Σιγά το πράμα
Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013
6:13 μμ

33
Η φράση σημαίνει : Νομίζω ότι δεν πρόκειται για κάτι σπουδαίο!

πράμα
Το πράμα είναι το πράγμα δηλ. το εμπόρευμα ή πραμάτεια αυτό που κάποιος
διαπραγματεύεται, που εμπορεύεται, το αντικείμενο της εμπορίας.
πράγμα και πράμα (το), ουσ.
1. Καθετί που υπάρχει ή έχει αντικειμενική υπόσταση και γίνεται αντιληπτό με τις αισθήσεις
σε αντιδιαστολή προς τα πλάσματά της φαντασίας ή τις λογικες έννοιες .
2. κάθε υλικό σώμα, ιδίως το άψυχο
3. κτήμα, προϊόν , εμπόρευμα,πραμάτεια
4. διαγωγή, φέρσιμο
5. γεγονός, ιστορία, υπόθεση
6. το αιδοίο της γυναίκας, το πέος του άντρα
7. το ναρκωτικό
8. κατάσταση στην οποία βρίσκεται το άτομο, η πολιτεία, η κοινωνία, Περίσταση
9. αποσκευές

Το παραγωγο πραγματευτης, νεωτ. πραματευτης = εμπορικός αντιπροσωπος εμφανιζεται στον
Πλουταρχο:

5:55 Τζινούρκος Νιος Πραματευτής
Γ. ΓΡΥΠΑΡΗ - Ο Πραματευτής

ΑΣ10 ΦΡΑΣΕΙΣ.one (On 25-1-2014) Page 1

Ο ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΜΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ 2118.71

Συνθετα
διαπραγματευομαι, διαπραγματευσεις.

Σημασιες
Τα πραγματα είναι και το μεσον συναλλαγής. Αρχικα ηταν τα προβατα (Λατ. Peccus
pecunia πασίγνωστος νομικος ορος του ρωμαικου Δικαιου, που σήμαινε χρηματα).
Η φραση σφιγγουν τα πραματα σημαινε το κρεας των προβατων ωριμαζει, σφίγγει.
Από μια σχετικη παρανοηση του προβατα > προατα>πράτα > πράματα.
Μια άλλη σημασια ειχαν όμως τα πραγματα όπως αναφερει το Liddell-Scott. A Greek-English
Lexicon. Oxford. Clarendon Press. 1940. με κακη εννοια : φασαρία, ενοληση (trouble,
annoyance) , ἁπάντων αἰτίους τῶν πραγμάτων Αριστοφάνης Αχαρνης.310;
πρήγματα ἔχειν, , to have trouble about a thing, Ηρόδοτος.7.147, cf. Pl.Tht.174b, ως πράγματα
παρεχόντων των Πισσιδῶν τῃ εαυτου χῶρα . Ξενοφων Κύρου Αναβασις[1] .
p. 1457
Οι ενολχησεις , δυσκολιες, και η πιεστικη εννοια του σφίγγω εκανε την φραση "σφιγγουν τα
πραγματα" , να χάσει την ποιμενικη της σημασια και να παρει τη σημασια αρχιζουν τα
δυσκολα, ξεκιναμε να εχουμε δυσκολιες, ντραβαλα, πρβληματα, τραβήγματα.
Και η αισχρη πλευρά του πραγματος.
Πραγμα και συνηθ. πραμα είναι ευφημισμος για το αιδοίο πάσης φύσεως. ΦΡ Παιζει το
πραμα του/της.

σιγά
Το σιγά έχει συνήθως την έννοια του αργά, βραδέως (επιρρ.)
Σιγά αμαξά την άμαξα
Γιατ΄είναι μέσα η βλάμισσα.
Πολλες φορες λεγεται και εις διπλουν για να εκληφθει ως επιρρημα:
Σιγα-σιγα κι αυτό το βραδυ
Στα σκαλοπάτια σου
Για λιγο θα βρεθω
Σιγά τα αυγά (για να μην σπάσουν)
Σιγά τον πολυέλαιο

Όμως σιγᾶ σημαίνει σιγάει δηλαδή σωπαίνει .
Μπορεί να το λέμε όμως και για τα πράγματα αφού πολύ συχνά λέμε: "το πράγμα μιλάει
από μόνο του"* δηλ. το θέμα είναι προφανές.
Επίσης με ανάλογο τρόπο δηλώνουμε για κάτι :
ΕΡ:"Τι σου λεει αυτό το φόρεμα;"
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ΕΡ:"Τι σου λεει αυτό το φόρεμα;"
ΑΠ:« Ε! Δεν λέει και πολλά πραγματα» ή «δεν λέει τίποτα!»
Όταν λοιπόν το πράγμα-αντικείμενο «δεν λέει τίποτα» είναι σαν να σιγά, να σωπαίνει.
Ισως, αν η σειρα των λέξεων αλλαζε, η προέλευση της φράσης να ήταν πιο κατανοητή: «Το
πράγμα σιγά» δηλ. δεν λέει τιποτα.
 Αυτό το φόρεμα μιλαει επανω σου. Δηλ. σου παει παρα πολύ. Αρα κατι που μιλαει μπορει και να σωπαινει , να
σιγᾶ!

Σιγά τα μάραθα
Εγινε αυτο και δεν το πηρα χαμπαρι ? :jogging:
Σιγά τα μάραθα μωρέ...κάτι ανοησίες εκεί πέρα...τα πιστεύεις αυτά εσύ; :ΠΗΓΗ
Και αυτή η φραση εχει την εννοια ότι δεν προκειται για καποιο σπουδαιο πραγμα.
Το μάραθο ή μάλαθρον ή μάραθρον (Foeniculum vulgare) είναι αγγειόσπερμο φυτο της
συνομοταξιας των αγγειοσπερμων, δικοτυλήδον, σελινώδες. Περιέχει αιθέρια έλαια κατά 7% και
ήταν γνωστό στην αρχαία Ελλάδα, στην Κίνα, στην Αίγυπτο και την Ινδία. Ειδικότερα, ο Πλίνιος
αναφέρει 22 φαρμακευτικές ιδιότητες του φυτού.
Οι κύριες χρήσεις του φυτού είναι στη μαγειρική και ζαχαροπλαστική, την αρωματοποιία και την
οινοπνευματοποιία.
Μᾶλλον εἷναι ξένη λέξις196.253
Καλιεργειτο συστηματικα κατά την αρχαιότητα. Από εδώ ο ενδοξος Μαραθων, και ο
Μαραθόκαμπος (σε πολλες περιοχες: Ακαρνανια, Ηράκλειο,Μαγνησια, Καρδιτσα, Ευρυτανια,
Τριχωνιδα, Οιτυλο, Σάμο).
Ο Δημοσθενης , στο «Περι του Στεφάνου» 18.260 ομιλει για «ἐστεφανωμένους τῷ μαράθῳ και
τῇ λεύκῃ» Ο δε Θεόφραστος στη Φυτών Ιστορία του το κατατάσσει στα ευώδη μαζί με το σέλινο
και τον ανηθο.
Ο δε Λυδός στο "περι εδεσματων λεει ότι ο μυθικος φοινικας το πουλι του Παπαδοπουλου που
λέμε, καθεται σε μα αναμενη θημμωνια από μαραθα και ναρδο, αποτεφρώνεται και μετά
αναγεναται εκ της τέφρας του για να καταλήξει τεκτονικο συμβολο και θυρεος της Χούντας.
Ο Ερμιππος λεει πως βαζουν μαραθο στις ελιες για να τιμησουν τον Μαραθώνα «ὥστε

Μαραθῶνος το λοιπόν ἔπ 'ἄγαθῷ μεμνημένοι πάντες ἔμβάλλουσιν ἀεἰ μἀραθον εἰς τἀς
ἁλμάδας» . Πράγμα που κανουμε και μεχρι σημερα.
Η φραση όμως "σιγά τα μάραθα" δεν βγαζει νοημα.
Αν δεχθουμε το «σιγά» ως επιρρημα, τότε ποιο είναι το ρημα που υποννοειται στη φραση;
Ισως θα πρεπει να δεχθουμε ότι το «σιγᾶ» είναι το ρημα της φράσης. Και το νοημα είναι το
μαραθο δεν λεει και πολλα πραγματα. Και ισως αυτό να μην οφειλεται σε μια μονιμη ιδιοτητα
του μαραθου αλλα στο γεγονος ότι μαράθηκε, ξεράθηκε κλπ και έχασε το αρωμα και τη γευση
του. Η φραση παρεφθαρη από τοτε που πανοηθηκε το μερος του λογου του «σιγά». Πρεπει να
ηταν ἤ "σιγοῦν τα μάραθα", ἤ το πιθανοτερο "σιγᾶ το μάραθον".
Δηλαδη το μάραθο αχρηστεύθηκε και η νοστιμιά του χάθηκε. Πραγμα που δινει το σωστο νοημα
στη φραση.
Σημειωση:
Ο απόστολος Παύλος μας λεει μια εβραίικη κατάρα: "Μαράν-αθά"
22 εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα:
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 16:22
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μαράν ἀθᾶ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 16:22

Αναφορές
1
Αναλογες φράσεις για το πραγμα, πράμα (εμπορευμα):
Εχω πράμα που σαλευει
Και το μουστερή γυρευει
Από ιχθυεμπορους

Εχω ντομάτες, πρωτο πράμα.
Σκατά τα πράματα = οι επιχειρησεις δεν πανε καλά.
Όχι όμως το σφιγγουν τα πράματα

2
Οι Αρχαιοι Ελληνες ελεγαν το σιγάω (συνηρ. σιγῶ) για πράγματα.

Γιατι σιωπά ο οἰκος του Αδμήτου;
Ευριπίδου -Αλκηστις στ.78

σίγα, μή τίς τ’ ἄλλος Ἀχαιῶν τοῦτον ἀκούσῃ μῦθον,
Σιώπησε ώστε να μην ακούσει τα λόγια αυτά κάποιος άλλος από τους Αχαιούς.
Ομήρου - Ιλιας Ραψ. 14 στ. 90

Σχόλιο: Όμως το σιγά ως επίρρημα με τη σημασία αργά δεν λέγονταν από τους αρχαίους.
Χρησιμοποιούσαν απαρέμφατο σιγᾶν [δει] ή την δοτικη της σιγής (σιγ ) επιρρηματικά.
Το αρχαίο σίγα είναι το ανάλογο του σημερινοὐ σκάσε!
Πβλ.
Γυναίκα η σιωπή είναι κόσμημα για τις γυναίκες! ( Επί το χυδαιότερο: «Σκάσε μωρή»)
Σοφοκλέους -Αίας 293

3
Πραγματα παρεχω τινι
Πρόξενον δὲ τὸν Βοιώτιον ξένον ὄντα ἐκέλευσε λαβόντα ἄνδρας ὅτι πλείστους
παραγενέσθαι, ὡς ἐς Πισίδας βουλόμενος στρατεύεσθαι, ὡς πράγματα παρεχόντων τῶν
Πισιδῶν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ.
Ξενοφων Κύρου Αναβασις 1:2:7

Άλλες παραγωγες λέξεις
Πραγματεία
Μελετη, διατριβη, συγγραμμα
Πραγματιστης
ρεαλιστης
Πραγματικοτης
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Φρασεις
είμαι στα πράγματα
ανήκω στην κυβερνώσα παράταξη, κυβερνώ, αναλαμβάνω την κυβέρνηση ή συμμετέχω
στις εξελίξεις ή βρίσκομαι εκεί που
παίρνονται οι αποφάσεις ·

Ξηγημένα πράματα
πλήρως σύμφωνημενα ·

Χαρά στο πράγμα ή σπουδαίο πράγμα ή σιγά το πράμα
Για κάτι ασήμαντο, χωρίς αξία ·

εκ των πραγμάτων
όπως προκύπτει απ’ την πραγματικότητα ·
De facto

άλλο πράγμα!
Για κάτι ιδιαίτερο, ξεχωριστό ·

τι πράγματα είναι αυτά:
για να εκφραστεί αποδοκιμασία σε συμπεριφορά, σε ενέργεια κάποιου ·

δε λέει (και) πολλά πράγματα.
δεν έχει ιδιαίτερη αξία

πολύ πράγμα
για οτιδήποτε εμφανίζεται σε μεγάλη ποσότητα.

Εν τοις πραγμασι
Μεσα στα πραγματα
Εκδοση της 21/4/2014
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