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Τον έκαμε έναν παρά ή δυο παράδες ή πέντε παράδες (ουδέποτε έν τη φράσεί χρησί" 
μοποιείται μεγαλύτερος του πέντε αριθμός) λέγεται είς τήν "Ηπειρον καΐ !σως καΐ είς 
άλλους τόπους, Τνα δηλωθη δτι κάποιοι έλοιδορήθη, καΐ μάλιστα παρουσία καΐ ακροα
τηρίου, κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να του αποκαλυφθούν δλαι του αϊ ήθικαΐ πληγαΐ 
καΐ κατ' άκολουθίαν να καταπέση είς το ελάχιστον ή προς αυτόν κοινωνική έκτίμησις. 
"Η λέγομεν ακόμη περί τίνος, ό όποιος ή τω οντι ή κατά τήν γνώμην μας ελαχίστης 

αξίας άνθρωπος εΤναί, προς χαρακτηρίσμόν του : Μιοής πεντάρας ή Μιας πεντάρας άν
θρωπος. 

Οοτω λαμβάνονται προς καθορισμόν της κατωτάτης βαθμίδος της αξίας προσώ
που τινός κατώταται νομισματικοί μονάδες, ό παράς καΐ ή πεντάρα. 

"Αλλά καΐ τήν λέξιν φράγκο, δια της οποίας δηλουται κατωτέρα νομισματική μο
νάς, αντελήφθην χρησιμοποιουμένην άπό τήν διάλεκτον της πιάτσας Ιδίως καΐ παρά 
τοις φιλοτιμουμένοις να μιμούνται αυτήν, είς εκφράσεις δηλωτικός της ελλείψεως αξίας, 
άπό Ινα πρόσωπον. Δ εν αξίζει φράγκο ή είς φράσεις δια των οποίων δηλουται ή δτι 
ουδέν τις ενόησεν έξ δσων ελέχθησαν είς αυτόν. Δεν καταλαβαίνω φράγκο ή δτι ουδέν 
γνωρίζει περί δσων ερωτάται, Δεν ξέρει φράγκο. 

"Αλλά καΐ ή στάθμησις Ιδωσεν ανάλογους εκφράσεις. Οοτω λέγομεν περί τίνος, 
είς τον όποιον ή κατ* άντικειμενικήν κρίσιν ή έξ έχθροπαθείας άποδίδομεν μικρόνοιαν, 
Δε ζυγιάζει βαριά ή ζυγιάζει αλαφρά (*) ή συμπυκνουντες είς μίαν λέξιν το νόημα τούτων 
των εκφράσεων άποκαλοΟμεν αοτόν άλαφροπαλάντζα (9) 

Πολλάκις ή περί τίνος ευνοϊκή κρίσις συνοψίζεται είς τήν φράσιν Τά 'χει τετρακό-
aia, έχει δηλ. νουν πλήρους όκδς, τετρακοσίων δραμίων. Κρίσις δέ δυσμενής δηλοΟται 
δια της φράσεως, έκ της σταθμήσεως καΐ αυτής είλημμένης, Λειψό το μναλό τον, δηλ. 
λίποβαρές, ή δια των έπιφωνηματικώς λεγομένων Δράμι μυαλό δεν έχει / ή Δράμι μυαλό ! 
ή Δράμι δεν ξχει! ή και δια μόνου του Δράμι.' Σπανία δέν είναι καΐ ή φράσις Δράμ1 

δεν αξίζει (8). 

1) αλαφρά, κατά προληπτικήν τοβ ε άπό το έπόμενον α άφομοίωσιν (εα)«α), δπως π. χ. 
εΙς τό αντάμα ( έντάμα, θαραπεύομαι < θεραπεύομαι, 'Ακάδημος ^ Έκάδημος καΐ άλλα αρχαία 
καΐ νέα. 

2) ΕΙς τήν "Ηπειρον, χώραν κτηνοτροφικήν, χρησιμοποιείται καΐ ή λ. άλαφροκούδοννο 
μεταφορικως προς δήλωσιν τοο άνοήτοο. 

3) Ταύτης τής λέξεως τής δηλούσης μονάδα σταθ-μήσεως, τό δράμι, γίνεται χρί|σις καΐ 
εΖς φράσεις έπιπληκτικας τ<8ν μητέρων προς τα τέκνα ("Ηπειρος) : Δράμι δε σ* αγαπώ, Δράμι 
δε θέλω »α σ* ξέρω. 
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'Αντιστοίχως καΐ ταυτοσήμως προς τάς έν λόγω όλιγονοίας καταλογιστικάς àv 
Ήπείρω εκφράσεις είς τήν Ζάκυνθον λέγεται ή ψράσις Μια ούγγιά γνώση, δπως πληρο
φορούμαι άπο του Μάτεση τον Baadixòv (Πρδξις Δ', σκ. Ζ'), δπου 6 Δαρείος λέγει είς 
τήν σύζυγόν τοϋ. Δυστυχία va ελ&η στο κεφάλι σον, που έκαμε άσπρα μαλλιά και δεν αν" 
ξησβ μια ονγγια γνωαι. 

Σημασίαν μονάδος μετρητικής του μυαλού δλαβε καΐ το κουκκούτσι είς τήν φρά· 
σιν Κουκκούτσι μυαλό δεν έχει ή τήν συντομωτέραν Κουκκούτσι μυαλό/, τήν έπίφωνημα* 
τικώς λεγομένην, ή και αντιστρόφως Μυαλό κουκκούτσι!, δπως είς τους δριμεΐς άπο τα 
Σατυρικά Γυμνάσματα στίχους του Παλαμά. 

Κι' S Ρωμιός, άφερίμ, μυαλό κονκκούτσι, 
άπο τον καφενέ στην Πόλη μπαίνει, 
τοϋ ναργιλε κρατώντας το μαρκούτσι. 

Ά λ λ α καΐ συντομώτερον ακόμη τό Ιδιον νόημα εκφράζεται, δτι δηλ. δέν 2χει κά
ποιος μυαλό, οοτε δσον είναι ëva κουκκούτσι, διά της έπιφωνήσεως μετά τίνος σχετλια
σμού καί μόνης της λ. Κουκκούτσι! "Εχει δηλ. ή λ. κουκκούτσι σημασίαν μετρητικήν, 
δπως και ή πρωτότυπος της κόκκος είς το εύαγγελικον Ματθ. 17, 20 εά>- εχητε (Λουκ. 
17, 6 »Ι έχετε) πίατιν ώς κόκκον αινάπεως Χρησιμοποιείται δέ έν Ήπείρω όπως ακριβώς 
καΐ ή λ. δράμι, καθώς δεικνύουν τα παρατεθέντα παραδείγματα, τα περιέχοντα καΐ τήν 
μίαν καΐ τήν άλλην λέξιν, 

ΣΗΜ. Ό αείμνηστος Γ. Χατζιδάκις είς τα ΓΛΩΣΣΙΚΑ κόκκος, κονκκί, κοκκάρι, 
κουκκούτσι κτλ. (Γ. Δροσίνη "Ημερολόγιον Μ. 'Ελλάδος 1926, σελ. 126 κ.έ.) επισημαίνει 
μίαν άλλην σημασίαν μεταφορική ν της λ κουκκούτσι. Μεταφέρω έδώ τό χο^ρίον : Και 
πάλιν δι' άλλης καταλήξεωζ προήλ&εν άλλο ϋποκοριατικόν, το κουκκούτσι, το OJIOÎOV δηλοΐ το 
γίγαρτον της σταφυλής, τον πυρήνα τοϋ ρωδακίνου κλπ , μεταφορικώς δε καί τον εγκέφαλον 
ουχί ώς το ακληρότερον, άλλ' ώς το περιεχόμενον εν τω κρανίω. Είναι δε ή μεταφορική αντη 
χρήσις παλαιά, διότι και Τίμων δ αιλλογράφος εΐπεν ^πτωχός δε φρένας ειμί, νόου δ' ουκ ενι 
κόκκος ». 


