
 
 

 

 

 

Λέμεηο ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο, απηνύζηεο ή παξαιιαγκέλεο, 

πνπ/όπσο δελ επηβίσζαλ ζηελ θνηλή ειιεληθή 
 

Οη ζπληνκνγξαθίεο βξίζθνληαη ζηε ζειίδα 18 ηνπ βηβιίνπ. 

Κάπνηεο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο από απηέο  

έρνπλ επηζεκαλζεί θιεηζκέλεο κέζα ζε πιαίζην. 

 

αδξαρηίηζ(η), ην· ην πηάζηκν ηνπ ζβέξθνπ, ην ζβεξθόπηαζκα, γηα ηε ζεξαπεία ηνπ 

νπνίνπ γηλόηαλ ζηαύξνπκα κε αδξάρηη, [αξρ. δξάζζνκαη > αδξάρλσ + -ίηζ(η)]. 

αζέξαο, ν· ην αλαηζζεηηθό αηζέξαο, ν αθξόο, ε θνξπθή, ην θαιύηεξν κέξνο ελόο 

πξάγκαηνο, ε θόςε ηνπ μπξαθηνύ, [αξρ. ἀζήξ]. 

ακπσρόο, ν: είδνο ελδύκαηνο ή θαιύκκαηνο· ι. γλσζηή από δεκνηηθά ηξαγνύδηα 

ζηα παλεγύξηα ηεο Νηγξίηαο, αιι. ακπνράο, ράκπνπθαο, θακπνπράο· δεο Λεμηιόγην 

ηεο Βηζαιηίαο, 1. «Ηκείο δελ ζα πεξάζσκελ | ηνπ ράξνληα ηελ πόξηα | ζα ηξίμνπλ 

ηα ζαλδάιηα ηνπ | ζα βαμ’ ν ακπσρόο ηνπ» (Αηιαληίο Νέαο Υόξθεο, 1913, εθεκ. 

Νηγξίηα, 5.5.2016, Γηάλλεο Θ. Μπάθαο). …, β) «…λα πάεη ρακπέξ(η) ζηε κάλα κ’ 
|λα θνπθαιίζεη ηηο απιέο | λα ζηξώζεη θη ηνπ ράκπνπθα…», 673.0, …, [αξρ. ἀκπέρσ 

(= θαιύπησ, ηπιίγσ, αγθαιηάδσ, πεξηηπιίγνκαη, θνξώ), δεο θαη κπέρνπ]. 

αλαγθαίνπο, ν· απνρσξεηήξην, [αξρ. ἀλαγθαῖνλ]. 

αλέζπα· ξ. ηύπνο γλσζηόο κόλν ζηα δεκ. ηξ., ηξαβνύζε, ζηνπ Κσζηαληή ην κλήκα 

ηνπ αλέζπα ηα καιιηά ηεο, (Ν.Π.γ΄ ηξ. 405.0), [αξρ. αλαζπάσ]. 

αληβξάνπ, -ώ· ξ., παξ. αληβξνύζα, αλαβιύδσ, δεο πξκ. 58 θαη 286, [αξρ. ἀλαβιύδσ 

> κηγλ. ἀλαβξύσ]. 

αληγξώλνπ· ξ., αλέγξνπλα, αλέγξνπζα, ζπγρίδσ, θάλσ θάπνηνλ άλσ θάησ κε θάηη 

πνπ ηνπ ζπκίδσ, κε κ’ αληγξώληο ηνπ ζηνπκάρ(η) κη ηηαπηά πνπ κη ιεο, **[αξρ. 

ἀληγξὸο (=αληαξόο), L.Sc. Ηζύρ. ἀληγξὸλ (=αθάζαξηνλ, θαύινλ)]. 

απεηθνπζηάλνπο, ν· απηόο πνπ κπνξεί λα δώζεη εξκελεία, ν εκπεηξνγλώκσλ, 

(Νηγξ)., λα έξη(εη) απεηθνπζηάλνπο λα δηνύκη ηη δα καο πεη, [αξρ. ἀπεηθάδσ(= απεη-

θνλίδσ, παξαβάιισ πξνο θάηη) > αόξ. ἀπείθαζα]. 

απείπα· ξ. ηύπνο ανξ. ρσξίο αληίζηνηρν ηνπ ελεζη., ηέιεησζα ην ιόγν κνπ, ηνπ ιόγνπ 

δελ απόζνπζη ηνπ ιόγνπ δελ απείπη, (Ν.Π.γ΄ ηξ. 362.2), [αξρ. ἀπεῖπνλ]. 

απόη, ην· ειαθξώο θξύνο αέξαο, άκα ζη πηάζ(εη) ηδξνπκέλνπλ η’ απόη η’λ άξπαμηο ηελ 

πιηβξίηηδα, [ἀπὸ + γῆ > αξρ. ἀπόγεηνλ]. 

απνπιηάλα, ε· θάζε αθαιιηέξγεην ή εγθαηαιεηκκέλν ρσξάθη, αλεμάξηεηα από ηνπν-

ζεζία ή αλ έρεη κέζα δέληξα, απνπιηάλα γίλθη η’ ακπέιη η’, η’ αθήθη αζθάιηζηνπ θη 

γίλθη απνπιηάλα ηνπ θαπλό η’, [αξρ. ἀπόιιπκη (=εξεκώλσ)]. 

αραδίζοσ αξαδίδνπ· ξ., αξάδδα, αξάδζα, αξαδίδσ, πεξπαηώ, αξάδδη αγιήγνπξα-

αγιήγνπξα λα πξνπθάλνπκη, **[αξρ. ἀξαδέσ (L.Sc. Ηζύρ. ἀξάδεηαη= θεθίλεηαη)]. 
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αζακόξαζηνπ, ην· ι. πνπ ρξεζ. γηα ην αξξσζηηάξηθν θαξπνύδη, ην νπνίν ελώ θνβό-

ηαλ γηα ώξηκν κε βάζε ηνλ ήρν πνπ έδηλε ζην ρηύπεκα κε ην κεζαίν δάρηπιν, είρε 

καύξα ζπόξηα θαη άζπξε ςίρα, όπσο ηα άγνπξα, κηθ. ρξεζ. θαη ζηα ηξία γέλε κε 

ηε ζεκ. ηνπ αξξσζηηάξε, [αξρ. δσξ. ἄζακνο(= άζεκνο, ν ρσξίο ζήκα) + αξρ. 

ῥάζζσ (=ρηππώ), ζε ει. απόδνζε απηό πνπ κε ην ρηύπεκα δε δίλεη έγθπξν ζήκα. 

Κ. Σηακάθεο: ηειείσο αζεζαύξηζηε θαη άγλσζηε, αδηαθηινλίθεηε όκσο αξραία 

ειιεληθή ιέμε, δεο πξόινγν ζ. 15]. 

αζπξόγα, ε· ην ρώκα κε άζπξν ρξώκα, ην αζπξόρσκα, δεο Μπινο, [άζπξνπο + αξρ. 

δσξ. γᾶ].  

αζθάιεηα, ε· είδνο θαξθίηζαο κε θνύκπσκα, παξακάλα, [αξρ. ἀζθάιεηα]. 

αθίζθνπο, -θ(ε), -θνπ· ιεπηόο, αδύλαηνο, άζαξθνο, θην ηνπ θαπλό έρ(εη) αθίζθνπ 

θύιινπ ζα ηζηγαξόραξηνπ, δεο θαη ςεηξηάξθνπο, [αξρ. ἀθίο (= θπηόςεηξα, κηινύξα), 

+ -ίζθνπο, επεηδή ηα θύιια πνπ είραλ κηινύξα ήηαλ ιεπηά, άζαξθα]. 

 βάδνπ 1· ξ., έβαδα, έβαμα, κέιι. ζα βάμνπ, ερώ, παξάγσ θξόην, έβαδη ηνπ θαλόλ(η) 

= έθαλε θξόην, αθνπγόηαλ ην θαλόλη, δεο θαη βάρλνπ, πξ. βάδη, βάδληη, βάμη, βάμηη, 

[αξρ. βάδσ (=νκηιώ, ιέγσ), ΄Οκεξνο μ. 92, ζ. 167]. 

βάμ(η)κνπ, ην· απόηνκνο ήρνο, θξόηνο, έθαλη έλα βάμ(η)κνπ, κα ηη, [βάδνπ 1/ βάρλνπ 

> έβαμα, αξρ. βάμηο]. 

βάρλνπ· ξ., έβαρλα, έβαμα, βάδνπ 1, ζα βάμ(εη) ηνπ θαλόλ(η), [ξίδα ΒΑΓ > αξρ. βέ-

βαγκαη (παξαθείκελνο ηνπ αξρ. βάδσ), βέβαθηαη ιόγνο, Όκεξνο ζ. 408, βεβά-

θηεο(= απηόο πνπ νκηιεί κεγαινθώλσο)]. 

γεύνπ· ξ., έγηβα, έγηςα, δνθηκάδσ κε ηε γεύζε, γεύνκαη, έγηςα ηνπ θαΐ, πξ. γεύη, γέβ-

ηη, γέςη, γέςηη, γηθηνύο, γηθηίηη, αιι. γεύηνπ, νπζ. ην γές(η)κνπ, [αξρ. γεύσ]. 

γεξαηεία, ηα· ηα γεξάκαηα, [αξρ. ηὸ γῆξαο > κζλ. … > ηὰ γεξαηεῖα]. 

γηα· 3. βέβαηα, όπσο ην αξραίν γέ, λαη γηα, ζα ξησ· γσ γηα = εγώ βέβαηα (αξρ. 

ἔγσγε), [αξρ. γὲ θαη ε > ηα, δεο δεηθηηθόλ ηώηα -ί, (L.Sc), όπσο θαη  θηα < θαη]. 

Γθάγθαλνπο, ν· ηνπσλύκην Νηγξίηαο ζηνλ θάκπν, [αξρ. θάγθαλνλ(= θαηάμεξν)]. 

γθιαγθάλα, ε· είδνο θαιπαζκνύ, ζηνλ νπνίν αθνύγνληαλ ηα ιαγθόληα ηνπ αιόγνπ, 

πνπ ήηαλ  δηαθνξεηηθόο από ην αξαβάλ(η) θαη ην ηξέμηκν ζηα ηέζζηξα, **[αξρ. 

θιαγγαίλσ (L.Sc. ἀλαγλσζηένλ θιαγγάλσ), από όπνπ θαη ε ι. θιαγγή]. 

γθξηιίηζα, ε· αζζέλεηα ησλ γνπξνπληώλ, εμαηηίαο ηεο νπνίαο  έθιεηλε ν ιαηκόο ηνπο 

θαη δελ κπνξνύζαλ λα θσλάμνπλ, [αξρ. γξπιίδσ]. 

Γθξνύραι(ε), ε· ηνπσλύκην Τεξπλήο ζην βνπλό, **[ζπκθ. αξρ. γξππηόο (= θπξηόο) 

+ ραιή (= παιάκε), ην εμσθιήζη ηεο βξίζθεηαη πάλσ ζε ύςσκα πνπ θαίλεηαη ζαλ 

ληνύκπα]. 

γνπληό, ην· κεγάιε παξαγσγή, έθαλαλ ηνπ γνπληό η’ο η’ ακπέιηα, [αξρ. γνλεύσ (= 

παξάγσ)]. 

γξνύλα 2, ε· νκαδ. παηρλ. πνπ παηδόηαλ κε έλα άδεην κεηαιιηθό θνπηί από θνλζέξ-

βα, ζην νπνίν όιε ε νκάδα πξνζπαζνύζε λα ην βάιεη ζε κηα ηξύπα αλνηγκέλε ζην 

ρώκα, ρηππώληαο ην κε ξαβδηά, ελώ ε  κάλα θξόληηδε γηα ην αληίζεην· ήηαλ ην 

αξρ. παηρλ. θεξεηίδεηλ, κόλν πνπ αληί γηα κπάια είρακε έλα κεηαιιηθό θνπηί, ήηαλ 

ν πξόδνκνο ηνπ ζεκεξηλνύ ρόθετ, δεο θαη π., [αξρ. γξώλε (=θνίισκα) ** > γξνύ-

λα, Λ.Αλ. ιήκ. νπ, γνύξλα]. 

δηαιιάδνπ· ξ., δηάιιαδα, δηάιαμα, θηλνύκαη ρσξίο λα θαινθαίλνκαη, ζα λα δηάιαμη 
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έλαο κεο ζηνπ κζνπζθόηαδνπ, [αξρ. δηαιιάζζσ (= κεηαβάιισ απιώο, αιινηώλσ)]. 

δηνξύρλνληαλ· ξ. ζρεκάηηδε κεγάια θύκαηα, θη ε ζάιαζζα δηνξύρλνληαλ ηα θύκαηα 

δαθξύδαλ, ζα κπνξνύζε λα γξαθεί θαη δησξύρλνληαλ (=κνύγθξηδε), …, δεο ιεμηιό-

γην Βηζαιηίαο, [< αξρ. δηνξύζζνκαη (= αλαζθάπησ)· < αξρ. δησξύνκαη (= βξπρώ-

καη)]. 

δηθηηξαίνπ, ην· ην θόξεκα ηεο λύθεο γηα ηε Γεπηέξα κεηά ην γάκν, [αξρ. δεπηε-

ξαῖνλ]. 

δνπθηνύκη· ξ., δνπθηνύκαλ,  δνπθήζθα, ζπκνύκαη, ζθέθηνκαη,  κέιι. ζα  δνπθζώ, 

πξ. δoπθζνύο, δε δνπθήζθα λα ζηνπ πσ, δεο θαη πξκ. 76, [αξρ. δνθέσ > ἐδνθήζελ > 

δνθήζεθα]. 

δνπξάθλνπ, ην· δνξάθηλν, ξνδάθηλν, [αξρ. δσξάθηλνλ]. 

έβα! επηθ. πνπ εθθξάδεη απνξία, αγαλάθηεζε, ακάλ πηα, έβα θη ζπ, νύινπ ηα ίδηα ιεο, 

**[ε! + αξρ. βᾶ > έβα!]. 

εκά· δηθά καο, ζε θξ. από παηρλ., ηα ηξία ηέζζεξά καο, ηα πέληη έμ(η) εκά καο, (από ην 

παηρλ. ηα έλα καο ηα δπν καο), [αξρ. αλη. ἐκόο, ἐκή, ἐκὸλ  > πιεζ. νπδ. ἐκά]. 

έλνπο· επίξξ., κόιηο πξηλ από ιίγν, έλνπο ήξηη ηέηα ζ’ = κόιηο πξηλ από ιίγν ήξζε ε 

ζεία ζνπ, δεο θαη όλνπο, [αξρ. ἕλνο, (… ηὸ πξόηεξνλ θαη παξειειπζὸο δεινῖ)]. 

επνίθα· ι. γλσζηή κόλν ζηα δεκ. ηξ. (Νηγξ.), έθαλα, ηη θαθό ζ’ επνίθα γσ, (Ν.Π.γ΄ 

ηξ. 271.0), [αξρ. πνηῶ  > πεπνίεθα]. 

δακώλνπ· ξ., δάκνπλα, δάκνπζα, ζεκαδεύσ, (πξνζθ.), **[αηνι. δὰ (=δηά) + αξρ. 

κάσ (=έρσ ζθνπό/δηάζεζε λα θάλσ θάηη), σο κέζν δεο αξρ. κάνκαη, κῶκαη, κών-

καη]. 

δάπ(η), ην· δάθηη, εκέξσκα, γαιήλεκα, ππνηαγή, ηνπλ έθαλη δάπ(η) = ηνλ εξέκεζε, 

[1. …, **2. ιαη. jacio > ΙΑΠ- > αξρ. ἰάπησ (ἰάπησ ηηλά = θηππώ, πξνζβάιισ κε 

ιόγηα, ηξαπκαηίδσ) > ἰάπηεηλ > δάθηη, δεο θαη Λ. Αλ. ιήκ. δάθησ]. 

δέλνπκη· ξ., παξ. δέλνπκαλ, θαθνπεξλώ, θαθνδώ, δσ θη δέλνπκη, [αξρ. ὄδσ > κζλ. 

δέλσ (=βξνκάσ)]. 

διόζηαρη(ε), ε· ε ζηάρηε κέζα από ηελ νπνία πεξλνύζαλ βξαζηό λεξό, γηα λα θά-

λνπλ ην πνπξηηό, ηελ αιηζίβα, δεο ζιόζηαρη(ε), [αξρ. δῆινο (= βξαζκόο) + κζλ. 

ζηάθηε > δειόζηαρηε]. 

δκνπιέηζνπο, ν· ην θ. θύπεξε, ηνπ γέλνπο Cyperus, κε ηξηγσληθά ινγρώδε θύιια, 

πνπ ζην θύηξσκά ηνπ ηξππά ηηο ξίδεο ηνπ θαπλνύ, **[αηνι. δὰ (=δηά) + αξρ. κνύσ/ 

κνιεύσ(= θόβσ παξαθπάδεο)]. 

δλίρ(η), ην· ζλίρη, ηξάρεινο, ζβέξθνο, απρέλαο, [αξρ. δηλίρηνλ (= ισξίνλ ππνδήκα-

ηνο) > κζλ. δελίρηλ(= ε αξρ. ζεκ. θαη δπγόο, ηξάρεινο), δεο Ν.Β. ζ. 228, …]. 

δνύππξνπ, ην· ην έμππλν παηδί, [αξρ. δώππξνλ(= ζπίζα, θάξβνπλν αλακκέλν πνπ 

ζπληεξείηαη γηα ην άλακκα ηεο θσηηάο)]. 

δνπππξώλνπ· ξ., δνππύξνπλα, -ξνπζα, -ξώζθα, δπλακώλσ ηε θσηηά, Γηώξγε θζύμη 

ιίγνπ λα δνπππξώ(εη)ζο η’ θνπηηά, [αξρ. δσππξέσ (= παξάγσ θιόγα, αλάβσ)]. 

ζακαίλνπκη· ξ., ζακαίλνπκαλ, ζακάζθα, ακθηηαιαληεύoκαη, δελ κπνξώ λα απνθαζί-

ζσ, ληώζσ ζαλ λα κε βιέπσ θαζαξά θαη λα κελ κπνξώ λα θάλσ επηινγή· πνηα λα 

πάξνπ πνηα λ’ αθήζνπ κνλ ζακαίλνπκαλ θη γσ | θη ν Λάπαο κνλ ζακαίλνληαλ ην ηη 

πεζθέζ(η) λα πάεη| ε θόξε ζαλ ηνπ άθνπζη, ζακάζθη ηη λα θάλεη, (δεο Ν.Π.γ΄ ηξ. 

14.1, 321.1 θαη 412.0),  [ζάκβνο(= μαθληθή απώιεηα όξαζεο) > αξρ. ζακβαίλσ]. 
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ζύκαηα, ηα· πξεμίκαηα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζην ιαηκό θάησ από ην ζαγόλη, θάηη 

ζαλ παξαδάγθαια, [αξρ. ζύκνλ (= βνιβόο)]. 

ζ(π)κώλνπ· ξ., ζύκνπλα, ζύκνπζα, ζπκώλσ, δεο ι.γ. 22, γηα απόζηεκα πξήδνκαη, 

ζύκνπζη ηζνύξινπ κ’, [αξρ. ζπκόσ(= παξνμύλσ, γηα αξξώζηηεο ρεηξνηεξεύσ) > 

κζλ. ζπκώλσ]. 

ίδξνπο, ν· ηδξώηαο, [αξρ. ἱδξώο]. 

ηθαλάνπ· ξ., παξ. ηθαλνύζα, είκαη ηθαλόο λα θάλσ θάηη, θαη αθαλάνπ, θηνο δελ ηθα-

λάεη/αθαλάεη λα θάλ(εη) ηίπνπηα, δεο θαη αθαλήο, [αξρ. ἱθαλόο > κζλ.  ἱθαλόσ]. 

ίιηγγνπο, ν∙ θνξπθή ηνπ θεθαιηνύ, θνπξνύζηο θη ζηνπλ ίιηγγνπ ..., δεκ. ηξαγ. 15. δ΄, 

[αξρ. ἴιηγμ, γελ. ἴιηγγνο (= ζπζηξνθή), ηα καιιηά ζηελ θνξπθή ζπζηξέθνληαη]. 

θαζόξ(η), ην· ι. πνπ ρξεζ. κόλν γηα ην ραξαθηεξηζκό ηεο δπλαηήο, ηεο απόηνκεο α-

λνημηάηηθεο βξνρήο, ζηε θξ. βξνπρή θαζόξ(η). Δπηθξάηεζε ην νπδ. θαζόξ(η), αληί 

ηεο ι. θαζώξ(ε), από ηελ επίδξ. ηεο ηαπηόζεκεο θξ. βξνπρή ζηηδίκ(η), [θαζώξ(ε)]. 

θαζώξ(ε), ε· ε ι. ρξεζ. σο νπδ., δεο ην θαζόξ(η), **[αξρ. θαηὰ + αξρ. ὥξε (= άλνη-

με), ζε ει. απόδνζε ε αλνημηάηηθε]. 

θαθαβάλ(ε)ο, o· αλόεηνο, βαξεηόο, αληαξόο, απηόο πνπ έρεη θηθάι(η) θαδάλ(η), δεια-

δή θεθάιη κεγάιν, θεθάιη άδεην θιπ., [1. **αξρ. θαθάβε(=ρύηξα) > κζλ. θαθά-

βηλ, δεο θαη θάθαβνπο. 2. ηνπξ. kakavan(=θνπξαζηηθόο)]. 

θάκζα· ξ., γλσζηό κόλν ζηνλ αόξ., λύζηαμα, δεο θαη θακζηνπξίδνπ, [αξρ. θακκύσ(= 

θιείλσ ηα κάηηα) > αόξ. ἐθάκκπζα]. 

θάληο, νη· ηα ζθνππίδηα από θισζηέο θαη αξάρλεο, πνπ καδεύνληαη αλάκεζα ζηηο 

ξαθέο ησλ ξνύρσλ ή ζηηο γσλίεο ηνπ ζπηηηνύ, όηαλ κέλεη αζθνύπηζην γηα κέξεο, 

**[αξρ. θάλλα (= θαιάκη), πηζαλώο από ηα θαιάκηα ηεο ζίθαιεο, κε ηα νπνία γέκη-

δαλ ηα ζηξώκαηα θαη ηηο καμηιάξηο, δεο ζηθαιηά]. 

θαλίζηα, ηα· ζηε Νηγξίηα ιέγνληαλ ηα θεξάζκαηα πνπ πήγαηλαλ νη ζπγγελείο θαη νη 

θίινη ζε θάπνην ζπίηη κε αθνξκή θάπνηα ζεκαληηθό γεγνλόο, όπσο γάκνο, ιερσ-

ληά, νλνκαζηηθή γηνξηή, αξξώζηηα, θιπ· …, [αξρ. θάλενλ (=παλέξη) > ππνθ. αξρ. 

θαλίζθηνλ > θαλίζθη (= παλεξάθη, ράξηζκα, δώξν)]. 

θαλλαβάο, ν· ν θακβάο, ύθαζκα κε αξαηά ύθαλζε πνπ ην ρξεζηκνπνηνύζαλ σο νδε-

γό γηα ηα θεληήκαηα, [αξρ. θάλλαβηο > κηγλ. θαλλάβηνλ > θαλλάβη + θαη. -αο]. 

θαλόλ(η), ην· ην κέξνο από ην ηζηνπξάπ(η) πνπ θαιύπηεη ηελ θλήκε, ην θαιάκη, ** 

[αξρ. θάλλα (= θαιάκη)]. 

θαξάπα, ε· θεθάιη, λεθξνθεθαιή, [αξρ. θάξα]. 

θαξνπηζνύδα, ε· είδνο θνπδνπληνύ κε ζθαηξηθό ζρήκα θαη έλα ειεύζεξν ζθαηξίδην 

ζην εζσηεξηθό, πνπ θξεκνύζαλ ζηα κηθξά δώα, όπσο πξόβαηα θαη θαηζίθηα, αιιά 

θαη ζηα άινγα, **[αξρ. θάξα(΄Ισλεο· ηα πξόβαηα, Γνξηύληνη· ηελ ήκεξε θαηζίθα) 

+ -ηζνύδα]. 

θαξθώλνπ 2· ξ., γηα αξ. ρξ. δεο θαξθώλνπ 1, αξξσζηαίλσ θάπνηνλ, ηνλ θάλσ λα 

θξπνινγήζεη από ξεύκα αέξα, κελ θάζηζη αλάκηζα ζηα παξαζύξηα, ζα ζη θαξθώ-

ζ(εη), [αξρ. θάξθσ (= καξαίλσ θάηη) > θαξθώλσ]. 

θαηάςηνπο, ν· ε απνγεπκαηηλή ή ε πξσηλή δξνζηά ζηηο δεζηέο θαινθαηξηλέο κέξεο, 

ε δξνζηά ζηνλ ίζθην θάησ από δέληξα ή θάησ από ζηέγε· πηάληη λα κπηηίζνπκη κη 

ηνπλ θαηάςηνπ, πξνπηνύ ζ(ε)θνπζεί ήιηνπο ςειά, [αξρ. ην θαηάςπρνλ(= δξνζεξόο 

θαηξόο) > ν θαηάςπρνο, (Ήπεηξνο)]. 
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θαθθίηζα, ε· ην θ. Καιεληνύια ε θαξκαθεπηηθή, κε θίηξηλα άλζε, καξή θαθθίηζα 

κ’ αλνηρηηά θη θνύπα κ’ ..., (δεκ. ηξ. 15.ζη΄), [αξρ. θαύθε (=είδνο πνηεξηνύ)]. 

θινύθ(η), ην· ε ζήθε ηνπ καμηιαξηνύ πνπ πεξηέρεη ην βακβάθη, όρη ε καμηιαξνζήθε, 

[θέιπθνο > αξρ. θειύθηνλ]. 

θλάπ(η), ην· ζπάγθνο, ιεπηό ζρνηλί γηα ην αξκάζηαζκα θαη ην ζηέγλσκα ηνπ θαπλνύ, 

**[αξρ. θλάπησ (= ιαλαξίδσ καιιηά, εηνηκάδσ γηα θιώζηκν ηα καιιηά), από όπνπ 

πηζαλώο πξνέξρεηαη ε ηνπξ. ι. kınnap(=ζπάγθνο)]. 

θλεύνπ· ξ., θνύληβα,  θνύληςα,  νθλεύσ,  βαξηέκαη,  ηεκπειηάδσ, άζη  κη, δελ  έξρνπκη 

γηαηί θλεύνπ, [αξρ. ὀθλέσ]. 

θόζξνπο, ν· θόζξνο, ην θπιηλδξηθό πιαίζην ζην θόζθηλν ή ην ληξηκόλ(η), ν θπθιηθόο 

γύξνο ηεο πίηαο, δεο π., **[αξρ. κόθοσρος (=απηόο πνπ δελ έρεη νπξά) > θόζξνο· 

ε θπιηλδξηθή επηθάλεηα θαη ν θύθινο δελ έρνπλ αξρή θαη ηέινο, δελ έρνπλ νπξά]. 

θόξδα, ε· ε ρνξδή γηα ηελ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ζην ηζηθξίθ(η) ή ζηελ αλέκ(ε), 

[αξρ. δσξ. ρνξδὰ > ιαη. chorda > κζλ. θόξδα]. 

θνπξίηα, ε· ζηελόκαθξε δεμακελή λεξνύ, ρηηζηή ή ζθαιηζηή ζε μύιν/πέηξα, ηαρηά 

ζα πιέμνπκη ’η’ο θνπξίηηο, [1. **αξρ. ἡ θόξπο (=θξάλνο, πεξηθεθαιαία), αηη. θόξπ-

ζα, δεο θαη θνξύηε (=θεθαιή)· ζηελ Ιζάθε θνξύηνο είλαη  δνρείν λεξνύ γηα λα πί-

λνπλ νη θόηεο, ην ριηκπνύξ(η) δειαδή, πνπ ζπκίδεη αλαπνδνγπξηζκέλν θξάλνο θαη 

είλαη κηα  κηθξή θνπξίηα, 2. …]. 

θνπζά, ε· θόζζα, εξγαιείν γηα ην θόςηκν ρόξησλ θαη, θπξίσο, ηνπ γηνπληδέ, δεο 

πξκ. 207, **[αξρ. θόζζσ (= θόπησ), ε ι. ζπλαληάηαη θαη ζε ζι. γιώζζεο]. 

θνπηάξ(η), ην· ην θιεηζηό κέξνο όπνπ κάδεπαλ θαη άξκεγαλ ηα δώα, **[αξρ. θύηηα-

ξνο > θπηηάξηνλ, κε π > νπ, όπσο θύσ > θύηνο > θνπηί]. 

θνύη(η)θαο, ν· θνύηηθαο, απρέλαο, ην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνύ, έθαγη κηα ζηνπλ 

θνύη(η)θα θη απόκλη ζηνπλ ηόπνπ, δεο πξκ. θξ. 150, [1. αξρ. θνηηίο (= ηλίνλ), 2. 

κηγλ. θόηηηθνη (=πεξηθεθαιαίεο)]. 

θνύηινπο, ν· κεγάιν γνπδί, κηθ. θνληόρνληξνο, [αξρ. θόηπινο (= θάζε θνίιν)]. 

Κνπηζηνπβόο, ν· ηνπσλύκην Νηγξίηαο ζηνλ θάκπν, **[αξρ. θόζπκβνο(= άθξα, θξά-

ζπεδν), βξίζθεηαη ζηα θξάζπεδα ηνπ θάκπνπ]. 

θνπρηή, ε· ην εζσηεξηθό ηεο γσλίαο πνπ δελ ην πηάλεη αέξαο, θάηζη θεη πνπ είλη θνπ-

ρηή, [αξρ. θόγρε (> θνγρσηή) > θνπρηή]. 

θξαηνύλα, ε· ην θιαζθί, ν θαξπόο ηεο λεξνθνινθπζηάο, πνπ όηαλ σξηκάζεη έρεη κό-

λν ζπόξνπο θαη πνιύ ζθιεξή θινύδα· ηε ρξεζηκνπνηνύζαλ σο ζθεύνο γηα κεηάγ-

γηζε λεξνύ, κηθ. ην θεθάιη, ηδηαίηεξα όηαλ ζέινπλ λα αλαθεξζνύλ ζε άηνκν άκπα-

ιν ή  μεξνθέθαιν· έρ(εη) κηα  θξαηνύλα θηνο, πνύ παίξ(εη) ’πνύ ιόηα, δεο πξκ. 310, 

[αξρ. θξαηέσ > θξαηώ]. 

θξίλα, ε· κηθξό κεηαιιηθό θνπηί κε ελδηάκεζν ρώξηζκα ζην νπνίν θύιαγαλ ρσξηζηά 

θαθέ θαη δάραξε, ππνθ. θξηλνύδα, [1. …Λ.Αλ. **2. αξρ. θξίλσ (κε αξρηθή ζεκα-

ζία ρσξίδσ, μερσξίδσ, απνρσξίδσ, Δ.Δι.)]. 

θύιθαο, ν· αιιεξγηθόο εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο πνπ εθδειώλεηαη κε θνθθηλίιεο ή 

ληξνπζηαιίδηο θαη γηαηξεπόηαλ κε επηζέκαηα μηδόλεξνπ· ε ι. ρξεζ. ίδηα θαη ζηνλ 

πιεζ. αξηζκό, κ’ αθνύκζη ηδνπθλίδα θη γηόκνπζα θύιθαο, δεο θαη θνπιηαθίδα, 

**[αξρ. θύιημ (= πιαηύ θαη ξερό θύπειν) > θύιηθαο]. 
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ιαγγάδνπ· ξ., ιάγγαδα, ιάγγαμα, ιαγγάρθα, ζηξακπνπιίδσ, παζαίλσ δηάζηξεκκα, 

ιάγγαμα ηνπ πνπδάξη κ’, [αξρ. ιαγγάδσ (= ππνρσξώ, ελδίδσ)]. 

ιακλόο, ν· ε πξώηε θιόγα από ην θάςηκν ησλ μύισλ,  πνπ πεηάεη  ηηο γιώζζηο  ζηνλ 

αέξα θαη ζπλνδεύεηαη από θαπλό, **[αξρ. ιάκλσ(= πεηώ ζηνλ αέξα, δηαζρίδσ ηνλ 

αέξα)]. 

ιάζηλα αιώληα· επίπεδα αιώληα, εβγήθαλ θαη παξάβγαιαλ ζηα ιάζηλα αιώληα, (Ν.Π. 

γ΄ ηξ. 482.0), [αξρ. ἐιαύλσ > κζλ. ἐιαζία, δεο έιαζε, έιαζκα]. 

ιεηξά, ηα· ηα ζηήζηα λεαξήο γπλαίθαο, μηθιπθώζθαλ ηα θνπκπνύδηα θη θάλθαλ ηα 

ιεηξά, (Ν.Π.γ΄ ηξ. 643.1), [ιείξηνλ > αξρ. ιεηξόο (= απηόο πνπ είλαη ζαλ θξίλν)]. 

ιηβάδα, ε· ην άζπξν ρξώκα πνπ παίξλεη ην ηζίπνπξν, όηαλ ρύλνπκε κέζα ηνπ λεξό, 

αιι. βηβάδα, [αξρ. ιείβσ (= ρύλσ, εθρέσ, θάλσ ζπνλδή) > ιηβὰο > γελ. ιηβάδνο]. 

ιηγέλ(η), ην· ιεγέλη, ξερό κεηαιιηθό αγγείν, πνπ ρξεζ. γηα ην πιύζηκν ηνπ πξνζώ-

πνπ, κεγεζ. ε ιηγέλα· ζε κεξηθά ζπίηηα είραλ εηδηθό ιηγέλ(η) σο νπξνδνρείν, [1. …, 

2. **αξρ. ιηγαίλσ (= παξάγσ θαζαξό, κεηαιιηθό ήρν, ηέξπσ) > ιηγαίλεηλ > ιη-

γέλ(η), πνπ ήηαλ κεηαιιηθό αγγείν]. 

ιηπαξηά, ε· ςάξη ηνπ γιπθνύ λεξνύ ζην κέγεζνο ηεο ζαξδέιαο, Αιόδε ε καθεδνλη-

θή· σο παζησκέλε δελ έιεηπε  από θαλέλα ζπίηη, [αξρ. ιίπνο >  ιηπαξόο]. 

ιηνλ· επίξξ., πην, πεξηζζόηεξν, πνιύ, ιηνλ θαιό θη ιηνλ θαιό είλη απηό, θξ. γηα επηιν-

γή αλάκεζα ζε δπν πξάγκαηα ή παηδηά, αιι. γηνλ, **[αξρ. ιίαλ, πηζαλώο λα είλαη 

απνηέιεζκα ηνπ ζρήκαηνο, αξρ. ὡξαῖνο > κζλ. ὥξηνο ( > σξηόλ  > ξηνλ ) > ιηνλ, ζε 

δεκ. ηξ. ηεο πεξηνρήο ιέγεηαη, ηνπ ιηνλ ηνπ κνπλνππάηη(= ην θαιό ην κνλνπάηη)]. 

ιηνύθθα, ε· αζηνρία ζηελ κπάια ή ζην ηζηιίθ(η)-ηζηνπκάθ(η), ρξεζ. θαη σο επίξξ. 

πήγη ιηνύθθα = δελ πέηπρε ε θισηζηά θαη έκεηλε αθίλεηε ε κπάια, **[αξρ. ινθῶ > 

κζλ. ισθάδσ (= κέλσ αθίλεηνο]. 

Ληζζά, ε· ηνπσλύκην Νηγξίηαο ζηνλ θάκπν, [αξρ. επ. ιηζζὸο (= ιείνο, γπκλόο), ζει. 

ιηζζὰο, είλαη επίπεδν θαη θαζαξό κέξνο δίπια ζηε Νηγξίηα]. 

 ιηζζά, ε· ε απιή απιόπνξηα πνπ είλαη πξόρεηξα θηηαγκέλε κε δηθηπσηό ζύξκα ή κε 

πιερηέο βέξγεο, ε πνπξεηά, δεο θαη ηνπσλ. Νηγξ. Ληζζά, [αξρ. επ. ιηζζόο (= ιείνο, 

γπκλόο)]. 

ιόηξα, ε· πιεζ. νη ιόηξηο, καθξηά θηγθιηδσηά πιαίζηα κε κπηεξέο πξνεμνρέο, πνπ 

έκπαηλαλ πιεπξηθά ζην θάξν θαη εμαζθάιηδαλ κεγάιν κάθξνο θαη αζθαιέο θόξ-

ησκα γηα δεκάηηα ρόξηνπ ή ζηηεξώλ, **[αξρ. ισίσλ (= επηζπκεηόηεξνο, θαιύηε-

ξνο) > ζπγθξ. ισίηεξνο (> ιῴηεξνο > ιώηξνο, κε απνβνιή ηνπ «ε») > ιόηξα]. 

ινπρηξόο, -ξηά, -ξό· ι. γηα θπηό, βιαζηό, θύιιν· ηξπθεξόο, επαίζζεηνο, απηόο πνπ 

ζπάδεη εύθνια, ζαιεξόο, όρη καξακέλνο, ραζιακάο είλη ινπρηξόο, ηνπ θαπλό είλη 

ινπρηξό ηνπ πξνπί, **[αξρ. ιόρκε (= ζπζηάδα από ζαιεξή κε μπιώδε θπηηθή ύιε) 

+ θ. θαη. -ξνο].  

κάθνπο, ν· ππλσηηθό, πνπ έδηλαλ ζηα κσξά κε απηνζρέδηα πηπίια από παλί, γηα λα 

κελ θιαίλε, [αξρ. δσξ. κάθσλ (= κήθσλ ε ππλνθόξνο, παπαξνύλα νπίνπ, αθηόλη)]. 

κάκνπ, ε· γηαγηά, ε γηαγηά ηνπ ζπηηηνύ, ελώ ε  μέλε γηαγηά ιεγόηαλ καληά, πιεζ.  κά-

κηο, όιηο κάκηο θάζνπληαλ ζηνπ ζόκπνπξνπ, ζηα παξακύζηα ιεγόηαλ καλάθα, [αξρ. 

κάκκε > κάκε]. 

κεηνύκο, ν· ν αζήκαληνο, ν αλήκπνξνο, ν άλζξσπνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη «ιίγνο», 

[αξρ. κεηόσ (= ειαηηώλσ, παξηζηάλσ θάηη κηθξόηεξν από ό,ηη είλαη, ππνβηβάδσ, 
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γίλνκαη κηθξόηεξνο/ρεηξόηεξνο/αζζελέζηεξνο]. 

κηιηνύηα, ηα· {-ιηνύ-ηα}, βξαρηόιηα, (πξνζθ.), [αξρ. κίιηνο (=θόθθηλν ρξώκα από 

αηκαηίηε)]. 

κηζηαξγόο, ν· ππάιιεινο κε εηήζην κηζζό, δεο θαη δνύινπο, ππνθ. ην κηζηαξγνύδ(η) 

= ην κηθξό παηδί κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, [αξρ. κηζζὸο + αξρ. αἵξσ/ ἄξλπκαη > 

κίζζαξλνο (= κηζζσηόο εξγάηεο)]. 

κνπλόθηξα, ηα· δηάθνξα αληηθείκελα από μύιν, πέηξα, θόθαια, αθόκα θαη θνρύιηα, 

πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ, γηα λα δηαπηζηώζνπλ αλ ππήξρε κάηηαζκα θαη ζηε      

ζπλέρεηα λα ην γηαηξέςνπλ, **[αξρ. κνλόθεξσο, κπζηθό δών κε ζαπκαηνπξγέο η-

δηόηεηεο]. 

κνπξνπγαξίδνπ· ξ., κνπξνπγάξδα, κνπξνπγάξζα, κνπξνπγαξίζθα, ζηγνθαίσ ην θνύξ-

λν, ώζηε ν ζόινο ηνπ λα καπξίδεη από ηνλ θαπλό θαη λα αξγεί ε πξνεηνηκαζία ηνπ 

γηα ην θνύξληζκα, κηθ. θάλσ κε αξγό ξπζκό κηα δνπιεηά· κνπξνπγαξίδνπ ηνπ 

θνύξλνπ, γηα λα γέλ(εη) ηνπ ςνπκί = θαίσ ζηγά ζηγά ηνλ θνύξλν γηα λα πξνιάβεη λα 

νινθιεξσζεί ην θνύζθσκα ηνπ ςσκηνύ, **[καπξνπ- + αξρ. γάξνο + -ίδσ > (καπ-

ξνπγαξίδνπ) > κνπξνπγαξίδνπ]. 

κπαληίλα, ε· έδαθνο πνπ είλαη βαζνύισκα θαη θξαηά λεξό, ’πνύ θείλ(ε) η’ κπαληίλα 

κελ θαξηηξάο πξνπθνππή, **[αξρ. ἐκβαίλσ > ἐκβαηή (=ινπηήξαο), από όπνπ πηζα-

λώο ην ηνπξ. bandirmak (=κνπζθεύσ)]. 

κπέρνπ· επίξξ. ηδηάκπα, δώξν, **[αξρ. αηνι. πξόζ. ἀκπί (αληί ηεο ἀκθί) + αξρ. ἔρσ 

> ἀκπέρσ, ζε ει. απόδνζε έρσ από ηηο δπν κεξηέο]. 

Μπινο, ν· {κ-κπινο}, ηνπσλ. Τεξπλήο θαη Νηγξίηαο. Σηελ Τεξπλή ζηνπλ Μπιν ηνπ 

ρώκα θαίλνπληαλ ζηνπ κπξαγθό θάηηα-θάηηα θόθθηλνπ θαη άζπξνπ, ηνπ θόθθηλνπ γηα 

πάηνπκα, …, [αξρ. πειόο > πινο > Μπινο]. 

κπιόρλνπ· ξ., έκπινπρλα/κπνπινύθνπλα/κπνύινπρλα, έκπινπμα/ κπνύινπμα, κπιό-

ρθα/κπιόρηθα, κπήγσ, θαξθώλσ, ζπξώρλσ, πξ. κπιόρλη, κπιόρληηη, κπνύινπ, κπνύ-

ινπρλη, κπνπιόρληηη, κπνύινπμη, κπιόμη, κπιόμηη, κπνύινπμηνπ ηνπ παινύθ(η), ** 

[αξρ. ἔκβνινλ + κζλ. ρώλσ (< αξρ. ρσλύσ)]. 

κπαιόο, ν· ην κπαιό, ην κεδνύιη, αιι. ην κπαιό, [αξρ. κπειόο > κηγλ. κπαιόο (> 

κζλ. κπαιόλ)]. 

κύμηνπο 2, ν· δεζηή κπξνπζηόπηα αιεηκκέλε κε πηθκέδ(η)· ηελ έηξσγαλ ηελ Πέκπηε 

πξηλ από ην γάκν, κεηά ην θνύξληζκα ηνπ ςσκηνύ, [αξρ. κπμώδεο (=γινηώδεο)]. 

κύρια, ε· ε εξσηηάξα, ε ιάγλα, ε κία ήηαλ κύρια ξνύζα, (Ν.Π.γ΄ ηξ. 14.7), [αξρ. 

κύρινο (=ιάγλνο), δεο θαη αξρ. κύθια]. 

λάκληα, ηα· ζπκπεξηθνξέο αμηνθαηάθξηηεο, πνπ αθήλνπλ άζρεκεο εληππώζεηο, κη ηα 

ηζηνύληα πνπ έθακαλ άθζαλ λάκληα, [1. **αξρ. ἀλάκλεζηο. 2. …]. 

ληξηζηώλνπ· ξ., λέξηζηνπλα, λέξηζηνπζα, ληξηζηώζθα, αλαζεθώλσ ηηο ηξίρεο θάπνη-

νπ, ηνλ αλαηξηρηάδσ, κε ληξηζηώλο ηνπ θαηζίθ(η), ζα ζη θνπηξήζ(εη), κηρ. ληξηζηνπ-

κελνπο, -λ(ε), -λνπ, **[αξρ. αἴξσ (= ζεθώλσ) + ηζνπλί (δεο ηδνπλί θαη ρξαπαηζώ-

λνπ) > αηξηζώλσ (πεξηνρή Έβξνπ) (> ηξηζηώλνπ) > ληξηζηώλνπ, (όπσο νπξά > λνπ-

ξά), ζε ειεύζεξε απόδνζε, ζεθώλσ ηδνπληά όπσο ν ζθαληδόρνηξνο, δεο θαη βιάρ. 

αξίηζηνο (=ζθαληδόρνηξνο)]. 

λνπή, ε· ην απνηέιεζκα ηνπ λνώ, ν λνπο, ην κπαιό, δε ζ’έδνπθη Θηόο λνπή θη βγήθηο 

κη ηέηνηνπλ θηξό όμνπ; θη η’ άινπγα έρνπλ λνπή, [αξρ. λνέσ]. 
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ληαιληώ· ξ., ληαιληνύζα, ληάιηζα, νξκώ, [1. **αξρ. δσξ. ξίδα ΓΑΛ- (> αξρ. δειέν-

καη = επηθέξσ βιάβελ), 2. (Π.Κ.) ηνπξ. daldı, αόξ. ηνπ dal- (=βνπηώ)]. 

ληαξίδνπ· ξ., ληάξδα, ληάξζα, δσξίδσ, εηδηθόηεξα ζε γάκνπο ή ζε αξξαβώλεο, ληα-

ξηζκέλνπο, -λ(ε), -λνπ = ν απνδέθηεο ηνπ ληαξό, [αξρ. δσξνῦκαη > δσξίδσ]. 

ληνπθάλ(ε), ε· θ. δνθάλη, όξγαλν γηα ην αιώληζκα ησλ ζηηεξώλ…,, [αξρ. ηπθάλε, 

κε π > νπ]. 

ληξαγθώλνπκη· ξ., ληξαγθώλνπκαλ, -γθώζθα, πηάλνκαη, ράλσ ηελ επιπγηζία κνπ, 

ληξαγθώζθη ζβέξθνπ κ’, κηρ. ληξαγθνπκέλνπο, -λ(ε), -λνπ, [1. **αξρ. δξάγκα (= 

ρνύθηα, όζν πηάλεη ην ρέξη), δεδξαγκέλνο(= απηόο πνπ πηάλεη ζθηρηά, Όκεξνο  Ν. 

393), 2. γαγγιί > επ. γαγγξὸο > γαγγξώλσ, δεο Φ.Τ., 6β΄, ζ. 425, 426]. 

ληξόθλα, ε· ζάθνο πνπ θξεκνύζαλ νη κάλεο ζηελ πιάηε γηα ην θνπβάιεκα ηνπ βξέ-

θνπο, **[ αξρ. δξόκνο + ὄθλα (=ὀπή πίζνπ), ζην Αεδνλνρώξη ιεγόηαλ όθλα]. 

μαιθέο, νη· πνιύ ζηελέο ηαηλίεο κε αζεκί ή ρξπζαθί ρξώκα γηα ην ζηόιηζκα ηεο λύ-

θεο, αιι. ηα ηέιηα, νη ρξπζαιθέο (Νηγξ.), [αξρ. ἐμάιθσ = ηηκώ θάπνηνλ, θάλσ θά-

πνηνλ λα ιάκπεη· πξνθαλώο ιάκπεη θαη ηηκάηαη ε λύθε κε ηηο μαιθέο]. 

μηλνπκάνπ, -ώ· ξ., μηλνπκνύζα, μηλόκζα, μηλνπκήζθα, δηώρλσ θσλάδνληαο ηα δώα ή 

ηα πνπιηά από ηε βνζθή ή από ην ρώξν ζηνλ νπνίν αλαπαύνληαη, κε μηλνπκάο ηα 

ζπνπξηνύδηα, [αξρ. ἐθ + αξρ. λνκή (=βνζθή) > ἐθλνκέσ > ἐμελόκεζα (αόξ.) > μη-

λόκζα > μηλνπκάνπ]. 

μηπαξρήο· από ηελ αξρή, μηπαξρήο ζέιεη κηξηκέηηα, **[αξρ. θξ. ἐμ ὑπαξρῆο]. 

μηξαρήλα, ε· (Νηγξ.), είδνο δεξκαηηθνύ εμαλζήκαηνο, ιεηρήλα, αιι. ε μεξνπρήλα, 

ζηελ Τεξπλή μπινπρήλα, [από ζπκθ. ησλ ι. αξρ. μεξὸο + ιεηρὴλ ( = είδνο δεξκαηη-

θνύ εμαλζήκαηνο)].  

μηζηύλνπ· ξ., μέζηπλα, μέζηπζα/μέζηζα, μηζηύζθα, αβγνθόβσ, λνζηηκίδσ ην θαγεηό, 

κε δσκό αγνπξίδαο θαη αβγό ή κε δσκό ιεκνληνύ θαη αβγό, θόκα δελ ηνπ μέζηζα 

ηνπ θαΐ, [επηη. μη- + αξρ. ζηύθσ (=πξνμελώ ζηπθόηεηα, ζηπθάδα), ζηηο έξξεο αληί 

μηζηύλνπ ηνπ θαΐ, ιέλε ζηύλνπ ηνπ θαΐ, δεο θαη ζηῦκκα (< ζηύθσ), ζηπθειὸο 

(=μηλόο, μηληζκέλνο)]. 

μπνύκη· ξ., μπνύκαλ, μύζ(ε)θα, μύλνκαη, πξ. μπζνύο, δεο πξκ. 234, [μύσ > αξρ. μύν-

καη]. 

όδη· άθι. δεηθηηθή αλησλ., απηόο ν ίδηνο, όδη Νίθνπο είπη = ν ίδηνο ν Νίθνο είπε, όδη 

θηνο = απηόο ν ίδηνο, όδη θείλνπο = ν ίδηνο εθείλνο, ζε θξ. όπνπ ζπλδπάδεηαη κε ε-

πίξξ. ζεκ. αθξηβώο, όδη δσ, όδη δώηα, όδη έηζ(η), όδη θεη, όδη θεία, όδη έηζ(η) είλη ηνπ 

θαΐ ζ’ = ην θαγεηό ζνπ είλαη αλαιινίσην, ακεηάβιεην, αθξηβώο όπσο ήηαλ ζηελ 

αξρή, δεο θαη ώδη, [1. ὅδε, αξρ. δεηθηηθή αλη. (ζηα νλόκαηα), 2. ὧδε, αξρ. δεηθηηθό 

επίξξ. ηεο αλη. ὅδε (ζηα επηξξήκαηα)]. 

όθλα, ε· ε ηξύπα ζην πιάη ηνπ θνύξλνπ κε ηελ νπνία ξπζκίδνπλ ηελ θαύζε θαη ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ, αλνίγνληάο ηελ ζηελ αξρή, γηα λα βνεζήζνπλ ηελ θαύζε, ελώ 

ηελ θιείλνπλ, γηα λα ξνδίζεη ην ςσκί θαη ηελ μαλαλνίγνπλ πξνο ην ηέινο, γηα λα 

μηππξίζ(εη) ν θνύξλνο, [L.Sc. ὄθλα (ὀπή πίζνπ), **αξρ. ὄθλνο (=ν δηζηαγκόο, ην 

απξόζπκν)·  ε όθλα εκπνδίδεη ηελ θαύζε ζην θνύξλν όηαλ είλαη θιεηζηή]. 

όκππνπ, ην· ην πύνλ, [πύνλ > αξρ. ἔκππνλ]. 
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όξθνπο, ν· όξθνο, ην πύνλ, [αξρ. ἔξγσ > εἴξγσ (=ἐγθιείσ) > ἕξθνο (=θάζε θξαγκόο) 

> ὅξθνο (ζηελ αξρή ήηαλ ηζνδύλακνο κε ην ἕξθνο), ζηελ Τεξπλή ην πύνλ ην ζεσ-

ξνύζαλ εκπόδην γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο]. 

νύηα, ε· {-ηα}, νύγηα, [αξρ. ᾤα (=νύγηα) > κηγλ. νὔα > κζλ. νὔηα]. 

οσκνιάρς νπθληάξο, -ξνπ, -ξθνπ· νθλεξόο, ηεκπέιεο, απηόο πνπ βαξηέηαη λα θηλε-

ζεί, [αξρ. ὄθλνο > κηγλ. ὀθλία > νθληά + -ξο]. 

νπξζόθνπινπο, ν· δεξκαηηθή κπθεηίαζε, πνπ εθδεισλόηαλ κε εξεζηζκνύο ζην δέξ-

κα, θπθιηθνύ ζρήκαηνο, πνπ είραλ επηθάλεηα κε πνιιά κηθξά θαη ζθιεξά θάπαξα· 

…, **[αξρ. ὀξζόθσινο (=απηόο πνπ έρεη νξζά, ζθιεξά κέιε)]. 

νπξιόο, -ιηά, -ιό· λεξνπιόο, ρξεζ. θπξίσο ζην νπδ., νπξιό αβγό = αβγό πην λεξνπιό 

από ην κειάην, νπξιό θαΐ, [αξρ. ὀξὸο (= ν ηδίξνπο, ην ηπξόγαιν) + -ιόο (όπσο ζηηο 

ι. παρνπ-ιόο, λεξνπ-ιόο)]. 

νπξηώλνπ· ξ., όξηνπλα, όξηνπζα, κέιι. ζα νπξηώζνπ, νινθιεξώλσ ηελ πξνεηνηκα-

ζία· γηα ην θαγεηό, πξνζζέηνληαο δηάθνξα πιηθά, όπσο ηζηγαξηζκέλν θξεκκύδη, 

ληνκάηα θαη άιια, λα νπξηώζνπ ηνπ θαΐ θη έξρνπκη· γηα ην γάια, ην αλαθαηεύσ 

όηαλ βξάδεη ζηε θσηηά, θεη πνπ όξηνπλη ηνπ γάια γίλθη ραηάο· γηα δώα, ηα θξνληίδσ 

δίλνληαο ηξνθή θαη λεξό, θαζαξίδνληαο ην ζηάβιν θιπ., όξηνπζη ηα πξάκαηα θη έια 

λα θάκη, **[αξρ. ὀξζόσ (= εηνηκάδσ ζσζηά, δεο θαη νπξηηόο)]. 

όθια-όθια· επίξξ., πάλσ-πάλσ, απαιά-απαιά, ρσξίο πάηεκα, όθια-όθια ηνπ γηό-

κνπζακη ηνπ θνπθίλ(η), **[αξρ. ὄθξα (=κέρξη) + ὀθξύα (ὀθξύο = θξύδη), κε ξ > ι]. 

πάιηαγγαο, ν· ην δσύθην πνπ δεκηνπξγεί ηηο παιηαληδίληο, ε αξάρλε, [αξρ. θαιάγ-

γηνλ (= αξάρλε, ηζηόο ηεο αξάρλεο)]. 

πάληνηνπο, -ληνηα, -ληνηνπ· {-ηγηνπο}, ρξεζ. γηα αόξηζηε αλαθνξά ζε  ζπδεηήζεηο ή 

ζε βξηζηέο θαη ζε θαηάξεο, καδί κε ηελ αλη. ηέηνηνπο θαη ηε ι. ξάληηνπο, πιεζ. πά-

ληνηαλνη, πάληνηηο{-ληγηο}, πάληνηα{-ληγηα}, [αξρ. παληνῖνο]. 

παπνύδα, ε· γπθηνθάζνπια, ηα ιηαλνθάζια, [αξρ. πάππνο (= ζπόξνο)]. 

παξαδάγθαια, ηα παξαδάγθαια, ηα· πξεμίκαηα ρσξίο πόλν, ζην ιαηκό ή ζηελ ε-

ζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηζρίνπ, δίπια ζηελ θνηιηαθή ρώξα, πνπ κπνξεί λα νθείιν-

ληαλ ζε δηόγθσζε αδέλσλ θαη γηαηξεύνληαλ κε επαιείςεηο κειηνύ· …, **[παξα- + 

αξρ. γάγγιηνλ/ γαγγάιηνλ (= νίδεκα θάησ από ην δέξκα, απόζηεκα αλώδπλν, ε 

ζεκεξηλή ζεκ. είλαη κηγλ.) θαη γ > δ]. 

παξαζηαιηάδνπ· ξ., παξαζηάιηαδα, -ζα, ζηέθνκαη θάπνπ αθίλεηνο, ζηέθνκαη ζαλ 

παινύθ(η)· ηη παξαζηαιηά(εη)δο ζηελ πόξηα η’ο όι(ε) κέξα, ’θνπ δε ζη ζέι(εη); [παξα- 

+ ξίδα ΣΤΑΛ- + -ηάδνπ, από ηε ξίδα ΣΤΑΛ- > αξρ. ζηέιισ (= ξηδηθή ζεκαζία 

ζηήλσ, ηνπνζεηώ), ζηάιημ (=πάζζαινο)]. 

παξαζηαηόο, ν· πεδνύιη ηεο πόξηαο, ν θαηώθιηνπο, αιι. παξαζηξαηόο, [παξα- + αξρ. 

ἵζηεκη > κζλ. παξαζηάο > παξαζηαηόο]. 

πέπηξδαο, ν· κόλν σο β' ζπλζ. ηεο ι. θνπληνππέπηξδαο, **[αξρ. πέπεξη (=πηπεξηά) > 

γελ. πεπέξηδνο]. 

πήξνπζη· αλαγλσξίδεηαη σο αόξ. (γ' εληθνύ) θαη κνλαδηθόο γλσζηόο ηύπνο ηνπ ξ. 

ηεο αξρ. πεξόσ, πνπ ζεκ. θαζηζηώ θάπνηνλ αλίθαλν, πξνθαιώ ζε θάπνηνλ αλαπε-

ξία ζην ζώκα, ζηηο αηζζήζεηο, ζην λνπ, ηη ηα πήξνπζη θη απηά θη ζέθθαλ θεη κέζα; = 

ηη ηα έπηαζε, πώο ζθέθηεθαλ έηζη ζηξαβά θαη κπήθαλ εθεί κέζα; [αξρ. πεξόσ]. 

πίιελνο, ν· βνηάλη αξσκαηηθό, πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ γηα ην αξσκάηηζκα ηνπ θξα-
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ζηνύ, Αξηεκηζία ην αςίλζηνλ, θ. αςηζηά, [αξρ. ἐπὶ + αξρ. ιελὸο (= παηεηήξη) > 

(ε)πίιελνο, ἐπηιήληνο (= ν αλήθσλ ζην παηεηήξη)]. 

πηξαηώλνπ· ξ., πηξάηνπλα, πηξάηνπζα, ακπαξώλσ, πηξάηνπζη ηελ πόξηα λα θνηκ-

ζνύκη, κηρ. πηξαηνπκέλνπο, -λ(ε), -λνπ, [αξρ. πεξῶ > κηγλ. πεξαηὴο > πεξάηεο (= 

μύιηλνο κνριόο γηα θιείζηκν πόξηαο)]. 

πηηαθαλάο, ν· θπξίσο ην λεαξό ζπνπξγίηη, ε ι. όκσο ρξεζ. θαη γηα όια ηα ηζηξνπ-

πνύιηα, [αξρ. πεηάλλπκη > πεπέηαθα (παξαθείκελνο)]. 

πηηξνπηνύξ(η), ην· ρσξάθη γεκάην κηθξέο πέηξεο, αιι. ηζηαθίι(η), θαξηάθ(η), **[1. 

πέηξα + αξρ. ηνξὸο (<ηείξσ = ηξίβσ), 2. πέηξα + -ηνύξ(η)]. 

πιαληά, ε· ε πάλα κε ηελ νπνία ηπιίγνπλ ην κσξό, [αξρ. πιάλεο (=πεξηθεξόκε-

λνο)]. 

πιάζηο, νη· ηνύθεο από καιιί, πνπ έβγαηλαλ από ηα ληαξάθηα ζε θπιηλδξηθό ζρήκα 

θαη ήηαλ έηνηκεο γηα θιώζηκν, αιι. πιάζηξηο, ληθάδεο ηνπ ρηνληνύ, [αξρ. πιάζζσ]. 

πινο/Πινο, ν· πειόο, αιι. ην ηνπσλ. Μπινο ηεο Νηγξ., [αξρ. πειόο]. 

πνπδίλνπκη· ξ., πνπδίλνπκαλ, πνπδίζθα, θνξώ ηα παπνύηζηα κνπ, ηα ηζηαξβνύιηα 

κνπ, θόκα δελ πνπδίζθα όηαλ πέξαζη ιύθνπο, [αξρ. ὑπνδέσ > κζλ. πνδέλσ]. 

πνπδνπλάξ(η), ην· πνδνλάξη, ην ζθέινο από ην ζπληξόθ(η) ή ην παληειόλη, [1 ** 

πνπδάξ(η), κε επίδξ. ηεο ι. δλάξ(η). 2. (Π.Κ.) ππνθ. ηεο αξρ. ι. πνδεώλ (= ηα άθξα 

ηνπ δέξκαηνο δώνπ, ηα πνδαξάθηα)]. 

πνπηάηα, ε· {-ηά-}, πξόρεηξν ζηέγαζηξν ρσξίο πιεπξηθή θάιπςε, ππόζηεγν, [αξρ. 

ὑπόγπηνο (= πξόρεηξνο) **(> πνπγηάηα) > πνπηάηα]. 

πνπξεηά, ε· 1. {-ξηά}, ε πόξηα ηεο απιήο ή ηνπ κπαμέ, θακσκέλε κε πιεθηά θιαδηά 

από ιπγαξηά  ή  κηιηάδ(η), αιιά  θαη κε  δηθηπσηό ζύξκα  πάλσ ζε ηειάξν,  ππνθ. ε 

πνπξνύδα, δεο αίλ. 22. …, [αξρ. πόξνο (= κέξνο από όπνπ πεξλά θάηη)]. 

πνπξηηό, ην· {-ηρηό}, αιηζίβα, ζηαρηόλεξν πνπ έπαηξλαλ από ηε διόζηαρη(ε), **  

[αξρ. πεξῶ (= δηαπεξλώ, δηέξρνκαη), δεο πεξῶ > αξρ. πνξζκόο]. 

πξνύθιηνπο, ν· απηόο πνπ ξπηηδώζεθε, πνπ ζαθνύιηαζε πξόσξα, [αξρ. πξὸ + αξρ. 

θιίσ (δεο θαη θιηδάσ, θιπδάσ = γίλνκαη πιαδαξόο)]. 

ξεκάηδκα, ην· ε καζηίηηδα, ε απνβνιή πύνπ αληί γηα γάια από ην ζηήζνο ζειάδνπ-

ζαο γπλαίθαο, [ῥήγλπκη > αξρ. ῥῆγκα (= άλνηγκα, απόζηεκα) > (ξεγκάηηζκα > ξε-

κάηηζκα) > ξεκάηδκα]. 

ξηκπαηεύνπ· ξ., ξηκπάηηβα, -ηηςα, ξάβσ γύξσ-γύξσ ηνλ πνδόγπξν, νπζ. ην ξηκπάηη-

κα, [αξρ. ῥέκβε > κηγλ. ῥέκβσ (=πεξηζηξέθνκαη)]. 

ξνύκθνπο, ν· κεγαιόζσκνο, εύξσζηνο, ξνύκθνπο πέηληνπο, [αξρ. ῥώκε (=επξσζηία) 

+ -θνπο]. 

ζαξίθ(η) 2, ην· ύθαζκα πνπ ηύιηγαλ νη Τνύξθνη ζην θέζη, [ειι. θαηζαξίθηνλ (= 

ζθνύθηα θαηζαξηθή) > κζλ. ζαξίθη]. 

ζέβαο, ην· ζεβαζκόο, πάεη ηνπ ζέβαο πνπ είρακη ζηα ρξόληα καο, [αξρ. ζέβαο]. 

ζηάιηαγθαο, ν· ζαιηγθάξη, πιεζ. νη ζηαιηαγθνί, ζηάιηαγθα κάιηαγθα βγάι’ ηα θεξαηά-

θηα ζνπ, (Ν.Π.γ΄ ηξ. 743.1), [αξρ. ζίαινλ > ζηαιηθόο > ζάιηαθαο > ζάιηαγθαο (> 

κζλ. ζαιίγθαο > ζαιηγθάξη)]. 

ζηβαίλνπ· ξ., ζέβηλα, ζέθθα/ζέβθα, κπαίλσ, εηζέξρνκαη, δεο πξκ. 250, πξ. ζέβηλη, ζη-

βαίληη, ζέβα, ζηβίηη, ζηβνύο, ζηβνύο ζη’ αρνύξ(η), [εἰο + βαίλσ > αξρ. εἰζβαίλσ, 

Γ.Κα. ζεβαίλσ]. 
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ζηνπιληάξ(η), ην· {-ληά-}, βξύζε ζηελ νπνία ην λεξό ηξέρεη από ζσιήλα ρσξίο θά-

λνπια, **[αξρ. ζσιήλ > κηγλ. ζσιελάξηνλ]. 

ζθάξ(η), ην· θνξδόλη από δέξκα πνπ ρξεζ. ζηα θακηζίθηα· ην θνξδόλη κε ην νπνίν 

έδελαλ ηα ηζηαξβνύιηα, πνπ έβγαηλε από ην ίδην ην δέξκα, αιι. ε ληδηνύζθα, [αξρ. 

ζθάξηθνο, δεο ζθαξηά]. 

ζθαξηά, ε· {-ηά}, ην επηθαλεηαθό ζθίζηκν ηνπ δέξκαηνο κε θέξαην ή αηρκεξό αληη-

θείκελν, [αξρ. ζθάξηθνο (= κπηεξό όξγαλν γξαθήο ή ζρεδίνπ)]. 

ζθόβνπ· ξ., έζθνπβα, έζθνπςα, ζθόθθα/ζθόθηθα, εκπνδίδσ, εκπνδίδσ από κέζα, έ- 

ζθνπςη ηελ πξνπμηληά = έβαιε δηαβάικαηα θαη ράιαζε ην ζπλνηθέζην, κ’ έζθνπςη 

παλ ζηνπ πνπδάξ(η) = κε εκπόδηζε ηελ ώξα πνπ παηνύζα ην πόδη κνπ (γηα ην παη-

ρλίδη), **[1. αξρ. ζθώπησ (=πεξηπαίδσ), θαηά ην θόπησ > θόβσ, 2. αξρ. εἰο + αξρ. 

θόπησ > ζ’ + θόβνπ > ζθόβνπ, θαηά ην πξὸο + θόπησ > πξνζθόπησ]. 

ζθνπθνύληα, ηα· ηα ηεξιίθηα, … ηα ζθνπθνύληα παξδαιά, (Ν.Π.γ΄ ηξ. 725.0), [αξρ. 

ζθύθνο (= θιηηδάλη, πνηεξάθη), ζθπθίνλ (= ην θξαλίν)]. 

ζθύκκα, ην· ζθύςηκν, πξνζθύλεκα, ππόθιηζε, ζην βαζηιηά πεγαίλεη ζθύκκα έθακλη, 

(Ν.Π.γ΄ ηξ. 288.1), [αξρ. θύπησ > κζλ. ζθύπησ]. 

ζκνύρξηα, ε· {ζκνύ-ρξηα}, κνύρξα, ζνύξνππν, δεο δ.δ. 1 ζηρ. 20, αιι. ε ζκνύρξα, 

[αξρ. κνξπρόο (= ακπδξόο) > κνπρξόο > κνύρξα **> ζηε κνύρξα > ζ’ κνύρξα > 

ζκνύρξα > ζκνύρξηα]. 

ζνπ· θσλή ζε ζθύιν γηα λα ρπκήμεη, (Νηγξ.), [αξρ. ζεύσ > πξ. ζνῦ (=όξκα)]. 

ζνππώ· ξ., ζνππνύζα, ζώπαζα, ζησπώ, ζσπαίλσ, [αξρ. δσξ. ζσπάσ]. 

ζνύζαια, ηα· ζθνππίδηα, νη θινύδεο από ηα ζππξηά ηνπ ζηαξηνύ πνπ ρώξηδαλ κε ηνλ 

αέξα ζην ληξηκόληαζκα ή ζην απνπιίρληζκα, κε θίλεζε πξνο ηα πάλσ, θαη πεξηεί-

ραλ κηθξά θνκκάηηα από ην ζηέιερνο ηνπ ζηαρπνύ ρσξίο ζππξηά, **[αξρ. ζεύσ (= 

ξίρλσ, ηηλάδσ) > ζνῦο (= θίλεζε, νξκή πξνο ηα πάλσ) + -αια, δεο θόηζαια]. 

ζνπηηκλνηάδνπ· ξ., ζνπηίκλνηαδα, -ζα, ζνπηηκλνηάζ(ε)θα, παξνκνηάδσ, η’ ζνπηί-

κλνηαζα κη η’ Βαΐηζα, **[1. ζπκθ. ησλ ι. αξρ. ἴζνο + άξζξα ηὸλ / ηὴλ + κλνηάδνπ, 

2. …, 3. αξρ. ἴζνο + αξρ. ηῆ + κλνηάδνπ, ην αξρ. νκεξηθό ηῆ πξνζδηνξίδεη αθξηβέ-

ζηεξα ην ξ. πνπ αθνινπζεί, π.ρ. ηῆ, πίε νἶλνλ].  

ζνπρηά, ε· δηράια κεγαιύηεξε από ηε βαζηαγαξηά, δηραισηό θαηαθόξπθν δνθάξη, 

πνπ ζηήξηδε πξόρεηξεο θαηαζθεπέο, [αξρ. εἰζέρσ > κηγλ. εἰζνρὴ (> **πηζαλώο εη-

ζνπρηά)  > ε ζνπρηά]. 

ζ’-ζ’· ήρνο κε ηνλ νπνίν δηαηάδνπλ ηα ζθπιηά λα ρπκήμνπλ, [αξρ. ζεύσ > πξ. ζνῦ (= 

όξκα) > ζ’-ζ’, κε επαλάιεςε θαη απνβνιή ηνπ θσλήεληνο]. 

ζηάβα, ε· πνιινί ζσξνί ζρήκαηνο ζηαπξνύ από δεκάηηα ζηηεξώλ, πνπ ν θαζέλαο, 

έκπαηλε δίπια ζηνλ άιιν ζην ρσξάθη, απνηεινύζαλ η’ο ζηάβηο, ελώ νη ζεκνπληέο 

ήηαλ θπθιηθνί ζσξνί πνπ ζηήλνληαλ ζηα αιώληα, **[αξρ. ἵζηεκη, από ην ζέκα 

ΣΤΑ, ζηακαηώ, ζηαπξόο θιπ. θαη επίδξαζε ηεο ι. ζηνίβα]. 

ζηαβάξ(η), ην· ην καθξύ μύιν ζηνλ αξακπά δίπια ζην νπνίν δεύνληαλ ηα βόδηα, ην 

μύιν ζην αιέηξη ησλ βνδηώλ πνπ έλσλε ηνπ δ(π)γό κη ηνπ γλη θη η’λ αιηηξόρεηξ(ε), 

αιι. ην αξίζ(η)· ήηαλ θαη ην αληίζηνηρν ηκήκα ζην ζηδεξέλην αιέηξη, [αξρ. 

ἱζηνβνεὺο > κζλ. ζηαβάξηνλ]. 

ζηαιαρίδα, ε· βάζαλν, Νηγξ., [ζηαιάσ > αξρ. ζηαιάζζσ (= ζηαιάδσ, αθήλσ λα 

ζηάμεη δάθξπ)]. 
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ζηξαπή· ρξεζ. σο επίξξ., πνιύ μηλόο, ζηε Νηγξ. ζηξαπίηζ(η), μηληά ζηξαπή η’λ έθαληο 

η’ ζαιάηα, ε ρξήζε ηεο ι. είλαη κηθ. όπσο ε ι. θσηηά ζηε θξ. θνπηηέο βγάδνπλ ηα 

κάηηα η’, [αξρ. ἀζηξαπή]. 

ζηξάηα, ε· δξόκνο, κηα κεηάβαζε κε ηελ επηζηξνθή, έλα δξνκνιόγην κεηαθνξάο, ηα 

πξώηα βήκαηα ηνπ κσξνύ, ε πνξεία πνπ αθνινπζνύλ ηα κπξκήγθηα γηα ηε θσιηά 

ηνπο, ηξεηο ζηξάηηο ληξό ζέι(εη), άιιν όλ. γηα ηε κπιίδλα, **[ζηξαηηὰ > αξρ. ζηξα-

ηηώηεο > κζλ. ζηξάηα]. 

ζηξέρνπ· ξ., έζηξηρα, έζηξημα, ζηέξγσ, ζηξέγσ, ζπκθσλώ, απνδέρνκαη ηνπο όξνπο 

κηαο ζπκθσλίαο, [αξρ. ζηέξγσ > κζλ. ζηξέγσ]. 

Σηξίγθα, ε· ηνπσλύκην ηεο Νηγξίηαο ζην βνπλό, [αξρ. ζηξὶμ (= λπρηνθόξαθαο) > 

αηη. ζηξίγγα]. 

ζπκπηιηληίδνπ· ξ., ζπκπηιέληδα, ζπκπηιέληζα, βάδσ θάηη ζην κπαιό κνπ, πξνβιέπσ, 

[αξρ. ζπκπηιέσ (= ζπκπηέδσ, π.ρ. ην καιιί γηα πίιεκα, δεο πῖινο) > κηγλ. ζπκπί-

ιεζα > ζπκπηιέληζα]. 

ζπληξόθ(η), ην· καθξύ πθαληό άζπξν ζώβξαθν γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο, κάζη, Ρε-

λνύδα κ’, ηα παληά θαη όια ηα ζπληξόθηα, (Ν.Π.γ΄ ηξ. 314.0), [αξρ. ζύληξνθνο]. 

ζθάιαθαο, ν· ηπθινπόληηθαο, πιεζ. ζθαιαθνί, [αξρ. ἀζπάιαμ > γελ. ἀζπάιαθνο]. 

ζθίγγνπο, ν· ην παηρλ. θιείλνπο ζηε Νηγξ., [αξρ. ζθίγγσ]. 

ηέιηα, ηα· 1. ζύξκαηα, μαιθέο. Οη αξραίνη δελ κπνξνύζαλ λα αζθήζνπλ εθειθπζκό 

θαη δελ κπνξνύζαλ λα θάλνπλ θπιηλδξηθά ζύξκαηα. Έθαλαλ ιεπηά ειάζκαηα κε 

καιαθά κέηαιια, ρξπζό, αζήκη, θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ςαιίδηδαλ ζε ιεπηέο ηαηλίεο, 

ηηο νπoίεο πνιιέο θνξέο ηηο έζηξηβαλ δίλνληάο ηηο θπιηλδξηθό ζρήκα. Ήηαλ ηα αξ-

ραηόηεξα ζύξκαηα, ηα ηέιεηα, (Κ.Σ.). …, [αξρ. ηέιεηα (=ηειεζηηθά, γακήιηα, δεο 

μαιθέο) > ηέιηα]. 2. ην ηέινο, ζηα ηέιηα ηνπ κήλα, [αξρ. ηέινο]. 

ηέηα, ε· ζεία, γηα ηα παηδηά ε θάζε ειηθησκέλε γπλαίθα, δεο θαη ηάηαο, [αξρ. ηέηηα, 

πξνζθώλεζε ζε γεξνληόηεξν, Όκεξνο Γ. 412, ηέηηα, ζησπῇ ἧζν]. 

ηδίδ(η), ην· νκαδ. παηρλ. κε δπλαηά ρηππήκαηα ηεο παιάκεο ελόο παίρηε πάλσ ζηελ 

παιάκε απηνύ πνπ ζηξώλ(εη)· ν αξρ. θόιιαβνο ή ην θνιιαβίδεηλ· … **[αξρ. ζίδσ 

(= παξάγσ ήρν πνπ απνδίδεηαη κε ην ζ) > ηζίδσ > ηζίδεη > ηδίδεη, κε  ζ > η θαη η > 

ηδ, δεο ηδηλάνπ]. 

ηδίξνπο, ν· ηπξόγαιν, ην πγξό πνπ απνρσξίδεηαη από ην ηπξί θαηά ηελ ηπξνπνίεζε 

ηνπ γάιαηνο, [Λ.Αλ. αξρ. θίξξνο > κζλ. ηζίξξνο (=νξόο), **κε  ηζ > ηδ]. 

ηξάβια, ε· Πνξηνπιάθε ε νιηζζεξή, θ. γιπζηξίδα, αληξάθια, είδνο ρνξηαξηθνύ, 

πνπ άκα ηνπ ηξσλ ηα πξόβαηα θαηηβάδνπλ κπόι(η)θνπ γάια, [αξρ. ηξὶο + αξρ. 

ἄβινο(= θαξδάξα) > ηξάβια, δεο ν ηξάβινο (Πεληάπνιε), ε ηξηάβια (Γεκεηξίηζη), 

ζε ει. κεη. ρόξην πνπ γεκίδεη ηξηπιά θαξδάξηα]. 

ηξηώξ(η), ην· κεραλή γηα ηξηπιό θαζάξηζκα ησλ ζηηεξώλ, από ηελ νπνία παίξλνπλ 

ρσξηζηά ηα θόηζαια, ηα ζπαζκέλα ζππξηά θαη ηνλ θαζαξό ζπόξν, ν ρεηξηζηήο ηνπ 

ηξηνπξηδήο, **[αξρ. ηξὶο + αξρ. ὤξε (=θξνληίδα, κέξηκλα) (> ηξηώξε > ηξηώξη)]. 

ηξηώηα, ε· παηρλ. γηα θνξίηζηα, πνπ παηδόηαλ ζε ζρεδηάζκαηα πάλσ ζην ρώκα, από 

εθαπηόκελα νξζνγώληα ή κε ζρήκα ζπείξαο· σο ζηόρν είρε ηε κεηαθίλεζε κηαο 

κάδαο κε θνπηζό θαη γηα ηελ θάζε πξνώζεζή ηεο επηηξέπνληαλ ηξία πεδήκαηα ρσ-

ξίο πάηεκα γξακκήο· ήηαλ κηα κνξθή ηνπ αξραίνπ παηρλ. ἀζθσιηαζκόο· …, [αξρ. 
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ηξὶο + αξρ. ὠζῶ, κε ζ > η, όπσο ζηε ι. αιόξηνπο]. 

ηξνπρνύλ(η), ην· ην πξντόλ ηεο άιεζεο ζεζακηνύ, πξηλ από ηελ παξαιαβή ηνπ ζακό-

ιαδνπ, ην ηαρίλη, ζηε Νηγξ. ηξηρνύλ(η), [1. **αξρ. ηξνραιὸο (= απηόο πνπ ηξέρεη, 

πνπ ξέεη) + -νύλ(η), 2. (Π.Κ.), ηνπξ. tahın (< όςηκν κζλ. ε ηαρή, Κύπξνο, Λ.Αλ.) > 

ηαρνύλ’ (Μειέληθν) > ηαξρνύλ’ (αλάπηπμε ηνπ ξ) > ηνπξρνύλ > ηξνπρνύλ’]. 

ηζηνπθάλ(η), ην· ηζνπθάλη, ζθπξί γηα αθόληζκα κεγάισλ θνπηηθώλ εξγαιείσλ, όπσο 

γλη, θνπζζά, ζθαιηζηήξ(η) θιπ., [αξρ. ηπθάλε (= θόπαλνο, μύιηλν ζθπξί), κε η > ηζ 

θαη π > νπ]. 

ηζηθηζήο, o· ν γεσξγόο πνπ νξγώλεη μέλα ρσξάθηα κε ακνηβή, αιι. ηζηθηδήο, [αξρ. 

δεύγλπκη > δεπθηζήο, (Κ.Σ.) > ηνπξ. çiftçi(= αγξόηεο, δεπγνιάηεο)]. 

θηγγνπινπγάνπ, -ώ· ξ., θηγγνπινπγνύζα/-ινπνύζα, -ιόγ(ε)ζα/-ιόεζα, δέρνκαη άπιε-

ην θσο, ηη θνπβάζη κπξε πηδί κ’, όμνπ θηγγνπινπγάεη ηόπνπο, δεο δηαθνξά από ην ξ. 

θηγγνπβνπιώ, [αξρ. θέγγνο + αξρ. ιέγσ (=ζπιιέγσ)]. 

θιαζηηξό, ην· μύιν κε αλάγιπθε ζθξαγίδα, γηα ηηο ιεηηνπξγηέο θαη ηα θιηθνύδηα, [1. 

(Π.Κ.) αξρ. ζθξαγίδσ > κζλ. ζθξαγηζηεξόλ > θξατζηεξό > θιαζηηξό, κε π > θ θαη 

ξ-ξ > ξ-ι. 2.**αξρ. πιάζζσ > κζλ. πιαζηήξηνλ, κε π > θ]. 

θιαρηό, ην· ην παζηό ρνηξηλό θξέαο, θπξίσο ην ιίπνο πνπ έβγαηλε από ηελ πιάηε 

ηνπ δώνπ, [αξρ. θπιάζζσ > κηγλ. θπιαθηὸλ (= ην θπιαζζόκελν) > θπιαρηό]. 

θιέηζ(η), ην· θινύδα από θαξπνύο ή από θισλάξηα δέληξσλ, θνπξεί παπνύηζηα α-

πνύ βαιάλη θιέηζη, δεο δεκ. ηξ. 16 α΄. 3, θιέηζ(η) απνύ δνπξάθλνπ, πξνζθ. ε θιέ-

ηζα, [αξρ. θιέσ (=είκαη γεκάηνο), από όπνπ νη ι. θινηόο, θινύδα]. 

θνπθάι(η), ην· ζθνύπα, ην θ. Sorgum scoparium, είδνο ζόξγνπ, από ην νπνίν έθα-

λαλ ηηο ζθνύπεο γηα ην εζσηεξηθό ησλ ζπηηηώλ, ελώ κε ηα καπξνπθόθαια, ηα α-

ζπξνπθόθαια θαη ηα ζηαπξνπθόθαια ζθνύπηδαλ ηηο απιέο, [αξρ. θηινθαιῶ > θηιν-

θάιηνλ > κζλ. θινθάιη]. 

θξίμ(ε), ε· θξίθε, ηξόκαγκα, θνβία, πήξα θξίμ(ε) η’ λύρηα· …, [θξίζζσ > θξὶμ ( > 

αξρ. θξίθε)]. 

θπιιίδηα, ηα· νη λένη βιαζηνί ηνπ θαπλνύ πνπ βγαίλνπλ ζηα κάηηα ηεο παιηάο ξίδαο 

πξνο ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνύ, όηαλ έρνπλ καδεπηεί ζρεδόλ όια ηα θύιια από ηε 

ξίδα, [1. **αξρ. θύιινλ > θπιιίδσ (=αθαηξώ ηα θύιια), 2. …]. 

ραιεύνπ· ξ., ράιηβα, ράιηςα, δεηώ, ηη ραιεύ(εη)ο/ραιέβο πάιη δσ καξή; [αξρ. δσξ. 

νπζ. ραιὴ (= ρειή, παιάκε) > ραιεύσ (= κε αξρηθή ζεκαζία αλνίγσ ηελ παιάκε λα 

δεηήζσ θάηη)]. 

ραιηπώλνπ· ξ., ραιίπνπλα, -νπζα, -ώζθα, ρακειώλσ ηελ έληαζε, ραιίπνπζη πόλνπο, 

= έγηλε κηθξόηεξε ε έληαζε ηνπ πόλνπ, ραιίπνπζα η’ ιάκπα = ρακήισζα ηε θιόγα 

ηεο ιάκπαο ηόζν, ώζηε κόιηο λα θαίεη, [1. **αξρ. ραιεπῶο (=κεηά δπζθνιίαο, κό-

ιηο) +  -ώλσ. 2. Φ.Τ., 6γ΄, ζ. 414, 415]. 

ραλνύηηο, νη· μερεηισκέλα παπνύηζηα, [αξρ. ράζθσ > κηγλ. ραίλσ > κέιι. 

ραλνῦκαη]. 

ράπ(η), ην· ράπη, ην ηειεπηαίν κε θεξδηζκέλν θέξκα ζην ηξππνύδ(η), πνπ έπαηξλε ρσ-

ξίο ξίμηκν ν επόκελνο παίρηεο, [1. **αξρ. θάπησ (=ηξώγσ γξήγνξα) > κζλ. ρά-

πησ, 2. …]. 

ραξώ· ραξίδσ, ξ. ηύπνο γλσζηόο κόλν ζηα δεκ. ηξ., δε ζη ηα πνπιώ, ιηβέληε κ’, δε ζη 
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ηα ραξώ, (Ν.Π.γ΄ ηξ. 643.1), [αξρ. ραξίδνκαη > ραξίδσ]. 

ραζκνύλ(η), ην· όξνο ηεο μύιεπζεο· όηαλ έλα μύιν θνβόηαλ κε δπν αληηθξηζηέο ηζε-

θνπξηέο, ζην έλα θνκκάηη ζρεκαηηδόηαλ κηα κνξθή ζθήλαο, ην ρηέλ(η), ελώ ζην άι-

ιν κηα αληίζηνηρε εζνρή, ην ραζκνύλ(η), **[ραίλσ (= αλνίγσ πνιύ) > αξρ. ράζκα + 

-νύλ(η)]. 

ραραιάο, ν· γεσξγηθό εξγαιείν παξόκνην κε ηε δηράια, κόλν πνπ έρεη, αληί γηα δύν, 

ηέζζεξα ή πεξηζζόηεξα ζθέιε, δεο πξκ. 235, [αξρ. ραιὴ (=ρειή) κε αλαδίπισζε 

ηνπ ρα > ραράια > ππνθ. κζλ. ραράιηλ > ραράιη (= ζθέινο) **> ραραιάο (=απηόο 

πνπ έρεη ζθέιε)]. 

ριηάξ(η), ην· {-ηά-}, θνπηάιη, ρνπιηάξη, θακσκέλν παιηόηεξα από μύιν, δεο πξκ. 

399, ππνθ. ην ριηαξνύδ(η), [θόρινο > αξρ. θνριηάξηνλ > ρνπριηάξη > ρνπιηάξη]. 

ριηώλνπ· ξ., νη αξ. ρξ. ζρεκ. πεξηθξ. ριηαίλσ, ζεξκαίλσ θάηη κέρξη λα γίλεη ριηαξό, 

ην ’θαλα ριην ηνπ ληξό, [ριίσ (=είκαη/ γίλνκαη ριηαξόο) > αξρ. ριηαίλσ]. 

ρξπζαιθέο, νη· νη πνιύ ζηελέο ηαηλίεο κε αζεκί ή ρξπζαθί ρξώκα γηα ην ζηόιηζκα 

ηεο λύθεο, νη μαιθέο ή ηα ηέιηα, [αξρ. ρξπζὸο + αξρ. ἀιθεῖλ/ ἀιθάλσ]. 

ςέιηνπ, ην· ςέιηνλ, ην ζίδεξν ηνπ ραιηλνύ πνπ είλαη θάησ από ην ρείινο ηνπ δώνπ, 

γηα λα ζθίγγεη ηα ζαγόληα ηνπ, [αξρ. ςέιηνλ (= βξαρηόιη, θξίθνο)]. 

ςνπξνύθηα, ηα· θαγεηό, πνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζρεκαηίδνληαλ 

κε ηξίςηκν κηθξά θνκκάηηα δπκάξη, ηα νπνία έβξαδαλ ζηε ζπλέρεηα κε ιάδη θαη 

λεξό. …, [αξρ. ςώσ (=ηξίβσ) > ςσξὸο **> ςνπξνύθηα]. 

 

 

 


