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Ρ
ρα· κλητ. επιφ., βρε, πού είσι ρα αχαΐριφτι; δες δ.δ. 1 στχ. 13, [µωρέ > ωρέ **> αρέ
> αρά > ρα].
-ρα· δες -ρας.
ραβουνιασ(ι)κός, -κιά/-κή· αρραβωνιαστικός, αλλ. αρραβουνιασ(ι)κός, -κιά/-κή.
ραγάνα, η· συνεχής γκρίνια, ενοχλητικό µουρµουρητό, **[αρχ. ήγνυµι/ ηγνύω
(σηµ. και ξεφωνίζω) > ρράγην (ρίζα ΡΑΓ), αλλού ραγάνι (=θύελα µε στρόβιλο)].
ραγανίζουµι· ρ., ραγανίζουµαν, γκρινιάζω συνεχώς, µουρµουρίζω ασταµάτητα και
ενοχλητικά, [ραγάνα].
Ράγκινα, η· προσων., η γυναίκα του Ράγκου, δες δηµ. τραγ. 4.
ράγκους, ο· η λ. χρησ. ως προσων. αλλά και για χαρακτηρισµό αυτών που πίνουν
πολύ νερό, αλλ. ο ριάγκους, Νιγρ., **[αρχ. αξ(=ρώγα) > ράγα, από το γεγονός
ότι φούσκωνε σαν τη ρώγα].
ραΐζου· ρ., ράιζα, ράισα, ραΐσ(η)κα, ραγίζω, ουσ. το ράισµα, [αρχ. ήγνυµι > µσν.
ραγίζω].
ρακί, το· η ρακή, [εβρ. arak(=πνεύµα) > αραβ. árak(=αρχικά ιδρώτας) > τουρ. rakı].
ρακουκάζανου, το· ο αποστακτήρας, από τον οποίο παίρνουν το τσίπρου, [ρακί +
καζάνι(καζανιά)].
ρακουπαπάρα, η· αυτός που πίνει πολύ ρακί, [ρακί + παπάρα].
ραµόνα, η· στη Νιγρ. µια παραλλαγή του παιχνιδιού τσίκα, [φ. ραµόνα].
ράνου, θα· ρ., γνωστό µόνο από τον τύπο του µέλλ. χωρίς δική του σηµασία, χρησ.
µε το ρ. κάνου, για να απαντήσει κάποιος ειρωνικά σε απειλές της µορφής θα σι
δείξου, θα σι κάνου, οπότε η απάντηση είναι θα µι κανς κι θα µι ρανς = δε θα µου
κάνεις τίποτε, σαν να απαντά δηλαδή ο απειλούµενος ειρωνικά ότι θα τον ράνουν
µε λουλούδια, **[αρχ. ραίνω].
ράντζαλου, το· ρούχο κουρελιασµένο, χαλασµένο τσαµπί που έµεινε µε λίγες και
ψιλές ρώγες, [Λ.Ηπ. λατ. cencio > ρέντζελο].
ράντιους, -τια, -τιου· τιποτένιος, χρησ. σε φρ. µαζί µε τις αντων. τέτοιους, πάντοιους, όταν θέλουν να κατηγορήσουν ή να ειρωνευτούν κάποιον, πληθ. ράντιανοι, εµ
οι τέτοιανοι κι οι ράντιανοι απόµνι να µας πουν τι θα κάνουµι, **[ράνου, που
περιέχει τη σηµ. του τίποτε, και επίδρ. του πάντοιους].
-ρας, -ρα· µεγεθ. κατ., π.χ. ο παλάβρας, η παλάβρα, δες και -αράς.
ράσπα, η· λίµα µε µεγάλα δόντια κατάλληλη για τη λείανση των ξύλων, δες ξυλουφάγους, [ιταλ. raspa].
ραστ· η κατάλληλη στιγµή, τότε που είναι εύκολο να γίνει κάτι, άµα θα ρθει στου
ραστ, θα γέν(ει) κι αυτό, [αρχ. άδιος (=εύκολος) > υπερθ. άστος].
ράχ(η), η· ράχη, βουνοκορφή, πλάτη, το ’κουψα στ’ ράχ(η) κι του ήφιρα του σακί,
δες πρµ. 213 και πρµ. φρ. 58, [αρχ. άχις].

299

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

ραχιά, η· η ποσότητα, από ξύλα ή άλλα υλικά, που µπορεί κάποιος να σηκώσει στη
ράχη του, δυο ραχιές κόµα κι του γιόµουσαµι του κάρου, [ράχ(η)].
ραχουκόκαλ(η), η· σπονδυλική στήλη, [ράχ(η) + αρχ. κόκκαλος].
ραχών(ι), το· ράχη στο βουνό, κορυφή, [µσν. ράχων(=ράχη) > υποκ. ραχώνιν].
-ρέλ(ι)· κατ. υποκ., π.χ. κουρτσαρέλ(ι), **[-αρους/-άρα + -έλ(ι)].
ρέντας, -ντινα, ο· κακοντυµένος, παρταλάς, **[λατ. cencio > ρέντζελο, (Λ.Ηπ.)].
ρετσίνα, η· είδος βαµβακερού γυαλιστερού υφάσµατος µε πυκνή ύφανση, µε το
οποίο έκαναν πρόχειρα παντελόνια για τη δουλειά, αφού πρώτα το έπλυναν για να
φύγει η γυαλάδα του και να µαζέψει, αλλ. η ριτσίνα, **[αρχ. ρητίνη > λατ. resina
> ρετσίνα, η ρετσινιά ήταν αρχικά δερµάτινο έµπλαστρο αλειµµένο µε ρητίνη, και
πιθανώς η υφή του υφάσµατος σχετίστηκε µε αυτήν του έµπλαστρου].
ρεύουµι· ρ., ρεύουµαν, ρέφκα, ρεύοµαι, αλλ. αρεύουµι.
ρεύσ(η), η· ονείρωξη, ακούσια εκσπερµάτωση στον ύπνο, [αρχ. έω >µτγν. ε σις].
ρέχα, η· φλέγµα, φλέµα, [αρχ. έγχω].
ρέψ(ι)µου, το· ρέψιµο, το αποτέλεσµα του ρεύουµι.
ρέω, ρέβω· ρ., γνωστό µόνο στον αόρ., δες έριψα.
ρηµάτζµα, το· η µαστίτιδα, η αποβολή πύου αντί για γάλα από το στήθος θηλάζουσας γυναίκας, [ ήγνυµι > αρχ. !γµα (= άνοιγµα, απόστηµα) > (ρηγµάτισµα >
ρηµάτισµα) > ρηµάτζµα].
ρηµάτσα· ρ. γνωστό µόνο σε τύπους αορ., έπαθα µαστίτιδα, Φώτου ρηµάτσι, δες ρηµάτζµα.
ρηµουγάδρου, το· υβρ. το γαϊδούρι, παλιογάιδουρο, [αρχ. "ρηµος + γαδούρ(ι)].
-ρ(η)ς/-ρς· κατ. ουσ., π.χ. βλουγιάρ(η)ς, ξιφσούρς.
ρθούµι, ρθήτι, ρθουν, θα· µέλλ. του ρ. έρχουµι, θα ρθήτι να σας διούµι;
ρθω, ρτω, θα· θα έρθω, θα ρτω να σι διω, µέλλ. του έρχουµι.
-ριά· {-ριά/-ργιά} κατ. ουσ., π.χ. η σαλµαταριά, η µιριά, τα αντιριά.
ριάγκους, ο· αλλ. ο ράγκους.
-ριάκους· µεγεθ. κατ., π.χ. βουδαριάκους.
-ριάς· {-ριάς}, κατ. αρσ. ουσ., π.χ. ταραριάς.
ριβανί, το · είδος γλυκού του ταψιού, ραβανί, [τουρ. revani].
ριζέδις, οι· ρεζέδες, µεντεσέδες, στροφείς για θύρες ή παράθυρα, [τουρ. reze(=στροφέας)].
-ρίκ(ι)· κατ. ουσ., δες -ρίκους.
-ρίκους/-ρίκας, -ρίκα· µεγεθ. κατ., π.χ. λαγαρίκους, χαχαρίκας, βουζαρίκα.
ριµατικά, τα· ρευµατισµοί, µι ψόφσαν τα ριµατικά µ’, [αρχ. ευµατικός].
ριµπατεύου· ρ., ριµπάτιβα, -τιψα, ράβω γύρω-γύρω τον ποδόγυρο, ουσ. το ριµπάτιµα, [αρχ. έµβη > µτγν. έµβω(=περιστρέφοµαι)].
ρίµπα τσιόρµπα· φαγητό νεροζούµι, **[ρίµπα(< ριµπατεύου) + τσιουρµπάς, σε
ελεύθ. µετ. νερορουλό φαγητό που ανακατώνεται].
ριµπουµπλιακάς, ο· αυτός που φορά ριµπούµπλιακου.
ριµπούµπλιακου, το· είδος καπέλου, ρεπούµπλικα, αλλ. αραµπούµπλιακου, [ιταλ.
repubblica].
ρινί, το· η ρίνη, αλλ. η λίµα 2, το ντιρπί, (Νιγρ., προσφ.), [αρχ. ρίνη].
ρίνου· ρ., παρ. έρινα, για λοιπά δες ρίχνου.
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ριντές, ο· τρίφτης της κουζίνας, [τουρ. rende(=µικρό ξύστρο)].
ρίντσαλης, ο· αυτός που γεννήθηκε στη ρίντσα, (τοπων. Τερπνής).
ριξιά, η· ρίξιµο, βολή, ντουφεκιά, εκσπερµάτωση, [ρίνου].
ριπάν(ι), το· ρεπάνι, υποκ. το ριπανούδ(ι), [αρχ. άφανος > µσν. ραπάνιον].
ριπανίθρα, η· είδος αγριόχορτου, Sinapis arvensis, [ άφανος > αρχ. αφανίς].
ριτσέλια, τα· καρπουζόφλουδες ή κοµµάτια κολοκύθας βρασµένα µε µούστο, όπως
το πικµέζ(ι), [τουρ. reçel].
ριχάλα, η· µεγεθ. της λ. ρέχα, κι κείνους βρουµιάρς όπου να ’νι κουπανάει τ’ς ριχάλι
τ’, αλλ. η ρουχάλα 1, [ρέχα + -άλα].
ρίχνου· ρ., έριχνα, έριξα, ρίχκα/ρίχτκα/ρίθκα, ρίχνω, πετώ, µη ριχς την πέτρα· για
γυναίκες κάνω έκτρωση, άµα δε φάει δα του ρίξ(ει) = αν δεν φάει θα αποβάλει· ως
παθ. ρίχνουµι = εφορµώ, [αρχ. ίπτω > µσν. ρίκτω > ρίχνω].
-ρλής, -ρλού· κατ. που αναφέρεται σε ιδιότητα, π.χ. βουζαρλής, [-λής, µε ανάπτυξη
του ρ].
ρόβ(η), η· ρόβη, όροβος, φ. που χρησιµοποιείται για κτηνοτροφή, [&ροβος > αρχ.
'ρόβιον(υποκ.)].
ρόδα, η· ο τροχός του κάρου ή του αραµπά, που είχε ως συστατικά µέρη, τη σίνα, τις
αψίδις, τα παρµάκια, το κιφαλάρ(ι), την πουρειά, το τάσ(ι), το χαλκά, τις ρουδόβιδις· οι παλιοί αραµπάδις είχαν τροχούς χωρίς σίνα, [βεν. roda].
ροδάν(ι), το· όργανο σαν το τσικρίκ(ι), η διαφορά τους ήταν ότι αντί για λοξό αδράχτ(ι) είχε οριζόντιο καλάµ(ι) στο οποίο τύλιγαν την κλωστή και έκαναν τα µασούρια, [αρχ. ροδάνη].
ρόδζα, ρόδσα· τύποι του ρ. ρουδίζου.
ρόδσµα, το· ρόδισµα, κοκκίνισµα φαγητού στο φούρνο, [ρουδίζου].
ρόζους, ο· ρόζος, σκληρός κόµπος σανίδας, σκληρό µέρος στο χέρι, που γίνεται από
σκληρή χειρωνακτική δουλειά, [αρχ. &ζος].
ρόιδινη, η· ρόδινη, ροδαλή, κουρή µ’, δεν είσι ρόιδινη, δες κουρή, [αρχ. ρόδινος].
ρόκους· λ. που χρησ. µαζί µε τη λ. παπαρόκους, δες πρµ. φρ. 134, [(παπα)ρόκους].
-ρόκους· µεγεθ. κατ., η οποία δίνει και περιπ. περιεχόµενο, δες παπαρόκους, µατσαρόκους.
ρόµι µπουγάσαντα, το· παιχν. της Νιγρ. σαν το τούλα-λασίτι, δες και π.
ρουβέλ(ι), το· περίστροφο, δεν έβγαζες ρουβέλι, (δηµ. τρ. 7), [αγγλ. rowel(=τροχίσκος)].
ρουβίθ(ι), το· ρεβίθι, επ. ρουβιθένιους, -ναι, -νιου, ρουβιθίτκους, -κ(η), -κου, [αρχ.
ρέβινθος > µτγν. ρεβίνθιον].
ρουγκόζ(ι), το· φυτό που µοιάζει µε καλάµι, έχει όµως γεµάτο καλάµι µε το οποίο
γέµιζαν τα σαµάρια· χρησ. ανάλογα µε το σάλµα ή τη σικαλιά, [παλαιοσλαβονικό
rogoză(=πάπυρος), δες βουλ. rogoz, σερβ. rógoz, (Π.Κ.)].
ρουγουβύζ(ι), το· λαστιχένια βεντούζα µε την οποία αφαιρούσαν το γάλα από το
στήθος της γυναίκας που ήταν σπαργουµέν(η), [ρώγα + βυζί(δες βζι)].
ρουγούδις, οι· µικρές ρώγες, ρώγες σταφυλιού βρασµένες µε µούστο, όπως το πικµέζ(ι), [ρώγα + -ούδα].
ρουδάν(ι), το· ροδάνι, όργανο µε το οποίο τύλιγαν το νήµα από την ανέµη στα καλάµια· το τσικρίκ(ι) που αντί για αδράχτ(ι) έχει καλάµ(ι), [αρχ. οδάνη].
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ρουδίζου· ρ., ρόδζα, ρόδσα, ροδίζω, ρόδσι του ψουµί· ρουδίζ(ει) = χαράζει, ροδίζει η
αυγή, κόµα δε ρόδσι, πού θα πάµι; [αρχ. όδον].
ρουδόβιδις, οι· βίδες που στερέωναν το σιδερένιο στεφάνι της ρόδας το κάρου πάνω στις ξύλινες αψίδις, [ρόδα + βίδα (βεν. vida)].
ρουζιάρκους, -κ(η), -κου· ροζιάρικος, [ρόζους].
ρουκάν(ι), το· ροκάνι, ρυκάνη, εργαλείο µαραγκού για πλάνισµα ξύλων, [αρχ. υκάνη > ρουκάνι].
ρουκανίζου· ρ., ρουκάντζα/-νζα, -ντσα/-νσα, -νίσ(η)κα, ροκανίζω, ουσ. το ρουκανίδ(ι), το ρουκάντζµα, [ρουκάν(ι)].
ρουκώνου· ρ ρούκουνα, ρούκουσα, ρουκώθκα, βάζω κάτι µέσα σε άλλο, ρούκουσι
του παλούκ(ι) στην τρύπα, ρούκουστουν στουν κόρφου σ’, **[τουρ. rükün(=στύλος,
στήριγµα)].
ρουµανίσιους, -σια, -σιου· αυτός που προέρχεται από ρουµάνι, κουλόκθα ρουµανίσια, (Νιγρ.), δες πρµ. 175, [τουρ. orman > ρουµάνι, δες και ουρµάν(ι)].
Ρούµελοι, οι· οι Έλληνες· µον ήταν τρεις χιλιάδες Τούρκοι και Ρούµελοι, (Ν.Π.γ΄ τρ.
340.1), [τουρ. Rumeli (= η χώρα των Ρωµιών, των Ελλήνων) > Ρούµελη].
ρούµκους, ο· µεγαλόσωµος, εύρωστος, ρούµκους πέτνιους, [αρχ. ώµη(=ευρωστία)
+ -κους].
ρουµουγύρισµα, το· ελληνικής καταγωγής· ξιβγαίν(ει) ένα τουρκάκι, ρουµουγύρισµα, (Ν.Π.γ΄ τρ. 288.1), [τουρ. Rum (= οι Ρωµιοί, οι Έλληνες) + γυρίζου].
ρούπιλ(η), η· ασθένεια που εκδηλωνόταν κυρίως µε δυνατούς πονοκεφάλους, κοκκίνισµα του δέρµατος στη µύτη, αλλά και άλλα συµπτώµατα· πιθανώς ήταν µια
µορφή ιγµορίτιδας, που τη γιάτρευαν πρακτικά καίγοντας θειάφι µπροστά στο
µέτωπο και πάνω από τη µύτη του αρρώστου, ενώ έκαναν το σχετικό σταύρωµα·
άλλοι έβαζαν τον άρρωστο µέσα σε καπνούς καµένης ζάχαρης ή σε καπνούς από
ίσκνα, **[µτγν. ούσιος(δες ρούσα) + αρχ. πέλλα(=δέρµα)].
ρούσα, η· ξανθοκόκκινη γυναίκα, πάνι του κλίκ(ι) σ’ µπάµπου τ’ ρούσα, [λατ.
russeus > µτγν. ούσιος].
ρουτάου, -ώ· ρ., ρουτούσα, ρώτσα, ρουτήθκα, ρωτώ, και όσοι διαβάτες κι αν πιρνούν
όλους θα τους ρουτάεις, (Ν.Π.γ΄ τρ. 419.4)· ως παθ. ρουτιούµι = ρωτώ για µένα σε
γιατρούς, σε µάντεις κλπ., µε ρωτούν, ρουτήθκα ’τ’ς γιατροί, γιατί δε ρουτιέτι φτος
να πει, πρ. ρώτσι, ρουτθούς, ρουτθήτι, [αρχ. ρωτ( > µσν. ρωτ(].
ρουφούζ(ι), το· κακής ποιότητας καπνό που το χώριζαν από το µαξούλ(ι)/γκιουµπέκ(ι), ρεφούζιο, αλλ. η σαράπα, **[τουρ. röfüj(=απορρίπτω)].
ρουχάλα 1, η· µεγάλη ρέχα, αλλ. η ριχάλα, **[ρέχα (> ρεχ-άλα, µεγεθ.) > ροχάλα].
ρουχάλα 2, η· δυνατό ροχαλητό, [ρουχαλίζου].
ρουχαλίζου· ρ., ρουχάλζα/-λτζα, -λσα/-λτσα/-ληξα, ροχαλίζω, [αρχ. έγχω > όγχος
> µτγν. ογχαλίζω].
ρουχάλτζµα, το· ροχάλισµα, [ρουχαλίζου].
ρούχο/-χου, το· κάθε είδος ενδύµατος, χοντρό υφαντό, όπως η βελέντζα χωρίς
φλόκια· πληθ. τα ρούχα, εκτός από την κ. σηµ., για τις γυναίκες είναι η εµµηνορρυσία, ενώ για τους άντρες σηµ. ότι έχουν τα νεύρα τους, [σλ. ruho > µσν.
ρο χον].
-ρς· δες -ρ(η)ς.
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ρτω, θα· τύπος του έρχουµι, θα ρτω θελτς δε θελτς, δες και ρθω.
ρυζόπτα, η· δες πίτα γλυκιά.
ρώγα, η· η θηλή του στήθους, η ρώγα του σταφυλιού, η πιπίλα των µωρών, που παλιότερα ήταν ένα κοµµάτι από λουκούµι τυλιγµένο σε πανί, [αρχ. )ξ > µτγν.
ώξ].
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