Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Σ
σ’· οι προθ. εις, σε· τα εµπρόθετα άρθρα στου, στης, στον, στην, στους, στις· οι
προσ. αντων. σου, σε· πήγαµι σ’ Θανάσ(η) την καλύβα, [δες σι 1, σι 2].
σαβαΐ, το· δες σαµπαΐ.
σαββατιανό, το· το φόρεµα που φορούσε η νύφη το Σάββατο πριν από το γάµο,
[Σαββάτου].
Σαββάτου, του· Σάββατο, [εβρ. schabbath(=ανάπαυση)].
σαβουρούδ(ι), το· το σαράβαλο, Νιγρ., είχι ένα σαβουρούδ(ι), µι τικείνου πιδεύουνταν, στην Τερπ. το σαραβαλούδ(ι), [λατ. saburra > µσν. σαβούρα].
σάζ(ι), το· αλλ. το σάλµα 1, [τουρ. saz(=σκίνος)].
σαΐτα, η· εργαλείο στον αργαλειό, µε το οποίο περνά το υφάδι στο στηµόνι, παραλλαγή του παιχν. αργαλειός 3, [λατ. sagitta > µσν. σαΐτα].
Σαϊτά, η· ορεινό χωριό που εγκατέλειψαν οι κάτοικοί του µετά τον πόλεµο και έχτισαν το σηµερινό Λαγκάδι, αλλ. ο Σαϊτάς, οι άντρες κάτοικοί του Σαϊτιώτες/ Σαϊτιώτις, οι γυναίκες,Σαϊτιώτσις, µε τους Σαϊτιώτες µάλωνε µε τους Σαϊτιώτες λέει,
(Ν.Π.γ΄ τρ. 318.0), [Π.Πα. Σαϊττάς, ** τουρ. sahi(=αλήθεια) + taş(=βουνό)].
Σάιταλης, -λού, -λίθκου· ο καταγόµενος από τη Σαϊτά.
Σαϊτιώτες, Σαϊτιώτισσσες· δες Σαϊτά.
σακαή, η· ασθένεια τω ιπποειδών, που εκδηλωνόταν µε τρέξιµο υγρών από τα ρουθούνια τους, η πυώδης λεµφαδενίτιδα, σαρατζάς, µάλις· τη γιάτρευαν καίγοντας
ίσκνα κάτω από τα ρουθούνια του ζώου, [sakağı(= σαρατζάς)].
σακαλµάς, ο· πληθ. οι σακαλµάδις, µικρές ενοχλητικές τρίχες που υπήρχαν στο σώµα κάποιων νεογέννητων και τις αφαιρούσε η µπάµπου µε ξύρισµα, αλλ. σακ(ι΄)ρµάς, [τουρ. sakal (= τα γένια)].
σακάρς, -ρου, -ρκου· κηλιδωτός, σακάρου γίδα = γίδα µε λευκή βούλα στο µέτωπο,
[τουρ. sakar(=λευκή κηλίδα)].
Σακάφτσα, η· δες Σιακάφτσα.
σακλούδα, η· µικρή σακούλα.
σακούλα, η· η σχολική τσάντα, που ήταν πάνινη σαν τρουβάς, γενικά µικρός σάκος,
πουγγί, ποιος έχ(ει) στου σπίτ(ι) σας τ’ σακούλα; [αρχ. σάκκος].
σακουράφα, η· µεγάλη βελόνα µε την οποία έραβαν τα γεµάτα σακιά ή χοντρά
υφάσµατα, [αρχ. σάκκος + αρχ. ράπτω > µσν. σακκοράφιον].
σαλά, τα· δες σαλός.
σαλαβάτ(ι), το· µουρµουρητά, φασαρία, οχλαγωγία, είχι πουλύ σαλαβάτ(ι) κι δεν
άκσα, [τουρ. salavat(=οµολογία, το πιστεύω τους)].
σαλάµκους, -κ(η), -κου· σωστός, [τουρ. sağlam(= υγιής αρτιµελής) + -κους].
σαλεύου· ρ., σάλιβα, σάλιψα, σαλεύω, µετακινούµαι λίγο, µτφ. τρελαίνοµαι, σάλιψι
του µυαλό µ’, [αρχ. σαλεύω].
σάλ(ι), το· σχεδία µε την οποία παλιά περνούσαν το Στρυµόνα, [τουρ. sal(=σχεδία)].
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σάλια µάλια· φρ. για την περιγραφή του ωµού φύλλου της πίτας, (Νιγρ.), δες µάλια
και αίν. 31.
σαλκ(ι΄)µ(ι), το· το δ. ακακία, ψευδακακία, Robinia pseudacacia, [τουρ. salkim(τσαµπί), τα λουλούδια της µοιάζουν µε τσαµπί].
σάλµα 1, το· το υδροχαρές φ. Τύφη η στενωτάτη, που αναπτυσσόταν στα κανάλια
και µε το οποίο έπλεκαν τις ψάθις, αλλ. σάζ(ι), [τουρ. salma(=τρεχούµενο νερό)].
σάλµα 2, το· τα καλάµια του σιταριού, σπασµένα από την ντουκάν(η) ή την αλωνιστική µηχανή, χωρίς όµως να κοπούν σε άχυρο, δες σαλµαταριά, [τουρ. salma >
salmak (=αφήνω, παρατώ)].
σαλµάς, ο· η ανεξέλεγκτη βοσκή στα καλλιεργηµένα χωράφια, το τσουµπουρλόι,
[τουρ. salma(=ελεύθερος)].
σαλµαταριά, η· {-ριά}, καλάµια της σίκαλης που έσπασαν µε την αλουνόπιτρα,
οπότε δεν κόβονταν σε άχυρο και τη χρησ. για να γεµίζουν στρώµατα ή µαξιλάρις,
δες σικαλιά, [σάλµα 2 > πληθ. τα σάλµατα].
σαλός, -λιά, -λό· χαζός, ανόητος, ανισόρροπος, σαλά κι παρµένα = ανόητα λόγια,
[αρχ. σαλεύω > µσν. σαλός].
Σαλουνίκ(η), η· η Θεσσαλονίκη, είµι απού τ’ Σαλουνίκ(η).
Σαλουνκιός, -κιά, -κιό· Σαλονικιός, Θεσσαλονικιός.
σαλουπαρµένους, -ν(η), -νου· χαζός, τρελός, [σαλός + παρµένους].
σάλπα, η· εσάρπα από µεταξωτό ύφασµα, ενώ η πλεκτή µάλλινη εσάρπα λεγόταν
σιάλ(ι)/σιρβέτα, [γαλλ. écharpe > εσάρπα].
σαλταδόρους, ο· αυτός που πηδούσε πάνω στα αυτοκίνητα των Γερµανών στην κατοχή και έκλεβε ό,τι έβρισκε, [λατ. salto(=πηδώ) + -δόρος (< βεν. dore)].
σαλτανάτ(ι), το· φιγούρα, επίδειξη, [τουρ. saltanat(=µεγαλοπρέπεια)].
σαµαράθκου, το· σαµαράδικο, [σαµάρ(ι)].
σαµάρ(ι), το· σαµάρι· για την εξωτερική επένδυση χρησ. συνήθως γουρουνοτόµαρα
και µόνο για τα ακριβά σαµάρια ένα είδος µαύρου δέρµατος του εµπορίου, το σατιάν(ι)· για την εσωτερική επένδυση χρησ. ύφασµα από σαµαρουσκούτ(ι) ή σπάλα
και για τα φθηνά σαµάρια απλή µπούρντα· ως παιχνίδι ήταν παραλλαγή του παιχν.
αργαλειός 3, υποκ. το σαµαρούδ(ι), [αρχ. σάγµα > υποκ. σαγµάριον > µσν. σαµάριν].
σαµαριάρκου, το· ζώο το οποίο δέχεται σαµάρι για τη µεταφορά φορτίων, µπλάρ(ι)
σαµαριάρκου, [σαµάρ(ι) + -άρκου].
σαµαρούδ(ι), το· µικρό σαµάρι, το µέρος της σαγής στην πλάτη του αλόγου που
ήταν ζεµένο στο κάρο ή στο αλέτρι, δες πρµ. 371, [σαµάρ(ι)].
σαµαρουσκούτ(ι), το· είδος χοντρού υφάσµατος, το οποίο χρησ. στην εσωτερική
πλευρά της επένδυσης στο σαµάρ(ι), (Νιγρ.), και γενικότερα το χοντρό ύφασµα µε
αραιά ύφανση που το χρησ. για παλτά, [σαµάρ(ι) + σκουτί(δες σκούτα)].
σάµατις· σύνδ., σάµπως, µήπως, σάµατις ήθιλα; = µήπως ήθελα; αλλ. σάµατι, [από
τη φρ. ς + µατι( < µα τι)].
σάµ(ι), το· σουσάµι, πληθ. τα σάµνια, τα σάµνια τα σπέρνουν του καλουκαίρ(ι). [αρχ.
σήσαµον > µτγν. σησάµιον].
σαµιά, η· {-µιά}, η σησαµιά, Sesamum indicum, [σάµ(ι)].
σαµόπτα, η· γλυκό σαν το µπακλαβά, στη γέµισή του όµως κύριο υλικό είναι το
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ψηµένο και σπασµένο σάµ(ι), δες σαραγλί· ως παιχν. µια παραλλαγή του αργαλειός
3, [σάµ(ι) + πίτα].
σαµότσακνου, το· το φ. της σησαµιάς αποξηραµένο, µτφ. παιδί αδύνατο, άσαρκο,
κείν’ του σαµότσακνου ντιπ δε µπουρεί, [σάµ(ι) + τσάκνου].
σαµουλαδίκα, η· παιχν. δύο οµάδων των 3 παιδιών και πάνω η καθε µία· οι δύο
οµάδες έµπαιναν αντιµέτωπες, κολλητές στον τοίχο, και µε σπρώξιµο προσπαθούσε η µια να απωθήσει την άλλη, δες και π., [σάµ(ι) + λάδ(ι) > σαµόλαδο, από το
γεγονός ότι το σαµόλαδο βγαίνει µε συµπίεση].
σαµουλαδόµυλους, ο· ο µύλος µε πέτρες, που έβγαζε το σαµόλαδο από το σάµ(ι),
αλλ. σαµόµυλους, [σάµ(ι) + λάδ(ι) + µύλους].
σαµουπαπάρα, η· δες παπάρα.
σαµπαΐ, το· είδος ρυθµού στα αργόσυρτα δηµ. τραγούδια· στη Νιγρίτα ήταν ο σκοπός που έπαιζαν τα όργανα για το καµάρι της νύφης, αλλά και όλη η διαδικασία,
όταν έκανε η νύφη το σταυρό της βγαίνοντας από το πατρικό της ή µπαίνοντας
στο νέο της σπίτι, αλλ. σαβαΐ, [τουρ. saba(= ένας µουσικός ρυθµός, ένα µικάµ(ι)].
σαµσάρ(ι), το· δες κνάβ(ι), [τουρ. sansar(=κουνάβι)].
σάνβαρ· επίρρ., σίγουρα, βέβαια, [γαλλ. sans voir(=αβλεπτί)].
σανίδ(ι), το· σανίδι, το µέρος από το σιδερένιο αλέτρι που είναι πάνω από το γνι και
µε το σχήµα του αναποδογυρίζει το χώµα στην αυλακιά, στη Νιγρ. και ο ταχτάς,
[σανίς > αρχ. σανίδιον > µσν. σανίδιν].
σαντάλ(ι), το· έξι ή παραπάνω βέργις µε ξερά φύλλα καπνού δεµένες µαζί για κρέµασµα στην αποθήκη, **[1. αρχ. σανδάλιον > τουρ. sandal(=πέδιλο, βάρκα),
όταν δένουν τις βέργις κάτω στο χώµα, παίρνουν σχήµα όµοιο µε βάρκα. 2. τουρ.
sandalye(=θέση, θώκος), από το γεγονός ότι τα καπνά τα έβαζαν στη θέση τους µε
τα σαντάλια].
σανταλιάζου· ρ., σαντάλιαζα, -λιασα, -λιάσ(η)κα, κάνω σαντάλια, σανταλιάσ(η)καν
τα σαρίκια, [σαντάλ(ι) + -άζω].
σαντέθκους, -κ(η)/-κια, -κου· επίθ. που χρησ. κυρίως για το χαρακτηρισµό του
αγνού καφέ, που δεν έχει ψηµένο ρεβύθι ή κριθάρι, [τουρ. sade (=σκέτος)].
σαντζάκ(ι), το· διοικητική περιφέρεια στην τουρκοκρατία, η δεύτερη µετά το βιλαέτι, [τουρ. sancak].
σαντούρ(ι), το· το πολύ ζωηρό κορίτσι, το τρελοκόριτσο και κατ’ επέκταση η
τρελοκατσίκα που δε στεκόταν να την αρµέξουν, τι γάλα να παρς 'που κείν' του σαντούρ(ι), [τουρ. san(=όνοµα) + -τούρ(ι), σε ελ. απόδοση το κορίτσι που είχε βγάλει
κακό όν.].
σαούλ(ι), το· σαγούλι, νήµα της στάθµης των οικοδόµων, [τουρ. şakul/çekül (=νήµα
της στάθµης)].
σαουλιάζου· ρ., σαούλιαζα, -σα, αλφαδιάζω, χρησιµοποιώ το σαούλ(ι), [σαούλ(ι) +
-ιάζου].
σαπουνιές, οι· είδος λουλουδιών µε άνθη άσπρα-ροζ, του γένους Saponaria της οικ.
caryophylaceae, [λατ. sapo > µτγν. σάπων > σαπούνι].
σάρα, η· το πρώτο γάλα της µάνας, γυναίκας ή θηλυκού ζώου, µετά τη γέννα, που
µε το βράσιµο έπηζε σε µια µαλακή µάζα, [αρχ. σαίρω > µτγν. σαρόω].
σαραγλί, το· γλυκό µε ίδια υλικά όπως και η σαµόπτα, µε τη διαφορά ότι τα φύλλα
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τυλίγονταν στον πλάστη σε ρολά, τα οποία στην Τερπνή κόβονταν κοµµάτια, ενώ
στη Νιγρίτα µόνον σουρώνονταν και στη συνέχεια τυλίγονταν στο ταψί· ως παιχν.
ήταν παραλλαγή του παιχν. αργαλειός 3, [τουρ. saray(=παλάτι) + τουρ. κατ. -lı >
saraylı(=αυτό που προέρχεται από το σαράι].
σαράντα· σαράντα, [αρχ. τεσσαράκοντα > µσν. σαράντα].
σαρανταπόδαρους, ο· είδος µυριάποδου, όχι η κοινή σαρανταποδαρούσα, [σαράντα
+ πουδάρ(ι)].
σαράντζµα, το· το σαράντισµα, ο σαραντισµός, θρησκευτική τελετή µε τη συµπλήρωση 40 ηµερών από τη γέννηση ενός παιδιού· η µητέρα και η µαµή πήγαιναν το
παιδί στην εκκλησία και στη συνέχεια ακολουθούσαν επισκέψεις σε τρία συγγενικά σπίτια, στη µάνα της µητέρας, στη νονά και σε µια αδερφή της µητέρας ή σε
άλλο συγγενικό πρόσωπο, [σαραντίζου].
σαραντίζου· ρ., σαράντζα, -τσα, κάνω το σαράντζµα, [σαράντα > µσν. σαραντίζω].
σαραντούδα, η· είδος λουλουδιού µε κίτρινα άνθη, αλλ. κατιφές, [σαράντα].
σαραντούδ(ι), το· βρέφος 40 ηµερών, [σαράντα].
σαράπα, η· ρουφούζ(ι), κακής ποιότητας ξερά φύλλα καπνού, που αντί για παστάλιασµα τα πατούσαν µε το µηρό, όπως κάθονταν οι εργάτες για το παστάλ(ι),
[τουρ. sära (=σκέτος) + pa(=πόδι)].
σαρά παστάλ(ι), το· είδος επεξεργασίας ξηρών φύλλων καπνού, κατά την οποία τα
φύλλα πασταλιάζονταν σχεδόν µε τη σειρά, χωρίς να διαλέγονται κατά µεγέθη ή
και ποιότητες, όπως στο γκιουµπέκ(ι) και χώριζαν µόνο τα καµένα, αλλ. σειρά παστάλ(ι), [τουρ. sära(=σκέτο) + παστάλ(ι)].
σαράτσ(ι)κου, το· σαράτσικο, το εργαστήρι κατασκευής ειδών σαγής, [τουρ. saraç].
σαρής, ο· βόδι µε κοκκινωπό χρώµα, ενώ η αγελάδα µε το ίδιο χρώµα λεγόταν
κουκκίνου, [τουρ. sarı(=κίτρινος, κροκάτος)].
σαρίκ(ι) 1, το· αρµαθιά φύλλων καπνού, λεπτό κοντάρι από φιλουριά/µιλιάδ(ι), στο
οποίο κρεµούσαν τα φύλλα του καπνού για στέγνωµα, δες πρµ. 364, πληθ. τα σαρίκια, οι βέργις, και σπάνια τα σιρίκια(προσφ.), [τουρ. sırık (=µικρό κοντάρι)].
σαρίκ(ι) 2, το· ύφασµα που τύλιγαν οι Τούρκοι στο φέσι, [ελλ. καισαρίκιον (=
σκούφια καισαρική) > µσν. σαρίκι].
σαρικιάζου· ρ., -κιαζα, -κιασα, περνώ τα φύλλα του καπνού από τις βελόνες στα σαρίκια, (Νιγρ.), [σαρίκ(ι) 1].
σαριµπάσ(ι)κου, το· πρόβατο µε άσπρο µαλλί και καφετί κεφάλι, [τουρ. sarı(=κίτρινος, κροκάτος) + baş(=κεφάλι) + -κου].
σαρκουσλαµάς, ο· αυτός που πίνει πολύ, [τουρ. sarhoş(=µεθυσµένος) + ρ. επίθ. -la
+ επίθ. ρ. ουσ. -ma].
σαρκώνου· ρ., σάρκουνα, -σα, σαρκώθκα, αρχίζω να παχαίνω, χορταίνω, φάι λίγου
να σαρκώ(ει)σς, [αρχ. σάρξ].
σαρλιάκ(ι), το· δες σιαρλάκ(ι).
σαρµακλίκ(ι), το· τυλιγµένο, [σαρµάς].
σαρµάς, ο· 1. πληθ. σαρµάδις = είδος φαγητού από ρύζι και άλλα υλικά τυλιγµένα
µε φύλλα λάχανου ή µε αµπελλόφυλλα, στη Νιγρ. και ντουλµάδις· ανάλογο φαγητό γίνεται µε τύλιγµα σε αρνίσια σκέπη, οι τζγιρουσαρµάδις. 2. είδος λαβής στην
πάλη, τον έκανι σαρµά=τον τύλιξε, [τουρ. sarma(=τύλιγµα, δέσιµο, περιτύλιγµα)].
307

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Σαρµουσακλί, το· παλιό όν. της Πεντάπολης, [τουρ. sarmısak(=σκόρδο) + τουρ.
κατ. -li].
Σαρπουβνός, -νιά, -νό· αυτός που αναφέρεται, ανήκει ή κατάγεται από τη Σούρπα,
(Σάρπα, Σύρπα), σήµερα δυτική συνοικία της Νιγρίτας, Σαρπουβνός πουταµός,
[Σάρπα(δες Σούρπα) + τουρ. ova(=χλοερή πεδιάδα)].
σαρπουβνόψαρα, τα· λέγονταν ειρων. από τους Νιγριτινούς τα φθηνά ψάρια, τσιρόνια, λιπαριές κά., επειδή οι Σαρπουβνοί τα προτιµούσαν, σε αντίθεση µε τους Νιγριτινούς, που προτιµούσαν γριβάδια, αχέλια, τούρνις, [Σαρπουβνός + ψάρι, δες
ψαράκ(ι)].
σαταλίνα µαταλίνα, η· παιχν. µε το κ. όν. µακριά γαϊδάρα, ήταν η αρχ. µοσχίνδα ή
µοσκίνδα· αλλ. γκριντιά, καµάρα, τσαταλίνα µαταλίνα, δες και π.
σατιάν(ι), το· {-τχιά-}, το µαύρο επεξεργασµένο δέρµα της εξωτερικής επένδυσης
στο σαµάρι, το σαµάρι που είχε τέτοιο δέρµα, [τουρ. sathi(=επιφανειακός)].
σατίρ(ι), το· ειδικό µαχαίρι µε φαρδιά λάµα, µε το οποίο έκοβαν του καπνό για το
στριφτό τσιγάρο, [τουρ. satır].
σάτσ(ι), το· γάστρα, [τουρ. saç(=σιδερένια πλάκα)].
σαχάν(ι), το· χάλκινο επικασσιτερωµένο πιάτο, υποκ. το σαχανούδ(ι), [τουρ. sahan].
σάχλα, η· η µούχλα του γλυκού, το υλικό που µαζεύεται στην εξωτερική επιφάνεια
από το τουλούµ(ι) ή τη τζατζίλα όταν κάνουν τυρί ή κατίκ(ι), [αρχ. σαθρ"ς > µτγν.
σαχν"ς > µσν. σαχλός].
σαχλαµπούχλας, ο· σαχλαµάρας, σαχλαµαράκιας, **[συµφ. της κ. λ. σάχλας (δες
σάχλα) και της οµοιοκατάληκτης µπούχλας, που δεν έχει δική της σηµ.].
σαχλιάζου· ρ., σάχλιαζα, -σα, για γλυκό µουχλιάζω, σάχλιασι του γλυκό µ’, [σάχλα].
σαχνισί, το· ο σκεπασµένος εξώστης στα διώροφα µακεδονικά σπίτια, [τουρ. sahne
(= σκηνή, προσκήνιο) + -si (δες αέρα παρασί)].
σάψυχους, ο· κ. µαντζουράνα, Ορίγανον το σάµψυχον, λουλούδι που το έβραζαν
για φάρµακο· έκαναν µε αυτό φάρµακο για το στοµάχι σε περίπτωση εµετού, [αρχ.
σάµψυχον, ξένη λ.].
σβάου, -ω· ρ., σβούσα, έσβησα/ζίφσα, σβήσ(η)κα, σβήνω, [σβήνου].
σβάζου· ρ., αόρ. έσβαξα, µέλλ. θα σβάξου, προκαλώ κρότο, βάζου, σι δώσου µια παταριά πατ θα σβάξ(ει), [βάζου 1].
σβάξ(ι)µου, το· κρότος, βούηγµα, το βάξ(ι)µου, πάταρους µι σβάξ(ι)µου, [σβάζου].
σβάραχνα, τα· δες σµπάραχνα.
σβάρνα, η· εργαλείο µε το οποίο σπάζουν τ’ς σβώλις στα χωράφια και τα ισοπεδώνουν, [σλ. barna > µσν. σβάρνα].
σβαρνιάρς, -ρου, -ρκου· αυτός που σέρνει τα πόδια του, [σβάρνα].
σβαρνίζου· ρ., σβάρνιζα/σβάρντζα, σβάρνισα/σβάρντσα, σβαρνίσ(η)κα, σβαρνίζω,
χρησιµοποιώ τη σβάρνα· µτφ. σέρνω κάτι καταγής, ως παθ. σηµ. πέφτω στο κρεβάτι από ασθένεια, σβαρνίσκι λίγουν κιρό κι πάει = έπεσε στο στρώµα λίγον καιρό
και πέθανε, [σβάρνα].
σβαρνούδα, η· µικρή σβάρνα, µε την οποία ισοπέδωναν τα χωράφια που έσπερναν
µε σουσάµι, [σβάρνα].
σβήνου· ρ., έσβηνα, έσβησα/ζίφσα, σβήσ(η)κα, σβήνω, [αρχ. σβένυµι > νέος αόρ. έσβησαν > σβήνω].
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σβιλτάδα, η· σβελτάδα, γρηγοράδα στη δουλειά, [ιταλ. svelto].
σβιρκόπιασµα, το· το πιάσιµο του σβέρκου, του τραχήλου, [σβέρκος (< αλβ. zverk)
+ πιάσµα (< πιάνω)].
σβούρα, η· στρόµβος, παιχνίδι-όργανο από ξύλο σε σχήµα περίπου κωνικό, που καταλήγει σε µεταλλική µύτη, στο οποίο δίνεται γρήγορη περιστροφική κίνηση µε το
σιτζίµ(ι), ο αρχ. βέµβυξ ή κ&νος ή στρόβιλος ή στρόµβος· τα παιχνίδια µ’ αυτό
το όργανο και η διαδικασία της διάταξης των παιχτών σ’ αυτά· οι παίχτες διακρίνονταν από την ακρίβεια στο ρίξιµο ή τη διάρκεια της περιστροφής της· δες και π.,
[µσν. σβούρα].
σβουρίζου· ρ., σβούρζα, σβούριξα, δίνω χτύπηµα δυνατό, ηχηρό, µε γρήγορη κίνηση
του χεριού, όπως στο πέταγµα της σβούρας, [ηχοπ. λ.].
σβραχνιάζου· {ζβρα-}, ρ., σβράχνιαζα, -χνιασα, βραχνιάζω, σβράχνιασα να σι λέου,
µα συ δεν ακούς, [σβραχνός].
σβραχνός, -νιά, νό· {ζβρα-}, βραχνός, [αρχ. βραχνός].
σβραχνουκούκους, ο· {ζβρα-}, ειρων. ο σβραχνός, [σβραχνός + κούκους].
σβω· ρ., δες σβάου.
σβώλα, η· σβώλος, στερεό κοµµάτι από χώµα, που σχηµατίζεται, όταν στεγνώνει το
υγρό χώµα, υποκ. σβουλούδα, [αρχ. β&λος, ένας βώλος > ένας σβώλος > σβώλος].
σβώλακας, ο· χαρακτηρισµός που δίνεται ειρων. σε κοντό και χοντρό άτοµο, [σβώλα + -ακας].
σγκάζου· ρ., δες ζγκάζου.
σγκαρλίδ(ι), το· το κατσαρό, το σγουρό µαλλί, **[πιθανώς µσν. σγουρός (> σγουρλίδι) > σγκαρλίδ(ι), µε γ > γκ].
σγκρουβάλ(ι), το· δες ζγκρουβάλ(ι).
σέβα· πρ. του ρ. σιβαίνου, µπες, πέρνα µέσα, δες πρµ. 100 και δηµ. τρ. 14.
σέβας, το· σεβασµός, πάει του σέβας που είχαµι στα χρόνια µας, [αρχ. σέβας].
σέβασ(η), η· σεβασµός, λίγ(η) σέβασ(η) µπρε πιδί µ’, [σέβας].
σέβκα· δες σέφκα.
σέβντι µ’/ σέβντου µ’· αγάπη µου, χρησ. µόνο στα γυρίσµατα των δηµ.τρ., πήγα σι
γάµου, σέβντι µ’, σι χαρά, πήγα σι πανηγύρι, (Ν.Π.γ΄ τρ. 424.2), κι στήσει τη νταβέρνα, σέβντου µ’, κι στήσει τη νταβέρνα, (Ν.Π.γ΄ τρ. 593.0), [τουρ. sevda (=καηµός)+ κτητ. επίθ. -im/-um].
σέ(ι), το· πράγµα, αντικείµενο, πληθ. τα σέια{σέ-ια}, [τουρ. şey(=πράγµα)].
σειούµι, σειέµι· {σιού-µι, σιέ-µι}, ρ. σειούµαν/σειέµαν, σείσκα, σείοµαι, κουνιέµαι,
σειέτι κι λυγιέτι, [αρχ. σείω > σείοµαι].
σειρά παστάλ(ι), το· δες σαρά παστάλ(ι), [αρχ. σειρ( + παστάλ(ι)].
σέντιµα, το· το ψάξιµο, η σωµατική έρευνα, αλλ. το σίντιµα, [σιντεύου].
σέρλα, η· παιχν. δύο οµάδων, παρόµοιο µε την ξυλουγαδούρα, στο οποίο στηνόταν
ένας τρίποδας, µε τη διαφορά ότι το κυνηγητό γινόταν ανάµεσα στις δύο οµάδες,
δες και π., **[1. σέρνου, δες σέρλιαβους, 2. τουρ. ser(=κορυφή, κεφάλι) + κ. κατ. λα, από την κορυφή του τρίποδα].
σέρλιαβους, -β(η), -βου· αυτός που περπατά σέρνοντας τα πόδια του, [σέρνου +
-αβους, δες και σέρλα].
σέρνου· ρ., έσυρνα, έσυρα, σύρθκα, σύρω, τραβώ συρτά, έλκω, διαδίδω, του θάµα
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σέρνουν = το θαύµα διαδίδουν (Ν.Π.γ΄ τρ. 607.0), πρ. σέρνι, σέρντι, σύρι, σύρτι,
συρθούς· µε παθ. σηµασία, βρίσκοµαι σε οργασµό (για θηλυκά ζώα), σέρν(ει) /
σέρ(ει) σκύλα µας = η σκύλα µας βρίσκεται σε οργασµό και σύρει πίσω της τα
αρσενικά, ουσ. το σύρσ(ι)µου, [αρχ. σύρω > µσν. σέρνω].
σέρνουµι· ρ., σέρνουµαν, σύρθκα, σέρνοµαι, σύροµαι, υποφέρω από ασθένεια στο
κρεβάτι, [σέρνου].
Σέρρας, τα· οι Σέρρες, πήγαµι στα Σέρρας, [α) Σέρραι > τ(ς Σέρρας > τα Σέρρας].
σέρτκους, -κ(η)/-κια, -κου· σέρτικος, δυνατός, βαρύς, σέρτκου του καπνό, [σερτς].
σερτς, ο· σέρτης, οξύθυµος, απότοµος, νευρικός, [τουρ. sert].
σέτ(ι), το· σεντόνι από λεπτό και φθηνό ύφασµα, που είναι ριγωτό στην ύφανση,
[τουρ. set (=εµπόδιο, παραπέτο)].
σέφκα· αόρ. του σιβαίνου, µπήκα µέσα, δες πρµ. 37.
σηκουβάρα· λ. γνωστή από τα γλωσσικά παιχνίδια, πάνι να σι δώσ(ει) λίγις καραµέλις κι λίγου σηκουβάρα, [σήκου + βάρα].
σ(η)κουµάρα, η· στύση του πέους, είχα σ(η)κουµάρις, [σ(η)κώνου > σήκουµα].
σ(η)κώνου· ρ., έσ(η)κουνα/ σήκουνα, έσ(η)κουσα/ σήκουσα, σ(η)κώθκα, σηκώνω,
ουσ. το σήκουµα, πρ. σήκου, σήκουνι, σ(η)κώντι, σ(η)κώτι, σ(η)κών’/ σ(η)κώνους,
σ(η)κώνιστι, σ(η)κουθούς· Παναή, άντι σ(η)κώνους, δες πρµ. 243, 370 και πρµ. φρ.
170, [αρχ. σηκός(=ζύγι) > µτγν. σηκόω(=ζυγίζω) > µσν. σηκώνω].
σ(η)µαδεύου· ρ., σ(η)µάδιβα, -ιψα, σ(η)µαδέφκα, σηµαδεύω, στοχεύω, σηµειώνω,
βάζω σηµείο για αναγνώριση, [σ(η)µάδ(ι)].
σ(η)µάδ(ι), το· σηµάδι, στόχος, ουλή, ορόσηµο, αφετηρία για παιχν., τον έβανι στου
σ(η)µάδι, πά(ει) λαγός, [αρχ. σ,µα > µσν. σηµάδιν].
σ(η)µάδια, τα· ίχνη από το αίµα της παρθενίας στο νυφικό κρεβάτι· παλιότερα, η
πεθερά µαζί µε µια-δυο γυναίκες του στενού της οικογενειακού περιβάλλοντος,
εξέταζε το νυφικό κρεβάτι για την ύπαρξή τους, ενώ τα όργανα έπαιζαν έξω από
την κρεβατοκάµαρα των νεόνυµφων· το θετικό αποτέλεσµα της εξέτασης το ανακοίνωναν πανηγυρικά, ενώ το αρνητικό πολλές φορές οδήγησε σε άµεση διάλυση
του γάµου· ήταν και οι βέρες ή τα δαχτυλίδια που αντάλλασσαν όταν έδιναν το
λόου, στο λουγόδουσµα, [σ(η)µάδ(ι)].
σ(η)µαδιακός, -κιά, -κό· {-δγια-}, σηµαδεµένος, ιδιαίτερα άσχηµος, αυτός που έχει
από γέννηση αναπηρία/κουσούρι, σ(η)µαδιακιά µέρα, [σ(η)µάδ(ι)].
σήµαντρους, ο· σήµαντρο της εκκλησίας, [αρχ. σήµαντρον].
σηµείου, το· σηµείο, ειρων. έκφραση για κάποιον που είναι πολύ αδύνατος και
σπάνια αυτός που έχει κάποιο έντονο ελάττωµα, όπως ο σακάτης, ο ευέξαπτος,
άρα σηµείου δε χτά(ει)ζς του χάλι σ’ κι ουµιλάς, [αρχ. σ,µα > σηµε-ον].
σηµειουµένους, -ν(η), -νου· ο υπερβολικά αδύνατος, σπάνια και ο πολύ άσχηµος, ο
σ(η)µαδιακός, [σηµείου].
σήµιρας· επίρρ., σήµερα, [αρχ. σήµερον].
’σηµόχουµα· άσπρο χώµα, να πάει να φέρει ’σηµόχουµα, ’σηµόχουµα πατόχουµα,
(Ν.Π.γ΄ τρ. 673.3), δες ασηµόχουµα.
σήτα, η· λεπτό κόσκινο, µε το οποίο κοσκίνιζαν τ' αλεύρι για γλυκά ή για πίτες, αλλ.
σήτα µεταξουτή· για ψωµί το κοσκίνιζαν µε την πυκνάδα/τριχόστα· για το σπασµένο καφέ ήταν η µικρή πυκνάδα, το καµπράν(ι)· δικτυωτό σύρµα για το κοσκίνισµα
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της άµµου· το συρµάτινο πλέγµα των µελισσοκόµων, [αρχ. σήθω(=κοσκινίζω)].
σι 1· πρόθ., σε, εις, σι σένα του λέου, δες πρµ. 37, 247, κλπ., [αρχ. ε.ς > σε].
σι 2· αιτ. ή γεν. της προσ. αντων. συ, σι λέου δε θέλου, σι πήγα στου χουράφ(ι), δες
πρµ. 66, 84, 158, κλπ., [αρχ. σύ > εσύ > σου/σε].
-σι· ρ. κατ., π.χ. λύνε-σαι > λύνι-σι, λύ-σε > λύ-σι.
σια-· {σια-}, ίσια, ως πρώτο συνθ. δίνει την κατεύθυνση που ορίζει τό δεύτερο,
σιαπάν = προς τα πάνω, πάνω στο βουνό, [αρχ. /σος > µτγν. /σιος > ίσια].
σιάβαρους, ο· φυτό που αναπτύσσεται µέσα στα τέλµατα και στα κανάλια· µοιάζει
µε καλαµάγρα, αλλά έχει πιο φαρδιά φύλλα· χρησ. για σκεπές σε καλύβια ή σε
τσιαρντάκια και για ζωοτροφή, δες σάζ(ι), σάλµα, **[τουρ. sayvan(=στέγη)].
σ(ι) αγαπώ σ(ι) αγαπώ· παιχν. µικρών παιδιών µε οµοιοκαταληξίες.
σιαδώ· προς τα εδώ, [σια- + δώ].
σιαδώθι· προς τα εδώθε, σιαδώθι ’π’ τ’ Μουγγίλα, [σια- + δώθι].
σιάζου· {σια-/σχιά-}, ρ., ίσιαζα, ίσιαξα, σιάχκα/σιάχτκα/σιάθκα, ισιάζω, τακτοποιώ,
ταιριάζω, αλλ. ισιάζου, [αρχ. .σάζω > µσν. σιάζω].
σιαϊάκ(ι), το· {σια-ιά-}, σαγιάκι, είδος χοντρού υφάσµατος µε το οποίο έκαναν οι
γέροντες τις παραδοσιακές φορεσιές, [τουρ. sayak].
σιάικα, η· {σια-}, καρφί, [βουλ. šajka].
σιαΐν(ι), το· είδος γερακιού, το σαΐνι, Milvus milvus, [τουρ. şahin].
σιακά· επίρρ., σιγά, αστείο πράγµα, αστεία, µε τη σηµ. της κ. γλώσσας στη φρ.
«σιγά, κάτι έγινε», ε σιακά κάτ(ι) γίνκι = ε σιγά κάτι έγινε, αστείο ήταν δεν έγινε
τίποτε, [τουρ. şaka (=αστείο, καλαµπούρι)].
σιακάδις, οι· τα αστεία, [σιακά].
σιακαντίζουµι· ρ., σιακανίζουµαν, σιακαντίσ(η)κα, κουράζοµαι πολύ, σακατεύοµαι
από την κούραση, ντρέποµαι, σιακαντίζουµι να του πω = δυκολεύοµαι/ντρέποµαι
να το πω, **[τουρ. sakat(=σακάτης) + τουρ. -de-(δες -ντι-) + -ζοµαι].
σιακάτ· προς τα κάτω, προς την αγορά, κάθι βράδ(υ) πααίν(ει) σιακάτ, [σια- + κατ].
σιακατζής, -τζού· αυτός που λέει πολλά αστεία, αστείος, [σιακά + -τζής].
σιακατίσιους, -σια, -σιου· αυτός που προέρχεται ή βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τερπνής, του σιακατίσιου νιρό είνι του καλύτιρου, [σιακάτ + -ίσιους].
Σιακάφτσα, η· το παλιό όνοµα του χωριού Λειβαδοχώρι, [Μ.Τ. sakabca, Π.Πα. Σακάφτσια].
σιακεί· προς τα εκεί, [σια- + κεί].
σιακείθι· προς τα εκείθε, [σια- + κείθι].
σιαλβάρ(ι), το· είδος βράκας που τη φορούσαν οι µικρασιάτες πρόσφυγες, αλλ.
σιαλβάρα, χουρεύ(ει) κι πάππους µι τόση σιαλβάρα κι σέρνει του χουρό, (Ν.Π.γ΄ τρ.
490.1), [εβρ. σαράβαρον (∆ανιήλ 3,21) > αραβ. λ. > τουρ. şalvar, Κ.Σ.].
σιαλβαρτζήδις, οι· ειρων. οι µικρασιάτες πρόσφυγες του 1922, επειδή φορούσαν το
σιαλβάρ(ι).
σιάλ(ι), το· {-ιά-}, πλεχτό σάλι µε τριγωνικό σχήµα ή ορθογώνιο, καµωµένο από
µαλλί ή µπιρσίµ(ι), αλλ. σιρβέτα, δες και σάλπα, [αραβ. schall].
σιάλιαγκας, ο· σαλιγκάρι, πληθ. οι σιαλιαγκοί, σιάλιαγκα µάλιαγκα βγάλ’ τα κερατάκια σου, (Ν.Π.γ΄ τρ. 743.1), [αρχ. σίαλον > σιαλικός > σάλιακας > σάλιαγκας
(> µσν. σαλίγκας > σαλιγκάρι)].
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σιαλιάγκ(ι), το· σαλιγκάρι, υποκ. της λ. σιάλιαγκας, πληθ. τα σιαλιάγκια.
σιαλντάου, -ώ· ρ., σιαλντούσα, σιάλτσα, ορµώ, πηδώ, σαλτάρω, σιάλτσα παν στου
κάρου κι έπιασα τα χαλινά, ουσ. το σιάλτζµα, [τουρ. saldırmak/salmak(=ορµώ, επιτίθεµαι)].
σιαλτάκ(ι), το· χαστούκι, µεγεθ. ο σιάλτακους, ο σιάλταρους, [σιαρτάκ(ι), µε ρ > λ].
σιαλτακίζου· ρ., σιαλτάκζα, σιαλτάξα, χαστουκίζω, παταρίζου, δίνω σιαλτάκια, αλλ.
σιαλτακώ, σιαλταρίζου, [σιαλτάκ(ι)].
σιαλτακώ· ρ., σιαλτακούσα, σιαλτάξα, δες σιαλτακίζου.
σιαλταρίζου· ρ., σιαλτάρζα, σιαλτάρσα, δες σιαλτακίζου.
σιαµαντούρας, ο· επιπόλαιος, αυτός που λέει πολλά, που κάνει φασαρία για το τιποτε, που κάνει φασαρία χωρίς νόηµα, **[σηµαίνω > αρχ. σήµαντρον].
σιαµατάς, ο· σαµατάς, φασαρία, [τουρ. şamata].
σιαµατατζής, -τζού, -τζίθκου· αυτός που προκαλεί σιαµατά, [σιαµατάς + -τζής].
σιαµατατζίθκους, -κ(η), -κου· αυτός που έχει ή προκαλεί σαµατά, θορυβώδης,
[σιαµατατζής + -ίθκους].
σιαµέσα· προς τα µέσα, πάνι σιαµέσα = πήγαινε προς τα µέσα, [σια- + µέσα(< αρχ.
µέσος)].
σιαµί, το· γιορτινό κεφαλοµάντιλο µε µπορντούρα, το οποίο οι ηλικιωµένες φουστανούσις έριχναν ελεύθερο στο κεφάλι τους και οι άκρες του έπεφταν ελεύθερες
πάνω στο στήθος, δες κριπάκ(ι), σιαµούδ(ι), τσιµπέρ(ι), [τουρ. Şam(=∆αµασκός
της Συρίας) > şami(=αυτό που είναι από τη ∆αµασκό τη Συρίας)/şamis(=δαµασκηνό ύφασµα)].
σιαµιαµίδ(ι), το· {-µνια-}, σαµιαµίδι, µικρή σαύρα που κινείται στους τοίχους των
σπιτιών, σαύρα η τοιχοδρόµος, αλλ. σκουρπίδ(ι), [µτγν. σαµαµίθιον].
σιαµούδ(ι), το· καθηµερινό κεφαλοµάντιλο, το τσιµπέρ(ι), µε το οποίο οι φουστανούσις έδεναν τα µαλλιά τους µαζεµένα χωρίς βουρλίδα,δες σιαµί, [σιαµί +-ούδ(ι)].
σιαµπάκ(ι), το· λαθεµένη ψαλιδιά στο κούρεµα, όπου φαίνονται οι ψαλιδιές αφήνοντας ανώµαλη επιφάνεια στο κουρεµένο µαλλί, [τουρ. sapak(=ανώµαλος)].
σιαντριβάν(ι), το· στρογγυλή δεξαµενή νερού δίπλα σε βρύση για πότισµα ζώων,
ενώ η στενόµακρη λεγόταν κουρίτα, [τουρ. sadırvan].
σιαπάν· επίρρ., προς τα πάνω, στο βουνό, αντάρτδις τουν πήραν σιαπάν του Θόδουρου, [σια- + παν 1].
σιαπατίγκας, ο· ο ελαφρόµυαλος, όπως λέµε µτφ. φευγάτος, η αλαφρουγιουρτούδα,
[τουρ. sapa(=παράµερος, απόµερος) + -ίγκας].
σιαπέρα· επίρρ., προς τα πέρα, δες δηµ. τρ. 10 και πρµ. 325, [σια- + πέρα(< αρχ. πέραν)].
σιάπκα, η· είδος σκούφου, [τουρ. şapka(=καπέλο)].
σιαπού· επίρρ., προς τα πού, [σια- + ερωτ. πού(< αρχ. πο0)].
σιάργκους, -ργκα, -ργκου· παρδαλός, µαυρόασπρος, [τουρ. sarhoş(=µεθυσµένος),
δες παρδαλίζου].
σιάρινου, το· πολύχρωµο σεντόνι, µε υφάδι που σχηµάτιζε χρωµατιστές ταινίες, τις
µάνις, σιάρινου σιντόν(ι), το αντίστοιχο κιλίµι λεγόταν κιλίµ(ι) µι µάνις, **[πιθανώς από τουρ. sarinmak(=τυλίγω)].
σιαρλάκ(ι), το· µικρό αυλάκι που γίνεται µε το σύρσιµο του ποδιού ή µικρό αυλάκι
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από νεροφάγωµα, αλλ. το σαρλιάκ(ι), [αρχ. σύρω + αρχ. λάκκος].
σιάρτ· λ. που αποδίδει τον ήχο από το σκαµπίλισµα, από παταριά, σι δώσου µία,
σιαρτ θα βάξ(ει), [ηχοπ. λ.].
σιαρτάκ(ι), το· χαστούκι, σιαλτάκ(ι), µεγεθ. σιάρτακους, [σιαρτ].
σιαρταχού(η)σς, ο· στα παιχν. ο άσχηµα χαµένος, αυτός που γίνεται ρεζίλι, **
[σιαρτ + αχώ(< αρχ. 1χ&), σε ελ. απόδοση αυτός πού δέχεται ηχηρά σκαµπίλια].
σιαρτ-σιουρτ· αποδίδει τον ήχο από το σύρσιµο των ποδιών, τι πααίντς σιαρτ-σιουρτ
τα πουδάρια σ’; [ηχοπ. λ.].
σιασιρµάδα, η· σάστισµα, [σιασιρµάς].
σιασιρµάς, ο· σάστισµα, σύγχυση, ταραχή, [τουρ. şaşirma].
σιασιρντάου, -ώ· ρ., σιασιρντούσα, σιασίρτσα, σαστίζω, τα χάνω, σιασίρτσα ’π’τα
καµώµατα σ’, [τουρ. şaşirmak (=ταράζοµαι)].
σιασιρτζµένους, -ν(η), -νου· σαστισµένος, µτχ. του σιασιρντάου.
σιαχτίζου· ρ., σιάχτιζα, σιάχτσα/σιάχτισα, σαστίζω, [τουρ. şaşmak > αόρ. şaştim].
σιαψιαλίζου· ρ., σιαψιάλζα, σιαψιάλσα/-λτσα, συµπεριφέροµαι σαν σιαψιάλς, [σιαψιάλς + -ίζω].
σιαψιαλίκια, τα· ανοησίες, τα φερσίµατα του σιαψιάλ(η), [σιαψιάλς + -λίκ(ι)].
σιαψιάλς, -λου, -λ(ι)κου· σαψάλης, άνθρωπος εξασθενηµένος, επιπόλαιος, αυτός
που λέει ανοησίες, [αρχ. σ,ψις > *σηψαλ"ς > σάψαλος].
σιβαίνου· ρ., σέβινα, σέφκα/σέβκα, µπαίνω, εισέρχοµαι, δες πρµ. 250, πρ. σέβινι, σιβαίντι, σέβα, σιβίτι, σιβούς, σιβούς στ’ αχούρ(ι), [ε.ς + βαίνω > αρχ. ε.σβαίνω,
Γ.Κα. σεβαίνω].
σιβντάς, ο· σεβδάς, καηµός, έρωτας, [τουρ. sevda].
σίβους, σίβα, σίβου· γκρίζος, η λ. χρησ. για την αγελάδα και το βόδι µε γκρίζο χρώµα, [βουλ. siv(=γκρίζος)].
σίγγουνου, το· το δισέγγονο, [αρχ. δ5ς + αρχ. 6γγονος > δισέγγονο].
σιγκούν(ι), το· σεγκούνι, γυναικείο πανωφόρι , [αλβ. sigun].
σιδέρουµα, το· η εργασία του σιδηρώνου.
σιδηρίτς, ο· ποικιλία σταφυλιών, (Νιγρ.), [αρχ. σίδηρος].
σιδηρούδ(ι), το· µικρό σίδερο, µικρή βοηθητική σιδερένια πήχ(η) για το δέσιµο του
καπνού σε δέµα, [αρχ. σίδηρος + -ούδ(ι)].
σιδηρουχόρταρου, το· φυτό µε πολύ λεπτό καλάµι, καλό βόσκηµα των ζώων, που
έβγαινε παλιότερα µέσα στους γιουντζέδις, [αρχ. σίδηρος + χουρτάρ(ι)].
σιδηρόχουρτου, το· είδος αγριόχορτου, ζιζάνιο του σταριού, κ. ήρα, κουντούρα,
αλλ. η νήρα, το σταχούδ(ι), στη Νιγρ. η νουρούδα, [αρχ. σίδηρος + αρχ. χόρτος].
σιδηρώνου· ρ., -ρουνα, -ρουσα, ρώθκα, η κ. σηµ., περνώ το σιδερένιο στεφάνι του
τροχού του κάρου πάνω στο ξύλινο µέρος του· οι καροποιοί πρώτα θέρµαιναν το
στεφάνι µέχρι να πυρακτωθεί, για να διασταλεί κατάλληλα, και µετά χρησιµοποιώντας τρεις µπριάγκις το περνούσαν πάνω στο ξύλινο µέρος του τροχού, οπότε µε
τη συστολή έσφιγγε το στεφάνι πάνω στις αψίδις, [αρχ. σίδηρος].
σιδηρώστρα, η· ξύλο ντυµένο µε πανί, πάνω στο οποίο σιδέρωναν οι µοδίστρες ή οι
ράφτες, [σιδηρώνου].
σίκαλ(η), η· η σίκαλη, [λατ. sicalis > µσν. σίκαλις].
σικαλιά, η· τα καλάµια της σίκαλης. 1. όταν τίναζαν τη σίκαλη µε χτύπηµα στα
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στάχυα, και τα καλάµια έµεναν ολόκληρα, τη χρησ. για να γεµίζουν τα σαµάρια ή
για να κάνουν στέγες σε µαντριά και σε καλύβες. 2. όταν την αλώνιζαν µε την
αλουνόπιτρα, και ήταν σπασµένα τα καλάµια της χωρίς να γίνουν άχυρο, γινόταν η
σαλµαταριά, που τη χρησ. για να γεµίζουν στρώµατα ή µαξιλάρις, [σίκαλ(η)].
σικιµέ· η λ. χρησ. ως έκφραση πλήρους αδιαφορίας, σικιµέ κι αν έρτ(ει), σικιµέ κι αν
δεν έρτ(ει), [τουρ. sik(=πέος) + -im(κτητικό)].
σικιρτζής, ο· ζαχαροπλάστης, [τουρ. şekerci].
σικλέτ(ι), το· σεκλέτι, στεναχώρια, θλίψη, [τουρ. sıklet(=βάρος, στενοχώρια)].
σικλιµές, ο· πρόστυχος, ακόλαστος, [τουρ. sik(=πέος)/sikmek(=εκτελώ τη γεννετήσια πράξη) + -λιµές].
σικλιντίζου· ρ., σικλέντζα, σικλέτσα, σικλιντίσκα, σεκλετίζω, στεναχωρώ κάποιον,
µη µι σικλιντί(ει)ζς, ως σικλιντίζουµι σηµ. και βαριέµαι, σικλιντίσκα να καρτιρώ
όλ(η) τ’ν ώρα, [τουρ. sıkılmak(=σφίγγοµαι, στενοχωριέµαι) > αόρ. sıklıdım].
σικτιµινί· λ. που χρησ. µόνο για τις βρισιές, δες αβραντινί, **[τουρ. sik(=πέος) +
τουρ. temennj(=θέλω)].
σιλάχ(ι), το· σελάχι, φαρδιά ζώνη, ζωνάρι, [τουρ. silah(=όπλο), από το γεγονός ότι
εκεί έβαζαν και τα όπλα τους].
σίλβο, το· το σταχτί, το ασηµί χρώµα, [σίβους, µε ανάπτυξη του λ].
σιλέµς, ο· σελέµης, ως ουδ. το σιλέµκου, [τουρ. selem].
σ(ι)µά· επίρρ., σιµά, κοντά, [αρχ. σιµ"ς > µσν. σιµά].
σ(ι)µά κουντά· χρησ. ειρων. ως επίρρ. µε τη σηµ. του µακριά, σ(ι)µά κουντά θα πάς
= θα πας αρκετά µακριά.
σιµίτ(ι), το· σιµίτι, κουλούρι σουσαµωτό, είδος άζυµου ψωµιού, [αρχ. σεµίδαλις(=
πολύ λεπτό αλεύρι από στάρι) > αραβ. sämid > τουρ. simit].
-σ(ι)µου· -σιµο, κατ. ουσ. που παράγονται από ρήµατα.
σιµπουιά, η· {-µπου-ιά}, το λουλούδι βιολέτα, [τουρ. şebboy].
σιµσιλές, o· ο περίγυρος κάποιου, συγγενείς, φίλοι κλπ., µας ήρτι µι όλου του σιµσιλέ τ’, αλλ. το σιµσιλέ, **[τουρ. cem(=πλήθος) + sel(=χείµαρρος)].
σ(ι)µώνου· ρ., σίµουνα, σίµουσα, σιµώνω, προσεγγίζω, µη σ(ι)µώνς τ’ φουτιά θα καείς, [αρχ. σιµ"ς > µσν. σιµ( > µσν. σιµώνω].
σίνα, η· το µεταλλικό στεφάνι του τροχού του κάρου και του αραµπά, που στερεωνόταν πάνω στις αψίδις µε το σιδέρουµα και τις ροδόβιδις, **[τσίνα, επειδή ήταν
δύσκολος ο χειρισµός του].
σ(ι)νάπ(ι), το· σινάπι, λαψάνα, σίναπις η λευκή, [αρχ. σίναπι].
σινί, το· σκεύος σαν το ταψί, µε βάθος όµως µικρότερο, περίπου 1-2cm, [αρχ. σινιάζω > µτγν. σινίον, και από αυτό το τουρ. sini].
σιντεύου· ρ., σέντιβα, σέντιψα, σιντέφκα, ψάχνω για να βρω κάτι, αναζητώ, ερευνώ,
µι σέντιψι, µα δε µι βρήκι τίπουτα, αλλ. σιουντεύου, **[τουρ. sende(=εντοπίζω πάνω σου)].
σιντζµένους, -ν(η), -νου· µτχ του σιντίζου.
σιντίζου· ρ., σίντζα, σίντσα, αγανακτώ, δεν αντέχω άλλο, γνωστό κυρίως στον αόρ.
µι σίντσις µι τα καµώµατα σ’ = µε αγανάκτησες µε τα φερσίµατά σου, σίντσι του
µαχαίρ(ι) = δεν κόβει πια το µαχαίρι, [τουρ. sinmek/sindirmek(=ελλατώνω, µετριάζω)].
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σίντιµα, το· το ψάξιµο, αλλ. το σέντιµα.
σιντόνιασµα, το· το ντύσιµο του παπλώµατος µε σινδόνι, [αρχ. σινδών > σεντόνι].
σιντούκα, η· η κάσα στην οποία ντιγκιάζουν του καπνό, [σιντούκ(ι)].
σιντούκ(ι), το· µπαούλο, κασόνα-έπιπλο για ρούχα, φέρετρο, [τουρ. sandik > µσν.
σεντούκιν].
σιόλα 1, η· η σόλα του παπουτσιού, [λατ. solea(=σανδάλιο) > σόλα].
σιόλα 2, η· η κούπα του τσαγιού, [σιόλ(ι)].
σιόλ(ι), το· φλιτζάνι του καφέ, [λατ. solium(=πύελος, κάθε δοχείο που έχει σχήµα
στρογγυλής σκάφης, κολυµπήθρα)].
σιοργκούν(ι), το· το κυνήγι της παγάνας, αλλ. το σουρέκ(ι), [τουρ. sürgü (=µάνταλο,
σύρτης)].
σιόσιους, ο· χαζός, όπως λέµε µτφ. ντουβάρ(ι), αυτός που δεν ξέρει τι λέει, έρµι
σιόσιου, ό,τι φτά(ει)σς λες, [τουρ. şose(=σκυρόστρωµα)].
σιουιλέ µπουιλέ· {σιου-}, επίρρ., έτσι κι έτσι, [τουρ. şöyle böyle].
σιουλνιάρ(ι), το· {-νιά-}, βρύση στην οποία το νερό τρέχει από σωλήνα χωρίς κάνουλα, **[αρχ. σωλήν > µτγν. σωληνάριον].
σιούµ(ι), το· το ξερό φυτό του καλαµποκιού, χωρίς τις κουµπάκις, που ως ζωτροφή
ήταν κακής ποιότητας και δινόταν µόνο στα βόδια, πληθ. τα σιούµνια, [τουρ. sum
(=απαίσιος)].
σιουµ ντουµ ντουµ· αποδίδει τον ήχο µεταλλικών αντικειµένων, όταν χτυπούν µεταξύ τους, χρησ. σε δηµ. τραγ.,δες Ν.Π.γ΄ τρ. 1.0, [ηχοπ. λ.].
σιούµπα, η· καρούµπαλο, **[τουρ. söbe(=ελλειπτικός)].
σιούµπουρ(ι), το· το πέταγµα των νοµισµάτων ψηλά, όταν µετά τα βαφτίσια πήγαιναν τα παιδιά τρέχοντας το όνοµα στον πατέρα, διαδικασία στην οποία όποιο παιδί
προλάβαινε έπαιρνε χρήµατα, [τουρ. cümbür(=όλοι µαζί)].
σιουντεύου· ρ., για αρ. χρ. και σηµ. δες σιντεύου.
σιουνφάδα, η· συνυφάδα, [αρχ. σ7ν + αρχ. νύµφη > µτγν. σύννυµφος >συνυφάδα].
σιούρλου, η· αυτή που κατουράει πάνω της, **[τουρ. su(=νερό) + (κατου)ρλού, δες
τουρ. su(=νερό) + dökmek(=χύνω) > sudökmek(=κατουρώ)].
σιουρµπέ(η)ζς, ο· άτακτος, ζωηρός, αλλ. -ρµπέζ(ι)κους, -κ(η), -κου, [τουρ. serbest
(=ελευθέριος, άνθρωπος ανόητος) > (Π.Κ.) serbez].
σιουρµπέτ(ι), το· σερµπέτι, το ζαχαρόνερο ως φαγητό, νιρουπαπάρα, [τουρ. şerbet].
σιουρµπιζίνα, η· γυναίκα ή το κορίτσι που έχει την ιδιότητα του σιουρµπέζ(η).
σιούτους, -τα, -του· ζώο από κερασφόρο είδος, που όµως δεν έχει κέρατα, αλλ.
σιούτκους, -κια/κ(η), -κου, έχουµι κι µια σιούτα γίδα, [βαλκ. λ., αλβ. shut, αρωµ.
şut, čǐut, βουλ. šut, ουκρ. šuta, ρουµ. şut].
Σιπτιµβριάτς, o· ο µήνας Σεπτέµβριος.
σιρβέτα, η· µαντίλι που έβαζαν οι άντρες κάτω από το καπέλο για προστασία από
τον ήλιο, µεγάλη µάλλινη µαντίλα που έριχναν στον ώµο τους οι φουστανούσις το
χειµώνα, µισαλούδα για το τύλιγµα του ψωµιού, δες σιάλ(ι), [ιταλ. serviette (=
πετσέτα)].
σιρβιτούδα, η· µυξοµάντιλο, µικρή σιρβέτα.
σιργιανάου, -ώ· ρ., σιργιανούσα, -ντσα, βγαίνω στο σιργιάν(ι), κάνω σιργιάν(ι).
σιργιάν(ι), το· τοπικός αργόσυρτος κυκλικός χορός, βόλτα, περίπατος, το χάζεµα
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γενικά, η συγκέντρωση, το µάζεµα στις µεγάλες γιορτές, όπως το Πάσχα, σε ένα
συγκεκριµένο µέρος, όπου οι κοπέλες χόρευαν το σιργιάν(ι), τα κοριτσάκια
έπαιζαν το καλουγιρούδ(ι), τα παλικάρια έριχναν πέτρα, πηδούσαν κλπ., [τουρ. seyran].
σιργιανίζου· ρ., σιργιάντζα, σιργιάνσα, για λοιπά δες σιργιανάου, [σιργιάν(ι)].
σιργκί, το· πάγκος µικροπωλητή σε παζάρι ή πανηγύρι, [τουρ. sergi].
σιργκιούν(ι), το· ρεζίλι, ρεζίλεµα, θα γέντι σιργκιούν(ι) ’π’ του µαχαλά, δες δ.δ. 1
στχ. 21, [τουρ. sergi (=έκθεση) + -ούν(ι)].
σιρµαϊά, η· {-ιά}, σερµαγιά, το πρώτο χρηµατικό ποσό για µια δουλειά, [τουρ.
sermaye(=κεφάλαιο), **και απόδοση του -e µε -ια, όπως στο σχήµα και > κια].
σιρµπέ(η)ζς, σιρµπιζίνα· δες σιουρµπέ(η)ζ, σιουρµπιζίνα.
σιρριώτκου, το· τρόπος βολής της µπίλιας στα παιχν. µε τις τζιτζιλόνις· ήθελε σφίξιµο της µπίλιας ανάµεσα στο δείκτη και το µεσαίο δάκτυλο και το πέταγµά της µε
το δείκτη του άλλου χεριού, δες δάχλου, [σιρριώτς].
σιρριώτκους, -κ(η)/-κια, -κου· σερραϊκός, [σιρριώτς].
Σιρριώτς, -τσα, -τκου·{-ργιώ-}, Σερραίος, πληθ. Σιρριουτάδις,-τσις,-τκα, [Σέρραι].
σιρσέµς, -µου· σερσέµης, χαζός, αυτός που δεν ξέρει τι του γίνεται, αλλ. σιρσέµκους, -κ(η), -κου, [τουρ. sersem(=ηλίθιος)].
σιρσιρής, -ρού, -ρίθκου· ελαφρόµυαλος, επιπόλαιος, σιρσιρίθκου µιλιέτ(ι), [τουρ.
serseri (=αλήτης)].
σιταράι, το· ταίριασµα των φύλλων του καπνού πάνω στη βέργα µε πλάγιο στρώσιµο, όταν έκαναν τόγκις, **[τουρ. sırt(=ράχη) + tarayış(=χτένισµα)].
σιτζίµ(ι), το· λεπτό σκοινί, κορδόνι, µε το οποίο δινόταν η περιστροφική κίνηση
στη σβούρα· γινόταν µε πλέξιµο, έπλεκαν τρία κνάπια, όπως τη βουρλίδα, και στο
τέλος το κέρωναν· βρουχή σιτζίµ(ι) = δυνατή βροχή στην οποία οι σταγόνες φαίνονται σαν κορδόνια, δες, πρµ. φρ. 19 και 20, [τουρ. sicim(=νήµα, κορδόνι)].
-σίτ(ι)· κατ. ουσ. που προέρχονται από ρ., π.χ. πλακουσίτ(ι).
σιτόριζο, το· αλλ. το µπλουγκούρ(ι), Νιγρ., [αρχ. σ-τος + ρύζι(<αρχ. 8ρυζα), επειδή
στον καιρό της κατοχής, 1941-1944, το µπλουγκούρ(ι) αντικατάστησε στους γάµους το ρύζι· το πήγαιναν ως δώρο µε τα κουσκνάδια, έκαναν µ’ αυτό γλύκισµα
για το τραπέζι του γάµου κ.λπ.].
σιφτές, ο· σεφτές, πρώτη πώληση της ηµέρας, γενικά η αρχή, η πρώτη φορά, σιφτέ
ήρτα δουπάν, [τουρ. şiftah > βαλκ. τουρ. şefte].
σ(ι)χαµάδ(ι), το· σιχαµερός, άσχηµος, αυτός που σιχαίνεται µε το παραµικρό στο
φαγητό του, αυτός που τον σιχαίνεται ο καθένας να τον βλέπει, [επ. σικχός (=σιχασιάρης) > µτγν. σιχαίνοµαι > σίχαµα].
σιχτίρ· βρισιά, που χρησ. µε τη σηµ. άι στο διάβολο, φύγε να µη σε βλέπω κλπ., [1.
τουρ. siktir(=βγες έξω), ** 2. sik (=πέος) + tir(=τρώγω)].
σιχτίρ πιλιάφ(ι)· το µακεδονικό πιλάφι, έδεσµα του γάµου, που γινόταν από ρύζι,
ζάχαρη, φιδέ και κανέλα· προσφερόταν στο τέλος του γαµήλιου δείπνου· γι' αυτό
και σκωπτικά λεγόταν σιχτίρ πιλιάφ(ι), [σιχτίρ + πιλιάφ(ι)].
σιψί, το· το επιστόµιο του ζουρνά, [τουρ. sipsi(=αυλός, πίπα)].
σκαθάρ(ι), το· είδος σπίνου, σκαθάρι, σκαθί, αλλ. τρυπουσάκς, Carduelis spinus,
[αρχ. κάνθαρος > µσν. σκαθάριν].
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σκά(ι), το· σκάγι, πληθ. τα σκάια{-ια}, [βεν. scagia].
σκάλα, η· σκάλα, σκοινί που κρεµόταν και στις δυο µεριές στο σαµάρι ως αναβολέας, για να πατούν τα πόδια ή να βοηθά στο φόρτωµα ξύλων κλπ., η σκαλουσιά,
[λατ. scala > µτγν. σκάλα].
σκαλάκια, τα· παιχν., οι αναπηδήσεις µικρής πέτρας, στο πέταγµά της πάνω στα κύµατα, ήταν ο αρχ. 9ποστρακισµός, [σκάλα].
σκάλ(ι), το· τσουκάλι, (προσφ.), δες τσουκάλ(ι).
σκαλίζου· ρ., σκάλιζα/σκάλτζα/-λζα, σκάλιξα/σκάλτσα/-λσα, σκαλίσ(η)κα, σκαλίζω,
[αρχ. σκάλλω > µτγν. σκαλίζω].
σκαλίνα, η· µικρή σκάλα, πέρασι µι του κάρου κι µι χάλασι τ’ σκαλίνα µ’, [λατ. scala
> µτγν. σκάλα].
σκαλιστά, τα· εικόνες σε χαρτί, κοµµένες στο περίγραµµα των προσώπων ή αντικειµένων που εικόνιζαν και το παιχν. µε αυτές τις εικόνες, δες και π., [σκαλίζου].
σκαλουµάχιρου, το· µικρή ποσότητα υλικού που κόβεται µε το µαχαίρι, κόψι ένα
σκαλουµάχιρου ψουµί να στυλώ(ει)σς λίγου, [σκαλώνου + µσν. µαχαίριν (< αρχ.
µαχαίριον)].
σκαλουσιά, η· {-σιά}, προσωρινή ξύλινη κατασκευή πάνω στην οποία απλώνονται
τα σαρίκια, για να στεγνώνει το καπνό, αλλ. σκάλα, κριβάτ(ι), λιάστρα, [σκαλώνω
> µσν. σκαλωσία].
σκαλστήρ(ι), το· σκαλιστήρι, αλλ. σκαλτστήρ(ι), [σκαλίζου > µτγν. σκαλιστήριον].
σκάλτζµα, το· σκάλισµα, [σκαλίζου].
σκαλώνου· ρ., σκάλουνα, σκάλουσα, σκαλώθκα, πιάνω, τσακώνω, συλλαµβάνω,
µπαλώνω χωρίς να χρησιµοποιήσω µπάλωµα, ενώνω δηλ. τις άκρες της τρύπας
µόνο µε κλωστή, σκάλουσι του φαΐ· µάνα, σκάλουσι του τσιουράπι µ’, [σκάλα >
µτγν. σκαλώνω].
σκαµαγγάς, ο· ο τεχνίτης που ξιανοίγ(ει) το βαµβάκι/µαλλί µε τη µαγγάνα, αυτός
που κάνει σκαµάγγια, [σκαµάγγ(ι)].
σκαµάγγ(ι), το· σκαµάκι, τούφα από βαµβάκι/µαλλί, ξανοιγµένο µε τα νταράκια ή
τη µαγγάνα, [1. σκάπτω > αρχ. σκάµµα (=αφρός) > σκαµµάκιον > σκαµάγγι, 2.
σκαραµάγγι(=πολυτελές ύφασµα από την Καρµανία, χώρα της Περσίας) > σκαµµάγγι].
σκάµµα, το· ο αφρός του σαπουνιού, η σαπουνάδα, του νιρό ’π’ του µπγάδ(ι) µας
δεν κάν(ει) ντιπ σκάµµα, [σκάπτω > αρχ. σκάµµα (= το σκαµµένο και εποµένως αφράτο µέρος)].
σκαµνάκ(ι), το· µικρό σκαµνί, παιχν. τριών παιδιών στο οποίο τα δυο έπιαναν
σταυρωτά τα χέρια τους και κουβαλούσαν το τρίτο, [λατ scamnum > σκάµνον >
µσν. σκαµνί(ο)ν].
σκαµνάκια, τα· παιχν. µιας οµάδας, στο οποίο κάθε παίχτης πηδούσε µε τη σειρά
πάνω από τους σκυµµένους συµπαίκτες του, αλλ. σκλαβάκια, στη Νιγρ. νταλκάδις,
δες και π., [σκαµνάκ(ι)].
σκαµνιά, η· συκαµνιά, µουριά, δες σ(υ)καµνιά, γκασιά, [αρχ. συκάµινος].
σκαµνόβιργα, η· βέργα από σκαµνιά, [σκαµνιά + βέργα(βιργιά)].
σκαµνούδια, τα· σκαµνάκια, παιχν. µικρών κοριτσιών µε διάλογο και κυνηγητό· παρόµ. παιχν. ήταν η αρχ. χελιχελώνη, δες και π., [σκαµνάκ(ι) + -ούδ(ι)].
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σκανιάζου· ρ., σκάνιαζα, -σα, κακοκαρδίζοµαι, στενοχωριέµαι, µη σκανιά(ει)ζς,
θα ρτει, [αρχ. σχάζω > σκάζω > σκάνω > σκανιάζω].
σκαντζαλήθρα, η· σπίθα, σπινθήρας, στη Νιγρ. η σκαντζήθλα, [ιταλ. scansare(=αποφεύγω) > σκάντζα(=αλλαγή) + καντηλήθρα(=στήριγµα του φιτιλιού στο καντήλι)
> σκαντζαλήθρα, µε τη σηµ. ότι οι σπίθες φεύγουν από την καντηλήθρα].
σκαντζόχοιρους, ο· σκαντζόχοιρος, πληθ. οι σκαντζουχοιροί, οι σκαντζόχοιρ(οι),
[αρχ. :κανθόχοιρος].
σκάου, -ω· ρ., σκούσα, έσκισα/έσκσα, σκίσ(η)κα/σκίστ(η)κα, σκίζω, [σκίζου].
σκαπιτίζου· ρ., σκαπέτζα, σκαπέτσα, φεύγω κρυφά, δραπετεύω, ουσ. το σκαπέτζµα,
[ιταλ. scappare].
σκάρ(ι), το· κορδόνι από δέρµα που χρησ. στα καµτσίκια· το κορδόνι µε το οποίο
έδεναν τα τσιαρβούλια, που έβγαινε από το ίδιο το δέρµα, αλλ. η νιζιούσκα, [αρχ.
σκάριφος, δες σκαριά].
σκαριά, η· {-ιά}, το επιφανειακό σκίσιµο του δέρµατος µε κέρατο ή αιχµηρό αντικείµενο, [αρχ. σκάριφος(=µυτερό όργανο γραφής ή σχεδίου)].
σκαρµιά, η· η µουριά, (προσφ.), **[σκαµνιά και ανάπτυξη του ρ].
σκάρος, ο· νυχτερινό βόσκηµα για γιδοπρόβατα και βόδια, δες και κ(ι΄)ρ(ι), [αρχ.
σκάρος].
σκασµένους, -ν(η), -νου· {-ζµέ-}, σκασµένος, χαρακτηρισµός ενοχλητικού ατόµου
ή και ζώου, µι του κλάµα τ’ δε µ’ αφήκι να κοιµθώ του σκασµένου, [σκάζου].
σκατασί· λ. γνωστή µόνο από τη φρ. σκατά σκατασί, που λέγεται όταν θέλουν να
προσδιορίσουν µια κατάσταση ως άσχηµη και δεν ικανοποιεί µόνο η χρήση της λ.
σκατά, [σκατά(δες σκατό) + τουρ. κατ. -si, δες και αέρα παρασί].
σκατέλια, τα· λ. υποκ. για τα κόπρανα, το παιχν. µαγκακατσέλια στη Νιγρ., [λατ.
scutella(=λεπτός δίσκος) > µσν. σκουτέλιον > σκατέλια· **από παρετυµολόγηση
οι µικροί κεραµιδένιοι δίσκοι του παιχνιδιού, τα σκουτέλια, έγιναν σκατέλια και
ταυτίστηκαν µε τα κόπρανα, τα επίσης ονοµαζόµενα σκατέλια· έτσι οι µικρές κεραµίδες του παιχνιδιού κάποια στιγµή έγιναν κακατσέλια, και στη συνέχεια µαγκακατσέλια κατά το σχήµα, κακά + -τσέλ(ι) > κακατσέλια > τουρ. manga(=οµάδα)
+ κακατσέλια > µαγκακατσέλια].
σκατίδα, η· λ. που χρησ. µόνο για οµοιοκαταληξία στα λαχνίσµατα των παιχν. και
αναφέρεται στα κόπρανα, φας αγκίδα κι σκατίδα, (δ.δ. 3. α΄), [σκατά(δες σκατό)].
σκατίνα, η· µεγεθ. το σκατό, κουράδα, [σκατό].
σκατό, το· κόπρανο ανθρώπου, µικρό παιδί, όµως χωρίς υβριστικό περιεχόµενο,
υποκ. το σκατούδι, το σκατέλ(ι), µεγεθ. η σκατίνα· η λ. σκατούδι χρησ. µτφ. για τη
γενική ονοµασία κάθε µικρού αντικείµενου, αλλά περιπαικτικά και για το µικρό
παιδί, [αρχ. σκ;ρ > µσν. σκατόν].
σκατόβαµπλας, ο· κολεόπτερο της οικ. scarabaeidae, κάνθαρος που ζει από τις
κοπριές, που τις κάνει βόλους και τις µεταφέρει στη φωλιά του, [σκατά(δες σκατό)
+ βάµπλας].
σκατόµγα, η· µαύρη µεγάλη µύγα, η κυανή µύγα του κρέατος, Callifora vomiforia,
[σκατά(δες σκατό) + µύγα].
σκατουµοιρασιά, η· άδικη µοιρασιά, το µοίρασµα προϊόντος που δεν αποκτήθηκε
µε νόµιµα µέσα, [σκατό + µοιρασιά(< µσν. µοιρασία)].
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σκατόφκυαρου, το· φτυάρι για το σήκωµα της κοπριάς, δες πρµ. 33, [σκατό + φκυάρ(ι)].
σκέβουµι· ρ., σκέβουµαν, σκέφκα, σκέφτοµαι, σκέβουµασταν να βγούµι ή να µη
βγούµι, αλλ. σκέφτουµι, [αρχ. σκέπτοµαι].
σκέλδα, η· σκελίδα σκόρδου, [αρχ. σκέλλοµαι(=καταξηραίνοµαι) > µτγν. σκελίς].
σκέπα· σκέπασε, πρ. του σκιπάζου.
σκέπ(η), η· σκέπη, οι πτυχές του περιτόναιου των ζώων, λεπτό ύφασµα που έδεναν
οι γυναίκες στο φέσι της παραδοσιακής τους στολής, [αρχ. σκέπη].
σκέτου, το· σκέτο, είδος φαγητού µε βραστό ή µε ψητό κρέας αρνιού και µακιδουνήσ(ι), [ιταλ. schietto > σκέτο].
σκέφτουµι· ρ., σκέφτουµαν, σκέφκα/σκέφτκα, σκέφτοµαι, πρ. σκιφτούς, ντιπ δε σι
σκέφκα, αλλ. σκέβουµι, [αρχ. σκέπτοµαι].
σκίζα, η· σκίζα, ξύλο από το σχίσιµο κορµών δέντρου, [αρχ. σχίζα].
σκίζου· ρ., έσκιζα/έσκζα, έσκισα/έσκσα, σκίστ(η)κα/σκίσ(η)κα, σκίζω, αλλ. σκάου,
[αρχ. σχίζω > µσν. σκίζω].
σκιµπές, ο· κοιλιά, στοµάχι, [τουρ. işkembe].
σκιντζά, τα· φυλακή, λ. γνωστή µόνο από τα δηµ. τρ., όλη τη µέρα µε βάζει στη δουλειά και το βράδυ βράδυ στα σκιντζά, δες χιτζιά, (Ν.Π.γ΄ τρ. 144.0), **[ίσως από το
τουρ. kıt(= περιορισµένος)].
σκιπάζου· ρ., σκέπαζα, -σα, σκιπάσ(η)κα/-στ(η)κα, σκεπάζω, πρ. σκέπα, σκιπάτι, σκιπαστούς, σκέπα του πιδί, θα κρυγιώσ(ει), [αρχ. σκεπάζω].
σκιπάρ(ι), το· σκεπάρνι, δες αίν. 23, [αρχ. σκέπαρνον > µσν. σκεπάρνιον].
σκιπαριά, η· {-ριά}, το χτύπηµα µε το σκιπάρ(ι).
σκιπαρνιά, η· αξίνα, κασµάς, [δες σκιπάρ(ι)].
σκιπή, η· σκεπή, στέγη, [αρχ. σκέπη].
σκισ(ι)µάδα, η· σχισµάδα, σχισµή, [σκίζου].
σκιφτούς· σκέψου, πρ. του ρ. σκέφτουµι.
σκλαβάκια, τα· οµαδ. παιχν., ήταν παλιότερα ένα είδος κυνηγητού ανάµεσα σε δυο
οµάδες, στο οποίο οι παίχτες που πιάνονταν ήταν οι σκλάβοι, τα σκλαβάκια· αργότερα ονοµάστηκαν έτσι τα σκαµνάκια, [µσν. σκλάβος].
σκλάδις, οι· περιπ. οι Νιγριτινοί, [σκλι, κατά µία εκδοχή επειδή δούλευαν πολύ].
σκλήκ(ι), το· σκουλήκι, [σκώληξ > αρχ. σκωλήκιον].
σκλι, το· σκύλος, χαρακτηρισµός ανθρώπου µε µεγάλη αντοχή, έι! του σκλι τ’ κιαρατά, ανάγκ(η) δεν έχ(ει), δες πρµ. 104, 158, 159, 174, 361 και 369, [σκύλος >
αρχ. σκύλιον > µσν. σκυλίν].
σκλιβουµάχιρου, το· µαχαίρι που διπλώνει, αλλ. το κλειδουµάχιρου, ο κουλουκουτρώντς, τσικούδ(ι), [σκλιβώνου + αρχ. µαχαίριον].
σκλιβώνου· ρ., σκλίβουνα, -βουσα, -βώθκα, σφίγγω ένα πράγµα ανάµεσα σε άλλα,
σφηνώνω, σκλίβουσι η πόρτα κι δεν ανοίγ(ει), ουσ. σκλίβουµα, [1. αρχ. σκέλλω (=
ξηραίνω, στεγνώνω), από όπου οι λ. σκληρός, σκληφρός(=ισχνός). 2. (Λ.Αν.),
αρχ. στιλβώνω > µσν. στλιβώνω ή σκληβ"ς (=σκληρός)].
σκλίτκου πλέξ(ι)µου· είδος κολύµβησης, στο οποίο τα χέρια κινούνταν συγχρόνως,
χωρίς να βγαίνουν από το νερό, ενώ σε διαφορετικό χρόνο κινούνταν τα πόδια,
χτυπώντας όµως την επιφάνεια του νερού, και το οποίο ήταν κατάλληλο για τις
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στενόµακρες δεξαµενές νερού, για τις κουρίτις, [σκλίτκου + πλέξ(ι)µου-2].
σκλίτκους, -κ(η), -κου· σκυλίσιος, [σκλι].
σκλόδουντα, τα· οι κυνόδοντες στην οδοντοστοιχία του ανθρώπου, [σκλι + δόντι (<
αρχ. <δο0ς)].
σκλόµουτρου, το· άνθρωπος αναιδής, ξετσίπωτος, [σκλι + µούτρου].
σκλόπιντρα, η· σκολόπεντρα, ψαλίδα, µικρό ζωύφιο µε µεγάλες δαγκάνες, η κ. σαρανταποδαρούσα, όχι ο σαρανταπόδαρους, [αρχ. σκολόπενδρα].
σκλούδ(ι), το· υποκ. της λ. σκλι.
σκλουκαβγάς, ο· σκυλοκαβγάς, [σκλι + καβγάς(< τουρ. kavga)].
σκλόψουµου· ψωµί που ετοιµαζόταν ειδικά για τα σκυλιά, [σκλι + ψουµί].
σκνι, το· σκοινί, σχοινί, υποκ. το σκνούδ(ι), [αρχ. σχοινίον].
σκνίπα, η· µτφ. µεθυσµένος, [αρχ. σκνίψ(=είδος εντόµου) > σκνίπα].
σκόβου· ρ., έσκουβα, έσκουψα, σκόφκα/σκόφτκα, εµποδίζω, εµποδίζω από µέσα, έσκουψι την προυξινιά = έβαλε διαβάλµατα και χάλασε το συνοικέσιο, µ’ έσκουψι
παν στου πουδάρ(ι) = µε εµπόδισε την ώρα που πατούσα το πόδι µου (για το παιχνίδι), **[1. αρχ. σκώπτω(=περιπαίζω), κατά το κόπτω > κόβω, 2. αρχ. ε.ς + αρχ.
κόπτω > σ’ + κόβου > σκόβου, κατά το πρ"ς + κόπτω > προσκόπτω].
σκοινάκ(ι), το· το γνωστό παιχν. µε σκοινί και τα επιτόπια άλµατα, που παιζόταν
ίδιο και στην αρχαία Ελλάδα, [αρχ. σχοινίον].
σκόρδου, το· σκόρδο, φτου σκόρδου, φρ. για προφύλαξη από το βάσκαµα, [αρχ.
σκόροδον > µτγν. σκόρδον].
σκότου· πρ. του ρ. σκουτώνου, σκότωσε, δες πρµ. 309.
σκουλαρίκ(ι), το· η κ. σηµ., η φούντα που κρεµούσαν στα πλάγια στο παµπόρ(ι) για
ισορροπία ή για στολίδι, [σχολαρικόν ενώτιον > µσν. σχολαρίκιον].
σκουλαρικιά, η· είδος λουλουδιού, κ. σκουλαρικάκι, [σκουλαρίκ(ι)].
σκουλειό, το· σχολείο, [αρχ. σχολε-ον > µσν. σκολειόν].
σκουλνάου, -ώ· ρ., σκουλνούσα, σκόλασα, σχολάω, τελειώνω, σκόλασι ικκλησία, αυτόν τουν σκόλασαν ’π’ τη δλεια τ’, [αρχ. σχολάζω].
σκουµούν· σπαταλούν, σκορπούν στα γλέντια, **[αρχ. κ&µος (=πανηγύρι µε µουσική και χορό, διασκέδαση, γλέντι), πιθανώς το σχήµα είναι κ&µος (=γλέντι) > κουµούν (=γλεντούν) > τ’ς κουµούν > σκουµούν].
σκουνίζου· ρ., σκόντζα, σκόντσα, σκουνίσ(η)κα/-στκα, σκονίζω, [1. αρχ. κονίω >
9κόνισα > σκονίζω, 2. αρχ. κόνις > σκόνη].
σκουντάου, -ώ· ρ., σκουντούσα, σκούντσα, σκουντήθκα, σκουντώ, δες πρµ. 125, αλλ.
κουντώ, [1. κουντάου, 2. κοντόν(=κοντάρι), 3. αρχ. κοντ&].
σκούντ(η)µα, το· σκούντηµα, αλλ. το κούντµα, το σκούντζµα, [σκουντάου].
σκουπιέµαι· ρ., σκουπιέµαν, σκουπίσ(η)κα, σκουπίζοµαι, παίρνω νερό και νίβοµαι
µαντίλι και σκουπιέµαι, (Ν.Π.γ΄ τρ. 339.0), [σκουπίζου].
σκουπίζου· ρ., σκούπζα, σκούπσα, σκουπίσ(η)κα, σκουπίζω, δες δ.δ. 2 στ. 29, [λατ.
scopa > µσν. σκούπα].
σκουρδαλιά, η· πρόχειρο φαγητό συνηθισµένο το καλοκαίρι στο χωράφι, που ήταν
νερουλό µείγµα από νερό, λάδι, ξύδι και σκόρδο, [σκόρδου + αλιά(δα), από ιταλ.
aliata].
σκουρδιάς, -διές· {-ιά-, -ιέ-}, η µυρωδιά του σκόρδου, η σκορδίλα, του σπίτ(ι) µυρί320

ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Σ

ζ(ει) σκουρδιές, [αρχ. σκόροδον > µτγν. σκόρδον].
σκουρδουπάτσ(ι), το· µικρό κεφάλι, µικρό σαν σκόρδο, [σκόρδου + πατσί].
σκουρδουσκουτών(η)ς, ο· στούµπος, κόπανος, το χερούλι από το χαβάν(ι), [σκόρδου + σκουτώνου].
σκουρδουστούπ(ι), το· το χτυπηµένο στο γουδί σκόρδο, το έτοιµο για σκορδαλιά,
[σκόρδου + µσν. στο0µπος(=κόπανος) > σκορδοστούµπι].
σκουριάρκα, τα· δες ζγκουριάρκα.
σκουρπάου, -ώ· ρ., σκουρπούσα, σκόρπσα, σκουρπίσ(η)κα, σκορπίζω, [σκουρπίζου].
σκουρπίδ(ι), το· µικρή σαύρα που ζει στις αυλές και στις αχυρώνες, δες σιαµιαµίδ(ι), [αρχ. σκορπίος].
σκουρπίζου· ρ., παρ. σκόρπζα, για λοιπά δες σκουρπάου, [αρχ. σκορπίζω].
σκουρπουχώρ(ι), το· χρησ. και ως επίρρ. µε τη σηµ. σκόρπια, γίνκαµι σκουρπουχώρ(ι) = σκορπίσαµε, [σκουρπάου + αρχ. χωρίον].
σκούτα, η· το εµπρός µέρος από το σακάκι ή το επάνω κοµµάτι της παραδοσιακής
φορεσιάς, [αρχ. σκ0τος(=δέρµα) > υποκ. σκυτίον > σκουτί(=ύφασµα, φόρεµα)].
σκουτίδα, η· σκοτάδι, σκότος, [αρχ. σκότος > µσν. υποκ. σκοτίδι].
σκουτιδιάζου· ρ., σκουτίδιαζα, -διασα, -διάσ(η)κα, σκοταδιάζω, δες σκουτνιάζου,
[σκουτίδα].
σκουτίζου· ρ., σκότζα, σκότσα, σκουτίσ(η)κα, σκοτίζω, ως παθ. πονοκεφαλιάζω, ζαλίζοµαι, [αρχ. σκότος > σκοτίζω].
σκουτίνα, η· σκότος, σκοτάδι, σκοτεινιά, [αρχ. σκοτειν"ς > σκοτεινιά > σκοτείνια].
σκουτνιάζου· ρ., σκουτείνιαζα, σκουτείνιασα, σκουτνιάσ(η)κα, σκοτεινιάζω, κρύβω
το φως, κάνω σκιά, φεύγα ’π’ τ’ λάµπα, µι σκουτνιά(ει)ζς, [αρχ. σκοτειν"ς > σκοτεινιάζω].
σκουτνός, -νιά, -νό· σκοτεινός, µαύρου κι σκουτνό είνι του χάλ(ι) µας, [αρχ. σκοτεινός].
σκουτώνου· ρ., σκότουνα, -σα, σκουτώθκα, σκοτώνω, ως παθ. σηµ. κουράζοµαι πολύ, αποκάνω, πρ. σκότου, σκουτώτι, σκουτώτι τουν άµα δεν είνι θκο µας, σκουτώθκι να κλαίει, [σκότος > αρχ. σκοτ& > µσν. σκοτώνω].
σκουφούνια, τα· τα τερλίκια, … τα σκουφούνια παρδαλά, (Ν.Π.γ΄ τρ. 725.0), [αρχ.
σκύφος (=φλιτζάνι, ποτηράκι), σκυφίον(= το κρανίο)].
σκόφτου· ρ., παρ. έσκουφτα, για λοιπά δες σκόβου.
σκρόπιους, -πια, -πιου· σκόρπιος, αλλ. σκόρπιους, [σκουρπίζου].
σκρουπίζου· ρ., σκρόπζα, σκρόπσα, σκρουπίσ(η)κα, σκορπίζω.
σκρουπώ· ρ., παρ. σκρουπούσα, για λοιπά δες σκρουπίζου.
σκυλάκια, τα· είδος λουλουδιών από φυτό του γένους Αντίρρινον, παιχν. µε τα λουλούδια του ίδιου φυτού, [αρχ. σκύλος].
σκύµµα, το· σκύψιµο, προσκύνηµα, υπόκλιση, στο βασιλιά πηγαίνει σκύµµα έκαµνι,
(Ν.Π.γ΄ τρ. 288.1), [αρχ. κύπτω > µσν. σκύπτω].
σκύφτου· ρ., έσκυφτα, έσκυψα, σκύβω, αλλ. σκύβου, [αρχ. κύπτω > µσν. σκύπτω].
σκω· ρ., δες σκάου.
σλανίνα, η· το παστό χοιρινό κρέας, [σερβ. slano(=αρµυρός)].
σλιαµ-σλιουµ· {-ια-}, ασυναρτησίες, χωρίς νόηµα φράσεις, άφσι τα σλιαµ-σλιουµ κι
λέι, [ηχοπ. λ.]
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σλούπ(ι), το· σουλούπι, συνολική εµφάνιση, µορφή, αλλ. το σουλούπ(ι), [τουρ.
üslup(=ύφος)].
σµουλέτσους, ο· δες ζµουλέτσους.
σµούχρια, η· {σµού-χρια}, µούχρα, σούρουπο, δες δ.δ. 1 στχ. 20, αλλ. η σµούχρα,
[αρχ. µορυχός(=αµυδρός) > µουχρός > µούχρα **> στη µούχρα > σ’ µούχρα >
σµούχρα > σµούχρια].
σµούχρουµα, το· {σµού-}, µούχρωµα, λυκόφως, σούρουπο, [σµουχρών(ει)].
σµουχρών(ει)· {σµου-}, ρ., σµούχρουνι, σµούχρουσι, αµετάβατο που χρησ. µόνο στο
γ΄ προσ., µουχρώνει, σουρουπώνει, βραδιάζει, πήρι να σµουχρών(ει), [σµούχρια].
σµπαράζου· {ζµπα-}, ρ., σµπάραζα, -ραξα, -ράχκα, µετακινώ λίγο κάτι, µην του
σµπαρά(ει)ζς του κουφίν(ι), θα πέσ(ει), σµπάραξτην τ’ µάδα, αλλ. ζµπαράζου, [αρχ.
σπαράσσω].
σµπάραχνα, τα· {ζµπά-}, βράγχια, αλλ. σβάραχνα, [αρχ. βράγχος(πληθ. τα βράγχια) > ο βάραχνος > µσν. σπάραχνον].
σµπουρίζου· {ζµπου-}, ρ., σµπόρζα, σµπόριξα, κουβεντιάζω, συζητώ, οµιλώ, µάντσι
κι δε µι σµπουρίζ(ει), µέλλ. θα σµπουρίξου, δες δ.δ. 3. α΄, [1. βουλ. zbor(=λόγος),
σερβ. zbor. **2. σόµπουρους (> σοµπορίζω) > σµπουρίζου].
σ’ν· στην, εις την, βάζου σ’ν άκρα, δες πρµ. 189, 264 και 310, [εις την > στην > σ’ν].
σόλσιουν· λ. γνωστή από τη φρ. σόλσιουν µόλσιουν = µόνο το στενό συγγενικό περιβάλλον, δες και µόλσιουν, [τουρ. şol(=αυτός, εκείνος) + şuna(=αυτός, εκείνος),
όπως στην κ. φρ. εµείς κι εµείς].
σόµπουρους, ο· σύναξη των γυναικών της γειτονιάς, συνήθως στην άκρη του δρόµου και κουβεντολόι µε τις ώρες, [1. **τουρ. sobe (=κατοικία, γειτονιά) + boru
(=συζήτηση αργόσχολων), 2. βουλ. sobir(=συγκέντρωση)].
σου· φωνή σε σκύλο για να χυµήξει, (Νιγρ.), [αρχ. σεύω > πρ. σο0(=όρµα)].
σουβάς, ο· σοβάς, [τουρ. sıva].
σουβένια, τα· τα τέσσερα κατακόρυφα ξύλα τα οποία ήταν σταθερά προσαρµοσµένα πάνω στα γιαστίκια και σταθεροποιούσαν την κάσα του κάρου µε τις κασουνόβιδις· µια µεταλλική γωνία σε σχήµα αντιστραµµένου «Π», από τη µία µέχρι την
άλλη µεριά της κάσας, που βίδωνε στα γιαστίκια και στα σουβένια, έκανε τη
σύνδεσή τους πιο σταθερή· χρησ. ως χειρολαβές και για ασφάλεια στο φόρτωµα,
[τουρ. söve (=δοκός, σκελετός για φόρτωµα, παραστάδα πόρτας)].
σουβρακάκ(ι), το· µαύρο βρακί, ειδικά φτιαγµένο για τη γυµναστική στο σχολείο,
που το φορούσαν όµως και σαν παιδικό παντελόνι, [εσώβρακον > σώβρακο + κ.
κατ. -άκι]
σουγκάρ(ι), το· το όψιµα γεννηµένο ζώο, το στερνοπαίδι, υποκ. το σουγκαρέλ(ι),
[βουλ. sugari].
σούγλα, η· σούβλα και ο κεντρικός άξονας στις ξύλινες κούνιες της Πασχαλιάς,
[λατ. subula > µσν. σούβλα].
σουγλάου, -ώ· ρ., σουγλούσα, σούγλισα, σουγλίσ(η)κα, τρυπώ µε σουγλί, µτφ. γίνοµαι ενοχλητικός µε πειραχτικά λόγια, τι τουν σουγλάς, θα σι βαρέσ(ει), [σουγλί].
σουγλί, το· σουβλί, µυτερό εργαλείο για τρύπηµα, [σούγλα].
σουγλιά, η· δυνατός, απότοµος και εντοπισµένος πόνος, αλλ. το σούγλισµα, [σουγλί].
σουζµάς, ο· φαγητό µε βραστό κρέας, το οποίο βράζει µέχρι που σώνεται σχεδόν
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όλο το νερό και µένει µόνο λίγο ζουµί µε το λάδι, [αρχ. σώζω(=σώνω, τελειώνω) +
ζµι + κ. κατ. -ας].
σουιλής, -λού, -λίθκου· αυτός που είναι από σόι, αλλ. σουιλίθκους,-κια/-κ(η), -κου,
[τουρ. soy(=οικογένεια) > σόι + -λής].
σουισού(η)ζς, -σούζου, -σούζ(ι)κου· ο κακός στην εµφάνιση, ο άσχηµος, ο αποκρουστικός, [τουρ. sui-(=κακο-) + -suz(=έξω), δες και µπουρνουσού(η)ζς].
σουϊτιά, σουτιά, η· {-τιά}, είδος ουτιάς, [τουρ. su(=νερό) + ουτιά, υδροχαρής ιτιά].
σουκάκ(ι), το· σοκάκι, στενός δρόµος, [τουρ. sokak].
σουκακτσής, -τσού, -τσίθκου· αυτός που δεν κάθεται σπίτι του, που δε στρώνεται
στη δουλειά του, και για γυναίκα αυτή που δεν έχει αυστηρά ήθη, αλλ. σουκακτσίθκους, -κ(η), -κου, [σουκάκ(ι)].
σούκου, το· η λέρα από το µαλλί του πρόβατου, που βγαίνει µε το πρώτο πλύσιµο,
[1. λατ. succus(=κάθε υγρό), 2. (Π.Κ.) κουτσ. suc(=λίπος από µαλλί προβάτου)].
σουλήνις, οι· σωλήνες, οστρακοφόρα µαλάκια που έχουν σχήµα σωλήνα και το φαγητό, που γίνεται µ' αυτές γεµιστές µε ρύζι, [αρχ. σωλήν].
σουλιµέ, το· σουµπλιµέ, άχνη υδραργύρου, υλικό µε το οποίο έκαναν το φκιασίδ(ι),
[τουρ. süblime/sülümen].
σουλούπ(ι), το· δες σλούπ(ι).
σουλούφ(ι), το· λίγος/σύντοµος ύπνος, αλλ. το νουµπέτ(ι), **[τουρ. sulu(=επείγων)].
σουλτάν µιριµέτ(ι), το· άγριος ξυλοδαρµός, [τουρ. sultan + meremet].
σουλταρεύου· ρ., σουλτάριβα, σουλτάριψα, γυρίζω σαν το σουλταρή.
σουλταρής, -ρού, -ρίθκου· αυτός που γυρίζει µόνος άσκοπα, χωρίς να πιάνεται σε
δουλειά, [τουρ. soytarı(=καραγκιόζης, σαλτιµπάγκος), (Π.Κ.)].
σουµακί, το· γκρίζα απόχρωση·που την πετύχαιναν µε την ανάµειξη στο νταράκ(ι)
µαύρου και άσπρου µαλλιού σε διάφορες αναλογίες, [σουµάκι, το κ. όν. του φυτού
ρους ο βαφικός].
σου µπρια! φωνή σε σκύλο για να χυµήξει, όρµα βρε, [σου + µπρια].
σουπάζου· ρ., σώπαζα, -σα, σωπαίνω, δε σουπά(ει)ζς λέου γω; [σουπώ].
σουπαίνου· ρ., παρ. σώπινα, για λοιπά δες σουπάζου.
σουπέρ(ι), το· το µέρος που δεν το πιάνει ο αέρας, το απάνεµο, στη Νιγρ. αλλ. ζιάβιντκου, [τουρ. siper(=ασπίδα, καταφύγιο)].
σουπιέρα, η· βαθύ πιάτο, σουπιέρα, υποκ. η σουπχιρούδα, [ιταλ. suppiera].
σουπώ· ρ., σουπούσα, σώπασα, σιωπώ, σωπαίνω, [αρχ. δωρ. σωπάω].
σουρέκ(ι), το· το κυνήγι της παγάνας, στο οποίο οι κυνηγοί κυκλώνουν µια χαράδρα και ένας από αυτούς µε τα σκυλιά και µε φωνές προσπαθεί να οδηγήσει τα θηράµατα στις ενέδρες των άλλων κυνηγών, αλλ. σιοργκούν(ι), [τουρ. sürek (=αναγκάζω τα ζώα να προχωρήσουν)].
σουρικτσής, ο· ο κυνηγός στο σουρέκ(ι) που οδηγεί τα σκυλιά, [σουρέκ(ι) + -τσής].
σουρλουλού, η· γυναίκα που γυρνάει συνέχεια στους δρόµους, χαζοχαρούµενη, ξιχασµέν(η), [τουρ. sürur(=χαρά) + µσν. λωλή, σε ελ. µετ. χαζοχαρούµενη].
σουρλουµπτός, -τιά{-ια}, -τό· δες τσουτσουλουµτός.
σούρµπα· τα σούρβα, οι καρποί της σουρβιάς, που ωριµάζουν το χειµώνα· οι
νοικοκυρές παλιότερα, πριν από την απελευθέρωση, µοίραζαν στα παιδιά σούρβα
στο οµώνυµο έθιµο της παραµονής της πρωτοχρονιάς, (Κ.Σ.)· το οµώνυµο έθιµο,
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ανάλογο µε τα κόλλιντα, στην Τερπνή άρχιζε µε τη φρ. σούρµπα µπάµπου, σούρµπα, ενώ στη Νιγρ. µε τη φρ. κόλιντα κι σούρµπα κι έου έου έου, [λατ. sorbum >
µσν. σο0ρβον, καρπός που µοιάζει µε µούσµουλο].
σουρός, ο· σωρός, το αλωνισµένο σιτάρι µαζεµένο µαζί µε τα άχυρα στην άκρη στο
αλώνι, [αρχ. σωρός].
Σούρπα, η· η δυτική συνοικία της Νιγρίτας, η οποία παλιότερα αποτελούσε ξεχωριστή κοινότητα και είχε τα ονόµατα Σούρπα, Σύρπα, Σίρπα(Π.Πα), Sarpa(M.T.).
Κατά την παράδοση οι κάτοικοι της σηµερινής Σούρπας, οι Σαρπουβνοί, ήρθαν
στη Βισαλτία διωγµένοι από τις εστίες τους, που βρίσκονταν στην περιοχή των
Τρικάλων της Θεσσαλίας. Σηµειώνεται ότι, όπως διηγούνταν παλιότερα οι γέροντες, η περιοχή αυτή δεν είχε σχέση µε τη σηµερινή Σύρπα της Μαγνησίας. Στην
πρώτη τους εγκατάσταση στη Βισαλτία, σκόρπισαν σε διάφορες περιοχές κατά
οµάδες, πιθανώς κατά οικογένειες ή οµάδες οικογενειών. Η µία οµάδα εγκαταστάθηκε στο βουνό, στο Γκουβιντάρ(ι), µια δεύτερη γύρω από το εξωκλήσι του Αγίου
Αθανασίου στον κάµπο της Τερπνής, µια τρίτη στη σηµερινή θέση του οικισµού
και ίσως κάποιες άλλες µικρότερες κάπου αλλού. Τελικά όλοι συγκεντρώθηκαν
στη σηµερινή θέση του οικισµού και του έδωσαν όνοµα φερµένο από την περιοχή
της καταγωγής τους. Αυτό το όνοµα όµως δεν αποδιδόταν στη κ. ελληνική µε
ακρίβεια, γεγονός που εξηγεί τα διάφορα ονόµατα του οικισµού κατά το παρελθόν
ως Σούρπα, Σύρπα, Σίρπα, Sarpa και την ονοµασία Σαρπουβνοί για τους κατοίκους της. Για την προέλευση του ονόµατος υπάρχουν διάφορες εκδοχές, (δες
«Ιστορία της Νιγρίτας και της επαρχίας Βισαλτίας» του Ε. Παπαθανασίου και
Ν.Β. σ. 134-135). **Πιθανότερο είναι να προήλθε από την τουρ. λ. sarp > sarpa. Η
λ. sarp (=σταθερός, σκληροτράχηλος), εξέφραζε το χαρακτήρα και τη συµπεριφορά των κατοίκων της, απέδωσε δηλαδή τα γνωρίσµατά τους και όχι τα γνωρίσµατα
του τόπου, όπως έγινε µε τη Νιγρίτα. Εξηγείται έτσι και ο όρος Σαρπουβνός, που
επικράτησε για τον καταγόµενο από τη Σούρπα.
σουρτουκεύου· ρ., σουρτούκιβα, -ιψα, αλητεύω, γυρίζω συνέχεια στους δρόµους
σαν σουρτούκ(ι), [σουρτούκ(ι) + κ. κατ. -εύω].
σουρτούκ(ι), το· αυτός που δεν κάθεται καθόλου σπίτι του, που περιφέρεται χωρίς
σκοπό, [τουρ. sürtük].
σουρτουκλιµές, ο· αλήτης, σουρτούκ(ι), [σουρτούκ(ι) + -λιµές].
σουρτούκου, η· η γυναίκα σουρτούκ(ι).
σουρφιλές, ο· αραιές βελονιές γύρω-γύρω στην άκρη υφάσµατος ή κεντήµατος, που
έκαναν για να µη ξιφτούν, [τουρ. sürfile(=καρίκωµα)].
σούσαλα, τα· σκουπίδια, οι φλούδες από τα σπυριά του σταριού που χώριζαν µε τον
αέρα στο ντριµόνιασµα ή στο απουλίχνισµα, µε κίνηση προς τα πάνω, και
περιείχαν µικρά κοµµάτια από το στέλεχος του σταχυού χωρίς σπυριά, **[αρχ.
σεύω(=ρίχνω, τινάζω) > σο0ς(=κίνηση, ορµή προς τα πάνω) + -αλα, δες κότσαλα].
σουσιουρλιάγκα, η· η ροή των λεπτόρρευστων υγρών, ήταν αριά µπουιά κι γιόµουσα σουσιουρλιάγκις την πόρτα, [σουσούρα + -άγκα].
σουσουλουµτός, -τιά{-ια}, -τό· δες τσουτσουλουµτός.
σουσούρα, η· 1. έντονη διάρροια, κόψ(ι)µου, βγάλσ(ι)µου, µι πααίν(ει) σουσούρα·
στη Νιγρ. η ροή των λεπτόρρευστων υγρών, γιόµουσις την πόρτα σουσούρις µι του
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βάψ(ι)µου σ’, δες σουσιουρλιάγκα. 2. ο θάµνος Erica manipuliflora ή Erica rerticillata, κ. ερείκη ή χαµορείκη, γνωστός µόνο στους µελισσοκόµους και το µέλι που
βγαίνει από τα λουλούδια του, **[µτγν. σειρ& > σειρώνω(=στραγγίζω) > σουρώνω > σούρα > τουρ. su(=νερό) + σούρα].
σουτ· φωνή για επιβολή ησυχίας ή για διώξιµο σκύλου, [σου + άρθρο το, (φρ. σου
το παλιόσκυλο > σουτ παλιόσκλου)].
σουτάς, ο· σιρίτι διακοσµητικό που έβαζαν στα φορέµατα, [τουρ. sutaşı(=σιρίτι)].
σουτιµνοιάζου· ρ., σουτίµνοιαζα, -σα, σουτιµνοιάσ(η)κα, παροµοιάζω, τ’ σουτίµνοιασα µι τ’ Βαΐτσα, **[1. συµφ. των λ. αρχ. /σος + άρθρα τ"ν / τ=ν + µνοιάζου,
2. τουρ. şu(=αυτός, εκείνος) + άρθρο την + µνοιάζου, 3. αρχ. /σος + αρχ. τ, +
µνοιάζου, το αρχ. οµηρικό τ, προσδιορίζει ακριβέστερα το ρ. που ακολουθεί, π.χ.
τ,, πίε ο>νον].
σουφακλίκ(ι), το· προεξοχή στον τοίχο από πέτρα ειδικά βαλµένη, για να επιτρέπει
το ανέβασµα, **[σουφάς + κλίκ(ι)].
σουφάς, ο· είδος εξέδρας που χρησίµευε για κρεβάτι, που είχε το πλάτος του δωµατίου και βάθος όσο το µάκρος ενός κρεβατιού, [τουρ. sofa].
σούφρα, η· ζάρα, σούρα, πτυχή υφάσµατος, πρωκτός· είδος γλυκίσµατος, που γινόταν µε τα υλικά της σαµόπτας, αλλά τα φύλλα του τυλίγονταν στον πλάστη και
σουρώνονταν πριν βγουν για το ψήσιµο, αλλ. το σαραγλί, [λατ. suppla > µσν.
σούφρα].
σουφράς, ο· σοφράς, στρογγυλό χαµηλό τραπέζι, γύρω από το οποίο καθόταν καταγής η οικογένεια για φαγητό, [τουρ. sofra].
σουφρουνιά, η· αλλ. η ξουφρουνιά, η λ. χρησ. για χαρακτηρισµούς πιο ήπιους από
τις λ. παλαβιά, χαζιά κλπ., [ξουφρουνιά και ξ > σ].
σουφρώνου· ρ., σούφρουνα, -σα, κάνω σούφρα, το ρ. έχει και παθ. σηµ., ρυτιδώνοµαι, γειτόντσα µας νουρίς νουρίς σούφρουσι, µτφ. αρπάζω κρυφά, κλέβω, τα σούφρουσι Χρήστους, [σούφρα].
Σουχαλής, -λού, -λίθκου· ο Σουχνός, πληθ. Σουχαλήδις, -λούσις, -λίθκα, υποκ. θηλ.
Σουχαλούδα.
σουχαλίθκους, -κ(η), -κου· αυτός που αναφέρεται ή προέρχεται από τον Σοχό,
σουχαλίθκα σταφύλια, [Σουχαλής + -ίθκους].
σουχιά, η· διχάλα µεγαλύτερη από τη βασταγαριά, διχαλωτό κατακόρυφο δοκάρι,
που στήριζε πρόχειρες κατασκευές, [αρχ. ε.σέχω > µτγν. ε.σοχ= (> **πιθανώς
εισουχιά) > η σουχιά].
σουχνά σταφύλια· ποικιλία σταφυλιών µε κόκκινη και τραγανή ρώγα, [Σουχνός].
Σουχνός, -νιά, -νό· ο καταγοµένος από το χωριό Σοχός, αλλ. Σόχαλης/Σουχαλής.
Σόχαλης, ο· Σουχνός, πληθ. Σόχαληδις, υποκ. ουδ. Σουχαλούδ(ι), αλλ. Σουχαλής.
σπαγάν(ι), το· ο δυνατός, αλλ. σπαγάνης.
σπαγάνης, ο· ο δυνατός, ο ρωµαλέος, αλλ. το σπαγάν(ι), [αρχ. σπαργάω > σπαργώ
(=είµαι σφριγηλός)].
σπαγκουραµµένους, -ν(η), -νου· σπαγκοραµµένος, τσιγκούνης, το ουδ. χρησ. για να
χαρακτηρίζει τα καρπούζια που δεν αναπτύχθηκαν σωστά, κι αυτός τσιγκούντς µι
έδουσι ένα σπαγκουραµµένου καρπούζ(ι), [σπάγκος (< όψ. µσν. σπάγος < ιταλ.
spago) + ραµµένος(< ράβω < αρχ. Aάπτω)].
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σπάζου· ρ., έσπαζα, έσπασα, σπάσ(η)κα, σπάζω, µαζεύω τα φύλλα του καπνού από
η ρίζα τους, ο τύπος σπάσ(η)κα χρησ. µόνο για το µάζεµα του καπνού, σπάσ(η)κι
του καπνό ’τ’ς Ντουλµάδις, [αρχ. σπ& > µσν. σπάζω].
σπαθόχουρτου, το· το φ. Υπερικό το διάτρητο, κ. σπαθόχορτο, βάλσαµο, βαλσαµόχορτο, που χρησ. ως φάρµακο για το έλκος στοµάχου, αλλ. η καντουριά, [αρχ.
σπάθη + χόρτο(δες χουρτάρ(ι))].
σπάλα, η· είδος υφάσµατος που χρησ. για τα σαµάρια όπως το σαµαροσκούτ(ι),
[αρχ. σπάθη > λατ. spatula > ιταλ. spalla, > σπάλα(=ώµος, ωµοπλάτη), **από το
γεγονός ότι το ύφασµα ερχόταν σε επαφή µε τον ώµο του ζώου].
σπανακόπτα, η · σπανακόπιτα, [δες πίτα].
σπάργουµα, το· το αποτέλεσµα του σπαργώνου.
σπαργώνου· ρ., σπάργουνα, σπάργουσα, -ώθκα, σπαργώ, για γυναίκα ή θηλυκό ζώο,
είµαι γεµάτη γάλα, σπάργουσι η γίδα µας = δεν αρµέχτηκε και πρήστηκαν τα µαστάρια της από το πολύ γάλα, [αρχ. σπαργάω].
σπάρσ(ι)µου, το· σπάρσιµο, σπορά, σηµ. και το φύτεµα, εκτός από αυτό του καπνού, για το οποίο χρησ. η λ. φυτεία, [αρχ. σπείρω > µσν. σπέρνω].
Σπαρτής, ο· ο µήνας Νοέµβριος, η περίοδος της σποράς των σιτηρών, άµα πιράσ(ει)
Σπαρτής τότι θα βριθούµι, [σπέρνου].
σπαρτίνα, η· χοντρό σκοινί για φόρτωµα στο κάρο, µτφ. το χοντρό συρµατόσχοινο,
[σπάρτος(=φυτό από το οποίο έκαναν σκοινιά) > αρχ. σπαρτίον(=σπάγγος)].
σπάσ(ι)µου, το· σπάσιµο, το µάζεµα του καπνού, η ενέργεια του σπάζου.
σπέρνου· ρ., έσπιρνα, έσπειρα,σπάρθκα, σπέρνω, φυτεύω, έσπειρα τα στιάρια µ’,
έσπειρα µαρούλια, χτες έσπιρναµι καπνό, Γιώργης δε σπέρ(ει) στιάρ(ι), δες πρµ.
262, πρ. σπέρνι, σπέρντι, σπείρι, σπείρτι, [αρχ. σπείρω > µσν. σπέρνω].
σπιλιά, η· η σπιλιάδα, παροδικός βίαιος άνεµος στη θάλασσα· σπιλιά του ήρθε από
τη µια, σπιλιά από την άλλη, (Ν.Π.γ΄ τρ. 411.1), [αρχ. σπιλάς].
σπίρτου, το· σπίρτο, το οινόπνευµα του καµινέτου· το πρώτο απόσταγµα στο µατάβρασµα του τσίπρου, Νιγρ., µε µεγάλη περιεκτικότητα σε ξυλόπνευµα, που όσοι
ήξεραν δεν το έπιναν παρά µόνο το χρησιµοποιούσαν για εντριβές, όπως το οινόπνευµα, [ιταλ. spirto].
σπιρτουλόους, ο· σπιρτολόγος, καµινέτο, [σπίρτου + -λόους].
σπιτάκια, τα· παιχν. µικρών κοριτσιών µε κουκλούδις και πανάκια, αλλ. το παιχν.
µπλουµατούδια, κουκλούδις [σπίτ(ι)].
σπιτάλ(ι), το· νοσοκοµείο, θα πας µες στα σπιτάλια να εύρεις γιατρειά, (δηµ. τρ. 8),
[λατ. hospitale > µσν. σπιτάλιν].
σπιτάρκους, -κ(η), -κου· αυτός που ανήκει ή ζει στο σπίτι, σπιτάρκου φίδ(ι) = το φίδι που ζούσε µέσα στα σπίτια και στις αχυρώνες, [σπιτάρς].
σπιταρόνα, η· µεγάλο σπίτι, [σπίτ(ι) > σπιτάρα + µεγεθ. κατ. -όνα].
σπιτάρς, ο· άντρας που περνά τον ελεύθερο χρόνο του στο σπίτ(ι), [σπίτ(ι) + -αρς].
σπίτ(ι), το· σπίτι, επ. σπιτίτκους,-κια,-κου, [λατ. hospitium > µσν. Bσπίτιον > σπίτι].
σπιτόγαµπρους, ο· σώγαµπρος, ο γαµπρός που µένει στο σπίτι των πεθερικών του,
[σπίτ(ι) + αρχ. γαµβρός].
σπιτσιέρης, ο· φαρµακοποιός, σπετσιέρης, [ιταλ. speziale].
σπληνιάρς, ο· σπληνιάρης, αυτός που έχει διογκωµένη τη σπλήνα του, κι κείνους
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σπληνιάρς θέλ(ει) να κουσέψ(ει) µι µας, [αρχ. σπλήν].
σπόρια, τα· κολοκυθόσπορα ψηµένα µε αλάτι, πασατέµπος, τα σπέρµατα ορισµένων καρπών, όπως καρπούζι, κολοκύθι, ρόδι, σταφύλι κλπ., [αρχ. σπόρος].
σπουλαέτ(η)· ευχή για πολλά έτη, [από τη φρ. εις πολλά έτη].
σπουριά, η· {-ριά}, τµήµα χωραφιού περίπου ίσο µε το 1/4 του µακεδονικού, που το
πλάτος του είναι περίπου όσο έπιανε το τίναγµα του σπόρου των σιτηρών από το
γεωργό κατά τη σπορά, στη Νιγρ. η στάσ(η), [αρχ. σπόρος].
σπουρκό, το· σπορικό, σπόρος που φυλάγεται για σπορά, [αρχ. σπόρος].
σπουρτιγκάς, ο· σπουργίτης, αρσενικό σπουργίτι, [σπουρτ-ούδ(ι) + -ιγκάς, ως µεγεθ. της λ. σπουρτούδ(ι)].
σπουρτιγκίνα, η· θηλυκό σπουργίτι, αλλ. σπουρτίνα, (Νιγρ.), [σπουρτιγκάς + -ίνα].
σπουρτούδ(ι), το· µικρό σπουργίτι, δες πρµ. 254 και πρµ. φρ. 65, [αρχ. πύργος >
µτγν. πυργίτης > µσν. σπουργίτης + -ούδ(ι), ** και αποβολή της συλλ. -γί-].
σπρέγλα, η· σφεντόνα, στη Νιγρ. η µπριάστα, δες σφιντόνα, [αρχαίο σλαβονικό
pręglo > πρέγγλα (Θράκη) > σπρέγκλα, µε ανάπτυξη προσθετικού σ, (Π.Κ.)].
σπρίντσιου, το· πρόχειρο φαγητό για παιδιά, που το έτρωγαν την ώρα του παιχνιδιού· ήταν µια φέτα ψωµί αλειµµένη µε σαµόλαδο και πασπαλισµένη µε ρίγανη,
(Νιγρ.), **[αγγλ. sprint(= τρέχω σε µικρή απόσταση)].
σπυρί, το· η κ. σηµασία, η εσοδεία των σπόρων γενικά (στάρι, κριθάρι, καλαµπόκι),
να µαζέψουµι του σπυρί µη πέσ(ει) κανά χαλάζ(ι), [αρχ. πυρός(=κόκκος σταριού) >
σπυρός > µσν. σπυρίν].
σ’-σ’· ήχος µε τον οποίο διατάζουν τα σκυλιά να χυµήξουν, [αρχ. σεύω > πρ. σο0
(=όρµα) > σ’-σ’, µε επανάληψη και αποβολή του φωνήεντος].
στ’· τα εµπρόθετα άρθρα στην, στου, πήγα στ’ Γιώργινα να τ’ διω τι κάν(ει), πήγα
στ’ Γιώργη του χουράφ(ι), [δες σ’].
στάβα, η· πολλοί σωροί σχήµατος σταυρού από δεµάτια σιτηρών, που ο καθένας,
έµπαινε δίπλα στον άλλο στο χωράφι, αποτελούσαν τ’ς στάβις, ενώ οι θηµουνιές
ήταν κυκλικοί σωροί που στήνονταν στα αλώνια, **[αρχ. Cστηµι, από το θέµα
ΣΤΑ, σταµατώ, σταυρός κλπ. και επίδραση της λ. στοίβα].
σταβάρ(ι), το· το µακρύ ξύλο στον αραµπά δίπλα στο οποίο ζεύονταν τα βόδια, το
ξύλο στο αλέτρι των βοδιών που ένωνε του ζ(υ)γό µι του γνι κι τ’ν αλιτρόχειρ(η),
αλλ. το αρίσ(ι)· ήταν και το αντίστοιχο τµήµα στο σιδερένιο αλέτρι, [αρχ. )στοβοε7ς > µσν. σταβάριον].
σταβιάζου· ρ., στάβιαζα, στάβιασα, κάνω στάβα.
σταθούς· στάσου, πρ. των ρ. στέκου/στέκουµι.
σταλάζου· ρ., στάλαζα, -ξα, σταλάχκα/-χτ(η)κα/-λάθκα, σταλάζω, στάλαξι φαρµάκ(ι)
στην καρδιά µ’, ως παθ. σταλάζουµι = λερώνοµαι από σταγόνες φαγητού, µι κούντσις κι σταλάχκα, [αρχ. σταλάσσω > µτγν. σταλάζω].
στάλαµα, το· στάξιµο, σταξιά, το λέρωµα από σταγόνα, σταλαξιά, γιόµουσις σταλάµατα, [αρχ. στάλαγµα].
σταλαξιά, η· σταξιά, λεκές από σταγόνα, σταλαγµατιά, [σταλάζου].
σταλαχίδα, η· βάσανο, Νιγρ., [σταλάω > αρχ. σταλάσσω(=σταλάζω, αφήνω να
στάξει δάκρυ)].
σταλιά, η· στάλα, σταγόνα, κυρίως όµως λ. για ορισµό µικρής ποσότητας, δώσι µι
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µια σταλιά ζάχαρ(η), δεν τουν αγαπά(ει) ούτι µια σταλιά, [σταλάζου > στάλα].
σταλίζου· ρ., στάλτζα, στάλτσα, κρατώ τα ζώα για τη µεσηµεριανή ανάπαυση στον
ίσκιο, δες πρµ. φρ. 66, [αρχ. ρίζα ΣΤΑΛ > µτγν. σταλ"ς > µτγν. σταλίζοµαι].
στάλ(ι)σµα, το· στάλισµα, αλλ. στάλτζµα, [σταλίζου].
σταλούδα, η· ποσότητα µικρότερη από µια σταλιά.
στάλτζµα, το· δες στάλ(ι)σµα.
στάµα, το· σταγόνα, λεκές από σταγόνα, σταλαξιά, [στάζω > αρχ. στάγµα].
σταµατάου, -ώ· ρ., σταµατούσα, -µάτσα, σταµατώ, πρ. σταµατήτι/-τάτι, σταµάτσι,
σταµάτσι ντε λίγου να φάµι, [αρχ. Cστηµι > µσν. σταµατ&].
σταµατόπιτρα, η· πέτρα που πίστευαν ότι σταµατούσε την αιµορραγία της µύτης,
γι’ αυτό φορούσαν δαχτυλίδι µε τέτοια πέτρα· δες στουρναρόπιτρα για παρόµοια
χρήση, [σταµατάου + πέτρα].
στάµνα, η· πήλινο αγγείο για νερό µε στενό λαιµό και δυο χερούλια, υποκ. η σταµνούδα, δες µπαρντάκ(ι), [αρχ. στάµνος].
σταµνόχουµα, το· το κόκκινο χώµα µε το οποίο έκαναν πήλινα σκεύη, στάµνες,
τσουκάλια κλπ., [στάµνα + αρχ. χ&µα].
στα µπρουστά· προς τα εµπρός, [αρχ. 9µπρ"ς > µσν. <µπροστ( > µπροστά].
σταξιά, η· σταγόνα, [αρχ. στάξις].
στάσ’· στάσου, πρ. του στέκου.
στάσ(η), η· στάση, τµήµα του καπνοχώραφου· το τρανό στρέµµα χωριζόταν στην
καπνοφυτεία µε βαθειές αυλακιές συνήθως σε οκτώ στάσεις και µετά από το φύτεµα µιας στάσης, πριν βγουν οι µηχανές για το φύτεµα, σταµατούσαν οι εργάτες
λίγο για ξεκούραση, στη Νιγρ. σπουριά, ταχτάς, [αρχ. στάσις].
στα τέσσιρα· φρ. που αποδίδει τον καλπασµό αλόγου, µτφ. το γρήγορο τρέξιµο των
µικρών παιδιών, σι θέλου Γιώργη, στα τέσσιρα να πας, [µε τη σηµ. ότι στον καλπασµό και τα τέσσερα πόδια του αλόγου βρίσκονται κάποιες στιγµές στον αέρα].
Σταυριάτς, ο· ο µήνας Σεπτέµβριος, [σταυρός, επειδή στις 14 Σεπτεµβρίου γιορτάζεται η ύψωση του Τιµίου Σταυρού].
σταυρίζουµι· ρ., -ρίζουµαν, -ρίσ(η)κα, κάνω το σταυρό µου, µη σταυρίζισι κι χτάζι τι
έκανις, [Cστηµι > αρχ. σταυρός].
σταυρός, ο· η κ. σηµ., παραλλαγή του παιχν. αργαλειός 3.
σταυρούδια, τα· άλλη ονοµασία για το φυτό Ρουβία η βαφική, επειδή παλιότερα
έβαφαν µε αυτό µαλλιά και δέρµατα, αλλ. Ερυθρόδανον/Ερευθόδανον το τεύθριον· µε βλαστούς περίπου τετράγωνης διατοµής, γίνονταν παλιότερα σκούπες
για τις αυλές, γίνονταν τα σταυρουφόκαλα ή ασπρουφόκαλα, [αρχ. σταυρός].
σταύρουµα, το· το σταύρωµα, η συνάντηση, η βοήθεια, µέρος της διαδικασίας στο
ίδιασµα του στηµονιού· διαδικασία για τη θεραπεία ορισµένων ασθενειών, όπως η
ρούπιλ(η), το αδραχτίτσ(ι) κ.ά., στην οποία έκαναν το σχήµα του σταυρού µε διάφορους τρόπους, πιστεύοντας ότι τις γιάτρευε, [σταυρώνου].
σταύρουσ(η), η· η σταύρωση, µέρος της εγκατάστασης για το ίδιασµα του στηµονιού· ήταν οι δυο ακραίοι πάσσαλοι στους οποίους γινόταν το σταύρουµα, η διευθέτηση δηλαδή του στηµονιού για να µην µπερδεύονται οι κλωστές στον αργαλειό· όταν τέλειωνε το άπλωµα του στηµονιού στους πασσάλους, έβαζαν δυο καλάµια στη σταύρουσ(η), τα καλαµίδια, κι άρχιζε από εκείνη την άκρη το τύλιγµα
328

ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Σ

του στηµονιού στο αντί, [αρχ. σταύρωσις].
σταυρουφόκαλου, το· το φ. µε το οποίο γινόταν η άσπρη σκούπα για τις αυλές και
το όν. αυτής της σκούπας, δες φουκάλ(ι), µαυρουφόκαλου, σταυρούδια, [αρχ.
σταυρός + φουκάλ(ι)].
σταυρώνου· ρ., σταύρουνα, σταύρουσα/ισταύρουσα, σταυρώθκα, σταυρώνω, συναντώ κάποιον στο δρόµο, µον το ∆ηµήτρη σταύρουσα, τον πολυαγαπηµένο, (Ν.Π.γ΄
τρ. 102.3), σταυρώθκα µι του Χρήστου στην πλατέα· βοηθώ κάποιον, µι σταύρουσι
λίγου Χρήστους κι µπίτσα νουρίς· αναφέρεται και στα νεαρά φυτά όταν βγάζουν τα
πρώτα τέσσερα φύλλα τους, κόµα δε σταύρουσαν χασλαµάδις· ως σταυρώνουµι έχει
και τη σηµ. του µοιάζω, φτος δε σταυρώνιτι µι κανέναν = αυτός δεν έχει όµοιό του,
[αρχ. σταυρόω, **όταν δούλευαν στο χωράφι δυο άτοµα ή δυο παρέες, συνήθως
άρχιζαν από αντίθετες πλευρές τη στάσ(η) ή το αρδίν(ι) και τέλειωναν όταν έφθαναν στο ίδιο σηµείο, όταν σταυρώνουνταν· γι’ αυτό το σταυρώνου και το σταύρουµα έχουν και τη σηµ. του βοηθώ].
σταφλαρµιά, η· σταφύλια συντηρηµένα µέσα σε µούστο, [σταφύλ(ι) + αρµιά].
σταφλούδ(ι), το· υποκ. της λ. σταφύλι, [σταφύλ(ι)].
σταφύλ(ι), το· σταφύλι· οι ποικιλίες σταφυλιών που καλλιεργούσαν παλιότερα ήταν
το αϊτουνύχ(ι), το γειτόνκου, το ιντόπιου, ο κόινιαρους, ο λιµνιώνας, τα κουκκινέλια, τα κουκκνούδια, τα καρδάτα, τα µουσχάθκα, οι παµίτις, τα µπατίκια, ο σιδηρίτς, τα σουχνά και διάφορες άλλες ποικιλίες, που δεν προορίζονταν για κρασί
και λέγονταν γενικώς διαλιχτά σταφύλια, [αρχ. σταφυλ= > µτγν. σταφύλιον >
µσν. σταφύλιν].
σταχούδ(ι), το· φ. µε σπέρµατα δηλητηριώδη, το οποίο όταν το έτρωγαν τα ζώα µεθούσαν, κ. ήρα, δες νήρα, σιδηρόχουρτου, στη Νιγρ. νουρούδα, [αρχ. στάχυς >
στάχυ + -ούδ(ι)].
σταχτόπανου, το· το πανί που έβαζαν στο πανέρι και πάνω του έριχναν τη στάχτη,
για να βγάλουν το πουρτιό, δες ζλόσταχτ(η), [µσν. στάκτη > στάχτη + πανί].
στέγκις, οι· τα σκοινιά του χαλινού, τα ηνία, που χρησιµοποιούσαν στο αλέτρι όταν
όργωναν µε άλογο, τα σκοινιά που αντικαθιστούσαν το κάτω οριζόντιο ξύλο του
ζυγού στο όργωµα µε τα βόδια, δες και κιρίσµατα, [αρχ. στεγγίς].
στείβου· δες στύβου.
στειλιάρ(ι), το·{-λιά-}, στειλιάρι, [αρχ. στειλε"ς > µσν. στειλειάριον].
στείρους, ο· άγονος, αυτός που δε γεννά, το φ. Amaranthus retroflexus, κ. βλίτο,
[αρχ. στε-ρος].
στέκα· στάσου, πρ. του στέκου, στέκα λίγου να σι διω.
στέκου· ρ., έστικα, στάθκα, στέκοµαι, µένω ακίνητος, πρ. στασ’, στέκα, στικάτι, σταθούς, στέκα λίγου να σι πω, [αρχ. Cσταµαι > µσν. στέκω].
στέκουµι· ρ., παρ. στέκουµαν, για λοιπά δες στέκου.
στέλνου· ρ., έστιλνα, έστειλα, στάλθκα, στέλνω, δες λ.γ. 17, [αρχ. στέλλω].
στέργιουµα, το· στέριωµα, στερέωµα, η πράξη του στιργιώνου.
στερεύουµι· ρ. στερεύουµαν, στερήθκα, στερούµαι, κόρη µ’ για δεν παντρεύεσαι τα
νιάτα σου στερεύεσαι, (Ν.Π.γ΄ τρ. 396.0), αλλ. στιρεύουµι, [αρχ. στερέω > στερώ].
στέφανου, το· το γαµήλιο στεφάνι, ο/η σύζυγος, πληθ. τα στέφανα = η τελετή του
γάµου, [αρχ. στεφάνη > µτγν. στέφανον].
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στ(η)µόν(ι), το· στηµόνι, οι ντόπιες το αγόραζαν έτοιµο και µόνο οι βλάχες το
έκλωθαν στη ρόκα για τις βελέντζες· ήταν συνήθως µονόχρωµο, σε µερικά όµως
υφαντά έβαζαν διάφορα χρώµατα ανάλογα µε τα σχέδια που ετοίµαζαν, [αρχ. στηµων > αρχ. υποκ. στηµόνιον].
στήνου· ρ., έστηνα/έστνα, έστησα/έστσα, στήθκα, στήνω, έστσαµι του τσιαντίρ(ι), πρ.
στηθούς, [µτγν. .στάνω > 6στησα > στήνω].
στήσ(ι)µου, το· στήσιµο, θέλ(ει) στήσ(ι)µου του τσιαντίρ(ι), η διαµόρφωση του µέσου όρου της τιµής του καπνού στην καπνοπώληση, θέλουν να φέρουν στήσ(ι)µου
κι δε δίνουν καλή τιµή, [στήνου].
-στι· κατ. ρ. τύπων, π.χ. φαίνουµιστι, πιδεύουµιστι, λύστι, φιβγάστι.
στια, η· {στχια}, τζάκι, (προσφ.), [αρχ. Eστία > µσν. )στιά].
στιαράς, ο· σιτοπαραγωγός, [στιάρ(ι)].
στιαρήθρα, η· το πουλί σιταρήθρα, Alauda arvensis, [στιάρ(ι)].
στιάρ(ι), το· σιτάρι, ποικιλίες σταριού που καλλιεργούνταν παλιότερα στην περιοχή
ήταν του κοκκνόστιαρου, η άσπρ(η) µιντάνα, η κόκκιν(η) µιντάνα, ο λήµνους, [αρχ.
σ-τος > µσν. σιτάριν].
στιαρίσιους, -σια, -σιου· {-σιους}, σιταρήσιος, σιταρένιος, στιαρίσιου ψουµί, [στιάρ(ι)].
στιγνάδ(ι), το· το αδύνατο, το άσαρκο άτοµο, [αρχ. στεγνός].
στιγνουστήρ(ι), το· ξύλινο πλέγµα σε σχήµα θόλου, που έµπαινε πάνω από το µαγκάλι και απλωνόταν πάνω του τα ρούχα για στέγνωµα, [στιγνώνου].
στιγνώνου· ρ., στέγνουνα, -σα, στιγνώθκα, στεγνώνω, χάνω την υγρασία, χάνω τους
χυµούς, ξηραίνω, ξηραίνοµαι, αδυνατίζω, στέγνουσαν τα σαρίκια, έκατσα σ’ φουτιά
κι στιγνώθκα, [αρχ. στεγν"ς > µτγν. στεγνόω].
στικούµινους, -ν(η), -νου· στάσιµος, αυτός που στέκει καλά, ο εύπορος, για γέρους
ο υγιής, βασταγµένους, στικούµινου νιρό, είµασταν στικούµιν(οι) = στεκόµαστε,
[στέκου].
στιµάρου· ρ., γνωστό µόνο στον ενεστ., υπολογίζω, τιµώ, πουλνοί δεν τα στιµάρουν
αυτά, [ιταλ. stimare(= υπολήπτοµαι)].
στινάδ(ι), το· στενός δρόµος µέσα στο χωριό, στενός χώρος, στενό δωµάτιο, [αρχ.
στενός].
στιναχουράου, -ώ· ρ., στιναχουρούσα, -χώρ(η)σα/-χώρσα, -χουρέθκα, στενοχωρώ,
[αρχ. στενοχωρέω].
στινάχουρους, -ρ(η), -ρου· αυτός που στενοχωριέται για το παραµικρό, [αρχ. στενόχωρος].
στινεύου· ρ., στένιβα, στένιψα, στινέφκα, στενεύω, [στινός].
στινός, -νιά, -νό· στενός, [αρχ. στενός].
στινου-· στενο-, ως πρώτο συνθετικό, [στινός].
στινουσιά, η· {-σιά}, στενός χώρος, ανεπαρκής χώρος, έχουµι στινουσιά, δε σι χουρά(ει), [στινός].
στιόκ(ι), το· κοντόχοντρος, (Νιγρ.), [ ;].
στιργιουµέν(οι), -νις, -να· στεριωµένοι, ευχή για να στεριώσουν οι νεόνυµφοι ή οι
αρραβωνιασµένοι, άι στιργιουµένα τα πιδιά, [µτχ. του στιργιώνου].
στιργιώνου· ρ., στέργιουνα, στέργιουσα, στιργιώθκα, στεριώνω, στερεώνω, δε στιρ330
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γιώντς φράγκου, [αρχ. στερεόω].
στιρεύου· ρ., στέριβα, στέριψα, στερεύω, σταµατώ να ρέω, στέριψαν βρύσεις στου
Παλιόκαστρου, [αρχ. στε-ρος > µτγν. στειρεύω > µσν. στερεύω].
στιρεύουµι· ρ. στιρεύουµαν, στιρήθκα, στερούµαι, όλα τα στιρεύουµι, αλλ. στερεύουµι.
στιφάν(ι), το· 1. το στεφάνι, το τσέρκι, ο/η σύζυγος, το γαµήλιο στεφάνι, 2. παιχν.
µε το κύληµα στεφανιού µε µία κλούτσα· ήταν η αρχ. κρικηλασία, ο κρίκος, ο
τροχός· υποκ. το στιφανούδ(ι), δες και π., [στέφανου].
στιφανουθήκ(η), η· ξύλινο κουτί µε γυάλινη τη µία πλευρά, στο οποίο φύλαγαν οι
οικογένειες τα στέφανα του γάµου, [στέφανου + αρχ. θήκη].
στιφανώµατα, τα· το µυστήριο του γάµου, [στέφανου].
στιφανώνου· ρ., στιφάνουνα, -νουσα, -νώθκα, παντρεύω ως κουµπάρος, γω τουν
στιφάνουσα του Γιώργη, [στέφανου].
στοιβαδόρους, ο· τεχνίτης που έκανε τα δέµατα του καπνού, αλλ. µάστουρας, ντιγκτσής, [στοιβιάζου > στοίβα + -δόρος (< βεν. -dore)].
στοιβάζου· ρ., στοίβαζα, -ξα, στοιβάχκα/-θκα, στοιβάζω, µτφ. γεννώ, δες γκδι, [αρχ.
στοιβ= > µτγν. στοιβάζω].
στοιβιάζου· ρ., στοίβιαζα, -ξα, στοιβάζω, κάνω στοίβα ή δέµα καπνού, [αρχ. στοιβή
> µτγν. στοιβάζω].
στοίχµα, το· στοίχηµα, τι στοίχµα βά(ει)ζς; αλλ. στοίχ(η)µα, [αρχ. στο-χος > µσν.
στοίχηµα].
στόλτζµα, το· δες στούλτζµα.
στόµα, το· η κ. σηµ., παραλαγή του παιχν. µατάκ(ι), ήταν και η άκρη του στηµονιού
στη µεριά µε τα µιτάρια και το χτέν(ι), ήταν το άνοιγµα µέσα από το οποίο περνούσε η σαΐτα, [αρχ. στόµα].
στου κουφό· είδος ύφανσης που έκανε πιο χοντρό το υφαντό, επειδή περνούσαν δυο
κλωστές σε κάθε άνοιγµα από το στηµόνι, **[κουφός, επειδή ακουγόταν λιγότερο
το χτύπηµα του αργαλειού εξαιτίας της διπλής κλωστής].
στουλίζου· ρ., στούλτζα, στούλτσα, στουλίσ(η)κα, στολίζω, [στολ5ς (=ένδυµα) > αρχ.
στολίζω].
στoύλτζµα, το· στόλισµα, αλλ. στόλτζµα, [αρχ. στόλισµα].
στουµατάς, -τού, -τάθκου· αυτός που δεν κρατάει τα λόγια του, που κατηγορεί
τους άλλους χωρίς αφορµή, για παιδί, αυτό που αντιµιλά στους µεγάλους, [στόµα
(θέµα στόµατ-) + κατ. -ας].
στουµατούδ(ι), το· µικρό στόµα, ειρων. το στόµα ανθρώπου πολυλογά, του στουµατούδι σ’ θέλ(ει) πιπέρ(ι), [στόµα].
στουµίδ(ι), το· στοµίδι, το σίδερο του χαλινού που έµπαινε στο στόµα του ζώου,
[αρχ. στόµα > µτγν. στοµίς > στοµίδα].
στουµπέτσ(ι), το· στουπέτσι, λευκό χρώµα από ανθρακικό µόλυβδο,[τουρ. üstübec].
στουµπίζου· ρ., στούµπζα, στούµπισα/στούµπσα{στούµπ-σα}, στουµπίζω, κτυπώ µε
το γουδοχέρι στο γουδί, πρ. στούµπστουν, στούµπστην κλπ., ουσ. το στούµπζµα,
[σλ. stonpa > στούµπος > στουµπίζω].
στούπουµα, το· στούπωµα, βούλωµα, αίσθηση πνιγµού ή ασφυξίας, δυσκολία στην
κατάποση, [στουπώνου].
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στουπώνου· ρ., στούπουνα, -ουσα, -ώθκα, κλείνω µια τρύπα µε στούπωµα, µτφ.
χορταίνω υπερβολικά κάποιον, τουν στούπουσις πάλι του Βαγγέλ(η), [στύππη(=
στουπί) > αρχ. στυππείον/στυππίον > µσν. στουππίν > στουπώνω].
στουρνάρ(ι), το· στουρνάρι, µτφ. αυτός που δεν καταλαβαίνει, ο ξεροκέφαλος, φτος
είνι ντιπ στουρνάρ(ι), [µτγν. στορύνη(=χειρουργικό εργαλείο µε αιχµή) > υποκ.
στορυνάριον].
στουρναρόπιτρα, η· πέτρα από χαλαζία, που χρησ. µε µορφή λεπτής σκόνης σαν
ταµπάκους· γιάτρευε αυτούς που είχαν συχνές ρινορραγίες, γι’ αυτό την έλεγαν κι
αυτήν σταµατόπιτρα, [στουρνάρ(ι) + πέτρα].
στούρνους, ο· το στουρνάρι.
στραβάδ(ι), το· ό,τι έχει την ιδιότητα του στραβού, του ανάποδου, αλλά και αυτός
που δε βλέπει καλά, φτο του στραβάδ(ι) δεν κάν(ει) για σαρίκ(ι), φτο του στραβάδ(ι)
δεν παίρ(ει) ’πού λόια, [στραβός].
στραβός, -βιά, -βό· όχι ίσιος, δύστροπος, στριµµένος, ανάποδος άνθρωπος, όχι
όµως ο γκαβός, [αρχ. στραβός].
στραβουκαταπίνου· ρ., για αρ. χρ. δες καταπίνου, καταπίνω στραβά και µέρος της
τροφής πηγαίνει στο φάρυγγα/λάρυγγα, οπότε κινδυνεύω να πνιγώ, δες ξιρουπνίγουµι, [στραβός + καταπίνου].
στραγγίζου· ρ., στράγγζα, στράγγσα, στραγγίσ(η)κα, στραγγίζω, διηθώ, βγάζω το νερό από τα ρούχα ή το χυµό από τα φρούτα µε συµπίεση, στράγγστου του γάλα,
[αρχ. στρ(γξ (=σταγόνα) > µτγν. στραγγίζω].
στραγγστήρ(ι), το· στραγγιστήρι, σουρωτήρι, [στραγγίζου > στραγγιστήρι].
στράκα, η· ζωηρή εντύπωση, θα κάνουν στράκις τα παπούτσια µ’, [από τον ήχο που
κάνει το καµουτσίκι].
στραµπουλίζου· ρ., στραµούλτζα, στραµπούληξα/-λτσα/-λσα, µέλλ. θα στρµπλήξου,
παθαίνω διάστρεµµα, χτάζι µη στραµπλήξς κανά πουδάρ(ι), αλλ. στραµπουλνάου,
[συµφ. ιταλ. strambare και strangolare > µσν. στραµπουλίζω].
στραµπουλνάου· ρ., παρ. στραµπουλνούσα, για λοιπά δες στραµπουλίζου.
στραµπούλτζµα, το· στραµπούληγµα, αλλ. το στραµπούλζµα, [στραµπουλίζου].
στραπή· χρησ. ως επίρρ., πολύ ξινός, στη Νιγρ. στραπίτσ(ι), ξινιά στραπή τ’ν έκανις
τ’ σαλάτα, η χρήση της λ. είναι µτφ. όπως η λ. φωτιά στη φρ. φουτιές βγάζουν τα
µάτια τ’, [αρχ. :στραπή].
στραπουκαίου· ρ., για αρ. χρ. δες καίου, καίω µε κεραυνό, το ρ. είναι γνωστό µόνο
σε ορισµένους τύπους του αορ. και µέλλ. π.χ. στραποκάηκι, τουν στραπόκαψι, θα
στραπουκαεί, κά., [αρχ. στραπ= + καίου].
στραπουκαµένους, -ν(η), -νου· ο χτυπηµένος από αστραπή, µτφ. κακορίζικος, µτχ.
του στραπουκαίου.
στραπουκόπµα, το· αστραποκόπηµα, δυνατές και απανωτές αστραπές, [αρχ. στραπ= + -κουπώ].
στράτα, η· δρόµος, µια µετάβαση µε την επιστροφή, ένα δροµολόγιο µεταφοράς, τα
πρώτα βήµατα του µωρού, η πορεία που ακολουθούν τα µυρµήγκια για τη φωλιά
τους, τρεις στράτις νιρό θέλ(ει), άλλο όν. για τη µπλίζνα, **[στρατι( > αρχ. στρατιώτης > µσν. στράτα].
στρατούδα, η· στρατούλα, µικρή στράτα, στη νηπ. γλώσσα ο δρόµος, το περπάτη332
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µα, στράτα στρατούδα πού θα πας µπαµπούδα, [στράτα].
στρατχιώτης, ο· {στρα-τχιώ-της}, διαβάτης, ταξιδιώτης, ο Γιάννης ο πραµατιφτής ο
Γιάννης ο στρατχιώτης, (Ν.Π.γ΄ τρ. 362.2), [στράτα].
στράφλου, το· το ξύλινο µέρος του σταφυλιού χωρίς τις ρώγες, το τσάµπρου, **
[αρχ. στέµφυλον > µτγν. στρέµφυλον].
στράφτου· ρ., έστραφτα/άστραφτα, έστραψα/άστραψα, αστράφτω, λάµπω από καθαριότητα, στράφτ(ει) ουρανός, στράφτ(ει) τζέντζιρς, αλλ. αστράφτου, [αρχ. στράπτω].
στραφτουκουπάου· ρ., στραφτουκουπούσα, -κόπσα, στράφτου σε υπέρµετρο βαθµό,
στραφτουκουπά(ει) απάνου τ’ Γιώργης, [στράφτου + -κουπώ].
στρέµµα, το· µονάδα µέτρησης επιφάνειας για χωράφια, 1. τρανό στρέµµα ή µακιδουνικό, 2500 τµ. 2. µικρό στρέµµα, το παλιό τουρκικό στρέµµα, 1270 τµ. 3. δικαδικό, 1000 τµ. [αρχ. στρέµµα].
στρέξ(ι)µου, το· στέρξιµο, συµφωνία, αποδοχή όρων, [στρέχου].
στρέχου· ρ., έστριχα, έστριξα, στέργω, στρέγω, συµφωνώ, αποδέχοµαι τους όρους
µιας συµφωνίας, [αρχ. στέργω > µσν. στρέγω].
στρίβου· ρ., έστριβα, έστριψα, στρίφκα/στρίφτ(η)κα, στρίβω, αλλάζω πορεία, κάνω
τσιγάρο µε το τσιγαρόχαρτο, στα παιχνίδια πετώ ένα νόµισµα ψηλά δίνοντάς του
περιστροφική κίνηση, πρ. στρι, άι στρι τώρα = άντε στρίβε τώρα, ουσ. το στριµάδ(ι), η στριψιά, το στρίψ(ι)µου, [αρχ. στρέφω > µσν. στρίβω].
στρίκι· λ. που περιέχει τη σηµ. της στράκας, στρίκι στρίκι στράκα, φρ. που λεγόταν
σε µια φάση του παιχνιδιού απλό ακίνητο.
στρίκλα, η· η ιδιότητα του στρίκλιου, η συµπεριφορά δηλαδή κάποιου που δεν
µπορεί να καθίσει ήσυχος σε ένα µέρος, τουν έπιασι στρίκλα κι θα φεύγουµι, [στρίκλιους, η σηµ. της δεν συσχετίζεται µε την αλογόµυγα ή τον οίστρο, τη µύγα δηλαδή που αφηνιάζει τα βόδια].
στρικλιάζου· ρ., στρίκλιαζα, -λιασα, συµπεριφέροµαι σαν στρίκλιους, δεν µπορώ να
καθήσω για πολλή ώρα σε ένα µέρος και θέλω συνεχώς να φεύγω, [στρίκλιους].
στρικλιάρς, -ρου, -ρκου· ανήσυχος, αυτός που σαν το στρίκλιου δεν µπορεί να
καθήσει για λίγο κάπου, [στρίκλιους].
στρίκλιους, ο· ακρίδα, µτφ. ο αδύνατος, ο άσαρκος, στρίκλιους χουµατένιους = το
αδύνατο, το άσαρκο παιδί, [σλ. strukel].
στριµάδ(ι) , το· ο στριµµένος, ο ανάποδος, [στρίβου].
στριφτάρ(ι), το· στροφέας, µεταλλικό εξάρτηµα που επέτρεπε να γυρίζει το σκοινί,
µε το οποίο δένονταν τα ζώα, χωρίς να τυλίγεται, [στρίφτου].
στριφτό, το· αλλ. το παιχν. κουρόνα γράµµα, [στρίβου].
στρίφτου· ρ., έστριφτα, έστριψα, σηµ. ό,τι το στρίβου, εκτός από το αλλάζω πορεία,
στρίφτου του τσιγάρου µ’ κι έρχουµι, [αρχ. στρέφω > µσν. στρίφω > στριφτός].
στριψιά, η· στρίψιµο του νοµίσµατος στα παιχνίδια, [στρίψ(ι)µου].
στρίψ(ι)µου, το· στρίψιµο του σκοινιού, του νοµίσµατος, αλλαγή πορείας, στροφή
του δρόµου, [στρίβου].
στρίψ(ι)µου δυο-δυο , το· παραλλαγή του παιχνιδιού κουρόνα γράµµα, µε ταυτόχρονο στρίψ(ι)µου δυο κερµάτων, [στρίψ(ι)µου + αρχ. δύο].
στρόγγυλους, -λ(η) , -λου· στρόγγυλος, µτφ. το ουδ. χρησ. για να χαρακτηρίσει τα
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άσεµνα, τα µασκαράθκα λόγια, στρόγγυλου παραµύθ(ι)/µουχαµπέτ(ι), [αρχ. στρογγύλος > µσν. στρογγυλός].
στρουβάδ(ι), το· γενική ονοµασία αγρωστωδών φ. που βγαίνουν στο βουνό στις απουλιάνες, µοιάζουν µε τη µουχρίτσα και είναι κατάλληλα για βόσκηµα ή κόσισµα,
**[αρχ. στροβέω (=περιστρέφω) > στρόβος, ίσως επειδή µετά το κόσισµα τυλιγόταν σε αρκάδις].
στρουµπώνου· ρ., παρ. στρούµπουνα, για λοιπά δες στρουµπώχνου.
στρουµπώχνου· ρ., στρούµπουχνα, στρούµπουξα, στρουµπώχκα, δίνω κάποιον να
φάει µε το παραπάνω, παραγεµίζω, [στρουµώχνου].
στρουµώχνου· ρ., στρούµουχνα, στρούµουξα, στρουµώχκα, συµπιέζω, συνωθώ, συµπιέζω, στρουµώχκαµι καµιά κουσαριά σι µια πθαµή τόπου, [µτγν. στρύµοξ (=ξύλο
ειδικά φτιαγµένο για στύψιµο των σταφυλιών) > µσν. στρυµώνω > στρυµώχνω].
στρουσούδια, τα· µικρά στρώµατα, ειδικότερα αυτά που έστρωναν στα µιντέρια,
[στρώσ(η) + -ούδ(ι)].
στρόφους, ο· στρόφος, θανατικό, έπιασι στρόφους τ’ς αρνίθις, [αρχ. στρόφος].
στρώνου· ρ., έστρουνα, -σα, στρώθκα, στρώνω, για τα παιχν. αναλαµβάνω ιδιαίτερο
ρόλο, στρώνοντας παλάµη, όπως στο τζίζ(ι), πλάτη, όπως στο πάν(ι)-πάν(ι) κουλουπάν(ι), γροθιά, όπως στον ταµπάκου κλπ., [αρχ. στρώννυµι > µσν. στρώνω].
στρώσ(η), η· στρώµα, στρώµα του κρεβατιού, στρώσ(η) γίνκαν τα τζιόρτζιλα καταή,
όλο το σαµάρι εκτός από το ξύλινο µέρος του, στη Νιγρ. το πανί της εσωτερικής
επένδυσης στο σαµάρι, που γινόταν από υφάσµατα όπως ο αµπάς, η σπάλα κλπ.,
[αρχ. στρώννυµι > µτγν. στρ&σις].
στρώσ(ι)µου, το· η κ. σηµ., στα παιχν. η ενέργεια του στρώνου.
στ’ς· εµπρόθετο άρθρο στους, στις, πήγι στ’ς αγιλάδις, δες δ.δ. 1 στχ. 6, δες και ’τ’ς,
[εις τις > στις κλπ.].
στύβου· ρ., έστυβα, έστυψα, στύβω, πιέζω να βγάλω το υγρό από κάποιο σώµα, ξεραίνοµαι, στερεύω, λεκιάζω ανεξίτηλα , στύβου του λιµόν(ι), στύβου τα ρούχα να
στιγνώσουν γλήγουρα, έστυψι η βρύσ(η), έστυψι του φουστάνι µ’, [1. αρχ. στείβω
(=πιέζω), 2. αρχ στύφω].
στυλώνου· ρ., στύλουνα, -λουσα, στυλώθκα, στυλώνω, χρησιµοποιώ ένα ξύλο, π.χ.
µια βασταγαριά, για να ασφαλίζω εσωτερικά την πόρτα, για να φορτώσω ένα ζώο
κλπ., στύλου την πόρτα µη τ’ν ανοίξ(ει) καµιά γιούφτσα, µτφ. χορταίνω, φάι λίγου
να στυλώ(ει)σς, πρ. στύλουνι, στύλου, στυλουθούς, [αρχ. στ0λος].
στχειο, το· στοιχειό, φάντασµα, θηρίο απροσδιόριστης µορφής, όπως η µαρµάγκα,
σώµα τεραστίων διαστάσεων, φουβάσι µη σι φάει του στχειο κι δεν πιρνάς ’που κει;
µτφ. άνθρωπος βραδυκίνητος, κακόµορφος, γενικώς µε ανεπιθύµητα χαρακτηριστικά, δεν του παίρνου κειν’ του στχειο, [αρχ. στοιχε-ον > στοιχειό].
σύβρασ(η), η· η πρώτη βράση που έπαιρναν τα υλικά, όταν έµπαιναν στην κατσαρόλα για φαγητό· π.χ. σύβρασ(η) τσιρουνούδια = φαγητό µε πράσα και τσιρόνια,
στο οποίο αφού έπαιρναν µια σύβρασ(η) τα πράσα, έριχναν µετά µέσα και τα τσιρόνια· ανάλογα η σύβρασ(η) παπαδούδις κλπ., [αρχ. σ7ν + µτγν. βράσις].
συγκαίουµι· ρ., συγκαίουµαν, συγκάηκα/σύγκαψα, ερεθίζεται το δέρµα µου από
ούρα ή άλλη αιτία, σύγκαψι του πιδί = ερεθίστηκε το δέρµα του παιδιού, ουσ. το
σύγκαµα, [αρχ. συγκαίω].
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συγκατέβασαν· συµφώνησαν, αναγνωρίζεται ως αόρ. του ρ. συγκαταβαίνω, συγκατέβασαν τη γνώµ(η) = συµφώνησαν και εξέφρασαν τη γνώµη, [αρχ. συγκαταβαίνω].
συγκέντρουσ(η), η· συγκέντρωση, ο χώρος στον οποίο στήνονταν οι θηµωνιές για
το αλώνισµα στην πατόζα, [µτγν. συγκέντρωσις].
συγκιντρώνουµι· ρ., συγκιντρώνουµαν, -ώθκα, συγκεντρώνοµαι, συνέρχοµαι µετά
από αφηρηµάδα, α! τώρα συγκιντρώθκα, [µτγν. συγκεντρ&].
συγκουλεύουµι· ρ., -λεύουµαν, -λέφκα, αντιλαµβάνοµαι, το παίρνω µυρωδιά, του
συγκουλέφκα τι πήι να µι κάν(ει), **[από τη λ. της αργκό σακουλεύοµαι(=αντιλαµβάνοµαι)].
συγκρατιούµι, -τιέµι· ρ., για αρ. χρ. δες κρατιούµι/-τιέµι, συγκρατιέµαι, [αρχ. σ7ν +
αρχ. κρατέω > µτγν. συγκρατέω].
συγύρσµα, το· συγύρισµα, [αρχ. σ7ν + γυρίζου > συγυρίζω].
σ(υ)καµνιά, η· δες σκαµνιά.
σ(υ)κιά, η· {-ιά}, συκιά, επ. σ(υ)κίτκους, -τκια, -κου, [αρχ. συκέα].
σ(υ)κουφαγάς, ο· το πουλί συκοφάγος, Oriolus oriolus, [αρχ. σ0κον + -φαγάς].
σ(υ)κόφλα, τα· συκόφυλλα, δες πρµ. 150, [σ(υ)κιά + αρχ. φύλλον].
σ(υ)κώτ(ι), το· συκώτι, [αρχ. σ0κον > µσν. συκώτιν ( = ήπαρ ζώου θρεµµένου µε
σύκα)].
συλλουή, η· συλλογή, το να συλλογίζεται κάποιος, [αρχ. συλλογή].
συλλουιούµι, -λουιέµι· {-ιου/-ιέ-}, ρ., συλλουιούµαν/-ιέµαν, συλλουίσ(η)κα, συλλογιέµαι, και συλλουγιούµι/-λουγιέµι, [αρχ. συλλογίζοµαι].
σ(υ)µµαζεύου· ρ., για αρ. χρ. δες µαζεύου, συµµαζεύω, µαζεύω σκόρπια πράγµατα,
τακτοποιώ, συγκρατώ, του σ(υ)µµάζιψα του καπνό = το µάζεψα από τη ρίζα ή το
µπούρλιασα σχεδόν όλο το καπνό, ως παθ. σ(υ)µµαζεύουµι=θυµούµαι, συµµαζεύω
τις σκέψεις µου και θυµούµαι, άµα τουν είδα σ(υ)µµαζέφκα, [αρχ. σ7ν + µαζεύου].
σ(υ)µµαζουχτά· επίρρ. συµµαζεµένα, [σ(υ)µµαζώνου].
σ(υ)µµαζουχτάς, ο· αυτός που παίρνει ό,τι του δίνουν, όχι ο αρπαχτιάρ(η)ς, [σ(υ)µµαζώνου].
σ(υ)µµαζώνου· ρ., σ(υ)µµάζουνα, σ(υ)µµάζουξα, σ(υ)µµαζώχκα, για σηµ. δες σ(υ)µµαζεύου, για σ(υ)µαζουχτούς λίγου κουρµένι, [αρχ. σ7ν + µαζώνου].
συµπαγή, η· χρησ. ως ουσ., ποδήλατο µε ελαστικά συµπαγή, χωρίς δηλαδή αεροθάλαµο, µε το οποίο γίνονταν οι πρώτες δοκιµές για την εκµάθηση του ποδήλατου,
[αρχ. συµπαγής].
συµπάθιου· συγγνώµη, µι του συµπάθιου = συγγνώµη, [αρχ. συµπαθέω].
συµπέθιρους, ο· συµπέθερος, πληθ. οι συµπιθιροί, [αρχ. σ7ν + αρχ. πενθερ"ς >
µσν. συµπέθερος].
συµπερίλογο, το· όλο το νοικοκυριό, [αρχ. συν + περ5 + λόγος (< λέγω = µαζεύω),
δες -λόους].
συµπιλιντίζου· ρ., συµπιλέντζα, συµπιλέντσα, βάζω κάτι στο µυαλό µου, προβλέπω,
[αρχ. συµπιλέω(=συµπιέζω, π.χ. το µαλλί για πίληµα, δες π-λος) > µτγν. συµπίλησα > συµπιλέντσα].
συµπιλιντώ· ρ., παρ. συµπιλιντούσα, για λοιπά δες σιµπιλιντίζου.
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σύµπιτσα· επίρρ., όλως διόλου, καθολικά, κυριολεκτικά µαζί µε την πέτσα, τουν
έφαϊ σύµπιτσα = δεν του άφησε τίποτε, του τα έφαγε όλα, [αρχ. σ7ν + πέτσα (<
ιταλ. pezza)].
συµφουνή, η · συµφωνία, [αρχ. συµφωνία].
συνάζου· ρ., σύναζα, -ξα, συνάχκα, µαζεύω, συγκεντρώνω, τα µάζιβι Γιώργης τα
σύναζι, (Ν.Π.γ΄ τρ. 329.0), συναχτήτι να φάµι, πρ. συνάζιστι, [αρχ. συνάγω > µσν.
συνάζω].
σ(υ)νάχ(ι), το· συνάχι, [αρχ. συνάγχη].
σ(υ)ναχώνουµι· ρ., σ(υ)ναχώνουµαν, -χώθκα, συναχώνοµαι, [σ(υ)νάχ(ι)].
σύναψ(η), η· µικρό προσευχητάρι µε εκκλησιαστικές ακολουθίες και ύµνους, η ιερά
σύνοψη, [αρχ. σύνοψις].
συνηθάου, -ώ· ρ., -θούσα, -θσα, -θίσ(η)κα, συνηθίζω, συνηθάµι/συνηθούµι να πααίνουµι σ’ν ικκλησία, αλλ. συνηθίζου, [αρχ. συνήθης].
συνηθίζου· ρ., παρ. συνήθζα, για λοιπά δες συνηθάου, [αρχ. συνήθης > µσν. συνηθίζω].
συνήθιου, το· συνήθιο, συνήθεια, έχ(ει) του σηνήθιου να βρίζ(ει), [αρχ. συνήθεια >
µσν. συνήθειον].
σ(υ)νόριου, το· συνέρισµα, αυτός που συνερίζεται για το παραµικρό, το άτοµο που
για το παραµικρό σ(υ)νουρίζ(ει).
σ(υ)νόρσµα, το· συνέρισµα, [σ(υ)νουρίζου].
σ(υ)νουρίζου· ρ., σ(υ)νόρζα, σ(υ)νόρσα, σ(υ)νουρίσκα, συνερίζοµαι, νοιάζοµαι, θέλω
να είµαι καλός όπως οι άλλοι, συναγωνίζοµαι, ανταγωνίζοµαι εριστικά µε κάποιον, µι σ(υ)νόρζι σιουνφάδα µ’, ως µέσο είναι σ(υ)νουρίζουµι, µι τ’ σιουνφάδα µ’
σ(υ)νουρίζουµασταν, [αρχ. συνερίζω].
σύνουρου, το· σύνορο, όριο σε µια περιοχή ή σε ένα χωράφι, ήµαµ στου σύνουρου
του νιγριτνό, [αρχ. σ7ν + αρχ. ρος > µτγν. σύνορον].
συνταυλάου, -ώ· ρ., παρ. συνταυλούσα, για λοιπά δες συνταυλίζου.
συνταυλίζου· ρ., συνταύλιζα, -λισα/συνταύλτσα, -λίσ(η)κα, συνδαυλίζω, σκαλίζω τη
φωτιά, ανακατώνω τα κάρβουνα ή τους δαυλούς, για να ζωηρέψει η φωτιά στό
τζάκι, στο φούρνο, δες και συντραυλίζου, [αρχ. σ7ν + αρχ. δαυλ"ς > συνδαυλίζω].
συντραυλίζου· ρ., συντραύλιζα, -λισα/-λτσα, -λίσκα, συνδαυλίζω τη φωτιά στο φούρνο µε το συντραύλιστου, δες και συνταυλίζου, [συνταυλίζου, µε ανάπτυξη του ρ].
συντραύλιστου, το· συνδαύλιστρο, µακρύ ξύλο µε το οποίο συνδαύλιζαν τη φωτιά
στο φούρνο, για να τη σκορπίζουν παντού, προσφ. συντραύλι, [συντραυλίζου].
συντρόφ(ι), το· µακρύ υφαντό άσπρο σώβρακο για άνδρες και γυναίκες, µάσι, Ρηνούδα µ’, τα πανιά και όλα τα συντρόφια, (Ν.Π.γ΄ τρ. 314.0), [αρχ. σύντροφος].
συντρόφσα, η· συντρόφισσα, στενή φιλενάδα, [αρχ. σύντροφος].
σύξυλους, -λ(η), -λου· αυτός που έµεινε χωρίς να έχει τίποτε, αυτός που από τρόµο
ή άλλη αιτία έµεινε εντελώς ακίνητος, απόµνι σύξυλους, [αρχ. σ7ν + ξύλου].
σύρι· σύρε, πήγαινε, ζευγάρωσε, σύρι στου χουράφ(ι), σύρι τ’ γίδα, πρ. του σέρνου.
συρικέλα· τα πήγαινε-έλα, άφσι τα συρικέλα κι στρώσι τουν κώλου σ’ σ’{ζ} δλεια,
[σύρι + και + έλα].
συρµαταρένιους, -νια, -νιου· συρµάτινος, [αρχ. σύρµα].
σύρσ(ι)µου, το· 1. σύρσιµο στο πάτωµα ή στο έδαφος, 2. ο οργασµός θηλυκού ζώ336
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ου, [σέρνου].
συρτά, τα· χρησ. ως ουσ., γυναικεία παπούτσια χωρίς (ή µε µικρά) τακούνια, που τα
φορούσαν οι φουστανούσις, [αρχ. σύρω > µτγν. συρτός].
συρτάρ(ι), το· η κ. σηµ., εργαλείο του αλωνισµού, δες συρτς, [συρτς + κ. κατ. -άρι].
συρτές, οι· χρησ. ως ουσ., παντόφλες χωρίς τακούνια, δες συρτά.
σύρτι· σύρετε, πηγαίνετε, πρ. του σέρνου.
συρτουπάπτσου, το· το πατηµένο στο πίσω µέρος παπούτσι, που σερνόταν σαν παντούφλα, µτφ. η γυναίκα που γύριζε συνέχεια στους δρόµους ή στη γειτονιά, το
µικρό παπούτσι που έδεναν στο πόδι της κλώσας για να µετακινείται δύσκολα και
να την προλαβαίνουν τα πουλιά της, [συρτός(συρτά) + παπούτσι(µσν. παπούτσιν
< τουρ. papuç)].
συρτς, ο· σύρτης, τρακάζ(ι), εργαλείο του αλωνισµού, για µάζεµα του σταριού µαζί
µε άχυρα σε σωρό από όπου γινόταν το λίχνισµα, δες το συρτάρ(ι), [αρχ. σύρω >
µτγν. σύρτης].
συστένουµι· ρ., παρ. συστένουµαν, ο αόρ. σχηµ. µε το αντρέπουµι, συστέλλοµαι,
ντρέποµαι, δειλιάζω, συστένουµι να βγω όξου µι τιαυτά τα ρούχα, [αρχ. συστέλλω,
**µε λλ > λν > ν].
σ(υ)χαρίκια, τα· συχαρίκια, συχαρητήρια, νέο για αφιξη ξενιτεµένου, πάνι σ’ µάµου
σ’ τα σ(υ)χαρίκια, ήρτι Τασάκους, [αρχ. συγχαίρω > µσν. συχαρίκιν].
σύχαρους, -ρ(η), -ρου· πρόσχαρος, αυτός που η συµπεριφορά του προκαλεί ευχαρίστηση, χαρούµενος, χαµογελαστός, (Νιγρ.), [αρχ. συγχαίρω > µέλλ. συγχαρήσοµαι > µτγν. συγχαρίζοµαι].
σ(υ)χουρητίκια, τα· η συγχώρηση που ζητούσαν την περίοδο της αποκριάς οι γυναίκες, από τις µάνες, τις θειες και γενικά από πρόσωπα στα οποία όφειλαν σεβασµό, πηγαίνοντάς τες ως δώρο πορτοκάλια, [αρχ. συγχώρησις].
σ(υ)χουρνάου, -ώ· ρ., σ(υ)χουρνούσα, σ(υ)χώρσα/-ρησα, σ(υ)χουρέθκα, συγχωρώ,
σ(υ)χουρέθκι Γιάνντς µι τ’ µάνα τ’ = συγχώρησε τον Γιάννη η µάνα του· οι τύποι
του παθ. αορ. στο γ΄ πρόσ. περιέχουν και τη σηµ. του θανάτου, όπως και του λιώσιµου του σώµατος του νεκρού, σ(υ)χουρέθκι Γιάνντς = πέθανε ο Γιάννης, πάππους δε σ(υ)χουρέθκι = δεν έλιωσε το σώµα του παππού, [αρχ. συγχωρέω].
σ(υ)χώριου, το· συγχώρεση, [αρχ. συγχωρέω > µσν. συγχώριον].
σφαίρα, η· πληθ. σφαίρις = παιχν. ανάµεσα σε δυο παίχτες, που ήταν στην ουσία
άσκηση στο ρίξιµο, µόνο που, αντί για πέτρες ή µπίλιες, έριχναν άδειους κάλυκες
τουφεκιού, τις σφαίρις, [αρχ. σφα-ρα, από το γεγονός ότι παλιότερα τα βλήµατα
ήταν σφαιρικά, οι µπάλες].
σφαίρις, οι· σφαίρες, παιχν. ανάµεσα σε δυο παίχτες, που ήταν στην ουσία άσκηση
στο ρίξιµο, µόνο που αντί για πέτρες ή µπίλιες έριχναν άδειους κάλυκες τουφεκιού, τις σφαίρις, [αρχ. σφα-ρα, από το γεγονός ότι παλιότερα τα βλήµατα ήταν
σφαιρικά, οι µπάλες].
σφάλακας, ο· τυφλοπόντικας, πληθ. σφαλακοί, [αρχ. :σπάλαξ > γεν. :σπάλακος].
σφαλακιά, η· η τρύπα που ανοίγει στο χώµα ο σφάλακας.
σφαλίζου· ρ., σφάλτζα/-λζα, σφάλτσα/-λσα, σφαλίσ(η)κα, σφαλίζω, κλείνω, σφάλτσα
την πόρτα, πρ. σφάλι, σφαλίτι, σφαλτστούς, [αρχ. :σφαλίζω > µσν. σφαλίζω].
σφαλνάου, -ώ· ρ., παρ. σφαλνούσα, πρ. σφάλνα, για λοιπά δες σφαλίζου.
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σφαλτζµένους, -ν(η), -νου· σφαλισµένος, σφαλτζµέν(η) πόρτα, µτχ. του σφαλίζου.
σφαλτστός{σφαλτσ-τός}, -τιά{-τιά}, -τό· σφαλιστός, σφαλτστιά πόρτα, ρ. επ. των ρ.
σφαλίζου, σφαλνάου.
σφαχτς, ο· σφάχτης, δυνατός και ξαφνικός πόνος, κυρίως στην περιοχή της µέσης,
[αρχ. σφάζω > µσν. σφάχτης].
σφίγγους, ο· το παιχν. κλείνους στη Νιγρ., [αρχ. σφίγγω].
σφιντάν(ι), το· είδος δασικού δ. της οικογένειας Aceraceae, ο σφένδαµος, κ. σφενδάµι, [αρχ. σφένδαµνος].
σφιντίλ(ι), το· η ρόκα, ο σφόνδυλος της ρόκας, αλλ. σφουντίλ(ι), µι φάνκι ουρανός
σφουντίλ(ι), [αρχ. σπόνδυλος > ιων. σφόνδυλος > υποκ. σφονδύλιον].
σφιντόνα, η· σφεντόνα, σφενδόνη, παιχν. φτιαγµένο από δυο σχοινιά και ένα
κοµµάτι δέρµα, που το χρησ. για να πετούν πέτρες, περιστρέφοντάς το γρήγορα,
αλλ. σπρέγκλα, στη Νιγρ. µπριάστα, δες και π., [αρχ. σφενδόνη].
σφίξα, η· σφίξη, βιασύνη, στενοχώρια οικονοµική, παντρεύου τ’ θυγατέρα µ’ κι έχου
σφίξις, [αρχ. σφίγξις > σφίξη].
σφίχτρα, η· µικρός ξύλινος µοχλός, µε τον οποίο έσφιγγαν στον αργαλειό το µπροστινό αντί, [αρχ. σφίγγω].
σφουγγάου, -ώ· ρ., παρ. σφουγγούσα, για αόρ. και σηµ. δες σφουγγίζου, ως παθ.
σφουγγιούµι, παίρνου νιρό και πλύνουµαι, µαντίλι και σφουγγιούµι, [αρχ. σπόγγος].
σφουγγίζου· ρ., σφούγγζα, σφούγγσα, σφουγγίσ(η)κα, σφουγγίζω, η Μαρία σφούγγσι
του τραπέζ(ι), πρ. σφούγγα, σφουγγίτι, σφούγξι, σφουγγάτι, σφούγγσι µάρ(η) Μαρία
του τραπέζ(ι), [σπόγγος > αρχ. σπογγίζω].
σφούγγσµα, το· σφούγγισµα, σκούπισµα µε σφουγγάρι/πανί, µι του σφούγγσµα δε
βγαίν(ει) γιαράς, [σφουγγίζου].
σφουλνταρίζου· ρ., σφουλντάριζα, -ριξα, πετώ µακριά, δες φουλνταρίζου, [φουλνταρίζου, µε ανάπτυξη αρ. σ].
σφύρζµα, το· σφύριγµα, [σφυρίζου].
σφυρίζει το βαπόρι· παιχν. της Νιγρ., το έπαιζε µια οµάδα µικρών κοριτσιών, όπου
το ένα παρίστανε τον έµπορο που διαλαλούσε το εµπόρευµά του, δαντέλες κουβαρίστρες κλπ., ενώ τραγουδούσε «σφυρίζει το βαπόρι και βγαίνει αυγερινός…».
σφυρίζου· ρ., σφύρζα, σφύριξα, σφυρίχκα, σφυρίζω, µτφ. δίνω ηχηρό χτύπηµα, τουν
σφύριξα µία κι κατάλαβι, [αρχ. συρίζω > µσν. σφυρίζω].
σφύρκα, η· σφυρίχτρα, παιχν. που γινόταν από διάφορα υλικά, όπως τρυφερό καλάµι από χασίλ(ι) µε συµπίεση στο άκρο του, καλάµι από χασίλ(ι) µε κόψιµο µιας µικρής επιγλωττίδας δίπλα στον κόµπο, χοντρό καλάµι µε κλείσιµο από τη µια πλευρά του µε τσιγαρόχαρτο, από µικρό κοµµάτι ξύλου ιτιάς κλπ., υποκ. η σφυρκούδα,
αλλ. η φλουγέρα· ήταν η αρχ. συρίκτρα, δες και π., [σφυρίζου].
σφυρκούδα, η· µικρή σφύρκα, κυρίως σφυρίχτρα φτιαγµένη από τρυφερό καλάµι
σιτηρού, δες πρµ. φρ. 137, [σφύρκα + -ούδα].
σχουρνάου· ρ., δες σ(υ)χουρνάου.
σώνου· ρ., έσουνα, έσουσα, σώθκα· 1. σώζω, γλυτώνω κάποιον, [αρχ. σFζω > αόρ.
6σωσα > σώνω]. 2. τελειώνω, αποτελειώνω, φτάνω, σώθκι του νιρό σ’ φουτιά, ήρτι
που να µην έσουνι να έρτ(ει) = ήρθε που να µην έφθανε να έρθει, [αρχ. σFζω, αρχ.
/σος > .σώνω > µσν. σώνω].
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σώσ(ι)µου, το· σώσιµο, σωτηρία, διάσωση, τελείωµα, [σώνου].
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