
Φορητό σακουλι για την φύλαξη χρηματων.

Σημασια

Από το μεσαιωνικο . πουγγί < πουγγί(ο)ν υποκορ. του μσν. λατ. *punga (από τα παλ. 

γερμ.) (ορθογρ. απλοπ.)] 

Ετυμολογια

Συνώνυμα 

Βλ. λήμμα βαλάντιον

Βαλάντιον

Η λέξη δεν απαντά στην αρχαι Ελλ γραμματεια. Υπάρχει ο γλωσσόκομος (αρσενικος) και 
σημαίνει την σαρκοφάγο, 
Το ορθοτερον γλωσσοκομεῖον .
Αρχικα σημαινε  το κουτι στο οποιο οι αυλητες φυλασσαν τις γλωττίδες των αυλων.  
Αργοτερα καταντησε να σημαινει το οποιοδηποτε κουτι και τελος πηρε την ειδικη σημασια 
κιβωτιο για τα χρηματα
Ο Ταμίας των αποστόλων ήταν ο Ιούδας ο Ισκαριώτης  που  «κλέπτης ην και το γλωσσὀκομον
έχων τα βαλλόμενα εβάσταζεν» Κατά Ιωάννη  12:6 

Γλωσσόκομον

Εκ του ειλητός =ή -ον > το ειλητόν και υποκοριστικό ειλητάριον.
Μια από τις  σημασιες είναι και αυτή.9067.242  [129]

Ειλητάριον

Λακηθμόν

Ησύχιος -Λεξικον 

πουγκί
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013
7:17 πμ
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Σύνθετο από το Τουρκ. Παράς (ευτελες νομισμα ) που γενικως σημαινει χρημα και σακούλα. 

Δες νομίσματα.

Παραδοσακουλα

Πβλ. Bourse χρηματιστήριον (Γαλλικά)
Purse = χρηματοφυλάκιον (αγγλικά )

Πούρσα ἤ μπούρσα

Περσίκιν 

Από τα πτωχοπροδρομικά προκυπτει ότι τοτε ηταν μια δερματινη
τσάντα που περιείχε και το πουγκί.

Απλόνω στο περσίκιν μου, γυρέβω το πουγγίν μου,
Δια στάμενα* το ψηλαφῶ, και αὐτό γέμει χαρτἰα.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ- ΠΤΩΧΟΠΡΟΔΡΟΜΙΚΑ

*στάμενα=τα νομισματα που ίστανται, που κρατούν, που ισχύουν.

Βλ. λημμα βαλάντιον, σάκκος.

Σακέλλα, σακέλλιον, Σακέλλη, ή σακούλι

Συνωνυμο του φάκελος. Σημερα λεμε την δωροδωκια φακελακι.

Φασκώλιον

Εχεις γροσια στο πουγγι;
Οθε θες κάνεις λαμπρή 241.107

Ουτ΄ασπρο στο πουγγί ούτε ντἐρτι στην καρδιά 241.108

Όταν έχει το πουγγί σου
Ολοι φίλοι είναι δικοί σου. 

Παροιμίες

Συνεκδοχικα το πουγκι σημαινει: οι οικονομικες δυνατοτητες. 
Άλλο αναλογο είναι η τσεπη. 
ΦΡΑΣΕΙΣ 
θα μεινω εχει οσο αντεχει το πουγγί μου.
Θελω ένα δωματιο που να μπορει να το σηκώσει η τσέπη μου. 

Συνεκδοχές

Εικονες
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Εικονες

Αναφορές
Το πουγκι ως νομισματικη μοναδα 
1028.180

Πουγκί (kise):

Ήταν μονάδα μέτρησης χρήματος. Στις αρχές του 16ου αιώνα αντιστοιχούσε σε 30.000 άσπρα. Στα 
μέσα του 17ου αιώνα αντιστοιχούσε σε 40.000 άσπρα. Προς το τέλος του 17ου αιώνα 
αντιστοιχούσε σε 50.000 άσπρα. Κατά καιρούς υπήρχαν και άλλες αναλογίες. 

Ρωμαϊκό πουγκί (kise-i-rumi): 
Όταν καθιερώθηκε το γρόσι, χρησιμοποιούσαν αυτή τη μονάδα μέτρησης για τον υπολογισμό 
μεγάλων ποσών. Έτσι ισοδυναμούσε με 60.000 άσπρα ή 500 γρόσια. 

μικρότερο ρωμαϊκό πουγκί (kise-i-divan), που ισοδυναμούσε με 416 γρόσια και 80 άσπρα.

Χρυσό πουγκί: 
Μονάδα μέτρησης χρήματος. Ισοδυναμούσε με 15.000 τσεκίνια ή 30.000 γρόσια. Με αυτό το 
πουγκί οι Σουλτάνοι αντάμειβαν τους ευνοούμενους και τις Σουλτάνες τους.

Ποιηση 

Και ΄τάνυσε στήν πούγγαν του και 'βκάλλει το τσιττίν του
Πυρκοολᾶ κι΄ αφταίνει το το γέρημον κερίν του 
Άσμα Χριστοφή και Εμινές - Δημοτικό Κύπρου

1

Γιομίζζω το γαλλοῦνιν μου
Καπνόν που το πουντζίν μου
Πυρκοολλῶ κι άφτένω το
λαμπρόν που το βλαντζίν μου
ΔΗΜ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ σελ. 49

2

3

Ούλον τόν κόσμο γύρεψα, πονέντε καί λεβάντε, 
νά βρω 'να φίλο μπιστικό σάν καί τόν απατό μου. 
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νά βρω 'να φίλο μπιστικό σάν καί τόν απατό μου. 
Δέν ηύρα φίλο μπιστικό, μηδ' αδερφό καλλιάν του,
σάν τό σπαθάκι μ' αδερφό, σάν τό πουγγί μου φίλο.
Κι δπου καβγάς καί πόλεμος, πολέμα, σύ σπαθί μου,
κι δπου ναι γάμος καί χαρά, ξόδιαζε, σύ πουγγί μου.

2015.118 Ο ΜΠΙΣΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣ

Βιβλιογραφία
2015
Τίτλος: Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ
Συγγραφέας: ΤΑΣΟΣ ΒΟΥΡΝΑΣ - ΕΛΕΝΗ ΓΑΡΙΔΗ
Εκδότης:ΑΦΟΙ ΤΟΛΙΔΗ
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