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Ιστορικά στοιχεία

• Το νόμισμα και το πέρασμα στη νομισματική οικονομία 

είναι η άλλη μεγάλη πολιτιστική επανάσταση που 

πραγματοποιείται στην Ιωνία του 8ου και 7ου αιώνα 
και η οποία θα αλλάξει ριζικά όχι μόνον τις οικονομικές 

σχέσεις, αλλά και τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων. 

• Μέχρι τότε (και παντού στον κόσμο της Μεσογείου και της 

Μέσης Ανατολής), το εμπόριο και οι οικονομικές 

συναλλαγές γίνονταν με ανταλλαγή αγαθών.
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Τι είναι νόμισμα; 

• Το νόμισμα είναι μια μορφή χρήματος, το οποίο συνήθως 

εκδίδεται από τις δημόσιες αρχές μιας συγκεκριμένης 

περιοχής δικαιοδοσίας τους. 

• Επιτελεί 3 λειτουργίες: είναι λογιστική μονάδα, μέσο 

αποθήκευσης αξίας και μέσο συναλλαγών. 

• Μπορεί και επιτελεί αυτές τις λειτουργίες επειδή οι 

εταιρείες και τα νοικοκυριά το αποδέχονται για τον 

διακανονισμό των χρεών τους.

4



Τι είναι νόμισμα; 

• Μετά την εγκατάλειψη του συστήματος κοπής κερμάτων 

από πολύτιμα μέταλλα, αυτό καθαυτό το νόμισμα δεν 

έχει πλέον αξία. 

• Αποκτά ωστόσο αξία από την καθολική αποδοχή του. 

• Βέβαια έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα και ορισμένα ιδιωτικά 

νομίσματα, είτε πρόκειται για το Bitcoin της υψηλής 

τεχνολογίας είτε για νομίσματα που έχουν εκδοθεί 

τοπικά.
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Τι είναι Κρυπτονόμισμα;

• Το Κρυπτονόμισμα είναι μία peer-to-

peer αποκεντρωμένη, κρυπτογραφημένη και ηλεκτρονική 

μορφή χρήματος που κάνει χρήση μιας Κατανεμημένης 

Βάσης Δεδομένων, το Blockchain.

• Το κυριότερο χαρακτηριστικό του κρυπτονομίσματος είναι 

ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας του και μέσω αυτού η 

ανθεκτικότητά του σε κάθε μορφής προσπάθεια για 

έλεγχο και παρέμβαση.

6



7



Ο Χάγιεκ αναφέρει στο Constitution of  Liberty ότι ένας 

από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την 

διασφάλιση της ατομικής ελευθερίας είναι να υπάρχουν 

θεσμοί οι οποίοι θα απαγορεύουν τους περιορισμούς σε 

οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή. Ο δημιουργός 

(ή οι δημιουργοί) του bitcoin ίσως είχαν παρόμοιες 

σκέψεις όταν έγραφαν τον κώδικα για το λογισμικό τους. 
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Χρησιμότητα Κρυπτονομισμάτων

• Μεγαλύτερη διαφάνεια

• Αυξημένη ασφάλεια

• Βελτιωμένη ανιχνευσιμότητα

• Αυξημένη αποτελεσματικότητα

• Ταχύτητα συναλλαγών 

• Μείωση του κόστους

• Ταχύτερο και ασφαλέστερο 

δικτύου ηλεκτρονικών πληρωμών.

Η ευκολία πρόσβασης στις 

διαδικτυακές εφαρμογές που 

βασίζονται στην τεχνολογία 

του blockchain και 

σχετίζονται με οικονομικές 

συναλλαγές αποστολής ή 

λήψης χρημάτων. 

(Σε πολλές χώρες της Αφρικής τα τραπεζικά 

καταστήματα είναι δυσπρόσιτα στους 

περισσότερους πολίτες)
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Επενδύσεις σε Bitcoin

Ταιριάζουν στον σημερινό Έλληνα μικροεπενδυτή*

… για πρώτη φορά και εμείς από την Ελλάδα μπορούμε να 

συμμετέχουμε ισότιμα στη διεθνή επενδυτική αρένα. 

… για να ξεκινήσουμε, αρκεί να διαθέτουμε λίγες 

εκατοντάδες ευρώ, σύνδεση στο διαδίκτυο και σωστή 

καθοδήγηση. 

… οι προσωπικές δεξιότητες θα διαφοροποιήσουν το 

αποτέλεσμα. 

*Βασίλης Παζόπουλος, Euro2day.gr12



Μια διαφορετική άποψη…

1. Είναι ένα ακόμα asset class

2. Έχει την αξία που του προσδίδουν οι αγορές

3. Απαιτεί προσοχή και διαφοροποίηση

4. Δεν είναι “πανάκεια”

5. Αποτελεί μόδα

6. Δημιουργήθηκε η πρώτη του “Φούσκα”

7. Έχει μικρή συσχέτιση με τα άλλα νομίσματα
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”We never take money off the table 

If we don’t add VALUE._”
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