


ΝΟΜΙΣΜΑ

Μικρό δισκόμορφο 

κομμάτι μετάλλου, που 

φέρει την σφραγίδα μίας 

υπεύθυνης αρχής, με 

παραστάσεις, επιγραφές, 

και αριθμούς, που 

δηλώνουν την αξία του 

και πιστοποιούν την 

κρατική εγγύηση. 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

Συμφωνία μεταξύ 

δύο μερών για 

ανταλλαγή αγαθών 

ή υπηρεσιών, 

με σκοπό την 

κάλυψη των 

αναγκών και των 

δύο μερών.



Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, οι συναλλαγές κυριαρχούν στην 

καθημερινότητα του ανθρώπου, οι ανάγκες του οποίου βέβαια διαφέρουν 

ανά εποχή και περιοχή. 

Για να πραγματοποιηθεί μία συναλλαγή πρέπει να υπάρχει και το μέσο, 

το νόμισμα, το οποίο επίσης διαφέρει ανά εποχή και ανά περιοχή, 

αλλάζει όνομα, αξία, ακολουθεί τις εξελίξεις κάθε κοινωνίας και 

προσαρμόζεται στις τρέχουσες ανάγκες του ανθρώπου, 

πάντα με στόχο τη βελτίωση και την ασφάλεια των συναλλαγών.



ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΕΟΤΕΡΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΡΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΕΞΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ



Συναλλαγές στην ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Μέσα συναλλαγής πριν από το νόμισμα

Αντιπραγματισμός Βοσκήματα

Τάλαντο Οβελοί

Ζυγισμένο μέταλλο



Το νόμισμα, με την μορφή του κέρματος εμφανίστηκε στη Μικρά Ασία, 

στις περιοχές Ιωνία – Λυδία, στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ.

Τα πρώτα νομίσματα ήταν από ήλεκτρο, φυσικό κράμα χρυσού και αργύρου, 

που το έβρισκαν και στον ποταμό Πακτωλό.

Πρώτο νόμισμα από ήλεκτρο
Περιοχή Ιωνίας - Λυδίας

630 π.Χ.

Συναλλαγές στην ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ



Αίγινα

Κόρινθος

Αθήνα

Συναλλαγές στην ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Στον κυρίως ελλαδικό χώρο, η πρώτη πόλη-κράτος που εξέδωσε νόμισμα 

ήταν η Αίγινα, και ακολούθησαν η Κόρινθος και η Αθήνα.



Με την εμφάνιση του νομίσματος, δημιουργήθηκαν σταθμητικοί νομισματικοί κανόνες /

νομισματικά συστήματα, που διαφέρουν ανά εποχή και περιοχή.

Τι είναι αυτό; 

Κάθε εκδότρια αρχή εκδίδει ταυτόχρονα νομίσματα με διαφορετικό βάρος, άρα και

διαφορετική αξία. Το νόμισμα με το μεγαλύτερο βάρος, έχει τη μεγαλύτερη αξία. Με τον

τρόπο αυτό υπολογίζονται οι υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσια.

Οβολός 

(=1/6 δραχμής)

Ημίδραχμο

(=1/2 δραχμής)
Δραχμή

Δίδραχμο

(=2 δραχμές)

Τετράδραχμο

(=4 δραχμές)

Συναλλαγές στην ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ



Συναλλαγές στην ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ

Στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. εμφανίστηκε μία νέα δύναμη, η Ρώμη, που κατάφερε

να ενώσει υπό την ηγεσία της την Ιταλία και, σταδιακά, να επιβάλει την κυριαρχία της

στις χώρες της Μεσογείου.

Το νέο νόμισμα που διαδόθηκε και κυριάρχησε στις συναλλαγές είναι το δηνάριο.

Τα πρώτα δηνάρια απεικόνιζαν μυθικές σκηνές και θεότητες.

Αργυρό δηνάριο Ρωμαϊκής Δημοκρατίας.

Κεφαλή Ερμή / Οδυσσέας με τον σκύλο του, Άργο.



Το 27 π.Χ. ο Οκταβιανός Αύγουστος ίδρυσε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Τα δηνάρια φέρουν στο εξής, στην εμπρόσθια όψη, το πορτραίτο του εκάστοτε αυτοκράτορα.

Αργυρό δηνάριο Αυγούστου

Το χάλκινο νόμισμα των Ρωμαίων λέγεται σηστέριος.

Χάλκινος σηστέρτιος Αδριανού

Συναλλαγές στην ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ



Συναλλαγές στον ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΟΣΜΟ

Το 324 μ.Χ., ο Μέγας Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα του ρωμαϊκού κράτους στη

Δύση, στην ελληνική αποικία Βυζάντιο, την οποία μετονόμασε σε Κωνσταντινούπολη.

Η ίδρυση της νέας πόλης σηματοδοτεί την έναρξη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Το νέο νόμισμα που διαδόθηκε και κυριάρχησε στις συναλλαγές είναι ο χρυσός σόλιδος.

Χρυσός σόλιδος Μεγάλου Κωνσταντίνου



Από τον 11ο αιώνα μ.Χ., ο σόλιδος ονομάστηκε ιστάμενον.

Χρυσό ιστάμενον Μιχαήλ Δ΄

Το χάλκινο νόμισμα των Βυζαντινών λέγεται φόλλις.

Χάλκινη φόλλις Ιουστινιανού

Συναλλαγές στον ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΟΣΜΟ



Στα βυζαντινά νομίσματα κυριαρχούν η μορφή του αυτοκράτορα και χριστιανικά θέματα.

Η Νίκη των αρχαίων Ελλήνων, 

την οποία οι Ρωμαίοι ονόμαζαν Victoria, 

στα βυζαντινά νομίσματα δίνει τη θέση της στον χριστιανικό άγγελο.

Συναλλαγές στον ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΟΣΜΟ



Συναλλαγές στην ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Μετά από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τον σουλτάνο Μωάμεθ Β΄, 

το 1453, και τη σταδιακή κατάκτηση του ελλαδικού χώρου από τους 

Οθωμανούς, μία νέα εποχή άρχισε, η εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας. 

Στον ελλαδικό χώρο, ο πληθυσμός άρχισε πλέον να συναλλάσσεται με τα νέα 

οθωμανικά νομίσματα, που ονομάζονταν άσπρο, παράς και γρόσι. 



Συναλλαγές στην ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Άσπρο Παράς Γρόσι

Το κοράνι απαγορεύει την απεικόνιση παραστάσεων ζώων ή ανθρώπων. 

Τα οθωμανικά νομίσματα φέρουν φράσεις από το κοράνι, το όνομα του 

σουλτάνου ή την υπογραφή του.



Συναλλαγές στο ΝΕΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Το 1821, έλαβε χώρα η Ελληνική Επανάσταση εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Το 1827, ορίστηκε Κυβερνήτης της απελευθερωμένης Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας.

Το 1828, εκδόθηκε η πρώτη νομισματική μονάδα του νέου Ελληνικού Κράτους, ο φοίνικας.



Το 1830, ιδρύθηκε το νέο Ελληνικό Κράτος, με Κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια και 

πρώτο Βασιλιά τον Βαυαρό πρίγκιπα Όθωνα.

Η επίσημη νομισματική μονάδα του νέου κράτους ονομάστηκε δραχμή.

Συναλλαγές στο ΝΕΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ



Το 1841, κυκλοφόρησε το πρώτο ελληνικό χαρτονόμισμα.

Από το 1928, τα χαρτονομίσματα εκδίδει αποκλειστικά η κεντρική τράπεζα του κράτους,  

η Τράπεζα της Ελλάδος.

Συναλλαγές στο ΝΕΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ



Στα μέσα του 20ού αιώνα εμφανίστηκε ένα νέο μέσο συναλλαγής: το πλαστικό χρήμα.

Συναλλαγές στο ΝΕΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ



Το 2002, η Ελλάδα αποχαιρέτησε τη δραχμή και εντάχθηκε στη ζώνη του Ευρώ, 

Το Ευρώ είναι το «κοινό» νόμισμα, που χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους 

σήμερα 19 από τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συναλλαγές ΣΗΜΕΡΑ



Τα κέρματα Ευρώ έχουν οκτώ διαφορετικές ονομαστικές αξίες.

Έχουν μία κοινή και μία εθνική όψη. Η εθνική όψη υποδηλώνει τη χώρα έκδοσης, 

καθώς η εικονογραφία της αντλείται από θέματα της εθνικής ιστορίας. 

Ανεξάρτητα από την παράσταση που φέρει η εθνική όψη, τα κέρματα 

Ευρώ χρησιμοποιούνται σε όλα τα κράτη-μέλη της ζώνης του Ευρώ.

Συναλλαγές ΣΗΜΕΡΑ



Στα χαρτονομίσματα του Ευρώ, η σειρά που κυκλοφορεί σήμερα ονομάζεται «Ευρώπη». 

Στα χαρακτηριστικά ασφαλείας υπάρχει το πρόσωπο της συγκεκριμένης μορφής. 

Η σειρά αυτή περιλαμβάνει έξι ονομαστικές αξίες: 5, 10, 20, 50, 100 και 200. 

Συναλλαγές ΣΗΜΕΡΑ



Τα χαρτονομίσματα (πιο σωστά τα τραπεζογραμμάτια) Ευρώ εκδίδονται από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Το σύμβολο του Ευρώ 

είναι το «€», από το 

ελληνικό γράμμα 

«έψιλον», το αρχικό 

γράμμα της λέξης 

«Ευρώπη». 

Οι δύο παράλληλες 

γραμμές παραπέμπουν 

στη σταθερότητα του 

Ευρώ. 

Η λέξη «Ευρώ» 

αναγράφεται στα 

τραπεζογραμμάτια 

στο λατινικό, 

το ελληνικό και 

το κυριλλικό 

αλφάβητο.

Συναλλαγές ΣΗΜΕΡΑ



Με το πέρασμα του χρόνου, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις νέες βιοτικές 

ανάγκες του ανθρώπου το φυσικό χρήμα άρχισε να παρέρχεται, σε παγκόσμιο 

επίπεδο, και τη θέση του να παίρνει με γοργούς ρυθμούς, το άυλο χρήμα.

Το άυλο χρήμα διακινείται με  

- πλαστικά μέσα, όπως είναι οι κάρτες - πλαστικό χρήμα

- νέες ψηφιακές εφαρμογές - ψηφιακή τραπεζική

Συναλλαγές ΣΗΜΕΡΑ

Μετάβαση από το φυσικό στο άυλο χρήμα



Το άυλο χρήμα

αυξάνει την 

ταχύτητα της 

παγκόσμιας 

οικονομίας.

δεν κινδυνεύω 

να «χάσω» τα 

μετρητά μου

μπορώ να στείλω 

χρήματα σε μία 

άλλη χώρα, πολύ 

εύκολα και 

γρήγορα

τα αγαθά μεταξύ των 

χωρών πληρώνονται 

άμεσα

κάνει 

ευκολότερη 

τη μεταφορά 

κεφαλαίων.

αυξάνει την 

ασφάλεια των 

συναλλαγών.

Συναλλαγές ΣΗΜΕΡΑ



Πλαστικό χρήμα

Το πλαστικό χρήμα είναι μία απλή, συνήθως πλαστική κάρτα, που δίνει το δικαίωμα 

στον κάτοχό της να αγοράζει αγαθά ή να πληρώνει υπηρεσίες, χωρίς τη χρήση 

μετρητών / νομισμάτων.

Συναλλαγές ΣΗΜΕΡΑ



Πλαστικό χρήμα

Οι κάρτες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες.

Χρησιμοποιούμε τις κάρτες σε μηχάνημα συναλλαγών (POS) σε κάποιο κατάστημα 

και σε μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ).

Συναλλαγές ΣΗΜΕΡΑ



Ψηφιακή τραπεζική

Με την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας και την εντυπωσιακή αύξηση 

της χρήσης ποικίλων τεχνολογικών συσκευών, οι συναλλαγές μέσω 

ψηφιακών εφαρμογών συνεχώς αυξάνονται.

Συναλλαγές ΣΗΜΕΡΑ



Ψηφιακή τραπεζική

Web Banking – Mobile Banking – Phone Banking

Είναι όροι που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά μας.

Συναλλαγές ΣΗΜΕΡΑ

Οι ψηφιακές συναλλαγές γίνονται με ασφάλεια, γιατί η είσοδος στις εφαρμογές 

γίνεται με τη χρήση προσωπικών κωδικών (Username και Password) και έναν 

μοναδικό κωδικό ασφαλείας (PIN), που γνωρίζει μόνο ο συναλλασσόμενος.



Συναλλαγές ΣΗΜΕΡΑ

Ψηφιακή τραπεζική

Η είσοδος στις 

εφαρμογές γίνεται με τη 

χρήση προσωπικών 

κωδικών (Username και 

Password).

Όλες οι ευαίσθητες 

κινήσεις απαιτούν έναν 

μοναδικό κωδικό 

ασφαλείας (PIN).

Οι ψηφιακές 

συναλλαγές 

γίνονται με 

ασφάλεια.



Χρησιμοποιώ τα χρήματά μου για να:  

ΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΟΥ
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΩ ΕΝΕΝΔΥΩ ΔΩΡΙΖΩ



Δραχμή

Τετράδραχμο

Στατήρας

Οβολός

Δηνάριο

Σηστέρτιος

Φοίνικας

Δραχμή

Λεπτό

Σόλιδος

Φόλλις

Ιστάμενον

Ευρώ

Άυλο χρήμα 

πλαστικές κάρτες

ψηφιακή τραπεζική

Άσπρο

Παράς

Γρόσι

Θυμάμαι τις ονομασίες των βασικών νομισμάτων και 

συναλλαγών από το χθες στο σήμερα  


