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Φ
φαγάνα, η· αυτός που τρώει πολύ και λαίµαργα, εκσκαφέας, µι φαγάνις άνοιξαν του
Στρυµόνα, [φαγανός].
φαγανός, -νιά, -νό· αυτός που τρώει µε όρεξη, που τρώει πολύ, φαγάς, [αρχ. σθίω
β΄ αόρ. φαγον > µσν. φαγε ν > φαγί].
-φαγάς· ως δεύτερο συνθ., π.χ. ξυλουφαγάς, [αρχ. φαγ ς].
φαγγρίζου· ρ., φάγγριζα, -ρισα, γίνοµαι ηµιδιαφανής, του πανταλόνι σ’ φαγγρίζ(ει),
θελτς κινούργιου, [αρχ. φέγγος > µσν. φεγγάριν > φεγγαρίζω > µσν. φαγγρίζω].
φαγουµένους, -ν(η), -νου· µτχ. του τρώου, αυτός που έχει φάει και είναι χορτάτος,
αυτός που έχει φαγωθεί, [αρχ. σθίω > β΄αόρ. φαγον > έφαγα].
φαγουρίζου· ρ., χρησ. µόνο στο γ΄ πρόσ. µε τη σηµ. έχω φαγούρα, παρ. φαγούρζι, µι
φαγουρίζ(ει) πλάτη µ’ = έχω φαγούρα στην πλάτη· ως φαγουρίζουµι = ξύνοµαι
γιατί έχω φαγούρα, µη φαγουρίζισι έτσ(ι) γιατί θα µατουθείς, [αρχ. τρώγω > θέµα
φαγ- > φαγούρα].
-φάγους· -φάγος, ως δεύτερο συνθ., κρουµδουφάγους, [αρχ. –φάγος, δωρο-φάγος].
φαγώνου· ρ., φάγουνα, φάγουσα, φαγώθκα, τρίβω µε λίµα ή ράσπα, φάγουσι λίγου
του ξύλου να πιράσ(ει) ’π’ την τρύπα· προκαλώ φαγούρα, µι φαγών(ει) στ’ ράχ(η) =
έχω φαγούρα στην πλάτη µου· ως παθ. φαγώνουµι = τρώγοµαι, γκρινιάζω, λιώνω
από το τρίψιµο, φαγώθκις να πας σιακάτ, φαγώθκι ου γιακάς, δες και τρώουµι,
λιανουφάισα, [αρχ. σθίω > αόρ. φαγον > µσν. φαγώνω].
φάι· {φά-ι}, φάγε, φάι του φαΐ σ’, πρ. του τρώου, δες πρµ. 103 και δ.δ. 3. β΄.
φαΐ, το· φαγητό, έδεσµα, [αρχ. σθίω > µσν. φαγε ν > φαγε ον > φαγί].
φά(ι), το· η ενέργεια του τρώγω, το να τρώγει κάποιος, ι! φά(ι) που έκανι, ** [αρχ.
φάγησις(=το φαγε ν, το να τρώει κάποιος), δες και προυσφά(ι)].
φαίνου· ρ., ύφινα/υφίνισκα, ύφανα, υφάνθκα, υφαίνω, [αρχ. φαίνω].
φαίνουµι· ρ., φαίνουµαν, φάνκα/φάν(η)κα, φαίνοµαι, φαίνουµιστι ’π’ του Φιτόκ(ι),
πρ. φανούς, φανίτι, [αρχ. φαίνοµαι].
φαϊρόπ(ι), το· πέταγµα, ξεπέταγµα, γρήγορο τέλειωµα δουλειάς, [αγγλ. fire up(=σηκωθείτε φωτιά) > τουρ. fayrap (=επιτάχυνση, πετώ, αποβάλλω)].
φακ(ι΄)ρς, ο· φακίρης, προσων. ατόµων που διακρίνονταν για τη φρονιµάδα τους,
[αραβ. fikr(=ιδέα) > τουρ. fakir(=νουνεχής, ταπεινός υπηρέτης)].
φακίτσα, η· το φ. Stellaria media, [αρχ. φακ , έχει φύλλα σαν της φακής].
φαλιόρα, η· η γυναίκα που δηµιουργούσε εύκολα και χωρίς ντροπή παράνοµες
ερωτικές σχέσεις, η ξιφτιλισµέν(η) γναίκα, [λατ. fallo(=ολισθαίνω, γλιστρώ) > βυζ.
φαλλιόρα, η γυναίκα που ολίσθησε στον κακό δρόµο].
φανάρ(ι), το· φανάρι, ντουλάπι από λεπτό δικτυωτό σύρµα στο οποίο φυλάγονταν
τα τρόφιµα, όταν δεν υπήρχαν ψυγεία· ήταν και η κορυφή του καµπαναριού, υποκ.
το φαναρούδ(ι), αλλ. το ντουλάπ(ι), [αρχ. φαν#ς > µσν. φανάριον].
φανάρια, τα· παιχν. µε κατασκευές από φλούδες καρπουζιού, κολοκύθας, πεπονιού
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κλπ., αλλ. τα φαναρούδια, [φανάρ(ι)].
φαναρούδια, τα· αλλ. το παιχν. φανάρια.
φανέλου, το· η φανέλα, µάσι του φανέλου σ’, [βεν. fanela > φανέλα].
φανιρόπτα, η· 1. είδος γλυκού, που γινόταν την παραµονή του Αγίου Φανουρίου
και φανέρωνε, όπως πιστευόταν, στα όνειρα των κοριτσιών τούς µέλλοντες συζύγους. 2. το κλίκ(ι) της κουµπάρας που µοίραζε µετά το γάµο η νύφη στα κορίτσια,
για τον ίδιο µε τον προηγούµενο σκοπό, αλλ. η φαναρόπτα, η φανουρόπτα, [αρχ.
φανερ#ς + πίτα, γιατί πίστευαν ότι ο άγιος φανέρωνε].
φάνκα· φάνηκα, αόρ. του φαίνουµι.
φάνσ(ι)µου, το· ύφανση, η δουλειά της υφάντρας ή το αποτέλεσµά της, [αρχ. φαίνω > µτγν. $φανσις].
φανταρίτ(ι)κους, -κ(η), -κου· αυτός που ανήκει ή προέρχεται από φαντάρο, [βεν.
fantaria > µσν. φανταρία > φαντάρος].
φαντς, ο· φάντης, η φιγούρα του βαλέ της τράπουλας, είδος παιχν. της τράπουλας,
αλλ. η κουλτσίνα, ο τζιάνταρους, [ιταλ. fante].
φαούδ(ι), το· υποκ. της λ. φαΐ.
-φάους· δες -φάγους, π.χ. ξυλουφάους.
φάρα, η· υβριστ. χαρακτηρισµός οικογένειας, [αλβ. fara(=γενιά)].
φαρδαίνου· ρ., φάρδινα/φαρδίνισκα, φάρδυνα, φαρδαίνω, ούλου του φάρδινα κι ούλου στινό ήταν, του φάρδυνα του πανταλόν(ι) κι σι κάν(ει), [φάρδους].
φαρδουβουζία, η· δες φαρδυβουζία.
φαρδουπατάου, -ώ· ρ., φαρδουπατούσα, -πάτσα, υπερεκτιµώ τις δυνατότητές µου
και επιδιώκω στόχους υψηλότερους από τους εφικτούς, νιώθω, αβάσιµα όµως,
σιγουράδα, νοµίζω ότι πατώ σταθερά, φτος πουλύ φαρδουπατάει, µα να διούµι τι
δα κάν(ει), [φάρδους + αρχ. πατ&].
φαρδουπρόσουπους, -π(η), -που· ο στρογγυλοπρόσωπος, [φάρδους + αρχ. πρόσωπον].
φάρδους, το· φάρδος, πλάτος, η φαρδουσύν(η) = άπλα, ευρυχωρία, [αρχ. ε'φραδ(ς
> µσν. φαρδύς].
φαρδυβουζία, η· απάθεια, ιδιότητα του ανθρώπου που δε στεναχωριέται εύκολα,
που η φαρδιά βούζα τ’ χουράει πολλά βάσανα, (Νιγρ.), αλλ. η φαρδουβουζία, [φαρδύς (δες φάρδους) + βούζα].
φαρµάκας, -κου· αυτός που λέει φαρµακερά λόγια, ο κακεντρεχής, [φαρµάκ(ι)].
φαρµάκ(ι), το· φαρµάκι, το εύφλεκτο υλικό του σπίρτου, που χρησ. τα παιδιά ως
εκκρηκτική ύλη στα παιχνίδια που κατασκεύαζαν τα ίδια, όπως στο πατλάκ(ι),
[αρχ. φαρµάκιον].
φαρµακουµένους, -ν(η), -νου· δηλητηριασµένος, αυτός που έχει µεγάλη στενοχώρια, [φαρµάκ(ι)].
φαρµακουποιέσσα, η· γυναίκα φαρµακοποιός, σύζυγος φαρµακοποιού, [αρχ. φαρµακοποιός].
φαρµακουσώνς, -νου· αυτός που λέει φαρµακερά λόγια, [φαρµάκ(ι) + σώνου 2].
φασαρτζής, -τζού, -τζίθκου· αυτός που κάνει συνήθως φασαρίες, [ιταλ. fassaria +
-τζής].
φασλάδις, οι· περιπ. οι Τερπνιώτες, επειδή παλιότερα η παραγωγή και η κατανάλω380
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σή τους σε λιανουφάσλα και χουντρά φασούλια ήταν µεγάλη, [φασούλ(ι)].
φασλιά, η· φασολιά, [φασούλ(ι)].
φασούλ(ι), το· φασόλι, µάνα βρήκα ένα φασούλ(ι) στου φαΐ, [λατ. phaselus > αρχ.
φάσηλος > µτγν. φασήολος > µσν. φασούλιν].
φάτουν· φάγε τον, νίκησέ τον, πρ. του τρώου.
φατούρα, η· τεφτέρι για τα βερεσέδια, ψούντζα µι τ’ φατούρα, [ιταλ. fattura].
φαφατιάζου· ρ., φαφάτιαζα, -σα, σουφρώνει το δέρµα µου, όταν είναι στο νερό για
πολλή ώρα, π.χ. στην πλύση, όπως σουφρώνουν τα χείλη του φαφούτ(η), στη Νιγρ.
φαφουτιάζου, [αρχ. φάβα > φαβατιάζω (=γίνοµαι αφράτος σαν τη φάβα), µε β > φ,
Κ.Σ.].
φαφίλα, η· πάθηση των ζώων και του ανθρώπου, που εκδηλωνόταν µε φουσκάλες
στο κάτω χείλος, µτφ. αγανάκτηση, µ έβγαλι φαφίλα φτο του πιδί, δες και ξιφουσκώνου, **[ίσως από τον ήχο της οµιλίας αυτών που υπέφεραν από τη φαφίλα, δες
φαφούτς].
φαφλατάθκους, -κ(η), -κου· αυτός που έχει την ιδιότητα του φαφλατά, [µσν. ρ. φαφλατίζω, από τον ήχο της φλυαρίας > φαφλατάς].
φαφλιάρς, -ρου, -ρκου· αυτός που έχει φαφίλα, µτφ. αυτός που δε µιλά καθαρά,
[φαφίλα].
φαφούτς, ο· ο φαφούτης, ο χωρίς δόντια, [ίσως από τον ήχο φα-φου της προφοράς].
φε· φεύγα, φύγε, α φε που δω ρα, πρ. του φεύγου.
φέγγου· ρ., έφιγγα, έφιξα/έφιγγσα, φέγγω, τουν έφιγγσα µι τ’ λαµπούδα, έφιξι Θιός τ’
µέρα, φέγγουµι ’π’ τ’ γκαβόλαµπα, ουσ. η φέξ(η), το φέξ(ι)µου, σ’ χάσ(η) κι σ’ φέξ(η), [φέγγος > αρχ. φέγγω].
φέρµα, η· κυνηγόσκυλο που παρατηρεί ακίνητο το θήραµα, ειδικό για κυνήγι πουλιών, [ιταλ. fermare].
φέρνου· ρ έφιρνα/ήφιρνα, έφιρα/ήφιρα, φέρθκα, φέρνω, θα µι φερς λίγου νιρό; πρ.
φέρνι, φέρνιτι, φέρντι, φέρι, φέρτι, φιρίτι, φιρθούς, [αρχ. φέρω > µσν. φέρνω].
φέσ(ι), το· φέσι, στοιχείο της παραδοσιακής στολής των γυναικών της περιοχής,
που, εκτός από τη φούντα, το στόλιζε µια φαρδιά κοτσίδα τυλιγµένη γύρω-γύρω
και από πίσω του κρεµόταν η σκέπ(η), [τουρ. fes].
φέτους· επίρρ., φέτος, εφέτος, [αρχ. φρ. φ' τος(αντί της π' τος) > µτγν. φέτος].
φεύγου· ρ., έφιβγα/έφιβγνα/έφιγνα/ήφιβγα, έφυβγα/έφυγα/έφκα, φεύγω, έφκιτι κι δεν
άκσιτι τι είπαµι, στιγµ. µέλλ. θα φεύγου, πρ. φεύγι, φεύγτι/φεύγιστι, φε/φεύγα, φιβγάτι/φιβγά-στι/φκίτι, α φεύγι ’πού δω ρα, φκίτι γλήγουρα να προυκάνουµι, φεύγιστι µη
σας πιάσουν, [αρχ. φεύγω].
’φήκα· ρ., άφησα, ’φήκα σύκα µήλα κι σουρό κι λιχνιτήρ(ι), δες Α.Θ. γ΄, [αφήνου].
φηµιρίδα, η· εφηµερίδα, αλλ. θηµιρίδα, [µτγν. φηµερίς > εφηµερίδα].
φθινόπουρους, ο· το φθινόπωρο, φθινόπουρους φέτους ήταν καλός, [αρχ. φθινόπωρον].
φθουνιάρκους, -(η), -ου· φθονερός, [αρχ. φθονερός].
φίβγα, η· το φευγιό, η φυγή, δες πρµ. 379, [φεύγου].
φιβγάτζµα, το· φευγάτισµα, φυγάδευση, [φιβγατίζου].
φιβγατίζου· ρ., φιβγάτζα, -τσα, -τίσ(η)κα, φευγατίζω, φυγαδεύω, [φιβγάτους].
φιβγάτους, -τ(η), -του· φευγάτος, [φεύγου].
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φιβγιό, το· το φευγιό, η φίβγα, [φεύγου].
φιγγίζ(ει)· ρ. τύπος, γνωστός και στον παρατ., φέγγιζι· φιγγίζ(ει) = φέγγει λίγο όπως
πριν να φέξει καλά, περνάει από κάπου λίγο φως, π.χ. φιγγίζ(ει) ήλιους = στέλνει
ξαφνικά ο ήλιος λίγο φως µετά από µια βαριά συννεφιά, φιγγίζ(ει) χαραµάδα =
περνάει λίγο φως από µια χαραµάδα, [φέγγου].
φιγγου-· φεγγο-, ως πρώτο συνθ., π.χ. φιγγουλουγώ.
φιγγουβουλάου, -ώ· ρ., φιγγουβουλούσα, -βόλτσα/-βόλσα, φεγγοβολώ, εκπέµπω άπλετο φως, δες δηµ. τρ. 6, ουσ. το φιγγουβόλ(η)µα, [αρχ. φεγγοβολέω].
φιγγουλόηµα, το· το αποτέλεσµα του φιγγουλουγώ.
φιγγουλουγάου, -ώ· ρ., φιγγουλουγούσα/-λουούσα, -λόγ(η)σα/-λόησα, δέχοµαι άπλετο φως, τι φουβάσι µπρε πιδί µ’, όξου φιγγουλουγάει τόπους, δες διαφορά από το ρ.
φιγγουβουλώ, [αρχ. φέγγος + αρχ. λέγω(=συλλέγω)].
φιδαρίκους, ο· µεγάλο φίδι, [φίδ(ι)].
φίδ(ι), το· φίδι, [αρχ. -φις > µτγν. .φίδιον > µσν. φίδιν].
φιδίσια κουµπάκα, η· φ. της οικογένειας araceae, ένα είδος του το Arum maculatum, που το άνθος του έπαιρνε σχήµα κουµπάκας, δες φιδόχουρτου, κ. δρακοντιά.
φιδίτ(ι)κους, -κ(η), -κου· φιδίσιος, φιδίτ(ι)κου κάµσου = ό,τι αφήνει το φίδι, όταν
αλλάζει το δέρµα του, [φίδ(ι)].
φιδολάπατο, το· άλλο όν. στη Νιγρ. του φ. φιδίσια κουµπάκα.
φιδούδ(ι), το· µικρό φίδι· παιχν. µε µπίλιες πάνω σε σχεδίασµα, που είχε σχήµα φιδιού, στο οποίο νικητής αναδεικνυόταν όποιος είχε στο τέλος τις περισσότερες καπότες/παραλίτσις, στη Νιγρ. το παιχν. δάχλου, δες και π., [φίδ(ι)].
φιδουκόφτουµι· ρ., -φτουµαν, -φκα, αγωνιώ γιατί φοβούµαι ότι θα γίνει κάποιο κακό, µε ζώνουν τα φίδια, φιδοζώνοµαι, [φίδ(ι) + κόφτουµι].
φιδόχουρτου, το· είδος αγριοχόρταρου, αλλ. η φιδίσια κουµπάκα, αλλού δρακόντι,
ψωµί του φιδιού, [φίδ(ι) + χόρτο (< αρχ. χόρτος)].
φιλάρρουστους, -(η), -ου· ο αρρωστιάρης, ο φιλάσθενος, [αρχ. φίλος(δες φιλέλλην) + 1ρρωστος].
φιλέκ(ι), το· τύχη, λ. γνωστή κυρίως από τη βρισιά ...του φιλέκι µ’, που εννοείται µε
τη σηµ. της κακής τύχης, [τουρ. felek(=τύχη)].
φιλέτα, η· η φέτα του ψωµιού, το φιλί 1.
φίλ(η)µα, το· φίληµα, φιλί, ασπασµός, [φιλέω > αρχ. φίληµα].
φιλί 1, το· φελί, φέτα, ένα φιλί ψουµί = µια φέτα ψωµί, αλλ. φιλέτα, υποκ. το φιλούδ(ι), [λατ. offella(=ψωµάκι) > µσν. .φέλλιον].
φιλί 2, το· ασπασµός, [φιλέω > αρχ. φιλ&].
φίλιµα, το· φίλεµα, το να φιλεύει κανείς κάποιον, [φλεύου].
φιλουριά, η· {-ριά}, το δασικό δ. αγριολεπτοκαρυά ή αγριοφουντουκιά, Corylus colurna, µε κορµό ίσιο και µακρύ· το ξύλο του είναι ελαφρό, κατάλληλο για τιλάρα
και σαρίκια, [αρχ. φιλύρα].
φιλτζιάνα, η· φλιτζάνα, µεγάλο φλιτζάνι, αλλ. φλιτζιάνα, [φιλτζιάν(ι)].
φιλτζιάν(ι), το· φλιτζάνι, είδος µικρής κούπας για καφέ, [τουρ. fincan > βαλκ. τουρ.
filcan].
φίλτσα, φίλτσι· τύποι του ρ. φλάου 2.
φιντάν(ι), το· νεαρό φυτό, που βγαίνει από τη ρίζα κάποιου παλιού δ., αλλ. κουλου382
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ρίζ(ι), [αρχ. φύω/φύοµαι > µτγν. φυτάνη > τουρ. fidan].
φιντούλα, η· είδος άσπρου αφράτου ψωµιού, όχι σπιτικό, **[τουρ. fi(=µέσα) + dolama(=αέρας) ή τουρ. fodla(=πλατύ στρόγγυλο καρβέλι που δίνεται ελεηµοσύνη].
φιόγκους, ο· καλοντυµένος, κουνιστός, πούστης· είδος κόµπου που λύνεται µε απλό
τράβηγµα της άκρης του σκοινιού, (προσφ.), [ιταλ. fiocco(=νιφάδα)].
φιρβιδόνα, η· µικρό φλύαρο κοριτσάκι, (Νιγρ.), αλλ. η φιρφιρούδα, **[συµφ. φιρφιρούδα + τσαπερδόνα].
φιριτζιές, ο· φερετζές, [µσν. φορεσία > τουρ. ferace > βαλκ. τουρ. ferece].
φιρίτι· φέρτε, πρ. του φέρνου.
φιρµάρ(ι), το· το φερµουάρ, [γαλλ. fermoir].
φιρσίµατα, τα· φερσίµατα, καµώµατα, [φέρνου > φέρσιµο].
φιρτζιακανάς, ο· πολύχρωµο πουλί, στο µέγεθος του τσιουτσιουλιάνου, που έρχεται
το φθινόπωρο και συνηθίζει να κρύβεται µέσα σ’ βατσνιές, **[τουρ. fırça(=χαµόκλαδα, βούρτσα, πινέλο), κατά το πιτακανάς].
Φιρτζιανοί, οι· το παλιό όν. του χωριού Ψυχικό, αλλ. Βιρτζιανοί, δες πρµ. 182.
φιρφιρούδα, η· το µικρό φουρφούρι, ο φλύαρος, [φουρφούρ(ι) + -ούδα].
φισικός, -κιά, -κό· φυµατικός, [αρχ. φθισικός].
φίσκα· επίρρ., εντελώς γεµάτα, [λατ. fiskus(=ταµείο, πορτοφόλι, σακούλι γεµάτο)].
φισούδ(ι), το· µικρό φέσι, [τουρ. fes + -ούδ(ι)].
φ(ι΄)στ· λ. που αποδίδει τον ήχο από το θρόισµα των φύλλων, από το ξεφούσκωµα
φούσκας, µπάλας, λάστιχου από ποδήλατο.
φισφιλές, ο· ο ξιφσούρ(η)ς, (Νιγρ.), [τουρ. fiş(=βούλωµα, βουλώνω) + file(=δίχτυ),
σε ελ. µετ. αυτός που βουλώνει µε δίχτυ, αυτός που του ξεφεύγουν τα λόγια του].
φισφισές, ο· ο σιρσιρής, [τουρ. fısfıs(=ψιθιριστά) + κ. κατ. -ές, αυτός που µιλά ψιθυριστά και δεν τον καταλαβαίνουν οι άλλοι].
φιτιλάκ(ι), το· φιτίλι για µικρό καντήλι του σπιτιού, πληθ. τα φιτιλάκια, (Τερπ.), οι
φιτιλάδις, (Νιγρ.), [αρχ. πτίλον > µσν. φιτίλι(ο)ν, ίσως µε επίδρ. του τουρ. fitil].
φιτίλ(ι)· το έτοιµο για κλώσιµο υλικό, από βαµβάκι ή από µαλλί, που είχε από τη
λανάρα µορφή µιας χαλαρά κλωσµένης κλωστής και έδινε τη δυνατότητα στις
γυναίκες να την κλώσουν ανάλογα µε το πάχος που επιθυµούσαν για την τελική
κλωστή, [αρχ. πτίλον > πτίλιον > µσν. φιτίλι(ο)ν].
φιτνός, -νιά, -νό· φετινός, -νή, -νό, εφετινός, [φέτους].
Φιτόκ(ι), το· το παλιό όν. του χωριού Ανθή, [Μ.Τ. Fitoki].
φιτούδα, η· φετούλα, µικρή φέτα, φιλούδ(ι), [ιταλ. feta].
Φιτουκνός, -νιά, -νό· ο καταγοµένος από το Φιτόκ(ι).
φίτσιους, ο· οµαδ. παιχν. που παιζόταν µε µία στήλη από στρόγγυλες κεραµίδες,
όπως στα µαγκακατσέλια, µε τη διαφορά ότι στην κορυφή της στήλης τοποθετούσαν νοµίσµατα που τα κέρδιζε όποιος έριχνε τις κεραµίδες· ήταν µια παραλλαγή
της αρχ. στρεπτίνδας, δες και π., **[τουρ. fici(=κύλινδρος)].
φκιάνου· ρ., έφκιανα, έφκιασα, φκιάχκα/φκιάχθκα/φκιάθκα, φτιάνω, φτιάχνω, φκιάχνω, τι φκιαντς όλ(η) µέρα µαρή; ουσ. το φκιάξ(ι)µου, [αρχ. ε'θειάζω > φθειάνω
> µσν. φτιάνω].
φκιασίδ(ι), το· ειδικό υλικό για το βάψιµο των γυναικών, που περιείχε υδράργυρο
µε τη µορφή του σουλιµέ κι έκανε το δέρµα κάτασπρο, πληθ. φκιασίδια = γενικά
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τα υλικά καλλωπισµού των γυναικών, [φκιάνου].
φκιασιδουµέν(η), η· αυτή που έχει χρησιµοποιήσει φκιασίδ(ι).
φκίτι· φευγάτε, πρ. του φεύγου.
φκυάρ(ι), το· φτυάρι, παράγ. φουρνόφκυαρου, πατόφκυαρου, σκατόφκιαρου, [αρχ.
πτύον > µτγν. πτυάριον > µσν. φτυάριν].
φκυαρίζου· ρ., φκυάρζα, -ρσα, -ρίσκα, µετακινώ κάτι µε το φτυάρι, φκυαρίζου την
κουπριά, [φκυάρ(ι)].
φκυαρούδ(ι), το· µικρό φτυάρι, φτυάρι για τα κάρβουνα, φτυάρι για το λίχνισµα,
δες λιχνιτήρ(ι), [φκυάρ(ι)].
-φλα· ως δεύτερο συνθ. για την ονοµασία φύλλων στον πληθ., π.χ. αµπιλόφλα, πλατανόφλα, δες και -φλου, [αρχ. φύλλον > φύλλα].
φλαδούδα, η· µικρή φυλλάδα, µικρό βιβλίο µε εκκλησιαστικούς ύµνους, [αρχ. φυλλ4ς > φυλλάδα].
φλαµπαράδις, οι· λεπτές διακοσµητικές χάρτινες ταινίες σαν κρόσσια, που έµπαιναν πλευρικά στο παµπόρ(ι), (Νιγρ.), [γαλλ. falbala > φραµπαλάς, µε αντιµετάθεση των ρ και λ].
φλαµπαράκια, τα· οι δυο κλωστές, µε τις οποίες συνδεόταν η ουρά µε το παµπόρ(ι),
και οι οποίες ήταν στολισµένες µε λεπτές χάρτινες ταινίες, τα γένεια, [φλαµπαράδις].
φλάου 1· ρ., φύλαα/φύλαγα, φύλαξα/έφλαξα, φλάχτ(η)κα/φλάχκα/φλάθκα, φυλάω,
φυλάγω, κάνω τη µάνα σε οµαδ. παιχν., όπως ο κλείνους, τ’ φύλαγι του γάλα = δεν
έµενε έγκυος εφόσον θήλαζε, να σι φλάξ(ει) Θιός, δες πρµ. 253, 383· µέλλ.. θα
φλάξου, θα φλάου, θα φλά(ει)σς όλ(η) µέρα του σπίτ(ι), δες πρµ. 226 και δ.δ. 2. στχ.
24· ως παθ. φλάουµι = φυλάγοµαι· πρ. φλάι, φλάιτι, φλάξι, φλάξτι, φλαχτούς, [αρχ.
φυλάσσω > µσν. φυλάγω].
φλάου 2, -ω· ρ., φλούσα, φίλτσα/φίλ(ι)σα, φλήθκα, φιλώ, δίνω φιλί, ως παθ. φλιούµι/φλιέµι = φιλιέµαι, µε φιλούν, πρ. φίλα, φλίτι, φίλτσι, φλίστι, φλιθούς, [φιλέω >
αρχ. φιλ&].
φλάσκας, ο· κλαψιάρης, [λατ. flaska > µσν. φλάσκα(=φλασκί)].
φλαστιρό, το· ξύλο µε ανάγλυφη σφραγίδα, για τις λειτουργιές και τα κλικούδια, [1.
(Π.Κ.) αρχ. σφραγίζω > µσν. σφραγιστερόν > φραϊστερό > φλαστιρό, µε π > φ και
ρ-ρ > ρ-λ. 2.**αρχ. πλάσσω > µσν. πλαστήριον, µε π > φ].
φλα-φλου· το παιχν. καρύδια στη Νιγρ., [δες όφλα-όφλα].
φλαχτό, το· το παστό χοιρινό κρέας, κυρίως το λίπος που έβγαινε από την πλάτη
του ζώου, [αρχ. φυλάσσω > µτγν. φυλακτ#ν (= το φυλασσόµενο) > φυλαχτό].
φλαχτούς· φυλάξου, πρ. του φλάουµι.
φλέµα, το· βλενώδες υγρό που εκκρίνεται από τους βρόγχους, [αρχ. φλέγµα].
φλέτσ(ι), το· φλούδα από καρπούς ή από κλωνάρια δέντρων, φουρεί παπούτσια
απού βαλάνι φλέτσι, δες δηµ. τρ. 16 α΄. 3, φλέτσ(ι) απού δουράκνου, προσφ. η φλέτσα, [αρχ. φλέω(=είµαι γεµάτος), από όπου οι λ. φλοιός, φλούδα].
φλεύου· ρ., φίλιβα, φίλιψα, φλέφκα, φιλεύω, θα τουν φλεψς του Γιώργη; δες λ.γ. 2, η
φρ. κι ζούσαν κι βασίλιβαν κι ούλου µας φίλιβαν, ήταν το τέλειωµα σε όλα τα
παραµύθια, [αρχ. φίλος > φιλεύω].
φλιακ· λ. που αποδίδει τον ήχο του έµβολου στα παιχν. όπως το τσιαφλιάκ(ι) και το
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πλιούκ(ι).
Φλιβάρς, ο· ο µήνας Φεβρουάριος.
φλιθούς, φλίστι, φλίτι· τύποι του ρ. φλάου 2.
φλιόγκους, ο· φιόγκος, υποκ. το φλιουγκούδ(ι), δέσι φλιόγκου την κουρδέλα, [δες
φιόγκος].
φλιουγκούδια, τα· ως γλύκισµα ήταν τα γλυκάδια που γίνονταν σε σχήµα φιόγκου,
[φλιόγκους].
φλιούµι· ρ., παθ. του ρ. φλάου 2.
φλιτ, το· συσκευή για ράντισµα σε εσωτερικούς χώρους µε εντοµοκτόνα ή άλλο
υλικό, [από το όνοµα της εταιρίας Flit].
φλιτζιάνα, η· δες φιλτζιάνα.
φλιτζιάν(ι), το· δες φιλτζιάν(ι).
φλόγα, η· λέγεται και η αίσθηση που δηµιουργεί ένα πρήξιµο, [αρχ. φλ#ξ > µσν.
φλόγα].
φλόκις, οι· είδος από µαλακές καραµέλες, [από το όνοµα της εταιρείας "Φλόκα"
που τις παρασκεύαζε].
-φλου· ως δεύτερο συνθ. για την ονοµασία φύλλου, π.χ. ιξώφλου, αµπιλόφλου,
πλατανόφλου, δες και -φλα, [αρχ. φύλλον > φύλλο].
φλουγέρα, η· φλογέρα, παιχνίδι-κατασκευή, που έµοιαζε, παιζόταν και ακουγόταν
όπως η κ. φλογέρα, δες και π., [λατ. fleo(=φυσώ, πνευστό όργανο) > αλβ. flojere].
φλούδ(ι), το· φλούδι, φλούδα, [αρχ. φλο6ς > µσν. φλούδιον].
φλουµώνου· δες λεξ., φουντώνω, του σάµ(ι) άµα είνι αρύ φλουµών(ει).
φλουµώνου· ρ., φλόµουνα, -ουσα, κλείνουν τα µάτια µου από τον πολύ καπνό σε
κλειστό χώρο· φουντώνω, του σάµ(ι) άµα είνι αρύ φλουµών(ει), [αρχ. φλόµος(=γάζα, κάθε φυτό που έδινε µάζα σαν στουπί µε το οποίο οι αρχαίοι έκλειναν τα τραύµατα που αιµορραγούσαν ή τις πληγές που πυορροούσαν) > φλοµώνω(=στουπώνω, κλείνω ασφυκτικά), Κ.Σ.].
φλουριά, τα· {-ργιά}, γενικά τα παλιά χρυσά νοµίσµατα, που τα κρεµούσαν στο
στήθος οι γυναίκες για στολίδια, γνήσια οι πλούσιες, επίχρυσα οι φτωχές, [λατ.
florinus > µσν. φλωρίον].
φλύκουµα, το· κούµπωµα, θηλύκωµα, [φλυκώνου].
φλυκώνου· ρ., φλύκουνα, φλύκουσα, φλυκώθκα, θηλυκώνω, κουµπώνω, πρ. φλύκουνι, φλύκου/φλύκουσι, φλυκουθούς, [αρχ. θηλυκ#ς > θηλυκώνω, και θ > φ].
φλω· δες φλάου 2.
φλώρα γίδα· η άσπρη γίδα, [µσν. φλωρίον > φλωρί > φλώρα + γίδα].
φλώρους, ο· το πουλί Carduelis cloris, χλωρίς, κ. φλώρος, πληθ. τα φλώρια, [αρχ.
χλωρίων, µε παρετυµολογική επίδρ. του φλωρί].
φνοι· αυτοί, αυτνοί, αφνοί, αφτνοί.
φόβιους, -βια, -βιου· αυτός που προκαλεί φόβο, φοβερός, [αρχ. φόβος].
φόβσιους, -σια· φοβιτσιάρης, δειλός, στη Νιγρ. ο φόβτσιους, δες πρµ. 380, [αρχ.
φόβος].
φόγγα, η· η φούγγα.
φοινίκ(ι), το· φοινίκι, είδος γλυκού παρόµοιο µε µελοµακάρονο, [αρχ. φοινίκιον].
φόλα, η· δηλητήριο για σκυλιά, δερµάτινο µπάλωµα σε παπούτσι, τσόντα, [λατ. fol385
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lis > µσν. φόλα].
’φόντ’ς· αφότου, όταν, από τη στιγµή που, ’φοντ’ς ήρθι Γιώργης δεν είδαµι χαΐ(ι),
[αφόντας]
φόρα 1, η· η φορά, µπήδηξι µι φόρα, [αρχ. φορά].
φόρα 2· φόρεσε, πρ. του φουράου.
φόρι· φόρεσε, πρ. του ρ. φουράου.
φόρτου· φόρτωνε, πρ. του ρ. φουρτώνου.
φόρτουµα, το· φόρτωµα, η πράξη του φορτώνω, σκοινί για δέσιµο του φορτίου στο
κάρο/σαµάρι ή των µεγάλων ζώων στη βοσκή, [αρχ. φόρτος > µσν. φόρτωµα].
’φου· συνδ., αφού, ’φου δεν ξερς µην ουµιλάς, [αρχ. 7φ' ο8 > µτγν. 7φο6].
φουβέρτζµα, το· φοβέρισµα, και το φουβέρσµα, [φουβιρίζου].
φουβιρίζου· ρ., φουβέρζα/-τζα, φουβέρσα/-ρτσα, φοβερίζω, απειλώ, βάζω σε φόβο,
[αρχ. φοβερίζω].
φουβσιάρκους, -κ(η), -κου· αυτός που φοβάται, ο δειλός, φουβσιάρκου σκλι, επίρρ.
φουβσιάρκα, [φουβσιάρς].
φουβσιάρς, -ρου, -ρκου· φοβιτσιάρης, δειλός, αλλ. φόβσιους, φουβτσιάρς, φουφσιάρς, [ίσως από αρχ. φοβητός > µσν. φοβητσιάρης].
φούγγα, η· πέταγµα µακριά, τουν έπιασα κι φούγγα µε στου νιρό, αλλ. η φόγγα, [λατ.
fuga(=φυγή)].
φουγγανίζου· ρ., φουγγάνζα/-ντζα, -ντσα/-νιξα, πετώ µακριά, φουγγάνιξτου σιαπέρα,
[φούγγα].
φουίτ, το· το τρύπηµα του αεροθάλαµου µπάλας, ποδήλατου κλπ., [γαλλ. fuite(=
διαρροή)].
φουκαλάου· ρ., παρ. φουκαλούσα, φουκάλτσα για λοιπά δες φουκαλίζου, κάθι Κυριακή φουκαλούσι του σουκάκι τ’ς, [φουκάλ(ι)].
φουκάλ(ι), το· σκούπα, το φ. Sorgum scoparium, είδος σόργου, από το οποίο έκαναν τις σκούπες για το εσωτερικό των σπιτιών, ενώ µε τα µαυρουφόκαλα, τα
ασπρουφόκαλα και τα σταυρουφόκαλα σκούπιζαν τις αυλές, [αρχ. φιλοκαλ& >
φιλοκάλιον > µσν. φλοκάλι].
φουκαλίδ(ι), το· σκουπίδι, αυτό που µαζεύεται µε το φουκάλ(ι).
φουκαλίζου· ρ., φουκάλτζα/-λζα, -λτσα/-λσα, -λίσκα, φροκαλίζω, σκουπίζω, δες πρµ.
19, µτχ. φουκαλτζµένους, -ν(η), -νου, επίρρ. φουκαλτζµένα, [φουκάλ(ι)].
φουκαρατζιάς, -τζού· φουκαράς, αξιολύπητος, [τουρ. fukara > φουκαράς + -τζιάς].
φουκαρατζίκους, ο· ασήµαντος φουκαράς, [τουρ. fukara > φουκαράς + -τζίκους].
φουκ-τακ· επίρρ., γρήγορα, **[κατα το τακ-τουκ, πι και φι κλπ.].
φουκώνου· ρ., φούκουνα, -σα, χτυπώ κάποιον, σι φουκώσου καµιά, σι δείξου γω =
θα σου φουσκώσω καµιά..., θα σου ανάψω καµιά..., **[αρχ. φύσκη > φούσκα >
φουσκώνω, λατ. fokus(=φωτιά)].
φουλιά, η· φωλιά, [αρχ. φωλεά].
φουλνταρίζου· ρ., φουλντάρ(ι)ζα, -ριξα, πετώ κάτι µακριά, [1. τουρ. fırlamak > αόρ.
fırladım > φουρλαντίζου(Σουφλί) > φουλνταρίζου. **2. αρχ. σφρ γος(=ευρωστία)
+ -ντα- + έριξα > (σφρουντάριξα > σφουρντάριξα) > σφουλντάριξα > σφουλνταρίζου, δες Λ.Σα. σφρουτζλάου].
φουλτακίδα, η· κοκκινίλα ή φούσκωµα στο δέρµα χωρίς υγρό, από τσίµπηµα εντό386
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µου ή άλλη αιτία, φουσκάλα στο δέρµα γεµάτη υγρό, φλύκταινα, δες και κύλκας,
**[φλύω (=ρέω άφθονα) > αρχ. φλύκταινα].
φουνάζου· ρ., φώναζα, -ξα, φουνάχκα, φωνάζω, µαλώνω κάποιον, ουσ. φουναχτάς,
αυτός που φωνάζει, αυτός που καλεί, [αρχ. φωνέω > µσν. φωνάζω].
φουνιάς, ο · φονιάς, το φ. Αγριµονία η ευπατορία, κ. φονόχορτο, που το χρησ. ως
φάρµακο για το έλκος στοµάχου, [αρχ. φoνε:ς > αιτ. φονέα > µτγν. φονέας].
φούντα, η· ταξιανθία του άνθους του καπνού, εξάρτηµα για τα ποτιστήρια σε σχήµα
φούντας, για το πότισµα στους χασλαµάδις, στοιχείο της παραδοσιακής στολής
των γυναικών της περιοχής στο φέσι της Γερακίνας, [λατ. funda > µτγν. φούνδα].
φουντούκ(ι), το· φουντούκι, [Πόντος > ελλ. ποντικ#ν (κάρυον) > τουρ. fındık].
φούντουµα, το· φούντωµα, η εργασία του φουντώνου 2.
φούντουσ(η), η· φούντωση, ξάναµµα, επιθυµία, δυνατός θυµός, [λατ. funda > µσν.
φουντώνω].
φουντώνου 1· ρ., φούντουνα, -σα, φουντώνω, [φούντα].
φουντώνου 2· ρ., φούντουνα, -σα, -ντώθκα, επισκευάζω το ξύλινο κρασοβάρελο
πλανίζοντας τις σανίδες του και σφίγγοντας τα στεφάνια, φουντώθκι του βαρέλ(ι),
[λατ. fundus > φούντι(=κάθε µια από τις σανίδες του πυθµένα του βαρελιού)].
φουρά, η· χρονική περίοδος, επανάληψη, µια φουρά κι έναν κιρό, τρεις φουρές πήγα
κι δεν τουν βρήκα, [αρχ. φορά].
φουραδούδα, η· µικρή φοράδα, [αρχ. φορβ4ς > µσν. φοράδα].
φουράου, -ώ· ρ., φουρούσα, φόρισα, φουρέθκα, φορώ, δες πρµ. φρ. 32, πρ. φόρα,
φουράτι, φόρι/φόρσι, φουρίτι, φόρ’ τ’ς του, του φουστάν(ι)=φόρεσέ της το το φουστάνι, [αρχ. φορ&].
φουρισιά, η· φορεσιά, ντύσιµο, κουστούµι, [αρχ. φορ& > µσν. φορεσία].
φούρλα, η· γύρισµα του κορµιού επί τόπου, φιγούρα στο χορό, [ιταλ. frullo].
φουρνόπτα, η· κοµµάτια ζεστού ψωµιού, που µοιράζονταν στη γειτονιά αµέσως µετά το ξεφούρνισµα του ψωµιού, **[φούρνους + πίτα > φουρνόπτα, παρά το γεγονός ότι το παρασκεύασµα δεν είχε καµία σχέση ή οµοιότητα µε πίτα, όπως και η
σαµόπτα].
φουρνούδ(ι), το· µικρός φούρνος ειδικός για το ψήσιµο πίτας ή φαγητών, που
φτιάχνονταν συνήθως κάτω από το φούρνο του σπιτιού, [φούρνους].
φουρνούδια, τα· παιχν. µε τα χώµατα για κατασκευές που έµοιαζαν µε φούρνους.
φούρνους, ο· φούρνος· κάθε σπίτι είχε, σε ξεχωριστό κτίσµα, το φούρνο του, που
τον θέρµαιναν καίγοντας τσάκνα από πουρνάρια ή χόινις, υποκ. το φουρνούδ(ι),
[λατ. furnus > µτγν. φο6ρνος].
φουρνόφκυαρου, το· το ξύλινο φτυάρι µε το οποίο φούρνιζαν το ψωµί, δες πρµ. 33,
[φούρνους + φκυάρ(ι)].
φουρούζια, τα· µικρά δοκάρια µε τα οποία στηρίζονται οι εξώστες, δες και µπουτρέλια, [τουρ. foroz(=το πιάσιµο µε καλούπι)].
φουρτιό, το· {-τχιό}, η ποσότητα που µπορεί να σηκώσει το υποζύγιο, δυο σακιά,
δυο κοφίνια κλπ., δες πρµ. 279, [αρχ. φορτίον].
φουρτσάτους, -τ(η), -του· βιαστικός, γρήγορος, [ιταλ. forza(=δύναµη)].
φουρτώνου· ρ., φόρτουνα, φόρτουσα, φουρτώθκα, φορτώνω, πρ. φόρτουνι, φόρτου,
φουρτουθούς, [αρχ. φόρτος > µτγν. φορτ& > µσν. φορτώνω].
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φουρφουράκια, τα· ορολογία από το παιχν. απλό ακίνητο, [φουρφούρ(ι)].
φουρφούρ(ι), το· παιχν. µε µια φτερωτή που γυρίζει µε τον αέρα ή µε το τρέξιµο,
αλλ. τα παιχν. αϊρουπλανούδ(ι), µατσούκ(ι)· γεωργικό εργαλείο µε το οποίο ρίχνουν λίπασµα· υποκ. το φουρφουρούδ(ι), **[1. τουρ. firfir(=γρήγορη και διαρκής
κίνηση), 2. ηχοπ. λ. από τον ήχο που ακούγεται µε το γύρισµα της φτερωτής].
φούσκα, η· παιχν. της παραµονής των Χριστουγέννων µε τη φουσκωµένη ουροδόχο
κύστη των γουρουνιών που σφάζονταν εκείνη τη µέρα, δες και π., [αρχ. φύσκη >
µτγν. φο6σκα].
φούσκουµα, το· φούσκωµα, µισοωρίµανση, τυµπανισµός των µυρηκαστικών, που
αντιµετωπιζόταν πολλές φορές µε τρύπηµα των ζώων στο λαγκόν(ι) µε ένα τσιβί,
[φουσκώνου].
φουσκώνου· ρ., φούσκουνα, -κουσα, -κώθκα, φουσκώνω, µισοωριµάζω, λαχανιάζω,
µτφ. καµπαρντίζου, φούσκουσαν τα τζιόρτζιλα, κόσιψα κι φούσκουσα, πρ. φούσκου,
φουσκώτι, φούσκου τουν µία να µάθ(ει), [φούσκα].
φούστα, η· ολόσωµο γυναικείο εσώρουχο της παραδοσιακής στολής, µακρύ µέχρι
το µέσο της κνήµης, χωρίς µανίκια· η χειµωνιάτικη ήταν χοντρή και µάλλινη, ενώ
η καλοκαιρινή ήταν βαµβακερή και λεπτή, [ιταλ. fusta > µσν. φούστα].
φουστάν(ι), το· φουστάνι, το φουστάνι της τοπικής ενδυµασίας, που ήταν µακρύ
µέχρι τα πέλµατα και µε πολλές σούρες στο κάτω από τη µέση µέρος του, στολισµένο στον ποδόγυρο µε φαρδιά λουρίδα από γκατιφέ, [ιταλ. fustano > µσν. φουστάνιν].
φουστανού, η· η γυναίκα που κράτησε τα φουστάνια της τοπικής ενδυµασίας και
δεν έβαλε ταγκά, πληθ. οι φουτσανούσις, [φουστάν(ι) + κ. επίθ. -ού].
φουτιά, η· φωτιά, υποκ. η φουτιούδα{-τχιού-}, [αρχ. φ&ς > µτγν. φωτία > µσν. φωτιά].
φουτιές, οι· διάφορα παιχνίδια µε τις φωτιές, όπως πηδήµατα µέσα ή πάνω από τις
φλόγες, το φούσκωµα σε τσαλακωµένα παγούρια, µικροεκκρήξεις µε άσφαιρα
βλήµατα κλπ., [αρχ. φ&ς > µτγν. φωτία > µσν. φωτιά].
φουτίζου· ρ., φώτιζα/-τζα, φώτισα/-τσα, φουτίστ(η)κα/-σ(η)κα, ραντίζω (για τον παπά) τους πιστούς µε αγιασµό, µας φώτσι παπάς, για την κ. σηµ. του φωτίζω χρησ.
το φέγγου, [αρχ. φωτίζω].
φουτουβόλ(η)µα, το· φωτοβόληµα, [αρχ. φ&ς + αρχ. βάλλω > µτγν. φωτοβόλος].
φουτουγράφους, ο· παιχνίδι-φάρσα µε µουντζούρωµα αυτών που δεν το γνώριζαν,
[φωτο- (< αρχ. φ&ς) + -γράφος(< αρχ. γράφω) > γαλλ. photograpfe].
φουφσιάρς, ο· δες φουβσιάρς.
φράγκου 1, το· δραχµή, στον πληθ. τα φράγκα = γενικά τα χρήµατα, [ιταλ. franco].
φράγκου 2, το· το σιδερένιο αλέτρι που αντικατέστησε το ξύλινο, την κουντούρα,
κάνι του χουράφ(ι) µι του φράγκου, **[Φράγκος(µε τη σηµ. του ξένου, του ευρωπαίου) > φράγκικο > φράγκ(ι)κο > φράγκου].
φραγκουπλάτανους, ο· είδος δ. που µοιάζει µε πλατάνι, [Φράγκος + αρχ. πλάτανος].
φραγκουράφτς, ο· ο ράφτης που έραβε τα φράγκικα, όχι τα παραδοσιακά ρούχα,
[Φράγκος + ράφτης(< µτγν. <άπτης < αρχ. <άπτω)].
φραίνουµι· ρ., φραίνουµαν, φράνθκα, ευφραίνοµαι, φράνθκι ψ(υ)χή µ’, αλλ. ιφραί388
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νουµι.
φράξε φραξέο· φρ. χωρίς νοηµατικό περιεχόµενο, από το παιχνίδι γκέο παγκέο, που
δεν έχει σχέση µε την πρ. του ρ. φράζω.
φρεζ· ροζ, τριανταφυλλί χρώµα, [ ; ].
φρ(ι΄)κ· λ. που αποδίδει τον ήχο από το φύσηµα της µύτης ή το ρούφηγµα της µύξας, ούλου φρ(ι΄)κ-φρ(ι΄)κ είσι, πάρι κι κανέ µαντήλ(ι), [ηχοπ. λ.].
φρ(ι΄)κνα, η· γυναίκα που µιλά µε τη µύτη, [φρ(ι΄)κ].
φρικνιάρ(η)ς, -ρου, -ρκου· αυτός που µιλά µε τη µύτη, αλλ. ο χικµιτζής, [φρ(ι΄)κνα].
φρίξ(η), η· φρίκη, τρόµαγµα, φοβία, πήρα φρίξ(η) τ’ νύχτα· για τη θεραπεία της
φοβίας, µάζευαν τη σκουριά από ένα τσεκούρι την έριχναν µέσα σε νερό και έδιναν το διάλυµα να το πιει ο άρρωστος, [φρίσσω > φρ=ξ ( > αρχ. φρίκη)].
φρισκάρ(ι), το· άλλο όν. για το χρυσκάρ(ι), αλλ. πρικί, **[χρυσκάρ(ι) και χ > φ].
φρίττω· ρ., νιώθω φρίκη, γνωστοί µόνον ο αόρ. έφριξα/φρίθκα, και ο στιγ. µέλλ. θα
φρίξου· έφριξι ψ(υ)χή µ’, θα φριξς άµα σι πω τι γίνκι, [αρχ. φρίττω ή φρίσσω].
φροκαλίτσα, η· µικρή σκούπα, [φροκαλώ].
φροκαλώ· ρ., σκουπίζω, το ρ. είναι γνωστό µόνο σ’ αυτόν τον τύπο από τα παιδικά
τραγούδια, π.χ. να φροκαλώ τη θάλασσα καλέ, [αρχ. φιλοκαλ& > µσν. φροκαλ&].
φσάου, -ω· ρ., φσούσα, φύσηξα/έφσηξα, φυσώ, µη φσας τ’ λάµπα θα σβήσ(ει) · στο α΄
πληθ. του ενεστώτα φσάµι/φσούµι, δες πρµ. 145· πρ. φύσα, φσάτι/φσήτι, φσήξι,
φσήξτι, φσήξι τ’ φουτιά, [αρχ. φυσάω].
φσηξιά, η· φύσηµα, φυσηξιά, αλλ. το φσήξ(ι)µου, [φσω].
φτα· αντ., αυτά, [φτος].
φταζµίτ(ι)κου, το· είδος αρτοπαρασκευάσµατος, που γινόταν µε ειδική µαγιά την
οποία έκαναν από ρεβίθια, [αρχ. αυτ#ς + αρχ. ζυµ& > µτγν. α'τόζυµος (=αυτός
που ζυµώνεται χωρίς προζύµι) > >φτάζυµος (παρετυµολογία µε το >φτά) > φταζµίτκους].
φταίου· ρ., έφτιγα/έφτια, έφτιξα, φταίω, φταίγω, δεν ξερς, δε φταί(ει)σς, ουσ. το φταίξ(ι)µου, [αρχ. πταίω > µσν. φταίω].
φτάνου· ρ., έφτανα, -σα, φθάνω, προλαβαίνω, ωριµάζω, δες πρµ. 227, µη λες ό,τι
φτά(ει)σς = µη λες ό,τι σου ’ρχεται, έφτασαν τα σύκα = ωρίµασαν τα σύκα, [αρχ.
φθάνω > µσν. φτάνω].
φτάου, -ω· ρ., φτούσα, έφτσα, φτύθκα, φτύνω, δε φτάµι/φτούµι όπου να ’νι, πρ. φτύνι,
φτύντι/φτάτι, φτύσι, φτύστι, δες και φτύνου, [αρχ. πτύω > φτύω].
φτάσ(ι)µου, το· ωρίµανση, [φτάνου].
φτασµένους, -ν(η), -νου· ώριµος, γινωµένος(καρπός), [φτάνου].
φτέρια, τα· τα ποώδη φ. φτέρες, αλλ. η φτέρ(η), [αρχ. πτέρις].
φτέρντζµα, το· {φτέρν-τζµα}, φτέρνισµα, φτάρνισµα, [φτιρνίζουµι > φτέρνισµα].
φτηνός, -νιά, -νό· φθηνός, µε µικρή αξία, [αρχ. ε'θηνία(=αφθονία) > µτγν. ε'θηνός].
φτι, το· αφτί, παιχν. παρόµοιο µε το µατάκ(ι), πληθ. τα φτια, {φτχια/φτια}, µεγεθ. η
φτίκα, δες πρµ. 113, [αρχ. ο?ς > @τός > τα @τία > ταουτία > τ' 7φτία > τ’ αφτί
> αφτί].
φτίγκας, ο· αλλ. ο φτίκας, (Νιγρ.).
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φτίκα, η· µεγάλο αφτί, [φτι].
φτίκας, ο· αυτός που έχει µεγάλα αφτιά, αλλ. φτίγκας, [φτι].
φτινός, -νιά, -νο· φτενός, λεπτός, κόψι τουν µια φτινιά φιτούδα, [αρχ. πτεν#ς (=διαφανής) > µσν. φτενός].
φτιρνίζουµι· ρ., φτιρνίζουµαν, -νίσ(η)κα, φταρνίζοµαι, [αρχ. πτάρνυµαι > πτερνίζοµαι > φτερνίζοµαι].
φτιρούγγα, η· φτερούγα, µένα µ’ αρέζουν φτιρούγγις ’π’ τ’ν αρνίθα, [αρχ. πτέρυξ >
µσν. πτερούγα > φτερούγα].
φτος, φτην, φτο· αυτός, αυτή, αυτό, φτος του νιρό δε θουλών(ει), φτην δεν ακούει,
φτο µην τ’ ακούς, πληθ. φτνοι, φτες, φτα, δες δηµ. τρ. 3, πρµ. 386, 387 και πρµ. φρ.
195, [αρχ. α'τός].
φτου· ήχος χωρίς φτύσιµο ο οποίος προφύλαγε από το βάσκαµα· έδινε την προτεραιότητα στα παιχνίδια σ’ αυτόν που το πρωτοφώναζε, δες και χου· λεγόταν όταν
τρόµαζαν, οπότε έκαναν ότι φτύνουν τρεις φορές στον κόρφο τους για να µη πάθουν κάποιο κακό, αλλ. που, [φτάου].
φτουράου· ρ., φτουρούσα, φτόρσα, φτουρώ, χρησ. κυρίως στο γ' πρόσ. µε τη σηµ.
του γίνεται/γινόταν/έγινε γρήγορα µια δουλειά, φτουρά(ει) του καπνό = µπουρλιάζιτι εύκολα ο καπνός, φτόρισι του φαΐ = τέλειωσε γρήγορα το φαγητό, [λατ. obduro, µε επίδραση του φτάνω].
φτυάρ(ι), το· {-ιάρ(ι)}, φκυάρ(ι).
φτύνου· ρ., έφτυνα, έφτυσα/έφτσα, φτύσ(η)κα/φτύθκα, φτύνω, φτύθκα να µη βασκαθώ, στα οµαδ. παιχν., όπως ο κλείνους, σηµ. κατοχυρώνω την προτεραιότητα, δες
και φτου· τα έφτσι Λάκης κι µας ξιγλίτουσι, ουσ. το φτύσ(ι)µου, αλλ. φτάου, [αρχ.
πτύω > φτύω > φτύνω].
φτύσ(ι)µου, το· η ενέργεια των ρ. φτάου, φτύνου, το φτύσιµο, το ξεµάτιασµα· στα
παιχνίδια ήταν το παιχν. στόµα, σαν το µατάκ(ι), που η µπίλια αφηνόταν µέσα από
το στόµα· ήταν ακόµη µικρή χρονική διάρκεια, στα παιχνίδια ή και αλλού, τόσο
µικρή όσο αργούσε να στεγνώσει ένα φτύσ(ι)µου, θ’ αργή(ει)σς ένα φτύσ(ι)µου =
θα φτύσω και µέχρι να στεγνώσει το φτύσιµο πρέπει να γυρίσεις, [φτύνου].
φτω· δες φτάου.
φυλακώνου· ρ., φυλάκουνα, -κουσα, -κώθκα, βάζω κάποιον στη φυλακή, φυλακίζω,
[αρχ. φυλακή].
φύλλα, τα· φύλλα, ζυµαρικό σε λεπτές λουρίδες, κ. λαζάνια, αλλ. γιουφκάδια, λιφκάδια, µακαρόνια, [αρχ. φύλλον].
φυλλίζια, τα· οι νέοι βλαστοί του καπνού που βγαίνουν στα µάτια της παλιάς ρίζας
προς το τέλος του καλοκαιριού, όταν έχουν µαζευτεί σχεδόν όλα τα φύλλα από τη
ρίζα, [1. **αρχ. φύλλον > φυλλίζω(=αφαιρώ τα φύλλα), 2. τουρ. filiz(=βλα
στός)].
φυλλουσιά, η· ως χαρτοπαικτικός όρος, χαρτωσιά, µπάζα, [αρχ. φύλλον].
φυράδα, η· χαραµάδα, το αποτέλεσµα του φυραίνου, η πόρτα µας έχ(ει) φυράδις =
τα σανίδια της αφήνουν χαραµάδες ανάµεσά τους, [φυραίνου].
φυράθκους, -κ(η), -κου· αυτός που έχει φύρα ή φυράδα, φυράθκου είνι του καπνό κι
δεν πασταλιάζιτι, [φυραίνου].
φυραίνου· ρ., φύρινα, φύρινα, φυραίνω, χάνω σε όγκο/βάρος, φύρινι του καπνό, ουσ.
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η φύρα, µτφ. χάνω τα λογικά µου, φτος φύρινι ντιπ = αυτός έχασε εντελώς τα λογικά του, [αρχ. φύρω και φυρ&(=ζυµώνω), η σηµερινή σηµασία του από το αλεύρι,
που λιγοστεύει σε όγκο, όταν ζυµωθεί].
φυρός, -ρή/-ριά, -ρό· αυτός που έχει φυράδις ή άνοιγµα ανάµεσα στα κοµµάτια που
τον αποτελούν, φυρή πόρτα = πόρτα που είναι µόλις ανοιχτή, του βαρέλ(ι) είνι
φυρό κι ξιτρέχ(ει), µτφ. ο ελαφρόµυαλος, [αρχ. φυρ&].
φυσέκ(ι), το· φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου, [τουρ. fişek].
φυσικλίκια, τα· φυσιγγιοθήκες και ό,τι άλλο στοιχείο οπλισµού έχει επάνω του ο
οπλίτης(χειροβοµβίδες, πιστόλια κλπ.), [φυσέκ(ι) + -λίκ(ι)].
φυσιρό, το· το φυσερό, η βεντάλια· ως παιχν. ήταν το µατσούκ(ι), [αρχ. φ6σα >
φυσ& > φυσερό].
φυσοκάλαµο, το· παιχνίδι µε ένα καλάµι, µε το οποίο φυσούσαν βολίδες από µικρούς καρπούς, δες και π., [φσάου + καλάµ(ι)].
φυτειά, η· {-τχιά}, νεοφυτεµένο αµπέλι µέχρι και τα πρώτα χρόνια της καρποφορίας του, [φυτεία].
φυτεία, η· το φύτεµα του καπνού στο καπνοχώραφο, αλλ. η καπνουφυτεία, [φυτεύω
> αρχ. φυτεία].
φυτιφτήρα, η· φυτευτήρι, µακρύ λοστάρι, εργαλείο µε το οποίο φυτεύουν τα κλήµατα στο αµπέλι, προσφ. το µπασκί, [αρχ. φυτευτήριον].
φυτώριου, το· φυτώριο, χωράφι µε οπωροφόρα δέντρα, αλλ. µπαξιλίκ(ι), οπωρώνας, **[αρχ. φυτ#ν + Aρη > µτγν. φυτώριον, δες τριώρ(ι)].
φχαριστώ· ρ., φχαριστούσα, ιφχαρίστσα, φχαριστήθκα, ευχαριστώ, ως παθ. δες και
ιφχαριστιούµι, [αρχ. ε'χαριστέω].
φώτσα· ράντισα µε αγιασµό, αόρ. του φουτίζου.
φώτζµα, το· φώτισµα, φωτισµός, το ράντισµα µε αγιασµό στα Φώτα ή σε διάφορες
θρησκευτικές τελετές, [αρχ. φωτίζω > µτγν. φώτισµα].
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