ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Προσθήκη στο βιβλίο
ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ

Εισαγωγικό σηµείωµα
Το ιδιωµατικό γλωσσικό υλικό που καταχωρίζεται σε αυτό το αρχείο, δεν
είναι προϊόν συστηµατικής καταγραφής. Είναι το υλικό που συγκεντρώθηκε
κατά την καταγραφή των στοιχείων της παράδοσης της Βισαλτίας και αναρτάται ως προσθήκη στο βιβλίο ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ.
Υπάρχουν σ’ αυτό αρκετές αξιοσηµείωτες για την προέλευσή τους
λέξεις, όπως: απκάσ(η)κα, βουκόλος, διορύχνονταν, θάλ(η), λιχνά, λιον,
λουχιά, λυµαίνουν, µαµάρας, σέπητι, σινιάζω, στρίγα κ.ά.

Συντοµογραφίες και συµβολισµοί
ΤΝ = ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, αρχ. = αρχαία ελληνική, ελ. =
ελεύθερη, ιταλ. = ιταλική, κατ. = κατάληξη, κ. = κοινός, -ή, -ό, λ. = λέξη,
µσν. = µεσαιωνική, µετ. = µετάφραση, πρόθ. = πρόθεση, τουρ. = τουρκική,
υποκ. = υποκοριστική -ό.
Νγ.= Νιγρίτα, ΑΠ.= Αγία Παρασκευή, Ά∆.= Άγιος ∆ηµήτριος, Αη.= Αηδονοχώρι, Άµ.= Άµπελοι, Βέ.= Βέργη, ∆η.= ∆ηµητρίτσι, Λυ.= Λυγαριά,
ΝΚ.= Νέα Κερδύλλια, Νι.= Νικόκλεια, Πα.= Πατρίκι, Τε.= Τερπνή, Χο.=
Χουµνικό.
Οι «δεκαδικοί» αριθµοί, που ακολουθούν τις συντοµογραφίες των
χωριών, δείχνουν τον αύξοντα αριθµό του δηµοτικού τραγουδιού στο βιβλίο
του συγγραφέα «∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ».
[…] Περιέχουν πληροφορίες για την προέλευση των λέξεων.
> , < ∆είχνουν τη φορά στην πορεία της εξέλιξης µιας λέξης.
**
Οι πληροφορίες που ακολουθούν είναι ευθύνη του συγγραφέα.
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ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Α, α
αβλαντίζου· ρ., αβλάντζα, αβλάτσα, αφκριέµι στο κυνήγι και σιγά-σιγά ζυγώνω τα
αγριογούρουνα, Σι.
αγκριντιά, η· ξύλινο οριζόντιο δοκάρι, ∆ω του Στέργιου µ’, κει του Στέργιου µ’,
Στέργιους πα στ’ν αγκριντιά, ΑΠ. 490.0, [ΤΝ. γκριντιά].
αγνάδιβι· ρ., αγνάντευε, κι µάνα τ’ τουν αγνάδιβι ’πού ένα ψηλό µπαλκόνι, Νι.
651.0, [ΤΝ. αγναδεύου].
Αγόρου, η· κύριο όνοµα, Αγόρου στέκει στου σουκάκ(ι), Νι. 617.0.
αγρουγιόσµος, ο· φ. που µοιάζει µε τον καλλιεργούµενο δυόσµο, έχει όµως πιο
φαρδιά φύλλα, [γιόσµους].
αδειαστάς· αυτός που αδειάζει το καπνό στα σαρίκια, [ΤΝ. αδειάζου].
αδιρφουµοίρια, τα· µερίδια αδερφών, Σι.
άθια, τα· άνθη, λουλούδια, να κόψουν τα τριαντάφυλλα τ’ άθια τα καρουφύλλια, Βέ.
592.0, [αρχ. νθος,].
αίµατα, τα· ποικιλία σταφυλιών.
ακαλνά,· ρ. καλεί, εµένα δράκος µ’ ακαλνά να πάω να µε προυγέψει, Κα. 260.2, [ΤΝ.
ακαλνώ].
άλαντα,· στον τόπο, [τουρ. alan (= περιοχή, τοµέας, δίοδος)+ ta].
άλαντα… µπανά· σε ελ. µεταφραση: να ήξερα δεν πήγαινα, ΑΠ. 374.0.
αλετρόφια, τα· ξύλινα κοµµάτια πίσω από το υνί, που άνοιγαν την αυλακιά.
Αλισάβη, η· προφανώς είναι η µητέρα του Βαπτιστή Ιωάννη Ελισάβετ, φωνάξτε τη
θεία µου τη Μαριώ τη θεια µ’ την Αλισάβη, Λυ . 669.5.
αλόγιασα· ρ., λογάριασα, σαν τα θκα σ’ τα µαύρα µάτια δεν αλόγιασα, Νι. 618.0, [κ.
λογιάζω > λόγιασα].
αλογόπρεσες, οι· µηχανήµατα που συµπίεζαν το άχυρο σε δέµατα, στις µπάλες, µε
τη δύναµη αλόγων.
αναγκασµένους, -(η), -ου· άρρωστος, έχου τουν άντρα µ’ άρρουστουν, βαριά
αναγκασµένουν, Νι. 415.0, [αρχ. νάγκη]..
ανάµ· δυσάρεστο επεισόδιο, κακή ανάµνηση, [ΤΝ. νάµνια].
ανασθενείς· ρ., είσαι άρρωστη, δεν µας λες, καλέ Μαρία, από ποιον ανασθενείς; Αη.
124.0, [αρχ. σθενέω].
αντ’· όταν, Ίβ.
αντίρα, η· ντίρα, Σι., [ΤΝ. ντίρα].
αντραλίζονται· ρ., ζαλίζονται, κάνεις τους νιους ζαλίζονται, τους γέρους κι
αντραλίζονται, Ζε. 168.0, [ΤΝ. ντραλίζουµι].
απκάσ(η)κα, απκάσκι, · ρ., τύποι του αρχ. πεικάζω(= απεικονίζω, παραβάλλω
προς κάτι), αόρ. πείκασα, Αη., [ΤΝ. απεικουσιάνους].
απόσια, τα· το ανήλιο µέρος του δάσους, όλου ’π’ τ’ απόσια περπατεί κι αριστερά
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πλαγιάζει, Νι. 416.0, [κ. απόσκιος > απόσκια > απόσια].
απουγυρίσµατα, τα· δώρα που δίνει κάποιος ως ανταπόδοση για δώρα που δέχτηκε,
κι στα απουγυρίσµατα µπουχτσιάδις να τα φέρνεις, ∆η. 599.0, [ΤΝ. απουγύρζµα,
γύρζµα 2].
απουµεινάδια, τα· αποµεινάρια, Νι.
αργυρουλάλησι· ρ., σύρι παν στο πηγάδι κι αργυρουλάλησι, προφανώς είναι ο τύπος
αργουλάλησι, ∆η. 633.4, [ΤΝ. αργουλαλώ].
αρθούν· έρθουν, κι αν δεν αρθούν τ’ αδέρφια σου κι αν δεν του µαρτυρήσου, Νι.
96.0, [ΤΝ. έρχουµι].
αριάδ(ι),, το· φ. που µοιάζει µε τη δάφνη (βάγια), δεν κάνει όµως κλωνάρια, Αη.
αριζικιά, η· η χωρίς ριζικό, η άτυχη, και µένα αυτήν αριζικιά, που ριζικό δεν έχου,
Νι. 528.0, [κ. ριζικό].
αρνιθοτσιφλιά, η· αρρώστια των µικρών παιδιών, εξαιτίας της οποίας δεν έβλεπαν
το σούρουπο και µαζεύονταν µέσα νωρίς. όπως οι κότες· λέγεται ότι οφειλόταν
στην έλλειψη ζάχαρης από τη διατροφή των παιδιών, Αη.,**[ΤΝ. αρνίθα + τυφλός
> (αρνιθοτυφλιά) > αρνιθοτσιφλιά].
αρνίτσ(ι), το· αρνάκι, ’π’ αρνί σ’ αρνίτσ(ι) να τα κάντς, χίλια να τα απουσώσεις, Νι.
404.0, [κ. αρνί + ΤΝ. κατ. -ίτσ(ι)].
άρχους, ο· άρχοντας, άρχους µι την αρχόντισσα τη σκάλα π’ ανιβαίνουν, Νι. 590.0,
[αρχ. ρχων].
ασηµουγκέρντανα, τα· ασηµένια γιορντάνια, περιδέραια, κι βγάζ(ει) τ’
ασηµουγκέρντανα τ’ς κι στα σκυλιά τα βάζει Νι. 404.0, [τουρ. yordan > γιορντάνι].
ασηµουτσόρακα, τα· ασηµένια σκουλαρίκια, βγάζ(ει) τα ασηµουτσόρακα τ’ς στα
πρόβατα τα βάζει, Νι., 404.0, [κ. ασήµι + ΤΝ. τσιουράκ(ι) < τουρ. çurak( =
σκουλαρίκι)].
ασηµουτσουρακλίθκα, τα· αυτά που έχουν/φορούν ασηµουτσόρακα, ποιουνού είνι
αυτά τα πρόβατα τ’ ασηµουτσουρακλίθκα, Νι. 404.0.
ασταρλίκ(ι), το· στο πάπλωµα ήταν η εσωτερική πλευρά του, Νι., [ΤΝ. αστάρ(ι) + λίκ(ι)].
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Β, β
βαΐτσα, η· υπηρέτρια, δούλη, η µια βαΐτσα µάνισι κι δεν τουν παραστέκει, Χο. 597.3,
[αρχ. βαΐα (= τροφός, παραµάνα)+ -ίτσα].
βάντς (άµα)· άµα βάλεις. [ΤΝ. βάζου 2].
βαράκια, τα· ήταν λεπτότατα φύλλα, σαν το αλουµινόχαρτο, από χρυσό ή
ψευδόχρυσο (κράµα χαλκού και ψευδαργύρου). Τα χρησιµοποιούσαν κυρίως οι
επιγραφοποιοί και οι βιβλιοδέτες για διακόσµηση.
βαρένου· ρ., κτυπώ, παθ. αόρ. βαρέθκα, έπισα κι βαρέθκα, Νι., [ΤΝ. βαράου].
βαριά υφάσµατα, τα· πολυτελή υφάσµατα για την τοπική ενδυµασία.
βαριοσκαµµατίζει· ρ., κάνει πολλή σαπουνάδα, βρίσκω την κόρη που ’πλενε και
βαριοσκαµµατίζει, Άµ. 397.0, [αρχ. βάρος + ΤΝ. σκάµµα = σαπουνάδα].
βάρµα, το· βάρος/βάρεµα, βάρος στην ψυχή, αν έχω και κανένα σφάλµα να µη µου
το πάρεις βάρµα, Πα. 274.0, [αρχ. βάρος/ΤΝ. βάριµα].
βαρογκοιµάσι· ρ., κοιµάσαι βαριά, ξύπνα, ξύπνα, γραµµατικέ, και µην
βαρογκοιµάσι, ∆η. 597.6, [αρχ. βάρος + ΤΝ. κοιµούµι].
βάσκαντος, ο· αβάσκαντος, κι κατιβαίν(ει) η βάσκαντος κι πίνει το νεράκι, Λυ.
581.0, [αρχ. βασκαίνω].
βασλικιάς, ο· ο ψαλίκουρας, Νι.
βάψι· ρ., έβαψε, σι κυπαρίσσι τ’ άπλουσα βάψι του κυπαρίσσι, Νι. 644.0, [αρχ.
βάπτω > κ. βάφω].
βιργουκαλαµίζει· ρ. περνά το στηµόνι στα καλάµια και από κει στις βιργούδις για
το ίδιασµα, µασούριζι, καλάµιζι κι βιργουκαλαµίζει, Νι. 637.0, [ΤΝ. βιργούδις +
καλαµίζου].
βόθειου, το· η βοήθεια, Νι., [ΤΝ. βόθµα].
βολές, οι· φορές, Ζε., [κ. βολά].
βοργά/βουργά· επιρ. γοργά, αυτό είνι αντρόγυνου βουργά στιφανουµένου, (Νι.
608.0), και βγάζει κόρη όµορφη, βοργά σαβανωµένη, Βέ. 671.0, [αρχ. γοργός].
βουκόλος, ο· ο βοσκός των βοδιών, Αη., [αρχ. βουκόλος, οι βοσκοί των άλλων
ζώων λέγονταν τσοµπάνηδες].
βουράτα, η· ή το µπουράτο, µηχάνηµα µε το οποίο χώριζαν τα πίτυρα από τα άλευρα και µάλιστα χώριζαν τα άλευρα σε ποιότητες (χοντρό, ψιλό).
βουσκούσι · έβοσκε, ∆η., [ΤΝ. βουσκάου].
βρόχια, τα· βρόχοι, παγίδες, στέλνουν τα βρόχια στα βουνά, χρυσές βιργίτσις τ’ς
κάµποι, Νι. 621.0, [αρχ. βρόχος].
βυτίνα µουλυβένια· βυτίνα µε υαλώδη εσωτερική επίστρωση, για αποθήκευση
υγρών.

Λεξιλόγιο της Βισαλτίας

5

Γ, γ
γαλλικά, τα· ποικιλία σταφυλιών.
γαρούφαλες, οι· πέρδικες γαρούφαλες, πέρδικες σαν το γαρίφαλο, δεν ήταν µόνον
πέρδικες γαρούφαλες λεβέντικες, Σι. 580.1, [αρχ, καρυόφυλλον > βεν. garofolo >
γαρούφαλο/ γαρίφαλο].
γερ· επιφ., αέρας, πή- ωχ αµάν γερ αµάν, αέρας πήρι τη φουνή, Νι. 411.0, δες γιερ.
γιάγορος, ο· αγόρι, µήνα γιάγορος φίληµα σου ’δωσε; Βέ. 681.0, [δες και άγουρους].
για λα· ήθελα να, για λα πάου σ’ Νιγρίτα = ήθελα να πάω στη Νιγρίτα, Νι., [ΤΝ. για
3].
για λούστηκα· να λούστηκα, για λούστηκα χτινίστηκα να πάου για να την πάρου, Νι.
642.0, [ΤΝ. για 3 + λούζου].
γιακοίταχτους, ο· ακοίταχτος, αυτός που δεν τον φρόντισε κανένας, γιανάλλαγους
γιακοίταχτους πουλύ ήταν ξινιτιµένους, Νι. 654.0, [ΤΝ. κτάζου].
γιανάλλαγους, ο· ανάλλαγος, δες γιακοίταχτους, [κ. ανάλλαγος].
γιαράδες/-δις, οι· πληγές, πέντε βάλτε σάβανο κι τ’ άλλο στους γιαράδες, Αη. 130.0,
[ΤΝ. γιαράς].
γιασατζή· λέγεται γι’ αυτόν που του αξίζει το µπράβο, το γιασιά, είναι ο αξιέπαινος,
µια κι χαϊδιµένη, τζιάνα µ’ γιασατζή, Νι. 627.1, [τουρ. yaşa].
γίδιαζαν· ίδιαζαν, έκαναν το ίδιασµα του στηµονιού, στους ουρανούς τα γίδιαζαν
στους κάµπους τα τυλούσαν, Λυ. 585.0, [ΤΝ. ίδιασµα].
γιερ· εραστής, φίλος, να βλέπου του λιβέντη µου, αµάν αµάν, γιερ γιαρέν’, λιβέντη µ’
γιερ, Νι. 130.1, [τουρ. yâr(= φίλος, εραστής)].
γιουλτζής, o· διαβάτης, µο ένας γιουλτζής, καλός γιουλτζής, στέκει και την ρωτάει,
Σι. 393.0, [τουρ. yol (= δρόµος)].
γκαζέλια, τα· αµανέδες, Νι. 262.0, αν θέλτς την πιο µικρότιρη που ξέρ(ει) πουλλά
γκαζέλια, [τουρ. gazel (= λυρικό ποίηµα)].
γκελ· έλα, χρησ. στα χορευτικά επιφ., στο γιαλό, αµάν γκελ αµάν αµάν, στο γιαλό
γιαλό πετούσε, Σι. 4.5, [τουρ. gelen (=έρχοµαι)].
γκιβρένι, το· στο Αηδονοχώρι χρησ. σήµερα τη λ. για να χαρακτηρίσουν άτοµο ή
ζώο· είναι ο πρώτος, ο πιο δυνατός, ο αρχηγός µιας οµάδας· συµπεραίνεται
εποµένως ότι στο στίχο εννοείται το πιο µεγάλο χαλάζι, πέφτουν τα βόλια σα
βροχή, χαλάζι σαν γκιβρένι, Αη. 299.4, **[κυβερνώ, µε κ > γκ, συνηθισµένο στο
τοπικό ιδίωµα, και µετάθεση του ρ]..
γκιουλτζής, ο· διαβάτης, αλλ. γιουλτζής, Σι., [τουρ. yol (=δρόµος)].
γκντω· ρ., {το «ντ», όπως στη λ. νταούλι}, γκντούσα, γκούτσα, σκουντώ, σπρώχνω,
πρ. γκούντα, γκντάτι, Αη., [ΤΝ. κουντάου].
γκουγκδιά, η· είδος δέντρου µε µικρούς µαύρους καρπούς, που µοιάζουν στο σχήµα
µε αχλάδι, Αη., [ΤΝ. γκουγκντάς].
γκούγκδους, ο· στρογγυλή λαβή σε σκεύη, Αη., [ΤΝ. γκουγκντάς].
γκούντα· ρ. σπρώξε, σκούντα, [ΤΝ. κουντάου].
γκούσκα, η· λαιµάκι, ∆η., [ΤΝ. γκάζγκα].
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γκράνουαρ, τα · ποικιλία σταφυλιών.
γκρηµνός· ρ., αναγνωρίζεται ως προστακτική το ρ. γκρεµίζω, γρεµίσου, σήκω,
µαράζι µ’, φάι κι πιε, σήκου γκρηµνός κι πέσι, Νι. 147.1, [αρχ. κρηµν#ς > µτγν.
κρηµνίζω > γκρεµνίζω > γκρεµίζω].
γκρίτσα γκρίτσα τσέλα· στα ιταλικά greca = διακοσµητική γραµµή ζικ-ζακ, δες και
τσέλα (= η τσότρα).
γλαρί, το· πελαργός, ∆η., [αρχ. γλάρος].
γλυκάδια, τα· τηγανισµένα κοµµάτια φύλλων ζύµης, που ήταν διπλωµένα σαν να
ήταν φιόγκοι, γι’ αυτό λέγονταν και φλιουγκούδια.
γουνιέµι· ρ., βιάζοµαι, σπεύδω, δεν έχω καιρό, αγωνίζοµαι, Νι., [ΤΝ. αγουνιέµι].
γρουνούδια, τα· 1. µικρά γουρούνια, 2. αγριόχορτο µε καρπούς σαν καρύδια από το
οποίο κάνουν φάρµακο παυσίπονο, Νι., [το 2 είναι οι καρποί του φυτού τάτουλας,
στραµώνιον, Datura stramonium, ΤΝ. τάτλας].
γύρος· προσωρινή συσκευασία ξηρών φύλλων καπνού, [ΤΝ. γύρους].
γυρούδ(ι), το· το γύρω µέρος από την πίτα, το γουνιάδ(ι) της Τερπνής, Νι., [κ. γύρος
+ υποκ. κατ. -ούδ(ι)].
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∆, δ
δα· µ., θα, σι δικαπέντι µέρις πάλι δα έρτου γω, Νι. 13.1, [δες ΤΝ. δα].
δάσια, τα· τα δάση, το δάσος, γραµµατικός µας πλάγιασι κατ ’π’ τα δασιά τα δάσια,
∆η. 597.6, [αρχ. δάσος, δες ανάλογο στα ΤΝ. κάλλια < αρχ. το κάλλος].
δευτεραίο, το· το φόρεµα της νύφης για τη ∆ευτέρα µετά το γάµο.
διάσου· ρ., προστακτική του διάζοµαι, και το σφοντύλι φώναξε διάσου και µένα
ρόκα, Χο. 499.0, [ΤΝ. ιδιάζουµι].
διορύχνονταν· ρ. σχηµάτιζε µεγάλα κύµατα, κι η θάλασσα διορύχνονταν τα κύµατα
δακρύζαν, θα µπορούσε να γραφεί και διωρύχνονταν (=µούγκριζε), Ά∆. 669.6, [<
αρχ. διορύσσοµαι (= ανασκάπτω)· < αρχ. διωρύοµαι (= βρυχώµαι)].
δίπλες, οι· το γλυκό γλυκάδια, οι γύροι που γίνονταν στους κυκλικούς χορούς, όταν
οι χορευτές ήταν πολλοί και δε χωρούσαν σε ένα γύρο, έκαναν δυο δίπλις χουρό,
[αρχ. διπλο'ς > διπλώνω].
διπλουτά, τα· διόροφα, να κάνου σπίτια διπλουτά κι ανώια πιο µιγάλα, Νι. 600.0,
[αρχ. διπλο'ς].
δουκθώ· ρ., όταν·δοθκθώ = όταν θυµηθώ, όταν βάλω στο µυαλό µου, όταν δουκθώ
κι όταν θυµηθώ, Νι. 659.0, [ΤΝ. δουκιούµι < αρχ. δοκέω].

Ε, ε
έεις· ρ., τύπος του έχω, έχεις, ∆η., [ΤΝ. έχου].
έεις δγιει· έχεις δει, ∆η., [δες έεις + ΤΝ. δγιω].
έκα· ρ., τύπος του σταµατώ, στάµατα, στέκα, Σι. **[στέκα].
εκλουθάµι· ρ., ακολουθούσαµε, ∆η., [κ. ακολουθώ].
ελντέρι µου· χρησ. ως γύρισµα στα δηµοτικά τραγούδια· και κείνου σένα µοιάζει,
ελντέρι µου, ΑΠ. 604.0, **[τουρ. el (= χέρι) + deri(=δέρµα)].
έντιρ µας· γύρισµα στα δηµοτικά τραγούδια, που χρησ. όπως το κοινό «καλέ µου»,
ένα πουλί καµπίσιου, έντιρ έντιρ µας, Νι. 646.0, **[τουρ. ender (= σπάνιος,
δυσεύρετος)].
ερεθύµησα· ρ., πεθύµησα, µωρ’, δεν είδα την Παγώνα µ’, ερ, την ερεθύµησα, Αη.
42.6, [ΤΝ. αραθυµώ].
έσπιρνισκαµι· ρ., σπέρναµε, Νι., [ΤΝ. σπέρνου, για τη σηµ. του -σκ- δες ΤΝ., στο
αρχείο ΕΙΣΑΓΩΓΗ, σ. 31, § 3.2.1.γ΄.
εφράµ· κόσµος, σαν το ’µαθε ο Ρουσάµ µπέης, εφράµ µαζεύει, Αη. 333.0, **[τουρ.
evren(=σύµπαν, κόσµος)].
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Ζ, ζ
ζακόνι, το· έθιµο, συνήθεια, ιµείς αντέτ(ι) δεν το ’χουµι, ζακόνι στου χουριό µας, Νι.
421.0, [µσν. ζακόνιν].
ζιάβιτκου, το· το απάνεµο µέρος, το σουπέρ(ι), ΤΝ., Αη., [ΤΝ. ζιάβιντκου, τουρ.
zaviye(= γωνία, κελί ερηµίτη) + -τκου].
ζνάρ(ι) τ’ς Παναΐας, το· το ζωνάρι της παναγίας, το ουράνιο τόξο, ∆η. [ΤΝ.
ζνάρ(ι)].
ζούµπουρ· πιθανώς είναι από το τουρ. cümbür (=όλοι µαζί), ένα Σαββάτο βράδυ,
ζούµπουρ τάµπουρ καριοφίλι, Νι. 41.0.
ζυγιές, οι· ζευγάρια, συγκροτήµατα µε ζουρνάδες και νταούλια, κι δικαπέντι
φλάµπουρα κι ιννιά ζυγιές νταούλια, Νι. 421.0, [αρχ. ζυγόν > ζυγός (=διπλός)].

Η, η
ηρθούς· ρ., πρ. του έρχοµαι, Νι., [ΤΝ. έρχουµι·πρ. έρχουν /ήρχουν].
ήρχους· ρ., τύπος του έρχοµαι, να έρθεις, Νι. [ΤΝ. έρχουµι, δες και ηρθούς].
ήφιρνισκαµι· ρ., φέρναµε, Νι., [ΤΝ. φέρνου, δες και έσπιρνισκαµι].

Θ, θ
θάλ(η), η· η σπίθα, τα πουρνάρια βγάζουν πουλλές θάλις, Αη., [αρχ. αιθάλη/αίθαλος
(=φλόγα που καπνίζει)].
θελά· ρ. τύπος του θέλω, θέλω να, κι πόψι θελά κατεβείς στης εκκλησιάς την πόρτα,
Λυ. 574.0, [ΤΝ. θαλά].
θκα σ’· δικά σου, σαν τα θκα σ’ τα µαύρα µάτια δεν αλόγιασα Νι. 618.0, [ΤΝ. θκος].
θρασκιάς, ο· ο βόρειος άνεµος, ο αναιδής, ο θρασύς άνθρωπος, Αη.
θυµίσµατος (χορός)· χορός δεισιδαιµονίας, (7 ζευγάρια χορεύουν το χορό του θυµίσµατος και κάνουν 7 γύρους, από 7 βρύσες παίρνουν νερό για το βλαµµένο, Τρι.,
Λ.Β.).
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Ι, ι
ιλαλάχ· ένας είναι ο Θεός, φτάνει πια, Μια τουρκοπούλα στο τζιαµί -γιαρ, γιαρ αµάντο ιλαλάχ φωνάζει, Σι. 133.1, [τουρ. illallah].
ιλιέ· µε, µαζί µε, έλα, έλα, φίλε, µι ντ’ ιλιέ να σε πω δυο λόγια κρυφούτσικα, Λυ.
584.0, [τουρ. ile].
ιν-καλή, ιν-καλό· η συλλαβή ιν-, χωρίς να είναι στοιχείο της ιδιωµ. γλώσσας,
λέγεται στα τραγούδια, αλλά προφέρεται και στους στίχους, ξικίνησι κι πήγινι στην
ιν-καλή τ’ να πάει, Νι. 620.0.
ισαρµαεύισι· ρ., σε ελ. µετ. σηµ. έρχεσαι σε µας, συ, Μπούλα µ’, δεν ρουµεύισι κι
δεν ισαρµαεύισι, Νι. 305.0, **[τουρ. sarmak(= παραδέχοµαι, υιοθετώ, κλπ.) +
ελλην. κατ. -εύοµαι > σαρµαεύουµι > ισαρµαεύουµι].
ιστρανάκια, τα· αγορασµένα, άσπρα ιστρανάκια έπλυνε και µαύρα εφορούσε, Βέ.
389.0, [τουρ. iştira (= αγορά)].
ιστρατιά, η· δρόµος, στράτα, ανάµισα στην ιστρατιά δυο δέντρα φυτιµένα, Νι. 608.0,
[ΤΝ. στράτα].
ισχράµ· παραδώσου, ισχράµ, ωρέ Μητρούση, ετούτη τη στιγµή, Νι. 330.0, **[τουρ.
ıska (=αποτυχία) + ram(= δαµάζω)].

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

10

Κ, κ
καβαλάρια, τα· οριζόντια ξύλα της στέγης, που συνδέουν τους παπάδες στην
κορυφή τους.
κάηκιουσα, -σι· κάκιωσα, -σε, κι γω ο νιος του κάηκιουσα, πήγα στη µάνα µου
κλαίµινους, Νι. 622.0, [αρχ. κακός > κακιώνω].
καθόντα· χρησ. ως επιρρ. µετοχή, καθισµένος, καθόντα τρών’, καθόντα πίν’,
καθόντα τραγουδούσαν, Αη. 276.0, [ΤΝ. καθόντας].
καϊλιάς, ο· χορταρικό µε άσπρα λουλούδια σαν χωνάκια, δω του Στέργιου µ’, κει του
Στέργιου µ’, Στέργιους κατ απ’ τουν καϊλιά, ΑΠ. 490.0.
καλάµιζι· ρ., τύλιγε το στηµόνι στα καλάµια, µασούριζι, καλάµιζι κι
βιργουκαλαµίζει, Νι. 637.0, [ΤΝ. καλαµίζου].·
καλαµπόκι του φιδιού· το κ. φιδόχορτο.
καλεστάρηδες, οι· αυτοί που πηγαίνουν τα καλέσµατα του γάµου.
καλισταροί, οι · οι καλεστάρηδες/οι καλιστάδες.
καπνατζίθκα, τα· (ρούχα) του καπνού, τα καπνατζήδικα, [ΤΝ. καπνατζής].
καπνόπανα, τα· τα πανιά για το σκέπασµα του καπνού.
καρκιλιάζου· ρ., χτυπώ την καρκέλα της εξώπορτας, την πόρτα εκαρκέλιαζαν, την
πόρτα καρκιλιάζουν, Νι. 363.0, [ΤΝ. καρκελίζου, καρκέλα].
καρουλάκια, τα· είδος συσκευασίας.
καρουφυλλούδι, το· γαριφαλάκι, θαρρείς δε σι θυµούµι, καρουφυλλούδι µου, Νι.
656.0, [ΤΝ. καρουφύλλ(ι)].
κασαβέτια, τα· στενοχώριες, µον µε βαρούν τα ντέρτια µου τ’ αντρού µ’ τα
κασαβέτια, ΝΚ. 359.0, [τουρ. kasavet].
κασίδα, η· το παιχν. µουντζούρης, Νι., [κ. κασίδα].
καταής· επίρρ. καταγής, απ’ τα µαλλιά τον πιάσανε και καταής τον βάζουν, Σι.
331.0, [ΤΝ. καταή].
καταλείς µε· ρ., τύπος του καταλύω, αν είσαι Τούρκος φάγε µε, Οβραίος καταλείς
µε, Αη. 427.1, [κ. καταλύω].
καταπάτσι του· ρ., κέρδισέ το, σύρι γύριψί του, µάνα µ’, καταπάτσι του, Νι. 641.0,
[ΤΝ. καταπατάου].
κατασάρκ(ι), το· η φανέλα, Νι., [κ. πρόθ. κατά + κ. σάρκα].
κατέλυσέ µε· ρ., φάγε µε, αν είσι ξένους φάι µι, σκύλους κατέλυσέ µε, Αη. 427.1, [κ.
καταλύω].
κάτσι· ρ., αορ. του κάθοµαι, έκατσε, κάτσι στου δρόµου και λαλεί, Νι. 655.0, [ΤΝ.
κάθουµι].
Κατσιώτισσα, η· δηλώνει καταγωγή, άγνωστη όµως για τις γυναίκες που
τραγούδησαν, µια κόρη µια Κατσιώτισσα κι µια Κατσιουτουπούλα, Νι. 637.0, [Σε
νταρνάκικο δηµοτικό τραγούδι, (δες Σερραϊκά Ανάλεκτα 1993-1994, σελ. 237,
άρθρο της Έ. Παπαδηµητρίου), υπάρχει ο στίχος «µια κόρη µια Καρσιώτισσα κι
µια Καρσιωτοπούλα», που οδηγεί στο χωριό της Ηπείρου Καρίτσα, οπότε το
σχήµα είναι, Καρίτσα > Καριτσιώτισσα > Καρτσιώτισσα > Κατσιώτισσα].
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καψόλαδο, το· το έκαναν ρίχνοντας µέσα σε λάδι φαγητού το χυµό που είχαν οι κηκίδες της φτελιάς, και το χρησιµοποιούσαν για φάρµακο, σε κοψίµατα από δρεπάνι, τσεκούρι ή µαχαίρι.
κεφαλάρ(ι), το· το κεντρικό µέρος της ρόδας του κάρου, που γινόταν κυρίως από
πουρναρίσιου ξύλου, πάνω στο οποίο στηρίζονταν τα παρµάκια και η πουρειά· η
µπορντούρα στα υφαντά κιλίµια και σινδόνια.
κιουµέρ(ι), το· δερµάτινο πορτοφόλι.
κλαίµινους, ο· κλαµένος, κι γω ο νιος του κάηκιουσα, πήγα στη µάνα µου
κλαίµινους, Νι. 622.0 [ΤΝ. κλαίου].
κλούτσα, η· η γκλίτσα του βοσκού, ∆η., [ΤΝ. κλούτσα].
κλωντήρ(ι), το, το· µπουκάλι γεµάτο µε κρασί σκεπασµένο µε ένα γαρίφαλο, που
το είχαν µαζί µε τα δώρα που πήγαιναν στις ουκνές, Νι., [µσν. κρυωτήριον >
κροντήρι (=πήλινο αγγείο νερού) και ρ>λ, δες και κρουντήρ(ι)].
κνούδα, η· λίγη τεµπελιά, µικρή κνια, Αη., [ΤΝ. κνια].
κολ βαπόρι, το· περίπολος στη θάλασσα, να και το κολ βαπόρι που βγαίν(ει) από
µπροστά, Ίβ. 358.0, [τουρκ. kol (= περίπολος) + κ. βαπόρι].
κόνιψαν· ρ., τύπος του κ. κονεύω, κάθησαν στα κλαδιά, σαν κόνιψαν κι οι πέρδικις
βάψαν κι τα νυχούδια τ’ς, Νι. 644.0, [τουρ. konak > κονάκι].
κονούστιβε· ρ., σύχναζε, συναναστρεφόταν, µε την τουρκιά κονούστιβε και µε τ’ς
Αρβανιτάδες ΑΠ. 292.0, [δες κουνούστιζε].
κονούστιβε/ κουνούστιζε· ρ., σύχναζε, συναναστρεφόταν, µε την τουρκιά
κονούστιβε και µε τ’ς Αρβανιτάδες, ΑΠ. 292.0, µε την Τουρκιά, αχ, µε την Τουρκιά
κουνούστιζε, Βέργη, 292.1, [τουρ. konuş (= εγκαθίσταµαι προσωρινά)].
κορόνες, οι· σχέδια στην ύφανση.
κοσκινάδια, τα· δώρα στο γάµο, [ΤΝ. κουσκνάδια].
κοσκινάρα, η· συσκευή για να αποµακρύνουν από τα καρδίτσια του βαµβακιού τα
ξερά φύλλα του φυτού.
κουκουµάφκα, η· κουκουβάγια, ∆η. [ΤΝ. κουκουβάια].
κουµπάκα φιδίσια, η· το κ. φιδόχορτο.
κουµπανιές, οι· σωροί, κάµνει τα χιόνια κουµπανιές χαλάζι πιτρουµένου, Νι. 651.0,
[ΤΝ. κούπους].
κούµπιλα, τα· τα δώρα που έδιναν στα παιδιά όταν έλεγαν τα κάλαντα, κι κόσµους
κι τα κούµπιλα κι ο βασιλιάς ατός του, Λυ. 574.0, [λατ. cubilis (= το δώρο)].
κουνόµσα· οικονόµησα, [ΤΝ. κουνουµάου].
κουριαστής, ο· το µεγάλο πριόνι για δυο άτοµα, ο καταρράκτης της Νιγρίτας, Αη.
κουριλούσις, οι· οι κουρελούδες.
κουρµούδ(ι), το· κορµάκι, τίνους κουρµούδ(ι) τουν παραστέκ(ει) κι του δικό µου
λιώνει, Νι. 130.1, [κ. κορµί + ΤΝ. κατ. -ούδ(ι)].
κουρτουλούσ(ι)·, το· σωτηρία, άλαντα ντουσ(ι)µάν(η), άλαντα πισ(ι)µάν(η),
κουρτουλούσ(ι) µπανά, ΑΠ. 374.0, [τουρ. kurtuluş].
κουτάζ(ι), το· το χοντρό σπυρί από το στάρι. Τα χοντρά στάχυα, τα πιο δυναµωµένα, που δεν αλωνίζονταν µε τη δοκάνη καλά, τα µάζευαν από κάθε αλώνισµα και
στο τέλος όλα µαζί τα πατούσαν µε την πέτρα, τον ειδικό πέτρινο κύλινδρο για τα
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αλώνια. Τα σπυριά που µάζευαν από αυτήν τη διαδικασία, επειδή ήταν τα πιο καλά, τα κρατούσαν για σπόρο, Αη.
κουτουλούκ(ι), το· θέση κυνηγού ψηλά.
κουτσ(ι)λάδις, οι· βρισιά στο Αηδονοχώρι, [ΤΝ. κουτσιλιά].
κουψόχρουνους, ο· αναφέρεται σε κακό µήνα, όπως η κοψοχρονιά σε κακή χρονιά.
[Τε. κόβω + χρόνος].
κράξιµο στην ψυχή· έβαζε η θεραπεύτρια το αφτί της στο στήθος του αρρώστου,
έλεγε κάποια λόγια που δεν τα ξέρουµε, και τον καλούσε για την άλλη µέρα· τρεις
φορές πήγαινε ο άρρωστος στη θεραπεύτρια και γλίτωνε από τις φοβίες του.
κρασί πατατράβα· 393. κρασί δηλαδή που γινόταν από µούστο που τράβηξαν
αµέσως µετά το πάτηµα των σταφυλιών, όπως η ρετσίνα.
κρουντήρ(ι), το· ποτήρι, ∆η., [µσν. κρυωτήριον(=εκείνο που κρυώνει το νερό) >
κροντήρι, δες και κλωντήρ(ι)].
Κρουσουβνούδια, τα· παιδιά από τα Νέα Κερδύλλια, τρια Κρουσουβνούδια
πιάσανε, πάισαν να τα κρεµάσουν, Αη. 281.0, [ΤΝ. Κρούσουβου, το παλιό όνοµα
των Νέων Κερδυλλίων].
κρυβούµι, θα· ρ., θα κρυφτούµε, ∆η., [ΤΝ. κρύβου].
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Λ, λ
λάβανο, το· λίβανο, παράδεισο και λάβανο και καθαρή ψυχούλα. Ά∆. 669.6,
**[συµφ. των λ. λίβανον και αρχ. λάδανον/λάβδανον].
λάινα, τα· οι καρποί της αγριοτριανταφυλλιάς, οι µπαµπουρόκις της Τερπνής, Νι.
λαντζαρί σταφύλι, το· ό,τι το ραντζαλί σταφύλι, κάνει σταφύλι λαντζαρί και το κρασί
µοσχάτο, Σι. 114.0, **[ραντζαλί, και αντιµετάθεση των «ρ», «λ»].
λαφουµίσια, τα· τα ελαφάκια, βλέπου τα λάφια να βουσκούν µαζί µε λαφουµίσια, Νι.
416.1.
λαχτιντούδι, το· το µικρό ζώο που θηλάζει, να ξυπνάει σα λαχτιντούδι, Νι. 716.1,
[λατ. lax, lactis > lactendus].
λε, λέι· επιφ., αντίστοιχο του «βρε», ε ρε, πο ’χ(ει) ασηµένιον, µα λέι µα, αργαλειό
και φιλντισένιο χτένι, Σι. 390.3.
ληµνιόνας, ο· ποικιλία σταφυλιού.
λιανόραµµο, το· ραµµένο µε λεπτή κλωστή, φουστάνι µου λιανόραµµο και
πυκνοτσατισµένο, Αη. 276.0, [λιανός (=λεπτός) + ράµµα].
λιανουπιρπατσιά, η· περπατησιά µε µικρά και χαριτωµένα βήµατα, η τρίτη η
µικρότερη στη λιανουπιρπατσιά της, Νι. 610.0, [κ. λιανός + ΤΝ. πιρπατσιά].
λιανοφάσουλα, τα· τα λιανοφάσλα.
λιβέντρα, η· λεβέντισσα, άσπρη κι φουρισιά σου, λιβέντρα µου, Νι. 640.0, [ιταλ.
leventi > λεβέντης].
λιλίτσι, το· στεφάνι στολισµένο µε λουλούδια, το στεφάνι του γάµου, το λουλούδι
που βάζουν στο πέτο του γαµπρού, ΝΙ., άντρι λιλίτσι δροσερό και νιο
στεφανωµένο, Βέ., ∆η. 611.0, [λιλί + ΤΝ. κατ. -ίτσ(ι)].
λιον· καλό, παίρνου τη στράτα του στρατί του λιον του µουνουπάτι, Νι. 663.0, **[αρχ.
(ρα)ον > (ριόν > ωργιόν > γιον > λιον, µε γ > λ, δες και Ετυµ. Λεξικό του
Ανδριώτη στα λήµµατα (ριά, *ριος].
λιουφκάδια, τα· τα λιφκάδια.
λιχνά, τα· τα λερωµένα από το στόµα, όπως πετσέτες κλπ., ξένις πλένουν τα ρούχα
µου ξένις κι τα λιχνά µου, Χο. 438.2, [αρχ. λιχνάζων (= ο περιλείχων το στόµα)].
λιχνέ· αγαπητέ, γλυκέ, γιατί Χριστέ µ’, γιατί λιχνέ µ’, στουν κόσµου σταυρουµένους,
Λυ. 574.0, [µτγν. λιχνεύω (= επιθυµώ πάρα πολύ)].
λόγιασα· συλλογίστηκα, χρόνουν έχ(ει) που δεν την είδα, δεν τη λόγιασα, Νι. 643.0,
[κ. λογιάζω].
λόθρες, οι· τα καρφιά του πέταλου, βάνει ασηµένια πέταλα µαλαµατένες λόθρες. Τρ.
449.0· στο τοπικό ιδίωµα οι λότρες/λότρις, ενικός η λότρα, ήταν πλαϊνά
στηρίγµατα στην κάσα του κάρου, που έµοιαζαν µε σκάλες, και είχαν τα
«σκαλοπάτια» τους να προεξέχουν από τη µια πλευρά, σαν µεγάλα καρφιά· η
χρήση τους έδινε µεγαλύτερες διαστάσεις στο κάρο και εξασφάλιζε καλύτερη και
ασφαλέστερη φόρτωση για δεµάτια σιτηρών, χόρτου κλπ., [ΤΝ. λότρα > λότρες >
λόθρες, µε τ > θ].
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λόιασαµι· λογιάσαµε, σκεφτήκαµε, ιµείς, κυρά µ’, τουν είδαµι, ιµείς τουν λόιασαµι,
Νι. 419.1, [κ. λογιάζω].
λούλανις· ρ., τρέλανες, βάψι κι του δικό µου, συ µι λούλανις, Νι. 644.0, [κ. λωλαίνω,
δες ΤΝ. λουλαµάρα].
λούρτουσα την προίκα· κρέµασα όρθια την προίκα, ετοίµασα την προίκα µου για
το γάµο, ιγώ την προίκα µ’ τ’ λούρτουσα κι του νταρό µ’ κουνόµσα, Νι. 614.0, [ΤΝ.
αλόρτους (= ολόρθος, όρθιος), επειδή πριν από το γάµο άπλωναν την προίκα για
να την επιδείξουν και τα µεγάλα κοµµάτια, όπως τα κιλίµια, τα κρεµούσαν όρθια
πάνω σε ψηλά έπιπλα ή σε σχοινιά].
λουχιά, η· αυτή που παραφυλάει, βρίσκει µια όχιντρα λουχιά πιάνει τη µαγειρεύει,
Νι. 421.0, [αρχ. λοχάω (= ενεδρεύω, παραφυλάω)].
λυµαίνουν· ρ., ξεπλένουν, ξένις να πλέν’ τα ρούχα µου ξένις να τα λυµαίνουν, Χο.
437.0, [αρχ. το λύµα( = το νερό που χρησιµεύει στο νίψιµο, το νερό που βγαίνει
από τα ρούχα όταν τα ξεπλένουν, το ξέπλυµα)].
λυσίδ(ι), το· δέσµη από κλωστές στο ίδιασµα του στηµονιού.
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Μ, µ
µαγγασµένο, -νισµένο (βαµβάκι)· το βαµβάκι χωρίς το βαµβακόσπορο, όπως το
έδινε το εκκοκκιστήριο.
µαγιάστρισσα, η· µάγισσα, ν’ αρραβουνιαστεί µι της χήρας τον υγιό κι µε της
µαγιάστρισσας, Νι. 266.0.
µακατλίκ(ι), το· είδος υφαντού, Νι., [ΤΝ. µακάτ(ι), + -λίκ(ι)].
µακαρόνια, τα · οι γιουφκάδις.
µακριάς· µακριά, δεν θέλω νύφ(η) από µακριάς, ΑΠ. 169.0.
µαλάκια, τα· τα βουβαλάκια.
µαλαµατένες λόθρες· τα µαλαµατένια καρφιά στα πέταλα.
µαµάρας, ο· κοντός, Νι., [αρχ. µαµηρά/µαµιρά/µαµιράς= ρίζιον τ, πόας -στί].
µάνα για το ξίδι· η µαγιά.
µαραντό, το· αµάραντο, τα λουλούδια τ’ς τα πουτούσι κι του βασλικό τ’ς κι του
µαραντό τ’ς, Νι. 623.0.
µαρούδα, η· το έντοµο λαµπρίτσα, η πασχαλούδα.
µαρτινιά, η· τουφεκιά, ένας Τουρκαρβανίτης τραβάει µια µαρτινιά, Ίβ. 358.0,
[τουρκ. martin (= τουφέκι)].
µατάλλαζι· ξανάλλαζε, αντικαθιστούσε, κι πάλι την µατάλαζι µι την µαλαµατένια,
Νι. 603.0, [ΤΝ µατα- + κ. αλλάζω].
µένιασι· ρ., µήνυσε, έστειλε µήνυµα, ν’ ακούς κι τι σι µένιασι αρραβουνιαστικός
σου, Νι. 614.0, [ΤΝ. µηνώ].
µεσιάρηδες, οι· συνεταίροι στην παραγωγή καπνού, [ΤΝ. µισιάρς].
µι ντ’ ιλιέ· µε εµένα, όπως στο ιδιωµ. «µι τιµένα», τρέµει το χιράκι µι ντ’ ιλιέ πούθι
να σε πιάσω θαλά καώ, Λυ. 584.0, , [δες ιλιέ, τ’> ντ’].
µι τιποιόναν· µε ποιον, µι τιποιόναν για, µι τιποιόναν για; Νι. 513.0, [ΤΝ. τι-, µι
τιµένα].
µιλάεις· ρ., µιλάς, νυφούδα µ’, τι µας µάνισες κι πλια δεν µας µιλάεις; Νι. 268.0,
[ΤΝ. ουµιλάου].
µιλάεις· ασυναίρετος τύπος του µιλώ, σώπασι Γιάννη µην µιλάς πρόσιξι τι µιλάεις,
Νι. 425.0, [ΤΝ. µιλάου].
µιρτζιάνια, τα· στολίδια από κοράλλια, να λάµπουν τα µιρτζιάνια σου στουν άσπρου
του λιµό σου, Νι. 619.0, [τουρ. mercan (=κοράλλι)].
µιτζίκια, τα· εννοεί µιτζίτια που ήταν τουρ. νοµίσµατα, τρία µιτζίκια κουστούµ(ι) µπρε Στέργιου µ’- πάππους αγόρασι, ΑΠ. 490.0, [ΤΝ. µιτζίτια-νοµίσµατα (< τουρ.
mecit)· µιτζίκια-κεντηµένα τελειώµατα σε κεντήµατα (< τουρ. menzil)].
µνέσκ(ει)· ρ., τύπος του µένω, παραµένει, ∆η. [ΤΝ. µένου/ µνήσκου].
µουνουσκέπ(η), η· η ποδιά, Αη., [κ. µουνί + σκέπη].
µουραφιτιά, η· τέχνη, επινόηση, Αη., [ΤΝ. µαραφέτ(ι)].
µουριάβα, η· ο αργός, ο τεµπέλης, Αη., **[∆ες ΤΝ. µόλιαβους, µε λ > ρ].
µουστόπτα, η· η µουσταλευριά.
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µπαλαµπάνι, το· το σήµαντρο, µου φάνηκε πως άκουσα χτυπάει το µπαλαµπάνι, ΑΠ.
351.0, [τουρ. balaban (= γιγαντόσωµος)].
Μπαλουµπασιά, η· η Μονεµβασιά, Λουλούδι της Μπαλουµπασιάς και κάστρο της
Λαµίας Κα. 780.0, [τουρ. malum (= γνωστός, αληθής) + µπασιά < κ. εµπασιά ].
µπανά· εγώ, άλαντα πισ(ι)µάν(η), κουρτουλούσ(ι) µπανά. ΑΠ. 374.0, [τουρ.
bana/ben].
µπαράκ(ι), το· το κοντό και µπουστακλίθκου κυνηγόσκυλο, Σι.
µπασιά, η· πέρασµα, [µσν. -µβασία > κ. εµπασιά].
µπιλµπίδια, τα· µπιχλιµπίδια, µπιµπλιά (=στραγάλια), τουν πήρι τουν ξιγέλασι µπιλµπίδια να τουν δώσει, Νι. 427.0, [τουρ. leblebi].
µπίνµπασης, ο· ταγµατάρχης, πανάθιµα τουν µπίνµπαση, το πρώτο παλικάρι, Κα.
324.0, [τουρ. binbaşı].
µπιρατουµένις, οι· αµπαρωµένες, βρίσκου τις πόρτις σφαλιστές βαριά µπιρατουµένις, Νι. 663.0, [ΤΝ. πιρατώνου].
µπιτ· τίποτε, Αη. [ΤΝ. ντιπ].
µπίτσαν· τέλειωσαν.
µπλουγκουρόπιτρις, οι· οι πέτρες του χειρόµυλου, µε τις ποίες άλεθαν το σιτάρι και
έκαναν το µπλουγκούρ(ι), τα χειρόµπλα, Νι., [ΤΝ. µπλουγκούρ(ι) + κ. πέτρα].
Μπουγκλίστρα, η· Τοπωνύµιο Αη., **[αρχ. βους + ΤΝ. γκλίστρα > βουγκλίστρα >
µπουγκλίστρα (τα βόδια δεν γκλιούντι, όµως γλιστρούν· δες και γαδρουγκλίστρα].
µπούιουρ· επιφ., ένα πουλί καµπίσιου, µπούιουρ µπούιουρ µας, Νι. 646.0, **[τουρ.
buyur-mak (= διατάζω, προστάζω, παραγγέλλω), buyurma (= διαταγή, προσταγή,
έντολή)].
µπουµπλάδις, οι· αυτοί που συνήθιζαν να τρώνε κόλλυβα, µπουµπόλια, Αη., [ΤΝ.
µπουµπόλια].
µπουρτζιάκ(ι), το· φυτό που ο σπόρος του µοιάζει µε φακή, σαν το βίκο, που το
έβραζαν για ζωοτροφή, Αη., [τουρ. burcak(= βίκος, λαθούρι)].
µπράτµι σου· φίλο σου, κάνε τον άντρα µου µπράτµι σου, την πιθερά µου µάνα, Σι.
65.2, [ΤΝ. µπράτιµους].
µπρατοί, οι· οι φίλοι, οι σύντροφοι, και να σφυρίξω κλέφτικα να µαζευτούν µπρατοί
µου, Ίβ. 366.1, [ΤΝ. µπράτιµους].
µπρούτσος, ο· τράγος, ∆η., [ΤΝ. πούρτσιους **µπούρτσιους > µπρούτσιους].
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Ν, ν
νήµατα, τα· δίχτυα για φόρτωµα άχυρου σε ζώο µε σαµάρι.
νιαµάτζαν· έκαναν νιάµατα, [ΤΝ. νιαµατίζου].
νιβατή, η· ότι είναι σήµερα η βασιλόπιτα, γλυκόψωµο στο οποίο έβαζαν το νόµισµα
τις παραµονές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, Σι. [κ. ανεβατή, ίσως γιατί
ανέβαινε-φούσκωνε µε το ψήσιµο].
νίσκια, τα· ο ίσκιος, γραµµατικός µας πλάγιασι … κατ ’π’ τα δασιά τα νίσκια, ∆η.
597.6, [τον ίσκιο > (το νίσκιο) > τα νίσκια].
νίτικο, το· ποικιλία του βαµπακιού που καλλιεργούσαν παλιότερα, αλλ. το ντόπιο.
νταϊανός, ο· αργόσυρτος χορός, αλλ. ο τσιαρπισνός (χορός), Αη., το σιργιάν(ι) της
Νιγρίτας, [τουρ. dayan/mak (= ακουµπώ, αντέχω, διαρκώ), δες ΤΝ. νταϊαντάου].
νταπιτάδις, οι· οι πιστοί, να φαρµακώσει τους εχτρούς τους Τούρκους νταπιτάδις, Νι.
309.0, [τουρ. tapı(= είδωλο), tapınç(=λατρεία)].
νταρί(ει)σς· ρ., τύπος του νταρίζου, να δωρίσεις, πρώτα τ’ αδέρφια σ’ να νταρί(ει)σς
κι ύστιρα τ’ αντραδέρφια σ’, ∆η. 615.0, [ΤΝ. νταρίζου].
ντάρισµα, το· το δώρισµα, [ΤΝ. ντάρσµα].
νταρός, ο· το δώρο της νύφης στο γάµο, [ΤΝ. νταρό].
’ντας· , όταν, ’ντας ήµαν νιος και λεύθερος,’ντας ήµαν παλικάρι, Κα. 423.8, [ΤΝ.
όντας].
ντεγκτσής, -τσήδες· ο στοιβαδόρος καπνεργάτης, [ΤΝ ντιγκτσής].
ντελµπέρι· χρησ. ως γύρισµα στα δηµοτικά τραγούδια, κείν’ του πιδούδ(ι) απ’ το
’κανις, ντελµπέρι µ’, ΑΠ. 604.0, **[τουρ. dilber (=γοητευτικός, γοητεία, ωραία
γυναίκα, ερωµένη)].
ντούλµουµα, το· το αποτέλεσµα του ντουλµώνου.
ντιουλµπέρικου, το· γοητευτικό, όµορφο, Φισούδι µου ντιουλµπέρικου κι άλικου
βαµµένου, Νι. 645.0, [ντελµπέρι].
ντουσ(ι)µάνους, ο· εχθρός, άλαντα ντουσ(ι)µάν(η), άλαντα πισ(ι)µάν(η), ΑΠ. 374.0,
[ΤΝ. ντουσµάνους].
ντραγκανίζει (η πόρτα)·· ρ., βροντά (η πόρτα), πόρτα ντραγκανίζει Βάιους έρχιτι,
Νι. 825.0, [ΤΝ. ηχοπ. λ.].
νυφοστόλ(ι)·, το· το µέρος του σπιτιού όπου στολίζεται η νύφη, Νι., [κ. νύφη +
στολίζω].
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Ξ, ξ
ξα φλουριά, τα· χρυσά φλουριά, πήραµε ’πού τουν αφέντη µας ένα φούρνου ψωµί,
χίλια ξα φλουριά σιώντι, Λυ. 585.0, [ΤΝ. ξάφια].
ξέσυρι· ρ., σύρε, τράβα, παπά µου, ξέσυρι τα στέφανα κι ρίξτα παν στου νούνου, Νι.
30.0, [ΤΝ. ξισέρνου].
ξεφούντιασµα, το· στην καλλιέργεια του καπνού, η ενέργεια του ξιφουντιάζου.
ξηρουνιαµάτζαν· η ενέργεια του ξηρουνιαµατίζου.
ξιαγουράσου, -σ(ει)·· ρ., εξαγοράσω, -σει, ιγώ είµι άξιους κι ντιλής την κόρ(η) να
ξιαγουράσου, Νι. 647.0, [ΤΝ. ξιαγουρασµός].
ξιαντιρεύου· ψάχνω για ίχνη θηράµατος, για ντίρις, Σι, [ΤΝ. ξι- 1 + ντίρα].
ξιάστυψα· ρ., ξέστυψα, έχασα τους χυµούς, που σε ελεύθερη απόδοση σηµαίνει για
το κορίτσι, «δεν είµαι πλέον παιδί, έγινα γυναίκα», πως ξιάστυψα κι τράνιψα κι
έγινα κουπέλα, Νι. 662.0, [ξε- + στύβω > ξέστυψα].
ξιπλανέψτι· ρ., πλανέψτε, σύρτι σεις, καλές κουπέλις, ξιγιλάστι την, ξιπλανέψτι την,
Νι. 643.0, [ΤΝ. ξι- + κ. πλανεύω].
ξισαντάλιασµα, το· στην καλλιέργεια του καπνού, η ενέργεια του ξισανταλιάζου.
ξόγανο, το· άµυαλος, κουτός, κείν τα ξόανα µην τα ακούς = εκείνους τους ανόητους
µην τους ακούς, Αη., [αρχ. ξόανον].
όιδι· ακριβώς, µια πιρδικούδα αγαπώ όιδι ’πό δω λουγύρου, Νι. 642.0, [ΤΝ. όδι,
ώδι].
ολάκ(ι), το· κατσικάκι, ∆η.
όµουνα· ρ., ορκιζόµουν, εγώ στουν ήλιου όµουνα ποτέ δε δα τραγουδήσου, Νι. 136.3,
[αρχ. 0µνύω].

Ο, ο
ούγκιξι· ρ., βόγγηξε, κι µαραζιάρης ούγκιξι κι κόρ(η) βαροστενάζει, Νι. 147.1, [ΤΝ.
ουγγώ].
ουµπλιά, το· το ίχνος του ποδιού, η ντίρα Νι., **[αρχ. 1πλ2 > (οπλή > οπλιά >
ουµπλιά)].
ουνταλίκ(ι), το· το καλλιγραφένιου κιλίµ(ι), που το έστρωναν στο δωµάτιο
υποδοχής, Νι., [ΤΝ. ουντάς + -λίκ(ι)].
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Π, π
παλιάς· επίρρ., παλιά, παλιάς µύρζι = µύριζε σαν παλιό, Νι., [ΤΝ., ανθρουπιές /ανθρουπιάς].
πάνα του καπνού· πανί για δέσιµο της τσιουτσιούλας του καπνού στο κοφίνι.
πάντρεψές µε· ρ., πάντρεψέ µε, σε είπα, µάνα µ’, µητέρα, πάντρεψές µε, Κα. 808.0.
πάνωµα, το· η πάνα του καπνού.
παπάδες, οι· τα κεντρικά κατακόρυφα ξύλα στη στέγη.
παπούδες, οι· είδος φαγητού, οι τζγιεροσαρµάδες, [ΤΝ. παπούδις].
παρακάµνουν· ρ., κεντούν, πλέκουν, κάνουν δουλειές που γινόταν στο νυχτέρι,
αφήνου τις συντρόφσις µου στην πόρτα µ’ παρακάµνουν, Νι. 243.0, [ΤΝ.
παρακαµνιό].
παρανούνες, οι· οι γυναίκες συνοδοί του νούνου, [ΤΝ. παρανουναίοι].
παρασταθός, ο· πεζούλι της πόρτας, ∆η., [ΤΝ. παραστατός].
παρατραβά(ει)ζς· ρ., τύπος του παρατραβώ, παρατραβάς, µπαρµέρη µ’ τα ξουράφια
σου µην τα παρατραβά(ει)ζς, Νι. 235.1, [κ. παρά + ΤΝ. τραβάου].
παρθένια, τα· το αίµα της παρθενίας µετά την πρώτη νύχτα του γάµου.
πασταλτζήθκο, το· ο χώρος όπου γινόταν το παστάλιασµα του καπνού.
πας χον σέρης, ο· σε ελ. απ. είναι ο αρχηγός που περνά, που έρχεται, ως να ’ρθει ο
πας χον σέρης για να παραδοθείς, Σι. 330.3, [< τουρ. pas(=διαβαίνω, περνώ) + onu
(=αυτός) + ser(=αρχηγός) + ελλ. κατ. -ης].
πεικασιάνους, ο· αυτός που µπορεί να δώσει ερµηνεία, ο εµπειρογνώµων, Αη., [ΤΝ.
απεικουσιάνους].
πέτασι· πέταξε.
πέτι· ρ., πετούσε, πέταγε, πέτι πάπια στου γιαλό κι πέρδικα στουν κάµπου, Νι. 610.0,
[ΤΝ. πιτάου].
πιλουήθκι, πιλουιέτι· ρ., απάντησε, απαντά, τύποι του απλουιούµι, κανείς δεν
πιλουήθηκι κανείς δεν πιλουιέτι, Νι. 647.0 [ΤΝ. απλουγιούµι, απλουιέµι].
πλάσες/πλάστρες, οι· οι πλάσις που έβγαιναν από το νταράκ(ι).
πλεξούδα στηµονιού, η· το µαζεµένο στηµόνι µετά το ίδιασµα. » κι έπλεκαν την
πλεύου· ρ.,·πλέω, κολυµπώ, γω ψαράκι θα γινώ στη θάλασσα θα πλεύου, Νι. 310.0,
[κ. πλέω].
πλιάλιξι· ρ., πήγε γρήγορα, πηλάλησε, κι στουν άντρα τ’ς πλιάλιξι νερό για να τη
δώσει, Νι. 421.0 [ΤΝ. πλαλάου].
’πόµνι· ρ., απόµεινε, µόν’ ένα πουλί ’πόµνι µοναχό, Νι. 655.0, [ΤΝ. απουµνήσκου].
πόστασα· ρ., κουράστηκα, απόστασα, ∆η., [αρχ. φίσταµαι > µσν. ποστέκω >
αποσταίνω].
πουγαλιάτι · ρ., άντε πηγαίνετε σιγά-σιγά, Σι., [ΤΝ. πουγάλια].
πουρλιάκ(ι)· επίρρ. του πήρι πορλιάκ(ι) = βαδίζει γρήγορα, Αη.
πουρλιάντις, οι· τσιµπεράκια µε κρόσσια και φλουράκια, ∆η.
πουρόσκαλα, η· σκάλα εισόδου, ’π’ τη σκάλα την πουρόσκαλα στον γκιουλ µπαξέ
σιβαίνουν, Βέ. 592.0, [κ. πόρος (= πέρασµα) + κ. σκάλα].
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πουτούσι· ρ., πότιζε, τα λουλούδια τ’ς τα πουτούσι, Νι. 623.0, [ΤΝ. πουτίζου].
πρασκαλνώ· ρ. εκσφενδονίζω, ∆η.
πρέσες, οι· µηχανήµατα που λειτούργησαν κοντά στις πατόζες και συµπίεζαν το
άχυρο σε δέµατα.
προβουιδώ· ρ., προβοδίζω, απ’ τη ∆ιφτέρα ως την Τρίτη πάλι τα προβουιδώ, Νι.
618.0, [ΤΝ. προυβουδάου].
προζύµια,. τα· διαδικασία για το ζύµωµα του γάµου, [ΤΝ. προυζύµ(ι)].
προζυµώτρα, η· η ζυµώτρα του γάµου.
πρόιµα, το· πρόγευµα, πρωί, ιγώ πουλύ δεν κάθουµι, ’π’ του πρόιµα ως του γιόµα,
Νι. 267.0, [αρχ. πρόγευµα].
πρόµη· επίρρ. πριν ακόµη, πρόµη ξ(ι)φέξ(ει) στ’ν ανατολή είχε χαράξ(ει) στην Πόλη,
Αη. 398.0, [κ. πρ(ιν ακ)όµη ξεφέξει > πρόµη ξ(ι)φέξ(ει)].
προς ώρας· τώρα, αυτήν τη στιγµή, προς ώρας δεν είνι δω. Σι.
προυέψ’(εις) , να· να προγευµατίσεις, κάτσι, αφέντη µ’, να προυέψ’(εις) κι όπου είνι
θα έρτει, Νι. 427.0, [αρχ. προγεύοµαι].
προυµή· προτού, Νι., Αη., [δες πρόµη].
πυκνοτσατισµένο, το· πυκνοραµµένο, φουστάνι µου λιανόραµµο και πυκνοτσατισµένο, Αη. 276.0, [κ. πυκνός + τουρ. çatişmak (= ταιριάζω)].
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Ρ, ρ
ραβουνιάς, ο· αρραβώνας, στου ραβουνιά τ’ς να χαίρισι στου γάµους τ’ς να τ’
αλλάζεις, ∆η. 599.0, [κ. αρραβώνας].
ραντζαλί σταφύλι· σταφύλι ράντζαλου, κάνει σταφύλια ραντζαλί και το κρασί
µοσχάτο, Σι. 114.0, [ΤΝ. ράντζαλου].
’ραχνάδα, η· η αραχνιά, να µπαινοβγαίνουν τα πουλιά να παίρνουν τη ’ραχνάδα, Αη.
462.0, [κ. αραχνιά].
ρέβι, το· το πιστόλι, το ρουβέλ(ι),ρέβι να τους σκοτώσεις τα άτιµα σκυλιά, Σι. 361.3,
[ΤΝ. ρουβέλ(ι)].
ριντάει· ρ., ραντίζει, κι βρέχει τη φτιρούδα του ριντάει και την κυρά του, Λυ. 581.0,
[αρχ. 4αντίζω > 4αίνω πρκ. πληθ. 5ρανται].
ροδότσιοφλο, το· ροδοπέταλο, κι ένα καυκί ροδότσιοφλο να πιει να ξαγρυπνήσει,
Λυ. 585.0, [κ. ρόδο + ΤΝ. τσέφλ(ι)].
ροϊάστηκα· ρ., πήγα υπάλληλος µε µισθό, ρογιάστηκα, και πάισα και ροϊάστηκα σε
µια χήρα Βουργάρα, Βέ. 262.3, [λατ. roga > κ. ρογεύω].
ρουβίδια, τα· ρεβίθια, ∆η., [ΤΝ. ρουβίθ(ι), και θ>δ].
ρουµ· ελληνικό, γραµµατικός κοιµήθηκε πάν’ σ’ ένα ρουµ πηγάδ(ι), Νι. 597.5, [τουρ.
Rum (= οι Ρωµιοί, οι Έλληνες)].
ρουµεύισι· ρ., γίνεσαι Ρωµιός, συ, Μπούλα µ’, δεν ρουµεύισι κι δεν ισαρµαεύισι, Νι.
305.0, [δες ρουµ].
ρουτά(ει)ζς· ρ., ρωτάς, κι όσοι διαβάτις κι αν πιρνούν όλους δα τους ρουτά(ει)ζς, Νι.
419.1, [ΤΝ. ρουτάου].
ρουτή(ει)σς· ρ., ρωτήσεις, νερό να µη τη δώσεις, µο να τη ρουτή(ει)σς, Νι. 633.3,
[ΤΝ. ρουτάου].
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Σ, σ
σαλαβάτι, το· το «πιστεύω» του Ισλάµ, στο τρ. σηµ. το µουρµουρητό από τις
προσευχές, πο ’χουν Ιβραίοι την Πασκαλιά, έχουν του σαλαβάτι, Νι. 118.0, [τουρ.
salavat].
σαµολαδόµυλοι, σαµόµυλοι, οι· οι µύλοι που έβγαζαν σαµόλαδο.
σαράµπασης, ο· ο ξανθοκέφαλος, , έχου κι τουν σαράµπαση µι τις ιννιά αλσίδις, Νι.
418.0, [δες σαρίµπασης].
σαριµπαλάκης, ο· υποκ. του σαρίµπαλη, σήκω, σαριµπαλάκη µου, σήκω να πας στη
χώρα, Βέ. 410.2.
σαρίµπαλης, ο· ο σαρίµπασης, αγάπα(ι) το σαρίµπαλη άντρα για να τον πάρει, Βέ.
410.2.
σαριµπασάκης, ο· υποκ. του σαρίµπαση, σήκου, σαριµπασάκη µου, σήκου να πας
στη χώρα, Νι. 410.0.
σαρίµπασης, ο· κοκκινοµάλλης, αγάπα(ε) το σαρίµπαση άντρα για να τον πάρει, Νι.
410.0, [ΤΝ. σαρής + baş(= κεφάλι)].
Σατιώτις, οι· οι Σαϊτιώτες, µι τους Σατιώτις µάλουνι κι µι τ’ς Σατιώτ(οι) µαλώνει,
Χο. 318.1, [Σαϊτά = το παλιό όνοµα του χωριού Λαγκάδι].
σαχίν(ι),το· είδος γερακιού, το σαΐνι, Milvus milvus, Νι., [ΤΝ. σιαΐν(ι)].
σβερκόπιασµα, το· αλλιώς το αδραχτίτσ(ι).
σέβι µ’· αγάπη µου, στο γιαλό, σέβι µ’ αµάν αµάν, στο γιαλό γιαλό πετούσε, Σι. 4.4,
[τουρ. sevi/sevim].
σένιους/σεντς, ο· χαρούµενος, σένιους κίνησι στου ζευγάρ(ι), Νι. 485.6, σεντς κίντσι
στου ζιβγάρ(ι) να πάει, Νι. 485.1, [τουρ. şen].
σέντικνου, του· τον κουµπάρο, ταΐζουν κι του σέντικνου µέλι µι του καρύδι. Νι.
608.0, [µσν. σύντεκνος].
σέπητι· ρ., σαπίζει, σήπεται, σι στέλνου µήλου σέπητι κυδώνι µαραγκιάζει, Χο.
652.0, [αρχ. σήποµαι].
σέρης, ο· αρχηγός, ως να ’ρθει ο πας χον σέρης για να παραδοθείς, Σι. 330.3, [δες
πας χον σέρης].
σέρνουν· ρ., διαδίδουν, κι όσοι στρατιώτις κι αν πιρνούν όλνοι του θάµα σέρνουν, Νι.
608.0, [κ. σέρνω].
σια µέσα, σιαµές· προς τα µέσα, πήγα σιαµές στην Πόλη, σια µέσα στα νησιά, Κα.
283.0, [ΤΝ. σιαµέσα].
σιµιγιαρέ· σε ελ. µετ., ευκαιρία να ακούσω τους συντρόφους µου, Πα. Πα. 274.0,
[τουρ. semi (=ακούω µε προσοχή, ακροώµαι) + yaren(=φίλος, σύντροφος)].
σινιάζω· ρ., κουνώ πέρα δώθε όπως στο κοσκίνισµα, σκουντώ, πάω και τη σινιάζω,
Βάσω µου, Βάσω µου να της φωνάζω, ΑΠ. 550.0, [αρχ. σινιάζω (= κοσκινίζω)].
σιώντι· ρ., κουνιούνται, σείονται.χίλια ξα φλουριά σιώντι, Λυ. 585.0, [κ. σείω].
σκαµνιώτικο, το· το προερχόµενο από το χωριό Σκαµνιές της Ανατ. Θράκης, Πα.
274.0 σηµ.
σκαντζηλήθρις, οι· σπίθες, ∆η., [ΤΝ. σκαντζαλήθρα].
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σκαντζόχοιρου τ’ αγκάθ(ι)/πουδαρούδ(ι), τ’· θάµνος που χρησιµοποιειλται ως
φάρµακο για τις αιµορροΐδες.
σκαφαδουτή, η· πιθανώς από παραφθορά της λ. καφασουτή, να ’ταν κι γης
σκαφαδουτή να ’χι κι παραθύρια, Νι. 542.0, [ΤΝ. καφάσ(ι)].
σκεντζέρης, ο· φαρµακοποιός, το γιατρό και τον σκεντζέρη, πο ’χ(ει) τα φάρµακα στο
χέρι, Κα. 11.0, **[ΤΝ. σπιτσιέρης].
σκµας· ρ. τύπος, σκορπάς, µην τα σκµάς = µην τα σκορπάς, Σι., **[ίσως από το αρχ.
σηκάζω (= οδηγώ στη µάντρα)].
σκοντάλισε· ρ., µπόδισε, σκοντάλισε τουν ήλιου σου κι αργεί να βασιλέψει, Λυ.
585.0, [κ. σκόνταµα].
σµπορίζεις· κουβεντιάζεις, συζητάς, οµιλείς, νυφούδα µ’, τι µας µάνισις κι πλια δεν
µας σµπορίζεις; Νι. 268.0, [ΤΝ. σµπουρίζου].
σούκος, ο· η λέρα από το µαλλί του πρόβατου, [ΤΝ. σούκου].
σουλούκ(ι), το· σερί, αράδα, Αη., [κ. σωλήν (= κυλινδρική θήκη της οποίας ένα
κοµµάτι της είναι ευθύ, L.Sc.), + ΤΝ. ουλούκ(ι)].
σούρβα,, τα· οι καρποί της σουρβιάς, που µοίραζαν στα παιδιά που έλεγαν τα
κάλαντα της πρωτοχρονιάς, σούρβα, σούρβα κόλιντα, Σι., [ΤΝ. σούρµπα].
σουρβίζου· ρ., σούρβιζα, -ισα, λέγω τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς, Σι., [δες
σούρβα].
σουρµπιτάδα, η· σβελτάδα, Σι., [κ. σερπετός].
σούρµπιτους, ο· γρήγορος, σβέλτος, Σι., [κ. σερπετός].
σπρέγκλα, η· το εργαλείο του σκαµαγγά, Νι., [ΤΝ. σπρέγλα].
στάβιασµα, το· η δηµιουργία της στάβας, [ΤΝ. σταβιάζου].
στέλνουν· το ορθό πρέπει να είναι στένουν(=στήνουν), στέλνουν τα βρόχια στα
βουνά, χρυσές βιργίτσις τ’ς κάµποι, Νι. 621.0, [κ. στήνω].
στράνια, τα· τα· εσώρουχα, στην πόλ(η) χωρίζ(ει) φορέµατα τα έρηµά µου στράνια,
Βέ. 481.0, [βουλ. strana = (πλευρά, πλαγιά)].
στρατιώτις, οι· στρατοκόποι, διαβάτες, όσοι στρατιώτις κι αν πιρνούν όλοι
καλωσκαµνίζουν, Χο. 393.2, [αρχ. στρατιώτης].
στρίγα, η· φανταστικό ον, φόβητρο των παιδιών, Σι., [αρχ. στρίξ-στριγός (ένα
νυχτοπούλι, που ονοµαζόταν έτσι από την οξεία κραυγή του)].
στριγουσκιά, η· συκιά στην οποία πίστευαν ότι ζούσε η στρίγα και τα παιδιά δεν
πήγαιναν να πάρουν σύκα, Σι., [στρίγα + ΤΝ. σ(υ)κιά].
σ(υ)καµνόφλα, τα· τα φύλα της µουριάς.
συντρόφ(ι), το· το σώβρακο, Νι., [αρχ. σύντροφος > κ. συντρόφι].
συρίκια, τα· τα χρυσοκέντητα στολίσµατα στο τσεπκένι/τσιπχέν(ι).
σύρτ(η)ς, ο· εργαλείο του αλωνισµού.
σφόρα, η· ο σπάγκος, το κνάπ(ι), Σι.
σχιαχτούν, να· να σειστούν, αγάλια αγάλια να ’ρχισι να µη σχιαχτούν τ’ ανώια, Νι.
638.0, [κ. σείω].
σχύµµα, το· σκύµµα, προσκύνηµα, στο βασιλιά πηγαίνει σχύµµα για να τον κάν(ει),
Κα. 288.4, [ΤΝ. σκύµµα].
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Τ, τ
ταβιρνιάζει· ρ., προσφέρει γεύµα ή δείπνο, τίνους τραπέζ(ι) τουν ταβιρνιάζ(ει) κι του
δικό µ’ ρηµάζει, Νι. 130.1, [κ. ταβέρνα].
τάµπουρ· πιθανώς είναι ο ταµπουράς, ένα Σαββάτο βράδυ, ζούµπουρ τάµπουρ
καριοφίλι, Νι. 41.0, [τουρ. tambur(= ταµπουράς)].
ταριάκ(ι), το· διαδικασία συντήρησης των δεµάτων του καπνού, [ΤΝ. ταράκ(ι)].
ταχνό,, το· το αυριανό, Σι., [ΤΝ. ταχιά].
τεσλίµ, τεσλίµ(ι)· αυτό που δίνεται στο χέρι, αυτό που παραδίνεται, παράδοση,
τεσλίµ, µωρέ Μητρούση, ετούτη τη στιγµή, Σι. 330.3, [ΤΝ. τισλίµ(ι)].
τζιαµπλιακούδ(ι), το· το βατραχάκι.
τζιάνα µ’· τζάνεµ, καλέ µου, ψυχή µου, τζιάνα µ’, στέλνουν τα βρόχια στα βουνά,
Νι. 621.0, [ΤΝ. τζιάνουµ].
τζιλέπης, ο· ζωέµπορος, να φέρεις νύφ(η) απού µακριά τζιλέπη θυγατέρα, Νι. 631.1,
[τουρ. celep].
τίκα-τίκα· φωνή για να καλούν τις κότες, Νι.
τίνουν· ποιον; κουπέλα µ’, τίνουν θέλεις τίνουν αγαπάς; Νι. 633.3, [ΤΝ. τινς, τιντς].
τισλίµι· παράδοση, τισλίµι, βρε Μητρούση, δεν παραδίνισι, ΑΠ. 330.2, [δες
τεσλίµ(ι)].
του µπρος· το εµπρός µέρος, του µπρος πουδιούδα µ’ κόντινι (= είµαι έγκυος) τ’
απίσου όλου τρανεύει, Νι. 426.0, [κ. εµπρός, µε το φούσκωµα της κοιλιάς
κονταίνει η ποδιά].
τράφους, ο· αυλάκι, ∆η., [αρχ. τράφος(= τάφρος)].
τρια, τριά· τρία, τρια Κρουσουβνούδια πιάσανε, πάισαν να τα κρεµάσουν, Αη. 281.0,
Ανάθεµα που δούλεψε τα τριά τρανά Σαββάτα, Χο. 682.0, [κ. τρία].
τριώριζαν· δούλευαν µε το τριώρ(ι).
τριώρισµα· η εργασία µε το τριώρ(ι).
Τσαµαντάς, ο· άγνωστο επώνυµο στο Χουµνικό, µάλλον είναι προσωνύµιο, του
κρίµα νά ’χει ου Τσαµαντάς, µι τουν ντρουβά τα δίνει, Χο. 318.1.
Τσανάκαλι, η· η πόλη της Τουρκίας Τσανάκαλε, κάτω στου Τσανάκαλι µε
σκοτώσανε, Αη. 566.0.
τσαπκανές, ο· η φασαρία, το πανηγύρι, µτφ. ο πόλεµος, ο τσαπκανές παιδιά
τελείωσε, σφαίρα δεν έχει µία. Κα. 299.0, [βουλ. tsapkanes, τουρ. capkanlı(=
ολοζώντανος)].
τσέλα, η· µικρό ξύλινο υδροδοχείο, τσότρα, γκρίτσα, γκρίτσα τσέλα, µες στην
αγροτσέλα, Χο. 705.0, [µσν. βουτσίν > βουτσί > βουτσέλα (=βαρέλι) > ** τσέλα,
βλαχ. λ.].
τσεπκένι, το· η ζακέτα του εύζωνα, [ΤΝ. τσιπκέν(ι)].
τσιαγκλί, το· το χλιµπούρ(ι).
τσιακ(ι΄)ρ-µάνα· η µητριά, ρουτάει κι την τσιακ(ι΄)ρ-µάνα τ’ς, αυτή θέλει να πλένει,
Νι. 383.2, [δες ΤΝ. τσιακίρκους].
τσιάντ(ι), το· είδος κουδουνιού για ζώα, Νι., [τουρ. çan (= καµπάνα)].
τσιαρσί, το· η πλατεία του χωριού, βγήκα να σεργιανίσω σ’ ιβραίικου τσιαρσί, Νι.
41.0, [ΤΝ. τσιαρσί].
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τσιατέλ(ι)-πατέλ(ι)· τσιάτρα πάτρα, Νι. [ΤΝ.τσιατ-πατ].
τσίνουµα· το σταύρουµα του στηµονιού, Νι, [αρχ. τινάσσω > ... > µσν. τσιν8].
τσιουβρές, ο· ο τσεβρές.
τσιουρνούδα, η· η µικρή τσιούρνα.
τσιπχέν(ι), το· δες τσεπκένι.
τσµέν(ι), το· ότι κάνει µεµβράνη, κάπαρου σαν τσµέν(ι), Αη., **[κ. τσιµέντο].
τσουτσούλκα, η· κάνουλα, ∆η., [βουλ. η βρύση που τρέχει].
τυλούσαν· ρ., τύλιγαν, στους ουρανούς τα γίδιαζαν στους κάµπους τα τυλούσαν, Λυ.
585.0, [ΤΝ. τλίγου].

Υ, υ
υγιάνου, να· ρ., να κάνω καλά / να γίνω καλά, να φέρου κι στουν άρρουστου ίσους κι
τουν υγιάνου, Νι. 468.0, [κ. υγιαίνω].
υπνιάζουµι·· ρ., παρ. υπνιάζουµαν, νυστάζω, Νι., [αρχ. 9πνος, δες και κ. υπνώνω].
ύσσωπος, ο· φαρµακευτικό φυτό ύσσωπος, της οικογένειας Χειλανθών ή Λαµπιατών (Hyisopus L.), που χρησιµοποιείται για πλήθος παθήσεων.

Φ, φ
φάι· ρ., φάγε, σήκω, µαράζι µ’, φάι κι πιε, σήκου γκρηµνός κι πέσι, Νι. 147.1, [ΤΝ.
τρώου].
φαναρόπτα, η· φανέρωνε στα όνειρα των κοριτσιών τούς µέλλοντες συζύγους τους,
[ΤΝ. φανιρόπτα].
φίση, η· φθίση, φυµατίωση, γιατί βαριά τον χτύπησε η άτιµη η φίση, ΑΠ. 475.0, [κ.
φθίση].
φονιάς, ο· το χόρτο Αγριµονία η ευπατορία, [ΤΝ. φουνιάς].
φτήναν· αυτήν, να ρθει και κείν(η) που θέλεις φτήναν π’ αγαπάς, ∆η. 633.4 [ΤΝ.
φτος, φτην, φτο].
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Χ, χ
χαλαΐτσα, η· υπηρέτρια, κι τώρα πώς κατάντησα στουν κόσµου χαλαΐτσα, Νι. 472.0,
[τουρ. halayik].
χάλιψ’ την· ρ., ζήτησέ την, κι αν δε στη δώσουν πάλι σύρι χάλιψ’ την, Ση. 633.5,
[ΤΝ. χαλεύου].
χαν(ι΄)µισσα, η· χανούµισσα, κυρία, κλαίει και µια χαν(ι΄)µισσα, κλαίει για τον υγιό
της, ΑΠ. 342.0, [τουρ. hanım].
χάνουµη, η · χανούµισσα, κυρία, µαρή σκύλα, µάρ’ χάνουµη, µαρή αφουρισµένη, Νι.
140.0, [τουρ. hanım].
χάρητη, η· χάρη, µον θέλω χάρητη πο ’χου τριάντα χρόνια, ΑΠ. 424.0, [αρχ. χάρις >
χάριτος].
χαροπιέσαι· ρ., χαίρεσαι, γιατί, Γιάννη µ’, δεν τρως, δεν πίντς και δεν χαροπιέσαι;
Κα. 260.2, [κ. χαροποιώ].
χασλαµότοπος, ο· ο τόπος µε φυτώρια καπνού, τους χασλαµάδες.
χίντζα· επίρρ., πλήρες, τίγκα, Αη.
χίρισα· ρ., άρχισα, Πα σε άσπρη πέτρα έκατσα και χίρισα να κλαίω, ΝΚ. 331.1, [ΤΝ.
χιρνώ].
χλιώµος, ο· το δέντρο Σαµπούκος ο µελανός, Sambucus nigra, κ. κουφοξυλιά,
αφροξυλιά, Νι., [ΤΝ. βούζ(ι)].
χλότσκα, η· λόξυγκας, ∆η., [ΤΝ. γκλώξα, αλλ. γλότσκας, γλώτσκα, λότσκας].
χλυσαρφές, οι· οι πολύ στενές ταινίες µε ασηµί ή χρυσαφί χρώµα για το στόλισµα
της νύφης, Νι., [ΤΝ. χρυσαλφές και αντµ. των «ρ» και «λ»].
χον· δες πας χον σέρης, Σι. 330.3.
χουχλουτήρ(ι), το· ο αναδευτήρας, Νι., [κ. χοχλάζω].
χριλίζου· ρ., ροχαλίζω, Νι., [κ. γρυλίζω = (µουρµουρίζω)].
χτικούτσικα, τα· τα µικρά, να σε πω δυο λόγια κρυφούτσικα µέσα εις τ’ αφτάκια σ’
χτικούτσικα, Λυ. 584.0.

Ψ,ψ
ψυχουµάησι· ρ., ψυχοµάχησε, κι του χαµπέρ(ι) µε το ’φιραν κι κείνους ψυχουµάησι,
Νι. 415.0, [κ. ψυχοµαχώ].

