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ην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο αλαθεξζήθακε, ζηελ εμέιημε ηνπ ρξήκαηνο 

θαηά ηνπο ηζηνξηθνύο ρξόλνπο, ζηε ζρέζε ηνπ κε ηηο ηέρλεο, ζηηο ηδηόηεηέο 

ηνπ, ζηνλ αληηπξαγκαηηζκό θαη ηηο ζπλαιιαγέο. 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ 

Πώο εμειίρζεθε ην ρξήκα ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ;

Ση είλαη ην ρξήκα θαη πνηνο ν ξόινο ηνπ;



ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ

Σο χριμα ζχει διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αλλαγι τθσ ανκρϊπινθσ ιςτορίασ. 
Αυτό φυςικά μποροφμε να το κατανοιςουμε και από τθν ανάπτυξθ που είχαν πλοφςια 
κράτθ ζναντι φτωχότερων, όχι μόνο ςε ςτρατιωτικοφσ τομείσ αλλά και ςτισ τζχνεσ. 
Μποροφμε να ποφμε ότι  ιςχυρόσ είναι αυτόσ που ζχει ςτα χεριά του χριματα και ξζρει 
πϊσ να τα χρθςιμοποιιςει, προσ δικό του όφελοσ ι τθσ κοινότθτασ ςτθν όποια ανικει. 
Άλλωςτε είναι γεγονόσ, ότι οι περιςςότεροι μορφωμζνοι αρχαίοι ζλλθνεσ  (πριν τον 5ο 
αι. μ.Χ.) προζρχονταν από τθν Μ. Αςία τθν τότε πιο ανεπτυγμζνθ ελλθνικι περιοχι ςε 
τζχνεσ και γράμματα.
Βζβαια, όλθ αυτι θ ανάπτυξθ δεν ιταν τυχαία αφοφ ιταν οι πλουςιότερεσ ελλθνικζσ 
πόλεισ όχι μόνο επειδι βρίςκονταν ςε εφφορεσ περιοχζσ αλλά επειδι ιταν πολφ καλοί 
ζμποροι, άρα δεν αρκεί μόνο να ζχεισ μια πλοφςια περιοχι αλλά πρζπει και να ξζρεισ 
πϊσ να χρθςιμοποιιςεισ το εμπόρευμα ςου.

Βαςίλθσ Αντωνίου



ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΛΕΜΩΝ

Πολλζσ φόρεσ μζςα από τθν ιςτορία διαβάηουμε για μεγαλειϊδεισ και καταςτροφικζσ 
εκςτρατείεσ ςτισ οποίεσ πολλζσ φορζσ όλα κρίκθκαν ςε μια και μόνο μάχθ. Ζνασ 
παράγοντασ που ζπαιξε ςθμαντικό ρολό ςτθν τροπι αυτϊν των γεγονότων μπορεί να είναι 
το χριμα με τθν ζννοια τθσ διαχείριςθσ που ζκαναν ςτα οικονομικά τουσ τα αντιμαχόμενα 
ςτρατόπεδα πριν και κατά τθν διάρκεια των μεταξφ τουσ πολζμων.



ΣΗΝ ΚΤΡΗΞΗ ΠΟΛΕΜΩΝ

Πολλζσ φορζσ ζνασ πόλεμοσ κθρφςςεται για να καταλάβει μια 
χϊρα τισ πλουτοπαραγωγικζσ πθγζσ μιασ  άλλθσ (όποιεσ και αν 
είναι αυτζσ). Αυτό το κάνουν για να αυξιςουν όχι μόνο τθν 
επιρροι τουσ, αλλά για να αυξθκεί θ οικονομία τουσ εξαιτίασ των 
εςόδων που κα ζχουν από τα νζα εδάφθ.

Παράδειγμα ςε αυτό είναι οι πόλεμοι μεταξφ των Ελλινων τθσ 
Ιταλίασ με τουσ Καρχθδόνιουσ. Αυτό που τουσ οδιγθςε ςε 
διαμάχεσ ιταν ο ζλεγχοσ του εμπορίου γφρω από τθν ικελία ο 
οποίοσ προςζφερε παρά πολλά ζςοδα ςε όποιον το ζλεγχε.



ΣΗΝ ΣΕΧΝΗ
Η τζχνθ πολλζσ φορζσ αναπτφςςεται ςε μζρθ όπου υπάρχει 
οικονομικι ευθμερία. Δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που ευγενείσ 
χρθματοδοτοφν καλλιτζχνεσ για να φιλοτεχνιςουν ζργα τθσ 
αρζςκείασ τουσ ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν ανάπτυξθ τθσ τζχνθο. 
Σο πλζον χαρακτθριςτικότερο παράδειγμα αποτελεί ο χρυςόσ 
αιϊνασ. Μια εποχι που ζκανε τθν Ακινα το κζντρο τζχνθσ και 
γραμμάτων τόςο για τον ελλθνικό όςο και για τον υπόλοιπο κόςμο. 
Φυςικά δεν κα υπιρχε ποτζ, εάν δεν είχε προχπάρξει θ φλζβα 
αργφρου ςτο Λαφριο που μετζτρεψε τθν Ακινα ςτθν μεγαλφτερθ 
ελλθνικι δφναμθ εκείνθσ τθσ εποχισ. Ασ μθν ξεχνάμε επίςθσ, ότι 
πολλά από τα χριματα που χρθςιμοποίθςαν οι Ακθναίοι για τον 
χρυςό αιϊνα προζρχονταν από το ςυμμαχικό ταμείο, μια ςυμμαχία 
που δθμιουργικθκε για τον πόλεμο με τουσ Πζρςεσ με αρχθγό τθν 
Ακινα.



ΣΗΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η τεχνολογία ςίγουρα αναπτφςςεται περιςςότερο ςε μζρθ όπου υπάρχει μεγάλθ 
οικονομικι ανάπτυξθ, ενϊ ςε μζρθ που υπάρχει παρακμι ςυνικωσ μζνει 
ςτάςιμθ. Αυτό από μόνο του δείχνει πωσ θ τεχνολογία είναι άρρθκτα 
ςυνδεδεμζνθ από τθν οικονομία κάκε χϊρασ.

Εδϊ παράδειγμα κα μποροφςε να αποτελζςει ο Αρχιμιδθσ. Για να ςυνεχίςει το 
τόςο μεγάλο του ζργο γφρω από τθν μθχανικι χρειαηόταν τθν υποςτιριξθ ενόσ 
«δυνατοφ» ανκρϊπου για να τον χορθγιςει. Αυτόσ ο άνκρωποσ ιταν ο Ιζρων ο 
Β’ ο τφραννοσ των υρακουςϊν, μιασ πόλθσ που αν και ιταν απομονωμζνθ και 
γφρω τθσ υπιρχαν οι Καρχθδόνιοι και οι Ρωμαίοι κατάφερε να παραμείνει μια 
υπολογίςιμθ δφναμθ και μια πλοφςια πόλθ μζχρι ζωσ ότου οι Ρωμαίοι τθν 
κατζλαβαν.



ΣΟ ΥΡΖΜΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ   

ΣΗ ΣΔΥΝΔ
Δδώ εμεηάδνληαη ηα έξγα ηέρλεο, από ην κεζαίσλα, ηελ αλαγέλλεζε θαη ηε 

ζύγρξνλε επνρή. Σν ρξήκα εθηόο από έλα θνηλά απνδερηό κέζν 

ζπλαιιαγήο, κέζν ππνινγηζκνύ ηεο αμίαο, είλαη θαη κέζν δηαηήξεζεο ηεο 

πεξηνπζίαο. ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ νη άλζξσπνη απνζεζαύξηδαλ ζε ρξπζό ή ζε 

πνιύηηκα κέηαιια, αξγόηεξα ζε λνκίζκαηα, ζηε ζπλέρεηα ζε 

ραξηνλνκίζκαηα, κεηνρέο θαη νκόινγα. ηε ζεκεξηλή επνρή παξαηεξείηαη κηα 

ηδηαίηεξε ηνπνζέηεζε ηνπ ρξήκαηνο θπξίσο από άηνκα κε κεγάιε νηθνλνκηθή 

επηθάλεηα ζε έξγα ηέρλεο.

ΑνδρόνικοςΛυκούδηςPaul Cézanne «The Card Players», 1892/93 



ΜΔΑΗΩΝΑ
Μέρξη ηνλ 10ν αη. ε δσγξαθηθή ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο είλαη επεξεαζκέλε από ηε 

βπδαληηλή ηέρλε θαη κε ζέκαηα θπξίσο ζξεζθεπηηθά. Από ηνλ 11ν αη. όκσο, αξρίδεη λα 

ζηξέθεηαη ζε θνζκηθά ζέκαηα. Τπάξρνπλ απεηθνλίζεηο εγεκόλσλ θαη 

ηερλεηώλ, θνηηεηηθέο ζθελέο, αιιεγνξηθέο παξαζηάζεηο ησλ Μνπζώλ θαη ησλ 

ακαξηεκάησλ. Ο δαλεηζκόο ζηνηρείσλ από ηελ θιαζηθή αξραηόηεηα είλαη θαλεξόο ζηηο 

γεκάηεο θίλεζε θαη ζπλαίζζεκα κνξθέο. ην κεζαίσλα δελ ππάξρεη ηδηαίηεξν                                                     

ελδηαθέξνλ γηα ηελ απόθηεζε έξγσλ                                                                           

ηέρλεο, ζην βπδάληην θπξίσο, νη εηθόλεο                                                                            

θαζίζηαληαη πνιύηηκεο θαη είλαη ηεξό                                                                           

αληηθείκελν θαη γη απηό ην ιόγν πνιινί                                                                            

άλζξσπνη ζπιιέγνπλ έξγα ηέρλεο γηα                                                                             

θαζαξά ζξεζθεπηηθνύο ιόγνπο. 



ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ
Παξαηεξνύκε ζπρλά όηη ε ηέρλε θαη ν πνιηηηζκόο αλαπηύζζνληαη ζπρλά όπνπ 

ππάξρεη νηθνλνκηθή επεκεξία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Αλαγέλλεζεο ηα ρξήκαηα 

θαη ε ηέρλε ζπκβάδηδαλ. Οη θαιιηηέρλεο εμαξηηόληαλ νινθιεξσηηθά από 

πξνζηάηεο ησλ ηερλώλ, ελώ νη ηειεπηαίνη ρξεηάδνληαλ ρξήκαηα γηα λα 

ζπληεξνύλ ηδηνθπείο αλζξώπνπο. Έηζη, αξρίδεη απηή ε ζρέζε ηέρλεο-ρξήκαηνο 

θαη ε πνηόηεηα ησλ έξγσλ ηέρλεο εθηηκάηαη. 

Ένα μουσείο για την Αναγέννηση



ΖΜΔΡΗΝΖ ΔΠΟΥΖ

ήκεξα όιν θαη 

πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη 

επελδύνπλ ζε έξγα 

ηέρλεο, θάλνληαο ηελ ηέρλε 

έλα αθόκα εξγαιείν γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ νηθνλνκηθώλ 

επελδύζεσλ. Πνιινί κηινύλ 

αθόκε γηα ην «Υξεκαηηζηήξην 

ηεο ηέρλεο». ηνπο κεγάινπο 

νίθνπο δεκνπξαζηώλ ηα 

πνζά ζηα νπνία πσινύληαη 

νξηζκέλα έξγα ηέρλεο είλαη 

κπζώδε. 



Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟ

Επζλεξα να ερευνιςω τθν ιςτορικι εξζλιξθ του χριματοσ, γιατί πάντα επικυμοφςα 
να μάκω πωσ και πότε ιρκε ςτισ ηωζσ μασ.

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ

Πϊσ ιταν οι ςυναλλαγζσ πριν τθν εμφάνιςθ του χριματοσ;
Γιατί οι άνκρωποι ζνιωςαν τθν ανάγκθ χριςθσ του χριματοσ;
Ποιεσ ιταν οι πρϊτεσ μορφζσ του; 

Θεοδϊρα Δρακάκου



ΣΟ ΧΡΗΜΑ

Χριμα είναι οποιοδιποτε αντικείμενο ι εγγραφι που χρθςιμοποιείται από μια 
κοινωνία ωσ υποκατάςτατο άξιασ, μζςο ανταλλαγισ και μονάδα υπολογιςμοφ τθσ 
αξίασ εμπορευμάτων. Η αξία του χριματοσ προκφπτει κατά ζνα μζροσ από τθ 
χρθςιμότθτά του ωσ μζςο ανταλλαγισ εντοφτοισ θ χρθςιμότθτα του χριματοσ ωσ 
μζςου ανταλλαγισ εξαρτάται από τθν αναγνϊριςθ τθσ αγοραςτικισ του αξίασ. 
Αυτζσ οι δυο πτυχζσ του χριματοσ είναι αλλθλοεξαρτϊμενεσ. Τιοκετείται ςυνικωσ 
για να απλοποιιςει τισ ςυναλλαγζσ ςε μια οικονομία ανταλλαγισ και κατά 
ςυνζπεια λειτουργεί ωσ μζςο ανταλλαγισ. 



ΟΙ ΠΡΩΣΕ ΜΟΡΦΕ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟ
Σα πρϊτα αντικείμενα που θ αξία τουσ ιταν 
εικονικι και χρθςιμοποιικθκαν ωσ χριματα 
ιταν τα κοχφλια. Η αρχι ζγινε ςτθν αρχαία 
Κίνα. τα κοχφλια φαίνεται ότι χρωςτάνε τα 
νομίςματα το ςτρόγγυλο τουσ ςχιμα. τθν 
Κίνα ζγιναν και τα πρϊτα μεταλλικά 
νομίςματα από μζταλλο χωρίσ ιδιαίτερθ άξια. 
Σα νομίςματα αυτά είχαν τρφπεσ ςτθ μζςθ και 
μποροφςε κάποιοσ να τα δζνει μεταξφ τουσ. 



ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΝΟΜΙΜΑΣΑ 
ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Σα πρϊτα νομίςματα κόπθκαν ςτο Βαςίλειο τθσ Λυδίασ και ςτισ ελλθνικζσ πόλεισ τθσ 
Μικράσ Αςίασ. Σο υλικό τουσ ιταν το ιλεκτρο, κράμα χρυςοφ και αργφρου. Σο ςχιμα τουσ 
ιταν ωοειδζσ και ςτθν μια πλευρά είχαν ακανόνιςτα βακουλϊματα. τθν Ελλάδα, θ 
πρϊτθ πόλθ-κράτοσ που ζκοψε νόμιςμα, ιταν θ Αίγινα, γφρω ςτο 570 π.Χ. 
Επίςθσ, ζκοψαν τα πρϊτα αργυρά ελλθνικά νομίςματα θ Κόρινκοσ και θ Ακινα και 
διζδωςαν τθ χριςθ τουσ ςτον υπόλοιπο τότε γνωςτό κόςμο. Σα νομίςματα τθσ Αίγινασ 
ζχουν ωσ κφριο εικονογραφικό τφπο τθν χελϊνα. Αρχικά, απεικονίηεται θ καλάςςια 
χελϊνα και από τα μζςα του 5ου αιϊνα π.Χ θ χερςαία. Βρζκθκαν όμωσ ςτθν Περςία , τθν 
Αίγυπτο και τθν κάτω Ιταλία. 

 

  



ΣΟ ΧΑΡΣΟΝΟΜΙΜΑ

Σο χαρτονόμιςμα είναι ζνα είδοσ αξιόγραφου, γραμματίου ι 
υποςχετικισ ςτθν οποία ο εκδότθσ αναγράφει το ποςόν και το 
είδοσ του νομίςματοσ το οποίο κα καταβάλλει ςτον κομιςτι. Η 
χριςθ των πρϊτων νομιςμάτων ςτθν Ευρϊπθ αρχίηει τον 17ο 
αιϊνα. Η πρϊτθ χριςθ χαρτονομιςμάτων που ζχει καταγραφζσ 
ζγινε ςτθν Κίνα τον 7ο π.Χ αιϊνα. 



ΑΝΣΗΠΡΑΓΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ

Αζρνιήζεθα κε ηνλ αληηπξαγκαηηζκό θαη ηηο ζπλαιιαγέο, δειαδή ηη ζπλέβαηλε 

όηαλ νη αληαιιαγέο ησλ ρξήζηκσλ αγαζώλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο γίλνληαλ ρσξίο 

ηε ρξήζε ηνπ ρξήκαηνο, κε ηηο  δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηδαλ ώζηε λα βξεζεί 

ζπλαιιαζζόκελνο πνπ θαηά ηύρε λα επηζπκεί λα αληαιιάμεη ην πξντόλ ηνπ γηα 

θάπνην άιιν πνπ ζα ηνπ θαλεί ρξήζηκν. ηε ζπλέρεηα αζρνιήζεθα κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξήκαηνο.

Ανδρεάδθ 
Κωνςταντίνα



ΑΝΣΗΠΡΑΓΜΑΣΗΜΟ

ηηο αξρέγνλεο θνηλσλίεο νη άλζξσπνη 

αληάιιαζζαλ κεηαμύ ηνπο ηα απνιύησο 

απαξαίηεηα γηα ηε δσή, ρσξίο θαλέλα ελδηάκεζν.

Γειαδή, νη πξώηεο ζπλαιιαγέο γίλνληαλ κε ηελ 

αληαιιαγή εηδώλ. Απηή ε κέζνδνο νλνκάδεηαη 

αληηπξαγκαηηζκόο. 



ΓΤΚΟΛΗΔ ΑΝΣΗΠΡΑΓΜΑΣΗΜΟΤ

ε παιαηόηεξεο επνρέο όηαλ νη άλζξσπνη ηθαλνπνηνύζαλ ηηο αλάγθεο 

ηνπο κε ηε δηθή ηνπο παξαγσγηθή πξνζπάζεηα, νη αληαιιαγέο ήηαλ 

πεξηνξηζκέλεο θαη γίλνληαλ ζπλήζσο ζε είδνο, αληάιιαζζαλ δειαδή ην 

έλα πξάγκα κε ην άιιν. Με ηνλ αληηπξαγκαηηζκό νη αιιαγέο ήηαλ ηπραίεο 

θαη επθαηξηαθέο .Θα έπξεπε λα ππάξρεη ζύκπησζε επηζπκηώλ θαζώο θαη 

ζύκπησζε αληαιιάμηκσλ αγαζώλ θαη  πνζνηήησλ. Η ζρέζε αληαιιαγήο 

κεηαμύ δύν πξντόλησλ δελ ήηαλ θαζόινπ ζηαζεξή αιιά ζπρλά 

θαζνξηδόηαλ από ην πνηνη ήηαλ νη ζπλαιιαζζόκελνη, από ηελ θνηλσληθή 

ηνπο ζέζε, ηνλ πινύην ηνπο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο.



ΔΗΑΓΩΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟ

Σν ρξήκα ήξζε ζηελ αλζξώπηλε ηζηνξία αξρηθά σο κέζν ζπκβνιηθήο 

ελζσκάησζεο ηεο αληαιιαγήο ησλ αμηώλ πνπ θάζε αλζξώπηλν ζύλνιν 

έδηλε ζηα παξάγσγα ηεο νηθνλνκίαο ηνπ.

Έηζη, σο ρξήκα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θνρύιηα, ζηδεξέληα 

εξγαιεία, ξάβδνη αιαηηνύ, θνκκάηηα ύθαζκα, θαπλόο, ράληξεο θαη πνιιά 

άιια. Υαξαθηεξηζηηθά, ηα θνρύιηα, ρξεζηκνπνηνύληαλ σο ρξήκα ζηελ 

Κίλα πξηλ από 3000 ρξόληα θαη κεηαγελέζηεξα ζε Ιλδία, Σατιάλδε θαη 

Αθξηθή. Η ρξήζε ηνπο ήηαλ δηαδεδνκέλε.



ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟ

Βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρξήκαηνο είλαη λα εμππεξεηεί ηηο 

ζπλαιιαγέο θαη λα κεηξά ηελ αληαιιαθηηθή αμία ησλ 

εκπνξεπκάησλ.

Σν ρξήκα, δηεπθνιύλεη ηηο ζπλαιιαγέο, απμάλεη ηελ 

παξαγσγή πνπ πξννξίδεηαη γηα αληαιιαγή,  κεηώλεη ηελ 

παξαγσγή πνπ πξννξίδεηαη γηα απηνθαηαλάισζε θαη 

απμάλεη ηνλ θνηλσληθό θαηακεξηζκό ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 

εμεηδίθεπζεο. Σν ρξήκα είλαη κέηξν ηεο αμίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, κέζν πιεξσκώλ θαη κέζν απνηακίεπζεο. 

Δίλαη δειαδή κέηξν ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ ή 

νξζόηεξα, ε αληαιιαθηηθή αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

εθθξάδεηαη ζε ρξήκα.  Σν ρξήκα είλαη κέζν 

πιεξσκώλ, γηαηί όινη νη ζπλαιιαζζόκελνη δέρνληαη λα 

απνθηήζνπλ ην αληίηηκν ηνπ εκπνξεύκαηνο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζε ρξήκα θαη ηέινο, είλαη κέζν απνηακίεπζεο 

ηεο αμίαο, γηαηί ε απόθηεζε ρξήκαηνο επηηξέπεη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ πώιεζεο θαη ηνπ ρξόλνπ 

αγνξάο.



Αλησλία Αληώλε

ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΟΡΦΔ ΥΡΖΜΣΟ



ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΟΡΦΔ ΥΡΖΜΣΟ

ΣΑ  ΥΑΡΣΟΝΟΜΗΜΑΣΑ                                                                     

Σα ραξηνλνκίζκαηα ή ηα ηξαπεδνγξακκάηηα 

απνηεινύλ παξάδεηγκα πιήξνπο 

παξαζηαηηθνύ ρξήκαηνο. Όηαλ 

θπθινθόξεζαλ ήηαλ κεηαηξέςηκα ζε 

πνιύηηκα κέηαιια , ελώ ζήκεξα δελ 

ππάξρεη κεηαηξεςηκόηεηα. Γηθαίσκα 

έθδνζεο ηξαπεδνγξακκαηίσλ είραλ πνιιέο 

ηξάπεδεο  θαη ε απνδνρή ηνπο ήηαλ 

πξναηξεηηθή θαη εμαξηώκελε από ηνπο 

ζπλαιιαζζνκέλνπο  θαη από ηελ 

εκπηζηνζύλε πνπ είρε ην θνηλό ζηελ 

εθδίδνπζα ηξάπεδα.  Η αλαγθαζηηθή 

θπθινθνξία ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο 

ζπληζηάηαη ζηελ ππνρξέσζε ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ λα απνδέρνληαη ηα 

ραξηνλνκίζκαηα. 



ΠΗΣΩΣΗΚΟ ΥΡΖΜΑ
Σν πηζησηηθό ρξήκα κπνξεί λα πάξεη δύν κνξθέο. Σε 

κνξθή ηεο επηηαγήο θαη ηε κνξθή ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο.                                                                

• σναλλαγμαηική, είλαη κία ηδησηηθή 

ξύζκηζε πιεξσκήο κεηαμύ δύν ζπλαιιαζζνκέλσλ. 

Η ζπλαιιαγκαηηθή απνηειεί ππόζρεζε πιεξσκήο 

ζην κέιινλ. Με άιια ιόγηα, ν νθεηιέηεο ππόζρεηαη 

όηη ζα πιεξώζεη ζηνλ δηθαηνύρν ην πνζό πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηε ζπλαιιαγκαηηθή, ζηελ εκεξνκελία 

πνπ επίζεο αλαγξάθεηαη ζε απηή. 

• Δπιηαγή, είλαη ε κνξθή ρξήκαηνο πνπ 

απνηειεί εληνιή πξνο ηελ ηξάπεδα λα εμαξγπξώζεη 

ην αλαθεξόκελν πνζό ζηνλ θνκηζηή ηεο επηηαγήο. Σν 

πνζό  νθείιεη λα είλαη ήδε θαηαηεζεηκέλν ζην 

ινγαξηαζκό ηνπ εθδόηε ηεο επηηαγήο ζηελ 

ηξάπεδα, αιιηώο ν εθδόηεο ηεο επηηαγήο κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη νηθνλνκηθέο θαη πνηληθέο θπξώζεηο 

(αθάιππηε επηηαγή). 



ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΚΑΡΣΔ
Οη πηζησηηθέο θάξηεο είλαη ην ιεγόκελν «πιαζηηθό ρξήκα», δειαδή νη 

πηζησηηθέο θάξηεο πνπ εθδίδνπλ νη ηξάπεδεο. Οη πηζησηηθέο θάξηεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηηο αγνξέο εκπνξεπκάησλ ζε 

θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ηξάπεδα θαη απνδέρνληαη ηελ 

πιεξσκή κε ηελ πηζησηηθή θάξηα. Η αγνξά κε ηελ πηζησηηθή θάξηα 

επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηεο λα κελ πιεξώζεη ακέζσο κε κεηξεηά, αιιά λα  

πιεξώζεη ζε έλαλ κήλα ζηελ ηξάπεδα ην ζύλνιν ηεο αμίαο ησλ αγνξώλ ηνπ. 

Οη πηζησηηθέο θάξηεο είλαη ζήκεξα πνιύ δηαδεδνκέλεο θαη γίλνληαη επξέσο 

απνδεθηέο από πνιιά θαηαζηήκαηα. Ο ιόγνο ηεο δηάδνζήο ηνπο είλαη γηαηί 

δηεπθνιύλνπλ πνιύ ηηο ζπλαιιαγέο, ελώ απνηξέπνπλ θηλδύλνπο θινπήο ησλ 

κεηξεηώλ ηνπ αγνξαζηή ή ηνπ πσιεηή. 



Κατά τθ διάρκεια τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ καταφζραμε να αποκομίςουμε 
διάφορεσ γνϊςεισ ςε ό,τι αφορά το χριμα, τθν ίδρυςθ και τθν ιςτορία 
του, δθλαδι, ζνασ από τουσ παράγοντεσ για κάκε πόλεμο ιταν το χριμα 
(πλουςιότεροι λαοί ζναντι ςτουσ φτωχοφσ), για τισ λειτουργίεσ 
του, δθλαδι, πωσ μετριζται θ ανταλλακτικι αξία των εμπορευμάτων και τι 
ςυνζβαινε όταν ο ανταλλαγζσ των πολφτιμων αγακϊν τθσ κακθμερινισ ηωισ 
γίνονταν χωρίσ τθν παρουςία του χριματοσ, αλλά με διάφορα αντικείμενα ι 
τρόφιμα που αντάλλαςςαν μεταξφ τουσ οι άνκρωποι ςτισ αρχζγονεσ κοινωνίεσ 
(αντιπραγματιςμόσ).
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