
                        Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ                                                                    

        Το Άργος αποτελεί ίσως την πρώτη πόλη στον ελλαδικό χώρο η οποία συνέδεσε 

επισήμως το όνομά της με την κοπή και τη χρήση νομισμάτων κατά τα αρχαία αλλά και κατά 

τα νεώτερα χρόνια (1822, 1828-29 Δ’ Εθνοσυνέλευση). 

       Ήδη από τη 2η χιλιετία π. Χ. στις Μυκήνες αλλά και σε άλλες περιοχές περιορίζεται ο  

αντιπραγματισμός και χρησιμοποιούνται τα «τάλαντα» ως αντισταθμητικό μέσο ανταλλαγής, 

πλάκες, δηλαδή μεταλλικές, των οποίων το σχήμα θυμίζει τεντωμένο δέρμα βοδιού (δορά), 

ίσως γιατί τα βόδια τα χρόνια εκείνα ήταν από τα πιο συνήθη μέσα ανταλλαγής, ίσως γιατί 

απλώς το συγκεκριμένο σχήμα ήταν πρακτικό για τη μεταφορά. 

        Αργότερα, περί τα τέλη του 8ου και τις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. χρησιμοποιήθηκε η 

σούβλα ψησίματος, ο σιδερένιος οβελός ως μέσο ανταλλαγής. Επικράτησε η χρήση τους 

αμέσως επειδή ήταν χρηστικοί κι εύκολο να βρεθούν αλλά και το πάχος τους ήταν τόσο 

λεπτό ώστε η παλάμη του ανθρώπου χωρούσε να κρατήσει έξι οβελούς. Έτσι προέκυψε και η 

λέξη δραχμή (δράττω, = κρατώ, πιάνω, δραξ= παλάμη).Οι έξι οβελοί αντιστοιχούσαν σε μία 

δραχμή. Η χρήση του οβελού ως μέσου ανταλλαγής αποδίδεται στον βασιλιά του Άργους 

Φείδωνα. Μάλιστα, στο νομισματικό μουσείο των Αθηνών φυλάσσεται το αφιέρωμα 

οβελών του Φείδωνα προς τη θεά Ήρα, το οποίο βρέθηκε σε ανασκαφές στο ιερό του 

αρχαίου Ηραίου Άργους.  Ο Φείδων εισήγαγε  μέτρα χωρητικότητας και σταθμά βάρους, τα 

περιβόητα Φειδώνια μέτρα, τα οποία υιοθέτησαν οι  πόλεις της Πελοποννήσου αλλά κι η 

Αθήνα. Καθόρισε, επίσης, το τάλαντο, τη μνα κι όπως προαναφέραμε, τη δραχμή. Όπως 

παραδίδουν ο Αριστοτέλης, ο Έφορος και το Πάριο χρονικό ο Φείδων εισήγαγε και 

καθιέρωσε τη χρήση του ενεπίγραφου νομίσματος, του αργυρού στατήρος, με έμβλημα 

τη χελώνα. Ορισμένοι στατήρες απεικόνιζαν τη θεά Ήρα αλλά και τον λύκο, το ζώο σύμβολο 

της πόλης του Άργους και της παντοδυναμίας της. Υποστηρίζεται ότι η κοπή  των χάλκινων 

κι αργυρών στατήρων έγινε στην Αίγινα, πόλη μέλος της Αργειακής Συμπολιτείας.  Πιθανόν 

όμως η κοπή τους να έγινε στην πόλη του Άργους. 

         ΝΕΩΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ: Το πρώτο Εθνικό Νομισματοκοπείο, Άργος 1822 

Η Α’ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Εκτελεστικού Σώματος 

Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο να υλοποιήσει μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της, την 

κοπή και καθιέρωση του Ελληνικού Εθνικού Νομίσματος με όνομα δραχμή. Έδρα του 

πρώτου Ελληνικού Νομισματοκοπείου ορίστηκε το Άργος και συγκεκριμένα η μονή της 

Παναγίας Κατακεκρυμμένης (Πορτοκαλούσα). Αγοράστηκε και μεταφέρθηκε στο Άργος 

μηχάνημα κοπής κίβδηλων νομισμάτων από την Καρδαμύλη της Μάνης κι άρχισαν οι 

εργασίες. Αποφασίστηκε ότι θα κοπούν ως πρώτα νομίσματα το ασημένιο πεντάδραχμο κι ο 

χάλκινος οβολός. Ως  πρώτος Έλληνας χαράκτης διορίστηκε ο Χατζηγρηγόρης  

Πυροβολιστής, αρμενικής καταγωγής. Όμως η υλοποίηση του σχεδίου για κοπή και χρήση 

εθνικού νομίσματος δεν πραγματώθηκε λόγω της ανακατάληψης του Άργους από τους 

Οθωμανούς. 

 

                               


