
Νόμισμα (ή κέρμα) είναι ένα κομμάτι από σκληρό υλικό, συνήθως μέταλλο, 

που πληροί τις εξής προδιαγραφές: έχει τυποποιημένες διαστάσεις, βάρος 

και ποιότητα υλικού, είναι τυπωμένη πάνω σε αυτό η αρχή που το παράγει 

και εκδίδεται σε μεγάλες ποσότητες και να χρησιμοποιείται ευρέως στις 

συναλλαγές. 

Για να χρησιμοποιηθεί όμως το μέταλλο ως νόμισμα ήταν απαραίτητο να 

ζυγίζεται σε κάθε συναλλαγή και δεν ήταν εύκολο να αποδειχθεί η 

καθαρότητά του ως μέταλλο. 

 

 

Από ήλεκτρο (κράμα αργύρου με χρυσό) ήταν τα πρώτα νομίσματα που εκδόθηκαν στην Λυδία της 

Μ. Ασίας η οποία θεωρείται γενέτειρα αυτών που σήμερα ονομάζουμε νομίσματα 

Τα δύο πολύ σημαντικά, για την εξέλιξη των συναλλαγών, μειονεκτήματα ήρθε 

να λύσει η πρακτική σύμφωνα με την οποία οι συναλλασσόμενοι έκοβαν 

μέταλλα με συγκεκριμένη καθαρότητα και συγκεκριμένο βάρος, και τα 

σημάδευαν με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεχωρίζουν από των υπολοίπων. Με την 

εξέλιξη της πρακτικής αυτής τα σημάδια έγιναν πιο πολύπλοκα απεικονίζοντας 

παραστάσεις έτσι ώστε και να αποτελούν ένα είδος πιστοποίησης για τους 

συναλλασσόμενους αλλά και να μην είναι εύκολη η παραχάραξή τους. Έτσι 

εξελίχθηκαν σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε νομίσματα. Όσο πιο επώνυμος 

και αξιόπιστος ήταν αυτός που έκοβε και σημάδευε τα νομίσματα αυτά, τόσο 

πιο εύκολα γίνονταν αποδεκτά στις συναλλαγές. Με την εξέλιξη τον ρόλο του 

αξιόπιστου ανέλαβαν οι πόλεις και τα κράτη στις οποίες γίνονταν χρήση των 

νομισμάτων αυτών κάτι το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα παρ' όλο που στις 

περισσότερες περιπτώσεις η ονομαστική τους αξία σήμερα δεν 

αντιστοιχείπλέον στην εσωτερική αξία των νομισμάτων ως μέταλλο. 

 

 

Τετράδραχμο της Ηπείρου. 2ος - 1ος αι. π.Χ 



 

Το οδοντωτό άκρο που παρατηρείται σε αρκετά από τα σύγχρονα νομίσματα 

σχεδιάστηκε αρχικά για να δείξει ότι δεν έχει αφαιρεθεί πολύτιμο μέταλλο από 

το νόμισμα. Πριν από τη χρήση οδοντωτών άκρων τα νομίσματα ξύνονταν 

(ξυρίζονταν είναι η ακριβής έκφραση) από επιτήδειους που συγκέντρωναν 

μικρές ποσότητες πολύτιμου μετάλλου από την άκρη του νομίσματος.

 

 

Οι πόλεις και τα έθνη των ηπειρωτών άρχισαν να κόβουν νομίσματα στα μέσα του 4ου π.χ. αιώνα.( 

αρχαιολογικό μουσείο Ιωαννίνων) 

 

 



 
( αρχαιολογικό μουσείο Άρτας ) 

 



 
Αρχαιολογικό Νικόπολης 

 

 

 

 

 

Νομίσματα……... 

 
κλεμμένα που επιστράφηκαν 



 

 

 

 

Ο Φοίνικας υπήρξε το πρώτο ελληνικό νόμισμα που κόπηκε το 1828, την περίοδο που ήταν 
Κυβερνήτης του νέου ελληνικού κράτους ο Ιωάννης Καποδίστριας. 

 

 

 

 
πεντάρες και  δεκάρες 

 

http://mariapmantziou.blogspot.gr/2011/09/1828.html


 
λίρες κάλπικες και χρυσές 

 

 
η δραχμή μέχρι το 2001 

        



 

Το κέρμα του 1 ευρώ είναι αντίγραφο όψης αρχαίου αθηναϊκού τετράδραχμου του 5ου 

αιώνα π.χ. που φέρει παράσταση γλαύκας. 

Συνδέσεις 

Έτσι γίνονται τα νομίσματα 

Ένα πρόβλημα 

  

http://youtu.be/rFDsSMDeV3w
https://www.dropbox.com/s/6iesjksj5i1udis/%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1.pdf

