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Μ 
 
µ’ · κτητική ή προσ. αντων., µου/µε, πατέρα µ’ δεν µπουρεί, µ’ έδουσις ένα θα σι δώ-
σου δυο, [αρχ. �γ� > �µού/�µέ, κτητική αντων. µου]. 

’µ· άκλ. µόριο εµ, ’µ δε θα ρτω, θα σι κουρντίσου, [εµ 1.]. 
µα· σύνδ., είτε, ή, µα µι άλουγου µα µι τα πουδάρια, έλα όπους µπουρείς, [ιταλ. ma]. 
µα· το ορκωτικό µ. µα, στη νηπ. διάλ. φιλί, φίληµα, κάνου µα = δίνω φιλί, κάνι µα 
ντ’ γιαγιά, [αρχ. µα]. 

µαγαζάς, ο· µεγάλη αποθήκη σε κτίσµα εκτός σπιτιού, [τουρ. magaza]. 
µαγαζιά, τα· µτφ. τα κουµπιά του παντελονιού, τα µαγαζιά σ’ είνι ανοιχτά = το πα-
ντελόνι σου είναι ξεκούµπωτο, [αραβ. machazin > βεν. magazin > µαγαζί]. 

µαγάρα, η· λέρα, αποπάτηµα µικρού παιδιού, [µαγαρίζου]. 
µαγαρίζου· ρ., µαγάρζα, µαγάρσα, µαγαρίσκα, λερώνω, αποπατώ, δεν αναφέρεται σε 
θέµατα πίστης, [αρχ. µεγαρίζω > ... > µσν. µαγαρίζω]. 

µαγαρτζµένους, -ν(η), -νου· µαγαρισµένος, [µαγαρίζου]. 
µαγγάνα, η· εργαλείο του σκαµαγγά, σε σχήµα ενός µεγάλου τόξου, µε το οποίο 
ξιάνοιγαν το βαµβάκι, [αρχ. µάγγανον]. 

µαγγανίζου· ρ., µαγγάντζα/-νζα, -ντσα/-νσα/-νιξα, πετώ µακριά, µαγγάνιξτην σιαπέρα 
την πέτρα = (σφίξε την γερά στα χέρια σου και) πέταξε µακριά την πέτρα, [αρχ. 
µάγγανον > µαγγανίζω(=σφίγγω, µαγκώνω)]. 

µάγγανους, ο· µάγγανο, βαρούλκο, όργανο άντλησης νερού από πηγάδια, που γυρ-
νούσε µε ακτινωτές λαβές ή µε µοχλό σε σχήµα µανιβέλας, εργαλείο µε τη βοήθει-
α του οποίου έβγαζαν το µετάξι από τα κουκούλια, [αρχ. µάγγανον]. 

µαγειρειό, το· µαγειρείο, κουζίνα, [αρχ. µαγειρε�ον]. 
µαγειρεύου· ρ., µαγέριβα, µαγέριψα, µαγειρεύω, µάµου µ’ µαγέριβι για όλνοι, [αρχ. 

µάγειρος > µτγν. µαγειρεύω]. 
µαγειρσιά, η· µαγεριά, όλο το µαγειρεµένο φαγητό, τ’ν έφαγαν όλ(η) τ’ µαγειρσιά = 
έφαγαν όλο το φαγητό, [αρχ. µάγειρος > µτγν. µαγειρεύω > µαγεριά]. 

µάγια, η· αλλ. η µάια, δες δηµ. τρ. 13.5. 
µαγκακατσέλια, τα· παιχν. µιας οµάδας 4-6 παιδιών, που παιζόταν µε ένα σωρό 
από σπασµένες κεραµίδες και µάδις, αλλ. µαµαγκατσέλια, µαγκατσέλια, τζιαµί, στη 
Νιγρ. σκατέλια, δες και τσίβους και π.,  [λατ. mango > τουρ. manga(=οµάδα) + 
κακατσέλια, δες σκατέλια]. 

µάγκαλα· λ. γνωστή από τη φρ. τσιάγκαλα µάγκαλα, (δες τσιάγκαλα), **[ τουρ. man-
ga(=οµάδα) + -αλα, δες και µαγκακατσέλια]. 

µαγκατσέλια, τα· αλλ. το παιχν. µαγκακατσέλια. 
µάγκους, ο· αυτός που µπορούσε να κάνει ζάπ(ι) τα τζινιάρκα τα ζώα, η λ. χρησ. και 
ως παρασούµ(ι), Λισσάφου τ’ Μάγκου, [λατ. mango(=σωµατέµπορος) > η µάγκα 
(=οµάδα ατάκτων πολεµιστών) > µάγκας]. 

µαγκουστάρου, η· κολπατζού, καταφερτζού, (Νιγρ.), [µαγκούστα(=το αιλουροειδές 
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ερπηστής, ζώο σαν το κουνάβι)]. 
µαγκούφς, -φσα, -φκου· µοναχικός, εργένης, **[ τουρ. mankafa(=στριφνός, χαζός)]. 
µάδα, η· αµάδα, λεπτή επίπεδη κεραµίδα ή πέτρα, που χρησ. σε διάφορα παιχν., π.χ. 
στα µαγκακατσέλια· παιχν. για δυο παιδιά µε το ρίξιµο της µάδας, στο οποίο η ευ-
στοχία ανταµοιβόταν µε καβάλα· παρόµοιο ήταν το παιχν. �ς �µιλλαν, δες και π., 
[αρχ. σ�µα > µσν. σηµάδιν > σηµάδα > σαµάδα > αµάδα **> µάδα, επειδή τα 
παιδιά σηµάδευαν µ’ αυτήν διάφορους στοχους στα παιχνίδια τους]. 

µαδάου, -ώ· ρ., µαδούσα, µάδσα, µαδίσ(η)κα, µαδάω, ξεπουπουλιάζω, Γιώργης τ’ 
µάδσι τ’ν αρνίθα, [µαδ�ς (=φαλακρός) > αρχ. µαδάω]. 

µάδµα, το· µάδηµα, [µαδάου]. 
µαδµένους, -ν(η), -νου· µαδηµένος, [µαδάου]. 
µαζαίνου· ρ., παρ. µάζινα, για λοιπά δες µαζεύου, µαζώνου, πρ. µαζαίνους, µαζαίνι-
στι· όλ(η) µέρα µάζιναµι καπνό, µαζαίνιστι να διούµι τι δα γέν(ει), [µαζεύου, µαζώ-
νου]. 

µαζαράτ(ι), το· διαβολή, διαβολέας, πειραχτήρι, [τουρ. mazzarat(=βλάβη, πληγή)]. 
µαζεύου· ρ., µάζιβα, έµασα/µάζιψα/µάσα(Νιγρ.), µαζέφκα, µαζεύω, πλύνι τ’ ριτσίνα 
να µαζέψ(ει), µέλλ. θα µαζέψου/µάσου, πρ. µαζεύους, µαζεύιστι, µαζιφτούς, µαζι-
φτίτι, ουσ. το µάζιµα, [αρχ. µάσσω > µαζεύω]. 

µάζιναµι· τύπος του ρ. µαζαίνου. 
µάζουµα, το· µάζεµα, [µαζώνου]. 
µαζούπα· επίρρ., µαζεµένα χωρίς τάξη, µαζούπα το ’χς του καπνό = το µάζεψες 
όπως να ’ναι το καπνό, [µαζώνου]. 

µαζουχτά· επίρρ., µαζωχτά, συµµαζεµένα, ήταν µαζουχτά σ’ν ακρούδα, [µαζώνου]. 
µαζώνου· ρ., µάζουνα, µάζουξα/έµασα/µάσα, µαζώθκα/µαζώχκα/µαζώχτκα, µαζώνω, 
µαζεύω, πρ. µάσι, µάστι, µαζώνους, µαζώνιστι, µαζιφτούς, µαζιφτίτι, µάστα τα φύλ-
λα = µάζεψε τα φύλλα· για τους τύπους έµασα, µάσα, µάσι, δες Λ.Αν. λήµ. µάζω, 
[αρχ. µάσσω > µάζα]. 

Μά(η)ς, ο· ο µήνας Μάιος. 
µαθαίνου· ρ., µάθινα/µαθήνισκα/µαθήνισ(η)κα/µάθνισ(η)κα, έµαθα, µαθέφκα, µα-
θαίνω, πρ. µάθι, µάθτι, µαθιφτούς, δες πρµ. 361, [αρχ. µανθάνω]. 

µαθέ· µαθές, επίρρ. µε ποικίλες έννοιες, όπως πράγµατι, αφού είναι κλπ., µαθέ 
Τσιαρπισνός ξέρ(ει) ’που καπνά, [µαθαίνου > µάθε > µαθέ]. 

µαθές· έµαθες, όχι µαθέ, στη φρ. παθές τα και µαθές τα, [φρ. έµαθές τα > µαθές τα]. 
µαθεύουµι· ρ., µαθεύουµαν, µαθέφκα, γίνοµαι γνωστός, [αρχ. µανθάνω > µτγν. µα-

θεύοµαι]. 
µαθµένους, -ν(η), -νου· µαθηµένος, [µαθαίνου]. 
µαϊά, η· {µα-ιά}, µαγιά, για τυρί, ψωµί κλπ., το πρώτο κεφάλαιο για µια δουλειά, 

[τουρ. maya > µαγιά]. 
µάια, η· {µά-ια}, γιαγιά, του ύφανι µάια µ’ , η µάνα στα παιχνίδια, ο τερµοτοφύλα-
κας στο ποδόσφαιρο, αλλ. η  µάγια, **[ τουρ. maya(=κλώσσα)]. 

µαϊάτκους, -κ(η), -κου· {µα-ιά-}, µαγιάτικος, δες µαΐσιους. 
µα(ι)κό, το· µαγικό, µάγια, τουν έκαναν µα(ι)κά, [αρχ. µαγεία > µάγια > µαγικό]. 
µαϊλαντίζου· ρ., µαϊλάτζα, µαϊλάτσα, µαϊλαντίσκα, βάζω µαγιά για να γίνει ζύµωση, 
µαϊλάτσα του γιαούρτ(ι), [τουρ. maya(=µαγιά) > mayla-mak(=ζυµώνω, βράζω)]. 
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µαϊλάτζµα, το· το αποτέλεσµα του µαϊλατίζου. 
µαϊµούν(ι), το· µαϊµού, [αρχ. µιµ� > µσν. µἀµο� > το µαϊµούνι]. 
Μαϊµούν(ι) ντιρέ· τοπων. στο βουνό των  Κερδυλλίων, γνωστό από τoν  καιρό της 
γερµανικής κατοχής, [µαϊµούν(ι) + τουρ. dere(=φαράγγι, ποτάµι)]. 

µαϊµουνίτκους, -κ(η), -κου· µαϊµουδίσιος, µαϊµουνίτκα = φερσίµατα ανόητα, δε 
χουνεύου αυτά τα µαϊµουνίτκα τ’ , [µαϊµούν(ι)]. 

µαϊµουνόσουπα, η· ειρων. ονοµασία για είδος σούπας που γινόταν στα συσσίτια 
µετά τον πόλεµο, [µαϊµούν(ι) + σούπα(< ιταλ. suppa)]. 

µαϊµουντζιλίκια, τα· φερσίµατα µαϊµουδίσια, ανόητα καµώµατα, αλλ. µαµουντζιλί-
κια, [τουρ. maymuncilik]. 

µαΐσιους, -σια, -σιου· µαγιάτικος, αλλ. µαϊάτκους, µαΐσια σύκα, [Μά(η)ς]. 
µακάριους, ο· µακάριος, δείπνο στο σπίτι του νεκρού µετά την κηδεία, [µάκαρ > 
αρχ.  µακάριος]. 

µακαρόνια, τα· λέγονταν και τα λαζάνια, οι γιουφκάδις, τα φύλλα, [λατ. maccare 
(=κόβω) > βεν. macaroni]. 

µακάτ(ι), το· µακάτι, υφαντό µε το οποίο κάλυπταν τα µιντέρια, [τουρ. makat (=επί-
στρωµα)]. 

µακιδουνήσ(ι), το· µακεδονήσι, µαϊντανός, πετροσέληνο, [λατ. macedonense > µσν. 
µακεδονήσιον]. 

µακιδουνικό, το· ως ουσ. χωράφι έκτασης 2500τµ., αλλ. τρανό στρέµµα, δες στρέµ-
µα, [αρχ. µακεδονικός]. 

Μακιέσ(ι), το· το παλιό όν. του χωριού  Άµπελοι, [Μ.Τ. mekes, Π.Πα. Μακέσι]. 
µάκινα, η· µηχανή που έβγαζε το σπόρο από το βαµπάκι, [αρχ. δωρ. µαχαν$ > λατ. 

machina > ιταλ. macchina > µάκενα]. 
µάκους, ο· υπνωτικό, που έδιναν στα µωρά µε αυτοσχέδια πιπίλα από πανί, για να 
µην κλαίνε, [αρχ. δωρ. µάκων(=µήκων η υπνοφόρος, παπαρούνα οπίου, αφιόνι)]. 

µακριά·{-ιά}, επίρρ., µακριά, απόµερα, η µεγάλη διάσταση κάποιας έκτασης, του 
ζιουβγάρσα στα µακριά, [αρχ. µακρ�ς > µσν. µακρ�ς > µσν. µακρέα]. 

µακρου-· µακρο-, ως πρώτο συνθ. µακραίνει τις διαστάσεις του δεύτερου, π.χ. µα-
κρουζνίχ(η)ς, [αρχ. µακρός]. 

µακρουζνίχ(η)ς, ο· µακρολαίµης, αυτός που έχει µακρύ ζνίχ(ι). 
µάκρους, το· µάκρος, µήκος, [αρχ. µάκρος]. 
µακρυναρίκ(ι), το· η µεγάλη διάσταση κάποιας έκτασης, στενόµακρο χωράφι, του 
ζιουβγάρσα στου µακρυναρίκ(ι), µακρυναρίκι είνι του χουράφ(ι) ’τ’ς δίπλις, [αρχ. 
µακρύνω]. 

µακρύς, -ιά{- ιά} , -ύ· µακρύς, µακριά φούστα, [αρχ. µακρ�ς > µσν. µακρύς]. 
µάλαθρου, το· το φ. µάραθο, Foeniculum vulgare, [αρχ. µάραθον > µτγν. µάρα-

θρον > µσν. µάλαθρον]. 
µαλακούρα, η· µαλακωσιά, στρώµα µαλακό, αλ(ι)πού στρών(ει) τ’ φουλιά τ’ς µι 
τρίχις για µαλακούρα, [αρχ. µαλακός]. 

µαλάς, ο· το πλατύ µυστρί για το σοβάτισµα, [τουρ. mala]. 
µάλια· η λ. χρησ. για οµοιοκαταληξία µε τη λ. σάλια, δες αίν. 31, και πιθανώς σηµ. 
το υλικό που µαζεύεται στη στοµατική κοιλότητα όταν µαλλιάζ(ει) το στόµα, όταν 
δηλαδή στεγνώνει το σάλιο,  (Νιγρ.),  δες  και  µάλιαγκας, **[ µαλλιάζου > µάλλια-
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σα]. 
µάλιαγκας· οµοιοκατάληκτη µε τη λ. σιάλιαγκας, που χρησ. στα παιδικά τραγούδια, 
σιάλιαγκι µάλιαγκι πού ’ν’ τα κέρατά σου, [µάλια]. 

µάλι-βράσ(ι)· στη φρ. γίνκι του µάλι-βράσ(ι) = έγινε µεγάλη φασαρία [από τη φρ. 
βάλε-βράσε > µάλε-βράσε]. 

µαλιόρα, η· η λ. χρησ. µτφ. για το χαρακτηρισµό γυναίκας µε ελευθεριάζοντα ήθη, 
[µαλλί, πιθανώς γιατί µια τέτοια γυναίκα χτένιζε τα µαλλιά της µε διαφορετικό 
τρόπο από τον παραδοσιακό, στο Σουφλί (Π.Κ.) λεγόταν "µαλλιούρα"]. 

µαλλάκ(ι), το· το αγορασµένο µαλλί για πλέξιµο, σε διάκριση απ’  του µαλλί που 
έκλουθαν στου τσικρίκ(ι), [µαλλί]. 

µαλλί, το· το µαλλί, όχι όµως η έτοιµη µάλλινη κλωστή του εµπορίου, δες µαλλά-
κ(ι), [αρχ. µαλλ�ς > µσν. µαλλίν]. 

µαλλιάζου· ρ., µάλλιαζα, -σα, χρησ. κυρίως στο γ' προσ. µε τη σηµ. του στεγνώνει 
και προσδιορίζει για παράδειγµα ότι το στόµα στεγνώνει από τη δίψα ή από συνε-
χή οµιλία, µάλλιασι γλώσσα µ’ να σι λέου, [µαλλί]. 

µαλλιάν(η)ς, -νου, -νκου· ξανθός, ξανθοµάλλης, ασπριδερός στο δέρµα και στο 
µαλλί, επειδή το µαλλί συνήθως είναι άσπρο, ενώ στη Νιγρ. και αυτός που έχει 
µεγάλα µαλλιά, [µαλλί]. 

µαλλιαριά, η· χαρακτηρισµός γυναίκας µε έντονη τριχοφυία, [µαλλί]. 
µαλλιά σκαλιστά, τα· τα σπαστά µαλλιά, τα µαλλιά µε σκάλες, όχι όµως τα πολύ 
κατσαρά, [µαλλί + σκάλα]. 

µαλλιά τ’ς κουµπάκας· οι στύλοι (θηλυκά όργανα) της κουµπάκας, που µοιάζουν 
µε κλωστές. 

µαλλιουφατούρα, η· λ. γνωστή από τη φρ. τουρλιού µαλλιουφατούρα = άνω κάτω, 
έλλειψη τάξης, [ιταλ. manifattura (=εργοστάσιο), γράφτηκε µε -λλ- επειδή η λ. 
χρησ. περιέχοντας και τη σηµ. του ανακατωµένου µαλλιού]. 

µαλλίσιους, -σια, σιου· µάλλλινος, δες µαλλίτκους. 
µαλλίτκους, -κ(η), -κου· µάλλινος, ο φτιαγµένος από µαλλί, προορισµένος για µαλ-
λί, µαλλίτκ(η) φανέλα, µαλλίτκ(η) µπουιά, [µαλλί]. 

µαλουσίτ(ι), το· καυγάς, µάλωµα, πληθ. µαλουσίτια, {-τχια}, [αρχ. &µαλ�ς > &µα-
λώνω > µσν. µαλώνω > µάλωσα]. 

µάλτα, η· είδος βαµβακερού υφάσµατος του εµπορίου, µε µπλε χρώµα, µε το οποίο 
έκαναν ευρύχωρα παντελόνια για τη δουλειά, [τουρ. mal(= άνεση ευρυχωρία, εµ-
πόριο) + -τα]. 

µαλτέζ(ι)κους, -κ(η), -κου· ράτσα οικόσιτων κατσικιών που έδιναν πολύ γάλα, γίδα 
µας είνι µαλτέζ(ι)κ(η), στο θηλ. και µαλτέζου, υβρ. η γυναίκα που έχει µεγάλα βυ-
ζιά, [Μάλτα > Μαλτέζος]. 

µαµ· το φαγητό στη νηπ. γλώσσα, [δες µαµά]. 
µαµά, το· στη νηπ. γλώσσα το ψωµί, το φαγητό, η βρώση, [αρχ. απαρέµφατο µαµ-

µ(ν(=τρώγειν)]. 
µάµα, η· µάνα, µάµα µ’ είπι να έρτς αγλήγουρα, [αρχ. µάµµη > µτγν. µάµµα]. 
µαµαγκατσέλια, τα· δες µαγκακατσέλια. 
µαµάκα, η· υποκ. της λ. µάνα, στη  Νιγρ. η µαµάκη, [µάµα > µαµά]. 
µαµαλίγκα, η· ψωµί µουσκεµένο στο νερό, ειρων. το άψητο στην ψίχα ψωµί, στη  
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Νιγρ. το κατσιαµάκ(ι), η κατσιαµάκα, [ρουµ. mamaliga]. 
µαµλιακέτ(ι), το· στη Νιγρ. το µιµπλικιέτ(ι). 
µάµου, η· γιαγιά, η γιαγιά του σπιτιού, ενώ η  ξένη γιαγιά λεγόταν µανιά, πληθ.  µά-
µις, όλις µάµις κάθουνταν στου σόµπουρου, στα παραµύθια λεγόταν µανάκα, [αρχ. 
µάµµη > µάµη]. 

µαµούδια, τα· ζωύφια που αναπτύσσονται κυρίως στα όσπρια, [µτγν. µάµµος(=οι-
κέτης, υπηρέτης)]. 

µαµούκου, η· γιαγιά, µάµου. 
µαµουντζιλίκια, τα· δες µαϊµουντζιλίκια. 
µαµούτια, τα· {-τχια}, άξεστοι, αγροίκοι, [ρωσ. mamout( > µαµούθ)]. 
µαµτάρ(ι), το· µανιτάρι, στη Νιγρ. µαντάρ(ι), [αρχ. +µανίτης(είδος µύκητα) > µτγν. 

+µανιτάριον > µσν. µανιτάριν]. 
µαµτσάγκ(ι), το· αγριολούλουδο µε µικρά ασπροκίτρινα άνθη, άγρια βιολέτα, 
ποικιλία της Viola rostrata, υποκ. το µαµτσακούδ(ι), ον. η Μαµτσάγκου, **[ µαµ  + 
τουρ. -cak(δίνει τη σηµ. του µικρού, του ασήµαντου), υποκ. µαµ + τσακ + ούδ(ι)]. 

µάνα, η· µητέρα, µάνι µας είνι σόι, υποκ. µανίτσα, µανίτσ(ι)κα, µανούδα, µεγεθ. µα-
νάκου, µανάκα, δες πρµ. φρ. 79· κεντρική πηγή νερού, νεροµάνα· σε οµαδ. παχν. 
αρχηγός ή παιδί µε ειδικό ρόλο, µπίλα που χειριζόταν ο παίκτης σε παιχνίδια µε 
µπίλιες· ριγωτό σχέδιο που επαναλαµβάνεται σε υφαντό κιλίµ(ι), [αρχ. µάµµη > 
µσν. µάννα]. 

µανάκα/-κου, η· χαρακτηρισµός κοριτσιού που αναπτύχθηκε πρόωρα, αλλ. µανίκου, 
στα παραµύθια µανάκα λεγόταν η µάµου αλλά και η µπάµπου, [µάνα]. 

µανάλ(ι), το· µανουάλι, [λατ. manuale]. 
µανάρ(ι), το· αρνί που έτρεφαν στο σπίτι για σφαγή, δέντρο που αφήνουν κατά την 
ξύλευση του δάσους, [αρχ. +µν�ς > υποκ. +µνάριον > µανάρι]. 

µαναστάσια, τα· οι περιοχές στην κερήθρα της κυψέλης όπου αναπτύσσονται οι 
µέλλουσες βασίλισσες των µελισσών, [µάνα + αρχ. στάσις]. 

µαναστήρ(ι), το· µοναστήρι, µονή, δες δηµ. τρ. 11, [αρχ. µονάζω > µτγν. µοναστή-
ριον]. 

µανέ· τονίζει την κυριολεξία της λ. που ακολουθεί, είνι ένας ψευτς, µανέ ψευτς, 
[τουρ. manen(=κατά την έννοια)]. 

µάνι, οι· µάνες, µάνι µας είνι αδιρφές, [µάνα]. 
µανιά, η· γενικά η γριά, δες µάµου· η λ. χρησ. και για το χαρακτηρισµό δύστροπων 
ατόµων, α ρα µανιά ξύλου που θελτς, **[ µανίζου]. 

µανίζου· ρ., µάντζα, µάντσα, µανίζω, θυµώνω ελαφρώς χωρίς βίαιες αντιδράσεις, 
µάντσι Φώτου κι δεν τρώει, δες πρµ. 193 και 249, [αρχ. µαίνοµαι > �µάνησα > 
µανίζω]. 

µανίκ(ι), το· µανίκι, µτφ. το χέρι, το ξυλοκόπηµα, θα φας ένα µανίκ(ι) να µαθς, η 
δύσκολη δουλειά, φτην δλεια είνι µανίκ(ι), η ξύλινη χειρολαβή από το µαχαίρι, 
[λατ. manica > µσν. µανίκιν]. 

µανίκου, η· αλλ. µανάκα. 
µάνι-µάνι· γρήγορα, σβέλτα, [ιταλ. (di)mano (in) mano(=γρήγορα)]. 
µανίτσα, η· υποκ. της λ. µάνα, µανίτσα µ’ καλή, αλλ. µανίτσ(ι)κα, µανούδα, [µάνα]. 
µάνιχερ, το· µάνλιχερ, είδος από παλιό εµπροσθογεµές όπλο, πληθ. µανιχέρια, [από 
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το όν. του αυστριακού. F. Mannlicher]. 
µανόγαλου, το· γάλα ανάµεικτο από γάλα µάνας και θυγατέρας, που το χρησ. ως 
µαγικό φίλτρο· όταν ήθελε κάποιο κορίτσι να αγαπηθεί από ένα παλικάρι, του 
έδινε να πιει µανόγαλου, [αρχ. µάµµη > µσν. µάννα > µάνα + αρχ. γάλα]. 

µανούδα, η· θωπευτικό για τη µάνα, µανούδα µ’ καλή, δες και µανίτσα, [µάνα]. 
µαντάλ(ι), το· το  ψηµένο  τούβλο,  **[ αρχ.  µάνδαλος( > µάνταλο) > τουρ. mandal 

(=πιάνω), το ψηµένο τούβλο έδινε πιο στέρεες κατασκευές από το πλιθί]. 
µάνταλους, ο· µάνδαλος, αµπάρα, σύρτης για την πόρτα, [αρχ. µάνδαλος]. 
µαντάρα· επίρρ., άνω κάτω, ακατάστατα, πήι στου καφινείου κι τα ’κανι µαντάρα, 

[µαδάω > αρχ. µαδαρ�ς > µαδάρα]. 
µαντάρ(ι), το· {µαν-τά-}, στη Νιγρ. το µαµτάρ(ι). 
µαντέρια, τα· µαδέρια, ξύλινα δοκάρια, χοντρά ξύλα πάνω στα οποία στρώνονταν 
οι σανίδες του πατώµατος, [ιταλ. madero > µσν. µαδέριν]. 

µάντζαλα, τα· δες τζάντζαλα. 
µαντζαφλάρ(ι), το· λ. που χρησ. για την αναφορά σε µικροεργαλεία που δεν ξέρου-
µε το όνοµά τους, φέρι κειν’ του µαντζαφλάρ(ι), **[ τουρ. mancap(=οπή) + -λάρ(ι)]. 

µαντίλ(ι), το· µαντίλι, πετσέτα προσώπου, παιχν. ανάµεσα σε δυο οµάδες παιδιών 
που προσπαθούσαν  τρέχοντας να κερδίσουν ένα µαντίλι, [λατ. mantelium > µσν. 
µαντήλιν]. 

Μαντιλνίδις, οι· οι Χαλκιδικιώτες, αλλ. Μαντιλνοί, [τουρ. madem(=µετάλλευµα 
που περιέχει υλικό προς καµίνευση) + -λής > Μαντεµλής > Μαντεµλήδες και µλ > 
λν, επειδή η Χαλκιδική έχει µεταλλεία]. 

µαντλούδ(ι), το· υποκ. της λ. µαντίλ(ι)· ο ζωναράδικος χορός, αλλ. ο χορός καρά 
ισούφ, όπου ο πρώτος χορευτής κινεί χαρακτηριστικά  ένα µαντίλι, [µαντίλ(ι)].  

µαντρί, το· στάνη, χώρος όπου σταυλίζονται τα γιδοπρόβατα, [αρχ. µάνδρα]. 
µαντρόσκλου, το· σκύλος φύλακας κοπαδιού, [µαντρί + σκλι]. 
µάντσα· θύµωσα, αόρ. του ρ. µανίζου. 
µαξιλάρια τ’ς φιγούρας· µαξιλάρια που στολίζουν το νυφικό κρεβάτι, [µαξιλάρις]. 
µαξιλάρις, οι· µαξιλάρες, µακριά µαξιλάρια για το στήριγµα της πλάτης στα µιντέ-
ρια, [λατ. maxilla > µσν. µαξιλλάριν]. 

µαξούλ(ι), το· καλής ποιότητας καπνό, σε διάκριση από το ρουφούζ(ι) και την κό-
τρα, το σύνολο της ετήσιας παραγωγής καπνού ενός παραγωγού, [τουρ. mahsul 
(=εσοδεία)]. 

µαξούς· επίρρ., επίτηδες, αλλ. µάξους· µαξούς πήι για καβγά, [τουρ. mahsus]. 
µάπα, η· µικρή µπάλα από χιόνι για το χιονοπόλεµο, [λατ. mappa > µσν. µάππα]. 
µαρ’ · κλητικό επιφ. για γυναίκες, δες πρµ. 142, αλλ. µαρή. 
µάρα, η· νύστα, τεµπελιά, [Λ.Στ. λ. πλαστή]. 
µαραγκούτα, η· µαραµένο φύλλο, µι τιαυτήν την ξέρα ούλου µαραγκούτις µαζεύουµι, 

[αρχ. µαραίνω > *µαραντός > µαραγγιάζω]. 
µαραίνου· ρ., µάρινα, µάρανα, µαράθκα, µαραίνω, ειδικά οι τύποι του αορ., µάρανα 
κλπ., χρησ. µε τη σηµ. του λείπω, κόµα αγαπητλίκια τ’ς µάραναν = ακόµα οι 
αγάπες τούς έλειπαν, [αρχ. µαραίνω, µια σηµασία του είναι το εκλείπω]. 

µαραφέτ(ι), το· µαραφέτι, γενική ονοµασία για κάθε µικρό εργαλείο ή όργανο, 
[τουρ. marifet]. 
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µαργουµένους, -ν(η), -νου· µετοχή του µαργώνου. 
µαργώνου· ρ., µάργουνα, -ουσα, µουδιάζω, κοκαλιάζω από το ψύχος, ζαρώνω, είµαι 
χωρίς κέφι, [αρχ. µαργ/ > µσν. µαργώνω]. 

µαρή, µάρ(η)· κλητικό επιφ. για γυναίκες, µάρ(η) Βαΐτσα έλα δω· µαρή, έλα σι λέου, 
δες και µαρ’,  δες πρµ. φρ. 185, [αρχ. µωρ�ς > επιφ. µωρέ/µωρή > µαρή]. 

µαρινάτους, -τ(η), -του· µαγειρεµένος µε ρίγανη, τούρνα µαρινάτ(η),  [ιταλ. marina-
to]. 

µαρκάδ(ι), το· το σπέρµα ζώου ή ανθρώπου, [αλβ. marrkal]. 
µαρκαλιούµι· ρ., µαρκαλιούµαν, -λήθκα, βρίσκοµαι σε οργασµό, σέρνου, (προσφ.), 

[αρχαίο σλ. mrăkatı > σερβοκροατικό mŕkati > αλβ. marrkal > µαρκαλίζω, Π.Κ.]. 
µαρκιούµι, -κιέµι· ρ., παρ. µαρκιούµαν, µυρηκώµαι, για ζώα αναµασώ την τροφή 
µου, ό,τι µαρκιέτι τρώιτι, γίδα κι του πρόβατου τρώουντι, του γαδούρ(ι) δεν τρώιτι· 
µέλλ. θα µαρκιστώ, θα µαρκιστούν τα γίδια κι ύστρας· αλλ. µαρτιούµι {-τχιού-}, 
[αρχ. µυρηκάοµαι]. 

µαρµάγκα, η· άγνωστο τέρας που σκοτώνει ανθρώπους, τον έφαγι µαρµάγκα = τον 
σκότωσε το τέρας µαρµάγκα, τον σκότωσαν άγνωστοι, [Λ.ΤΦ. αλβ. marmage > 
µαρµάγκα(=δηλητηριώδης αράχνη), ** τουρ. mar(=φίδι) + manga(=οµάδα), ως τέ-
ρας µε πολλά φιδίσια κεφάλια]. 

µαρµάρας, ο· ο κοντός, ντιπ µαρµάρας είνι φτος, **[ τουρ. mar(=φίδι), προφανώς η 
λ. χρησ. µε τη σηµ. του χαµηλού, του ερπετού]. 

µαρµαρουτό, το· µια παραλλαγή του παιχν. κυνηγητό, όπου οι παίχτες που 
µαρµάρουναν γλίτωναν το πιάσιµο, [αρχ. µάρµαρον > µτγν. µαρµαρόω > 
µαραµαρωτός]. 

µαρµιάου, το· η γάτα, αλλ. µαρνιάου, [από τη φωνή της γάτας που αποδίδεται µε το 
µιάου/νιάου]. 

µαρµίτα, η· το περίσσευµα του φαγητού στο στρατό, τραχανά µαρµίτα, [γαλλ. mar-
mite(=είδος µεγάλης χύτρας, καζάνι)]. 

µαρούδα, η· η πασχαλούδα, **[ όν. Μάρου(< Μαρία) > µαρούδα]. 
µαρουκέν, το· είδος µεταξωτού υφάµατος, δες καταµέταξου, [γαλλ.  maroquin]. 
µάρτα, η· ασπροκόκκινη κλωστή που έδεναν τα παιδιά στον καρπό του χεριού την 

1η του Μάρτη, για να µη µαυρίζουν. Στο τέλος του Μάρτη στην Τερπνή την κρε-
µούσαν στην παλιουριά, από όπου θα την έπαιρνε ο γκλάρους, ενώ στη Νιγρίτα 
την έκρυβαν κάτω από µία πέτρα, από όπου θα την έπαιρναν τα χελιδόνια, για να 
κάνουν τη φωλιά τους, [Μάρτιος]. 

µαρτένιου, το· πολύχρωµο υφαντό, που το υφάδι του ήταν δίκλωνη κλωστή µε δια-
φορετικά χρώµατα, µαρτένιου κιλίµ(ι), [µάρτα, επειδή η µάρτα ήταν δίκλωνη]. 

µαρτιάτκους, -κ(η), -κου· µαρτιάτικος, [Μάρτιος]. 
µαρτιούµι· {-τχιού-}, ρ., παρ. µαρτιούµαν, µέλλ. θα µαρτθώ, αναµασώ, αλλ. µαρ-
κιούµι, φάτι τώρα κι µαρτθήτι ύστρα = φάτε τώρα γρήγορα και αναµασάτε ύστερα, 
φρ. που λεγόταν κοροϊδευτικά γι’ αυτούς που έτρωγαν γρήγορα, [µαρκιούµι]. 

µαρτυριά, η· τα χρήµατα που µοίραζαν στα παιδιά, όταν τρέχοντας στο σπίτι µαρ-
τυρούσαν το όνοµα στους γονείς, [αρχ. µαρτυρία]. 

µαρτύρµα, το· µαρτύρηµα, κατάδοση, [αρχ. µαρτύρηµα]. 
µάσα· έµασα, µάζεψα, αόρ. των ρ. µαζεύου/µαζώνου. 
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µασάλ(ι), το· παραµύθι, ιστορία, διήγηση αστείου περιστατικού, φτος  ξέρ(ει) µασά-
λια κι µασάλια, [εβρ. masal( > τουρ. masal)]. 

µάσι· έµασε, µάζεψε, αόρ. ή πρ. των ρ. µαζώνου/µαζεύου, Γιώργης µάσι τα φύλλα = 
ο Γιώργος µάζεψε τα φύλλα, µάσι τα φύλλα Γιώργη = µάζεψε τα φύλλα Γιώργο. 

µασιαλά· επιφ., εύγε, µπράβο, πολύ ωραία, [τουρ. maşallah]. 
µασίνα, η· θερµάστρα καυσοξύλων που έχει εστίες µαγειρέµατος και  φούρνο, [αρχ. 
δωρ. µαχανά > λατ. machina > ιταλ. macchina]. 

µασίστρα, η· θηλιά που γινόταν µε το σκοινί από το καπίστρι και την περνούσαν 
στο κάτω σαγόνι του ζώου, όταν δεν είχαν χαλινό και δεν ελεγχόταν το ζώο µε το 
καπίστρι, [αρχ. µασ(σ)άοµαι > µασώ].  

µασκαράθκα, τα· αισχρολογίες, συµπεριφορές και λόγια που έχουν σχέση µε τα 
γεννητικά όργανα ή τη γεννετήσια πράξη, [αραβ. maschara > µασκαράς]. 

Μασλάρ(ι), το· το όν. του χωριού Αρέθουσα, [Π.Πα. Μαζλάρι]. 
µασόν(ι), το· τσόντα, µπάλωµα στη σαµπρέλα ποδήλατου, προσθήκη στο εξωτερικό 
λάστιχο ποδήλατου ή αυτοκινήτου, για κάλυψη κάποιου ανοίγµατος, [αγγλ. mason 
(=κτίστης)]. 

µασούρια, τα· η κ. σηµ., µικρά καλάµια στη σαΐτα µε το υφάδ(ι) ή καλάµια µε το 
στ(η)µόν(ι) για ίδιασµα, [µσν. µασούριον]. 

µάστα· µάζεψέ τα, πρ. του µαζώνου. 
µασταγούλα, η· µουσταλευριά, γλύκισµα µε πρώτη ύλη µούστο και αλεύρι, [λατ. 

mustum > µσν. µο0στος + αγούλα]. 
µαστάρ(ι), το· ο µαστός, κυρίως για τα ζώα, [αρχ. µαστός]. 
µαστάρουµα, το· η ασθένεια της µαστίτιδας των ζώων που αρµέγονται, [µαστάρ(ι)]. 
µαστόρσα, η· η τεχνίτρα στα γλυκά και στα φαγητά, [µάστουρας > µαστόρισσα]. 
µάστουρας, ο· γενικά ο επικεφαλής οµάδας εργατών, ο χτίστης· ειδικά ο τεχνίτης 
που έδενε τον καπνό σε δέµατα, λεγόταν και στοιβαδόρος, κουφτάς, ντιγκτσής, 
µεγεθ. ο µαστουρίκους, [λατ. magistrer > µσν. µάστορας]. 

µαστουρίκους, ο· ο καλός µάστορας, µεγεθ. της λ. µάστουρας. 
µαστουρκός, -κιά, -κό· µαστορικός, φτιαγµένος από µάστορα, [µάστουρας]. 
µαστραπάς, ο· κύπελο για νερό, γυαλένιους είνι µαστραπάς, (Ν.Π.γ΄ τρ. 63.1), 

[τουρ. maşrapa (=µεταλλικό ποτήρι) < (Π.Κ.) αραβ. maşraba < şāriba(=πίνω)]. 
µαστρου-· µαστρο-, ως πρώτο συνθ. δίνει στο δεύτερο την ιδιότητα του µάστουρα, 
π.χ. ’’ µαστρου-Γιώργης’’ . 

µατα-· µετα-, ως πρώτο συνθ. δηλώνει επανάληψη, π.χ. µαταβράζου, µαταπιάνου, 
[αρχ. µετά]. 

µαταβράζου· ρ., µατάβραζα, -βρασα, -βράσ(η)κα, διπλοαποστάζω το τσίπρου, ουσ. 
το µατάβρασµα, µτχ. µαταβρασµένους, -ν(η), -νου, δες πρµ. φρ. 161, [µατα- + µτγν. 
βράζω]. 

µαταγγίζου· ρ., µατάγγζα, µατάγγσα, µαταγγίσ(η)κα, µεταγγίζω, ουσ. το µατάγγσµα, 
[µτγν. µεταγγίζω]. 

µατάκ(ι), το· κλείσιµο του ενός µατιού για µετάδοση συνθηµατικού µηνύµατος, 
παιχν. µε µπίλιες για δυο παιδιά· ως παιχν. ήταν συναγωνισµός ευστοχίας στην 
ελεύθερη ρίψη µπίλιας από το ύψος του µατιού, µε παραλλαγές τ’ αφτί/φτι, η 
µύτ(η), το στόµα, το φτύσ(ι)µου, (Νιγρ.), ανάλογα µε το σηµείο από το οποίο 
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αφηνόταν η µπίλια· στη Νιγρ. λεγόταν το νύχ(ι), [µάτ(ι)]. 
µαταλίνα, η· λ. χωρίς συγκεκριµένο νόηµα, χρησ. µαζί µε τη λ. σαταλίνα ή µόνη της 
για το όν. του παιχν. σαταλίνα µαταλίνα, ** [ συµφ.  µατα- + τσαταλίνα]. 

µαταλλάζου· ρ., µατάλλαζα, -ξα, αλλάζω ξανά, [µατα-  + αλλάζου]. 
µατάν(η), η· γαλακτοκοµικό προϊόν, που το έπιναν ως δροσιστικό· για την παρα-
σκευή της δες ντρουβάν(ι), **[ τουρ. ma(=νερό) + tan(=έκπληξη)]. 

µαταπιάνου· ρ., µατάπιανα, -πιασα, ξαναπιάνω, ξαναφτιάχνω, µατάπιασα προζύµ(ι), 
 ουσ. το µατάπιασµα, [µατα- + πιάνου]. 

µατασέρνου· ρ., µατάσιρνα, µατάσυρα, -σύρθκα, ανασύρω τα κεραµίδια, τα ελέγχω 
και αντικαθιστώ τα σπασµένα µε γερά, ουσ. το µατάσυρµα, τα κιραµίδια θέλουν 
µατάσυρµα, [µατα- + σέρνου 1]. 

µα τι! φρ. που εκφράζει θαυµασµό, απορία, µεγέθυνση, έριξι νιρό, µα τι! = έβρεξε 
και έρριξε πολύ νερό, [αµά + τι]. 

µάτ(ι), το· µάτι, σκοπός, στόχος, η πάνω πλευρά από το πάπλωµα, µάτι φυτού, φτος 
δεν έχ(ει) µάτ(ι) να γέν(ει) ανθρουπους, κιρός δεν έχ(ει) µάτ(ι) να βρέξ(ει), υποκ.το 
µατούδ(ι), για δυο µατούδια χαµηλά, (Ν.Π.γ΄ τρ. 138.2), ως µάτι φυτού αλλ. λέγε-
ται το µπιµπίκ(ι), η τσίµπλα· ειδικά στο αµπέλι λέγεται και όλη η βέργα που αφή-
νεται µε το κλάδεµα, άφσα τρία µάτια = άφησα τρεις βέργες στο κλάδεµα, [2µµα > 
αρχ. 3µµάτιον > µσν. µάτιν]. 

µατουγυάλια, τα· γυαλιά ηλίου ή διορθωτικά της όρασης, [µάτ(ι) + γυαλί]. 
µάτσα, η· γάτα, [σλ. maçka(=γάτα)]. 
µατσαρόκους, ο· αρσενικός γάτος, [µάτσα  + -ρόκους]. 
µάτσας, ο· αδηφάγος, λαίµαργος, µόνο όµως στη φρ. λείξας µάτσας, [µατσιαλώ]. 
µάτσ(ι), το· η γάτα στη γλώσσα των νηπίων, φωνή για να φωνάζουν τις γάτες, 

[µάτσα]. 
µάτσιαλα· επίρρ. ζουληγµένα, διαλυµένα, λ. γνωστή από τη φρ. τσιάτσιαλα µάτσια-
λα, [µατσιαλώ και επίδρ. του τσιάτσιαλα]. 

µατσιαλάου, -ώ· ρ., µατσιαλούσα/-λνούσα, µατσιάλιξα/-λτσα, µασουλίζω, µασώ κάτι 
συνεχώς και για πολύ, µατσιαλώ τ’ µαστίχα µ’ , κατανικώ κάποιον, µατσιάλα τουν 
ρα Γιώργη... = φάτουν, νίκησέ τον ..., [αρχ. µασ(σ)άοµαι > µασώ > µασουλώ]. 

µατσιάτκα, τα· τα φυτά της παπαρούνας, όταν είναι τρυφερά και φαγώσιµα· γίνεται 
µ' αυτά πίτα ή µπουρανί, αλλ. µατσιάτια{- τχια}, **[ µατσιαλώ + -τκους, επειδή 
τρώγονται]. 

µατσιούλας, ο· δες τσιούλας, **[ µατσιαλώ]. 
µατσούκ(ι), το· ειδικό µαστίγιο φτιαγµένο από δεµένα λουριά και ξύλινη λαβή· το 
γνωστό παιχν. του εµπορίου µε τον χάρτινο σωλήνα που όταν φυσούν µέσα του 
απλώνεται, αλλ. το φυσιρό, το φουρφούρ(ι), [ιταλ. mazuco > µσν. µατσούκιν]. 

µαυράγιους, ο· ο υποκριτής, αυτός που παριστάνει τον άγιο ενώ είναι στραβός και 
ανάποδος, (Νιγρ.), [µαυρου- + αρχ. 4γιος]. 

µαυρόκουτα, η· µαυρόκοτα, νερόκοτα, µπάλιτζα, Fulica atra. 
µαυρου-· µαυρο-, ως πρώτο συνθετικό, όταν δεν τονίζεται η συλλαβή –ρο-, π.χ.  
µαυρουφρύδα, [αρχ. µαυρός > µσν. µα0ρος]. 

µαυρουγανιάζου· ρ., για αρ. χρ. δες γανιάζου, αδυνατίζω και το χρώµα µου γίνεται 
µελαψό από την ταλαιπωρία και το κάψιµο στον ήλιο, [µαυρου- + γανιάζου]. 
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µαυρουγλίν(ι), το· είδος ποταµόψαρου,  µαυριδερό  στο  χρώµα  και γλοιώδες στην 
αφή, [µαυρου- + µτγν. γλίνα(=λαδερή λάσπη, χοιρινό λίπος)]. 

µαυρουκουκαλιάζου· ρ., µαυρουκουκάλιαζα, -λιασα, γίνοµαι υπερβολικά αδύνατος 
και το χρώµα µου σκούρο· σε σχέση µε το µαυρουγανιάζου υπερισχύει η σηµασία 
του αδυνατίζω, [µαυρου- + αρχ. κόκκαλος]. 

µαυρουµατούσα, η· µαυροµάτα, [µαύρος(< αρχ. µαυρ�ς) + µάτ(ι)]. 
µαύρου πιπέρ(ι), το· το µαυρουπίπιρου. 
µαυρουπίπιρου, το· πιπέρ(ι) από καρπό των τροπικών χωρών, που χρησ. σπασµένο 
ή άσπαστο ως µπαχαρικό, αλλ. µαύρου πιπέρ(ι), [µαυρου- + πιπέρ(ι)]. 

µαυρουπούλ(ι), το· είδος πουλιού, το ψαρόνι, Sturnus vulgaris. 
µαυρουτήγανου, το· το τηγάνι που είναι µαύρο µέσα-έξω, υβρ. ο µελαψός, [αρχ. 

τήγανον > µαυρου- + µσν. τηγάνιν]. 
µαυρουφόκαλου, το· φ. του γένους Τamarix sp. (αρµυρίκι) και η σκούπα που γινό-
ταν από αυτό, µόνο όµως για τις αυλές, δες φουκάλ(ι), [µαυρου- + φουκάλ(ι)]. 

µαυρουχαχαλιάζου· ρ., µαυρουχαχάλιαζα, -χάλιασα, γίνοµαι αδύνατος και µαύρος 
από την ταλαιπωρία, [µαυρου- + χαχάλι(δες χαχαλάς)]. 

µαχαλάς, ο· συνοικία, γειτονιά, στουν απάν του µαχαλά ..., δες Ν.Π.γ΄ τρ. 252.1 και 
390.0, [τουρ. mahalle]. 

-µαχάου· -µαχώ, κατ. επιτακτικών ρ., π.χ. τσιρουµαχάου. 
µαχιές, οι· ξύλα της στέγης που συνδέουν το καβαλάρ(ι) µε τους τοίχους της οικοδο-
µής, **[ τουρ. mahfe(=διπλό καλάθι-θέση σε µια καµήλα, αντίστοιχο µε το δικό 
µας δισάκι), από τον τρόπο στήριξής τους και την κλίση τους]. 

µαχιριά, η· {-ιά}, µαχαιριά, [αρχ. µαχαίριον > µαχαιριά]. 
µαχιρούδ(ι), το· µικρό αναδιπλούµενο µαχαίρι, σουγιάς, [αρχ. µαχαίριον > µσν. 

µαχαίριν]. 
µαχµουρλής, -λού· αυτός που συνέχεια είναι µαχµούρς, αλλ. µαχµουρλίθκους, -κ(η), 

-κου, [µαχµούρς + -λής]. 
µαχµουρλoύκ(ι), το· νύστα, η κατάσταση του µαχµούρ(η), [µαχµούρς + -λούκ(ι)]. 
µαχµούρς, ο· νυσταλέος, αυτός που νυστάζει, γιατί σηκώθηκε πριν από την ώρα 
του, [τουρ. mahmur(=µεθυσµένος, αγουροξυπνηµένος, νυσταγµένος, νωθρός)]. 

Μαχµουτλί, το· παλιό όν. του χωριού Τριανταφυλλιά, [Μ.Τ. Mahmoudli]. 
µάχνα, η· η φορά στα άλµατα ή στις ρίψεις, µτφ. φωνή για µάλωµα, για διώξιµο, 
µτφ. η επίπληξη,  έφαγι τ’ µάχνα τ’ κι έφκι µάνι µάνι, **[ αρχ. µάχλος(=ζωηρός, 
δυνατός), λατ. magna (=δυνατή)]. 

µαχνίζου· ρ., µάχνιζα, µάχνισα/µάχνιξα,  µαχνίσ(η)κα, δίνω φορά για κίνηση ή ρίψη, 
µέλλ. θα µαχνίσου/µαχνίξου, µάχνισι την πέτρα να πάει µακριά, [µάχνα]. 

µαχόζ(ι)κους, -κ(η)/-κια, -κου· υπόξινος, µαχόζ(ι)κου µήλου, [τουρ. mayhoş(=υπό-
ξινος)]. 

µαχός, ο· βρύο, λειχήνα, µούσκλο, πρασινάδα που αναπτύσσεται και απλώνεται 
πάνω σε δέντρα, σε πέτρες κλπ., Xanthoria parientina, ξύλα µι µαχό, δες πρµ. 283, 
**[ τουρ. mayhoş (=τούρτα)]. 

µαχουµένους, -ν(η), -νου· αυτός που έπιασε πάνω του µαχός, ξύλα µαχουµένα, µτφ. 
ο γεροφτιαγµένος, ο σηµαντικός, επειδή ο µαχός βρίσκεται στα παλιά, τα γερά 
δέντρα, και ειρων. το αντίθετο, µαχουµένους συµπέθιρους, [µαχός]. 
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µε· το επίρρ. µέσα, όταν ακολουθείται από τα εµπρόθετα άρθρα στον, στην, στο και 
τους ιδ. τύπους τους, ρίξτι τουν µε στη φουτιά, (δηµ. τρ. 2.5), δες πρµ. φρ. 118, 
αλλ. µες. 

µεθύζου· ρ., µέθυζα, µέθυσα, µεθώ, τους άντρις τους µεθύζουµε και τους αποκοιµί-
ζουµε, (Ν.Π.γ΄ τρ. 487.0), δες µιθύζου, µιθώ. 

µέθσα· τύπος του ρ. µιθώ, δες πρµ. φρ. 83. 
µείξιους, ο· δες µύξιους 1, 2. 
µειούµς, ο· ο ασήµαντος, ο ανήµπορος, ο άνθρωπος που χαρακτηρίζεται «λίγος», 

[αρχ. µειόω (= ελαττώνω, παριστάνω κάτι µικρότερο από ό,τι είναι, υποβιβάζω, 
γίνοµαι µικρότερος/χειρότερος/ασθενέστερος]. 

µέλ(ει)· ρ. απρόσ., παρ. έµιλι, δε µι µέλ(ει) = δε µε νοιάζει, δε µ’ έµιλι = δε µ' ένοια-
ζε, [αρχ. µέλει µοι (=φροντίζω)]. 

µέλουρα, η· η ρευστότητα του µελιού, η µικρή ρευστότητα, βάζουµι λίγου αλιβρού-
δ(ι) για να έχ(ει) λίγ(η) µέλουρα του ζµί, [αρχ. µέλι + κ. κατ. -ούρα]. 

µέλτσα, η· µέλισσα, δες πρµ. 22, [αρχ. µέλισσα]. 
µένου· ρ., έµινα/έµνησκα, έµεινα, µένω, πρ. µείνι, µείντι, δες µνήσκου, [αρχ. µένω]. 
µέντα, η · το αρωµατικό φ. µίνθη και το άρωµά του, γενική ονοµασία των ζαχαρω-
τών, θέλου µέντις ’π’ του πανηγύρ(ι), [αρχ. µίνθη > µτγν. µίνθα > λατ. menta]. 

µερ· λ. γνωστή από τη φρ. φτος είνι µερ χαµπάρ(ι), δες χαµπάρ(ι), [τουρ. merhaba 
(σε ελ. µετ. νυστάζω)]. 

µέρια, τα· {-ργια}, µέρη, τόποι, [αρχ. µέρος > µέρη]. 
Μέριαν(η), η· το παλιό όν. του χωριού Λυγαριά, [Μ.Τ. Marian]. 
µες· επίρρ., µέσα, µες σ’ µέσ(η) πάτσις, [αρχ. µέσος > µσν. µέσα]. 
µέσ(η)-µέσ(η)· ως επίρρ. καταµεσίς, στο µέσον, ανάµεσα, σ’ µέσ(η)-µέσ(η) πάτσις, 
δες µε, [αρχ. µέση]. 

µε σ’ µέσ(η)· φρ. που χρησ. ως επίρρ. µέσα στη µέση, δες µε. 
µες στου µπαµπά µου την αυλή· οµαδ. παιχν. µε κύρια στοιχεία την καβάλα και 
την τύχη· η αλλαγή των ρόλων γινόταν, όταν αυτοί που έστρωναν µάντευαν σω-
στά πόσα δάχτυλα έδειχναν αυτοί που ήταν καβάλα· παρόµοιο ήταν το αρχ. κέλευ-
σον, (Χ.Λ. σ. 300), δες και π. 

µετζάρες· µεγεθ. της λ. µιτζίτ(ι), τρεις µετζάρες παπτσάρες, Στέργιου µ’, πάππους σ’  
σ’ αγόρασε, (Ν.Π.γ΄ τρ. 490.2), [τα µιτζίτια {µιτζί-τχια} (= παλιά χρυσά ή ασηµέ-
νια τουρ. νοµίσµατα), τα µιτζίκια (= τελειώµατα σε κέντηµα)]. 

µέτζµα, το· µέθυσµα, µεθύσι, [µέθυ(=κρασί) > αρχ. µέθη > µέθυσµα]. 
µέτρηµα, το· και στα παιχνίδια η ενέργεια του µιτρώ. 
µέτσκα, η· αρκούδα, [βουλ. metska(=αρκούδα)]. 
µηλαδέρφια, τα· ετεροθαλή αδέρφια, [αρχ. +λλήλων + αρχ. +δερφ�ς > αλληλά-
δερφος > µηλαδέρφι(παρετυµολογία)]. 

µηλίγγια, τα· οι κρόταφοι, τα µελίγγια, [αρχ. µ�νιγξ > µσν. µηλίγγιν]. 
µηλιγγίτς, ο· η ασθένεια µηνιγγίτιδα, [µηλίγγια]. 
µηλούδα, η· υπ  της λ. µηλιά· µηλούδα µου καλή, [δες µπλια]. 
µηναίου, το· µισθός ενός µήνα, µηνιάτικο, κατ ’π’ του µηναίου είνι φτος, [µ6ν > 
αρχ.  µηνια�ος]. 
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µηνώ· ρ., από τα δηµ. τρ. είναι γνωστός µόνο ο τύπος του αόρ. µήνιασι( = έστειλε 
µηνυµα)·  ραβουνιασκός  σ’ σι  µήνιασι  καλτσούδια  να  τουν  στείλεις,  (Ν.Π.γ΄ τρ. 
613.0), [µσν. µηνάω]. 

µηχανούδα, η· η ξύστρα για τα µολύβια, [µ�χος(=µέσο) > αρχ.  µηχανή]. 
µι 1· αντων., µου, µε, µένα µη µι λες, [αρχ. �γ� > µου/µε]. 
µι 2· προθ., µε, µι µένα µην τα βά(ει)ζς, δες πρµ. φρ. 88 και 89, [αρχ. προθ. µετ$ > 
µσν. µέ]. 

µια, µία· {µνια, µί-α}, µία, µια{µνια} φουρά κι έναν κιρό..., µι τη µία τουν πέτυχα του 
λαγό, [αρχ. µία]. 

µια ιδέα, η· η κ. σηµ., µτφ. ελάχιστη ποσότητα, κόψτου µια ιδέα του πανί, [αρχ. 
7δέα]. 

µια µικρή Ελένη· παιχν. µιας οµάδας µικρών κοριτσιών, στο οποίο την ατµόσφαιρα 
τη δηµιουργεί το τραγούδι  µια µικρή Ελένη και η προσπάθεια της µάνας να πιάσει 
µε κλειστά µάτια ένα κορίτσι της οµάδας για την αλλαγή των ρόλων. 

µιάου, το· {µιά-ου}, η γάτα στη νηπ. γλώσσα, η φωνή της γάτας. 
µια παπαδιά· παιχν. µικρών κοριτσιών, µε τραγούδι και ρυθµικές κινήσεις, που παι-
ζόταν από ζευγάρια κοριτσιών και είχε ως στόχο να συντονίζονται οι κινήσεις των 
µικρών κοριτσιών µε αυτές των µεγάλων, [από τους στίχους του τρ.]. 

µιάφρα· επίρρ., µία φορά, δες και µνιάφρα, [µία + φουρά]. 
µια ωραία πεταλούδα· το γνωστό οµώνυµο παιχνίδι. 
µιγαλουπαίδ(ι), το· άντρας ανύπαντρος σε αρκετά µεγάλη ηλικία, πριν γίνει γερο-
ντοπαλήκαρο, [αρχ. µέγας > µεγάλος + παιδί(πιδί)]. 

µιγαλουπιφτιάκους, -κ(η), -κου· αυτός που γίνεται ή αναφέρεται στη Μεγάλη Πέµ-
πτη, ήταν αµαρτία του µιγαλουπιφτιάκου τ’ αβγό να του δώσουν σι σκλι ή σι γατί, γι’ 
αυτό κι δεν έδουναν τέτοια αβγά σι µικρά πιδιά να τα φάν’ µουναχά τ’ς σ’ν αυλή, 
[αρχ. µέγας + Πέφτ(η)]. 

µιγγινές, ο· λ. που χρησ. για κακοχαρακτηρισµό τσιγγάνου, όπως στη φρ. α ρα τσιγ-
γινέ µιγγινέ = α βρε παλιόγυφτε, [τουρ. mengene(=κακία)]. 

µιγγιούρς, ο· αλλ. ο µιντιούρ(η)ς. 
µίγκους, ο· {µίν-γκους}, κοντός, **[ τουρ. mini(=µικρός) + -κους]. 
µιζέ· επίρρ., το φαγητό χωρίς ψωµί, φάτου του τυρί µιζέ = φάγε το τυρί χωρίς ψωµί, 

[τουρ. meze]. 
µιζές, ο· µεζές, υποκ. το µιζιδάκ(ι), [µιζέ]. 
µιζικλίκ(ι), το· µεζελίκι, ο εκλεκτός µεζές, αλλ. µιζιλίκ(ι), [µιζέ + -λίκ(ι) > µιζιλίκ(ι) 

> µιζικλίκ(ι)]. 
µίζιρους, -ρ(η), -ρου· µίζερος, φιλάργυρος, ιδιότροπος, γκρινιάρης, δύστροπος, 

[ιταλ. misero]. 
µιθύζου· δες µεθύζου. 
µιθώ· ρ., µιθούσα, µέθ(υ)σα/µέθσα, µεθώ, µτχ. µιτζµένους, -ν(η), -νου, [αρχ. µεθύ-

σκω > αόρ. �µέθυσα > µεθώ]. 
µιθουκουπάου· ρ., µιθουκουπούσα, µιθουκόπσα, µεθοκοπώ, µεθώ συχνά, [αρχ. µέθη 

+ -κουπάου]. 
µιιντάν(ι), το· µεϊντάνι, οµαλό ανοιχτό µέρος/επιφάνεια, [τουρ. meydan(=πλατεία, 
ξέφωτο)]. 
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µικάµ(ι), ο· το γύρισµα της φωνής στα τραγούδια, (Νιγρ.), **[ τουρ. mekân(=θέση, 
διάστηµα)].  

µικράτα, τα· η µικρή ηλικία, στα µικράτα µ’ πέρασα καλά, [αρχ. µικρός]. 
µικρός µήνας, ο· ο µήνας Φεβρουάριος, αλλ. κουτσουφλέβαρους. 
µιλάν(ι), το· µελάνη, [αρχ. µέλας(=µαύρος) > µελάνι]. 
µιλανί, το· το χρώµα της µελάνης, χαρακτηρισµός µολυβιού που έγραφε, όταν το 
σάλιωναν, µε γραφή κοκκινωπής µελάνης, [µιλάν(ι)]. 

µιλάου, -ώ· ρ., µιλούσα, µίλσα/µίλτσα/µίληξα, µιλήθκα, οµιλώ, µέλλ. θα µιλήξου, 
αλλ. ουµιλάου/µλάου/µλω/µπλάου, δες δ.δ. 3. α΄, [αρχ. &µιλ/]. 

µιλάτους, -τ(η), -του· µελάτος, παχύρευστος σαν το µέλι, µιλάτου αυγό, [αρχ. µέλι]. 
µιλιάδ(ι), το· το δασικό φ. µελιός, φράξος, Fraxinus ornus, µε σκληρό ξύλο από το 
οποίο στην εποχή του Οµήρου έκαναν κοντάρια, (Όµηρος Ε΄ 655, Ζ΄ 65 κά.), ενώ 
σήµερα κάνουν τ’ς πλουκοί κι τα σαρίκια για του καπνό, επ. µιλιαδίσιους, -σια, 
-σιου, [αρχ. µελία > µελιός]. 

µιλιέτ(ι), το· φυλή, ράτσα, έθνος, αλλά και άτοµο, κιόρκου µιλιέτ(ι), [τουρ. millet  
(=έθνος)]. 

µιλικιέτ(ι) , το· στη Νιγρ. το µιµπλικιέτ(ι), το µαµλιακέτ(ι). 
Μιλινικιώτς, -τσα· ο καταγόµενος από το Μελένικο. 
µίλις· δες µίλ(οι). 
µιλίσσ(ι), το· µελίσσι, σµήνος µελισσών, κυψέλη µε µέλισσες, έχου 40 µιλίσσια, 

[αρχ. µέλισσα > µτγν. µελίσσιον]. 
µιλισσουκόφνου· µελισσοκόφινο, κοφίνι-κυψέλη, [µιλίσσ(ι) + κοφίνι(δες κουφίνα)]. 
µιλισσουφάγους, ο· το πουλί µελισσοφάγος, Merops apiaster, [µιλίσσ(ι) + -φάγους]. 
µιλιτάου, ώ· ρ., µιλιτούσα, µιλέτσα, µελετώ, επ. µιλιτιρός, -ριά, -ρό, [αρχ. µελετάω]. 
µιλλόνυφ(η), η· γυναίκα που ετοιµάζεται για γάµο, µελλόνυµφη, [αρχ. µελλόνυµ-

φος]. 
µίλνοι· χίλιοι, χίλνοι µίλνοι καλουγέρ(οι), δες αίν. 47, [µίλ(οι)]. 
µίλ(οι), µίλις, µίλια· {-λιοι}, χίλιοι, αλλ. µίλνοι, δες αίν. 45, [λατ. mille(=χίλιοι)]. 
µιλούρα, η· το έντοµο µελίγκρα και το υγρό, σαν µέλι, που αφήνει στα φύλλα των 
φυτών· πριν από την κυκλοφορία των φυτοφαρµάκων την αντιµετώπιζαν γενικώς 
µε πλύσιµο των φύλλων· στη Νιγρ. την καταπολεµούσαν και αλλιώς, έβραζαν 
κότρις ή τσουκνίδες και µε το υγρό που έπαιρναν ράντιζαν τα φυτά του καπνού 
στο χωράφι, [αρχ. µέλι]. 

µιλσάς, ο· µελισσάς, µελισσοκόµος, [αρχ. µέλισσα]. 
µιλτζιάνα, η· η µελιτζάνα, δες πατλιτζιάνα, [ιταλ. melanzana > µσν. µελιτζάνα]. 
µιλτούια, τα· {-λτού-ια}, βραχιόλια, (προσφ.), [αρχ. µίλτος(=κόκκινο χρώµα από 
αιµατίτη)]. 

µίλτσα· µίλησα, αόρ. του ουµιλάου/µιλάου/µλω/µπλάου. 
µιλώνου· ρ., µέλουνα, -σα, µελώνω, γίνοµαι πυκνόρρευστος, όπως το µέλι, του 
πικµέζ(ι) πρέπ(ει να µιλώσ(ει), [αρχ. µέλι > µελώνω]. 

µιµπλικιέτ(ι), το· πλήθος κόσµου, έχ(ει) κειαπέρα µιµπλικιέτ(ι), τι να σι πω! [τουρ. 
memleket(=χώρα, κράτος επικράτεια) < (Π.Κ.) αραβ. mamlaka(t)]. 

µιντάνα, η· ποικιλία σταριού, που την προτιµούσαν για την παρασκευή αφράτου και 
άσπρου ψωµιού, είχε δυο ποικιλίες, την άσπρη και την κόκκινη, [από το όν. της 



ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Μ 

 203

ιταλικής πόλης Mentana]. 
µιντέρ(ι), το· µιντέρι, κατασκευή για κάθισµα, µε βάθος που  εξασφάλιζε άνετο  κά-
θισµα και πλάτος από τοίχο σε τοίχο στο δωµάτιο, [τουρ. minder]. 

µιντιούρ(η)ς, ο· µεντιούρης, διοικητής στη Νιγρίτα επί τουρκοκρατίας, που ήταν 
Χριστιανός, µε προνόµια άγνωστης προέλευσης, αλλ. µιγγιούρς,  **[ τουρ. mıntıka 
(=περφέρεια χώρας, συνοικία) + -ρ(η)ς]. 

µιντισές, ο· µεντεσές, στροφέας πόρτας, παράθυρου κλπ., [τουρ. mendese]. 
µιντούδα, η· υποκ. της λ. µέντα. 
µιντσισιόλις, οι· η λ. χρησ. για την αναφορά στις σόλες των παπουτσιών, παπούτσια 
µιντσισιόλις κι κείνα βιρισέ, (δηµ. τρ. 4.5), σπάνια η λ. χρησ. χωρίς να περιέχει τη 
σηµ. της πρόθ. "µε", π.χ. θέλου να µι βαντς κινούργις µιντσισιόλις = ... καινούριες 
σόλες", αλλ. µιντσιτσιόλις, **[ πιθανώς προέρχεται από την αλλοίωση της φρ. "πα-
πούτσια µε τις σόλες" (δηλαδή όχι τσιαρβούλια) > παπούτσια µι τις σιόλις > παπού-
τσια µιντσισιόλις. Η χρήση της λ. χωρίς τη σηµ. της πρόθεσης "µε", οδηγεί επίσης 
στην πιθανή εκδοχή να έχει σχέση µε το ιταλ. mezzo(=µέσος, µεσαίος)]. 

µιούµς, ο· δες µειούµς. 
µιράδ(ι), το· µερίδιο, δες µοιράδ(ι), [αρχ. µερ8ς > µεράδι]. 
µιρακλαντώ· ρ., -ντούσα, -ντσα, -ντίσ(η)κα, µε πιάνουν τα µεράκια, µερακλώνοµαι, 
αλλ. µιρακλώνου. 

µιρακλής, -λού, -λίθκου· µερακλής, πληθ. θηλ. µιρακλούδις, µιρακλούσις, [τουρ. 
merak > merakli]. 

µιρακλώνου· ρ., µιράκλουνα, -κλουσα, -κλώθκα, µερακλώνω, καταλαµβάνοµαι από 
µεράκια, [µιρακλής]. 

Μιράς, o· τοπων., χέρσα έκταση στη Βάλτα γεµάτη τσικούτια, που χρησ. για βοσκό-
τοπος, [τουρ. mera(=βοσκότοπος)]. 

µιριά, η· {-ριά/-ργιά}, η πλευρά, η περιοχή, η αριστερή ή η δεξιά πλευρά του σώµα-
τος, πιάσκι µιριά µ’ = πιάστηκε η πλευρά µου(πόδι, χέρι, κλπ.)· ο διπλανός µας, διε 
’πού δω τ’ µιριά µας = δες το διπλανό µας, [αρχ. µέρος > µσν. µεριά]. 

µιριάκα, η· {-ριά-}, µεγεθ. της λ. µέρα, καλή µέρα, µέρα πολύ κατάλληλη για αγρο-
τική δουλειά, [αρχ. 9µέρα > µσν. µέρα]. 

µιριµέτ(ι), το· µερεµέτι, µικροεπισκευή, µτφ. χτύπηµα, ξυλοδαρµός, τουν τράβηξα 
ένα σουλτάν µιριρµέτ(ι), [τουρ. meramet]. 

µιριµιτεύου· ρ., µιριµέτιβα, µιριµέτιψα, κάνω µιριµέτια, ουσ. µιριµέτιµα, [µιριµέτ(ι)]. 
µιριού/µιριώ/µιριών· ηµερών, δώδικα µιριού νυφούδα χήρα πάει στη µάνα της, (Ν. 
Π.γ΄ τρ. 48.7), [αρχ. 9µέρα]. 

µιρίτσα, η· υποκ. της λ. µέρα, πά(ει) µιρίτσα µ’ καλή κι απόµνι του καπνό, [µέρα 
(δες  µιριάκα)]. 

µίρλα, η· η συνεχής γκρίνια, το συνεχές σιγανό κλάµα, [τουρ. mırıl(=γκρίνια, παρά-
πονο)]. 

µιρλιάζου· ρ., παρ. µίρλιαζα, γκρινιάζω συνεχώς, κλαίω συνεχώς µε σιγανό κλάµα, 
όλ(η) µέρα µιρλιάζ(ει) φτο του πιδί, [µίρλα]. 

µιρλιάρς, -ρου, -ρκου· αυτός που συνεχώς µιρλιάζ(ει). 
µιρου-· µερο-, ηµερο-, ως πρώτο συνθετικό, όταν δεν τονίζεται η συλλαβή -ρο-, π.χ. 

’’ µιρουδούλι, µιρουφάι’’ . 
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µιρχιά, η· το δασικό δ. µυρίκη, [βυζ. µυριχία]. 
µισάδ(ι), το· για χωράφι, έκταση 1000-1250τµ., µισό στρέµµα, αλλ. το µσάδ(ι), [αρχ. 

:µισυς > µσν. µισός]. 
µισάλα, η· µεσάλα, τραπεζοµάντηλο, [µισάλ(ι)]. 
µισάλ(ι), το· στενόµακρο πανί που έστρωναν στην πνακουτή, [λατ. mensalium > 
µσν. µεσάλιον > µεσάλι]. 

µισαλούδα, η· υποκ. της λ. µισάλα, πετσέτα για τύλιγµα του ψωµιού στον τρουβά ή 
στο πανέρι, πετσέτα φαγητού, δε διπλώνουν τ’ µισαλούδα ύστρα ’π’ του φαΐ, [µισά-
λα]. 

µισάντρα, η· µεσάντρα, µεγάλη ξύλινη ή και χτιστή ντουλάπα, που χρησιµοποιού-
σαν πριν καθιερωθούν οι καρδουρόµπις, [αρχ.  µέσον  +  µτγν. ;νδηρον (=πρόχω- 
µα)]. 

µισαριά, η· {-ιά}, το µέσον κάποιου χώρου, µε σ’ µισαριά στου χαϊάτ(ι) τ’ άφκις του 
σκιπάρ(ι), [αρχ. µέσος]. 

µισιάρκους, -ρκ(η), -ρκου· µεσιακός, αυτός που ανήκει εξίσου σε δυο, δες πρµ. 
351, [µισιάρς]. 

µισιάρς, -ρου/-ρσα, -ρκου· αυτός που καλλιεργεί τη γη κάποιου, χρησιµοποιώντας 
τις εγκαταστάσεις του και παίρνοντας το µισό της παραγωγής, πληθ. οι µισιαροί, 
οι µισιάρδις, [µισός]. 

µισιές, ο· πλατύφυλλο είδος βαλανιδιάς, αλλ. κλαδί, [τουρ. mese(=δρυς)]. 
µισιός, -σιά, -σιό· µεσαίος, µισιά πόρτα τ’ς ικκλησιάς, [αρχ. µεσα�ος]. 
Μισίρ(ι), το· η Αίγυπτος, ’που µέσα ’π’ του Μισίρι, (τραγ. του Μάρτη), [τουρ. 

Mısır(=Αίγυπτος) < από το αραβικό της όν. Masr/Mişr]. 
µισίρ(ι), το· το φ. αραβόσιτος ή ο  σπόρος του,  καλαµπόκι, [µέσο οθωµ.  mısır boğ-

dayi (= σιτάρι της Αιγύπτου), το καλαµπόκι οι Τούρκοι το καλλιέργησαν πρώτα 
στην Αίγυπτο κι από εκεί ήρθε στην Ελλάδα]. 

µισιρίτκους, -κια/-κ(η), -κου· φτιαγµένος από καλαµποκίσιο αλεύρι, µισιρίτκου 
ψουµί, [µσίρ(ι) + -ίτκους]. 

µισίρκους, -ρκα· κούρκος, γαλοπούλα, [Μισίρ(ι)  +  -κους/-κα, δες µισίρ(ι)]. 
µισιρός, -ριά, -ρό· µισερός, σακάτης, [µισός]. 
µισίτς, ο· µεσίτης, καπνοµεσίτης, [αρχ. µέσος > µτγν. µεσίτης]. 
µισίτσ(ι), το· η µέση, το µισοτελείωµα, η λ. χρησ. ως υποκορ. στα παραµύθια, δες 
αρχινίτσ(ι), µπιτίτσ(ι), [µισός + -ίτσ(ι)]. 

µισό-, µισου-, 1· ως πρώτο συνθ. δίνει τη σηµ. µισιός, π.χ. µισόπουρτα. 
µισό-, µισου-, 2· ως πρώτο συνθ. δίνει τη σηµ. µισός, π.χ. µισόγιουµους. 
µισόγιουµους,-µ(η),-µου· µισογεµάτος, µισόγιουµ(η) στάµνα, [µισό- 2 + γιουµόζου]. 
µισό πουδάρ(ι)· το πλάτος του πέλµατος στις διαδικασίες προετοιµασίας των παι-
χνιδιών, [µισός + πουδάρ(ι)]. 

µισόπουρτα, η· η πόρτα ανάµεσα σε δυο δωµάτια, [µισό- 1 + πόρτα]. 
µισός, -σή, -σό· µισός, [αρχ. :µισυς > µσν. µισός]. 
µισούδ(ι), το· κέρµα µισής δραχµής, αλλ. το µσούδ(ι), [µισός + -ούδ(ι)]. 
µισουλαβώ· ρ., µισουλαβούσα/λάβινα/-λαβίνισ(η)κα, µισουλάβσα, µεσολαβώ, [αρχ. 

µεσολαβέω]. 
µισουµάλλινου, το· υφαντό στο οποίο το υφάδι ήταν µισό µαλλί και µισό νήµα, 
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[µισός + µαλλί]. 
µισουχείµουνου, το· µεσοχείµωνο, δες πρµ. 76, [µισου- 1 + χ(ει)µώνας]. 
µισταργός, ο· υπάλληλος µε ετήσιο µισθό, δες και δούλους, υποκ. το µισταργούδ(ι) 

= το µικρό παιδί µε την ίδια σχέση εργασίας, [αρχ. µισθ�ς + αρχ. α<ρω/;ρνυµαι > 
µίσθαρνος(= µισθωτός εργάτης)]. 

µιτακινώ· ρ., µιτακινούσα, µιτακίντσα, µιτακινήθκα, µετακινώ, [αρχ. µετακιν/]. 
µιταλαβαίνου· ρ., µιταλάβινα/-λαβίνισκα, µιτάλαβα, µεταλαβαίνω, κοινωνώ, [αρχ. 

µεταλαµβάνω]. 
µιταλαβιά, η· θεία κοινωνία, µετάληψη, [µιταλαβαίνου]. 
µιταλλίκ(ι), το· παλιό τουρκικό νόµισµα, [µέταλλον > αρχ. µεταλλικ�ς > µσν. 

µεταλλίκιον]. 
µιτάνοια, µιτάνα, η· {-ια}, προσκύνηµα µε ή χωρίς γονυκλισία, ως εκδήλωση λα-
τρείας, σεβασµού, αίτησης για συγχώρηση, [αρχ. µετάνοια]. 

µιταξουπούλ(ι), το· ο µεταξοσκώληκας, το κουκούλι, [µτγν. µετάξιον + πουλί, δες 
πλι]. 

µιταποιώ· ρ., µιταποιούσα, µιταποί(η)σα, µιταποιήθκα, µεταποιώ, για ρούχα τα γυρί-
ζω από την ανάποδη, µιταποί(η)σα του σακάκ(ι) µ’  , [αρχ. µεταποιέω]. 

µιτάρ(ι), το· εξάρτηµα του αργαλειού· τα δυο µιτάρια κινούν τις κλωστές από το 
στηµόνι, τις µισές πάνω, τις µισές κάτω, για να περνά ανάµεσα το υφάδι, [αρχ. 
µίτος > µτγν. µιτάριον]. 

µιταρόβιργις, οι· οι βέργες για τα µιτάρια, [µιτάρ(ι) + βέργα]. 
µιτζίκια, τα· κεντηµένο τέλειωµα µικρού πλάτους, που γινόταν µε τσιγκιλάκ(ι), σε 
σιαµούδια, πετσέτες κλπ., υποκ. τα µιτζικούδια· σε δηµ. τρ. αναφέρονται, αντί για 
µιτζίτια, ως νοµίσµατα, (Ν.Π.γ΄ τρ. 490.1), [τουρ. menzil, σε ελ. µετ. θέτω όρια]. 

µίτζιρας, ο· λ. χωρίς δική της σηµ., µε παράγ. τα µίτζιρα, η µιτζιριά, που χρησιµο-
ποιούνται ως οµοιοκατάληκτα του τζίτζιρα σε γλωσσοδέτη, δες δ.δ. 3. β΄.. 

µιτζίτ(ι), το· παλιό χρυσό ή ασηµένιο τουρ. νόµισµα, µιτζίτια {-τχια}, [ τουρ. mecit]. 
µιτζµένους, -ν(η), -νου· µεθυσµένος, δες πρµ. 35, 36 και 267, [αρχ. µεθυσµένος]. 
µι τιαυτά· {τιαφ-}, µε αυτά, µι τιαυτά που κάντς δε θα διεις χαΐρ(ι), [δες µι τιµένα]. 
µι τικείνουν, -ν(η), -νου· µε εκείνον, [δες µι τιµένα]. 
µι τιµένα· µε εµένα, πληθ. µι τιµάς, [αρχ. µετά(=µαζί, µε) + αρχ. �µο0 **> µετ’ 

�µο0 > µετ’ εµένα > µι τιµένα, ανάλογα µι τισένα, µι τιποιόν, µι τικείνουν κλπ.]. 
µι τιποιόν· µε ποιον, δες µι τιµένα. 
µι τισένα· µε εσένα, πληθ. µι τισάς, [δες µι τιµένα]. 
µιτός, ο· εµετός, [�µ/  > αρχ. =µετος > µσν. �µετός]. 
µιτρίδ(ι), το· σκεύος για µέτρηση ρευστών, χείλ(ι) µ(ι) αχείλ(ι) του γιόµουσι του 
µιτρίδ(ι), [αρχ. µετρ/]. 

µιτρώ· ρ., µιτρούσα, µέτρησα, µιτρήθκα, µετρώ, ως  παθ.  µιτριούµι = συγκρίνοµαι 
µε κάποιον στο ύψος, µιτριούµαστι ποιος είνι πιο ψηλός· στα παιχν. κληρώνω µε 
κάποιο λάχνισµα, [αρχ. µετρέω]. 

µίχλα, η· δες µύχλα. 
µλάου, µλω· ρ., µλούσα/µπλούσα, µίληξα/µίλτσα, οµιλώ, δες ουµιλάου και µπλάου, 

(Νιγρ.), [µιλάου]. 
µνήσκου· ρ., παρ. έµνησκα, ο αόρ. σχηµ. από τα ρ. µένου, κάθουµι, κατοικώ, µένω 
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µόνιµα ή προσωρινά, τα βράδια µνήσκου σ’ Νιγρίτα, [µένου > έµνησκα > µνήσκου]. 
µνι, το· το αιδοίον της γυναίκας, [λατ. munus(=δώρο, χάρισµα, χαριτωµένο πράγµα) 

> βυζ.  µο0νος > υποκ. µουνίν > µουνί, Κ.Σ.]. 
µνιάφρα· επίρρ., µία φορά, αλλ. µνιάφρας, δες πρµ. 312, λ.γ. 32 και µιάφρα. 
µνοιάζου· {µνιά-}, ρ., έµνοιαζα, έµνοιασα, οµοιάζω, µνοιάζουµιστι = µοιάζουµε µε-
ταξύ µας, µνοιάζουντι αφνοί, δες πρµ. 62, ουσ. το µνοιάσ(ι)µου, [>µοιος > αρχ. 
&µοιάζω > µσν. µοιάζω]. 

µο· µόνο, θα φας µο ψουµί, δες πρµ. φρ. 96, [αρχ. µόνον > µόνο]. 
µοίρα, η· κοµµάτι από κρέας, έψησα µια µοίρα, υποκ. η µοιρούδα, [αρχ. µο�ρα (=µε-
ρίδιο)]. 

µοιράδ(ι), το· µερίδιο από κληρονοµιά ή άλλη διανοµή, δες µιράδ(ι), [αρχ. µο�ρα > 
µσν. µοιράδιν]. 

µοιράζου· ρ., µοίραζα, -ρασα, -ράσ(η)κα, µοιράζω, αραδιάζω τα φυτά του καπνού 
στο αυλάκι κατά την καπνοφυτεία· στα παιχν. της Νιγρ. κληρώνω µε λάχνισµα, 
διατάσσω σε σειρά, [αρχ. µοιρ/ > µσν. µοιράζω]. 

µοίρασµα· η ενέργεια του µοιράζου. 
µοιραστάς, ο· αυτός που αράδιαζε(µοίραζι) τα φυτά του καπνού στα αυλάκια κατά 
την καπνοφυτεία, υποκ. το µοιραστούδ(ι), [µοιράζου]. 

µόισουν· η λ. µόσουν στη Νιγρ., δες πρµ. φρ. 111. 
µόκους· λ. χωρίς δική της σηµ., που χρησιµοποιείται µαζί µε τη λ. παπαρόκους, δες 
πρµ. φρ. 108. 

µόλια, τα· µικρές πέτρες, που έµπαιναν µαζί µε λάσπη και γέµιζαν τον κενό χώρο α-
νάµεσα στα ξύλινα ζωνάρια των τοίχων, (Νιγρ.), στην Τερπνή η αντίστοιχη ερ-
γασία γινόταν µόνο µε λάσπη, **[ τουρ. mola(=παύση, χαλάρωση), δες και ελλ. 
µολάρω(=χαλαρώνω)]. 

µόλιαβους, -β(η), -βου· αργός, το αντίθετο της λ. σβέλτος, [1. **τουρ. mola(=χαλά-
ρωση, παύση, διάλειµµα) + -αβους, 2. (Π.Κ.) βουλ. moljavo(=οµιχλώδης καιρός)]. 

µόλιµα, το· µόλεµα, µόλυνση, [µουλεύου]. 
µόλιψα· µόλυνα, αόρ. του ρ. µουλεύου. 
µόλσιουν· για σηµ. δες σόλσιουν, [τουρ. mola(=µένω) + şu(=αυτός, εκείνος)]. 
µόλτσα, η· σκόρος, βότριδα, µτφ. αυτός που κάνει στα κρυφά τις δουλειές του, είνι 
µια µόλτσα φτος, να σι φλάξ(ει) Θιός, [βουλ. moltsa(=βότριδα)]. 

µόµιλου, το· έπιπλο, στολίδι του σπιτιού, κοροϊδευτικά ο άνθρωπος που θεωρείται 
άχρηστος, σι πάρουµι για µόµιλου, [ιταλ. mobilo]. 

µον· επίρρ., µόνο, µον θέλ’ να τρως να πίνεις, (Ν.Π.γ΄ τρ. 2.0), [αρχ. µόνον]. 
µονοκοντυλιές, οι· παιχν. για σχεδιάσµατα µε µονοκοντυλιές.  
µόνουν· επίρρ., µόνο, µόνουν ένας µας ήρτι, [αρχ. µόνον]. 
µόσκους, µόσχους, ο· η αρωµατική ουσία µόσχος, τα διάφορα αρωµατικά φυτά που 
χρησ. στα φαγητά, σέρνει κι µια µούλα χρυσή µι µόσχου φουρτουµένη, (Ν.Π.γ΄ τρ. 
362.2), [αρχ. µόσχος]. 

µόσουν· δες όσουν, δες πρµ.φρ. 110, στη Νιγρ. αλλ. µόισουν. 
µόστα· δες κίστα, [τουρ. mostra(=δοκιµάζω)]. 
µουβόρους, -ρ(η), -ρκου· αιµοβόρος, αλλ. µουβόρκους, -κ(η), -κου, µουβόρκου ζλά-
π(ι), [αρχ. α?µοβόρος]. 
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µούγκαβους, -β(η), -βου· αυτός που δε µιλά καθόλου, χωρίς να είναι όµως βουβός, 
δεν τουν παίρνου κείν’ τουν  µούγκαβου, [αρχ.  µουγιλάλος (µόγις  =  δυσκολία) > 
µτγν.  µογγ�ς > µουγγός + -αβους]. 

µουζαβιρεύου· ρ., µουζαβίριβα, -βίριψα, κάνω  µουζαβιριές, συκοφαντώ, διαβάλλω, 
[µουζαβίρς]. 

µουζαβιριά, η· η πράξη του µουζαβίρ(η). 
µουζαβίρ(η)ς, -ρου, -ρκου· µουζεβίρης, στρεψόδικος, σοφιστής, απατεώνας, διαβο-
λέας, νικατοσούρας, γω δεν είµι µουζαβίρς να κατηγουρώ, [τουρ. müzevir]. 

µουζµουλάου· ρ., για αρ. χρ. και σηµ. δες µουζµουλεύου. 
µουζµουλεύου· ρ., µουζµούλιβα, -λιψα, κάνω κάτι µε αργό ρυθµό, παιδεύοµαι χωρίς 
να είµαι αποτελεσµατικός, [µουζµούλ(η)ς]. 

µουζµούλ(η)ς, -λου, -λ(ι)κου· νωθρός, αργός, **[ τουρ. mızmız(=αργός)]. 
µουκαέτς, -τσου/-τσα, -τκου· αυτός  που  παίρνει  αποφάσεις,  που  δεν  παραµελεί, 
που δεν αναβάλλει συνεχώς, [τουρ. mukayyet(=επιµελής)]. 

µουκαϊτιά, η· {-τχιά}, απόφαση, θέλ(ει) µουκαϊτιά, όµους καλό είνι κι του κάτσ(ι)-
µου, [µουκαέτς + -ιά]. 

µούκου· επιφ., µόκο, σιωπή, κάνι µούκου, [ιταλ. moccio]. 
µούλα, η· θηλυκό µουλάρι, [µούλους]. 
µουλεύου· ρ., µόλιβα, µόλιψα, µουλέφκα, µολεύω, µολύνω, [µουλύνου, µε επίδραση 
του νοθεύω]. 

µουλόηµα, το· οµολόγηµα, [µουλουγάου]. 
µουλουγάου, -ώ· ρ., µουλουγούσα, µουλόγησα/µουλόγσα/µουλόησα, µολογώ, οµολο-
γώ, [αρχ. &µολογ/]. 

µούλους, ο· µουλάρι, θηλ. η µούλα, [λατ. mulus(=νόθος, υβρίδιο)]. 
µουλουχτός, -τιά{- τιά}, -τό· µουλωχτός, σιωπηλός, αµίλητος, ύπουλος, αυτός που 
µπλών(ει), [µουλώνου]. 

µουλόχα, η· κ. µολόχα, η αυτοφυής µολόχα µε µοβ λουλούδια, Malva sylvestris, το 
καλλωπιστικό φ. γεράνι, [αρχ. µολόχη]. 

µουλύβ(ι), το· µολύβι, το παιχν.-όργανο πατλάκ(ι), που γινόταν µε βολίδες από του-
φέκι, (Νιγρ.), [αρχ. µόλυβδος/µόλιβος]. 

µουλυβόπιτρα, η· µαλακή πέτρα µε µελανό χρώµα, µια µορφή χλωρίτη, από την 
οποία γίνονταν µπίλιες µε τρίψιµο πάνω σε σκληρή επιφάνεια, [µουλύβ(ι) + πέ-
τρα]. 

µουλύνου· ρ., µουλύνισκα/µόλυνα, µόλυνα, µουλύνθκα, µολύνω, δες µουλεύου, [αρχ. 
µολύνω]. 

µουλώνου· ρ., µούλουνα, µούλουξα, δε µιλώ, σιωπώ, µέλλ. θα µουλώξου, δες πρµ. 
82, αλλ. µπλώνου, [αρχ. µυλ/ > µυλλαίνω > µσν. µουλλώνω]. 

µουνά ζυγά· το γνωστό παιχν. «µονά ζυγά», το αρχ. +ρτιάζειν ή +ρτιαζµός ή πο-
σίνδα. 

µουνάλλαγους, -(η), -γου· χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης από άλλον, ήµαν µου-
νάλλαγους στου παγκάρ(ι) κι δεν έφκα καθόλου, [αρχ. µόνος + +λλάσσω]. 

µουναχούτσ(ι)κους, -κ(η), -κου· µοναχός, έφκαν τα πιδιά µ’ κι απόµνα µουναχού-
τσ(ι)κ(η), [αρχ. µοναχός]. 

µουνό- 1· µονο-, ως πρώτο συνθ. από τη λ. µονός, π.χ. µουνόδραχµου, [αρχ. µόνος > 
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µονός]. 
µουνό- 2· ως πρώτο συνθ. από τη λ. µουνί, π.χ. µουνόπανα, [µνι]. 
µουνόδραχµου, το· το κέρµα της µιας δραχµής, [µουνό-1 + αρχ. δραχµή]. 
µουνόκιρα, τα· διάφορα αντικείµενα από ξύλο, πέτρα, κόκαλα, ακόµα και κοχύλια, 
που τα χρησιµοποιούσαν, για να διαπιστώσουν αν υπήρχε µάτιασµα και στη συνέ-
χεια να το γιατρέψουν, **[ αρχ. µονόκερως, µυθικό ζώο µε θαυµατουργές ιδιότη-
τες]. 

µουνόπανα, τα· πανιά που χρησιµοποιούσαν παλιότερα οι γυναίκες, όπως σήµερα 
τις σερβιέτες, [µουνό- 2 + πανί(δες πάνα)]. 

µουνόρχιδους, o· µονόρχιδος, αυτός που πάσχει από κρυψορχία, [αρχ. 2ρχις > µτγν. 
µόνορχις]. 

µουνουµνίτ(ι)κα αδέρφια· τα δίδυµα αδέρφια, τα αδέρφια που γεννήθηκαν στον 
ίδιο µήνα, όµως σε διαφορετικά χρόνια· η µαµή τα χώριζε, φωνάζοντας, «χουρίζου 
τα µουνουµνίτ(ι)κα και τα µουνουφιγγαρίτκα», δες χώρζµα, [µουνου- + µήνας > µο-
νοµηνίτικα > µουνουµνίτ(ι)κα]. 

µουνουφιγγαρίτ(ι)κα αδέρφια· τα δίδυµα αδέρφια, τα αδέρφια που γεννήθηκαν  
στη διάρκεια του ίδιου σεληνιακού µήνα, όµως σε διαφορετικά χρόνια, δες µου-
νουµνιτ(ι)κα, [µουνου- + φεγγάρι]. 

Μουνούχ(ι), το· το παλιό όν. του χωριού Μαυροθάλασσα, [Μ.Τ. Monuxi, **αρχ. 
ε@νο0χος > µουνο0χος]. 

µουνόχειρους, -ρ(η), -ρου· µονοχέρης, αλλ. κλόχειρους, [µουνό- 1 + αρχ. χείρ]. 
µουντζούρς, -ρου, -ρκου· µουντζούρης, αυτός που είναι πάντα λερωµένος από τη 
δουλειά του· παιχνίδι τράπουλας µε ποινή το µουντζούρωµα, αλλ. παπάς, δες και 
π.,  [1. µούζα(=µαυρίλα) > µσν. µούντζα + κατ. –ούρα > µουντζούρα. 2. αρχ. 
µυνδ�ς > µσν. µουντ�ς > *µούντα > µούντζα > µουντζούρα]. 

µουντός, -ιά, -ό· η κ. σηµ., αυτός που δεν εκδηλώνεται, που είναι κλειστός τύπος, 
[αρχ. µύω(=είµαι κλειστός) > αρχ. µυδν�ς > µσν. µουντός]. 

µουργαρίζου· µουρουγαρίζου. 
µουργαρώ· ρ., δες µουρουγαρώ. 
µούργκας, ο· ζώο µε σκούρο χρώµα, δες µούργκους. 
µούργκους, ο· µούργος, σκυλί µε σκοτεινό χρώµα, αλλ. ο µούργκας, [αρχ. +µόργη 

> µούργα > µσν. µο0ργος]. 
µουρλός, -λιά, -λό· µουρλός, τρελός, ανισόρροπος, [αρχ. µωρ�ς  + µσν.  λωλ�ς  (< 
αρχ. 3λωλ�ς) > µουρλός]. 

µουρµόρια, τα· τα νεκροταφεία των Τούρκων δίπλα στην Τερπνή, **[ συµφ. των λ. 
αρχ. µάρµαρον + µσν. µνηµόρια(< λατ. memoria =µνήµη)]. 

µουρµουρίζου· ρ., µουρµούρζα, µουρµούριξα/µουρµούρσα, µουρµουρίζω, [αρχ. µορ-
µυρίζω]. 

Μουρµπικιώτς, -τσα· ο καταγόµενος από το Αµούρµπικ. 
µουρνόλαδου, το· µουρουνέλαιο, [λατ. morrhua > µουρούνα(ψάρι) + αρχ. =λαιον]. 
µουρνταρεύου· ρ., µουρντάριβα, µουρντάριψα, µουρνταρέφκα, βρoµίζω, συµπεριφέ-
ροµαι όπως ο µουρντάρ(η)ς. 

µουρντάρ(η)ς, ο· άνθρωπος βρoµιάρης, ρυπαρός, αυτός που ρέπει σε ανήθικες πρά-
ξεις, [1. τουρ. murdar, 2. λατ. merda (=περιττώµατα), 3. αρχ. +µόργη > µούργα]. 
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µουρνταριά, η· βρoµιά, λέρωµα, [µουρντάρ(η)ς]. 
µουρνταρλίκ(ι), το· η συµεριφορά του µουρντάρ(η), [µουρντάρ(η)ς + -λίκ(ι)]. 
µουρου-· µαυρου-, δες µουρουγαρίζου, µουρουγαρώ. 
µουρουγαρίζου· ρ., µουρουγάρζα, µουρουγάρσα, µουρουγαρίσκα, σιγοκαίω το φούρ-
νο, ώστε ο θόλος του να µαυρίζει από τον καπνό και να αργεί η προετοιµασία του 
για το φούρνισµα, µτφ. κάνω µε αργό ρυθµό µια δουλειά· µουρουγαρίζου του 
φούρνου, για να γέν(ει) του ψουµί = καίω σιγά σιγά τον φούρνο για να προλάβει να 
ολοκληρωθεί το φούσκωµα του ψωµιού, **[ µαυρου- + αρχ. γάρος + -ίζω > (µαυ-
ρουγαρίζου) > µουρουγαρίζου]. 

µουρουγαρώ· ρ., παρ. µουρουγαρούσα, για αόρ. και σηµ. δες µουρουγαρίζου, αλλ. 
µουργαρώ, **[ µαυρου- + αρχ. γάρος > (µαυρουγαρώ) > µουρουγαρώ]. 

µουρτσινιάζου· ρ., µουρτσίνιαζα, µουρτίνιασα, συνοφρυώνοµαι, µουτρώνω, κάνω 
πως θυµώνω, ψευτοθυµώνω, µη µουρτσινιά(ει)ζς δε  µι ξιγιλνάς, [τουρ. murç(=εξα-
πατώ) + τσινώ(δες τζινάου)]. 

µουρτσουκλαίου· ρ., µουρτσόκλιγα, µουρτσόκλαψα, ψευτοκλαίω, τι µουρτσουκλαίς 
µαρή; [τουρ. murç(=εξαπατώ) + αρχ. κλαίω]. 

µουρφουνιός, -νιά· όµορφο αγόρι, κορίτσι, [αρχ. εBοµρφος + αρχ. νέος > όµορφος 
+ νιος, νια]. 

µουσιώ, το· προσων. κοριτσιού, πονηρό κορίτσι, κ. µουσίτσα, [ιταλ. muso ( > µου-
σίτσα)]. 

µουσκου-· µοσχο-, δες αλλ. µουσχου-. 
µουσκουβουλάου, -ώ· ρ., µουσκουβουλούσα, µουσκουβόλτσα, µοσχοβολώ, ουσ. η 
µουσκουβουλιά, το µουσκουβόλ(η)µα, [µουσκου- + -βουλάου]. 

µουσκουπούλ(η)µα, το· µοσχοπούληµα, [µουσκου- + αρχ. πώληµα]. 
µουσλούκ(ι), το· κρουνός, κάνουλα, βρύση, (προσφ.), [τουρ. musluk]. 
µουσούνγκα, η· ο µορφασµός, φτος έκανι µουσούνγκις, [βεν. musona + κατ. -κα, δες 
και µούτσουνα]. 

µουστιρής, ο· µουστερής, αγοραστής, να µουστιρής για του χουράφ(ι), [τουρ. müşte-
ri]. 

µουστίχα, η· µαστίχα, [µτγν. µαστίχη]. 
µουστόπτα,η· η µασταγούλα, Νιγρ., [µσν. µο0στος + πίτα]. 
µουσχάθκα, τα· ποικιλία αρωµατικών σταφυλιών, τοπων. Νιγρίτας, [αρχ. µόσχος 

(δες µουσχου-) + -θκους]. 
µουσχου-· µοσχο-, ως πρώτο συνθ. δίνει τη σηµ. της ευωδίας αλλά και της ευχαρί-
στησης, δες µουσχουτρώου, αλλ. µουσκου-, [αρχ. µόσχος(= αρωµατική ουσία που 
παράγεται από αδένες, ιδιαίτερα του µόσχου)]. 

µουσχουκλάδ(ι), το· είδος δασικού δ. µε εύοσµα µοβ λουλούδια, [µουσχου- + κλα-
δί]. 

µουσχουστάφλου, το· µοσχοστάφυλο, [µουσχου- + σταφύλ(ι)]. 
µουσχουτρώου· ρ., για α.χ. δες τρώου,  τρώγω µε ευχαρίστηση, θελ(ει)ς δε θέλ(ει)ς 
θα του µουσχουφάς, [µουσχου- + τρώου].  

µουσχουτιά, η· {-τιά}, το δ. µοσχοϊτιά, Eleagnus angustifolius, οι καρποί της είναι 
τα τσίντσ(ι)φα, αλλ. η µουσχουιτιά {- τιά}, στη Νιγρ. η τσιντσ(ι)φιά, [µουσχου- + 
ουτιά]. 
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µούτλα, τα· ο κενός χώρος ανάµεσα στους τοίχους του σπιτιού και στη στέγη, γενι-
κά ο χώρος ανάµεσα στο ταβάνι και στα κεραµίδια, κρύφκι Γιώργης στα µούτλα, 
[τουρ. mutlak(=άκρος, ακραίος)]. 

µουτόρ(ι), το· µοτόρι, µοτέρ, µηχανή άντλησης νερού, [γαλλ. moteur, αγγλ. motor]. 
µούτρου, το· µούτρο, πρόσωπο, µτφ. άνθρωπος ανήθικος, [ιταλ. mutria]. 
µούτσιανους, -ν(η), -νου· πολύ µικρός, ως ουδέτερο ουσ. το βρέφος, δες και µυ-
ξιάρκου, [µούτσιους]. 

µούτσιους, ο· µυξιάρης, παρακατιανός, ασήµαντος, εµ τώρα, κι του µούτσιου καφέ, 
δες πρµ. 174, [ιταλ. moccio(=µύξα)]. 

µούτσκα, η· µουσούδα, ρύγχος, πρόσωπο, βάζ(ει) τ’ µούτσκα τ’ όπου λάχ(ει), δες 
πρµ. 344, ** [µούτσ(ουνα) + -κα]. 

µουτσκώνου· ρ., µούτσκουνα, µούτσκουσα, τρώγω λαίµαργα, [µούτσκα]. 
µούτσκουµα, το· το φά(ι), η ενέργεια του τρώγω, του µουτσκώνου, [µούτσκα]. 
µούτσουνα, τα· τα µάγουλα, νίψι τα µούτσουνα σ’ , στη Νιγρ. τα µούτσνα και οι 
µούτνις, [βεν. musona > µσν. µουτσούνα(=πρόσωπο)]. 

µουχαµπέτ(ι), το· συζήτηση, κουβέντα, στον πληθ. τα µουχαµπέτια{- τχια} = ιστο-
ρίες, διηγήσεις, κουβέντες χωρίς ιδιαίτερη σηµασία, άφσι τα µουχαµπέτια κι λέι, 
[τουρ. muhabbet < (Π.Κ.) αραβ. muhhabet(=φιλική συµπεριφορά)]. 

µουχαµπιτεύου· ρ., µουχαµπέτιβα, -ψα, λέγω µουχαµπέτια, κάνω µουχαµπέτ(ι), αλλ. 
µουχαµπιτίζου, [µουχαµπέτ(ι) + κ. κατ. -εύω]. 

µουχαµπιτίγκους, ο· µεγεθ. της λ. µουχαµπέτ(ι), καλό και µακράς διάρκειας µουχα-
µπέτ(ι), [µουχαµπέτ(ι) + -ίγκους]. 

µουχαµπιτίζου· ρ., για αρ. χρ. και για σηµ. δες µουχαµπιτεύου. 
µουχαµπιτσής, -τσού, -τσίθκου· αυτός που ξέρει και λέει καλά µουχαµπέτια, [µου-
χαµπέτ(ι) + -τσής]. 

µουχάν(ι), το· µηχανισµός για το φύσηµα αέρα στο καµίνι των σιδεράδων και των 
καροποιών, φυσερό, [τουρ. muhan]. 

µούχλα, η· µτφ. ο αργοκίνητος, επ. µουχλιάρς, -ρου, -ρκου, [αρχ. &µίχλη > µτγν. 
&µίχλα > µσν. (C)µούχλα]. 

µουχρίτσα, η· είδος αγριόχορτου, Echinocloa crus-galli, [αρχ. µόρυχος(=αµυδρός) 
> µουχρός]. 

µούχτιρου, το· µοχθηρός, τεµπέλης, ’π’ τι κείν’ του µούχτιρου τι καρτιράς; [αρχ. µο-
χθηρός]. 

µπ’ · που, πως, δε σ’ είπα µπ’ δε θα ρτω; τι φουνά(ει)ζς; [π’, και π > µπ, δες µπήδµα]. 
µπα! επιφ. έκπληξης, άρνησης, απορίας, αδιαφορίας, µπα! πώς γίνκι φτο; [αρχ. β(, 
δες και ούµπα]. 

µπαγαµπόντς, -τσα· βαγαπόντης, απατεώνας, κατεργάρης, [ιταλ. vagabondo]. 
µπαγαµπουντιά, η· {-ντγιά}, η συµπεριφορά του µπαγαπόντ(η). 
µπάγκα-µπούγκα· λ. για τους ήχους από την κρούση διάφορων αντικειµένων, 

[ηχοπ. λ.]. 
µπαγκίρα, η· παλιό χάλκινο νόµισµα, αλλ. η µπαγκ(ι΄)ρα, [τουρ. magır(=χάλκινο 
νόµισµα), **µπακίρ(ι)]. 

µπάγκους, ο· πάγγος, πρόχειρο τραπέζι, [ιταλ. banco]. 
µπαζβάνς, ο· φύλακας, πληθ. µπαζβάδις, Γκιώρκας ήταν µπαζβάνς, (ο Γκιώρκας, δες 
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δηµ. τρ. 7, δεν ήταν διορισµένος ως φύλακας, κατά την παράδοση όµως ήταν κάτι 
σαν προστάτης των φτωχών), [τουρ. pazuvent(= περιβραχιόνιο), πιθανώς από κά-
ποιο διακριτικό γνώρισµα που είχαν οι επίσηµοι φύλακες]. 

µπαζντραβίκα, η· στη Νιγρ. µαζντραβίκα, πληθ. µπαζντραβίκις, διάφορες παθήσεις 
του δέρµατος που εκδηλώνονταν µε µικρά εξογκώµατα, τα οποία έµοιαζαν µε 
κρεατοελιές και θεραπεύονταν µε  κάψιµο ή µε κόψιµο, ακροχορδώνες, [1. ** 
τουρ. bastırmak(=κόβω, κατακλύζω, και άλλες πολλές σηµ. που έχουν σχέση µε 
την εµφάνιση και τη θεραπεία της), 2. Π.Κ. σλ. bradavika(=ακροχορδώνας)]. 

µπαϊά· επίρρ., πολύ, αρκετά, µπαϊά καπνό µάς απόµνι, **[ τουρ. bay(=πλούσιος)]. 
µπαϊάτκους, -κ(η), -κου· µπαγιάτικος, όχι φρέσκος, [τουρ. bayat]. 
µπαϊλντάου, -ώ· ρ., µπαϊλντούσα, µπαΐλτσα, κουράζοµαι πολύ, καταρρέω από κού-
ραση ή από πείνα, λιποθυµώ, [τουρ. ρ. bayılmak >αόρ. bayıldım]. 

µπαΐλντζµα, το· το αποτέλεσµα του µπαϊλντάου, αλλ. µπαϊλντσµάδα/µπαϊλτσµάδα. 
µπαϊρακούδ(ι), το· το φ. ερίγερο, Erigeron canadensis L., ψηλό γύρω στο 1.5 µ., µε 
άνθος στην κορυφή σαν φούντα, αλλ. το καβακούδ(ι), [τουρ. bayrak + -ούδ(ι)].  

µπαΐρ(ι), το· βουνό, λόφος, γενικά η ορεινή περιοχή της Τερπνής και της Νιγρίτας, 
τα µπαΐρια είνι για καπνό, δες πρµ. 217, 389 και αίν. 35, [τουρ. bayir]. 

µπαϊρίσιους, -σια, -σιου· {-σιους}, βουνίσιος, [µπαΐρ(ι) + -ίσιους]. 
µπακάλ(ι)κου, το· µπακάλικο, παντοπωλείο, [µπακάλτς + -κου]. 
µπακαλούµ· ας δούµε, [τουρ. bakmak(=βλέπω) > bakalım(=ωραία, να δούµε)]. 
µπακάλτς, ο· µπακάλης, παντοπώλης, [τουρ. bakkal]. 
µπακιράδα, η· η γανάδα, [µπακίρ(ι)]. 
µπακίρ(ι), το· χαλκός, χάλκινο σκεύος του σπιτιού, πληθ. τα µπακίρια = όλα τα χάλ-
κινα σκεύη του σπιτιού, [τουρ. bakır]. 

µπακίρκους, -κ(η), -κου· µπακιρένιος, [µπακίρ(ι) + -κους]. 
µπακλαβάς, ο· το γνωστό γλυκό, παραλλαγή του παιχν. αργαλειός 3, (Νιγρ.), [τουρ. 

baklava < (Π.Κ.) αραβ. baklawa < bakla(=φασόλι)]. 
µπακράτσ(ι), το· παλιότερα είδος χύτρας από µπακίρ(ι), µε χερούλι για κράτηµα ή 
κρέµασµα, αργότερα απλό σκεύος αλουµινένιο ή εµαγιέ µε χερούλι, αλλ. το µπρα-
κάτσ(ι), µτφ. το µεγάλο κεφάλι· η µπακράτσου = η γυναίκα που έχει µεγάλα βυζιά, 
στη Νιγρ. η χοντροκέφαλη, [τουρ. bakraç(=αντλητής)]. 

µπάλα, η· το ποδόσφαιρο µε πάνινη ή τρίχινη τόπκα στην αρχή, µε ένα µεγάλο λα-
στιχένιο τόπι στη συνέχεια, και τέλος µε µπάλα όπως οι σηµερινές, [ιταλ. balla]. 

µπαλαµάς, ο· είδος καπέλου, δες µπαναµάς. 
µπαλάσου, η· χαζή, (Νιγρ.), [ ; ].  
µπάλιου, το· λ. για χαρακτηρισµό πρόβατου, το µαύρο πρόβατο µε άσπρη βούλα 
στο πίσω µέρος του κεφαλιού, [αρωµ. baliŭ, αλβ. balio, απίθανο να προέρχεται 
από αρχ. βαλιός, (Λ.Αν.)]. 

µπαλντίζια, η· η κουνιάδα, [τουρ. baldız]. 
µπάλτζο, το· πρόβατο µε παρδαλό κεφάλι, το θηλ. µπάλτζα, **[ µπάρτζου, µε ρ > λ]. 
µπαµπαήτς, ο· άντρας ρωµαλέος, γεροφτιαγµένος, δυνατός, [τουρ. babayiğit(=παλι-
κάρι, λεβέντης)]. 

µπαµπαλάρ(ι), το· µεγάλο, ιχί µπαµπαλάρ(ι) πράµα! **[ τουρ. baba (=όγκος) + âlâ 
(=εξαιρετικός) + ـάρ(ι)]. 
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µπαµπαλής, -λού· ο χοντρός, ο ογκώδης, [τουρ. baba(=όγκος) + -λης]. 
µπαµπαλιάζου· ρ., µπαµπάλιαζα, -σα, λέγεται για τις µάλλινες κλωστές, όταν ξεφτί-
ζουν και δηµιουργούν στην επιφάνεια των πλεκτών µικρούς κόµπους, µπαµπάλια-
σι του κουλόβιου µ’ , [µπάµπαλου]. 

µπαµπαλίδ(ι), το· µικρό µπάµπαλου. 
µπαµπαλίζου· ρ., µπαµπάλτζα, µπαµπάλτσα, λέω ανοησίες, λέω άχρηστες κουβέ-
ντες, [µπάµπαλου]. 

µπαµπάλιους, -λια, -λιου· {-λι-ους}, παµπάλαιος, [αρχ. παµπάλαιος]. 
µπάµπαλου, το· µπάµπαλο, σκουπιδάκι, µικρό κοµµάτι από άχυρο, χαρτί, κλωστή 
κλπ., πήγι ένα µπάµπαλου στου µάτι µ’ , υποκ. µπαµπαλούδ(ι), [αρχ. παµπάλαιον > 
…> µπάµπαλο]. 

µπαµπαλουµένους, -ν(η), -νου· ντυµένος µε πολλά ρούχα, τυλιγµένος από πάνω 
µέχρι κάτω, **[ µπαµπαρώνου > µπαµπαρουµένους, και ρ > λ ]. 

µπαµπαντάν· δες αναντάν µπαµπαντάν. 
µπαµπαράς, ο· αυτός που έχει φουσκωµένη την κοιλιά του, ο χορτάτος, αλλ. µπα-
µπαρώστ(ι)κους, [τουρ. baba(=όγκος) + -ρας]. 

µπαµπαρώνου· ρ., µπαµπάρουνα, -ρουσα, -ρώθκα, φουσκώνω την κοιλιά µου από 
το πολύ φαΐ, τυλίγοµαι µε πολλά ρούχα, έτσ(ι) που µπαµπαρώθκι πού να 
κρυγιώσ(ει), [µπαµπαράς]. 

µπαµπατζίκους, ο·  ειρων. ο µπαµπάς, ο πατέρας, [τουρ. baba > µπαµπάς + -τζί-
κους]. 

µπαµπάτσ(ι)κους, -κ(η), -κου· ρωµαλέος, εύρωστος, γενικά ο µεγάλος σε διαστά-
σεις, ένα µπαµπάτσ(ι)κου στρέµµα, ένα µπαµπάτσ(ι)κου γαδούρ(ι), [τουρ. babaç 
(=εύρωστος) + -κους]. 

µπαµπιστάνους, -να· προτεστάντης, πληθ. οι µπαµπιστανοί, επ. µπαµπιστάνκους, 
-κ(η), -κου, [ιταλ. papista > παπιστής + κ. κατ. -άνος, και π >µπ)]. 

µπαµπόγιρους, ο· υβρ. ο νέος που φαίνεται σαν γέρος, (Νιγρ.), [µπάµπου + γέρος(< 
αρχ. γέρων)]. 

µπαµπόγρια, η· {-ια}, υβριστικός χαρακτηρισµός γριάς γυναίκας, [µπάµπου + γρια]. 
µπάµπου, η· η γριά µαµή της παλιότερης εποχής, γενικώς η γριά, όχι όµως η γιαγιά 
από τα εγγόνια της· στα παραµύθια λεγόταν και µανάκα, [σλ. baba > babo]. 

µπαµπούδα, η· υποκ. της λ. µπάµπου, η ασθένεια ιλαρά, [µπάµπου + -ούδα]. 
µπαµπουρόκα, η· το φ. αγριοτριανταφυλλιά, Rosa canina, και ο καρπός της, [µπά-
µπου + µσν. ρόκα(< ιταλ. rocca)]. 

µπαµπριάσκου, η· η κοντή και χοντρή γυναίκα, για παιδί υποκ. το µπαµπριασκού-
δ(ι), **[ πιθανώς από τουρ. böbrek(=νεφρό), από τη σχέση ύψους και πάχους]. 

µπαναµάς, ο· είδος πάνινου καπέλου, αλλ. µπαλαµάς, [Παναµάς]. 
µπαντάκ(ι), το· αλλ. το µπατάκ(ι). 
µπαντακίλα, η· αλλ. η µπατακίλα. 
µπαντακώνου· ρ., µπαντάκουνα, -κουσα, για σηµ. δες µπατακώνου. 
µπανταξής, ο· δες µπαταξής. 
µπαντίνα, η· έδαφος που είναι βαθούλωµα και κρατά νερό, ’πού κείν(η) τ’ µπαντίνα 
µην καρτιράς προυκουπή, **[ αρχ. �µβαίνω > �µβατή(=λουτήρας), από όπου 
πιθανώς το τουρ. bandirmak(=µουσκεύω)]. 



ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Μ 

 213

µπαντνιά, η· µέρος που είναι µπαντίνα, τοπων. Νιγρίτας, [µπαντίνα (> µπαντινιά) >  
µπαντνιά]. 

µπαντνιάρ(η)ς, ο· χαρακτηρισµός κοντόχοντρου ανθρώπου, (προσφ.), [µπαντίνα > 
µπαντνιά + -ρ(η)ς]. 

µπαντούσκα, η· είδος χορού, κ. µπαϊντούσκα, [ρωσ. λ.]. 
µπαξές, ο· αλλ. ο µπαχτσές, υποκ. το µπαξιούδ(ι), [µπαχτσές, µε -χτσ- > -κτσ- > -ξ-]. 
µπαξιβάνους, ο· ο µπαχτσιβάνους, αλλ. µπαξιβαντζής/ µπαξιβάντς, [µπαχτσιβάνους, 
δες και µπαξές]. 

µπαξιβαντζής, ο· ο µπαξιβάνους, [µπαξιβάνους + -τζής]. 
µπαξιλίκ(ι), το· το µπαχτσιλίκ(ι), αλλ. το φυτώριου, [µπαξές + -λίκ(ι)]. 
µπαξίσ(ι), το· 1. δώρο, φιλοδώρηµα, πληθ. µπαξίσια = δώρα του γάµου, αλλ. µπαχ-
τσίσ(ι). 2. παιχν. ολιγοµελούς οµάδας που συνδυάζει τύχη και ικανότητες· παίζε-
ται µε το ρίξιµο νοµισµάτων προς µια γραµµή-στόχο, για τη σειρά προτεραιότητας 
και µε το στρίψ(ι)µου των νοµισµάτων· παρόµοιο παιχν. ήταν το πλακουτό, στη 
Νιγρ. ήταν η ιξουρία· παρόµοιο παιχν. µε διαγωνισµό στις εύστοχες βολές ήταν 
και η αρχ. �φετίνδα, δες και π.,  [τουρ. bahsis]. 

µπάρα, η· µικρή λακουβίτσα γεµάτη από νερό της βροχής ή τρεχούµενο, τοπων. 
Τερπνής, έβριξι κι γιόµουσι µπάρις, [1.**τουρ. baran(=βροχή, βρέχω), 2. σλ. bara]. 

µπαράζ(ι), το· επιτίµηση, κατσάδα, καταιγισµός, [γαλλ. barrage]. 
µπάρα-µπούρα· άσκοπο κουβεντολόι, ούλου µπάρα-µπούρα είστι, πιάστι κι τ’ βιλό-
να, [ηχοπ. λ.]. 

µπαριάκα, η· {-ιά-}, µεγάλη µπάρα, [µπάρα + -ιάκα(-ιάκους)]. 
µπαριάµ(ι), το· {-ργιά-}, µπαϊράµι, δες πρµ. 209, [τουρ. bayram, (µετάθεση του y)]. 
Μπαριαχτάρ(ι), το· {-ργια-}, το παλιό όν. του χωριού Φλάµπουρο, [Μ.Τ. Bajraktar, 
τουρ. bayrak(=σηµαία, φλάµπουρο)]. 

Μπαριαχταρνός, -νιά, -νό· {-ργια-}, ο καταγοµένος από το Μπαριαχτάρ(ι). 
µπάριµ· επίρρ. που χρησ. για να δηλώσει συγκατάβαση, µπάρε µου, τουλάχιστο, σε 
παρακαλώ, επιτέλους, µπάριµ ας είνι κι έτσ(ι), [τουρ. bari(=τουλάχιστον) + τουρ. 
κατ. -m/-im, αντίστοιχη της ελλ. προσ. αντ. µου µετά από φωνήεν]. 

µπάρµπας, ο· ο µπάρµπας, πληθ. οι µπαρµπάδις, οι µπαρµπάδ(οι), [λατ. barba(=γε-
νειάδα)]. 

µπαρµπαδούδ(ι), το· µικρό παιδί ντυµένο σαν µεγάλος, και το µπαρµπούδ(ι), 
[µπάρµπας + πιδούδ(ι)]. 

µπαρµπέρκου, το· κουρείο, [ιταλ. barbiere]. 
µπαρµπιρίζου· ρ., -µπέρζα, -µπέρσα, µπιρίσ(η)κα, κουρεύω, µτχ. µπαρµπιρζµένους, 
µπαρµπέρη µπαρµπιρέψου την αυτήν την νυφουπούλα, το ’να φουρά ξανθά µαλλιά 
κι τ’ άλλου µπαρµπιρζµένου, δες Ν.Π.γ΄ τρ. 404.2 και 427.4, [ιταλ. barbiere]. 

µπαρντάκ(ι), το· σταµνί µικρότερο από τη σταµνούδα, µε ένα χερούλι, δες δηµ. τρ. 
4, υποκ. το µπαρντακούδ(ι), [τουρ. bardak]. 

µπαρντάκια, τα· ποικιλία δαµάσκηνων, που ο καρπός τους έχει σχήµα καµπανού-
λας, αλλ. αλαΐ/αλί µπαρνταΐ, δες και µπαρντάκ(ι). 

µπαρντακουβούλουµα, το· το βούλωµα στο µπαρντάκ(ι), ειρων. ο κοντόχοντρος, 
[µπαρντάκ(ι) + βούλωµα (< µσν. βουλλώνω < µσν. βούλλα < λατ. bulla)]. 

µπαρούδα, η· µικρή µπάρα. 
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µπαρτζαχείλας, -λου, -λκου· αυτός που έχει πολύ χοντρά χείλη, [1. **τουρ. bariz 
(=εναργής) + αχείλας. 2. (Π.Κ.) βλαχ. budza + χείλη > µπουτζαχείλας > µπατζα-
χείλας, και ανάπτυξη του ρ.]. 

µπαρτζίκ(ι), το· ένα µεγάλο κοµµάτι ξύλου στο σύστηµα των µπροστινών τροχών 
του κάρου, που ήταν τοποθετηµένο πάνω από το αντίστοιχο κουντάκ(ι) και πάνω 
του ήταν προσαρµοσµένος ο µύλους ή η πυρουστιά, **[ τουρ. barçak (=προφυλα-
κτήρας πάνω στη λαβή του ξίφους)]. 

µπάρτζου, το· χαρακτηρισµός πρόβατου µε κεφάλι κοκκινωπό και σκούρες ρίγες 
στην περιοχή των µατιών, (Νιγρ.), [βαλκ. λ., αρωµ./κουτσ. bardzu, ρουµ. barz, 
αλβ. barth, βουλ. barz, bardz(=σταχτής), ουκρ. barziu, (Π.Κ.)]. 

µπάσ(ι), το· κορυφαίος, ο περισσότερο δυνατός, η κορυφαία κατηγορία πάλης στα 
πανηγύρια, µπάσ(ι) µισηµέρ(ι) = καταµεσήµερο, βγήκι στου µπάσ(ι) = βγήκε να 
παλαίψει στην υψηλότερη κατηγορία, [τουρ. baş(=κορυφή)]. 

µπασιάκια, τα· τα στάχυα του σιταριού στην αρχή του σχηµατισµού τους, τα στιά-
ρια έβγαλαν µπασιάκια, [τουρ. başak(=στάχυ)]. 

µπασιαρντώ· ρ., µπασιαρντούσα, µπασιάρτσα, πετυχαίνω, χρησ. κυρίως µε ειρων. 
σηµ. ως αποτυχαίνω, π.χ. τα µπασιάρτσαµι = αποτύχαµε, [τουρ. başarmak (=επι-
τυγχάνω)]. 

µπασί µπουζούκ(ι)· φρ. που φανερώνει ανυπαρξία ελέγχου, πλήρη ακαταστασία, 
κατάσταση όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, µέσα είµιστι µπασί-µπουζούκ(ι) = 
µέσα είµαστε άνω κάτω, [τουρ. basıbozuk(=Τούρκος άτακτος στρατιώτης)]. 

µπάσ(ι) ουντάς, ο· το καλό δωµάτιο του σπιτιού, η υποδοχή, [µπάσ(ι) + ουντάς]. 
µπάσ(ι) παρµάκ(ι), το· το µεγάλο δάχτυλο, ο αντίχειρας, αλλ. χουντρό δάχλου, 

[µπάσ(ι) + παρµάκ(ι)]. 
µπασκί, το· εργαλείο για το φύτεµα του καπνού, σε σχήµα ορθής γωνίας και µε µε-
ταλλική µύτη από τη µια πλευρά, δες και φυτιφτήρα, [τουρ. baskı(=πιεστήριο)]. 

µπασκιτζής, ο· εργάτης στην καπνοφυτεία που δούλευε µε το µπασκί, [µπασκί + 
-τζής]. 

µπασκώνου· ρ.,  µπάσκουνα, µπάσκουσα, φυτεύω ρίζες καπνού µε το µπασκί στη 
φυτεία, ουσ. το µπάσκουµα, [µπασκί]. 

µπασµάς 1, ο· πληθ. οι µπασµάδις = τα πάνινα δώρα, προσόψια, υφάσµατα κλπ., 
που δίνονταν στα πανηγύρια για την πάλη στις χαµηλές κατηγορίες, [τουρ. basma 
(=πάτηµα, στάµπωµα, εµπριµέ, είδος υφάσµατος)]. 

µπασµάς 2, ο· ποικιλία καπνού που καλλιεργείται στην Τερπνή και τη Νιγρίτα, ** 
[basmak(=πιέζω, πατώ) > basma(=πάτηµα), από το γεγονός ότι τα φύλλα έµπαιναν 
το ένα πάνω στο άλλο, και στο µάζεµα και στο παστάλιασµα]. 

µπασµασίρντιλι, το· ποικιλία καπνού µε φύλλα πιο στενόµακρα από την ποικιλία 
µπασµά, [µπασµας 2 + τουρ. ser(= κεφαλή, κορυφή) + dilim(= φέτα), επειδή η ποι-
κιλία στο παστάλιασµα έδινε φέτες πολύ καλές στην εµφάνιση]. 

µπαστούν(ι), το· µπαστούνι, η  µακρόστενη φραντζόλα από το αγοραστό ψωµί·λε-
γόταν και ο γύρους από φέτες του καπνού στο παστάλιασµα, [βεν. bastun > µσν. 
µπαστούνι(ν)]. 

µπατάκ(ι), το· τέλµα, έλος, πηχτή λάσπη, µτφ. ο κακοπληρωτής, αλλ. το µπαντάκ(ι), 
[τουρ.  batak(=βούρκος, τέλµα)]. 
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µπατακίλα, η· η µυρωδιά από µπατάκ(ι), µπατακίλις µυρίζ(ει) του νιρό τ’ς βάλτας, 
αλλ. η µπαντακίλα, [µπατάκ(ι) + -ίλα]. 

µπατακώνου· ρ., µπατάκουνα, -κουσα, βουλιάζω στη λάσπη, βουλιάζω σε µπατά-
κ(ι), µτφ. χρεώνοµαι, αλλ. µπαντακώνου, [µπατάκ(ι)  + ρ., κατ. -ώνω]. 

µπατάλ(η)ς, -λου, -λ(ι)κου· χοντρός, άχαρος, άκοµψος· για γυναίκα αυτή που έχασε 
τη φρεσκάδα της, που έφαγε τα ψωµιά της, αλλ. µπατάλ(ι)κους, -κ(η), -κου, [τουρ. 
battal(=µεγάλος και άχαρος)]. 

µπατάλ(ι), το· είδος κουδουνιού διαφόρων µεγεθών, σε σχήµα περίπου σφαιρικό 
και φαρδύ άνοιγµα στο κάτω µέρος, που το κρεµούσαν στα γίδια, [µπατάλ(η)ς]. 

µπαταλιάζου· ρ., µπατάλιαζα, -λιασα, γίνοµαι µπατάλ(η)ς. 
µπαταξής, -ξού, -ξίθκου· κακοπληρωτής, αυτός που δεν πληρώνει τα χρέη του, 
αλλ. ο µπανταξής, [µπατάκ(ι)]. 

µπατζιάκ(ι), το· µπατζάκι, ποδονάρι, σκέλος παντελονιού, δες πρµ. φρ. 192, [τουρ. 
bacak(=πόδι)]. 

µπατζιανάκς, -νάξα· µπατζανάκης, [τουρ. bacanak]. 
µπατίκ(ι), το· χωράφι που έχει βύθισµα, που είναι σαν λεκάνη, [αρχ. �µβαίνω(=εισ-
έρχοµαι) > βυζ. �µβατή(=λουτήρας)]. 

µπατίκια, τα· ποικιλία σταφυλιών µε πολύ γλυκό καρπό, µε µια µικρή λακούβα στο 
κάτω µέρος της ρόγας, [µπατίκ(ι)]. 

µπαχούµς, -µου· χοντρός, ασουλούπωτος, ασυµµάζευτος, ασ(υ)νόρστους, [τουρ. bah 
(=καθόλου) + –im/-um(=είµαι), σε ελ. µετ. ασήµαντος]. 

µπαχτσές, ο· λαχανόκηπος, χώρος  µέσα ή  δίπλα στο χωριό για  διάφορες  ανάγκες, 
π.χ. στέγνωµα καπνών κλπ., υποκ. το µπαχτσιούδ(ι), αλλ. ο µπαξές, [τουρ. bahçe]. 

µπαχτσιβάνους, ο· αυτός που έχει µπαχτσέ και παράγει κηπευτικά, αλλ. µπαχτσιβα-
ντζής, µπαχτσιβάντς, µπαξιβάνους, [1. ** µπαχτσές + βάνω(βάζου), 2. τουρ. bahçı-
van]. 

µπαχτσιβαντζής, ο· αλλ. ο µπαχτσιβάνους. 
µπαχτσιλίκ(ι), το· χωράφι µε οπωροφόρα δέντρα, αλλ. το µπαξιλίκ(ι), το φυτώριου, 

[µπαχτσές + -λίκ(ι)]. 
µπαχτσίσ(ι), το· δώρο, τα µπαχτσίσια = δώρα για το πανηγύρι, δες µπαξίσ(ι). 
µπγαδάς, ο· πηγαδάς, ο τεχνίτης που έκανε ή καθάριζε πηγάδια· η λ. χρησ. και ως 
όρος παιχνιδιών, δες κουκκαλάκ(ι), [µπγάδ(ι)]. 

µπγάδ(ι), το· πηγάδι, δες πρµ. 4, 312, πρµ. φρ. 63, 147 και αίν. 28· ως παιχν. ήταν η 
κατασκευή µιας στήλης µε κουµπακόξυλα, [αρχ. πηγή > µτγν. πηγάδιον > µσν. 
πηγάδιν]. 

µπγαδίτκους, -κια, -κου· πηγαδίσιος, µπγαδίτκου νιρό, [µπγάδ(ι)]. 
µπδάου, -ω· ρ., µπδούσα, µπήδηξα/έµπδηξα, πηδώ, δες πρµ. 250, 352 και 354, µέλλ. 
θα µπδήξου, αλλ. αµπδώ, πρ. µπήδα, µπδάτι/µπδήτι, µπδήξι, µπδήξτι, [αρχ. πηδ/]. 

µπε· µ. κλητ., βρε, µπρε, [1. **µπρε > µπε, 2. τουρ. be]. 
µπέ(η)ς, ο· µπέης, τούρκος αξιωµατούχος, [τουρ. bey]. 
µπέικους, -κ(η), -κου· πλουσιοπάροχος, επίρρ. µπέικα, πιρνώ µπέικα, [µπέ(η)ς + 

-κους]. 
µπέλκιµ· επίρρ., ίσως, [τουρ. belki + τουρ. -m, όπως στη λ. µπάριµ]. 
µπένκα, η· βούλα, στίγµα, τελεία, µικρός λεκές, αλλ. η πένκα, **[ τουρ. ben(=φακί-



Νίκος Λ. Πασχαλούδης 

 

 

216

δα, κρεατοελιά)/benek(=κηλίδα, βούλα, στίγµα) + -κα]. 
µπέντ(ι), το· ιστορία, διήγηση, πληθ. τα µπέντια{µπέν-τχια}, ξέρ(ει) µπέντια π’ δε 
µπιτίζουν, [τουρ. bent(=πρόταση, στροφή ποιήµατος)]. 

µπερ· λ. για αναφορά σε τόπο απροσδιόριστο, που παίρνει νόηµα από τα συµφρα-
ζόµενα, αµ δε θα πάου ’τ’ς Σαλουνίκ(η), σ’ µπερ θα πάου = δε θα πάω πουθενά, να 
πας σ’ µπερ κι κόµα µακριά, [Μπέρβα]. 

Μπέρβα, η· το παλιό όν. του χωριού Βερτίσκος, [Μπέροβα]. 
µπέτσι· στη νηπ. διάλεκτο, βρέξε, µπέτσι µπέτσι πάππου να γένουν τα σταφύλια = 
βρέξε βρέξε Θεέ να γίνουν τα σταφύλια. 

µπέχου· επίρρ. τζιάµπα, δώρο, **[ αρχ. αιολ. πρόθ. +µπί (αντί της +µφί) + αρχ. =χω 
> +µπέχω, σε ελ. απόδοση έχω από τις δυο µεριές]. 

µπήδµα, το· πήδηµα, µπήδµα ’τ’ς µία = άλµα απλούν, µπήδµα ’τ’ς ιτρείς = άλµα τρι-
πλούν, αλλ. το αµπήδµα, [αρχ. πήδηµα]. 

µπιζαβέγκ(η)ς, -γξα, -γκου· µπεζεβέγκης, ρουφιάνος, χρησ. συνήθως ως βρισιά ή 
ως χαρακτηρισµός µε ηπιότερο όµως περιεχόµενο, αρά µπιζαβέγκου, άµα σι πιά-
σου θα σι πω, [τουρ. pezevenk]. 

µπιζέρια, η· βαρεµάρα, ενόχληση, για µπιζέρια τού θέλτς; [µπιζιρνάου]. 
µπιζιρνάου· ρ., µπιζιρνούσα, µπιζέρισα/µπιζέρσα/-ρτσα, µπιζερίζω, αποκάµνω, βα-
ριέµαι, στα δηµ. τραγ. χρησ. ο τύπος µπιζέρισα, π.χ. µπιζέρισα βαρέθηκα, αλλ. µπι-
ζιρντάου, [µπιζιρντάου]. 

µπιζιρντάου, -ώ· ρ., µπιζιρντούσα, µπιζέρτσα, αλλ. µπιζιρνάου, [τουρ. bezer-, ενεστ. 
θέµα του ρ. bezmek(=βαριέµαι), Π.Κ.]. 

µπιζ-µπιζέ· εµείς κι εµείς, συνάντηση στενών φίλων/συγγενών, [τουρ. biz-bize]. 
µπιιλί· {µπι-ι-}, φανερό, να µη γέν(ει) µπιιλί = να µη φανερωθεί, [τουρ. bili(=γνώση, 
πληροφορίες)]. 

µπιιλίκ(ι), το· {µπι-ι-}, η κατοικία του µπέη, ονοµασία διώροφου σπιτιού που βρι-
σκόταν στην πλατεία της εκκλησίας των Τριών Ιεραρχών της Τερπνής, [τουρ. bey 
> µπέης + -λίκ(ι)]. 

µπίκας, ο· ταύρος για ζευγάρωµα, ο γεροδεµένος άντρας, [1. **τουρ. bıyık =µου-
στάκι) + κατ. αρσ. -ας, σε ελ. µετ. αρσενικός. 2. (Π.Κ.) σλ. bik + κατ. αρσ. -ας]. 

µπικιάρς, ο· µπεκιάρης, [τουρ. bekâr(=άγαµος)]. 
µπικ-µπικ· ο ήχος της κόρνας αυτοκινήτου στη νηπ. γλώσσα. 
µπίλα, η· µπίλια χωµάτινη/πέτρινη/γυάλινη/ατσάλινη, [ιταλ. biglia]. 
µπιλιαλής, -λού, -λίθκου· αυτός που φέρνει ή που προκαλεί µπελάδες, [µπιλιάς + 

-λής, βαλκ. τουρ. belâli]. 
µπιλιαλίθκους, -θκ(η)/-θκια, -θκου· µπελαλίδικος, µπιλιαλίθκια δλεια, [µπιλιαλής 

+ -ίθκους]. 
µπιλιάς, ο· µπελάς, δες πρµ. 147, 276, [τουρ. bela]. 
µπιλιατσέβου· ρ., γνωστό µόνο στον ενεστ. πιλατεύω, (Νιγρ.), µην τουν µπιλια-
τσέβς, δε σ(ι) ακούει, [Πιλάτος > πιλατεύω]. 

µπιλιούκ(ι), το· µπουλούκι, πλήθος, κοπάδι, [τουρ bölük(=λόχος, τµήµα)]. 
µπιλιούρ(ι), το· πράγµα εξαιρετικής ποιότητας, [τουρ. billur(=κρύσταλλο)]. 
µπίλις, οι· οι µπίλιες, δες τζιτζιλόνις, γαζιές, κουρσιούµια, τα αρχ. σφαρία ή σφαι-

ρίδια, ήταν όµως και τα παιχνίδια µ’ αυτές, όπως το δέλτα, το µατάκ(ι), το κυνηγη-
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τό µι µπίλις κλπ.·δες και π., [µπίλα].  
µπιλιτζιούκ(ι), το· βραχιόλι, τα µπιλιτζιούκια είνι για τα χέρια, [τουρ. bilezik]. 
µπιµπίκ(ι), το· µικρό σπυρί, το εξόγκωµα στη βάση της ανασηκωµένης τρίχας, το 
φουσκωµένο µάτ(ι) στο αµπέλι, [αρχ. βέµβιξ > µπίµπικας > µπιµπίκι]. 

µπιµπικιάζου· ρ., µπιµπίκιαζα, -σα, ανατριχιάζω, σηκώνονται οι τρίχες µου, οπότε 
σχηµατίζονται στις βάσεις τους µικρά εξογκώµατα, τα µπιµπίκια, [µπιµπίκ(ι) + 
-άζου]. 

µπιµπλιά, τα· στραγάλια αφράτα, γενικά τα σταφιδοστράγαλα, θέλου να µι φερς 
µπιµπλιά ’π’ του πανηγύρ(ι), [τουρ. leblebi]. 

µπινάλτ, το· ποδοσφαιρικός όρος, το πέναλτι, [αγγλ. penalty]. 
µπινάς, ο· οικοδοµή, στέγη, κρέµασα τα σαντάλια στου µπινά, [τουρ. bina(=οικοδο-
µή)]. 

µπινέκ(ι), το· άλογο για ίππευση, [τουρ. binek]. 
µπινιβρέκ(ι), το· δες πινιβρέκ(ι). 
µπιρδεύου· ρ., µπέρδιβα, µπέρδιψα, µπιρδέφκα, µπερδεύω, ουσ. η µπιρδιµούρα/µπιρ-
διµάρα = µπέρδεµα, [αρχ. �ν + αρχ. περ8 + αρχ. δέω(=δένω) > �µπεριδέω > µπερ-
δεύω]. 

µπιρίκ(ι), το· µικρή αγριόπαπια, [τουρ. birikmek(=έρχονται µαζί)]. 
µπιρικιάτ(ι)· επίρρ., δόξα τω Θεώ, πάλι καλά, [αραβ. barakat(=ευλογία) > berekât, 

(Π.Κ.)]. 
µπιρικιέτ(ι), το· αφθονία αγαθών, πλούτος, [τουρ. bereket]. 
µπιρικιτλής, -τλού, -τλίθκου· αυτός που φέρνει µπιρικιέτ(ι), [µπιρικιέτ(ι) + -λής]. 
µπιρικιτλίθκους, -κ(η), -κου· αυτός που φέρνει µπιρεκιέτ(ι), ο µπιρικιτλής, µπιρικι-
τλίθκ(η) χρουνιά, [µπιρικιτλής + -ίθκους]. 

µπιρλάντ(ι), το· ο εξαιρετικής ποιότητας καπνός, [αρχ. βήρυλλος(=πολύτιµη πέ-
τρα) > λατ. beryllo > ιταλ. brillante]. 

µπιρµπάτ(ι), το· το µούσκεµα, η καταστροφή, µ’ έκανις µπιρµπάτ(ι) = µε µούσκε-
ψες, [τουρ. berbat(=λέρωµα)]. 

µπιρµπιδουνάκ(ι), το· συγκ. της λ. µπιρπιλαηδονάκι. 
µπιρµπιλαηδονάκι, το· όν. πουλιού γνωστού µόνο στα παραµύθια, αλλ. µπιρµπι-
δουνάκ(ι), [τουρ. bülbül > µπιρµπίλι (=αηδόνι) > µπιρπιλαηδονάκι]. 

µπιρντάχ(ι), το· µπερντάχι, ξυλοδαρµός, άµα φας ένα µπιρντάχ(ι) θα µαθς· φορά, το 
πέρασα ένα µπιρντάχ(ι) = το πέρασα (έβαψα, γυάλισα) µία φορά, µπιρντάχια µπιρ-
ντάχια βρέχει = βρέχει µε διακοπές, δες χερ(ι)-χέρ(ι), [τουρ. perdah(=γυάλισµα)]. 

µπιρντές, ο· µπερντές, κουρτίνα, πάνινο παραπέτασµα, το πανί που κρεµούσαν στο 
τζάκι, για να µην καπνίζει, υποκ. το µπιρντούδ(ι), [τουρ. perde]. 

Μπιρουβνός, -νιά, -νό· ο καταγόµενος από την Μπέρβα. 
µπιρσίµ(ι), το· χοντρή γυαλιστερή κλωστή µε την οποία φτιάχνονταν οι φούντες για 
τα φέσια ή χρησ. για κεντήµατα και πλεκτά, δες σιάλ(ι), αλλ. µπρισίµ(ι), [τουρ. 
ibrişim]. 

µπίσ(ι)· φωνή µε την οποία φώναζαν τα γουρούνια, στη νηπ. γλώσσα το γουρούνι, 
βρώµικος σαν το γουρούνι, [βουλ. bis(=γουρούνι)]. 

Μπισίκια, τα· η λίµνη Βόλβη, τσιρόνια ’π’ τα Μπισίκια, [από τα δυο παράλια χωριά 
της, τα Μεγάλα και Μικρά Μπισίκια]. 
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µπίστ(η), η· πίστη, µ’ έβγαλι την µπίστ(η), [αρχ. πίστις]. 
µπιτάου, -ώ· ρ., παρ. µπιτούσα, για λοιπά δες µπιτίζου, φτο του καπνό δε µπιτάει. 
µπιτέρ· η λ. χρησ. µε διαφορετικούς τρόπους, που περιέχουν τη σηµ. του τίποτα, 
του µηδέν, π.χ. η φρ. µπιτέρ να γέν(ει) αποδίδει ό,τι η φρ. της κ. "τσιµέντο να γί-
νει", ενώ η φρ. δε θα ρτεις; µπιτέρ! αποδίδει ό,τι η κ. φρ. "ας µην έρθεις δεν µε 
νοιάζει", [τουρ. biter < bitmek, δες µπιτίζου]. 

µπίτζµα, το· τέλειωµα, τέλος, [µπιτίζου]. 
µπιτίζου· ρ., µπίτζα, µπίτσα, τελειώνω, µπίτσι του καπνό µας, αλλ. µπιτάου, δες πρµ. 

207, λ.γ. 7, και αίν. 41, [τουρ. bitmek(=λήγω, καταλήγω, τελειώνω)]. 
µπιτίτσ(ι), το· το τέλειωµα στην νηπ. διάλεκτο, το µπίτζµα, η λ. χρησ. ως υποκ. στα 
παραµύθια, δες αρχινίτσ(ι), µισίτσ(ι), [µπιτίζου + -ίτσ(ι)]. 

µπίτκα· επίρρ., κάθετα, κατακόρυφα, µη βά(ει)ζς µπίτκα τ’ν ένισ(η), **[ τουρ. bitki 
(=φυτεύω)]. 

µπιτσίµ· λ. που χρησ. ως προσφώνηση, µε τη σηµ. φίλε ή κάτι ανάλογο, όχ(ι) αρά 
µπιτσίµ, δεν είναι έτσ(ι) = όχι βρε φίλε, δεν είναι έτσι, [τουρ. biçim(=τύπος)]. 

µπιτσιµί· επίρρ. για τον παραλληλισµό της συµπεριφοράς κάποιου µε αυτή κάποιου 
άλλου, φτος γίνκι Γιώργης µπιτσιµί = έγινε σαν το Γιώργο, [τουρ. biçim(=µορφή)]. 

µπλάναβους· αθώος, µπουνταλάς, Νιγρ., **[ αρχ. πλάνη + -αβους και π > µπ, µε τη 
σηµ. αυτός που πλανιέται, που ξεγελιέται εύκολα]. 

µπλάνκα, η· δες µπλιάνκα. 
µπλαντίκα, η· είδος δρυός, που αναπτύσσεται στις ανήλιες πλαγιές του βουνού, το 
ξύλο του έχει πιο λεία επιφάνεια και είναι πιο βαρύ, σε σχέση µε το κλαδί του 
προσήλιου, κ. νεροµπλαντίκα, ∆ρυς η ευθύφλοιος, **[ λατ. blatta (=µεταξοσκώλη-
κας, από τη γυαλιστερή και λεία επιφάνεια του ξύλου· από την ίδια λ. το επών. της 
οικογένειας Μπλαντίκα (=Βλαδίκα), που ήταν παραγωγοί µεταξιού]. 

µπλάου· ρ., δες µλάου. 
µπλαράς, ο· {µ-µπλα-}, ο µουλαράς, ο ηµιονηγός, τουν έκαναν µπλαρά του Χρήστου, 

[µπλάρ(ι)]. 
µπλάρ(ι), το· {µ-µπλα-}, µουλάρι, υποκ. το µπλαρούδ(ι), [λατ. mulus > µσν. µουλά-

ριον > µουλάρι, µε µ > µπ]. 
µπλαρίσιους, -σια, -σιου· {µbλα-}, µουλαρίσιος, αλλ. µπλαρίτκους, -κ(η), -κου, 
µπλαρίσιου γινάτ(ι), [µπλάρ(ι)]. 

µπλασταριά, η· {-ριά}, το πέσιµο, το αποτέλεσµα του µπλασταρώνου. 
µπλαστάρουµα, το· η µπλασταριά. 
µπλασταρώνου· ρ., µπλαστάρουνα, -ρουσα, -ρώθκα, ρίχνω κάτι µε ορµή στο έδαφος 
και το οριζοντιώνω, [µπλαστρώνου]. 

µπλάστρα, η· ασθένεια του καπνού, που οφείλεται στο µικροµύκητα ερυσίβη, η 
οποία ξηραίνει τα φύλλα στη ρίζα, κ. µπάστρα, έµπλαστρο, που το χρησιµοποιού-
σαν για να δένουν µε κλάπες τα σπασµένα κόκαλα, [αρχ. =µπλαστον > µτγν. =µ-
πλαστρον]. 

µπλαστρώνου· ρ., µπλάστρουνα, -ρουσα, -ρώθκα, φορτώνω κάτι σε κάποιον χωρίς 
να το θέλει, (Νιγρ.), του µπλαστρώθκα του φαΐ, τι να κάνου; [µπλάστρα]. 

µπλια, η· {µ-µπλια}, µηλιά, [αρχ. µηλέα > µηλιά, και µ > µπ]. 
µπλιακ· λ. για τον ήχο της πέτρας που πέφτει στο νερό, λ. για κάθε τι το νερουλό, 
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του φαΐ γίνκι µλιακ, δηλώνει αποστροφή από κακοµαγειρεµένο φαγητό, [ηχοπ. λ.]. 
µπλιάνκα, η· ειρων. το νερουλό φαΐ, όχι η σούπα, το τελευταίο  απόσταγµα του  τσί-
πρου, το τελευταίο πουριάκ(ι), που έχει µικρή περιεκτικότητα σε οινόπνευµα, αλλ. 
µπλάνκα, **[ µπλιακ]. 

µπλίζνα, η· είναι το λάθος που φαινόταν πάνω στο υφαντό όταν δυο διπλανές κλω-
στές από το στηµόνι περνούσαν στο ίδιο µιτάρι, λάθος που το διόρθωναν προσθέ-
τοντας µια ενδιάµεση κλωστή και κάνοντας ανάλογη διόρθωση στα µιτάρια, αλλ. 
στράτα, **[ βουλ. blizna (=γειτονική)]. 

µπλιόρα, η· προβατίνα ενός έτους, πρώτης εγκυµοσύνης, [1. (Π.Κ.) λατ. melior 
(συγκριτικός βαθµός του bonus = καλός) > αρωµ. ml’or’ > µηλιόρα, και µ > µπ. 2. 
** αρχ. µ�λον(=πρόβατο) > µηλιόρα, και µ > µπ]. 

Μπλος, ο· {µ-µπλος}, τοπων. Τερπνής και Νιγρίτας. Στην Τερπνή στουν Μπλο του 
χώµα φαίνουνταν στου µπραγκό κάτια-κάτια κόκκινου και άσπρου, του κόκκινου για 
πάτουµα, του άσπρου για πικµέζια ή για λάσπ(η) που τ’ν έβαζαν σι πρησµένα µέρια. 
Στη Νιγρίτα, στουν Μπλο γένιτι του πανηγύρ(ι) τουν αγιου-Θουµά· στη Νιγρ. άλλ. 
πλος, [αρχ. πηλός > πλος > Μπλος]. 

µπλουγκούρ(ι), το· µπλιγούρι, σκληρό σιτάρι αλεσµένο στα χειρόµπλα σε χοντρούς 
κόκκους· το σιτάρι το µούσκευαν, το  στέγνωναν και στη συνέχεια το έτριβαν ή το 
χτυπούσαν µε τον κόπανο σε ένα σακί για να βγάλουν τις φλούδες από τα σπυριά· 
µετά το άλεθαν στα χειρόµπλα και αντικαθιστούσε το ρύζι στα φαγητά αλλά και 
στα γλυκίσµατα, όπως για παράδειγµα στο ρυζόγαλο ή στο πιλάφι, [πνίγω > αρχ. 
πνιγµ�ς > πνιγούρι > πλιγούρι, **µε π > µπ και επίδραση του τουρ. bulgur]. 

µπλούδ(ι), το· υποκ. της λ. µήλο, µπλούδι µου κόκκινου, δες δηµ. τρ. 6,  [αρχ. µ�λον 
 > µήλου + -ούδ(ι) > µηλούδ(ι), και µ > µπ]. 

µπλουµατούδια, τα· παιχνίδι µικρών κοριτσιών µε κούκλες και πανάκια, αλλ. τα 
σπιτάκια, οι κουκλούδις, [αρχ. Cπλ/ > Cπλώµατα (> απλωµατούδια) **> µπλου-
µατούδια, µε  π > µπ]. 

µπλουνταίνου· ρ., µπλουντίνισκα, µπλούντινα, αυξάνοµαι, γίνοµαι περισσότερος, 
άφθονος, τα τραχανά µπλουνταίνουν στου βράσ(ι)µου, [πλο0τος > αρχ. πλουτέω > 
πλουταίνω, µ > µπ]. 

µπλουντιάρκους, -κ(η), -κου· αυτός που µπλουνταίν(ει), που γίνεται άφθονος, που 
είναι πιο πολύς από όσο φαίνεται, η σίκαλ(η) είνι µπλουντιάρκ(η) κι θα σι φτάσει 
αυτήν για σπόρου, [µπλουνταίνου]. 

µπλουχµένους, -ν(η), -νου· αλλ. µπλουγµένους, δες µπουλουγµένους. 
µπλόχνου· ρ., έµπλουχνα/µπουλούκουνα/µπούλουχνα, έµπλουξα/ µπούλουξα, µπλό-
χκα/µπλόχτκα, µπήγω, καρφώνω, σπρώχνω, πρ. µπλόχνι, µπλόχνιτι, µπούλου, µπού-
λουχνι, µπουλόχνιτι, µπούλουξι, µπλόξι, µπλόξτι, µπούλουξτου του παλούκ(ι), ** 
[αρχ. =µβολον + µσν. χώνω(< αρχ. χωνύω)]. 

µπλώνου· ρ., για αρ. χρ. και λοιπά δες µουλώνου, δε ξερς να ουµιλάς δε ξερς κι να 
µπλωνς, [µουλώνου, µ > µπ]. 

µπόγιας, ο· άνθρωπος πολύ ψηλός, (Νιγρ.), αλλ. ο µπόιας, [τουρ. boy]. 
µπόδιου, το· εµπόδιο, [αρχ. �µποδ�ν (=µπροστά στα πόδια) > αρχ. �µπόδιον]. 
µπόζα, µπόζια, η· η  νύφ(η), [αρχ. παύσις > λατ. pausa > ιταλ. posa > πόζα > µπόζα, 

** από το γεγονός ότι οι κινήσεις της νύφης είναι πολύ αργές]. 
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µπόζας, ο· στη Νιγρ. ο κρύος, στην Τερπ. αυτός που κρατάει ύφος, ο τυπικός, [δες 
µπόζα, µπόζια]. 

µπόι, το· η κ. σηµ., η γυναικεία φούστα, τράνιµα θέλ(ει) του µπόι σ’, να φτάν(ει) κατ’ 
’π’ του γόνα, [τουρ. boy > µπόι]. 

µπόλ(ι), το· µπόλι, µαντίλα, (προσφ.), [βεν. imbogio > µπόλια(=µαντήλα)]. 
µπόλ(ι)κα· επίρρ., µε το παραπάνω, ευρύχωρα, σι πέφτ(ει) µπόλ(ι)κα-µπόλ(ι)κα του 
φουστάν(ι), [µπόλ(ι)κους]. 

µπόλ(ι)κους, -κια/-κ(η), -κου· µπόλικος, φαρδύς, αρκετός, έκαναµι µπόλ(ι)κου στιά-
ρ(ι), µι έρχιτι µπόλ(ι)κου του φουστάν(ι), [τουρ. bol(=φαρδύς) + -κους]. 

µπόντλαβους, ο· µεγάλο µπάλωµα σε ρούχο ή σε παπούτσι, (Νιγρ.), [  ; ]. 
µπόντσα, η· ο µικρός βώλος που σχηµατίζεται στο χώµα, όταν πέσει µικρή ποσότη-
τα νερού· το οµώνυµο παιχνίδι µε τέτοιους βώλους, υποκ. η µπουντσούδα, [τουρ. 
bonca(=χάντρα)]. 

µπόρµπουλου, το· δες µπουρµπόλ(ι). 
µπόρσα· µπόρεσα, αόρ. του ρ. µπουρώ. 
µπόσ(ι), το· η ατυχία στου λότου ή σε άλλα τυχερά παιχνίδια, [τουρ. boş (=άδειος)]. 
µπόσ(ι)κους, -κια/-κ(η), -κου· µπόσικος, χαλαρός, αφηρηµένος, [τουρ. boş (=χαλα-
ρός) + -κους]. 

µπόστρικας, ο· µεγάλη πράσινη σαύρα, που µοιάζει µε την µπουστιρίκα, σαύρα η 
πρασίνη, Lacerta viridis, και γκόστρικας, [µπουστιρίκα]. 

µπου· το νερό στη νηπ. γλώσσα. 
µπου! στη νηπ. γλώσσα φόβητρο, φωνή µε την οποία φοβερίζουν τα µωρά, φοβέρι-
σµα, µάλωµα, ούλου µι του µπου τουν έχ(ει), (πρµ. φρ. 113). 

µπουγαζάρα, η· δυνατό µπουγάζ(ι), (Νιγρ.), αλλ. το µπουγαζάρ(ι), [µπουγάζ(ι) + 
-άρα]. 

µπουγαζάρ(ι), το· άνοιγµα, στόµιο, αλλ. το µπουγάζ(ι), [µπουγαζάρα]. 
µπουγάζ(ι), το· µέρος από όπου φυσά συνήθως δυνατός και κρύος αέρας· φωνή, δεν 
έχου µπουγάζ(ι) τώρα µπρε πιδί µ’ για να σι τραγδήσου, [τουρ. boğaz]. 

µπουγάς, ο· ταύρος επιβήτορας, [τουρ. boga]. 
µπουγάσαντα· λ. χωρίς νοηµατικό περιεχόµενο, από το παιχν. ρόµι µπουγάσαντα. 
µπουγάτσια, η· αρτοπαρασκεύασµα που θα µπορούσαµε να το πούµε γλυκό ψωµί, 
αφού περιείχε ως συστατικά αλεύρι, σόδα φαγητού και ζάχαρη, [ιταλ. toccacia > 
τουρ. bogaça > µσν. πογάτσα]. 

µπουζάτους, -τ(η), -του· κρύος, πολύ καθαρός, τα ρούχα γίνκαν µπουζάτα, [µπού-
ζ(ι)]. 

µπούζ(ι), το· κρύος, παγωµένος, πάγος, καθαρός, µπούζ(ι) λιµουνάδα, µπούζ(ι)! µτφ. 
αγωνία, είχι του µπούζ(ι) = είχε αγωνία για τη συνέχεια, [τουρ. buz]. 

µπούζ(ι) γκεµπί· πολύ κρύο, λεµονάδα µπούζ(ι) γκεµπί, [τουρ. buz(=πάγος) + gibi 
(=όπως, σαν)]. 

µπουζιάζου· {-ζια-/ζγια-},  ρ., µπούζιαζα, -σα, κάνω κάτι κρύο, ψύχω, ψύχοµαι, κρυ-
ώνω, µι µπούζιασι του νιρό· τ’ αφήκις όξου κι µπούζιασι του νιρό· µη µ(ι) ακου-
µπάς, µι µπουζιά(ει)ζς, [µπούζ(ι)]. 

µπουιά, η· {-ιά}, µπογιά, πληθ. οι µπουιές{- ιές} = τα δώρα που πήγαιναν στη νύφη 
µια βδοµάδα πριν από το γάµο, τα οποία ήταν ουκνά, ξαλφές, σαπούνι, χτένα και 
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διάφορα καλλυντικά, [τουρ. boya]. 
µπουίζου· ρ., είναι γνωστό µόνο σε τύπους του ενεστ.,  ψηλώνω,  παίρνω  µπόι, του 
σάµ(ι) άµα του πιάσουν βρουχές µπουίζ(ει), [µπόι]. 

µπουιούκ ουρτά· {-ιούκ}, φρ. που χρησ. για τον προσδιορισµό της δεύτερης κατη-
γορίας στην πάλη στα πανηγύρια, δες και κιουτσούκ ουρτά, αλλ. µπιιουκ ουρτά 
{µπι-ιούκ}, [ τουρ. büyük (=µεγάλος) + orta(=µέσος)]. 

µπούιρουν, το· πρόσκληση για φαγητό, έλα να φάµε, µ’ έκανι µπούιρουν κι έκατσα 
να φάου, [τουρ. buyurun]. 

µπουκαγιά, τα· το δέσιµο των µπροστινών ποδιών στα ζώα, για να µη φεύγουν, 
[τουρ. bukaği(=δεσµά, φρένο)]. 

µπούκλα, η· µικρό ξύλινο υδροδοχείο σαν πολύ µικρό βαρέλι, τσότρα, µπούκλους, 
τούφα µαλλιών, [λατ. µσν. buc(c)ula(=1. η κ. σηµ. 2. ξύλινο δοχείο κρασιού)]. 

µπουκλού, η· η γυναίκα που χτένιζε τα µαλλιά της µπούκλις. 
µπουκλούκια, τα· άχρηστα πράγµατα, γιόµουσις του σπίτ(ι) µπουκλούκια, [τουρ. bo- 

kluk (=ακάθαρτο µέρος)]. 
µπούκλους, ο· ξύλινο υδροδοχείο, µεγάλη µπούκλα. 
µπούκου, η· αυτή που έγινε χοντρή και βαριά στην κίνηση από το πολύ φαγητό, 

[µπουκουσιά]. 
µπουκουσιά, η· µπουκιά, [λατ. bucca(=στόµα) > µσν. µπουκώνω > αόρ. µπούκω-
σα]. 

µπουλάκιµ· µακάρι, µπουλάκιµ να ρτει, µα δεν πιστεύου, **[ τουρ. muallak (=σε 
αγωνία, σε εκκρεµότητα) + -im(=είµαι), σε ελ. µετ. αγωνιώ, περιµένω]. 

µπουλαµάτσ(ι), το· λαπάς, αγούλα, ειρων. κακοµαγειρεµένο φαΐ, [τουρ. bulamaç]. 
µπουλαντάου, -ώ· ρ., µπουλαντούσα, -λάντσα, δες µπουλαντίζου. 
µπουλαντίζου· ρ., µπουλάντζα, -λάντσα, κουράζοµαι υπερβολικά,  λιποθυµώ σχεδόν 
από την κούραση, [τουρ. bulanmak(=θολώνω, ανακατεύω) > bulantı(=ναυτία)]. 

µπουλιέτου, το· γραπτή πρόσκληση για γάµο, που στέλνονταν στους µακρινούς 
συγγενείς και φίλους· για τους κοντινούς, τους συγχωριανούς δες καλέσµατα, 
[ιταλ. biglieto > µπιλιέτο]. 

µπούλουγµα, το· το αποτέλεσµα του µπλόχνου. 
µπουλουγµένους, -ν(η), -νου· µτχ. του µπλόχνου, αλλ. µπλουγµένους, µπλουχµένους, 
µπουλουκουµένους. 

µπουλουκουµένους, -ν(η), -νου· µτχ. του µπλόχνου, µπουλουγµένους. 
µπουλουκουµένου· παιχν. της Νιγρ. µε µπίλις, στο οποίο µια µπίλα µπλόχνουνταν 
στο χώµα. 

µπούλουξα, µπούλουχνα· τύποι του ρ. µπλόχνου. 
µπούλους, ο· παπαρούνα, [βουλ. bula(=παπαρούνα)]. 
µπουµ· παιχνίδι της τράπουλας, στη νηπ. γλώσσα λ. για το πέσιµο, τον ήχο από την 
κρούση, την εκπυρσοκρότηση, [ηχοπ. λ]. 

µπουµπάρ(ι), το· το παχύ έντερο, είδος φαγητού µε γεµιστό παχύ έντερο, [τουρ. 
bumbar]. 

µπουµπό, το· το φρούτο στη νηπ. γλώσσα, **[ µπουµπόλια > µπουµπό(λια)]. 
µπουµπόλια, τα· κόλλ(υ)βα, φαγητό µε φασόλια χωρίς ζουµί· τα χώριζαν από µαγει-
ρεµένη φασολάδα και τα τσιγάριζαν µε λάδι, πιπέρι κόκκινο, λίγο νερό, µαύρο πι-
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πέρι ή τα έκαναν σαλάτα προσθέτοντας µόνο λάδι και λεµόνι, αλλ. µπουµπουλάτα 
φασούλια, **[ µπουρµπόλ(ι) > µπουρµπόλια > µπουµπόλια, τα µπουρµπόλια ήταν 
µικροί καρποί]. 

µπουµπότα, η· καλαµποκίσιο ψωµί, µποµπότα, [βεν. bobotta]. 
µπουµπουλάτα φασούλια· φαγητό φτιαγµένο από βρασµένα φασόλια, που καβουρ-
ντίζονταν χωρίς ζωµό, δες µπουµπόλια, [µπουµπόλια + φασούλ(ι)]. 

µπουµπουνίζου· ρ., µπουµπούντζα/-µπούτζα, µπουµπούντσα/-νιξα, βροντώ, παράγω 
κρότο, ανάβω δυνατή φωτιά, µπουµπουνίζ(ει) σόµπα, [ηχοπ. λ. από τον ήχο µπου-
µπου]. 

µπούµπουρας, ο· το έντοµο βόµβος, µεγαλύτερο από τις σφήκες, κοκκινωπό, που έ-
κανε τη φωλιά του µέσα σε τοίχους από πλιθιά, δες πρµ. 22, πληθ. µπουµπούρ(οι), 
µπουµπουροί, [βόµβος > αρχ. βοµβυλι�ς > µπάµπουρας]. 

µπουµπουρούτα, η· η µπουµπουτούρα. 
µπούµπους, ο· φόβητρο για τα µικρά παιδιά, αλλ. µπουµπούσ(ι), µη... µπούµπους, 

[µπου!]. 
µπουµπουτάου, -ώ· ρ., -τούσα, µπουµπούτσα, ανάβω δυνατή φωτιά, δυναµώνω τη 
φωτιά, µέλλ. θα µπουµπουτήξου, µτφ. τα καπνά µπουµπούτσαν, **[ από τον ήχο της 
φωτιάς µπου µπου, (δες µπουµπουνίζου)]. 

µπουµπουτούρα, η· δυνατή φωτιά µε φλόγες, [µπουµπουτάου + -ούρα]. 
µπουµπρέκια, τα· οι όρχεις, φτην δλεια θέλ(ει) µπουµπρέκια, [τουρ. böbrek (=νε-
φρός)]. 

µπουνάτσα, η· η µπόρα, (σηµ. αντίθετη από την κ.), [βεν. bonazza(= καλοσύνη)]. 
µπουνιά, η· γροθιά, το χτύπηµα µε τη γροθιά, [λατ. bugna > βεν. bugna(=πυγµή)]. 
µπουνταλάς -ντάλου/-λού, -λάθκου· χαζός, αφελής, ανόητος, [τουρ. budala]. 
µπουνταλέτσ(ι)κους, ο· ελαφρώς µπουνταλάς, (Νιγρ.), [µπουνταλάς + -τσ(ι)κους].  
µπουντούλ(ι)κους, -κ(η), -κου· χοντροµάγουλος, **[ τουρ. but(=µηρός, γλουτός)]. 
µπούντρα, η· πούδρα, [γαλλ. poudre > µσν. πούδρα]. 
µπουντράκ(ι), το· γενική ονοµασία φ. των οποίων οι σπόροι, οι κουλτσίδις, κολλούν 
πάνω στα ζώα και κυρίως στα πρόβατα, αλλ. το µπουτράκ(ι), **[ ίσως από τουρ. 
pürtük(=ανώµαλος, τραχύς, τραχύς στην αφή), και αντιµετάθεση των t και r]. 

µπουντρούµ(ι), το· µπουντρούµι, [αρχ. ?ππόδροµος > τουρ. bodrum, από το γεγο-
νός ότι κάτω από το στίβο υπήρχαν υπόγεια]. 

µπουντσούδα, η· µικρό και στρογγυλό πρόσωπο σαν χάντρα, όµορφο βρέφος, 
µπουντσούδα µ’ καλή, [µπόντσα]. 

µπουξιάς, ο· αλλ. ο µπουχτσιάς. 
µπουρανί, το· φαγητό µε σπανάκι ή µατσιάτκα και ρύζι, πιο νερουλό όµως από το 
σπανακόρυζο, [τουρ. burani]. 

µπουριάζου· ρ., µπούριαζα, -σα, χρησ. µόνο στο γ' ενικ. µε τη σηµ. ετοιµάζεται, 
προµηνύεται µπόρα, µπούριασι κιρός = µαύρισε από τα σύννεφα ο ουρανός και 
φαίνεται ότι ετοιµάζεται για µπόρα ο καιρός, [αρχ. βορέας(=βόρειος άνεµος) > 
βεν. bora > µπόρα]. 

µπουριασµένους, -ν(η), -νου· για καιρό, έτοιµος να βρέξει, µτφ. για άνθρωπο, θυ-
µωµένος, [µπουριάζου]. 

µπουρλιά, η· αρµαθιά, βουρλιά, [βρύλον(=σπάρτο) > µτγν. βρο0λον > µσν. βο0ρ-
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λον > βουρλιά]. 
µπουρλιάζου· ρ., µπούρλιαζα, -λιασα, -λιάσ(η)κα, περνώ τα καπνόφυλλα στις  βελό-
νες, [µπουρλιά]. 

µπούρλιασµα, το· η ενέργεια του µπουρλιάζου. 
µπουρλιαστάς, o· αυτός που µπουρλιάζ(ει), υποκ. το µπουρλιαστούδ(ι). 
µπουρλίδα, η· αρµαθιά, µια µπουρλίδα σκόρδα, [µπουρλιά]. 
µπουρµάς, ο· κάνουλα, τράγος µπουρτζµένους, [τουρ. burma]. 
µπουρµπόλ(ι), το· αλλ. το µπόρµπουλου, ο καρπός της µπουρµπουλιάς. 
µπουρµπουλιά, η· το δ. µελικοκκιά, Celtis australis, δ. που οι καρποί του στο µέγε-
θος ήταν µικροί, σαν τ’ λαγού τα µήλα, ήταν όµως µαύροι και φαγώσιµοι, [1. βουρ-
βουλεά, (Π.Βλ.), 2. **ίσως να σχετίζεται µε τη λ. βουρβουλιά(=η κοπριά του 
πρόβατου, της κατσίκας, του λαγού), εξαιτίας από το µέγεθος και το χρώµα των 
καρπών της]. 

µπουρ-µπουρ· αδιάκοπο κουβεντολόι, [ηχοπ. λ.]. 
µπουρµπουτσόλ(ι), το· µικρός σαν µπίλια καρπός, ειδικότερα της χόινας, που 
µοιάζει µε µπόρµπουλου, δεν είναι φαγώσιµος και τον  χρησιµοποιούσαν  µόνο για 
τις βολίδες στο πλιούκ(ι), **[ µπουρµπόλ(ι) + τουρ. -cul, που δίνει τη σηµ. του 
µοιάζω]. 

µπουρµπουτσουλιά, η· το δασικό δ. µελιά, µελία, γενικότερη ονοµασία δ. που είχαν 
µικρούς στρόγγυλους καρπούς, [µπουρµπουτσόλ(ι)]. 

µπουρνουσού(η)ζς, -σούζου, -σούζ(ι)κου· χοντρός, χοντροκοµµένος, άσχηµος µε 
χοντρά χαρακτηριστικά προσώπου, ασχηµοµούρης, [τουρ. burun(=µύτη) + επίθ. 
-suz(=χωρίς) > burunsuz(=χωρίς µύτη)]. 

µπούρντα, η· τσουβάλι, σακί, δες και χαρέλ(ι), **[ ιταλ. borda(=µικρό πανί πλοίου), 
δες και σακολέβα, που είναι πανί πλοίου]. 

µπουρντίζου· ρ., µπούρντζα, µπούρτσα, µπουρντίσ(η)κα, αφαιρώ τους όρχεις ενός 
ζώου, ευνουχίζω, [τουρ. burdarmak]. 

µπουρντουσίνα, η· η χοντρή, [µπουρντούχας]. 
µπουρντούχας, ο· ο χοντρός, (Νιγρ.), **[ τουρ. pürtük(=µικρό εξόγκωµα)]. 
µπουρός, ο· είδος επίπλου, χαµηλή συρταριέρα, [γαλλ. bureau]. 
µπουρούν(ι), το· το υνί της κουντούρας, (αλέτρι για βόδια), που ήταν καµπυλωµένο 
και τριγωνικό· η λ. χρησ. και ως συνθετικό τοπωνυµίου, [τουρ. burun(= µύτη)]. 

µπουρσούκ(ι), το· το ζ. ασβός, τρόχος ο ευρωπαϊκός, αλλ. το µπρουσούκ(ι), χρησ. 
και ως βρισιά, α ρα µπουρσούκ(ι) θα σι πω, [τουρ. porsuk]. 

µπούρτζµα, το· η ενέργεια και το αποτέλεσµα του µπουρντίζου. 
µπουρτζµένους, ο· ευνουχισµένος, αυτός που έχει υποστεί την ενέργεια του µπουρ-
ντίζου. 

µπουρτζόβλαχους, ο· περιφρονητική ονοµασία των βλάχων, **[ τουρ. burcu(=οσµή) 
+ µσν. βλάχος(δες βλαχίτκους)]. 

µπουρτσιούγξ(ι)· δες προυτσιούγξ(ι). 
µπουρώ· ρ., µπουρούσα, µπόρσα, µπορώ, δεν µπουρώ = είµαι άρρωστος, δες πρµ. 

297, [αρχ. ε@πορ/ > πορ/ > µσν. µπορ/]. 
µπουστάν(ι), το· µποστάνι, χωράφι όπου καλλιεργούνται καρπούζια και καούνια, η 
µπουστανιά = το φ. καρπουζιά· τα µπουστάνια τα σπέρνουν τ’ Μιγάλ(η) Πέµπτ(η) 
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για να γένουντι κόκκινα τα καρπούζια, [τουρ. bostan]. 
µπουστιρίκα, η· σαύρα, σαύρα η κοινή, Lacerta agilis, αλλ. η γκουστιρίκα, δες πρµ. 
φρ. 63, [βυζ. βοστερίτζα]. 

µπουτέλα, η· µπουκάλα, φιάλη, [αρχ. βύτις > λατ. buta + κατ. ιταλ. -ella > butella]. 
µπουτέλου, η· γυναίκα µονοκόµµατη σαν µπουτέλα, (Νιγρ.). 
µπουτ-µπουτ· το βουτ-βουτ στη Νιγρίτα. 
µπουτρέλια, τα· σιδηροδοκοί µε σχήµα σαν αυτό της ράγας του σιδηροδρόµου, που 
χρησ. για να στηρίζουν εξώστες, δες φουρούζια, **[ τουρ. bodur(= κοντόχοντρος) 
+ -έλ(ι)]. 

µπουφ· λ. γνωστή από τα λαχνίσµατα, χωρίς νοηµατικό περιεχόµενο· λεγόταν πολ-
λές φορές πριν από το κοκράνι, ως νεκρός χρόνος κατά την αντιστοίχιση, [πουφ]. 

µπούφους, ο· το πουλί µπούφος, βύας ο γνήσιος, Bubo bubo, υβρ. ο κουτός, [λατ. 
bubo]. 

µπούχαβους, -β(η), -βου· κούφιος, µαλακός εσωτερικά, φαινοµενικά µόνο ρωµαλέ-
ος, του χώµα είνι µπούχαβου κι σκαλίζιτι, **[ τουρ. bu(=αυτός) + hava (=αέρας), σε 
ελ. µετ. αυτός που έχει µέσα του αέρα, ο αφράτος]. 

µπουχάρ(ι), ο· τζάκι, (προσφ.), **[ αρχ. χέω > µτγν. χύνω > αποχύνω(=αναδίνω) > 
απόχα > µπόχα, από όπου πιθανώς το τουρ. buhar(=ατµός, αναθυµίαση)]. 

µπουχόρου, η· χουντρουπαλού, άτσαλη, [βουλ. buhu(=χοντρή)]. 
µπούχτζµα, το· µπούχτισµα, το αποτέλεσµα του ρ. µπουχτίζου. 
µπουχτίζου· ρ., µπούχτζα, µπούχτσα/µπούχτισα, µπουχτίσ(η)κα, δεν µπορώ να ανε-
χτώ κάτι εξαιτίας χορτασµού ή συνήθειας, µπουχτίσ(η)κι κι του γάλα κάθι µέρα, 
[τουρ. bıkmak/bıkılmak(=βαριέµαι) > bıktım(αόρ.)]. 

µπουχτσιάς, o· µπόγος, ρούχα δεµένα σε δέµα µε ένα πανί, η σακούλα στην οποία 
έβαζαν ρουχισµό, υποκ. το µπουχτσιούδ(ι), το µπουχτσιαδούδ(ι), αλλ. ο µπουξιάς, 
[τουρ. bohça]. 

µπουχτσιατζής, -τζού· πλανόδιος έµπορος, που το εµπόρευµά του το κουβαλούσε 
µέσα σε µπουχτσσιά, [µπουχτσσιάς + -τζής]. 

µπό ’χει· που έχει, φρ. γνωστή µόνο από τα δηµ. τρ., Λέν(η) τη λεν τη µια  µπο ’χει η 
µάνα της, (Ν.Π.γ΄ τρ. 627.0), [που έχει > πό ’χει > µπό ’χει]. 

µπραγκός, ο· γκρεµός, απότοµη πλαγιά, γυµνή ή γεµάτη θάµνους, [1. **µσν. λατ. 
bradia > βραγιά, 2. αρχ. πρη�ν > µπρηγός(=απότοµος γκρεµός), στην Πυλαία της 
Θεσσαλονίκης, δες Χ.Τ., 6α΄, σ. 368]. 

µπρακάτσ(ι), το· το µπακράτσ(ι). 
µπρακατσίγκαλα, τα· σύνολο από µικροπράγµατα, όλα τα ζάκατα, **[ µπρακάτσ(ι) 

+ τσίγκους και επίδρ. της κ. λ. κλαπατσίµπαλα(< ιταλ. clavicembalo)]. 
µπραντί, το· παρατηµένο αµπέλι, αδούλευτο αµπέλι που έγινε απουλιάνα, αλλ. το 
µπριαντί, **[ µσν. λατ. bradia, δες µπραγκός]. 

µπραστό, το· καραγάτσι, πτελέα, φτελιά, Ulmus campestris, αλλ. ο µπραστός, πληθ. 
οι µπραστοί, τα µπραστά, [βουλ. bras(=φτελιά) + to(άρθρο)]. 

µπραστούδια, τα· µικρά δέντρα φτελιάς, τα κλωνάρια από µπραστό που κόβονταν 
ως τροφή για τις κατσίκες, [µπραστό]. 

µπράτιµους, ο· φίλος, σύντροφος, κάτσι µπράτιµι να φάµι, αλλ. το µπρατίµ(ι), µάνα 
µ’, ήρθαν οι φίλοι µου ήρθαν και τα µπρατίµια, (Ν.Π.γ΄ τρ. 261.0), [βουλ. bratim]. 
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µπρε· κλητ. επιφ., βρε, δες και αµπέ, αµπρέ, [αρχ. µωρ�ς > µωρέ > µ' ρε **> µπρε, 
µε µ > µπ]. 

µπρέβα! επιφ. που εκφράζει ειρωνεία ή θαυµασµό και περιέργεια µαζί· µπρέβα! 
κάτ(ι) µας είπις = δεν µας είπες τίποτε σπουδαίο, µπρέβα! πώς γίνκι φτο; [µπρε + 
έβα!]. 

µπρια! επιφ., µπρε, βρε, σου µπρια!  η λ. χρησ. και για σύνθεση επιφ., π.χ. ούµπρια! 
[µπρε, και ε > ια, δες κια]. 

µπριάγκα, η· η αλυσίδα µε την οποία έδεναν τους κατάδικους, τα δεσµά, φορούν τις 
µπριάγκις στο λαιµό, (Ν.Π.γ΄ τρ. 382.0)· εργαλείο µε το οποίο έπιαναν στο σιδέ-
ρουµα το διάπυρο µεταλλικό στεφάνι του τροχού του κάρου και το µετακινούσαν· 
ήταν ένα µακρύς λοστός που στην µια άκρη του είχε αρθρωτή λαβίδα, [τουρ. pran-
ga (= δεσµά)]. 

µπριάνα, η· µικρό ποταµόψαρο, Barbus meridionalis, που ζει στη γκουλιουµαρυάκα, 
[σλ. brâna(=ψάρι)]. 

µπριαντί, το· {-ια}, αλλ. το µπραντί. 
µπριάστα, η· η σφεντόνα στη Νιγρίτα, **[ τουρ. branş(=κατακτώ)]. 
µπρισίµ(ι), το· δες µπιρσίµ(ι). 
µπρούµπτα· επίρρ., µπρούµυτα, [αρχ. πρ� + µσν. µύτη > µσν. πρόµυτα > µπρούµυ-
τα]. 

µπρουµπτάου, -ώ· ρ., µπρουµπτούσα, µπρουµύτσα/µπρούµτσα (Νιγρ.), µπρουµπτί-
σ(η)κα, πέφτω µπρούµυτα, µπρουµπτίσ(η)κα καταή, [µπρούµπτα]. 

µπρουµτίζου· ρ., παρ. µπρουµίτζα, για αόρ. κλπ. δες µπρουµπτάου. 
µπρουµύτζµα, το· το πέσιµο µπρούµυτα, αλλ. µπρούµτζµα (Νιγρ.), [µπρουµπτίζου]. 
µπρουµύτ(ι), το· δες προυµύτς. 
µπρούσ(ι)κου, το· µπρούσκο, µπρούσ(ι)κου κρασί, δες λ.γ. 28, [ιταλ. brusco]. 
µπρούσλιαβου, το· είδος παράσιτου φυτού, που µοιάζει µε τον κισσό, [σλ. brăšljan 

(=κισσός)]. 
µπρουσνέλα, η· το µπροστινό µέρος της σαγής του αλόγου, κ. µπροστινέλα, [µπρου-
στνός + κατ. -έλα (>µπρουστνέλα) > µπρουσνέλα]. 

µπρουσούκ(ι), το· το µπουρσούκ(ι). 
µπρουστά· επίρρ., �µπρός, [αρχ. �µπρ�ς > µσν. �µπροστά/3µπροστά]. 
µπρουστάρ(ι), το· το µπροστινό πλατύ ξύλο στο σαµάρ(ι), [µπρουστά]. 
µπρουστέλα, η· το πρώτο νερό του χείµαρρου µετά από απότοµη βροχή, η πρωτιά 
στο χορό, χόριβι µπρουστέλα, [µπρουστά + κατ. -έλα]. 

µπρουστίτιρα· επίρρ., προηγουµένως, πιο µπροστά, µε τοπική και χρονική σηµα-
σία, **[ µπρουστά, µε επίδρ. του πρωτύτερα]. 

µπρουστνός, -νιά, -νό· µπροστινός, [µπρουστά]. 
µπρουστόπτα, η· η τούρτα που ψηνόταν στο φούρνο πριν από το φούρνισµα του 
ψωµιού, αλλ. το πλιατλί, η προυφταστήρα τούρτα, [µπρουστά + πίτα]. 

-µπτός, -µπτιά, -µπτό· δες -µτός. 
µσάδ(ι), το· δες µισάδ(ι), [µσος]. 
µσος, µσια, µσο· µισός, µισή, µισό, τουν είδι µι µσο µάτ(ι), µσο στρέµµα, πληθ. µσοι, 
µσιες, µσα, [αρχ. :µισυς > µισός]. 

µσούδ(ι), το· δες µισούδ(ι), [µσος]. 
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µσουκούτιλους, -λ(η), -λου· σακάτης, ανάπηρος, αυτός που µισογίνεται και δεν 
ολοκληρώνεται, µσο κι µσουκούτιλου τ’ αφήκις, [µσος + κούτιλου]. 

µσουµοιράζου· ρ., -ραζα, -ρασα, -ράσ(η)κα, µοιράζω σε δυο ίσα µέρη, [µσος + µοι-
ράζου]. 

µσουριξιά, η· ειρων. άτοµο µικροκαµωµένο, ισχνό, αδύναµο, φτος είνι µσουριξιά, 
[µσος + ριξιά, γιατί τάχα γεννήθηκε µόνο από το µισό σπέρµα]. 

µσουχουρταίνου· ρ., µσουχόρτινα/µσουχουρτίνισ(η)κα, µσουχόρτασα, µισοχορταίνω, 
[µσος + χουρταίνου]. 

-µτός, -µτιά, -µτό· κατ. επ. που χαρακτηρίζουν µυτερά σχήµατα, π.χ. τσουτσουλου-
µτός, [µύτ(η)]. 

µυαλός, ο· το µυαλό, το µεδούλι, αλλ. το µυαλό, [αρχ. µυελός > µτγν. µυαλός(> 
µσν. µυαλόν)]. 

µύγα, η· 1. η κοινή µύγα, 2. η µεγάλη µαύρη µύγα, ή κρεατόµυγα ή γαδρόµγα, ή 
σκατόµγα, 3. η µύγα που τρελαίνει τα βόδια και τα άλογα, τάβανος ο βόειος, 
τόπιασι µύγα του βόδ(ι), 4. η αλουγόµγα, [αρχ. µυ�α]. 

µυγαρούδ(ι), το· µικρή µύγα, η µύγα που ξινίζει το κρασί και κάνει το ξίδι, [µύγα].  
µυγουσκουτών(η)ς, ο· όργανο, µε ένα µικρό πλέγµα στην άκρη µιας µέτριας λαβής, 
για να σκοτώνουν τις µύγες, αλλ. η κ. µυγοσκοτώστρα, [µύγα + σκουτώνου]. 

µυγόφτζµα, το· το µυγόχισµα, αλλ. το µυγόφτυσµα, [µύγα + αρχ. πτύσµα(< πτύω)]. 
µυγόχισµα, το· στίγµα που αφήνει η µύγα πάνω στις επιφάνειες, [µύγα + αρχ. χέζω]. 
µυδγαλιά, η· η αµυγδαλιά, [αρχ. +µυγδαλέα]. 
µύδγαλου, το· το αµύγδαλο, [αρχ. +µύγδαλον]. 
µύθους, o· µύθος, παραµύθι, ρεζίλι, ρεζίλεµα, άµα του κανς αυτό, µύθους θα γένουµι 

= ...θα γίνουµε ρεζίλι(και εποµένως παραµύθι για τους επόµενους), µύθου θα µας 
έχουν, [αρχ. µ0θος (= λόγος)]. 

µυλουνάς, ο· µυλωνάς, είδος σφήκας µε µαύρο χρώµα, (Νιγρ.), σφήκα ο κτίστης, 
[µύλους]. 

µύλους, ο· µύλος, συσκευή όπου άλεθαν τον καφέ, δες ντουλάπ(ι), τσιότρα· σιδερέ-
νιο κυκλικό εξάρτηµα του κάρου, το οποίο ήταν προσαρµοσµένο οριζόντια πάνω 
στο µπαρτζίκ(ι) και στις στροφές κρατούσε οριζόντια την κάσα του κάρου, αλλ. 
πυρουστιά, [αρχ. µύλη > µτγν. µύλος]. 

µυξιάρς, -ρου, -ρκου· µυξιάρης, στο ουδέτερο χρησ. µε τη σηµ. µικρό, κειν’ του µυ-
ξιάρκου ούλου κλαί(ει), [µύξιους 1]. 

µύξιους 1, ο· µυξιάρης, [αρχ. µύξα]. 
µύξιους 2, ο· ζεστή µπρουστόπτα αλειµµένη µε πικµέζ(ι)· την έτρωγαν την Πέµπτη 
πριν από το γάµο, µετά το φούρνισµα του ψωµιού, [αρχ. µυξώδης (=γλοιώδης)]. 

µυξουµάντλου, το· µυξοµάντιλο, [αρχ. µύξα + µαντίλ(ι)]. 
µύρζµα, το· το µύρισµα, δες πρµ. φρ. 77, [αρχ. µυρίζω > µύρισµα]. 
µυρµηγκάς, ο· µεγάλο κόκκινο µυρµήγκι, αλλ. τουρκαλάς, [µυρµήγκι + κ. κατ. -ας]. 
µυρµήγκ(ι), το· µυρµήγκι, υποκ. το µυρµηγκούδ(ι), µεγεθ. ο µυρµηγκάς,  [αρχ. µύρ-

µηξ > µτγν. µυρµήκιον > µυρµήγκι]. 
µυρµηγκουµάνα, η· µυρµήγκι µε φτερά, [µυρµήγκι + µάνα]. 
µυρουθκό, το· µυρωδικό, [αρχ. µύρον]. 
µυταριά, η· {-ργιά}, το φίµωτρο που το χρησ. στα ζώα όταν όργωναν, για να µη 
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δαγκάνουν τα σπαρτά· ήταν φτιαγµένο από έναν µικρό τρουβά, γι’ αυτό και στην 
Τερπ. λεγόταν τρουβούδ(ι), ή από ένα µικρό σκοινένιο δίχτυ, γι’ αυτό  στη Νιγρ. 
λεγόταν και νήµα, ή από ένα µικρό συρµάτινο δίχτυ, που ήταν· και η καλύτερη· ο 
τρουβάς δυσκόλευε την ανάσα των ζώων µε αποτέλεσµα αυτά να ιδρώνουν, ενώ 
το σκοινένιο δίχτυ χαλούσε εύκολα και δεν ήταν αποτελεσµατική η προστασία 
των σπαρτών, [µύτ(η)]. 

µύτ(η), η· µύτη, αιχµή, προεξοχή, µουσούδα των ζώων, το ράµφος των πουλιών, ως 
παιχν. ήταν παρόµοιο µε το µατάκ(ι), µόνο που τη µπίλια την άφηναν από τη µύτη, 
[αρχ. µύτις > µσν. µύτη]. 

µυτιληνά, τα· πρόβατα µε λεπτό σώµα, µεγάλη ουρά και µεγάλη απόδοση σε γάλα, 
[Μυτιλήνη].  

µυτούδα, η· υποκ. της λ. µύτ(η), φλουρί µι µυτούδις, [µύτ(η)]. 
µύτους, ο· χτύπηµα µε τη µύτη του παπουτσιού, [µύτ(η)]. 
µύχλα, η· η ερωτιάρα, η λάγνα, η µία ήταν µύχλα ρούσα, (Ν.Π.γ΄ τρ. 14.7), [αρχ. µύ-

χλος (=λάγνος), δες και αρχ. µύκλα]. 
 


