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ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ 
 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

για τη β΄ ηλεκτρονική έκδοση 

 

Η συγκινητική υποδοχή που επεφύλαξαν οι συµπατριώτες µου, οι Βισάλτες και 

οι Σερραίοι, στην α΄ έκδοση του βιβλίου µου Τα Τερπνιώτικα και τα Νιγριτινά, το 

ενδιαφέρον που έδειξαν όσοι ειδικοί έτυχε να δουν το βιβλίο, αλλά και οι κριτικές 

που γράφτηκαν ή ακούστηκαν αµέσως µετά την κυκλοφορία του, µου έδωσαν τη 

δύναµη και το κουράγιο να συνεχίσω την καταγραφή του γλωσσικού µας ιδιώµατος.  

Το υλικό που συγκεντρώθηκε θα µπορούσε βέβαια να εκδοθεί ως συµπλήρωµα 

της α΄ έκδοσης. Όµως οι προτάσεις ειδικών για εµπλουτισµό του βιβλίου µε περισ-

σότερα παραδείγµατα και το συσχετισµό των ληµµάτων µε τα δείγµατα γλώσσας, 

καθώς και οι διαπιστώσεις για τις αβλεψίες και τα λάθη, τυπογραφικά ή άλλα, της 

α΄ έκδοσης, µε οδήγησαν στην απόφαση να προχωρήσω στη β΄ έκδοση. 

Με δεδοµένο όµως ότι και άλλες εργασίες µου εκκρεµούν για πρώτη έκδοση, 

γίνεται φανερό ότι η επανέκδοση του λεξικού φαντάζει ως ανέφικτη. Προκειµένου 

λοιπόν να βρίσκεται η εργασία αυτή κλεισµένη στον υπολογιστή µου αποφάσισα να 

την αναρτήσω στο διαδίκτυο, ως προσφορά στους συντοπίτες µου, αλλά και σ’ 

όποιον άλλον ενδιαφέρεται για τα γλωσσικά ιδιώµατα της Ελληνικής γλώσσας. 

Θέλω να ελπίζω ότι δίνω στους αναγνώστες ένα πληρέστερο και καλύτερο 

βιβλίο για το γλωσσικό ιδίωµα του τόπου µας. 

 

 

Νίκος Λ. Πασχαλούδης 

Σέρρες  ∆εκέµβριος 2012 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

της α΄ έκδοσης 

 

Την Ιλιάδα του Οµήρου και την Οδύσσεια και τις επιγραφές της αρχαίας δωρικής 

διαλέκτου σε διάφορα ανασκαφικά ευρήµατα µας θυµίζει η ελληνική γλώσσα της 

Τερπνής και της Νιγρίτας, όταν την παρακολουθούµε µέσα από το πλούσιο και α-

κριβολόγο αυτό Λεξικό του συγχωριανού µου και συµµαθητού µου Νίκου Πασχα-

λούδη·του φυσικού, που σ’ αυτό το Λεξικό, που συνέταξε, λειτουργεί  σαν ένας πε-

πειραµένος φιλόλογος. 

Η γλώσσα είναι το κυριώτερο στοιχείο της εθνικής ταυτότητας ενός λαού. Το αίµα 

δεν φαίνεται, δεν ελέγχεται, διασκορπίζεται µε τις επιγαµίες, και είναι πολλές φορές 

κοινό σε πολλούς ανθρώπους των πιο διαφορετικών εθνοτήτων. Το ίδιο συµβαίνει 

και µε την εµφανή φυσιογνωµία και µε άλλα βιολογικά χαρακτηριστικά. Το θρή-

σκευµα αλλάζει. Το εθνικό φρόνηµα αλλάζει πολύ εύκολα και συχνά. Ο γεωγραφι-

κός χώρος αυξοµοιώνεται ή µπορεί ν’ αλλάξει τελείως, όπως συνέβη µε τους Μι-

κρασιάτες. Τη συνέχεια ενός λαού και την πραγµατική του ταυτότητα τη δηλώνει 

κυρίως η γλώσσα του. Προκειµένου δε για την ελληνική γλώσσα µε την πανάρχαιη 

καταγραφή (από τον 15ο π.Χ. αιώνα στις αχαιικές πινακίδες της Κνωσού και της 

Πύλου), προκειµένου ακριβέστερα για τα τοπικά της ιδιώµατα, εκτός από το πά-

γκοινο και πανελλήνιο στοιχείο της, που κυµαίνεται γύρω στο 90% του λεξικού θη-

σαυρού της, την αδιάκοπη και διαχρονική της συνέχεια κατ’ εξοχήν την δηλώνουν 

οι ιδιαίτερες κατά τόπους αρχαίες επιβιώσεις λέξεων και φωνητικών στοιχείων µέσα 

στα ιδιώµατα αυτά. 

Στο γλωσσικό ιδίωµα της Τερπνής και της Νιγρίτας ανευρίσκονται όχι µόνο γνω-

στές και θησαυρισµένες στα λεξικά της αρχαίας ελληνικής, αλλ’ ακόµη και τελείως 

αθησαύριστες και άγνωστες, αδιαφιλονείκητες όµως, αρχαίες ελληνικές λέξεις και 

µάλιστα και ιδιωµατικές µακεδονικές δωρικές. ∆ιότι η αρχαία µακεδονική  γλώσσα 

ήταν ένα από τα ιδιώµατα της δωρικής διαλέκτου. Τέτοια λέξη, για παράδειγµα, εί-

ναι το δωρικό επίθετο �σαµόραστος [� + σ�µα (=σήµα) + αστ�ς (=πληττόµε-

νος)], που σηµαίνει  «αυτός που τον χτυπάς απ’ έξω, αλλ’ αυτός από µέσα δεν δίνει 

κανένα σήµα της παρουσίας του ή της ταυτότητάς του». Η λέξη λεγόταν προφανώς 

πρώτα για το άδειο σπίτι, που µάταια χτυπάς την πόρτα, και για το αγγείο το γεµι-

σµένο µε απροσδόκητο υλικό, ώστε από τον ήχο του χτυπήµατός του να µην µπο-

ρείς να το µαντέψεις·  έπειτα από τα όψιµα βυζαντινά µάλλον χρόνια µέχρι και τα 
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χρόνια µας στην Τερπνή λέγεται για το εκφυλισµένο και ατροφικό καρπούζι, που ο 

ήχος του στο χτύπηµα µε το δάκτυλο δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτό που προσδοκάς ή 

µαντεύεις για την ωριµότητά του, και µεταφορικώς για τον χτικιάρη και τον αρρω-

στιάρη άνθρωπο. Η λέξη αυτή, η άφθαρτη γραµµατικώς και φωνητικώς, σαν τη λέ-

ξη θάλασσα να πούµε, δεν διασώθηκε σε κανένα κείµενο ή λεξικό, αρχαίο ή νεότε-

ρο· διασώζονται µόνο τα συνθετικά της. Ολόκληρη διασώθηκε µόνο στη γλώσσα 

της Τερπνής και της Νιγρίτας, δυο οικισµών κοντά στην αρχαία κοίτη του Στρυµό-

να, και θησαυρίζεται, όπως και άλλες, για πρώτη φορά σ’ αυτό το Λεξικό. Θησαυρί-

ζεται δε σ’ αυτό και πλήθος άλλων τέτοιων λέξεων, οµηρικών, προκλασσικών, 

κλασσικών, ελληνιστικών, ελληνορρωµαϊκών και βυζαντινών ελληνικών, όπως �νι-

γρώνω, βάζω-βάξις, ζηλόσταχτη, κούτουλος, κρατούνα, λιβάδα(=απόσταγµα), 

ο"ια, παρασταλιάζω, στάβα, τέλεια, τσιφτσ'ς, χασµούνι, ψουρούκια, καθώς 

και πάρα πολλές άλλες· τόσο πολλές και τόσο αρχαίες που προκαλούν κατάπληξη. 

Η ακρίβεια, η πληρότητα, η σαφήνεια, η επιστηµονική µέθοδος του λεξικογράφου, 

η ταξινόµηση και τεχνολόγηση της ύλης, το υλικό από τα δείγµατα της γλώσσας, 

και η εµπεριστατωµένη εισαγωγή του Λεξικού, είναι όλα των πιο υψηλών επιστηµο-

νικών προδιαγραφών και αξιώσεων. Το Λεξικό είναι συνάµα νοσταλγική περιδιάβα-

ση και αναπόληση για τον Τερπνιώτη και τον Νιγριτινό αλλά και βαθειά ικανοποίη-

ση για τον πιο απαιτητικό ειδικό επιστήµονα, αφού το ενδιαφέρον του είναι γενικό-

τερο. Θησαύρισµα για την Τερπνή και τη Νιγρίτα, αλλά και πολύτιµο απόκτηµα για 

την επιστήµη· τη γλωσσολογία, τη φιλολογία, τη λαογραφία, την ιστορία, την εθνο-

λογία. 

Ως Τερπνιώτης και ως ειδικός επιστήµων αισθάνοµαι υπερήφανος για το συγχω-

ριανό µου και συµµαθητή µου, τον φυσικό Νίκο Πασχαλούδη και για το Λεξικό του 

αυτό που έχω την τιµή να προλογίζω. 

 

∆ρ Κωνσταντίνος Σιαµάκης 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

για την α΄ έκδοση 
 

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε κυρίως για τους Τερπνιώτες και τους Νιγριτινούς. Για 
να φέρει στη µνήµη τους τη γλώσσα τους, όπως την άκουσαν στο  σπίτι από γιαγιά-
δες και µανάδες, όπως τη µίλησαν µε παππούδες και πατεράδες στα καπνοχώραφα 
και στο βουνό, για να τους θυµίσει τα παιχνίδια και τους καβγάδες τους στις αυλές 
και στα σοκάκια. Γράφτηκε όµως και για τα παιδιά τους, τα παιδιά µας, για να δουν 
κι αυτά µέσα από ποιο γλωσσικό λαβύρινθο διασώθηκε η γλώσσα των γονιών τους, 
η δική τους γλώσσα. Γράφτηκε ακόµη για τους Βισάλτες και τους Σερραίους, που 
το ιδίωµά τους µοιάζει µε το δικό µας, αλλά και για όσους θα ήθελαν να δουν κατα-
γραµµένο ένα ακόµη γλωσσικό ιδίωµα της ελληνικής γλώσσας. 
Στο ξεκίνηµα είχα ως στόχο να καλύψω µόνο το γλωσσικό ιδίωµα της Τερπνής. 

Υπολόγιζα ότι θα κατέγραφα µόνο τις προσωπικές µνήµες. Γρήγορα όµως διαπί-
στωσα ότι η καταφυγή στη συνδροµή συγγενών και φίλων από την Τερπνή και τη 
Νιγρίτα ήταν παραπάνω από απαραίτητη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε το ότι 
τα Νιγριτινά διαφέρουν από τα Τερπνιώτικα µόνο στη χρήση κάποιων ελάχιστων 
λέξεων, µε οδήγησε στον προσανατολισµό να καλύψω και το γλωσσικό ιδίωµα της 
Νιγρίτας. Επειδή όµως τα Τερπνιώτικα τα µίλησα ο ίδιος, πιθανώς το λεξιλόγιο που 
καταγράφηκε να είναι πληρέστερο για την Τερπνή απ’ ό,τι για τη Νιγρίτα. Βέβαια, 
το βιβλίο θα ήταν πιο ολοκληρωµένο αν περιείχε πληροφορίες και για τα γλωσσικά 
ιδιώµατα όλων των ντόπιων Βισαλτών, όµως αυτό προς το παρόν δεν είναι εφικτό. 
Ο γλωσσικός πλούτος που καταγράφηκε αναφέρεται στη γλώσσα των Τερπνιω-

τών και των Νιγριτινών που γεννήθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα και των παιδιών 
τους, αυτών δηλαδή που πρόλαβαν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής πριν οι µηχανές 
και ο ηλεκτρισµός αλλάξουν τα πάντα. Αυτών που γεννήθηκαν όταν επικρατούσε η 
αντίληψη ότι σωστά ελληνικά είναι µόνο όσα διδάσκονταν στο σχολείο, τότε που 
εξοβελίστηκαν, ως χωριάτικες, λέξεις ελληνικές που διατηρήθηκαν για αιώνες στη 
γλώσσα του τόπου µας, αλλά δεν είχαν την τύχη να καταγραφούν στα σύγχρονα λε-
ξικά της κοινής ελληνικής γλώσσας. 
Έχοντας σπουδάσει φυσικός, δε θέλω να εµφανιστώ µε αυτό το βιβλίο ως συντα-

ξιούχος που ασχολείται έστω και ερασιτεχνικά µε θέµατα γλωσσολογικού ενδιαφέ-
ροντος. Μόνη µου φιλοδοξία είναι να καταγράψω τη γλώσσα του τόπου µου και να 
συµβάλω όσο µπορώ ώστε ο µύθος για τις λεγόµενες χωριάτικες λέξεις να πάρει τις 
σωστές του διαστάσεις.  
Για τις παραλείψεις στην καταγραφή του υλικού ή στην απόδοση των νοηµάτων 

στην κοινή γλώσσα, καθώς και για τα ενδεχόµενα λάθη µου στις αναφορές για την 
προέλευση των λέξεων, ζητώ την κατανόηση των αναγνωστών. Ιδιαίτερα ζητώ από 
τους συµπατριώτες µου να µου στείλουν τις παρατηρήσεις τους. Θα συµβάλουν έτσι 
στη συµπληρωµατική καταγραφή της γλώσσας του τόπου µας. 
Πάνω από όλα όµως  ζητώ την επιείκεια των ειδικών για το τόλµηµά µου. 

 
Σέρρες, Φεβρουάριος 2000 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
Για τη συλλογή και την καταγραφή του υλικού αυτού του βιβλίου, αλλά και για 

την ετοιµασία του µέχρι το τυπογραφείο, χρειάστηκε πολλή δουλειά για την πρώτη 
αλλά και για τη δεύτερη έκδοση. Προ παντός όµως χρειάστηκε η βοήθεια πολλών 
ανθρώπων. Γι’ αυτό θέλω από τη θέση αυτή να τους ευχαριστήσω και να τιµήσω τη 
µνήµη όσων δε βρίσκονται πλέον ανάµεσά µας. 

Ευχαριστώ, πριν από όλους, τη σύζυγό µου, τη Φωτεινή Μπιζιάνου. Η βοήθειά 
της στο ψάξιµο για το υλικό, οι παρατηρήσεις της για τις νοηµατικές αποχρώσεις 
του και γενικά η συµπαράστασή της σε όλη την προσπάθεια ήταν για µένα κινητή-
ρια δύναµη. Ήταν η δύναµη που κράτησε σταθερούς τους ρυθµούς της δουλειάς 
µου, το ενδιαφέρον µου αδιάπτωτο και προπάντων που συντήρησε σταθερή την κα-
τεύθυνση προς το τέλος. Της οφείλω την ολοκλήρωση του βιβλίου και γι’ αυτό τις 
θερµότατες δηµόσιες ευχαριστίες µου. 

Οι βασικοί συντελεστές στην καταγραφή του γλωσσικού ιδιώµατος της Τερπνής 
και της Νιγρίτας είναι οι συνεργάτες, άνδρες και γυναίκες, που µου διέθεσαν τον 
πολύτιµο χρόνο τους ή τα φυλαγµένα χειρόγραφά τους, κυρίως όµως εκδήλωσαν 
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για την προσπάθειά µου. 

Για την πρώτη έκδοση ονοµαστικά είναι·               
Ο ∆ηµητρός Π. Σταµούλης και η σύζυγός του Θεοδώρα, που µου διέθεσαν πά-

µπολλες ώρες. Ήταν πολύτιµη η βοήθειά τους στην αναζήτηση και προπαντός στον 
έλεγχο του υλικού που συγκεντρώθηκε. 

Ο Κωνσταντίνος Σ. Μπάγκαλας και η σύζυγός του Φωτεινή. Συνέβαλαν στην 
αναζήτηση και στον έλεγχο µεγάλου µέρους από το υλικό του βιβλίου. 

Ο διδάκτορας Κωνσταντίνος Σιαµάκης (Κ.Σ.). Πρόσφερε πλούσιο γλωσσικό 
υλικό και  πολύτιµες πληροφορίες για την προέλευση ορισµένων λέξεων, έδωσε τις 
ιδέες του και τις προτάσεις του για τη διαµόρφωση του βιβλίου, και πάνω απ’ όλα 
µου διέθεσε τον πολύτιµο χρόνο του. 

Η φίλη φιλόλογος Στέλλα Τακούδα. Έδειξε διαρκές ενδιαφέρον για την εργασία 
µου και είχε την επιµέλεια της ορθογράφησης του βιβλίου. 

Οι θυγατέρες µου Βαΐα και Βασιλεία. Με βοήθησαν για την ηλεκτρονική επε-
ξεργασία του υλικού του βιβλίου. 

Οι φίλοι Νίκος και Σούλα Ασπουγαλή, Γιώργος Αγγειοπλάστης, Κώστας Βαβα-
λέκας, Αλέκος Γκαδρής, Οδυσσέας ∆ιαµαντής, Αλέκος ∆ούλης, Οδυσσέας Λιόλιας, 
∆ηµήτριος Μαυρογιάννης, Γιώργος Μπάγκαλας, Νίκος Μπακάλης, Αγνή Πανά, 
Παντελής Πελιτάρης, Γιώργος Σταµατιάδης και άλλοι που συνέβαλαν µε περισσή 
προθυµία στην συγκέντρωση του υλικού και την ορθή αποτύπωσή του. 

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι των Τερπνιωτών, της Τερπνής και της Θεσσαλονίκης, 
καθώς και το Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Βισαλτίας. ∆ιέθεσαν µε 
προθυµία το υλικό των αρχείων τους.  



Νίκος Λ. Πασχαλούδης  
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Ευχαριστώ όµως και όσους, µαζί µε τους παλιούς συνεργάτες, µε βοήθησαν για 
να γίνει το νέο αυτό βήµα της δεύτερης έκδοσης, που αναλυτικά είναι:  

Οι δηµοσιογράφοι στα ΜΜΕ, τα τοπικά και της Θεσσαλονίκης, ηλεκτρονικά και 
έντυπα, παρουσίασαν την πρώτη έκδοση µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι οι 
κριτικές και τα σχόλιά τους συνέβαλαν στο να γίνει το βιβλίο ευρύτερα γνωστό. 
Τους ευχαριστώ όλους θερµά. Ιδιαίτερα όµως θέλω να ευχαριστήσω τους συµπατρι-
ώτες µου της Θεσσαλονίκης, γιατί µέσα από τη δίµηνη έκδοσή τους, την ΤΕΡΠΝΗ, 
πρόβαλαν το βιβλίο µε εκτεταµένες αναφορές και σχόλια. 

Ο ∆ήµος Σερρών, η ∆ΕΠΚΑ Σερρών, ο ∆ήµος Νιγρίτας, το Πνευµατικό Κέντρο 
του ∆ήµου Νιγρίτας, ο Σύλλογος Επιστηµόνων της Βισαλτίας, η Οµοσπονδία των 
Σερραϊκών Πολιτιστικών Σωµατείων Θεσσαλονίκης, οι Σύλλογοι των Τερπνιωτών 
και των Νιγριτινών της Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Νιγριτινών και Βισαλτών της 
Αθήνας, παρουσίασαν µε µεγάλη επιτυχία το βιβλίο στους δηµότες, στα µέλη και 
στους φίλους τους.  

Πολυπληθείς συντοπίτες µου, µετά την κυκλοφορία του βιβλίου, έσπευδαν σε 
κάθε ευκαιρία να µου δώσουν γλωσσικό υλικό ή άλλες πληροφορίες, που δεν κατα-
χωρίστηκαν στην α΄ έκδοση. Ο Παναγιώτης Α. Σιώµος, η Πόπη Λ. Πασχαλούδη, ο 
∆ήµος ∆ούλης, ο Βασίλης Τσελεπής, η Έλλη Νάτση, η Γεωργία Ντούλα, η Φωτεινή 
Κοκκίνη, η Όλγα Τσίκαλα και η Αγγελική Γκόλα είναι µερικοί από αυτούς. Η συν-
εισφορά όµως του δικηγόρου Βασιλείου Μιχαλάκη µού ήταν ιδιαίτερα πολύτιµη.  

Ο γλωσσολόγος καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου της Θεσσαλονί-
κης κ. Χρήστος Τζιτζιλής. Το ενδιαφέρον του για το βιβλίο µου ήταν ευχάριστη 
έκπληξη για µένα. Από τη θέση αυτή τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί µου διέθεσε την 
ανέκδοτη (Αύγουστος 2001) εργασία του Το γλωσσικό ιδίωµα της ορεινής Πιερίας, 
προκειµένου να αντληθούν πληροφορίες σχετικά µε την προέλευση ορισµένων ληµ-
µάτων του βιβλίου. 

Ο Ιεροµόναχος Παναγιώτης Κυρανούδης, ∆ρ. της Γλωσσολογίας. Με συγκίνησε 
 το ενδιαφέρον του για την εργασία µου και ήταν πολύτιµος συνεργάτης γι’ αυτήν 
την έκδοση. ∆ιέθεσε πολύτιµο χρόνο για να σχολιάσει συνολικά τις αναφορές στην 
προέλευση των λέξεων που έχουν την αφετηρία τους στην τουρκική αλλά και στις 
σλαβικές γλώσσες. Οι προτάσεις του για τα ιδιώµατα της τουρκικής, όπως η βαλκα-
νική τουρκική ή άλλα ιδιώµατά της, υιοθετήθηκαν και καταγράφηκαν όλες, ενώ για 
τις σηµαντικότερες από τις άλλες παρατηρήσεις του γίνεται συντοµογραφική ανα-
φορά (Π.Κ.). Του οφείλω ιδιαίτερες και θερµές ευχαριστίες. 

Τέλος οι παλιοί συνεργάτες και φίλοι, Γιώργος Αγγειοπλάστης, Παντελής Πελι-
τάρης και Στέλλα Τακούδα, είχαν την καλοσύνη να δουν όλο το νέο γλωσσικό υλι-
κό, πριν και µετά την ενσωµάτωσή του µε το υλικό της πρώτης έκδοσης. Γι’ αυτό 
τους ευχαριστώ θερµά. 
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ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 
 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

αγγλ.  αγγλικός, -ή, -ό  ειρων.  ειρωνικός, -ή, -ό, -κά 
άγν.  άγνωστος, -η, -ο  εισ.  εισαγωγή 
αίν.  αίνιγµα  ελ.  ελεύθερος, -η, -ο 

αιολ.  αιολικός, -ή,-ό  ελλ.  ελληνικός, -ή, -ό 
αιτ.  αιτιατική πτώση  ενεστ.  ενεστώτας, -τικός 
άκλ.  άκλιτος, -η, -ο  ενθ.  ενθαρρυντικός, -ή, -ό 
αλβ.  αλβανικός, ή, -ό  εν.  ενικός αριθµός 
αλλ.  αλλιώς  επιβ.  επιβεβαίωση, -τικά 

αναφ.  αναφορικός, -ή, -ό  επίδρ.  επίδραση 
αντµ.  αντιµετάθεση  επ.  επίθετο 
αντ.  αντωνυµία  επίθ.  επίθηµα 
αόρ.  αόριστος  επίρρ.  επίρρηµα 

αραβ.  αραβικός, -ή, -ό  επιτ.  επιτακτικός, -ή, -ό 
αραµ.  αραµαϊκός, -ή, -ό  επιφ.  επιφώνηµα 
αρµ.  αρµενικός, -ή, -ό  επών.  επώνυµο 
αρσ.  αρσενικός, -ή, -ό  ερωτ.  ερωτηµατικός, -ή, -ό 
αρχ.  αρχαία ελληνική  ετ.  ετυµολογία, έτυµον 
αρ.  αρχικός, -ή, -ό,   ζ.  ζώο, ζωύφιο 

αρωµ.  αρωµούνικος, -η, -ο  ηχοπ.  ηχοποίητος, -η, -ο 
βαλκ.  βαλκανικός,-ή,-ό  θαυµ.  θαυµαστικός, -ή, -ό 
βεν.  βενετικός, -ή, -ό  θηλ.  θηλυκός, -ή, -ό 

βλάχ.  βλάχικος, -η, -ο  ιδ.  ιδίωµα, ιδιωµατικός 
βουλ.  βουλγαρικός, -ή, -ό  ινδ.  ινδικός, -ή, -ό 
βυζ.  βυζαντινός, -ή, -ό  ισπ.  ισπανικός, -ή, -ό 

γαλλ.  γαλλικός, -ή, -ό  ιταλ.  ιταλικός, -ή, -ό 
γεν.  γενική πτώση  ιων.  ιωνικός, -ή, -ό 

γερµ.  γερµανικός, -ή, -ό  κά.  και άλλα 
δ.δ.  δείγµατα διάφορα  κλπ.  και λοιπά 
δ.  δέντρο  κατ.  κατάληξη 

δηµ.  δηµοτικός, -ή, -ό  κλητ.  κλητικός, -ή, -ό 
διαλ.  διάλεκτος  κ.  κοινός, -ή, -ό, κοινώς 
δωρ.  δωρικός, -ή, -ό  κουτσ.  κουτσοβλάχικος, -η, -ο 
εβρ.  εβραϊκός, ή, -ό  κτητ.  κτητικός, -ή, -ό 
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λ.γ.  λαϊκό γνωµικό  προέλ.  προέλευση 
λατ.  λατινικός, -ή, -ό  πρόθ.  πρόθεση 
λ.  λέξη  προθετ.  προθετικός, -ή, -ό 

λεξ.  λεξικό  πρ.  προστακτική 
λήµ.  λήµµα  προσφ.  προσφυγικός, -ή, -ό 

µεγεθ.  µεγεθυντικός, -ή, -ό  προσων.  προσωνύµιο 
µέλλ.  µέλλοντας  προσ.  προσωπικός, πρόσωπο 
µσν.  µεσαιωνικός, -ή, -ό  προτρ.  προτρεπτικός, -ή, -ό 
µτγν.  µεταγενέστερος, -η, -ο  ρ.  ρήµα, ρηµατικός, -ή, -ό 
µτφ.  µεταφορά, -ρικά  ρουµ.  ρουµανικός, -ή, -ό 
µετ.  µετάφραση  ρωσ.  ρωσικός, -ή, -ό 
µτχ.  µετοχή  σελ.  σελίδα 
µ.  µόριο  σερβ.  σερβικός, -ή, -ό 

νεότ.  νεότερος, -η, -ο  σηµ.  σηµασία, σηµαίνει 
νηπ.  νηπιακός, -ή, -ό  σλ.  σλάβικος, -η, -ο 
Νιγρ.  Νιγρίτα, Νιγριτινός  στ.  στερητικός, -ή, -ό 
οθ.  οθωµανικός, -ή, -ό  στιγ.  στιγµιαίος 
οικ.  οικογένεια  στχ.  στίχος 

οµαδ.  οµαδικός, -ή, -ό  συγκ.  συγκοπή 
όν.  όνοµα  συγκρ.  συγκριτικός βαθµός 

ονοµ.  ονοµαστική πτώση  συµφ.  συµφυρµός 
ουδ.  ουδέτερος, -η, -ο  σύνδ.  σύνδεσµος 

ουκρ.  ουκρανικός  συνθ.  συνθετικό 
ουσ.  ουσιαστικό  σχηµ.  σχηµατίζει, -ζεται 
όψ.  όψιµος, -η, -ο  Τερπ.  Τερπνή, Τερπνιώτης 
παθ.  παθητική φωνή  τοπων.  τοπωνύµιο 

παιχν.  παιχνίδι  τουρ.  τουρκικός, -ή, -ό 
παράγ.  παράγωγος, -η, -ο  τραγ. ή τρ.  τραγούδι 

π.χ.  παραδείγµατος χάρη  υβρ.  υβριστικός, -ή, -ό 
π.  παράρτηµα  υποκ.  υποκοριστικός, -ή, -ό 

παρ.  παρατατικός  φρ.  φράση 
πρµ.  παροιµία, παροιµιώδης  φ.  φυτό 

περιπ.  περιπαικτικά  χαϊδ.  χαϊδευτικά 
περιφρ.  περιφραστικός, -κά  χρησ.  χρησιµοποιείται 
περσ.  περσικός, -ή, -ό  χρ.  χρόνος, -οι 
πληθ.  πληθυντικός αριθµός  *  ΠΗΓΕΣ κ.λπ. 

 
* Για τις ΠΗΓΕΣ, τα ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ και τα ΛΕΞΙΚΑ δες στις αντίστοιχες σελίδες. 
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ΣΥΜΒΟΛΑ 

 
(  ) α΄ Αν περικλείει µόνον ένα φωνήεν, το φωνήεν συγχωνεύεται στην προ-

φορά του συµφώνου που προηγείται και χάνεται η αντίστοιχη συλλα-
βή. ∆ες στην εισαγωγή, στις παράγραφους 4.3 έως 4.5 και 4.9. 

 β΄ Αν είναι  (ι΄), αναφέρεται σε λ. τουρκικής προέλευσης και αποδίδει την 
προφορά του φωνήεντος ı, που δεν αντιστοιχεί σε κανένα  ελληνικό. 
∆ες στην εισαγωγή, στην παράγραφο 4.9.2. 

 γ΄ Αν περιέχεται στις αγκύλες [ ], δηλώνει και την εξέλιξη των λ. στην 
κοινή γλώσσα, εξέλιξη την οποία δεν ακολούθησε το τοπικό ιδίωµα. 

 δ΄ Η κοινή σηµασία. 
[  ] Περιέχουν πληροφορίες για την προέλευση της λέξης, στο λήµµα της οποί-

ας αναφέρονται, π.χ.  λιβάδα, η·…[αρχ. λείβω (=χύνω, εκχέω, κάνω σπον-
δή)  > λιβ*ς > γεν. λιβάδος]. 

> ή < ∆είχνουν τη φορά των αλλαγών από την κοινή ελληνική στο ιδίωµα ή την  
πορεία της εξέλιξης µιας λέξης µέχρι πριν από τον ιδιωµατικό τύπο του 
λήµµατος στο οποίο αναφέρονται. Το σχήµα π.χ. [αρχ. µάγειρος > µτγν. 
µαγειρεύω > µαγεριά], στο λήµµα µαγειρσιά, σηµαίνει ότι η λ. µαγειρσιά 
προήλθε από την αρχαία ελληνική µάγειρος, ακολουθώντας την εξέλιξη 
που περιέχεται στα [ ]. 

{ } ∆είχνουν την προφορά των λέξεων δίπλα στις οποίες γράφονται, αν το περι-
εχόµενό τους διαβαστεί όπως στην κοινή ελληνική γλώσσα.  
∆ες στην εισαγωγή, στην παράγραφο 4.9.3. 

* Χρησιµοποιείται  για  να δηλώσει ότι υπάρχουν διατυπωµένες αµφιβολίες 
για την πορεία της εξέλιξης κάποιας λέξης. ∆ες κουλτσίδα. 

** Χρησιµοποιούνται στην καταγραφή της εξέλιξης των λέξεων, κυρίως όταν 
δεν υπάρχουν πληροφορίες στα βοηθήµατα που χρησιµοποιήθηκαν και σε 
κάθε περίπτωση δηλώνουν ότι η ευθύνη για τις πληροφορίες που ακολου-
θούν είναι του συγγραφέα. ∆ες π.χ. αγούλα, νάµνια, χαβούζα. 

/ Χρησιµοποιείται στη θέση του διαζευκτικού ή, όταν αναφέρονται πολλοί 
τύποι για την ίδια περίπτωση, π.χ. ο αόριστος του ρήµατος πααίνου είναι 
πήγα/πήα/πάισα. 

• Προηγείται από σχόλια στα δείγµατα γλώσσας ή από τις απαντήσεις στα αι-
νίγµατα.  

| ∆ιαχωρίζει στίχους ή τα διαφορετικά αντικείµενα στην παράθεση. 
’’  ’’ Είναι κοινά εισαγωγικά ή περιέχουν λ. του ιδιώµατος, που όµως, σύµφωνα 

µε τους κανόνες επιλογής του υλικού, δεν καταχωρίστηκαν στο λεξικό, δες 
π.χ. απουθµώ και ’’ ιπιθυµώ’’.  

 
 


