαίτερος, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Συγκεκριμένα το πρόσωπό του, όπως

φαίνεται στην εικόνα [Ξ. 14], είναι σχεδόν τριγωνικό. Η γωνία που σχηματίζει το πηγούνι είναι

εξαιρετικά οξεία. Το στόμα φαίνεται σα να έχει φύγει μερικώς από τη θέση του και έχει πάει προς

τα  δεξιά.  Τα  μάτια  είναι  ιδιαίτερα  μεγάλα  και  μισόκλειστα.  Το  μέτωπο  είναι  χαμηλό  καθώς

καλύπτεται  σχεδόν  πλήρως  από  την  πλούσια  κόμη  που  κοσμεί  την  κεφαλή.  Η  νύμφη  φορά

περιδέραιο στο λαιμό που στο κέντρο έχει ένα διακοσμητικό στοιχείο. Ο οπισθότυπος είναι στο ίδιο

μοτίβο που απεικονίζει ένα άλογο να βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό πόδι

σε ορθή γωνία. Αυτό συνεχίζει και στους επόμενους Τύπους κεφαλής της ίδιας Σειράς (12,13),

αλλά  και  στον  Τύπο  κεφαλής  14  της  Σειράς  8.  Τα  γράμματα  σε  όλες  τις  περιπτώσεις  που

πλαισιώνουν το άλογο είναι ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ.

Ο Τύπος κεφαλής 12 [Ξ. 15], χαρακτηρίζεται από ένα ασυνήθιστο πάχος. Ο λαιμός και τα

μάγουλα είναι εξαιρετικά παχουλά. Τα μάτια είναι μεγάλα, ενώ η μύτη κοντή και χοντρή. Ίσως θα

λέγαμε πως πρόκειται για ένα κακόγουστο πορτραίτο της νύμφης, που αντιβαίνει στους άγραφους

νόμους της καλλιτεχνίας της εποχής, καθώς στην αρχαιότητα, σε όλες τις μορφές τέχνης το μοτίβο

είναι  να  προβάλλουν  πάντα  το  τέλειο,  το  όμορφο,  το  κομψό,  το  εξιδανικευμένο.  Στην  εικόνα

[Ξ. 16] απεικονίζεται ο Τύπος κεφαλής 13. Πρόκειται για ένα πολύ μικρό κεφάλι που φέρει έντονα

και μεγάλα χαρακτηριστικά, καθιστώντας το εν μέρη κωμικό. Έχει πλούσια μαλλιά, μεγάλη μύτη,

μεγάλα χείλη και μεγάλους οφθαλμούς.  Το πηγούνι  είναι  μικρό και διακριτικό αλλά με έντονο

ανάγλυφο.

Η  Σειρά  8  αποτελείται  από  μια  ακόμη  αλληλουχία  διαφορετικών  Τύπων  κεφαλής  και

συγκεκριμένα από τους Τύπους 14, 15 οι οποίοι χαρακτηρίζονται από πλήθος παραλλαγών244.  Ο

Τύπος 14 της εικόνας [Ξ. 17], έχει σαρκώδες πρόσωπο και ιδιαίτερα «πεσμένο» βλέμμα. Το πίσω

243 Lorber 2015, 122-123.
244 Lorber 2015, 123.
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μέρος  των  νομισμάτων  όλων  των  Τύπων  της  Σειράς  8  είναι  εγγεγραμμένο  στο  ίδιο  μοτίβο,

απεικονίζοντας  ένα  άλογο  να  βόσκει  προς  τα  δεξιά  έχοντας  λυγισμένο  το  μπροστινό  πόδι.  Τα

γράμματα που το περιβάλλουν είναι  ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ,  ενώ υπάρχουν και  παραλλαγές,  όπως στην

εικόνα [Ξ. 17α], που εδώ τα γράμματα του οπισθότυπου είναι ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ. Ο Τύπος κεφαλής 15

κατά την Lorber245,  μοιάζει να απεικονίζει τη νύμφη Λάρισα με τρόπο  «παιδικό»  [Ξ. 18]. Αυτό

προκύπτει από το γεγονός, επειδή η νύμφη έχει μικρή μύτη, παχουλά μάγουλα καθώς παράλληλα

και ένα χαμόγελο πλανάται στα χείλη της.

Η Σειρά 9 αντιπροσωπεύεται μόνο από τον Τύπο κεφαλής 16. Ο Τύπος κεφαλής 16 [Ξ. 19]

είναι  πανομοιότυπος  με  τον  15,  μόνο  που  τώρα  εδώ  η  κεφαλή  είναι  μικρότερη  και  η  κόμη

πλουσιότερη. Δίνεται δηλαδή με άλλα λόγια έμφαση περισσότερο στο έντονα κατσαρό μαλλί της

νύμφης παρά στα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Η Σειρά 10 και τελευταία της Φάσης Λ-Ι απαρτίζεται μόνο από τον Τύπο 17. Σε αντίθεση με

τους δύο προηγούμενους Τύπους (15 και 16) τώρα στον Τύπο 17 [Ξ. 20], η νύμφη απεικονίζεται

σαν μια ώριμη γυναίκα. Έχει μεγάλα και αδρά χαρακτηριστικά. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που

την τοποθετεί σε μια πιο όψιμη φάση της ηλικίας της είναι το βαρύ και κουρασμένο βλέμμα της. Ο

συγκεκριμένος Τύπος δε διαθέτει παραλλαγή στον οπισθότυπο. Όλα τα αντίτυπά του είναι στο ίδιο

μοτίβο,  ένα άλογο να βόσκει  προς  τα δεξιά έχοντας  σε ορθή γωνία το μπροστινό πόδι  και  τα

γράμματα ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ να το περιβάλλουν.

Στα  νομίσματα  της  Φάσης  Λ-ΙΙ  (Phase  L-II)  συγκαταλέγονται  τρις  διαφορετικοί  Τύποι

κεφαλής (18, 19, 20), οι οποίοι παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην κεφαλή, τα

οποία  είναι  υπεύθυνα  για  την  κατηγοριοποίηση  και  τον  διαχωρισμό  σε  ξεχωριστούς  Τύπους

κεφαλής246. Σε γενικές γραμμές, όλοι οι Τύποι κεφαλής είναι κατά 3/4 στραμμένοι προς τα αριστερά

και  έχουν  ιδιαίτερα  σγουρά  και  πυκνά  μαλλιά.  Ο  Τύπος  κεφαλής  18  [Ο.  1],  είναι  ιδιαίτερα

γυρισμένος προς τα αριστερά, με αποτέλεσμα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της αντίστοιχης

πλευράς  να  διακρίνονται  με  δυσκολία.  Στο  συγκεκριμένο  Τύπο,  τονίζεται  ιδιαίτερα  το  δεξί

μάγουλο. Στον οπισθότυπο απεικονίζεται άλογο να βόσκει προς τα δεξιά έχοντας το μπροστινό το

πόδι λυγισμένο σε ορθή γωνία. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο με το άλογο να βόσκει και την επιγραφή

ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ να το συνοδεύει, απεικονίζεται και στην εικόνα [Ο. 2] και συγκεκριμένα στον Τύπο

κεφαλής 19. Η κεφαλή της νύμφης, σε καμία περίπτωση δε θυμίζει τον Τύπο κεφαλής 18, αλλά

ίσως μοιάζει με τον Τύπο κεφαλής 15 της Φάσης Λ-Ι (Σειρά 8).  Η νύμφη εδώ έχει ένα μικρό

πρόσωπο με μικρές αναλογίες χαρακτηριστικών και έντονα σγουρή κόμη. Ο Τύπος κεφαλής 20 της

245 Lorber 2015, 123.
246 Lorber 2000, 9.
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Φάσης Λ-ΙΙ [Ο. 3], απεικονίζει περισσότερο μια νύμφη, με χαρακτηριστά προσώπου πιο αδρά. Έχει

μεγάλη μύτη, έντονα κατσαρά χείλη και  χαμηλό μέτωπο.  Στον οπισθότυπο υπάρχει  άλογο που

βόσκει  δεξιά,  έχοντας  ελαφρώς  λυγισμένο  το  ένα  πόδι  και  περιτριγυρίζεται  από  τα  γράμματα

ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ.

Προς το τέλος του Τρίτου Ιερού Πολέμου (356-346 π.Χ.) και συγκεκριμένα λίγο μετά το

349  π.Χ.  το  νομισματοκοπείο  της  Λάρισας  παράγει  νομίσματα  σε  μεγάλες  ποσότητες  για  να

καλύψει τις οικονομικές συναλλαγές. Τα νομίσματα αυτά ανήκουν στη  Φάση Λ-ΙΙΙ247. Σε όλη την

διάρκεια αυτών των κοπών, κυκλοφόρησε ένας μόνον Τύπος κεφαλής, ο 21 [Π. 1]. Το κεφάλι της

νύμφης είναι μεγάλο. Δε δίνεται τόση έμφαση στην κόμη, όσο δίνεται στα χαρακτηριστικά της

κεφαλής.  Η  νύμφη  έχει  μικρά  μάτια,  μύτη  και  στόμα,  ενώ  τα  μάγουλα  και  το  πηγούνι  είναι

χαρακτηριστικά  πιο  έντονα.  Στον  οπισθότυπο  υπάρχει  άλογο  που  βόσκει  προς  τα  δεξιά.  Το

ιδιαίτερο στη Φάση αυτή είναι ότι κάτω από το άλογο υπάρχει φυτό. Τα γράμματα γύρω από το

άλογο είναι ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ.

Στο τέλος των ύστερων κοπών συγκαταλέγεται η Φάση Λ-ΙV (Phase L-IV). Τα νομίσματα

της συγκεκριμένης φάσης είναι ελάχιστα248. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί από

τα άλλα είναι ότι στον οπισθότυπο υπάρχει ένα μικρό σύμβολο, μια τρίαινα, η οποία βρίσκεται

κάτω από την κοιλία του αλόγου. Τα γράμματα που πλαισιώνουν το άλογο είναι και εδώ ΛΑΡΙΣ-

ΑΙΩΝ. Η κεφαλή της νύμφης παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα στα μαλλιά και συγκεκριμένα στις

μπούκλες που πλαισιώνουν την ταινία που φέρει στην κεφαλή [Ρ. 1]. Οι κατσαρές αυτές πτυχώσεις

που δημιουργούνται  είναι  έντονα  διακριτές  και  μοιάζουν  κατά κάποιο  τρόπο με  «κέρατα». Σε

γενικές  γραμμές  έχει  μικρό σφαιρικό πρόσωπο με  μάτια  μικρά,  και  χείλη  που φαίνεται  σα να

χαμογελούν. 

Οι υποδιαιρέσεις των δραχμών (395 – 336/5 π.Χ.).

Στα μέσα περίπου του 4ου αιώνα, κόβονται και ημίδραχμα που κυκλοφορούν μαζί με τις

προαναφερθείσες  δραχμές249.  Ένα  από  αυτά,  είναι  και  το  νόμισμα  της  εικόνας  [Σ.  1].  Το

εικονογραφικό του θέμα είναι ίδιο με τις δραχμές των ύστερων κοπών. Απεικονίζεται η κεφαλή της

νύμφης Λάρισας κατά 3/4 στραμμένη προς τα αριστερά και στον οπισθότυπο απεικονίζεται άλογο

να  βόσκει  προς  τα  δεξιά,  έχοντας  λυγισμένο  το  μπροστινό  του  πόδι.  Τα  γράμματα  που  το

247 Lorber 2000, 10.
248 Lorber 2000, 11.
249 Hermann 1924-1925, 39. 
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περιτριγυρίζουν  είναι  ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ.  Ένα  νόμισμα  που  χρονολογείται  το  διάστημα

356 - 336/5 π.Χ., προκαλεί εντύπωση, καθώς το χρονολογικό του πλαίσιο δε συμβαδίζει με το

εικονογραφικό  [Σ.  2].  Στο  έμπροσθεν  μέρος,  απεικονίζεται  η  κεφαλή  της  νύμφης  Λάρισας  σε

προφίλ και στραμμένη προς τα δεξιά. Φορά κρεμαστό ενώτιο και τα μαλλιά της είναι κοντά, ενώ

φαίνεται  να  φορά  και  ταινία.  Η  τεχνοτροπία  της  κεφαλής  αυτής,  θυμίζει  νομίσματα,  που

χρονολογούνται τόσο στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. [Ε .1], όσο και στο πρώτο τέταρτο

του 4ου αιώνα [Ν.1]. Ο οπισθότυπος όμως είναι εκείνος που κάνει όλη τη διαφορά. Πρόκειται για

ένα νόμισμα που ανήκει στην Ομάδα ΠΛΕΙ250, όπως και η  (Εικόνα 10). το εικονογραφικό θέμα

όμως ταυτίζεται  απόλυτα με τον οπισθότυπο του νομίσματος της εικόνας [Ξ. 4].  Απεικονίζεται

συγκεκριμένα  άλογο  να  βόσκει  προς  τα  αριστερά,  έχοντας  ελαφρώς  λυγισμένο  το  ένα  πόδι.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι το μικρό φυτό που υπάρχει κάτω από την κοιλία του ζώου. Το

μοτίβο αυτό με το φυτό, συναντάται και στα νομίσματα της Φάση Λ-I, Σειρά 2, τύπος κεφαλής 2

[Ξ. 3], [Ξ. 4].

Τη  νύμφη  σε  προφίλ  τη  βλέπουμε  και  για  τελευταία  φορά  σε  ένα  τριημιοβόλιο  που

χρονολογείται το διάστημα  356-336/5 π.Χ. [Σ. 3]. Ο οπισθότυπος όμως είναι τελείως διαφορετικός.

Σε αυτόν απεικονίζεται ο θεός Ασκληπιός από τη μέση και πάνω251. Στέκεται στραμμένος προς τα

δεξιά, φορά ύφασμα που καλύπτει τον αριστερό ώμο και τη μέση του, ενώ με το αριστερό του χέρι

που είναι ανυψωμένο κρατά δρεπάνι. Στο δεύτερο τύπο τριημιοβολίου που κυκλοφορεί την εποχή

εκείνη, απεικονίζεται στο έμπροσθεν μέρος κεφαλή της νύμφης προς τα αριστερά κατά 3/4 και στο

πίσω, ο θεσσαλός ιππέας να καλπάζει προς τα δεξιά [Σ. 6]. Η επιγραφή που τον συνοδεύει είναι

ΛΑΡ-ΙΣ-ΑΙΩΝ.  Στα  διώβολα  που  είναι  σύγχρονα  με  τα  τριημιοβόλια,  συναντάται  μόνο  μια

παραλλαγή στον οπισθότυπο. Το βασικό μοτίβο απεικόνισης είναι η κεφαλή της νύμφης στραμμένη

κατά  3/4  προς  τα  αριστερά  και  άλογο  να  βόσκει  προς  τα  δεξιά  με  λυγισμένο  πόδι  [Σ.  5].  Η

παραλλαγή,  έχει  να  κάνει  με  ένα  μονόγραμμα  που  βρίσκεται  κάτω από  την  κοιλία  του  ζώου.

Πρόκειται για το μονόγραμμα Μ [Σ. 4]. φυσικά και στις δύο περιπτώσεις ο Τύπος της κεφαλής

είναι διαφορεικός. Οι οβολοί που συγκαταλέγονται στις υποδιαιρέσεις των ύστερων δραχμών και

είναι σύγχρονοι (ίσως και μια δεκαετία πιο ύστεροι) με τα παραπάνω νομίσματα απεικονίζουν στον

εμπροσθότυπο την κεφαλή κατά 3/4 προς τα αριστερά και στον οπισθότυπο άλογο να βόσκει στα

δεξιά, χωρίς αυτή τη φορά να έχει λυγισμένο το αριστερό του πόδι [Σ. 7].

250 Hermann 1924-1925, 44-45 και 47. 
251 Nomos, Zurich, Auction 4, 10 May 2011, 67, αρ. 1138. 
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Οι Στατήρες

Οι  στατήρες  της  Λάρισας  αποτελούν  μοναδικά  δείγματα  εκλεπτυσμένης  μικροτεχνίας.

Πρόκειται για νομίσματα που το βάρος του κυμαίνεται από 12,06 γραμμάρια, έως 12,42. Υπάρχουν

τρεις διαφορετικοί τύποι στατήρων. Ο Hermann ταξινομεί τους δύο σε μια σειρά (Σειρά 2), και

τους  διαφοροποιεί  σε  δύο  Τύπους252.  Η  διαφοροποίηση  αυτή  βασίζεται  κατά  κόρον  στον

οπισθότυπο. Ο Τύπος Α [Τ. 1], απεικονίζει την κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη κατά 3/4

προς τα αριστερά.  Έχει σχήμα σφαιρικό, και τα χαρακτηριστικά του προσώπου της είναι κομψά

και διακριτικά, χωρίς να υπάρχουν δυσαναλογίες στο μέγεθος και στο σχήμα. Τα μαλλιά της είναι

ιδιαιτέρως  πλούσια  και  σγουρά.  Ο  οπισθότυπος  απεικονίζει  άλογο  να  τριποδίζει,  δηλαδή  να

προχωρά καμαρωτό προς τα δεξιά. Η επιγραφή που το περιβάλλει είναι ΛΑΡ-ΙΣ-ΑΙΩΝ. Στην ίδια

ακριβώς στάση βρίσκεται και το άλογο στον οπισθότυπο του Τύπου Β [Τ. 1α], όμως η επιγραφή,

εξακολουθεί να είναι Λαρισαίων, αλλά τα γράμματα βρίσκονται σε διαφορετική διάταξη, ΛΑΡΙ-

ΣΑΙΩΝ.  Η κεφαλή και  εδώ είναι  επίσης  κατά  3/4  στραμμένη  προς  τα  αριστερά.  Το  ιδιαίτερο

χαρακτηριστικό που παρουσιάζεtαι εδώ είναι πως το αριστερό μάτι είναι ελαφρώς υπερυψωμένο,

δημιουργώντας έτσι μια καλλιτεχνική σύγχυση.

Ιδιαίτερα  σπάνιο  νόμισμα  είναι  αυτό  στην  εικόνα  [Τ.  2]253.  Το  νομισματοκοπείο  της

Λάρισας, όταν ξεκίνησε την κοπή των στατήρων (356 π.Χ.), ξεκίνησε ακριβώς με αυτό τον Τύπο

(Τύπος  Ι,  κατά  τον  Hermann)254.  Για  άγνωστους  λόγους  η  διάρκεια  έκδοσης  αυτού  του

νομισματικού τύπου ήταν εξαιρετικά μικρή. Το νομισματοκοπείο άλλαξε μήτρες και η οπισθότυπος

των στατήρων απεικόνιζε στις νέες εκδόσεις το άλογο να τριποδίζει στα δεξιά και όχι να βόσκει, με

λυγισμένο το πόδι, όπως ήταν αρχικά. Συγκεκριμένα οι πρώτοι αυτοί στατήρες, στον οπισθότυπο

απεικονίζουν το άλογο να βόσκει προς τα δεξιά, όπως ακριβώς και οι δραχμές που είναι σύγχρονες

με τα νομίσματα αυτά. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που εξετάζουμε [Τ. 2], στο έμπροσθεν μέρος

η κεφαλή της νύμφης είναι κάπως παχουλή, καθώς έχει ιδιαίτερα σαρκώδη μάγουλα και πηγούνι.

Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, όπως μύτη και μάτια, έχουν ιδανικές αναλογίες. Το συγκεκριμένο

νόμισμα βρίσκεται  σε ιδιωτική συλλογή και  πουλήθηκε στη Ζυρίχη το  Μάιο του 2011,  έναντι

65.000 ελβετικών φράγκων. Μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί 3 συνολικά νομίσματα του Τύπου Ι. Τα

δύο βρίσκονται σε μουσεία και το συγκεκριμένο σε ιδιώτη συλλέκτη255. 

252 Hermann 1924-1925, 64-68.
253 Lorber 2000, 12.
254 Hermann 1924-1925, πιν. V, 3.
255  Βλ. Nomos, Zurich, Auction 4, 10 May 2011, 67, αρ.1158, με το σχολιασμό.
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Κεφάλαιο 5: Νομισματική κυκλοφορία στη Θεσσαλία (5ος-3ος π.Χ. αιώνας) και το 

νομισματοκοπείο της Λάρισας

Θησαυροί στη Θεσσαλία 

Πρωτίστως θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η μελέτη για τη διασπορά των

νομισμάτων  της  Λάρισας  εντός  και  εκτός  Θεσσαλίας,  έγινε  με  βάση  θησαυρών  και  όχι

μεμονωμένων περιπτώσεων. Ακόμη και αν η νομισματική παραγωγή ξεκίνησε στη Θεσσαλία στις

αρχές του 5ου αιώνα π.Χ., οι δύο θησαυροί της περιόδου που βρέθηκαν εντός του θεσσαλικού

κάμπου δεν περιείχαν θεσσαλικά νομίσματα, παρά μόνον στατήρες από την Αίγινα256. Το γεγονός

αυτό αποδεικνύει ότι μάλλον πρόκειται για αποθηκευτικούς θησαυρούς, γιατί όλα τα νομίσματα

ήταν στατήρες,  δηλαδή, η μέγιστη δυνατή υποδιαίρεση, ώστε να αποθηκευτούν όσο το δυνατόν

λιγότερα νομίσματα257. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε έναν αποθηκευτικό θησαυρό και έναν

θησαυρό  «κυκλοφορίας»  είναι  ιδιαιτέρως  λεπτή  και  τα  όρια  πολλές  φορές  είναι  εύκολο  να

συγχέονται,  ειδικά  όταν  πρόκειται  για  μικρούς  νομισματικούς  θησαυρούς258.  Για  παράδειγμα,

μπορεί ένας φτωχός άνθρωπος της αρχαιότητας που ήθελε να αποταμιεύσει κάποιες οικονομίες, να

μην ήταν σε θέση να μαζέψει τις μεγαλύτερες υποδιαιρέσεις των νομισματικών αυτών κοπών, ούτε

εκείνα που ήταν στην καλύτερη κατάσταση, απλά να έθαψε κάποια τυχαία νομίσματα μικρότερων

συχνά υποδιαιρέσεων που απλά διέθετε.  Στην περίπτωση αυτή, ο αποθηκευτικός του θησαυρός

δημιουργήθηκε για να μείνει κρυφός ένα ίσως μικρό χρονικό διάστημα, όπως ακριβώς θα γινόταν

και στην περίπτωση ενός θησαυρού «κυκλοφορίας», ο οποίος αποθηκεύεται σε κάποια ιδιαίτερη

θέση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (circulation hoard). Βέβαια, ένας νομισματικός θησαυρός

δεν είναι και απόλυτα αντιπροσωπευτικός της εκάστοτε επικρατούσας νομισματικής κυκλοφορίας,

ακόμη και αν αποκρύφτηκε στο εγγύς χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που χρονολογούνται

τα νομίσματα που περιέχει259. 

Το  γεγονός  ότι  τα  θεσσαλικά  νομίσματα  απουσιάζουν  από  τους  προαναφερθέντες

νομισματικούς  θησαυρούς  δεν  σημαίνει  ταυτοχρόνως  ότι  δεν  υπήρχε  τοπική  κυκλοφορία  στη

256 IGCH 21 (κοντά στο χωριό Τρίκκη, 450-440 π.Χ.: 35 στατήρες Αιγίνης και ένας αρχαϊκός στατήρας από την Χίο).
Τα νομίσματα του θησαυρού ήταν άλλα φθαρμένα και άλλα σε καλή κατάσταση. Βλ. Oekonomidou 1980, 81-90.
CH  1.25/5.11 (Καρδίτσα/Μυρίνη, 440 π.Χ.: 149 στατήρες Αιγίνης). Και εδώ τα νομίσματα του θησαυρού ήταν
άλλα σε καλή κατάσταση και άλλα φθαρμένα. Βλ. Oekonomidou 1979, 231-239. Τα νομίσματα του συγκεκριμένου
θησαυρού χρονολογούνται το διάστημα 500-480 π.Χ. (σελ.238).  

257 Για γενικότερες πληροφορίες σχετικά με νομισματικούς θησαυρούς, αποθηκευτικούς και μη βλ. Grierson 1966, 30-
32 και 1975, 130-136, Crawford 1983, 190-202. 

258 Crawford 1960, 40. 
259 Στο ίδιο. 
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Θεσσαλία.  Η  σύνθεση  αυτή  των  θησαυρών  που  χρονολογούνται  στα  μέσα  του  5ου  αιώνα,

αποδεικνύει ότι ακόμη και στα πρώτα στάδια της θεσσαλικής νομισματοκοπίας συνυπήρχαν και

κυκλοφορούσαν ταυτοχρόνως νομίσματα άλλων νομισματοκοπείων, όπως του Αιγινήτικου για τις

ανάγκες τις τοπικής-θεσσαλικής νομισματοκοπίας. 

Σύμφωνα με την μελέτη της Φωτοπούλου για τους νομισματικούς θησαυρούς, προκύπτει ότι

στα  τέλη  του  5ου  αιώνα  η  νομισματική  διασπορά  της  Λάρισας  εντοπίζεται  μόνο  εντός  του

θεσσαλικού χώρου με ποσοστό 9,75%, ένα ποσοστό που προκύπτει από τη σύγκριση όλων των

θεσσαλικών  νομισματικών  κοπών  που  εντοπίστηκαν  σε  όλους  τους  θησαυρούς  με  θεσσαλικές

κοπές και χρονολογούνται από το 2ο τέταρτο και έκτοτε του 5ου αιώνος260. Στον 4ο αιώνα η εικόνα

των  θησαυρών αλλάζει.  Τα  νομίσματα  της  Λάρισας  συγκεντρώνουν  πλέον  ποσοστό  εντός  του

θεσσαλικού χώρου 42,69% και εκτός θεσσαλικής γης 6,54%. Η ευημερία της πόλης, η υπέρμετρη

πλουτοπαραγωγική δύναμη που διέθετε, και η εκτεταμένη εμπορική δραστηριότητα κατέστησαν το

νομισματοκοπείο της  Λάρισας το πιο ισχυρό της  Θεσσαλικής  γης,  που τα προϊόντα  του πλέον

έφταναν σε όλες τις  ελληνικές πόλεις261.  Η επικρατέστερη κοπή στους θησαυρούς αυτούς είναι

εκείνη με την κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη κατά 3/4 και το άλογο στο πίσω μέρος να

βόσκει. 

Ο πρώτος νομισματικός θησαυρός που βρέθηκε στη Θεσσαλία και περιείχε νομίσματα της

τοπικής νομισματοκοπίας, χρονολογείται στα τέλη του 5ου / αρχές 4ου αιώνος π.Χ. Τα νομίσματα

αυτά δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη φθορά. Συγκεκριμένα, ο θησαυρός περιείχε τριάντα τριόβολα από

τη Φάρσαλο, πέντε τριόβολα από τη Φωκίδα και δώδεκα στατήρες Αιγίνης262. Παρόμοιος με αυτόν

το θησαυρό είναι και ένας άλλος που περιγράφεται ως «μικρό εύρημα» περιείχε μόνο νομίσματα

(δραχμές) από τη Φάρσαλο263. Ούτε το ακριβές μέρος ανακάλυψης των θησαυρών αυτών, ούτε η

χρονολόγηση είναι ακριβής, αλλά μια πιθανή εικασία είναι πως βρέθηκαν κοντά στην περιοχή των

Φαρσάλων και χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 4ου αιώνα264. Η απουσία άλλων θεσσαλικών

νομισμάτων από τους θησαυρούς αυτούς υποδηλώνει ότι ακόμη και στις αρχές του 4ου αιώνα η

νομισματική  παραγωγή  της  εκάστοτε  θεσσαλικής  πόλης  προορίζονταν  για  εγχώρια  μόνο

κυκλοφορία.  Ανάμεσα  στα  νομίσματα  αυτών  των  θησαυρών  υπάρχουν  και  άλλα  μεγαλύτερων

υποδιαιρέσεων  (δραχμές,  στατήρες)  από  άλλες  πόλεις  που  είχαν  υιοθετήσει  και  αυτές  τον

Αιγινήτικο σταθμικό κανόνα.

260 Φωτοπούλου 2004, 312.
261 Φωτοπούλου 2004, 313-314.
262 IGCH  45 (Θεσσαλία, ύστερος 5ος-πρώιμος 4ος).
263 Μartin 1985, 42. 
264 Μartin 1985, 43. 
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Οι νομισματικοί θησαυροί που βρέθηκαν στη Θεσσαλία και χρονολογούνται στα μέσα του

4ου αιώνος  π.Χ. είναι  περισσότεροι  σε αριθμό265.  Είναι  ανούσια μια προσπάθεια ακριβέστερης

χρονολόγησης των θησαυρών αυτών, γιατί το αρχαιολογικό πλαίσιο από το οποίο προέρχονται δεν

είναι  ασφαλές,  ενώ  και  οι  ίδιες  οι  κοπές  που  απαρτίζουν  τους  θησαυρούς  είναι  ελαφρώς

προβληματικές ως προς τη χρονολόγηση. Το ότι ανήκουν χρονολογικά στα δύο μεσαία τέταρτα του

4ου  αιώνος  είναι  σχεδόν  βέβαιο  και  αυτό  αποδεικνύεται,  αφενός  από  την  κατασκευαστική

τεχνοτροπία των ίδιων των νομισμάτων και αφετέρου από την απουσία Μακεδονικών βασιλικών

νομισμάτων, τα οποία εμφανίζονται στους θεσσαλικούς θησαυρούς μόλις στο τελευταίο τέταρτο

του 4ου αιώνος π.Χ.266.

Υπάρχει  ένας  νομισματικός  θησαυρός που βρέθηκε στο θεσσαλικό χώρο το 1993 και  η

Lorber  προσπάθησε  με  βάση  το  περιεχόμενο  του  και  τη  φθορά  που  παρουσίαζε  να  τον

χρονολογήσει  γύρω στο 370 π.Χ267.  Πρόκειται  για  έναν νομισματικό θησαυρό που περιείχε  39

θεσσαλικά  αργυρά  νομίσματα,  εκ  των  οποίων  τα  τέσσερα  (4)  ήταν  δραχμές  και  τα  δύο  (2)

ημίδραχμα  από  τη  Φάρσαλο  και  όλα  τα  υπόλοιπα  (33  δραχμές)  νομίσματα  της  Λάρισας.

Συγκεκριμένα,  όσον  αφορά  τις  κοπές  της  Λάρισας,  περιείχε  δύο  (2)  δραχμές  που  φέρουν  ως

απεικόνιση το θέμα των ταυροκαθαψίων, τρεις (3) με την κεφαλή της νύμφης σε προφίλ και είκοσι

οκτώ (28) δραχμές που φέρουν την κεφαλή της νύμφης σε μετωπική απεικόνιση (Early Facing

Drachms)268. O Ernest Babelon χρονολογεί τις κοπές από τη Φάρσαλο το διάστημα 424-405 π.Χ.269.

Η  νομισματική  παραγωγή  των  Early  Facing  Drachms  ξεκινά  το  400  περίπου  και  τελειώνει

σύμφωνα με την Lorber το 370 π.Χ.270. Οι ημερομηνίες αυτές μπορούν να αποδειχθούν αληθείς και

μέσα από μια σύγκριση της φθοράς που παρουσιάζουν οι κοπές της Φαρσάλου και  εκείνες της

Λάρισας. Το γεγονός ότι τα νομίσματα της Φαρσάλου ήταν ιδιαιτέρως φθαρμένα, σημαίνει πως

ήταν σε κυκλοφορία αρκετά χρόνια πριν τοποθετηθούν εν τέλη στο θησαυρό. Η φθορά όμως που

παρουσιάζουν οι κοπές της Λάρισας είναι μηδενική και πολύ πιθανόν είναι τα νομίσματα αυτά να

αποκρύφτηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την παραγωγή τους. Από αυτόν το συλλογισμό

συμπεραίνεται ότι η ημερομηνία από απόκρυψης του θησαυρού θα πρέπει να είναι όντως γύρω στο

370  π.Χ.  και  τα  νομίσματα  της  Λάρισας  να  χρονολογούνται  από  το  390-380  π.Χ.  και  έκτοτε

εξαιτίας της άψογης κατάστασης στην οποία βρέθηκαν271. 

265 Μartin 1985, 43. 
266 Μartin 1985, 43.
267 Lorber 2009, 127-133.
268 Lorber 2009, 127.
269 Babelon 1932, 275-280.
270 Lorber 2009, 127.
271 Lorber 2009, 127-128.
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Εκτός  από  τους  προαναφερθέντες  θησαυρούς,  όπου  η  θεσσαλική  νομισματοκοπία

αντιπροσωπεύεται μόνο από νομίσματα της Φαρσάλου και της Λάρισας, υπάρχουν άλλοι δώδεκα

θησαυροί που χρονολογούνται στα μέσα του 4ου αιώνος και προέρχονται απ' όλη τη θεσσαλική

επικράτεια272.  Νομίσματα  της  Λάρισας  εμφανίζονται  στους  οκτώ  από  τους  δώδεκα.  Είναι

αξιοσημείωτο ότι και οι οκτώ περιέχουν στο σύνολό τους μόνο θεσσαλικές κοπές. Ένας από τους

τέσσερις υπόλοιπους νομισματικούς θησαυρούς περιείχε δύο μικρά νομίσματα από το Κιέριον, μια

πόλη που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Θεσσαλίας, δίπλα στην αρχαία πόλη Φίλια, κοντά

στη σημερινή Καρδίτσα. Ένας άλλος θησαυρός περιείχε νομίσματα από την Ηράκλεια Τραχινία,

από τους Αινιάνες καθώς και από τους Οιταίους. Και οι τρείς πόλεις βρίσκονται στο νοτιότερο

άκρο της Θεσσαλίας, κοντά στην αρχαία πόλη της Λαμίας. Υπάρχουν και δύο θησαυροί που δεν

περιέχουν ούτε θεσσαλικά νομίσματα, ούτε νομίσματα των περιοίκων περιοχών. Όλοι, ή πάντως οι

περισσότεροι  από  αυτούς  τους  νομισματικούς  θησαυρούς  δεν  ήταν  αποθηκευτικοί,  αλλά

χρησίμευαν για τις καθημερινές νομισματικές συναλλαγές. Το πλήθος των νομισμάτων της Λάρισας

που βρισκόταν μέσα σε αυτούς τους θησαυρούς, αποδεικνύει το πόσο οικονομικά ισχυρή ήταν η

Λάρισα και πως τα νομίσματά της κυκλοφορούσαν σε όλη τη Θεσσαλία. Αξιοσημείωτο είναι ότι η

νομισματική  παραγωγή  της  πόλης  των  Φερών,  που  ήταν  την  περίοδο  αυτή  η  πιο  δυνατή

«αντίπαλος» της Λάρισας στην κυριαρχία της Θεσσαλίας, απουσιάζει πλήρως από τους δώδεκα

θησαυρούς273.

Η απουσία αυτή είναι δύσκολο να ερμηνευτεί. Μια πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να είναι

πως η συχνή εμφάνιση των νομισμάτων της Λάρισας σε θεσσαλικούς θησαυρούς αντανακλά το

πόσο εντυπωσιακά μεγάλη ήταν η παραγωγή νομισμάτων από το νομισματοκοπείο της Λάρισας, η

οποία  έφτασε  πιθανώς  στο  σημείο  να  υποκαταστήσει  την  κυκλοφορία  των νομισμάτων άλλων

θεσσαλικών πόλεων, όπως χαρακτηριστικά των Φερών. Μια δεύτερη εξήγηση είναι ότι η Λάρισα

και  η  περιοχή  της  ήταν και  είναι  η  μοναδική  σημαντική  πόλη της  Θεσσαλίας  όπου  έχει  γίνει

συστηματική ανασκαφική έρευνα, συγκριτικά με άλλες μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας, τόσο από

κρατικούς φορείς, όσο και από αρχαιοκάπηλους - κυρίως στην ευρύτερη περιοχή-, με αποτέλεσμα

να  έρθουν  στο  φως  πολλοί  νομισματικοί  θησαυροί,  οι  οποίοι  περιείχαν  λαρισαϊκές  κοπές.  Οι

ανασκαφές που έχουν γίνει στις Φερές κατά το παρελθόν είναι σχετικά λίγες, ενώ η πρόσφατη,

περισσότερο  συστηματική  έρευνα  των  τελευταίων  3  δεκαετιών  παραμένει  σε  μεγάλο  βαθμό

αδημοσίευτη274. 

272 IGCH 52, 55, 56, 61, 62, 71, 96, 97; CH 1.27, 1.33.  CH VI (1981).
273 Μartin 1985, 44. 
274  Stählin 1923, 105, Gallis 1979. 
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Στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνος π.Χ. οι Μακεδόνες έχουν εμπλακεί για τα καλά στα

θεσσαλικά  δρώμενα  και  αυτό  αποδεικνύεται  από  το  γεγονός  ότι  τα  μακεδονικά  νομίσματα

εμφανίζονται πλέον σε νομισματικούς θησαυρούς της Θεσσαλίας. Υπάρχουν συγκεκριμένα οκτώ

τέτοιοι θησαυροί275. Οι έξι από τους οκτώ είναι θησαυροί «κυκλοφορίας» (circulation hoards) και οι

δύο  αποθηκευτικοί276.  Σε  πέντε  από  τους  οκτώ  βρέθηκαν  λαρισαϊκά  νομίσματα,  γεγονός  που

υποδηλώνει ότι η Λάρισα εξακολουθούσε να είναι μια ισχυρή οικονομικά πόλη ακόμη και στα τέλη

του 4ου αιώνος. Στους θησαυρούς αυτούς βρέθηκαν μεταξύ άλλων νομίσματα από τη Φάρσαλο, τη

Λαμία, τη Λοκρίδα και τη Θήβα.

Όσον  αφορά  τις  μακεδονικές  κοπές  που  υπήρχαν  στους  οκτώ  αυτούς  θησαυρούς,  η

επικρατέστερη νομισματική υποδιαίρεση ήταν το τετράδραχμο. Συγκεκριμένα σε επτά από τους

οκτώ  θησαυρούς  βρέθηκαν  τετράδραχμα  του  Φιλίππου  Β΄,  ενώ  απουσιάζουν  άλλες

υποδιαιρέσεις277.  Νομίσματα  του  Αλεξάνδρου  Γ΄  εμφανίζονται  και  στους  οκτώ  θησαυρούς

(τετράδραχμα  σε  επτά  θησαυρούς  και  δραχμές  σε  τέσσερις).  Σε  έναν  και  μόνο  θησαυρό

εμφανίζεται  ένα  τετράδραχμο  του  Φιλίππου  Γ΄.  Γενικότερα  παρατηρείται  το  φαινόμενο,  όπως

μαρτυρούν άλλωστε και οι θησαυροί, ότι τα νομίσματα του Φιλίππου Β΄ συνοδευόταν πάντα από

νομίσματα  του  Αλεξάνδρου  Γ΄  κατά  τον  4ου  αιώνα.  Οι  πρώτοι  νομισματικοί  θησαυροί  που

βρέθηκαν  στη  Θεσσαλία  και  περιείχαν  νομίσματα  του  Φιλίππου  Β΄  και  του  Αλεξάνδρου  Γ΄

χρονολογούνται με terminus ante quem το 323 π.Χ.278.

Στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνος εμφανίζονται  για  πρώτη φορά σε νομισματικούς

θησαυρούς  της  Θεσσαλίας  αθηναϊκά  τετράδραχμα,  τα  επονομαζόμενα  «pi  style»-  η  ονομασία

δόθηκε από τον Bingen λόγω του φυτικού διακόσμου της περικεφαλαίας της Αθηνάς που παίρνει το

σχήμα  του  γράμματος  Π279.  Οι  νομισματικές  αυτές  κοπές  της  Αθήνας  συνυπήρχαν  στους

νομισματικούς θησαυρούς με μακεδονικές κοπές και μάλιστα οι πρώτες υπερτερούσαν σε αριθμό

από τις δεύτερες, όπως αποδεικνύεται σε δύο νομισματικούς θησαυρούς280. Η σύνθεση αυτών των

θησαυρών είναι κάτι νέο για τα νομισματικά δεδομένα της Θεσσαλίας. Η εμφάνιση αθηναϊκών

νομισμάτων  καθώς  και  μακεδονικών,  τα  οποία  έχουν  κοπεί  σύμφωνα  με  το  Αττικό  μετρικό

275 IGCH 80 (12 τετραδρ. του Φιλίππου ΙΙ και 10 του Αλεξάνδρου ΙΙΙ), 82 (6 Τετράδρ. του Φιλίππου ΙΙ και 30 του 
Αλεξάνδρου ΙΙΙ), 93 (28 τετράδρ. του Φιλίππου ΙΙ και 31 τετράδρ και 1 δρχ του Αλεξάνδρου ΙΙΙ): CH 1.40 (13 
τετράδρ. του Φιλίππου ΙΙ, 19 του Αλεξάνδρου ΙΙΙ και 1 του Φιλίππου ΙΙΙ), 2,51 (2 τετράδρ. του Φιλίππου ΙΙ και 2 
δραχμές του Αλεξάνδρου ΙΙΙ), 2.52/6.20 (1 τετράδρ. του Φιλίππου και 2 του Αλεξάνδρου ΙΙΙ). 

276 IGCH 80, 82.
277 IGCH 117, είναι η μόνος «προβληματικός» θησαυρός ως προς τη σύνθεση, γιατί δεν περιέχει νομίσματα του 

Φιλίππου ΙΙ. Τα νομίσματα που περιείχε ήταν του Κοινού των Θεσσαλών, με αποτέλεσμα να χρονολογείται 
σίγουρα μετά το 300 π.Χ.

278 IGCH 80 (320 π.Χ.), CH 2.51 (323-320 π.Χ.), CH 2.52/6.20 (320 π.Χ.) 
279 Bingen 1973, 11-16.
280 IGCH 93: 34 αθηναϊκά νομίσματα από 112 που ήταν στο σύνολο, CH 1.40: 43 αθηναϊκά από τα 90.
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σύστημα, σημαίνει ότι η κυκλοφορία νομισματικών τύπων που δεν είναι ενταγμένα στον αιγινήτικο

σταθμικό κανόνα, είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο στη Θεσσαλία. Με άλλα λόγια, παρατηρείται μια

αλλαγή  σε  σχέση  με  το  νομισματικό  σύστημα  που  επικρατούσε  ως  τότε  στη  Θεσσαλία,  ένα

σύστημα που απαρτιζόταν μόνο από νομίσματα του αιγινήτικου σταθμικού κανόνα. Τόσο το μοτίβο

νομισματικής κυκλοφορίας όσο και η σύνθεση των νομισματικών θησαυρών αλλάζουν τη δεκαετία

του 420 π.Χ. όταν εισβάλλουν για τα καλά στα θεσσαλικά δρώμενα οι Μακεδόνες281. Ιδιαιτέρως

αντιληπτό γίνεται με την βασιλεία του Φιλίππου ΙΙ, τα νομίσματα του οποίου δεν είναι ενταγμένα

πλήρως ούτε στον αιγινητικο, ούτε στον αθηναϊκό σταθμικό κανόνα282.

Σύμφωνα  με  το  περιεχόμενο  των  νομισματικών  θησαυρών  που  χρονολογούνται  τον  3ο

αιώνα π.Χ και βρέθηκαν στη Θεσσαλία,  οι θεσσαλικές νομισματικές κοπές, ως περιεχόμενο σε

αυτούς, γίνονται όλο και πιο σπάνιες. Σε τριάντα δύο θησαυρούς που βρέθηκαν συνολικά, οι είκοσι

χρονολογούνται  στο  τελευταίο  τέταρτο  του  4ου  αιώνος  και  οι  δώδεκα  στον  3ο  αιώνα  π.Χ.

Νομίσματα της Λάρισας υπάρχουν μόνο στους δεκατρείς από τους είκοσι και σε πέντε από τους

δώδεκα, αντίστοιχα. Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, ας σημειωθεί ότι νομίσματα της Λαμίας

βρέθηκαν σε τρεις από τους δώδεκα και νομίσματα της Φαρσάλου μόνο σε έναν283. 

Θεσσαλικά  νομίσματα  εμφανίστηκαν  μόνο  σε  έναν  νομισματικό  θησαυρό  που

χρονολογείται στις αρχές του 3ου αιώνος284. Ο συγκεκριμένος θησαυρός περιείχε 156 δραχμές από

το νομισματοκοπείο της Λάρισας σε ένα σύνολο 591 νομισμάτων285. Τα νομίσματα της Λάρισας

ήταν  όλα  στον  ίδιο  τύπο  και  σχετικά  φθαρμένα.  Στην  πραγματικότητα,  συσχετίζοντας  την

συχνότητα παρουσίας νομισμάτων της Λάρισας σε νομισματικούς θησαυρούς του 4ου αιώνα και

του 3ου, γίνεται αντιληπτό ότι το τέλος της αυτόνομης νομισματοκοπίας της Λάρισας βρίσκεται

κάπου ανάμεσα στον ύστερο 4ο και στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνος. Το γεγονός ότι μέσα στους

θησαυρούς υπήρχαν νομίσματα που η χρονολογία παραγωγής τους είναι πολύ πιο πρώιμη από τη

χρονολογία απόκρυψης του θησαυρού, έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μια γενικότερη ανακρίβεια,

τόσο ως προς την χρονολόγηση των νομισματικών θησαυρών, όσο και στο πότε έκλεισε εν τέλει το

νομισματοκοπείο της Λάρισας286. 

281 Τσέλεκας 2004, 211. 
282 Για τη νομισματοκοπία του Φιλίππου ΙΙ και το σταθμικό κανόνα που είναι ενταγμένα τα νομίσματά του βλ. Kraay 

1976, 146.
283 IGCH 133, 141, 144, 146, 150/ CH 6.23, IGCH 159,162,168: CH 1.52, 2.72/3.43, 6.24: Oekonomidou 1982, 89-98.
284  IGCH 168. 
285 Martin 1981, 51-77. 
286  Βλ. παραπάνω, σελ. 69-70
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Παρουσία των νομισμάτων της Λάρισας σε θησαυρούς εκτός Θεσσαλίας

Αν πράγματι η νομισματική κυκλοφορία των θεσσαλικών πόλεων ήταν προορισμένη μόνο

για εγχώρια κυκλοφορία, το σίγουρο είναι πως το ίδιο δεν στην περίπτωση της Λάρισας. Πώς είναι

δυνατόν άλλωστε  νομίσματα από μια πόλη όπως  η  Λάρισα που εδρεύει  στο  βόρειο-ανατολικό

μέρος της θεσσαλικής πεδιάδας, να βρέθηκαν σε δύο νομισματικούς θησαυρούς στις πιο νότιες

περιοχές των θεσσαλικών συνόρων287; Αργυρά νομίσματα της Λάρισας έχουν βρεθεί σε θησαυρούς

έξω από τη Θεσσαλία,  που χρονολογούνται το δεύτερο και τρίτο τέταρτο του 4ου αιώνος π.Χ.

Έχουν βρεθεί συνολικά εννιά τέτοιοι θησαυροί. Τρεις έχουν βρεθεί σε διαφορετικές περιοχές της

Πελοποννήσου και περιείχε ο καθένας από μια δραχμή της Λάρισας. Λίγα λαρισαϊκά νομίσματα

βρέθηκαν σε έναν θησαυρό από τους Δελφούς και σε τέσσερις θησαυρούς από τη Μακεδονία. Ένας

ακόμη  νομισματικός  θησαυρός  από  τη  Μακεδονία  περιείχε  62  λαρισαϊκές  δραχμές288.  Οι

νομισματικοί  αυτοί  θησαυροί  εκτός  Θεσσαλίας  συντελούν  στο  να  γίνει  σαφές  ότι  το

νομισματοκοπείο της Λάρισας ήταν το πιο ισχυρό σε ολόκληρη τη θεσσαλική επικράτεια. 

287 IGCH 56 (Δομοκός), 71 (Λαμία).
288 IGCH  70  (Κίρρα  Φωκίδος,  κοντά  στους  Δελφούς,  350-325),  74  (Μάγειρα  στο  νομό  Ηλείας,  330-325),  76

(Κυπαρισσία στο νομό Μεσσηνίας, 327), 103 (Μαλαντρένι στο νομό Αργολίδος, 4ος αιώνας), 371 (Χαλκιδική,
348), 384 (Παλατίτσα, Μακεδονία, μέσα 4ου αιώνος), 385 (Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, 340-335: ο θησαυρός με τα
62  νομίσματα  του  νομισματοκοπείου  της  Λάρισας),  386  (Βεργίνα  340-330).  Η  χρονολογίες  αυτών  των
νομισματικών θησαυρών είναι ακριβείς γιατί όλα περιείχαν νομίσματα είτε μακεδόνων βασιλέων, είτε νομίσματα
από το Κοινό των Χαλκιδέων. Η μόνη προβληματική περίπτωση ως προς τη χρονολόγηση είναι ο θησαυρός 103.
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Κεφάλαιο 5: Εικονογραφία 

Ίππος και ταυροκαθάψια

Αν  και  η  μυθολογία  αποτελεί  συνήθως  τη  βασικότερη  πηγή  για  τη  νομισματική

εικονογραφία, στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα για το νομισματοκοπείο της Λάρισας δεν ισχύ κάτι

τέτοιο. Για την ιπποτρόφο Θεσσαλία το καλύτερο εικονογραφικό θέμα των νομισμάτων της δε θα

μπορούσε να είναι τίποτε άλλο πέρα από τα ξακουστά της άλογα και τους γενναίους Θεσσαλούς

ιππείς289.  Κατά  κύριο  λόγο  η  αναπτυγμένη  ιπποτροφία  στο  θεσσαλικό  κάμπο  στάθηκε  πηγή

έμπνευσης για τους θεσσαλούς καλλιτέχνες της νομισματικής μικροτεχνίας, όπου επικράτησε με

τον καιρό η απεικόνιση του ίππου και του ιππέα στα θεσσαλικά νομίσματα290. Το θεσσαλικό ιππικό

ήταν το σήμα κατατεθέν για την Θεσσαλία και εξυμνείται από τους αρχαίους συγγραφείς καθώς η

προσφορά  του  υπήρξε  σπουδαία  σε  πολλά  ιστορικά  γεγονότα  291.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα

αποτελεί το γεγονός του 510 π.Χ. στο οποίο οι Θεσσαλοί ιππείς υποστήριξαν τον τύραννο Ιππία

εναντίον του σπαρτιατικού σώματος που προσπάθησε να τον εκδιώξει (Ηροδ. 5, 63). Tο 461 π.Χ.,

χρονολογία - σταθμός για τη νομισματοκοπία της Λάρισας, καθώς από τότε και έκτοτε ξεκινούν οι

ομοσπονδιακές κοπές του νομισματοκοπείου, συνήφθη συμμαχία μεταξύ Θεσσαλών και Αθήνας

(Θουκ.  Ι,  102).  Ίσως ένας από τους λόγους αυτής της προσέγγισης να ήταν και  η εξασφάλιση

ιππικού  για  την  αθηναϊκή  πολεμική  μηχανή292.  Το  θεσσαλικό  ιππικό  συμμετείχε  σε  πολλές

πολεμικές επιχειρήσεις των Αθηναίων, όπως χαρακτηριστικά στην πολιορκία της Ηιόνας (Δημοσθ.

ΧΙΙΙ, 23 και ΧΧΙΙΙ, 199), στην μάχη της Τανάγρας το 458/7 π.Χ. (Θουκ. Ι, 107) και στις αρχές του

πελοποννησιακού  πολέμου  (Θουκ.  ΙΙ,  22).  Εκτός  από  τον  Ηρόδοτο,  τον  Θουκυδίδη  και  τον

Δημοσθένη, για την ιδιαίτερη θέση που κατείχε το ιππικό το θεσσαλικό στρατό, και όχι μόνο, κάνει

λόγο και ο Αριστοτέλης, ο οποίος εκτός των άλλων, μας παρέχει πληροφορίες για την οργάνωσή

του293.  Συγκεκριμένα αναφέρει  ότι  ο  κλήρος,  εδαφικό διαμέρισμα που δημιουργήθηκε από τον

επιφανή ταγό Αλευάδα στα πλαίσια μια πόλης, συντηρούσε 40 ιππείς και 80 οπλίτες. Η αναλογία

2:1, η οποία δεν απαντά σε κανέναν άλλον ελληνικό στρατό, μαρτυρεί για την μεγάλη σημασία και

εμπιστοσύνη που έδειχναν οι Θεσσαλοί στο ιππικό τους. Ο Ηρόδοτος χαρακτηρίζει συγκεκριμένα

τους ίππους εκ της Θεσσαλικής, ως αρίστη είη των εν Έλλησι...294. Ο Πλούταρχος καταγράφει το

289 Gaebel 2002, 19-31.
290 Τσαγκάρη 2004, 447.
291 Gaebel 2002, 81-89.
292 Kraay 1976, 116.
293 Αριστοτέλης απόσπ. 498 Rose (Θεσσαλών Πολιτεία).
294 Ηρόδοτος 6, 196.
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θεσσαλικό ιππικό που πήρε μαζί του ο Μέγας Αλέξανδρος στην εκστρατεία του στην Ανατολή: τους

μεν Θεσσαλούς ιππέας και τους ξυμμάχους οπίσω επί θάλασσαν295. Ακόμη και ο Βουκεφάλας του

μακεδόνα  στρατηλάτη  ήταν  άλογο  θεσσαλικό296.  Η  φήμη  των  θεσσαλικών  ίππων  υπήρξε

αδιαμφισβήτητη καθ' όλη την αρχαιότητα. Ακόμη και η Πυθία τους θεωρούσε ως τους καλύτερους

της Ελλάδος. Μαρτυρείται ότι προς το τέλος του πρώτου Ιερού πολέμου οι κάτοικοι του Αιγίου,

μετά από ναυμαχία με τους Αιτωλούς, πήγαν στο μαντείο των Δελφών προκειμένου να μάθουν

ποιοι θεωρούνταν οι καλύτεροι από όλους τους Έλληνες. Η Πυθία έδωσε τον εξής χρησμό:

γαίης μεν πάσης τό Πελασγικόν Άργος άμεινον,

ίπποι Θεσσαλικοί, Λακεδαιμόνιαί τε γυναίκες...297.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το εικονογραφικό θέμα των προωιμότερων

νομισματικών  τύπων  της  Λάρισας  που  απεικονίζει  στον  εμπροσθότυπο  έναν  ταύρο  και  στον

οπισθότυπο τον ίππο δεν είναι καθόλου τυχαίο. O συσχετισμός αυτών των δύο μπορεί να ταυτιστεί

με τον Ποσειδώνα, αφού η επιφάνεια του θεού στη Θεσσαλία γινόταν με τη μορφή του Ίππου και

του  ταύρου.  Με  άλλα  λόγια  κοιτώντας  είτε  τον  εμπροσθότυπο,  είτε  τον  οπισθότυπο  των

περισσοτέρων πρώιμων κλασσικών νομισμάτων της Λάρισας, είναι σαν να βλέπει κανείς τον ίδιο

τον θεό της θάλασσας. Σύμφωνα με το μύθο ο Ποσειδών, έσυρε με την τρίαινά του το βράχο από

όπου ξεπήδησε ο πρώτος ίππος, ο Σκύφιος298. Για το λόγο αυτό ο Ποσειδώνας εδώ στη Θεσσαλία

λατρευόταν ως Πετραίος και Ίππιος299. Το επίθετο Πετραίος, εκτός από τη γέννηση του πρώτου

αλόγου στη Θεσσαλία, συνδέεται και με το μύθο της αποστράγγισης των θεσσαλικών πεδιάδων, η

οποία επιτεύχθηκε με τη διάσπαση του βράχου των Τεμπών300. Ο Ποσειδώνας, επίσης, έπαιξε έναν

σημαντικό  ρόλο  στην  θεσσαλική  γενεαλογία  και  μάλιστα  μερικές  φορές  κατηγορηματικά  ως

Πετραίος, όπως στην περίπτωση του Πηλέα και του Νηρέα. Ο αστερισμός αυτός της συσχέτισης

των μύθων οδήγησε τον U. v. Wilamowitz – Moellendorf στο να θεωρήσει τον Ποσειδώνα Πετραίο

ως τον «κυριότερο θεό της Θεσσαλίας».301 Οι επιγραφές ρίχνουν σχετικά ελάχιστο φως στη λατρεία

του Ποσειδώνα Πετραίου. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι η ονοματοδοσία στην περιοχή, όπου το

όνομα Πετραίος είναι ένα κοινό όνομα. Πράγματι, το όνομα είναι πολύ κοινό στη Θεσσαλία (23

περιπτώσεις).  Πέντε από τα άτομα που έφεραν το όνομα αυτό υπήρξαν ταγοί  του Κοινού των

295 Πλούτ., Αλέξανδρος 42, 3.
296 Στο ίδιο, 6,1.
297 Parke & Wormell 1956, αρ. 1. 
298 Πίνδαρος., Πυθιονικών Δ', 246.
299 Graninger 2010, 42.
300 Graninger 2010, 33.
301 Wilamovitz - Moellendorf U.v., Der Glaube der Hellenen, Basel 1956, τόμος Ι, 212, όπως αναφέρεται από τον 

Graninger 2010, 33.
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Θεσσαλών. Σε καμία άλλη περιοχή, που ερευνήθηκε από το Lexikon of Greek Personal Names δεν

υπάρχουν περισσότερα από πέντε άτομα με το όνομα Πετραίος302.  Η χρονική περίοδος, την οποία

καλύπτουν αυτά τα άτομα, είναι αρκετά μεγάλη. Αρχίζει από τον 3ο αι. π.Χ. και φθάνει στον 2ο και

3ο αι. μ.Χ.  Ίσως πρόκειται εν τέλει για ένα θεοφορικό όνομα και η γεωγραφική διασπορά του

οφείλεται στην δημοφιλή παρουσία του Ποσειδώνα Πετραίου ανάμεσα στους Θεσσαλούς. 

Με  δεδομένη  την  σπουδαιότητα  των  θεσσαλικών  αλόγων,  στον  στρατιωτικό  και  στον

αγωνιστικό τομέα, δεν θεωρείται έκπληξη η επιδεικτική παρουσία τους στα θεσσαλικά νομίσματα

της κλασικής και της ελληνιστικής εποχής. Το εικονογραφικό θέμα των νομισμάτων αυτών δεν

αναφέρεται  μόνο  στον  θεό  Ποσειδώνα,  αλλά  και  σε  ένα  άθλημα  της  αρχαιότητας.Στα

ομοσπονδιακά νομίσματα της Λάρισας, ακόμη και στη μεταβατική κοπή πριν από την αυγή της

ομοσπονδιακής νομισματικοποίας,  έχουμε το θέμα των ταυροκαθαψίων303.  Η ζωηρή εικόνα των

ταυροκαθαψίων,  έχει  επισύρει  την  προσοχή  πολλών  νομισματολόγων  και  ιστορικών  της

θρησκείας304. Οι σκηνές αυτές της πάλης με τον ταύρο, στα θεσσαλικά νομίσματα, έχουν αποδοθεί

στα  αποκαλούμενα  μινωικά  Ταυροκαθάψια  και  πιο  συγκεκριμένα στην  ταυροθηρία305,  η  οποία

περιλαμβάνεται στους καταλόγους των νικητών στα θεσσαλικά Ελευθέρια και στους αγώνες των

Στενών, καθώς και σε ένα ζεύγος επιγραφών των αρχών του 1ου αι. μ.Χ., από την Λάρισα (IG, ΙΧ2,

535-536),  οι  οποίες  περιλαμβάνουν τα ονόματα των ανδρών,  σε ομάδες των τεσσάρων ή επτά

ατόμων,  οι  οποίοι  είναι  «ο  τόν  τα ρον  πεφειράκοντες»  (αυτοί  που  κυνήγησαν  τον  ταύρο).ἱ ῦ

Πρόκειται  για  δύο  χωριστές  στιγμές  οι  οποίες  ανήκουν  σε  δύο  διαφορετικές  τελετουργίες.  Οι

απεικονίσεις των δύο πλευρών παρουσιάζονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη και αυτό συμβαίνει

σε πάρα πολλές θεσσαλικές κοπές της κλασικής και της ελληνιστικής εποχής306. Η σκηνή του ίππου

που τρέχει, έχοντας χαλινάρι αλλά χωρίς αναβάτη, είναι, οπωσδήποτε, κάτι το οποίο θυμίζει την

σκοτεινή τελετουργία των αρματοδρομιών στον Ογχηστό της Βοιωτίας, όπως περιγράφεται από τον

Όμηρο,  στον Ύμνο στον Απόλλωνα (230-233).  Η δημοτικότητα του ονόματος  Πετραίος  και  η

αναφορά  του  Βακχυλίδη  στα  Πετραία,  τα  οποία  διεξάγονταν  προς  τιμήν  του,  δείχνουν  ότι  ο

Ποσειδώνας Πετραίος ήταν μία από τις βασικές μορφές λατρείας στη Θεσσαλία.

Αν  και  το  αγώνισμα  των  ταυροκαθαψίων  έρχεται  από  την  Κρήτη, δεν  γνωρίζουμε  το

ακριβές όνομα αυτών των αγώνων σε εκείνη την περιοχή, γιατί δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί η

302 Βλ. γενικά Kramolisch 1978.
303 Αλεξιάδης 1947 15-24.
304 Serrano Espinosa 2006, 989-994.
305 Gallis 1988, 217-235.
306 Βλ.  ενδεικτικά  νομίσματα  από  τον  Κραννώνα,  την  Τρίκκη  και  τους  Περραιβούς.  Αργυρές  κοπές  που

χρονολογούνται στα μέσα του 5ου αιώνα.

86



συλλαβική Γραμμική Α307. Αν και πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο αγώνισμα, ο τρόπος εκτέλεσής

του είναι αρκετά διαφορετικός μεταξύ Κρήτης και Θεσσαλίας. Υπάρχει όμως ένα κοινό σημείο.

Όλα τα στοιχεία που έχουν ανευρεθεί μέχρι στιγμής, μας πληροφορούν ότι στην κλασική εποχή,

όπως στην προηγούμενη της μινωικής, οι ταυρικοί αγώνες ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι με τελετές

και λατρείες θρησκευτικού χαρακτήρα και αυτό προσδίδει στις τελετουργίες αυτές έναν χαρακτήρα,

ο  οποίος  υπερβαίνει  τα  όρια  του  απλού  αθλητικού  ή  κοσμικού  θεάματος.  Τα  θεσσαλικά

ταυροκαθάψια περιελάμβαναν μερικά άλματα σε ταύρους τα οποία τα διαφοροποιούσαν από εκείνα

της  μινωικής  εποχής.  Κατ´αρχήν  δεν  επρόκειτο  για  όρθιους  άλτες  που  πραγματοποιούσαν

ριψοκίνδυνα άλματα στη ράχη του ταύρου, καθώς στην κλασσική εποχή οι άλτες είχαν μετατραπεί

σε αναβάτες, οι οποίοι καθισμένοι στα άλογά τους προκαλούσαν τους ταύρους, τρέχοντας διάφορες

διαδρομές και κάνοντας φιλοφρονήσεις και χοροπηδήματα με σαφή πρόθεση να υπονομεύσουν τις

δυνάμεις  του  ζώου.  Από  την  άποψη  αυτή  τα  θεσσαλικά  ταυροκαθάψια  έχουν  απήχηση  στην

[ισπανική]  σύγχρονη  τέχνη  του  κεντρίσματος,  με  τη  διαφορά  ότι  οι  θεσσαλοί  αναβάτες  δεν

χρησιμοποιούσαν ακόντια και άλλες παράπλευρες μεθόδους παρά μόνο την δεξιότητα που είχαν

στο ιππεύειν308.

Το δεύτερο μέρος της επίδειξης έχει επιρροές πιο επίκαιρες,  διότι  από τη στιγμή που ο

ταύρος βρισκόταν χωρίς αρκετή δύναμη, ο αναβάτης πηδούσε αιφνίδια από την ράχη του αλόγου

του στο λαιμό ή στο σώμα του ταύρου, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να αρπάξει  τα

κέρατά του. Όταν ο αναβάτης είχε ήδη πιαστεί από τα κέρατα, θα διεξαγόταν ένας αγώνας στον

οποίο ο αναβάτης κατέληγε να κάνει το ζώο να πέσει στο έδαφος και έσπαζε το λαιμό σκοτώνοντάς

το. Όταν, λοιπόν, τελείωνε ο «αγώνας», το κεφάλι του ταύρου προσφερόταν ως σύμβολο ισχύος

και γονιμότητας στην τοπική θεότητα.

Η εικονογραφία,  παρέχει  πολλές  πληροφορίες  για  το  πώς  τελούνταν  τα  ταυροκαθάψια.

Συγκεκριμένα, η νομισματική μας παρέχει πολλά δείγματα της δημοτικότητας την οποία οι αγώνες

αυτοί  απέκτησαν  στη  Θεσσαλία  της  κλασσικής  περιόδου.  Η  πλειονότητα  των  νομισμάτων

χρονολογούνται το διάστημα 480-400 π.Χ. και το χρονολογικό στοιχείο είναι σημαντικό, διότι μας

μαρτυρεί την αρχαιότητα των εν λόγω τελετών. Στα νομίσματα μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα

σχέδιο το οποίο επαναλαμβάνεται με επιμέλεια. Μία από τις όψεις αναπαριστά τον νεαρό αναβάτη

τη στιγμή κατά την οποία αρπάζει τον ταύρο από τα κέρατα και προσπαθεί να του περάσει ένα

είδος  ζώνης ανάμεσα στα κέρατα.  Στην άλλη όψη του νομίσματος  αναπαριστώνται  ένα άλογο,

καλπάζοντας χωρίς αναβάτη με το τοπωνύμιο Λάρισα. Με λίγες διαφορές, η ίδια σκηνή μπορεί να

307 Gallis 1988, 224.
308 Graninger 2010, 41.
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παρατηρηθεί σε πολλά νομίσματα309.

Συμπεράσματα

Τα νήματα των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων της αρχαίας Θεσσαλίας

κινούσαν  οι  πλούσιοι  ευγενείς.  Εκείνοι  αποφάσιζαν  για  όλα  τα  σημαντικά  θέματα,  χωρίς  να

υπολογίζουν  τη  γνώμη  των  πολλών.  Χαρακτηριστικά  αυτό  αποδεικνύεται  στην  περίπτωση  της

Λάρισας,  όταν ο Θώρακας ο Λαρισαίος, παρά την έντονη αντίδραση των πολιτών, “παρέδωσε” την

τύχη της πόλης στην Πέρση βασιλιά και αντιτάχθηκε στην προσπάθεια των Ελλήνων, ως προς την

εκδίωξη  των  κατακτητών.  Παρόμοιο  μοτίβο  πολιτικής  ακολουθήθηκε  και  στη  συνέχεια,  από

διάφορους ανά χρονικά διαστήματα διαδόχους, όταν παραδόθηκε η Θεσσαλία στους Μακεδόνες

και ύστερα στους Ρωμαίους. Πάντα αποφάσιζαν οι λίγοι, οι πλούσιοι, οι δυνατοί. 

Απέναντι στην γενικότερη ασάφεια που χαρακτηρίζει την πρώιμη νομισματική παραγωγή

της Λάρισας ως προς την χρονολόγηση, αντιτάσσεται η βεβαιότητα ως προς το ελλιπές βάρος των

κοπών αυτών. Πρόκειται για μια εξολοκλήρου αυτόνομη οικονομία, που  το κύριο μέλημα ήταν η

εξυπηρέτηση των τοπικών καθημερινών συναλλαγών.  Τα δεδομένα αυτά αλλάξουν σταδιακά από

το 461 έως το 450-440 π.Χ. όταν υιοθετήθηκε ο νομισματικός σταθμικός κανόνας της Αίγινας.

Κυρίως από το 440 π.Χ. και έκτοτε το βάρος τόσο των δραχμών, όσο και  των υποδιαιρέσεων

αυτών, ταυτιζόταν απόλυτα με το βάρος των αντίστοιχων Αιγινήτικων κοπών, με αποτέλεσμα τα

νομίσματα της Λάρισας να είχαν αποκτήσει ισχύ και εκτός Θεσσαλίας.

Το  θέμα  των  ταυροκαθαψίων  στην εικονογραφία  των  ομοσπονδιακών  νομισμάτων,  που

ξεκινά το 461 π.Χ. θα είναι στο προσκήνιο μέχρι και το 400 π.Χ. Τη θέση του θα δώσει τη χρόνια

αυτή στις δραχμές που φέρουν τη νύμφη Λάρισα σε απεικόνιση τριών τετάρτων· ένα εικονογραφικό

θέμα που θα διαρκέσει μέχρι και τη δύση του νομισματοκοπείου. Η νομισματική παραγωγή της

Λάρισας  από το  440 έως  και  το  400 π.Χ.  αλλά κυρίως  οι  κοπές  που  χρονολογούνται  από το

375-335/4 π.Χ. κυκλοφόρησαν σε ολόκληρη την Ελλάδα σε ογκώδη ποσότητες, μεγαλύτερες από

οποιαδήποτε άλλη νομισματική παραγωγή κάποιας πόλης. Το γεγονός αυτό μαρτυρείται μέσα από

τους νομισματικούς θησαυρούς που βρέθηκαν σε διάφορες περιοχές του Ελλαδικού χώρου.

309 Η πρώτη δημοσίευση είναι του Gardner 1883, 24-29. 
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Συνοψίζοντας  τις  μαρτυρίες  των  θησαυρών,  νομίσματα  της  Λάρισας  και  γενικότερα

θεσσαλικών  πόλεων,  δεν  συναντούμε  μέχρι  τα  τέλη  του  5ου  αιώνος  και  αυτά  συγκεκριμένα

εμφανίζονται το τελευταίο τέταρτο και μόνο εντός του Θεσσαλικού κάμπου. Η μεγάλη διασπορά

νομισμάτων της Λάρισας παρατηρείται όλο τον 4ο αιώνα , τα οποία συνυπάρχουν σε θησαυρούς με

Μακεδονικές κοπές και άλλες, άλλων θεσσαλικών πόλεων. Από το 3ο αιώνα οι θεσσαλικές κοπές

γίνονται όλο και πιο σπάνιες και την θέση τους έχουν πάρει οι αθηναϊκές που συνυπάρχουν πλήρως

με  τις  Μακεδονικές.  Σε  αυτούς  τους  θησαυρούς,  τα  νομίσματα  της  Λάρισας  είναι  αρκετά

φθαρμένα, κάτι που αποδεικνύει την εκτεταμένη χρήση, πριν την απόκρυψή τους. Βέβαια, το ότι

κυκλοφορούσαν σχεδόν 80 χρόνια μετά το κλείσιμο του νομισματοκοπείου μαρτυρεί, πως ήταν το

πιο δραστήριο από κάθε άλλο θεσσαλικό.

Τα  νομίσματα  αποτελούν  πλούσια  πηγή  πληροφοριών  για  τον  μελετητή  της  αρχαίας

ιστορίας. Και όμως πολύ συχνά οι ιστορικοί διστάζουν να τα χρησιμοποιήσουν ως στοιχεία, λόγω

των ειδικών προβλημάτων που παρουσιάζει η ερμηνεία τους. Ένας από τους λόγους της εκτενούς

ερμηνείας και ανάλυσης των νομισμάτων της Λάρισας που πραγματοποιήθηκε σε αυτό το βιβλίο

ήταν γι´ αυτόν ακριβώς το λόγο. Τα νομισματικά στοιχεία καθρεφτίζουν και ταυτόχρονα φωτίζουν

περιόδους κρίσης και αλλαγής με έναν τόσο πολύπλευρο τρόπο. Τα αίτια της τελικής εξάλειψης της

νομισματοκοπίας της Λάρισας, όπως και της αρχικής διάδοσης, ίσως πρέπει να αναζητηθούν στις

ριζικές  μεταμορφώσεις  της  ίδιας  της  πόλεως  μέσα  στο  διάστημα  εκατόν  πενήντα  χρόνων

λειτουργίας του νομισματοκοπείου.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΩΙΜΕΣ ΚΟΠΕΣ 479-463 π.Χ.

[ A. 1 ]  Λάρισα, Περίπου 500-479 π. Χ. (Κατά τον Hermann1) ή 479-463 (Κατά τον Kagan2 και 
άλλους μελετητές). Δραχμή. (Άργυρος, 5,11 γραμμάρια).

Εμπρ. Άλογο με σκυμμένο το κεφάλι προς τα αριστερά σε βοσκή προς τα αριστερά. Από πάνω 
μεγάλο έντομο προς τα αριστερά. Αλογόμυγα (όστρος) ή σκαθάρι.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΟ-Ν Το σανδάλι του Ιάσονα προς τα αριστερά με διπλό πέλεκυ από πάνω. Όλα 
βρίσκονται μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο. 

Σημ. Αυτό είναι το πρώτο νόμισμα που έκοψε η Λάρισα και σηματοδοτεί την απαρχή μια νέας, 
λαμπρής αργυρής νομισματοκοπείας κατα τον 5ο και 4ο αιώνα π. Χ.

 Οβολός 7. Kagan 2004, σελίδα 85, πίνακας 1, παράδειγμα 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).
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1 Lorber, C. C. 2008. Thessalian Hoards and the Coinage of Larissa.
2 Kagan, J. 2001. Οβολός 7, The so-called Persian weight coins of Larissa

http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html


[ Α. 1α ]  Λάρισα, Περίπου 500-479 ή 479-463. Δραχμή. (Άργυρος 5,35 γραμμάρια).

Εμπρ. Άλογο που βόσκει προς τα αριστερά. Από πάνω υπάρχει πουλί και μάλλον είναι φασιανός. 
Κάτω από το άλογο ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Οπισθ. ΛΑ-ΡΙ. (Το ΡΙ αντεστραμμένο). Το σανδάλι του Ιάσονα προς τα αριστερά. 

Herrmann πίνακας I, παράδειγμα 1.
Traité I, 1410, πίνακας XLIII, παράδειγμα 1.

Φωτογραφία : https://www.facebook.com/KoinonThessalon/photos/pb.526113500774945.-
2207520000.1459413273./549303671789261/?type=3&theater . (15/3/16)

[ Α. 1β ]  Λάρισα, 460 π. Χ. Δραχμή. (Άργυρος 5,42 γραμμάρια).

Εμπρ. Άλογο που βόσκει προς τα αριστερά. Από πάνω υπάρχει κηρύκειο και κάτω από την κοιλία 
του αλόγου, ένας σκύλος ράτσας, Spitz. Χαμηλότερα ορίζεται η γραμμή εδάφους.

Οπισθ. ΛΑ-ΡΙΣ-ΑΙ-ΟΝ. Στο εσωτερικό του έγκοιλου τετραγώνου που χαρακτηρίζει τον οπισθότυπο
του νομίσματος, υπάρχει τετράγωνο, που στο εσωτερικό του απεικονίζεται το σανδάλι του Ιάσονα 
προς τα αριστερά και από πάνω διπλός πέλεκυς, επίσης προς τα αριστερά. Εξωτερικά η επιγραφή 
ΛΑ-ΡΙΣ-ΑΙ-ΟΝ, περιτρέχει όλο το εσωτερικό τετράγωνο.

SNR 30 (1943) σελίδα 39 πίνακας II, παράδειγμα 23.

Φωτογραφία :  Kagan, So-called Persian Weight Coins Of Larissa, πίνακας 2, σελ. 86, παράδειγμα 
4. (15/3/2016).
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[ Α. 2 ]  Λάρισα, Περίπου 500-479 π. Χ. ή 479-463  Ημίδραχμο. (Άργυρος 2,61 γραμμάρια).

Εμπρ. Κεφαλή Ιάσονα προς αριστερά, φορά πέτασο που δένει κάτω από το πηγούνι.

Οπισθ. ΛΑ-[ΡΙ]-ΣΑΕ. Το σανδάλι του Ιάσονα προς τα αριστερά. Όλα μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο. 

 Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://archaicwonder.tumblr.com/post/100787375794/jason-the-greek-hero-on-an-
extremely-rare-silver . (15/3/2016)

[ Α. 2α ]  Λάρισα, Περίπου 500-479 π. Χ. ή 479-463  Ημίδραχμο ή Τριόβολο. (Άργυρος 2,59 
γραμμάρια).

Εμπρ. Κεφαλή Ιάσονα προς αριστερά, φορά πέτασο που δένει κάτω από το πηγούνι.

Οπισθ. ΛΑΡ-ΙΣΑ. ( Το ΙΣΑ αντεστραμμένο). Όλα σε έγκυλο τετράγωνο.

Herrmann πίνακας Ι, παράδειγμα b1.

Φωτογραφία: https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=175206  (15/3/2016)
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[ Α. 3 ]  Λάρισα, Περίπου 500-479 π. Χ. ή 479-463  Οβολός (Άργυρος 1,11 γραμμάρια). 

Εμπρ. Κεφαλή νύμφης Λάρισας προς τα αριστερά. Τα μαλλιά της είναι μεζεμένα με κορδέλα στο 
πίσω μέρος του κεφαλιου.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-Χ. Το σανδάλι του Ιάσονα προς τα αριστερά, μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο.

Σημ. Οι πρώιμοι οβολοί της Λάρισας είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη εξαιτίας της ποικιλότητας που 
παρουσιάζουν στο βάρος τους, οι οποίοι κυμαίνονται από 0,65 γραμμάρια έως και πάνω από 1 
γραμμάριο καθαρό βάρος, όπως ο συγκεκριμένος που ζυγίζει 1,11 γραμμάρια. 

Herrmann Group I, πίνακας 4, παράδειγμα 4.
Traité I, 1415, πίνακας XLIII, παράδειγμα 6.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).

[ Α. 4 ]   Λάρισα, Περίπου 500-479 π. Χ. ή 479-463  Οβολός (Άργυρος 0,65 γραμμάρια).

Εμπρ. Κεφαλή νύμφης Λάρισας προς τα αριστερά, με αρχαικά χαρακτηριστικά.

Οπισθ. ΛΑΡ. (Αντεστραμμένο). Το σανδάλι του Ιάσονα προς τα αριστερά.

Herrmann πίνακας I, παράδειγμα 5. 

Φωτογραφία : http://www.wildwinds.com/coins/greece/thessaly/larissa/Herrmann_i_05v.jpg . 
(15/3/16).
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[ Α. 4α ]   Λάρισα, Περίπου 500-479 π. Χ. ή 479-463  Οβολός (Άργυρος 0,65 γραμμάρια). 
( Ηermann Group I ).

Εμπρ. Κεφαλή νύμφης Λάρισας προς τα αριστερά, με αρχαικά χαρακτηριστικά.

Οπισθ. ΛΑ. Το σανδάλι του Ιάσονα προς τα δεξιά.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).

[ Α. 5 ]   Λάρισα, Περίπου 500-479 π. Χ. (Κατά τον Hermann) ή 479-463 (Κατά τον Kagan και 
άλλους μελετητές) Οβολός (Άργυρος 0,91 γραμμάρια).

Εμπρ. Κεφαλή νύμφης Λάρισας προς τα δεξιά, η οποία φορά σκουλαρίκι

Οπισθ. Λ-Α-Ρ-Ι. Σε έγκοιλο τετράγωνο.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.c  ulture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).

[ Α. 6 ]   Λάρισα, Περίπου 500-479 π. Χ. (Κατά τον Hermann) ή 479-463 (Κατά τον Kagan και 
άλλους μελετητές) Οβολός (Άργυρος 0,69 γραμμάρια).

Εμπρ. Κεφαλή νύμφης Λάρισας προς τα αριστερά. Τα μαλλιά της είναι μεζεμένα με κορδέλα στο 
πίσω μέρος του κεφαλιού.

Οπισθ. Λ-Α-Ρ-Ι. Τετραμερές έγκοιλο τετράγωνο με γράμμα σε κάθε τετράγωνο. 

Σημ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα γοητευτικό νόμισμα, το οποίο παράλληλα είναι και ιδιαίτερο κάτι
που το καθιστά δύσκολο ως προς τη χρονολόγησή του. Διαφέρει από τα άλλα πρώιμα νομίσματα 
της Λάρισας και ίσως πρόκειται για έναν πειραματικό τύπο, ο οποίος δεν ευδοκίμησε και δεν 
συνεχίστηκε. Σπάνιο νόμισμα.

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).
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[ Α. 7 ]   Λάρισα, Περίπου 500-479 π. Χ. ή 479-463  Ημιοβολός (Άργυρος 0,37 γραμμάρια).

Εμπρ. Πέτασος ( Το καπέλο του Ιάσονα ).

Οπισθ. Λ-Α-Ρ-Ι. (μερικώς ανεστραμμένο) μέσα σε αβαθές έγκοιλο τετράγωνο.

Σημ. Κατά τον 5ο αιώνα, οι Λαρισαίοι συνήθιζαν να παράγουν πειραματικούς τύπους, όπως το 
συγκεκριμένο ημιοβολό. Απ'ότι φαίνεται, παρήγαγαν διαφορετικούς τύπους οβολών, με τον 
οπισθότυπο να αποτελείται μόνο από γράμματα μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο. Δεν ήταν ιδιαίτερα 
αρεστοί όμως και η παραγωγή τους σταμάτησε γρήγορα. Σπάνιο νόμισμα.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία :   http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html   . (15/3/2016).

[ Α . 8 ]   Λάρισα, Περίπου Kagan 479/475 - 460 π. Χ.  Τεταρτημόριο (Άργυρος 0,18 γραμμάρια).

Εμπρ. Αρχαϊκής τεχνοτροπίας Α.

Οπισθ. Λ μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο. 

Φωτογραφία : https://www.facebook.com/KoinonThessalon/photos/pb.526113500774945.-
2207520000.1459413273./549307228455572/?type=3&theater . (15/3/16).
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΚΟΠΗ Περίπου 475-465 π.Χ.

[ Β. 1 ]   Λάρισα, Περίπου 475-465 π. Χ. (Κατά τον Hermann). Τριημιοβολός (Άργυρος 1,42 
γραμμάρια). ( Herrmann Group II. SNG. Copenhagen 91 var. Traité IV, 650. πίνακας. CCXCVI, 
παράδειγμα 8 ).

Εμπρ. Καβαλάρης ιππεύει αργά προς δεξιά. Φορά πέτασο, χλαμύδα και κρατά δύο ακόντια.

Οπισθ. Λ-ΑΡΙ-ΣΑ. Η νύμφη Λάρισα είναι καθιστή προς δεξιά σε θρόνο. Έχει ανυψωμένο το 
αριστερό της χέρι και κρατά φιάλη στο δεξί. Κάτω από το θρόνο υπάρχει μικρό κιβώτιο.

Σημ. Η κεφαλή της νύμφης έχει το ίδιο τεχνοτροπικό στύλ με αυτό που παρατηρείται στη σειρά 
των οβολών με τον Ιάσονα. Αυτό σημαίνει τη στενή χρονολογική σύνδεση των κοπών.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΕΣ ΑΡΓΥΡΕΣ ΚΟΠΕΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΚΟΠΕΣ (Archaic Group) 462/1 – 440 π. Χ.

Χαρακτηριστικά : Ο οπισθότυπος των νομισμάτων ( κυρίως δραχμών και ημιδράχμων ) που 
χρονολογούνται από το 462 έως το 440, χαρακτηρίζεται από βαθύ έγκοιλο τετράγωνο και 
χαρακτήρες που περιτριγυρίζουν το άλογο είναι ΛΑ, ΛΑΡ, ΛΑ-ΡΙ.

 

[ Γ. 1 ]   Λάρισα. Περίπου 460 – 440 π. Χ. Ελλιποβαρής Δραχμή (Άργυρος 5,36 γραμμάρια),

Εμπρ.  Σκηνή ταυροκαθαψίων. Θεσσαλός βηματίζει προς τα δεξιά. Έχει πέτασο πάνω από τους 
ώμους και χλάμυδα δεμένη από το λαιμό. Κρατά ταινία πάνω από το μέτωπο του ταύρου, που ορμά
προς τα δεξιά. 

Οπισθ. Λ-Α-Ρ-Ι. Άλογο με χαλινάρι συρόμενο προς τα αριστερά, μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο.

 Herrmann Group III B, πίνακας I, παράδειγμα 21. 
 Lorber 2008, πίνακας 41, παράδειγμα 9. 

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).
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[ Γ. 2 ]   Λάρισα. Περίπου 460 – 440 π. Χ. Ελλιποβαρής Δραχμή (Άργυρος 5,36 γραμμάρια), 

Εμπρ.  Σκηνή ταυροκαθαψίων. Θεσσαλός βηματίζει προς τα αριστερά. Έχει πέτασο πάνω από τους 
ώμους και χλάμυδα δεμένη από το λαιμό. Κρατά ταινία πάνω από το μέτωπο του ταύρου, που ορμά
προς τα αριστερά.

Οπισθ. ΛΑ-Ρ-Ι. Άλογο με χαλινάρι συρόμενο προς τα δεξιά, μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο.

Lorber 2008, πίνακας 41, παράδειγμα 10.

Traité IV, 645, πίνακας CCXCVI, παράδειγμα 3.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).

[ Γ. 1α ]   Λάρισα. Περίπου 460 – 450 π. Χ. Δραχμή (Άργυρος 5,83 γραμμάρια)

Εμπρ.  Σκηνή ταυροκαθαψίων. Θεσσαλός βηματίζει προς τα δεξιά. Έχει πέτασο πάνω από τους 
ώμους και χλάμυδα δεμένη από το λαιμό. Κρατά ταινία πάνω από το μέτωπο του ταύρου, που ορμά
προς τα δεξιά.

Οπισθ. ΛΑ-ΡΙ (αντεστραμμένο). Άλογο με συρόμενο χαλινάρι καλπάζει προς τα αριστερά.

Φωτογραφία : http://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=288414 . (15/3/2016).
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[ Γ. 3 ]   Λάρισα. Περίπου 460 – 440 π. Χ. Ημίδραχμο (Άργυρος 2,92 γραμμάρια)

Εμπρ.  Σκηνή ταυροκαθαψίων. Θεσσαλός βηματίζει προς τα δεξιά. Έχει πέτασο πάνω από τους 
ώμους και χλάμυδα δεμένη από το λαιμό. Κρατά ταινία πάνω από το μέτωπο του ταύρου (ημίτομον
ταύρου) , που ορμά προς τα δεξιά.

Οπισθ. Λ/Α/ΡΙ. Ημίτομον αλόγου με χαλινάρι σε καλπασμό προς δεξιά, μέσα σε έγκοιλο 
τετράγωνο.

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016)

[ Γ. 4 ]   Λάρισα. Περίπου 460 – 440 π. Χ. Ημίδραχμο (Άργυρος 3,01 γραμμάρια), 

Εμπρ.  Σκηνή ταυροκαθαψίων. Θεσσαλός βηματίζει προς τα δεξιά. Έχει πέτασο πάνω από τους 
ώμους και χλάμυδα δεμένη από το λαιμό. Κρατά ταινία πάνω από το μέτωπο του ταύρου (ημίτομον
ταύρου) , που ορμά προς τα δεξιά.

Οπισθ. ΛΑ-Ρ-Ι. Το έμπροσθεν μέρος του αλόγου με χαλινάρι που καλπάζει προς δεξιά. Όλα σε 
έγκοιλο τετράγωνο.

Herrmann III B, πίνακας I, παράδειγμα 23. 
Lorber 2008, πίνακας 41, παράδειγμα 12.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016)
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[ Γ. 5 ]   Λάρισα. Περίπου 460 – 440 π. Χ. Ημίδραχμο (Άργυρος 3,02 γραμμάρια)

Εμπρ.  Σκηνή ταυροκαθαψίων. Θεσσαλός βηματίζει προς τα δεξιά. Έχει πέτασο πάνω από τους 
ώμους και χλάμυδα δεμένη από το λαιμό. Κρατά ταινία πάνω από το μέτωπο του ταύρου (ημίτομον
ταύρου) , που ορμά προς τα δεξιά. Κάτω υπάρχει γραμμή εδάφους.

Οπισθ. Α-Λ/ΡΙ. Ημίτομον αλόγου προς τα δεξιά σε καλπασμό μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο.

Lorber 2008, σελίδα 15, πίνακας 42, παράδειγμα 30.

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016)

[ Γ. 6 ]   Λάρισα. Περίπου 460 – 440 π. Χ. Τριόβολο (Άργυρος 2,77ραμμάρια)

Εμπρ.  Σκηνή ταυροκαθαψίων. Θεσσαλός βηματίζει προς τα δεξιά. Έχει πέτασο πάνω από τους 
ώμους και χλάμυδα δεμένη από το λαιμό. Κρατά ταινία πάνω από το μέτωπο του ταύρου (ημίτομον
ταύρου) , που ορμά προς τα δεξιά. Πίσω από το δεξί πόδι του θεσσαλού υπάρχουν οι χαρακτήρες 
ΣΟ.

Οπισθ, ΛΑ-Ρ-Ι-Σ-ΑΙΑ. To έμπροσθεν μέρος του αλόγου σε καλπασμό δεξιά.

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016)
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[ Γ. 7 ]   Λάρισα. Περίπου 460 – 440 π. Χ. Τριημιοβόλιο (Άργυρος 1,50 γραμμάρια),

Εμπρ. Ο-Σ. Καβαλάρης ιππεύει άλογο προς τα αριστερά. Το άλογο βαδίζει αργά. Ο ιππέας φορά 
πέτασο, χλαμύδα και κρατά δύο ακόντια.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑ ( ανεστραμμένο ). Η νύμφη Λάρισα είναι καθιστή σε κάθισμα με κυρτή πλάτη 
προς αριστερά. Κρατά κάτοπτρο στο αριστερό της χέρι και υψώνει τ δεξί προς τ πρόσωπό της. 

Herrmann, πίνακας II, παράδειγμα 13. 
Traité IV, 676, πίνακας CCXCVII, παράδειγμα 9. 

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016)

 

[ Γ. 7α ]   Λάρισα. Περίπου 460 – 440 π. Χ. Τριημιοβόλιο (Άργυρος 1,25 γραμμάρια)

Εμπρ. Ο-Σ. Καβαλάρης ιππεύει άλογο προς τα αριστερά. Το άλογο βαδίζει αργά. Ο ιππέας φορά 
πέτασο, χλαμύδα και κρατά δύο ακόντια.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑ. η νύμφη Λάρισα είναι καθιστή σε κάθισμα με κυρτή πλάτη προς δεξιά. Ανυψώνει 
το δεξί της χέρι και κρατά στεφάνι με το αριστερό.

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016)
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[ Γ. 8 ]   Λάρισα. 462/1-460 π. Χ. Ελλιποβαρής Οβολός. (Άργυρος 0,89 γραμμάρια), ( Liampi, 
1996, IA, 1c  πίνακας 4, παράδειγμα 1 ).

Εμπρ. Κεφαλή και λαιμός ταύρου προς τα αριστερά. Στο πάνω μέρος υπάρχει ο θεσσαλός ήρωας 
που πιάνει τον ταύρο από τα κέρατα ( σκηνή ταυροκαθαψίων ). πάνω από το χέρι του υπάρχει 
επικρεμάμενο μπουμπούκι λωτού.

Οπισθ. Λ-ΑΡ-Ι. Κεφαλή αλόγου προς τα δεξιά με χαλινάρι, μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο.

Herrmann, πίνακας I, παράδειγμα 20.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016)

[ Γ. 8α ]   Λάρισα. 462/1-460 π. Χ. Ελλιποβαρής Οβολός. (Άργυρος 0,93 γραμμάρια), ( Liampi, 
1996, IA, 8. ).

Εμπρ. Το έμπροσθεν μέρος του ταύρου προς τα αριστερά, ο οποίος έχει γυρισμένο το κεφάλι προς 
τα πίσω και βοσκά.

Οπισθ. ΛΑ. Κεφαλή αλόγου προς τα δεξιά με χαλινάρι μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016)
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[ Γ. 8β ]   Λάρισα. 462/1-460 π. Χ. Οβολός. (Άργυρος 0,98 γραμμάρια), .

Εμπρ. Κεφαλή ταύρου προς τα αριστερά.

Οπισθ. ΛΑ. Κεφαλή αλόγου προς τα δεξιά με χαλινάρι μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016)

[ Γ. 8γ ]   Λάρισα. 462/1-460 π. Χ.  Οβολός. (Άργυρος 0,98 γραμμάρια). Liampi, 1996, IA,

16a,πίνακας4, παράδειγμα 31.

Εμπρ. Κεφαλή ταύρου προς τα αριστερά. Πάνω υπάρχει δελφίνι που κολυμπά προς αριστερά.

Οπισθ. ΛΑ. Κεφαλή αλόγου προς τα δεξιά με χαλινάρι μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο.

Liampi, 1996, IA, 16a, πίνακας4, παράδειγμα 31.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016)

[ Γ. 9 ]   Λάρισα. 460 – 440 π. Χ. Οβολός. (Άργυρος 0,99 γραμμάρια),

Εμπρ. Άλογο βαδίζει περήφανο προς τα δεξιά.

Οπισθ. Λ-Α. Η νύμφη Λάρισα βηματίζει προς τα αριστερά. Έχει το δεξί χέρι σηκωμένο, το 
αριστερό χαμηλωμένο και χτυπά μπάλα ( με το δεξί χέρι ), η οποία αναπηδά στο χώρο μπροστά της 
προς τα αριστερά. Όλα σε σχετικά αβαθές έγκοιλο τετράγωνο. 

Herrmann, πίνακας I, παράδειγμα 16.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/16).
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[ Γ. 9α ]   Λάρισα. 460 – 440 π. Χ. Ελλιποβαρής Οβολός. (Άργυρος 0,88 γραμμάρια), 

Εμπρ. Άλογο βαδίζει περήφανο προς τα δεξιά. Στο επάνω μέρος υπάρχει λεοντοκεφαλή με ανοιχτές
τις σιαγόνες.   

Οπισθ. Λ-ΑΡΙ. Η νύμφη Λάρισα περπατά προς τα δεξιά. Ισορροπεί υδρία επάνω στο υψωμένο 
αριστερό γόνατο. Πίσω της υπάρχει κρήνη με στόμιο κεφαλής λιονταριού προς δεξιά από το οποίο 
αναβλύζει νερό. Όλα σε έγκοιλο τετράγωνο.

Herrmann, πίνακας I, παράδειγμα 15.
SNG Copenhagen 92.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/16).

[ Γ. 9β ]   Λάρισα. 460 – 440 π. Χ. Ελλιποβαρής Οβολός. (Άργυρος 0,89 γραμμάρια),  ( Herrmann 
F/G IIIβ IV ).

Εμπρ. Ο-Σ. Άλογο τριποδίζει προς τα δεξιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑ ( ανεστραμμένο ). η νύμφη Λάρισα στέκεται όρθια, κρατά τα μαλλιά της και 
καθρέπτη με τα χέρια της. Δεξιά από τα πόδια της υπάρχει υδρία. Σημ. Αξιοσημείωτο είναι ότι 
στην αργυρή νομισματοκοπεία της Λάρισας υπήρχαν διάφορες μήτρες νομισμάτων που εικόνιζαν 
τη νύμφη Λάρισα σε διάφορες στιγμές στης καθημερινότητάς της. Να παίζει να καλλοπίζεται να 
κουβαλά νερό κ. λ. π.

Traité IV, 684, πίνακας CCXCVII, παράδειγμα 17.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/16).
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[ Γ. 9γ ]   Λάρισα. 460 – 440 π. Χ. Οβολός. (Άργυρος 1,02 γραμμάρια), ( Herrmann F/G IIIβ VII ).

Εμπρ. Ο-Σ. Άλογο τριποδίζει προς τα δεξιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑ ( ανεστραμμένο ). Η νύμφη Λάρισα είναι καθιστή σε μία υδρία προς τα αριστερά, 
ενώ το στόμιο της υδρίας είναι προς τα δεξιά και με πλευρική λαβή στραμμένη προς τον θεατή. Τα 
χέρια ακουμπάνε πάνω στα γόνατα, ενώ παράλληλα το αριστερό πόδι είναι τεντωμένο, μάλλον 
επειδή έχει κλωτσήσει μπάλα που βρίσκεται στο έδαφος αριστερά της. 

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/16).

[ Γ. 10 ]   Λάρισα, Περίπου 450 – 430 π. Χ. Ελληποβαρή Ημιοβόλιο. (Άργυρος 0,33 γραμμάρια).

Εμπρ. Κεφαλή Ιάσονα προς δεξιά. Φορά πέτασο.

Οπισθ. ΛΑ-Ρ. Πέτασος και κηρύκειο μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο.

Cf. CNG Electronic Auction 170, 2007, 42; Nomos AG 4, 1119. 

Φωτογραφία : https://www.pecunem.com/auction-37/lot-129 .

[ Γ. 11 ]   Λάρισα. 462/1 - 460 π. Χ. Ημιοβόλιο. (Άργυρος 0,43 γραμμάρια), ( Ηermann, Group II )

Εμπρ. Οπλή ταύρου.

Οπισθ. Λ-Α. Κεφαλή αλόγου με χαλινάρι προς τα αριστερά μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο. 

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/16).
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[ Γ. 12 ]   Λάρισα. Δεύτερο τέταρτο του 5ου π. Χ. Αιώνα. Ημιοβόλιο. (Άργυρος 0,47 γραμμάρια, 8 
χιλιοστά).

Εμπρ. Οπλή ταύρου.

Οπισθ. Λ-Α. Τρισκελές, στο κέντρο του οποίου υπάρχει γοργόνειο, από το οποίο φύονται δύο 
φίδια. Όλα μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο.

Liampi, Corpus, σελίδα 111, πίνακας 5, παράδειγμα 38.

Φωτογραφία : https://www.facebook.com/KoinonThessalon/photos/pb.526113500774945.-
2207520000.1459413259./549310871788541/?type=3&theater . (15/3/16).

[ Γ. 13 ]   Λάρισα. Δεύτερο τέταρτο του 5ου π. Χ. Αιώνα. Ημιοβόλιο. (Άργυρος 0,48 γραμμάρια, 9 
χιλιοστά).

Εμπρ. Οπλή ταύρου σε ακανόνιστο σχήμα.

Οπισθ. ΙΡΑ-[Λ]. Απεικονίζεται η νύμφη Λάρισα από την μέση και πάνω, η οποία έχει τα μαλλιά 
μαζεμένα και μάλλον κρατά μπάλα.

Φωτογραφία : 
https://www.facebook.com/KoinonThessalon/photos/a.549301791789449.1073741847.5261135007
74945/549311015121860/?type=3&theater ( 29 / 10 / 2016 ).

[ Γ. 14 ]   Λάρισα. Δεύτερο τέταρτο του 5ου π. Χ. Αιώνα. Ημιοβόλιο. (Άργυρος 0,47 γραμμάρια, 8 
χιλιοστά).

Εμπρ. Οπλή ταύρου.

Οπισθ. Λ-Α. Κεφαλή αλόγου προς δεξιά. Όλα σε έγκοιλο τετράγωνο.

Φωτογραφία : https://www.facebook.com/KoinonThessalon/photos/pb.526113500774945.-
2207520000.1459413259./549310591788569/?type=3&theater  . (15/3/16).
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[ Γ. 15 ]   Λάρισα. Δεύτερο τέταρτο του 5ου π. Χ. Αιώνα. Ημιοβόλιο. (Άργυρος 0,42 γραμμάρια, 
9,5 χιλιοστά).

Εμπρ. Κεφαλή του Ιάσονα προς τα δεξιά. Φορά πλατύγυρο πέτασο.

Οπισθ. Λ-[Α]-Ρ-Ι. Κεφαλή αλόγου προς τα δεξιά. Όλα σε έγκοιλο τετράγωνο.

Kagan, So-called, σελίδα 81, πίνακας 1, σελίδα 6. (Ίδια μήτρα, όχι το ίδιο το νόμισμα της 
φωτογραφίας).

Παρατηρήσεις. Ο Samuel Birch του Βρετανικού μουσείου έγραψε στους πρώτους τόμους των 
νομισματικών χρονικών ( Numismatic Chronicle ), πως δεν υπάρχει κενό στην εικονογραφία των 
πρώιμων νομισματικών κοπών της Λάρισας και στις ομοσπονδιακές δραχμές, και πως ο δαμάστης 
του ταύρου είναι ο ίδιος ο Ιάσων. Με άλλα λόγια χωρίς να υπάρχει χρονολογικό κενό περνάμε από 
τα νομίσματα του Group I και Group Ia, τα οποία στον εμπροσθότυπο έχουν την κεφαλή του 
Ιάσονα, στα ομοσπονδιακά νομίσματα, τα ταυροκαθάψια με πρωταγωνιστή και πάλι τον Ιάσονα.

Το συγκεκριμένο λοιπόν ημιοβόλιο αποτελεί χαρακτηριστηκό παράδειγμα μεταβατικής 
κοπής. Αποτελεί το ομαλό πέρασμα από τις πρώιμες κοπές στις ομοσπονδιακές χωρίς να υπάρχει 
χρονολογικό κενό.

Φωτογραφία : https://www.facebook.com/KoinonThessalon/photos/pb.526113500774945.-
2207520000.1458728096./549308381788790/?type=3&theater . (15/3/16).
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΕΣ ΑΡΓΥΡΕΣ ΚΟΠΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ ( Transisional Group ) 440 – 420 π. Χ.

Χαρακτηριστικά : Ο οπισθότυπος των νομισμάτων που χρονολογούνται από το 440 έως το 420, 
χαρακτηρίζεται από έγκοιλο τετράγωνο και χαρακτήρες που περιτριγυρίζουν το άλογο είναι 
ΛΑΡΙΣ, ΛΑΡΙΣΑ.

[ Δ. 1 ]   Λάρισα. Περίπου 440-420 π. Χ. Δραχμή (Άργυρος 6,08 γραμμάρια).

Εμπρ. Σκηνή ταυροκαθαψίων. Θεσσαλός βηματίζει προς τα αριστερά. Έχει πέτασο πάνω από τους 
ώμους και χλαμύδα δεμένη από το λαιμό. Κρατά ταινία πάνω από το μέτωπο του ταύρου, που ορμά
προς τα αριστερά, όπου υπάρχει κλαδί. Κάτω από το άλογο στη γραμμή του εδάφους υπάρχει φυτό,
και σε έξεργο οι χαρακτήρες ΤΟ. 

Οπισθ. ΛΑ-Ρ-Ι-ΣΑ. (Το ΡΙΣΑ αντεστραμμένο). Άλογο καλπάζει προς τα δεξιά με συρόμενο 
χαλινάρι. Όλα μέσα σε έγκυλο τετράγωνο.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/16).
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[ Δ. 2 ]   Λάρισα. Περίπου 440 – 420 π. Χ. Δραχμή (Άργυρος 6,02 γραμμάρια)

Εμπρ.  Σκηνή ταυροκαθαψίων. Θεσσαλός βηματίζει προς τα δεξιά. Έχει πέτασο πάνω από τους 
ώμους και χλάμυδα δεμένη από το λαιμό. Κρατά ταινία πάνω από το μέτωπο του ταύρου, που ορμά
προς τα δεξιά. Κάτω υπάρχει η γραμμή εδάφους.

Οπισθ. ΛΑ-ΡΙΣ (Το ΡΙΣ αντεστραμμένο). Άλογο καλπάζει προς τα δεξιά. Κάτω ορίζεται η γραμμή 
του εδάφους. Όλα σε έγκοιλο τετράγωνο.

Lorber 2008, σελίδα 42, παράδειγμα 43.

Φωτογραφία : http://www.nomosag.com/default.aspx?
page=ucAuctionDetails&auctionid=4&id=1122&p=2&s=&ca=0&co=0&re=0&ci=0&ru=0 . 
(15/3/16).

[ Δ. 3]   Λάρισα. Περίπου 430 π. Χ. Δραχμή (Άργυρος 5,75 γραμμάρια)

Εμπρ.  Σκηνή ταυροκαθαψίων. Θεσσαλός βηματίζει προς τα δεξιά. Έχει πέτασο πάνω από τους 
ώμους και χλάμυδα δεμένη από το λαιμό. Κρατά ταινία πάνω από το μέτωπο του ταύρου, που ορμά
προς τα δεξιά.

Οπισθ. ΛΑΡ-Ι-Σ. Άλογο καλπάζει προς τα δεξιά. Όλα σε έγκοιλο τετράγωνο.

Φωτογραφία : http://www.wildwinds.com/coins/greece/thessaly/larissa/i.html . Το δέκατο κατά 
σειρά παράδειγμα. (15/3/2016).
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[Δ. 4]   Λάρισα. Περίπου 440-420 π. Χ. Δραχμή (Άργυρος 6,12 γραμμάρια)

Εμπρ.  Σκηνή ταυροκαθαψίων. Θεσσαλός βηματίζει προς τα δεξιά. Έχει πέτασο πάνω από τους 
ώμους και χλάμυδα δεμένη από το λαιμό. Κρατά ταινία πάνω από το μέτωπο του ταύρου, που ορμά
προς τα δεξιά.

Οπισθ. ΛΑΡ-ΙΣΑ. Άλογο καλπάζει προς δεξιά. Όλα σε έγκοιλο τετράγωνο.

SNG Τόμος: VII 824 Manchester University Museum. ID: SNGuk_0700_0824.

Φωτογραφία : http://www.sylloge-nummorum-graecorum.org/ . (15/3/16).

[ Δ. 5 ]   Λάρισα. Περίπου 440 – 420 π. Χ. Ημίδραχμο (Άργυρος 2,913 γραμμάρια)

Εμπρ.  ΡΙ (Αντεστραμμένο). Σκηνή ταυροκαθαψίων. Θεσσαλός βηματίζει προς τα δεξιά. Έχει 
πέτασο πάνω από τους ώμους και χλάμυδα δεμένη από το λαιμό. Κρατά ταινία πάνω από το 
μέτωπο του ταύρου (ημίτομον ταύρου) , που ορμά προς τα δεξιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ/Σ. Ημίτομον του αλόγου σε καλπασμό προς τα αριστερά με συρόμενο χαλινάρι. Όλα 
σε έγκοιλο τετράγωνο.

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/16).

115

http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html
http://www.sylloge-nummorum-graecorum.org/


[ Δ. 6 ]   Λάρισα. Περίπου 440-400 π. Χ. Τριημιοβόλιο (Άργυρος 1,10γραμμάρια).

Εμπρ. Μικρή, στρογγυλή ασπίδα με περίγραμμα κουκίδων, που φέρει ως επίσημα οπλή ταύρου 
προς τα δεξιά. Εξωτερικό περίγραμμα από κουκκίδες, περικλείει τα ανωτέρω.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Προτομή Ασκληπιού προς τα δεξιά. Έχει μακρυά γενειάδα και φέρει στην κεφαλήν 
του στεφάνι από φύλλα δάφνης. Λεπτό ύφασμα με πτυχές καλύπτει το στέρνο. Στο δεξί μέρος 
υπάρχει φίδι προς τα δεξιά.

 Herrmann, πίνακας III, παράδειγμα 15. Traité 690 και πίνακας CCXCVII, παράδειγμα 23.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/16).

[ Δ. 7 ]   Λάρισα. Περίπου 440-400 π. Χ. Τριημιοβόλιο (Άργυρος 1,22 γραμμάρια).

Eμπρ. Ιππέας με άλογο σε καλπασμό προς τα αριστερά.

Οπισθ. Η νύμφη Λάρισα καθιστή σε καρέκλα προς τα δεξιά.

BCD Thessaly II 362.3. 

       

       

[ Δ. 8 ]   Λάρισα. Περίπου 430 π. Χ. Οβολός (Άργυρος 0,63 γραμμάρια).

Εμπρ. Κεφαλή Ιάσων προς τα δεξιά. Ο ήρωας φορά πέτασο στην κεφαλή.

Οπισθ. Λ-Α-Ρ. Κηρύκειο προς τα δεξιά. Και πέτασος σε κατ´ενώπιον απεικόνιση.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : https://www.pinterest.com/pin/474144666991819159/ . (15/3/2016).
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[ Δ. 9 ]   Λάρισα. Περίπου 440-400 π. Χ. Οβολός (Άργυρος 0,95 γραμμάρια).

Εμπρ. Άλογο τριποδίζει προς τα δεξιά. Επάνω από το ζώο υπάρχει οκτάκτινο αστέρι και από κάτω 
φυτό.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Στο αριστερό μέρος ο Ασκληπιός στέκεται προς τα δεξιά. Έχει γενειάδα και φορά 
ποδήρη χιτώνα. Στηρίζεται σε μακριά βακτηρία, την οποία κρατά με το αριστερό του χέρι. Στο δεξί 
κρατά φιάλη με την οποία ταΐζει φίδι το οποίο βρίσκεται δεξιά του και είναι κουλουριασμένο μέσα 
σε καλάμια προς τα δεξιά. Όλα βρίσκονται σε αβαθές έγκοιλο τετράγωνο.

Traité IV 691 και πίνακας CCXCVII, παράδειγμα 25.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/16).

[ Δ. 10 ]   Λάρισα. Περίπου 440-400 π. Χ. Οβολός (Άργυρος 0,97 γραμμάρια).

Εμπρ. Άλογο τριποδίζει προς τα δεξιά.

Οπισθ. Λ-Α-Ρ-Ι. (Το ΡΙ αντεστραμμένο). Η νύμφη Λάρισα στέκεται προς δεξιά. Έχει σηκωμένο το 
αριστερό της πόδι σε οξεία γωνία και το στερεώνει, προσπαθώντας να δέσει το αριστερό υπόδυμά 
της, στην κορυφή του γράμματος Ρ. Στο δεξί μέρος υπάρχει υδρία. Όλα βρίσκονται σε έγκοιλο 
τετράγωνο. 

Traité IV 686, πίνακας CCXCVII, παράδειγμα 19.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/16).
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[ Δ. 11 ]   Λάρισα. Περίπου 440-400 π. Χ. Οβολός (Άργυρος 1,04 γραμμάρια).

Εμπρ. Άλογο τριποδίζει προς τα αριστερά.

Οπισθ. Λ-Α-Ρ-Ι. Η νύμφη Λάρισα βηματίζει προς αριστερά. Το αριστερό της χέρι είναι στη μέση 
της και με το δεξί ανυψωμένο χτυπά μπάλα που βρίσκεται στο χώρο μπροστά της.

Herrmann, πίνακας III, παράδειγμα 12.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία :   http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html   . (15/3/16).
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΕΣ ΑΡΓΥΡΕΣ ΚΟΠΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟ ΟΜΑΛΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ 
ΚΟΠΩΝ

Χαρακτηριστικά: Διατηρείται το έγκοιλο τετράγωνο (συνήθως αβαθές) και τα γράμματα που 
περιτριγυρίζουν το άλογο είναι ΛΑΡΙΣΑΙΑ.

[ Δ. 12 ]   Λάρισα. Περίπου 420 π. Χ. Δραχμή (Άργυρος 5,898 γραμμάρια).

Εμπρ. Σκηνή ταυροκαθαψίων. Θεσσαλός βηματίζει προς τα αριστερά. Έχει πέτασο πάνω από τους 
ώμους και χλαμύδα δεμένη από το λαιμό. Κρατά ταινία πάνω από το μέτωπο του ταύρου, που ορμά
προς τα αριστερά. Στο κάτω μέρος ορίζεται η γραμμή εδάφους.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΑ. Άλογο καλπάζει προς τα δεξιά, με το χαλινάρι να περνά πίσω από το λαιμό 
του. Όλα βρίσκονται σε έγκοιλο τετράγωνο.

Φωτογραφία :   http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html   . (15/3/16).

[ Δ. 13 ]   Λάρισα. Περίπου 420  π. Χ. Δραχμή (Άργυρος 5,93 γραμμάρια).

Εμπρ.  Σκηνή ταυροκαθαψίων. Θεσσαλός βηματίζει προς τα δεξιά. Έχει πέτασο πάνω από τους 
ώμους και χλάμυδα δεμένη από το λαιμό. Κρατά ταινία πάνω από το μέτωπο του ταύρου, που ορμά
προς τα δεξιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΑ. Άλογο καλπάζει προς τα δεξιά. Όλα σε έγκυλο τετράγωνο.

 Αντικείμενο δημοπρασίας : Ex Hess Auction 257, 12 November 1986, lot 101.

Φωτογραφία : Οβολός 7, σελ. 21, πίνακας 2, παράδειγμα 14. ( 15 / 3 / 16 ).

Επίσης, https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=198979 ( 29 / 10 / 2016 ).
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Παρατήρηση. Το 420 π. Χ. , παράλληλα με την κοπή των μεταβατικών κοπών, οι οποίες 
αποτελούν το ομαλό πέρασμα στην ομάδα των ύστερων κοπών, κόβονται και νομίσματα, τα οποία 
στον εμπροσθότυπο φέρουν την κεφαλή την νύμφης Λάρισας σε προφίλ. Στον οπισθότυπο 
διατηρούν ακόμη το έγκοιλο τετράγωνο το οποίο μέχρι το 400 π. Χ. Εξαφανίζεται. Οι αργυρές 
αυτές δραχμές με την κεφαλή της νύμφης σε προφίλ και οι δραχμές με τη σκηνή ταυροκαθαψίων 
κυκλοφορούσαν παράλληλα.

[ E. 1 ]   Λάρισα. Περίπου 420 - 415 π. Χ. Δραχμή (Άργυρος 6,11 γραμμάρια).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας προς δεξιά. Τα μαλλιά είναι τυλιγμένα σε απλό σάκο.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙ-Α. Νεαρός Θεσσαλός (αγένειος) με πέτασο και χλαμύδα στέκεται προς τα δεξιά. 
Ακινητοποιεί άλογο με χαλινάρι που ορμά προς τα δεξιά. Όλα βρίσκονται μέσα σε αβαθές έγκοιλο 
τετράγωνο.

Herrmann πίνακας IV, παράδειγμα 4.
Lorber 2008, πίνακας 43, παράδειγμα 61.
Traité IV, σελίδα 692, πίνακας CCXCVIII, παράδειγμα 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία :   http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html   . (15/3/16).
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[ Ε. 1α ]   Λάρισα. Περίπου 420 - 415 π. Χ. Δραχμή (Άργυρος 5,89 γραμμάρια).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας προς δεξιά. Τα μαλλιά είναι τυλιγμένα σε απλό σάκο.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙ-Α. Νεαρός Θεσσαλός (αγένειος) με πέτασο και χλαμύδα στέκεται προς τα δεξιά. 
Ακινητοποιεί άλογο με χαλινάρι που ορμά προς τα δεξιά. Όλα βρίσκονται μέσα σε αβαθές έγκοιλο 
τετράγωνο.

SNG τόμος: III 1570 Συλλογή Lockett. ID: SNGuk_0300_1570.

Φωτογραφία : http://www.sylloge-nummorum-graecorum.org/   . (15/3/16).

[ Ε. 2 ]   Λάρισα. Περίπου 420 - 415 π. Χ. Δραχμή (Άργυρος 5,89 γραμμάρια).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας προς δεξιά. Τα μαλλιά είναι τυλιγμένα σε απλό σάκο.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΑ. Άλογο καλπάζει προς τα αριστερά.

SNG Τόμος: VI 585 Μουσείο Fitzwilliam. ID: SNGuk_0601_0585.

Φωτογραφία : http://www.sylloge-nummorum-graecorum.org/ . (15/3/16).
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[ Ε. 3 ]   Λάρισα. Περίπου 420 - 415 π. Χ. Δραχμή (Άργυρος 5,83 γραμμάρια).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας προς αριστερά. Τα μαλλιά είναι τυλιγμένα σε απλό σάκο.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΑ. Άλογο καλπάζει προς τα δεξιά.

Herrmann, πίνακας IV, παράδειγμα 11.1

Φωτογραφία : http://www.wildwinds.com/coins/greece/thessaly/larissa/Herrmann_iv_11.1.jpg . 
(15/3/16).

>   Περίπου από το 410 π. Χ. και μετά τα αβαθές έγκοιλο τετράγωνο χάνεται και το πέταλο του 

νομίσματος είναι επίπεδο.

[ Ε. 4 ]   Λάρισα. Περίπου 410 π. Χ. Δραχμή (Άργυρος 6,07 γραμμάρια).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας προς αριστερά. Τα μαλλιά είναι τυλιγμένα σε απλό σάκο. Φορά
ενώτιο.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΑ. Άλογο καλπάζει προς τα δεξιά.

SNG Τόμος: VIII 589 Μουσείο Blackburn. ID: SNGuk_0800_0589.

Φωτογραφία : http://www.sylloge-nummorum-graecorum.org/ . (15/3/16).

122

http://www.sylloge-nummorum-graecorum.org/
http://www.wildwinds.com/coins/greece/thessaly/larissa/Herrmann_iv_11.1.jpg


[ Ε. 4α ]   Λάρισα. Περίπου 410 π. Χ. Δραχμή (Άργυρος 6,09 γραμμάρια).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας προς αριστερά. Τα μαλλιά είναι τυλιγμένα σε απλό σάκο. Φορά
ενώτιο.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-Σ -ΑΙ-(Α). Άλογο καλπάζει προς τα δεξιά.

Φωτογραφία : http://www.wildwinds.com/coins/greece/thessaly/larissa/Herrmann_iv_11.jpg . 
(15/3/16).

[ Ε. 4β ]   Λάρισα. Περίπου 405-400 π. Χ. Δραχμή (Άργυρος 6,09 γραμμάρια).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας προς αριστερά. Τα μαλλιά είναι τυλιγμένα σε απλό σάκο.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑ-ΙΑ. Άλογο καλπάζει προς τα αριστερά. Το έγκοιλο τετράγωνο έχει εξαφανιστεί 
τελείως.

Herrmann, πίνακας IV, παράδειγμα 12.

Φωτογραφία : http://www.wildwinds.com/coins/greece/thessaly/larissa/Herrmann_iv_12.jpg . 
(15/3/16).
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΕΣ ΑΡΓΥΡΕΣ ΚΟΠΕΣ

ΥΣΤΕΡΕΣ ΚΟΠΕΣ : ΚΟΙΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Χαρακτηριστικά: Το πέταλο του οπισθότυπου είναι επίπεδο, το έγκοιλο τετράγωνο έχει απαλειφθεί.
Επίσης στο έμπροσθεν μέρος, ο δαμαστής του ζώου είναι υπερβολικά σκυμμένος. 

[ Ε. 5 ]   Λάρισα. Περίπου 400 π. Χ. Δραχμή (Άργυρος 6,27 γραμμάρια).

Εμπρ. Σκηνή ταυροκαθαψίων. Θεσσαλός βηματίζει προς τα δεξιά. Έχει πέτασο πάνω από τους 
ώμους και χλαμύδα δεμένη από το λαιμό. Κρατά ταινία πάνω από το μέτωπο του ταύρου, που ορμά
προς τα δεξιά. Στο κάτω μέρος ορίζεται η γραμμή εδάφους.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙ (εν μέρει ανεστραμμένο). Άλογο καλπάζει προς τα δεξιά, με το χαλινάρι να 
περνά πίσω από το λαιμό του. 

Herrmann, πίνακας IV, παράδειγμα 2.

Lorber 2008, πίνακας 43, παράδειγμα 58.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία :   http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html   . (15/3/16).

[ Ε. 6 ]   Λάρισα. Περίπου 420-400 π. Χ. Τριημιοβόλιο (Άργυρος 0,99 γραμμάρια).

Εμπρ. Κεφαλή γενειοφόρου ποτάμιο θεού. Κατ' ενώπιον μορφή.

Οπισθ. Λ-Α. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας προς τα δεξιά. Τα μαλλιά της είναι δεμένα στο πίσω 
μέρος του κεφαλιού. Όλα βρίσκονται σε αβαθές έγκοιλο τετράγωνο. 

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 Ζurich, Switzerland ).

Φωτογραφία :   http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html   . (15/3/16).
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> Από το 400 π. Χ. Και στο εξής, αρχίζουν να κόβονται αργυρά νομίσματα με την κεφαλή της 

νύμφης Λάρισας στον εμπροσθότυπο να είναι στραμμένο άλλοτε κατά 3/4 προς τα δεξιά και άλλοτε
προς τα αριστερά. Το θέμα των ταυροκαθαψίων μετά το 400 περίπου αρχίζει να απομακρύνεται 
από το προσκήνιο.  

> Ο Hermann χωρίζει τις κοπές αυτές με την κεφαλή της νύμφης που είναι στραμμένη κατά 
3/4 σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στις πρώιμες ( Early ) και στις μεσαίες ( Middle ). Συγκεκριμένα, 
κατηγοριοποιεί ακόμη πιο λεπτομερώς τις δραχμές των δύο αυτών κατηγοριών σε Ομάδες ( Group )
για τις πρώιμες κοπές και σε Σειρές ( Series ) για τις μεσαίες. Υπάρχουν και ύστερες κοπές στις 
οποίες απεικονίζεται η νύμφη Λάρισα κατ´ενώπιον, με τις οποίες ασχολήθηκε και τις χώρησε σε 
ομάδες η Catherine C. Lorber. Οι δραχμές αυτές χωρίζονται σε φάσεις και σειρές.

Early Facing Head Drachms

Ομάδα Ι

[ ΣΤ. 1 ]   Λάρισα. Περίπου 405/0 – 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,93 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο και 
διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο τριποδίζει προς τα δεξιά, έχοντας το κεφάλι γυρισμένο προς τα πίσω.

Ομάδα Ι, Τύπος κεφαλής 1.

Από την συλλογή BCD.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/index.php . (17/12/2015).
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[ ΣΤ. 1α ]   Λάρισα. Περίπου 405/0 – 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,39 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο και 
διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο που καλπάζει προς τα δεξιά. Το ζώο φαντάζει να αιωρείται στο πεδίο χωρίς να
υπάρχει γραμμή εδάφους.

Ομάδα Ι, Τύπος κεφαλής 1, Παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα δημοπρατήθηκε ( NFA FPL 41 ) στις 23 Ιουνίου του 1992.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=1&pg=1&id=235 
(15 / 10 / 2016).

[ ΣΤ. 1β ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,13 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο και 
διακριτική ταινία στα μαλλιά.

οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα αριστερά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Hermann, η δραχμή αυτή ανήκει στις πρώιμες κοπές και 
συγκεκριμένα στην 

Ομάδα Ι, Τύπος κεφαλής 1, Παραλλαγή οπισθότυπου 2
Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/index.php . (17/12/2015).

126

http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/index.php
http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=1&pg=1&id=235


[ ΣΤ. 1γ ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,15 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο και 
διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙ. Άλογο που βόσκει προς τα αριστερά. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Ομάδα Ι, Τύπος κεφαλής 1, Παραλλαγή οπισθότυπου 3.

Το νόμισμα δημοπρατήθηκε και πουλήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 2005 ( Ira & Larry Goldberg 
Coins & Collectibles ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=1&pg=1&id=364 
(15 / 10 / 2016)

[ ΣΤ. 2 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,19 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας κατενώπιον, στραμμένη ελαφρώς προς τα αριστερά. Φορά 
πολυτελές περιδέραιο και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑ. Άλογο που βόσκει προς τα αριστερά. Κάτω από τη μύτη του ζώου υπάρχει 
βλάστηση. Υπάρχει γραμμή του εδάφους.

Ομάδα Ι, Τύπος κεφαλής 2.

Το νόμισμα δημοπρατήθηκε στο Ζυρίχη ( Sotheby's, Zurich ) στις 28 Οκτωβρίου του 1993 με 
αριθμό 484.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=1&pg=2&id=237 
( 15 / 10 / 2016 )
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Ομάδα ΙΙ

[ Ζ. 1 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,13 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.

Ομάδα ΙΙ, Τύπος κεφαλής 3

Το νόμισμα πουλήθηκε στη Γερμανία το 2004 με αριθμό 34. Μünzen nzen medaillen ag basel, 
Auction 95.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/index.php . (17/12/2015).

[ Ζ. 1α ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,13 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙ. Άλογο βόσκει προς τα αριστερά. Δεν υπάρχει γραμμή εδάφους.

Ομάδα ΙΙ, Τύπος κεφαλής 3, παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα δημοπρατήθηκε (Noble Numismatics. Auction 62, με αριθμό 1884), το Νοέμβριο του 
1999, αλλά δεν πουλήθηκε.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=2&pg=1&id=79 (
15 / 10 / 2016 ).
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[ Ζ. 2 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,13 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας κατενώπιον και ελαφρώς στραμμένη προς τα αριστερά. Φορά 
διακριτική ταινία στα μαλλιά και περιδέραιο στο λαιμό.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙ. Άλογο βόσκει προς τα αριστερά. Κάτω από το άλογο υπάρχει γραμμή εδάφους.

Ομάδα ΙΙ, Τύπος κεφαλής 4.

Το νόμισμα πουλήθηκε στη Ζυρίχη ( Sotheby's, Zurich ) στις 28 Οκτωβρίου του 1993 με αριθμό 
486.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=2&pg=2&id=238 
( 15 / 10 / 2016 ).

[ Ζ. 2α ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,03 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας κατενώπιον και ελαφρώς στραμμένη προς τα αριστερά. Φορά 
διακριτική ταινία στα μαλλιά και περιδέραιο στο λαιμό.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από το άλογο υπάρχει γραμμή εδάφους.

Ομάδα ΙΙ, Τύπος κεφαλής 4. Παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας ( gorny & mosch giessener münzhandlung ) 
στις 14 Οκτωβρίου του 2003, με αριθμό 1286.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=2&pg=2&id=87  
( 15 / 10 / 2016 ).
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Ομάδα ΙΙΙ

[ Η. 1 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,06 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.

Hermann, Ομάδα III, Τύπος κεφαλής 5.

Barry Murphy. VCoins. 

Φωτογραφία :  http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=3&pg=1&id=473
( 17 / 10 / 2016 ).

[ Η. 2 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,97 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.

Hermann, Ομάδα III, Τύπος κεφαλής 6.

CNG 37, 20 Μαρτίου 1996, με αριθμό 315.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=3&pg=1&id=224 
( 17 / 10 / 2016 ).
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[ Η. 3]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,97 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.

Hermann, Ομάδα III, Τύπος κεφαλής 7.

Πουλήθηκε στο Norfolk των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι του 1993, με αριθμό 147.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=3&pg=1&id=225 
( 17 / 10 / 2016 ).

[ Η . 4 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,97 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά και περιδέραιο στο λαιμό.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.

Hermann, Ομάδα III, Τύπος κεφαλής 8.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=3&pg=1&id=17  
( 17 / 10 / 2016 )
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[ Η. 4α ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,23 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά και περιδέραιο στο λαιμό, το οποίο δεν είναι εύκολα διακριτό.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Μπροστά από το κεφάλι του αλόγου υπάρχει θύρσος. 
Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους. Το ένα από τα δύο πίσω πόδια ξεκινά 
( λανθασμένα ) από την κοιλία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιγραφή κάτω από τη γραμμή του 
εδάφους. Η επιγραφή λέει ΣΙΜΟ. Πρόκειται για έναν χαράκτη νομισμάτων του νομισματοκοπείου 
της Λάρισας. Το γράμμα Σ είναι ιδιαίτερο καθώς από αυτό εκτείνεται γραμμή προς τα αριστερά 
μέχρι την άκρη του νομίσματος.

Hermann, Ομάδα III, Τύπος κεφαλής 8, παραλλαγή 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία που έγινε στο Σικάγο. Harlan J. Berk, VCoins.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=3&pg=1&id=460 
( 17/ 10 / 2016 ).

[ Η. 5 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,10 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά. Πάνω από την κεφαλή της νύμφης υπάρχει η επιγραφή ( υπογραφή - ΣΙΜΟ ) του χαράκτη 
ΣΙΜΟΥ.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.
Hermann, Ομάδα III, Τύπος κεφαλής 9.

Το νόμισμα πουλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2002 σε δημοπρασία. Classical Numismatic Group, Mail
Bid Sale 61, με αριθμό 561. 

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=3&pg=2&id=25  
( 18 / 10 / 2016 ).
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[ Η. 6 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,00 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μεγάλα γουρλωτά μάτια.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.

Hermann, Ομάδα III, Τύπος κεφαλής 10.

Το νόμισμα πουλήθηκε στη Ζυρίχη στις 28 Οκτωβρίου του 1993 με αριθμό 475. Sotheby's, Zurich.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=3&pg=2&id=226 
( 18/ 10 / 2016 ).

[ Η. 7 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,15 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ ( ανεστραμμένο ). Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η 
γραμμή εδάφους.

Hermann, Ομάδα III, Τύπος κεφαλής 11.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Ζυρίχης στις 24 Οκτωβρίου 2005 με αριθμό 593. LHS 
Numismatik. Auction LHS 95

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=3&pg=2&id=29  
( 18 / 10 / 2016).
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[ Η. 8 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,04 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά. Το νόμισμα είναι υπογεγραμμένο από τον χαράκτη ΣΙΜΟ. 

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από την κοιλία του ζώου υπάρχει μικρό 
μονόγραμμα. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.

Hermann, Ομάδα III, Τύπος κεφαλής 12.

Το νόμισμα πουλήθηκε στη Ζυρίχη στις 28 Οκτωβρίου του 1993 με αριθμό 476. Sotheby's, Zurich.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=3&pg=2&id=227 
( 18 / 10 / 2016 ).

[ Η. 8α ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,07 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά. Το νόμισμα είναι υπογεγραμμένο από τον χαράκτη ΣΙΜΟ. 

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙ ( Κάτω από την κοιλιακή χώρα του αλόγου ). Άλογο βόσκει σκυμμένο προς τα 
δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.

Hermann, Ομάδα III, Τύπος κεφαλής 12, παραλλαγή 1.

Στις 19 Δεκεμβρίου του 2006 το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Σικάγο των Ηνωμένων 
Πολιτειών με αριθμό 109. Harlan J. Berk, Ltd.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=3&pg=2&id=228 
( 18 / 10 / 2016 )
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[ Η. 9 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,17 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά, περιδέραιο στο λαιμό και πολυτελές ενώτιο.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.

Hermann, Ομάδα III, Τύπος κεφαλής 13.

Το νόμισμα πουλήθηκε στη Ζυρίχη στις 28 Οκτωβρίου του 1993 με αριθμό 477. Sotheby's, Zurich.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=3&pg=2&id=229 
( 18 / 10 / 2016 ).

[ Η. 9α ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,10 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά, περιδέραιο στο λαιμό και πολυτελές ενώτιο.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.
Η επιγραφή βρίσκεται κάτωθεν της γραμμής του εδάφους και όχι πάνω από το ζώο ως συνήθως.

Hermann, Ομάδα III, Τύπος κεφαλής 13, παραλλαγή 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε στο Norfolk των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι του 1993 με αριθμό 
150.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=3&pg=3&id=230 
( 18 / 10 / 2016 )
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[ Η. 10 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,11 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.
Η επιγραφή βρίσκεται κάτωθεν της γραμμής του εδάφους και όχι πάνω από το ζώο ως συνήθως. 
Κάτω από την κοιλία του αλόγου υπάρχουν δύο γράμματα ΑΙ.

Hermann, Ομάδα III, Τύπος κεφαλής 14.

Το νόμισμα πουλήθηκε τον Ιανουάριο του 2005 με αριθμό 279. From the Ronald Cohen Collection.

Φωτογραφία : www.lightfigures.com/numismat/larissa/catalogues.php?cat=2&gr=3&pg=3               
( 18 / 10 / 2016 ). 

[ Η. 11 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,09 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά και περιδέραιο στο λαιμό. Ο συγκεκριμένος τύπος κεφαλής είναι σπάνιος.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙ ( έχει απολεπιστεί ). Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του 
ορίζεται η γραμμή εδάφους. Η επιγραφή βρίσκεται κάτωθεν της γραμμής του εδάφους και όχι πάνω
από το ζώο ως συνήθως. Κάτω από την κοιλία του αλόγου υπάρχουν δύο γράμματα ΑΙ.

Hermann, Ομάδα III, Τύπος κεφαλής 15.

Το νόμισμα πουλήθηκε στη Ζυρίχη στις 28 Οκτωβρίου του 1993 με αριθμό 481. Sotheby's, Zurich.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=3&pg=3&id=233 
( 18 / 10 / 2016 ).
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[ Η. 12 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,12 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά και περιδέραιο στο λαιμό. Εκατέρωθεν της κεφαλής της Νύμφης Λάρισας υπάρχουν δύο 
δελφίνια.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.
Η επιγραφή βρίσκεται κάτωθεν της γραμμής του εδάφους και όχι πάνω από το ζώο ως συνήθως. 
Κάτω από την κοιλία του αλόγου υπάρχουν δύο γράμματα ΑΙ.

Hermann, Ομάδα III, Τύπος κεφαλής 16.

Το νόμισμα πουλήθηκε στο Norfolk των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι του 1993 με αριθμό 
91.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=3&pg=3&id=231 
( 18 / 10 / 2016 ).

[ Η. 13 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,28 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά και περιδέραιο στο λαιμό.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.

Hermann, Ομάδα III, Τύπος κεφαλής 17.

Το νόμισμα πουλήθηκε στο Norfolk των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι του 1993 με αριθμό 
153.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=3&pg=4&id=50   
( 18 / 10 / 2016 ).
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[ Η. 13α ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,28 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά και περιδέραιο στο λαιμό.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους. 

Hermann, Ομάδα III, Τύπος κεφαλής 17, παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε στη Ζυρίχη στις 28 Οκτωβρίου του 1993 με αριθμό 481. Sotheby's, Zurich.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=3&pg=4&id=234 
( 18 / 10 / 2016 ).
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Ομάδα IV

[ Θ. 1 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,23 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.
Η επιγραφή είναι κάτω από την γραμμή του εδάφους. Κάτω από την κοιλία του ζώου υπάρχουν τα 
γράμματα ΑΙ. 

Hermann, Ομάδα IV, Τύπος κεφαλής 18.

Το νόμισμα βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή στο Σικάγο ( H.J. Berk collection ) και πουλήθηκε στο 
Norfolk των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι του 1993 με αριθμό 161.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=4&pg=1&id=88   
( 18 / 10 / 2016 ).

[ Θ. 1α ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (5,98 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους. 
Κάτω από την κοιλία του ζώου υπάρχει η υπογραφή του χαράκτη Σίμου ( ΣΙΜΟ ).

Hermann, Ομάδα IV, Τύπος κεφαλής 18, παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε στο Norfolk των ΗΠΑ το καλοκαίρι του 1990 με αριθμό 94.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=4&pg=1&id=240 
( 18 / 10 / 2016 ).
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[ Θ. 2 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,06 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.

Hermann, Ομάδα IV, Τύπος κεφαλής 19.

Το νόμισμα πουλήθηκε στο Norfolk των ΗΠΑ το καλοκαίρι του 1993 με αριθμό 162.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=4&pg=1&id=96  
( 18 / 10 / 2016 ).

[ Θ. 3 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,02 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.

Hermann, Ομάδα IV, Τύπος κεφαλής 20.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία του Σικάγου με αριθμό 1562. ( Εx Harlan Βerk Ltd ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=4&pg=2&id=112 
( 18 / 10 / 2016 ).
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[ Θ. 4 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,20 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους.

Hermann, Ομάδα IV, Τύπος κεφαλής 21.

Το νόμισμα πουλήθηκε στο Norfolk των ΗΠΑ το Νοέμβρη του 1990 με αριθμό 95.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=4&pg=2&id=243 
( 18 / 10 / 2016 ).

[ Θ. 5 ]    Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,13 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους. 
Κάτω από την κοιλία του ζώου υπάρχει επιγραφή ΣΙ. Η επιγραφή αυτή είναι του χαράκτη ΣΙΜΟΥ.

Hermann, Ομάδα IV, Τύπος κεφαλής 22.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Γερμανίας με αριθμό 205. ( Gorny & Mosch Giessener 
Münzhandlung, Auction 117 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=4&pg=3&id=121 
( 18 / 10 / 2016 ).
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[ Θ. 5α ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,10 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά. Εκατέρωθεν της κεφαλής υπάρχουν δύο δελφίνια.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους. 
Κάτω από την κοιλία του ζώου υπάρχει επιγραφή ΣΙ. Η επιγραφή αυτή είναι του χαράκτη ΣΙΜΟΥ.

Hermann, Ομάδα IV, Τύπος κεφαλής 22, παραλλαγή εμπροσθότυπου 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Γερμανίας τον Οκτώβριο του 2005 με αριθμό 120. 
( Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 141 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=4&pg=3&id=124 
( 18 / 10 / 2016 ).

[ Θ. 6 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,10 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω από τα πόδια του ορίζεται η γραμμή εδάφους. 

Hermann, Ομάδα IV, Τύπος κεφαλής 23.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Γερμανίας τον Οκτώβριο του 2004 με αριθμό 1309. 
( Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 134 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=4&pg=3&id=127 
( 18 / 10 / 2016 ).
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Ομάδα V

[ Ι. 1 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,20 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. 

Hermann, Ομάδα V, Τύπος κεφαλής 24.

Το νόμισμα πουλήθηκε το 2003 με αριθμό 169. ( Classical Numismatic Group, Mail Bid Sale 64 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=5&pg=1&id=147 
( 18 / 10 / 2016 ).

[ Ι. 1α ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,20 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Η επιγραφή βρίσκεται κάτω από την γραμμή του 
εδάφους. 

Hermann, Ομάδα V, Τύπος κεφαλής 24, παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε στη Ζυρίχη στις 28 Οκτωβρίου του 1993 με αριθμό 496. Sotheby's, Zurich.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=5&pg=1&id=144 
( 18 / 10 / 2016 ).
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Ομάδα VI

[ Κ. 1 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,12 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά.

Hermann, Ομάδα VΙ, τύπος κεφαλής 25.

Το νόμισμα πουλήθηκε στη Ζυρίχη στις 28 Οκτωβρίου του 1993 με αριθμό 497. Sotheby's, Zurich.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=6&pg=1&id=245 
(18/10/2016).

[ Κ. 1α ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,16 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά.

Hermann, Ομάδα VΙ, τύπος κεφαλής 25, παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε το 1997 σε πρώτη φάση σε δημοπρασία στην Αυστραλία ( Noble 
Numismatics. Auction 53 ), με αριθμό 2085. Σε δεύτερη φάση πουλήθηκε στο Norfolk των ΗΠΑ το
Σεπτέμβρη του 1993 με αριθμό 172.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=6&pg=1&id=157 
( 19 / 10 / 2016 ).
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[ Κ. 2 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,05 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά.

Hermann, Ομάδα VΙ, τύπος κεφαλής 26.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία τον Σεπτέμβριο του 2003 με αριθμό 180 ( UBS Gold & 
Numismatics. Auction 57 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=6&pg=1&id=216 
( 19 / 10 / 2016 ).

[ Κ. 3 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,17 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά.

Hermann, Ομάδα VΙ, τύπος κεφαλής 27.

Το νόμισμα πουλήθηκε στο Norfolk των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι του 1993 με αριθμό 
174.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=6&pg=2&id=177 
( 19 / 10 / 2016 ).
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[ Κ. 3α ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,17 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά.

Hermann, Ομάδα VΙ, τύπος κεφαλής 27, παραλλαγή 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε στη Ζυρίχη στις 28 Οκτωβρίου του 1993 με αριθμό 498. Sotheby's, Zurich.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=6&pg=1&id=161 
( 19 / 10 / 2016 ).

[ Κ. 3β ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,11 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά.

Hermann, Ομάδα VΙ, τύπος κεφαλής 27, παραλλαγή 2.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Ζυρίχη στις 12 Μαΐου 2005 με αριθμό 1468 
( Numismatica Ars Classica ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=6&pg=2&id=169 
( 19 / 10 / 2016 ).
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[ Κ. 4 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,06 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά και περιδέραιο στο λαιμό.

Οπισθ. ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά.

Hermann, Ομάδα VΙ, τύπος κεφαλής 28.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης το 2007 με αριθμό 179 ( Classical 
Numismatic Group, Triton X ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=6&pg=2&id=369 
( 19 / 10 / 2016 ).

[ Κ. 4α ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,06 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά και περιδέραιο στο λαιμό.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά.

Hermann, Ομάδα VΙ, τύπος κεφαλής 28, παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε στο Norfolk των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι του 1993 με αριθμό 
175.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=6&pg=2&id=182 
( 19 / 10 / 2016 ).
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[ Κ. 5 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,05 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά και περιδέραιο στο λαιμό.

Οπισθ. Η επιγραφή έχει εξαφανιστεί. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά.

Hermann, Ομάδα VΙ, τύπος κεφαλής 29.

Το νόμισμα πουλήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας ( Gorny & Mosch Giessener Munzhandlung, 
Auction ), με αριθμό 1281.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=6&pg=2&id=183 
( 19 / 10 / 2016 ).
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Ομάδα VII

[ Λ. 1 ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,14 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙ. Άλογο βόσκει προς τα αριστερά.

Hermann, Ομάδα VΙI, Τύπος κεφαλής 30.

Το νόμισμα πουλήθηκε στο Norfolk των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι του 1992.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=7&pg=1&id=246 
( 19 / 10 / 2016 ).

[ Λ. 1α ]  Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,11 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΑ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά.

Hermann, Ομάδα VΙI, Τύπος κεφαλής 30, παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε στο Norfolk των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι του 1993 με αριθμό 
176.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=7&pg=1&id=187 
( 19 / 10 / 2016 ).
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[ Λ. 1β ]   Λάρισα. Περίπου 400 – 380 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,06 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά και περιδέραιο.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙ. Άλογο βόσκει προς τα αριστερά.

Hermann, Ομάδα VΙI, Τύπος κεφαλής 30, παραλλαγή οπισθότυπου 2.

Το νόμισμα πουλήθηκε στο Norfolk των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι του 1993 με αριθμό 
177.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=2&gr=7&pg=1&id=189 
( 19 / 10 / 2016 ).
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Middle Facing Head Drachms

[ Μ. 1 ]   Λάρισα. Περίπου 380 - 365 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,08 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό και 
διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΩΝ ( Με το γράμμα Ν ανεστραμμένο ). Άλογο βόσκει προς τα αριστερά, έχοντας 
το δεξί μπροστινό πόδι λυγισμένο.
Hermann, Σειρά 1, Τύπος A.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη 11 Ιανουαρίου του 2006 με αριθμό 129       
( The New York Sale XI ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?
cat=3&gr=1&pg=1&id=248  (17/12/2015).

[ Μ. 1α ]   Λάρισα. Περίπου 380 - 365 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,94 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό και 
διακριτική ταινία στα μαλλιά

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.
Hermann, Σειρά 1, Τύπος Β.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης το 2005 με αριθμό 90 ( Classical 
Numismatic Group ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=3&gr=1&pg=1&id=252 
(17/12/2015).
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[ Μ. 1α, 1 ]   Λάρισα. Περίπου 380 - 365 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος (6,12 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα δεξιά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Hermann, Σειρά 1, Τύπος Β, παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας τον Απρίλιο του 2004 με 
αριθμό 104 ( Dr. Busso Peus Nachfolger, Auction 378 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=3&gr=1&pg=1&id=254 
( 27 / 10 / 2016 ).

[ Μ. 2 ]   Λάρισα. Περίπου 380 - 365 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,95 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο και 
διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Hermann, Σειρά 2, Τύπος Α.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης 18 Σεπτεβρίου 2001 με αριθμό 392 
( Classical Numismatic Group, Mail Bid Sale 58 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=3&gr=2&pg=1&id=257 
(27 / 10 / 2016).
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[ Μ. 2, 2 ]  Λάρισα. Περίπου 380 - 365 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,00 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο και 
διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Hermann, Σειρά 2, Τύπος Α, παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης 18 Σεπτεβρίου 2001 με αριθμό 394 
( Classical Numismatic Group, Mail Bid Sale 58 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=3&gr=2&pg=1&id=256 
( 27 / 10 / 2016 ).

[ Μ. 2α ]   Λάρισα. Περίπου 380 - 365 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,00 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο και 
διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους. Κάτω 
από την κοιλία του αλόγου υπάρχει κεφαλή ταύρου.

Hermann, Σειρά 2, Τύπος Β.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης με αριθμό 393 το Σεπτέμβρη του 2001 
( Classical Numismatic Group, Mail Bid Sale 58 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=3&gr=2&pg=1&id=262 
( 27 / 10 / 2016 ).
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[ Μ. 3 ]   Λάρισα. Περίπου 380 - 365 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,06 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑ-Ρ-ΙΣΑ ( Τα γράμματα ΙΣΑ βρισκόταν μπροστά από την κεφαλή του αλόγου αλλά με την
φθορά του χρόνου μίκρυνε το πέταλο του νομίσματος και εξαφανίστηκαν ). Νεαρός θεσσαλός, με 
πέτασο και χλαμύδα στέκεται προς τα δεξιά. Ακινητοποιεί άλογο με χαλινάρι το οποίο ορμά προς 
τα δεξιά.

Hermann, Σειρά 3.

Το νόμισμα πουλήθηκε στη Ζυρίχη στις 24 Οκτωβρίου 2003 με αριθμό 85 ( Tkalec AG, Auction 
2003 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=3&gr=3&pg=1&id=280 
( 27 / 10 / 2016 ).

[ Μ. 3, 1 ]   Λάρισα. Περίπου 380 - 365 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,98 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑ – ΙΟΝ. Νεαρός θεσσαλός, με πέτασο και χλαμύδα στέκεται προς τα δεξιά. 
Ακινητοποιεί άλογο με χαλινάρι το οποίο ορμά προς τα δεξιά.

Hermann, Σειρά 3, παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης με αριθμό 383 το Σεπτέμβρη του 2001 
( Classical Numismatic Group, Mail Bid Sale 58 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=3&gr=3&pg=1&id=283 
( 27 / 10 / 2016 ).
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[ Μ. 4 ]   Λάρισα. Περίπου 380 - 365 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,06 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑ-Ρ-ΙΣΑΙ-ΩΝ. Νεαρός θεσσαλός ιππέας με κράνος, θώρακα και κοντό χιτώνα καλπάζει 
προς τα αριστερά.

Hermann, Σειρά 4.

 Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης με αριθμό 383 το Σεπτέμβρη του 2006 με
αριθμό 183 ( Classical Numismatic Group, Printed Auction 73 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=3&gr=4&pg=1&id=270 
( 28 / 10 / 2016 ).

[ Μ. 5 ]   Λάρισα. Περίπου 380 - 365 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,08 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑ-Ρ-ΙΣΑΙΩΝ. Νεαρός θεσσαλός ιππέας με κράνος, θώρακα και κοντό χιτώνα καλπάζει 
προς τα δεξιά.

Hermann, Σειρά 5.

Το νόμισμα πουλήθηκε στη Ζυρίχη το Μάιο του 2006 με αριθμό 190 ( Leu Numismatik AG, 
Auction 81 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=3&gr=5&pg=1&id=264 
( 28 / 10 / 2016 ).
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[ Μ. 6 ]   Λάρισα. Περίπου 380 - 365 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,95 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Φοράδα και πουλάρι βηματίζουν αργά προς τα δεξιά. Κάτω ορίζεται η 
γραμμή του εδάφους.

Hermann, Σειρά 6, Τύπος A.

 Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης με αριθμό 560 το Σεπτέμβρη του 2002 
( Classical Numismatic Group, Mail Bid Sale 61 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=3&gr=6&pg=1&id=286 
( 28 / 10 / 2016 ).

[ Μ. 6, 1 ]   Λάρισα. Περίπου 380 - 365 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,85 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Φοράδα και πουλάρι βηματίζουν αργά προς τα δεξιά. Κάτω ορίζεται η 
γραμμή του εδάφους.

Hermann, Σειρά 6, Τύπος A, παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης με αριθμό 62799 ( Classical Numismatic 
Group, On-line Auction 30 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=3&gr=6&pg=1&id=287 
( 28 / 10 / 2016 ).
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[ Μ. 6, 2 ]   Λάρισα. Περίπου 380 - 365 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,06 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΩΝ. Φοράδα και πουλάρι βηματίζουν αργά προς τα δεξιά. Κάτω ορίζεται η 
γραμμή του εδάφους.

Hermann, Σειρά 6, Τύπος A, παραλλαγή οπισθότυπου 2

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης με αριθμό 760505 ( Classical Numismatic 
Group, Coin Shop ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=3&gr=6&pg=1&id=291 
( 28 / 10 / 2016 ).

[ Μ. 6α ]   Λάρισα. Περίπου 380 - 365 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,10 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΩΝ. Φοράδα και πουλάρι βηματίζουν αργά προς τα δεξιά. Κάτω ορίζεται η 
γραμμή του εδάφους.

Hermann, Σειρά 6, Τύπος B.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης με αριθμό 305 το Μάιο του 2003               
( Classical Numismatic Group, Mail Bid Sale 63 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=3&gr=6&pg=2&id=314 
( 28 / 10 / 2016 ).
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[ Μ. 6α, 1 ]   Λάρισα. Περίπου 380 - 365 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,69 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΩΝ. Φοράδα και πουλάρι βηματίζουν αργά προς τα δεξιά. Κάτω ορίζεται η 
γραμμή του εδάφους.

Hermann, Σειρά 6, Τύπος B, παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη με αριθμό 62806 ( Classical Numismatic 
Group, On-line Auction 30 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=3&gr=6&pg=1&id=293 
( 28 / 10 / 2016 ).

[ Μ. 6β ]   Λάρισα. Περίπου 380 - 365 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,05 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΩΝ. Φοράδα και πουλάρι βηματίζουν αργά προς τα δεξιά. Κάτω ορίζεται η 
γραμμή του εδάφους.

Hermann, Σειρά 6, Τύπος Γ.

 Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης με αριθμό 390 το Σεπτέμβρη του 2001     
( Classical Numismatic Group, Mail Bid Sale 58 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=3&gr=6&pg=1&id=300 
( 28 / 10 / 2016 ).
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[ Μ. 6β, 1 ]  Λάρισα. Περίπου 380 - 365 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,82 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ. Φοράδα και πουλάρι βηματίζουν αργά προς τα δεξιά. Κάτω ορίζεται η 
γραμμή του εδάφους.

Hermann, Σειρά 6, Τύπος Γ, παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη με αριθμό 62795 ( Classical Numismatic 
Group, On-line Auction 30 ).

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=3&gr=6&pg=1&id=298 
( 28 / 10 / 2016 ).
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[ Ν. 1 ]   Λάρισα. Περίπου 370 - 360 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,10 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας σε προφίλ προς τα αριστερά. Φορά μαργαριταριένιο κολιέ και 
τριπλό ενώτιο. Μπροστά από το πρόσωπό της, στο χώρο υπάρχει η επιγραφή ΛΑΡΙΣΑ.

Οπισθ. ΛΑΡ-Ι-ΣΑΙ-ΩΝ. Άλογο τριποδίζει προς τα δεξιά. Έχει στριφογυριστή ουρά. Κάτω ορίζεται 
η γραμμή του εδάφους. Κάτω από την κοιλιακή χώρα του αλόγου υπάρχει η επιγραφή ΕΠΙ.

Παρατήρηση. Ο Fritz Hermann χρονολογεί τη συγκεκριμένη κοπή γύρω στο 395 π. Χ. Σύμφωνα 
με νέα ανασκαφικά δεδομένα το νόμισμα αυτό χρονολογείται από το 370 – 360 π. Χ. Η 
τεχνοτροπία της κεφαλής της νύμφης στον επροσθότυπο αποτελεί μία προσπάθεια των ντόπιων 
χαρακτών να μιμηθούν την Αρέθουσα του χαράκτη Ευαίνετου από της Συρακούσες.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Ζυρίχης ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 zurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).

[ Ν. 2 ]   Λάρισα. Περίπου 370 - 360 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,17 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας σε προφίλ προς τα αριστερά. Φορά μαργαριταριένιο κολιέ και 
τριπλό ενώτιο.

Οπισθ. ΛΑΡ-Ι-ΣΑΙ-ΩΝ. Άλογο τριποδίζει προς τα δεξιά. Έχει στριφογυριστή ουρά. Κάτω ορίζεται 
η γραμμή του εδάφους. 

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Ζυρίχης ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 zurich, Switzerland ).

Lorber 2008, πίνακας 45, παράδειγμα 100.

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).
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[ Ν. 3 ]   Λάρισα. Περίπου 370 - 360 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,03 γραμμάρια ).

Εμπρ. ΑΛΕΥ. Κεφαλή του Αλεύα στραμμένη κατά 3/4 προς τα αριστερά. Φορά κωνική 
περικεφαλαία με προστατευτικά αυτιών, διακοσμημένη με φτερά που στέκεται στο κεφάλι με 
κορδόνι δεμένο κάτω από το πηγούνι. Δεξιά στο χώρο υπάρχει διπλός πέλεκυς.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣΑΙΑ – ΕΛΛΑ. Αετός με κλειστά φτερά και το κεφάλι γυρισμένο προς τα δεξιά να 
στέκεται προς τα αριστερά και πατά επάνω σε κεραυνό.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Ζυρίχης ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 zurich, Switzerland ).

Lorber 2008, πίνακας  45, παράδειγμα  94. 

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).

[ Ν. 4 ]   Λάρισα. Περίπου 370 - 360 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,17 γραμμάρια ).

Εμπρ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Ταύρος ορμά προς τα δεξιά.

Οπισθ. Θεσσαλός ιππέας με πέτασο μανδύα και χιτώνα σε καλπασμό προς τα δεξιά.

Lorber 2008, πίνακας 46, παράδειγμα 101.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Ζυρίχης ( Nomos ag, numismatists, zahringerstrasse 27, 
ch-8001 zurich, Switzerland ).

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).
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Late Facing Drachms

[ Ξ. 1 ]   Λάρισα. Περίπου 375 - 350 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,02 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό, 
διακριτική ταινία στα μαλλιά και ενώτιο στο αυτί.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα αριστερά, έχοντας λυγισμένο σε ορθή γωνία το 
μπροστινό δεξί πόδι. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 1, τύπος κεφαλής 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στην Γερμανία στις 17 Μαρτίου του 2008, με αριθμό 
καταλόγου 1237. ( Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 165 ).

Φωτογραφία : https://www.acsearch.info/search.html?term=&company=47&auction=692              
( 2 / 11 / 2016 ).

[ Ξ. 1α ]   Λάρισα. Περίπου 375 - 350 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,12 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό, 
διακριτική ταινία στα μαλλιά και ενώτιο στο αυτί.

Οπισθ. ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα αριστερά, έχοντας λυγισμένο σε ορθή γωνία το 
μπροστινό δεξί πόδι. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 1, τύπος κεφαλής 1, παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε στο Λονδίνο (  Roma Numismatics IV Auction ), με αριθμό 135.

Φωτογραφία : https://www.deamoneta.com/auctions/view/106/135 ( 9 / 11 / 2016 ).
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[ Ξ. 2 ]   Λάρισα. Περίπου 375 - 350 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,17 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό, 
διακριτική ταινία στα μαλλιά και ενώτιο στο αυτί.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΩΝ ( Με το Ρ ανεστραμμένο ). Άλογο βόσκει προς τα αριστερά, έχοντας 
ελαφρώς λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Μεταβατική κοπή από την Σειρά 1 στη Σειρά 2, τύπος κεφαλής 1.

Στις 25 Μαρτίου του 2009 το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Σικάγο των Ηνωμένων 
Πολιτειών με αριθμό 101. Harlan J. Berk, Ltd.

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 2, Ο3 R1. ( 9 / 11 / 2016 ).

 

[ Ξ. 2α ]   Λάρισα. Περίπου 375 - 350 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,95 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό, 
διακριτική ταινία στα μαλλιά και ενώτιο στο αυτί.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΩΝ ( Με το Ρ ανεστραμμένο ). Άλογο βόσκει προς τα αριστερά, έχοντας 
λυγισμένο σε ορθή γωνία το μπροστινό δεξί πόδι. Κάτω από την κοιλία του ζώου υπάρχει φυτό. 
Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Μεταβατική κοπή από την Σειρά 1 στη Σειρά 2, τύπος κεφαλής 1, παραλλαγή 
οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία το 2000 ( SNR 79, 22 ).

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 2, Ο3 R2. ( 9 / 11 / 2016 ).
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[ Ξ. 3 ]   Λάρισα. Περίπου 350 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,08 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό, 
διακριτική ταινία στα μαλλιά και ενώτιο στο αυτί.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα αριστερά, έχοντας λυγισμένο σε ορθή γωνία το 
μπροστινό δεξί πόδι. Κάτω από την κοιλία του ζώου υπάρχει φυτό. Κάτω ορίζεται η γραμμή του 
εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 2, τύπος κεφαλής 2.

Το νόμισμα βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή ( BCD ).

Φωτογραφία : https://www.acsearch.info/search.html?similar=754412 ( 9 /11 / 2016 ).

[ Ξ. 4 ]   Λάρισα. Περίπου 350 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,71 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό, 
διακριτική ταινία στα μαλλιά και ενώτιο στο αυτί.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΠΛΕΙ. Άλογο βόσκει προς τα αριστερά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι. 
Κάτω από την κοιλία του ζώου υπάρχει φυτό. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Ομάδα ΠΛΕΙ, τύπος κεφαλής 2 ( παραλλαγή ).

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία τον Ιανουάριο του 2011 με αριθμό 325 ( Triton XIV ).

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 3, Ο9 R2. ( 9 / 11 / 2016 ).

164

https://www.acsearch.info/search.html?similar=754412


[ Ξ. 5 ]   Λάρισα. Περίπου 350 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,97 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό, 
διακριτική ταινία στα μαλλιά και ενώτιο στο αυτί.

Οπισθ. ΑΙΩΝ-ΛΑΡΙΣ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 3, τύπος κεφαλής 3 ( κυρίως πρόκειται για μια αποτυχημένη απομίμηση του 
τύπου κεφαλής 2 ).

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία το Σεπτέμβριο του 2001 με αριθμό 397. ( CNG 58 ).

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 3, Ο10 R1. ( 9 / 11 / 2016 ).

[ Ξ. 5α ]   Λάρισα. Περίπου 350 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,00 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό, 
διακριτική ταινία στα μαλλιά και ενώτιο στο αυτί.

Οπισθ. ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 3, τύπος κεφαλής 3 ( κυρίως πρόκειται για μια αποτυχημένη απομίμηση του 
τύπου κεφαλής 2 ), παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία το Φεβρουάριο του 2002 με αριθμό 44 ( Tkalec sale ).

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 3, Ο10 R2. ( 9 / 11 / 2016 ).
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[ Ξ. 6 ]    Λάρισα. Περίπου 395 - 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,90 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό, 
διακριτική ταινία στα μαλλιά και ενώτιο στο αυτί.

Οπισθ. ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ ( Επί τα λαιά ). Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το 
μπροστινό δεξί πόδι σε ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 4, τύπος κεφαλής 4.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία της Γερμανίας το 2002 με αριθμό 203 ( Gorny & Mosch 
Giessener Münzhandlung, Auction 117 ).

Φωτογραφία : https://www.acsearch.info/search.html?term=&company=47&auction=156                
( 9 / 11 / 2016 ).

[ Ξ. 6α ]   Λάρισα. Περίπου 395 - 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,08 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά και ενώτιο στο αυτί.

Οπισθ. ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 4, τύπος κεφαλής 4, παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα αποτελεί μέρος νομισματικού θησαυρού ( Thessaly hoard, 1989 (CH IX, 78), inv. 
C3930. )

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 3, Ο12 R2. ( 9 / 11 / 2016 ).
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[ Ξ. 7 ]   Λάρισα. Περίπου 395 - 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,93 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά και ενώτιο στο αυτί.

Οπισθ. ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα αριστερά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι 
σε ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 4, τύπος κεφαλής 5.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Λονδίνο το 2001 με αριθμό 403 ( CNG 58 ).

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 3, Ο12 R4. 

[ Ξ. 7α ]   Λάρισα. Περίπου 395 - 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,93 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά διακριτική ταινία στα 
μαλλιά και ενώτιο στο αυτί.

Οπισθ. ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 4, τύπος κεφαλής 5, παραλλαγή οπισθότυπου 1.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε ηλεκτρονική δημοπρασία τον Ιούλιο του 2009 με αριθμό 97 ( CNG E-
Auction 213 ).

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 4, Ο12 R6. 
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[ Ξ. 8 ]   Λάρισα. Περίπου 395 - 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,05 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 4, τύπος κεφαλής 6.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε ηλεκτρονική δημοπρασία τον Σεπτέμβριο του 1999 με αριθμό 261 
( CNG 51 ).

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 4, Ο13 R2. 

[ Ξ. 9 ]   Λάρισα. Περίπου 395 - 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,10 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 5, τύπος κεφαλής 7.

Το νόμισμα πουλήθηκε στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας τον Απρίλιο του 2009 με αριθμό 170 
( Peus Αuction  398 ).

Φωτογραφία : https://www.acsearch.info/search.html?term=&company=33&auction=860              
( 9 / 11 / 2016 ).
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[ Ξ. 10 ]   Λάρισα. Περίπου 395 - 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,11 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 5, τύπος κεφαλής 8.

Το νόμισμα πουλήθηκε τον Ιανουάριο του 2009 με αριθμό 85 ( Gemini V ).

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 4, Ο18 R2. ( 9 / 11 / 2016 ).

[ Ξ. 11 ]   Λάρισα. Περίπου 395 - 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,99 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 6, τύπος κεφαλής 9.

Το νόμισμα πουλήθηκε στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών με αριθμό G6375037 
( Freeman & Sear ).

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 5, Ο19 R1. ( 9 / 11 / 2016 ).
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[ Ξ. 12 ]    Λάρισα. Περίπου 395 - 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,01 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 6, τύπος κεφαλής 10.

Το νόμισμα πουλήθηκε στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών τον Οκτώβριο του 2005 με 
αριθμό 119 ( Freeman & Sear ).

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 5, Ο20 R1. ( 9 / 11 / 2016 ).

[ Ξ . 13 ]   Λάρισα. Περίπου 395 - 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,10 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 7, τύπος κεφαλής 10.

Το νόμισμα πουλήθηκε το Μάιο του 2007 ( AncientsInfo Online Resource ).

Φωτογραφία :  C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 5, Ο21 R1. ( 9 / 11 / 2016 ).

170



[ Ξ. 14 ]    Λάρισα. Περίπου 395 - 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,06 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 7, τύπος κεφαλής 11.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία το Σεπτέμβριο του 2004 με αριθμό 4296 ( UBS Gold & 
Numismatics )

Φωτογραφία : https://www.acsearch.info/search.html?term=&company=104&auction=324               
( 9 / 11 / 2016 ).

[ Ξ. 15 ]   Λάρισα. Περίπου 395 - 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,88 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 7, τύπος κεφαλής 12.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία τον Απρίλιο του 2003 με αριθμό 142 ( Pegasi 8 ).

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 5, Ο24 R3. ( 9 / 11 / 2016 ).
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[ Ξ. 16 ]   Λάρισα. Περίπου 395 - 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,00 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 7, τύπος κεφαλής 13.

Το νόμισμα πουλήθηκε τον Μάιο του 1990 με αριθμό 154 ( Lanz , δημοπρασία 54 ).

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 5, Ο25 R3. ( 9 / 11 / 2016 ).

[ Ξ. 17 ]    Λάρισα. Περίπου 395 - 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,00 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 8, τύπος κεφαλής 14.

Το νόμισμα ανήκε σε νομισματικό θησαυρό ( Thessaly hoard, 1989 (CH IX, 121 ).

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 5, Ο26 R1. ( 9 / 11 / 2016 ).
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[ Ξ. 17α ]   Λάρισα. Περίπου 395 - 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,01 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 8, τύπος κεφαλής 14, παραλλαγή οπισθότυπου.

Το νόμισμα ανήκε σε νομισματικό θησαυρό ( Thessaly hoard, c. 1996 (CH IX, 87).

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 5, Ο26 R4. ( 9 / 11 / 2016 ).

[ Ξ. 18 ]   Λάρισα. Περίπου 395 - 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,88 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 8, τύπος κεφαλής 15.

Το νόμισμα πουλήθηκε μέσω διαδικτύου ( Sayles & Lavender on Vcoins )

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 5, Ο28 R1. ( 9 / 11 / 2016 ).

173



[ Ξ. 18α ]   Λάρισα. Περίπου 395 - 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,88 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 8, τύπος κεφαλής 15, παραλλαγή οπισθότυπου.

Το νόμισμα ανήκε σε νομισματικό θησαυρό ( Thessaly hoard, 1989 (CH IX, 121), με αριθμό 
ευρετηρίου Α3545.

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 5, Ο27 R1. ( 9 / 11 / 2016 ).

[ Ξ. 19 ]   Λάρισα. Περίπου 395 - 370 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,88 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΣΑΙΩΝ-ΛΑΡΙ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 9, τύπος κεφαλής 16.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Λονδίνο στις 19 Σεπτεμβρίου του 2001 με αριθμό 400 (
CNG 58, 19 September 2001, lot 400 ).

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 5, Ο29 R2. ( 9 / 11 / 2016 ).
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[ Ξ. 20 ]   Λάρισα. Περίπου 350 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,10 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-I, Σειρά 10, τύπος κεφαλής 17.

Το νόμισμα πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Μόναχο της Γερμανίας τον Οκτώβριο του 2010 με 
αριθμό 193 ( Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung ).

Φωτογραφία : C. C. Lorber, The Beginning of the Late Facing Head Drachm Coinage of Larissa, 
πιν. 5, Ο30 R1. ( 9 / 11 / 2016 ).

[ Ο. 1 ]   Λάρισα. Περίπου 348 - 337 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,04 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-II, Τύπος κεφαλής 18.

Φωτογραφία: C. C. Lorber, Thessalian Hoards and the Coinage of Larissa, πιν. 46, παράδειγμα 105.
( 14 / 12 / 2016 ).
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[ Ο. 2 ]   Λάρισα. Περίπου 348 - 337 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,12 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι σε 
ορθή γωνία. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-II, Τύπος κεφαλής 19.

Φωτογραφία: C. C. Lorber, Thessalian Hoards and the Coinage of Larissa, πιν. 46, παράδειγμα 106.
( 14 / 12 / 2016 ).

[ Ο. 3 ]   Λάρισα. Περίπου 348 - 337 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,02 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι. 
Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-II, Τύπος κεφαλής 20

Φωτογραφία: C. C. Lorber, Thessalian Hoards and the Coinage of Larissa, πιν. 46, παράδειγμα 107.
( 14 / 12 / 2016 ). 
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[ Π. 1 ]   Λάρισα. Περίπου 348 - 377 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 6,01 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι. 
Κάτω από την κοιλία του υπάρχει φυτό. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-IIΙ, Τύπος κεφαλής 21.

Φωτογραφία: C. C. Lorber, Thessalian Hoards and the Coinage of Larissa, πιν. 46, παράδειγμα 111.
( 14 / 12 / 2016 ).

[ Ρ. 1 ]   Λάρισα. Περίπου 344 - 337 π. Χ. Δραχμή. Άργυρος ( 5,98 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά περιδέραιο στο λαιμό 
και διακριτική ταινία στα μαλλιά.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά, έχοντας λυγισμένο το μπροστινό δεξί πόδι. 
Κάτω από την κοιλία του ζώου υπάρχει τρίαινα. Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Φάση Λ-IV, Τύπος κεφαλής 22.

Φωτογραφία: C. C. Lorber, Thessalian Hoards and the Coinage of Larissa, πιν. 46, παράδειγμα 115.
( 14 / 12 / 2016 ).
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[ Σ. 1 ]   Λάρισα. Περίπου 360 - 350 π. Χ. Ημίδραχμο. Άργυρος ( 3,01 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά κολιέ και ταινία στα 
μαλλία.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα αριστερά έχοντας το μπροστινό αριστερό πόδι 
λυγισμένο.

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).

[ Σ. 2 ]   Λάρισα. Περίπου 356 - 342 π. Χ. Ημίδραχμο. Άργυρος ( 3,07 γραμμάρια )

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας προς τα δεξιά. Φορά μόνο κρεμαστό σκουλαρίκι και τα μαλλιά 
της είναι μαζεμένα σε σχήμα κυλίνδρου, δεμένα με λεπτή κορδέλα.

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΠΛΕ[Ι]. Άλογο βόσκει προς τα αριστερά έχοντας το μπροστινό δεξί πόδι λυγισμένο. 
Κάτω από την κοιλία του αλόγου υπάρχει φυτό.

Herrmann Group IVb, πίνακας IV, παράδειγμα 9.

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).
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[ Σ. 3 ]   Λάρισα. Περίπου 356 - 342 π. Χ. Τριημιοβόλιο. Άργυρος ( 1.11 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας προς τα δεξιά. Φορά μόνο κρεμαστό σκουλαρίκι και τα μαλλιά 
της είναι μαζεμένα σε σχήμα κυλίνδρου, δεμένα με λεπτή κορδέλα.

Οπισθ. [ΛΑΡ]-Ι. Προτομή γενειοφόρου Ασκληπιού προς τα δεξιά. Ύφασμα καλύπτει τον αριστερό 
ώμο του και τη μέση του. Το αριστερό του χέρι είναι ανυψωμένο και κρατά δρεπάνι.

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).

[ Σ. 4 ]   Λάρισα. Περίπου 395 - 344 π. Χ. Διώβολο. Άργυρος ( 2,21 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά ταινία στα μαλλία.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα αριστερά έχοντας το μπροστινό αριστερό πόδι 
λυγισμένο. Κάτω από την κοιλία του αλόγου υπάρχει μονόγραμμα Μ.

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).

[ Σ. 5 ]   Λάρισα. Περίπου 395 - 344 π. Χ. Διώβολο. Άργυρος ( 2,34 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά κολιέ και ταινία στα 
μαλλία.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα αριστερά έχοντας το μπροστινό αριστερό πόδι 
λυγισμένο.

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).
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[ Σ. 6 ]   Λάρισα. Περίπου 395 - 344 π. Χ. Τριημιοβόλιο. Άργυρος ( 1,39 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά κολιέ και ταινία στα 
μαλλία.

Οπισθ. ΛΑΡ-ΙΣ-ΑΙΩΝ. Θεσσαλός ιππέας επάνω σε άλογο προς τα δεξιά. Φορά χλαμύδα, πέτασο 
και κρατά ράβδο.

Herrmann πίνακας. VI, παράδειγμα 1. SNG Copenhagen 134.
Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).

[ Σ. 7 ]    Λάρισα. Περίπου 344 - 337 π. Χ. Οβολός. Άργυρος ( 0,80 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά κολιέ και ταινία στα 
μαλλία.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Κάτωθεν ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Herrmann Group VII, πίνακας V, παράδειγμα 19. 
SNG Copenhagen 135

Φωτογραφία : http://atlasthessalias.culture.gr/------------------6.html . (15/3/2016).
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[ Τ. 1 ]   Λάρισα. Περίπου 356 - 342 π. Χ. Στατήρας. Άργυρος ( 12, 24 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά κολιέ και ταινία στα 
μαλλία.

Hermann, Series 2, Type Α

Οπισθ. ΛΑΡ-ΙΣ-ΑΙΩΝ. Άλογο τριποδίζει προς τα δεξιά. Έχει στριφογυριστή ουρά. Κάτω ορίζεται η
γραμμή του εδάφους.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/index.php . (17/12/2015).

[ Τ. 1α ]   Λάρισα. Περίπου 356 - 342 π. Χ. Στατήρας. Άργυρος ( 12, 42 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά κολιέ και ταινία στα 
μαλλία.

Hermann, Series 2, Type Β

Οπισθ. ΛΑΡΙ-ΣΑΙΩΝ. Άλογο τριποδίζει προς τα δεξιά. Έχει στριφογυριστή ουρά. Κάτω ορίζεται η 
γραμμή του εδάφους.

Φωτογραφία : http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/coin.php?cat=5&gr=2&pg=1&id=357 
(17/12/2015).
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[ Τ. 2 ]    Λάρισα. Περίπου 356 - 342 π. Χ. Στατήρας. Άργυρος ( 12, 06 γραμμάρια ).

Εμπρ. Κεφαλή της νύμφης Λάρισας στραμμένη 3/4 προς τα αριστερά. Φορά κολιέ και ταινία στα 
μαλλία.

Οπισθ. ΛΑΡΙΣ-ΑΙΩΝ. Άλογο βόσκει προς τα δεξιά. Έχει το μπροστινο αριστερό πόδι λυγισμένο. 
Κάτω ορίζεται η γραμμή του εδάφους.

Herrmann πίνακας V, παράδειγμα 3.
Lorber, Staters Type I, O1/R1.

Φωτογραφία : http://www.nomosag.com/default.aspx?
page=ucAuctionDetails&auctionid=4&id=1158&p=2&s=&ca=0&co=0&re=0&ci=0&ru=0 . 
(17/12/2015).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Εικόνα 1. Χάρτης της Αρχαίας Θεσσαλίας. Στα νότια φαίνονται και οι περίοικες πόλεις, που 
πλήρωναν φόρους υποτέλειας στους Θεσσαλούς.

Φωτογραφία: http://fonografos.net/v1/%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE
%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AE%CE%B8%CE%BA%CE%B5-
%CE%B7-%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%B9%CE
%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF-200-%CE%B5%CE%BA%CE%B1/ (24/5/2017).
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Εικόνα 2. Η διαδικασία παραγωγής των νομισμάτων στην αρχαιότητα.

Φωτογραφία:  http://www.coinsmania.gr/cm/guide/collect_coins/part2.htm (24/5/2017).

Εικόνα 3. Αθηναϊκό τετράδραχμο του 450 π.Χ. Βάρος: 17,26 γρ.

Φωτογραφία:
http://www.teachinghistory100.org/objects/for_the_classroom/a_silver_coin_from_athens 
(24/5/2017).
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Εικόνα 4: Δραχμή Νάξου της Σικελίας. Χρονολογία: 530-510 π.Χ. Βάρος: 5,57 γρ. 

Φωτογραφία:    https://www.emaze.com/@ALROQZTQ/Drachma (24/5/2017).

Εικόνα 5: Δραχμή Καλύμνου. Χρονολογία: 520 π.Χ.

Φωτογραφία: http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/1-8.pdf (24/5/2017).
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Εικόνα 6: Τετράδραχμο από την Αίνο της Θράκης. Χρονολογία: 459-458 π.Χ. Βάρος:16,16γρ

Φωτογραφία:   http://www.wildwinds.com/coins/greece/thrace/ainos/t.html (24/5/2017).

Εικόνα 7: Τετράδραχμο από τις Συρακούσες, υπογεγραμμένο από τον χαράκτη Κίμων. 
Χρονολογία: 410 π.Χ. Βάρος: 16,70 γρ.

Φωτογραφία: https://www.britannica.com/topic/Arethusa-Greek-mythology/images-videos 
(24/5/2017).
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Εικόνα 8: Δεκάδραχμο από τις Συρακούσες, υπογεγραμμένο από τον χαράκτη Ευαίνετο.
Χρονολογία: 400-370 π.Χ. Βάρος: 43,64 γρ.

Φωτογραφία: https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/dixnoonanwebb/catalogue-
id-dix-no10010/lot-a9737e4c-d419-4bb7-9f87-a4fe0120dc88  (24/5/2017).

Εικόνα 9: Στατήρας Οπουντίων Λοκρών. Χρονολογία: 369-338 π.Χ. Βάρος: 11,73 γρ.

Φωτογραφία: http://www.wildwinds.com/coins/greece/lokris/lokris_opuntii/i.html (24/5/2017).
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Εικόνα 10: Τριημιοβολός από τη Λάρισα. Χρονολογία: 375 π.Χ. Βάρος: 1,15 γρ.

Φωτογραφία: https://nomosag.com/default.aspx?
page=ucAuctionDetails&auctionid=12&id=46&p=1&s=&ca=0&co=0&re=0&ci=0&ru=0 
(24/5/2017).
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