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Δραχμή
Ηλέξη «δραχμή» προέρχεται από το ρήμα δράττω, 

που σημαίνει αρπάζω (> δράττομαι = πιάνω σφι-
κτά). Στην αρχαιότητα, μία δραχμή ήταν ίση προς 
έξι οβολούς, νόμισμα το οποίο στην παλαιότερη 

μορφή του είχε σχήμα σιδερένιας ράβδου. Το πάχος του 
ήταν τόσο, ώστε η χούφτα ενός ανδρικού χεριού να μπο-
ρεί να πιάσει έξι από αυτούς. Έτσι εκ του δράττω (όσους 
οβολούς μπορούσε να αδράξει η παλάμη) προκύπτει η 
λέξη δραχμή.
Για αιώνες η δραχμή ήταν ένα από τα νομίσματα του νο-
μισματικού συστήματος του αρχαίου ελληνικού κόσμου, 
αφού αρκετές πόλεις-κράτη εξέδωσαν νομίσματα με το 
όνομα αυτό με πιο γνωστά το αργυρό δίδραχμο του Φεί-
δωνα, το Αθηναϊκό τετράδραχμο και το τετράδραχμο του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Παρόλο που δεν υπήρχε ενιαία τυποποίηση σε όλο τον 
ελληνικό κόσμο για το βάρος (δηλαδή μία αθηναϊκή 
δραχμή είχε διαφορετικό βάρος από την δραχμή άλλων 
πόλεων), μία δραχμή είχε την εξής σταθερή σχέση με τα 
άλλα νομίσματα-βάρη της ίδιας πόλης κράτους:
1 δραχμή = 6 οβολοί | 2 δραχμές = 1 στατήρας
100 δραχμές = 1 μνα | 6000 δραχμές = 1 τάλαντο
Ειδικά το αθηναϊκό τετράδραχμο αποτέλεσε το πλέον 
διαδεδομένο νόμισμα την περίοδο της ακμής της Αθή-
νας τον 5ο αιώνα π.Χ. έως και την εποχή του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, οπότε επικράτησαν τα Μακεδονικά νομί-
σματα. Γινόταν δεκτό στις συναλλαγές σε όλο τον ελλη-
νικό κόσμο, ακόμα και στις πόλεις εκείνες οι οποίες δεν 
κρατούσαν φιλική στάση προς την Αθήνα. Στη μία όψη 
του απεικονίζεται η Αθηνά και στην άλλη το σύμβολο της 
πόλης των Αθηνών, η γλαύκα (κουκουβάγια). Το νόμι-
σμα αυτό ήταν πιο γνωστό απλώς ως Αθηναϊκή γλαύκα. 
Αιώνες αργότερα η γλαύκα του Αθηναϊκού τετράδραχμου 
απεικονίζεται και πάλι στην ελληνική εθνική όψη του 

κέρματος του ενός ευρώ.
Η δραχμή που για αιώνες επικράτησε να χρησιμοποιείται 
σε ένα τόσο μεγάλο μέρος του κόσμου άρχισε να εκλείπει 
σταδιακά ως νόμισμα μετά τις ρωμαϊκές κατακτήσεις και 
την επικράτηση του δηναρίου ως νομισματικής μονάδας. 
Παρόλα αυτά υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα νομίσματα 
τα οποία έχουν ως ρίζα τη λέξη δραχμή, όπως είναι το 
ντραμ της Αρμενίας, το ντιρχάμ του Μαρόκου και των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Η μεγάλη υποτίμηση της δραχμής κατά 50% έναντι των 
υπολοίπων νομισμάτων στις 9 Απριλίου 1953 ήταν ένα 
γεγονός τεράστιας σημασίας για την ελληνική οικονομία, 
που είχε ως εμπνευστή τον Υπουργό Συντονισμού της 
κυβέρνησης Παπάγου, Σπύρο Μαρκεζίνη. Η ισοτιμία 
της δραχμής άλλαξε από 1:15000 σε 1:30000 έναντι 
του δολαρίου των ΗΠΑ, γεγονός που σε βάθος χρόνου 
λειτούργησε θετικά στη νομισματική σταθερότητα και τη 
βελτίωση του τομέα του εξωτερικού εμπορίου. 
Η πρώτη φορά που νόμισμα με την ονομασία «δραχμή» 
προτάθηκε για το νέο κράτος, ήταν στις 12 Ιουνίου 1822 
από το Εκτελεστικόν. Αυτό όμως έγινε πράξη λίγο μετά 
την ανάρρηση στο θρόνο του Όθωνα ως βασιλιά της Ελ-
λάδας και την άφιξη του στο Ναύπλιο στις 25 Ιανουαρίου 
1833. Με Βασιλικό διάταγμα της 8ης Φεβρουαρίου 1833 
«περί ρυθμίσεως του νομισματικού συστήματος», η δραχ-
μή αντικαθιστά τον φοίνικα, νόμισμα που επιχείρησε να 
καθιερώσει ο Ιωάννης Καποδίστριας το 1828. Από τότε 
και αδιάλειπτα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2002, η δραχ-
μή ήταν νομισματική μονάδα του σύγχρονου Ελληνικού 
κράτους.
Η καθιέρωση της δραχμής το 1833 αποτέλεσε μια ανα-
βίωση του ξεχασμένου μέχρι τότε νομίσματος και ήταν 
ακόμα μια προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας να συν-
δέσει το νεοσύστατο ελληνικό κράτος με τον αρχαίο ελ-

ληνικό πολιτισμό.
Κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η δραχ-
μή γνωρίζει την μεγαλύτερη απαξίωση στην ιστορία της 
κάτω από την πίεση της οικονομικής κατάρρευσης της 
Ελλάδας και του υπερπληθωρισμού που δημιουργήθηκε 
λόγω των συνθηκών της εποχής. 
Το 1944 εκδόθηκε το μεγαλύτερο σε ονομαστική αξία 
χαρτονόμισμα που κυκλοφόρησε ποτέ στην Ελλάδα. Είχε 
ονομαστική αξία 100 δισεκατομμυρίων δραχμών, όμως 
ήταν παντελώς ανυπόληπτο και η ουσιαστική του αξία 
σχεδόν μηδαμινή. Επρόκειτο για την τελική φάση της 
κατοχικής οικονομικής κατάρρευσης. Σε σημερινές τιμές 
και με βάση τη χρυσή λίρα Αγγλίας, η πραγματική αξία 
του δεν θα πρέπει να ξεπερνούσε τα σημερινά 10 λεπτά 
του ευρώ. Αποτέλεσμα ήταν να αποσυρθεί λίγες μέρες 
μετά την κυκλοφορία του.
Την 1η Ιανουαρίου 2001 υιοθετήθηκε το ευρώ ως λογι-
στική μορφή παράλληλα προς τη δραχμή. Την 1η Ιανου-
αρίου 2002 εισήχθη επίσημα το ευρώ σε κυκλοφορία ως 
νόμισμα παράλληλα προς τη δραχμή ως την 1η Μαρτίου, 
οπότε και η ελληνική δραχμή έπαψε να αποτελεί νόμιμο 
χρήμα στην Ελλάδα.

Ο Ν. Φίλης φαίνεται ότι είναι αυτός που 
ανέλαβε να θέσει πιο επιτακτικά στην πολι-
τική ατζέντα τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με 
το ΠΑΣΟΚ, κάτι που φάνηκε ιδιαίτερα την 
τελευταία βδομάδα. Και μπορεί τα συνεχή 
«μπρος - πίσω» που χαρακτηρίζουν τις δηλώ-
σεις του να είναι απλά ο «καπνός», αλλά το 
μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει και η «φωτιά» 

στο θέμα. «Να επιστρέψουμε στη λογική των 
πολιτικών οικογενειών...», δήλωσε προχτές. 
Και όπου «οικογένεια», διάβαζε σοσιαλδη-
μοκρατία, άρα ΠΑΣΟΚ... Σε μια παράλληλη 
εξέλιξη, μπορεί να απέσυρε την περιβόητη 
Ερώτησή του για τα εξοπλιστικά, που στρεφό-
ταν ενάντια στον Π. Καμμένο, αλλά βρέθηκε 
άλλος από την ...«οικογένεια» που την κατέ-

θεσε τελικά: Ο Θ. Θεοχαρόπουλος, πρόεδρος 
της ΔΗΜΑΡ και συνοδοιπόρος του ΠΑΣΟΚ... 
Φλερτ και αλισβερίσια σαν κι αυτά δεν είναι 
κάτι πρωτόγνωρο ανάμεσα στα κόμματα της 
αστικής διαχείρισης, οπότε κανείς δεν πρέπει 
να εκπλήσσεται. Αλλωστε, την ίδια στιγμή που 
ο Φίλης (ο οποίος οικοδομεί το προφίλ του 
αντιπολιτευόμενου εντός του ΣΥΡΙΖΑ) εκδη-

λώνει την προτίμησή του στο ΠΑΣΟΚ, ταυτό-
χρονα δηλώνει και πεπεισμένος ότι τα μέτρα 
που έρχονται θα περάσουν δίχως πρόβλημα 
στη Βουλή, οπότε δεν συντρέχουν λόγοι ανη-
συχίας. Με λίγα λόγια, είτε με ΠΑΣΟΚ, είτε με 
ΑΝΕΛ, η πολιτική τους είναι δεδομένη: Μέ-
τρα για την ανάκαμψη του κεφαλαίου, τσακί-
ζοντας τους εργαζόμενους...

Οπου υπάρχει καπνός
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
1957 - Ηρωικός θάνατος του Γρηγορίου 
Αυξεντίου, ο οποίος, αρνούμενος μέχρι 
τέλους να παραδοθεί στους Άγγλους, πο-
λέμησε επί ώρες μόνος και νίκησε ηθικά 
κατά της ισχυρής αγγλικής δυνάμης.
1960 - Υπογράφεται η συμφωνία για την 
κατασκευή από πολωνική εταιρία του 
δεύτερου εργοστασίου ζάχαρης κοντά 
στις Σέρρες.
1966 - Επιστολή του Μακάριου προς 
τον Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία 
ο Κύπριος πρόεδρος τον κατηγορεί ότι 
«διεπραγματεύθη ασύμφορον συμβιβα-
σμόν» και τον εγκατέλειψε κατά τη μάχη 
της Μανσούρας το 1964.

1966 - Ανακοινώνεται η απέλαση από 

την Τουρκία και του τελευταίου Έλληνα 
υπηκόου, κατοίκου Κωνσταντινούπολης, 
εξαιρουμένων των περίπου 1.500 που 
παραμένουν για διαφόρους λόγους αλλά 
ως αλλοδαποί.
2002 - Σταματάει η χρήση της δραχμής 
μετά από μια περίοδο 2 μηνών από την 
ημέρα που ξεκίνησε η χρήση του ευρώ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
1217 - Ερρίκος Α’, βασιλιάς της Κύπρου
1600 - Γεώργιος Γκίκας, πρίγκιπας της 
Βλαχίας
1852 - Νικόλαος Πολίτης, λαογράφος
1847 - Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, Σκω-
τσέζος εφευρέτης
1883 – Νίκος Καζαντζάκης, συγγραφέας

1891 - Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός
1910 - Γεώργιος Ζωιτάκης, Έλληνας 
στρατιωτικός
1915 - Νίκος Γούναρης, τραγουδιστής
1929 - Νίκος Μαμαγκάκης,  συνθέτης
1945 - Αρλέτα, Ελληνίδα τραγουδίστρια
1953 - Ζίκο, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής
1966 - Σοφία Αλιμπέρτη, ηθοποιός
1978 - Ηλίας Αναστασάκος, Έλληνας πο-
δοσφαιριστής

ΘΑΝΑΤΟΙ 
1111 - Βοϊμόνδος Α’, πρίγκηπας της Αντι-
όχειας
1578 - Μιχαήλ Σαϊτάνογλου Καντακουζη-
νός, Έλληνας άρχοντας
1939 - Νικόλαος Ε’, Πατριάρχης Αλεξαν-

δρείας
1946- Παντελής Καρασεβδάς, Έλληνας 
στρατιωτικός, αθλητής της σκοποβολής 
και πολιτικός
1954 - Αλέξανδρος Βουρνάζος, Έλληνας 
επιστήμονας και ακαδημαϊκός
1957 - Γρηγόρης Αυξεντίου, αγωνιστής
1975 - Θεόδωρος Τουρκοβασίλης, Έλλη-
νας πολιτικός
1990 - Ρούσσος Κούνδουρος, δημοσιο-
γράφος
1998 - Τάκης Παπανικολάου, πολιτικός
2001 - Παναγιώτης Λαμπρίας, Έλληνας 
δημοσιογράφος και πολιτικός
2004 - Θεόδωρος Καρατζάς, δικηγόρος
2015 - Κώστας Διγκαβές, Έλληνας δικη-
γόρος και συγγραφέας


