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κα· η πρόθ. κατά, κα τιµάς έρχιτι βρουχή, δες και πρµ. 163, [αρχ. κατά]. 
-κα· δες κατ. -κους, π.χ. µπένκα, τσίρκα. 
καβάκ(ι), το· καβάκι, λεύκη, το δασικό δ. αγριόλευκα, populus nigra, το παλιό όν. 
του χωριού Λευκότοπος, [τουρ. kavak]. 

καβακούδ(ι), το· µικρό καβάκ(ι), αλλ. το φ. µπαϊρακούδ(ι). 
καβάλα, η· η καβάλα στο άλογο ή στο γάιδαρο, και στα παιχνίδια το ανέβασµα στη 
ράχη των νικηµένων συµπαικτών, όπως στο αρχ. παιχν. �φεδρισµός (ή �φεδρια-
σµός ή �ππάς ή κυβηστίνδα ή �γκοτύλη, κ.ά). [λατ. caballus(=ίππος)]. 

καβαλάρ(η)ς, ο· καβαλάρης, το τµήµα της κληµατόβεργας που άφηναν στο κλάδε-
µα του αµπελιού και είχε πάνω από δυο µάτια/τσίµπλις, [καβάλα]. 

καβαλάρ(ι), το· οριζόντιο ξύλο της στέγης που συνδέει τους παπάδις στην κορυφή 
τους, [καβάλα]. 

καβαλαριά, η· {-ριά}, το φ. καβαλερού, ζιζάνιο των σιτηρών, Corolina varia, [κα-
βάλα]. 

καβαλίκα, η · µεγεθ. της λ. καβάλα. 
καβαλίκου, η· καβαλίκω, αυτή που κάθεται στο άλογο στ’ αντρίκια, υβρ. η γυναίκα 
που αναπτύσσει παράνοµες ερωτικές σχέσεις, [καβάλα]. 

καβαλίνα, η· κοπριά αλόγου, αλλ. γκαβαλίνα, [λατ. caballinus]. 
καβαλκεύου· ρ., καβαλίκιβα/καβάλκιβα, καβαλίκιψα/καβάλκιψα, καβαλκέφκα, κα-
βαλικεύω, ιππεύω, βατεύω, καβαλκέφκι φλέβα µ’ , θέλτσι Ιβραίους να καβαλκέψ(ει) 
κι έτυχι Σαββάτου (πρµ. 137), αλλ. καλβακεύου, [καβάλα]. 

καβάλο, το· πέρα από την κ. σηµ., στην Τερ. είναι και το µεγάλο µπάλωµα παντελο-
νιού στην περιοχή του γόνατου, [βενετ. cavalo]. 

καβαλνώ· ρ., καβαλνούσα, καβάλτσα, καβαλήθκα, καβαλώ, καβαλικεύω, [καβάλα]. 
καβανούζα, η· µικρό πιθάρι, βυτίνα, (προσφ.), [τουρ. kavanoz(=τσουκάλι)]. 
καβάσδις, οι· οι φρουροί, οι υπάλληλοι, άµα είδαν ότι δεν ήρτι ∆ισπότς, τουν έψα-
χναν οι καβάσδις, [τουρ. kavas(= φρουρός)]. 

καβγατζώνουµι· ρ., καβγατζώνουµαν, -τζώθκα, καβγαδίζω, στου φουκ-τακ καβγα-
τζώθκαν, Νιγρ., [τουρ. kavga > καβγάς > καβγατζής + -ώνοµαι]. 

καβουρµάς, ο· κρέας βρασµένο και διατηρηµένο στο δικό του το λίπος, [τουρ. ka-
vurma]. 

καβραµάς, ο· µεγάλη διπλή βίδα, σε σχήµα «Π»· τέσσερις καβραµάδις τους χρησ. 
για να δένουν σταθερά τα ξύλινα τµήµατα του κάρου που στηρίζονταν πάνω στους 
άξονες των τροχών του, [τουρ. kavrama (= πιάσιµο)]. 

καβραντίζου· ρ., καβράντζα, -ντσα, -ντίσ(η)κα, πιάνω, [τουρ. kavran-mak (=συλ-
λαµβάνω)]. 

καγκέλ(ι), το· είδος πλεξίµατος και τα πλεκτά καγκιλουτά, [λατ. cancellum  > µτγν. 
κάγκελον]. 
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κάδ(η), η· κάδη, κάδος, ξύλινο δοχείο που φορτωνόταν ως ζευγάρι στο σαµάρι για 
µεταφορά νερού, πληθ. οι κάδις, δυο κάδις κάνουν ένα φουρτιό, µτφ. ο βαθύς βίρα-
κας, αλλ. το καδί, [αρχ. κάδος]. 

καδί, το· η κάδ(η), πληθ. τα καδιά{-δγιά}, υποκ. του καδούδ(ι). 
κάδους, ο· µεγάλος ξύλινος κάδος για πάτηµα σταφυλιών, [αρχ. κάδος]. 
καδρουθήκ(η), η· κορνίζα για κεντήµατα, [κάδρο (< ιταλ. quadro) + αρχ. θήκη]. 
καζαγκλαντώ· ρ., -λαντούσα, -λάντσα, χάνω τα υγρά µου, καζαγκλάντσι του καπνό, 
σφάλνα του παραθύρ(ι) να µη καζαγκλαντήσουν τα δέµατα, ** [τουρ. kaçak (=διαρ-
ροή) + ladini(=γεννώ)]. 

καζάλια, τα· κλωνάρια από κλαδί, που κόβονταν το φθινόπωρο πριν κοκκινίσουν τα 
φύλλα, (κοκκίνιζαν κρεµασµένα στους αχυρώνες), και χρησιµοποιούνταν για 
τροφή των κατσικιών το χειµώνα, [τουρ. kazel(=ξηρό φύλλο δέντρου)]. 

καζάνας, ο· αυτός που έχει µεγάλο κεφάλι, [καζάν(ι) 1]. 
καζάν(ι) 1, το· λέβητας του νοικοκυριού, αποστακτήρας για την παραγωγή τσίπρου, 
υποκ. καζανούδ(ι), δες και ρακουκάζανου, δες και πρµ. φρ. 67, [τουρ. kazan]. 

καζάν(ι) 2, το· στα παιχν. το κέρδος, αλλ. το καζάντ(ι), το καζάντζµα, θα παίξουµι 
µπίλις µι καζάν(ι), [καζάντ(ι)]. 

καζανιά, η· ποσότητα όση χωρά ένα καζάνι, για βράσιµο φαγητού ή για παραγωγή 
τσίπρου, [καζάν(ι) 1]. 

καζαντάου, -ώ· ρ., καζαντούσα , -ζάντσα, κερδίζω, αλλ. καζαντίζου, [τουρ. kazan-
mak]. 

καζάντζµα, το· καζάντισµα, το αποτέλεσµα του καζαντίζου. 
καζάντ(ι), το· κέρδος, αλλ. καζάν(ι) 2, [καζαντάου]. 
καζαντίζου· ρ., καζάντζα, καζάντσα, κερδίζω, αλλ. καζαντάου. 
καζίκ(ι), το· καζίκι, σφήνα, πάσσαλος, µτφ. δύσκολος, ζόρικος, φτην δλεια είνι 
καζίκ(ι), [τουρ. kazık]. 

κάηκι τ’ παπά αχυρώνα· παιχν.  για µια πολυάριθµη  οµάδα  κοριτσιών,  που  είχε 
κυρίαρχο στοιχείο το κυνηγητό ανάµεσα  στη µάνα και ένα από τα µέλη της οµά-
δας, ενώ τα υπόλοιπα µέλη δηµιουργούσαν ατµόσφαιρα µε ξεφωνητά και γέλια· 
αλλ. παπά αχυρώνα, παρόµοιο ήταν το παιχνίδι αλάτ(ι) ψιλό αλάτ(ι) χουντρό· ήταν 
το αρχ. παιχν. σχοινοφυλίνδα ή σχονοφολίνδα, δες και π. 

καθάριους, -ρια, -ριου· καθαρός, διαυγής, καθάριου νιρό, δες πρµ. φρ. 31, [αρχ. 
καθάρ(ε)ιος]. 

καθαρνώ· ρ., καθαρνούσα, καθάρσα, καθαρίσ(η)κα, καθαρίζω, κει που καθαρνούσι 
τ’ς πατάτις γίνκι του κακό, [αρχ. καθαρ#ς > µτγν. καθαρίζω, σε αναλογία µε τα ρ. 
γυρίζου, γυρνάου]. 

καθαρουδιφτέρα, η· η Καθαρά ∆ευτέρα. 
καθαρούλα, η· ειρων. η βρουµιάρου, (Νιγρ.), π.χ.  καθαρούλα τ’..., και ακολουθεί ο 
προσδιορισµός της γυναίκας µε επώνυµο ή παρασούµ(ι), [αρχ. καθαρός].  

καθαρουσπόρ(ι), το· ο καθαρός σπόρος στο σιτάρι, στο σάµ(ι) κ.λπ., του καθαρου-
σπόρ(ι) στου σάµ(ι), που του ήθιλαµι για τ’ς σαµόπτις, του έπιρναµι άµα γύρζαµι α-
νάπουδα τα διµάτια, χουρίς να τα τνιάξουµι, [αρχ. καθαρός + αρχ. σπόρος].  

καθάρσιου, το· καθαρτικό φάρµακο, ρετσινόλαδο, [αρχ. καθάρσιος]. 
κάθι· άκλ. αντ., κάθε, [φρ. καθ' )να > κάθε]. 
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καθίστρα, η· το µέρος µέσα στο κοτέτσι όπου κοιµούνται οι κότες, συνήθως µια 
σειρά από σαρίκια, [αρχ. καθίζω]. 

καθολικά, τα· τα γνήσια, αυτά που χρησ. αποκλειστικά για κάτι· καθολικά αδέρφια 
= τα αδέρφια από την ίδια µάνα και τον ίδιο πατέρα· καθολικά αλώνια = οι χώροι 
που χρησ. µόνο για αλώνια, [αρχ. καθολικ#ς( = αυτός που ανήκει στο σύλονο)]. 

καθόντας· επιρρηµατική µτχ., καθισµένος, [κάθουµι]. 
καθόρ(ι), το· λ. που χρησ. µόνο για το χαρακτηρισµό της δυνατής, της απότοµης α-
νοιξιάτικης βροχής, στη φρ. βρουχή καθόρ(ι). Επικράτησε το ουδ. καθόρ(ι), αντί 
της λ. καθώρ(η), από την επίδρ. της ταυτόσηµης φρ. βρουχή σιτζίµ(ι), [καθώρ(η)]. 

κάθουµι· ρ., κάθουµαν, έκατσα, κάθοµαι, κατοικώ, δε δουλεύω, κάθουµαν όλ(η) µε-
ρα ιχτές, ουσ. κάτσ(ι)µου, πρ. κάθουν, κάτσι, κατσίτι, κατσίτι να φάµι, δες και πρµ. 
214, [αρχ. κάθηµαι]. 

καθούµινους, -ν(η), -νου· καθισµένος, ο στρωµένος στην καθιστική δουλειά του, 
όπως το µπούρλιασµα, το παστάλ(ι), το πλέξ(ι)µου κλπ., δες πρµ. 183, [κάθουµι]. 

καθώρ(η), η· η λ. χρησ. ως ουδ., δες το καθόρ(ι), **[ αρχ. κατ* + αρχ. +ρη(=άνοι-
ξη), σε ελ. απόδοση η ανοιξιάτικη]. 

καϊνιάκ(ι), το· χωράφι µε νεροκράτηµα, που γι’ αυτόν το λόγο δεν δίνει παραγωγή, 
δες κιζλάτσ(ι), [τουρ. kaynak(=πηγή)]. 

καϊνιάρα, η· δροσερή, είχι καϊνιάρα γναίκα = είχε νεαρή και όµορφη, δροσερή γυ-
ναίκα, υποκ. το καϊνιάρ(ι), [καϊνιάκ(ι)]. 

καϊνιαντίζου· ρ., παρ. καϊνιάντζα, πηγάζω, καϊνιαντίζ(ει) του χουράφ(ι) = βγάζει νε-
ρό το χωράφι, [καϊνιάκ(ι)]. 

καίου· ρ., έκιγα/έκια, έκαψα, κάηκα, καίγω, µαραίνω, ξηραίνω, εµποδίζω την ανά-
πτυξη, στα παιχν. βγάζω κάποιον έξω από το παιχνίδι, πρ. καίι, καίτι, κάψι, κάψτι, 
καούς, κάηκαν τα καπνά στου χουράφ(ι) = ξεράθηκαν τα καπνά ..., [αρχ. καίω]. 

καΐσ(ι), το· καΐσι, είδος βερύκοκου που έχει γλυκιά παπάλα, [τουρ. kayısı]. 
καϊσιά, η· η ποικιλία της βερυκοκιάς που κάνει καΐσια, [καΐσ(ι)]. 
κακαβάν(η)ς, o· ανόητος, βαρετός, ανιαρός, αυτός που έχει κιφάλ(ι) καζάν(ι), δηλα-
δή κεφάλι µεγάλο, κεφάλι άδειο κλπ., [1. **αρχ. κακάβη(=χύτρα) > µσν. κακά-
βιν, δες και κάκαβους. 2. τουρ. kakavan(=κουραστικός)]. 

κάκαβους, ο· χύτρα µεγάλη, [αρχ. κακάβη(=χύτρα) > µσν. κακάβιν]. 
κακαβράκς, ο· αυτός που έχει  κακά στο  βρακί του, γενικώς αυτός  που του κρέµο-
νται τα βρακιά του, [αρχ. κάκκη > κακά + βρακιά]. 

κακαράξα, η· η καρακάξα, η κίσσα, [συµφ. καρά και τουρ. saksağan(= κίσσα) > κα-
ρακάξα, και αντιµετάθεση των κ, ρ.]. 

κακάρουµα, το· κακάρωµα, θάνατος, [κάρος(=νάρκη) > αρχ. καρ, > κακαρώνω]. 
κάκου, η· η κάκω· από τη σηµ. στριµµένη γριά κλπ., διατηρήθηκαν οι σηµ. η γιαγιά, 
η µεγάλη αδερφή, η µεγάλη γυναίκα, [αρχ. κακ#ς > κάκω]. 

κακούδια, τα· ασθένειες, κακοτυχίες, [αρχ. κακός]. 
κακουπέχαλους, -λ(η), -λου· άσχηµος, ασχηµοντυµένος, άχαρος, **[ αρχ. κακ#ς + 
τουρ. pek(=έντονος) + hal(=χάλι)]. 

κακουρίζικους, -κ(η), -κου· δύστροπος, ανάποδος, αλλ. κακουρίζ(ι)κους, -ζ(ι)κια, 
-ζ(ι)κου, [αρχ. κακ#ς + µσν. ριζικόν]. 

-κάλα· µεγεθ. κατ., π.χ. πιτρακάλα, δες και -κλα. 
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καλαγκάθ(ι), το· οδυνηρό απόστηµα, που έβγαινε στα νύχια, [αρχ. καλ#ς + αρχ. 
-κάνθιον].  

καλαένιους, -νια, -νιου· αυτός που είναι/καλύπτεται από καλάι, καλαένιου χλιάρ(ι) 
= το επικασσιτερωµένο κουτάλι, [τουρ. kalay]. 

καλαθώνου· ρ., καλάθουνα, -ουσα, ερεθίζω κάποιον σε βαθµό που να βγαίνει εκτός 
εαυτού, κάνω τη γενετήσια πράξη (Νιγρ.), ουσ. το καλάθιασµα, [αρχ. κάλαθος]. 

καλαµάγρα, η· φ. ποώδες, κ. βέλιουρας, Sorghum halepense, [καλάµι + αγριά]. 
καλάµ(ι), το· καλάµι, κοµµάτι από χοντρό καλάµι, στο οποίο τυλίγεται το νήµα για 
το στηµόνι του αργαλειού για το ίδιασµα· παιχν.  µε καλάµι, που µε τη βοήθεια εµ-
βόλου εκτόξευε νερό, στη Νιγρ. η ντρίτσα, δες πλιούκ(ι) και π., [αρχ. κάλαµος]. 

καλαµιά, η· {-ιά}, θερισµένο σταροχώραφο, [καλάµ(ι)]. 
καλαµίδ(ι), το· εξάρτηµα του αργαλειού από καλάµι· στον αργαλειό χρησ. δυο 
καλαµίδια, ανάµεσα στα µιτάρια και το πίσω αντί, για τη διευθέτηση του στηµο-
νιού, [καλάµ(ι)]. 

καλαµίζου· ρ., καλάµζα, καλάµσα, τυλίγω στα καλάµια το νήµα που προορίζεται για 
στ(η)µόν(ι), [µτγν. καλαµίζω]. 

καλαµούδ(ι), το· παιχν. µικρών παιδιών στη Νιγρ. ανάλογο µε  τη µπόντσα, µε τη 
διαφορά ότι αντί για µπόντσα έστηναν ένα καλαµούδ(ι), δες και κουµπιά 2, [κα-
λάµ(ι)]. 

καλαµουτή, η· πλέγµα µε καλάµια που το χρησιµοποιούσαν στις στέγες για να κρα-
τούν τα κεραµίδια, [αρχ. κάλαµος > µσν. καλαµωτός]. 

καλαµπαλίκ(ι), το· πλήθος ανθρώπων, σύνολο σχεδόν άχρηστων αντικειµένων, 
[τουρ. kalabalık]. 

καλάµσµα, το· καλάµισµα, η ενέργεια του καλαµίζου. 
καλαναρχάου, -ώ· ρ., παρ. καλαναρχούσα, κανοναρχώ, υπαγορεύω στον ψάλτη εκ-
κλησιαστικούς ύµνους, µτφ. µουρµουρίζω χωρίς να ακούγοµαι καθόλου, δες και 
καλουναρχώ, [αρχ. καν.ν + αρχ. /ρχω > κανοναρχ,, και ν > λ]. 

καλβακεύου· δες καβαλκεύου. 
καλέµ(ι), το· ξύλο ή ξυλοκάρβουνο, ίσιο και µέτριο σε πάχος, [αρχ. κάλαµος > κα-
λάµι > τουρ. kalem > καλέµι]. 

καλέσµατα, τα· οι προσκλήσεις για γάµο που δίνονταν στους συγχωριανούς και που 
διέφεραν ανάλογα µε το βαθµό συγγένειας· στον νούνου και στη νύφ(η) πήγαιναν 
τρία µήλα, στο νούνου την Πέµπτη, στη νύφ(η) την Παρασκευή· στα αδέρφια και 
στους πολύ κοντινούς πήγαιναν τρία καρουφύλλια τυλιγµένα σε χαρτί, ενώ στους 
άλλους συγγενείς και φίλους πήγαιναν σταφίδες· σε όλες τις περιπτώσεις οι καλι-
στάδις πρόσφεραν ούζο· δες και ακάλισµα, µπουλιέτου, [αρχ. καλέω]. 

καλέσ(ι)κου, το· το πρόβατο που ήταν άσπρο στο σώµα και µαυρόασπρο στο κεφά-
λι, όπου όµως υπερίσχυε το µαύρο, [τουρ. kalles(=δόλιος, ύπουλος) + -κου].  

καλή, η· ειρων. η πόρνη, η παστρικιά, [αρχ. καλός]. 
καληµάνα, η· το πουλί Vanellus vanellus, αλλού γκαλιαµάνι, [αρχ. καλός + µάνα]. 
καληµέρα, η· ειδική κρεµάστρα για πετσέτα προσώπου, συνδυασµένη µε καθρέφτη 
στον οποίο γραφόταν ’’ καληµέρα’’· η πετσέτα της καληµέρας ήταν για στόλισµα 
και όχι για καθηµερινή χρήση, [από τον πρωινό χαιρετισµό «καληµέρα»]. 

καληµιρνάου· ρ., καληµιρνούσα, καληµέρισα/-ρσα, καληµερίζω, και την κόρ(η) κα-



Νίκος Λ. Πασχαλούδης 

 

 

134

ληµιρνάει, (Ν.Π.γ΄ τρ. 396.0), [αρχ. καλ1 2µέρα > µτγν. καληµέρα, ο πρωινός 
χαιρετισµός]. 

κάλ(η)ς, ο· άνθρωπος ανόητος, αχαΐρευτος, ασ(υ)µµάζιφτους, **[ πιθανώς από το όν. 
κάποιου Κάλ(η), Μιχαήλ, που είχε αυτές τις ιδιότητες]. 

καληώρα· ως επίρρ. καλή η ώρα, χαιρετισµός στο γάµο, στο ξεπροβόδισµα, καλη-
ώρα όπους ήρτις σήµιρα..., [αρχ. καλ1 + αρχ. +ρα]. 

καλιβώνου· ρ., καλίβουνα, -ουσα, πεταλώνω, δες πρµ. φρ. 65, ουσ. καλίβουµα, αλλ. 
καλιγώνου, [λατ. caliga > µσν. καλλίγιον(=υπόδηµα) > µσν. καλλιγώνω/-βώνω]. 

καλιγώνου· ρ., για σηµ. και αρ. χρ. δες καλιβώνου, δες και πρµ. φρ. 195. 
καλίνα, η· το ρόδι, παράγ. ο καλνάς, [τουρ. kalın(=χοντρός), βουλ. kalina(=ρόδι)]. 
καλιστάδις, οι· αυτοί που πήγαιναν τα καλέσµατα, αλλ. ακαλιαστάδις, [αρχ. καλέω]. 
καλκάν(ι), το· το διώροφο σπίτι στο οποίο το ανώ(ι) ήταν ανοιχτό, [τουρ. kalkan]. 
καλλιά· επίρρ., λ. γνωστή µόνο στα δηµ. τρ., καλύτερα, καλλιά µούλα µ’ να έσκαζις, 

(Ν.Π.γ΄ τρ. 362.2), αλλ. κάλλιου, [αρχ. καλλίων(=καλύτερος) > κάλλιο/κάλλια]. 
κάλλια, τα· τα κάλλη, η οµορφιά, παρά τα κάλλια µ’ τα καλά Τούρκος να τα φιλήσει, 

(Ν.Π.γ΄ τρ. 313.0), [αρχ. το κάλλος]. 
καλλιγραφένιους, -νια, -νιου· ο στολισµένος µε καλλιγραφίες, µε ωραία σχέδια, κι-
λίµ(ι) καλλιγραφένιου, [αρχ. καλλιγραφέω]. 

Καλλιθιώτς, -ιώτσα, -ιώτκου· ο κάτοικος ή αυτός που προέρχεται από την 
Καλλιθέα, το συνοικισµό των προσφύγων του 1922 στη Νιγρίτα, [αρχ. καλός + 
αρχ. θέα > Καλλιθέα + -ώτς]. 

κάλλιου· επίρρ., καλύτερα, κάλλιου πέντι κι στου χέρ(ι), [καλ#ς > αρχ. καλλίων]. 
καλνιά, η· η ροδιά, υποκ. η καλνούδα, [καλίνα]. 
καλνοί, -λές, -λά· καλοί, όλνοι καλνοί έφκαν, [αρχ. καλός]. 
καλόγιρους, ο· 1. ο καλόγερος, ο µοναχός, γυρνάει τουν καλόγιρου = γυρίζει στο 
χωριό µε τον καλόγερο για µάζεµα προσφορών, δες πρµ. φρ. 22, αίν. 18, 47 και 
48, αλλ. ο καλόιρους. 2. η άγρια µαργαρίτα που µοιάζει µε το χαµοµήλι· στη Νιγρ. 
το αρµένκου, [αρχ. καλ#ς + αρχ. γ5ρας > µτγν. καλόγηρος > µσν. καλόγερος]. 

καλό(ει)νι· καλό είναι, δες δώ(ει)µι. 
καλόιρους ο· ο καλόγιρους 1. 
καλός λόους, ο· το Χριστός Ανέστη, [αρχ. καλ#ς + αρχ. λόγος]. 
καλότχια· επίρρ., καλότυχα, καλή τύχη, καλότχια τ’ π’ δεν τουν κόβ(ει), (πρµ. 152), 

[αρχ. καλ#ς + αρχ. τύχη]. 
καλουγιρίτκους, -κ(η), -κου· καλογερικός, αλλ. καλουγιρκός, καλουγιρίτκους τρου-
βάς, [καλόγιρους]. 

καλουγιρούδ(ι), το· οµαδ. παιχν. µικρών κοριτσιών, ένα είδος κυνηγητού που παι-
ζόταν στο σιργιάν(ι), αλλ. καλουρού, δες και π., [καλόγιρους]. 

καλουγριά, η· {-ιά}, καλογριά, µοναχή, παιχν. µε τη σκιά ενός χεριού πάνω σε τοί-
χο, όπου φαίνεται µια καλογριά να κάνει το σταυρό της, [µσν. καλογρα7α]. 

καλουγρίτσα, η· ποικιλία σταφυλιών µε µικρές, αραιές και µαύρες ρόγες, υποκ. της 
λ. καλουγριά. 

καλούδα, η· καλή, αγαπηµένη· κι την καλούδα τ’ έλιγι κι την καλούδα τ’ λέει, (Ν.Π. 
γ΄ τρ. 387.0), δες Ν.Π.γ΄ τρ. 264.0, 390.0, 403,0 κ.ά., [αρχ. καλός]. 

καλούδια, τα· µικρά δώρα, τι καλούδια µας ήφιρις; [αρχ. καλός]. 
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καλουδρουσίζου· ρ., -δρόσιζα, -δρόσισα, χρησ. όπως το δρουσίζου, και κυρίως µε 
την ειρ. σηµασία, ήρτι αδιρφή σ’ µι δρόσισι, πέµι κι συ να µι καλουδρουσί(ει)σς, 
[αρχ. καλός + αρχ. δροσίζω]. 

καλουζώ· ρ., καλουζούσα, καλουέζησα/καλουζώ(η)σα, ζω καλά, ζω χωρίς στερήσεις, 
[αρχ. καλ#ς + αρχ. ζ,]. 

καλουκιρνός, -νιά, -νό· καλοκαιρινός, [µσν. καλοκαίριν]. 
καλουναρχώ· στη Νιγρ. το ρ. καλαναρχάου, καλουναρχούν ψαλτάδις. 
καλουπόδ(ι), το· καλαπόδι, [κάλον(=ξύλο)+πο8ς > αρχ. καλάπους(=ξύλινο πόδι)]. 
καλουρού, το· άλλο όν., από παραφθορά προφανώς, του παιχν. καλουγιρούδ(ι). 
καλουσκαµνίζου· ρ., καλουσκάµνιζα, -µνισα, απευθύνω το χαιρετισµό καλουσκάµτι. 
καλουσκάµτι· χαιρετισµός, που λεγόταν από κάποιον, όταν συναντούσε γνωστούς 
στο σπίτι ή στη δουλειά, έι! καλουσκάµτι γειτόν(οι)! καλουσκάµτι συµπιθιροί, [αρχ. 
καλ,ς + αρχ. κάµνω(=κοπιάζω)]. 

καλουσουρίστι· καλώς ορίσατε, [αρχ. καλός > καλώς + ορίσατε, δες και ουρίζου]. 
καλουσυνεύου· ρ., καλουσύνιβα, καλουσύνιψα, γίνοµαι καλός,  καλουσύνιψι κιρός, 

[αρχ. καλός > µσν. καλωσύνη]. 
καλουφάγουτους, -τ(η), -του· αυτός που τρώγεται καλά, µε υγεία, άντι καλουφά-
γουτου του γλυκό· αυτός που τρώγει καλά, φτο του πιδί είνι καλουφάγουτου, [αρχ. 
καλός + θέµα φάγω (< αρχ. �σθίω) + κατ. ρ. επ. -τος]. 

καλόψ(υ)χους, -χ(η), -χου· καλόψυχος, [αρχ. καλ#ς + αρχ. ψυχή]. 
κάλπ(η)ς, o· ψεύτης, απατεώνας, λιπόψυχος, δειλός, [τουρ. kalp(=απατεώνας)]. 
καλπίνα, η· µεγεθ. του κάλπ(η)ς, γυναίκα µε την ιδιότητα του κάλπ(η). 
κάλπκους, -κ(η), -κου· κάλπικος, κάλπκους παράς δε χάνιτι, [κάλπ(η)ς]. 
καλπουζάνς, ο· προσωνυµία ατόµου που ενοχλεί µε τη συµπεριφορά του, µικροα-
πατεώνας, [τουρ. kalpazan(=παραχαράκτης) < (Π.Κ.) περσ. kalpzen < kalp(=ψεύ-
τικο) + zeden(=χτυπώ)]. 

καλτάκου, η· γυναίκα ελευθερίων ηθών, πόρνη, αλλ. καλτάκα, [τουρ. kaltak]. 
κάλφας, ο· τεχνίτης εργαζόµενος σε ραφείο ή τσαγκαράδικο µε το κοµµάτι, [τουρ. 

kalfa]. 
κάµα, το· δυνατή ζέστη, [αρχ. κα:µα]. 
καµάρα, η· µικρή εσοχή σε τοίχο, για τοποθέτηση µικροαντικειµένων, αλλ. το 
παιχν. τσαταλίνα-µαταλίνα, [αρχ. καµάρα]. 

κάµαρ(η), η· κάµαρη, κάµαρα, δωµάτιο, [αρχ. καµάρα > λατ. camara > κάµαρα]. 
καµαρουµένους, -ν(η), -νου· κατηφής, κατσούφης, στενοχωρηµένος, [καµαρώνου]. 
καµαρώνου· ρ., καµάρουνα, -ουσα, -ώθκα, καµαρώνω, ειρων. βλέπω κάτι, όπως 
φαΐ, δουλειά, χωρίς να το καταπιάνοµαι, τι του καµαρώντς του φαΐ σ’, τρώι· ως 
παθ. καµαρώνουµι = αυτοθαυµάζοµαι, περιµένω άδικα, µην καµαρώνισι, δε θα 
ρτει, [αρχ. καµάρα > µσν. καµαρώνω(=χαιρετώ µε υπόκλιση)]. 

κάµ(ει)· ρ. τύπος του κάµου, κάνει, επιτρέπεται, κάµ(ει) να φας ψάρ(ι), [κάµου]. 
καµένου φύλλου, το· φύλλο καπνού που ξεράθηκε στη ρίζα ή είναι άχρηστο και στο 
παστάλιασµα το πετούν στην κότρα. 

καµήλα, η· οµοίωµα καµήλας που γίνονταν τις αποκριές, στις γιορτές του καρναβα-
λιού και το αποτελούσαν δυο άντρες σκεπασµένοι µε µια κουβέρτα, οι οποίοι εί-
χαν στους ώµους τους ένα καδρόνι και κρατούσαν έναν γαδρίτκου πατσιά, για να 
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παρασταίνουν το κεφάλι της καµήλας· στα παιχν. ήταν η όρθια στάση του νοµί-
σµατος που έστριβαν, ήταν όµως και άλλο όν. για το παιχν. της σκιάς του λύκου, 
[αρχ. κάµηλος]. 

κάµι· κάνε, πρ. των ρ., κάµνου, κάµου. 
καµιές, οι· {-ιές}, η µυρωδιά του καµένου, διες τι καίιτι γιατί καµιές µι µυρίζ(ει), 

[καίω > αρχ. κα:µα]. 
καµιζόλα, η· το επάνω ανδρικό εσώρουχο, [ιταλ. camisola]. 
καµίλα, η· η µυρωδιά του καµένου, καµίλις µυρίζ(ει), [καµιές]. 
καµίν(ι), το· καµίνι, χώρος όπου ψήνονταν τούβλα, ασβέστης ή ετοιµάζονταν τα 
ξυλοκάρβουνα, [αρχ. κάµινος]. 

καµίτι· κάνετε, πρ. των ρ., κάµνου, κάµου. 
καµνιά· καµία, [αρχ. κ;ν + αρχ. µία]. 
καµνιάφρα· επίρρ., καµία φορά, ουδέποτε, κάπου-κάπου, καµνιάφρα δεν πήγα, δες 
πρµ. 379, 380 και δ.δ. 2 στχ. 9, [καµνιά + αρχ. φορά]. 

κάµνου, κάµου· ρ., έκαµνα, έκαµα, κάνω, τι καµς, καλά είσι; ανάµεσα στις πολλές 
σηµασίες του κάµνου είναι και αυτή που χρησ. κοροϊδευτικά, τ’ν έκαµι κινούργια 
τ’ στάµνα = την έσπασε τη στάµνα, δες και παντρεύου, πρ. κάµνι, κάµνιτι, κάµι, 
καµίτι, κάµτι κλπ., δες και κάνου, [αρχ. κάµνω]. 

καµός, ο· καηµός, η ξινιτιά σι χαίριτι κι γω έχου τουν καµό σου, (Ν.Π.γ΄ τρ. 649.2), 
[αρχ. καίω > µσν. καηµός]. 

κάµουµα, το· τα µάγια· κι αν δε σε κάνου κάµουµα κι αν δε σε κάνου µάγια, (Ν.Π.γ΄ 
τρ. 64.1), [καµώµατα].  

καµουµατάς, -τού, -τάθκου· αυτός που κάνει καµώµατα, γαλιφιάρης, [καµώµατα]. 
καµπάθκους, -κ(η), -κου· για καπνόφυλλο το σαρκωµένο, για κρέας το ψαχνό, για 
σώµα το αγύµναστο, το µπούχαβου, πήραµι καµπάθκου κρες, [τουρ. kaba(=χον-
δρός, ωµός) + -θκους]. 

καµπάκουλακ, το· ποικιλία καπνού, που ήταν γνωστή εξ ακοής στην Τερπνή και 
στη Νιγρίτα, [τουρ. kaba(=χονδρός) + kulak(=αφτί), ** από το σχήµα του φύλλου]. 

καµπανούδα, η· µικρή καµπάνα, είδος κουδουνιού σε σχήµα καµπάνας, που κρε-
µούσαν σε µικρά ζώα, [µσν. καµπάνα]. 

καµπάρ(ι), το· πίεση µε το δάχτυλο στο κεφάλι, δες τσίντσ(ι)φους, (Νιγρ.), **[ τουρ. 
kâm(=επιθυµώ) + bâr(=φορτίο, φορτώνω)]. 

καµπάρντζµα, το· το αποτέλεσµα του καµπαρντίζου. 
καµπαρντίζου· ρ., καµπάρντζα, καµπάρτσα, καµαρώνω, κορδώνοµαι, µην καµπαρ-
ντί(ει)ζς σι λέου, δεν είσι για τέτοια, δες φουσκώνου, [τουρ. kabartmak (=εξογκώ-
νω)]. 

καµπλάρ(η)ς, ο· καµηλάρης, οδηγός καµήλας, δες πρµ. 168, [καµήλα (> καµηλάρης 
> καµλάρ(η)ς) > καµπλάρ(η)ς, µε µ > µπ]. 

καµπλίσιους, -σια, -σιου· καµηλίσιος, [καµήλα + -ίσιους > (καµηλίσιους > καµλ-
σιους) > καµπλίσιους, δες καµπλάρ(η)ς]. 

καµπλίτκους, -κ(η), -κου· καµηλίσιος, καµπλίτκου γινάτ(ι) = µεγάλο πείσµα, όπως 
της καµήλας, [καµήλα + -ίτκους, δες καµπλάρ(η)ς]. 

καµπόσους, -σ(η), -σου· 1. λίγος, έχουµι καµπόσου καπνό = έχουµε λίγο ακόµη κα-
πνό, πληθ. καµπόσνοι,  επίρρ.  καµπόσου = σε λίγο,  στη Νιγρ. και  καµπουσού-



ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Κ 

 137

τσ(ι)κου, σι καµπόσου θα ρτω. 2. ζόρικος, έξυπνος, σπουδαίος, µη µας κανς τουν 
καµπόσου = µη µας κάνεις τον έξυπνο, [αρχ. κ;ν + αρχ. πόσος]. 

καµπούρ(η)ς, -ρου, -ρκου· καµπούρης, [αρχ. καµπύλος > τουρ. kambur]. 
καµπουρµάς, ο· το αφράτο βαµβάκι, όπως το ξιάνοιγε ο σκαµαγγάς, [καµπούρ(η)ς]. 
καµπουρούδα ζ(ι΄)τς· λέγεται ειρων. ο κοντός και καµπούρης, [καµπούρ(η)ς > κα-
µπούρα + -ούδα + ζ(ι΄)τς, δες τη µτφ. χρήση της λ. πουρδί, και τη λ. καµπούρ(η)ς]. 

κάµπουσους, -σ(η), -σου· κάµποσος, αρκετός, έχουµι κόµα κάµπουσου καπνό = έ-
χουµε ακόµα αρκετό καπνό, πληθ. κάµπουσνοι, [αρχ. κ;ν + αρχ. πόσος]. 

κάµπουτ(ι), το· κάµποτ, άσπρο πανί  από το  οποίο έκαναν κλάκις,  µαξιλάρια, εσώ-
ρουχα κλπ., αλλ. το κάµπουτου· πριν το χρησιµοποιήσουν το λεύκαιναν σε βραστό 
νερό µε βνιες, και στη συνέχεια του κουπάντζαν µι τουν κόπανου, [αγγλ. cabot]. 

καµπράν(η)ς, ο· ο ξεροκέφαλος, [τουρ. kabr/kabir (= τάφος, µνήµα)]. 
καµπράν(ι), το· το σκληρό πράγµα, το τούντζ(ι),  ράχη µ’ γίνκι καµπράν(ι) ’π’ του 
ξύλου = µε έδειραν πολύ· πυκνάδα για κοσκίνισµα ψηµένου καφέ, [καµπράν(η)ς]. 

κάµσα· ρ., γνωστό µόνο στον αόρ., νύσταξα, δες και καµσιουρίζου, [αρχ. καµµύω(= 
κλείνω τα µάτια) > αόρ. �κάµµυσα]. 

καµσιούρς, ο· νυσταγµένος, εξαντληµένος από ασθένεια, αυτός που κάµσι, [κάµσα]. 
καµσιουρίζου· ρ., καµσιούρζα, καµσιούρσα, νυστάζω, έχω την ιδιότητα του καµ-
σιούρ(η), άντι πάνι  να  κοιµθείς, καµσιούρσις = άιντε πήγαινε να κοιµηθείς, γιατί 
νύσταξες, [καµσιούρς]. 

κάµσου, το· είδος πουκάµισου, που το φορούσαν άνδρες και γυναίκες µε τις τοπικές 
ενδυµασίες, [λατ. camisia > µσν. <ποκάµισον]. 

κάµτι· τύποι του ρ. κάµνου. 
καµτσίκ(ι), το· µαστίγιο, όλα τα είδη µαστιγίων λέγονταν καµτσίκια, [τουρ. kamçı]. 
καµτσικώνου· ρ., καµτσίκουνα, -κουσα, χτυπώ µε το καµτσίκ(ι), αλλ. καµτσικίζου/ 

-κάου/-κιάζου, [καµτσίκ(ι) + -ώνω]. 
καµώθκα· τύπος του καµώνουµι, ταιριάστηκα, στολίστηκα, καµώθκα για να βγω 
όξου, [καµώνου]. 

καµώµατα, τα· τα φερσίµατα, δες πρµ. 268, τα νάζια, τα µάγια, τουν έκαναν καµώ-
µατα κι δε χτάζ(ει) χαΐρ(ι), [καµώνου]. 

καµώνου· ρ., κάµουνα, κάµουσα, καµώθκα, κάνω, κάνω κάτι καλά, κατορθώνω, ως 
παθ. καµώνουµι = προσποιούµαι, καµώνιτι πως δε σι ξέρ(ει)· κάν(ει) κι καµώνιτι = 
δεν είναι ντόµπρα, δεν κάνει τίποτε, αδρανεί· το καµώνουµι λέγεται και ειρων. ως 
απάντηση στην ερώτηση τι κάντς, µε τη σηµασία δεν είµαι καλά, εµ δεν κάνου, 
καµώνουµι = δεν είµαι καλά, [αρχ. κάµνω > µσν. καµώνω]. 

κανά· ένα, θέλου κανά δυο = θέλω ένα ή δυο, [κανένα (µε την αόρ. σηµ του ένα)]. 
καναβάς, ο· ύφασµα για κεντήµατα, ο καµβάς, [µσν. λατ. canava]. 
κανάτ(ι), το· παραθυρόφυλλο, παντζούρι, πρόσθετο πλευρικό πλαίσιο στο κάρο, 
από λαµαρίνα ή δίχτυ, που το έβαζαν για να φορτώνουν περισσότερο άχυρο, 
[τουρ. kanat(=παραθυρόφυλλο)]. 

κανέ· αόρ. αντ., κάποιο, ένα, κανένα, κανέ µσο στρέµµα, δες και πρµ. 250, [κανά]. 
κανέ-γκιρίσιους, -σια, -σιου· αυτός που αναφέρεται σε παλιότερες εποχές, κανέ-
γκιρίσια τραγούδια, αλλ. παλιουγκιρίσιους, [κανέγκιρο]. 

κανέγκιρο· επίρρ., κάποιον παλιό καιρό, κάποτε παλιότερα, κανέγκιρο πάιναµι µι τα 
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πουδάρια, [κανέ + αρχ. καιρός]. 
κάν(ει)-κάν(ει)· κάποτε-κάποτε, αραιά και που, κάν(ει)-κάν(ει) µι θυµάτι, [φρ. από 
το ρ. κάνου]. 

κανές· αόρ. αντ., ένας, κανένας, πέρασι κανές µήνας απού τότι, [κανένας, δες κανά]. 
κάνες/κάνις, κάνι, κανίτι· τύποι πρ. του ρ. κάνου, κάνε, κάντε, Θεέ µ’, για κάνες µε 
πουλί, πουλί γιά χελιδόνι, (Ν.Π.γ΄ τρ. 129.0)· κάνι δώθι, κανίτι κείθι, [κάνου]. 

κανιά, τα· οι κνήµες, τα πόδια, τζιοµ τα κανιά σ’  = τρέχα, πάρε τα πόδια σου, [αρχ. 
κάννα (=καλάµι)]. 

κανιγκιρίσιους, -σια, -σιου· δες κανέ-γκιρίσιους. 
κανιδυό· ένας δυο, µια δυο, ένα δυο, µο κανιδυό ήταν στουν κάµπου, κάθουνταν µο 
κανιδυό γριες στου σόµπουρου, [κανέ + αρχ. δύο]. 

κάνις, οι· τα σκουπίδια από κλωστές και αράχνες, που µαζεύονται ανάµεσα στις 
ραφές των ρούχων ή στις γωνίες του σπιτιού, όταν µένει ασκούπιστο για µέρες, 
**[ αρχ. κάννα (=καλάµι), πιθανώς από τα καλάµια της σίκαλης, µε τα οποία γέµι-
ζαν τα στρώµατα και τις µαξιλάρις, δες σικαλιά]. 

κανίσια, τα· στη Νιγρίτα λέγονταν τα κεράσµατα που πήγαιναν οι συγγενείς και οι 
φίλοι σε κάποιο σπίτι µε αφορµή κάποια σηµαντικό γεγονός, όπως γάµος, λεχω-
νιά, ονοµαστική γιορτή, αρρώστια, κλπ· τη ∆ευτέρα µετά το γάµο γινόταν παλιό-
τερα στο σπίτι του γαµπρού και στο πατρικό της νύφης κοινό τραπέζι για τους 
συγγενείς της κάθε πλευράς µε τα κανίσια· στην Τερπνή υπήρχε έθιµο να πηγαί-
νουν κεράσµατα, δεν είχαν όµως αυτά ενιαίο όνοµα όπως στη Νιγρίτα· για παρά-
δειγµα την Παρασκευή πριν από το γάµο, οι συγγενείς πήγαιναν ως δώρο ψάρι και 
ούζο για το κοινό τραπέζι της ίδιας ηµέρας, µετά το γάµο πήγαιναν γλυκάδια, στη 
λεχώνα πήγαιναν ρυζόγαλο ή γλυκάδια, κλπ., [αρχ. κάνεον (=πανέρι) > υποκ. αρχ. 
κανίσκιον > κανίσκι (=πανεράκι, χάρισµα, δώρο)]. 

κανκανένας· ούτε ένας, [αρχ. κ;ν + µσν. κανένας]. 
κανναβάς, ο· ο καµβάς, ύφασµα µε αραιά ύφανση που το χρησιµοποιούσαν ως οδη-
γό για τα κεντήµατα, [αρχ. κάνναβις > µτγν. καννάβιον > καννάβι + κατ. -ας]. 

κανόν(ι), το· το µέρος από το τσιουράπ(ι) που καλύπτει την κνήµη, το καλάµι, ** 
[αρχ. κάννα(=καλάµι)]. 

κανόντζµα, το· κανόνισµα, [κανουνίζου]. 
κάνου· ρ., έκαµνα/έκανα, έκανα, κάνω· χρησ. ως ρ. που παίρνει έννοια από τα συµ-
φραζόµενα· ο τύπος έκανα των παρ. και αόρ. διακρίνεται από τα συµφρ., π.χ. απού 
προυχτές του έκανα τ’ αµπέλ(ι)=όργωσα, τσάπισα, κλπ., κει που έκανα τ’ αµπέλι, 
πέρασι λύκους = την ώρα που όργωνα, κλάδευα κλπ. το αµπέλι... πρ. κάµνι, κάµνι-
τι, κάνι/κάνες/κάνις, κάντι, κανίτι, δες και κάµνου, [αρχ. κάµνω]. 

κανουλιά, η· αυτή της κάνουλας, λ. γνωστή µόνο από τα δ. τρ., έχου να σι δώσου 
φως µου µια µαστίχα κανουλιά, (Ν.Π.γ΄ τρ. 152.0), ** [λατ. cannula > κάνουλα]. 

κανουνίζου· ρ., κανόντζα, κανόντσα, κανουνίσκα, κανονίζω, [αρχ. κανονίζω]. 
καντάρ(ι), το· ως ζυγός ο στατήρας· ως µονάδα βάρους 44 οκάδες· νοητή γραµµή 
αλλαγής κλίσης του εδάφους, που χρησ. και ως τοπων. Τερπνής· δες Μουντουµπά-
ρα, που είναι µια ράχ(η), [µσν. κεντηνάριον > ιταλ. cantaro ή τουρ. kantar]. 

κανταρόξυλου, το· το ξύλο στο οποίο κρεµούσαν το καντάρ(ι) οι κανταρτζήδις, για 
να ζυγίσουν, [καντάρ(ι) + αρχ. ξύλον]. 
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κανταρτζής, ο· αυτός που νοίκιαζε το δικαίωµα να είναι ο επίσηµος ζυγιστής στο 
παζάρ(ι) παίρνοντας αµοιβή από κάθε ζύγισµα, [καντάρ(ι) +  -τζής]. 

καντέµ· µόνο στη φρ. ντεφ καντέµ να γέν(ει), δες ντεφ, [τουρ. kadem(=κοµµάτι)]. 
καντζίκς, ο· ο ανάποδος, ο ύπουλος, [τουρ. kancık(=σκύλα, άτοµο διεστραµµένο, α-
νάποδο, ύπουλο]. 

καντήλα, η· καντήλι της εκκλησίας, η σταγόνα του λαδιού που απλώνεται πάνω στο 
νερό, [λατ. candela > µσν. καντήλα(=λυχνία της εκκλησίας), που είναι συνήθως 
κρεµαστή µε τρεις αλυσίδες, δες ανάλογα καντήλις στο παµπόρ(ι)]. 

καντηλανάφτς, ο· καντηλανάφτης, δες πρµ. 9, [καντήλα + ανάβω(< αρχ. -νάπτω)]. 
καντηλιάζου· ρ., καντήλιαζα, -σα, νυστάζω, [καντήλα]. 
καντήλις, οι· καντήλια της εκκλησίας, τα ζύγια/τριώτια στο παµπόρ(ι), [καντήλα]. 
κάντι· τύπος του ρ. κάνου. 
καντίζου· ρ., κάντζα, κάντσα, συµφωνώ, αποδέχοµαι κάποια πρόταση που µου γίνε-
ται, **[ λατ. candidus(=καθαρός λόγος) ή candeo > candor(=δικαιοσύνη)]. 

καντλούδα, η· µικρή καντήλα στην εκκλησία, [καντήλα]. 
καντλούδ(ι), το· µικρή καντήλα του σπιτιού, [καντήλα]. 
καντουριά, η· {-ργιά}, φάρµακο που γινόταν από το υγρό που είχαν οι κηκίδες, οι 
φουσκάλες πάνω στα φύλλα του µπραστού· ήταν όµως και το σπαθόχουρτου, επει-
δή το χρησ. για διάφορες γιατρειές, όπως και κάθε πρακτικό φάρµακο, [κάνου > 
πρ. κάντου]. 

καντς· τύπος του κάνου, δες κάµνου, κάµου, δες πρµ. 282, 335, πρµ. φρ. 139. 
καούν(ι), το· πεπόνι, [τουρ. kavun]. 
κάπα, η· καπότα, πανωφόρι των βοσκών, από πολύ χοντρό ύφασµα µε συµπιεσµένη 
τρίχα, δε λούσ(η)κα κι γίνκαν κάπα τα µαλλιά µ’ , [λατ. kappa > µσν. κάππα]. 

καπάκ(ι), το· κάλυµµα σκεύους, το φόντι του παπουτσιού, το κεραµίδι στη στέγη µε  
το κοίλο προς τα κάτω, [τουρ. kapak]. 

καπαλαντίζου· ρ., καπαλάντζα, -λάντσα, -λαντίσ(η)κα, περδικλώνω, κοίταζα σιαπάν 
κι καπαλαντίσ(η)κα = χάζευα ψηλά και περδικλώθηκα,, **[ καπάκ(ι) + τουρ. ladini 
(= θέτω, τοποθετώ)]. 

καπαλιός, ο· προσωνύµιο για οµοιοκαταληξία στις πρµ. 8 και 192, [κάπα + αλλιώς]. 
καπαµάς, ο· φαγητό µε κρέας, που µαγειρευόταν µε σφραγισµένο το καπάκι του 
τζέντζιρ(η) µε ζυµάρι· τρόπος παρασκευής τσίπρου, κατά τον οποίο στο ρακουκά-
ζανου έριχναν µαζί µε τα τσίπρα και τσίπουρο απλής απόσταξης, [τουρ. kapama 
(=σκέπασµα, καπάκωµα)]. 

καπάνταης, ο· µεγάλος νταής, αρχηγός νταήδων, [τουρ. kabadayı]. 
καπάντσι· ρ. τύπος, καπάντσι κιρός = συννέφιασε, έκλεισε ο καιρός, [αρχ. κάππα]. 
κάπαρου, το· κάκαδο, το σκληρό επίστρωµα της πληγής, **[ κάπα, επειδή σκεπάζει 
την πληγή]. 

καπίστρ(ι), το· καπίστρι, το µέρος της σαγής που πιάνει το κεφάλι του ζώου, χωρίς 
όµως να έχει σίδερο για το στόµα, δες χαλινό, [λατ. capistrum]. 

καπιτζίκ(ι), το· παραπόρτι, µικρή πόρτα επικοινωνίας γειτονικών σπιτιών, [τουρ. 
kapı(=πόρτα) > kapıcık(=µικρή θύρα)]. 

καπίτσα, η· µικρή κάπα, αµ δε νοιάζιτι, καπίτσα τ’ κάηκι = δε νοιάζεται καθόλου, 
υποκ. της λ. κάπα. 
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κάπλα, τα· τα καπούλια του ζώου, µάσι, Ρηνούδα µ’, τα πανιά και ρίξτα πις στα 
κάπλα, (Ν.Π.γ΄ τρ. 314.0), [καπούλ(ι)]. 

καπλαντίζου· ρ.,  καπλάντζα, καπλάτσα, καπλαντίσκα, επιστρώνω µια  επιφάνεια  µε 
καπλαµά ή µε άλλο υλικό, καπλάτσι κιρός = συννέφιασε ο ουρανός, µτχ. καπλα-
τζµένους, -ν(η), -νου, [τουρ. kaplamak(=επενδύω) > kapladim]. 

καπλάρ(η)ς, ο· σεβαστό πρόσωπο το οποίο επιλεγόταν για να φροντίζει στο δείπνο 
του γάµου τις ανάγκες των καλεσµένων, (Νιγρ.), ο κιλαρτζής της Τερπνής,  [αρχ. 
κάπηλος > κάπελας > (καπελάρης)]. 

καπλαριό, το· ο χώρος στον οποίο ήταν εγκαταστηµένος ο καπλάρ(η)ς. 
καπνάς, ο· ο καπνοπαραγωγός, [καπνό + κ. κατ. -ας]. 
καπνατζής, ο· ο εργαζόµενος στο σπάσ(ι)µου του καπνού, ενώ στις άλλες εργασίες 
έχει αντίστοιχα ονόµατα, π.χ. µπασκί > µπασκιτζής κλπ., [καπνό + -τζής]. 

κάπνι· κλητική της λ. καπνός, στη φρ. κείθι κείθι κάπνι, να σι δώσου πίτα κι λαγό 
ψηµένου, που λεγόταν στα παιχνίδια µε τις φωτιές, για το διώξιµο του καπνού, στη 
γεν. καπνιού, αλλιού τ’ καπνιού τ’ = αλλοπρόσαλλα, [αρχ. καπνός]. 

καπνιού, τ’· γεν. της λ. καπνός, δες κάπνι και πρµ. φρ. 2, [αρχ. καπνός]. 
καπνό, το· το φυτό καπνός, [αρχ. καπνός]. 
καπνου-· ως πρώτο συνθ., π.χ. καπνουφυτεία, ’’ καπνουχώραφου’’ , ’’ καπνουµισίτς’’ 

(=καπνοµεσίτης), [καπνό]. 
καπνουφυτεία, η· το φύτεµα του καπνού, αλλ. φυτεία,[αρχ. καπνός + αρχ. φυτεία]. 
κάποιανοι· κάποιοι, [αρχ. κ;ν πο7ος > κάποιος]. 
καπότα, η· µέσο που χρησ. ως προφυλακτικό κατά την ερωτική πράξη, η κάπα του 
πέους, σχεδίασµα στα παιχνίδια  φιδούδ(ι) και τριώτα, (Νιγρ.), δες και παραλίτσα, 
[κάπα]. 

καπούδις, οι· ειρων. προσωνυµία για τις Νταρνακουχουρίτσις, (Νιγρ.), [κάπα, από 
το µάκρος του πανωφοριού τους, που ήταν µακρύτερο από τα Νιγριτινά]. 

καπούλ(ι), το· το µέρος της ράχης των υποζυγίων πίσω από το σαµάρι, [λατ. scapu-
la > µσν. καπούλιον]. 

καπράµ κιφαλής, ο· ξεροκέφαλος, χοντροκέφαλος, δες τσικίτ κιφαλής, **[ τουρ. 
kavram(=έννοια), + κιφάλ(ι), σε ελ. απόδοση, χονδροκέφαλος µε όλη τη σηµασία, 
η τουρ. φρ. είναι kavram kafalı]. 

καπρούλ(ι), το· µεγάλο ραβδί, πολύ µεγαλύτερο και πιο χοντρό από το τσιουµάκ(ι), 
**[ τουρ. kâp(=κόνδυλος, καλάµι) + röle(=ελαφρός)]. 

καραγάτσ(ι), το· το δ. φτελιά, πτελέα, βρυσσιά, βρύσσος, δες και µπραστό, [τουρ. 
kara(=µαύρο) + ağaç(=δέντρο) > karaağaç(=δέντρο φτελιάς)]. 

καραγκιόζ(ι)κους, -κ(η), -κου· µαυροµάτης· για πρόβατο, αυτό που είχε άσπρο κε-
φάλι και µαύρα µάτια, [καραγκιό(η)ζς + -κους]. 

καραγκιό(η)ζς, -ζου· αυτός που έχει µαύρα µάτια, δες καραγκιόζκους, [τουρ. kara(= 
µαύρος) + göz(=µάτι) > karagöz(=µαυροµάτης)]. 

καρά ισούφ· ο ζωναράδικος χορός, αλλ. µαντλούδ(ι), [τουρ. karayusuf]. 
καρακούσ(ι), το· πρήξιµο στον αστράγαλο των µεγάλων ζώων, [τουρ. karakuş]. 
καραµάν(η)ς, ο· βόδι µε µαύρο χρώµα στο κεφάλι του, [τουρ. karaman(=µελαψός 
άνδρας)]. 
καραµιλουτές κουβέρτες· κουβέρτες που τις ύφαιναν σε ειδικούς αργαλειούς, µε 
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4 µιτάρια και 4 πατήθρις, και είχαν πολύ φανταχτερά και περίπλοκα σχέδια, ** 
[ορθογραφούνται ως παράγ. της λ. καραµέλα (= κάθε τι ευχάριστο) και όχι της λ. 
µηλωτή (= προβειά), για τα ευχάριστα στην όραση σχέδιά τους]. 

καραµπά(η)σς, ο· αυτός που έχει µαύρο κεφάλι, δες καραµπάσ(ι)κους, [τουρ. kara(= 
µαύρος) + baş(=κεφάλι)]. 

καραµπάσ(ι)κους, -κ(η), -κου· αυτός που είναι καραµπά(η)σς· για πρόβατο είναι 
αυτό που έχει άσπρο µαλλί και µαύρο κεφάλι, [καραµπά(η)σς + -κους]. 

καραµπατάκ(ι), το· ο κορµοράνος, κ. καραπατάκι, [τουρ. kara(=τόπος, µαύρος) + 
batak(=βυθίζοµαι, βουτώ, βάλτος) > τουρ. karabatak(=κορµοράνος)]. 

καραµπουζουκλής, ο· χαρακτηρισµός ατόµου µε ιδιότητες λεβέντη, γλεντζέ, ** 
[τουρ. kara(=τόπος) + büzük(=µπουζούκι) + -λής, σε ελ. µετ. γλεντζές]. 

καραούλ(ι), το· η σκοπιά, το παρατηρητήριο, **[kara(=ξηρά, τόπος) + öl(=υγρα-
σία), από το γεγονός ότι η σκοπιά ήταν στο ύπαιθρο, στην υγρασία]. 

καράπα, η· κεφάλι, νεκροκεφαλή, [αρχ. κάρα]. 
καραπατσίνα, η· κεφάλι, ξεροκέφαλο, [αρχ. κάρα/τουρ. kara(=ξηρός) + πατσί]. 
Καράσου, το· το όνοµα του Στρυµόνα κατά την Τουρκοκρατία, [τουρ. kara(=µαύρο, 
τόπος) + su(=νερό)]. 

Καρατζιάκιοϊ, το· το παλιό όν. του χωριού Βαρυκό, [Μ.Τ. karadzaköj]. 
καρατζιάς, ο· ο µαύρος, χρησ. µόνο ως προσων. για µαύρα βόδια, [τουρ. karaca = 
µαυριδερός]. 

καρδάρ(ι), το· καρδάρα, [αρχ. κάδος > καδάριον > καρδάριον]. 
καρδάτους, -τ(η), -του· καρυδάτος, στο ουδ. ποικιλία τραγανού σταφυλιού, [αρχ. 

κάρυον > καρυδάτος]. 
καρδένιους, -νια, -νιου· καρυδένιος, καρδένιου κριβάτι, καρδένιους χαλβάς, [αρχ. 

κάρυον > καρυδένιος]. 
καρδίτσ(ι), το· ο καρπός, το καρύδ(ι) του βαµπακιού, **[ καρδένιους]. 
καρδόπουνους, ο· κολικός πόνος στα άλογα, που οφείλεται σε διάφορες αιτίες, 

[αρχ. καρδία + αρχ. πόνος]. 
καρδούδα, η· καρδούλα, αχ καρδούδα µ’ σ(ι) αγαπώ, [αρχ. καρδία]. 
καρδουπουνώ· ρ., καρδουπουνούσα, καρδουπόνισα, έχω καρδόπουνου. 
καρδουρόµπα, η· δες γκαρδουρόµπα. 
καριάκ(ι), το· {-ιά-}, χωράφι µε πολλές µικρές πέτρες, αλλ. πιτρουτούρι/τσιακίλ(ι), 

[τουρ. kayrak]. 
καρίκ(ι), το· το αυλάκι στο οποίο αραδιάζονταν οι ρίζες για φύτεµα του καπνού, 
της ντοµατιάς κά., [τουρ. karık(=αυλάκι)]. 

καρικώνου· ρ., καρίκουνα, -κουσα, -κώθκα,  µπαλώνω χωρίς να προσθέτω µπάλω-
µα, [ιταλ. carico(=φόρτωµα)]. 

καριόλα, η· κρεβάτι, (Νιγρ.), υβρ. παλιογυναίκα, [λατ. cariola > ιταλ. carriola, τουρ. 
karyola]. 

καριοφίλοι· καρδιακοί φίλοι· φίλοι φίλοι καριοφίλοι ο παπάς µε το σταφύλι, (Ν.Π.γ΄ 
τρ. 732.0), **[αρχ. καρδία + φίλος > (καρδιοφίλοι) > καριοφίλοι]. 

καρκάδ(ι), το· αποξηραµένη µύξα µέσα στη µύτη, [Λ.Ηπ. παραφθορά του οµηρικού 
κάγκανον(=κατάξηρον), Λ.Αν. αρχ. κάκαδον > κάρκαδο, από το θέµα του καίω 
µε αναδίπλωση και µε ανάπτυξη του ρ]. 
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καρκαντζαλοί, οι· καλικάντζαροι, αλλ. καρκαντζαροί, **[ τουρ. karkas(=κουφάρι) + 
zalim(=τυραννικός) > καρκαντζαλοί ( > καλικάντζαροι, µε αντµ. των λ και ρ)· και 
ο Κώστας Κρυστάλλης στο ποίηµα «Χριστούγεννα της στρουγγοκάλυβας» χρησ. 
τη λ. Καρκάντζαλος. 

καρκαντζαραίοι, οι· οι καλικάντζαροι στη Νιγρίτα, [καρκαντζαλοί]. 
καρκέλα, η· µεταλλικός δακτύλιος, χαλκάς, κρίκος, [αρχ. κρίκος > κρικέλα]. 
καρκελίζου· ρ. χτυπώ την καρκέλα της εξώπορτας, την πόρτα εκαρκέλιζαν, την πόρ-
τα κιρκελίζουν, (Ν.Π.γ΄ τρ. 363.4), δες κρικελίζου, κιρκελίζου, [καρκέλα]. 

καρλάτσα· ρ. τύπος, χτύπησα, πέτυχα, δες χ(ι΄)ζ(ι), [kârlı (=κερδισµένος)]. 
κάρνα, τα· κάρβουνα, δες πρµ. 16, [λατ. carbo > µσν. κάρβουνον]. 
καρντά(η)σς, -ντασίνα· αδερφός, αλλ. ο γκαρνά(η)σς, το καρντάσ(ι), το γκαρντάσ(ι), 

[τουρ. kardaş/kardeş (=οµοµήτριος αδερφός)]. 
καρόπουρτα, η· η αυλόπορτα του σπιτιού από την οποία περνούσε το κάρο, [κά-
ρου+ πόρτα]. 

καρότσα, η· το µέρος του αυτοκινήτου που δέχεται το φορτίο, και σπάνια η κάσα 
του κάρου, [ιταλ. carrozza]. 

κάρου, το· κάρο, δίτροχο ή τετράτροχο όχηµα, που συρόταν από άλογα, µουλάρια ή 
γαϊδούρια, όχι όµως από βόδια, δες αραµπάς, [λατ. carrum > ιταλ. carro]. 

καρούλ(ι), το· καρούλι, τροχαλία που βοηθούσε το ανεβοκατέβασµα του µιταριού 
στον αργαλειό, [αρχ. κάρυον(=κοχλίας) > υποκ. καρούλι]. 

καρούλια, τα· η κ. σηµ. και τρόπος κόµµωσης µε τα µαλλιά τυλιγµένα, [καρούλ(ι)]. 
καρούλου· η γυναίκα που χτένιζε καρούλια τα µαλλιά της, [καρούλ(ι)]. 
καρουτσούδα, η· είδος κουδουνιού µε σφαιρικό σχήµα και ένα ελεύθερο σφαιρίδιο 
στο εσωτερικό, που κρεµούσαν στα µικρά ζώα, όπως πρόβατα και κατσίκια, αλλά 
και στα άλογα, **[ αρχ. κάρα(΄Ιωνες· τα πρόβατα, Γορτύνιοι· την ήµερη κατσίκα) 
+ -τσούδα]. 

καρουτσούδ(ι), το· µικρό χειροκίνητο µεταφορικό µέσο µε µία ρόδα, το καροτσάκι, 
[κάρου + -τσούδ(ι)]. 

καρουφύλλ(ι), το· 1. το φ. ∆ιόσανθος ο καρυόφυλλος κ. γαρύφαλλο.  2. µπαχαρικό 
µε το όνοµα γαρύφαλλο, καρπός του φ. ευγενία η καρυόφυλλος, που το χρησιµο-
ποιούσαν για τα καλέσµατα του γάµου, [αρχ. κάρυον + αρχ. φύλλον]. 

καρπουζάδα, η· χυµός και κοκκινωπά τρίµµατα που βγαίνουν από την κόρα του 
καρπουζιού µε ξύσιµο, [καρπούζ(ι)]. 

καρπουζάν(η)ς, ο· ο καλπουζάνς. 
καρπούζ(ι), το· καρπούζι, δες ασαµόραστου, κουλόκθα, ξυλάγγουρου,[τουρ.karpuz]. 
καρσ(ι)λαµάς, ο· είδος χορού, ο καρσιλαµάς, δες και χασλαµάς, [τουρ. karşılama(= 
υποδοχή), δες και καρσ(ι)λαντώ]. 

καρσ(ι)λαντίζου· ρ., παρ. καρσλάντζα, για λοιπά δες καρσλαντώ. 
καρσ(ι)λαντώ· ρ., καρσ(ι)λαντούσα, καρσ(ι)λάτσα, καλωσορίζω, [τουρ. karşı(=αντι-
κρινός) + -la/-le(επίθ. για σχηµατισµό ρ.) + -mak(=ρ. κατ.) > karşılamak(=υποδέ-
χοµαι, αντικρίζω)]. 

καρταλάς, ο· αλλ. το καρτάλ(ι), µτφ. ο άρπαγας. 
καρτάλ(ι), ο· αρπακτικό πουλί µικρότερο από αετό, δες αίν. 14, [τουρ. kartal]. 
καρτιρώ· ρ., καρτιρούσα, καρτέρσα/καρτέριψα, καρτερώ, περιµένω, δες πρµ. 292· οι 
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µέσοι/παθ. τύποι του ενεστώτα και του παρ., καρτιριούµι καρτιριούµαν κλπ., χρησ. 
µόνο µε την άρνηση και δηλώνουν µεγάλη αγωνία ή ανυποµονησία, π.χ. δεν καρ-
τιριέτι αυτός = ανυποµονεί αυτός, δεν καρτιριούµι = δεν µπορώ να περιµένω άλλο, 
ουσ. το καρτέρ(ι), [αρχ. καρτερέω]. 

καρύδα, η· η πέτρα που αντικαθιστούσε το κουκαλάκ(ι) ή και την τόπκα στα παιχνί-
δια µε τα κότσια, δες καρύδις, [καρύδ(ι)]. 

καρύδ(ι), το· καρπός καρυδιάς/βαµπακιού, λάρυγγας, δες παιχν. τα καρύδια, [αρχ. 
κάρυον]. 

καρύδια, τα· παιχν. που παιζόταν όπως το τρυπούδ(ι), µε τη διαφορά ότι αντί για 
κέρµατα έριχναν καρύδια, ήταν το αρχ. καρυατίζειν, που ήταν γενική ονοµασία 
των παιχν. µε καρύδια· κάθε παιχν. µε καρύδια είχε και το δικό του όνοµα, όπως 
τα παιχν. �ς βοθύν, �ς βόθυνον, ποσίνδα, >ρχη/>ρχα, που το καθένα ήταν πα-
ραλλαγή του άλλου· στην Τερπνή το έπαιζαν µε κουκουνάρια, στη Νιγρ. αλλ. φλα 
φλου, [καρύδ(ι)]. 

καρύδις, οι· παιχν. παρόµοιο µε τα κουκαλάκια, που παιζόταν όµως µε πέτρες, τις 
καρύδις, κ. τα πεντόβολα, αλλ. πέτρις, πιτρόβουλα, ήταν το αρχ. παιχν. πεντάλιθα 
ή πενταλιθίζειν ή πεντέλιθος ή πενταλιθίζειν, δες και π., [καρύδ(ι)]. 

καρυδώνου· ρ., καρύδουνα, καρύδουσα, πνίγω κάποιον πατώντας τον  στο καρύδ(ι). 
καρφί, το· καρφί, άλλο όν. για το παιχν. χαρτς, [αρχ. κάρφος > µσν. καρφίν]. 
καρφουβέλουνου, το· βελόνα µε κεφάλι κοκάλινο, για πιάσιµο ρούχων ή µαλλιών, 

[καρφί + αρχ. βελόνη]. 
καρφώνου 1· ρ., κάρφουνα, -ουσα, -ώθκα, καρφώνω, [καρφί]. 
καρφώνου 2· ρ., για αρ. χρ. δες καρφώνου 1, αρρωσταίνω κάποιον, τον κάνω να 
κρυολογήσει από ρεύµα αέρα, µην κάθισι ανάµισα στα παραθύρια, θα σι καρφώ-
σ(ει), [αρχ. κάρφω(=µαραίνω κάτι) > καρφώνω]. 

κάσα, η· η καρότσα του κάρου, δες και σουβένια· ξύλινη κατασκευή στην οποία ντι-
γκιάζουν το καπνό, δες και σιντούκα, [λατ. capsa > ιταλ. kassa]. 

κασαπιά, η· ο χασάπικος χορός, [κασάπς]. 
κασαπιό, το· κρεοπωλείο, αλλ. κασάπκου, [κασάπς]. 
κασάπκου, το· ο χορός κασαπιά, κρεοπωλείο, αλλ. κασαπιό, [κασάπς]. 
κασάπς, ο· κρεοπώλης, [τουρ. kasap]. 
κασατίνα, η· η κασετίνα, [ιταλ. cassettina]. 
κασιάρα, η· κασίδα, πάθηση του δέρµατος στο τριχωτό του κεφαλιού, [λατ. cassis > 
µσν. κασσίς + -άρα]. 

κασίδας, ο· ο κασίδης, [λατ. cassis > µσν. κασίδιον > κασίδης]. 
κασ(ι)µέρς, -ρου, -ρκου · αυτός που λέει αστεία ή χαζά, αστείος, [τουρ. kaşmer (= 
παλιάτσος)]. 

κασ(ι)µιρλής, -λού· αυτός που έχει την ιδιότητα του κασ(ι)µέρ(η) και τα αστεία του 
λέγονται κασ(ι)µιρλίκια, [κασ(ι)µέρς + -λής]. 

κασκέτου, το· τραγιάσκα, γενικά το καπέλο, [ιταλ. caschetto(=κράνος)]. 
κασουνόβιδις, οι· οι βίδες που στερέωναν την κάσα το κάρου πάνω στα σουβένια, 

[κάσα + βίδα (<βεν. vida)]. 
κατ· επίρρ. κάτω, φτος είνι κατ ’π’ τ’ς κουσιννιά = αυτός είναι µισθωτός, κατ-κατ = 
εντελώς κάτω, [αρχ. κάτω]. 
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κάτα, η· γάτα, (προσφ.), [αρχ. κάττης(=γάτος) > µσν. κάττα]. 
κατα-· ως πρώτο συνθετικό εντείνει τη σηµ. του δεύτερου, δες καταείµι, καταγίνου-
µι κλπ., [αρχ. κατά]. 

κατααρέζου· ρ., για αρ. χρ. δες αρέζου, αρέσω πολύ, µι καταάρισι του φαΐ. 
καταγάλαζους, -ζ(η), -ζου· επιτ. του γαλάζιους. 
καταγέρανου, το· ως υφαντό είχε τις µάνες του αντίστροφα από ό,τι ήταν το γιρά-
νιου, είχε δηλαδή γαλάζιο φόντο και άσπρες γραµµές, [κατά- + γιράνιου]. 

καταγίνουµι· ρ., για αρ. χρ. δες  γίνουµι, γίνοµαι σε  υπερβολικό  βαθµό,  καταγίνκα  
µούσκιµα, αλλ. καταγένουµι. 

καταείµι· ρ., για αρ. χρ. δες είµι, είµαι πιο πολύ από όσο πρέπει ή δικαιολογείται. 
καταή· επίρρ., καταγής, δες δ.δ. 1 στχ. 11, αλλ. καταής, [αρχ. φρ. κατ* γ5ς]. 
καταϊφχαριστιούµι· ρ., για αρ. χρ. δες ιφχαριστιούµι, µένω υπερευχαριστηµένος. 
κατακάτσ(ι)µου, το· το στρογγυλοκάθισµα, το κάτσ(ι)µου κάπου για πολλή ώρα. 
κατακτάµινους, -ν(η), -νου· κατάκοιτος, κλινήρης, [αρχ. κε7µαι > κατ* κοίτοµαι]. 
καταλαβαίνου· ρ., για αρ. χρ. δες λαβαίνου, καταλαβαίνω, καλαβίνισκα τι µ(ι) ήλι-
γις, αµά δεν µπουρούσα, [αρχ. καταµβάνω > µσν. καταλαβαίνω]. 

καταλαβασιάς, ο· ο έξυπνος, αυτός που καταλαβαίνει εύκολα, [καταλαβαίνου]. 
καταµάλλινου, το· υφαντό που το υφάδι του ήταν όλο µαλλί, [κατα- + µαλλί]. 
καταµέταξου, το· ολοµέταξο, καταµέταξου µαντίλ(ι), το  καταµέταξου ήταν το καλύ-
τερο µεταξωτό ύφασµα για το φόρεµα της παραδοσιακής στολής που φορούσαν οι 
φουστανούσις· άλλα υφάσµατα ήταν, τα βαριά, το µιταξουτό, το ιράντιο, το µαρο-
κέν, [αρχ. κατ* + µτγν. µετάξιον]. 

καταµισιού· επίρρ., ακριβώς στη µέση, καταµεσής, καταµισιού στουν ουντά, [κατα- 
+ µισιός]. 

κατανάς, ο· η λ. χρησ. για αναφορές σε µεγάλες ποσότητες, ήπινι έναν κατανά = 
έπινε πάρα πολύ, ήταν γερός πότης, [τουρ. katana/kadana = εύσωµο άλογο]. 

καταντιά, η· καλή οικονοµική κατάσταση, ευκολία, άνεση, έχ(ει) καλή καταντιά = 
είναι σε καλή οικονοµική κατάσταση, [αρχ. καταντ,]. 

κατάντια, η· άσχηµη κατάσταση, αντίθετη σηµασία από την καταντιά, [αρχ. κατα-
ντ,]. 

καταξουδιάζουµι· ρ., για αρ. χρ. δες ξουδιάζου, ξοδεύω υπερβολικά. 
καταξύπουλτους, -τ(η), -του· αυτός που δε φορά στα πόδια του ούτε κάλτσες, ούτε 
παπούτσια, καταξύπουλτους πάινι στου µπαΐρ(ι), [κατα- + ξυπόλτους]. 

καταπατάου, -ώ· ρ., για αρ. χρ. δες πατάου, καταπατώ, τσαλαπατώ, πατώ πολύ δυ-
νατά, του καταπάτσι του κουφίν(ι) µι του καπνό,  [αρχ. καταπατέω]. 

καταπάτ(ι), το· κατακάθι, ίζηµα, πληθ. τα καταπάτια{- τχια}, [ κατα- + αρχ. πάτος]. 
καταπιά, η· {-πχιά}, ρουφηξιά, γουλιά, η ποσότητα τροφής που καταπίνεται µε 
µιας, µια καταπιά κρασί κι µι ζάλτσι, [καταπίνου]. 

καταπίνου· ρ., κατάπινα, κατάπια{-πχια}/κατάπχα, καταπίνω, δες πρµ. 334, [αρχ. 
καταπίνω]. 

κατάπµα, το· η κατάποση, [καταπίνου]. 
καταπόδ(ι), το· στενή παρακολούθηση, ακριβώς από πίσω, στις πατηµασιές, τουν 
πήρι στου καταπόδ(ι) = τον ακολούθησε από πολύ κοντά, η λ. χρησ. και µτφ, και 
ως επίρρ., στου καταπόδ(ι) παντρέφκα κι γω, [αρχ. φρ. κατ* πόδας]. 
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καταπόδιασµα, το· το να βρίσκεται κάποιος στο καταπόδ(ι). 
καταπουδιάζου· ρ., .καταπόδιαζα, -σα, καταπουδιάσ(η)κα, παίρνω κάποιον στο κα-
τόπι, ακολουθώ καταπόδ(ι). 

καταπουδιαστός, -τή, -τό· ο ένας πίσω από τον άλλον, επίρρ. καταπουδιαστά, χρησ. 
και µε χρονική σηµ., είνι καταπουδιαστά τα πιδιά = είναι καταχρουνιάρκα, [κατα-
πόδ(ι)]. 

καταπουδνός, -νιά, -νό· κατοπινός, αυτός που ακολουθεί, [καταπόδ(ι)]. 
καταπραΰνου· ρ., καταπράυνα/καταπραΰνισκα, καταπράυνα, καταπραΰνω, ο τύπος 
καταπράυνα έχει και παθ. σηµ., π.χ. καταπράυνι πόνους, [αρχ. καταπρα˹νω]. 

κατάπχα· αόρ. του ρ. καταπίνου. 
καταριούµι· {-ργιού-}, ρ., καταργιούµαν, καταρίσ(η)κα, καταριέµαι, τουν καταρί-
σ(η)κα να µη διει χαΐρ(ι), [αρχ. καταράοµαι]. 

κατασκάζου· ρ., καταέσκαζα/κατάσκαζα, καταέσκασα/κατάσκασα, σκάζω από το 
κακό µου, [κατα- + αρχ. σχάζω]. 

κατασταλααίνου· ρ., κατασταλάινα, καταστάλαξα/κατασταλάινα, κατασταλάζω, 
όλου του προυί κατασταλάινι του νιρό κι καθάρσι· κατασταλάινι του νιρό, πχίτι, 
[αρχ. κατασταλάζω]. 

κατασχέτου· ρ., για αρ. χρ. και σηµ. δες κατασχώ, του κράτους κατασχέτ(ει) τα κλιµ-
µένα. 

κατασχώ· ρ., κατασχούσα, κατάσχισα, κατασχέθκα, µέλλ. θα κατασχέσου, κατάσχω, 
κάνω κατάσχεση, αλλ. κατασχέτου, [αρχ. κατέχω, µελλ. κατασχήσω, αόρ. υποτα-
κτικής κατάσχω]. 

κατατάζου· ρ., κατάταζα, κατάταξα, κατατάχκα/-τάθκα, κατατάσσω, µην τουν κατα-
τά(ει)ζς τ’ς καλνοί, [αρχ. κατατάσσω]. 

καταφέρνου· ρ., κατάφιρνα, -φιρα, καταφέρνω, [αρχ. καταφέρω > µσν. καταφέρ-
νω]. 

κατάφιρµα, το· το αποτέλεσµα του καταφέρνου, η επιτυχία, αµά κατάφιρµα, µι την 
πρώτ(η) τουν βάρισι του λαγό, [καταφέρνου]. 

καταχουνιάζου· ρ., καταχώνιαζα, -χώνιασα, -χουνιάσκα, καταχωνιάζω, κρύβω κάτι 
προσεκτικά, για να µη βρίσκεται, [κατα- + αρχ. χωνύω]. 

καταχρουνιάρκ(οι), -κις, -κα· αυτοί που γεννήθηκαν από την ίδια µάνα µε διαφορά 
ενός χρόνου, [κατα- + χρονιάρικος(< αρχ. χρόνος)]. 

καταψίζ(ει)· ρ., γνωστό µόνο στο γ΄ ενικό πρόσ., κατάψιζι, κατάψισι, κάνει δροσιά, 
δροσίζει ο καιρός ή ο άρρωστος· άµα καταψίσ(ει) βγάλτι όξου τα πρόβατα, κατάψι-
σι κιρός κι δε στιγνώνουν τα καπνά, παράγ. επ. καταψιρός, [κατάψιους]. 

κατάψιους, ο· η απογευµατινή ή η πρωινή δροσιά στις ζεστές καλοκαιρινές µέρες, η 
δροσιά στον ίσκιο κάτω από δέντρα ή κάτω από στέγη· πιάντι να µπιτίσουµι µι 
τουν κατάψιου, προυτού σ(η)κουθεί ήλιους ψηλά, [αρχ. το κατάψυχον(=δροσερός 
καιρός) > ο κατάψυχος, (Ήπειρος)]. 

καταψιρός, -ριά, -ρό· δροσερός, είνι καταψιρός τώρα µπέµπης, [καταψίζ(ει)]. 
κατέβκα, κατέφκα· κατέβηκα, αόρ. του κατιβαίνου. 
κατηγόριου, το· φιλοκατήγορος, αυτός που συνηθίζει να κακολογεί, [αρχ. κατήγο-

ρος]. 
κάτια, τα· δίπλες, στρώσεις, τα αλλεπάλληλα ιζηµατογενή στρώµατα του εδάφους, 
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δυο κάτια = διπλωµένο στα δυο, στουν µπλο του χώµα είνι κάτια-κάτια, [τουρ. kat]. 
κατιβαίνου· ρ., κατέβινα, κατέφκα/κατέβκα, κατεβαίνω, [αρχ. καταβαίνω]. 
κατιβασιά, η· κατέβασµα, το ορµητικό νερό του χείµαρρου ύστερα από δυνατή 
βροχή, [αρχ. καταβιβάζω > κατεβάζω]. 

κάτ(ι) καλά· καλά που, ευτυχώς, κάτ(ι) καλά που ήµασταν κει, [αρχ. φρ. κ;ν τι > 
κάτι + καλά]. 

κατίκ(ι), το· στραγγιστό γιαούρτι µε λίγο αλάτι, που γινόταν στη τζατζίλα ρίχνο-
ντας µέσα τη µια µέρα γιαούρτι και την άλλη γάλα, [τουρ. katık(=προσφάγι)]. 

κατίνα, η· σπονδυλική στήλη, η µέση, πιάσκι κατίνα µ’, [λατ. catena(=καδένα, αλυ-
σίδα), από το γεγονός ότι η άρθρωση των σπονδύλων µοιάζει µε καδένα]. 

κατιφάκ(ι), το· κορδέλα από κατιφέ, εξάρτηµα της παραδοσιακής στολής των γυ-
ναικών· το φορούσαν στα µαλλιά τους οι ελεύθερες κοπέλες, αντί για το κριπάκ(ι), 
που φορούσαν οι παντρεµένες, αλλ. κατιφούδ(ι), γκαντιφάκ(ι), [κατιφές]. 

κατιφές, ο· είδος βελούδου, για ζακέτες και στόλισµα του ποδόγυρου στα φουστά-
νια που φορούσαν οι φουστανούσις, είδος λουλουδιού, η σαραντούδα, αλλ. γκαντι-
φές, [τουρ. kadife(=βελούδο)]. 

κατµέρ(ι), το· κουσούρι, αναπηρία, µη παροδική ασθένεια, θα σ(ι) απουµείν(ει) κα-
νέ κατµέρ(ι), [τουρ. katmer]. 

κατό· εκατό, [αρχ. @κατ#ν]. 
κατούνια, τα· οικιακά σκεύη, ρουχισµός, [γαλλ. canton > κατούνα(=αποσκευές, κα-
σέλα, σκηνή για καταυλισµό)]. 

κατούρµα, το· κατούρηµα, στον πληθ. τα κατρίµατα = έντονη επιθυµία για κατού-
ρηµα, [κατρώ]. 

κατουσταρούδ(ι), το· µπουκάλι που χωρούσε εκατό δράµια, [αρχ. @κατ#ν > εκατο-
στάρι]. 

κατούτσ(ι)κα, τα· υποκ. του κατό, συ θα παίρς πινήντα! γω θα παίρνου κατούτσ(ι)-
κα, φρ. από µια αδερφική µοιρασιά, [κατό + -τσ(ι)κου]. 

κατόφλου, το· εκατόφυλλο, κατόφλου τιτράδιου, [αρχ. @κατ#ν + αρχ. φύλλον]. 
κατράν(η), η· το κατράµι, [ιταλ. catrame > τουρ. katran]. 
κατρίµατα, τα· η αίσθηση για κατούρηµα· η λ. χρησ. µτφ. για να εκφράσει µεγάλη 
βιασύνη (µεγάλο φόβο), άµα άκσι του Γιώργη τουν έπιασαν τα κατρίµατα = άµα 
άκουσε το Γιώργο έφυγε βιαστικά (φοβήθηκε πολύ), [κατρώ]. 

κατρουγιούµι, -γιέµι· ρ., δες κατρώ. 
κατρουλιάς, ο· κατουρλιάρης, αυτός που κατουρά πάνω του, [κατρώ]. 
κατρουλιό, το· κατουρλιό, κάτουρο, µτφ. το ζεστό από τον ήλιο νερό, [κατρώ]. 
κατρουµένους, -ν(η), -νου· µτχ. του κατρώ, κατουρηµένος, µτφ. το ξεβαµµένο ύφα-
σµα όταν τα χρώµατά του βγαίνουν στο πλύσιµο, σα κατρουµένου γίνκι του φου-
στάνι µ’ . 

κατρώ· ρ., κατρούσα, κατούρσα, κατρήθκα, κατουρώ, µέλλ. θα κατρήσου, θα κα-
τρουθώ, δες πρµ. 59 και αίν. 46, ως παθ. κατρουγιούµι/-γιέµι, [αρχ. κατουρ,]. 

κάτς, θα· τύπος µέλλ. του κάθουµι, δες πρµ. 214. 
κατσαρόλα, η· το κύπελλο µε το οποίο έπιναν νερό, [βεν. cazzerola]. 
κατσαρόλ(ι), το· υποκ. της λ. κατσαρόλα. 
κατσάρουµα, το· το αποτέλεσµα του κατσαρώνου. 
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κάτσαρους, ο· κατσιασµένος, κοντός, [κατσιάζου + -αρους]. 
κατσαρώνου· ρ., κατσάρουνα, -ουσα, κάνω κάτι κατσαρό, γονατίζω, λυγίζω από το 
βάρος, κατσάρουσι του γαδούρ(ι), [αρχ. -κανθηρ#ς > κατσαρός]. 

κάτσι· κάθησε, πρ. του κάθουµι. 
κατσιά, η· καθησιά, σι µια κατσιά έφαγι όλουν τουν τζέντζιρ(η)· κάθισµα, φιγούρα 
στο χορό µε σπάσιµο των ποδιών, όταν χουρεύουν σιργιάν(ι) δεν κάνουν κατσιές, 
[κάθουµι > έκατσα]. 

κατσιάζου· ρ., κάτσιαζα, -σα, κατσιάζω, κάνω κάτι να συµπιεστεί, να καθίσει, να 
µην είναι αφράτο, να µείνει κοντό, κάτσιασι του βαµπάκ(ι) στου µαξιλάρ(ι), δε λού-
σ(η)κα κι κάτσιασαν τα µαλλιά µ’ , [Λ.Αν. κάτα(=γάτα) > υποκ. κατAν > µσν. κα-

τσAν > κατσιάζω, **  κάθουµι > έκατσα > κατσιά]. 
κατσιάκς, κατσιάκου· ο γκιζγκιντζής, η γκιζγκιντζού, το θηλ. χρησ. και ως παρα-
σούµ(ι), [τουρ. kaçak(=δραπέτης)]. 

κατσιαµάκ(ι), το· γλύκισµα που γίνονταν από χυλό καλαµποκάλευρου και τρωγό-
ταν µε πικµέζ(ι), αλλ. η  κατσιαµάκα, [τουρ. kaçamak]. 

κάτσιανους, ο· µεγάλο ραβδί, απλό ή µε τζουνί στην άκρη, µε το οποίο κέντριζαν τα 
βόδια, πληθ. κατσιανοί, ήλιους είνι δυο κατσιανοί ψηλά, δες και λιµατήρ(ι), ** 
[τουρ. kaçan(=τρέχω να φύγω)]. 

κατσιανουσίδηρου, το· το σίδερο που είναι στη µια άκρη του κάτσιανου, στην αντί-
θετη από το τζουνί, και το χρησιµοποιούσαν για να καθαρίζουν το αλέτρι, [κάτσια-
νους + αρχ. σίδηρος]. 

κατσιαπλιάκς, ο· υβρ. ο αντάρτης του ∆ηµοκρατικού Στρατού στον Εµφύλιο πόλε-
µο της περιόδου 1946-49, [kaçak(=δραπέτης) + πλιάτσ(ι)κου]. 

κατσιβέλ(οι), οι· τσιγγάνοι, δες πρµ. 22, [ιταλ. cativello]. 
κατσιγαρίζου· ρ., γνωστό µόνο στον τύπο κατσιγαρί(ει)ζς, ταλαιπωρώ, βασανίζω, 
Νιγρ., δες Α.Θ. β΄, [κα + τσιγαρίζου]. 

κατσ(ι)κάς, ο· ο ιδιοκτήτης κοπαδιού κατσικιών, τοπων. Τερπνής, [κατσίκ(ι)]. 
κατσίκ(ι), το· κατσίκι, επ. κατσ(ι)κίτκους,-(η),-ου, υποκ. κατσ(ι)κούδ(ι), [αλβ. kats]. 
κατσ(ι)κόδρουµους, ο· κατσικόδροµος, µονοπάτι, στενός δρόµος στο βουνό. 
κάτσ(ι)µου, το· το να κάθεται κάποιος πάνω σε κάτι, το τεµπέλιασµα, το κατσιό, ού-
λου στου κάτσ(ι)µου είνι του µυαλό τ’ , [κατσιό]. 

κατσιό, το· καθισιό, ανάπαυση, αργία, καλό είνι κι του κατσιό, [κάθουµι > έκατσα]. 
κατσιούλα, η· χουχούλα, [ρουµ. caciula ή λατ. casula > µσν. κασούλα]. 
κατσιρµάς, ο· κάτι που ξέφυγε, λάθος, παιδί που γεννήθηκε άθελα, [κατσιρντάου]. 
κατσιρντάου, -ώ· ρ., κατσιρντούσα, κατσίρτσα, ξεφεύγω, αλλ. ξικατσιρντάου, [τουρ. 

kaçırmak(=φυγαδεύω)]. 
κατσίτι· καθίστε, πρ. του ρ. κάθουµι. 
καττύµατα, τα· σόλες παπουτσιών, [καττύω(=συρράπτω) > αρχ. κάττυµα]. 
κατώ(ι), το· κατώγι, ισόγειο µέρος σπιτιού που χρησίµευε ως κελάρι, [αρχ. κάτω + 

γα7α > µτγν. κατώγαιον]. 
κατώφλιους, ο· {-φλιους}, κατώφλι πόρτας, αλλ. το κατώφλιου, ο παραστρατός, 
πληθ. τα κατώφλια, [αρχ. κάτω + αρχ. 2 φλιB(=παραστάδα της θύρας) > µτγν. 
καταφλι* (=πρόδοµος) > µσν. κατώφλιν]. 

Καυκάσιους, -σίνα· Καυκάσιος, [Καύκασος]. 
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Καυκασιάγκαρους, ο· µεγεθ. της λ. Καυκάσιος, [Καυκάσιος + -άγκαρους]. 
καυτιρό πιπέρ(ι), το· κόκκινο πιπέρ(ι) φτιαγµένο από καυτερή πιπεριά. 
καφάσ(ι), το· 1. ξύλινο κιβώτιο για µεταφορά φρούτων, πλεχτό ξύλινο πλαίσιο που 
παλιότερα χώριζε το γυναικωνίτη της εκκλησίας, [τουρ. kafes]. 

   2. κεφάλι, µ’ έφκι του καφάσ(ι), [τουρ. kafa(=κεφάλι)]. 
καφάσουµα, το· το καπάκωµα, (Νιγρ.), [καφάσ(ι)]. 
καφιλίκ(ι), το· µπρίκι, σκεύος για βράσιµο του καφέ, [τουρ. kahvelik]. 
καφκί, το· ποτήρι, σιόλ(ι), έχει το µάτι σαν καφκί το φρύδι σα γαϊτάνι, (Ν.Π.γ΄ τρ. 

424.3), [καφκίτσα]. 
καφκίτσα, η· το φ. Καλεντούλα η φαρµακευτική, µε κίτρινα άνθη, µαρή καφκίτσα 
µ’ ανοιχτιά κι κούπα µ’ ..., (δηµ. τρ. 15.στ΄), [αρχ. καύκη(=είδος ποτηριού)]. 

καφτάν(ι), το· καφτάνι, µονοκόµµατο ρούχο σαν φουστάνι, που το φορούσαν πα-
λιότερα µικρά αγόρια και κορίτσια, [τουρ. kaftan]. 

καφτάνου, η· η γυναίκα που φορά καφτάνια, µτφ. η κακοντυµένη, [καφτάν(ι)]. 
καψάλ(ι), το· το δ. ή το µέρος του δάσους που κάηκε από πυρκαγιά, πληθ. τα καψά-
λια = µόνο τα δέντρα/οι θάµνοι που κάηκαν επιφανειακά από πυρκαγιά, [αρχ. 
κα:σις > µτγν. καυσαλAς > µσν. καψαλίζω]. 

καψίδ(ι), το· αυτό που δεν αναπτύχθηκε σωστά, που έµεινε κοντό, που κάηκι, όπως 
σπαρτό, ζώο, παιδί, αλλά και το χωράφι στο οποίο δεν αναπτύσσονται κανονικά 
τα σπαρτά, καψίδ(ι) είνι του χουράφ(ι) µας, αλλ. η καψίδα, [αρχ. καίω > έκαψα]. 

καψιδιάρς, -ρου, -ρκου· αυτός που είναι καψίδ(ι). 
καψιµατιά, η· ελαφρύ έγκαυµα, µικρό κάψιµο, [κάψ(ι)µου]. 
κάψ(ι)µου, το· το αποτέλεσµα του καίου, το ίδιο και στα παιχνίδια, [αρχ. καίω > 
έκαψα > κάψιµο]. 

καψου-· καψο-, ως πρώτο συνθ. µε τη σηµ. της φτώχειας, της αναποδιάς, [δες κά-
ψ(ι)µου]. 

καψούδ(ι), το· στη Νιγρ. το κοντό, το µη αναπτυγµένο σωστά άτοµο, [καψίδ(ι)]. 
καψουχρουνιά, η· καψοχρονιά, ανάποδη χρονιά, χρονιά χωρίς παραγωγή, έρµ(η) 
καψουχρουνιά είχαµι φέτους, [καψου- + χρονιά(< αρχ. χρόνος)]. 

κβάρ(ι), το· κουβάρι, αλλ. γκβάρ(ι), µεγεθ. κβάρα/γκβάρα, [µτγν. κόβαρος (= ζωύ-
φιο µαζεµένο σε σχήµα σφαίρας) > κωβάριον(= σφαίρα) > µσν. κουβάριον]. 

κει· επίρρ., εκεί, [αρχ. �κε7]. 
κεία· επίρρ., εκεί δα, να εκεί ακριβώς, απού κεία πιρνούµι, [κει + α 1]. 
κειαπάν· {κια-}, επίρρ., εκεί επάνω, [κεία + παν’ ]. 
κειαπέρα· επίρρ., εκεί πέρα, [κεία + πέρα]. 
κείασα· επίρρ., εκεί δα, να εκεί, **[ κεία + ίσα]. 
κείθι· επίρρ., εκείθε, προς τα εκεί, από εκεί, κείθι µιριά θα πάου, [αρχ. κε7θι]. 
κεικάτ· επίρρ., εκεί κάτω. 
κειν· εκείνο, εκείνα, κείνα, κειν τα πιδούδια είνι θκα µ’, [κείνους].  
κείνια· εκείνη, να εκείνη, [αρχ. �κείνη + ια]. 
κείνουια· να εκείνο, να εκείνου(γεν. αρσ.), [κείνους/κείνου + ια]. 
κείνους, -ν(η), -νου· εκείνος, πληθ. κείννοι, {κείν-νοι}, δες αυτνοί, [αρχ. �κε7νος]. 
κέµκους, -κ(η)/-κια, -κου· µεγάλος σε διαστάσεις, υπερµεγέθης,  κέµκου  γαδούρ(ι), 

[τουρ. kem(=άσχηµος) + -κους]. 
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κέπτσιους, ο· η µέση, ο γοφός, στη Νιγρ. ο σβέρκος, [τουρ. kepçe(=κουτάλα)]. 
-κ(η)ς, -κ(η)/-κια· δες -κους, -κς. 
κια· και, κια τα δυο τα θέλου, δες πρµ. 102, [αρχ. καί, µε αι > ια, δες εισ. 4.2]. 
κιαµέτ(ι), το· λ. για χαρακτηρισµό µεγάλης έντασης ή ποσότητας, βρουχή κιαµέτ(ι) 

= έντονη βροχή, θύελλα, έκανι κιαµέτ(ι) βιο = έκανε µεγάλη παραγωγή, [τουρ. 
kıyamet(=αναστάτωση, κοσµοχαλασιά)]. 

κιαπουλές· δες απουλές, κιαπουσλές, πουλές, **[ κια + που + λές]. 
κιαπουσλές· ό,τι οι λ. απουλές, κιαπουσλές, πουλές, ** [ κια + όπους + λες]. 
κιαρατάς, ο· {κια-}, βρισιά µε την έννοια του κακού, του ανάποδου, του δύστρο-
που, όχι όµως του απατηµένου, δες δηµ. τρ. 2.2, πρµ. 154, [αρχ. κέρας > κέρατο > 
κερατάς, µε αι > ια, δες εισ. 4.2]. 

κιαρατένιους, -νια, -νιου· αυτός που έχει την ιδιότητα του κιαρατά, αλλ. κιαρατέν-
κους, -κ(η), -κου, [κιαρατάς]. 

κιαρχανατζής, ο· βρισιά µε την έννοια του κακού, του ανέντιµου ατόµου, όχι όµως 
του θαµώνα των πορνείων, [κιρχανατζής]. 

κιαυτός, -την, -το· και αυτός,  αυτός,  κιαυτός  δεν ξέρ(ει)  τι λέει, δες  τιαυτός, [αρχ. 
καA + αρχ. αCτός]. 

κιβελέδες, οι· είδος υποδηµάτων, αλλ. οι κιουσιλέδις, «βγάλε Ρούσα µ’ τα παπούτσια 
σου και βάλε κιβελέδες, (Ν.Π.γ΄ τρ. 365.6), [τουρ. kevel (= γούνα από δέρµα προ-
βάτου)]. 

κιβούρ(ι), το· κιβούρι, φέρετρο, µπαούλο, [µτγν. κιβώριον > µσν. κιβούρι(ο)ν]. 
Κιζιλί, το· το παλιό όνοµα του χωριού Ορέσκεια, [Μ.Τ. kizilli]. 
κιζλάτσ(ι), το· το χωράφι που κρατά νερό και σφίγγει το χώµα, δες και καϊνιάκ(ι), 

[τουρ. kızılağaç(= σκλήθρα)]. 
κιιµάς, ο· {κι-ι-}, κιµάς, [τουρ. kıyma(=αυτό που έχει κοπεί, τεµάχισµα)]. 
κικές, ο· τραυλός, [τουρ. keke]. 
κικιρίκια, τα· ψηµένα µε το κέλυφος φυστίκια, [τουρ. kıkırlamak(=τραγανός)]. 
κικιρίκου· η φωνή του κόκορα, αλλ. κουκουρίκου, [αρχ. κίκιρρος(=κόκορας)]. 
κιλάηδµα, το· κελάηδηµα, [αρχ. κελαδέω > κελαηδώ > κελάηδηµα]. 
κιλαρτζής, ο· ο υπεύθυνος για το κελάρι στο γάµο, [λατ. cellarium >κελάρι + -τζής]. 
κι λέου· φρ. για τη διόρθωση λεκτικού λάθους, πήγαµι την Τρίτ(η), όχ(ι)-όχ(ι) κι 
λέου την Τιτάρτ(η). 

κιλίµ(ι), το· χαλί υφαντό στον αργαλειό, κιλίµ(ι) καλλιγραφένιου, [τουρ. kilim]. 
κίλκας, ο· δες κύλκας. 
κιλό, το· δες κοιλό. 
κιλότα, η· παντελόνι στενό κάτω από το γόνατο, που τα ποδονάρια του έκλειναν µε 
κουµπιά, [γαλλ. culotte]. 

κιµέρ(ι), το· τµήµα του ξύλινου αρότρου, της κουντούρας, πάνω στο οποίο προσαρ-
µοζόταν το υνί και η αλιτρόχειρ(η), αλλ. το κιουµέρ(ι). 

κιµπάπ(ι), το· κοµµάτι χοιρινού κρέατος που πήγαιναν σε συγγενείς και φίλους ως 
δώρο, όταν έσφαζαν το γουρούνι τα Χριστούγεννα, [τουρ. kebap]. 

κινεδάκ(ι), το· λεπτή λωρίδα κεντήµατος την οποία έραβαν στα περιθώρια από 
ασπρουκέντια, σεντόνια κλπ., **[ κεντίδι + κ. κατ. -άκι > (κεντιδάκι > κιντεδάκι) > 
κινεδάκ(ι), µε αποβολή του «τ»]. 
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κινέφ(ι), το· χαρακτηρισµός κακότροπου, κακοήθους, συµφεροντολόγου ατόµου, 
(Νιγρ.), [τουρ. kenef(=αποχωρητήριο)]. 

κιντίδια, τα· κεντήµατα, [κιντώ]. 
κιντρίδ(ι), το· το κεντρί της µέλισσας, [αρχ. κέντρον > µτγν. κεντρίον > κεντρί]. 
κίντσα· αόρ. του ρ. κνω, κίνησα, ξεκίνησα, δες δηµ. τρ. 2.3. 
κιντώ· ρ., κιντούσα, κέντσα, κιντήθκα, κεντώ, κάνω σχέδια µε κλωστές σε ύφασµα, 

[αρχ. κεντέω]. 
κινώνου· ρ., κένουνα, κένουσα, κινώθκα, κενώνω, βάζω το φαγητό από την κατσα-
ρόλα στα πιάτα, άντι, κινώθκι του φαΐ, [κεν#ς > αρχ. κενόω]. 

κιόρ(η)ς· τυφλός, αλλοίθωρος, αυτός που δε βλέπει καλά, αλλ. κιόρκους, -κ(η), 
-κου, άνοιξι τα κιόρκα σ’  = άνοιξε τα τυφλά µάτια σου, [τουρ. kör (=τυφλός)]. 

κιούγκ(ι), το· πήλινος σωλήνας για υπόγεια µεταφορά νερού, αλλ. τιούγκ(ι), [τουρ. 
künk]. 

κιουµέρ(ι), το· κεµέρι, δερµάτινο πορτοφόλι που φύλαγαν στο ζνάρ(ι), σωρός, ένα 
κιουµέρ(ι) ξύλα, [τουρ. kemer(=ζώνη, θόλος)]. 

κιουπέγκ(ι), το· πρόσθετο παραθυρόφυλλο, που κάλυπτε τα τζάµια των καταστηµά-
των, ρολό από λαµαρίνα για τον ίδιο λόγο, [τουρ. kepenk]. 

κιουπέκ(ι), το· λ. που χρησ. µόνο ως βρισιά, [τουρ. köpek(=σκύλος)]. 
κιουσέµ(ι), το· κεσέµι, το πρώτο πρόβατο στο κοπάδι, [τουρ. kösem]. 
κιουσές, ο· γωνία, επ. κιουσιλίθκους, -(η), -ου, κιουσιλίθκ(η) καρφίτσα, [τουρ. köse]. 
κιουσιλέδις, οι· υποδήµατα που έµοιαζαν µε τσιαρβούλια· δένονταν µε σκάρια, δεν 
είχαν σιόλα, είχαν όµως στο πάνω µέρος ένα καπάκ(ι), κάτι σαν φόντι όπως έχουν 
τα κοινά παπούτσια, αλλ. κισιλέδις, [τουρ. kösele(= δέρµα, σόλα, πέλµα)]. 

κιουσπέτ(ι), το· δες κισπέτ(ι). 
κιουστέκια, τα· ιµάντες που έδεναν τα µπρος µε τα πίσω πόδια στα νεαρά άλογα, 
για να µάθουν  αραβάν(ι), [τουρ. köstek(=δεσµός)]. 

κιουτεύου· ρ., κιότιβα, κιότιψα, δειλιάζω, φοβούµαι, δεν τολµώ, [κιουτής]. 
κιουτής, -τίσσα, -τίδκου· δειλός, αυτός που κιουτεύει, αλλ. κιουτιούκς/κιουτλής, 

[τουρ. kötü]. 
κιουτιούκς, -κσα· ξεροκέφαλος, αγύριστο κεφάλι, πληθ. και τα κιουτιούκια, φνοι 
στου µαχαλά τ’ς έχουν κάτ(ι) κιουτιούκια, κάτσι καλά = ... έχουν αγύριστα κεφάλια, 
δες και κιουτής, [τουρ. kötü(=άθλιος, αχρείος) + -κς]. 

κιουτλής, -λού, -τλίθκου· ο κιουτής. 
κιουτσούκ ουρτά· τρίτη κατηγορία πάλης στα πανηγύρια, δες και µπουιούκ ουρτά, 

[τουρ. küçük(=χαµηλός) + orta(=µέσος)]. 
κιούφ(ι), το· ασθένεια του καπνού (ευρωτίαση) που εκδηλώνεται µε άσπρισµα, σαν 
µούχλιασµα των φύλλων, [τουρ. küf(=µούχλα)]. 

κιουφτές, ο· κεφτές, αλλ. κιφτές, [αρχ. κόπτω > βυζ. κοφτόν κρέας > τουρ. köfte]. 
κιραµδάρ(η)ς, o· κεραµοποιός, [κιραµίδα]. 
κιραµδαριό, το· κεραµιδαριό, κεραµοποιείο, [κιραµίδα]. 
κιραµδούδα, η· µικρή κεραµίδα, κοµµάτι από σπασµένη κεραµίδα, αλλ. το κιραµ-
δούδ(ι), [κιραµίδα]. 

κιραµίδα, η· κοµµάτι από σπασµένο κεραµίδι, στοιχείο διάφορων παιχνιδιών,  όπως 
τσίβους κά., [αρχ. κεραµίς]. 
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κ(ι΄)ραντίδια, τα· αλλ. τα κουραντίδια. 
κιρασιά 1, η· το κέρασµα, µια κιρασιά κι γιόµουσι του τραπέζ(ι), [κιρνώ]. 
κιρασιά 2, η· το δ. κερασιά, [αρχ. κέρασος > µτγν. κερασέα]. 
κιρατσούδα, η· αγριοχόρταρο, πολύ µικρή παπαρούνα µε µικρά κίτρινα λουλούδια, 
που έβγαινε την άνοιξη µέσα στα χασίλια, δες οµόηχη λ. κυρατσούδα, **[ τουρ. ki-
raç(=ακαλλιέργητο χωράφι)]. 

κ(ι΄)ρ(ι), το· νυχτερινό βόσκηµα για µεγάλα ζώα, άλογα, µουλάρια κλπ., σε µια 
συγκεκριµένη τοποθεσία, γεγονός που το διαφοροποιούσε από τον σκάρο, πόψι θα 
πάµι στου κ(ι’)ρ(ι), [τουρ. kır(=εξοχή)]. 

κ(ι΄)ρι-κ(ι΄)ρι πλάκα· παιχν. κοριτσιών,  που παιζόταν στην αρχή όπως το περνά-
περνά η µέλισσα και στη συνέχεια κατέληγε σε µια µορφή διελκυστίνδας χωρίς 
σχοινί, δες και δύναµ(η), ** [τουρ. kırık(=σπάζω) + µσν. πλάκα(< αρχ. πλάξ)]. 

κιρίσµατα, τα· τα σκοινιά που χρησιµοποιούσαν ως ηνία στο αλέτρι όταν όργωναν 
µε βόδια, δες και στέγκις, [τουρ. kiris (= χορδή)]. 

κιρκάπ, το· είδος λαβής στο πάλεµα, µε τα χέρια κάτω από τις µασχάλες και πάνω 
από το σβέρκο του αντίπαλου, [τουρ. kir(=όνειδος) + kap(=περιτυλίσσω), σε ελ. 
µετ. οδυνηρή λαβή]. 

κιρκελίζου· ρ., δες καρκελίζου. 
κιρκινέζ(ι), το· είδος γερακιού, που µπορεί και πετά σε ένα σταθερό σηµείο, Falco 

naumanni, [ίσως από ελλ. κίρκος > τουρ. kerkenez]. 
κιρµάς, ο· χοντροαλεσµένο σιτάρι/κριθάρι/καλαµπόκι για ζωοτροφή, αλλ. ο γιαρ-
µάς, [τουρ. kirma]. 

κιρνώ· ρ., κιρνούσα, κέρασα, κιράσ(η)κα, κερνώ, στου γάµου όλνοι κιρνιούνταν, 
[αρχ. κιρν,]. 

κιρός, ο· καιρός, χρονική περίοδος, έναν κιρό κι ένα ζαµάν(ι), δες πρµ. 172, πρµ. φρ. 
53, 103, 155 και λ.γ. 4, [αρχ. καιρός]. 

κ(ι΄)ρτζιους, κ(ι΄)ρτσιους, ο· ο ψαροµάλλης, µτφ. ο κουτός, ο µπουνταλάς, αυτός 
που δεν είναι σε θέση να κάνει τίποτε άλλο από το να πηγαίνει στο κ(ι΄)ρ(ι),  
[τουρ. kır(=ψαρής, ψαροµάλλης)]. 

κιρχανάς, ο· πορνείο, παλιόσπιτο, δες Ν.Π.γ΄ τρ. 2.0, [τουρ. kerhane(=πορνείο)]. 
κιρχανατζής, ο· για σηµ. δες κιαρχανατζής, [κιρχανάς + -τζής]. 
κισιλέδις, οι· αλλ. οι κιουσιλέδις, παίρνει και βάζει τ’ άρµατα, βάζει κι τ’ς κισιλέδις, 

(Ν.Π.γ΄ τρ. 531.0).  
κ(ι΄)σίρς, -ρου, -ρκου· στείρος, [τουρ. kısır(=στείρος)]. 
κισπέτ(ι), το· κολλητό πέτσινο παντελόνι, που φορούν οι παλαιστές στα πανηγύρια, 

[τουρ. kispet]. 
κίστα· λ. γνωστή από τη φρ. κι κίστα κι µόστα, που σε ελ. µετ. σηµ. και έτσι και αλ-
λιώς ή ένα και το αυτό (Νιγρ.), δες και µόστα, [τουρ. kıstas(=µετρώ, κριτήριο)]. 

κ(ι΄)στί, το· το ύφασµα που έβαζαν στον ώµο οι γυναίκες, για να ακουµπούν τις 
στάµνες, όταν τις κουβαλούσαν γεµάτες, **[ τουρ. kesit(=πλάγια όψη)]. 

κισύ· κλητ. επιφ., βρε, ρε, µαρή, κισύ Λιουνίδα δεν ακούς; **[ από τη φρ. και εσύ]. 
κιτάπ(ι), το· κιτάπι, κατάστιχο, [εβρ. λ. > αραβ. kitap]. 
κιτιρνάδα, η· αλλ. η κιτρινάδα. 
κίτιρνους, -ν(η), -νου· κίτρινος, [αρχ. κίτρινος, και µετάθεση του ρ]. 
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κιτρινάδα, η· το κίτρινο χρώµα του προσώπου, ο ίκτερος, η χρυσή, [αρχ. κίτρινος]. 
κίτσα, η· µέτωπο, έφαϊ µια στην κίτσα, πάρτουν κατ· αλλού είναι η άσπρη τούφα 
µαλλιών κοντά στο µέτωπο, και από την τούφα στο µέτωπο συνεκδοχικά το µέτω-
πο, **[ αρχ. κίττα/ κίσσα(= το πουλί κίσσα) > κίτσα, η κίσσα έχει άσπρες τούφες 
φτερών, (όπως πίττα > πίτσα)]. 

κιτσές, ο· συµπιεσµένο/κατσιασµένο µαλλί, λουστούς γιατί τα µαλλιά σ’ γίνκαν 
κιτσές, [τουρ. keçe(=ύφασµα από συµπιεσµένα µαλλιά για κατασκευή καπέλων)]. 

κιφαλάρ(ι), το· το κεντρικό µέρος της ρόδας του κάρου, που γινόταν κυρίως από 
πουρναρίσιου ξύλου, πάνω στο οποίο στηρίζονταν τα παρµάκια και η πουρειά· η 
µπορντούρα στα υφαντά κιλίµια και σινδόνια, [κιφάλ(ι) + -άρ(ι)]. 

κιφαλάς, -λού, -λάθκου· κεφάλας, χοντροκέφαλος, πεισµατάρης, αλλ. κιφάλας, 
-λου, [κιφάλ(ι)].  

κιφάλ(ι), το· κεφάλι, η µία άκρη σε ορισµένα παιχνίδια-κατασκευές, όπως στο 
πλιούκ(ι), στη σβούρα κλπ., [αρχ. κεφαλ1 > µτγν. καφάλιον > µσν. κεφάλιν]. 

κιφτές, ο· δες κιουφτές. 
κιχαϊάς, ο· {-χα-ιάς}, κεχαγιάς, ο ιδιοκτήτης κοπαδιού από πρόβατα ή κατσίκια, δες 
πρµ. φρ. 69, [τουρ. kâhya]. 

κιχρί, το· κεχρί, δες και τιχρί, [αρχ. κέγχρος > υποκ. κεγχρίον]. 
κιψέδις, οι· µεταλλικά ελάσµατα στο µπροστινό σύστηµα του κάρου· προσαρµόζο-
νταν πάνω στον κεντρικό ξύλινο άξονα, τη νουρά, σχηµατίζοντας κατακόρυφη γω-
νία, συνδεόταν το ένα µε το γιαστίκ(ι), το άλλο µε το µπαρτζίκ(ι) και εξασφάλιζαν 
την κατακόρυφη θέση όλου του µπροστινού συστήµατος, [τουρ. kepçe(= είδος λα-
βής στην πάλη)]. 

-κλα· µεγεθ. κατ., π.χ. χειράκλα, δες και -καλα. 
κλαδί, το· 1. όνοµα για διάφορα είδη φυλλοβόλου δρυός, που ανήκουν στο γένος 

Quercus, κ. βαλανιδιά, αλλ. µισιές. 2. γενικά το βουνό, βγήκαµι στου κλαδί = βγή-
καµε στο βουνό αντάρτες, επ. καδίσιους, -σια, -σιου, υποκ. το κλαδούδ(ι), [αρχ. 
κλάδος]. 

κλαδίσιους, -σια, -σιου· δρύινος, αυτός που είναι φτιαγµένος από κλαδί. 
κλαδιφτήρ(ι), το· εργαλείο για κλάδεµα σε διάφορα σχήµατα ανάλογα µε τη χρήση, 

(αµπέλι, παλιουριές κά.), [αρχ. κλάδος > κλαδεύω]. 
κλαίνουµι· ρ., κλαίνουµαν, κλάθκα, µέλλ. θα κλαθώ, γίνοµαι κουλός/κλος, µτφ. πιά-
νουµι από την ακινησία, κλάθκα όλ(η) µέρα στου παστάλ(ι), [αρχ. κυλλαίνω(= 
στραβώνω, γίνοµαι κουλός)]. 

κλαίου· ρ., έκλιγα/έκλια, έκλαψα, κλάφκα, κλαίω, κλαίουµι = παραπονιέµαι, µην 
κλαίισι, δε σι παίρνου τίπουτα, πρ. κλαίι, κλαί(ι)τι/κλαίτι, κλάψι, κλάψτι, κλαφτούς, 
[αρχ. κλαίω]. 

κλάκα, η· µαντήλα από άσπρο πανί για το σκέπασµα του κεφαλιού το καλοκαίρι, 
που το έδεναν πάνω από το καπέλο, [γαλλ. claque(=είδος καπέλου)]. 

κλάου· ρ., κλούσα, έκλεισα, κλείσ(η)κα, κλείνω, σφαλώ, δεν κλας τ’ σόµπα λέου γω; 
δες και κλείνου, [αρχ. κλείω].  

κλάπα, η· πρόσθετο κοµµάτι σανιδιού, που καρφώνεται δίπλα σε σπαµένο καδρόνι 
ή σανίδι, για την επανένωσή τους, νάρθηκας  για κατάγµατα, [*λατ.  clava > µτγν. 
κλάπα (=ξύλινο πέδιλο)]. 
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κλαπάτσα, η· η ασθένεια διστοµίαση στα πρόβατα, [βλαχ.  galbeatsa]. 
κλαριντζής, ο· οργανοπαίκτης κλαρίνου, [ιταλ. clarino > κλαρίνο + -τζής]. 
κλαφ-κλουφ· λ. που αποδίδει το γαύγισµα του σκύλου, όταν κυνηγά θήραµα, [δες  
και αρχ. κλαγγή(=ήχος από γαύγισµα σκυλιών)]. 

κλαφνίζου· ρ., κλάφνιζα, -ισα, για σκύλο, γαβγίζω κυνηγώντας θήραµα, ουσ. κλά-
φνισµα, [κλαφ-κλουφ]. 

κλάψα, η· η κ. σηµ., ασθένεια των µικρών παιδιών µε πολύ κλάµα, [κλαίου]. 
κλειδαριά, η· {-ριά}, κλειδαριά, κλειδωνιά, [κλειδί]. 
κλειδαρούδα, η · µικρή κλειδαριά, δες δ.δ. 3. α΄, [κλειδαριά]. 
κλειδί, το· παιχν.-όργανο για µικροεκρήξεις, παρόµοιο µε το πατλάκ(ι), στο οποίο 
χρησιµοποιείται αντί για βολίδα ένα κλειδί, ως υποδοχή για το εκρηκτικό, [κλεAς > 
αρχ. κλειδίον]. 

κλείδουµα, το· η ενέργεια του κλειδώνου, ορολογία του παιχνιδιού αµπάρ(ι) για το 
κλείσιµο των ποδιών γύρω από σώµα συµπαίκτη, [κλειδώνου]. 

κλειδουµάχιρου, το· µαχαίρι που η λάµα του διπλώνει µέσα στη λαβή, αλλ. σκλι-
βουµάχιρου, δες κουλουκουτρώντς και τσικούδ(ι), [κλειδί + αρχ. µαχαίριον]. 

κλείδουσ(η), η·  κλείδωση, καµπή στο σχεδίασµα του παιχνιδιού φιδούδ(ι), πληθ. οι 
κλειδώσεις, [κλεAς > αρχ. κλειδίον > µτγν. κλειδ, > µτγν. κλείδωσις]. 

κλειδουστουµνιάζου· ρ., κλειδουστόµνιαζα, -στόµνιασα, δεν ανοίγει το στόµα µου 
από παθολογικά αίτια, ουσ. το κλειδουστόµνιασµα, [κλειδί + αρχ. στόµα]. 

κλειδώνου· ρ. κλείδουνα, κλείδουσα, κλειδώνω, µπλέκω τα άκρα των ποδιών µου 
και τυλίγω κάτι, π.χ. έναν συµπαίχτη σε παιχνίδι· δες και κληδώνου, (σηµασιολογι-
κή και γραµµατική διολίσθηση), [αρχ. κλεAς > µτγν. κλειδ, > κλειδώνω]. 

κλειδώσεις, οι· δες κλείδουσ(η).  
κλείνου· ρ., έκλεινα, έκλεισα, κλείσ(η)κα, κλείνω, σφαλώ, κάνω τη µάνα στο παιχν. 
κλείνους, ποιος κλείν(ει); [αρχ. κλείω]. 

κλείνους, ο· το γνωστό παιχν. κρυφτό, αλλ. σφίγγους, (Νιγρ.)· ήταν η αρχ. -ποδι-
δρασκίνδα, δραπετίνδα, κρυπτίνδα, δες και π., [κλείνου]. 

κλειτς· λ. που αποδίδει το κλείδωµα, κλειτς κλειτς κλειδαρούδα, δες κλειτσινάρια και 
δ.δ. 3. α΄, [αρχ. κλεAς]. 

κλειτσινάρια, τα· λ. που λέγεται µόνο στο τραγ. του παιχν. τσιουµ τσιουµ του λιφτό· 
πό ’χ(ει) ανώια κι κατώια, κι κλειδιά κι κλειτσινάρια π’ ανιβαίνουν τα πιτνιάρια· πι-
θανώς σηµ. όργανα για κλείσιµο, **[ αρχ. κλεAς και επίδρ. της λ. πιτνιάρια]. 

κλέφτις, κλέφτδις, οι· αλλ. το παιχν. τούλα λασίτι, [κλεφτς]. 
κλεφτς, ο· κλέφτης, πληθ. κλέφτις/κλέφτδις, [αρχ. κλέπτης > κλέφτης]. 
κλήδουνας, ο· το φυτό αγράµπελη, έθιµο τ’ Αϊ-Γιαννιού στις 24 Ιουνίου, κατάλοιπο 
ειδωλολατρικών εθίµων. Στη Νιγρ. κλήδουναν τις βρύσες, τις πόρτες και τα πηγά-
δια, τα στόλιζαν δηλαδή µε τον κλήδουνα, έλεγαν ευχές και τραγούδια, πηδούσαν 
πάνω από φωτιές που άναβαν σε κεντρικά σηµεία της πόλης. Στην Τερπνή έδεναν 
µε κλήδουνα και τη µέση τους για µην τους πονά στο θέρισµα. Στο έθιµο δεν είχε 
µαντέµατα. Μαντέµατα διασώθηκαν στο οµώνυµο έθιµο του ∆ηµητριτσίου και 
στο επίσης οµώνυµο παιχνίδι της Νικόκλειας, [αρχ. 2 κληδ.ν(=µαντικός ήχος)]. 

κληδώνου· ρ., κλήδουνα, -σα, στολίζω κάτι µε τον κλήδουνα, δες και κλειδώνου. 
κλήµα, το· κληµαταριά µέσα στην αυλή του σπιτιού, που απλωνόταν πάνω σε ορι-
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ζόντια ξύλα και σε αρκετό ύψος, ώστε να κυκλοφορούν ελεύθερα άνθρωποι, ζώα, 
φορτία, [αρχ. κλ5µα]. 

κληµαστάρια, τα· πανουστάφλα, που κόβονταν µαζί µε ένα κοµµάτι κληµατόβεργας 
και τα κρεµούσαν στο κατώ(ι), για να ωριµάσουν και να διατηρηθούν· τα σταφύ-
λια στο κλήµα της αυλής, που χωρίς να κοπούν τα έβαζαν σε σακούλες, για να δια-
τηρηθούν µέχρι το χειµώνα, τα κληµαστάρια µας κράτσαν µέχρι τα ∆ουδικάµιρα, 
[αρχ. κλ5µα και επίδρ. του µτγν. κρεµαστάριον]. 

κληµατσίδα, η· κλήµα αναρριχηµένο πάνω σε δέντρο, κληµατόβεργα, µι κληµατσί-
δις θ’ ανάψου του φουρνούδ(ι), [αρχ. κληµατίς]. 

κλίκ(ι), το· 1. ειδικό ψωµί που πήγαιναν το Πάσχα σε πρόσωπα που όφειλαν σεβα-
σµό, π.χ. στο νούνο, στη µάνα, ή το πήγαιναν δώρο στο γάµο· το πήγαινε ο κου-
µπάρος στη νύφη, όταν πήγαιναν να την πάρουν για την εκκλησία· η νύφη το 
έσπαζε σε δυο ίσα κοµµάτια και τα έδινε στη µάνα της και την πεθερά της, στη 
συνέχεια το µοιράζονταν τα κορίτσια και το βράδυ έβαζαν τα κοµµάτια του στο 
µαξιλάρι τους για να ονειρευτούν τον άντρα που θα έπαιρναν· το ζύµωναν µε µα-
γιά, όπως το ψωµί, µετά το πλάσιµο το έβαζαν σε ταψί, το διακοσµούσαν µε διά-
φορα σχέδια και το έψηναν στο φούρνο πάνω σε µια πυροστιά, έχοντας από κάτω 
του αναµµένα κάρβουνα. 2. δερµάτινη χοντρή κουλούρα που προσαρµοζόταν στο 
λαιµό αλόγου (µουλαριού, γαϊδάρου) και πάνω του δενόταν µε αλυσίδες το αλέτρι 
ή το κάρο, αλλ. χαµούτ(ι), [αρχ. κόλλιξ > κολίκιον > µσν. κουλίκιν]. 

κλικούδ(ι), το· µικρό ψωµάκι· τα κλικούδια τα πρόσφεραν στα µνηµόσυνα µε τα 
κόλλυβα ή το έφτιαχναν ειδικά για τα µικρά παιδιά της οικογένειας, [κλίκ(ι) 1]. 

κλ(ι΄)τς· αποδίδει τον ήχο της κατάποσης, όπως οι λ. γκλάκ, γκλικ-γκλικ, [ηχοπ. λ.]. 
κλιφτίνα, η· µεγάλος κλέφτης, επιτήδειος κλέφτης, [κλεφτς + -ίνα]. 
κλιφτούδ(ι), το· µικρός στην ηλικία κλέφτης, [κλέφτς + -ούδ(ι)]. 
κλος, κλια, κλο· κουλός, ανάπηρος στα χέρια ή στα πόδια, [αρχ. κυλλός]. 
κλουθουγυρίζου· ρ., κλουθουγύρζα, -ρσα, -ρίσ(η)κα, κλωθογυρίζω, [αρχ. κλώθω + 
γυρίζου]. 

κλουθουγυρνάου· ρ., κλουθουγυρνούσα, -γύρσα, -γυρίσ(η)κα, κλωθογυρίζω, τυλίγω 
γύρω-γύρω, κλουθουγυρίσκι του καπνό = µαράθηκε ο καπνός και τυλίχτηκαν τα 
φύλλα του στις ρίζες, [αρχ. κλώθω + γυρνάου]. 

κλουκ-κλουκ· αποδίδει τον ήχο που ακούγεται στο κούνηµα µισογεµάτου µπουκα-
λιού. 

κλουκουνάου· ρ., κλουκούντζα/-νούσα, κλουκούνιξα, δες κλουκουτάου. 
κλουκουτάου· ρ., κλουκουτούσα, κλουκούτσα, ανακινώ το υγρό µέσα στο δοχείο, 
µέλλ. θα κλουκουτίξου, κλουκούτιξτου λίγου του µπουκάλ(ι), αλλ. κλουκουνάου/ 
κλουκουτίζου, ουσ. το κλουκούτ(η)µα, **[ κλουκ-κλουκ]. 

κλουκουτίζου· ρ., παρ. κλουκούτζα, ουσ. το κλουκούτζµα, λοιπά δες κλουκουτάου. 
κλουσάου, -ώ· ρ.,  κλουσούσα, κλώσησα, κλουσήθκα, κλωσώ,  εκκολάπτω, πρ. κλώ-
σα, δεν κλουσά η ρηµάδα, [αρχ. κώσσω > µσν. κλωσσ,]. 

κλουσαριά, η· {-ριά}, η κλώσα· δώσι µας τα πέντι αβγά, κράτα συ την κλουσαριά, 
(δηµ. τρ. 14.4), [κλουσάου]. 

κλούτσα, η· λυγισµένο σύρµα σε σχήµα Π µε λαβή, για να κυλούν  το  στιφάν(ι) στο 
οµώνυµο παιχνίδι· άγγιστρο για να κρεµούν τα σαντάλια, µικρό διχαλωτό ξύλο ως 
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εξάρτηµα στο παιχν. λάστιχα· κακογραµµένο γράµµα, τι κλούτσις είνι φτες στου 
τιτράδιου σ’ ; ξύλινο άγγιστρο για να σφίγγουν τα δεµάτια στο κάρο, που λειτουρ-
γούσε ως πολλαπλασιαστής δύναµης, όπως και η τροχαλία, [1. **συµφ. των λ. 
αρχ. κλοιός(<κλείω) + γκλίτσα. 2. (Π.Κ.) ίσως µέσα από το σλ. ključ (=κλειδα-
ριά)]. 

κλουτσάου, -ώ· ρ., κλουτσούσα, κλότσησα/κλότσα, κλοτσώ, πρ. κλότσα, ουσ. κλου-
τσιά, λίγου τουν κλότσα, πάει του πουδάρι µ’ · κλότσα τουν µι σι πάρ(ει) τουν αέρα, 
[ιταλ. calcio(=λάκτισµα) > µσν. κλότσος > κλοτσάω]. 

κλουτσιάζου· ρ., κλούτσιαζα, -τσιασα, γίνοµαι σαν κλούτσα, παθαίνω δυσκαµψία, 
δυσκολεύοµαι στο βάδισµα επειδή οι αρθρώσεις των ποδιών µου χάνουν προσωρι-
νά την ευκαµψία τους ή παραµένουν σε κάµψη, [κλούτσα]. 

κλούφ(ι), το· η θήκη του µαξιλαριού που περιέχει το βαµβάκι, όχι η µαξιλαροθήκη, 
[κέλυφος > αρχ. κελύφιον]. 

κλόχειρους,-ρ(η), -ρου· ανάπηρος σε ένα/δυο χέρια, κουλοχέρης, [κλός + χέρ(ι)]. 
κλώθου· ρ., έκλουθα, έκλουσα, κλώσ(η)κα, κλώθω, γνέθω, τυλίγω γύρω από κάτι, 
κλώσ(η)κι του καπνό = µαράθηκαν τα φύλλα του καπνού και τυλίχτηκαν στη ρίζα, 
ουσ. το κλώσ(ι)µου, [αρχ. κλώθω]. 

κλω-κλω· σιγά-σιγά, όπως η κλώσσα, όπους πααίνς κλω-κλω, θα βραδιαστείς. 
κλώσα· κλώσησε, πρ. του κλουσάου. 
κλώσ(η)µα, το· κλώσηµα, επώαση, [κλουσάου]. 
κλώσ(ι)µου, το· κλώσιµο, η µετατροπή του µαλλιού ή του βαµπακιού σε κλωστή, 
κυρίως στο τσικρίκ(ι) µε το αδράχτ(ι) και λιγότερο µε τη ρόκα· η σειρά από το 
κλώσ(ι)µου µέχρι τη χρήση ήταν αδράχτ(ι), τλιγάδ(ι), ανέµ(η) και κβάρ(ι) για πλέ-
ξιµο ή καλαµίδ(ι) για στηµόνι και ύφανση, [κλώθου]. 

κλώτσα· κλώτσησε, πρ. ή αόρ. του κλουτσάου. 
κµάσ(ι), το· στη Νιγρ. το κουµάσ(ι). 
κµούµι· ρ., κµούµαν, κµήθκα, κοιµούµαι, πρ. κµοιθούς/κοιµθούς, αλλ. κοιµούµι. 
κνα, η· δες ουκνά, η χένα, βαφική ουσία που βγαίνει από το φυτό λαουσονία η άο-
πλος, πληθ. οι κνες, [αραβ. henna > χένα > κνά]. 

κνάβ(ι), το· κουνάβι, είναι γνωστά τα είδη· 1. το βρουµουκούναβου, Martes foina, 2. 
το σαµσάρ(ι), που έχει αξία το δέρµα του, matres zibelina, [σλ. kuna]. 

κναλί, το· το χρώµα της χένας, της κνα, [τουρ. kınalı(= βαµµένος µε χρώµα χένας)]. 
κνάου· ρ., για αρ. χρ. και λοιπά δες κνω 2. 
κνάπ(ι), το· σπάγκος, λεπτό σχοινί για το αρµάθιασµα και το στέγνωµα του καπνού, 

**[ αρχ. κνάπτω(=λαναρίζω µαλλιά, ετοιµάζω για κλώσιµο τα µαλλιά), από όπου 
πιθανώς προέρχεται η τουρ. λ. kınnap(=σπάγκος)]. 

κνες, οι· δες κνα, ουκνά. 
κνεύου· ρ., κούνιβα,  κούνιψα,  οκνεύω,  βαριέµαι,  τεµπελιάζω, άσι  µι, δεν  έρχουµι 
γιατί κνεύου, [αρχ. Dκνέω]. 

κνια, η· τεµπελιά, βαρεµάρα, [κνεύου]. 
κνιούµι· ρ., κουνιέµαι, δες πρµ. 176 και 256, δες και ρ. κνω 2. 
κνούπ(ι), το· κουνούπι, µτφ. χρησ. όπως η λ. σκνίπα για να περιγραφεί δυνατό 
µεθύσι, είνι κνούπ(ι) = είναι πολύ µεθυσµένος, [αρχ. κώνωψ > µτγν. κωνώπιον > 
µσν. κουνούπιν]. 
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κνω 1· ρ., κνούσα, κίνισα/κίντσα, κινώ, εκκινώ, ξεκινώ, πρ. κίνα, κνάτι, κίντσι, κνί-
στι, Γιώργη θα κνί(ει)σς ή κόµα; κίνισι/(κίνστι κίντσι) κι ου Τζιουτζιά µας, (δηµ. 
τραγ. 3), δες δ.δ. 1 στχ. 18, [αρχ. κιν,]. 

κνω 2· ρ., κνούσα, κούντσα, κνήθκα, κουνώ, ταλαντεύω, µετακινώ, του κνω να µην 
κλαίει, τι του κνας; θα σι πέσ(ει), παθ. κνιούµι, κνιούµαν µέχρι που ζαλίσκα, πρ. 
κούνα, κνάτι, κούντσι/κνίσι, κνίστι, κουνθούς, κνιθούς, αλλ. κουνάου, κνάου, [αρχ. 
κινέω > µσν. κουν,]. 

κόβου· ρ., έκουβα, έκουψα, κόπκα, κόβω, διαµορφώνω, σχηµατίζω, συναντώ υπό 
γωνία· έκουψαν τα αίµατα µ’  = ξεπιάστηκα µετά την αδράνεια του χειµώνα, µι κό-
β(ει) = είµαι έξυπνος, ι! να σι κόψ(ει), που θα µι πεις µένα = δεν είσαι σε θέση να 
καταλάβεις για να µου πεις εµένα, έχω να κόψου σαντάλια, έκουψα ένα δέµα ού-
τσια, έκουψαµι χίλια πλιθιά, µ’ έκουψι του φίδ(ι) του δρόµου, κουµµένου χουράφ(ι) 
= οργωµένο χωράφι, αλλ. κόφτου, δες πρµ. 152, 166, 207, 344, πρµ. φρ. 70 και 71, 
[αρχ. κόπτω]. 

κόγκαλ(η), η· το φ. Αγρόστεµµα το γίθαγο, κ. γόγκολη, αγριοκουκιά, κόκολη, ζιζά-
νιο του σταριού µε άνθη σε χρώµα βιολέ ή ζωηρό κόκκινο, µε µαύρους σπόρους, 
που προκαλούν δηλητηρίαση, του στιάρ(ι) µι κόγκαλ(η) δεν κάν(ει) ψουµί, [σλ. 
kongul]. 

κόγκανους, ο· δες γκόγκανους. 
κόζ(ι), το· όρος της χαρτοπαιξίας, ατού, [τουρ. koz]. 
κοιλό, το· παλιά µονάδα βάρους ίση µε 44 οκάδες, υπήρχαν τσουβάλια που, όταν 
γέµιζαν µε σιτάρι τίγκα έπαιραν ένα κοιλό, τέσσιρνοι τινικέδις στιάρ(ι) είνι ένα κοι-
λό, [αραβ. kilo(=µέτρο σιτηρών)]. 

κοιµή(η)σς, ο· διαρκώς νυσταγµένος, (Νιγρ.), [κοιµ,µαι > αρχ. κοίµησος]. 
κοιµητήρ(ι), το· το οστεοφυλάκιο στα νεκροταφεία, [κοιµούµι + -τήρ(ι)]. 
κοιµούµι· ρ., κοιµούµαν/-µαµ, κοιµήθκα, κοιµούµαι, πρ. κοιµθούς, κοιµθήτι, αλλ. 
κµούµι, [αρχ. κοιµ,µαι]. 

κόινιαρους· ποικιλία µαύρου κρασοστάφυλου, που δίνει το γνωστό κρασί ως «ξινό-
µαυρο»· πληθ. οι κόινιαρ(οι)/κουινιάρ(οι), τα κουϊνιάρια, [δες Κουϊνιάρ(οι)]. 

κοιτάζουµι· ρ., κοιτάζουµαν, κοιτάχτκα/κοιτάχκα/-τάθκα, κοιτάζοµαι, πηγαίνω στο 
γιατρό, για να µε δει, πρ. κοιταχτούς, δες χτάζου, χτάζουµι, [δες κτάζου]. 

κοιτάζου ουρανό· παιχν. ανάµεσα σε δυο παιδιά που πιάνονταν πισθάγκωνα και το 
ένα σήκωνε στην πλάτη του το άλλο· το κουβάληµα κρατούσε όσο ένας συγκε-
κριµένος διάλογος, οπότε άλλαζαν οι ρόλοι· το παιχν. απεικονίζεται σε αρχαία 
αγγεία χωρίς να είναι γνωστό το όνοµά του, Χ.Λ. σ. 711.  

κόκα, η· η εσοχή που γίνεται στα ξύλινα εργαλεία, π.χ. στα παλούκια, για να στερε-
ώνεται το σκοινί, θέλ(ει) κόκα του παλούκ(ι), [τουρ. kök(=ρίζα, σκάπτω)]. 

κοκράνι, το· λ. µε την οποία άρχιζε ένας λαχνός, φρ. δηλαδή  χωρίς νοηµατικό περι-
εχόµενο, που χρησ. στα παιχνίδια για τον καθορισµό της σειράς προτεραιότητας ή 
την επιλογή της µάνας, δες δ.δ. 3. α΄. 

κόλια, τα· τα τιµόνια του κάρου, [τουρ. kol(=δοκός, βραχίονας, µοχλός)]. 
κόλιντα, τα· χαρούπια, έθιµο των Χριστουγέννων. Σύµφωνα µ’ αυτό τα παιδιά γυρ-
νούσαν κατά οµάδες στο χωριό και χτυπώντας τις πόρτες µε τις τουπούζις φώνα-
ζαν το χριστουγεννιάτικο µήνυµα «κόλιντα µπάµπου κόλιντα!». Μετά το µήνυµα 
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ακολουθούσαν µε τη σειρά, οι ευχές των παιδιών, «τρεις χιλιάδις πρόβατα κι άλλα 
τόσα γίδια» και οι απαιτήσεις τους, «∆ο µ’, κυρά µ’, καρύδια». Στο τέλος διατύπω-
ναν τις απειλές τους, «µη σι σπάσ’ τα κιραµίδια», όπως ακριβώς στην αρχαία δωρι-
κή ειρεσιώνη, στα κάλαντα δηλαδή της ανοιξιάτικης πρωτοχρονιάς, «…| αν όµως 
δεν µας δώσεις δεν θα περάσει έτσι | ή την αυλόπορτά σου σηκώνουµε ή το στέγα-
στρό της, |…». (Αθήναιος, 8, 60, ∆ρ. Κ. Σιαµάκης «Τα Κάλαντα» σ. 9). Και οι νοι-
κοκυραίοι δίνανε συνήθως χαρούπια, τα κόλιντα, και σπάνια καρύδια, κάστανα, 
µανταρίνια ή άλλα φαγώσιµα, ακόµη και καυσόξυλα που µικροί τα πουλούσαν. 
Τα κόλιντα γίνονταν στην Τερπνή την παραµονή των Χριστουγέννων πριν ξηµε-
ρώσει, στη Σούρπα αργά το απόγευµα της παραµονής και στη Νιγρίτα το ξηµέρω-
µα των Χριστουγέννων όπως και τα κάλαντα, [λατ. calendae > µσν. κάλαντα]. 

κόλλ(υ)βα, τα· κόλλυβα, αλλ. τα µπουµπόλια, [αρχ. κόλλυβος]. 
κόλλυβους, ο· κόλλυβα µε ζωµό, αλλ. ο κουλλυβόζµους, [αρχ. κόλλυβος]. 
κολοκυθιά, η· το γνωστό παιχν. της κολοκυθιάς, [κουλόκθα]. 
κόµ’,  κόµα· ακόµα, κόµ’  δεν ήρτι, αρχίντσι τουν καυγά, [αρχ. -κµ1ν >µσν. -κόµη]. 
κοµπανιάντις· δες κουµπανιάντις. 
κόµπους, o· κόµπος, σφίξιµο της ψυχής, ψ(υ)χή µ’ κόµπους ήταν µέχρι να ρτει, 
µικρή ποσότητα, σταγόνα νερού, δώσι µι έναν κόµπου νιρό, δες πρµ. 96 και πρµ. 
φρ. 198, [αρχ. κόµβος]. 

κόµψας, ο· άτοµο µε κοµµένο χείλος, κοψαχείλης, (Νιγρ.), [κόβου]. 
κόνξα, η· καπρίτσιο, πείσµα, η συµπεριφορά κάποιου, που προσποιείται ότι δε θέ-
λει κάτι, ενώ το επιθυµεί, **[ ίσως από λατ. coxa(=οκλαδόν), L.Sc. κόξα(=το πίσω 
µέρος του γόνατου)]. 

κοντολογίζου· ρ., µιλώ σύντοµα, µε δυο λόγια, κοντολουγίζει τ’ άλογο, (Ν.Π.γ΄ τρ. 
405.0), [κοντός + λέγω]. 

κόπανους, ο· ξύλο της πλύσης για το χτύπηµα των ρούχων πάνω σε πέτρα ή πάνω 
σε µεγάλο ξύλο· το πόδι της µαγειρεµένης κότας· µωρό τυλιγµένο στις φασκές, 
δες και κουπανούδ(ι), [αρχ. κόπανον]. 

κόπκα· κόπηκα, παθ. αόρ. των κόβου/κόφτου. 
κόπους, το· κόπος, µόχθος, φροντίδα, αµοιβή για κάποια δουλειά, [αρχ. κόπος]. 
κόρα, η· φλούδα από καρπούζι, πεπόνι, ψωµί, [σλ. kora]. 
κόρδα, η· η χορδή για την µετάδοση της κίνησης στο τσικρίκ(ι) ή στην ανέµ(η), 

[αρχ. δωρ. χορδ* > λατ. chorda > µσν. κόρδα]. 
κόρµακους, -κίνα· άντρας, γυναίκα, κόρµακους κι κουρµακίνα = ζευγάρι µοναχι-
κών, (Νιγρ.), **[ τουρ. kurmak(=κλωσσώ, συγκροτώ, αποτελώ)]. 

κόρµακους κι κουρµακίνα· παιχν. ανάµεσα στη µάνα/γιαγιά και τα παιδιά της οι-
κογένειας, που είχε στόχο να γνωρίσουν τα παιδιά τη σύνθεση των οικογενειών 
του κοινωνικού τους περίγυρου, [κόρµακους]. 

κόρφους, ο· κόρφος, ο χώρος ανάµεσα στο πουκάµισο και το σώµα, πάνω από τη 
µέση, γιόµουσα έναν κόρφου µήλα, [αρχ. κόλπος > µτγν. κόλφος > µσν. κόρφος]. 

-κός, -κιά, -κό· -ικός, -ική, -ικό, π.χ. διαβουλκός, -κιά, -κό. 
κόσιµα, το· το κουσί. 
κόσισµα, το· το κόψιµο χόρτων µε την κουσά. 
κόσκνου, το· κόσκινο, δες πρµ. φρ. 75 και 93, [αρχ. κόσκινον]. 
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κότρα, η· τρίµµατα και σκόνη από ξερά φύλλα καπνού, που έβγαιναν στο παστάλια-
σµα· στη Νιγρ. πριν από την κυκλοφορία των χηµικών φυτοφαρµάκων χρησ. τις 
κότρις ως φυτοφάρµακο, δες µιλούρα, **[ τουρ. kotar-mak(=κατακάθοµαι, τελειώ-
νω, κατακαθίζω)]. 

κότσαλου, το· κότσαλο, τµήµα του σταχυού που δεν τρίφτηκε στ' αλώνι, [αρχ. κό-
πτω *> κόψανο > κοτσάνι > κότσαλο]. 

κότσ(ι) 1, το· κότσι, αστράγαλος, αλλ. το κουκαλάκ(ι), στη Νιγρ. το παιχν. τσίκα, 
κουκαλάκια· τα κότσια = δύναµη, [αρχ. κόττος > κόττιον > µσν. κότσιν]. 

κότσ(ι) 2, το· αρσενικό πρόβατο σε ηλικία αναπαραγωγής, που οδηγεί το κοπάδι, η 
κεφαλή του κοπαδιού, [1. τουρ. koç (=κριάρι), **2. αρχ. δωρ. κοττίς(=κεφαλή)]. 

κότσια, τα· αλλ. το παιχν. κουκαλάκια, [κότσ(ι) 1]. 
κότσιανους, ο· µεγεθ. της λ. κουτσιάν(ι). 
κότσ(ι)-κότσ(ι)· το κόψιµο στη νηπ. γλώσσα, **[ κόβου > πρ. κόψι, και ψ > τσ]. 
κουβαλίκ(ι), το· δες κουπανλίκ(ι). 
κουβαλνάου, -ώ· ρ., κουβαλνούσα, κουβάλτσα, κουβαλήθκα, κουβαλώ, αλλ. κουβα-
νάου, [αρχ. κόβαλος > µσν. κουβαλ,]. 

κουβαλνιέµι/-νιούµι· ρ., -λνιέµαν/- λνιούµαν, -λήθκα, καταφθάνω, µετακοµίζω, δες 
κουβαλνάου, κουβανάου. 

κουβλάντιασα· ρ. τύπος γνωστός µόνο στα δηµ. τρ., πιθανώς σηµ. συνάντησα, αχ 
δεν είδα το Νικόλα, βρε Νικόλα, δεν του κουβλάντιασα, (Ν.Π.γ΄ τρ. 13.0), [τουρ. 
kovalanmak(= κυνηγώ)]. 

κουβανάου, -ώ· ρ., κουβανούσα, κουβάντσα, κουβανήθκα, κουβαλώ, δες πρµ. 314 
και πρµ. φρ. 93, δες κουβαλνάου. 

κουβανιέµι/-νιούµι· ρ., -νιέµαν/-νιούµαν, -νήθκα, καταφθάνω, µετακοµίζω, δες κου-
βαλνάου, κουβανάου. 

κουβάς, ο· η κ. σηµ., στη Νιγρ. µτφ. ο κοντός, [1. **πιθανώς λειτούργησε το σχήµα, 
αρχ. κύβη(=κεφαλή) > µσν. γουβ*ς > κουβάς, δες γκούβα, αφού ο κουβάς και 
γκούβα έχουν κοινό γνώρισµα την κοιλότητα. 2. τουρ. kova]. 

κουβέτ(ι), το· δύναµη, [τουρ. kuvvet]. 
κούζ(ι), το· δασωµένη χαράδρα, µες στου κούζ(ι) κρύφκαµι, [τουρ. kuz(=απόσκιο)]. 
κουζούµ· µανάρι µου, µατάκια µου, κουζούµ γλυκό, [τουρ. kuzum]. 
κουί, το· υπόγειος χώρος στον οποίο µαλάκωναν τα σαντάλια για το παστάλιασµα, 

[τουρ. kuyu(=πηγάδι) > βαλκ. τουρ. kuyi]. 
κουιά, τα· παιχν. µε µικρούς λάκκους στα χώµατα, που ο καθένας ήταν µικρογρα-
φία από κουί. 

κουικµάτσ(ι), το· η πηγµένη µε το βράσιµο σάρα, **[ πιθανώς από συµφ. τουρ. koy-
uluk(=πηχτικότητα) + µπουλαµάτσ(ι)]. 

κουινιάδους, -δα· ο κουνιάδος, δες µπαλντίζια, [βεν. conjado > κουνιάδος]. 
Κουινιάρ(οι), οι· οι Τούρκοι, Κουινιαριά = η Τουρκιά, δες Ν.Π.γ΄ τρ. 361.0,  [τουρ. 

konyali(=ο καταγόµενος από το Ικόνιο) > Κόνιαλης > Κόνιαρης > Κόνιαροι]. 
κουινιάρ(οι), οι· ποικιλία σταφυλιών, αλλ. τα κουινιάρια, πληθ. της λ. κόινιαρους. 
Κουινιαρούδια, τα· τα παιδιά των Τούρκων, [Κουϊνιάροι]. 
κουιτή, η· αλλ. η κουχτή. 
κουκάλα, η· µεγάλο κόκαλο, [αρχ. κόκκαλος]. 
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κουκαλάκ(ι), το· ο αστράγαλος από αρνί ή κατσίκι, αλλ. κότσ(ι), που χρησ. ευρύ-
τατα στα παιχνίδια· οι επιφάνειές του είχαν διάφορα ονόµατα, για τη συνεννόηση 
ανάµεσα στα παιδιά· αν το σχήµα του παραλληλιστεί µε ένα σπιρτοκούτι, τότε οι 
δυο µικρές επιφάνειες αντιστοιχούσαν αδιάκριτα στο όν. τσίκα, οι δυο µεσαίες στα 
ον. βασιλιάς, αυτή µε τη µεγάλη κοιλότητα, και ψουµάς η άλλη· τέλος οι δυο µεγα-
λύτερες ήταν ο µπγαδάς µε την κοίλη επιφάνεια και ντουράς µε την κυρτή· άλλοι 
τον ντουρά τον έλεγαν ψουµά και αντίστροφα, δες και π., [αρχ. κόκκαλος]. 

κουκαλάκια, τα· παιχνίδι µε µικρά κόκαλα, αστράγαλους  αρνιών ή κατσικιών, αλλ. 
τσίκα, στη Νιγρ. ραµόνα, τα κότσια, δες κότσ(ι) 1, παρόµοιο παιχν. ήταν οι καρύ-
δις· ήταν οι -σίκχιοι, οι αστράγαλοι των αρχαίων, ενώ η γενική ονοµασία των 
παιχνιδιών τους µ’ αυτά ήταν ο -στραγαλισµός, το -στραγαλίζειν, το -στρί-
ζειν· µε κουκαλάκια ήταν τα παιχνίδια -ρτιασµός, τρόπα, �ς +µιλλαν, �ς βο-
θύν, πεντέλιθοι κ.ά., δες και π., [κουκαλάκ(ι)]. 

κουκίτς, ο· κοκίτης, [αρχ. κόκκυ(=κυρίως η φωνή του κούκου)]. 
κουκκάρ(ι), το· κοκκάρι, µικροί βολβοί κρεµυδιών, που είναι για µεταφύτευση, 

[αρχ. κόκκος > µσν. κοκκάριον]. 
κουκκινέλια, τα· ποικιλία σταφυλιών µε κόκκινες ρώγες, λεπτή φλούδα και άφθονο 
γλυκό χυµό, δες και παµίτις, [δες κουκκνίζου]. 

κουκκίνου, η· κοκκινωπή, η αγελάδα µε το χρώµα του σαρή, [δες κουκκνίζου]. 
κουκκινουλαίµς, ο· το πουλί κοκκινολαίµης, το τσιντσιόν(ι). 
κουκκινουµαχάου· ρ., παρ. κουκκινουµαχούσα, είµαι έντονα κόκκινος, κουκκινου-
µαχάει τ’ αυτουκίνητου σ’, [κόκκινος(δες κουκνίζου) + -µαχάου].  

κουκκνάδα, η· η κοκκινίλα, [κουκκνίζου]. 
κουκκνάδ(ι), το· κοκκινάδι, βαφή των γυναικών για τα µάγουλα, [δες κουκκνίζου]. 
κουκκνίζου· ρ., κουκκίντζα/-νζα, κουκκίντσα/-νσα, κοκκινίζω, [αρχ. κόκκος(=βαφι-
κή ουσία) > µτγν. κόκκινος]. 

κουκκνόστιαρου, το· ποικιλία σκληρού σταριού, που το προτιµούσαν για να φτιά-
χνουν µπλουγκούρ(ι) αλλά και ψουµί· του ψουµί ’π’ του κουκκνόστιαρου ήταν 
νόστιµου κι δε χαλνούσι εύκουλα, [κουκκνίζου + στιάρ(ι)]. 

κουκκνούδια, τα· ποικιλία σταφυλιών µε µικρές κόκκινες ρώγες, διαφορετική από 
τα κοκκινέλια, [δες κουκκνίζου]. 

κουκκνόχουµα, το· κοκκινόχωµα, το χρησιµοποιούσαν για το πάτουµα, αλλά και 
για να αφαιρούν τις λαδιές από τα σανίδια στο πάτωµα, κάνοντας επαλείψεις µε 
µορφή νερουλής λάσπης, αφού µε το στέγνωµα της λάσπης οι λαδιές έφευγαν, δες 
και τσιγκούρα, [κουκκνίζου + χώµα]. 

κούκλα, η· ο ντουράς στη Νιγρ., υποκ. η κουκλούδα, δες κουκλούδις, [λατ. cuculla > 
κούκλα]. 

κούκλις, οι· οι κούκλες, ήταν οι αρχ. πλαγγόνες ή κόραι ή νύµφαι, αλλ. το παιχν. 
κουκλούδις, [κούκλα]. 

κουκλουβάια, η· {-βά-ια}, κουκουβάγια, αλλ. κουκουβάια, χουχλουβάια, [κουκου-
βάια]. 

κουκλουβάου· λ. που αποδίδει τη φωνή της κουκουβάγιας, [κουκλουβάια]. 
κουκλούδις, οι· µικρές κούκλες, παιχνίδι µικρών κοριτσιών µε κούκλες, αλλ. κού-
κλις, µπλουµατούδια, δες και π., [κούκλα]. 
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κουκόνα, η· κοκόνα, η περιποιηµένη, η βαµµένη γυναίκα, η ντάµα της τράπουλας, 
[ρουµ. cocoana]. 

κούκου· λ. που αποδίδει τη φωνή του κούκου, στη νηπ. διαλέκτο η όρθια στάση του 
µικρού παιδιού, που πρωτοστέκεται στα πόδια του, και ειρων. η στύση του πέους. 

κουκουβάια, η· κουκουβάγια, ως παιχν. ήταν χαρτοκατασκευή παρόµοια µε τη χιλι-
δόνα, δες και κουκλουβάια, [αρχ. κικκαβα: > µσν. κουκουβάια]. 

κουκούδ(ι), το· πληγή µε κάπαρου, κάκαδο, µικρό σπυρί στο δέρµα, δες πρµ. 278, 
[αρχ. κόκκος > µσν. κουκούδι]. 

κουκουλέτου, το· τρόπος δεσίµατος του κεφαλοµάντιλου, κουκουλέτου ήταν όταν 
έδιναν του σιαµούδ(ι) ψηλά, [λατ. cuculla > µσν. κουκούλλα]. 

κουκούλ(ι), το· το κουκούλι, µτφ. αυτός που αρρωσταίνει µε το παραµικρό, [λατ. 
cuculla > µσν. κουκούλλα > µσν. κουκούλιον]. 

κουκουλιάς/-λιός, ο· ο παραγωγός κουκουλιών, πάππου µ’ ήταν κουκουλιός, [λατ. 
cuculla > µσν. κουκούλα > µσν. κουκούλιον]. 

κουκουνάρια, τα· παιχν. που παιζόταν όπως τα καρύδια, αλλά µε κουκουνάρια από 
κυπαρίσσια, [αρχ. κόκκων > µτγν. κοκκωνάριον > µσν. κουκουνάριν]. 

κουκουντάκ· λ. για απόδοση του ήχου από το κακάρισµα της κότας. 
κουκουντανίζου· ρ., κουκουντάντζα, -ντσα, για κότες κακαρίζω, φωνάζω µετά τη 
γέννηση του αβγού, [κουκουντάκ]. 

κουκουντιάκας, ο· περιπ. αυτός που κάθεται, σαν την κότα στη φωλιά, και δε δου-
λεύει, (Νιγρ.), [κουκουντανίζου]. 

κουκουράντζ(ι), το· βόλος από κοπριά γιδοπρόβατου, λαγού, [ιταλ. cacare + -άντζα 
> κακαράντζα]. 

κουκουρέτσια, τα· µικρά κοκορετσάκια, ψηµένα όµως στο φούρνο στο ταψί, [τουρ. 
kokoreç]. 

κουκουρίκου· η φωνή του πετεινού στη νηπ. γλώσσα, δες πρµ. φρ. 72, είδος κόµ-
µωσης των βρεφών, µε µάζεµα των µαλλιών κατά µήκος στο κέντρο του κεφα-
λιού, έτσι που θύµιζε το λειρί του πετεινού, [κικιρίκου]. 

κουκουρίκους, ο· ο κόκορας στη γλώσσα των νηπίων, [κουκουρίκου]. 
κούκους, ο· το πουλί κούκος, διαδικασία κλήρωσης στα παιχνίδια µε το κλείσιµο 
ενός µικροαντικείµενου στο ένα χέρι, να βαρέσουµι κούκουν να διούµι ποιος θα 
κλείν(ει), δες και π., [κούκος(< από τη φωνή κούκου)]. 

κουκούτσ(ι), το· το σπέρµα των καρπών, στο πλατάνι όλος ο καρπός, µτφ. λίγο, κα-
θόλου, κουκούτσ(ι) µυαλό, [ιταλ. cucuzza]. 

κουκούτσια, τα· διάφορα παιχνίδια µε κουκκούτσια, στα οποία οι παίχτες κέρδιζαν 
κουκκούτσια, κυρίως από καΐσ(ι) που οι παπάλις ήταν γλυκιές και τρώγονταν, 
[κουκούτσ(ι)]. 

κουκύτς· δες κουκίτς. 
κουλάζουµι· ρ., κουλάζουµαν, -λάσ(η)κα, αµαρτάνω, δες λ.γ. 32, [αρχ. κολάζοµαι]. 
κουλάθρας, ο· αυτός που έχει µεγάλον κώλο, ο χοντρόκωλος, [κώλους/ κουλιά + 

-θρας]. 
κουλάι, το· κολάι, ευκολία, βολή, βρήκα του κουλάι µ’ , [τουρ. kolay]. 
κουλάινι· καλά, είναι εύκολο, κουλάινι, δα γέν(ει) φτην δλεια, [τουρ.  kolayını (=εύ-
κολος τρόπος), ** η λέξη επαναναλύθηκε από τους Τερπνιώτες ως κουλάι + είνι]. 
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κουλάκ(ι), το· κοντό µεσοφόρι της παραδοσιακής γυναικείας στολής, που προσαρ-
µοζόταν στη µέση και κάλυπτε ίσα-ίσα τους γοφούς· το φορούσαν µερικές αδύ-
νατες γυναίκες ανάµεσα στη φούστα και στο φουστάνι για να φαίνονται εύσωµες, 
[κώλους]. 

κουλάν(ι), το· η πιστιά/πισνέλα της σαγής, η δερµάτινη ζώνη-φυσιγγιοθήκη των κυ-
νηγών, [τουρ. kolan]. 

κουλανταρτζής, ο· {-λαν-νταρ-}, αυτός που έχει την ικανότητα να κουλαντρίζ(ει) 
εύκολα τα πράγµατα, να τα φέρνει δηλαδή εύκολα βόλτα, µεγεθ. κουλανταρζίκους 
[κουλαντρίζου + -τζής]. 

κουλανταρτζίκια, τα· τα φερσίµατα των κουλανταρτζήδων. 
κουλαντρίζου· ρ., κουλάντριζα, κουλάντρισα, κολαντρίζω, χρησιµοποιώ πολύ, λερώ-
νω, µην του κουλαντρί(ει)ζς πουλύ, παράτα του σι λέου, [kullandirmak(=κάνω κά-
ποιον να χρησιµοποιήσει κάτι)]. 

κουλαούζους, ο· σύµβουλος, οδηγός, ακόλουθος, παρατηρητής, σ’ έβαναν κουλαού-
ζου κι νοιάζισι τι δα γέν(ει); [τουρ. kılavuz]. 

κουλί, το· ο κώλος, το κωλοµέρι, δε χτά(ει)ζς λίγου τα κουλιά σ’;  [κώλους]. 
κουλιάντσα, η· ασθένεια των ζώων, µε βλάβες στις αρθρώσεις των ποδιών τους, 
που τα έκανε πέφτουν, τ’ς έπιασι κουλιάντσα· όταν τα άλογα έτρωγαν  πολύ σιτάρι 
και τα έπιανε η κουλιάντσα, τα έβαζαν το βράδυ µέσα σε ένα λάκκο µε νερό και 
µέχρι το πρωί γίνονταν καλά, [αρχ. κυλλ#ς > κουλός]. 

κουλιέδις, οι· καµπυλωµένα τελειώµατα σε κεντήµατα ή στο χτένισµα, [γαλλ. col-
lier > κολιέ]. 

κουλίκ(ι), το· στη Νιγρ. το κλίκ(ι) 1. 
κουλικούδι, το· το κλικούδ(ι)· κι µένα κουλικούδι κριµάστι του στην παλιουριά, (Ν. 
Π.γ΄ τρ. 755.0), [δες κλίκ(ι) 1]. 

κουλιντίζου· ρ., παρ. κουλίντιζα, χτυπώ/κουδουνίζω τις πόρτες, [κόλιντα + κ. ρ. κατ. 
-ίζω]. 

κουλιουµπάου, -ώ· ρ., κουλιουµπούσα/κουλυµπούσα, κουλιούµπσα/κουλύµπσα, κο-
λυµπώ, βάζω κάτι µέσα στο νερό, µη κουλιουµπάς τα χέρια σ’ στου νιρό, αλλ. κου-
λυµπάου, [αρχ. κολυµβάω]. 

κουλιούµπµα, το· {-λιούµ-µπµα}, κολύµπηµα, κολύµπι, πάµι για κουλιούµπµα τ’ς 
κουρίτις, αλλ. κουλύµπµα, [αρχ. κολυµβάω]. 

κουλκούτ(ι), το· κουρκούτι, µίγµα από αλεύρι και νερό, [1. Λ.Αν. το µσν. κουρκού-
τιν, άγν. ετύµου, 2. Λ.Ηπ. κυρκ,(κυκ, = αναδεύω) > κύρκωτον > κουρκωτ#ν > 
κουρκούτι, (ρ > λ)]. 

κουλκουτιάζου· ρ., κουλκούτιαζα, -σα, γίνοµαι κουλκούτ(ι), µτφ. αποβλακώνοµαι, 
κουλκούτιασι του µυαλό µ’ , στη Νιγρ. και κουρκουτιάζου, [κουλκούτ(ι)]. 

κουλλυβόζµους, ο· ζωµός από τα κόλλυβα, που µοίραζαν στα µνηµόσυνα σε συγγε-
νείς και γείτονες, αλλ. κόλλυβους, [αρχ. κόλλυβος + αρχ. ζωµός]. 

κουλνάρ(ι), το· κλωνάρι, κουλνάρια χρυσουκόλναρα, δες δηµ. τρ. 15.α1 και 15.στ΄, 
[κλάω (=σπάζω) > αρχ. κλ.ν  > µσν. κλωνάριν > κλωνάρι]. 

κουλόβιου, το· πουλόβερ, πλεκτή µπλούζα χωρίς µανίκια, [αρχ. κολοβ#ς > µτγν. 
κολόβιον]. 

κουλόκθα, η· µεγάλο ώριµο κολοκύθι, κολοκύθα, µτφ. το καρπούζι που η σάρκα 
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του δεν κοκκίνισε καλά και οι σπόροι του είναι ακόµη άσπροι, δες πρµ. 175, [αρχ. 
κολοκύνθη > µτγν. κολόκυνθα]. 

κουλόπανου, το· πανί που χρησιµοποιούσαν στα µωρά αντί για βρακί, αλλ. το κου-
λουπάν(ι), το κουλουπανούδ(ι), [κουλό- + πανί]. 

κουλου-, κουλό-· κωλο-, κωλό-, ως πρώτο συνθ. που αναφέρεται στον κώλο ή που 
δίνει τη σηµασία του άχρηστου, [κώλους]. 

κουλουβαρένου· ρ., για αρ. χρ. δες βαρένου, δουλεύω σιγά, γενικώς πηγαίνω σιγά. 
κουλούδ(ι), το· υποκ. της λ. κώλους. 
κουλουκαθιά, η· το ίχνος που αφήνει κάποιος όταν κάθεται, ενώ είναι λερωµένος ή 
βρεγµένος, [κουλου- + καθισιά(< αρχ. καθίζω)]. 

κουλουκθιά, η· κολοκυθιά, [κουλόκθα]. 
κουλουκθόπτα, η· κολοκυθόπιτα, διαφορετική από την γκουλουµπαρίνα, αφού έχει 
φύλλο από πάνω, [κουλόκθα + πίτα]. 

κουλουκθόσπουρους, ο· σπόρος κολοκύθας, στη Νιγρ. µτφ. ο κοντός. 
κουλουκθούδ(ι), το· µικρό τρυφερό κολοκύθι, κολοκυθάκι, [κουλόκθα]. 
κουλουκόβουµι· ρ., -κόβουµαν, -κόπκα, εξαντλούµαι από την κούραση, [κουλου- + 
κόβου]. 

κουλουκουτρώντς, ο· είδος µικρού σουγιά µε στρογγυλή ξύλινη λαβή, δες τσικού-
δ(ι), [Κολοκοτρώνης]. 

κουλουκυθιά, η· το γνωστό παιχν. της κολοκυθιάς, δες και κολοκυθιά, [κουλόκθα]. 
κουλουµπαράς, ο· παιδεραστής, ενεργητικός οµοφυλόφιλος, [τουρ. kulampara]. 
κουλουµπαράς, -ρού, -ράθκου· αυτός που έχει χοντρό κώλο και µτφ. ο τεµπέλης, 
που να κουσέψ(ει) κείνους κουλουµπαράς, **[ κουλου- + τουρ. pala, (δες χουµτρου-
µπαλάς), και λ > ρ]. 

κουλουπάν(ι), το· αλλ. το κουλόπανου, η λ. χρησ. και για την οµοιοκαταληξία στο 
παιχν. πάν(ι) πάν(ι) κουλουπάν(ι), [κουλου- + πανί]. 

κουλούρα, η· κερί τυλιγµένο σε σπείρα για τις αγρυπνίες, γενικά κάθε τι τυλιγµένο, 
κουλούρα σκνι, κουλούρα νήµα· υλικό (βαµβάκι, µαλλί) τυλιγµένο σε σχήµα κου-
λούρας έτοιµο για κλώσιµο, [µτγν. κολλούρα]. 

κουλούρ(ι), το· µηδενικό για τους µαθητές, [αρχ. κολλύριον > µτγν. κουλλούριον 
> µσν. κολλούριν]. 

κουλουρίζ(ι), το· παραφυάδα, βλαστός που αναπτύσσεται από τη ρίζα, [κουλου- + 
αρχ. ρίζα]. 

κουλουσέρνουµι· ρ., για αρ. χρ. δες σέρνουµι, κωλοσέρνοµαι, σέρνοµαι µε τον κώ-
λο, υποφέρω στο κρεβάτι, [κουλου- + σέρνουµι]. 

κουλουστούπς, -που, -πκου· κοντόχοντρος, [κουλου- + µσν. στο:µπος]. 
κουλουσφούγγ(ι), το· κωλοσφούγγι, χαρτί υγείας, µτφ. κάθε ύφασµα που είναι βρο-
µισµένο, που είναι για πέταµα, [κουλου- + σφουγγίζου]. 

κουλουτζέπς, ο· κωλοτσέπη, µτφ. ο πολύ κοντός, αλλ. η κουλουτζέπ(η), δες πρµ. φρ. 
122, [κουλου- + τζέπ(ι)]. 

κουλουτούµπα, η· τούµπα, πέσιµο, κυβίστηση, [κουλου- + τούµπα(δες τουµπέρ-
νου)]. 

κουλουφιγγίτς, ο· κωλοφωτιά, πυγολαµπίδα, [κουλου- + φέγγου]. 
κουλουχέρς, ο· κουλοχέρης, αλλ. το πριγιουνούδ(ι), [αρχ. κυλλ#ς > κουλός + χέ-
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ρ(ι)]. 
κουλτούκια, τα· σχοινιά που δένονταν από το σαµάρι και περνούσαν κάτω από τα 
µπροστινά πόδια του ζώου (τις µασχάλες), για να µη γέρνει το σαµάρι, [τουρ. kol-
tuk (=µασχάλη)]. 

κουλτσίδα, η· κολλητσίδα, όνοµα διάφορων φ. που κολλούν πάνω στα ρούχα, 
Arctium lappa, Gallium aparine, δες και µπουντράκ(ι), [αρχ. κολλάω]. 

κουλτσίνα, η· παιχν. της τράπουλας, κ. κοντσίνα, αλλ. φαντς, [βεν. concina]. 
κουλυµπάου, -ώ· δες κουλιουµπάου. 
κουλύµπµα, το· δες κουλιούµπµα. 
κουλώνου· ρ., κώλουνα, κώλουσα, κωλώνω, οπισθοχωρώ, κάνω πίσω-πίσω, κόλουσι 
τ’ άλογου να ζέψουµι, [κώλους]. 

κουµάντα, η· το κουµάντο, η διαχείριση, η εξασφάλιση εφοδίων, έκανα την κουµά-
ντα µ’ ’ που ξύλα, [ιταλ. comando]. 

κουµάρ(ι), το· κάθε τυχερό παιχνίδι, που παίζεται µε στόχο το κέρδος σε χρήµα, 
[τουρ. kumar(=χαρτοπαίγνιο)]. 

κουµαρτζής, ο· χαρτοπαίκτης, αυτός που παίζει συστηµατικά κουµάρ(ι), [κουµάρ(ι) 
+ -τζής]. 

κουµάσ(ι), το· ο χώρος που στέγαζε µόνο γουρούνια, στη Νιγρ. το κµάσ(ι), [τουρ. 
kümes > µσν. κουµάσιον]. 

κουµασλίκ(ι), το· ύφασµα που έκαναν δώρο στη νύφη την ώρα  του γάµου, δες  και 
ντουβάκ(ι), [τουρ. kumaş(=ύφασµα) + -λίκ(ι)]. 

κουµήτς, ο· κλέφτης, ούτι καταλαβαίνς πότι τ’ αρπάζ(ει) κείνους κουµήτς, [αρχ. κο-
µήτης, από τον τρόπο που έρχεται και φεύγει ο κλέφτης]. 

κουµµάρα, η· κοµµάρα, ατονία, κούραση, [αρχ. κόπτω > κοµµάρα]. 
κουµµατάς, -µµάτου, -µµατάθκου· αυτός που µόνο στο φαΐ, στα κοµµάτια του ψω-
µιού, είναι το µυαλό του, ο τεµπέλης, [µσν. κοµµάτιν + κ. κατ. -ας].  

κουµούλα, η· γενικά ο σωρός, σωρός καπνού πάνω από το κοφίνι, (Νιγρ.), στην 
Τερπνή η τσιουτιούλα, [λατ. cumulus(=σωρός)]. 

κουµπάκα, η· ο κώνος µε τα σπυριά του καλαµποκιού, φάτι καµιά κουµπάκα να 
βαρέσ(ει) πις του ψουµούδ(ι), **[ λατ. cum(=συν, µαζί µε κάτι) + bacca(=κόκκος)]. 

κουµπακόξυλου, το· το ξυλώδες µέρος της κουµπάκας, που σε πολλά παιχνίδια 
έπαιζε το ρόλο της τόπκας, [κουµπάκα + ξύλου]. 

κουµπακόφλα, τα· τα φύλλα της κουµπάκας. 
κουµπανιάντις· λ. γνωστή από τις διαδικασίες για τον ορισµό της µάνας στα παι-
χνίδια ή το χωρισµό των οµάδων· συνοδευόταν µε ρυθµική αντιστροφή της  πα-
λάµης των παιδιών και ο τελικός προσανατολισµός των χεριών καθόριζε τη συνέ-
χεια στο παιχνίδι, δες δ.δ. 3. α΄, αλλ. κοµπανιάντις, **[ ιταλ. compagnia (=συντρο-
φιά)]. 

κουµπαριάζουµι· {κουµ-µπα-}, ρ., κουµπαριάζουµαν, -ριάσ(η)κα, εµφανίζοµαι κά-
που απρόσκλητος και κάθοµαι σαν τον κουµπάρο, πάλι µας κουµπαριάσκι φτος, 
[βεν. compare > µσν. κουµπάρος]. 

κουµπαριό, το· η κουµπαριά, [βεν. compare > µσν. κουµπάρος]. 
κουµπί, το· παιχνίδι µε την εναλλασσόµενη περιστροφή ενός κουµπιού, που ήταν 
περασµένο σε µια κλωστή δεµένη στα άκρα της, ήταν η αρχ. Eυγξ, [αρχ. κόµβος > 
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µσν. κοµβίον]. 
κουµπιά, τα· 1. παιχν. µικρών παιδιών, στο οποίο έκρυβαν ένα κουµπί σε σωρούς 
από χώµα και στοιχηµάτιζαν ποιος θα το βρει, 2. παιχν. µικρών παιδιών, στο οποίο 
έβαζαν ένα κουµπί πάνω σε µικρό σωρό από χώµα, που στη συνέχεια το αφαιρού-
σαν µε τη σειρά· χαµένος ήταν αυτός που έριχνε το κουµπί, αλλ. η τσιουτσιούλα, 
παρόµοιο ήταν το καλαµούδ(ι), [κουµπί]. 

κουµπιάζου· ρ., κόµπιαζα, -σα, δεν είναι συνεχής ο λόγος µου, κουντουστέκουµι 
στην οµιλία µου, [αρχ. κόµβος > κόµπος]. 

κουµπιάζουµι· ρ., κουµπιάζουµαν, -µπιάσ(η)κα, κάθεται κάτι  στο λαιµό µου,  ξερο-
καταπίνω, [αρχ. κόµβος > κόµπος]. 

κουµπόδιµα, το· το αποταµιευµένο χρήµα, πληθ. τα κουµπουδέµατα = οι κόµποι που 
γίνονταν στην αρχή του στηµονιού, πριν αρχίσει η ύφανση ή όταν κοβόταν το 
πανί, [αρχ. κόµβος + δένου]. 

κουµπουδένου· ρ., κουµπόδινα, κουµπόδισα, κάνω τα κουµπουδέµατα. 
κουµπούδ(ι), το· µικρό κουµπί, αγριόχορτο µε µικρά στάχυα, [αρχ. κόµβος]. 
κουνάου· ρ., κουνούσα, κούντσα, κουνήθκα, κουνώ, δες κνω 2, κνάου. 
κουνίδια, τα· κόνιδες, αβγά της ψείρας, [αρχ. κόνις > µτγν. κονίς]. 
κούνιλους, ο· µεγάλο αρσενικό κουνέλι, θηλ. η κουνέλα, [ιταλ. coniglio]. 
κούνις, οι· κούνιες, υπήρχαν διάφορα είδη κούνιας, όπως η κ. αιώρα, που µε απλό 
σχοινί ήταν η αρχ. σειρ* ή σφενδόνη, µε σανίδι για κάθισµα ήταν το αρχ. πέταυ-
ρον, µε τρία σκοινιά δεµένα σε πλαϊνά δέντρα ή ντιρέκια ήταν η βάρκα, οι κούνιες 
της Πασχαλιάς που ήταν ξύλινες κατασκευές και τις περιέστρεφαν οι κουνιστάδις, 
[κουνάου]. 

κουνιστάδις, οι· αυτοί που γύριζαν τις ξύλινες σαν τροχούς κούνιες, που στήνο-
νταν κάθε πασχαλιά, [κνω 2.]. 

κουνίστρα, η· γυναίκα όλο νάζια, ναζιάρα, [κουνάου]. 
κουνουµάου -ώ· ρ., κουνουµούσα, κουνόµσα, -µήθκα, οικονοµώ, κερδίζω, βρίσκω 
τα απαραίτητα χρήµατα ή εφόδια, αποκτώ κάτι χωρίς δαπάνη, κουνουµήθκα ’πού 
χασλαµά, ουσ. η κουνουµισιά, [αρχ. ο�κονοµέω]. 

κουνουσλούκ(ι), το· συναναστροφή, παρέα για κουβέντα, για κουτσοµπολιό, έλα δα 
γέν(ει) κουνουσλούκ(ι), [τουρ. konusmak(=συζητώ)]. 

κουνουστάσ(ι), το· εικονοστάσι, [αρχ. ε�κ.ν + αρχ. στάσις]. 
κουνταίνου· ρ., κόντινα, κόντυνα, κονταίνω/κοντένω, κάνω κάτι κοντό, κάθι µήνα 
κόντινα τα µαλλιά µ’,  χτες  κόντυνα τα  µαλλιά  µ’ , δες  κουντεύου,  [αρχ. κοντ#ς > 
µσν. κοντύνω]. 

κουντάκ(ι), το· η κ. σηµασία, το ξύλο που στηριζόταν πάνω στον άξονα των τροχών 
του κάρου, [µτγν. κόνταξ (=κοντός, κυλινδρικό ξύλο όπου τυλιγόταν ο πάπυρος 
αρχαίου βιβλίου) > µσν. κοντάκιον > κοντάκι]. 

κουντακνός, -κνιά, -κνό· λίγο κοντός, κοντούτσικος, [αρχ. κοντ#ς > κοντακιανός]. 
κουντανάσα, η· γρήγορη ανάσα, ελαφρό λαχάνιασµα, [αρχ. κοντ#ς + ανάσα]. 
κουντάου, -ώ· ρ., κουντούσα, κούντσα, κουντήθκα, σπρώχνω, ο τύπος κούντσα δια-
κρίνεται από τον ίδιο του κνω µόνο από τα συµφραζόµενα, π.χ. τουν κούντσα κι 
έπισι, τουν κούντσα κι ζαλίσκι, αλλ. σκουντώ, [αρχ. ακοντίζω > µσν. κουντ,]. 

κουντεύου· ρ., κόντιβα, κόντιψα, 1. ζυγώνω, πλησιάζω στο τέλος, κόντιψι για να 
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πνιγώ (Ν.Π.γ΄ τρ. 20.0), [αρχ. κοντ#ς > µσν.  κοντ* > µσν. κοντεύω]. 
   2. κάνω κάτι κοντό, κονταίνω, κόντιβα τα µαλλιά µ’ κάθι µήνα, δες και κουνταίνου, 

[αρχ. κοντός]. 
κουντλάου· ρ., παρ. κουντλούσα, περπατώ χάνοντας την ισορροπία µου, όπως ο 
µεθυσµένος, τρεκλίζω, δες και κουτλάου, [κουτλάου]. 

κούντµα, το· κούντηµα, αλλ. το σκούντ(η)µα, [κουντάου]. 
κουντνός, -ντνιά, -ντνό· κοντινός, [αρχ. κοντ#ς > µσν. επίρρ. κοντά]. 
κουντό· χρησ. ως επιρρ., τουν έχου στου κουντό = τον παρακολουθώ, [δες κουντνός]. 
κουντός,  -ιά{- ιά} , -ό· κοντός, κουντιά φούστα, [αρχ. ουσ. κοντός > κοντός]. 
κουντόσ(ι), το· είδος χειµωνιάτικης ζακέτας, σαν λιµπαντές, χωρίς όµως τη γούνα, 

**[ αρχ. κοντ#ς > κουντός]. 
κουντότα, η· η ετήσια αµοιβή του γιατρού, που προσλαµβάνονταν από τον συνεται-
ρισµό και νοσήλευε τα µέλη του χωρίς να αµοίβεται για κάθε επίσκεψη, τουν 
έχουµι µι κουντότα του γιατρό, [ιταλ. condotta(=σύµβαση κοινότητας µε γιατρό)]. 

κουντου-· ως πρώτο συνθ. δηλώνει µικρή διάσταση για το δεύτερο ή προσέγγιση, 
π.χ. κουντουπίθαρους, κουντουζ(υ)γώνου, [αρχ. κοντός, µσν. επίρρ. κοντά]. 

κουντουγούν(ι), το· ζακέτα γούνινη, µακριά ως τα γόνατα, [κοντου- + µσν. γούνα]. 
κουντουζνίχς, -ζνίχου, -ζνίχ(ι)κου· αυτός που έχει κοντό λαιµό, που φαίνεται το 
κεφάλι του σαν να είναι κολληµένο στο σώµα, αλλ. κουντουµαζουµένους, [κου-
ντου- + ζνίχ(ι)]. 

κουντουζ(υ)γώνου· ρ., για αρ. χρ. δες ζ(υ)γώνου, κοντοζυγώνω, [κοντου- + ζ(υ)γώ-
νου]. 

κουντουθόδουρους, ο· ειρων. ο πολύ κοντός, δες αίν. 21, [κουντου- + Θόδουρους]. 
κουντουλαίµς, -µου, -µκου· αυτός που έχει κοντό λαιµό, [κουντου- + αρχ. λαιµός]. 
κουντουµαζουµένους, -ν(η), -νου· ο κοντός που έχει µικρό λαιµό και το κεφάλι του 
φαίνεται κολληµένο στους ώµους, αλλ. κουντουζνίχς, [αρχ. κοντ#ς + µαζώνου]. 

κουντουνούρ(ι), το· ζώο µε κοντή νουρά, µτφ. άτοµο ανήµπορο από αναπηρία ή 
ασθένεια, δες κουντούρς, [κουντου- + νουρά]. 

κουντουπέπιρδας, ο· κοντός, µε την ειρων. σηµ. κοντοπιπεριά, [κουντός+πέπιρδας]. 
κουντούρα, η· 1. γυναικείο παπούτσι που φορούσαν οι φουστανούσις. Είχε µικρό 
τακούνι και κλειστό το πίσω µέρος του ή ήταν ανοιχτό πίσω µοιάζοντας µε πα-
ντόφλα. Η χωρίς τακούνι παντόφλα λεγόταν συρτιά παντόφλα, 2. ξύλινο αλέτρι 
που σερνόταν από τα βόδια, µε γνι που έριχνε το χώµα στις δυο µεριές της αυλα-
κιάς (ησιόδειο άροτρο) και χρησ. πριν από το φράγκου, αλλ. προυµύτς, 3. θηλυκό 
ζώο χωρίς ουρά, έχου µια κουντούρα σκύλα, [1. τουρ. kundura, **2. κουντούρς]. 

κουντούρια, τα· είδος ανδρικών παπουτσιών, σαν αρβύλες χωρίς κορδόνια, δες δηµ. 
τρ. 15.β1, [δες κουντούρα 1]. 

κουντουρίσα, η· κρεµάστρα, (προσφ.), **[ τουρ. kunt(=στέρεος)+oruç(=γρήγορος)]. 
κουντούρκους, -κ(η)/-κια, -κου· κουντούρικος, κούντουρος, αυτός που έχει κοντή 
ουρά, [κουντούρς]. 

κουντουρντίζου· δες γκουντουρντίζου. 
κουντουρούδα, η· κοντή, κοντούλα, η ποικιλία αχλαδιών κοντούλα, [κουντούρς > 
κουντούρα + - ούδα]. 

κουντούρς, -ρα, -ρκου· ζώο µε κοντή/κοµµένη την ουρά, κουντούρκου σκλι, δες και 
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 κουντουνούρ(ι), [αρχ. κοντ#ς + αρχ. οCρά]. 
κουντουστέκουµι· ρ., για αρ. χρ. δες στέκουµι, σταµατώ για λίγο και συνεχίζω, στο 
περπάτηµα, στην οµιλία, κλπ. [κουντου- +στέκουµι]. 

κουντουστούπς, ο· κοντοστούµπης, πολύ κοντός και χοντρός, [κοντου-+ µσν. στο:-
µπος]. 

κουντρουκλάου· ρ., κατρακυλώ, δες γκουντρουκάου. 
κούντσιου· δες ντάντσιου, **[ κνω > κούντσα]. 
κουντύλ(ι), το· κοντύλι, κονδύλι, µικρός κύλινδρος, πιο λεπτός από το µολύβι, µε 
τον οποίο έγραφαν παλιότερα στις πλάκες, [αρχ. κόνδυλος]. 

κουπάνα, η· σκάφη, πλυσ(ι)κή για πλύσιµο, ζυµουτκή για ζύµωµα, **[ αρχ. κόπανον 
> µτγν. κόπανος, ** από το γεγονός ότι στη σκάφη του πλυσίµατος χρησ. ο κόπα-
νος  για το  χτύπηµα των  ρούχων, η λ. συναντάται σε  όλες τις βαλκ. γλώσσες ως 
kopanja]. 

κουπανάου, -ώ· ρ., κουπανούσα, -ντσα, -νίσ(η)κα/-νίσκα, χτυπώ µε τον κόπανο, 
ρίχνω καταγής, κουπάντσι ψες ένα χιόν(ι) µια πθαµή, [αρχ. κόπανον]. 

κουπανάρια, τα· τα πόδια της µαγειρεµένης κότας, οι κόπαν(οι). 
κουπανιά, η· το χτύπηµα µε τον κόπανου. 
κουπανίζου· ρ., παρ. κουπάντζα, για λοιπά δες κουπανάου. 
κουπανλίκ(ι), το· η πίσω πλευρά από το τσεκούρι, αλλ. κουβαλίκ(ι), [κουπανάου + 

-λίκ(ι)]. 
κουπανούδ(ι), το· το τυλιγµένο στις φασκιές µωρό, υποκ. της λ. κόπανους. 
κουπάντζµα, το· κοπάνισµα, χτύπηµα µε τον κόπανο ή άλλο ξύλο, αγροτική δου-
λειά για το χώρισµα των ξηρών σπόρων, όπως φασόλια, σίκαλη κλπ, τα φασούλια 
θέλουν κουπάντζµα, του σάµ(ι) θέλ(ει) τίνιαγµα, [κουπανίζου]. 

-κουπάου, -κουπώ· κατ. που εντείνει τη σηµ. των ρ., π.χ. ζ(ι)µατουκουπάου, στρα-
φτουκουπώ, [αρχ. κόπτω > µσν. -κοπ,]. 

Κουπάτσ(ι), το· το παλιό όν. του χωριού Βέργη, [1. Μ.Τ. kopaci, 2. Π.Πα. Γοπάτσι-
(ον), 3. λατ. compasco (=συµβόσκω, βόσκω) > com-pastor > Κουπατσιοχώρια, χω-
ριά ηµινοµάδων κτηνοτρόφων στα Γρεβενά, (Ε. Αθ. Παπαθανασίου, Η Βροντού 
του Ολύµπου…, Έκδοση ∆ήµου ∆ίου, Θεσσαλονίκη 2007)]. 

κουπατσίνα, η· λ. γνωστή µόνο στη φρ. λαζαρίνα κουπατσίνα, που χρησιµοποιείται 
υβριστικά, για να χαρακτηρίσει τις µη σοβαρές γυναίκες, αυτές που δεν κάθονται 
στο σπίτι τους και γυρίζουν στους δρόµους, όπως οι λαζαρίνις, ** [τουρ. ku(= 
πνέω, φυσώ) + πατσί, σε ελ. απόδοση αυτή που τα µυαλά της πετούν]. 

Κουπατσ(ι)νός, -νιά, -νό· ο καταγόµενος ή αναφερόµενος στο Κουπάτσ(ι), κουπα-
τσ(ι)νός πουταµός. 

κουπέλ(ι), το· το παιδί άγαµης µητέρας ή το παιδί παντρεµένης που το γέννησε από 
άλλον άντρα, [ιταλ. coppella > µσν. κοπέλιν]. 

κουπιάζου· {-πι-ά-}, ρ., κουπίαζα, κουπίασα, κοπιάζω, µην κουπιά(ει)ζς τζιάµπα, δε 
γένιτι φτο του καπνό, [αρχ. κόπος]. 

κουπιλάρ(ι), το· παλιόπαιδο, χωρίς υβρ. σηµασία, [δες κουπέλ(ι)]. 
κουπούκ(ι), το· τεµπέλης, αλήτης, άχρηστος, [τουρ. kopuk]. 
κούπους, ο· σωρός, **[ τουρ. kubbe(=θόλος), σε δηµ. τραγ. της  διπλανής  Νικόκλει- 
ας, (Ν.Π.γ΄ τρ. 651.0), η λ. κουµπανιές σηµ. σωροί, κάµνει τα χιόνια κουµπανιές = 
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κάνει τα χιόνια σωρούς].  
κουπριά, η· {-ιά}, κοπριά, µτφ. τεµπέλης, αργός στη δουλειά, [αρχ. κόπρος]. 
κουπρίτς, ο· κοπρίτης, ανίκανος, τεµπέλης, [αρχ. κόπρος > κοπρίτης]. 
κουπρόσκλου, το· κοπρόσκυλο, υβρ. τεµπέλης, φυγόπονος, [κουπριά + σκλι]. 
κουπρουσκλιάζου· ρ., κουπρουσκύλιαζα, -σα, τεµπελιάζω, γυρνώ σαν το κοπρόσκυ-
λο, φτος κουπρουσκύλιαζι όλουν του χρόνου, [κουπρόσκλου]. 

κουράδα, η· ξερό αποπάτηµα ανθρώπου, µτφ. τεµπέλης/-λα, παράγ. κουράδας, κου-
ραδάς, κουραδίκας, δες πρµ. 293 και βνια, [αρχ. σκώρ(=σκατό) > σκωράδιον]. 

κουραδάς, -δού, -δάθκου· αλλ. ο κουράδας, κουραδούσις = τεµέλες γυναίκες, στη 
Νιγρ. είναι ο Σαρπουβνός πουταµός, επειδή δέχεται τους υπονόµους, [κουράδα]. 

κουράδας, -δου· ο τεµπέλης, αυτός που δεν δουλεύει, που δεν κάνει τίποτε, που 
είναι µόνο για κουράδις, µεγεθ. ο κουραδίκας, δες κουράδα, κουραδάς, [κουράδα]. 

κουραδίκας, ο· ο τεµπέλης, µεγεθ. των λ. κουράδας, κουραδάς, [κουράδα + -ίκας]. 
κουρά(ι), το· κουράγιο, [βεν. coragio > κουράγιο]. 
κουραντίδια, τα· φλούδες από ξηρούς καρπούς όπως τα αµύγδαλα, ό,τι έµενε στο 
κόσκινο όταν κοσκίνιζαν το σιτάρι, αλλ. τα κ(ι΄)ραντίδια, [τουρ. kuran(=ρίχνω)]. 

κουρασάν(ι), το· κονίαµα µε άµµο και ασβέστη, ο τοίχος µε πέτρα και το κονίαµα 
αυτό, [τουρ. horasan]. 

κουράσ(ι), το· το κορίτσι, όµως µόνο στα τραγούδια, δώδικα χρουνών κουράσι πάισι 
καλουγριά, (Ν.Π.γ΄ τρ. 47.1), [αρχ. κοράσιον]. 

κουραχάν(ι), το· χοντροκοµµένο αστείο, χωρατό που οργάνωνε κάποια παρέα σε 
βάρος κάποιου µέλους της, τα κουραχάνια = µουχαµπέτια, σαχλαµάρες, αστεϊσµοί, 
**[ τουρ. hora(=θορυβώδης συντροφιά) + han(=ξενώνας, κτίριο)]. 

κούρβλου, το· στη Νιγρ. το κούρλου. 
κουργκά(η)ζς, ο· ψηλός, δες γκουργκά(η)ζς. 
κουρή, η· θυγατέρα, κόρη, κορίτσι, κουρή µ’, δεν είσι ρόιδινη, (Ν.Π.γ΄ τρ. 591.0), 
δος µας, κουρή µου, φίληµα, (Ν.Π.γ΄ τρ. 85.2), [αρχ. κόρη]. 

κουρί, το· στη Νιγρ. το κουρίτσ(ι). 
κουριά, τα· {-ργιά}, οι κοριοί, [αρχ. κόρις]. 
κουρικλίθκους, -κ(η), -κου· η λ. χρησ. για τον χαρακτηρισµό φαγητών τα οποία 
ψήνονται στο φούρνο, µετά το κυρίως ψήσιµο συµπληρώνονται µε αβγά χτυπηµέ-
να µαζί µε γιαούρτι και ξαναψήνονται ελαφρώς, κουρικλίθκου µπουµπάρ(ι),  [τουρ. 
kuru (= ξηρός, στεγνός)  > **(κουρουκλής  >  κουρουκλίθκου >) κουρικλίθκου]. 

κουριλού, η· υφαντό από κουρέλια, πληθ. κουριλούσις, [λατ. corellum > κουρέλι]. 
κουρίτα, η· στενόµακρη δεξαµενή νερού, χτιστή ή σκαλιστή σε ξύλο/πέτρα, ταχιά 
θα πλέξουµι ’τ’ς κουρίτις, [1. **αρχ. 2 κόρυς (=κράνος, περικεφαλαία), αιτ. 
κόρυθα, δες και κορύτη (=κεφαλή)· στην Ιθάκη κορύτος είναι  δοχείο νερού για 
να πίνουν οι κότες, το χλιµπούρ(ι) δηλαδή, που θυµίζει αναποδογυρισµένο κράνος 
και είναι µια  µικρή κουρίτα, 2. σλ. korito]. 

κουρίτους, ο· η δεξαµενή του νερού στο ρακουκάζανου, η χτιστή/τσιµεντένια δεξα-
µενή όπου πατούν τα σταφύλια, δες κουρίτα. 

κουρίτσ(ι), το· κορίτσι, µεγεθ. η κουρτσάρα, η κουρτσαρίνα, η κουρτσίνα, υποκ. το 
κουρτσαρέλ(ι), το κουριτσούδι, το κουρτσούδ(ι), δες δηµ. τρ. 15.γ΄, [αρχ. κόρη > 
µσν. κορίτσιν]. 
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κουρκουλούκ(ι), το· σκιάχτρο στα σπαρτά φτιαγµένο από παλιόρουχα, για να φο-
βούνται τα πουλιά, µτφ. η κακοντυµένη γυναίκα, [τουρ. korkuluk(=φόβητρο)]. 

κουρκουτιάζου· ρ., (Νιγρ.), δες κουλκουτιάζου. 
κουρλίδ(ι), το· µικρό κορίτσι, για µεγάλη γυναίκα η ανόητη, η άµυαλη, (Νιγρ.), 

[υποκ. του κουρί].  
κούρλου, το· κούρβουλο, κλήµα, στη Νιγρ. κούρβλου, [λατ. curvulus > µσν. κουρ-

βούλα]. 
κουρµάδους, -δα, -δκου· στη Νιγρ. ο κουρµένους. 
κουρµένους, -µάδα, -µένου· καηµένος, στη Νιγρ. το θηλ. και κουρµέν(η), **[ τουρ. 

kor(=ανθρακιά) + καµένος > κουρµένους(=καµένος, καηµένος)]. 
κουρµπάν(ι), το· το σφάγιο και το φαγητό που ετοιµάζεται από αυτό για να  προ-
σφερθεί σε γιορτές και σε πανηγύρια, [1. εβρ. λ. > αρχ.  κορβ*ν (=θυσία). 2. τουρ. 
kurban]. 

κουρµπέτ(ι), το· ξενητιά, το να ζει κανείς µόνος του, µακριά από τους δικούς του, 
[τουρ. gurbet]. 

κουρµπέτς, -τσα, -τκου· κουρµπέτης, αυτός που ζει έρηµος, µόνος, ο εργένης, το 
ουδ. χρησ. ως βρισιά, µε τη σηµασία του κακού, του ανάποδου, [κουρµπέτ(ι)]. 

κουρµπιτλής, -λού, -λίθκου· ο κουρµπέτς, [κουρµπέτς + -λής]. 
κουρνάζους, -ζου, -ζ(ι)κου· αυτός που λέει έξυπνα αστεία, ο έξυπνος, [τουρ. kurnaz 

(=ευφυής)]. 
κουρνιάζου· ρ., κούρνιαζα, -σα, νοικοκυρεύοµαι, µένω κάπου µόνιµα, ζαρώνω σε 
κάποια γωνία, [κορογωνία(=αναµµένο τζάκι) > κούρνια(=κρεβάτι, ξύλα στα οποία 
κοιµούνται οι κότες)]. 

κουρνιαχτίζου· ρ., κουρνιάχτζα, κουρνιάχτσα, κουρνιαχτίσκα, δηµιουργώ κορνιαχτό, 
δες πρµ. 94, [κουρνιαχτός]. 

κουρνιαχτισµένους, -ν(η), -νου· αυτός που είναι γεµάτος από σκόνη, από κουρνια-
χτό. 

κουρνιαχτός, ο· κορνιαχτός, [αρχ. κονιορτ#ς > κορνιακτός]. 
κουρνίζα, η· κορνίζα, η επέκταση του µπροστινού τοίχου των σπιτιών πάνω από το 
ύψος της αστριχιάς, [βεν. cornize]. 

κουρντίζου· ρ., κούρντζα, κούρτσα, κουρντίσκα, κουρδίζω, κουρντίζω, στήνω κάτι, 
εγκαθιστώ κάποιον, πειράζω, µτφ. ξεσηκώνω κάποιον, κούρτσα του ρουλόι· µην 
τουν κουρντί(ει)ζς τουν Κώτσιου, θα σι βαρέσ(ει)· κούρτσα του τσιαντίρ(ι)· χρησ. 
και ως έκφραση άρνησης, αµ δε θα δώσου, θα σι κουρντίσου· ως παθ. κουρντίζουµι 
= στρογγυλοκάθοµαι κάπου αν και απρόσκλητος, κουρντίσκι κι δε φεύγ(ει), θα µας 
κουρντστεί κι κείνους· πρ. κούρντζι, κούρτσι, κουρντίστι, κουρτστούς, κουρντιστούς, 
κουρτστίτι, παράγ. το κούρτζµα, [αρχ. χορδ1 > χορδίζω > κουρντίζω]. 

κουρντιστήρ(ι), το· η κ. σηµ., το πειραχτήρι, καλό κουρντιστήρ(ι) είνι κι Παναής, 
[κουρντίζου]. 

κουρντουκλάου· ρ., -κλούσα, -κύλτσα, -κλήθκα, κατρακυλώ, [κουντρουκλάου, και 
αντιµετάθεση των «ντ» και «ρ»]. 

κουρντούσινα· λ. που χρησ. για υβρ. χαρακρητισµούς, αρά ντούσινα κουρντούσινα, 
µεγεθ. της λ. ντούσινα, **[kurt(= λύκος) + ντούσινα]. 

κουρόιδου, το· το κορόιδο, µεγεθ. η κουρόιδα, µην καντς την κουρόιδα, δώσι κείνα 
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που µι χρουστάς· παιχν. µε µπάλα ανάµεσα σε περισσότερα από δυο παιδιά, [*από 
τη λ. κουρόγιδο(=κουρεµένο γίδι)]. 

κουρόµπλου, το· κορόµηλο, είδος δαµάσκηνου, καρπός της κοροµηλιάς, [καρυόµη-
λο > *καρόµηλον  > κορόµηλον]. 

κουρόνα, η· κορόνα, η πλευρά µε το κεφάλι στο κέρµα που έστριβαν, ήφιρα τρεις 
κουρόνις κι δυο γράµµις·  στα λαχνίσµατα η εξωτερική πλευρά της παλάµης, [αρχ. 
δωρ. κορώνα]. 

κουρόνα γράµµα· το γνωστό παιχνίδι κορόνα γράµµατα, µε ενδεχόµενα την κουρό-
να, τη γράµµα, την καµήλα, αλλ. κουρόνα γράµµατα, στριφτό, ενώ µια παραλλαγή 
του ήταν το στρίψ(ι)µου δυο-δυο· παρόµοιο ήταν και το αρχ. Dστρακίζειν,  
[κουρόνα + γράµµα]. 

κουρουµπλιά, η· κοροµηλιά, προύνος ο ήµερος, υποείδος ο εµβόλιµος, Prunus do-
mestica, [κουρόµπλου]. 

κούρους, ο· το κούρεµα και η εποχή του κουρέµατος των ζώων του κοπαδιού, στουν 
κούρου θα χουρέψουµι, [αρχ. κουρά]. 

κούρπα, η· µικρό κοµµάτι πανιού για µπάλωµα, υποκ. κουρπούδα, **[ τουρ. kırp-
mak(=ψαλλιδίζω, αποκόπτω)]. 

κουρσιούµ(ι), το· µολύβδινο σκάγι, ατσάλινη µπίλια για παιχνίδια µε µπίλις, µτφ. 
κάθε βαρύ ή δυσκολοχώνευτο υλικό, φτο του φαΐ κουρσιούµ(ι) µ’ έκατσι, [τουρ. 
kurşun(=σφαίρα, µολύβι)]. 

κούρσουι, το· κρεολίνη, φάρµακο εντοµοαπωθητικό, που χρησιµοποιούνταν στις 
ανοιχτές πληγές των ζώων, **[ τουρ. kuru(=στεγνώνω, µαραίνω) + su(=υγρό) + -i 
(=κτητ. επίθ.), σε ελ. µετ. υγρό που κάνει κάπαρου στις πληγές]. 

κούρτης, ο· λυκόσκυλο, όν. σκυλιού· ο κούρτης περιτριγυρνά και τ’ άλλα τα προστά-
ζει, (Ν.Π.γ΄ τρ. 483.0), [τουρ. kurt(= λύκος)]. 

κουρτσαδέλ(ι), το· αλλ. το κουρτσαρέλ(ι), [κουρίτσ(ι) + -δέλ(ι)]. 
κουρτσάρα, η· µεγεθ. της λ. κουρίτσ(ι), αλλ. η κουρτσαρίνα, η κουρτσίνα, [κουρίτσ(ι) 

+ -άρα]. 
κουρτσαρέλ(ι), το· µικρό κορίτσι, αλλ. κουρτσαδέλ(ι), [κουρίτσ(ι) + -ρέλ(ι)]. 
κουρτσαρίνα, η· µεγεθ. της λ. κουρίτσ(ι), αλλ. κουρτσάρα, [κουρτσάρα + κατ. -ίνα]. 
κουρτσεύουµι· ρ., κουρτσεύουµαν, προσπαθώ να δείξω ως µεγάλο κορίτσι, [κουρ-
τσούδ(ι)]. 

κουρτσίνα, η· µεγεθ. της λ. κουρίτσ(ι), αλλ. κουρτσάρα, [κουρτσαρίνα > -τσ(αρ)ίνα]. 
κουρτσούδ(ι) · µικρό κορίτσι, [κουρίτσ(ι) + -ούδ(ι)]. 
κουρτσουµάνα, η· µάνα που  έχει µόνο  κορίτσια, [κουρίτσ(ι) + µσν. µάνα ( < αρχ.  

µάµµη)]. 
κουρφάδια, τα· κορυφάδες, βλαστάρια στις κορυφές, κόψι λίγα κουρφάδια για τ’ς 
γίδις, [κουρφή]. 

κουρφή, η· κορυφή του βουνού ή του δέντρου, το µέρος όπου συστρέφονται οι τρί-
χες του κεφαλιού στον άνθρωπο, δες πρµ. φρ. 74, [αρχ. κορυφή]. 

κουρφιάτ(η)ς, ο· σκεπή του σπιτιού, [αρχ. κορυφ1 > κορυφαίος]. 
κουρφουλόγια, τα· οι κορυφές, οι ράχες των βουνών, να πάρεις δίπλα τα βουνά δί-
πλα τα κουρφουλόγια, (Ν.Π.γ΄ τρ. 371.0), [κουρφή + -λόγι, (δες -λόι)]. 

κουρφουλό(η)µα, το· κορφολόγηµα, [κουρφή + -λό(η)µα]. 
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κουρώνου· ρ., κόρουνα, -ουσα, κορώνω, οργίζοµαι, εξάπτοµαι, φουντώνω τη φωτιά, 
[αρχ. κόρος]. 

-κους, -κ(η)/-κια/-κα, -κου· -κος, κατ. λ. τουρ. προέλ., π.χ. σέρτκους, τόπκα, αρα-
βάν(ι)κου. 

κουσά, η· κόσσα, εργαλείο για το κόψιµο χόρτων και, κυρίως, του γιουντζέ, δες πρµ. 
207, **[αρχ. κόσσω(= κόπτω), η λ. συναντάται και σε σλ. γλώσσες]. 

κουσαριά, η· {-ιά}, εικοσαριά, καµιά κουσαριά ανθρώπ(οι), [αρχ. εEκοσι]. 
κουσάρκου, το· εικοσάρικο, εικοσάδραχµο, [αρχ. εEκοσι]. 
κουσεύου· ρ., κόσιβα, κόσιψα, τρέχω, αγωνίζοµαι σε αγώνα δρόµου, δες πρµ. 178, 

[κουσί]. 
κουσί, το· τρέξιµο, αγώνας δρόµου, αλλ. κόσιµα, υποκ. το κουσιαµάκ(ι), [τουρ. ko-
şu, βαλκ. τουρ. koşi]. 

κουσιαµάκ(ι), το· ελαφρό τρέξιµο, κάνι ένα κουσιαµάκ(ι) µέχρι κεία, υποκ. της λ. 
κουσί,  κουσιαµάκ(ι)  χαβασί = ο σκοπός που  χτυπούν τα  νταούλια στο  πανηγύρι, 
όταν έρχονται τρέχοντας τα άλογα ή οι δροµείς, [κουσί]. 

κουσιατζής 1, ο· αθλητής δρόµου στα πανηγύρια, αλλ. κουσιτζής, [κουσί + -τζής]. 
κουσιατζής 2, ο· αυτός που κουσίζ(ει), αυτός που κόβει µε την κουσά, αλλ. κουσι-
τζής, [κουσά + -τζής]. 

κουσιατζίθκους, -κ(η), -κου· αυτός που είναι προορισµένος για το κουσί, κουσια-
τζίθκου άλουγου, [κουσιατζής]. 

κουσιάφ(ι), το· είδος κοµπόστας που γίνεται σε περιόδους νηστείας, δες χουσιάφ(ι). 
Κουσίγιουλου, το· τοπων. Τερπνής, είναι ο δρόµος στον οποίο τρέχουν οι κουσια-
τζίδις στο πανηγύρι, αλλ. κουσίουλου, [τουρ. koşuyolu]. 

κουσιένα, κουσιδυό· άκλιτα απόλυτα αριθµητικά, εικοσιένα, ανάλογα τα κουσ(ι)-
τρία, κουσ(ι)τέσσιρα κλπ, πέρασαν δικαπέντι πέρασαν κουσιδυό, (δηµ. τρ. 8.4), 
[αρχ. εEκοσι + αρχ.  )ν]. 

κουσίζου· ρ., κόσιζα, -σα, κουσίσκα, κόβω χόρτα µε την κουσά. 
Κουσίντσα, η· η Εικοσιφοίνισσα, το µοναστήρι της Παναγίας Εικοσιφοίνισσας στο 
Παγγαίο, [φοινίσσω(= κάνω κάτι κόκκινο) > αρχ. φοινικο:ν φως > ε�κ,ν φοινί-
σουσα > ε�κ,ν φοίνισσα > εικοσιφοίνισσα > κουσίντσα, (δες «ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ, Ευαγγέλου Π. Λέκκου, εκδόσεις Ιχνηλάτης και Ίδρυµα Τύπου ΑΕ, 
Αθήνα 1995)]. 

κουσ(ι)πιντάρ(ι), το· µικρό µπουκάλι ή ουζοπότηρο για 25 δράµια, υποκ. το κου-
σ(ι)πινταρούδ(ι), [αρχ. εEκοσι + αρχ. πέντε]. 

κουσκνάδια, τα· 1. ό,τι απόµενε στο κόσκινο µετά το κοσκίνισµα. 2. δώρα του 
γάµου· ήταν ρύζι, για να ριζώσει το νέο ζευγάρι και καραµέλες, για να είναι 
γλυκιά η ζωή τους, [κουσκνίζου]. 

κουσκνίζου· ρ., κουσκίντζα/κουσκνούσα, κουσκίντσα, κουσκνίσκα, κοσκινίζω, κου-
σκνίσκι του στιάρ(ι), δες πρµ. 230, πρ. κουσκίνα, κουσκνάτι, κουσκίντσι, κουσκνί-
στι, [κόσκνου]. 

κουσκούσ(ι), το· ζυµαρικό σε µικρές σφαίρες, πιο µικρές από στραγάλια, στη Νιγρ. 
και το κουτσοµπολιό, [τουρ. kuskus]. 

κουσµάκους, ο· ο κοσµάκης, αλλ. ο κουσµάκς, [αρχ. κόσµος]. 
κουσµού, τ’· γεν. της λ. κόσµος, τ’ κουσµού τα βάσανα µι βρήκαν, [κουσµάκους]. 
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κουσµούρα, η· πολύς κόσµος, πλήθος κόσµου, [αρχ. κόσµος + -ούρα]. 
κουσόπιτρα, η· πέτρα ειδική για το ακόνισµα της κουσάς, ύστρα ’π’ του  τσιουκάν-
τζµα, άµα κόσιζαν λίγου, πιρνούσαν την κουσά ’π’ την κουσόπιτρα, [κουσά + πέ-
τρα]. 

κουσούρ(ι), το· ελάττωµα, το υπόλοιπο κάποιας δουλειάς (θέρισµα, φυτεία, κ.ά), 
που δε χρειαζόταν ολόκληρη µέρα για να τελειώσει, [τουρ. kusur]. 

κουσουρλής, -λού, -λιθκου· αυτός που έχει ελατώµατα, κουσούρια, [κουσούρ(ι) + 
-λης]. 

κουσουρλίθκους, -κια, -κου· αυτός που έχει κουσούρι, ελαττωµατικός, [κουσού-
ρ(ι) + -ίθκους]. 

κουσόφλου, το· εικοσάφυλλο, κουσόφλου τιτράδιου, [αρχ. εEκοσι + αρχ. φύλλον]. 
κούσπους, ο· το υλικό που έµενε από το σουσάµι µετά την εξαγωγή του σαµόλα-
δου, σήµερα του λαδιού, [τουρ. küspe]. 

κουστώνου· ρ., κόστουνα, κόστουσα, κουράζοµαι υπερβολικά, σκάζω, σκοτώνοµαι, 
δεν ακούς; κόστουσι να κλαίει του πιδί, δες Π.Πα. κουστωµός, κουστώνοµαι, ** 
[τουρ. koşturmak(=σκοτώνω)]. 

κουτάου· ρ., κουτούσα, κότσα, τολµώ, ριψοκινδυνεύω, κότσι κι πήγι νύχτα ’τ’ς πιθα-
µέν(οι), [αρχ. κοτέω(=έχω πάθος)]. 

κουτάρ(ι), το· το κλειστό µέρος όπου µάζευαν και άρµεγαν τα ζώα, **[ αρχ. κύττα-
ρος > κυττάριον, µε υ > ου, όπως κύω > κύτος > κουτί]. 

κουτέτσ(ι), το· κοτέτσι, κλειστός χώρος για κότες, [µτγν. κόττος/κοττός(=πετεινός) 
> κότα]. 

κουτζαµάν(η)ς· ο πρόεδρος του χωριού, (προσφ.), [τουρ. kocaman]. 
κουτζιά, κουτζιάµ· λ. οι οποίες αποδίδουν την έννοια του µεγάλου, κουτζιά πέτρα 
δε τ’ν είδις; αλλ. γκουτζιά, γκουτζιάµ, [τουρ. koca(=µεγάλος)].  

κουτζιαµάν· ό,τι και η λ. κουτζιά, κουτζιαµάν γαδούρ(ι) γίνκι, αλλ. γκουτζιαµάν, 
[τουρ. kocaman(=µεγάλος)]. 

κουτζιάµπασης, ο· κοτζάµπασης, ο προεστός(=πρόεδρος) του χωριού κατά την 
Τουρκοκρατία, πληθ. κουτζιά-µπασήδις, αλλ. ο γκουτζιάµπασης, [τουρ. kocabası]. 

κουτί, το· κάθε ορθογώνιο πλαίσιο στο παιχν. της  τριώτας, [αρχ. κύτος > κυτίον]. 
κούτ(ι)κας, ο· κούτικας, αυχένας, το πίσω µέρος του κεφαλιού, έφαγι µια στουν 
κούτ(ι)κα κι απόµνι στουν τόπου, δες πρµ. φρ. 150, [1. αρχ. κοττίς (=ινίον), 2. 
µτγν. κόττικοι(=περικεφαλαίες)]. 

κούτιλου, το · κούτελο, µέτωπο, [αρχ. κοτύλη > µτγν. κότυλον > κούτελο]. 
κουτλάου· ρ., παρ. κουτλούσα, κουτουλώ, το κουντλάου στη Νιγρ., [µτγν. κότυλον 

> µσν κούτελον > κούτελο > κουτουλώ]. 
κούτλι· δες ζάτλι κούτλι. 
κουτλουµούσ(ι), το· φαγοπότι χωρίς περιορισµούς, [τουρ. kutlama(=πανηγυρι-
σµός)]. 

κούτλους, ο· µεγάλο γουδί, µτφ. κοντόχοντρος, [αρχ. κότυλος(=κάθε κοίλο)]. 
κουτούκς, ο· γερός, σκληρός και κοντός, (προσφ.), [τουρ. kutuk > κουτούκι(=κορ-
µός δέντρου)]. 

κουτουρατζής, -τζού, -τζίθκου· αυτός που κάνει τις δουλειές του κουτουρού, [κου-
τουρού + -τζής]. 
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κουτουρατζίθκους, -κ(η), -κου· αυτός που γίνεται κουτουρού, φτην είνι κουτουρα-
τζίθκ(η) δλεια, [κουτουρατζής + -ίθκους]. 

κουτουρού· επίρρ., αποκοπή, απερίσκεπτα, χωρίς υπολογισµούς, τυχαία, κουτουρού 
τουν πήραν του θέρου ’τ’ς Ντουλµάδις = µε αποκοπή συµφώνησαν να θερίσουν το 
χωράφι στην τοποθεσία Ντουλµάδις, [τουρ. götürü(=αποκοπή, εργολαβία)]. 

κουτούφ(ι), το· κουτός, πολύ κουτός, µεγάλος βλάκας, **[ µτγν. κόττος(=πετεινός) 
> κουτός]. 

κούτρα, η· µέτωπο, κούτελο, [1. λατ. scutra > κούτρα, 2. αρχ. κύτρα(=χύτρα), 3. 
αρχ. κύτος >...> κούτα > κούτρα]. 

κουτράου, -ώ· ρ., κουτρούσα, κούτρησα, κουτρίζω, κουτουλώ, χτυπώ το κεφάλι σε 
σκληρή επιφάνεια, φτο του κατσίκ(ι) ούλου κουτρά(ει), [1. αρχ. κύτρα(=χύτρα) > 
κούτρα > κουτρώ, 2. αρχ. κύτος > κύτα > κούτα > κούτρα > κουτρώ]. 

κουτριά, η· κούτρηµα, [κούτρα]. 
κουτρίζου· ρ., κούτριζα, -ισα, δες κουτράου. 
κουτσαίνου· δες κτσαίνου. 
κούτσακας, ο· κουτσός, ανάπηρος, [δες κουτσό]. 
κουτσάκια, τα· προεξοχές ξύλων µπρος και πίσω στο σαµάρι για να δένεται το 
σκοινί στο φόρτωµα ή για να πιάνεται ο αναβάτης, [τουρ. kucak(=αγκαλιά)]. 

κούτσα-κούτσα· επίρρ., κουτσαίνοντας, σιγά-σιγά, µε το ζόρι, άχλι-βάχλι· κούτσα-
κούτσα του µάζιψι του καπνό, κούτσα-κούτσα θα τα κατφέρουµι, [κουτσός(δες 
κτσος) > κουτσά]. 

κούτσ(ι)· φωνή για το κάλεσµα σκύλου, αλλ. κούτσ(ι)-κούτσ(ι), [σλ. kuč-kuč, επιφ. 
για κάλεσµα σκύλου]. 

κουτσιάν(ι), το· κοτσάνι, υποκ. κουτσιανούδ(ι), [αρχ. κόπτω > *κόψανον  > *κοψά-
νιον > κοτσάνι, το τουρ. koçan από την ελληνική]. 

κουτσιανίζου· ρ., κουτσιάντζα/-νζα, -ντσα, -νίσ(η)κα, κόβω κάτι σε µικρά κοµµάτια, 
κόβω βλαστάρια ή φύλλα από ένα φυτό, κουτσιάντσα του µακιδουνήσ(ι), [κουτσιά-
ν(ι)]. 

κουτσιανούδια, τα· µικρά κοτσάνια, φαγητό µε κοτσάνια από σπανάκι βρασµένα µε 
ξύδι και σκόρδο, [κουτσιάν(ι)]. 

κούτσ(ι)κους, -κ(η), -κου· µικρός, µικρόσωµος, τα κούτσ(ι)κα = µικρά παιδιά, 
[τουρ. küçük(=µικρός στην ηλικία)]. 

κουτσίλα, η· κουτσουλιά, µισή κουτσίλα δε σι δίνου, (φρ. από παιχν.), [κουτσιλιά]. 
κουτσιλιά, η· κουτσουλιά, αποπάτηµα πουλιών, αλλ. η κουτσούλα/κουτσίλα,, στη 
Νιγρ. κουτσλιά, [1. µτγν. κόττος > µτγν. κόττυνα (σκύβαλα), 2. κοτοτσιλιά (=τσι-
λιά κότας) <** µτγν. κόττος(=πετεινός) + αρχ. τίλος(=υγρό αποπάτηµα)]. 

κουτσιλώ· ρ., κουτσιλούσα, κουτσίλσα/-λτσα, για κότες/πουλιά, κάνω ή λερώνω µε 
κουτσιλιές, [κουτσιλιά]. 

κούτσιου, το· το σκυλί στη νηπ. γλώσσα, [σλ. kučo, κλητ. του kuče(=σκυλί), Π.Κ.]. 
Κούτσιους, το· το παλιό όνοµα του χωριού Ευκαρπία, [Μ.Τ. kucos, Κούντσιος, 

(Π.Πα. σελ. 83)]. 
κουτσιρός, ο· αποθήκη µε τοιχώµατα από πλεχτά µιλιάδια ή δικτυωτό σύρµα όταν 
προοριζόταν για κουµπάκις  και  χτιστή  όταν  προοριζόταν  για σπυρί, [1. **συµφ. 
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των λ. τουρ. koçu(=σιταποθήκη) + αρχ. σιρ#ς (=αποθήκη γεωργικών προϊόντων), 
2. (Π.Κ.) βουλ. kočer]. 

κουτσίφ(ι), το· κότσυφας, [αρχ. κόσσυφος]. 
Κουτσιώτς, -τσα· ο καταγόµενος από το Κούτσιους, δες δηµ. τρ. 9.2, [Κούτσιους + 

-ώτς]. 
κουτσλιά, η· στη Νιγρ. η κουτσιλιά. 
κουτσό, το· τρέξιµο/περπάτηµα/πηδήµατα µε το ένα πόδι, στα παιχν. το οµώνυµο 
παχνίδι, η τριώτα, το κουτσουλόν(ι), ο αρχ. -σκωλιασµός, [αρχ. κόπτω > µσν. 
κοτσ#ς > κουτσός]. 

κουτσόπιτνους, ο· το µικρό πετεινάρι (Νιγρ.), [κουτσου- + πέτνιους]. 
κουτσου-· ως πρώτο συνθ. χρησ. όταν το δεύτερο α) είναι µικρό, β) δεν το δίνουµε 
σηµασία, γ) το θεωρούµε κακό/άσχηµο, δ) θέλουµε να το ειρωνευθούµε, άφστουν 
τουν κουτσου-µπέµπη, γω σένα αγαπώ, [κουτσό]. 

κουτσουβέλουνου, το· βελόνι χωρίς µύτη, µτφ. το κοντό και αδύνατο παιδί, [κου-
τσου- + αρχ. βελόνη]. 

κουτσουβός, -βιά, -βό· κουτσός, ανάπηρος, γενικώς αυτός που δεν φτιάχτηκε σω-
στά, ντιπ κουτσουβό γίνκι του φαΐ, [αρχ. κόσυµβος (> κουτσουµπός)]. 

κουτσουγάδρου, το· γαϊδούρι κουτσό, γέρικο, άχρηστο, ειρων. αυτός που έχει σω-
µατικά ελαττώµατα, δες πρµ. 94, [κουτσου- + γαδούρ(ι)]. 

κουτσούλα, η· δες κουτσιλιά. 
κουτσουλόν(ι), το· παιχν. κυνηγητού σε περιορισµένο χώρο, κατά το οποίο η µάνα 
κυνηγούσε µε κουτσό· ήταν µια παραλλαγή του αρχ. -σκωλιασµού, δες και π.,  
[κουτσό + αλών(ι)]. 

κουτσουµπαµπαλούδ(ι), το· µικρό και ασήµαντο µπάµπαλου, [κουτσου- + µπάµπα-
λου + ούδ(ι) ]. 

κουτσούρα, η· πολύ µεγάλο κούτσουρου. 
κουτσουρανός, ο· άσχηµος, κακός ουρανός, στη φρ. ουρανέ κουτσούρανε, που χρησ. 
στο παιχν. τσιουµ τσιουµ του λιφτό,  [κουτσου- + αρχ. οCρανός]. 

κούτσουρου, το· µεγάλο κοµµάτι ξύλου, τµήµα κορµού δέντρου, [ίσως από τη λ. 
κόψουρον(< αρχ. κόπτω, θέµα κοψο-), επειδή είναι κοµµένος κορµός χωρίς κλα-
διά]. 

κουτσουφλέβαρους, ο· ο Φεβρουάριος, αλλ. µικρός µήνας. 
κούφακας, ο· µεγεθ. των λ. κουφός, κφος, [κουφός + -ακας]. 
κουφανάκους, ο· κουφός, σαν κουφός, δες τουµπανάκους, [κουφός + -άκους]. 
κουφίνα, η· κοφίνα, κόφα, κοφίνι σε σχήµα περίπου παραλληλεπίπεδο, φτιαγµένο 
από λυγαριές, αλλ. η κουφνίδα, [αρχ. κόφινος > µτγν. κοφίνιον]. 

κουφίνου, η· περιπ. η γυναίκα µε µεγάλη περιφέρεια, η χοντροκώλα, [κουφίνα]. 
κουφνίδα, η· αλλ. η κουφίνα. 
κουφόβρασ(η), η· καιρός µε µεγάλη ζέστη και υγρασία, [κουφό- + βράσ(η)]. 
κουφός, -φιά, -φό· κωφός, µεγεθ. ο κούφακας, αλλ. κφος, [αρχ. κωφός]. 
κουφουντάουλου, το· ειρων. ο βαρήκοος, [κουφός νταούλ(ι)]. 
κούφταλου, το· δες  χούφταλου. 
κουφτάς, ο· ο τεχνίτης που κόβ(ει) παστάλια, κάνει δηλαδή φέτες τα παστάλια και 
τις δένει σε δέµατα καπνού, δες στοιβαδόρους, µάστουρας, ντιγκτσής, [κόφτου]. 



Νίκος Λ. Πασχαλούδης 

 

 

174

κουχτή, η· το εσωτερικό της γωνίας που δεν το πιάνει αέρας, κάτσι κει που είνι κου-
χτή, [αρχ. κόγχη (> κογχωτή) > κουχτή]. 

κουψαχείλας, -λου, -λκου· αυτός που έχει κοµµένο χείλος, [κόβου + χείλ(ι)]. 
κουψουµισιάζουµι· ρ., κουψουµισιάζουµαν, -σιάσκα, κουράζοµαι υπερβολικά, µου 
κόβεται η µέση από κούραση, [κόβου + αρχ. µέση]. 

κόφτου· ρ., έκουφτα, έκουψα, κόπκα, κόβω, µπορώ να κόψω καλά, φτον δεν τουν 
κόφτ(ει)/κόβ(ει) = δεν κόβει το µυαλό του, δεν είναι έξυπνος, κόφτ(ει) του µαχαί-
ρ(ι), τ’ ακόντσαµι, αλλ. κόβου· ως κόφτουµι σηµ. και νοιάζοµαι ιδιαίτερα έντονα, 
κάνω κάτι ιδιαίτερα έντονα, όπως γελώ έντονα, κλαίω δυνατά, π.χ. δεν κόφτουµι 
για τικείνουν, µι τιαυτό ’π’ τουν ήρτι όλ(η) µέρα κόφτιτι στου κλάµα, [αρχ. κόπτω]. 

κόχ(η), η· κόγχη, κοίλωµα τοίχου για τοποθέτηση µικροαντικειµένων, γενικότερα 
το εσωτερικό µέρος γωνίας, θα κάτσου στην κόχη µ’ , [αρχ. κόγχη]. 

κόψ(ι)µου, το· κόψιµο, συνεχείς εκκενώσεις, διάρροια,  πήξη του γάλατος στο  βρά- 
σιµο, διαύγαση του µούστου µε στάχτη ή ασπρόχωµα, [αρχ. κόπτω > έκοψα]. 

κράζου· ρ., έκραζα, έκραξα, τραβώ τα δάχτυλα του χεριού µου και παράγω ήχο, 
έκραξα τα δάχλα µ’ , στη Νιγρ. φωνάζω, καλώ µε φωνές κάποιον, ουσ. το κράξ(ι)-
µου, και ας µε έκραζες µία βραδιά, (Ν.Π. γ΄. τρ. 135.1),  [αρχ. κράζω (από τον ήχο 
κρα κρα)]. 

κρακάνα, η· ξύλινη ροκάνα, [ηχοπ. λ.]. 
κρακανoύδα, η· παιδική κουδουνίστρα, µτφ. αυτός που γελά πολύ χωρίς δυνατή 
φωνή, κείν(η) κρακανούδα ούλου γιλάει, ήταν το αρχ. το σε7στρον, [κρακάνα]. 

κρανιά, η· δασικό δ. µε σκληρό ξύλο µε το οποίο έκαναν τσιουµάκια, πλιούκια κά., 
επ. κρανίτκους, -κ(η), -κου, κρανίσιους, -σια, -σιου, [αρχ. κράνεια >µσν. κρανέα]. 

κράσ(η), η· κράση, ιδιοσυγκρασία, είνι γιριά κράσ(η) κι θα βαστάξ(ει), [κεράννυµι 
> αρχ. κρBσις]. 

κρασου-· κρασο-, ως πρώτο συνθ. σχετίζει το δεύτερο µε το κρασί, π.χ. κρασουπα-
πάρα, [δες κράσους]. 

κρασουπαπάρα, η· αυτός που πίνει συνήθως πολύ κρασί, είτε είναι είτε δεν είναι 
µεθυσµένος, κρασοπότης, [κρασου- + παπάρα]. 

κράσους, ο· επαινετικά το κρασί, το πολύ καλό κρασί, [αρχ. κεράννυµι > κρBσις > 
µσν. κρασίν]. 

κρασουστάφλου, το· σταφύλι µόνο για κρασί, [κρασου- + σταφύλ(ι)]. 
κρατάου, -ώ· ρ., κρατούσα, κράτσα, κρατήθκα, κρατώ, βαστώ, αντέχω, πιάνω, κατά-
γοµαι, πρ. κρατήτι, κράτσι, κρατήστι, κρατθούς, κρατθήτι, [αρχ. κρατέω]. 

κραταπόκρια, η· {-κρια}, η Κυριακή της κρεοφάγου της αποκριάς, [κρέατος (αρχ. 
κρέας) + αποκριά (< µσν. -ποκρέα)].  

κρατιέµι, -τιούµι· ρ., κρατιέµαν/-τιούµαν, κρατήθκα, κρατιέµαι, είµαι ακµαίος παρ' 
ό,τι γέρος, κρατιέτι πάππου µας, τηρώ τη νηστεία, δεν κρατιέτι τόσις µέρις νηστεία, 
πρ. κρατθούς, [αρχ. κρατέω]. 

κρατνιά, η· το φυτό που κάνει την κρατούνα. 
κρατούνα, η· το φλασκί, ο καρπός της νεροκολοκυθιάς, που όταν ωριµάσει έχει µό-
νο σπόρους και πολύ σκληρή φλούδα· τη χρησιµοποιούσαν ως σκεύος για µετάγ-
γιση νερού, µτφ. το κεφάλι, ιδιαίτερα όταν θέλουν να αναφερθούν σε άτοµο άµυα-
λο ή  ξεροκέφαλο· έχ(ει) µια  κρατούνα φτος, πού παίρ(ει) ’πού λόια, δες πρµ. 310, 
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[αρχ. κρατέω > κρατώ]. 
κράτσα· κράτησα, αόρ. του ρ. κρατάου. 
κρατσνάς, ο· ξεροκέφαλος, αυτός που έχει κεφάλι σαν την κρατούνα, άδειο και ξε-
ρό, αλλ. κρατσνουκέφαλους, [κρατούνα **> κρατουνάς > κρατσνάς]. 

κρέθκους, -θκια, -θκου· σαρκωµένος, όχι µαραµένος, κρέθκου καπνό, [κρες + 
-θκους]. 

κρέµασµα, το· το χωράφι σε πλαγιά, [αρχ. κρεµάω > µτγν. κρέµασµα]. 
κρένου· ρ., παρ. έκρινα, οµιλώ σε κάποιον, (Νιγρ.), [αρχ. κρίνω]. 
κρες, το· κρέας, σάρκα, δες πρµ. 117, 179, 369, [αρχ. κρέας]. 
κρες µι πατάτις· παιχν. µικρών παιδιών, στο οποίο ένας παίχτης σηκωνόταν και κα-
θόταν γρήγορα σε ένα χαµηλό σκαµνί, µε ρυθµό που προσδιόριζε η επανειλληµέ-
νη απαγγελία της φράσης κρες µι πατάτις, και συνήθως κατέληγε σε πτώση.  

κριάρ(ι), το· το µπουρτζµένου αρσενικό πρόβατο, µετά από την αναπαραγωγική του 
περίοδο, [αρχ. κρι#ς > µσν. κριάριν]. 

κριατόπτα, η· πίτα µε κύριο συστατικό τον κιµά, [κρες + πίτα > κρεατόπιτα]. 
κριβάτ(ι), το· κρεβάτι, παράλληλα καδρόνια σε ύψος περίπου µισού µέτρου, όπου 
απλώνουν τα σαρίκια του καπνού, για να στεγνώσουν, δες σκαλουσιά, [αρχ. µακε-
δονική κράβατος > µτγν. κραβάτιον > κρεβάτι, Κ.Σ.]. 

κριβατόγυρους, ο· κεντηµένο ύφασµα, το οποίο έστρωναν γύρω-γύρω στο κρεβάτι 
και έφθανε µέχρι το πάτωµα, [κριβάτ(ι) + µτγν. γ:ρος]. 

κριθαρίτκους, -κ(η), -κου· κριθαρίσιος, κριθαρίτκους καφές = ρόφηµα από ψηµένο 
κριθάρι, [αρχ. κριθ1 > κριθάρι]. 

κριθαρίτσ(ι), το· µικρό οίδηµα στο χείλος του βλέφαρου, που έµοιαζε µε σπυρί από 
κριθάρι, για  το  οποίο πίστευαν ότι µε το ξίπασµα γιατρευόταν, [αρχ. κριθ1 > κρι- 
θάρι]. 

κριθαρουµένους, -ν(η), -νου· καλοθρεµµένος, όπως το καλοθρεµµένο µε κριθάρι 
ζώο, [αρχ. κριθ1 > κριθάρι + κ. κατ. -µένος]. 

κρικελίζου/κρικιλίζου· ρ., εκρικέλιζα/κρικέλιζα, εκρικέλισα/κρικέλισα, χτυπώ τον 
κρίκο, την καρκέλα, που κρεµόταν παλιότερα στην εξώπορτα, την πόρτα εκρικέλι-
ζαν, την πόρτα κρικιλίζουν, (Ν.Π.γ΄ τρ. 363.3), [αρχ. κρίκος > κρικέλα]. 

κριµανταλάς, ο· ψηλός και άχαρος άνθρωπος, **[ κριµώ + ντάλ(ι)+ κατ.-ας, δες 
Λ.Σα. κριµανταλάς = ένα ξύλο µε παρακλάδια για το κρέµασµα πραγµάτων]. 

κριµαστάρ(ι), το· κρεµάστρα, [αρχ. κρεµάω]. 
κριµνώ· ρ., κριµνούσα, κρέµασα, κριµάσ(η)κα, κρεµώ, όσνοι κλέβουν τ’ς κριµνάν/ 
κριµνούν, ως παθ. κριµνιούµι/-νιέµι, [αρχ. κρεµάννυµι]. 

κριµώ· ρ., παρ. κριµούσα, για λοιπά δες κριµνώ, [αρχ. κρεµ,]. 
κρίνα, η· µικρό µεταλλικό κουτί µε ενδιάµεσο χώρισµα στο οποίο φύλαγαν χωριστά 
καφέ και ζάχαρη, υποκ. κρινούδα, [1. λατ. scrinium(=κιβώτιο) > µτγν. σκρίνιον > 
κρινί > κρίνα(=κασετίνα), Λ.Αν. **2. αρχ. κρίνω(µε αρχική σηµασία χωρίζω, ξε-
χωρίζω, αποχωρίζω, Ε.Ελ.)]. 

κριπάκ(ι), το· γιορτινό µαντίλι για το κεφάλι, που φορούσαν οι φουστανούσις δένο-
ντας τα µαλλιά τους µαζί µε τη βουρλίδα, δες σιαµούδ(ι), τσιµπέρ(ι), [γαλλ. crepe]. 

κρισταβίτσα, η· φ. που απλώνεται στις καλαµιές και έχει πολύ µικρά γαλάζια λου-
λούδια, κ. φιδόχορτο, πολύκοµπο, πολυκόµπι, Polygonum aviculare, [σλ. krastavi-
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tsa(=αγγούρι), δες Λ.Στ. λήµ. καστραβέτσι]. 
κριτς· λ. που αποδίδει τον ήχο από µάσηµα τραγανής τροφής, από κόψιµο, από 
αποκεφάλιση, κάτσι καλά, γιατί θα πάει κριτς του κιφαλούδ(ι), αλλ. xριτς. 

κριτσιανάου· ρ., κριτσιανούσα, κριτσιάντσα, τρώγω κάτι τραγανό, δες και κριτσιανί-
ζου, [κριτσιάν(ι)]. 

κριτσιάν(ι), το· χόνδρος, ζωικός ιστός από τον οποίο σχηµατίζονται τα κόκκαλα, το 
πτερύγιο του αφτιού, [κριτς]. 

κριτσιανίζου· ρ., κριτσιάντζα/-νζα, κριτσιάντσα,  κριτσιανάου,  για τις τροφές,  είµαι  
τραγανός, κριτσιανίζ(ει) του σάµ(ι) άµα έχ(ει) χώµα, [κριτσιάν(ι)]. 

κριτσ(ι)µάς, ο· το γεύµα ή το κέρασµα γενικότερα που παραθέτει το αφεντικό στο 
τέλος κάποιας δουλειάς, κυρίως στο παστάλιασµα, [1. **κριτς + τουρ. κατ. -ma, 
που σχηµ. ουσ. από ρ., δες ντουλµάς. 2. (Π.Κ.) σλ. kračma]. 

κριτσ(ι)νάρι, το· το πτερύγιο του αυτιού, [κριτσιάν(ι), επειδή είναι από χόνδρο]. 
κρόκαλα, τα· οι κροκάλες, [αρχ. κροκάλη]. 
κρουµδάδις, οι· προσων. για τους πρόσφυγες του 1922 από την Προύσσα, που ήταν 
Ευρυτάνες, οι οποίοι µετοίκησαν στην Προύσσα το 1770, [κρουµµίδ(ι), επειδή 
ασχολούνταν µε την παραγωγή κρεµµυδιών]. 

κρουµδουφάγους, ο· κρεµµυδοφάγος, το έντοµο πρασοκουρίς, ζωύφιο που ζει υπό-
γεια και τρώει τις ρίζες των κρεµµυδιών, [κρουµίδ(ι) + -φάγους]. 

κρουµµύδ(ι), το· κρεµµύδι, δες δηµ. τρ. 4.1, [αρχ. κρόµµυον (>µσν. κρεµµύδιον)]. 
κρούνα, η· δόντι, να κρούνα κουκκαλένια, δο µ’ σιδηρένια, φρ. που έλεγαν τα παιδιά 
όταν πετούσαν τα γαλατόδουντα στα κεραµίδια, [τουρ. kron(=δόντι)]. 

κρούου· ρ., έκρουγα/έκρουα, έκρουσα, κρούσ(η)κα, κρούω, χτυπώ· µην του κρους, 
µπρε Γκόγκλιαρη µ’, του κουρτσούδ(ι), (Ν.Π.γ΄ τρ. 520.0), δες πρµ. 384 και πρµ. 
φρ. 130· πρ. κρούι, κρούιτι, κρούτι, παθ. κρούουµι, [αρχ. κρούω]. 

Κρούσουβου, το· το παλιό όν. του χωριού Κερδύλια, που ήταν πάνω στο βουνό, 
[Μ.Τ. Krusobes, Π.Πα. Κρούσοβαι, επειδή υπήρχαν δυο οικισµοί]. 

κρούσταλλα, τα· κρύσταλλα πάγου σε µορφή σταλακτιτών, που κρέµονται από τις 
στέγες, όταν λιώνουν τα χιόνια, στη Νιγρ. τα κρουστάλλια, [αρχ. κρύσταλλος]. 

κρύβου· ρ., έκρυβα, έκρυψα, κρύφκα, κρύβω, δες δ.δ. 1 στχ. 6, [αρχ. κρύπτω]. 
κρυγιάδα, η· κρύο, κρύος καιρός, υποκ. η κρυγιαδούδα, [αρχ. κρύος > κρυάδα]. 
κρυγιαδιάζ(ει)· ρ., κρυγιάδιαζι, -σι, (χρησ. µόνο στο γ΄ προσ.), κάνει κρύο, πήρι να 
κρυγιαδιάζ(ει) = άρχισε να κάνει κρύο, [κρυγιάδα]. 

κρύγιουµα, το· το κρύωµα, το κρυολόγηµα, µάνα µ’, δεν είνι κρύγιουµα, δεν είµι 
κρυγιουµένη, (Ν.Π.γ΄ τρ. 156.0)· για τη θεραπεία του χρησ. µια σακούλα µε ζεστά 
πίτυρα, τα οποία ράντιζαν µε ξίδι, [κρυγιός]. 

κρύγιους/κρυγιός, κρυγιά, κρυγιό· κρύος, ψυχρός, κρυγιός κιρός, Κρυγιά βρύσ(η) = 
τοπων. Τερπνής, δες δηµ. τρ. 1, [αρχ. κρύος]. 

κρυγιούτσ(ι)κους, -κια, -κου· λίγο κρύος, δροσερός, [κρύγιους]. 
κρυγιώνου· ρ., κρύγιουνα, κρύγιουσα, κρυώνω, κάνω κάτι κρύο, αισθάνοµαι ψύχος, 
κρυγιώνου του γάλα, κρυγιώνου µι τιαυτόν τουν κιρό, κρύγιουσι κιρός, Μαριώ µου, 
µήνα κρύγιουσες, µην είσι θιρµασµένη; (Ν.Π.γ΄ τρ. 156.0), µτχ. κρυγιουµένους, 
-ν(η), -νου, [αρχ. κρύος > κρυώνω].  

κρυσκάρ(ι), το· αλλ. το χρυσκάρ(ι). 
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κρυφου-· ως πρώτο συνθ. δίνει τη σηµ. του κρυφού, π.χ. κρυφουδαγκάνου, [αρχ. 
επίρρ. κρύφα]. 

κρυφουδαγκάνου· ρ., κρυφουδάγκανα, -δάγκασα, για σκυλιά, δαγκάνω χωρίς προει-
δοποίηση, χωρίς γαύγισµα, [κρυφου- + δαγκάνω(δες δάγκαµα)]. 

κρυφουδαγκάντς, -νου, -νκου· κρυφοδαγκανιάρης, για σκυλί αυτό που δαγκάνει 
χωρίς να γαυγίσει, µτφ. ο  ύπουλος, τι κρυφουδαγκάνκου σκλι είνι κείνους! [κρυ-
φουδαγκάνου]. 

κρυφουκλάντς/-ν(η)ς, -νου, -νκου· κρυφοκλάνης, αυτός που κλάνει χωρίς να ακού-
γεται, µτφ. αυτός που κάνει τη δουλειά του µυστικά, αθόρυβα, [κρυφου- + κλάνω  
< λατ. clango(=βροντώ, ηχώ), δες και  αρχ. κλάζω(= παράγω οξύν ήχο), από όπου 
η κλαγγή, Κ.Σ.]. 

κρυφουσυλλογιέµαι/-γιούµι· ρ., -γιούµαν, -γήθκα, σκέφτοµαι, [αρχ. κρυφός + συλ-
λουγιούµι/-λουγιέµι (<αρχ. συλλογίζοµαι)]. 

κρυψάνα, η· κρύπτη, το καλό κρύψιµο, έχουµι κρυψάνα κατ ’π’ του παχνί, [αρχ. 
κρύπτω > κρύψιµο]. 

κρυώτας, ο· ριγηλός, αυτός που κρυώνει πολύ, που κρυώνει πιο πολύ από τους άλ-
λους, ο παγουνιάρς, [αρχ. κρύο]. 

-κς· κατ. ουσ. τουρ. προέλ., δες -κ(η)ς. 
κτάβ(ι), το· κουτάβι, [αρχ. κότταβος > υποκ. κοττάβιον > µσν. κουτάβιν]. 
κτάζου· ρ., κοίταζα, κοίταξα, κοιτάχτ(η)κα/ κοιτάχτκα/ κοιτάχκα/ κοιτάθκα/ χτάχκα, 
βλέπω, κοιτάζω, φροντίζω, δες και χτάζου, στιγ. µελλ. θα διω{ δγιω}· ως παθ. κοι-
τάζουµι/χτάζουµι = πηγαίνω να µε δει κάποιος, π.χ. γιατρός, καθρεφτίζοµαι, πρ. 
κτάζι/ κοίταζι, κτάζτι/ κοιτάζτι, διες/ διε/ κοίταξι, δγίτι/ κοιτάξτι, δες και χτάζου, [1. 
αρχ. κυπτάζω (µε τη σηµ. του βλέπω). 2. αρχ. κοίτη > αρχ. κοιτάζω(µε τη σηµ. 
του φροντίζω]. 

κτσαίνου· ρ., κούτσινα, κούτσανα, κουτσάθκα/κτσάθκα, είµαι κουτσός, κουτσαίνω, 
λάγγαξα του πουδάρι µ’ κι κούτσινα δυο µήνις, τουν έδουσα µία στου πουδάρ(ι) κι 
τουν κούτσανα, αλλ. κουτσαίνου, [κτσος]. 

κτσος, κτσια, κτσο· κουτσός, [αρχ. κόπτω(θέµ. κοψο-) > µσν. κοτσός]. 
κυδουνάτου, το· γλυκό κουταλιού από κυδώνι, [αρχ. κυδώνιον > κυδώνι]. 
κυδουνιά, η· κυδωνιά, [αρχ. κυδώνιον > κυδωνιά]. 
κυκλουφουράου· ρ., κυκλουφουρούσα, -φόρσα, κυκλοφορώ, µέλλ. θα κυκλουφουρέ-
σου, πότι θα κυκλουφουρέσει του βιβλίου σ’; [αρχ. κυκλοφορέοµαι]. 

κύλκας, ο· αλλεργικός ερεθισµός του δέρµατος που εκδηλώνεται µε κοκκινίλες ή 
νιρουσταλίδις και γιατρευόταν µε επιθέµατα ξιδόνερου· η λ. χρησ. ίδια και στον 
πληθ. αριθµό, µ’ ακούµσι τζουκνίδα κι γιόµουσα κύλκας, δες και φουλτακίδα, 
**[ αρχ. κύλιξ (=πλατύ και ρηχό κύπελο) > κύλικας]. 

κυνηγητό, το· παιχν. που παιζόταν σε διάφορες παραλλαγές, όπως ακουµπητό, µαρ-
µαρουτό κά.,  και είχε κυρίαρχο στοιχείο του το τρέξιµο, ήταν η αρχ. φυγίνδα, δες 
και π.,  [αρχ. κυνηγ,]. 

κυνηγητό µι µπίλις· παιχν. µε µπίλιες, στο οποίο δοκιµαζόταν η ευστοχία στο ρίξι-
µο της µπίλιας µε διάφορους τρόπους, δες σιρριώτκου. 

κυπραί(ου)κους, -ραί(ι)κ(η)/-ραί(ι)κια, -ραί(ι)κου· προερχόµενος από την Κύπρο, 
κυπραί(ου)κους γάδαρους, [Κύπρος]. 
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κυρά, η· προσωνυµία α) εγγάµων γυναικών, β) της µεγαλύτερης σιουνφάδας από τις 
µικρότερες, του είπι κυρά, [αρχ. κυρία > µσν. κυρά]. 

κυρατσούδα, η· µικρή κυρά, χίλις µίλις κυρατσούδις ..., (αίν. 45, 46), δες και οµόη-
χη λ. κιρατσούδα, [κυρά + -τσούδα]. 

κφάδ(ι), το· ειρων. προσωνυµία του κουφού, του βαρήκοου, κειν του κφαδ(ι) πού να 
σ(ι) ακούσ(ει), [κφος]. 

κφαίνου· ρ., κούφινα, κούφανα, κφάθκα, κουφαίνω, [κφος]. 
κφόγρουνου, το· υβρ. προσων. του κουφού, [κφο +γρούν(ι)]. 
κφος, κφια, κφο· κουφός, κωφός, µεγεθ. κούφακας, αλλ. κουφός, [αρχ. κωφός]. 
κώλους, ο· κώλος, µτφ. ο τεµπέλης, έναν κώλου χιόν(ι) = χιόνι σε ύψος µέχρι τον 
κώλο, η λ. µε την κυριολεξία της ή µτφ. βρίσκεται στα δείγµατα γλώσας πάνω από 
30 φορές, π.χ. πρµ. 19, 101, 203, 297, πρµ. φρ. 50, 81, αίν. 18, 47, [αρχ. κ,λον (= 
έντερον) > µσν. κ,λος]. 

κώλουσα· αόρ. του ρ. κουλώνου. 
 


