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Ψ
ψάθα, η· πλέγµα από σάλµα που στρωνόταν στο πάτωµα, πληθ. ψάθις, [αρχ. ψίαθος > µτγν. ψιάθιον > µσν. ψαθίν].
ψαθάδις, οι· λέγονταν ειρων. οι Σαρπουβνοί από τους Νιγριτινούς, [ψάθα].
ψαλδουτός, -τιά{-τιά}, -τό· ψαλιδωτός, ψαλδουτό φλουρί = φλουρί µε µυτούδις γύρω-γύρω, [ψαλίδ(ι) > µτγν. ψαλιδωτός].
ψαλίδα, η· παµπόρ(ι) που γινόταν χωρίς καλάµια, [ψαλίδ(ι)].
ψαλίδ(ι), το· ψαλίδι, ξύλο της στέγης, τµήµα του κάρου, παραλλαγή του παιχν. αργαλειός 3· τα ψαλίδια στο κάρο ήταν δυο κοµµάτια ξύλου, που προσαρµόζονταν,
σε σχήµα γωνίας, πάνω στην ουρά του κάρου και κρατούσαν σταθερά και σε κατακόρυφη θέση όλο το σύστηµα των πίσω τροχών του κάρου, ενώ όταν ήθελαν να
µακρύνουν το κάρο άλλαζε η θέση προσαρµογής τους πάνω στη νουρά του κάρου,
[αρχ. ψαλ ς > µτγν. ψαλίδιον].
ψαλίκουρας, ο· το ζωύφιο κολοκυθοκόφτης, αλλ. κρουµδουφάγους, Πρασοκουρίς η
κοινή, [αρχ. ψαλ ς + αρχ. κουρίς].
ψάλλου· ρ., έψαλνα, έψαλα, ψάλλω, ψαλς κόµα στουν Αϊ-∆ηµήτρη; ουσ. το ψάλσ(ι)µου, [αρχ. ψάλλω].
ψάλτας, ο· ψάλτης, ιεροψάλτης, [αρχ. ψάλλω].
ψαράκ(ι), το· απλή αιώρηση στο παιχν. σκοινάκ(ι), που γινόταν για χάρη των µικρών παιδιών, [αρχ. ψον(=προσφάγι) > υποκ. οψάριον > µσν. ψάρι(ν)].
ψαρούδ(ι), το· ψαράκι, ως παιχν. ήταν παραλλαγή του αργαλειός 3, [δες ψαράκ(ι)].
Ψαρουχώρ(ι) , το· το παλιότερο όνοµα του σηµερινού χωριού Αχινός, δες Αχινού
και Αχιανού, [ψάρι, δες ψαράκ(ι) + χωριό (<αρχ. χωρίον), επειδή ο Αχινός ήταν
χωριό ψαράδων πριν από την αποξήρανση της οµώνυµης λίµνης].
ψάχνου· ρ., έψαχνα, έψαξα, ψάχκα/ψάθκα, ψάχνω, ψαχ(ει)ς τ’ς ψύλλ(οι) µε στ’
άχυρα, πρµ. 397, πρ. ψαχτούς, ψαχτίτι, ουσ. ψάξ(ι)µου, [αρχ. ψαύω > ψαυσα
>…> µσν. ψάχνω].
ψε· εψές, δες ιψές, ιψέ, γι’ αυτό δεν ήρτα ψε, (Ν.Π. γ΄. τρ. 2.0).
ψειριάρκους, -κ(η), -κου· ψειριασµένος, µτφ. άσαρκος, αδύνατος, φάι λίγου, σα
ψει-ριάρκου γατί είσι, δες και αφίθκους, [αρχ. φθε ρ > µτγν. φθε ρα > µσν. ψε ρα
+ -άρκους].
ψέλιου, το· ψέλιον, το σίδερο του χαλινού που είναι κάτω από το χείλος του ζώου,
για να σφίγγει τα σαγόνια του, [αρχ. ψέλιον(=βραχιόλι, κρίκος)].
ψέλνου· ρ., έψιλνα, έψαλα, ψάλλω, κόµα ψελς; [ψάλλου].
ψεύτκους, -κ(η)/-κια, -κου· ψεύτικος, πλαστός, εικονικός, αυτός που λέει ψέµατα,
ξερς τι ψεύτκου πιδί είνι; [αρχ. ψεύστης].
ψευτς, ο· ψεύτης, µτφ. το καντάρι, η ζυγαριά, [αρχ. ψεύστης > µσν. ψεύτης].
ψηλέας, ο· πολύ ψηλός, [αρχ. ψηλ!ς > ψηλός].
ψηλνοί, -λές, -λά· ψηλοί, δες πρµ. 398, [αρχ. ψηλ!ς > ψηλοί].
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ψήλους, το· το ύψος, [αρχ. ψηλ!ς > ψηλός > ψήλος].
ψητάς, ο· αυτός που ψήνει, [αρχ. "ψω > µσν. ψήνω].
ψήφους, ο· η ψήφος, [αρχ. ψ$φος].
ψίδ(ι), το· ψίδι, το επάνω µέρος του παπουτσιού, [αρχ. %ψ ς > %ψίδιον].
ψίκ(ι), το· ψίκι, ποµπή νυφική, [λατ. obsequium > µσν. ψίκιν].
ψιλαίνου· ρ., παρ. και αόρ. ψίλινα, γίνοµαι λεπτός, ψιλός, κάνω κάτι ψιλό, αλλ. ξιψιλαίνου, [αρχ. ψιλός(=γυµνός) > µσν. ψιλός µε τη σηµερινή σηµ.].
ψιλου-· ψιλο-, ως πρώτο συνθ. δίνει την έννοια του λεπτού/µικρού, [δες ψιλαίνου].
ψιλουλόι, το· σύνολο από µικρά πράγµατα, [ψιλου- + -λόι].
ψιλουτραγδώ· ρ., ψιλουτραγδούσα, -γούδσα, ψιλοτραγουδώ, σιγοτραγουδώ, λιανοτραγουδώ, χαµηλουφόρτου, ψιλουτραγούδα, (πρµ. 392), [ψιλου- + τραγδώ].
ψιµατάρα, η· µεγάλο ψέµα, [αρχ. ψε&σµα > µσν. ψέµα].
ψιµατάρς, άρου, -άρκου· ο ψιφτίνας, ο ψιµατούρς (Νιγρ.), αλλ. ψιµατάς, -τού, -άρκου, [αρχ. ψεύσµα > µσν. ψέµα + -αρς/-ούρς/κ. κατ. -ας].
ψιµατούρς, -ούρου, -ούρκου· ο ψιφτίνας, δες και ψιµατάρς, [ψιµατάρς].
ψιµατώ· ρ., ψιµατούσα/ψιµάτζα, ψιµάτσα, λέγω ψέµατα σε κάποιον, µένα µη µι ψιµατάς γιατί σι ξέρου, [αρχ. ψε&σµα > µσν. ψέµα].
ψισ(ι)νός, -νιά, -νό· εψεσινός, ψεσινός, [αρχ. (ψ) > µσν. (ψεσινός].
ψιτ· φωνή για διώξιµο της γάτας, [ηχοπ. λέξη].
ψ(ι΄)τ· το κλητ. επιφ. ψιτ, [ψιτ].
ψιφταράς, -ρού, -ράθκου· µεγάλος ψεύτης, [αρχ. ψεύστης > µσν. ψεύτης].
ψιφτιά, η· {-τιά}, ψευτιά, [αρχ. ψεύστης > µσν. ψευτία > ψευτιά].
ψιφτίζου· ρ., ψέφτζα, ψέφτσα, κάνω κάτι µε υλικά κατώτερης ποιότητας, τα ψέφτσαν όλα, [ψιφτιά].
ψιφτίνας, -να· αυτός που συνηθίζει να λέει ψέµατα, η ψιφτίνα χρησ. και για τον ανδρα, είνι φτος µια ψιφτίνα, να σι φλάξ(ει) Θιός, [ψιφτιά].
ψιφτου-· ψευτο-, ως πρώτο συνθ. δίνει στο δεύτερο τη σηµ. του ψεύτικου, του αδύνατου, του ελαφρού, ψιφτουτρώου, ψιφτουκοιµούµι.
ψιφτουκοιµούµι· ρ., για αρ. χρ. δες κοιµούµι, κοιµούµαι ελαφρά, λαγοκοιµούµαι,
[ψιφτου- + κοιµούµι].
ψιφτουτρώου· ρ., για αρχ. χρ. δες τρώου, τρώγω λίγο, όσο για να γελάσω την πείνα
µου, [ψιφτου- + τρώου].
ψιφτρίνα, η· ο ψιφτίνας.
ψίχα, η· η κ. ψίχα, το εσωτερικό από καρπούζι, πεπόνι κλπ., το µαλακό µέρος κάτω
από το νύχι. [αρχ. ψ ξ > µσν. ψίχα].
ψιχαλίζου· ρ., ψιχάλτζα/-λζα, -λτσα/-λσα, -λίσ(η)κα, ψιχαλίζω, στο γ' πρόσ. αναφέρεται σε λίγη βροχή, ψιχάλτσι λίγου κι αυτό ήταν, ουσ. το ψιχάλτζµα, [αρχ. ψ ξ (=ελάχιστο µέρος από κάτι) > µτγν. ψιχίον > ψίχαλο > ψιχάλα].
ψι-ψι· φωνή για κάλεσµα της γάτας.
ψουµάκια, τα· µτφ., οι σπόροι της άγριας µουλόχας, [ψουµί, από το σχήµα των σπόρων, που είναι διογκωµένοι στο κέντρο].
ψουµάς, ο· ψωµάς, ορολογία για τα παιχν. µε κότσια, δες κουκκαλάκ(ι), [ψουµί].
ψουµί, το· ψωµί, υποκ. το ψουµούδ(ι), [ψώω(=τρίβω) > αρχ. ψωµ!ς (=κοµµάτι) >
ψωµίον > µτγν. ψωµίν > ψωµί].
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ψουµουζήτλας, ο· ζητιάνος που ζητά ψωµί, [ψουµί + ζήτλας].
ψουµουλίµας, ο· νηστικός από ανέχεια, που δεν έχει να φάει, [ψουµί + λίµας].
ψουµώνου· ρ., αόρ. ψώµουσα, ψωµώνω, ωριµάζω, µεστώνω, ειδικά για το σιτάρι
σηµ. ότι από το χυµώδες σπυρί σχηµατίζεται το ώριµο χλωρό σπυρί που πρέπει να
στεγνώσει για να θεριστεί, κόµα δεν ψώµουσαν τα στιάρια· η λ. χρησ. και µτφ., ου
µπαρµπα-Γιώργης ψώµουσι κι τουν καρτιρεί αϊ ∆ηµήτρης = ο µπαρµπα-Γιώργος
έφθασε στο τέλος και τον περιµένουν τα νεκροταφεία της εκκλησίας του Αγίου
∆ηµητρίου, [ψουµί].
ψουνίζου· ρ., ψούντζα, ψούντσα, ψουνίσ(η)κα, ψωνίζω γενικά, ψουνίζουµι = ψωνίζω
κάτι αποκλειστικά για τον εαυτό µου, ψουνίσκα ’π’ του παζάρ(ι), [αρχ. (ψωνέω >
µσν. ψουνίζω].
ψούντζµα, το· το ψώνισµα, η ενέργεια του ψουνίζου.
ψουραβιάρς, -ρου, -ρκου· ψωριάρης, περιπ. ο περήφανος, [ψώραβους].
ψουριάρς, -ρου, -ρκου· αυτός που έχει ψώρα και κατά συνέπεια ξύνεται συνεχώς,
περιπ. ο περήφανος, [ψώω(=τρίβω) > αρχ. ψώρα > µσν. ψωριάρης].
ψουρου-· ψωρο-, ως πρώτο συνθ. µειώνει τη σηµ. του δεύτερου, [αρχ. ψώρα].
ψουρουγάτ(ι), το· το ψωριάρικο, το καχεκτικό γατί, µτφ. το αδύνατο, το άσαρκο
παιδί, [ψουρου- + γάτα(< ιταλ. gatta)].
ψουρούκια, τα· φαγητό, που στη διαδικασία της προετοιµασίας του σχηµατίζονταν
µε τρίψιµο µικρά κοµµάτια ζυµάρι, τα οποία έβραζαν στη συνέχεια µε λάδι και
νερό. Ήταν το φαγητό των φτωχών και όσων υπέφεραν (ή υποφέρουν και σήµερα)
από έλκος στοµάχου, [αρχ. ψώω(=τρίβω) > ψωρ!ς **> ψουρούκια].
ψουφάκια, τα· τα µικρά κοµµάτια στα οποία κοβόταν η τρίχα του µαλλιού στο νταράκιασµα, όταν το νταράκ(ι) δεν ήταν καλό· το ίδιο γινόταν και µε το βαµβάκι αν
κάποια γυναίκα επιχειρούσε να το νταρακιάσ(ει), [αρχ. ψοφ-, επειδή αχρηστευόταν η τρίχα, ήταν σαν να πεθαίνει, να ψοφά].
ψουφάου· ρ., ψουφούσα, ψόφσα, ψοφώ, µτφ. κουράζοµαι πολύ, ψόφσα σ’{ζ} δλεια,
[αρχ. ψοφ-(= κροτώ) > µσν. ψοφ- (µε τη σηµερινή σηµ.)].
ψυλλουπόντικας, ο· ο ψύλλος και ο ποντικός, όξου ψυλλουπόντικας, (δηµ. τρ. 14),
[αρχ. ψύλλα > µτγν. ψύλλος + αρχ. ποντικός].
ψυλλουσκουτώντς, ο· σχολαστικός, µτφ. χαρακτηρισµός του ανθρώπου που πνίγεται στις λεπτοµέρειες, [αρχ. ψύλλα > µτγν. ψύλλος + σκουτώνου].
ψ(υ)χή, η· ψυχή, ψ(υ)χή µ’ ξέρ(ει) τι τραβώ µ(ι) τιαυτόν τουν αχαΐριφτου, δες πρµ.
φρ. 59, 122 και 198, υποκ. η ψ(υ)χούδα, [ψύχω(=φυσώ) > αρχ. ψυχή].
ψυχ(ι)κό, το· ψυχικό, ελεηµοσύνη, [αρχ. ψυχικόν].
ψυχουχάρτ(ι), το· το χαρτί στο οποίο γράφονται τα ονόµατα όσων µνηµονεύει ο
παπάς σε διάφορες θρησκευτικές τελετές, [αρχ. ψυχή + χαρτί (δες χαρτάκια)].
ψώραβους, -β(η), -βου· ψωριάρης, [αρχ. ψώρα + -αβους].
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