
Κο κ τ έ ι λ  μ ε  …λ έ ξ ε ι ς  πο ρ τ ο κ ά λ ι ! 

από τη Γαλεντέρη Εμμανουέλα 
 

Αγαπητοί φίλοι, 
Από σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα στήλη που θα μας εξηγήσει λέξεις και φράσεις που ούτε 
καν φανταζόμαστε την ιστορία τους! Πάρτε μια… γουλιά και στην υγειά μας! 
 
Επειδή στην αρχή κάθε χρόνου, πέρα από την υγεία μας, όλοι ευχόμαστε μια μικρή ή 
…μεγάλη άνοδο στα οικονομικά μας , θα ξεκινήσουμε με κάτι επίκαιρο αλλά και διαχρονικό, 
το ΧΡΗΜΑ! 
 

 νόμισμα: Η λέξη «νόμισμα» ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της ήδη την εποχή του 
Αριστοφάνη , στο έργο «Νεφέλες» ,στη φράση : «Θεοί ημιν νόμισμα ουκ εστί».Ο 
συγγραφέας βάζει το Στρεψιάδη να ερμηνεύει τη λέξη με τη σημερινή ,οικονομική 
σημασία της, όμως νόμισμα ήταν και οποιοδήποτε καθιερωμένο  και παραδεκτό με 
νόμο σύστημα αλλά η σημασία του σήμαινε και αυτό που εννοούμε σήμερα, το 
χρήμα ,καθώς η αξία του καθοριζόταν δια νόμου. 
 
 

 οβολός: Ο «οβολός» κάποτε δεν ήταν τίποτα άλλο από σιδερένιες σούβλες που 
λέγονταν «οβελοί»και αποτέλεσαν τα πρώτα νομίσματα. Μία ανταλλακτική μονάδα 
ήταν έξι σούβλες ,ακριβώς όσες μπορούσε να «αδράξει» ένας ενήλικας άνδρας με τη 
χούφτα του. Στους ιστορικούς χρόνους ο οβολός έγινε στρόγγυλου σχήματος 
νόμισμα ,που πρωτοκατασκευάστηκε στην Αίγινα από ασήμι. 

 
 δραχμή:Την αφήσαμε για το ευρώ , οι ρίζες της όμως βρίσκονται στα αρχαία ,όπως 

ακριβώς και του ευρώ .Βγαίνει από το ρήμα δράττω= αρπάζω (δράξ= χούφτα). Ο 
Ευστάθιος Θεσσαλονίκης μάλιστα μας πληροφορεί: «οβελοί εξ την δράκα επλήρουν 
και τουτο ελέγετο δραχμή». ’Αρα η δραχμή ήταν έξι σούβλες που μπορούσε κάποιος 
να αρπάξει με τη χούφτα του. Αυτή η σχέση διατηρήθηκε και όταν τα νομίσματα 
«στρογγυλοποιήθηκαν» 
 

 μονέδα:Η λέξη σχετίζεται με τη Moneta, τη θεά Ήρα που λατρευόταν στην αρχαία 
Ρώμη ,μάλλον από το ρήμα monere=συμβουλεύω, προειδοποιώ. Στο ναό της ήταν 
κατατεθειμένο ένα νόμισμα και ορίστηκε εκεί να κόβονται νομίσματα, που 
ονομάζονταν και αυτά moneta. Η σχέση με την αγγλική λέξη «money» είναι πέρα για 
πέρα αληθινή! 
 

 κέρμα:Από το ρήμα κείρω= ψαλιδίζω, κομματιάζω, περικόπτω, αποκόπτω, 
ερημώνω. Κερματίζω = κομματιάζω, εξ ου και τα κέρματα ή αλλιώς «ψιλά». 
 

 μισθός:Από το σανσκριτικό midham= αμοιβή αγωνίσματος φτάνουμε στο γοτθικό 
mizdo και το ρωσικό mzda = μισθός ,δωροδοκία και… τι μου θυμίζει…α! τη μίζα! 
 

 salary: Ο μισθός για τους αγγλομαθείς έχει σχέση με το salt=αλάτι, μια που κάποτε 
το αλάτι ήταν τόσο πολύτιμο που γίνονταν μέχρι και πόλεμοι για χάρη του! Οι 
Ρωμαίοι στρατιώτες έπαιρναν μάλιστα το salariym = επίδομα για να αγοράζουν 
αλάτι. Από τότε η λέξη σήμερα έφτασε να σημαίνει τη σταθερή και ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα πληρωμή για παρεχόμενες υπηρεσίες. 
 

 
Αυτά για την ώρα, εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και πολλή τύχη !!! 
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