
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
Το νόμισμα στην Αρχαία Ελλάδα 



          Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
      ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΣΤΟ ΕΥΡΩ 
• Η εξέλιξη του χρήματος στην αρχαιότητα  Ελληνικές 

πόλεις-κράτη  
Ο Αριστοτέλης αποδίδει την επινόηση του 
νομίσματος στην ανάγκη διευκόλυνσης των 
συναλλαγών  με απομακρυσμένες χώρες και στην 
ανάγκη αποτίμησης των αγαθών και υπηρεσιών 
καθώς και στην ομαλοποίηση των δοσοληψιών. 
 



























ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
• Η ερευνητική εργασία ΄΄ Από το Ήλεκτρο στο Ευρώ ΄΄ είναι 

σχεδιασμένη για να συνδυάσει επιστημονικά πεδία που 
προέρχονται από τις φυσικές και τις κοινωνικές επιστήμες. 
Όπως την ιστορία, χημεία, οικονομία και μαθήματα από το 
περιβάλλον Κριτήριο επιλογής είναι η κατανόηση ότι το 
χρήμα δεν είναι μόνο ύλη ούτε έχει αφαιρετική αξία αλλά 
ουσιαστική συσχετιζόμενη με την εξέλιξη του 
κοινωνικοοικονομικού συστήματος. 

•  Η γνωριμία με το χρήμα ως μέσο βιοπορισμού, 
επαγγελματικής εξέλιξης, συναλλαγής, πολεμικών 
αναμετρήσεων και κρατικής εξέλιξης. Η ερευνητική 
εργασία είναι οργανωμένη σε δυο ενότητες. 

     



• Η πρώτη επιχειρεί μια αναδρομή στην ιστορία της 
Ευρώπης από την αρχαιότητα μέχρι την αναγέννηση 
και τους νέους κόσμους, με έμφαση στις κοινές 
οικονομικές, πολιτικές και πνευματικές καταβολές 
των Ευρωπαίων. 

• Η δεύτερη, ταυτόχρονα, παρακολουθεί την πορεία 
του νομίσματος, από τα παράλια της Ιωνίας και τις 
πρώτες προσπάθειες νομισματοκοπίας των Αρχαίων 
Ελλήνων ως τα εθνικά νομίσματα των πρώτων 
ευρωπαϊκών (εθνικών) κρατών. 



ΠΡΙΝ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 
• Τα προβλήματα με τον αντιπραγματισμό είναι: 

• Η ύπαρξη του χρήματος επιλύει τα ανωτέρω 

προβλήματα, με αποτέλεσμα: 

• Μορφές και ιδιότητες του χρήματος  

• Τα πολύτιμα μέταλλα πληρούν τις ιδιότητες που 

πρέπει να έχει ένα χρήμα 



• Εισαγωγή 

• Η γένεση της πόλης – κράτους και οι επιδιώξεις της 

• Η οικονομία 

• Οι ελληνικές αποικίες στη Μεσόγειο 8ος – 5ος αιώνας 

• Η επινόηση του νομίσματος  

• Τα πρώτα νομίσματα και η κατασκευή τους  

• Η Αθηναϊκή Δημοκρατία 5ος – 4ος     
 
 



• Τράπεζες και τοκογλύφοι στην αρχαία Ελλάδα 

• Ο ρόλος των αργυραμοιβών 

• Καταθέσεις και δάνεια 

• Οι δοκιμαστές  

• Και νομοθετικές ρυθμίσεις  



ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΙΑΣ 

• Αρχαϊκή περίοδος 

• Κλασική περίοδος  

• Ελληνιστική περίοδος 
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