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τ’ · άρθρα του, το, τα, αντων. του, τ’ Γιώργη του µπλάρ(ι), έφκι τ’ άλουγου, φτο είνι 
του χουράφι τ’,  [ως αντων. αρχ.  �αυτο� > µσν. του > τ’, αρχ. α�το� > το� > τ’ ]. 

’τ’  · το εµπρόθετο άρθρο «της», θα πάµι ’τ’ Σαλουνίκ(η). 
-τα· η κατ. της τουρκικής γλώσσας -ta, που χρησ. αντί για πρόθεση, (εις, σε, διά µε-
σου, επί, κλπ.), δίνοντας στο πρώτο συνθετικό ανάλογη σηµασία, δες Τσιαρπίστα, 
Νιγρίτα, λαγκούτα, πάντα, [τουρ. -de/-da/-te/-ta]. 
ταβάς, o· ρηχή χύτρα, µε βάθος λίγο µεγαλύτερο από το ταψί, [τουρ. tava]. 
τάβ(ι), το· κατάλληλες συνθήκες, π.χ. βαθµός υγρασίας χωραφιού για όργωµα ή 
ωρίµανσης των φύλλων του καπνού, έκανι τάβ(ι) του χουράφι, πάνι για ζιουβγά-
ρ(ι), δες και τάφ(ι), [τουρ. tav (κατάλληλη συγκυρία, κατάλληλες συνθήκες)]. 
τάβλα, η· τραπεζοµάντηλο, [λατ. tabula > µσν. τάβλα]. 
ταβλούδα, η· µικρή τάβλα για το χωράφι. 
τάγγα· επίρρ., βρόµικα, τάγγα είνι του φουστάνι σ’,  [δες ταγγιάζου]. 
τάγγζµα, το· τάγγισµα, [ταγγιάζου]. 
ταγγιάζου· ρ., τάγγιαζα/τάγγζα, τάγγιασα/τάγγσα, ταγγίζω, παθαίνω τη χηµική αλλοί-
ωση του ταγγίσµατος, µτφ. λερώνοµαι, τάγγσι του βούτυρου, τάγγιασις του παντα-
λόνι σ’ , [µτγν. ταγγς > µσν. ταγγίζω]. 
ταγγιάρς, -ρου, -ρκου· βρόµικος, [ταγγιάζου]. 
ταγκά, τα· τα κοντά, τα ευρωπαϊκά φορέµατα που αντικατέστησαν τα µακριά φου-
στάνια της παραδοσιακής στολής των γυναικών της περιοχής, κείν(η) ξιφσούρου 
έβγαλι τα φουστάνια κι έβανι ταγκά, [ισπ. tango(=είδος χορού)]. 
τάδις, ο· αντων., τάδε(ς), θηλ. και ουδ. τάδι, [αρχ. τόδε > πληθ. τάδε]. 
ταεί· τρώγει, µπορεί να δω κι την αγάπη µου, ωρέ, µε ποιον ταεί και πίνει, (Ν.Π.γ΄ 
τρ. 78.3), **[ταΐζω]. 
τα ένα µας τα δυο µας· παιχν. µε άλµατα, παρόµοιο µε τα σκαµνάκια, δες π. 
ταζέθκους, -κ(η), -κου· φρέσκος, [τουρ. taze(=φρέσκος) + -θκους]. 
τάζου· ρ., έταζα, έταξα, τάχκα/τάχτκα/τάθκα, τάζω, παθ. τάζουµι = υπόσχοµαι (να 
πάω σε κάποια εκκλησία ή να κάνω κάτι για κάποια εκκλησία), τάχκα να πάου 
στουν Αϊ-∆ηµήτρη, [αρχ. τάσσω]. 
ταή, η· ταγή, η τροφή των υποζυγίων, δες δηµ. τρ. 13, [αρχ. ταγή]. 
τά(ι), το· άλογο ηλικίας µέχρι τριών χρόνων, [τουρ. tay(=πουλάρι)]. 
ταΐζου· ρ., τάιζα, τάισα, ταΐσ(η)κα, ταΐζω, προσφέρω τροφή, τάιζι του του πιδί, αλλ. 
ταγίζου, δες δηµ. τρ. 13, [αρχ. ταγ� > µσν. ταγίζω]. 
ταϊµπετλής, ταϊµπιτλής, ο· ο ιδιότροπος στη δουλειά του, αυτός που προσέχει σχο-
λαστικά την εµφάνισή του για να µην έχει κουσούρια, ο απαιτητικός για το τέ-
λειο, [τουρ. tabiatlı(=καλαίσθητος)]. 
ταΐν(ι), το· το ένα τέταρτο από το πλαστό, η µερίδα ή η ηµερήσια δόση φαγητού/πο-
τού για τον άνθρωπο ή για τα ζώα, αυτήν τ’ σιόλα ταίν(ι) θα µι τ’ν  έχς = αυτήν την 
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κούπα του τσαγιού θα µου την έχεις µετρίδι για την ηµερήσια δόση σου, [ταΐζου]. 
ταϊστής, ο· αυτός που ταΐζει, ο εργάτης στην πατόζα που έριχνε τα δεµάτια µέσα 
στη µηχανή, [ταΐζου]. 
ταϊφάς, ο· η οικογένεια, µαζέφκι ταϊφάς να φάµι, [1. τουρ. tayfa(=φάρα, φυλή), **2. 
η λ. λεγόταν µε την αίσθηση ότι έχει σχέση µε το ταΐζου και µε το φαΐ, αφού παρε-
τυµολογήθηκε ως σύνθετη από τις λ. ταΐζου + φαΐ > ταϊφάς]. 
τακαρντάκ(ι), το· είδος κουδουνιού, που κρεµούσαν στις αγελάδες, υποκ. το τακαρ-
ντακούδ(ι), αλλ. τράκα, [τουρ. takırdamak(=παράγω ήχο όπως των νοµισµάτων)]. 
τακατάκ· λ. που αποδίδει τον ήχο του καλπασµού. 
τακ(ι΄)µ(ι), το· φαγητό ταψιού στο φούρνο, µε µίγµα από ρύζι και συκωταριά αρ-
νιού, [τουρ. takım(=άθροισµα)]. 
τακλάκ(ι), το· δες ντακλάκ(ι), τουν έβανα ένα τακλάκ(ι) κι πάρτουν κατ, [τουρ. ta-

klak(=τούµπα)]. 
τακ-τουκ· γρήγορα, όπως το κ. τάκα-τάκα, έλα, τακ-τουκ όµους = έλα γρήγορα, 

[ηχοπ. λ. από τον ήχο κρούσης ξύλων]. 
ταλιπουριούµι, το· {-ργιού-}, ρ., -ριούµαν, -ρήθκα, ταλαιπωρούµαι, [αρχ. ταλαιπω-

ρέω > ταλαιπωρώ]. 
ταµάµ· επίρρ., ακριβώς, ίσα-ίσα, ταµάµ σι ήρτι του φουστάν(ι), [τουρ. tamam]. 
ταµασιά, η· απορία, δες θαµασιά. 
ταµάχ(ι), το· απληστία, πλεονεξία, δες ταµαχιάρς, ταµαχιαρλίκ(ι), [τουρ. tamah]. 
ταµαχιαρλίκ(ι), το· η πλεονεξία, η ιδιότητα του ταµαχιάρ(η), [ταµαχιάρς + -λίκ(ι)]. 
ταµαχιάρς, -ρλού, -ρλίθκου· πλεονέκτης, άπληστος, δες ταµαχιαρλίκ(ι), [ταµάχ(ι)]. 
ταµαχιάρς, -ρου -ρκου· δες ταµαχιάρς, -ρλού, -ρλίθκου. 
ταµπάκους, ο· 1. σκόνη από ειδικά επεξεργασµένο καπνό, που τη ρουφούσαν από 
τη µύτη, (για τρόπο παραγωγής δες Λ.Ηπ. β' τόµος, σελ. 185). 2. παιχν. στο οποίο 
η µάνα προσπαθούσε να αποσπάσει την προσοχή των παιδιών µε ιστορίες σχετι-
κές µε την αγορά ταµπάκου και να δοκιµάσει τα αντανακλαστικά τους, χτυπώντας 
ξαφνικά µε το χέρι πάνω στη γροθιά τους που είχαν πάνω στο τραπέζι, [ισπ. taba-
co > µσν. ταµπάκος]. 
ταµπάν(ι), το· το σίδερο που βρίσκεται στο αλέτρι πίσω από το υνί, για να το κρα-
τά στην ευθεία στο όργωµα, χουρίς ταµπάν(ι) ζιουβγάρ(ι) δε γένιτι, [τουρ. taban]. 
ταµπάρου, το· γενικά το πανωφόρι, [ιταλ. tabaro]. 
ταµπαχανιώτκους, -(η), -κου· αλλ. ο νταµπαχανιώτκους. 
ταµπλάς, o· ο δίσκος των µικροπωλητών, [τάβλα]. 
ταµτιριρί· χορευτικό επιφ., όπως το «τραλαλά». 
ταµτιριρίκους· χορευταράς, γλεντζές, ταµτιριρίκους είµι γω τα κουρίτσια κυνηγώ, 

(Ν.Π.γ΄ τρ. 754.0), [ταµτιριρί + -ίκους]. 
τανιλίθκους, -(η), -κου· επιτυχηµένος, τανιλίθκου γλυκό, [τουρ. taneli(=σπυρωτός)]. 
τανίζου· ρ., τάντζα/τάνζα, τάντσα/τάνσα, τανίσ(η)κα/τανίστκα, τανίζω, [αρχ. τανύω]. 
τανιούµι, -ιέµι· ρ., τανιούµαν/-έµαν, τανίσ(η)κα, τεντώνοµαι, [αρχ. τανύοµαι]. 
τάντζµα, το· τάνυσµα, τέντωµα, αλλ. το τάνσµα, [τανίζου]. 
ταντούρα, η· δυνατό οινοπνευµατώδες ποτό, που καταναλωνόταν ως θερµαντικό· 
για τον ίδιο λόγο δινόταν στις λεχώνες, µτφ. γίνκα ταντούρα = αναψοκοκκίνισα, 
νευρίασα, [τουρ. tantur > ταντούρι(=ειδική θερµαντική συσκευή)]. 
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ταξαράτ(ι), το· δυστυχία, κακό, περιπέτεια, τι ταξαράτ(ι) µας  βρήκι, αλλ. ταξουρά-
τ(ι), [τουρ. taksirat(=αµάρτηµα)]. 
ταξίµατα, τα· οι υποσχέσεις για προικοδωρήµατα εκτός από τα προικιά, όπως χω-
ράφια, χρήµατα κά., [αρχ. τάσσω > µσν. τάξιµον]. 
ταξουπίς· επίρρ., ξοπίσω, προς τα πίσω, **[ άρθρο τα + µσν. "ξοπίσω]. 
ταούδ(ι), το· µικρό τά(ι). 
ταούκ· κότα, µόνο στη βρισιά α ρα σιρσέµ(η) ταούκ = α βρε παλαβέ, κυριολεκτικά α 
βρε παλαβή κότα, [τουρ. tavuk]. 
ταπαρτί, το· δες πατιρντί. 
τάπαρ-τούπαρ· λ. που αποδίδει τον ήχο από το περπάτηµα πάνω σε ξύλινο πάτωµα, 
µη σερς τα πουδάρια σ’, µι παλάβουσις µι του τάπαρ-τούπαρ, [ηχοπ. λ.]. 
ταπατάπ· στα γρήγορα, στη ζούλα, στα κρυφά, φτος στου ταπατάπ τ’ν έκανι τ’ δλειά, 

** [συµφ. τάπα(< γαλλ. tape) + ταπώνω]. 
ταπί, το· τάπητας, χαλί που το κρεµούσαν στον τοίχο, [αρχ. τάπης]. 
τάπ(ι), το· το βήµα που έκανε, παρά τους κανόνες, ο παίκτης στο τρυπούδ(ι), τη στι-
γµή που έριχνε τα νοµίσµατα και ουσιαστικά πατούσε ένα βήµα  πιο κοντά, [τουρ. 
itap(=αξιοκατάκριτη συµπεριφορά)]. 
τάπις, οι· τάπες, τάπες µε µια µικρή κοιλότητα γεµάτη µπαρούτι, που τις βάζανε στα 
πιστουλάκια/τφικούδια για βάξ(ι)µου την ώρα της Ανάστασης, [γαλλ. tape > τάπα]. 
ταπκ(ι΄)· ολόιδιος, απαράλλαχτος, ταπκ(ι΄) µάνα τ’ είνι, [τουρ. tıpkı(=ολόιδιος)]. 
ταπουτώρας· επίρρ., προηγουµένως, πριν από λίγο, αλλ. ταπουτώρα, [άρθρο τα + υ-
πουτώρα]. 
ταπρουχτές· προχτές, προχθές, [άρθρο τα + προυχτές]. 
ταπρουψές· προψές, [άρθρο τα + προυψές]. 
ταπρώτα· πρώτα-πρώτα, προηγουµένως, προτού, πήα ταπρώτα στου καπνό κι ύ-
στρας στ’ αµπέλ(ι), [άρθρο τα + αρχ. επίρρ. πρ$τα]. 
ταράκ(ι), το· εργασία που γινόταν µε το κύλισµα των δεµάτων του καπνού πάνω σε 
ένα στρόγγυλο χοντρό ξύλο, για την εξέταση της υγρασία τους και τον αερισµό 
τους, [τουρ. tarak(=χτένα, τσουκράνα, χτενίζω, σύρω, τραβώ, εξετάζω)]. 
τάραµα, το· τροφή για γουρούνια από ψιλοκοµµένη τράβλα ανακατεµένη µε πίτυρα, 
µτφ. το κακοφτιαγµένο φαγητό, αλλ. τάρµα, [αρχ. ταράσσω(=ανακατώνω) > τά-
ραγµα, δες και τάρακτρον(=εργαλείο για ανακάτωµα)]. 
ταραράµ· λ. µε την οποία εκδηλώνεται µεγάλη χαρά, όπως µε τις λ./φρ. ωχωχόµ, 
τραλαλά, τι καλά· ντίλµι για φαΐ, ταραράµ ταραράµ = πάµε για φαΐ, τι καλά, τι κα-
λά, (Νιγρ.), [δες αρχ. κρούµατα, τήνελλα, θρεττανελό, βυζ. τερερέµ, (Κ.Σ.)]. 
ταραράς, ο· στη Νιγρ. ο ταραριάς. 
ταραριάς, ο· ανόητος, σερσέµης, ελαφρόµυαλος, λειψός, αλλ. ταραριάς, **[ αραβ. 

tarh > ιταλ. tara > τάρα(=απόβαρο) + -ριας]. 
ταράσ(ι), το· το µάζεµα των τελευταίων φύλλων του καπνού, που έµεναν σε κά-
ποιες ρίζες µετά τα ούτσια, αλλ. το πιρπάτ(η)µα, [τουρ. taraş(=αποµεινάρι κήπου)]. 
ταρατόρ(ι), το· πρόχειρο φαγητό, φτιαγµένο από τριµµένο ψωµί, λάδι ή σαµόλαδου 
και σκόρδο, **[ αρχ.  ταράσσω + αρχ. τορς (<τείρω=τρίβω)].  
ταρατσώνου· ρ., ταράτσουνα, -σα, -τσώθκα, τρώγω υπερβολικά, ώστε η κοιλιά µου 
να φουσκώσει και να γίνει σαν ταράτσα, την  ταράτσουσα  =  χόρτασα καλά, [ιταλ. 
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terrazza > ταράτσα]. 
ταραχίζουµι· ρ., ταραχίζουµαν, ταραχίσ(η)κα, ταράσσοµαι, συγχίζοµαι, έχω τάση 
για εµετό, µέλλ. θα ταραχστώ, θα ταραϊστώ, [αρχ. ταραχή]. 
ταρίφα, η· οµάδα, παρέα ζωηρών παιδιών, [αραβ. ta‘rāf(=δηµοσίευση) > ιταλ. 

tariffa]. 
τάρµα, το· δες τάραµα. 
τάρταρου, το· πολύ ξερό, ξερό σαν πέτρα, τάρταρου γίνκι του ψουµί κι δε δαγκάνιτι, 

[αρχ. τάρταρον]. 
-τάς, -τού, -τάθκου· µεγεθ. κατ., δες και -ατάς, π.χ. αλουγατάς, καµουµατού. 
τασένα· αντων., εσένα (Νιγρ.), έρχουµι για τασένα, αλλ. τισένα. 
τάσ(ι), το· τάσι, ηµισφαιρικό κύπελο που το κρεµούσαν στις βρύσες για να πίνουν 
νερό οι περαστικοί, το φαρδύ στεφάνι που έµπαινε στο κιφαλάρ(ι) της ρόδας του 
κάρου, δες και τασλίκια, [τουρ. tas]. 
τασιάκια, τα· οι όρχεις, [τουρ. taşak]. 
τασλαµάκ(ι), το· υπερηφάνεια, φιγούρα, [τουρ. taslamak(=επιδεικνύοµαι, προσποι-
ούµαι ότι είµαι) > τουρ. taslama(=επίδειξη)]. 
τασλαντάου, -ώ· ρ., τασλαντούσα, τασλάτσα, επιδεικνύοµαι, κάνω φιγούρα, στη 
Νιγρ. ασλαντώ, [τουρ. taslamak(=επιδεικνύοµαι) > αόρ. tasladım]. 
τασλάτζµα, το· η ενέργεια του τασλαντάου. 
τασλίκια, τα· αλλ. τα τάσια του κάρου, [τάσια + -λίκ(ι)]. 
τάσταµαµ· επίρρ., ακριβώς, επακριβώς, µ’ ήρτι του σακάκ(ι) τάσταµαµ, [τουρ. tasta-

mam(=στην εντέλεια)]. 
ταταριάζουµι· ρ., ταταριάζουµαν, -ριάσκα, τροµάζω, φοβούµαι, **[ αρχ. τάρταρος 

> ταρτάριος(=τροµερός, φρικτός) > (ταρταριάζοµαι) > ταταριάζουµι]. 
τατάριασµα, το· ο ξαφνικός έντονος φόβος, [ταταριάζουµι]. 
τάτας, ο· πατέρας, δες και τέτα, [µσν. τάτας(=πατέρας), παλιά νηπ. λ. για τον πατέ-
ρα σε πολλές γλώσσες]. 
τάτλας, ο· το φ. τάτουλας, πορδόχορτο, βροµόχορτο, στραµώνιον, Datura stramoni-

um, στη Νιγρ. η γρούνα, **[ λατ. datura > τάτουλας]. 
ταυρί, το· νεαρός ταύρος, το νεαρής ηλικίας αρσενικό βόδι, ενώ το θηλυκό λέγεται 
δαµάλ(ι), [αρχ. τα�ρος > υποκ. ταυρίον]. 
ταύτου· αντων., αυτό ακριβώς, για ταύτου = γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, [αρχ. τα�-

τν > τα�τό]. 
ταφάν(ι), το· δες τουφάν(ι), αλάν(ι) ταφάν(ι), αλών(ι) τουφάν(ι), [τουφάν(ι)]. 
τάφ(ι), το· αλλ. το τάβ(ι), στου τάφ(ι) του µάζιψαµι του καπνό, [τάβ(ι)]. 
τάχατι· επίρρ., τάχα, τάχατε, δήθεν, [αρχ. τάχα]. 
ταχιά· επίρρ., αύριο, χρησ. και ως ουσ., του ταχιά µαζώθκαν όλνοι θκοι τ’ς, δες δ.δ  

1 στχ. 25, [αρχ. ταχέα]. 
ταχτά παζάρ(ι), το· φρ. που δηλώνει ανεπιθύµητη δηµοσιοποίηση ιδιωτικών υποθέ-
σεων, θα µας βγάλ(ει) στου ταχτά παζάρ(ι) = θα τα πει όλα και θα µας κάνει ρεζίλι, 
[ταχτάς + παζάρ(ι)]. 
ταχταρµάς, ο· ανακάτωµα, µτφ. γλέντι, έκαναµι ταχταρµάδις = κάναµε γλέντια, 
αλλ.  αχταρµάς, [τουρ. aktarma(=µεταφόρτωση)]. 
ταχτάς, ο· φυτώριο καπνού πάνω σε µικρό ανάχωµα, στη Νιγρ. έτσι λέγεται η στά-
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σ(η), πληθ. οι ταχτάδις, αλλ. τα σανίδια (Νιγρ.), [τουρ. tahta(=παρτέρι κήπου)]. 
ταχτιριβάν(ι), το· άγριο ξυλοκόπηµα, [τουρ. tahtırevan(=φορείο)]. 
τάχυ· επίρρ., αύριο, ταχιά, δες δηµ. τρ. 13, [δες ταχιά]. 
ταψές· επίρρ., εψές, [άρθρο τα + εψές(< αρχ. 'ψέ)]. 
ταψί, το· µεγάλο στρόγγυλο χάλκινο επικασσιτερωµένο σκεύος µε βάθος µεγαλύτε-
ρο από το σινί, γύρω στα 4cm., [τουρ. tepsi > µσν. ταψίν]. 

-τδις, π.χ. αντάρτδις, ιργάτδις, [κ. κατ. αρσ. ον. -της > -τηδες (πληθ.)]. 
τειάφ(ι), το· {τιά-}, θειάφι, [αρχ. θε)ον > θειάφι]. 
τειαφίζου· {τιά-}, ρ. τειάφζα, τειάφουσα/τειάφσα, τειαφίσ(η)κα, θειαφίζω, τειάφουσα 
τ’ αµπέλ(ι), [τειάφ(ι)]. 
τελείες, οι· παιχν. µε τις τελείες πάνω σε χαρτί και το κλείσιµο τετραγώνων. 
τέλ(ι), το· σύρµα, παράσιτο φυτό του καπνού, δες λύκους, (Νιγρ.), [τέλια]. 
τέλια, τα· 1. σύρµατα, ξαλφές. Οι αρχαίοι δεν µπορούσαν να ασκήσουν εφελκυσµό 
και δεν µπορούσαν να κάνουν κυλινδρικά σύρµατα. Έκαναν λεπτά ελάσµατα µε 
µαλακά µέταλλα, χρυσό, ασήµι, και στη συνέχεια τα ψαλίδιζαν σε λεπτές ταινίες, 
τις οπoίες πολλές φορές τις έστριβαν δίνοντάς τις κυλινδρικό σχήµα. Ήταν τα αρ-
χαιότερα σύρµατα, τα τέλεια, (Κ.Σ.). Ήταν και παιχν. της Νιγρ. παρόµοιο µε το 
γνωστό από τα πανηγύρια παιχνίδι των κρίκων· κάρφωναν µερικά καρφιά στη γη 
ή σε κάποιο σανίδι και µε βολές από κάποια απόσταση, προσπαθούσαν να περά-
σουν σ’ αυτά τους κρίκους από τέλια, που έφτιαναν µόνα τους τα παιδιά, [αρχ. τέ-
λεια(=τελεστικά, γαµήλια, δες ξαλφές) > τέλια].  

   2. το τέλος, στα τέλια του µήνα, [αρχ. τέλος]. 
τεµπερλέκ(ι)/τουµπερλέκ(ι), το· το µουσικό όργανο τουµπελέκι, [τουρ. tümbelek].  
τέµπλα, η· καδρόνι µε το οποίο µετέφεραν αραδιασµένα σε δυο σειρές τα σαντάλια 
του καπνού, **[ λατ. templum > µσν. τέµπλον]. 
τέντα, η· η ξάπλα, [λατ. tenda(=τεντώνω) > µσν. τεντώνω(=απλώνω)]. 
τερτιπλής, ο· ο τιρτιπλής. 
τέσσιρνοι, -ρις, -ρα· τέσσερις, [αρχ. τέσσαρες]. 
τέτα, η· θεία, για τα παιδιά η κάθε ηλικιωµένη γυναίκα, δες και τάτας, [αρχ. τέττα, 
προσφώνηση σε γεροντότερο, Όµηρος ∆. 412, τέττα, σιωπ* +σο]. 
τέτοιους, -τοια, -τοιου· τέτοιος, γεν. τέτοιανου/-νης, πληθ. τέτοιανοι, δες πάντοιους, 
ράντιους, [αρχ. ,τοιος + (το�τος + το)ος) > τοίτιος > µσν. τέτοιος]. 
Τέτραδους, ο· µεγεθ. της λ. Τιτράδ(η), δες πρµ. 128. 
τέχινι· ρ. τύπος του τυχαίνου, δεν τέχινι να πιράσου απού κει, [τυχαίνου]. 
τέχν(η), η· επάγγελµα που ήθελε ειδική κατάρτιση, όπως κουρέας κλπ.,[αρχ. τέχνη]. 
τ’ζ· η προφορά του τ’ς πριν από τα άφωνα σύµφωνα, π.χ. του γάλα ’π’ τ’ς{ τ’ζ} γίδις. 
τζα· τσα, λ. της νηπ. γλώσσας που λέγεται όταν φανερώνονται τα κρυµµένα παιδιά, 
κρυφοκοίταγµα, µια µατιά, δες πρµ. φρ. 153. 
τζαβέλα, η· είδος λευκαντικού που χρησιµοποιούσαν παλιότερα, (Νιγρ.), [γαλλ. 

(eau de) Javel (= συνοικία του Παρισιού όπου παραγόταν)]. 
τζαγκάνα, η· κλάδος από το φυτό της καρπουζιάς, που απλώνεται ακτινωτά γύρω 
από τη ρίζα, ο έλικας των αναρριχώµενων φυτών, η τρεµούλα από φόβο ή από 
κρύο, [τουρ. cağ(=ακτίνα τροχού) + -ανα]. 
τζάιτζα, η· τεµπελιά, (προσφ.), **[ τουρ. zait (=µη αναγκαίος)  +  τουρ. επίθηµα -ca 
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(δίνει διάφορες σηµ., π.χ. αγαπώ, µου αρέσει), και επειδή η δουλειά είναι ανα-
γκαία, σε ελ. µετ. η λ. σηµαίνει "µου αρέσει να µη δουλεύω, είµαι τεµπέλης, τε-
µπελιά"].  
τζαµάλα, η· φαγοπότι που προσφέρεται δωρεάν, βρήκαµι καλή τζαµάλα = φάγαµε 
και ήπιαµε χωρίς να πληρώσουµε, [αραβ. jamel(=καµήλα), από το γεγονός ότι στο 
έθιµο της τζαµάλας προσφέρονταν από τον κόσµο κεράσµατα στους ανθρώπους 
που γύριζαν ένα οµοίωµα καµήλας· για το γύρισµα της καµήλας, ως στοιχείο του 
καρναβαλιού, δες καµήλα]. 
τζαντέµ(ι), το· το µακριά, το πουθενά, όταν κάποιον τον ρωτούσαν πού θα πάει κι 
αυτός δεν είχε να αναφέρει συγκεκριµένο τόπο, τότε απαντούσε, εµ δε θα πάου, θα 
πάου στου τζαντέµ(ι), [τουρ. cadde (=δρόµος)]. 
τζάντζα, η· γενιά, ιδιότροπη γενιά, ’πού πού κρατά(ει) τζάντζα τ’ αφνού; γινάτι, τουν 
πιάν(ει) τζάντζα τ’ = τον έπιασε το γινάτι, ** [ τουρ. can(=ψυχή, ζωή, άνθρωπος, 
δύναµη) + τουρ. επίθ. -ca(δίνει διάφορες σηµ., π.χ. από, µε, σύµφωνα µε, πέρα ως 
πέρα)]. 
τζάντζαλου, το· κουρέλι, άχρηστο πράγµα, τζάντζαλα µάντζαλα, [ιταλ. cencio(=κου-
ρέλι) > µσν. τσάντσαλον, µε τσ > τζ]. 
τζαντίλα, η· στη Νιγρ. η τζατζίλα. 
τζάρους, ο· λ. που χρησ. για αόριστη αναφορά, όπως η λ. χλούβαρς, ποιος θα πά(ει) 
για νιρό; τζάρους θα πά(ει) = δε θα πάει κανένας, όπως λέµε στην κ. γλώσσα το 
σακάκι µου θα πάει, **[ τουρ. car(=µανδύας γυναικείος),]. 
τζαρ-τζαρ· λ. που λεγόταν από τους νικητές κάποιων παιχνιδιών προς τους ηττηµέ-
νους, για να τους αργάζουν, και από τα παιδιά, όταν ήθελαν να κάνουν ένα γάιδα-
ρο να αγκαρίξ(ει), **[ τουρ. zarar(=στραπάτσο, χουνέρι) > zar-z-ar, γινόταν επισή-
µανση της ήττας]. 
τζαρτζαρία, η· έντονος φόβος για µελλούµενο κακό, τουν πάινι τζαρτζαρία = φοβό-
ταν πολύ, [τζαρ-τζαρ]. 
τζατζίλα, η· τσαντίλα, σακούλα στην οποία έκαναν τυρί ή κατίκ(ι), στη Νιγρ. τζα-
ντίλα, [σλ. tsedilo]. 
τζγιέρ(ι), το· {-ιέ-}, τζιγιέρι, διακρίνεται σε µαύρου τζγιέρ(ι) = συκώτι, και άσπρου 
τζγιέρ(ι) = πνευµόνι, µαύρισι του τζγιέρι µ’ , [τουρ. ciğer]. 
τζγιρουσαρµάς, ο· σαρµάς µε σκέπη αρνιού και γιόµου από ρύζ(ι) και τζγιέρια, το 
φαγητό τζγιρουσαρµάδις, δες παπούδις, [τζγιέρ(ι) + σαρµάς]. 
τζέντζιρς, ο· τέντζερης, µεταλλική χύτρα, παλιότερα χάλκινη, ύστερα από αλουµί-
νιο ή εµαγιέ, σήµερα ανοξείδωτη, πληθ. οι τζιντζιρέδις/τα τζιντζιρέδια, δες πρµ. 
72, αλλ. ο τζιντζιρές, ο τιντζιρές, δες και χαρανί, [τουρ. tencere]. 
τζέπ(ι), το· η τσέπη, πληθ. τα τζέπια{-πχια}, [ τουρ. cep]. 
-τζής, -τζού/-τζίνα/-τζίδα, -τζίθκου· κατ. που δηλώνουν δηµιουργό, κατασκευα-
στή, πωλητή, προορισµό κλπ., π.χ. καπνατζής, φασαρτζού, καπνατζίθκου, δες και 
-τζούρα, -τζούρ(ι), -τζίθκους, [τουρ. -ci/-cı/-cu/-cü/-çi/-çı/-çu/-çü > -τζής,/-τσής, 
-τσιους, -τσιους, κλπ.]. 
τζιάγκαρ-τζιούγκαρ· δες ντράγκα-ντρούγκα, τσιάγκαρ-τσιούγκαρ. 
τζιάκα, η· το επάνω µέρος της παραδοσιακής ενδυµασίας των ανδρών, που ήταν µε 
µανίκια και κοντό ίσα µε το ζωνάρι, ο ράφτης της ήταν ο τζιακάς, [αραβ. schakk]. 
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τζιάλιακα, τα· εντόσθια, πάτσις του στρίκλιου κι βγήκαν τα τζιάλιακα τ’ απ’ όξου, η 
λ. είναι και επίρρ., π.χ. τουν έκανις τζιάλιακα του στρίλκιου, [τζιαλιακώνου]. 
τζιαλιακώνου· ρ., τζιαλιάκουνα, -ουσα, -ώθκα, καταστρέφω κάτι µαλακό ή κάποιο 
ζωντανό µε συµπίεση, µτχ. τζιαλιακουµένους, -ν(η), -νου, [αρχ. διαλακέω(=διαρ-
ρηγνύοµαι µε κρότο, σκάζω) **> τσαλακώνω και τσ > τζ]. 
τζιαµί, το· τζαµί, αλλ. το παιχν. µαγκακατσέλιa, [τουρ. cami (=τζαµί)]. 
Τζιαµί, το· µέρος της παλιάς πλατείας της Τερπνής, όπου ήταν το τζαµί των Τούρ-
κων· κατά την παράδοση ήταν παλιότερα ο ναός της Αγίας Παρασκευής, [τζιαµί]. 
τζιάµ(ι), το· τζάµι, υαλοπίνακας, µτφ. καθαρός, τζιάµ(ι) είνι κιρός = καθαρός, καλός 
καιρός, (πρµ. φρ. 155), δες γυαλί, [τουρ. cam]. 
τζιαµούζ(ι)κους, -κ(η), -κου· ο τζινιάρκους, **[ τουρ. çömez(=µαθητής), ίσως από 
το γεγονός ότι το τζιαµούζ(ι)κου ζώο ήταν ζωηρό και δεν είχε µάθει να δέχεται το 
φόρτωµα, το ζέψιµο κλπ.]. 
τζιάµπα· επίρρ., τζάµπα, χωρίς κόστος, χωρίς χρήµατα, του πήρα τζιάµπα του χου-
ράφ(ι), πήγι τζιάµπα κι βιρισέ, δες πρµ. 368· άδικα, τζιάµπα ήρτις, [τουρ. caba]. 
τζιαµπάζους, ο· τζαµπάζης, ζωέµπορος ή µεσίτης στην πώληση των ζώων, πληθ. οι 
τζιαµπαζαί(οι), οι τζιαµπάζδις, αλλ. τζιαµπά(η)ζς, [τουρ. cambaz]. 
τζιαµπαλαντάου, -ώ· ρ., τζιαµπαλαντούσα, -λάντσα, αναρρώνω, δυναµώνω, µεγα-
λώνω, τζιαµπαλάντσι Γιώργης, [τουρ. çabalamak(=κάνω προσπάθεια)]. 
τζιαµπαντάν· επίρρ., άδικα, εντελώς τζιάµπα, τζιαµπαντάν τζιάµπα πήγι φτος = εντε-
λώς άδικα χάθηκε αυτός, άδικα των αδίκων χάθηκε αυτός, [τζιάµπα + τουρ. κατ. 
-dan(=πέρα ως πέρα)]. 
τζιαµπαντανούδ(ι), το· το στενό ρούχο, (Νιγρ.), **[ τζιαµπαντάν, + -ούδ(ι), µε τη 
σηµ. ότι άδικα είναι αγορασµένο, αφού είναι στενό και εποµένως ακατάλληλο]. 
τζιαµπατζίγκους, ο· ο αγορασµένος σχεδόν τζιάµπα, αυτός που παίρνεται τζιάµπα, 
η λ. χρησ. και ως επίρρ., του πήραµι τζιαµπατίζγκουν = το πήραµε εντελώς τζιά-
µπα, [τζιάµπα + -τζίγκους]. 
τζιάµπλιακους, ο· βάτραχος, πληθ. οι τζιαµπλιακοί, τα τζιαµπλιάκια, δες πρµ. 261, 
αλλ. ο τζιάµπλιακας, [1. **ζιάµπα + -λιακας/-λιακους, 2. βουλ. žabljak]. 
τζιαµ-τζιουµ· ερηµιά, λέγεται µτφ. όπως λέγεται το τζιάµ(ι) για την καθαρότητα, 
την πάστρα, την έλλειψη εµποδίων, τζιαµ-τζιουµ είνι δρόµους = ο δρόµος είναι κα-
θαρός, έρηµος, [1 ** τζιάµ(ι) + τουρ. cümle(=όλος), σε ελ. µετ. ολοκάθαρος). 2. 
(Π.Κ.), τζαν-τζουν(=δεν υπάρχει ψυχή), στο Σουφλί, βουλ. džan-džun]. 
τζιαναµπέτς, -τσα, -τκου· τζαναµπέτης, δύστροπος, κακότροπος, [τουρ. cenabet]. 
τζιάνουµ· επιφ., τζάνεµ, καλέ µου, σε παρακαλώ, καλά τζιάνουµ θα ρτω, [τουρ. 

can(=ψυχή) + -im/-ım/-üm/-um(προσ. επίθ. α΄ προσ.), κατά λ. ψυχή µου]. 
τζιάνταρους, ο· παιχν. της τράπουλας, ο βαλές, η κουλτσίνα, ο φαντς, [ ; ]. 
τζιαντόγρια, η· {-ια}, υβρ.  χαρακτηρισµός  γριάς, η  κακή  γριά,  τζιαντόγρια  είνι η 
κακιά γιαγιά, [τουρ. cadı (=µάγισσα) + γρια]. 
τζιάπ(ι), το· λογαριασµός, αναφορά, στην Νιγρ. και τζιγάπ(ι)/τζιχάπ(ι)/τζ(ι)γάπ(ι), τι 
τζιάπ(ι) θα δώσουµι; [τουρ. cevap(=απάντηση)]. 
τζιαρτιά, τα· τα καπηλειά· να δω της Σµύρνης τα τζιαρτιά, της Σµύρνης τα εργαστή-
ρια, (Ν.Π.γ΄ τρ. 129.1), [τουρ. cart, στο τοπικό ιδίωµα το «τσ» λεγόταν και «τζ», 
π.χ. Τσερπίστα, Τζερπίστα, δες Τσιαρπίστα]. 
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-τζιάς· κατ. ανάλογη µε τις -τζής, -τζίκους, π.χ. φουκαρατζιάς. 
τζιάτζιους, ο· ξαστεριά, πόψι έχ(ει) καλόν τζιάτζιου = απόψε έχει καλή ξαστεριά, 

**[ δες τζιαµ-τζιουµ]. 
τζιβαΐρι, το· η όµορφη, το στολίδι· κέρνα µι µι του πουτήρι γιατί είµι τζιβαΐρι, (Ν.Π. 
γ΄ τρ. 485.0), [τουρ. cevahir]. 

-τζίγκους· αλλ. η κατ. -τζίκους. 
τζίζ(ι), το· οµαδ. παιχν. µε δυνατά χτυπήµατα της παλάµης ενός παίχτη πάνω στην 
παλάµη αυτού που στρών(ει)· ο αρχ. κόλλαβος ή το κολλαβίζειν· την ατµόσφαι-
ρα τη δηµιουργούν οι φωνές τζίζ(ι) που συνοδεύουν τα χτυπήµατα και οι αποτυ-
χίες της µάνας να µαντέψει το δράστη· δες και π., **[ αρχ. σίζω(=παράγω ήχο που 
αποδίδεται µε το σ) > τσίζω > τσίζει > τζίζει, µε  σ > τ και τ > τζ, δες τζινάου]. 

-τζίθκους, -τζίθκ(η)/-τζίθκια, -τζίθκου· δες -τζής, [τουρ. -ci + -θκους]. 
-τζίκους· κατάληξη που άλλοτε  µειώνει τη  σηµ. του ουσ.  π.χ. φουκαρατζίκους = έ-
νας µικροφουκαράς, και άλλοτε τη µεγενθύνει, έστω και ειρων. π.χ. µπαµπατζί-
κους = ένας σπουδαίος(ειρων.) µπαµπάς, αλλ. -τζίγκους, [τουρ. κατ. υποκ. -cik/ 
-cık/-cuk/...]. 
τζίλις µιτζίλις· υφάσµατα µε τα οποία έραβαν µωρουδιακά ρούχα, σ’ λιχώνις πάι-
ναν τζίλις µιτζίλις κι έκαναν ρουχούδια, [τουρ. cılız (= λεπτός, µικροσκοπικός)]. 
τζίµ(ι), το· στη Νιγρ. παρόµοιο παιχν. µε τα τσιλικάκια, **[cımbar(=φορείο ασθε-
νούς), bar(=φορείο), από το γεγονός ότι το παιχνίδι είχε την καβάλα]. 
τζίµισιρ(ι), το· ποικιλία καλαµποκιού για καλές παπάλις, [τουρ. cin(=διάβολος) + 

mısırı(=καλαµπόκι) > cinmısırı(=καλαµπόκι του διαβόλου)]. 
-τζίνα, -τζίδα· δες -τζής. 
τζ(ι΄)νανα· επίρρ., κουβαλητά στους ώµους, αλλ. τζίνανα **[ τουρ. cin(=τζίνι) + 
τουρ. ana(=κύριο µέρος του σώµατος), σε ελ. απόδοση όπως µας κάθεται ο διάβο-
λος στο σβέρκο]. 
τζινάου· ρ., τζινούσα, τζίνιξα/τζίνξα, τσινώ, για ζώα κλωτσώ, ερεθίζοµαι, αγριεύω, 
για ανθρώπους δυστροπώ, ερεθίζοµαι, φτο του άλουγου τζινάει, [αρχ. τινάσσω > 
τινάζω > τιν$ > µσν. τσιν$ και τσ > τζ]. 
τζίν(ι), το· παιδί δύστροπο, νευρικό, έξυπνο, [αραβ. džin > τουρ. cin(=δαιµόνιο)]. 
τζινιάρκους, -ρκ(η), -ρκου· αυτός που τζινάει, τζινιάρκου µπλάρ(ι), αλλ. τζιαµού-
ζ(ι)κους, [τζινάου]. 
τζιντζιλουφίτς, ο· αλλ. το παιχν. τσιντσιλουφίτς. 
τζιντζιόβα, η· φ. του γένους Zinnia της οικ. compositae, Ζιννία η κοµψή, που το αν-
θος του µοιάζει µε µεγάλη µαργαρίτα, κ. όν. τα ζινιά/τζινιά· εκτός από το λουλού-
δι, λέγεται ειρων. και το σούσουρο, η φασαρία, το γλέντι, τρανή τζιντζιόβα γίνκι 
ιχτές στου καφινείου, **[ κ. όν. τζινιά(< λατ. zinnia) + τουρ. cevahir(=άρωµα, κό-
σµηµα), δες τζοβαΐρι < cevahir]. 
Τζίντζιους, το· το παλιό όν. για το Σιτοχώρι, δες πρµ. 99, [1. (Ν.Β.) αρχ. Τίντος (σ. 

155) **> Τσίντσος (σ. 223) > Τζίντζιος/Τζίντζους/Ζίντους (σ. 219), µε Τ > Τσ και 
Τσ > Τζ. 2. (Π.Πα.) Τζίντζ(ι)ος. 3. (Μ.Τ.) Dzindzos]. 
τζιντζιρές, ο· δες τζέντζιρς. 
τζιοβαΐρ(ι), το· τζοβαΐρι, πολύτιµη πέτρα, πολύτιµα χρυσαφικά, κέρνα µε µε το που-
τήρι γιατί είµι τζιοβαΐρι, (Ν.Π.γ΄ τρ. 485.0), [τουρ. cevahir]. 
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τζιοµ· {-ιοµ}, πήγαινε, φεύγα, τζιοµ τα κανιά σ’ κι δρόµου, **[ αγγλ. jump (=ορµώ)]. 
τζιορς, ο· παλαβός, τρελάρας, (Νιγρ.), **[ πιθανώς από κάποιο όν. ή προσων.]. 
τζιόρτζιλου, το· τζίρτζιλο, βερίκοκο, στη Νιγρ. τζίρτζιλου, υποκ. τζιρ-/τζιουρτζι-
λούδ(ι), [περσ. zërdālū(= χρυσό δαµάσκηνο) > τουρ. zerdalı > ζερντελί > ζερντε-
λιά > τζιουρτζιλιά/ τζιρτζιλιά > τζιόρτζιλου/τζίρτζιλου, (Π.Κ.)]. 
τζιούκας, ο· υβρ. ο άγαρµπος στους τρόπους, [τουρ. çuka(καθαρό/µεγάλο ψάρι)]. 
τζιουλβέρδις, οι· παραστρατήµατα, πουλύ τζιουλβέρδις κάνεις, γιαζίκ µα του Θεό, 

[τουρ. zül (=αχρειότητα) + verdi (=έξοδος)]. 
τζιούντα, τα· δες τσιούντα. 
τζιουπκανιά, η· η τσιουµακιά, [τουρ. zıpkın(=καµάκι)]. 
τζιουρτζιλιά, η· η βερυκοκιά, [δες τζιόρτζιλου]. 
-τζιους· αλλ. η κατ. -τζής, δες -τσιους και κ(ι΄)ρτζιους. 
τζιούστα· επίρρ., ακριβώς, δώσι τζιούστα τα φράγκα, [αγγλ. just]. 
τζιουτζιούκ(ι), το· παιδί, [τουρ. çocuk(=παιδί)]. 
τζιουτζιουκλάρ(ι), το· µικρό παιδί, [τζιουτζιούκ(ι) +  -λάρ(ι)]. 
τζιπώνου· ρ., τζέπουνα, τζέπουσα, τσεπώνω, βάζω κρυφά στην τσέπη, αρπάζω, κλέ-
βω, [τζέπ(ι)]. 
τζιράς, ο· δυνατός, σβέλτος, γρήγορος, σι θέλου να γεντς τζιράς = σε θέλω να πας 
γρήγορα, να γίνεις φωτιά, [τουρ. çıra(=δάδα)]. 
τζιργουµένους, -ν(η), -νου· στητός, δυνατός, ντούρος άντρας, **[ τουρ. zırhlan-mak 

(=θωρακίζοµαι, φέρω οπλισµό)]. 
τζιριµές, ο· άδικο πρόστιµο, ζηµιά, ζώο ή άνθρωπος γκρινιάρης, δύστροπος, κείνους 
τζιριµές, του γρούν(ι) που πήρα, απόµνι 20 ουκάδις = εκείνο το γκρινιάρικο γου-
ρούνι ..., πλήρουσα τζιριµέδις = πλήρωσα ζηµιές, δες πρµ. 309, [τουρ. cereme]. 
τζιριµιτώ· ρ., τζιριµιτούσα, -µέτσα, -µιτήθκα/-µιτήσ(η)κα, καταστρέφω, κάνω ζηµιά, 
κι ας του φιλούσα µια φορά κι ας µι τζιµιριτούσαν, (Ν.Π.γ΄ τρ. 424.5),  µι τζιριµέτσι 
κείνους αχαΐριφτους, [τζιριµές]. 
τζίρκους, ο· ο τζίτζικας, δες τζίρκου του κλίκ(ι). 
τζίρκου του κλίκ(ι), τ’· του τζίτζικα η κουλούρα, έθιµο της Νιγρίτας· από το πρώτο 
αλεύρι σε κάθε νέα σοδειά έκαναν ένα κλίκ(ι) κι αφού ψηνόταν το έκοβαν σε κοµ-
µάτια, που τα άλειφαν µέλι στην πάνω επιφάνειά τους, τα οποία µοίραζαν στη 
γειτονιά ή στους επισκέπτες και στους περαστικούς, δες Ν.Β. σ. 65, και Α.Θ. γ΄, 
[τζίτζιρας + κλίκ(ι)]. 
τζιρλάµµους, ο· πολύ λεπτή άµµος, το χωράφι µε τέτοια άµµο, [µσν. τσίρος (=λε-
πτός) + αρχ. -µµος > (µε τσ > τζ) τζιρλάµµους, µε τη σηµ. λεπτή άµµος]. 
τζίρλιαβους, -β(η), -βου· για άνθρωπο, ψηλός λεπτός και αδύνατος, για σταφύλι/ 
φρούτο γενικώς, αυτό που είναι νερουλό και χωρίς γλύκα, [1. µσν. τσίρος (=λε-
πτός, για λεπτό άνθρωπο) +  -αβους, 2. τζίρους(για σταφύλι) + -αβους]. 
τζίρους, ο· τυρόγαλο, το υγρό που αποχωρίζεται από το τυρί κατά την τυροποίηση 
του γάλατος, [Λ.Αν. αρχ. κίρρος > µσν. τσίρρος(=ορός), **µε  τσ > τζ]. 
τζιρούτ(ι), το· γρήγορος, αστραπή, φωτιά, τρόπος βολής για το τσιουµάκ(ι) χωρίς 
περιστροφική κίνηση, όπως το ακόντιο, τζιρούτ(ι) να γεντς, [τουρ. cirit(=ραβδί, 
ακόντιο)]. 
τζίρτζιλας, -λού· λ. γνωστή µόνο από  τα  αιν., δες  αίν. 38, υποκ.  το  τζιρτζιλούδ(ι), 
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[σηµ. άσχετη µε το κ τζίρτζιλο/ τζίρτζιλου]. 
τζίρτζιλου, το· στη Νιγρ. το τζιόρτζιλου. 
τζ(ι΄)ρ-τζ(ι΄)ρ· δες τζαρ-τζαρ. 
τζίσ(ι), το· φωτιά στη νηπ. γλώσσα, **[ ηχοπ. λ. από τον ήχο που κάνουν οι σταγό-
νες του νερού, όταν πέφτουν στη φωτιά]. 
τζιτζί, το· ρούχο στη νηπ. γλώσσα, [τουρ. cici(=όµορφος, κούκλα, παιχνίδι)]. 
τζιτζίκ(ι), το· τζίτζικας, πληθ. τα τζιτζίκια, οι τζιτζίκ(οι), [αρχ. τέττιξ > µσν. τζίτζι-

κας]. 
τζιτζιλόνα, η· γυάλινη µπίλια για παιχίδια, οι τζιτζιλόνις λέγονταν αλλ. γαζιές ή 
απλώς µπίλις, [1. **συµφ. τουρ. çıngı(=µικρό κοµµάτι) + γυαλί + -όνα (όπως τσα-
πιρδόνα), 2. (Π.Κ.) τουρ. cici(=παιχνίδι) + κατ. -λόνα]. 
τζιτζιλουνάς, ο· ο καλός παίχτης στα παιχνίδια µε τις µπίλις, [τζιτζιλόνα]. 
τζιτζιµιτζιχότζιρα, τα· λ. χωρίς δική της σηµ., που χρησιµοποιείαι ως οµοιοκατάλη-
κτη της λ. τζίτζιρα σε γλωσσοδέτη, παράγ.  λ. τζιτζιµιτζιχότζιρας,  τζιτζιµιτζιχουτζι-
ριά, δες δ.δ. 3. β΄. 
τζίτζιρας, ο· τζίτζικας, (Λ.Αν.), η λ. χρησ. µόνο σε παιχν. ως γλωσσοδέτης, δες δ.δ. 

3.β΄, παράγ. η τζιτζιριά, τα τζίτζιρα, [αρχ. τίττυρος]. 
Τζιτζνός, -νιά, -νό· ο καταγόµενος από το Τζίντζιους. 
τζίφους, ο· τζίφος, µηδενικό αποτέλεσµα, [αρχ. ψ.φος, που πήρε τη σηµ. του µη-
δέν, αραβ. zife]. 
τζιχρές, ο· το πρόσωπο, η φυσιογνωµία, απ’ του τζιχρέ φαίνιτι άνθρουπους άµα είνι 
καλά, αλλ. τσιγρές, [τουρ. çehre]. 
τζνήθκα· τσιµπήθηκα µε ακίδα ή βελόνα, παθ. αόρ. του τζουνάου. 
τζνιούµι· δες τζουνάου. 
τζόγκους, ο· πολύς, µπόλικος, θα πιούµι κι τζόγκουν, ωχωχόµ πατέρα  = θα πιούµε 
πολύ κρασί και θα ευχαριστηθούµε πατέρα, **[ τουρ. çogun(=ανώτατο όριο)]. 

-τζου· δες -τζης. 
τζουγκραµατιά, η· {-ιά}, δες γκρουτζαµατιά. 
τζουγκράνα, η· τσουγκράνα, γεωργικό εργαλείο µε δόντια, για το µάζεµα των χόρ-
των ή των σκουπιδιών, [** δες τζουγκρανάου]. 
τζουγκρανάου, -ώ· ρ., τζουγκράντζα, -ντσα, -νίσκα, γρατσουνώ, δουλεύω µε τη 
τζουγκράνα, µι τζουγκράνσι γάτα, ουσ. τζουγκράντζµα,  αλλ. γκρουτζανάου, [γκρου- 
τζανάου > τζουγκρανάου]. 
τζουκνίδα, η· η τσουκνίδα, το φ. Ουρτίκη η δίοικος, [αρχ. /κανθοκνίδη > µσν. 

τσουκνίδα]. 
τζουνάου, -ώ· ρ., τζουνούσα, τζούνσα/-ντσα/τζούνιξα, τζουνήθκα/τζνήθκα, τσιµπάω 
κάποιον µε µυτερό αντικείµενο, όπως βουκέντρα, αγκάθι, ακίδα, παθ. τζνιούµι, πρ. 
τζούνα, τζουνάτι/τζνάτι, τζνίξι, τζνίξτι, τζούνστουν/τζούνξτουν, [τζουνί]. 
τζουνί, το· κεντρί, ακίδα της βουκέντρας, ου κάτσιανους έχ(ει) ένα τζουνί σ’ν άκρα, 

[αρχ. κύων > κύνιον > τσουνί, µε τσ > τζ]. 
τζουπώ· ρ., τζουπούσα, τζούπιξα, τζουπήθκα, τρυπώ, πιέζω µε αιχµηρό αντικείµενο, 
µην κάθιστι, τζουπάτι = µπουρλιάζτι µη σταµατάτε, αλλ. ζουπώ, [ζουπώ]. 

-τζούρα, -τζούρ(ι)· µεγεθ. κατ. θηλ. και ουδ., π.χ. παλιαντζούρα, παλιατζούρ(ι), 
[-τζού + -ρα]. 
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τζούφνα, η· ο πρωκτός, αλλ. τζούφνους, στη Νιγρ. η τσιούφνα, [τουρ. cife(=αηδια-
στικός)]. 
τζουφνίζου· ρ., τζούφνιζα, -σα, κλάνω άηχα, (Νιγρ.), δες πουφνίζου, τσιουφνίζου, 

[τζούφνα]. 
τζούφνους, ο· ο πρωκτός, αλλ. τζούφνα. 
τζόχια, τα· είδος χορταρικού, σόγχος ο λαχανώδης, κ. ζοχοί, [αρχ. σόγχος > µσν. 

ζόχος]. 
τηγαντστός, -ντιά, -ντστό· {-γαντσ-τός, -ιά }, τηγανιστός, [αρχ. τήγανον > µσν. 

τηγάνιν > τηγανίζω]. 
τηλέφουνου, το· τηλέφωνο, παιχνίδι-όργανο µε δυο µεταλλικά κουτιά ή µε ένα 
σπιρτοκούτι και ένα καρούλι, που συνδέονταν µε ένα σπάγκο για τη µετάδοση 
ήχων, [αρχ. τηλε- + αρχ. φων� > γαλλ. téléphone]. 

-τήρ(ι)· -τήρι, κατ. ουδ., [αρχ. -τήριον > -τήρι]. 
τι· εκτός από το κ. τι, χρησ. µε τη σηµ. τίποτε, λίγο, ένα τι = πολύ λίγο, άλλου τι = 
άλλο τίποτε, όχι, **[ από συγκοπή του τίποτε]. 
τι-· ως πρώτο συνθ. µε τις αντων. εµένα, εσένα, αυτόν, αυτήν, εκείνον κλπ., µι 
τιµένα = µε µένα, για τισένα = για εσένα, για τικείν(η) = για εκείνη, µι τιαυτό που 
τουν βρήκι = µε αυτό που τον βρήκε, κλπ., [δες µι τιµένα]. 

-τι· κατ. ρ., -τε, -ται, π.χ. λύνετε > λύντι, λύσετε > λύστι, λύνεται > λύνιτι. 
τιαυνοί, τιαυτές, τιαυτά· αυτοί, αλλ. τιαφνοί, [τιαυτός + -νοι, δες τι-]. 
τιαυτός, -τήν, -τό· αυτός, δες δηµ. τρ. 4 και πρµ. 300, αλλ. τιαφτός, [δες τι-]. 
τίγκα· επίρρ., λέγεται για δοχεία γεµάτα, που δε χωρούν πλέον τίποτε, [ίσως από 
ιταλ. tiga(=επίχωµα)]. 
τιζάρου· ρ., τιζάρζα, -ρισα/-ρσα/τέζαρα, -ρίσ(η)κα, τεζάρω, τεντώνω, καλά τιζαρί-
σ(η)κι του πανί, [ιταλ. tezare]. 
τικείνους, -ν(η), -νου· εκείνος, τι θέλ(ει) τικείν(η) πάλι; = τι θέλει κι εκείνη πάλι; 

[δες τι-]. 
τικέρ µικέρ· σκορποχώρι, θα γένουµι τικέρ µικέρ, [από την τουρ. φρ. tekermeker 

yuvarlamak(=κατρακυλάω)]. 
τικνιφέζ(ι)κους, -κ(η)/-κια, -κου· αυτός που έχει την ιδιότητα του τικνιφέζ(η), τι-
κνιφέζ(ι)κου άλουγου = το άλογο που έχει άσθµα, [τικνιφέ(η)ζς]. 
τικνιφέ(η)ζς, -ζου, -ζ(ι)κου· αδύνατος, ασθενικός, φυµατικός, ασθµατικός, [τουρ. 

tıknefes (= ασθενικός, λαχανιασµένος ) < (Π.Κ.) περσ. tek (= στενός, δύσκολος) + 
αραβ. nefes (=πνοή)]. 
τιλάρου, το· τελάρο, ξύλινο πλαίσιο στο οποίο κρεµούσαν τα σαρίκια του καπνού 
για στέγνωµα, [ιταλ. telaro]. 
τιλέφ(ι), το· πτώµα, κατάκοπος, γίνκα τιλέφ(ι) = έγινα πτώµα από την κούραση ** 

[πιθανώς το σχήµα είναι αρχ. τελευτάω > τουρ. telef(=καταστροφή, θάνατος)]. 
τιλιµπιτλιάρς, -ρου, -ρκου· ο φιλάσθενος, ο µαραζιάρης, **[ τουρ. tehlike(=κίνδυ-
νος) + bit-mek(=εξαντλούµαι, καταλήγω) + -ιάρς, µε ανάπτυξη του λ, σε ελ. µετ. 
αυτός που κινδυνεύει να πεθάνει]. 
τιµαρεύου· ρ., τµάριβα, τιµάριψα, τιµαρέφκα, κρύβω επιµελώς, βάζω τα πράγµατα 
στη θέση τους, τακτοποιώ, τιµάριψι Γιώργη τα πράµατα, δεν έφαγαν όλ(η) µέρα, 
[τιµάρ(ι)]. 
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τιµάρ(ι), το· τιµάρι, περιποίηση των ζώων, τακτοποίηση πραγµάτων, τ’ άλουγου θέ-
λ(ει) τιµάρ(ι), [τουρ. tımar(=φροντίδα, περιποίηση)]. 
τιµάριµα, το· το αποτέλεσµα του τιµαρεύου. 
τιµάς· αντων. µας, µι τιµας = µε µας, δες µι τιµένα. 
τιµένα· αντων. εµένα, και εµένα, τιµένα δε µι δίντι; µι τιµένα = µε µένα, δες µι τιµέ-
να, [1. κι εµένα > κι µένα > τιµένα, µε κ > τ, δες κεχρί > τιχρί. 2. δες µι τιµένα]. 
τιµινάς, ο· τεµενάς, χαιρετισµός µε υπόκλιση, προσκύνηµα, [τουρ. temenna]. 
τιµιόξυλου, το· φυλαχτό που είχε µέσα του ίχνη από το ξύλο του Τιµίου Σταυρού, 

[αρχ. τίµιος + αρχ. ξύλον > µσν. τίµιον ξύλον]. 
τιµόνια, τα· ήταν δυο δοκοί σταθερά προσαρµοσµένοι πάνω σε ένα κάθετο ξύλο 
αντίστοιχου πάχους, τον τσιατµά, σχηµάτιζαν ένα «Π» και αποτελούσαν ένα βα-
σικό εξάρτηµα του κάρου, για την έλξη και την κατεύθυνσή του· ανάµεσά τους 
ζευόταν το ζώο, κυρίως άλογο  ή µουλάρι, που τραβούσε το κάρο, ενώ σπανίως 
χρησιµοποιούσαν έξω από τα τιµόνια βοηθητικό  ζώο για την έλξη, το  λουγκόφ(ι), 
αλλ. κόλια· στον αραµπά για αντίστοιχη  λειτουργία υπήρχε το σταβάρ(ι),  [βεν.  ti-
mon >µσν. τιµόνιν]. 
τιµπέλτς, ο· τεµπέλης, επίθ. τεµπέλ(ι)κους, -κ(η), -κου, [τουρ. tempel]. 
τιµπιλχανάς, ο· τεµπελχανάς, µεγάλος τιµπέλτς, [τιµπιλχανείου]. 
τιµπιλχανείου, το· χώρος, όπου συχνάζουν οι τεµπέλδις, [τουρ. tembelhane + κ. κατ. 

-είον]. 
τιµπίχ(ι), το· κατσάδιασµα, (Νιγρ.), [τουρ. tembih(=νουθεσία, δασκάλεµα)]. 
τινέκ(ι), το· τενεκεδάκι, κονσερβοκούτι, [τινικές]. 
τίνιαγµα, το· τίναγµα, η ενέργεια του τνιάζου/τνάζου. 
τινικές, ο· τενεκές, λευκοσίδηρος, δοχείο από λευκοσίδηρο, µονάδα χωρητικότητας, 
δες κοιλό, [τουρ. teneke]. 
τινικιτζής, ο· τεχνίτης που κατασκευάζει είδη από τινικέ, [τινικές + -τζής]. 
τινικιτζίθκου, το· τενεκετζίδικο,  κατάστηµα,  όπου  κατασκευάζονται ή πωλούνται 
είδη από τινικέ, [τινικιτζής]. 
τινικούδ(ι), το· τενεκεδάκι, κονσερβοκούτι, οµαδ. παιχν. παραλλαγή του κλείνου, 
στο οποίο η µάνα φύλαγε και ένα τινικούδ(ι), [τινικές]. 
τινικούδια, τα· παιχν. ισορροπίας πάνω σε πατηµένα µεταλλικά κουτιά από γάλα, 
στα τινικούδια, δες παρόµοιο πατιρίκις, [τινικούδ(ι)]. 
τινς, τιντς· αντων., τίνος, τιντς είσι µπρε πιδί µ’ ; [αρχ. τ2ς > γεν. τίνος]. 
τιντέδις, οι· τα σαντάλια του καπνού, [τουρ. künde (= παγίδα), µε k > τ, αλλού λέ-
γονται κιουντέδις]. 
τιντζιρές, ο· {τιν-τζι-}, δες τζέντζιρς, πληθ. οι τιντζιρέδις/τα τιντζιρέδια. 
τιντώνου· {τιν-ντώ-}, ρ. τέντουνα, -σα, τιντώθκα, τεντώνω, [λατ. tenda > µσν. τέντα 

> µσν. τεντώνω]. 
τίξινους· δες άξινους. 
τιου γιαζίκ· {τιου}, κρίµα, αλίµονο, αλλ. τσιου γιαζίκ, [τουρ. tu(=ουφ!) + γιαζίκ]. 
τιούνγκ(ι), το· το κιούγκ(ι). 
τιουνγκούδ(ι), το· υποκ. της λ. τιούνγκ(ι). 
τιουρµπές, ο· δες τιρµπές. 
τιούσ(ι), ο· αλλ. το τσίσ(ι)· στη Νιγρ. η λ. χρησ. µτφ. όπως το κατρουλιό, [τσίσ(ι)]. 
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τίπουτα· άκλιτη αντ., τίποτα, αλλ. τίπουτας, τίπτα, [αρχ. τ2 ποτε > µσν. τίποτα]. 
τιρλίκ(ι), το· το τερλίκι, χαµηλό µάλλινο πλεκτό υπόδηµα, υποκ. το τιρλικούδ(ι), 

[τουρ. terlik > µσν. τερλίκι]. 
τιρµπές, ο· πειθαρχία, χτύπηµα, αλλ. τιουρµπές, [τουρ. terbiye(=αγωγή, ανατροφή)]. 
τιρτίπ(ι), το· τερτίπι, κάµωµα, τέχνασµα για παραπλάνηση, [τουρ. tertip]. 
τιρτιπλής, -λού, -λίθκου· αυτός που µπορεί και κάνει κάτι µε καλό τρόπο, αυτός 
που έγινε µε καλόν τρόπο, τιρτιπλίθκου δέµα, αλλ. τερτιπλής, [τιρτίπ(ι)]. 
τις· αντ., αυτές, τες, φέρ’ τις τ’ς γίδις να σύρουν, [αρχ. α�τς > αυτές > τες]. 
τισάς· αντ., σας, µι τισας = µε εσάς, δες µι τισένα. 
τισένα· αντ. εσένα, δες µι τισένα. 
τισκιρές, ο· κουτσοµπολιό, (Νιγρ.), [1. **τουρ. teskere(=σκουπίδια, χειράµαξα), η 
λ. χρησ. µτφ. όπως στην κ. φρ. τ4 "ξ /µάξης, 2. (Π.Κ.) τουρ. teskere(=είδος εγ-
γράφου, αναφορά, υπενθύµιση)]. 
τισλίµ(ι), το· χαλάλι, δώρο που δίνεται µε ευχαρίστηση, πάρτου, τισλίµι σ’  = πάρε 
το, χαλάλι σου, αλλ. ντισλίµ(ι), [τουρ. teslim(=δώσιµο)]. 
τιστές, ο· ο κουτσοµπόλης, ο µουρµούρας, αυτός που δε σταµατά το στόµα του, 

(Νιγρ.), δεν ξερς τι τιστές είνι φτην, [τουρ. tıs(=συριγµός) + -teş(= ως δεύτερο 
συνθ. δηλώνει τον άνθρωπο, το σύντροφο, δες και -daş/-deş/-taş), σε ελεύθ. µτφ. 
αυτός που µιλά συνεχώς]. 
τιταρταίους, ο· τεταρταίος, έντονος πυρετός, χρησ. µτφ. και ως ουσ. τρόµος, τουν 
έπιασι τιταρταίους = τρόµαξε, [αρχ. τεταρτα)ος]. 
τιτί(η)ζς, -ζου, -ζ(ι)κου· αυτός που προσέχει την εµφάνισή του, όχι για την επίδειξη 
αλλά για προσωπική ικανοποίηση, αντίθετα µε τον τριζουτό που νοιαζόταν µόνο 
για την εµφάνιση, (Νιγρ.), [τουρ. titiz(=ευερέθιστος, λεπτολόγος)]. 
τιτοιώνου· ρ., τέτοιουνα, -σα, τιτοιώθκα, χωρίς συγκεκριµένη σηµ., κυρίως όµως για 
ακατονόµαστα, που παίρνει την έννοιά του από τα συµφραζόµενα, [τέτοιους]. 
Τιτράδ(η), η· η ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη, δες πρµ. 40, υποκ. Τιτραδίτσα, δες 
πρµ. 128, µεγεθ. ο Τέτραδους, [αρχ. τετρ4ς > τετράδι (δοτική), από την εκκλη-
σιαστική φρ. τ* τετράδι (της Τυροφάγου κλπ.)]. 
τιτρακόσνοι, -σις, -σια· τετρακόσιοι, [αρχ. τετρακόσιοι]. 
τιφαρίκ(ι), το· εκλεκτό πράγµα, πληθ. τα τιφαρίκια=νάζια, καµώµατα, κασκαρίκες, 
µας έκανι τιφαρίκια φτος παλαβός, επ. τιφαρικλίθκους, -κ(η), -κου, [τουρ. tefarik]. 
τιφτέρ(ι), το · τεφτέρι, δεφτέρι, [αρχ. διφθέρα > µσν. διφθέρι > µσν. τεφτέρι]. 
τιφτίκ(ι), το· ψιλοκοµµένο ψάρι ή κρέας, πυκνές επιπόλαιες χαράξεις πάνω στο σώ-
µα από ένα µεγάλο ψάρι, την πλατάνα για να την κάνουµι µι σκουρδαλιά, την κό-
βουµι απάν απάν κι πουλύ πυκνά, την κάνουµι δηλαδής τιφτίκ(ι), [τουρ. tiftik(= 
χνουδωτός)]. 
τιχνίτς, -τσα· ο κάτοχος κάποιας τέχνης, κουρέας, τενεκετζής κλπ., για γυναίκα αυ-
τή που κάνει ωραία φαγητά, γλυκά, υφαντά κλπ., [αρχ. τεχνίτης]. 
τιχρί, το· κεχρί, δες κιχρί. 
-τκός, -τκή/-κιά, -τκό· -τικος, -τική, -τικό, κατ. ρ. επ., π.χ. πουνιτκός. 
-τκους, -τκ(η)/-τκια, -τκου· -τικος, κατ. που δηλώνει προέλ. π.χ. αχιλουνίτκους. 
τλιγάδ(ι), το· τυλιγάδι, εργαλείο φτιαγµένο από ένα µακρύ διχαλωτό ξύλο, όπου 
τύλιγαν το νήµα, παίρνοντάς το από το αδράχτι, και το έκαναν τσιλέδις, [τλίγου]. 
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τλιγαδιάζου· ρ., τλιγάδιαζα, -σα, τλιγαδιάσ(η)κα, τυλίγω νήµα στο τλιγάδ(ι). 
τλίγου· ρ., τύλιγα/τύλ(ι)γα/έτλιγα, τύλιξα/έτλιξα, τλίχτκα/τλίχκα/τλίθκα, τυλίγω, φέρι 
την ξυλουγαδούρα να τλίξουµι του στ(η)µόν(ι), µτχ. τλιγµένους, -ν(η), -νου, δες αίν. 
47, [µτγν. τυλίσσω > µσν. τυλίγω]. 
τλιχτάρ(ι), το· το τυλιγµένο νήµα σε κουβάρι, [τλιχτός]. 
τλιχτός, -τιά{- ιά} , -τό· τυλιχτός, -ή, -ό, τλιχτιά πίτα, [τλίγου]. 
τλούπα, η· τούφα από µαλλί όπως βγαίνει από τα νταράκια, δες πλάσις,  [αρχ. τολύ-

πη > τουλούπα]. 
τ’ν· άρθρο την, είδα τ’ν Αργυρή, δες πρµ. 35, 117, 124, 199 κ.λπ. 
τνάζου· ρ., δες τνιάζου. 
τ’ν άλλ(η)· την επόµενη µέρα, αόριστα κάποια µέρα, ταχιά τ’ν άλλ(η) θα πάµι για 
ξύλα = µια µέρα από τις επόµενες ..., [τ’ν + αρχ. -λλη]. 
τνιάζου· ρ., τίνιαζα/έτνιαζα, τίνιαξα/έτνιαξα, τνιάθκα/τνιάχκα/-χτκα, τινάζω, µην 
τνιά(ει)ζς απάνου µ’ τ’ άχυρα, δες πρµ. φρ. 152, 159, πρ. τνιάζι, τνιάζτι, τνιάξι, 
τνιάξτι, τνιαχτούς κλπ., [αρχ. τινάσσω]. 
τόγκα, η· απλήρωτο χρέος, δέµα καπνού στο οποίο ο ξερός καπνός στοιβαζόταν µε-
σα στην κάσα χωρίς να πασταλιαστεί, µε τις βέργις ολόκληρες, µε ή χωρίς τα κνά-
πια, [τουρ. tonga(=παγίδα)]. 
τό(ι), το· είδος πτηνού, που περιγράφεται ως πολύ µεγάλο πουλί, που υπήρχε παλιό-
τερα στα δάση της περιοχής· ως βρισιά, άµυαλος, κουτός, αυτός που δεν ξέρει 
τίποτε, α ρα τό(ι) δε σι κόβ(ει) πού να πας; [τουρ. toy(=αγριόγαλος, πρωτάρης)]. 
τοιµάζου· ρ., ιτοίµαζα/τοίµαζα, ιτοίµασα/τοίµασα, ιτοιµάσ(η)κα/τοιµάσ(η)κα/τοιµά- 
στ(η)κα, ετοιµάζω, πρ. τοίµαζι, τοιµάζτι, τοίµασι, τιµάστι, τοιµάζους, τοιµαστούς, 
δες δηµ. τρ. 2, [αρχ. �τοιµάζοµαι]. 
τοιµασία, η· ετοιµασία, γενικά η προετοιµασία για υποδοχή συγγενών ή φίλων σε 
γιορτή, πληθ. τοιµασίις, [τοιµάζου]. 
τόξου, το· παιχν.-όργανο, απλό τόξο ή βαλίστρα, δες και π.,  [αρχ. τόξον]. 
τόπ(ι), το· παιχν. δυο οµάδων κοριτσιών µε τόπκα, στο οποίο η µία οµάδα πετούσε 
ένα τόπι µακριά ενώ η άλλη προσπαθούσε να το πιάσει στον αέρα και σε περίπτω-
ση αποτυχίας προσπαθούσε να χτυπήσει µε το τόπι µια µεγάλη στηµένη πέτρα, 
[τουρ. top(=σφαίρα)]. 
τόπκα, η· τόπι, µικρή ελαστική µπάλα από διάφορα υλικά, όπως πανιά, συµπιεσµέ-
νες τρίχες, λάστιχο κλπ., οµώνυµο παιχν.· στην αρχαία Ελλάδα ήταν η σφα)ρα και 
τα παιχνίδια µ’ αυτήν είχαν το γενικό όνοµα σφαίρισις ή σφαιρισµός· ειδικότερα 
µε την τόπκα οι αρχαίοι είχαν τα παιχίδια /νακρουσία, /ντισφαίρισις, /πόρρα-
ξις, <ρπαστόν, "φετίνδα, "πίσκυρος σφα)ρα, "φηβική σφα)ρα, =ππαστ2 σφαί-
ρισις, κερητίζειν, κωρυκοµαχία, ο�ρανία σφα)ρα, τρίγωνον, φαινίνδα, [τουρ. 
top(=σφαίρα) + -κα, σλ. topka]. 
τόρτοπ(ι), το· κουλουριασµένος, µαζεµένος, τουν µάζιψα τόρτοπ(ι), [τουρ. tortop (= 
ολοστρόγγυλος)]. 
τόσ(η)ια· τόση να, [αρχ. τόση + ια]. 
τόσνοι· αντ., τόσοι, [αρχ. τόσοι]. 
τόσουια· αντ., τόσο δα,  λεγόταν  συγχρόνως  µε  δείξιµο,  να  τόσουια  είνι, **[ αρχ. 

τόσον + ια/για 3]. 
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τότις, τότι· τότε, [αρχ. τότε]. 
τότσ(ι)· φωνή, για κάλεσµα µικρού παιδιού να παίξει χτυπώντας µε το κεφάλι πάνω 
στο χέρι της µάνας, κάλεσµα κατσικιού να κουτρίσει, [τουρ. tos(=κτύπηµα µε το 
κεφάλι)]. 
τότσκα, η· το µέτωπο, [τότσ(ι) + -κα]. 
του· 1. άρθρα τον, το, δώστου του Γιώργη, δώσι του άλουγου να φά(ει). 2. αντων. αυ-
τό, το, του ζάλτσα τ’ άλουγου, [αρχ. α�τς > τον > τουν/του]. 

-τού· κατ. θηλ., π.χ. καµουµατού, δες -τας. 
τουάφκου, το· περίεργο, παράξενο, αστείο, µι φάνκι τουάφκου κι γιλώ, [τουρ. tuhaf 

(=αστείος)]. 
τουζλούκ(ι), το· κάλυµµα της κνήµης που φοριόταν πάνω από το παντελόνι, 
περικνήµιο, αλλ. πουδουπάν(ι), [τουρ. tozluk < (Π.Κ.) τουρ. toz(=σκόνη) + επίθ. 
-luk]. 
τουκάδα, η· τοκάς, µικρή πόρπη, είδος µικρού κουδουνιού για µικρά ή µεγάλα ζώα, 
το τακαρντάκ(ι), [τουρ. tokka > τοκάς]. 
τουκµάκ(ι), το· είδος σφυριού, το σφυρί του σκαµαγγά, εργαλείο µε το οποίο χτυ-
πούν το κρέας, το χοντρό ραβδί µε το οποίο χτυπούν το νταούλ(ι) οι νταουλτζήδις, 
µτφ. ο κοντός και παχύς άνθρωπος, [τουρ. tokmak]. 
τούλα-λασίτι, το· οµαδ. παιχν., παραλλαγή του κλείνου, που παιζόταν µε δυο οµά-
δες και κρύβονταν σε όλη τη γειτονιά, αλλ. κλέφτδις, κλέφτις (Νιγρ.), στη Νιγρίτα 
παρόµοιο παιχν. ήταν το ρόµι µπουγάσαντα, δες και π.,  [από τη φωνή που έβγα-
ζαν τα παιδιά όταν έβρισκαν κάποιον κρυµµένο]. 
τουλούµπα, η· αντλία, είδος γλυκίσµατος· οι τουλούµπις ήταν και παπούτσια χωρίς 
κορδόνια, µε σχήµα που θύµιζαν βάρκες, αλλ. τα γκιµινιά. Το όνοµα τουλούµπις 
για τα συγκεκριµένα παπούτσια, φαίνεται ότι είναι άσχετο µε το σχήµα τους ή τη 
χρήση τους, επειδή σήµερα η τουλούµπα σηµαίνει το γνωστό µηχανισµό άντλησης 
υγρών, την αντλία, ή το οµώνυµο γλυκό. Η λέξη αντλία όµως απέκτησε διάφορες 
σηµασίες µε το πέρασµα του χρόνου, που µπορούν να δικαιολογήσουν αυτό το 
όνοµα των παπουτσιών. Στην αρχή η λέξη αντλία σήµαινε το σκάφος του πλοίου, 
στη συνέχεια όµως απέκτησε διαδοχικά τις σηµασίες, βάρκα, σκάφη που ζυµώ-
νουµε ή πλύνουµε, σκαφίδιο, δοχείο για την άντληση του νερού από το πηγάδι 
(κουβάς), µηχανισµός άντλησης νερού από το πηγάδι (αλυσίδα µε µικρά δοχεία 
που την κινούσαν χειροκίνητα ή ζωοκίνητα), τουλούµπα του πηγαδιού, τρόµπα 
(αεραντλία). Σε κάποια περίοδο τα παπούτσια αυτά, που έµοιαζαν µε σκάφες ή 
σκαφίδια, ονοµάστηκαν, όπως ονοµάζονταν τότε οι σκάφες ή τα σκαφίδια, αντλίες 
στην ελληνική ή τουλούµπες στην τουρκική. Αν βέβαια ονοµάζονταν στην ιδιωµ. 
γλώσσα, θα λέγονταν κουπάνις ή κουπανούδις, όνοµα που θα ταίριαζε και σήµερα 
µε το σχήµα τους. ∆ες και το συνώνυµό τους, τα γκιµινιά, που πήραν το όνοµα από 
το σχήµα τους. Σηµ. Τις πληροφορίες, για την εξέλιξη στη σηµασία της λέξης 
αντλία, τις έδωσε ο ∆ρ. Κωνσταντίνος Σιαµάκης, [ιταλ. tromba > τουρ. tulumba]. 
τουµπάι, το· ο κοντόσωµος, (προσφ.), **[ τουρ. tumbadır(=κοντόχοντρος)]. 
τουµπανάκους, ο· σαν τύµπανο, σαν νταούλ(ι), απού δω κουφανάκους απού κει του-
µπανάκους, (= ότι η κ. φρ. «από το ένα αφτί µπαίνει κι από το άλλο βγαίνει»), 
[τούµπανους + -άκους]. 
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τούµπανους, ο· πρησµένος, φουσκωµένος, πρησµένο µέρος του σώµατος, έφαγι έ-
φαγι, γίνκι τούµπανους· τούµπανους γίνκι του χέρι µ’,  αλλ. το τούµπανου, [αρχ. τύ-
µπανον]. 
τουµπέρνου· ρ., τούµπιρνα, τούµπαρα/τουµπάρσα, τουµπάρω, ανατρέποµαι, [αρχ. 

τύµβος/τύµβη > λατ. tumba > µσν. τούµβα > τούµπα > τουµπάρω]. 
τουµπικί, το· τουµπεκί, ψιλοκοµµένος καπνός, µτφ. σιωπή, [τουρ. tömbeki(=περ-
σικός καπνός ειδικός για ναργιλέ)]. 
τουµπερλέκ(ι) / τουµπιρλέκ(ι), το· τουµπελέκι, είδος τύµπανου, αλλ. τεµπερλέκ(ι). 

[τουρ. dümbelek]. 
τούµπου, το· σωλήνας καπνού της σόµπας, µπουρί, πήλινος σωλήνας ύδρευσης/α-
ποχέτευσης, πληθ. τα τούµπα, (η κυβίστηση και η πτώση λεγόταν κουλουτούµπα), 
[αγγλ. tube (=σωλήνας)]. 
τουν· 1. άρθρο τον, δεν είδα τουν Αντών(η). 2. αντ. αυτόν/τον, τουν έπιασα του λαγό, 

[δες του]. 
τούντζ(ι), το· µπρούντζος, είδος κουδουνιού από µπρούντζο σε σχήµα κώνου, µτφ. 
το ξερό και σφικτό υλικό, (κοκκινόχωµα, ψωµί κλπ.), πάγος, υλικό σκληρό/κρύο 
σαν πάγος, του χουράφ(ι) γίνκι τούντζ(ι), [τουρ. tunç]. 
τουπάτσ(ι), το· βαµβάκι ή µαλλί όταν σφίγγει και γίνεται τούφες-τούφες, γενικότε-
ρα το σφιγµένο ή συµπιεσµένο υλικό, [τουρ. topaç (=σβούρα)]. 
τουπκό, το· στάσιµο, τοπικό, λ. που χρησ. µόνο στα τοπων. της Τερπνής, στου Του-
πκό του νιρό βάρισα ένα γρούν(ι), [αρχ. τοπικός]. 
τουπούζα, η· τοπούζι, ρόπαλο που καταλήγει σε περίπου σφαιρικό άκρο· το χρησι-
µοποιούσαν για τα κόλιντα, υποκ. η τουπουζούδα, [τουρ. topuz]. 

-τούρα· κατ. θηλ. που δίνει σηµ. όπως η κατ. -τούρ(ι), π.χ. µπουµπουτούρα = η φω-
τιά που κάνει µπου-µπου. 

-τούρ(ι)· κατ. ουδ. π.χ. πιτρουτούρ(ι), [τουρ. -tur, οι κατ. -dir/.../-tur δίνουν ποικίλες 
σηµασίες που αναφέρονται στο πρώτο συνθετικό, π.χ. έχει, βρίσκεται, υπάρχει 
κλπ.]. 
Τουρκαλάς, ο· Τούρκος, αλλ. ο µυρµηγκάς, [Τούρκος]. 
τουρκαλίθκους, -(η), κου· τουρκικός, [Τούρκος +  -λίθκους]. 
τουρκεύου· ρ., τούρκιβα, -ιψα, γίνοµαι µωαµεθανός, γω τουρκεύου δε γρικεύου, για 
αντικείµενα ή ζώα, χάνοµαι, εξαφανίζοµαι για τον ιδιοκτήτη, άµα στου πήρι δαν-
κό πάει τούρκιψι = ...δε θα το ξαναδείς, [Τούρκος]. 
τουρκίτκους, -κη, -κου· τουρκικός, κοκκινόχρωµος, δες και  αρµένκου, [Τούρκος]. 
τούρλα, η· τρέλα, [αρχ. τρηρς (=ελαφρός) > µσν. τρελός > τρέλα, µε µετάθεση ρ]. 
τουρλιάκς, ο· τρελός, (Νιγρ.), [τούρλα + -κς]. 
τουρλίγκ(ι), το· πολύ ζωηρός, απρόσεκτος, [τούρλα + -ίγκ(ι)]. 
τουρλιού, το· φαγητό µε διάφορα λαχανικά· στη φρ. τουρλιού µαλλιουφατούρα = 
ακαταστασία, χάος, [τουρ. türlü]. 
τουρλώνου· ρ., τούρλουνα, -ρλουσα, -ρλώθκα, τουρλώνω, κάνω κάτι να  φανεί σφαι- 
ρικό, γεµίζω την κοιλιά µου υπερβολικά, την τούρλουσι πάλι φτος, [λατ. trulla > 
µσν. τρο�λλος > µσν. τρουλλ$ > τουρλώνω]. 
τούρνα, η· ψάρι του γλυκού νερού, Έσωξ ο γνήσιος, µτφ. άµυαλος, τούρνα µαρινά-
τ(η) = είδος φαγητού· α ρα τούρνα µπαϊρίσια, (βρισιά), [τουρ. turna]. 



Νίκος Λ. Πασχαλούδης 

 

 

356

τουρούκ(ι), το· είδος ψαριού, µικρός τόνος, [τουρ. torik]. 
τούρτα, η· είδος ψωµιού µικρού πάχους, όπως η λαγάνα, που ψηνόταν στην άκρη 
του φούρνου κι ήταν έτοιµη πολύ πριν ξεφουρνιστεί το ψωµί, αλλ. η µπρουστόπτα, 
το πλιατλί, η προυφταστήρα τούρτα, υποκ. η τουρτούδα, [λατ. torta > µσν. τούρτα]. 
τουρτούρα, η· 1. τρεµούλιασµα από το κρύο, µτφ. ανόητος, επιπόλαιος, φλύαρος, 
µη τ’ν ακούς κείν(η) την τουρτούρα, δεν ξέρ(ει) τι λέει, αλλ. το τουρτούρ(ι), υποκ. η 
τουρτουρούδα, κείν(η) τουρτουρούδα του µαρτύρσι µάνι-µάνι, [τουρτουρίζου].  

   2. τρυγόνι, τρυγόνα, [λατ. turtur (=τρυγόνα)]. 
τουρτουρίζου· ρ., τουρτούρζα, -τούρσα/-τούριξα, κρυώνω, χτυπώ τα δόντια µου από 
το κρύο, µτφ. φλυαρώ, [µσν. τουρτουρίζω]. 
τους· αντ., αυτός, να τους έρχιτι, [αρχ. α�τς > τος]. 
-τούς· κατ. πρ., π.χ. νιφτούς, πλυθούς. 
τουσούν(ι), το· χοντρός, [τουρ. tosun(=νεαρός ταύρος)]. 
τούτκουµπουρι· λ. που εκφράζει την αποτυχία, **[ τουρ. tutku(=ρέπω) + boru (=α-
νοησία), η λ. boru σηµ. και το κ. µπουρί]. 
τουφάν(ι), το· ταραχή, βροχή και αέρας, µτφ. φασαρίες, σαµατάδες, δες αλάν(ι) του-
φάν(ι), αλάν(ι) ταφάν(ι), ταφάν(ι) και πρµ. φρ. 3, **[αρχ. τυφ$ν > τουρ. tufan]. 
τόφαρους, ο· ο ψηλός και χοντρός, [λατ. tuf > γαλλ. tophus > τόφος(=είδος πορώ-
δους πέτρας) + -αρους]. 
τραβάου, -ώ· ρ., τραβούσα, τράβηξα, -βήχκα/-βήχτκα/-βήθκα, τραβώ, έλκω, αφήνω 
να τρέξει, τράβηξα του κρασί, υποφέρω, ως παθ. τραβιούµι σηµ. και έχω παράνο-
µες ερωτικές σχέσεις, [αρχ. τα�ρος > µσν. ταυρίζω > ταυρ$ > µσν. τραβ$]. 
τραβηχτάρ(ι), το· ξύλο σε διάφορα µήκη ανάλογα µε τη χρήση, το οποίο προσαρ-
µοζόταν στο αλέτρι για το τράβηγµα, [τραβάου]. 
τραβίζου· ρ., παρ. τράβζα, για αόρ. και σηµ. δες τραβάου, τα µαλλιά τραβίζουντας, 
δες δηµ. τρ. 2. 
τραβιούµι· ρ., δες τραβάου. 
τράβλα, η· Πορτουλάκη η ολισθηρή, κ. γλυστρίδα, αντράκλα, είδος χορταρικού, 
που άµα του τρων τα πρόβατα κατιβάζουν µπόλ(ι)κου γάλα, [αρχ. τρ2ς + αρχ. 
-βλος(= καρδάρα) > τράβλα, δες ο τράβλος (Πεντάπολη), η τριάβλα (∆ηµητρίτσι), 
σε ελ. µετ. χόρτο που γεµίζει τριπλά καρδάρια]. 
τραγδστά· επίρρ., τραγουδιστά, (Νιγρ.), [µσν. τραγουδιστής > τραγουδιστά]. 
τραγδώ· ρ., τραγδούσα, τραγούδσα, τραγδήθκα, τραγουδώ, δεν τραγδήθκι καλά φτο 
του τραγούδ(ι), επίρρ. τραγδστά, [αρχ. τραγ>δ$ > µσν. τραγουδ$]. 
τραγιασξάς, ο· αποθήκη, (προσφ.), [ ; ]. 
τραδέρνου· ρ., παρ. τράδιρνα, ο αόρ. σχηµ. από άλλα ρ., ταλαιπωρώ, κάνω κάποιον 
να υποφέρει  για πολύ χρόνο, ως παθ. τραδέρνουµι = υποφέρω για πολύ χρόνο, ** 
[ίσως από το λατ. trans(=πολύ, υπέρ, πάνω από κάτι) + δέρνω( < αρχ. δέρω), δες 
τρασκάζουµι και τρασκαλώνου]. 
τραΐ, το· τραγί, τράγος, [αρχ. τράγος > τραγί]. 
τραϊάσκα, η· {τρα-ιά-σκα}, τραγιάσκα, είδος καπέλου µε γείσο, [από την κραυγή 

traiaska Grecia(=ζήτω η Ελλάδα) ρουµάνων τουριστών, που συνοδευόταν από το 
πέταγµα των καπέλων τους στον αέρα]. 
τραΐλα, η· τραγίλα, µυρωδιά του τράγου, [τραΐ]. 
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τράιος, τράια, τράιο· ο τραγίσιος· για βγάλι, νύφη µ’, τα χρυσά σ’ κι βάνι τράια 
κάπα, (Ν.Π.γ΄ τρ. 404.3), του γρουνίσιου κρες τ’ ανακάτιβαν µι λίγου τράιου για 
κάνουν καβουρµά, [τραΐ]. 
τράκα, η· ήχος, σφύριγµα, είδος κουδουνιού, αλλ. τακαρντάκ(ι), σε σχήµα περίπου 
παραλληλεπίπεδου, που κρεµούσαν στις αγελάδες, τα παπούτσια µ’ κάνουν τράκις, 
δες και στράκα, [ιταλ. attacare > τακάρω > τρακάρω > τράκα]. 
τρακάζ(ι), το· µάνταλος για το κλείσιµο της πόρτας από µέσα, [τουρ. tırkaz (=σύρ-
της πόρτας)]. 
τραλαλάς, -λού, ο· χαζοχαρούµενος, χαζός, στη Νιγρ. η τραλαλού = ό,τι η λουλού-
δου στην Τερπνή, [γαλλ. tralala > τραλαλά]. 
τράµπα, η· ανταλλαγή, [τουρ. trampa]. 
τραµπάλα, η· το γνωστό οµώνυµο παιχνίδι, ήταν η αρχ. α=ώρα ? βραχιόνιος, [ιταλ. 

traballare (=ταλαντεύοµαι)]. 
τρανά, τα· µεγάλα, για γράµµατα τα κεφαλαία, [τρανός]. 
τρανεύου· ρ., τράνιβα, τράνιψα, τρανεύω, µεγαλώνω, [τρανός]. 
τρανεύουµι· ρ., τρανεύουµαν, θέλω ή προσπαθώ να µεγαλοδείχνω, αυτό θέλ(ει) να 
τρανεύιτι· νυφούδα µ’, τι τρανεύισι, (Ν.Π.γ΄ τρ. 607.0), [τρανεύου]. 
τρανό, το· λ. που λεγόταν αντί για ευχή προς τα µικρά παιδιά που γιόρταζαν· τα 
τραβούσαν µαλακά το αφτί και τα ρωτούσαν τρανό ή µικρό (το αφτί, το παιδί)· το 
παιδί απαντούσε τρανό, γλύτωνε από το τράβηγµα και έπιανε η ευχή, [τρανός]. 
τρανό δάχλου, το· µεγάλο δάχτυλο, αντίχειρας, [τρανός + δάχλου]. 
τρανός, -νή/-νιά, -νό· µεγάλος σε ηλικία, σε µπόι, σε οικονοµική δύναµη, ο πρώτος 
γιος, τρανός του είπι, έτσ(ι) θα γέν(ει), [αρχ. τρανός]. 
τρανός αέρας, ο· ο βόρειος-βορειοδυτικός αέρας. 
τρανός µήνας, ο· ο µήνας Ιανουάριος. 
τρανό στρέµµα, το· δες στρέµµα. 
τράνους, το· το µέγεθος γενικά, ύψος, µπόι, όγκος κ.ά., στου τράνους δεν τουν έφτα-
νι κανένας, [τρανός]. 
τραντάζου· ρ., τράνταζα, -ξα, τραντάχκα/-χτκα/-θκα, ταρακουνώ, δονώ, συγκλονίζω, 

[ίσως από το αρχ. τανταλίζω > τραντανίζω > τραντάζω]. 
τραντάνα, η· τρεµούλα από κρύο ή πυρετό, [τραντάζου]. 
τραντανιούµι· ρ., παρ. τραντανιούµαν, τρέµω από το κρύο ή από πυρετό, ο αόρ. 
σχηµ. περιφρ. π.χ. µ’ έπιασι τραντάνα, [τραντάνα]. 
τρανταφλιά, η· το φ. τριανταφυλλιά, υποκ. η τρανταφλούδα, [τραντάφλου]. 
τραντάφλου, το· τριαντάφυλλο, [αρχ. τριάκοντα > µτγν. τριάντα + αρχ. φύλλον > 
µσν. τριαντάφυλλον]. 
τραπιζώνου· ρ., τραπέζουνα, -ζουσα, η κ. σηµ., για τα σιτηρά αναπτύσσω πλευρικές 
ρίζες δίπλα στην κεντρική, του στιάρ(ι) τραπιζών(ει) κι κρατιέτι, [αρχ. τραπεζόω]. 
τρασκάζουµι· ρ., -ζουµαν, -θκα, ραγίζω, λέγεται για κεραµικά και γυάλινα σκεύη, 
άµα τρασκάθκι του µπαρντάκ(ι) βάντου λιουκιούν(ι), µτχ. τρασκασµένους, -ν(η), 
-νου, ** [λατ. trans(δες τραδέρνου) + σκάζω(< αρχ. σχάζω)]. 
τρασκαλώνου· ρ., τρασκάλουνα, -σα, λώθκα, σκαλώνω, πιάνοµαι από κάπου για να 
ανέβω, σκαρφαλώνω, **[ λατ. trans(δες τραδέρνου) + σκαλώνου]. 
τράτου, το· τράτο, προθεσµία, χρονικό περιθώριο, εχς κόµα τράτου, [ιταλ. trato]. 
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τραφάδια, τα· οι µικροί τράφ(οι). 
τράφκα· αόρ. των ρ. τρέφου/θρέφου. 
τράφους, ο· συσσωρευµένο χώµα ή φυσικό πρανές στα όρια κτήµατος, δες και τρα-
φάδια, [αρχ. τράφος(=τάφρος)]. 
τραφώνου· ρ., τράφουνα, -σα, κάνω τράφουν· τράφουσα σ’ν άκρα για να µην πιρνάει 
του νιρό, [τράφους].  
τραχαίνου· ρ., τραχύνισκα, τράχυνα, το ρ. χρησ. µε παθ. σηµ., γίνοµαι τραχύς, όταν 
τραχύνισκαν τα βλαστάρια δεν τα έτρουγαµι, µτφ. τράχυνι του µυαλό, [αρχ. τραχύ-
νω]. 
τραχανά, τα· τραχανάς, µεγεθ. ο τραχανός, κάνι έναν τραχανό να φάµι, [αρχ. τρώγω 

> αόρ. έτραγον > µσν. τραγανός, µε επίδραση του τραχύς]. 
τραχανόπτα, η· πίτα µε γέµιση φτιαγµένη από τραχανά, τυρί και αβγά, [τραχανά + 
πίτα]. 
τραχλιά, η· τραχηλιά, γιακάς, στο παραδοσιακό ντύσιµο, σε παλιότερες εποχές, 
ήταν ένα πανί που το κρεµούσαν από το λαιµό σαν µικρή ποδιά, φτος είνι να 
τνά(ει)ζς την τραχλιά σ’ , [αρχ. τράχηλος > µσν. τραχηλιά]. 
τράχουµα, το· τράχωµα, προίκα σε χρήµα, [αρχ. τραχ@ς > µσν. τραχώνω(=προικί-
ζω µε τραχύ, δηλαδή µε ασηµένιο νόµισµα)]. 
τρεισήµσ(ι)· τρία και µισό, τρεις και µισή, τρεισήµσ(ι) µέρις, [αρχ. τρε)ς + αρχ. 

Aµισυ]. 
τρεις πους/πούτσ(οι) κι λακκούτσ(ι)· παιχνίδι της Νιγρίτας, στο οποίο οι παίχτες 
χρησ. ως βολίδες πέτρες λίγο πιο χοντρές από τις µάδις· στην αρχή οι βολίδες 
έπρεπε να ρίχνονται εύστοχα σε ένα µικρό λάκκο, ύστερα σκορπούσαν τις βολίδες 
τους γύρω από τον λάκκο και στη συνέχεια κάθε παίχτης, µε τη σειρά, προσπα-
θούσε να χτυπήσει τη βολίδα κάποιου άλλου παίκτη· τα χτυπήµατα θεωρούνταν 
εύστοχα αν όλες οι βολίδες απείχαν µεταξύ τους πάνω από τρία πόδια, **[ αρχ. 
τρε)ς + πο�ς + λάκκους, το πρώτο όν. του παιχν. έχει σχέση µε τα κύρια στοιχεία 
του, τον λάκκο και τα τρία πόδια της απόστασης, δες τρίσπους]. 
τρεις τρεις· σίγουρα, βέβαια, χωρίς δυσκολίες, η λ. χρησ. µτφ. σε πρµ. φρ., τρεις 
τρεις του έχ(ει) = δροµολόγησε την εξέλιξη των πραγµάτων και δε νοιάζεται 
πλέον, (σε γειτονικά χωριά είναι το δίπουρτου στο παιχνίδι της ιννιάρας, που εξα-
σφαλίζει βεβαιότητα για τη νίκη), δες πρµ. φρ. 176 και 177.  
τρεις τριώτα· ταυτόσηµη µε τη φρ. τρεις τρεις, δες πρµ. φρ. 177, [τρεις + τριώτα]. 
τρέµνου· ρ., παρ. έτριµνα/έτριµα, τρέµω, ο αόρ. σχηµ. περιφρ. π.χ. µ’ έπιασι τριµού-
λα, αλλ. τρέµου, δες πρµ. 66, [αρχ. τρέµω]. 
τρέµπλιασµα, το· τρεµούλιασµα, τρεµούλα, [τρέµνου]. 
τρέξ(ι)µου, το· διαρροή, στάξιµο, δες τρέχου. 
τρέφου· δες θρέφου. 
τρέχου· ρ., έτριχα, έτριξα, ρέω, διαρρέω, τρέχω µε τη σηµασία του στάζω, ενώ για 
το τροχάδην χρησ. το κουσεύου· έσπασαν κιραµίδις κι τρέχουν, τρέχ(ει) τινικές, τρέ-
χ(ει) πουταµός, [αρχ. τρέχω]. 
τρηδόνα, η· σκουλήκι της γης, λεπτό και µακρύ µε χρώµα ρόδινο έως ανοιχτό κόκ-
κινο, λουµπρίκος ο γήινος, σκουλήκι στο σώµα ανθρώπων ή ζώων, η ταινία, µτφ. 
το αδύνατο καπνόφυτο του χασλαµά, το  αδύνατο  και ψηλό  παιδί, [αρχ.  τερηδBν 
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(=σκουλήκι του ξύλου) > µτγν. τρηδών]. 
τρηδουνιάρκους, -(η), -κου· µτφ. ο λεπτός και ψηλός, [τρηδόνα + -άρκους]. 
τριακόσνιοι, -σις, -σια· τριακόσιοι, [αρχ. τριακόσιοι]. 
τριακουσιάρ(ι), το· {τρια-}, µπουκάλι που χωρούσε 300 δράµια, 3/4 της οκάς, κατ’ 
επέκταση και το χωράφι που ήταν τα 3/4 από το τρανό στρέµµα, υποκ. το τριακου-
σιαρούδ(ι), [αρχ. τριακόσια > τριακοσάρι]. 
τριάρα, η· παιχν. στο οποίο δυο µικρά παιδιά κινούσαν από 3 πέτρες το καθένα, 
πάνω σε σχεδίασµα µε ένα τετράγωνο και τις δυο µεσοκάθετές του, διάταξη µε 
τρία πιόνια στην ίδια ευθεία, στο ίδιο παιχνίδι, αλλά και στο παιχνίδι της ιννιάρας· 
σε άλλα χωριά η διάταξη αυτή λεγόταν τριώτα· στην πρµ. φρ. τρεις τριώτα το ΄χει, 
η λ. τριώτα κλείνει µέσα της την έννοια της τριάρας· δες σχετικά στο δίπουρτου· 
πιθανώς το αρχαίο όνοµα του παιχνιδιού ήταν τριάς, ενώ στο βυζ. λεγόταν τριό-
διν, δες και π., [αρχ. τρία]. 
τριβιλίζου· ρ., τριβέλζα, -λσα, προκαλώ συνεχή ενόχληση ή πόνο, όπως ο πονοκέ-
φαλος από τη συνεχή γκρίνια ή η ενόχληση στο µάτι από κάποιο µικρό αντικείµε-
νο, [λατ. terebellum, > τρεβέλλιον > µσν. τριβέλλιν (=τρυπάνι) > τριβελίζω, µε 
επίδρ. του τρύπανον]. 
τριβόλ(ι), το· αγκάθι που βγαίνει από την τριβουλιά, [αρχ. τρίβολος]. 
τριβόλ(οι), οι· η λ. χρησ. ως οµοιοκατάληκτη στη φρ. διαβόλ(οι) τριβόλ(οι) ... , όπου 
σηµ. κάτι ανάλογο µε τους διαβόλους, δες πρµ. 88, [αρχ. τρίβολος(=τριβόλι) > 
πληθ. τριβόλοι]. 
τρίβου· ρ., έτριβα, έτριψα, τρίφκα/-φτκα, τρίβω, κάνω εντριβή, ουσ. το τρίµµα, [αρχ. 

τρίβω]. 
τριβουλιά, η· το φ. τρίβολος, Tribolus terestris, [τριβόλ(ι)]. 
τριγύρου· επίρρ., τριγύρω, [αρχ. τρ2ς + επίρρ. γύρω > τριγύρω]. 
τριγύρους, ο · ποδόγυρος, γύρους κι τριγύρους..., (δες πρµ. 31), [τριγύρου]. 
τριδόνα, η· δες τρηδόνα. 
τρίζου· ρ., έτριζα, έτριξα, τρίζω, µην τρί(ει)ζς τα δόντια σ’ , [αρχ. τρίζω]. 
τριζουκουπάου, -ώ· ρ., τριζουκουπούσα, -κόπσα, τρίζω πολύ, [τρίζου + -κουπώ]. 
τριζουτός, -τιά, -τό· αυτός που φορούσε τριζωτά παπούτσια και γενικά αυτός που 
φρόντιζε υπερβολικά µόνο την εξωτερική εµφάνιση, δες όµως τιτί(η)ζς, [τρίζου]. 
τριήµιρου, το· νηστεία τριών ηµερών µετά την Κυριακή της αποκριάς, πληθ. τα τρι-
ήµιρα/τρίµηρα = µνηµόσυνο που γίνεται τρεις µέρες µετά το θάνατο, αλλ. το τρί-
µηρου, [αρχ. τρ2ς + αρχ. ?µέρα > µτγν. τριήµερος]. 
τριλουπαντέρου, η· τρελοπαντέρω, γυναίκα µε φερσίµατα, που γενικά ξεφεύγουν 
από τα κοινώς αποδεκτά, [αρχ. τρηρς (=ελαφρός) > µσν. τρελς + µσν. παντιέ-
ρα (< ιταλ. bandiera)]. 
τριµάµινους, -ν(η), -νου· αυτός που τρέµει, [αρχ. τρέµω]. 
τρίµιρου, το· δες τριήµιρου. 
τριµουλουγώ· ρ., παρ. τριµουλουγούσα, τρέµω έντονα, [τρέµου  +  -λουγώ]. 
τριµπλιάζου· ρ., παρ. τρέµπλιαζα, τρεµουλιάζω, τρέµω από το κρύο,  [αρχ. τρέµω > 
τρεµούλα > τρεµουλιάζω]. 
τριµπλιάρς, -ρου, -ρκου· αυτός που συνέχεια τριµπλιάζ(ει). 
τριντσιόν(ι), το· το µικρό κι αδύνατο παιδί, το άσαρκο, το λουγάθκου πιδί, (Νιγρ.), 
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**[ συνθ. µε επιτ. σηµ. τρι- + τσόνι, δες και τσιντσιόν(ι)]. 
τριξούδ(ι), το· το τρέξιµο, το τροχάδην, το µικρό κουσί, το κουσιαµάκ(ι), (Νιγρ.), 

[αρχ. τρέξιµο + -ούδ(ι)]. 
τριόρ(ι), το· δες τριώρ(ι). 
τριουρίζου· ρ., τριώρζα, τριώσα, καθαρίζω σπόρους σιτηρών µε το τριώρ(ι). 
τρισά(ι), το· τρισάγιο, [αρχ. τρ2ς + αρχ. Cγιος > µσν. τρισάγιος]. 
τρισαΐζου· ρ., τρισάιζα, -σα, για τον ιερέα, διαβάζω τις ευχές του τρισάγιου, άµα 
τρισαΐσ(ει) παπάς θα ρθούµι, [τρισάι]. 
τρίσπους, ο· παιχν. µε µάδες· στόχος του κάθε παίχτη ήταν να πετύχει βολή που ζύ-
γωνε τρία πόδια το πολύ τη µάδα του συµπαίκτη του, δες τρεις πους κι λακούτσ(ι), 
[αρχ. τρ2ς + αρχ. πούς]. 
τριφτούδια, τα· γλυκό από πικµέζ(ι) και τριµµένη στον τρίφτη καρπουζόφλουδα, µε 
γεύση που θύµιζε ριτσέλια, [τρίβω > αρχ. τριπτός > τριφτός]. 
τριφτούς· τρίψου, πρ. του ρ. τρίβου. 
τριχόστα, η· λεπτό κόσκινο µε το οποίο κοσκίνιζαν το αλεύρι για ψωµί, αλλ. πυκνά-
δα, δες και σήτα, [αρχ. θρ2ξ > γεν. τριχς + -τα]. 
τριχούµινους, -ν(η), -νου· αυτός που τρέχ(ει), νιρό τριχούµινου, [τρέχου]. 
τριχούν(ι), το· δες τρουχούν(ι). 
τριχουφάους, ο· τριχοφάγος, η πάθηση αλωπεκία, του τριχωτού µέρους του κεφα-
λιού, [αρχ. θρ2ξ > µσν. τρίχα + -φάους (< -φάγος)]. 
τριψάνα, η· ψωµί τριµµένο σε φαγητό, σε γάλα ή σε γιαούρτι αραιωµένο µε νερό, 

[τρίψ(ι)µου]. 
τρίψ(ι)µου, το· η ενέργεια του τρίβου, εντριβή, [αρχ. τρίβω > µσν. τρίψιµο]. 
τριώρ(ι), το· µηχανή για τριπλό καθάρισµα των σιτηρών, από την οποία παίρνουν 
χωριστά τα κότσαλα, τα σπασµένα σπυριά και τον καθαρό σπόρο, ο χειριστής του 
τριουρτζής, **[ αρχ. τρ2ς + αρχ. Eρη(=φροντίδα, µέριµνα) (> τριώρη > τριώρι)]. 
τριώτα, η· παιχν. για κορίτσια, που παιζόταν σε σχεδιάσµατα πάνω στο χώµα, από 
εφαπτόµενα ορθογώνια ή µε σχήµα σπείρας· ως στόχο είχε τη µετακίνηση µιας 
µάδας µε κουτσό και για την κάθε προώθησή της επιτρέπονταν τρία πηδήµατα χω-
ρίς πάτηµα γραµµής· ήταν µια µορφή του αρχαίου παιχν. /σκωλιασµός· σε διπλα-
νά χωριά ήταν το παιχν. της ιννιάρας και της τριάρας, καθώς και ο σχηµατισµός 
της τριάρας  στα παιχν. αυτά, σηµ. που διασώθηκε στην πρµ. φρ. 177 τρεις τριώτα 
το ’χ(ει)· δες δίπουρτου και π., [αρχ. τρ2ς + αρχ. Fθ$, µε θ > τ, όπως στη λ. αλόρ-
τους]. 
τριώτια, τα·  ήταν τα τρία κοµµάτια σπάγκου, µε τα οποία δενόταν το παµπόρ(ι) 
στον σπάγκο του ντουρά, [δες τριώτα]. 
τρουβαδιάζου· ρ., τρουβάδιαζα, -σα, -διάσκα, εφοδιάζω µε τρόφιµα τον άντρα που 
πηγαίνει στη δουλειά, στο χωράφι, στα ζώα, στα ξύλα, βάζοντάς τα σε τρουβά ή σε 
µισαλούδα, [τρουβάς > πληθ. τρουβάδις + -ιάζου]. 
τρουβάδιασµα, το· η ενέργεια του τρουβαδιάζου. 
τρουβάς, ο· ντορβάς, ταγάρι, δες πρµ. 374-376 και πρµ. φρ. 104, [τουρ. torba]. 
τρουβούδ(ι), το· µικρός τρουβάς, ειδικότερα το φίµωτρο των ζώων, που το χρησ. 
όταν όργωναν για να µη δαγκάνουν τα σπαρτά, στη Νιγρ. η µυταριά, [τρουβάς]. 
τρουκάν(ι), το· είδος  κουδουνιού, ροκάνα, **[ µτγν. Gυκάνη > ροκάνα ( > τη ροκά-



ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Τ 

 361

να > τ’ ρουκάνα > τρουκάνα > τρουκάνι)]. 
τρουµαρεύου· ρ., τρουµάριβα, τρουµάριψα, τροµάζω, µτχ. τρουµαρµένους,-ρµέν(η), 

-ρµένου, κι σ(η)κώθκαν τρουµαρµέν(οι), (δ.δ. 1 στχ. 15), [αρχ. τρόµος > µσν. 
τροµάρα]. 
τρουφαντός, -ντιά, -ντό· τροφαντός, τορφαντός, τρυφερός, [πρωτο-φαντός, µε ανο-
µοίωση, το  τ  ίσως από επίδραση του τρυφερός]. 
τρουφίµατα, τα· τρόφιµα, ήρταν αντάρτδις για τρουφίµατα, [αρχ. τρόφιµα]. 
τρουχαδόν· επίρρ., τροχάδην, [αρχ. τρέχω > µτγν. τροχάδην]. 
τρουχούλ(ι), το· µικρή ρόδα, [αρχ. τροχός + κ. κατ. -ούλι]. 
τρουχούν(ι), το· το προϊόν της άλεσης σησαµιού, πριν από την παραλαβή του σαµό-
λαδου, το ταχίνι, στη Νιγρ. τριχούν(ι), [1. **αρχ. τροχαλς (=αυτός που τρέχει, 
που ρέει) + -ούν(ι), 2. (Π.Κ.), τουρ. tahın (< όψιµο µσν. η ταχή, Κύπρος, Λ.Αν.) > 
ταχούν’ (Μελένικο) > ταρχούν’ (ανάπτυξη του ρ) > τουρχούν > τρουχούν’]. 
τρυγάου, -ώ· ρ., τρυγούσα, τρύγσα, τρυγήθκα, τρυγώ, [αρχ. τρυγάω]. 
τρύγ(η)µα, το· τρυγητός, τρύγος, [τρυγάου]. 
τρύπα, η· στη Νιγρ. το παιχν. τσιλίκ(ι)-τσιουµάκ(ι), µεγεθ. ο τρύπαρους, (Νιγρ.), η 
τρυπάρα, υποκ. η τρυπούδα, [αρχ. τρύπα]. 
τρύπαρους, ο· µεγάλη τρύπα, (Νιγρ.), [τρύπα + -άρους]. 
τρυπούδ(ι), το· παιχν. µιας οµάδας παιδιών, στο οποίο οι παίχτες µε τη σειρά προ-
σπαθούσαν να ρίξουν κέρµατα µέσα σε µια µικρή τρύπα, στο τρυπούδ(ι), που ήταν 
ανοιγµένο στο χώµα, ήταν παραλλαγή του αρχ. παιχν. τρόπα, δες και π.,  [τρύπα]. 
τρυπουσάκς, ο· το πουλί σκαθάρι, o τρυπουφράχτς, µικρό άγανο αγριόχορτου, που 
µπαίνει στα τσιουράπια και δε βγαίνει, [τρύπα > τρυπώνω + τουρ. sak (=κοτσάνι)]. 
τρυπουφράχτς, ο· είδος µικρού πουλιού, που τρυπών(ει) µε τ’ς πλουκοί, αλλ. τρυ-
πουσάκς, [τρύπα > τρυπώνω + µσν. φράχτης(< αρχ. φράσσω)]. 
τρύψαλου, το· θρύψαλο, [αρχ. θρύπτω(= θρυµατίζω) > µσν. θρύψαλον]. 
τρώου· ρ., έτρουα/έτρουγα, έφαγα/έφαα, φαγώθκα, τρώγω, έφααµι του καούν(ι)· στο 
γ΄ πρόσ. δηλώνει. την ύπαρξη φαγούρας, µι τρώ(ει) πλάτη µ’ = έχω φαγούρα στην 
πλάτη· ως παθ. τρώουµι σηµ. τρώγοµαι, συνερίζοµαι, πιέζω, βιάζω µε την έννοια 
του πιέζω, δεν τρώιτι αυτός, τρώιτι µι τα ρούχα τ’ αυτός· ούλου τρώουνταν αυτός, 
µα δε µ’ ένοιαζι, πρ. τρώι, τρώιτι, τρώτι, φάι, φάτι, φαγουθούς κλπ., [αρχ. τρώγω]. 
τς· φωνή για άρνηση. 
τ’ς· τα άρθρα της, τους, τις, θέλου τ’ς κότρις, δες δηµ. τρ. 13, πρµ. 120 και 239. 
’τ’ς· τα εµπρόθετα άρθρα στους, στις, πήγα ’τ’ς γιατροί, ’τ’ς τρεις πέτρα, δες πρµ. 

389 και πρµ. φρ. 184. 
-τς, -τσα· οι κατ. -της, -τισσα, π.χ. Κουτσιώτς, -τσα. 
τσαγκαράθκου, το· τσαγκαράδικο, [βυζ. τσαγγία(=παπούτσια) > τσαγκάρης]. 
τσαγκρατσούδης, ο· ο τσαγκάρης, η λ. χρησ. µόνο στα παραµύθια, [τσαγκάρης + 

-τσούδης, και µετάθεση του ρ, δες τσαγκαράθκου]. 
τσάκα-τσάκα· χρησ. ως επίρρ., γρήγορα, σβέλτα, [δες τσιακ]. 
τσακίζου· ρ., τσάκζα, τσάκσα, τσακίσ(η)κα, τσακίζω, µαζεύω τα φύλλα του καπνού, 
καταρρέει η υγεία µου, σπάζω, δε µπουρεί να τσακίσ(ει) τ’ µέση τ’ , πρ. τσακστούς, 
τσακστίτι, µτφ. τσακστίτι κι ιλάτι, [1. ίσως από τον ήχο τσακ > µσν. τσακίζω, 2. δι-
ακκίζοµαι(=κάνω ακκισµούς) > τσακίζω, δες τσάκισµα]. 
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τσακίλ(ι), το· αλλ. το τσιακίλ(ι)· πήγι κι τα ’ριξι κει κάτου στα Τσακίλια, (Ν.Π.γ΄ τρ. 
511.0), [τσιακίλ(ι)]. 
τσάκισµα, το· τσάκισµα, γύρισµα της φωνής στο τραγούδι, τσιαλίµ(ι) στο χορό, 
προφέρεται χωρίς συγκοπή, δες τσάκσµα, [τσακίζου]. 
τσακνιάρς, -ρου, -ρκου· αδύνατος, άσαρκος, αυτός που είναι σαν το τσάκνου. 
τσάκνου, το· τσάκνο, ξερόκλαδο για κάψιµο στο φούρνο, µτφ. το άσαρκο, το αδύ-
νατο παιδί, υποκ. το τσακνούδ(ι), δες πρµ. φρ. 92, 119 και αίν. 18, [τσακίζου]. 
τσάκσµα, το· τσάκισµα, το σπάσ(ι)µου, το µάζεµα των φύλλων του καπνού, δες 
τσάκισµα, [τσακίζου]. 
τσακώνου· ρ., τσάκουνα, -ουσα, -κώθκα, πιάνω, συλλαµβάνω,  ως παθ. τσακώνουµι 

= πιάνοµαι στον καβγά, πρ. τσάκου, τσακώτι,  τσακουθούς κλπ., τσάκου ένα δικάρ-
κου, [µσν. τσακώνω]. 
τσαλαπατάου, -ώ· ρ., τσαλαπατούσα, -πάτσα, -πατήθκα, ποδοπατώ, [1. τσαλαχοπα-

τ$ (τσάλαχος=θόρυβος) ή άτσαλα πατώ ή έξαλλα πατώ > µσν. τσαλαπατ$. ** 
2. πιθανώς από το αρχ. λακπατέω, (αντί του λάξ πατέω), δες και  αρχ. λακπάτη-
τος(= τσαλαπατηµένος).  3. τουρ. çal/çala(πρόθεµα που δίνει έµφαση) + αρχ. πα-
τ$ > τσαλαπατ$]. 
τσαλαπίτα, η· κάθε τι τσαλαπατηµένο, [συµφ. των λ. τσαλαπατάου + πίτα]. 
τσαµπαράς, ο· κυκλικός µεταλλικός δίσκος προσαρµοσµένος πάνω στο µεταλλικό 
άξονα του τροχού του κάρου, που κάλυπτε το κενό του εσωτερικού µέρους από το 
κιφαλάρ(ι), εµποδίζοντας τα χώµατα και τις σκόνες να εισδύουν στο γρασαρισµέ-
νο µέρος του τροχού, **[ πιθανώς από τουρ. çap (= εσωτερική διάµετρος)]. 
τσαµπουρλόι, το· στη Νιγρ. το τσιουµπουλόι, [τσάµπρου + -λόι]. 
τσάµπρου, το· τσάµπουρο, ο σκελετός του σταφυλιού χωρίς τις ρόγες, αλλ. το τσα-
µπρί, το στράφλου, [ιταλ. zamba > βεν. zambin > µσν. τσαµπ2 > τσάµπουρο]. 
τσάντζαλου, το· παλιόρουχο, κουρέλι, αλλ. ράντζαλου, δες τζάντζαλου. 
τσαπιρδόνα, η· κορίτσι ναζιάρικο, χαδιάρικο, κουνίστρα, [1. πιθανώς από το µτγν. 

σαπέρδης, 2. αρχ. <ρπεδόνη(=κλωστή)]. 
τσάπω, η· η δύστροπη, συνηθισµένο όν. σκύλας· τσάπω θρηνεί σπαραχτικά, σαρής 
βραχνά γαβγίζει, (Ν.Π.γ΄ τρ. 483.0), [τσιάπου]. 
τσαρλιακός, ο· στη Νιγρ. ο τσιρλιακός. 
τσαρτσάρα, η· τσατσάρα, αραιό χτένι, [βεν. zazzara]. 
τσαταλίνα µαταλίνα, η· αλλ. το παιχν. σαταλίνα µαταλίνα, [τουρ. çatal(=βραχίονας) 

> τσαταλίνα + µαταλίνα]. 
τσάτσανα· ρ. τύπος που σηµ. πόνεσα, ενώ δεν είναι γνωστός άλλος τύπος· µπρε σι 
τσάτσανα τώρα, φρ. που µε ειρων. τρόπο δηλώνει «δεν σε πόνεσα τώρα» ή «σιγά 
να µη σε πόνεσα τώρα», **[ τσάτσα(=προαγωγός που εκδίδει γυναίκες), πιθανώς 
το ρ. περιέχει συγκαλυµµένα την έννοια της γεννετήσιας πράξης]. 
τσέγκλιαβους, -β(η), -βου· δες λεξ. τσίγκλιαβους. 
-τσέλ(ι)· κατ. υποκ. ουδ., π.χ. γκριβατσέλ(ι), [τουρ. -cil, κλπ.]. 
τσέπρις, οι· τσέπρες, µελανά στίγµατα στο πρόσωπο, φακίδες, [τουρ. çopur (=φα-
κίδα)]. 
Τσερπίστα, η· το παλιό όνοµα της Τερπνής, όπως διασώθηκε στα παλιά έγγραφα 
και στους χάρτες, ενώ στον προφορικό λόγο  πέρασε ως  Τσιαρπίστα, [Μ.Τ. Cerpi-
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sta, δες  Τσιαρπίστα]. 
τσέτα, η· οµάδα ζωηρών παιδιών, ατόµων ταραχοποιών, πλάκουσι κείν(η) τσέτα, µας 
ζάλτσαν, [σλ. tseta(=τάγµα) > τουρ. çete(=ληστοσυµµορία)]. 
τσέτ(ι), το· σωρός από άχυρο, σκεπασµένος µε σικαλιά ή σάλµα 2, που τον έκαναν 
όσοι δεν είχαν επαρκείς αχυρώνες, ήταν κι ο σωρός στο αλώνι·µετά το αλώνισµα 
που γινόταν όταν µάζευαν µε τους σύρτες τα άχυρα και το σιτάρι και περίµεναν να 
φυσήξει αέρας για το λίχνισµα, [τουρ. çeten(=µεγάλο καλάθι για άχυρα)]. 
τσέφλ(ι), το· τσόφλι, περίβληµα των αβγών, φλούδα µερικών καρπών, όπως τα κα-
ρύδια, αλλ. το τσιόφλ(ι), [αραβ. djefl > µσν. τσέφλιν]. 

-τσής, -τσού, -τσίθκου· κατ. λ. τουρ. προέλ., που φανερώνει ιδιότητα, επάγγελµα, 
π.χ. σουκακτσής, -τσού, -τσίθκου, ντουλαπτής, γανουτσής, [δες -τζής]. 

-τσ(ι)· -τσι, κατ. υποκ. ουδ., π.χ. αρχινίτσ(ι), λιµουνίτσ(ι), µισίτσ(ι), µπιτίτσ(ι). 
τσιάγκαλα, τα· λ. γνωστή από τη φρ. τσιάγκαλα µάγκαλα = διάφορα µικροαντικεί-
µενα ανακατεµένα, [τσιαγκ-τσιουγκ + -αλα]. 
τσιάγκαρ-τσιούγκαρ· δες τσιαγκ-τσιουγκ. 
τσιαγκ-τσιουγκ· λ. που αποδίδει τον ήχο από την κρούση µεταλλικών αντικειµέ-
νων, [ηχοπ. λ.]. 
τσιάι 1, το· τσάι, [ρωσ. tsai]. 
τσιάι 2, το· ρυάκι, ποταµός, πληθ. τα τσιάια{- ια} = ακµή, ζωντάνια, ευρωστία, φτο 
είνι παν στα τσιάια τ’ , [τουρ. çay(=ροή, ρεύµα, ποταµός)]. 
τσιάι µπαϊλί, το· είδος µικρού ποταµόψαρου, [τουρ. çay balığı(=ποταµόψαρο), δες 
και τσιάι 2]. 
τσιαΐρ(ι), το· χωράφι ακαλλιέργητο, χορτολίβαδο, [τουρ. çayir]. 
τσιαϊρό, το· τσαγερό, [τσιάι 1]. 
τσιακ· λ. που δηλώνει το τσάκισµα, το σπάσιµο, δες πρµ. φρ. 185, [ηχοπ. λ.]. 
τσιακάλ(ι), το· τσακάλι, [τουρ. çakal]. 
τσιακίλ(ι), το· χωράφι που έχει µικρές πέτρες, σκύρα, αλλ. το καριάκ(ι), [τουρ. çakıl 

(=χαλίκι, βότσαλο)]. 
τσιακίρ(η)ς, -ρου · αυτός/αυτή που έχει καστανοπράσινα µάτια, δες και τσιακίρ-
κους, [τουρ. çakır]. 
τσιακίρκους, -κ(η), -κου· αυτός που έχει την ιδιότητα του τσιακίρ(η), αυτός που 
βρίσκεται σε µια ενδιάµεση κατάσταση,  τσιακίρκου  καρπούζ(ι) = µισοώριµο καρ-
πούζι, που είχε κοκκινωπό χρώµα και άσπρα σπόρια, [τουρ. çakir, µε τη σηµ. που 
έχει στην κ. φρ. τσακίρ κέφι]. 
τσιακµακάου· ρ., παρ. τσιακµακούσα, για λοιπά δες τσιακµακίζου. 
τσιακµάκ(ι), το· τσακµάκι, κάθε είδους αναπτήρας, µτφ. έξυπνος, [τουρ. çakmak]. 
τσιακµακίζου· ρ., τσιακµάκζα, -κσα, κτυπώ κι ανάβω το τσιακµάκ(ι), µτφ. βγάζω 
φωτιές, χτυπώ γρήγορα-γρήγορα, αλλ. τσιακµακάου, τσιακµακούν τα µάτια τ’, 
[τσιακµάκ(ι)]. 
τσιακ µαρή µαρή· φρ. που εκφράζει αδιαφορία, δες πρµ. φρ. 185, [τσιακ + µαρή]. 
τσιακνισµένους, -ν(η), -νου· ο λίγο µεθυσµένος, αυτός που «έσπασε» λίγο το κέφι 
του, [τσιακ]. 
τσιαλαµανίζου· ρ., για αρ. χρ. και για σηµ. δες λαµανίζου, **[ τουρ. çal (δες τσαλα-
πατάου) + λαµανίζου]. 
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τσιαλίµ(ι), το· τσαλίµι, επιδέξια κίνηση στο χορό ή στην πάλη, νάζι, κόλπο, [τουρ. 
çalım]. 
τσιαµαρνιάου· περιπ. το ατηµέλητο/αδύνατο/ασθενικό παιδί, (Νιγρ.), **[ τουρ. çam 

(=µαραµένο) + µαρµιάου/µαρνιάου, σε ελ. µετ. αδύνατο, ασθενικό γατί]. 
τσιαµασίδια, τα· τα εσώρουχα και όλα τα πράγµατα που κουβαλούσαν µαζί τους οι 
αγροτοεργάτες, µάσι τα τσιαµασίδια σ’ κι δρόµου, [τουρ. çamaşir]. 
τσιάµ(ι), το· ξύλο από κωνοφόρο δέντρο, έλατο ή πεύκο, όχι όµως εγχώριο, συνή-
θως σουηδικό, [τουρ. çam(=πεύκο)]. 
τσιάµκα· επίρ., ελαφρά, ντύθκι τσιάµκα = ντύθηκε ελαφρά, η λ. χρησ. µόνο για το 
χειµωνιάτικο ντύσιµο, [Τσάµης > τσάµικος > τσάµικα > τσιάµκα]. 
τσιαµούσκου, το· το ζωηρό, τσιαµούσκου µπλάρ(ι) = µουλάρι που κλωτσά, [τουρ. 

çalmak (= δίνω ένα χτύπηµα) και αποβολή του «l»]. 
τσιαµπαρλάκ(ι), το· η κουλουτούµπα, [τουρ. cumbalak(=τούµπα)]. 
τσιάµτσιακιζ(ι), το· υλικό µε το οποίο στεγανοποιούσαν βαρέλια ή κολλούσαν 
σπασµένες στάµνες, [τουρ. çamsakızı(=ρητίνη, ρετσίνι, κολλητική ουσία)]. 
Τσιαµτζιαλήδις, οι· για τους ντόπιους Τερπνιώτες οι πρόσφυγες που εγκαταστάθη-
καν στην Τερπνή το 1922-23, παλιοί Ευρυτάνες προερχόµενοι από την Προύσσα, 
[Τσιάµλιτζια (= Πευκοχώρι, το όνοµα του χωριού τους στην Τουρκία, που  συγκε-
κοµµένα ακούγεται σαν Τσιάµτζια, τουρ. çam=πεύκο) + κατ. -λης, Κ.Σ.]. 
τσιανακάς, ο· αυτός που έκανε τσιανάκια, ο πηλοπλάστης, δες δ.δ. 3. β΄. [τσιανά-
κ(ι)]. 
τσιανάκ(ι), το· τσανάκι, µικρή πήλινη κούπα, η σουπχιρούδα, µεγεθ. η τσιανάκα, δες 
δ.δ. 3. β΄, [µτγν. σαννάκιον(=περσ. ποτήρι) > τουρ. çanak]. 
τσιανάκις, οι· οι τσανάκες, αλλ. το παιχν. γυαλούδια, [τσιανάκ(ι)]. 
τσιανίζου· ρ., τσιάντζα/-νζα, τσιάνιξα, φωνάζω τσιριχτά, για σκυλί, γαυγίζω συνε-
χώς βγάζοντας οξείς ήχους, στη Νιγρ. τσιαϊνίζου, **[ αρχ. τινάσσω >...> µσν. 
τσιν$, δες τζινάου]. 
τσιαντίρ(ι), το· τσαντίρι, τέντα από άσπρο πανί για σκιά, για τη µεσηµεριανή ξε-
κούραση στα χωράφια, [τουρ. çadır]. 
τσιαντιρλήδις, οι· οι σκηνίτες γύφτοι, αλλ. οι τσιαντιρόγιουφτ(οι), [τσιαντίρ(ι) + 

-λής]. 
τσιαντιρόξυλου, το· το κεντρικό ξύλο στο οποίο στηριζόταν το τσιαντίρ(ι). 
τσιαού(η)σς, -σου, -σ(ι)κου· αυτός που δεν υποτάσσεται, που κάνει ό,τι θέλει, [λ. 
αραβ. > βυζ. τζαούσης, Κ.Σ.]. 
τσιαπάρς, -ρου, -ρκου· ο ξανθός, στη Νιγρ. αυτός που θέλει να δοκιµάζει ό,τι βλέ-
πει, το άσπρο βόδι, [τουρ. çapar(=στίγµα)]. 
τσιάπλιακους, ο· φ. µε σκληρά φύλλα που οι άκρες τους κεντούν, φ. της οικ. ranun-

culaceae του γένους Βατράχιον, [τζιάµπλιακους]. 
τσιάπου, η· δύστροπη, ιδιότροπη, ενοχλητική γυναίκα, χρησ. ως παρασούµ(ι) αλλά 
και για όν. σκυλιών, [τουρ. çap(=αρκούδα, ενοχλητικός άνθρωπος)]. 
τσιαπράζια, τα· ζώνες µε σφαίρες και γενικώς τα πυροµαχικά, που ζώνονταν χιαστί 
στο στήθος, τα φυσεκλίκια, [τουρ. çapraz(=σταυρωτός)]. 
τσιαρ· δες τσιαρ-τσιουρ. 
τσιαρβουλάς, ο· ειρων. ο χωρικός, που µόνο τσιαρβούλια  είχε  να  φορέσει,  [τσιαρ-
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βούλ(ι)]. 
τσιαρβούλ(ι), το· τσερβούλι, τσαρούχι από γουρουνοτόµαρο, δες πρµ. 39, [λατ. ser-

vulus > µσν. τσερβούλιν]. 
τσιάρκ(ι), το· τροχίσκος, ρυθµιστής της φλόγας στη λάµπα πετρελαίου, αλλ. το 
τσιαρτσιάκ(ι)· το χαλύβδινο µέρος από το πρωτόγονο τσιακµάκ(ι), µε το οποίο 
χτυπούσαν την τσακµακόπετρα για να ανάψουν το φιτίλι· µτφ. ψυχική κατάσταση, 
έφκιαξι του τσιάρκι µ’  = έστρωσε το κέφι µου, [τουρ. çark(=τροχός)]. 
τσιαρλιακός, ο· δες τσιρλιακός. 
τσιαρντάκ(ι), το· τσαρδάκι, κιόσκι ή απλό σκιάδι από κλαδιά δέντρων, [τουρ. çar-

dak]. 
τσιαρπίζου· ρ., τσιάρπζα, τσιάρπσα, χάνω τα λογικά µου, κουλκουτιάζ(ει) το µυαλό 
µου, αλαφραίνου, τσιάρπσι του µυαλό µ’ , **[ πιθανώς από τουρ. çarpmak( = χτυπώ, 
συγκρούοµαι, παραλύω)]. 
Τσιαρπισνός, -νιά, -νό· Τερπνιώτης, [Τσιαρπίστα]. 
Τσιαρπίστα, η· το παλιό όνοµα της Τερπνής, όπως διασώθηκε στον προφορικό λό-
γο, ενώ στο γραπτό διασώθηκε ως Cerpista (Μ.Τ.), Τσερπίστα (έγγραφα της κοινό-
τητας), Τζερπίστα (Π.Πα. σελ. 11, 82), Τζιρπίστα (Π.Πα. σελ. 44, 82). Η ποικιλία 
των ονοµάτων πρέπει να αποδοθεί στους πιο κάτω λόγους. α) Την εποχή στην 
οποία αναφέρεται ο Π.Πα. το τζ χρησ. αντί του σηµερινού τσ, π.χ. τζάκνα αντί 
τσάκνα, έτζι αντί έτσι κλπ. β) Το γλωσσικό ιδίωµα των Τερπνιωτών µετατρέπει 
τον ήχο ε της κ. γλώσσας σε ι ή ια, π.χ. παιδί > πιδί, και > κια. γ) Φαίνεται ότι τα 
ονόµατα Τσιαρπίστα, Τζιρπίστα θεωρήθηκαν ως αποτέλεσµα των παραπάνω αλ-
λοιώσεων και γι’ αυτό στα γραπτά αποδόθηκαν ως Τσερπίστα. Η αναζήτηση επο-
µένως της προέλευσης του ονόµατος θα περιστραφεί γύρω από τα ονόµατα του 
προφορικού λόγου Τσιαρπίστα, Τσιρπίστα. Στην Εισαγωγή σηµειώνουµε ότι τον 
ισχυρισµό για τη σλαβική προέλευση του ονόµατος Τσιαρπίστα δεν τον θεωρούµε 
ευσταθή. Οι Τερπνιώτες δε χρησιµοποίησαν σλαβικές λέξεις στην οµιλία τους, 
παρά ελάχιστες, περίπου 50, ενώ στα πάνω από 240 τοπωνύµιά τους οι σλαβικές 
λέξεις απουσιάζουν σχεδόν εντελώς. Η µοναδική εξαίρεση τοπωνυµίου µε αναµ-
φισβήτητα σλαβική προέλευση είναι η Λιάσκα. ∆ε θα χρησιµοποιούσαν εποµένως 
σλαβικό όνοµα για το χωριό τους, όταν το απέφυγαν συστηµατικά για τα τοπωνύ-
µιά τους. Γι’ αυτό θα αναζητηθεί, µε βάση κάποια ερµηνευτικά δεδοµένα, στην 
τουρκική γλώσσα, η οποία χρησιµοποιήθηκε στην Τερπνή αρκετά εκτεταµένα. 

   Παραθέτουµε πιο κάτω, ως προσωπικές σκέψεις, µερικές πιθανές εκδοχές. 
   1η εκδοχή. 
   Από την τουρ. λ. çarpi(=ασβεστώνω), οι Τερπνιώτισσες είχαν πάντα τη συνήθεια 
να ασβεστώνουν, εκτός από το εσωτερικό των σπιτιών τους, και τα ζναρούδια στο 
δρόµο), από την τουρ. λ. is (=αφεντικό, νοικοκύρης) και από την τουρ. κατ. -ta, 
δες -τα. 

   Το σχήµα εποµένως είναι, [τουρ. çarpi + is + -ta > çarpista > Τσιαρπίστα, και σε 
ελ. µετ. τόπος, όπου οι  νοικοκυρές ασβεστώνουν]. 

   2η εκδοχή. 
   Από την τουρ. λ. çirpi(= κλαδάκι, τσάκνου), το βουνό της Τερπνής ήταν τσακνότο-
πος, ενώ το παράγωγό της çırpıstırmak(=χτυπώ ελαφρά µε το ραβδί) έχει άµεση 
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σχέση µε την παλιά ασχολία των Τερπνιωτών που τίναζαν µε τσιουµάκ(ι) τη σίκα-
λ(η) ή το σάµ(ι), και από την τουρ. κατ. -ta, δες -τα. 

   Το σχήµα εποµένως είναι, [τουρ. çirpi/çırpıs(tırmak) + -ta > çırpısta > Τσιρπίστα > 
Τσιαρπίστα, και σε ελ. µετ. τόπος όπου έχει τσάκνα ή τινάζουν µε τα τσάκνα]. 

   3η εκδοχή. 
   Από την τουρ. λ. ’’ τσιαρπ’’ (Μ.Τ.), που σηµαίνει δοχείο µε νερό, τόπο µε νερό, 
επειδή η Τερπνή είχε νεροµάνα δίπλα της, στην τοποθεσία Κηφισιά. 

   4η εκδοχή. 
   Στους Βυζαντινούς χρόνους οι λ. ’’ τσάρπα/τσαρπίν’’, σήµαιναν ένα είδος κοφι-
νιού φτιαγµένου από βέργες λυγαριάς, (δες Λ. Ηπ. τ. Α΄. σελ. 392), και επειδή η 
Τερπνή είχε άφθονες λυγαριές την ονόµασαν Τσιαρπίστα. 
τσιαρπλίκ(ι), το· το µέρος στο οποίο έκοβαν τσάκνα και ξύλα, [τουρ. çirpi(= κλαδά-
κι, τσάκνου), δες και λεξ. Τσιαρπίστα]. 
τσιάρπσα· έχασα τα λογικά µου, νερούλιασε το µυαλό µου, φτος τσιάρπσι του µυαλό 
τ’,  αόρ. του ρ. τσιαρπίζου. 
τσιαρσί, το· αγορά, και σε επέκταση η βρύση που υπήρχε από παλιά στην αγορά 
της Τερπνής, του τσιαρσί τρέχ(ει), δε σταµατά, [τουρ. çarşı(=αγορά)]. 
τσιαρτσιάκ(ι), το· αλλ. το τσιάρκ(ι). 
τσιαρτσιάφ(ι), το· σινδόνι για πάπλωµα, δες πρµ. 373, [τουρ. çarşaf(=σινδόνι)]. 
τσιαρτσιαφώνου· ρ., τσιαρτσιάφουνα, -σα, σινδονιάζω το πάπλωµα, [τσιαρτσιάφ(ι)]. 
τσιαρ-τσιουρ· αποδίδει τον ήχο που ακούγεται, όταν τρέχ(ει) το νερό από κάποιο 
δοχείο ή βρύση, [ηχοπ.λ.]. 
τσιασίτ(ι), το· είδος, ποικιλία, κατηγορία, ε! τσιασίτ(ι) κόσµου έχ(ει), τι τσιασίτ(ι) 
άνθρουπους είσι συ; [τουρ. çeşit]. 
τσιατάλα, η· µεγάλο τσιατάλ(ι), [τσιατάλ(ι)]. 
τσιατάλ(ι), το· διχαλωτό ραβδί σε σχήµα Υ για στήριγµα, παρακλάδι, [τουρ. çatal]. 
τσιαταλουτός, -τή, -το· αυτός που έχει τσιατάλια, που τα κλαδιά του δεν κόπηκαν 
ακριβώς πάνω στον κορµό, τσιαταλουτό δικανίκ(ι), δες δ.δ. 1 στχ. 18, [τσιατάλ(ι) + 
κατ. ρ. επ. -τος]. 
τσιαταλώνου· ρ., τσιατάλουνα, -λουσα, βάζω ή στήνω ένα ή πολλά τσιατάλια. 
τσιατίζου· ρ., τσιάτιζα/-τζα, τσιάτισα/-τσα, τσιατίσ(η)κα, µέλλ. θα τσιατστώ{ τσιατσ-
τώ},  τσατίζω, νευριάζω κάποιον, δένω ένα ζώο πίσω από κάρο ή σαµάρι, για να 
ακολουθεί, µπιλιά που τσιάτσαµι = µπελάς που µας κόλλησε, [τουρ. çatişmak]. 
τσιατίµ(ι), το· σταυροδρόµι, τοπων. Τερπνής, ανέφκαν στουν Μπαγκάνου, απάνου 
στου τσιατίµ(ι), [τουρ. çatis(=σταυροδρόµι)]. 
τσιατλαντίζου· ρ., τσιατλάτζα, -τλάτσα, -τλαντίσ(η)κα/-ντίσκα,, κάνω κάποιον να 
αγανακτήσει, να σκάσει, να τσιατστεί, [τουρ. çatlamak(=ραγίζω, σκάζω, πλαντά-
ζω)]. 
τσιατµάς, ο· τσατµάς, το ξύλο πάνω στο οποίο προσαρµόζονταν σταθερά τα τιµόνια 
του κάρου· οι τσιατµάδις ήταν και ξύλα που έµπαιναν πλάγια και ανάµεσα σε κα-
τάκόρυφα ξύλα, δίνοντας σκελετούς για πλινθόκτιστους τοίχους, [τουρ. çatma]. 
τσιατ-πατ· {-ιατ-}, έτσι κι έτσι, έµαθι του µάθηµα τσιατ-πατ, **[ µσν. τσάταλα-πά-

ταλα > τουρ. çatra-patra > ελλ. τσάτρα-πάτρα, και απαλοιφή του -ρα]. 
τσιάτσιαλα· επίρρ., τσαλαπατηµένα,  τσιάτσιαλα-µάτσιαλα  =  τσαλαπατηµένα, ανα-
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κατωµένα, φύρδην-µίγδην, ξικατσίρτσι του γρούν(ι), πάει µε τ’ς χασλαµάδις κι τ’ς 
έκανι τσιάτσιαλα-µάτσιαλα, **[ πιθανώς αρχ. /τάσθαλος > µσν. -τσαλος > 
άτσαλα > τσαλά και µε αναδίπλωση του -τσα- > τσάτσαλα, δες και τσαλαπατώ]. 
τσιαφλιάκ(ι), το· λ. µε ποικίλες σηµασίες, όπως η κεντρική κρούση µιας µπίλιας µε 
γκλο, οπότε ο γκλος µένει ακίνητος, ενώ η πρώτη µπίλια εκτινάσσεται· παιχν. κα-
µωµένο από καλάµι και έµβολο για αναρρόφηση και εκτόξευση νερού, αλλ. το 
παιχν. πλιούκ(ι)· η ερωτική πράξη από την πλευρά του άνδρα, [τουρ. çav(=πέος 
αλόγου/γάιδαρου) + φλιακ]. 
τσιαφλιακώνου· ρ., τσιαφλιάκουνα, -κουσα, κάνω κάτι µε/σαν το τσιαφλιάκ(ι). 
τσιβδίζου· ρ., τσέβδιζα, -σα, ψευδίζω, τσεβδίζω, τραυλίζω, ουσ. ο τσιβδός, [αρχ. 

ψευδ�ς > µτγν. ψευδς > µσν. τσευδός]. 
τσιβί, το· ξυλόκαρφο, καβίλια, µικρή σφήνα, µτφ. κάθε τι δύσκολο στα παιχνίδια, 
στη δουλειά, στις καταστάσεις, έχου ένα τσιβί, χρουστάου όλουν τουν κόσµου, αλλ. 
τσιουβί, [τουρ. çivi(=καρφί)]. 
τσιβίκ(ι), το· τσιµπούρι, παράσιτο του δέρµατος των ζώων, που απορροφά αίµα και 
φουσκώνει, αλλ. τσιµούρ(ι), [κίµβιξ > υποκ. κιµβίκιον *> µσν. τσιβίκιν]. 
τσιβικώνου· ρ., τσιβίκουνα, -κουσα, -κώθκα, πανουγράφου, φουσκώνω το λογαρια-
σµό του χρεώστη, παραγεµίζω κάτι, όπως ένα σακί, µια σακούλα κλπ., µι τσιβί-
κουσι πάλι ου µπακάλ(η)ς, [τσιβίκ(ι)]. 
τσίβους, ο· οµαδ. παιχν. παρόµοιο µε τα µαγκακατσέλια, µε τη διαφορά ότι, αντί για 
µάδα, έριχναν τόπκα, για να ρίξουν τις κεραµίδες, στη Νιγρ. το ιννιάπιτρου, ο τσιό-
βους, δες και π., [τουρ. cıvata(=φευγάλα), από το τρέξιµο των παιδιών]. 
τσιβρές, ο· τσεβρές, είδος υφάσµατος ειδικό για κεντήµατα, [τουρ. çevre]. 
τσιβώνου· ρ., τσίβουνα, -βουσα, -βώθκα, γεµίζω, παραγεµίζω, γεµίζω κάτι πολύ, 
όπως το τσιβί γεµίζει την τρύπα, την τσίβουσα (τ’ βούζα µ’) = χόρτασα µε το παρα-
πάνω, τσιβώθκι του κουφίν(ι), [τσιβί + κ. κατ. -ώνω]. 
τσιγαρίδις, οι· ό,τι αποµένει µετά την αφαίρεση της λίγδας από τη χοιρινή αξουγκιά, 
αλλ. τα τσιγαρίδια, [τσιγαρίζου]. 
τσιγαρίζου· ρ., τσιγάρζα, -ρσα, -ρίσ(η)κα, τσιγαρίζω, [µσν. τσιγαρίζω]. 
τσιγγινές, ο· γύφτος, α ρα τσιγγινέ-µιγγινέ  = α βρε παλιόγυφτε, [τουρ. çingene]. 
τσιγκέλ(ι), το· άγκιστρο για κρέµασµα, πολλά άγκιστρα µαζί για το µάζεµα του 
κουβά ή άλλων αντικειµένων που έπεφταν στο πηγάδι, µι του τσιγκέλ(ι) τα βγάζ(ει) 
τα λόια τ’,  (πρµ. φρ. 94), [τουρ. çengel]. 
τσιγκιλάκ(ι), το· τσιγκελάκι, βελόνα µε άγγιστρο για πλέξιµο δαντέλας, [τσιγκέλι]. 
τσίγκλα, η· διπλός λεπτός πήχυς µε δόντια στις άκρες, που τέντωνε το υφαντό στον 
αργαλειό, δες τσίτα, [λατ. ungula(=νύχι ζώων) > 'ξύ+οIγγλα> ξύγγλα> τσίγκλα]. 
τσιγκλάου, -ώ· ρ., τσιγκλούσα, τσίγκλισα, τσιγκλίσ(η)κα, τσιµπώ µε κάποιο όργανο 
ένα ζώο, ενοχλώ κάποιον µε τσιµπιές ή και µε λόγια, µη τουν τσιγκλάς, θα σι βαρέ-
σ(ει), [τσίγκλα]. 
τσίγκλιαβους, -β(η), -βου· λεπτός, αδύνατος, άσαρκος, αλλ. τσέγκλιαβους, [τσίγκλα 

+ -ιαβους]. 
τσιγκούρα, η· κοκκινόχωµα, χωράφι µε κοκκινόχωµα που έχει την ιδιότητα να 
σφίγγει µετά τη βροχή και να γίνεται πολύ σκληρό, να γίνεται τούντζ(ι), [1. ** 
τουρ. çın(=πραγµατικός) + τουρ. kuru(=ξηρός, σκληρός), 2. (Π.Κ.) τουρ. çukur (= 
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σκαµµένος λάκκος, κοίλωµα), επειδή από το χώµα αυτό έκαναν χωµατοληψίες για 
να πατώνουν ή για τα κεραµικά και ανοίγονταν σε πολλά σηµεία µεγάλα κοιλώµα-
τα]. 
τσίγκους, ο· τσίγκος, ψευδάργυρος, τα τσίγκινα = τα επιψευδαργυρωµένα ή τα εµα-
γιέ σκεύη του νοικοκυριού, [ιταλ. zinco]. 
τσιγκρίζου· δες τσιουγκρίζου. 
τσιγρές, ο· το πρόσωπο, αλλ. τζιγρές, [τουρ. çehre(=πρόσωπο)]. 
-τσίθκους, -τσίθκ(η)/-τσίθκια, -τσίθκου· κατ. λ. τουρ. προέλ., που φανερώνει ιδιό-
τητα, π.χ. σουκακτσίθκους, -τσίθκ(η), -τσίθκου, [τουρ. -τσης + -ίθκους]. 
τσίκα, η· η όρθια θέση που έπαιρνε το κουκαλάκ(ι)/κότσ(ι) 1, όταν το έστριβαν στα 
παιχνίδια τους τα παιδιά, για τα ον. των πλευρών από το κότσ(ι) δες κουκαλάκ(ι)· 
παιχν. µικρών παιδιών, στο οποίο έστριβαν ένα κότσ(ι) και είχαν πρώτο στόχο να 
σταθεί όρθιο· ως παιχν. είχε διαδικασία βαθµολογίας, ανάλογη µ’ αυτήν που υπήρ-
χε στο αρχ. αστραγαλίζειν, (Χ.Λ. σ. 178)· αλλ. κουκαλάκια, στη Νιγρ. κότσ(ι) 1, 
ραµόνα, δες και π., [1. **τουρ. çıkaç(=ανυψωµένη βαθµίδα), αλλού είναι τσίκας, 
2. τουρ. çıkan(=αναρριχώµαι)]. 
τσικαντιά, τα· {-ντχιά}, φέτες από κακής ποιότητας καπνό, που έµπαιναν στην 
άκρη του δέµατος από την πλευρά που είναι το τσιούλι, **[ τουρ. çıkıntı(=προσθή-
κη στο περιθώριο)]. 
τσικί, το· κανταριά, η κάθε καταγραφή από το ζύγισµα του καπνού, όσα ζυγίσµατα 
γίνονταν τόσα τσικιά γράφονταν, [τουρ. çeki(=ζύγι, µονάδα για µέτρηση βάρους, 
περίπου 250Kg για το ζύγιασµα καυσόξυλων ή (Π.Κ.) 300gr για το ζύγιασµα 
µεταξιού]. 
τσικιντάνκους, -κ(η), -κου· χαρακτηρισµός άνδρα που είναι λεπτοφτιαγµένος και 
όλο κουνήµατα, **[çıkı ş (= αναχωρώ, αναπηδώ + ντάνκους, σε ελ. µετ. αυτός  που 
φαίνεται σαν να ξεκινά για να χορέψει]. 
τσικίτ κιφαλής, ο· κεφαλάς, αγύριστο κεφάλι, ξεροκέφαλος, αυτός που δεν παίρνει 
από λόγια, δες καπράµ κιφαλής, [τουρ. çıkıt(=τρύπα) + κιφάλ(ι), αυτός που έχει 
τρύπιο κεφάλι, που είναι χωρίς µυαλό)]. 
τσικίτσ(ι), το· ειδικό σφυρί για το ακόνισµα της κουσάς, τα  τσικίτσια = το σφυρί µε 
το αµόνι µαζί, [1. **αρχ. τύκος(=εργαλείο για κατεργασία λίθων), µε τ > τσ,  δες 
τσιουκάν(ι). 2. τουρ. çekiç (=σφυρί)]. 
τσικµές, ο· µαχαίρι που δίπλωνε, όπως το τσικούδ(ι) και άλλα, είχε όµως τη χειρο-
λαβή του φτιαγµένη από κέρατο κατσίκας, (Νιγρ.), το πριγιουνούδ(ι), (προσφ.), 
[τουρ. çekme(=τράβηγµα, συρ-ταρωτός, από το δίπλωµά του].  
τσικµιντάνους, ο· επιδειξίας, φιγουρατζής, (Νιγρ.), **[ συµφ. των λ. τουρ. çıkma 

(=έτοιµος για έξω) + -dan, (οι κατ. dan/-den/-tan/-ten ως δεύτερα συνθ. δηµιουρ-
γούν λ. ισότιµες µε αντωνυµίες), σε ελ. µετ. αυτός που είναι έτοιµος για έξοδο]. 
τσίκνα, η· το αποτέλεσµα του τσικνώνου, µτφ. δύστροπη, οργισµένη γυναίκα, [ίσως 
αρχ. κνίσσα > µτγν. τσίκνα]. 
τσικνίλα, η· η µυρωδιά της τσίκνας. 
τσικνώνου· ρ., τσίκνουνα, -νουσα, -νώθκα, τσικνώνω, τσικνίζω, καίω κάτι, όπως 
µαλλί  και αναδίδεται η µυρωδιά της τσίκνας, τσικνώθκαν τα φρύδια µ’,  τσίκνουσι 
του φαΐ, χρησ. και µτφ. όπως το καίου, π.χ. τσίκνουσι του φτιρό τ’ς = έγινε  καπνός, 
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έφυγε, πήρε δρόµο, (πρµ.φρ. 187)· δες και πρµ. φρ. 186, [τσίκνα]. 
-τσ(ι)κός, -τσ(ι)κιά, -τσ(ι)κό· κατ. επιθ. που προέρχονται από ουσιαστικά, π.χ. αγω-
νία > αγουντσ(ι)κός. 
τσικούδ(ι), το· µικρό µαχαίρι που διπλώνει, αλλ. σκλιβουµάχιρου, δες κλειδουµάχι-
ρου, κουλουκουτρώντς, τσικµές, [µσν. τσακίον]. 
τσικουλατένιους, -νια, -νιου· σοκολατένιος, µτφ. καλοµαθηµένος, αδύνατος, άσαρ-
κος, [τσικουλάτου]. 
τσικουλάτου, το· σοκολάτα, αλλ. η τσικουλάτα, [ισπ. chocolate > σοκολάτα]. 
τσ(ι)κούρα, η· τσεκούρι, πέλεκυς, αλλ. το τσ(ι)κούρ(ι), υποκ. το τσ(ι)κουρούδ(ι),  

[λατ. securis > µσν. τσεκούριον]. 
-τσ(ι)κους, -τσ(ι)κ(η), -τσ(ι)κου· -τσικος, κατ. παραγωγική, που δίνει στο α΄συνθ. 
τη σηµ. του µικρότερου, π.χ. ’’ µικρού-τσ(ι)κους, τρανού-τσ(ι)κους’’ . 
τσικούτια, τα· φ. µε φύλλα στρόγγυλα σαν βελόνες, κ. βούρλα, που αναπτύσσονται 
σε υγρά µέρη ή δίπλα σε στάσιµα νερά, γι αυτό παλιότερα υπήρχαν άφθονα στο 
µιρά και στη βάλτα, Scripus lacustris, ** [τουρ. çıkıt(=πηγή)]. 
τσικρίκ(ι), το· εργαλείο για κλώσιµο µαλλιού/νήµατος· στο κλώσιµο ένας τροχός 
µετέδιδε πολλαπλασιαστικά την περιστροφική κίνησή του στο αδράχτ(ι), µέσα 
από ένα νήµα-ιµάντα, δες ρουδάν(ι)· ο τροχός παλιότερα ήταν ένας απλός συµπα-
γής ξύλινος δίσκος µε ένα αυλάκι στην περιφέρεια, που υποδέχονταν τη χορδή για 
την µετάδοση της κίνησης, αργότερα τον αποτελούσαν δυο µεταλλικά στεφάνια 
κατάλληλα στερεωµένα πάνω σε ξύλινη κατασκευή και η χορδή ακουµπούσε πά-
νω στα σκοινιά που ένωναν τα στεφάνια· ήταν και παιχν. µικρών κοριτσιών µε πη-
δήµατα πάνω από εµπόδιο το οποίο δηµιουργούσαν  οι πατούσες και οι ανοιγµένες 
πιθαµές δυο κοριτσιών, αλλ. η πθαµή, οι πθαµές, δες και π.,  [τουρ. çıkrık (=τρο-
χός που γυρίζει)]. 
τσίλα, η· διάρροια, κόψιµο, τουν έπιασι τσίλα, [αρχ. τιλάω > µσν. τσιλ$]. 
τσιλαρίκα, το· νερουλό κόπρανο ανθρώπου, δες δ.δ. 3. α΄, [τσίλα]. 
τσιλέγκου, το· πρόβατο ή βόδι µε σπασµένο το ένα κέρατο, [τουρ. çile(=δοκιµα-
σία) + -κου, από το γεγονός ότι το σπάσιµο του κέρατου ήταν δοκιµασία]. 
τσιλές, ο· το νήµα ή το µαλλί όπως τυλιγόταν στο τλιγάδ(ι), υποκ. το τσιλιούδ(ι), 

[τουρ. çile(=φιόγκος)]. 
τσιλιάρς 1, -ρου, -ρκου· αυτός που έχει συνέχεια τσίλα. 
τσιλιάρς 2, ο· ο κήρυκας, ο ντελάλης, ο ντιλάλ(η)ς· κι τουν τσιλιάρη έβαζι κι τουν 
τσιλιάρη βάζει, (Ν.Π.γ΄ τρ. 403.0), [τουρ. çilemek(=τραγουδώ µε δυνατή φωνή)]. 
τσιλιβήθρας, ο· το αδύνατο παιδί, [τουρ. cılız(=ισχνός)]. 
τσιλικάκια, τα· παιχν. µε τσιλίκ(ι) και  τσ(ι)ουµάκ(ι),  στο οποίο γινόταν  συναγωνι-
σµός ποιος θα χτυπούσε περισσότερες φορές το τσιλίκ(ι) χωρίς να πέσει κάτω, ενώ 
σε άλλη παραλλαγή του είχε και χτυπήµατα µε τα οποία αποµάκρυναν το τσιλίκ(ι)· 
η δεύτερη παραλλαγή, που παρόµοιά της στη Νιγρ. ήταν το τζίµ(ι), είχε ως ποινή 
για τους χαµένους την καβάλα, δες και π., [τσιλίκ(ι)]. 
τσιλίκ(ι) 1, το· κοµµάτι ξύλου στο µέγεθος της πιθαµής, κοµµένο λοξά στις άκρες, 
που είναι απαραίτητο στα παιχνίδια τσιλίκ(ι)-τσιουµάκ(ι), τσιλικάκια κλπ., δες και 
π., [αρχ. ξύλον > ξυλίκι (Θεσσαλία και αλλού) **> τσιλίκ(ι), δες και τουρ. çelik]. 
τσιλίκ(ι), 2, το· ανθεκτικό υλικό, µτφ. γεροφτιαγµένος άνθρωπος, [λατ. silex > γεν. 
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silicis, (Κ.Σ.)]. 
τσιλίκ(ι)-τσιουµάκ(ι)· παιχν. γνωστό µε το κ. όνοµα τσιλίκι, στη Νιγρ. λεγόταν και 
τρύπα, παρόµοιο παιχν. στην Τερπνή ήταν το τόπ(ι), [τσιλίκ(ι) + τσιουµάκ(ι)]. 
τσιλιούδ(ι), το· µικρός τσιλές. 
τσιµούρ(ι), το· τσιµπούρι, αλλ. τσιβίκ(ι), [αρχ. κίµµυρος > κιµµύριον > µσν. τσι-

µπούριν]. 
τσίµπα, η· κάτι απειροελάχιστο, (Νιγρ.), δες τσιουµπούδα. 
τσιµπέρ(ι), το· τσεµπέρι, καθηµερινό κεφαλοµάντιλο, το σιαµούδ(ι) που φορούσαν 
οι φουστανούσις, δες διαφορά µε σιαµί και κριπάκ(ι), [τουρ. çember]. 
τσίµπλα, η· η κ. σηµ., πληθ. οι τσίµπλις = τα µάτια που αφήνουν στο κλάδεµα του 
αµπελιού, σ’ µία τ’ βέργα αφήνουν δυο τσίµπλις, δες καβαλάρ(η)ς, µάτ(ι), τσιούµ-
πλα, [αρχ. σιπλ� > τσιµπλιάζω > µσν. τσίµπλα]. 
τσιµπλιάρς, -ρου, -ρκου· δες τσιουµπλιάρς, [τσίµπλα + -άρς]. 
τσιµπούδα, η· στη Νιγρίτα η τσιουµπούδα. 
τσιµπούσ(ι), το· φαγοπότι, γλέντι, [ίσως αρχ. συµπόσιον > τουρ. cümbüs]. 
τσιµπράγκαλα, τα· µικροαντικείµενα του νοικοκυριού, **[ τουρ. çip(=µικρό) + 
τουρ. pranga(=φρένα), σε ελ. µετ. µικροεµπόδια]. 
τσίνα, η· γυναίκα δύστροπη, ουργισµένη, δες πρµ. φρ. 17, υποκ. η τσινούδα, [αρχ. 

τινάσσω > ... > µσν. τσιν$]. 
τσινέκ(ι), το· γνάθος, πηγούνι, υποκ. το τσινικούδ(ι)· το υποκ. χρησ. µτφ. όπως στην 
κ. το στόµα, έχ(ει) τσινικούδ(ι) φτος ... = έχει ένα στόµα αυτός που δεν σταµατά, 
που γκρινιάζει συνέχεια, που αντιµιλά, κλπ., δες τσινές, [τουρ. çenek(=σαγόνι)]. 
τσινές, ο· το τσινέκ(ι), η λ. χρησ. µτφ., µε τη σηµ. της ιδιότητας αυτού που που µε 
την παραµικρή αιτία λέει πολλά, που αντιµιλά εύκολα, που κατηγορεί ασταµάτη-
τα, όπως η λ. τσινικούδ(ι) ή στην κ. η λ. στόµα, έχ(ει) έναν τσινέ αυτός, να σι φλά-
ξ(ει) Θιός, δες τσινέκ(ι), ** [τσινέκ(ι)]. 
τσινούδ(ι), το· δύστροπο κορίτσι, υποκ. της λ. τσίνα. 
τσιντσιλουφίτς, ο· παιχνίδι δυο οµάδων για την ανεύρεση µιας µικρής κεραµίδας 
που έδινε στους τυχερούς τη χαρά της καβάλας, αλλ. ο τζιντζιλουφίτς, [από τη χω-
ρίς νόηµα λ. τσιντσιλουφίτς, που φώναζαν τα παιδιά όταν εύρισκαν την κεραµίδα]. 
τσιντσιόν(ι), το· είδος πουλιού, σπίνος, τσόνι, Fringila coelebs, αλλ. διαβουλούδ(ι), 
κοκκινουλαίµς, **[ ηχοπ. λ.]. 
τσιντσ(ι)φιά, η· στη Νιγρ. η µουσχουτιά, οι καρποί της τα τσίντσ(ι)φα, [τουρ. cins 

(=γεννώ) + τουρ. cife(=αηδής)]. 
τσίντσ(ι)φους, ο· πίεση µε το δάχτυλο στον κώλο, (Νιγρ.), τσίντσ(ι)φους κι καµπά-
ρ(ι), [τσίντσ(ι)φα]. 
τσιόβους, ο· παιχν. για µικρά παιδιά που ήταν συναγωνισµός ευστοχίας στο ρίξιµο 
µιας µάδας, στη Νιγρ. και ο τσίβους, [τσίβους]. 
τσιόκους· το τσιουκάν(ι), φέρι τουν τσιόκου να κουπανίσουµι του γνι· όρθιος, τσιό-
κους στου πουδάρ(ι) = όρθιος στο πόδι, **[ τσιουκάν(ι)]. 
τσιόκσα· ρ., γνωστό µόνο στον αόρ. αδυνάτισα, κατέρρευσα, η υγεία µου χειροτέ-
ρεψε, **[ συµφ. των λ. τουρ. çok(=πολύ) + τσάκσα]. 
τσιόκσεϊ· χρησ. ως επίρρ., πολύ πράγµα, πολύ περίεργο, [τουρ. çok (=πολύ) + τουρ. 
şey(=πράγµα)]. 
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τσιόµπανους, ο· τσοµπάνης, βοσκός, [µεγεθ. της λ. τσιουµπάν(η)ς]. 
τσιόνα, η· η γυναίκα που λέει πολλά, που τσιανίζ(ει) συνέχεια, [τσίνα]. 
τσιοκς, ο· αυτός που τσιόκσι, που η υγεία του χειροτέρεψε, αυτός που κιούτιψι/ 
κιότιψι, [τσιόκσα]. 

τσιόπ(ι), το· {-ιό-}, κλήρωση, στα παιχνίδια και αλλού, µε το τράβηγµα ενός από 
πολλά µικρά και άνισα κοµµάτια άχυρου ή κλωναράκια σκούπας, τράβηξαν τσιό-
π(ι) για τα χουράφια, [τουρ. çop(=άχυρο, σκουπίδι από µικρό κοµµάτι φυτού)]. 
τσιόρτσιοπ(ι), το· {-ιό,-ιο-}, η συγγνώµη στα παιχνίδια µε τις µπίλιες, που λεγόταν 
όταν ένα παιδί ήθελε να διευκολυνθεί, να ακυρώσει µια προσπάθειά του ή και να 
καθαρίσει την περιοχή του παιχνιδιού του από εµπόδια, τσιόρτσιοπ(ι) να πά(ει) 
άµα βαρέσ(ει) = αν χτυπήσει η µπίλια µου κάπου τότε να ξαναρίξω, **[ τουρ. çer-
çöp(=εξαπατώ, αψιµαχία, σκουπίδια)]. 
τσιότρα, η· το ντουλάπ(ι) του καφέ, (Νιγρ.), [αρχ. κοτύλη > ιταλ. ciotola > ρουµ. 

ciutura > τουρ. çotra]. 
τσιουβάλ(ι), το · τσουβάλι, [τουρ. çuval > µσν. τσούβαλος]. 
τσιουβαλιάζου· ρ., τσιουβάλιαζα, -σα, -σ(η)κα, συσκευάζω σε τσιουβάλια. 
τσιουβαλουδρουµία, η· το γνωστό παιχν.-αγώνισµα της τσουβαλοδροµίας, [τσιου-
βάλ(ι) + δρόµους]. 
τσιουβί, το· το τσιβί. 
τσιου γιαζίκ· αλλ. το τιου γιαζίκ. 
τσιούγκα, η· το πρήξιµο στο κεφάλι από χτύπηµα, µεµονωµένος λόφος σε επίπεδη 
επιφάνεια, **[ τσιουγκρίζου]. 
τσιουγκάρ(ι), το· κορυφή λόφου, [τσιούγκα + -άρ(ι)]. 
τσιουγκρίζου· ρ., τσιούγκριζα, -σα, -σκα, τσουγκρίζω, κτυπώ το πασχαλιάτικο αβγό 
µε άλλο µετά την Ανάσταση, κτυπώ το ποτήρι µου µε κάποιου άλλου για ευχές, 
διαταρράσσω τις σχέσεις µου µε κάποιον, τα τσιούγκρισις πάλι µι του Γιώργη, αλλ. 
τσιγκρίζου, [αρχ. συγκρούω > συγκρ$ > συγκρίζω > τσουγκρίζω]. 
τσιουγλάν(ι), το· τσογλάνι, αλήτης, παλιόπαιδο, [τουρ. iç oglan > τουρ. çoglan]. 
τσιούγξ(ι)· φωνή για το σταµάτηµα του γάιδαρου, αλλ. ούγξ(ι). 
τσιουκάλ(ι), το· πήλινο δοχείο σε σχήµα βυτίνας, όχι χύτρας, και µέγεθος µικρότε-
ρο από τη βυτνούδα, υποκ. το τσιουκαλούδ(ι), [ιταλ. zucca > µσν. τσουκάλιν]. 
τσιουκανάου· ρ., παρ. τσιουκανούσα, για λοιπά δες τσιουκανίζου. 
τσιουκάν(ι), το· τσουκάνι, σφυρί για ακόνισµα µεγάλων κοπτικών εργαλείων, όπως 
γνι, κουσσά, σκαλτστήρ(ι) κλπ., [αρχ. τυκάνη(=κόπανος, ξύλινο σφυρί), µε τ > τσ 
και υ > ου]. 
τσιουκανίζου· ρ., τσιουκάνζα /-ντζα, -νσα /-ντσα, -νίσ(η)κα,  ακονίζω  χτυπώντας  µε 
το τσιουκάν(ι), µτφ. χτυπώ κάποιον, τσιουκάντσαµι ένα λαγό, [τσιουκάν(ι)]. 
τσιουκαντάρ(η)ς, ο· καβγατζής, φιλόνικος, [τουρ. çuhadar(=υπάλληλος του Σουλ-
τάνου)]. 
τσιουκάντζµα, το· η ενέργεια των ρ. τσιουκανίζου, τσιουκανάου. 
τσιουκλούκ(ι), το· πλήθος από µικροαντικείµενα ή από ανθρώπους, [τουρ. çokluk 

(=πλήθος, όχλος)]. 
τσιουλάκς, ο· ο µονόχειρας, ο κουλός, [τουρ. çolak]. 
τσιούλας, ο· χρησ. µόνο στη φρ. τσιούλας κι µατσιούλας, ήταν κει τσιούλας κι µα-
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τσιούλας = ήταν κει όποιος νάναι, κάθε κακοντυµένος και νηστικός χωρίς επιλο-
γή, **[ τσιούλ(ι), σε ελ. µετ. κακοντυµένος, όπως ο ντυµένος µε τσιούλια]. 
τσιούλ(ι), το· στρωσίδι για το πάτωµα φτιαγµένο από γιδότριχα, ύφασµα συνήθως 
κανάβινο (από τσουβάλια) µε το οποίο δένουν τα δέµατα του καπνού, [τουρ. çul 
(=κακοφτιαγµένο ύφασµα) > µσν. τσούλιν]. 
τσιουλιάζου· ρ., τσιούλιαζα, -σα, ντύνω µε τσιούλ(ι) ένα ζώο, για να µη κρυώνει τον 
χειµώνα· βάζω το τσιούλ(ι) σε ένα δέµα καπνού, [τσιούλ(ι) + -ιάζου]. 
τσιουλτάρ(ι), το· ένα κοµµάτι πανί, µε το οποίο σκέπαζαν τη βελόνα του καπνού 
στο µπούρλιασµα, για να µη λερώνονται από την πικράδα, [τουρ. çultar(=επικά-
λυµµα στο σαµάρι)]. 
τσιουµ· νηπ. λ. για το τσίµπηµα, δες δ,δ. 3. α΄, [τσιουµπάου]. 
τσιουµάκ(ι), το· κοντό ραβδί για παιχνίδια ή και για άλλες χρήσεις, [τουρ. çomak]. 
τσιουµακιά, η· χτύπηµα µε τσιουµάκ(ι). 
τσιουµπάν(η)ς, ο· τσοµπάνης, πληθ. οι τσιουµπανοί, οι τσιουµπαναροί, υποκ. το 
τσιουµπανούδ(ι), µεγεθ. ο τσιόµπανους, αλλ. ο τσιουµπάντς, δες αίν. 4, [τουρ. ço-
ban]. 
τσιουµπανίτκους, -κ(η), -κου· ποιµενικός, τσιουµπανίτκου σκλι, [τσιουµπάν(η)ς]. 
τσιουµπανόσκλου, το· τσοµπανόσκυλο, [τσιουµπάν(η)ς + σκλι]. 
τσιουµπανού, η· γυναίκα κτηνοτρόφου, γυναίκα βοσκός, πληθ. οι τσιουµπανούσις, 

[τσιουµπάν(η)ς]. 
τσιουµπάου, -ώ· ρ., τσιουµπούσα, τσιούµπσα, τσιουµπήθκα, τσιµπώ µε τα χέρια, όχι 
µε µυτερό εργαλείο, δες πρµ. 17, [αρχ. "µπ2ς (=σκνίπα) > "µπίζω > µσν. τσιµπ$]. 
τσιουµπίδ(ι), το· τσιµπίδα, µασιά, πυράγρα, δες πρµ. 16, ξύλο της στέγης, που 
τοποθετείται κάθετα στις µαχιές, [τσιουµπάου]. 
τσιούµπλα, η· η τσίµπλα, αλλά µόνο µε την κ. σηµασία της, [τσίµπλα]. 
τσιουµπλιάρς, -ρου, -ρκου· αυτός που έχει διαρκώς τσιούµπλις, [τσιούµπλα]. 
τσιούµπµα, το· {τσιούµ-πµα}, τσίµπηµα, [τσιουµπάου]. 
τσιουµπούδα, η· ποσότητα όση µπορεί να πιάσει κανείς  τσιουµπώντας µε το δείκτη 
και τον αντίχειρα, µτφ. γενικά ελάχιστα µικρή ποσότητα, σ(ι) αγαπώ µια τσιουµ-
πούδα, [τσιουµπάου]. 
τσιουµπούκ(ι), το· τσιµπούκι, δες πρµ. 10, [τουρ. çubuk]. 
τσιουµπουλόι, το· µάζεµα των σταφυλιών που έµειναν στα κλήµατα µετά τον 
τρύγο, αλλ. το τσουµπουρλόι, στη Νιγρ. το τσαµπουρλόι, [τσιουµπάου + -λόι]. 
τσιουµπτιά, η· {τσιουµ-πτιά}, τσιµπιά, τσίµπηµα, αλλ. η τσιουµτιά, [τσιουµπάου]. 
τσιουµ τσιουµ του λιφτό· 1. παιχν. για µικρά παιδιά, για την άσκηση της προσοχής 
τους, µε την αντιστοίχιση κάθε συλλαβής από το οµώνυµο τραγούδι στα δάχτυλα 
ενός παιδιού, στη Νιγρ. τσιµ τσιµ το ’να του, δες δηµ. τρ. 16 γ΄. 1 και π., 2. λάχνι-
σµα για κλήρωση σε οµαδικά παιχνίδια. 
τσιούντα, τα· ρεζιλέµατα γενικά, στη Νιγρ. και τζιούντα, δες και νάµνια, **[ αρχ. 
ουσ. κοντς (=κοντάρι) > τουρ. cunda(=τέλος του ιστού, κορυφή), από το γεγονός 
ότι βγαίνουν στην επιφάνεια και δεν κρύβονται όσα γίνονται]. 
τσιουπ· επίρρ., αµέσως, κει που έτρουαµι, τσιουπ µας κουµπαριάσ(η)καν, [τουρ. cup 

(=αµέσως)]. 
τσιούπα, η· η προβατίνα µε πολύ κοντά αυτιά, αλλ. η τσίπου, [αλβ. tsupa (= κορίτσι, 
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νέα κοπέλα), µε τη σηµ. του µικρού, δες και τσιούπρα(< αλβ. tšuprë)]. 
τσιούπ(ι), το· 1. το ψίκ(ι) του γάµου, στου σαµπαΐ µαζεύουνταν όλου του τσιούπ(ι), 

2. όρος για το παµπόρ(ι), του παµπόρ(ι) έκανι τσιούπ(ι) = πήγε πιο ψηλά από όλα, 
κυριολεκτικά το παµπόρ(ι) έκανε ξυλάκ(ι), δηλαδή απλώθηκε όλο του κνάπ(ι) µέ-
χρι το ξύλο του ντουρά, [τουρ. çöp(= σαβούρα, ξυλάκι)]. 
τσιουπλάκ(η)ς, ο· φαλακρός, φτωχός, ενδεής, άφραγκος, [τουρ. çiplak(=γυµνός)]. 
τσιούπρα, η· τσούπρα, χαϊδ. το µικρό κορίτσι, [αλβ. tšuprë]. 
τσιουπρουβύζου, η· η προβατίνα µε µικρές ρώγες, [τσιούπρα/τσιούπα + βυζί(δες 
βζι)]. 
τσιουράκ(ι), το· σκουλαρίκι, θηλή που κρέµεται στο λαιµό ορισµένων κατσικιών, 
τσιουράκια ήταν και οι χάρτινες φούντες που κρεµούσαν στα παµπόρια για ισορ-
ροπία ή για διακόσµηση, αλλ. το τσουράκ(ι), [τουρ. çurak(=σκουλαρίκι)]. 
τσιουράπ(ι), το· τσουράπι, κοντή µάλλινη κάλτσα, [τουρ. çorap]. 
τσιουράπου, η· η κακοντυµένη γυναίκα, [τσιουράπ(ι)]. 
τσιουρµπάς, ο· τσορµπάς, ζουµερό φαγητό, σούπα, δες δ.δ. 3. β΄, [τουρ. çorba (= 
σούπα)]. 
τσιουρµπατζής, ο· πλούσιος, αυτός που είχε πολλά χωράφια, δες δ.δ. 3. β΄. [τσιουρ-
µπάς + -τζής]. 
τσιούρνα, η· σωλήνα από την οποία ρέει νερό, υποκ. η τσιουρνούδα, (Τερπ.), δες 
και το τσιουρνούδ(ι), (Νιγρ.), [τσιαρ-τσιουρ]. 
τσιουρνούδ(ι), το· µικρή τσιούρνα, ειδικότερα η λεπτή σωλήνα σε σχήµα γωνίας 
που προσαρµοζόταν στο ποτιστήρι για το πότισµα των φυτών του καπνού στην 
καπνοφυτεία, αλλ. η τσιουρνιούδα, το πουτσνιάρ(ι), (Νιγρ.), [τσιούρνα + -ούδ(ι)]. 

-τσιους· αλλ. η κατ. -τζιους, δες κ(ι΄)ρτζιους/κ(ι΄)ρτσιους. 
τσιούσκα, η· µικρή στρόγγυλη καυτερή πιπεριά, [τουρ. cuş(=ερεθιστικός) + -κα, σλ. 
čuška (=πιπεριά)]. 
τσιουσµές, ο· βρύση, (προσφ.), [τουρ. çeşme(=βρύση)]. 
τσιούστρα, η· είδος µυρµηγκιού που ζει πάνω στα δέντρα και τσιµπά ενοχλητικά, 
µτφ. η κακόγλωσση γυναίκα, αυτή που ενοχλεί µε τη συµπεριφορά της γενικά, 
**[ τουρ. cuş(ερεθιστικός) + κ. κατ. -τρα]. 
τσιουτσέκ(ι), το· 1. παιδί, δες τσιτσέκ(ι). 2. πέος, [τσιτσέκ(ι)]. 
τσιουτσιούλα, η· το γέµισµα πάνω από τα χείλη του κοφινιού, κουφίνια µι τσιου-
τσιούλις· στη Νιγρ. παιχν. µικρών παιδιών, στο οποίο έβαζαν ένα κουµπί πάνω σε 
µικρό σωρό από υγρό χώµα και στη συνέχεια αφαιρούσαν το χώµα, προσπαθώ-
ντας να µην πέφτει το κουµπί· δες κουµούλα, [1. **λατ. cucula, 2. βαλκ. λ., αρωµ. 
čǐučǐúlă, βουλ. čučul]. 
τσιουτσιουλιάνους, ο· τσουτσουλιάνος,  πουλί  µε λοφίο στο κεφάλι,  κ. κατσουλια-
νός, κατσουλιέρης, Κορυδαλλός ο λοφιοφόρος, [τσιουτσιούλα]. 
τσιουτσιουλώνου· ρ., τσιουτσιούλουνα, -λουσα, κάνω τσιουτσιούλα, στα ούτσια δεν 
τσιουτσιουλώνουµι τα κουφίνια, [τσιουτσιούλα]. 
τσιουτσιουλίγκα, η· µεγάλη  τσιουτσιούλα. 
τσιούφνα, η· άηχος πορδή, αλλ. πούφνα, δες και τζούφνα, **[ τουρ. cife(=αηδιαστι-
κός)]. 
τσιουφνιάρς, -ρου, -ρκου· αυτός που κάνει τσιούφνις, µτφ. ο αδύνατος, ο άσαρκος, 
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πληθ. τσιουφνιαροί/τσιουφνιάρδις, τσιουφνιαρούσις, [τσιούφνα]. 
τσιουφνίζου· ρ., τσιούφνιζα, -σα, κλάνω κρυφά χωρίς να ακούγεται, κάνω τσιούφνις, 
αλλ. πουφνίζου, τζουφνίζου, [τσιούφνα]. 
τσιόφλ(ι), το· τσόφλι, κυρίως το τσόφλι του αβγού, [δες τσέφλ(ι)]. 
τσιπιριάκους, ο· µονάδα µήκους, η µέγιστη απόσταση ανάµεσα στα άκρα του αντί-
χειρα και του δείκτη, η µικρή πιθαµή, κ. φουρκί. Είναι κατάλοιπο του αρχαίου 
ελληνικού µετρικού συστήµατος, που διασώθηκε ως πρόχειρη µονάδα µήκους, 
κυρίως στα παιχνίδια (αρχ. λιχάς, Κ.Σ.). Άλλες  µονάδες που διασώθηκαν είναι η 
ουργιά, η πήχ(η), η πθαµή και το δάχλου, **[ τουρ. çip(=λίγος)/ + irak(=µακράν), 
σε ελ. µετ. λίγο µακρύς]. 
τσιπκέν(ι), το· είδος ζακέτας µε µανίκια που µπορούσαν να ανοίγουν από την εσω-
τερική πλευρά και να αφήνουν ελεύθερα τα χέρια, αλλ. τσιπχέν(ι), [τουρ. çepken]. 
τσίπου, η· αλλ. η τσιούπα, [τουρ. çip(=λίγος), δες τσιπιριάκους]. 
τσιπουκάρδου, το· µικρό καρύδι µε λεπτή φλούδα, αυτό που δε χωρίζεται η ψύχα 
του, µτφ. το αδύναµο, το άσαρκο παιδί, [µσν. τσίπα + καρύδι(< αρχ. κάρυον)]. 
τσίπρα, τα· τσίπουρα, υπόλειµµα των σταφυλιών µε τσάµπρα και κρασί, µετά την 
παραλαβή του κρασιού, που αποτελεί πρώτη ύλη για την παραγωγή του τσίπρου. 
τσιπριάρς, -ρου, -ρκου· αυτός που έχει τσέπρις, [τσέπρις]. 
τσίπρου, το· τσίπουρο, η φλούδα από τη ρόγα του σταφυλιού, το απόσταγµα από τα 
τσίπρα, [µσν. τσίπουρον]. 
τσιπρόχουµα, το· χώµα που προκύπτει όταν σαπίζουν µε τον καιρό τα τσίπρα· το 
χρησιµοποιούσαν παλιότερα για λίπανση στα λουλούδια, [τσίπρου + αρχ.  χ$µα]. 
τσιπτσικούδ(ι), το· είδος µικρού κίτρινου πουλιού, **[ τουρ. cip(=λίγος, µικρός) + 
τουρ. -cik(=δίνει τη σηµ. του πολύ αγαπητού, του µικρού)]. 
τσιρ· δες τσιρ-τσιρ. 
τσίρζµα, το· τσίριγµα, τσιρίδα, διαπεραστική κραυγή, [τσιρίζου]. 
τσιρίζου· ρ., τσίρζα, τσίριξα, τσιρίζω, [αρχ. συρίζω > τσυρίζω]. 
τσιρί µπιρί· επίρρ., άσκοπα, χωρίς αιτία, τζιάµπα κι βιρισέ, [τσιρ + τουρ. bir(=µε τέ-
τοιον τρόπο)]. 
τσίρκα, η· αλλ. το τσιρόν(ι), **[ τσίρους + -κα]. 
τσιρκέζ(ι)κους, -κ(η), -κου· αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στους τσιρκιζάδις, 
τσιρκέζ(ι)κα = γειτονιά όπου µένουν οι τσιρκιζάδις, [τσιρκέζους]. 
τσιρκέζους, -ζα· τσερκέζος, πληθ. τσιρκιζάδις/-κέζδις, [τουρ. çerkez (=κιρκάσιος)]. 
τσίρλα, η· διάρροια, υδαρές αποπάτηµα, [αρχ. τιλάω > µσν. τσιλ$ > τσιρλώ, µε 
ανάπτυξη του ρ]. 
τσίρλιαβους, -β(η), -βου· αδύνατος, άσαρκος, εξασθενισµένος, δες και τζίρλιαβους. 
τσιρλιακός, ο· έντονη τσίρλα, µ’ έπιασι τσιρλιακός, αλλ. ο τσιαρλιακός, ο τσαρλια-
κός, [τσίρλα]. 
τσιρόν(ι), το· µικρό ψάρι του γλυκού νερού, µικρότερο από σαρδέλα, υποκ. το τσι-
ρουνούδ(ι), κ. τσίρκα, τα τσιρόνια στου φούρνου, µι σκόρδου κι ξίδ(ι), είνι καλός 
µιζές για ρακί· στην κ. γλώσσα τσιρόν(ι) είναι το ψάρι Rutilus rutilus, που στην 
Τερπνή και στη Νιγρίτα λέγεται παπαδούδα, [τσίρους > τσιρόν(ι), όπως γλάρος > 
γλαρόνι]. 
τσιρουκουπάου, -ώ· ρ., τσιρουκουπούσα, -κόπσα, τσιρίζω  δυνατά, [τσιρίζου + -κου-
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πάου]. 
τσιρουµαχάου, -ώ· ρ., -µαχούσα, -µάχσα, τσιρίζω δυνατά, [τσιρίζου + -µαχάου]. 
τσιρουνάδις, οι· περιπ. οι Σαρπουβνοί, επειδή προτιµούσαν για ψάρια τα τσιρόνια, 
αντί τα γριβάδια ή τα αχέλια, που προτιµούσαν οι Νιγριτινοί, [τσιρόν(ι)]. 
τσιρουπούλ(ι), το· µικρό πουλί, [τσίρους + πουλί(δες πλι)]. 
τσίρους, ο· αδύνατος, άσαρκος, [ίσως αρχ. κηρ2ς > µσν. τσίρος(=λιπόσαρκος)]. 
τσιρούτκους, -τκ(η), -τκου· ο τσιρούτς, τσιρούτκου ήταν του έρµου του κνάπ(ι) κι 
κόπκι, δες πρµ. 166, [τσίρους + -τκους]. 
τσιρουτός, -τιά{- ιά}, -τό· αυτός που τσιρών(ει), τσιρουτιά βέργα, [τσιρώνου]. 
τσιρούτς, -τσα· λεπτός, αδύνατος, [1. **τσίρους + -τς, 2. (Π.Κ.) τουρ. çürük(=αδύ-
νατος, καχεκτικός, σάπιος, χαλασµένος)]. 
τσιρούτσα· αδυνάτισα, µόνο τύποι µε σηµ. αόρ. είναι γνωστοί, τσιρούτσι του κνάπ(ι) 
κι κόπκι, [τσιρούτς]. 
τσιρτσιβές, ο· η κάσα της πόρτας ή του παράθυρου, [τουρ. çerçeve]. 
τσιρ-τσιρ· αποδίδει τον ήχο του λαδιού στο τηγάνισµα και τις φωνές από τα µικρά 
πουλιά, τα τσιροπούλια, δες πρµ. 374, [ηχοπ. λ.]. 
τσιρτσιρίζου· ρ., τσιρτσίρζα, -ρσα, τσιτσιρίζω, παράγω ήχο όπως όταν καίγεται το 
κρέας στο λάδι ή όπως το καντήλι όταν τελειώνει το λάδι του· όταν σώνιτι του 
λάδ(ι) του καντήλ(ι) τσιρτσιρίζ(ει), [τσιρ-τσιρ]. 
τσιρώνου· ρ., τσίρουνα, -ρουσα, -ρώθκα, χτυπώ κάποιον µε λεπτή βέργα ή µε καµ-
τσίκ(ι) παράγοντας χαρακτηριστικό ήχο, ουσ. το τσίρουµα, [αρχ. συρίζω > τσυρί-
ζω ** > τσιρ(ίζω) + -ώνω]. 
τσίσ(ι), το· λ. της νηπ. διαλέκτου για το κατούρηµα, το ούρο, δες πρµ. φρ. 78, ** 

[ηχοπ. λ.]. 
τσίτα, η· αρθρωτό έλασµα ειδικό για το τέντωµα, το τσίτουµα, του υφαντού πάνω 
στον αργαλειό, δες και τσίγκλα, [αρχ. σήθω > σήτα > µσν. τσήτα/τσίτα(=ξύλο µε 
το οποίο κρατιέται κάτι τεντωµένο)]. 
τσιτάκ(ι), το· παιδί έξυπνο, που είναι πάντα σε θέση να κάνει κάθε εργασία, [τσίτα]. 
τσίτ(ι), το· είδος υφάσµατος, [αγγλ. city]. 
τσίτουµα, το· τέντωµα επιφάνειας, γενικώς το τέντωµα, του πανί θέλ(ει) τσίτουµα, 

[τσιτώνου]. 
τσιτουµένους, -ν(η), -νου· δες τσιτώνου, δες αίν. 26 και 42. 
τ’ς ιτρείς πέτρα· δες ’ τ’ς τρεις πέτρα. 
τσιτσέκ(ι), το· ξισκουµένου µικρό παιδί, αγόρι ή κορίτσι, δες τσιουτέκ(ι), [τουρ. çi-

çek(=άνθος, όργανο αναπαραγωγής)]. 
τσιτσί, το· το κρέας στη νηπ. γλώσσα, να λιλί δο µ’ τσιτσί, [αρχ. τιτθίον(=µαστός) > 
τσιτσί]. 
τσίτσιδους, -δ(η), -δου· ολόγυµνος, [τιτσί]. 
τσιτσιέλ(ι), το· {-τσιέ-}, πολύ αρµυρό, του  φαΐ  γίνκι  τσιτσιέλ(ι),  **[ τσιτσί + -έλ(ι), 
από το γεγονός ότι το συνηθισµένο κρέας (τσιτσί) ήταν  παλιότερα το παστό χοιρι-
νό, που ήταν πολύ αρµυρό]. 
τσιτσίνα, η· κοκκίνισµα δέρµατος από έγκαυµα, σύγκαµµα ή άλλη αιτία, [τσιτσί]. 
τσιτσινιάζου· ρ., τσιτσίνιαζα, -σα, γίνοµαι τσιτσίνα, γίνκις ’π’ τουν ήλιου σα τσιτσι-
νιασµένους κώλους, ουσ. τσιτσίνιασµα, [τσιτσίνα]. 
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τσιτσιού, το· το πέος, (προσφ.), [δες τσιουτσέκ(ι)]. 
τσιτώνου· ρ., τσίτουνα, -τουσα, -τώθκα, τσιτώνω, τεντώνω, την τσίτουσι πάλι φτος = 
την τέντωσε, τη γέµισε πάλι την κοιλιά του αυτός, µτχ. τσιτουµένους, -ν(η), -νου, 
[αρχ. σήθω(=κοσκινίζω) > σήτα > µσν.  τσήτα > τσητώνω]. 
τσιφνάκ(ι), το· ποτήρι, (προσφ.), **[ τουρ. şeffaf(=διαφανής, κρυστάλλινος)]. 
τσιφούτς, ο· τσιφούτης, ο σπαγγοραµµένος, [τουρ. çıfıt(=Εβραίος)]. 
τσιφτσής, o· ο γεωργός που οργώνει ξένα χωράφια µε αµοιβή, αλλ. τσιφτζής, [αρχ. 

ζεύγνυµι > ζευκτσής, (Κ.Σ.) > τουρ. çiftçi(= αγρότης, ζευγολάτης)]. 
τσκαλούδια, τα· τα τσιουκάλια, παιχν. µε δυο οµάδες κοριτσιών διαφορετικής ηλικί-
ας, [τσιουκάλ(ι)]. 

-τσούδης, -τσούδα, -τσούδ(ι)· κατ. υποκ., π.χ. τσαγκρατσούδης, καρουτσούδα, κα-
ρουτσούδ(ι). 
τσουράκ(ι), το· αλλ. το τσιουράκ(ι), τσουράκια κριµνούµι κι στου παµπόρ(ι). 
τσουµπουρλό(ι), το· δες τσιουµπουλό(ι). 
τσουµτσουλουτός, -τιά{- τια}, -τό· ο τσουτσουλουµτός. 
τσούρλους, ο· βουζούνι, µικρό απόστηµα, υποκ. το τσουρλούδ(ι), [λατ. trulla > µσν. 

τρο�λλος >µσν. τούρλα(=στρογγυλό ύψωµα)]. 
τσουτσουλουµτός, -τιά{- ια} , -τό· αυτός που έχει σχήµα αβγού, ο µακρουλός, τσου-
τσουλουµτό κιφάλ(ι) = το µακρουλό κεφάλι, αλλ. τσουτσουλουµπτός, τσουτσου-
ρουµπτός, τσουµτσουλουτός, σουσουλουµτός, στη Νιγρ. και σουρλουµτός, τσουµ-
τσουρουτός, **[ τσιουτσιούλα]. 
τσουτσούνα, η· στη νηπ. διάλ. το ανδρικό µόριο, [δες τσουτσουρίκα]. 
τσουτσουρίκα, η· µακρουλό βρασµένο αβγό, βαµµένο µε διάφορα σχέδια, που το 
Πάσχα το χάριζαν στα παιδιά, [τσουτσουρουµτός + -ίκα]. 
τσουτσουρουµπτός· ο τσουτσουλουµτός. 
τσούτσους, ο· ο κοµψευόµενος, αυτός που του αρέσει το κοµψό ντύσιµο, [τουρ. cü-

zi (=ασήµαντος)]. 
’τ’ς τρεις πέτρα· παιχν. δύο οµάδων, στο οποίο κάθε οµάδα είχε από τρία έως πέντε 
παιδιά και προσπαθούσε µε πέτρες-βολίδες να ρίξει τις στηµένες πέτρες-στόχους 
της άλλης οµάδας, αλλ. ’ τ’ς ιτρείς πέτρα, αλλού τα ρούµπαλα (Λ. Ελ.), οι καλογρι-
ές· στον "φεδρισµ (δες Χ.Λ. σ. 262), περιγράφεται µια παραλλαγή του παι-
χνιδιού, στο οποίο γινόταν διαγωνισµός µεταξύ δύο παιχτών που έριχναν τις βολές 
τους σε µια πέτρα µε το όνοµα δίορος· δες και π.,  [φρ. στις τρεις η πέτρα, ** ρού-
µπαλα = Ελληνόπουλα (< τουρ. rum = Έλληνας + bala = παιδί)]. 
τυραννάου, -ώ· ρ., τυραννούσα, τυράνσα/-ντσα, τυραννήσ(η)κα/-νήθκα, τυραννώ, ως 
παθ. τυραννιούµι/-νιέµι = υποφέρω, παιδεύοµαι, [τυραννέω > αρχ. τυρανν$]. 
τυράννια, η· παιδεµός, ταλαιπωρία, [τυραννάου]. 
τυραννίζου· ρ., παρ. τυράντζα/-νζα, για λοιπά δες τυραννάου. 
τυρόπτα, η · τυρόπιτα, [δες πίτα]. 
τυχαίνου· ρ., τύχινα, έτυχα/έτ(υ)χα, τυχαίνω, µέλλ. να µη ντύ(ει)ς, δες ντύ(ει)ς, έντσα, 
έντσι, [αρχ. τυγχάνω > ,τυχον]. 
τύφλα βουβάλα· το παιχν. της τυφλόµυγας, ήταν η αρχαία µυ˙νδα ή χαλκ. µυ)α ή 

ψηλαφίνδα ή δραπετίνδα ή κρυπτίνδα, δες και π., [αρχ. τυφλς + αρχ. βούβα-
λος]. 
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τυφλίτς,ο· είδος φιδιού, µε κοκκινωπό χρώµα, [αρχ. τυφλός]. 
τυχαίνου· ρ., τύχινα/τυχίνισ(η)κα, έτυχα/έτ(υ)χα, τυχαίνω, [αρχ. τυγχάνω]. 
τφέκ(ι), το· τουφέκι, υποκ. το τφικούδ(ι), [τουρ. tüfek  > µσν. τουφέκιν]. 
τφικάου, -ώ· ρ., παρ. τφικούσα, για λοιπά δες τφικίζου. 
τφικιά, η· τουφεκιά, [τφέκ(ι)]. 
τφικίζου· ρ., τφέκζα, τφέκσα, τφικίσ(η)κα, τουφεκίζω, [τφέκ(ι)]. 
τφικούδ(ι), το· παιχν.-όργανο, σε σχήµα πιστολιού, µε το οποίο δηµιουργούνταν 
εκρήξεις µικρής έντασης µε τάπις ή µε πατλάκια, αλλ. το πιστουλούδ(ι), [τφέκ(ι)]. 
τ’ Χριστού· ο µήνας ∆εκέµβριος, (προσφ.). 
τώραϊα· {-ρα-ια}, επίρρ., τώρα δα, µόλις τώρα, αλλ. τώραϊας, [αρχ. φρ. τ* KρL 

ταύτM > µσν. τώρα + -ια]. 
 


