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ΚΑΘ Η ΤΝΑΡΠΑΣΘΚΗ ΘΣΟΡΘΑ ΣΟΤ





Σα ζέκαηα πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ζχκθσλα κε ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά

ησλ νλνκάησλ καο είλαη ηα εμήο:

ηη είλαη ην ρξήκα, πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηελ

θνηλσλία (Μφζρνο Βαζίιεο)

ζχγρξνλεο κνξθέο ρξήκαηνο (Παπαδήκνπ Μαξηαλίθε)

ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ρξήκαηνο (ηαπξαθάθεο Αλδξέαο)

παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ην ρξήκα

(Ραβάλεο Ισάλλεο).

Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο καο δνχιεςαλ ηελ εξγαζία βηβιηνγξαθηθά θαη κε

ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ, ν Ραβάλεο Ισάλλεο αλέιαβε ην

εξσηεκαηνιφγην.

Σα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα είλαη ηα εμήο:

ηη είλαη ην ρξήκα

πνηνο είλαη ν ξφινο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ

πνηα είλαη ε ηζηνξηθή εμέιημή ηνπ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ αξραηφηεηα

πνηεο είλαη νη ζχγρξνλεο κνξθέο ρξήκαηνο

πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ εθήβσλ θαη ησλ ελειίθσλ απέλαληη ζην ρξήκα

(εξσηεκαηνιφγην).





Σν ρξήκα θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ

Με ηνλ φξν «ρξήκα» ελλννχκε θάζε αγαζφ πνπ έρεη ηε γεληθή απνδνρή

σο κέζνπ ζπλαιιαγψλ, είλαη κέηξν ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη

απνηειεί κέζν πιεξσκψλ.

Οη ηδηφηεηεο ηνπ ρξήκαηνο

1) Κνηλψο απνδεθηφ απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο, αιιά θαη απφ ην

επξχηεξν ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαιιαγψλ.

2) Τπνδηαηξείηαη ζε κηθξφηεξεο κνλάδεο κε ζθνπφ λα θαιχπηεη φιεο ηηο

πηζαλέο ζπλαιιαγέο.

3) Γελ ππφθεηηαη ζε γξήγνξε θπζηθή θζνξά θαη δελ θζείξεηαη εχθνια.



Θεηηθέο επηδξάζεηο

 Αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ

 Αλάπηπμε νηθνλνκίαο

 Καιχηεξε πνηφηεηα δσήο

 Καηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο

Αξλεηηθέο επηδξάζεηο

 Αηηία ησλ ζπγθξνχζεσλ 
αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο 
θαη ζηα θξάηε

 Τπεχζπλν γηα δηαθζνξά 

 Κξίζε αμηψλ





Οι σύγτρονες μορυές τρήματος είναι:

 ηα θέξκαηα, ηα ραξηνλνκίζκαηα

 ην πηζησηηθφ ρξήκα: επηηαγέο θαη ζπλαιιαγκαηηθέο

 ην πιαζηηθφ ρξήκα: ρξεσζηηθέο θάξηεο, πηζησηηθέο θάξηεο, θάξηεο

απηφκαηεο αλάιεςεο

 ην ειεθηξνληθφ ρξήκα



 Η ρξήζε ηνπ κεηάιινπ θαη αξγφηεξα ηα

μεταλλικά νομίσματα, έδσζαλ ιχζε ζηα

πξνβιήκαηα ηνπ αληηπξαγκαηηζκνχ. Γηαηί

ην κέηαιιν είρε ζηαζεξή αληαιιαθηηθή

αμία, δελ θζεηξφηαλ εχθνια, κπνξνχζε

εχθνια λα κεηαθεξζεί θαη λα

απνζεθεπζεί.

 Σο ταρτονόμισμα, έλα είδνο αμηφγξαθνπ,

εθδίδεηαη ζπλήζσο απφ πηζησηηθά

ηδξχκαηα, φπσο είλαη νη ηξάπεδεο θαη γηα

απηφ είλαη επξέσο γλσζηφ θαη σο

ηξαπεδνγξακκάηην. Υξεζηκνπνηείηαη ζηηο

ζπλαιιαγέο σο ρξήκα αμίαο ίζεο κε ηελ

νλνκαζηηθή ηνπ αμία. ήκεξα ζηηο

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηα

ηξαπεδνγξακκάηηα εθδίδνληαη απφ ηελ

Κεληξηθή Σξάπεδα θάζε ρψξαο.
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 Επιταγή είλαη ην αμηφγξαθν κε ην

νπνίν ν εθδφηεο ηνπ εγγξάθνπ δίλεη

εληνιή ζηνλ πιεξσηή (πηζησηηθφ

ίδξπκα) λα πιεξψζεη έλα νξηζκέλν

ρξεκαηηθφ πνζφ ζηνλ θνκηζηή ηεο. Ο

εθδφηεο ζα πξέπεη λα έρεη ήδε

θαηαζέζεη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ ην

αληίζηνηρν πνζφ.

 σναλλαγματική (θνηλψο γξακκάηην),

είλαη λφκηκν έγγξαθν θαη δίλεη εληνιή

πιεξσκήο νξηζκέλνπ ρξεκαηηθνχ

πνζνχ, ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν

θαη ζηνλ δηθαηνχρν.
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 Οι Υρεφστικές κάρτες είλαη θάξηεο πνπ

εθδίδνληαη απφ ηξάπεδεο ή άιια

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη νπνίεο

επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο λα έρνπλ

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηνπο ηξαπεδηθνχο

ινγαξηαζκνχο ηνπο γηα λα θάλνπλ αλάιεςε

ρξεκάησλ ή λα πιεξψζνπλ γηα αγαζά θαη

ππεξεζίεο.

 Οι Πιστφτικές κάρτες είλαη έλαο ζχγρξνλνο

θαη δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ζπλαιιαγψλ, κνξθή

ηνπ ιεγφκελνπ "πιαζηηθνχ ρξήκαηνο".

Δθδίδνληαη απφ πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο κε

επξχηαηε απνδνρή θαη αλαγλψξηζε θαη

εμαζθαιίδνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο ηε

δπλαηφηεηα αγνξάο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ

ρσξίο λα απαηηείηαη άκεζε θαηαβνιή ηεο αμίαο

ηνπο.
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 Οι Κάρτες Αστόματης Ανάληυης. Η ζπλαιιαγή ζε ΑΣΜ απνηειεί κία

απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο

θεθαιαίσλ, ζπλέπεηα ηεο δηάδνζεο ηνπ νπνίνπ είλαη ε ζηαδηαθή

αληηθαηάζηαζε ηεο δηαθίλεζεο ρξήκαηνο απφ ραξηί απφ άυιεο,

ειεθηξνληθέο κνξθέο ζπλαιιαγψλ.

 Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εκθαληζηεί ζηηο ζπλαιιαγέο το ηλεκτρονικό

τρήμα. Παξαηεξείηαη δειαδή, ηάζε κείσζεο ηεο ρξήζεο

ραξηνλνκηζκάησλ, θεξκάησλ, επηηαγψλ θιπ. θαη αχμεζε ησλ

ζπλαιιαγψλ κέζσ δηαδηθηχνπ.





 Ο αληηπξαγκαηηζκφο ππήξμε ε πξψηε κνξθή ζπλαιιαγψλ. Οη

άλζξσπνη ζηελ αξρή ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο

δηάθνξα αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Αληάιιαζζαλ ηα

πξάγκαηα πνπ ηνπο πεξίζζεπαλ κε απηά πνπ είραλ αλάγθε. Η

ζπλαιιαγή κε αληαιιαγή πξντφλησλ νλνκάζζεθε αληηπξαγκαηηζκφο.

Πξηλ απφ ην λφκηζκα, ν αληηπξαγκαηηζκφο, ππήξμε ε πην δηαδεδνκέλε

πξαθηηθή εμαζθάιηζεο ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ. ηηο

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ην θαηλφκελν επαλεκθαλίδεηαη, φηαλ

δηακνξθψλνληαη εηδηθέο ζπλζήθεο, φπσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ

Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αληαιιαγέο κε ηζηγάξα θαη ιάδη.

Δπίζεο, ζήκεξα παξνπζηάδνληαη ζε κηθξή θιίκαθα, αληαιιαγέο

αληηθεηκέλσλ θαη αγαζψλ, κέζσ ησλ αγγειηψλ ζηηο εθεκεξίδεο θαη ζην

δηαδίθηπν νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηε δσή ησλ πνιηηψλ επθνιφηεξε.



 Με ηελ αλαθάιπςε θαη ηε δηάδνζε ησλ κεηάιισλ, έλα λέν κέζν

ζπλαιιαγήο πξνζηέζεθε, ην κέηαιιν.

 Η ρξήζε ηνπ κεηάιινπ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο καξηπξείηαη απφ ηα

ηέιε ηεο 3εο ρηιηεηίαο π.Υ. ζηε Μεζνπνηακία.

 Σα κέηαιια, άξγπξνο, ρξπζφο, αιιά θαη ζίδεξνο θαη ραιθφο,

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε θνκκάηηα αθαηέξγαζηα, ζε ξάβδνπο, νξζνγψληα

ζρήκαηα, κε ηε κνξθή ιεπηνχ ζχξκαηνο ή αθφκα θαη νιφθιεξα

κεηαιιηθά ρξεζηηθά αληηθείκελα, φπσο ηξίπνδεο, ιέβεηεο, πειέθεηο.



 ηνλ Διιαδηθφ ρψξν απφ ηε 2ε ρηιηεηία π.Υ. θαίλεηαη

λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζν ζπλαιιαγήο ηα

ηάιαληα, δειαδή πιάθεο κεηάιινπ πνπ ην ζρήκα

ηνπο, γηα πνιινχο κειεηεηέο, αλαπαξάγεη απηφ ηεο

ηελησκέλεο δνξάο βνδηνχ θαη γηα άιινπο ήηαλ πην

πξαθηηθφ ζηε κεηαθνξά, ην ηάιαλην δχγηδε πεξίπνπ

25 θηιά.

 Αξγφηεξα ζηα ηέιε ηνπ 8νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 7νπ π.Υ. αηψλα, ζηνλ

ειιαδηθφ ρψξν νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνίεζαλ σο κέζν ζπλαιιαγήο έλα

ρξεζηηθφ αληηθείκελν, ηνπο νβεινχο, νη νπνίνη ήηαλ κεηαιιηθέο ξάβδνη.

Η ρξήζε ησλ νβειψλ ήηαλ επξχηαηα δηαδεδνκέλε, γηα πξαθηηθνχο

ιφγνπο, θαη γη' απηφ επηθξάηεζαλ ακέζσο θαη σο κέζν ζπλαιιαγήο. Σν

πάρνο θάζε νβεινχ ήηαλ ηφζν ιεπηφ, ψζηε ζην έλα ηνπ ρέξη ήηαλ

δπλαηφ λα θξαηήζεη θαλείο 6 νβεινχο ζπγρξφλσο. Απφ ην «δξάηησ -

δξαμ» (= αδξάρλσ, πηάλσ, θξαηψ) πξνήιζε θαη ε ιέμε «δξαρκή», ην

λφκηζκα ηεο αξραίαο Αζήλαο θαη ε ρξεκαηηθή κνλάδα ηνπ λεφηεξνπ

ειιεληθνχ θξάηνπο.



 Η επηλφεζε ηνπ λνκίζκαηνο ήηαλ ζέκα ρξφλνπ. Η εκπεηξία ηνπ κεηάιινπ

ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ε ηππνπνίεζή ηνπ ζε δηάθνξα ζρήκαηα νδήγεζαλ

εχθνια ζην λφκηζκα. Σν κηθξφ ηνπ κέγεζνο επέηξεπε ηελ εχθνιε

κεηαθνξά ηνπ.

 Σα πξψηα λνκίζκαηα, ζην επξσπατθφ ρψξν, θφπεθαλ ζην βαζίιεην ηεο

Λπδίαο θαη ζηηο ειιεληθέο πφιεηο ηεο Μηθξάο Αζίαο, ζηελ Ισλία, πεξηνρέο

αλαπηπγκέλεο εκπνξηθά θαη νηθνλνκηθά, ζηα ηέιε ηνπ 7νπ π.Υ. αηψλα.

 Σν πιηθφ ηνπο ήηαλ ην ήιεθηξν, θξάκα ρξπζνχ θαη αξγχξνπ. Σν ζρήκα

ηνπο ήηαλ σνεηδέο θαη ζηε κία πιεπξά είραλ αθαλφληζηα βαζνπιψκαηα.



 Η πξψηε πφιε-θξάηνο πνπ έθνςε λφκηζκα, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ήηαλ ε

Αίγηλα ην 570 π.Υ. Αξρηθά απεηθνλίδεηαη ε ζαιάζζηα ρειψλα. Απφ ην

πξψην απηφ λφκηζκα ηεο Αίγηλαο, πξνέξρεηαη ην ζήκα πνπ έρεη ζήκεξα

ε Alpha Bank.

 Η ρξήζε ησλ κεηαιιηθψλ λνκηζκάησλ δηήξθεζε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν

σο ηνλ 17ν αηψλα νπφηε εκθαλίδνληαη ηα ραξηνλνκίζκαηα.





ην πιαίζην ηεο νκάδαο καο αζρνιήζεθα κε ηελ θαηάξηηζε, ηελ εθαξκνγή

θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ

πεξηιάκβαλε δηάθνξα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ρξήκα.

Οη θχξηνη άμνλεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ νη εμήο:

•Πψο αληηιακβάλνληαη ην ρξήκα ηφζν νη έθεβνη φζν θαη νη ελήιηθνη

•Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ ζηε δσή ηνπο

•Πνηεο είλαη νη γλψζεηο πνπ έρνπλ γηα ην ρξήκα θαη ηηο κνξθέο ηνπ

•Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία.

πλνιηθά δηαλεκήζεθαλ 49 ερωτηματολόγια θαη ηα νπνία απεπζχλνληαλ

ζε εθήβνπο θαη ελήιηθεο θαη ησλ δχν θχισλ.

Απάληεζαλ 30 έθεβνη, καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο

θαη 19 θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηνπ 2νπ Πξφηππνπ Πεηξακαηηθνχ

Γπκλαζίνπ Αζελψλ.
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Μεταλλικό χρήμα-Χαρτονόμιςμα

Επιταγή

υναλλαγματική

Ηλεκτρονικό χρήμα

Χρεωςτική κάρτα
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Ανταλλακτικό εμπόριο

Μικρά/εύχρηςτα αντικείμενα

Δεν μπορώ να φανταςτώ

Άκυρο



ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ

Δπραξηζηψ ζεξκά ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

θαζεγεηέο πνπ πξνζπκνπνηήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην!



 Οη ζπλαιιαγέο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο θαη

ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο. ε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο ππήξραλ θαη

ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο.

 Η θαζηέξσζε ελφο θνηλνχ κέζνπ ζπλαιιαγψλ, ηνπ τρήματος ππήξμε ε

εμέιημε ησλ ζπλαιιαγψλ.

 ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ππάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο ρξήκαηνο απφ ηα

θέξκαηα θαη ηα ραξηνλνκίζκαηα έσο ην πηζησηηθφ, ην πιαζηηθφ ρξήκα

θαη ην ειεθηξνληθφ, ην αφξαην ρξήκα.

 Δξεπλψληαο ην κέιινλ ηνπ ρξήκαηνο, αλαθαιχπηνπκε έλα κέιινλ, ζην

νπνίν ε κεηαξξχζκηζε θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα δελ ζα είλαη θαλ

επηινγέο, ζα είλαη ε θαζεκεξηλφηεηα καο.



 Αντιπραγματιςμόσ, Νομιςματικό Μουςείο.

 Γνωρίζω το νόμιςμα, Alpha Bank.

 Απ. Δεδουςόπουλοσ, Παν. Γιαλέρησ, Ιφ. χιςτού, Παντ. Σέντεσ, Ανδρ. 
Χατζηανδρέου, Αρχέσ Οικονομίασ, Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου, Αθήνα ΟΕΔΒ 2012.

 Το νόμιςμα ςτον αρχαίο ελληνικό κόςμο, Νομιςματικό Μουςείο.

 Αθ. Παπαδόπουλοσ, Νομιςματική Θεωρία και Πολιτική, Ρέθυμνο, 2002.

 (http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%C
E%B3%CE%AE)

 (http://insmoney.blogspot.gr/2008/08/blog-post.html)

 www.biblionet.gr/book/119746/

 http://www.neo.gr/website/ergasiamathiti/85.html

 http://www.euretirio.com/2013/03/xreostiki-karta.html#ixzz2jxa9MfQI

 www.euretirio.com

 http://www.poinikachronika.gr/assets/Samios%20-
%20Kartes%20aftomatis%20sinallagis%20-%2010%2



αο επραξηζηνχκε ζεξκά 

γηα ηελ πξνζνρή ζαο!!!

Δπραξηζηνχκε 

ηελ Κα. Καιφγξε

γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο!


