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Λ Ε Ξ Ι Κ Ο 
 

A 
 
α· 1. να, δώεινι α = εδώ είναι να, [να]. 
    2. άντε, a ’που κει ρα = άντε από κει βρε, [αρχ. �γε > άε > α]. 
α; ερωτ., τι; τι είπατε; α; Μαρία = τι είπες Μαρία; 
αά· ναί, θα ερτς; αά θα ρτω, επιφ. θαυµ., αά γαδαριάκους! αλλ. αχά, [τουρ. aha]. 
άβαρους, ο· πλούσιος, αυτός που δεν είναι βάρος οικονοµικό σε κανέναν, γίνκι 
άβαρους = απέκτησε χρήµατα, [στ. α + αρχ. βάρος]. 
αβασκαίνου· ρ., αβάσκινα, αβάσκανα, βασκαίνω, να µην την αβασκάνουν, (τραγ. 
του Λαζάρου), δες Ν.Π.γ΄ τρ. 629.0, [αρχ. βασκαίνω]. 
αβγά µάτια· φαγητό µε βρασµένα ολόκληρα αβγά, που γινόταν φαγητό µε διάφο-
ρους τρόπους· ένας τρόπος ήταν να βράσουν τα αβγά σε νερό µε λίγο αλεύρι, 
πιπέρι, λάδι, και άλλος ήταν να βράσουν µε τσιγαρισµένα κρεµµυδάκια, αλεύρι, 
σάλτσα, δυόσµο. 
αβγουζούµ(ι), το· ζωµός από το φαγητό αβγά µάτια, [αβγό (< τ’ αβγά < … < αρχ. τα 

ωά) + ζουµί (δες ζµι)]. 
Αβδαµάλ, το· το παλιό όνοµα του χωριού Σησαµιά, [Μ.Τ. Badimal]. 
Αβδαµαλνός, -ιά, -ό· ο καταγόµενος από το Αβδαµάλ. 
αβδέλλα, η· βδέλλα. [αρχ. βδέλλα]. 
αβές, ο· ειρωνικά ο Σερραίος, [οι Σερραίοι χρησ. το αβέ αντί βρε/ρα]. 
άβ(ι), το· κυνήγι, κυνηγητικό όπλο, µατουµένου του άβι σ’  = ευχή για κυνηγούς, 

[τουρ. av]. 
αβιουλιά, τα· τα βιολιά, είχι κάτ(ι) αβιουλιά στου σαµπαΐ, [βεν. violin > βιολί]. 
αβόθστους, -τ(η), -του· αβοήθητος, [στ. α + αρχ. βοηθ�]. 
-αβους, -(η), -ου· κατ. επιθέτων που είναι παράγωγα ουσιαστικών, π.χ. µπούχαβους, 
δες και -ιαβους, [τουρ. -av]. 
αβραντίνα, η· γυναίκα, λ. που χρησ. µόνο στις βρισιές, [τουρ. avrat(=σύζυγος) + ın 

(κτητ. επίθ. β΄προσ. + κατ. -α)]. 
αβραντινί· λ. που χρησ. µόνο στη βρισιά αβραντινί σικτιµινί, [τουρ. abradını]. 
αβτζής, ο· κυνηγός, [άβ(ι)]. 
αγαθούτσ(ι)κους, -κ(η), -κου· µπουνταλάς, [αρχ. �γαθός]. 
αγάλµατα, τα· παιχν. µικρών παιδιών µε ξαφνικές ακινητοποιήσεις, παρόµοιο µε το 
αρχ. παιχν. �κινητίνδα, [αρχ. �γαλµα]. 
αγαναχτίδα, η· αγανάκτηση, [αρχ. αγανακτέω, -�]. 
αγαπητλίκια, τα· έρωτες, ερωτικές σχέσεις, κόµα τ’ αγαπητλίκια τ’ς µάραναν, [αρχ. 

�γάπη]. 
αγαπµέν(οι)· αγαπηµένοι, δες πρµ. 34, [αρχ. �γαπ�]. 
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αγγαριά, η· {-ργιά}, προσφορά εργασίας σε συγγενικό/φιλικό πρόσωπο, σε ώρα 
ανάγκης, πήγαµι αγγαριά σ’ { ζ}  Βαΐτσα, [περσ.  �γγαρος > �γγαρεύω]. 
αγγειό, το· καθίκι, και σπάνια αγγείο της κουζίνας, πληθ. τα αγγειά, µόνο τα σκεύη 
της κουζίνας, δες δηµ. τρ. 5.2, [αρχ. �γγε!ον]. 
αγγιλουστέκουµι· ρ., γνωστός µόνο ο τύπος του αορ. αγγιλοστάθκι, που λέγεται για 
τη στιγµή που πεθαίνει ο άνθρωπος, που στυλώνει τα µάτια του και δε µιλά, [αρχ. 
�γγελος + στέκουµι]. 
αγγού· µητρική ενθάρρυνση στα πρώτα ψελλίσµατα του βρέφους. 
αγειτόνιφτους,-(η),-ου· αυτός που δεν δέχθηκε επισκέψεις, που δεν τον γειτόνιψαν. 
αγέντους, -τ(η), -του· αγίνωτος, αυτός που δεν έγινε/ωρίµασε ακόµη, αγέντου ψου-
µί, αλλ. αγένουτους, -τ(η), -του, [στ. α + γένουµι]. 
άγ(ι), ο· άγιος, [αρχ. "γιος]. 
Άγ(ι) Απόστουλους· η γιορτή των Αγίων Αποστόλων. 
αγιασµάδες, οι· εκτεταµένα πρηξίµατα στο λαιµό κάτω από το σαγόνι, η παρωτίτι-
δα, κ. µαγουλάδες, [γιασµάδις, µε ανάπτυξη προθετ. α]. 
αγιλαδάρ(η)ς, ο· βοσκός αγελάδων, αυτός που βοσκούσε τις αγελάδες του χωριού 
και έπαιρνε µετά τον πόλεµο ως αµοιβή από τον κάθε ιδιοκτήτη αγελάδας ένα 
ψωµί, αλλ. γιλαδάρς, [αγιλάδ(ι)]. 
αγιλαδαρνός, -νή, -νό· ο αναφερόµενος στον αγιλαδάρ(η), αγιλαδαρνή στράτα = ο 
δρόµος, από τον οποίο περνούσαν τα γελάδια, πηγαίνοντας για τη βοσκή µε τον 
αγιλαδάρ(η), αλλ. γιλαδαρνός. 
αγιλάδ(ι), το· πληθ. αγιλάδια = γενική ονοµασία για κοπάδι από βόδια, αλλ. γιλά-
δ(ι), [αρχ. �γέλη > �γελάς]. 
αγιλαδνός, -νή/-νιά, -νό· αγελαδινός, αλλ. γιλαδνός, [αγιλάδ(ι)]. 
αγιόθυρα, η· η ωραία πύλη της εκκλησίας, [αρχ. "γιος + αρχ. θύρα]. 
αγίοι, οι· άγιοι, [αρχ. "γιος]. 
Άγι(οι) Ανάργιαν(οι)· οι Άγιοι Ανάργυροι. 
αγιου-, αγιους-· ως πρώτο συνθ. µε τη σηµ. άγιος, Αγιου-Νικόλας, Αγιους-Γιώργης. 
Αγιου-Θανά(η)σς, ο· η εκκλησία ή η γιορτή του αγίου Αθανασίου. 
Αγιου-Θουµάς· η Κυριακή του Θωµά. 
Αγιους-Θόδουρους· η γιορτή των Αγίων Θεοδώρων, στη γεν. τ’ Αϊ-Θουδώρ(η). 
Άγιους Μανδήλιους· ονοµασία εκκλησίας αφιερωµένης στο Άγιον Μανδήλιον, που 
γιορτάζει στις 16 Αυγούστου, ηµέρα της εξορίας των Τερπνιωτών στο βουνό κατά 
τον Α΄ παγκόσµιο πόλεµο. 

-άγκα· µεγεθ. κατ., π.χ. σουσιουρλιάγκα, δες -ιάγκα, -ίγκους. 
αγκάβγκιστους, -στ(η), -στου· αυτός που δεν µπορεί ούτε να γκαβγκίσ(ει), που δεν 
µπορεί να µιλήσει εύκολα, µτφ. ο κακός ψάλτης, [στ. α + γκαβγκίζου]. 
αγκάθουτους, -τ(η), -του· ο χωρίς αγκάθια, ψάρ(ι) αγκάθουτου, [αρχ. �κάνθιον > 
µσν. �κάνθιν > αγκάθι > αγκαθωτός > στ. ανα- + αγκαθωτός (> αναγκάθωτος) > 
αγκάθουτους]. 
αγκαρίζου· ρ., αγκάρζα, αγκάρσα, για γάιδαρο γκαρίζω, µτφ. φωνάζω δυνατά και 
άγρια, παραµένω χωρίς απασχόληση/δουλειά· για κατάστηµα, δεν έχω πελάτες, 
όλ(η) µέρα αγκαρίζ(ει) του µαγαζί τ’ · για σπίτι, παραµένω αδειανό, έτσ(ι) αγκαρί-
ζουν πουλλά σπίτια στου χουριό· για χωράφι, παραµένω ακαλλιέργητο, του πούλτσα 
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του χουράφ(ι) γιατί αγκάρζι τόσα χρόνια· για εργαλείο, παραµένω αχρησιµποίητο, 
ουσ. το αγκάρσµα, [αρχ. #γκ�µαι > #γκαρίζω]. 

-άγκαρους· µεγεθ. κατ., καυκασιάγκαρους. 
αγκαστρώνου· ρ., αγκάστρουνα, -ουσα, -ώθκα, γκαστρώνω, καθιστώ έγκυο, ουσ. 
αγκάστρουµα, επ. αγκαστρουµέν(η), δες πρµ. 126, [%ν γαστρ& > αρχ. %γγάστριον]. 
αγκίθα, η· αγκίδα, [αρχ. �κ&ς > ακίδα > αγκίδα]. 
αγλείφτου· ρ., άγλειφτα, άγλειψα, αγλείφκα, γλείφω, και σπάνια αγλείφου, παθ. 
αγλείφουµι, αχά του νησκάδ(ι) αγλείφτ(ει) τουν ταβά, χρησ. για διάκριση από το 
αγλύφου αν και πολλές φορές χρησ. αδιάκριτα ως αγλείφου, [αρχ. %κλείχω > µσν. 
γλείφω]. 
αγλήγουρους, -ρ(η), -ρου· γρήγορος, σβέλτος, δες δηµ. τρ. 13.2, επίρρ. αγλήγουρα, 

[µτγν. %γρήγορος]. 
αγλύφου· ρ., άγλυφα, άγλυψα, λειαίνω, και γλύφου, το νιρό αγλύφ(ει) την πέτρα, δες 
και αγλείφτου, [αρχ. γλύφω(=χαράσσω)]. 
αγναδεύου· ρ., παρ. αγνάδιβα, αγναντεύω, τουν αγνάδιβα ’πού µακριά, [αγνάδια].  
αγνάδια· {-δγια}, επίρρ. αγνάντι, απέναντι αλλά µακριά, [αρχ. τ) %ναντία >...> τ' 
αγνάντια]. 
αγναίκια· επίρρ. γυνακεία, µην κάθισι στ’ αγναίκια στου γαδούρ(ι) = µην κάθεσαι 
όπως οι γυναίκες, µε τα πόδια δηλαδή προς την ίδια πλευρά, [αγναίκιους]. 
αγναίκιους, -κια, -κιου· θηλυκός, ειρωνικά ο θηλυπρεπής, αντίθετο του αντρίκιους, 
τι καρτιράς που κείν’ τουν αγναίκιου, [αρχ. γυναικε!ος]. 
άγορος/άγουρους· νέος, πέρα από τον ποταµό στέκει βέργα λυγερή κι άγουρου 
παρακαλεί, (Ν.Π.γ΄ τρ. 99.1), [αρχ. �ωρος > µσν. �γουρος]. 
αγούλα, η· χυλός, που όταν προοριζόταν για φαγητά περιείχε αλεύρι καβουρντισµέ-
νο µε λάδι και νερό, αν όµως ήταν για άλλες χρήσεις, όπως κόλληµα χαρτιών, πε-
ριείχε µόνο αλεύρι και νερό, δες δ.δ. 3. α΄ 8, **[ δες ανιγούλα]. 
αγούλιαβους, -β(η), -βου· αυτός που προκαλεί ανιγούλα, που είναι µαλακός σαν α-
γούλα, αγούλιαβου ψάρ(ι) = µπαγιάτικο ψάρι, [αγούλα + -αβους]. 
αγουνιέµι, -ούµι· ρ., αγουνιέµαν/αγουνιούµαν, -ίσκα, βιάζοµαι, σπεύδω, δεν έχω 
καιρό, αγωνίζοµαι, πασχίζω, προσπαθώ, πρ. αγουντστούς, αγουνιέµι να τα φέρου 
βόλτα, αγουνιούµι να προυφτάσου· για τη  σηµασία του βιάζοµαι στον αόρ. χρησ. 
το βιάσκα, [�γών > αρχ. �γωνία]. 
αγουντσ(ι)κός, -κιά, -κό· βιαστικός, αυτός που αγουνιέτι, [αγουνιέµι]. 
αγραδιά, η· άγρια κληµαταριά στην περιοχή του Σαρπουβνού ποταµού, µε πολύ µι-
κρές µαύρες ρώγες, όπως οι καρποί από τα βούζια· επειδή οι ρώγες της έβαφαν 
ανεξίτηλα και γι’ αυτό την έλεγαν και «χρώµα», [αρχ. �γριος ]. 
αγρεύου· ρ., άγριβα, άγριψα, αγριεύω, γίνοµαι άγριος, εξαγριώνω κάποιον, µην 
αγρέβς του µπλάρ(ι), θα σι κλουτσίσ(ει), [αρχ. �γριος]. 
αγριά, η· {-ιά}, το φ. αγριάδα, [αρχ. �γριος ]. 
αγρίδα, η· αγουρίδα, άγουρο σταφύλι, [άγρους]. 
αγριεύου· ρ., αγρίιβα, αγρίιψα, αγριέφκα{-ριέ}, τροµάζω, τροµάζω στο σκοτάδι, 

[αρχ. �γριος ]. 
αγριµένους, -ν(η), -νου· αγριεµένος, (Νιγρ.), τ’ς είδι ντραγάτς αγριµένους, δ.δ. 1 
στχ. 18, [αρχ. �γριος > µσν. �γριεύω > αγριεµένος]. 
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αγρο-· δες αγρου-. 
αγρόγατα, η· κ. αγριόγατα. 
αγρόγρουνου, το· αγριογούρουνο, αλλ. αγρουγούρνου. 
αγροικάου, -ώ· ρ., αγροικούσα, αγροίξα, καταλαβαίνω, αυτός ντίπ δεν αγροικά(ει), 

[αρχ. �γρο!κος > ...> αγροικώ]. 
αγρόξυλου, το· το ξύλο που δεν µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως  χρειαζούµινου. 
αγρόπιτρα, η· η ποταµίσια πέτρα, που δεν πιλικιέτι όπως η νταµαρίσια. 
αγρου-· αγριο-, ως πρώτο συνθ. δηλώνει άγρια προέλευση, [αρχ. �γριος]. 
αγρουβαµπακιά, η· είδος αγριόχορτου. 
αγρουβρώµ(η), η· είδος αγριόχορτου, άγρια βρώµη, είδος του γένους Avena. 
αγρουδαµασκνιά, η· αγριοδαµασκηνιά, αυτοφυής δαµασκηνιά στα ρέµατα, όπως 
και η αγρουµπλιά, [δαµασκνιά]. 
αγρουδυόσµους, ο· φ. που µοιάζει µε τον καλλιεργούµενο δυόσµο, έχει όµως πιο 
φαρδιά φύλλα, [γιόσµους]. 
αγρουκάτσ(ι)κα, τα· κατσίκια των κοπαδιών, δες γίδις, γίδια, [αγρου- + κατσίκ(ι)]. 
αγρουκρίθαρου, το· είδος αγριόχορτου, βρώµος, [αρχ. κριθή]. 
αγρουκρόµδου, το· είδος φ. µε βολβούς που µοιάζουν µε κρεµµύδια, [κρουµµίδ(ι)]. 
αγρουµέλιαδου, το· θάµνος που µοιάζει µε το µιλιάδ(ι), κ. κοκκορεβιθιά, Pistacia 

terebinthus, ο αρχ. τερέβινθος, αλλ. αγρουµιλιάδ(ι), [αγρου- + µιλιάδ(ι)]. 
αγρουµέλτσα, η· αγριοµέλισσα, η σφήκα, [µέλτσα]. 
αγρουµπλιά, η· αγριοµηλιά, µηλιά αυτοφυής µέσα στα ρέµατα, όπως στην γκου-
λιουµαρυάκα, [µπλια]. 
αγρουντουµατιά, η· το φ. στύφνος, [αγρου- + ισπ. tomata]. 
αγρουπιπιριά, η· αγριοπιπεριά, είδος αγριόχορτου που ευδοκιµούσε κοντά σε νερά, 
σε πηγές, [αρχ. πέπερι > µσν. πιπέριον]. 
άγρους, -ρ(η), -ρου· άγουρος, [αρχ. �ωρος > µσν. �γουρος]. 
αγρουσπαράγγ(ι), το· αγριοσπαράγγι, [αρχ. �σπάραγος > µσν. �σπαράγιον]. 
αγρουχασίς, το· αυτοφυές φ. ινδικής κάναβης, λάµιο, [τουρ. hasis]. 
αγύρστους, -τ(η), -του· αγύριστος, δες πρµ. 175, µτφ. ο διάβολος, στουν αγύρστου 
να πας, [στ. α + γυρίζου]. 
αγώ(ι), το· αγώγι, τοπων. της Νιγρίτας, [αρχ. �γώγιον]. 
αδάµ· όταν χτυπούσε το σήµαντρο συνοδεύαµε τον ήχο του µε τη φράση τουν αδάµ, 
τουν αδάµ, τουν αµήν αµήν αδάµ. 
αδειάζου· ρ., άδειαζα, -σα, αδειάσκα, αδειάζω, ευκαιρώ, περνώ τον καπνό από τις 
βελόνες στα σαρίκια, [αρχ. �δεια]. 

-άδ(ι)· κατ. ουδ., π.χ. παχάδ(ι), ουψ(ι)µάδ(ι), [µτγν. υποκ. κατ. -άδιον]. 
αδικεύου· ρ., αδίκιβα, αδίκιψα, αδικέφκα, αδικώ [αδικώ]. 
αδικώ· ρ., αδικούσα, αδίκσα, αδικέφκα, αδικώ, [αρχ. �δικέω]. 
αδίµτου, το· χοντρό υφαντό µε διπλές τις κλωστές του στηµονιού, το οποίο γινόταν 
για διαδρόµους ή για κιλίµια, όχι όµως για κουβέρτες, [αρχ. δύο + αρχ. µίτος > 
προθετ. α + δίµιτο]. 

-άδινα· κατ. προσων. γυναικών, από τα οξύτονα σε -άς ον., προσων. ή επών. των 
ανδρών τους, π.χ. Γιαχιάς > Γιαχιάδινα, Γκουτνάς > Γκουτνάδινα. 
αδιρφώνου· ρ., αδέρφουνα, -σα, αδιρφώθκα, για φυτά, βγάζω από τη ρίζα παρακλά-
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δια, αδέρφουσι του στιάρ(ι), [αρχ. �δελφός]. 
αδούλιφτους, -τ(η), -του· αδούλευτος, αργόσχολος, αυτός που δε δούλεψε ή δε 
δουλέφτηκε ποτέ, αδούλιφτου χουράφ(ι), [αρχ. �δούλευτος]. 
αδράχτ(ι), το· κ. αδράχτι, εξάρτηµα από το τσικρίκ(ι), πάνω στο οποίο τυλίγονταν 
το νήµα που κλώθανε, [αρχ. �τρακτος > µτγν. �τράκτιον]. 
αδραχτίτσ(ι), το· το πιάσιµο του σβέρκου, το σβερκόπιασµα, για τη θεραπεία του 
οποίου γινόταν σταύρουµα µε αδράχτι, [αρχ. δράσσοµαι > αδράχνω + -ίτσ(ι)]. 
αδρύς, -ιά, -ύ· {α-δριά}, δυνατός, έντονος, αδρύ κρασί, [αρχ. ,δρός]. 
αέρα παρασί· άσκοπα έξοδα, σπατάλη, στην κυριολεξία λεφτά του αέρα, [αέρας ( < 
αρχ. �ήρ) + τουρ. para (δες παράς) + κατ. -si/-sı  (κτητ. επίθ. γ΄ προσ.),  δες babası 
(=ο πατέρας του)]. 
αετός, ο· αλλ. το  παµπόρ(ι). 
αζάλτστους, -τ(η), -του· αζάλιστος, [στ. α + ζαλίζου]. 
αζάς, ο· σύµβουλος του γκουτζιάµπαση, [τουρ. aza(=µέλος, εταίρος)]. 
αζγκινεύου· ρ., αζγκίνιβα, -ιψα, δεν ακούω κανέναν, οργίζοµαι, ερωτεύοµαι εύκολα, 
τρελαίνοµαι από έρωτα, [αζγκίνς]. 
αζγκίνς, -νου, -νκου· ερωτιάρης, ερωτύλος, [τουρ. azgın(=ερωτόληπτος, άγριος)]. 
αζιουβγάρστους, -τ(η), -του· αζευγάριστος, αόργωτος, [στ. α + ζιουβγαρίζου]. 
άζιφτους, -τ(η), -του· αυτός που δεν ζεύτηκε στο κάρο ή στ' αλέτρι, [στ. α + ζεύου]. 
αζµάκ(ι)· έλος, λασπότοπος, βούρκος από στάσιµα νερά, [τουρ. azmak]. 
αζόρστους, -τ(η), -του· αβίαστος, αζόριστος, αυτός που δε δούλεψε πολύ, [στ. α + 
ζόρ(ι)]. 

-άζου· -άζω, ρηµ. κατ., π.χ. σταλλάζου, σµπαράζου, δες και -ιάζου. 
άζ(υ)γιαστους, -τ(η), -του· αζύγιαστος, [στ. α + ζ(υ)γιάζου]. 
Αηδουνουχουρίτς, -τσα· ο καταγόµενος από το Αηδουνουχώρ(ι). 
Αηδουνουχώρ(ι), το· το χωριό Αηδονοχώρι, [Π.Πα. σελ. 83, αρχ. -δωνίς].  
αθέρας, ο· το αναισθητικό αιθέρας, ο αφρός, η κορυφή, το καλύτερο µέρος ενός 
πράγµατος, η κόψη του ξυραφιού, [αρχ. �θήρ]. 
αθέρτστους, -τ(η), -του· {-θέρτσ-στους}, αθέριστος, [στ. α + αρχ. θερίζω > µτγν. 

�θέριστος]. 
-άθκους, -κ(η), -κου· η κατ. -άδικος, π.χ. γιρουντάθκους. 
αϊ-· ως πρώτο συνθ. άγιος, π.χ. αϊ-∆ηµήτρης, [αρχ. "γιος > αγι-]. 
άι· 1. µόριο προτρ. άντε, άι σιακεί, [αρχ. �γε > άε]. 
     2. επιφ. πόνου, θλίψης, αχ, [αρχ. α. και α/]. 
     3. επιφ. τρόµου, άι, µι ξιτρουµάριψις, **[ αρχ. επιφ. 0]. 
άια, τα· {-ια}, τα άγια, µον τ’ άια δε φουβήθκις, (Ν.Π.γ΄ τρ. 6.0), [αρχ. "γιος]. 
Αϊ-∆ηµητριάτς· ο µήνας Οκτώβριος, [Αϊ-∆ηµήτρης]. 
αΐδρουτους, -τ(η), -του· αυτός που δεν ίδρωσε, µτφ. αυτός που δε δούλεψε στη ζωή 
του, [στ. α + αρχ. 1δρώς]. 

-αίικους/-έικους, -κια, -κου· κατ. που δείχνει προέλευση, π.χ. Ιβραίικους. 
άι κα· επιφ., δες άι χα.  
αϊ-κούκ, τ’· ποτέ, αφού δεν υπάρχει άγιος κούκος, [αρχ. "γιος + κούκους]. 
αΐκς, ο· νηφάλιος, ξεµέθυστος, αΐκς άνθρουπους δεν τραγδεί, [τουρ. ayık].  
άιντα! άιντε, δες άιντι. 
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άιντι· επιφ. προτρ., άντε, έκπληξης, άιντι! γίνκι κι αυτό, δες άιντα, άντι, όιντα, όιντι. 
άιντιστι· επιφ. προτρ., άντε πηγαίνετε, δες και άντιστι. 
-αί(οι)· -αίοι, κατ. πληθ. ουσ. π.χ. αρµιναί(οι). 
αϊρούδας, ο· αεράκι, φσύξι αϊρούδα µ’ να λιχνίσουµι. 
αϊρουπλάνου, το· µτφ. γέφυρα, στη Νιγρ. το παιχν. αϊρουπλανούδ(ι), [αρχ. �2ρ + 
γαλλ. planer (** < αρχ. πλανάω) > αεροπλάνο, επειδή τα πλαϊνά κάποιας γέφυρας 
έµοιαζαν µε φτερά αεροπλάνου]. 
αϊρουπλανούδ(ι), το· παιχνίδι-όργανο, το οποίο εκτόξευε έναν περιστρεφόµενο έλι-
κα, µε την περιστροφή ενός καρουλιού, αλλ. το αϊρουπλάνου, το φουρφούρ(ι). 
άιτ· άντε, άιτ δρόµου = άντε φύγετε· αχ, παραλίγο, άιτ, θα τουν έπιανα µα µι ξέφκι, 

[αρχ. �γω > �γετε > άετε > άιτε (> άιντε)]. 
αϊτίρ(ι), το· η κ. αµπαρόριζα, γεράνιον το εύοσµον, λουλούδι της γλάστρας και το 
άρωµά του, που το βάζουν στο γλυκό κυδωνιού, [τουρ. itir(=άρωµα)]. 
αϊτουνύχ(ι), το· ποικιλία σταφυλιών, µε µακρουλή και τραγανή ρώγα, [αρχ. �ετός + 
νύχ(ι)]. 
άι χα· επιφ., άι κα/χα, γεια σου Παγώνα µου, (Ν.Π.γ΄ τρ. 42.3), [άι + τουρ. ha]. 
-άκα· δες -άκους. 
ακαβράντστους, -τ(η), -του· αλύγιστος, ατσάκιστος, (προσφ.), [στ. α + τουρ. kav-

ranmak (=συλλαµβάνω)]. 
ακάθαρµα, το· κάθαρµα, [αρχ. κάθαρµα(=σκουπίδι)]. 
ακαλιαστάδις, οι· αλλ. οι καλιστάδις, [προθετ. α + καλιστάδις]. 
ακάλισµα, το· κάλεσµα, πρόσκληση σε γάµο, αλλ. ακάλιασµα· µε καρουφύλ(ι) ήταν 
και πρόσκληση στο γαµήλιο τραπέζι, ενώ µε σταφίδες ήταν πρόσκληση µόνο στο 
µυστήριο του γάµου, δες καλέσµατα, [ακαλνώ]. 
ακαλνώ· ρ., ακαλνούσα, ακάλισα/-λιασα, ακαλιέσκα, καλώ, προσκαλώ σε γάµο, Σί-
τρου µ’, ακάλιασις ιννιά χιλιάδις ψίκι, (Ν.Π.γ΄ τρ. 321.2), [προθετ. α + αρχ. κα-
λέω]. 
ακαµπέτ(ι)· επίρρ., επιτέλους, [τουρ. akıbet(=τέλος)]. 
ακανάου· δες ικανάου. 
ακανής, ο· ανίκανος, λ. που είναι γνωστή µόνο στην κλητ. (Νιγρ.), συ ρα ακανή δεν 
ξερς ούτι τουν τρανό του λάκκου, [στ. α + αρχ. 1κανός]. 
ακαπίστρουτους, -τ(η), -του· ο χωρίς καπίστρ(ι). 
-ακας· µεγεθ. κατ., π.χ. κουτσός > κούτσακας. 
ακατακάτστους, -τ(η), -του· ακατακάθιστος, αυτός που δεν σταµατά καθόλου, που 
δουλεύει συνέχεια. [στ. α + κατακάτσ(ι)µου]. 
ακατασύχαστους, -τ(η), -του· αυτός που δεν ησυχάζει, ακαθησύχαστος, ο πολύ ζω-
ηρός, [στ. α + κατά + αρχ. 4συχάζω]. 
ακέργιους, -ργια, -ργιου· ακέραιος, [αρχ. �κέραιος]. 
-άκλας, -άκλα· µεγεθ. κατ., π.χ. αντράκλας. 
ακµατζιάς, ο· δες ατµατζιάς. 
ακόλλα, η· κόλλα, φύλλο χαρτιού, µι ακόλλις κάνουµι τ’ νουρά στου παµπόρ(ι), 

[κολλάω(=συνάπτω, συναρµόζω) > αρχ. κόλλα, επειδή τα κοµµάτια του παπύρου 
τα κολλούσαν το ένα δίπλα στο άλλο µε κόλλα, µε γόµα δηλαδή, κάθε κοµµάτι 
παπύρου πάνω στο οποίο έγραφαν ονοµάστηκε κόλλα]. 
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ακόλλ(η)µα, το· το κόλληµα, το βάτεµα των σκυλιών, [αρχ. κόλληµα]. 
ακόντζα, ακόντσα· τύποι των ρ., ακουνίζου, ακουνάου. 
ακόντζµα, το· το αποτέλεσµα του ακουνίζου. 
ακουλνάου, -ώ· ρ., ακουλνούσα, ακόλτσα, ακουλήθκα, κολλώ, συγκολλώ, τουν ακόλ-
τσι τ’ γρίπ(η), δες και πρµ. 277· ο αόρ. χρησ. για να περιγράψει την ιδιοµορφία στο 
βάτεµα των σκυλιών, ακόλτσαν τα σκλια, [αρχ. κολλάω]. 
ακουλντανέδις, οι· ενθουσιώδεις, αυτοί που εύκολα ξεσηκώνονται για χορό, κι αφ-
νοί ακουλντανέδις µ’ ένα ουρτίκ(ι) σ(η)κώνουντι στου χουρό, **[ τουρ. acul(=ορµη-
τικός) + -dan/-den(= από, επί, ανήκω στους, κλπ.)]. 
ακουλτός, -τιά, -τό· κολλητός, όµορος, στα ακουλτά τα χουράφια, επίρρ. ακουλτά, 
ακουλτά είνι τα χουράφια, [ακουλνάου]. 
ακουµπάου, ώ· ρ., ακουµπούσα, ακούµπσα/ακούµσα, ακουµπήσ(η)κα/ακουµπήθκα, 
ακουµπώ, αγγίζω, δες πρµ. φρ. 120, [λατ. accumbo]. 
ακουµπητό, το· παιχν., µια µορφή κυνηγητού, [ακουµπάου]. 
ακουνάου, -ώ· ρ., ακουνούσα, ακόντσα, ακουνίσκα, ακονίζω, [αρχ. �κονάω]. 
ακουνίζου· ρ., παρ. ακόντζα, για λοιπά δες ακουνάου. 
ακούου· ρ., άκουγα/άκουα, άκουσα/άκσα, ακούσ(η)κα/-στ(η)κα/-σκα, ακούω, ως παθ. 
ακούγουµι/ακούουµι = γίνοµαι γνωστός εξ αιτίας κακών ενεργειών µου, όπως κα-
βγάδες, παράνοµες ερωτικές σχέσεις κλπ., π.χ. µ’ ακούσκι = µου φάνηκε πως 
άκουσα, ακούσκι Μαριγώ, [αρχ. �κούω]. 

-ακους, -άκα/-άκου· δες -ιάκους, µεγεθ. κατ., π.χ. γαµπριάκους, γαδαριάκους, µανά-
κα/µανάκου, η κατ. -άκους χρησ. και ως υποκ. σε αρσ., π.χ. κουσµάκους. 
άκρια, η· {-ια}, άκρη, και άκρα [αρχ. �κρος]. 
ακριάρκου, το· το αρύ, αναφέρεται σε αµπέλ(ι), στιάρ(ι), σάµ(ι), µαλλί, όχι όµως σε 
διαλύµατα, ** [αρχ. �ραι5ς > αρύ + -άρκου > (αριάρκου) > ακριάρκου, µε ανάπτυ-
ξη του «κ»]. 
άκσα· άκουσα, αόρ. του ρ., ακούου. 
ακτσάκ(ι), το· {ακ-τσάκ(ι)}, υποκ. της λ. κουτσό, δες αµπήδµα, [κουτσό > (κου-
τσάκ(ι)) > ακτσάκ(ι)]. 

-αλα· πληθ. της κατ. -αλου π.χ. κότσαλα, µπρακατσίγκαλα. 
άλαγου, το· το άλογο, [µτγν. �λογον ]. 
αλαγγίτα, η· λαλαγγίτα, αλλ. λαγγίτα. 
αλαΐ µπαρνταΐ· άλλο όν. για την ποικιλία δαµάσκηνου, µπαρντάκια, δες αλί µπαρ-
νταΐ, [τουρ. âli(=ψηλός) + bardakı(<bardak(=ποτήρι, κύπελλο)]. 
αλά κάπα· ξένοιαστα, του πήρι αλά κάπα  = δεν έδωσε σηµασία, [ιταλ. ala + κάπα]. 
αλαµπούρα, η· το αναποδογύρισµα στα δέµατα του καπνού για καλύτερο εξαερι-
σµό, η µετάγγιση ρευστών, γενικά η αλλαγή θέσης των αντικειµένων, θα κάνου 
αλαµπούρα τα δέµατα, **[ τουρ. alabora(=ανυψώνω ή µαζεύω τη σηµαία)]. 
αλανιάζου· ρ., αλάνιαζα, -σα, τρελαίνω κάποιον, τουν αλάνιασα στου ξύλου του χα-
µένου, τ’ αλάνιασα στου κουσί τ’ άλουγου, [τουρ. alan(=πέρασµα µέσα από δάσος) 
+ κατ. -ιάζου]. 
αλάν(ι) τουφάν(ι)· αλλ. αλάν(ι) ταφάν(ι) ή αλών(ι) τουφάν(ι), πλήρης ακαταστασία, 
δες ταφάν(ι) και τουφάν(ι), [τουρ. alan(=θέση, τοποθεσία) + τουφάν(ι)]. 
αλαντιτό, το· αυτό που έχει στο σώµα του διάφορα χρώµατα κατά περιοχές, το παρ-
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δαλό, αλαντιτό βόδ(ι), [τουρ. alan(=περιοχή)]. 
άλας, το· αλάτι, δες πρµ. φρ. 133, [αρχ. "λς > µτγν. "λας]. 
αλαταριά, η· {-ιά}, µέρος στο οποίο ρίχνουν αλάτι για τα ζώα, [άλας]. 
αλατζιάς, ο· αλατζάς, είδος φθηνού υφάσµατος, [τουρ. alaca]. 
αλατζµένους, -(η), -ου· αλατισµένος, παστός, αλατζµένα ψάρια, [άλας > αλατίζω]. 
άλατης· επιφ. χορευτικό, [βεν. ναυτικό πρόσταγµα ala > άλα + της(αντ. αυτής)]. 
αλατιέρα, η· {-τιέ-}, η αλατιέρα, παιχνίδι-χαρτοκατασκευή, που ανοιγόκλεινε καί 
έδινε τάχα πληροφορίες για την τύχη των παιδιών, αλλ. αλατιρό, (Ν.Π. α', σελ. 
211), [άλας]. 
αλατίζου· ρ., αλάτζα/αλατούσα, -τσα, -τίσ(η)κα, παστώνω, διατηρώ σε αλάτι κρέας ή 
ψάρια, κάθι χρόνου αλατούσαµι έναν τινικέ πλατάνις, [άλας > αλατίζω]. 
αλατιρό, το· η αλατιέρα, [άλας]. 
αλάτ(ι) ψιλό αλάτ(ι) χουντρό· παιχν. της Νιγρ., σαν το κάηκι τ’ παπά αχυρώνα. 
αλαφιάτς, ο· το φίδι λαφιάς, αλλ. λαφιάτς. 
αλαφίνα, η· ελαφίνα, τοπων. Νιγρ., [αρχ. 6λαφος > ελαφίνα]. 
αλαφρά· επίρρ., ελαφρά, επιπόλαια, [αλαφρύς]. 
αλαφραίνου 1· ρ., αλάφρουνα, αλάφρουσα, αλαφρώθκα, χάνω βάρος, αλλ. αλαφρώ-
νου, αλαφρύνου, ουσ. η αλαφράδα, [αλαφρύς]. 
αλαφραίνου 2· ρ., αλάφρινα, αλάφρυνα, τρελαίνοµαι, χάνω τα λογικά µου, γίνοµαι 
επιπόλαιος, όσουν πάινι κι αλάφρινι Γιώργης· πάει Γιώργης, αλάφρυνι, δες και αλα-
φρίζου, [αλαφρύς]. 
αλαφρίζου· ρ., παρ. -φριζα, συµπεριφέροµαι ως ελαφρόµυαλος, ως ελαφρώς τρελός, 
δες και αλαφραίνου 2, [αλαφρύς + ίζου]. 
αλαφρουγιουρτή, η· µικρή, ασήµαντη γιορτή, µτφ. ο ελαφρόµυαλος, ο φαιδρός τύ-
πος, υποκ. αλαφρουγιουρτούδα. 
αλαφρουκάνταρου, το· κοροϊδευτικά ο ελαφρόµυαλος, ο επιπόλαιος, [αλαφρύς + 
καντάρ(ι)]. 
αλαφρούτσ(ι)κους, -κ(η)/-κια, -κου· ελαφρούτσικος, ελαφρόµυαλος, [αλαφρύς]. 
αλαφρύς, -ριά{- ιά} , -ρύ· ελαφρός, µτφ. ελαφρόµυαλος, επιπόλαιος, αλλ. αλαφρός·  
για αλαφριά δες και λουλούδου, [αρχ. %λαφρός]. 
αλείφου· ρ., άλειφα, άλειψα, αλείφκα/-φτκα, αλείφω, αλλ. αλείβου, αλείφτου, δες αίν. 

13, [αρχ.  �λείφω]. 
αλέστα· επίρρ., ασκούπιστα, αταίριαστα, µι βρήκαν αλέστα, [ιταλ. alla lesta]. 
αλέτρ(ι), το· αλέτρι, άροτρο, [αρχ. �ροτρον > µσν. �λέτριν]. 
αλήθειου, το· η αλήθεια, το αληθινό, να κι τ’ αλήθειου, ’πού καµιάφρα λέει κι απού 
κανέ αλήθειου, [αρχ. �λήθεια]. 
αλιάκς, ο· αυτός που είναι χωρίς δουλειά, αργόσχολος, [τουρ. aylak (=άεργος)]. 
αλιβρούδ(ι), το· υποκ. της λ. αλεύρι, µικρή ποσότητα από αλεύρι, δόσι µι λίγου αλι-
βρούδ(ι), [αρχ. �λευρον]. 

-αλίδα· κατ. θηλ., π.χ. πικραλίδα. 
άλ(ι)κους, -κ(η), -κου· άλικος, κόκκινος, αλλ. άλκους, -κ(η), -κου, [τουρ. al]. 
αλί µπαρνταΐ· δες αλαΐ µπαρνταΐ. 
αλιµπίζουµι· ρ., αλιµπίζουµαν, αλιµπίσ(η)κα, λιµπίζοµαι, λαχταρώ [µτγν. λιµβ5ς (= 
λαίµαργος) > µσν. λιµβίζοµαι > λιµπίζοµαι]. 
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αλιµπικιό(η)ζς, ο· αλλοίθωρος,  κιόρκους, ** [τουρ. alın (=µέτωπο) + pek (=πολύ) + 
göz(=µάτι), σε ελ. µετ. αυτός που τα µάτια του είναι στραµµένα προς το µέτωπο]. 
αλ(ι)πού, η· αλεπού, πληθ. αλ(ι)πές/αλιπές, αλιπούδια = τα µικρά της αλεπούς, δες 
πρµ. 77, [αρχ.  �λώπηξ > αλεπού]. 
αλιπουνουρά, η· η ουρά της αλεπούς, φ. αγρωστώδες, κ. φαλαρίς. 
αλισβιρίσ(ι), το· αλισβερίσι, συναλλαγή, δες πρµ. 200, [τουρ. alişveriş]. 
άλισµα, το· το υλικό που επρόκειτο να αλεστεί, και ήταν καθαρό σιτάρι ή µείγµα, 
συνήθως από σιτάρι, καλαµπόκι και σίκαλη, πααίνου στου µύλου τ’ άλισµα. αλλ. 
και νικάτουµα, [αρχ. �λέω > µσν. �λέθω]. 
Αλίτζα, η· παλιό όν. του χωριού Θερµά, δες Λούτζια, Λίτζα, [Μ.Τ. Lüdze]. 
αλιτριά, η· {-ιά}, η αυλακιά, το αυλάκι που κάνει το αλέτρ(ι). 
αλιτρόχειρ(η), η· αλετρόχειρο, η χειρολαβή στο αλέτρ(ι). 
άλκους, -κ(η), -κου· αλλ. ο άλ(ι)κους. 
αλλαγή, η· η κ. σηµ. και η παραθέριση, πήγαµι αλλαγή ζ’ Μπέρβα, [αρχ. �λλαγή]. 
αλλάζου· ρ., άλλαζα, -ξα, αλλάχκα, αλλάζω,  ντύνω,  άλλαξτου  του πιδί, είνι γκουλό-
µπαρου, [αρχ. �λλάσσω]. 
αλλάζουµιστι· τύπος του ρ. αλλάζου, αλλάζουµε πόστο, παίρνει ο ένας τη θέση του 
άλλου, αλλάζουµασταν στου παγκάρ(ι), [αλλάζου]. 
άλλαµα, το· το άλλαγµα, το ντύσιµο, [αρχ. �λλαγµα]. 
αλλαξιά, η· τα εσώρουχα που φορά ένα άτοµο, σι πήρα τρεις αλλαξιές, [αλλάζου]. 
αλλιού, αλλούθι· επίρρ., αλλού, αλλούθε, προς άλλη κατεύθυνση, δες πρµ. φρ. 2, 

[αρχ. �λλος > µσν. �λλο8]. 
άλλου τι· τίποτε άλλο, εµ δε θα ρτω, άλλου τι = δε θα έρθω. 
αλ-µπινί· καλή ποιότητα, έχου φέτους ένα καπνό, αλ-µπινί, ** [τουρ. al(=δυναστεία) 

+ bini(=ίππευση), σε ελ. µετ. βασιλικό άλογο, µτφ. κάθε τι πολύ καλό]. 
άλνοι· άλλοι, δες πρµ. 12, [αρχ. �λλος]. 
αλνού, -λνής· άλλου, άλλης, [αρχ. �λλος > αλλουνού κλπ.]. 
αλόγα/αλόγου, η· ειρων. η σωµατώδης και άγαρµπη γυναίκα, [άλουγου]. 
αλόρτους, -τ(η), -του· όρθιος, δες πρµ. 70, [µσν. #λόρθος]. 
-αλου· κατ. ουδ. π.χ. χούφταλου, κότσαλου, δες και -αλα. 
αλουγόµγα, η· αλογόµυγα, δες και λαγόµδα, [άλουγου + µύγα]. 
άλουγου, το· άλογο, πληθ. τα αλόγατα, µεγεθ. αλουγατάς, αλουγάς· παιχν. µικρών 
παιδιών µε τρέξιµο καβάλα σ(ι) ένα σαρίκ(ι), ήταν το αρχ. παιχν. κάλαµον περι-
βαίνειν ή κάλαµον επιβαίνειν, [αρχ. �λογον]. 
αλουγουνουρά, η· αλογοουρά, [άλουγου + νουρά]. 
Αλουνάρς, ο· ο µήνας Ιούλιος, (προσφ.), δες πρµ. 46, αλλ. Αλουντής, [αλών(ι) + 

-άρς]. 
αλουνιά, η· αλώνι, δες δ.δ. 3. β΄, [αλών(ι)]. 
αλουνίζου· ρ., αλώντζα, αλώντσα, αλωνίζω, ουσ. αλουνιά, δες δηµ. τρ. 16 ε΄. 6, µτφ. 
κάνω ό,τι θέλω, γυρίζω πέρα-δώθε, τ’ αλώντσι τα χουριά, [αλών(ι)]. 
αλουνόπιτρα, η· η πέτρα µε την οποία αλώνιζαν τη σίκαλη, όταν το καλάµι της το 
ήθελαν σπασµένο για σαλµαταριά. 
Αλουντής, o· ο µήνας Ιούλιος, αλλ. Αλουνάρς. 
αλτί παρµάκ(ι), το· µτφ. ο ψηλός, ο κρεµανταλάς, [τουρ. altı(=έξι) + παρµάκ(ι)]. 
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αλτσιάκς, ο· λιγόψυχος, φοβιτσιάρης, [τουρ. alçak(=ελλειπής)]. 
αλτσιάς, ο· το πέταλο µε το οποίο πετάλωναν τα άλογα και τα µουλάρια· για τα γαϊ-
δούρια χρησ. τ’ς πλάκις, [τουρ. nalça(=σιδερένιο άκρο, πέταλο) > (του ναλτσιά > 
τουν αλτσιά  >) αλτσιάς]. 
άλτσιους, ο· ο δυνατός, ο διακεκριµένος, ορολογία παιχνιδιών για ιδιαίτερα καλές 
κατασκευές, [τουρ. alacak(=προσόν)]. 
αλύπµα, το· λύπη, λύπηση, φτος δεν είνι γι’ αλύπµα, δες και λύπµα, [αλ(υ)πούµι]. 
αλ(υ)πούµι· ρ., αλ(υ)πούµαν, αλ(υ)πήθκα, λυπάµαι, δες δηµ. τρ. 11.5, αλλ. αλυπού-
µι, αλυπάµι, ουσ. το αλύπµα, το λύπµα, [αρχ. λυπέω]. 
αλφή, η· αλοιφή, [αρχ.  �λοιφή]. 
αλών(ι), το· αλώνι, η εργασία του αλωνισµού, η παλαίστρα, στον πληθ. σηµ. και 
την περίοδο του αλωνισµού, θα παντριφτούν στ’ αλώνια, δες πρµ. φρ. 175, [αρχ. 
"λλως > µσν. ,λώνιον]. 
αλών(ι) τουφάν(ι)· αλλ. το αλάν(ι) τουφάν(ι). 
αλώντζµα, το· αλώνισµα, [αλουνίζου]. 
αµ· σύνδ., αλλά, αµέ, ναι, αµ τι θαρρείς, θα έρτου; [αρχ. φρ. 9ν  µ2 >...> αµέ]. 
αµά 1· επιφ. περιέργειας ή θαυµασµού και περιέργειας µαζί, αµά ρε πιδί µ’, τι ’νι 
αυτό; αµά καπνό φτο του χουράφι! **[ αµάν > αµά].  
αµά 2. σύνδ., αλλά, ήθιλα να έρτου αµά δεν µπόρσα, [τουρ. ama(=αλλά)]. 
αµάκατζης, ο· αυτός που συνηθίζει την αµάκα, τρακαδόρος, [βεν. amaca + -τζης]. 
αµάν· επιφ. µε πολλές σηµασίες, όπως έκπληξης, ικεσίας, λύπης, αγανάκτησης, α-
µάν κι ζαµάν δεν έχ(ει), [τουρ. aman]. 
αµάν-αµάν· η λ. εκφράζει βιασύνη, λαχτάρα, αµάν-αµάν κάν(ει) για φαΐ, [αµάν]. 
αµανέτ(ι), το· αµανάτι, δώρο, µας ήρτι µι του αµανέτι τ’, [τουρ. emanet]. 
άµαστους, -τ(η), -του· αµάζευτος, απόµνι άµαστου του καπνό, [στ. α + µαζεύου]. 
αµάχ(η), η· έχθρα, γινάτι, δες πρµ. 281, [αρχ. µάχη]. 
αµαχηµένους, -ν(η), -νου· παρεξηγηµένος, θυµωµένος, Λάπα δεν ακάλιασε, τουν 
έχ(ει) αµαχηµένου,  (Ν.Π.γ΄ τρ. 321.0), [αµάχ(η)]. 
αµµούδα, η· χωράφι αµµουδερό, [άµµους + -ούδα]. 
άµµους, ο· η άµµος, περιοχή µε αµµουδερά χωράφια, στουν άµµου έχου ένα στρέµ-
µα, [αρχ. �µµος]. 
αµόν(ι), το· αµόνι, η σιδερένια βάση που χρησιµοποιούν οι τσαγκάρηδες, για να 
δουλεύουν στα παπούτσια, [αρχ. �κµων > µσν. �µόνιν]. 
Αµούρµπικ, το· το παλιό όν. του χωριού Καστανοχώρι, κίνισι κι ου Τζιουτζιά µας 
στ’ Αµούρµπικ για να πάει, (δηµ. τρ. 3.1), ο κάτοικος Μουρµπικιώτς, [Μ.Τ. Amur-
bej < (Π.Κ.) Amur bey köy].  
αµούσκιφτους, -τ(η), -του· στεγνός, αµούσκευτος, [στ. α + µουσκεύω(< αρχ. µο-

σχεύω)]. 
αµπάρ(ι), το· αποθήκη, παιχν. δύο οµάδων 5-6 παιδιών, στο οποίο τα µέλη της οµά-
δας που έστρωνι πιάνονταν, όπως στο χασάπικο χορό και σχηµάτιζαν κύκλο ακου-
µπώντας τα κεφάλια τους, ενώ τα µέλη της άλλης προσπαθούσαν να ανέβουν στις 
πλάτες των πρώτων, στη Νιγρ. πυρουστιά, δες και π., [τουρ. ambar(=αποθήκη)]. 
αµπάς, ο· ως ένδυµα, χοντρό πανωφόρι στην τοπική ενδυµασία· ως ύφασµα, είδος 
χοντρού υφάσµατος για παλτά, αλλά και για σαµάρια, που το έβαζαν από τη µέσα 
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πλευρά, επ. αµπαδένιους, -νια, -νιου,  αµπαδένιου σαµάρ(ι), [τουρ. aba]. 
αµπασκάλ(η), η· µασχάλη, [αρχ. µασχάλη]. 
αµπασκαλίδια, τα· ανεπιθύµητα βλαστάρια που βγάζει το αµπέλι στα µάτια των 
φύλλων και τα ξιαµπασκαλίζουµι, [αµπασκάλ(η)]. 
αµπατζής, ο· ο ράφτης που έρραβε αµπάδις, [αµπάς + -τζής]. 
αµπδάου, -ώ· ρ., αµπδούσα, αµπήδηξα/αµπήδξα, πηδώ, ουσ. το αµπήδµα, τα αµπδή-
µατα, αλλ. µπδάου, -ω, [αρχ. πηδάω]. 
αµπδήµατα, τα· πηδήµατα , δες αµπήδµα, [αµπδάου]. 
αµπδιά, η· απιδιά, δες πρµ. 325, αλλ. απδιά, [απδιά και π > µπ]. 
αµπδούδ(ι), το· µικρό απίδ(ι), [απίδ(ι) + -ούδ(ι), και π > µπ]. 
αµπέ· επιφ. κλητ., βρε, δες αµπρέ. 
αµπέλ(ι), το· αµπέλι, [αρχ. �µπελος > µσν. �µπέλιν]. 
αµπήδµα, το· πήδηµα, αλλ. το µπήδµα, µι αµπήδµα τ’ς µία = µε άλµα απλούν, πληθ. 
τα αµπδήµατα, [αµπδάου]. 
αµπήδµα ’τ’ς ιτρείς· το τριπλούν άλµα, που γινόταν µε δυο τρόπους· α) το αµπήδµα 
τ’ς τρεις στ’ ακτσάκ(ι) και β) το αµπήδµα τ’ς τρεις τ’ αράπκου. 
αµπήδµα τ’ς ιτρεις στ’ ακτσάκ(ι)· άλµα τριπλούν, στο οποίο τα δύο πρώτα άλµατα 
γίνονταν µε κουτσό, [αµπήδµα + ακτσάκ(ι)]. 
αµπήδµα τ’ς ιτρεις τ’ αράπκου· άλµα τριπλούν, στο οποίο µόνο το πρώτο άλµα γι-
νόταν µε κουτσό, [αµπήδµα + αράπκου]. 
αµπιλουργός, ο· το πουλί αµπελουργός, [αρχ. �µπελουργός]. 
αµπίτστους, -τ(η), -του· {-µπίτσ-στους}, ατέλειωτος, αυτός  που δεν  µπιτίζ(ει), [στ. 
α + µπιτίζου]. 
αµπλαούµπλας, ο· αυτός που λέει ασυναρτησίες, (Νιγρ.), **[ από το κ. µπλα-µπλα 
και τις φωνές, α, ου]. 
αµπντάλ(η)ς, -λου, -λκου· βλάκας, χαζός, [τουρ. aptal(=βλάκας)]. 
αµπόδιου, το· εµπόδιο, [αρχ. %µπόδιον]. 
αµπόλ(ι), το· εµβόλιο, συµπλήρωµα σε ξύλο ή σε πανί, [αρχ. 6µβολον]. 
αµπουδάου, -ώ· ρ., αµπόδζα/-δούσα, αµπόδσα, αµπουδίσ(η)κα, εµποδίζω, κάµι σια- 
πέρα µ’ αµπουδάς, [αρχ. %µπόδιον]. 
αµπουλιάζου· ρ., αµπόλιαζα, -λιασα, -λιάσ(η)κα, εµβολιάζω, µπολιάζω, συµπληρώ-
νω κάτι λειψό στις διαστάσεις, αµπόλιαστου του ξύλου κι δα φτάσ(ει), δεν αµπόλια-
σα τ’ µηλιά, [αµπόλ(ι)]. 
αµπούρτστους, ο· βαρβάτος, αυτός που δεν υπέστη την ενέργεια του µπουρντίζου. 
αµπρέ· επιφ. κλητ., µπρε, βρε, [µπρε]. 
αµπρούµπτα· µπρούµυτα, µπρούµπτα, δες δ.δ. 1 στχ. 11. [όψιµο µσν. πρόµυτα]. 
ανα-/ανά-· η πρόθεση ανά ως πρώτο συνθ. εκτός από την στ. σηµ., π.χ. ανάβουλους, 
δηλώνει και γειτνίαση, π.χ. αναύλακα, ανάβραδα, [αρχ. προθ.  �νά]. 

-άνα· κατ. ουσ., π.χ. κρυψάνα, πλατάνα. 
ανάβουλα· επίρρ., ανάβολα, άβολα, όχι βολικά, µ’ ήρτι ανάβουλα κι δεν µπόρσα, 

[ανα- + βολή(=ευκολία), από αρχ. βολή (=ρίξιµο ζαριών)]. 
ανάβραδα· επίρρ., απόγευµα, βραδάκι, [ανα- + βράδι(< αρχ. βραδύς)]. 
αναγκαίους, ο· αποχωρητήριο, [αρχ. �ναγκα!ον]. 
αναγνώστ(η)ς, ο· βοηθός του παπά ή του ψάλτη, πάππου µ’ Νικόλας ήταν αναγνώ-
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στ(η)ς, [αρχ. �ναγιγνώσκω > µτγν. �ναγνώστης]. 
ανάθιµα, το· ανάθεµα, χρησ. ως κατάρα, ανάθιµα τουν πατέρα σ’ , [αρχ. �νάθηµα]. 
αναθιµατίζου· ρ., αναθιµάτζα, -τσα, -τίσ(η)κα, αναθεµατίζω, καταριέµαι, µτχ. ανα-
θιµατζµένους, -ν(η), -νου, ουσ. αναθιµάτζµα, [ανάθιµα]. 
αναθιµατώ· ρ., παρ. αναθιµατούσα, για λοιπά δες αναθιµατίζου. 
αναλουγιέµι, -ιούµι· ρ., αναλουγιέµαν/-γιούµαν, -γίσ(η)κα, αναλογίζοµαι, [ανα- + 
αρχ. λογίζοµαι]. 
ανάµ· κακή ανάµνηση, θα µε σκοτώσει Ανιγνώστ’ς για ένα ανάµ του Χούµκους, 

(Ν.Π.γ΄ τρ. 318.0), **[αρχ. �νάµνησις > ανάµ(νηση)]. 
αναµούρα, η· έξαψη, δυσφορία εξαιτίας µεγάλης θερµοκρασίας του περιβάλλοντος, 

[αρχ. �νάπτω]. 
ανάµσ(ι), το· ενάµισι, [ένα + αρχ. :µισυ]. 
αναντάν µπαµπαντάν· από πάππο προς πάππο, [τουρ. ana(=µητέρα) + -dan(=από) + 

baba(=πατέρας) + -dan]. 
αναπαµένους, -ν(η), -νου· αναπαυµένος, ξένοιαστος, δες πρµ. 60, [αρχ. αναπαύω > 
µτχ. �ναπαυµένος]. 
ανάπουδους, -δ(η), -δου· ανάποδος, δύσβατος, ανάπουδου µέρους, [ανά- + πόδι, δες 
πουδάρ(ι)]. 
ανάργια· αραιά και που, [ανα- + αρχ. �ραιός]. 
ανάσα, η· παιχν. µε κράτηµα της ανάσας, [µσν. �νασαίνω]. 
ανάτριχα· επίρρ., µε τις τρίχες ανασηκωµένες· όταν σταύρουναν έναν άρρωστο που 
υπέφερε από τη ρούπιλ(η), µε τους καπνούς από καµένο θειάφι, έλεγαν για την 
αρρώστια,  ανάτριχα έρχισι, ανάτριχα να φεύγς, [µτγν. �νάτριχος]. 
αναύλα, τα· ναύλα, δεν είχα τ’ ανάβλα, [αρχ. να8λος]. 
αναύλακα· επίρρ., όµορα, µόνο για χωράφια, τ’ αµπέλια µας είνι αναύλακα, [ανα- + 
αρχ. α;λαξ]. 
αναφέρνου· ρ., ανάφιρνα, ανάφιρα, αναφέρθκα, µνηµονεύω, κάνω λόγο για κάποιον, 
αλλ. ανιφέρνου, [αρχ. �ναφέρω]. 
ανδρονίτσι, το· παλικάρι, νέος άντρας, ακάλιασε και µε το νιο κι εµέ το ανδρονίτσι, 

(Ν.Π.γ΄ τρ. 260.0), [αρχ. �ν2ρ > άνδρας + -ν- + υπ  κατ. -ίτσ(ι)]. 
ανέλτσα· έλιωσα, αόρ. του ρ. ανιλώ. 
ανέµ(η), η· όργανο µε το οποίο περνούσαν το νήµα απ’ τους τσιλέδις στα καλάµια ή 
το έκαναν κουβάρια, [µτγν. �νέµη]. 
ανέση, η· στα δηµ. τρ. ανάσα, και πώς να λάβω υποµονή και πώς να λάβω ανέση, 

(Ν.Π.γ΄ τρ. 669.0 και 669.3), [αρχ. �νεσις > µσν. �νασαίνω > ανάσα]. 
ανέσπα· ρ. τύπος γνωστός µόνο στα δηµ. τρ., τραβούσε, στου Κωσταντή το µνήµα 
του ανέσπα τα µαλλιά της, (Ν.Π.γ΄ τρ. 405.0), [αρχ. ανασπάω]. 
ανήλιακου, το· αυτό που δεν το βλέπει ο ήλιος, το ανήλιο, καλός στρώνει στ’ ανή-
λιακου, καλή του στου κριβάτι, (δηµ. τρ), [ανι- + µτγν. 4λιακός]. 
ανήλιους, -λια, -λιου·{-ιους}, ανήλιος, πλαγιά ή τόπος που δεν τον βλέπει ο ήλιος, 
στ’ ανήλιου του βάρισα του γρούν(ι), [αρχ. �νήλιος]. 
ανηµπόρσα· αόρ. του περιφρ. ενεστ. δεν µπουρώ, αρρώστησα ελαφρά, ανηµπόρσι 
λίγου Βασίλτς κι δεν ήρτι, [ανι- + µπουρώ]. 
ανήµπουρους, -ρ(η), -ρου· αυτός που έχει εξασθενηµένες τις σωµατικές δυνάµεις 
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του, αυτός που δεν µπουρεί, [στ. α + µπουρώ]. 
ανήξιρους, -ρ(η), -ρου· απληροφόρητος, αυτός που δεν ξέρει, [στ. α + ξέρου]. 
ανησύχαστους, -τ(η), -του· ζωηρός, όχι ήσυχος, [στ. α + αρχ. 4συχάζω]. 
ανθρουπιές· {-πιές}, µυρωδιά ανθρώπου, αλλ. ανθρουπιάς, ανθρουπιές/-πιάς µυρί-
ζ(ει) δουπέρα, δες δ.δ. 2 στχ. 19, [δες άνθρώπ(οι)]. 
ανθρώπ(οι), οι· άνθρωποι, δες πρµ. 389, [αρχ. �νθρωπος]. 
ανι-· ό,τι το ανα- για την στ. σηµ., π.χ. ανιγυρίζου· ό,τι το κ. στ. ανε-, π.χ. ανιπρόκο-
πους. 
ανιβαίνου· ρ., ανέβινα, ανέφκα/ανέβκα, ανεβαίνω, δ.δ. 1στχ. 5, [αρχ. �ναβαίνω]. 
ανιβατόρ(ι), το· µηχανισµός που ανέβαζε τα δεµάτια πάνω στην πατόζα, [αρχ. �να-

βιβάζω]. 
ανιβράου, -ώ· ρ., παρ. ανιβρούσα, αναβλύζω, δες πρµ. 58 και 286, [αρχ. �ναβλύζω 

> µτγν. �ναβρύω]. 
ανιγκάζου· ρ., ανέγκαζα, -σα, ανιγκάσ(η)κα, αναγκάζω, παροτρύνω, συµβουλεύω 
πιεστικά, όλνοι τουν ανέγκαζαν, δες δηµ. τρ. 2.3, [αρχ. �ναγκάζω]. 
ανιγκώνας, ο· αγκώνας, [αρχ. �γκών]. 
ανιγούλα, η· αναγούλα, [ανι- + λατ. gula > µσν. γούλα(=οισοφάγος)]. 
ανιγουλιάζου· ρ., ανιγούλιαζα, -σα, αναγουλιάζω, αλλ. νιγουλιάζου, [ανιγούλα]. 
ανίγροικους, -κ(η), -κου· αµαθής, αγενής, αυτός που δεν αγροικάει τίποτε, που δεν 
ξέρει από τρόπους, ο ξυλέστρατους, τι καρτιράς ’πού κείνουν τουν ανίγροικου; [ανι- 
+ µσν. γροικ� (< αρχ. �γρο!κος)]. 
ανιγρώνου· ρ., ανέγρουνα, ανέγρουσα, συγχίζω, κάνω κάποιον άνω κάτω µε κάτι 
που του θυµίζω, µη µ’ ανιγρώντς του στουµάχ(ι) µι τιαυτά που µι λες, **[ αρχ. 
�νιγρ5ς (=ανιαρός), L.Sc. Ησύχ. �νιγρ5ν (=ακάθαρτον, φαύλον)]. 
ανιγυρίζου· ρ., ανιγύρζα, -ρσα, -ρίσ(η)κα, αναγυρίζω, γυρίζω από την άλλη πλευρά, 
µ’ ανιγύρσι του στουµάχ(ι) = έγινε το στοµάχι µου άνω κάτω, [ανι- + γυρίζου]. 
ανικάου· ρ., ανικούσα, ανίκσα/νίκσα νικώ, αλλ. νικάου, [αρχ. νικάω]. 
ανικατεύου· ρ., ανικάτιβα, -τιψα, -τώθκα/-τέφκα, ανακατεύω, αλλ. ανικατώνου, νι-
κατεύου, νικατώνου, [αρχ. �νω + αρχ. κάτω > µσν. �νάκατος > ανακατεύω]. 
ανιλώ· ρ., ανιλούσα, ανέλτσα, λιώνω, διαλύω, ανέλτσαν τα χιόνια, δες και δηµ. τρ. 

9.1, [αρχ. �ναλύω > ανέλυσα > ανελώ]. 
ανιµουδούρας, ο· δες νιµουδούρα. 
ανιµουσούρσµα, το· το χιόνι που µαζεύεται σωρός από τον αέρα,  ανεµοστοίβαγµα, 
αυτό που δηµιουργεί το ανεµοσούρι, [αρχ. �νεµος + αρχ. σύρω >...>ανεµοσούρι]. 
ανιµουστρόφους, ο· ανεµοστρόβιλος, [αρχ. �νεµος + αρχ.  στροφή]. 
ανιµουχόρταρου, το· αλλ. η µουχρίτσα, [αρχ. �νεµος + χουρτάρ(ι)]. 
ανιπούφιρτους, -ρτ(η), -του· ανυπόφορος, αβάσταχτος, είχι  ανυπούφιρτουν πόνου, 

[ανι- + υπουφέρνου ]. 
ανισκουµπώνουµι· ρ., ανισκουµπώνουµαν, -µπώθκα, ανασκουµπώνοµαι, [αρχ. κόµ-

βος > ανι- + µσν. κοµβώνω]. 
ανισταίνουµι· ρ., ανισταίνουµαν, ανιστήθκα, ανασταίνοµαι, γίνοµαι καλά µετά από 
σοβαρή ασθένεια, [αρχ. �νίστηµι(=σηκώνω)]. 
ανιτριχιάζου· ρ., ανιτρίχιαζα, -σα, ανατριχιάζω, σηκώνονται οι τρίχες µου, αισθάνο-
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µαι φρίκη, αλλ. νιτριχιάζου, [µτγν. �νάτριχος]. 
ανιτριχίλα, η· ανατριχίλα, αλλ. νιτριχίλα, [ανιτριχιάζου]. 
ανιφέρνου· ρ., ανέφιρνα, ανέφιρα, για λοιπά δες αναφέρνου. 
ανιχόρταβους, -β(η), -βου· αχόρταγος, αλλ. νιχόρταβους, νιχόρταγους, [ανι- + αρχ. 

χορτάζω + αβους]. 
ανοίγου· ρ., άνοιγα, άνοιξα, ανοίχτ(η)κα/ανοίχκα/ανοίθκα, ανοίγω, ανοίγου χουρά-
φ(ι) = εκχερσώνω κάποια έκταση για να την πρωτοκάνω χωράφι, [αρχ. �νοίγω]. 
ανόριχτους, -τ(η), -του· ανόρεκτος, [αρχ. �νόρεκτος]. 
ανταλλάξιµους, -µ(η), -µου· ειρωνικά ο πρόσφυγας του 1922, [αρχ. �νταλλάσω]. 
-αντάου· δες -ντάου. 
αντάρα, η· µόνο η οµίχλη, υποκ. η ανταρούδα, η ανταρίτσα, [πιθανώς από αρχ. �να-

ταράσσω]. 
ανταρίτσα, η· λίγη αντάρα, για κοίτα κείνο το βουνό, πο ’χ(ει) ανταρίτσα στην κορ-
φή, (Ν.Π.γ΄ τρ. 388.2), [αντάρα]. 
αντάρτδις, οι· αντάρτες, ιψέ κατέφκαν αντάρτδις, [µτγν. �ντάρτης]. 
αντέτ(ι), το· έθιµο, [τουρ. adet]. 
αντί, το· εξάρτηµα αργαλειού πάνω στο οποίο τυλιγόταν το στηµόνι ή το υφαντό,  

[αρχ. �ντίον]. 
αντί· η πρόθ. αντί, σε σύνθ. λ. δίνει και σηµ. του προηγούµενου, δες αντιεψές, αντι-
προυψές, [αρχ. �ντί]. 
άντι· άντε, αλλ. άιντι, [αρχ. �γω > �γετε (> άετε > άιτε) > άιντε]. 
άντια· επιφ., άντε, [άντι + α (ρα)]. 
αντιεψές· επίρρ., προψές, αντιεψές κι αντιπρουψές βγήκα να σιργιανίσου, (Ν.Π.γ΄ τρ. 

97.1), [αντί (π.) + ιψές]. 
αντιπρουψές· επίρρ., το προηγούµενο βράδυ από προψές, δες Ν.Π.γ΄ τρ. 97.1, [αντί 

+ προυψές]. 
αντιπατάρα, η· η αντιγραφή στο σχολείο, [προθ. αντί + πατάου]. 
αντιπρουχτές· επίρρ., µια µέρα πριν από την προχθεσινή. 
αντιρί, το· µέρος της παραδοσιακής ενδυµασίας, που είχε τη θέση του σηµερινού 
πουκάµισου και πάνω απ’ αυτό φορούσαν την τζιάκα, [βαλκ. τουρ. anteri]. 
αντιριά, τα· οι βιοτεχνικοί αργαλειοί στη Νιγρίτα, όταν ήταν σε ακµή η βιοτεχνία 
των υφαντών, [αντί (το) + -ρια]. 
άντιρου, το· έντερο, [αρχ. 6ντερον]. 
αντίς· πρόθ. αντί, αντίς να µι δώ(ει)ς, χαλέβς κι απουπάν, δες και πρµ. 26. 
άντιστι· επιφ., άντε πηγαίνετε, και άιντιστι, **[ άντι + κατ. της πρ. -στι, όπως λύ-στι]. 
αντράδιρφους, -δέρφ(η)· αδερφός, -φή του συζύγου, κουνιάδος, -δα, [αρχ. �ν2ρ > 
αιτ. �νδρα > άνδρας > άντρας  + µσν. �δερφ5ς (< αρχ. �δελφ5ς)]. 
αντράκλας, ο· γερός, δυνατός άντρας, [άντρας]. 
άντρας, ο· άνδρας, σύζυγος, γεν. τ’ αντρού, κλητ. άντρι, πληθ. άντρ(οι), [αρχ. �νήρ]. 
αντρέπουµι· ρ., αντρέπουµαν, αντρουπιάσκα, ντρέποµαι, συστέλλοµαι, αντρουπιά-
σκα ’π’ τα καµώµατα σ’ , [αρχ. %ντρέποµαι]. 
αντρί, το· ξύλινος ή σιδερένιος πίρος µε τον οποίο προσαρµόζεται ο ζυγός στο στα-
βάρ(ι), του αραµπά ή τη κουντούρας (αλέτρι για βόδια), [�ντερείδω > αρχ. �ντη-
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ρίς (= υποστήριγµα, έρεισµα)].  
Αντριάς, ο· ο µήνας Νοέµβριος, (προσφ.). 
αντρίκιους, ο· {-ιους-}, γυναίκα που φέρεται σαν άντρας, [αρχ. �ν2ρ > µτγν. �ν-

δρικείος]. 
αντρουγινιά, η· η γενιά του άντρα, [άντρας + αρχ. γενεά]. 
αντρόυνου, το· αντρόγυνο, [αρχ. �ν2ρ + γυν2 > ανδρόγυνο]. 
αντρουπή, η· 1. ντροπή, τι σ’ν αντρουπή σ’, δε χτά(ει)ζς τι γένιτι; δες δ.δ. 1 στχ. 24. 

2. αγριολούλουδο µε λουλούδι σαν µαργαρίτα, που, κατά την παράδοση, παλιότε-
ρα ήταν µαύρο στη µέση και γύρω-γύρω άσπρο, από τότε όµως που χάθκι η 
αντρουπή ’π’ τουν κόσµου, άσπρισι κι η αντρουπή, Daucus carota, [αρχ. %ντροπή]. 
αντρουπιάζου· ρ., αντρόπιαζα, αντρόπιασα, αντρουπιάσκα, ντροπιάζω, [αντρουπή]. 
αντρουπιάρς, -ρου, -ρκου· ντροπαλός, αλλ. αντρουπιάρκους,-κ(η),-κου, [αντρουπή]. 
αντρουπιαστά· επίρρ., µε ντροπή, στου πάϊσιµου πήγι καλά, στου γύρισµα αντρου-
πιαστά, [αντρουπή]. 
αντρουπίτσα, η· υποκ της λ. αντρουπή 1. 
ανώ(ι), το· ο επάνω όροφος στα δίπατα σπίτια, [�νω + γα!α > αρχ. �νώγαιον].  
ανώνυµα παιχνίδια· 1. για µαντέµατα µε δίπλωµα χαρτιού, 2. για µαντέµατα µε 
στάχυα, 3. για ήχους µε σκάσιµο ροδοπέταλου, παρόµοιο µε το αρχ. πλαταγώνι-
ον 4. για ήχους µε σκάσιµο χαρτοσακούλας, 5. µε την ισορροπία µιας βέργας πά-
νω στην άκρη ενός δάχτυλου, το αρχ. παιχν. κοντοπα!κτες, 6. µε κατασκευές από 
τσικούτια, 7. το σκαρφάλωµα πάνω στα δέντρα, το αρχ. δενδροβατε!ν, 8. παιχνί-
δια λογικής-αινίγµατα κ.ά.  
αξάδιρφους, -δέρφ(η)· εξάδερφος, αλλ. ξάδιρφους, [αρχ. %ξάδελφος]. 
άξαφνα· επίρρ., έξαφνα, ξαφνικά, [αρχ. %ξαίφνης]. 
αξιβουτάντστους, -στ(η), -στου· {-ταντσ-στους}, αξεβοτάνιστος, απόµνι αξιβου-
τάντστους  χασλαµάς. 
άξινους· χρησ. στη φρ. άξινους κι πούξινους, στη Νιγρ. άξινους κι απούξινους κι ξι-
ράδια στου λιµό σ’, (πρµ. φρ. 7). Όταν κάποιος απαντά α δεν άκσα; του ανταπα-
ντούν άξινους άµα δεν άκσις, και κατ' αναλογία, πού; > πούξινους, όχι > όξινους, τι 
> τίξινους, όπως στο σχήµα τι; > τυρί κι ψουµί, δες και απούξινους, **[ παρήχηση 
του ξ, από τη φρ. α; δεν άκσα]. 
αξίνστους, -τ(η), -του· αξίνιστος, [στ. α + ξινίζου]. 
αξίουµα, το· η κ. σηµ., η αξιόλογη πράξη, η πράξη του άξιου, δεν έκανις κι κανένα 
αξίουµα, τι πινιέσι; [αρχ. �ξιος]. 
αξόνια, τα· οι σιδερένιοι άξονες του κάρου ή του αραµπά, στους οποίους στηρίζο-
νταν οι τροχοί, [αρχ. �ξων]. 
αξούγκ(ι), το· το ξύγκι, [αξουγκιά]. 
αξουγκιά, η· περινεφρικό λίπος των ζώων, ειδικά από την αξουγκιά του χοιρινού 
έβγαινε η λίγδα, [λατ. axungia]. 
αούτους, αούτσα· πληθ. αούτδις, αούτσις· περιπ. οι Πόντιοι/-ες που βρέθηκαν πρό-
σφυγες στην Τερπνή το 1940-44, επειδή  έλεγαν αούτος/αβούτος αντί αυτός, [αρχ. 
α?τός + ο@τος > αυούτος, δες Τα γλωσσικά του πόντου, Ν. Σιδηρόπουλου, 1977]. 
απά· επίρρ., απάνω, επάνω, µι βάρισι απά στου χέρ(ι), απά στου κρασί δε θέλου 
γλυκό, δες απάν, απάνου, πα, [απάνου]. 
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απαλάµ(η), η· η παλάµη, [αρχ. παλάµη]. 
απαλό, το· η µαλακή περιοχή στο κεφάλι των νηπίων, στην σύµφυση των βρεγµατι-
κών οστών και του µετωπιαίου, [αρχ. ,παλός]. 
απάν, απάνου· επίρρ., επάνω, το απάνου χρησ. µόνο µε τις προσωπικές αντωνυµίες 
µ’, σ’, τ’, µας, σας, τ’ς, τουν πήρα απάνου µ’, πήρι απάνου τ’,  (και πρµ. φρ. 115), 
απάν-απάν = πάνω-πάνω, επιπόλαια, δες απά, πα, [αρχ. %πάνω]. 
άπανσις· επίρρ. ξαφνικά, [τουρ. apansız]. 
απαντώ· ρ., απαντούσα, απάντσα, η κ. σηµ. και αντιλέγω, διαφωνώ, προστατεύω, 
µην απαντάς στουν πατέρα σ’, θα σι µαλώσ(ει), [αρχ. �παντ�].  
απαρατάου, -ώ· ρ., απαρατούσα, απαράτσα, απαρατήθκα, παρατώ, απαράτα του 
σκνι, θα σι κόψ(ει) τα χέρια, [αρχ. παραιτο8µαι]. 
απδιά, η· {-ιά}, απιδιά, και αµπδιά, [απίδ(ι)]. 
απεικουσιάνους, ο· αυτός που µπορεί να δώσει ερµηνεία, ο εµπειρογνώµων, 

(Νιγρ)., να έρτ(ει) απεικουσιάνους να διούµι τι δα µας πει, [αρχ. �πεικάζω(=απει-
κονίζω, παραβάλλω προς κάτι) > αόρ. �πείκασα]. 
απείπα· ρ. τύπος αορ. χωρίς αντίστοιχο του ενεστ., τέλειωσα το λόγο µου, του λόγου 
δεν απόσουσι του λόγου δεν απείπι, (Ν.Π.γ΄ τρ. 362.2), [αρχ. �πε!πον]. 
απίδ(ι), το· απίδι, το απίδ(ι) διαφέρει από το αχλάδι στο ότι είναι µικρό στο µέγε-
θος και στρόγγυλο, δες πρµ. 348, υποκ. το απδούδ(ι)/αµπδούδ(ι), [αρχ. �πιον]. 
απιρνάου, -ώ· ρ., απιρνούσα, απέρασα, απιράσ(η)κα, περνώ, ξεπερνώ, κερδίζω σε 
συναγωνισµό, µ’ απέρασι στου µπούρλιασµα,  στου  κουσί  κλπ., αλλ. απερνώ, τώρα 
δεν απερνά στιγµή να µην αναστενάξω, (Ν.Π.γ΄ τρ. 569.16), [πιρνάου]. 
απίς· επίρρ. πίσω, δες πις. 
απλό ακίνητο· παιχν. µικρών κοριτσιών µε τόπκα, η αρχ. �νακρουσία, δες και π. 
απλουγιέµι· ρ., για αρ. χρ. και σηµ. δες απλουιέµι. 
απλουγιούµι· ρ., για αρ. χρ. και σηµ. δες απλουιέµι. 
απλουιέµι· {-ιέ-}, ρ., απλουιούµαν/απλουγιούµαν, απηλογήθηκα (Νιγρ.)/απλουήθκα 

/απλουγήθκα /πλουήθκα (Νιγρ.), απαντώ, συνήθως όταν είµαι µακριά, µι φώναξι 
µα δεν απλουήθκα, αλλ. απλουγιέµι, απλουγιούµι, απλουιούµι, πηλουγιέµι, δες δηµ. 
τρ. 13 και Ν.Π.γ΄ τρ. 260.1 και 401.0, [αρχ. �πολογο8µαι(=αποκρίνοµαι)]. 
απλουιούµι· ρ., για αρ. χρ. και σηµ. δες απλουιέµι. 
απλουταριά, η· {-ριά}, ανοιχτός χώρος, ευρυχωρία, άπλα, σ’ν απλουταριά έβαναµι 
του κάρου, [αρχ. ,πλ�].  
απλώστρα, η· ξύλινη κατασκευή για άπλωµα ρούχων, φτιαγµένη από ένα οριζόντιο 
σαρίκ(ι), το οποίο στηριζόταν πάνω σε δυό ζευγάρια σαρίκια, που το καθένα ήταν 
δεµένο στην κορυφή του χιαστί, [αρχ. ,πλ�]. 
αποβαριµέν(η)· η ανύπαντρη έγκυος, η κρυφιά έγκυος, χαρακτηρισµός που συνό-
δευε ισόβια τη γυναίκα, διψά και µια αρχόντισσα που ’ναι αποβαριµένη, (Ν.Π.γ΄ 
τρ. 677.0), [απού + βαριµέν(η), πολύ χτυπηµένη]. 
απόι, το· ελαφρώς κρύος αέρας, άµα σι πιάσ(ει) ιδρουµένουν τ’ απόι τ’ν άρπαξις την 
πλιβρίτιδα, [�π5 + γA > αρχ. �πόγειον]. 
απόιµα, το· απόγευµα, [από + αρχ. γε8µα]. 
απόκανα· κουράστηκα, αόρ. του ρ. απουκάνου. 
απόκατσα· κάθισα πολύ, ήρτα κι απόκατσα, αόρ. του ρ. απουκάθουµι. 
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απόκουµµα, το· απογαλακτισµός, [αρχ. �ποκόπτω]. 
απόλαψ(η), η· απόλαυση, [αρχ. �πόλαυσις]. 
απόλ(υ)κα· απόλυσα, άφησα, ελευθέρωσα, αόρ. του ρ. απουλνώ. 
απόµνα· απόµεινα, αόρ. του ρ. απουµνήσκου. 
απόξου· επίρρ., από έξω, [από + όξου].  
απόπουτας, ο· αποχωρητήριο, και απόπατους, [αρχ. �ποπατ� > µτγν. �πόπατος]. 
απόπυρους, -ρ(η), -ρου· χρησ. για το φούρνο που, αφού πρώτα θερµάνθηκε, έχασε 
στη συνέχεια λίγο από την πύρα του, µτφ. ο οξύθυµος, επειδή και ο απόπυρους 
φούρνους είναι πολύ ζεστός, αλλ. ξέπυρους, πόπυρους, [από + πύρα]. 
απόσκατα, τα· η λ. χρησ. αντί για τη λ. σκατά όταν θέλουν να κακοχαρακτηρίσουν  
κάτι µε υπερβολές, π.χ. κι έτσ(ι) σκατά κι αλλιώς απόσκατα = και έτσι είναι χάλια η 
κατάσταση κι αν πάµε να την αλλάξουµε θα γίνει χειρότερα, [από + σκατό]. 
απότστους, -τ(η), -του· απότιστος, χασλαµάς απότστους, [στ. α + αρχ. ποτίζω]. 
απού· σύνδ., που, στου δρόµου απού πήγινα, δηµ. τρ., [αρχ. Bπου > µσν. πού]. 
απού· η πρόθ. από, απού µικρό κι παλαβό..., (πρµ. 35), [αρχ. �πό]. 
απου-· η πρόθεση από ως πρώτο συνθ., π.χ. απουγύρζµα, [απού]. 
απουβραδί· επίρρ., αποβραδίς, απουβραδί µας ήρταν κουµπαραίοι, [προθ. από + 
βράδυ (< αρχ. βραδύ) > αποβραδίς]. 
απουγίνουµι· ρ., απουγίνουµαν, -γίνκα, απογίνοµαι, [αρχ. �πογίγνοµαι]. 
απουγύρζµα, το· το γύρζµα 2· τ’  απουγυρίσµατα είναι το πρώτο τραπέζι µετά το γά-
µο, που γίνεται για το νιόπαντρο ζευγάρι από τη µάνα της νύφης σε οκτώ ή από το 
νούνου σε δεκαπέντε ηµέρες, ενώ στο όργωµα είναι τα γυρίσµατα µε το αλέτρι 
στην άκρη του χωραφιού· φτος δεν αφήν(ει) αζιουβγάρστου χουράφ(ι), τ’ απουγυρί-
σµατα  στου δρόµου τα κάν(ει), [απουγυρίζου]. 
απουγυρίζου· ρ., για αρ. χρ. δες γυρίζου, κάνω το απουγύρσµα, µάνα απουγυρίζ(ει) τ’ 
θυγατέρα, [απου- + γυρίζου]. 
απουδέρνου· ρ., γνωστός µόνο ο αόρ. απόδιρα, τουν απόδιρι του γαδούρ(ι) = τον 
έριξε κάτω το γαϊδούρι, [αρχ. �ποδέρω(= αποσπώ από το δέρµα)]. 
απουθαρρός, ο· απώλεια θάρρους, αποθάρρυνση, οριστική απόφαση για εγκατάλει-
ψη προσπάθειας, πήρι τουν απουθαρρό τ’   = έχασε το θάρρος του, (Νιγρ.), [αρχ. 
�ποθαρρύνοµαι]. 
απουθιρµίζου· ρ., απουθέρµιζα/απουθέρµζα, απουθέρµισα/απουθέρµσα, χαµηλώνω 
τη θερµοκρασία κάποιου ζεστού υλικού, ψύχω κάτι θερµό, κυρίως ζεστό νερό µε 
την ανάµειξη κρύου, [απου- + αρχ. θερµαίνω]. 
απουθµώ· ρ., απουθµούσα, απουθύµσα, επιθυµώ, νοσταλγώ, απουθύµσα του χουριό, 
και ’’ ιπιθυµώ’’ , [αρχ. %πιθυµ�]. 
απουκάθουµι· ρ., απουκάθουµαν, απόκατσα, αποκάθοµαι, κάθοµαι περισσότερο 
από το κανονικό, κάθοµαι µόνιµα, [απου- + κάθουµι]. 
απουκάνου· ρ., αόρ. απόκανα, κουράζοµαι, [αρχ. �ποκάµνω]. 
απουκάτ· επίρρ., από κάτω, [απού- + κατ]. 
απουκατνός, -νιά, -νό· αυτός  που  βρίσκεται  πιο κάτω,  κατώτερος,  υποδεέστερος, 

[απουκάτ]. 
απουκείθι· επίρρ., από εκείθε, τοπων. Τερπνής, [απου- + κείθι]. 
απουκµάου, -ώ· ρ., απουκµούσα, -κοίµσα, -κµήθκα, αποκοιµίζω, [απουκµούµι]. 
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απουκµίζου· ρ., απουκοίµζα, -κοίµσα, -κµήθκα, αποκοιµίζω, [από + αρχ. κοιµίζω]. 
απουκµούµι· ρ., παθ. του απουκµάου, [αρχ. �ποκοιµάοµαι]. 
απουκόβου· ρ., απόκουβα, απόκουψα, απογαλακτίζω, σταµατώ το θηλασµό, πα στου 
χρόνου τ’ απόκουψα· δεν τουν απουκόβιτι να δώσ(ει) θκο τ’ πράµα = δεν αποφασί-
ζει να αποχωριστεί κάτι δικό του, [αρχ. �ποκόπτω]. 
απουλές· λ. που χρησ. για σύνδεση στην αφήγηση, απουλές Γιώργη έτσ(ι) γίνκαν τα 
πράµατα, αλλ. πουλές, κιαπουλές, κιαπουσλές, **[ κιαπουλές > κι + απουλές]. 
απουλιάνα, η· κάθε ακαλλιέργητο ή εγκαταλειµµένο χωράφι, ανεξάρτητα από τοπο-
θεσία ή αν έχει µέσα δέντρα, απουλιάνα γίνκι τ’ αµπέλι τ’, τ’ αφήκι ασκάλτστου κι 
γίνκι απουλιάνα του καπνό τ’, [αρχ. �πόλλυµι(=ερηµώνω)]. 
απουλιχνίζου· ρ., απουλίχνιζα, -σα, -σ(η)κα, τελειώνω το λίχνισµα, ρίχνοντας από 
ψηλά µε το κόσκινο τα σπυριά του σταριού, που χώρισαν από το λίχνισµα και το 
ντριµόνιασµα, για να φύγουν τα σούσαλα, [απου- + λιχνίζου]. 
απουλίχνισµα, το· η ενέργεια του απουλιχνίζου. 
απουλνάου, -ώ· ρ., απουλνούσα, απόλ(υ)κα/-λκα, απουλύθκα, απολύω, αφήνω κάτι 
ελεύθερο, λύνω, σχολάω, βλαστάνω, απόλκα του σκλι, απόλνα λίγου του κνάπ(ι) να 
πά(ει) ψηλά του παµπόρ(ι), του κλήµα απόλκι βλαστάρια, απόλ(υ)κι ικκλισιά, πρ. α-
πόλνα, απουλνάτι, απόλκι, απουλύκτι, απουλθούς, ως παθ. απουλνιούµι, -έµι = ε-
λευθερώνοµαι, ξαπολιέµαι, [αρχ. �πολύω]. 
απουλτός, -τιά, -τό· απολυτός, λυµένος, [απουλνάου]. 
απουµνήσκου· ρ., απόµνησκα, απόµνα, µένω, αποµένω, υπολείποµαι, µένω µε το 
στόµα ανοιχτό, περισσεύω, ξεµένω, µένω πίσω, τ’ς τα είπα κι απόµνι, κάθι µέρα 
µας αποµνήσκ(ει) καπνό, απόµνις πίς· κι αυτόν του Γιώργη ούλου τουν απουµνή-
σκ(ει) του µάτ(ι) = κι αυτός ο Γιώργος πάντα φθονεί, πάντα βασκαίνει, δες πρµ. 94, 
και πρµ. φρ. 80, [αρχ. �ποµένω]. 
απούξινους· επιτ. της λ. άξινους, δες  πρµ. φρ. 7. [άξινους κια πούξινους > άξινους 
κι απούξινους, δες άξινους]. 
απουπαίρνου· ρ., απόπιρνα, απουπήρα, µαλώνω, για φούρνο, ψήνω λίγο παραπάνω 
από το κανονικό, τ’ απουπήρι λίγου φούρνους του ψουµί, [απου- + παίρνου]. 
απουρίχνου· ρ., για αρ. χρ. δες ρίχνου, αποβάλλω το έµβρυο, διακόπτω πρόωρα την 
κύηση, απόριξι γίδα µας, [απου- + ρίχνου]. 
απουσείσκα· ρ. τύπος παθ. αόρ. του αποσείω (=διώχνω από πάνω µου, αποτινάζω), 
χρησ. µε τη σηµ. του σιχαίνοµαι· του απουσείσκα φτό του φαΐ = το σιχάθηκα, δεν 
το θέλω πια αυτό το φαγητό, [αρχ. �ποσείω]. 
απουσταµάρα, η· κόπωση, απόσταµα, [αρχ. �φίσταµαι > µσν. �ποστέκω > από-
σταίνω]. 
απουσώνου· ρ., απόσουνα, απόσουσα, σώνω εντελώς, τελειώνω, κι κείν(η) Γιώργινα 
δεν απουσών(ει) τα λόια τ’ς, [απου- + µσν. σώνω]. 
απουταύτου· επίρρ., επίτηδες, γι' αυτόν το λόγο, γι απουταύτου πήγαµι στ’ αµπέλ(ι), 

**[ δες ιπιταυτού]. 
απουτώρα· επίρρ., πριν, πριν από λίγο, προηγουµένως, αλλ. απουτώρας/ταπουτώ-
ρας/ υπουτώρα. 
απουφαίνουµι· ρ., απουφαίνουµαν, -φάνκα, φαίνοµαι, γίνοµαι φανερός, φτός έχ(ει) 
πουλνοί παράδις κι δεν τουν απουφαίνιτι άµα ξουδέψ(ει) λίγνοι, [αρχ. αποφαίνω]. 
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απουχέρ(ι)· επίρρ., βολικά, χειραψία, µ’ ήρτι απουχέρ(ι) κι  τουν  ήφιρα βόλτα· πάρ’ 
τις απουχέρ(ι), [απού- + χέρ(ι)]. 
απουχτάου· ρ., απουχτούσα, απόχτσα, αποχτώ, [αρχ. �ποκτάοµαι]. 
απουψ(ι)νός, -νή/-νιά, -νό· αποψινός, [απόψι]. 
απόψι· επίρρ., απόψε, σήµερα το βράδυ, αλλ. πόψι, [αρχ. φρ. �π' #ψέ]. 
άπραγους, -γ(η), -γου· ο αγενής, ο χωρίς τρόπους, άµαθος, αντίθετο της λ. πραγµέ-
νους, άπραγου πιδί = αµάθητο παιδί, [στ. α + αρχ. πράσσω > µτγν. �πραγος]. 
Απρίλτς, ο· ο µήνας Απρίλιος. 
απρίσπαστους, -τ(η), -του· απρόσεχτος, βρωµιάρης, [στ. α + αρχ. περισπάω > 
µτγν. �περίσπαστος(=ο χωρίς ενοχλήσεις)]. 
απρόφταστους, -τ(η), -του· αυτός που δεν προφταίνεται, που δεν προλαβαίνεται σε 
τίποτα, [στ. α + αρχ. προφθάνω]. 
α ρα· κλητ. επιφ., α ρα Γιώργη τι καντς; [αρά]. 
άρα, η· χρησ. ως επιτ. της λ. κατάρα στη φρ. άρα κι κατάρα, [αρχ. �ρ) > άρα]. 
αρά· κλητ. επιφ., δες και α ρα, αρέ, ρα, [αρέ > αρά]. 
-άρα· µεγεθ. κατ., π.χ. βροχή > βρουχάρα. 
αραβάν(ι), το· ραβάνι, ειδικό τρέξιµο του άλογου για άνετο καβάληµα, που το µά-
θαινε από πουλάρι, αφού έδεναν τα πόδια του µε ειδικούς ιµάντες, τα κιουστέκια, 
δες πρµ. 271, [προθετ. α + τουρ. rahvan]. 
αραβάν(ι)κου, το· το ζώο που ξέρει αραβάν(ι), αραβάν(ι)κου άλουγου, [αραβάν(ι)]. 
αράδα 1· επίρρ., χωρίς εξαίρεση, συνεχώς, έσπαζι αράδα χουρίς ανάσα, [αράδα 2]. 
αράδα 2, η· στίχος, σειρά, ρίγα, ράβδωση, τά βανι όλα σ’ν αράδα, υποκ. η αραδού-
δα, [βεν. arada(=αλετριά)]. 
αράδζµα, το· περπάτηµα, [αραδίζου]. 
αραδίζου· ρ., αράδζα, αράδσα, αραδίζω, περπατώ, αράδζι αγλήγουρα-αγλήγουρα να 
προυκάνουµι, **[ αρχ. �ραδέω(L.Sc. Ησύχ. �ράδηται=κεκίνηται)]. 
αραδουτό, το· υφαντό µισουµάλλινου ή καταµάλλινου, µε ρίγες χρωµατιστές ή µονό-
χρωµες, [αράδα 2]. 
αραθµκό, το· αυτό που έρχεται ύστερα από µεγάλη επιθυµία, αραθµκό ήταν φτην 
πίτα, [αραθυµώ]. 
αραθυµιά, η· επιθυµία, να βγει αραθυµιά µ’ , [αραθυµώ]. 
αραθυµώ· ρ., γνωστό µόνο στους τύπους του αορ. αραθύµσα/αραθύµησα, π.χ. αρα-
θύµσα του χουριό = πεθύµησα το χωριό· οι άλλοι χρ. σχηµ. περιφρ., π.χ. τώρα αρα-
θύµσα µία πίτα, δες και δηµ. τρ. 8.1, [αρχ. Eαθυµέω > Eαθυµ�]. 
αραλάν· επιφ., άντε, άντε φύγε, [τουρ. aralanmak(=φεύγω, αφήνω)].  
αραλίκ(ι), το· άραγµα, καθησιό, ανάπαυση, τεµπέλιασµα, [1. τουρ. aralik, ** 2. αρχ. 

�ράσσω > άραγµα + -λίκ(ι)].  
αραµπάς, ο· τετράτροχη άµαξα, που συρόταν µόνο από βόδια· στους πρώτους αρα-
µπάδες οι ρόδες δεν είχαν σιδερένιο στεφάνι στην περιφέρεια των τροχών, [τουρ. 
araba]. 
αραµπούδ(ι), το· κάθε παιχνίδι που συρόταν ή κινιόταν από µόνο του µε κατάλληλο 
τύλιγµα ενός λάστιχου και ανεξάρτητα από το αν είχε ρόδες ή όχι· δες ντρουκου-
λιάκ(ι), το παρόµοιο αρχ. παιχν. �µαξ&ς και π., [αραµπάς]. 
αραµπούµπλιακου, το· είδος καπέλου, η ρεµπούµπλικα, [ιταλ. republica]. 
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αραµπούσ(ι), το· γραµµή για σβήσιµο, χρησ. και µτφ., τράβηξα  ένα αραµπούσ(ι) κι 
ξιχάσκαν όλα, **[ τουρ. ara(=σταµατώ) + boş(=καθαρίζω)]. 
αράντστους, -τ(η), -του· αράντιστος, επίρρ. αράντστα, [αρχ. Eαίνω > στερ. α + 
µτγν. Eαντίζω].  
αράπ(η) τιντζιρί· πολύ µελαχρινός, κατάµαυρος, ποικιλία σύκων µε έντονα µαύρο 
χρώµα, αλλ. αράπ(η)  πιντζιρί, [αρχ. Fραψ + τουρ.tencere (=µαύρος τέντζερης)]. 
αράπκου, το· αράπικο, στα παιχνίδια ήταν είδος τριπλού άλµατος, δες αµπήδµα, 

[αρχ. Fραψ > αράπης > αράπικο]. 
αράπ’σσα, η· η αράπισσα, η αραπίνα, η έντονα µελαχρινή, η αράψα, δες δ.δ. 3. α΄, 

[αρχ. Fραψ > τουρ. Arap > αράπης > αράπισσα]. 
αραρής, ο· ανόητος, χαζός, δες ταραριάς, **[ ταραριάς( > του ταραριά > του ταραρή 

> τ’ ταραρή ) > τ’ αραρή > αραρής]. 
αραρούτ(ι), το· αλεύρι για κρέµες µωρών, [αγγλ. arrow-root, τουρ. ararot]. 
-άρας, -άρα· µεγεθ. κατ., π.χ. Στέλιους > Στιλάρας, µπουγάζ(ι) > µπουγαζάρα. 
-αράς, -ρού/-αρίνα· µεγεθ. κατ., π.χ. µπαµπαράς, βουζαρού, κουρτσαρίνα. 
αρατίζουµι· ρ., αρατίζουµαν, αρατίσ(η)κα, αρατίζοµαι, εξαφανίζοµαι, πού αρατί-
σ(η)κι  κι δε φαίνιτι τόσις µέρις; πρ. αράτσι, αρατστούς, [αρχ. �όρατος > �ρατος]. 
άραχνους, -ν(η), -νου· άραχνος, σκοτεινός, µαύρους κι άραχνους = πολύ δυστυχι-
σµένος, [αρχ. �ράχνη]. 
αράψα, η· η αραπίνα, η αράπα, η αράπισσα, η µελαχρινή γυναίκα, αλλ. αράπ’σσα, 

[αρχ. Fραψ]. 
αρβανίτκους, -κ(η)/-κια, -κου· αρβανίτικος, [αλβ. arbena > µσν. ’Αρβανίτης]. 
άργαζµα, το· έλαφρός θυµός, το αποτέλεσµα του αργάζου. 
αργάζου· ρ., άργαζα, άργασα, τσατίζοµαι, θυµώνω ελαφρώς µε τα πειράγµατα, [αρχ. 

#ργάζω > αργάζω].  
αργαλειός, ο· 1. ο κ. αργαλειός, πληθ. και τα αργαλειά, µτφ. µπλέξιµο, γίνκαµι αργα- 
λειός, 2. παιχνίδι-κατασκευή, αποµίµηση σε µικρογραφία του πραγµατικού αργα-
λειού, 3. Ένα από τα σχήµατα σε παιχνίδι µε µετασχηµατισµούς µιας θηλειάς. Οι 
παραλλαγές του, ανάλογα µε το σχήµα που έπαιρνε η κλωστή, ήταν τα παιχνίδια 
βάρκα, µπακλαβάς, πόρτα, πουταµός, πριγιόν(ι), σαΐτα, σαµάρ(ι), σαµόπτα, σαραγλί, 
σταυρός, ψαρούδ(ι), [αρχ. %ργαλε!ον]. 
αργαλίσιους, -σια, -σιου· αυτός που υφάνθηκε σε σπιτικό ή βιοτεχνικό αργαλειό, 
αργαλίσιου µα ντίλ(ι), [αργαλειός + -ίσιους]. 
αργάου, -ώ· ρ., αργούσα, άργησα/άργ(η)σα/άργιασα, αργώ, καθυστερώ, µην αργάς, 
πάµι = µην αργείς, πηγαίνουµε, τι άργιασες ώσπου να βγεις, (Ν.Π.γ΄ τρ. 116.1), 
[αρχ. �ργ�]. 
άργητα, τα· αργοπορία, [αργάου]. 
αργιά· δες αριά. 
αργολάβησε· λανθασµένη καταγραφή στα δηµ. τρ. της λ. αργολάλησε, [αργουλαλώ]. 
αργουλαλώ· ρ., αργουλαλούσα, -λάλησα, φωνάζω αργά-αργά, κι ανέβα στο πηγάδι κι 
αργουλάλησι, (Ν.Π.γ΄ τρ. 633.6), [αργά (<αρχ. αργός)  + λαλώ (<αρχ. λαλέω)]. 
αρδίν(ι), το· το πλάτος του σταροχώραφου που κάλυπταν όπως προχωρούσαν οι θε-
ριστάδες, που αν ήταν πολλοί µπορούσαν να κάνουν όλο το χωράφι ένα αρδίν(ι), 
**[ τουρ. art(=τέλος) > ard- > ardina(=αδιάκοπα), λατ. ordo > γεν. ordinis(=τάξις, 
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στοίχος)]. 
αρδινιά, η· το αρδίν(ι), µια αρδινιά κι µπίτσαµι, [αρδίν(ι)]. 
αρέ· κλητ. επιφ. για άνδρες, βρε, δες µαρή, αρά, ρα, [αρχ. µωρ5ς > µωρέ > ωρέ]. 
αρέζου· ρ., άριζα, άρισα, αρέσ(η)κα, αρέσω,  δε µ’ αρέζ(ει) Νίνα,  αρέζουµι = αρέσω, 
νοστιµεύοµαι, τώρα  αρέζουµι λίγα σταφύλια, [αρχ. �ρέσκω]. 

-αρέλ(ι)· κατ. υποκ., δες και -ρέλ(ι), -έλ(ι). 
αρεύου· ρ., άριβα, άριψα, αραιώνω, αριεύω, [αρχ. �ραι�].  
αρεύουµι· ρ., αρεύουµαν, αρέφκα/ρέφκα, ρεύοµαι, βγάζω από το στόµα αέρια, δες 
και ρεύουµι, [αρχ. %ρεύγοµαι]. 

-άρ(η)ς/-άρς, -άρου/-αρού, -άρκου· -άρης, και -ούρς, κατ. που σηµ. ιδιότητα, επάγ-
γελµα, προέλευση, ηλικία, π.χ. στρικλιάρ(η)ς, γιλαδάρς, βρουµιάρου, βρουµιαρού. 
αρθούνια, τα· ρουθούνια, [αρχ. ρώθων]. 
αρθώ, αρτώ· τύποι του ρ. έρχουµι, άµα σ(ι) αρτώ κει θα σι δείξου. 
-άρ(ι)· -άρι, -άριον, κατ. ουδετέρων, π.χ. λισγκάρ(ι). 
-αριά· {-ριά}, κατ. θηλ. ή επιρρ., π.χ. σαλµαταριά, µισαριά. 
-αρία· µεγεθ. κατ. θηλ. ή επιρρ., π.χ. ξυπουλταρία. 
αριά· {-ριά}/{- ργιά}, επίρ., αραιά, έβαναµι αριά τ’ς ρίζις, [αρχ. �ραιός]. 
-αριάκους, -αριάκα· µεγεθ. κατ., βόδ(ι) > βόδαρους > βουδαριάκους, βούζα > βου-
ζαρίκα > βουζαριάκα,  [-αρους > -αριάκους]. 
αριάν(η), η· {-ριά-}/{ ργιά-}, ότι απόµενε από το γάλα µετά από την αφαίρεση του 
βούτυρου, αλλά και το πολύ αραιωµένο γιαούρτι µε νερό, που ήταν σαν αριάν(η), 
[τουρ. ayran, ** αριά]. 
αρίδα, η· χειροκίνητο τρυπάνι, αρτεσιανό πηγάδι, επειδή ανοίγονταν µε γεωτρύπα-
νο που είχε σχήµα τρυπανιού, µτφ. το πόδι, πατηµασιά, (προσφ.), έβανα µια αρίδα 
στου χουράφ(ι), άπλουσα τ’ν αρίδα µ’ , [αρχ. �ρίς]. 

-αρίκους· κατ. µεγεθ., π.χ. φιδαρίκους, λαγαρίκους. 
αρίλα, η· ντουλάπα, (προσφ.), **[ τουρ. arılamak(=γίνοµαι καθαρός)]. 
άριµα 1, το· αραίωµα, άριµα θέλ(ει) του σάµ(ι), [αρεύου]. 
άριµα 2, το· ρέψιµο, έφαγι έφαγι κι τώρα ούλου άριµα είνι, [αρεύουµι]. 
αρίσ(ι), το· ο ρυµός του αραµπά, το ξύλο δίπλα στο οποίο ζεύονταν τα βόδια σε 
αραµπά ή αλέτρι, αλλ. σταβάρ(ι), [τουρ. arış(=ιστός)]. 
αρκανί· λ. γνωστή στη φρ. άντι αρκανί = άντε φύγε, [τουρ. arka(=πίσω) + -nin(= 
του/της)]. 
αρκάς, ο· δεµάτι τυλιγµένου ξερού χόρτου, πληθ. αρκάδις, µτφ. αρκάδις-αρκάδις τα 
λέ(ει) = ο λόγος κάποιου δεν έχει συνεχή ροή, δες και πρµ. φρ. 148, [τουρ. arka]. 
αρκουδαροί, οι· οι αρκουδιάρηδες, µτφ. οι αγροίκοι, αλλ. αρκουδάρδις. 
αρκουδίζου· ρ., αρκούδζα, -δσα, περπατώ µε τα τέσσερα, λέγεται κυρίως για βρέφη, 
δες πρµ.  26, αλλ. αρκουδάου, [αρχ. �ρκτος > αρκούδα]. 
αρκουδούδ(ι), το· το παιδί τη αρκούδας, αρκουδάκι, [δες αρκουδίζου]. 
αρκουδουπόρναρου, το· αρκουδοπούρναρο, είδος δασικού δέντρου µε κόκκινους 
καρπούς, Ίληξ ο οξύφυλλος, κ. ου, [αρχ. �ρκτος > αρκούδα + πουρνάρ(ι)]. 

-άρκους, -άρκ(η), -άρκου· κατ. που δηλώνει ιδιότητα σχετική µε το θέµα, π.χ. σπι-
τάρκου φίδ(ι). 
αρµένιασµα, το· το αποτέλεσµα του αρµινιάζου. 
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αρµένκου, το· αρµενικό, στη Νιγρ. το φ. καλόγιρους, αλλ. αρµένους, [Αρµένους, 
στην αρχ. ελλ. �ρµένιον = το ζωηρό κόκκινο χρώµα, δες και τουρκίτκους]. 
Αρµένους, -ντσα· Αρµένιος, -νισσα, πληθ. Αρµιναίοι, Αρµέντσις, [Αρµένης]. 
αρµιά, η· {-ιά}, λάχανο διατηρηµένο σε άλµη από νερό, αλάτι, λεµόνια, κληµατό-
βεργες και ρεβίθια ή κριθάρι, [αρχ. "λµη > άρµη]. 
αρµινιάζου· ρ., αόρ. αρµένιασα, ως λεχώνα παθαίνω εκλαµψία, ουσ. το αρµένιασµα, 
τ’ς πρώτις µέρις δε σ(η)κώνουντι λιχώνις για να µην αρµινιάσουν, [Άρµινους]. 
Άρµινους, ο· το δαιµόνιο που κατά τις λαϊκές δοξασίες προκαλούσε στις λεχώνες το 
αρµένιασµα· «φουβάσι τουν Άρµινου;» ρωτούσε η µαµή τη λεχώνα τρεις φορές κι 
αυτή για να γλιτώσει το αρµένιασµα απαντούσε «όχ(ι)», [Αρµένηδες, δες Ε.Ελ.]. 
αρµιξιά, η· αρµεξιά, ένα άρµεγµα του κοπαδιού ή του ζώου, τέσσιρις ουκάδις τ’ν 
αρµιξιά παίρνου, [αρχ.  �µέλγω > αρµέγω]. 
άρµιχτ(η), -του· ανάρµεχτη, θηλυκό ζώο που δεν αρµέχτηκε, [στ. α + αρµέγω(δες 
αρµιξιά)]. 
αρµουζούµ(ι), το· η άλµη της αρµιάς. 
αρµουλουγάου· ρ., -λουγούσα, -λό(η)σα/ -λόγσα, αρµολογώ, συναρµολογώ, [αρχ. 

,ρµ5ς + -λουγάου]. 
αρµύρα, η· η αρµυρή γεύση, τόπος που έχει αλάτι και δεν κάνει παραγωγή, [αρχ. 

,λµυρ5ς > µσν. ,ρµυρός]. 
αρµυρή πλατάνα, η· παιχν. ετοιµότητας, στο οποίο η µάνα προσπαθούσε να φυλά-
ξει το ταίρι της από τα χτυπήµατα της υπόλοιπης οµάδας, ήταν η αρχ. χυτρίνδα, 
[αρχ. ,λµυρ5ς > µσν. ,ρµυρ5ς + πλατάνα]. 
αρµυρίζου· ρ., αρµύρζα, -ρσα, ρίσ(η)κα, γεύοµαι κάτι αρµυρό, φέρι λίγου ψάρ(ι) ν’ 
αρµυρίσου, (εννοεί παστωµένο ψάρι), είµαι αρµυρός, βάνι λίγου άλας ν’ αρµυρί-
σ(ει) του φαΐ, [αρχ. ,λµυρίζω]. 
αρναούτς, ο· αρναούτης, άξεστος, ξεροκέφαλος, επ. αρναούτκους, -κ(η), -κου, π.χ. 
αρναούτκου κιφάλ(ι), [Λ.Ηπ. ελλ. ’Αρβανίτης > τουρ. arnaut > αρναούτης]. 
αρνίθα, η· η κότα, αλλ. το αρνίθ(ι), επ. αρνιθίτκους, -κ(η), -κου, παράγ. αρνιθου-
σκάλτζµα, αρνιθόψειρα, [αρχ. Hρνις]. 
αρνιθώνας, ο· ορνιθώνας, [αρχ. #ρνιθών]. 
-άρουµα· κατ. ουσ. που παράγονται από ρ. σε -ρώνου, π.χ. ξαπλάρουµα. 
-αρους, -άρα· -αρος, µεγεθ. κατ., π.χ. πάπαρους, τόφαρους, βόδαρους, κουρτσάρα. 
αρπάχνου· ρ., άρπαχνα, άρπαξα, -χτ(η)κα/-χκα, αρπάζω, πιάνω, δε µ’ αρπάχν(ει) 
ύπνους µι αυτήν τ’ χαρχάρα τ’, αρπάχνουµι στουν καυγά, αλλ. αρπάζου, δες λ.γ. 11, 
[αρχ. ,ρπάζω]. 
αρπαχτιάρ(η)ς, -ρου, -ρκου· αυτός που συνηθίζει να αρπάζει, άρπαγας,[αρπάχνου]. 
αρραβουνιασ(ι)κός, -κιά· αρραβωνιαστικός, αλλ. αρραβουνιάρς, [αρχ. �ρραβών]. 
αρρουστάου· ρ., αρρουστούσα, αρρώστσα/αρρώχτσα, αρρωσταίνω,[αρχ. �ρρωστ�]. 
αρρουστιά, η· {-στχιά}, αρρώστια, δίχους πόνου κι αρρουστιά, δες Ν.Π.γ΄ τρ. 458.0, 

[αρρώστια]. 
αρρουστιάρς, -ρου, -ρκου· {-ιά-}, αρρωστιάρης, [αρχ. �ρρωστος]. 
αρρουστκό, το· φαγώσιµο δώρο που πήγαιναν σε άρρωστο, [αρρουστάου]. 
αρρώστια, η· είδος εντόµου, αλλ. θέρµη, θιρµασιά, [αρχ. �ρρωστία]. 
-άρς· δες -άρ(η)ς. 
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άρτζι-µπούρτζι· έλλειψη τάξης, ασυνάρτητα λόγια,  άρτζι  µπούρτζι κι  λουλάς, [από 
την αρµ. λ. αρτσιβούριον(> αρτσιβούρτσι), που σηµ. εβδοµάδα νηστείας για τους 
Αρµένιους, η οπόια συµπίπτει µε την πρώτη εβδοµάδα της αποκριάς των ορθοδό-
ξων, στην οποία οι ορθόδοξοι δεν νηστεύουν· µτφ. η πλήρης αναρχία, η ασύδοτη 
ελευθερία]. 
άρτηκας, ο· αλλ. ο νάρτηκας. 
αρτιρµάς, ο· περίσσευµα, ευχέρεια· για ζώο, το πάτηµα του πισινού ποδιού µπρο-
στά από το ίχνος του µπροστινού, φτο του γαδούρ(ι) έχ(ει) καλόν αρτιρµά = ... πατά 
το πισινό πόδι του πολύ πιο µπροστά από την πατηµασιά του µπροστινού, είναι 
δηλαδή γερό ζώο, [τουρ. artırma(=αύξηση, διόγκωση, πλειοδοσία)]. 
αρτιρνάου· ρ., γνωστό µόνο σε µερικούς τύπους, όπως αρτιρνά(ει), αρτιρνούσι, αρ-
τίρα, αρτιρίστι, µε αντίστοιχες σηµ. περισσεύει, περίσευε, πλειοδότησε(πρ.), πλειο-
δοτήστε· αρτιρνά(ει) τίπουτα κι για µένα; = περισσεύει τίποτε για µένα; αρτιρίστι 
του κι πάρτι του, **[ αρχ. �ρτύω > τουρ. artırmak (=αυξάνω, διογκώνω, πλειοδο-
τώ)]. 
αρτουµάντιλου, το· ειδικό µαντήλι για το πανέρι στο οποίο έβαζαν τις λειτουργιές ή 
τα κλικούδια που πήγαιναν στην εκκλησία, [αρχ. �ρτος + µαντίλ(ι)]. 
αρτύνουµι· ρ., αρτύνουµαν, αρτύθκα, χαλώ τη νηστεία, αρταίνοµαι, [αρχ. �ρτύω]. 
αρτσιάκ(ι), το· µεταλλικό δαχτυλίδι προσαρµοσµένο σταθερά στο αξόν(ι) του κά-
ρου, το οποίο καθόριζε το τέρµα της διαδροµής της πουρειάς πάνω στο αξόν(ι), 
**[ τουρ. arz(=πλάτος, χαλαρότητα)]. 
αρύς, αριά, -ύ·{-ιά}/{- γιά}, αραιός, τα αριά κρουµίδια χουντραίνουν, [αρχ. �ραιός]. 
αρχεύου· ρ., άρχιβα, άρχισα/άρχιψα, κάνω αρχή, αρχινώ, αρχίζω, [αρχ. �ρχω]. 
αρχινάου, -ώ· ρ., αρχινούσα, αρχίντσα/χίρσα, αρχίζω, κάνω αρχή, αρχίντσι του πανη-
γύρ(ι), δες πρµ. 354, αλλ. αρχινίζου, αρχεύου, [µσν. �ρχιν�]. 
αρχινίζου· ρ., αρχίντζα, αρχίντσα, αρχίζω, δες αρχινάου, [αρχ. �ρχ2 > µσν. �ρχίζω]. 
αρχινίτσ(ι), το· η αρχή, το αρχίνισµα, η λ. χρησ. ως υποκορ. στα παραµύθια, δες µι-
σίτσ(ι), µπιτίτσ(ι), [αρχινίζου + -ίτσ(ι)]. 
αρχίντζµα, το· αρχίνισµα, έναρξη, [αρχινίζου]. 
αρχίντστους, -τ(η), -του· αυτός που δεν άρχισε ακόµα, **[ στ. α + αρχινίζου]. 
αρχουνιός, ο· νέος άρχοντας, έν’ αρχουνιός κι αρχόντισσα τη σκάλα π’ ανιβαίνουν, 

(Ν.Π.γ΄ τρ. 591.0), [αρχ. �ρχων > άρχους (σε τρ. της Νικόκλειας) + νιος]. 
αρχουνταίνου· ρ., αρχόντινα, αρχόντιψα/αρχόντυνα, αρχοντεύω, γίνοµαι άρχοντας, 
πλούσιος, πότι αρχόντυνις κυρά µ’;  [αρχ. �ρχων > άρχοντας + κ. κατ. -αίνω]. 

-αρώνου· ρηµ. κατ., π.χ. ξαπλαρώνου, [-άρω + -ώνω]. 
ασάιστους, -τ(η), -του· αυτός που λέει ό,τι να ’ναι, αυτός που  (παραµαζεύει) τους 
άλλους, **[ στ. α + αρχ. σιγάζω > �σίγαστος]. 
ασαµόραστου, το· λ. που χρησ. για το αρρωστιάρικο καρπούζι, το οποίο ενώ κοβό-
ταν για ώριµο µε βάση τον ήχο που έδινε στο χτύπηµα µε το µεσαίο δάχτυλο, είχε 
µαύρα σπόρια και άσπρη ψίχα, όπως τα άγουρα, µτφ. χρησ. και στα τρία γένη µε 
τη σηµ. του αρρωστιάρη, [αρχ. δωρ. �σαµος(=άσηµος, ο χωρίς σήµα) + αρχ. 
Eάσσω (=χτυπώ), σε ελ. απόδοση αυτό που µε το χτύπηµα δε δίνει έγκυρο σήµα]. 
ασ(η)µένιους, -νια, -νιου· ασηµένιος, [αρχ. �σηµος  �ργυρος]. 
ασηµόχωµα/ασηµόχουµα· άσπρο χώµα για το πάτουµα ή για άλλες χρήσεις, δες 
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λεξ. Μπλος· κι έπισι τ’ ασηµόχωµα, ’σηµόχωµα πατόχωµα, (Ν.Π.γ΄ τρ. 673.0), αλλ. 
ασπρόχουµα, [ασήµι (<αρχ. �σηµος  �ργυρος) + αρχ. χ�µα]. 
ασικιρέ· επίρρ., τζάµπα, άδικα, φτος πάει ασικιρέ, [1. **τουρ. ası(=χάρη, κέρδος) + 

kir (=συκοφαντία), 2. (Π.Κ.) τουρ. askâre]. 
ασιτιλίν(η), η· ασετιλίνη, παιχνίδι µε την εκκρηκτική δύναµη της ασετιλίνης, [γαλλ. 

acetyline]. 
ασκαίνουµι· ρ., ασκαίνουµαν, ασχάθκα, και ασχαίνουµι,  σιχαίνοµαι, [αρχ. σικχ5ς > 
µτγν. σι(κ)χαίνοµαι]. 
ασκάλουτους, -τ(η), -του· άπιαστος, αµπάλωτος, [στ. α + σκαλώνου]. 
ασκέλ(ι), το· σκέλι, σκέλος, [αρχ. σκέλος]. 
ασκήτ(ι), το· η σκήτη, το ασκηταριό, σέφκαµι στ’ ασκήτ(ι) τ’ς Παναγίας, [αρχ. �-

σκητής]. 
ασκουλσούν· µπράβο, εύγε, [τουρ. aşkolsun]. 
ασλάν(ι), το· ζωηρό παιδί, [τουρ. aslan(=λιοντάρι)]. 
ασλαντώ· ρ., στη Νιγρ. το τασλαντάου. 
ασλάτζµα, το· η ενέργεια του ασλαντώ. 
ασµάκ(ι), το· δες αζµάκ(ι). 
ασουβάτστους, -τ(η), -του· ασοβάτιστος, [στ. α + σουβάς]. 
άσους, ο· άσος, πληθ. ασαίοι, [λατ. as > βεν. asso > άσος]. 
άσουτους, -τ(η), -του· ατέλειωτος, [στ. α + σώνου]. 
ας όψιτι· ας όψεται, ας τα βλέπει όπως τα έκανε, [φρ. 9ς Hψεται]. 
ασπράγκαθου, το· φ. µε τριπλά αγκάθια σαν πυραµίδα, κ. ξάνθιο, [άσπρους + αγκά-
θι (<αρχ. �κάνθιον)]. 
ασπρόγα, η· το χώµα µε άσπρο χρώµα, το ασπρόχωµα, δες, Μπλος, [άσπρους + αρχ. 
δωρ. γK].  
ασπρόκουλους, ο· µικρό πουλί µε άσπρο χρώµα στο πίσω µέρος του, αλλ. ασπρου-
κουλίτς. 
ασπρουκέντ(ι), το· ασπροκέντηµα, κέντηµα σε άσπρο πανί µε άσπρη κλωστή, µε 
κοψίµατα ή όχι, [άσπρους + κιντώ]. 
άσπρους, -ρ(η), -ρου· άσπρος, [λατ. asper(=τραχύς) > µτγν. �σπρος]. 
ασπρουσ(υ)κιά, η· συκιά που κάνει άσπρα σύκα, υβρ. γυναίκα ξανθή και ρυτιδωµέ-
νη, [άσπρους + σ(υ)κιά]. 
άσπρου σ(υ)κώτ(ι), το· το πνευµόνι. 
ασπρουφόκαλου, το· σκούπα για  αυλές,  φτιαγµένη µε άσπρα χόρτα, τα σταυρού-
δια, [άσπρους + φουκάλ(ι)]. 
ασπρουχόρταρου, το· αγριόχορτο της οικ. χειλανθών ή λαµπιατών, ο ύσσωπος, 

(Hyisopus L., Εικονογραφηµένον Βοτανικόν-Φυτολογικόν Λεξικόν, ∆ηµητρίου Σ. 
Καββάδα, Τόµος Η΄, Αθήναι 1956), [άσπρους + χουρτάρ(ι)].  
ασπρόχουµα· άσπρο χώµα, το ασηµόχουµα, [άσπρους + αρχ. χ�µα]. 
αστάρ(ι), το· η φόδρα στα ρούχα, η εσωτερική πλευρά από το πάπλωµα, πάνω στην 
οποία περνούσε το σεντόνι· το υφαντό  στον  αργαλειό  που είχε αραιά ύφανση, σε 
αντιδιαστολή µε το πανί, αλλ. διαβουλουπάν(ι), [αρχ. 1στάριον > τουρ. astar]. 
αστούλτστους, -τ(η), -του· {α-στούλτσ-τους}, αστόλιστος, [στ. α + αρχ. στολίζω]. 
αστουχάου, αστουχνάου· ρ., αστουχούσα/-χνούσα, αστόησα/αστόχσα, -χίσ(η)κα /-χή-
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θκα, παθ. µέλλ. θα -χτώ/-χθώ, ξεχνώ, αλλ. ξιαστουχάου/-χνάου, [αρχ. �στοχος]. 
αστουχµένους, -ν(η), -νου· αυτός που ξεχνάει εύκολα, [αστουχάου]. 
αστράγγστους, -τ(η), -του· αστράγγιστος, [στ. α + στραγγίζου]. 
αστράκ(ι), το· είδος σχεδίου στα καλλιγραφένια υφαντά, [αρχ. �στρον]. 
αστράφτου· ρ., για αρ. χρ. και σηµ. δες στράφτου, του άστραψα του ουντούδ(ι). 
αστριχιά, η· η προεξοχή της στέγης από τον τοίχο, γείσο της στέγης, [αρχ. Hστρα-

κον (= κοµµάτι από κεραµίδι)]. 
άστρου, το· άστρο, παµπόρ(ι) που έµοιαζε µε άστρο, [αρχ. �στρον]. 
ασ(υ)λλό(ι)στους, -τ(η), -του· ασυλλόγιστος, επίρρ. ασ(υ)λό(ι)στα, αλλ. ξισυλλόια-
στους, [αρχ. �συλλόγιστος]. 
ασ(υ)µµάζουχτους, -τ(η), -του· ασυµµάζευτος, ατακτοποίητος, κακότροπος, επίρρ. 
ασ(υ)µµάζουχτα, αλλ. ασ(υ)µµάζιφτους, [στ. α + σ(υ)µµαζώνου]. 
ασυµπάθστους, -τ(η), -του· ασυµπάθιστος, [στ. α + αρχ. συµπαθέω]. 
ασ(υ)νόρστους, -τ(η), -του· ξεσυνέριστος, αυτός που δεν είναι να τον συνερίζεται 
κάποιος, που δε σ(υ)νουρίζ(ει) και δε φροντίζει τον εαυτό του στο ντύσιµο, στο 
φαΐ κλπ., [στ. α + σ(υ)νουρίζου]. 
ασυνταύλιστους, -τ(η), -του· ασυνδαύλιστος, αυτός που δεν δέχτηκε την ενέργεια 
του συνταυλίζου, απόµνι ασυνταύλιστους φούρνους, [στ. α + συνταυλίζου]. 
ασφάλεια, η· είδος καρφίτσας µε κούµπωµα, παραµάνα, [αρχ. �σφάλεια]. 
ασφάλτστους, -τ(η), -του· {-σφάλτσ-τους}, ασφάλιστος, ανοιχτός, αφήκις την πόρ-
τα ασφάλτστ(η), [στ. α + σφαλνώ]. 
ασχαίνουµι· ρ., σιχαίνοµαι, δες ασκαίνουµι. 
-ατάς, -ατού, -ατάθκου· µεγεθ. κατ., π.χ. αλουγατάς. 
ατζιλές, ο· αναγκαίος, ανάγκη, απαραίτητος, ε! ατζιλές ήταν να γέν(ει) κι αυτό; = ε! 
ήταν ανάγκη να γίνει κι αυτό; [τουρ. acil(=κατεπείγων, έκτακτος)]. 
άτζ(ι)µπα· επίρρ. άραγε, άτζ(ι)µπα θα ρτει; [τουρ. acaba(=άραγε)]. 
άτ(ι), το· άλογο, ζωηρό άλογο, µτφ. το ζωηρό παιδί, ο ατίθασος άνθρωπος, [τουρ. 

at(=άλογο)]. 
άτ(ι)-παζάρ(ι), το· το µέρος στο παζάρι των Σερρών, όπου γίνονταν οι αγοροπωλη-
σίες ζώων, [άτ(ι) + παζάρ(ι)]. 
ατµατζιάς, ο· το γεράκι, αλλ. ακµατζιάς, [τουρ. akmaca (= είδος γερακιού)]. 
άτους· δες γιάτους. 
-ατους· -άτος, π.χ. ουριξάτους, [λατ. -atus > -άτος]. 
ατσάκστους, -τ(η), -του· άσπαστος, αυτός που δε σπάζει, ατσάκιστος, [στ. α + τσα-
κίζου]. 
Αυγουστιάτς, ο· ο µήνας Αύγουστος. 
αυλάκ(ι), το· εκτός της κ. σηµ. και το κεραµίδι της στέγης µε το κοίλο προς τα πά-
νω, [αρχ. α@λαξ > µτγν. α?λάκιον]. 
αυλακιάζου· ρ., αυλάκιαζα, αυλάκιασα, ανοίγω την πρώτη αυλακιά στο χωράφι, 
κάνω τη δουλειά του αυλακτσή στ’  φυτεία, [αυλάκ(ι) > αυλακιά + -ιάζου]. 
αυλακτσής, ο· αυτός που έκανε τα αυλάκια για τα φυτά του καπνού στη φυτεία, 
πολλαπλό σκαλιστήρι για τα αυλάκια της φυτείας, [αυλάκ(ι) + -τσής]. 
αυλίζουµι· ρ., παρ. αυλίζουµαν, συνορεύω στην αυλή µε κάποιον άλλον, αυλίζουµα-
σταν µι τουν Παναή, [αρχ. α?λή]. 
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αυλόυρους, ο· αυλόγυρος, όλη η αυλή, αλλ. αυλόγυρους, πάτι στουν αυλόυρου να 
παίξτι, [αρχ. α?λ2 + µτγν. γ8ρος]. 
αυτήν· αυτή, αυτήν δε ξέρ(ει) τι λέ(ει), [αρχ. α?τός]. 
αυτνοί· αυτοί, αλλ. αφνοί, [αρχ. α?τ5ς > αυτοί + -νοί]. 
αυτός· λέγονταν ο σύζυγος από τη σύζυγο, όχι όµως ως αγενής αναφορά, [αρχ. α?-

τός,΄Οµηρος β. 137, γ. 301]. 
αφαλός, ο· η κ. σηµασία, µικρό κοίλωµα του εδάφους, όπου λιµνάζουν νερά, υποκ., 
για τα νεογέννητα, το αφαλούδ(ι), [αρχ. #µφαλός]. 
αφανίζου· ρ., αφάνζα/-ντζα, αφάνσα/-ντσα, αφανίσ(η)κα, αφανίζω, ως παθ. αφανί-
ζουµι = κουράζοµαι, κάνω κάτι αδιάκοπα, αφανίσ(η)κι να τρώει, αφανίσ(η)κα σ’ 
δλεια, [αρχ.  �φανίζω]. 
άφανους, -ν(η), -νου· άφαντος, [στ. α + αρχ. φαίνοµαι]. 
αφάουτους, -τ(η), -του· αφάγωτος, νηστικός, αυτός που δεν έφαγε, αλλ. αφάγου-
τους, είµι αφάουτους, [στ. α + έφαα]. 
αφηλουγηθώ, να· ρ. τύπος γνωστός από τα δηµ. τρ., να διηγηθώ, να κάτσου να σας 
αφηλουγηθώ της ξενιτιάς τα πάθια, (Ν.Π.γ΄ τρ. 262.6),  [συµφ. των ρ. αφηγούµαι, 
απολογούµαι]. 
αφήνου· ρ., άφηνα/άφνα, άφησα/άφσα/αφήκα/άφκα/’φήκα, αφήθκα/αφέθκα, αφήνω, 
πρ. άφηνι/άφνι, άφσι/άφκι/άσι, αφήντι, αφσήτι/αφήκτι/αφκήτι, αφθούς, άφκι του κα-
ούν(ι), άφτου = άφησέ το, δες δηµ. τρ. 8.2, πρµ. φρ. 46 και 190, [αρχ. �φίηµι]. 
αφίθκους, -κ(η), -κου· λεπτός, αδύνατος, άσαρκος, φτο του καπνό έχ(ει) αφίθκου 
φύλλου σα τσιγαρόχαρτου, δες και ψειριάρκους, [αρχ. �φίς(= φυτόψειρα, µιλούρα), 
+ -ίθκους, επειδή τα φύλλα που είχαν µιλούρα ήταν λεπτά, άσαρκα]. 
αφιντικίνα, η· γυναίκα αφεντικό, γυναίκα του αφιντικού, [αφιντικό]. 
αφιντικό, το· εργοδότης, ιδιοκτήτης, ο σύζυγος από τη σύζυγο, [µτγν. α?θεντικός]. 
αφιρίµ· επιφ., αφερίµ, µπράβο, εύγε, [τουρ. aferim]. 
αφιριούµι·{-ριού-}, ρ., αφιριούµαν, αφιρέθκα, ξεχνιέµαι, γίνοµαι αφηρηµένος, [αρχ. 

�φαιρέω]. 
άφκιαστους, -τ(η), -του· άφτιαστος, αυτός που δεν ετοιµάστηκε ακόµη, [στ. α + 
φκιάνου]. 
αφκριούµι, -έµι· {-ιού-}, ρ., αφκριούµαν, αφκρήθκα, αφουγκράζοµαι, στήνω αυτί 
για να ακούσω, όποιους αφκριέτι την πουµπή τ’ ακού(ει), (πρµ. 245), [αρχ. %πα-
κροώµαι]. 
αφµένους, -ν(η), -νου· αφηµένος, παρατηµένος, εγκαταλειµµένος, [αφήνου].   
αφνοί· αυτοί, αλλ. αυτνοί, δες και λ.γ. 21. 
αφόντας· συνδ. από τότε που, αφότου, αφόντας είµι δώ δεν είδα κανέναν, [αρχ. �φ' 

οL > µτγν. �φο8 + Bντας(< Bταν) > µσν. �φόντου]. 
αφόριτους, -τ(η), -του· αφόρετος, όχι ανυπόφορος ή αφόρητος, [στ. α + φουράου]. 
αφόσουν· εφόσον, [αρχ. φρ. %φ' Bσον]. 
αφουκάλτστους, -(η), -ου· {-κάλτσ-τους}, ασκούπιστος, επίρρ. αφουκάλτστα, στου 
σπίτ(ι) είµιστι αφουκάλτστα, [στ. α + φουκαλίζου]. 
αφουρισµένους, -ν(η), -νου· αφορισµένος, καταραµένος, άθλιος, αχάριστος,  χρησ. 
όµως και για ηπιότερους χαρακτηρισµούς, κείν’ του αφουρισµένου δεν κάθιτι στουν 
κώλου τ’, [αρχ. �φορίζω]. 
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αφραίνου· ρ., γίνοµαι αφράτος, τρυφερός, ύπνους αφραίν(ει) τα µάγουλα κι ξιγυµνώ-
ν(ει) του σπίτ(ι), (πρµ. 381), [αρχ. �φρ5ς + κ. κατ. -αίνω]. 
αφριά, η· {-ιά}, ο αφρός που δηµιουργείται στα ζώα από την κούραση, στο σώµα ή 
όπου εφάπτονται τα δερµάτινα µέρη της σαγής, [αρχ. �φρός]. 
αφτί,  το·  αφτί, το παιχν. φτι, πληθ. αφτιά{αφ-τιά}, [ δες φτι]. 
αφτίκας, ο· αλλ. ο φτίκας. 
αφτνοί· δες αυτνοί. 
αφχιέµι· ρ., αφχιούµαν, -χήθκα, αφηγούµαι, διηγούµαι, [αρχ. �φηγο8µαι, µε γ > χ]. 
αφώτστους, -τ(η), -του· αυτός που δεν τον φώτσι ο παπάς, [στ. α + φουτίζου]. 
αχά· δες αά. 
αχαΐριφτους, -τ(η), -του· αχαΐρευτος, αυτός που δεν έχει χαΐρ(ι)/προκοπή, [στ. α + 
χαΐρ(ι)]. 
αχαµνά, τα· οι όρχεις, [αχαµνός]. 
αχαµνός, -νιά, -νό· κακός, όχι καλός, δύσκολος, αχαµνός κιρός κι δε κάν(ει) για 
δλειά, επίρρ. αχαµνά, [αρχ. χα8νος > µσν. �χαµνός]. 
αχαµνουσύν(η), η· η αδιαθεσία που συνοδευόταν από ενοχλήσεις στο στοµάχι, [α-
χαµνός].  
αχείλας, -λου, -λκου· αυτός που έχει µεγάλα και σαρκώδη χείλη, [αχείλ(ι)]. 
αχείλ(ι), το· χείλι, χείλος, χείλ(ι) µ’ αχείλ(ι) γιόµουστην την κανάτα, υποκ. το αχει-
λούδ(ι), δες αίν. 36, [αρχ. χε!λος]. 
αχέλ(ι), το· χέλι, [αρχ. 6γχελυς]. 
αχέρστου, το· το ακαλλιέργητο χωράφι, η απουλιάνα, άφκι αχέρστου του χουράφ(ι) 
σ’{ ζ} δίπλις, **[ αρχ. ιων. χέρσος, δες αµπασκάλ(η) < µασχάλη]. 
Αχιανού, το· άλλο παλιό όν. του χωριού Αχινός, αλλ. Αχινού, Ψαρουχώρ(ι), είµι απ’ 
τ’ Αχιανού, ο/η κάτοικος, Αχιανιώτς/Αχιανιώτσα, [Αχινού]. 
αχιλουνάρς, ο· αυτός που έτρωγε στην κατοχή χελώνες, υβρ. ο µονίµως βρώµικος, 
ο µονίµως άπλυτος, [αχιλώνα]. 
αχιλώνα, η· χελώνα, δες πρµ. 139, επ. αχιλουνίτκους, -κ(η), -κου, µτφ. χαµηλό επι-
βατικό αυτοκίνητο, που κυκλοφορούσε κατά τη διάρκεια της γερµανικής κατοχής. 
[αρχ. χελώνη]. 
Αχινιώτς, -νιώτσα, -νιώτκου· αυτός που κατάγεται από το χωριό Αχινού. 
Αχινού, το· παλιό όν. του χωριού Αχινός, αλλ. Αχιανού, Ψαρουχώρ(ι), είµι ’που τ’ 
Αχινού, [αρχ. ’Αχινός]. 
αχιρώνα, η· αχερώνας, κάηκι τ’ παπά αχιρώνα... (παιχν.), [αρχ. �χυρον > µτγν. 

�χυρών]. 
αχλαδιά, η· {- ιά}, αχλαδιά, [αρχ. �χρ)ς > µσν. �χλάδι]. 
αχλαµπδιά, η· {- ιά}, αχλαδιά, [αχλάµπδου]. 
αχλάµπδου, το· το αχλάδι, πληθ. τα αχλάµπδα, δες και απίδ(ι), [αρχ. �χρ)ς + αρχ. 

�πιον  > µσν. �χλάδι + µτγν. �πίδιον]. 
αχλάρς,  αχλάς, ο· αυτός που έχει µεγάλα και χοντρά χείλη, δες αχείλας, [αχείλ(ι)]. 
άχλι βάχλι· επίρρ. κουτσά στραβά, αγκοµαχώντας, σιγά-σιγά, αλλ. αχλε-βάχλε, ** 

[αχ + λε/λι + βαχ + λε/λι]. 
αχµάκ(η)ς, ο· βραδυκίνητος, νωθρός, βλάκας, ηλίθιος, χαζός, επ. αχµάκ(ι)κους, 

-κ(ι)κ(η), -κ(ι)κου, [τουρ.ahmak]. 
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άχνα, η· η κ. σηµ., ψιλά φλούδια που έµεναν στο σάµ(ι) µετά το ντριµόνιασµα και 
αποµακρύνονταν µε το απουλίχνισµα, [αρχ. �χνη]. 
αχνός, ο· ατµός του νερού που φαίνεται πάνω από τη χύτρα όταν το νερό βράζει, η 
εκπνοή του ανθρώπου, όπως φαίνεται τις παγερές µέρες, [αρχ. �τµ5ς > �θµ5ς > 
αχνός]. 
αχούρ(ι), το· σταύλος, [αρχ. �χύριον > µσν. �χούριον]. 
αχρειόστουµους, -µ(η), -µου· αυτός που έχει αχρείο στόµα, που λέει αχρεία λόγια, 

[αρχ. αχρε!ος + αρχ. στόµα]. 
άχρειους, -α, -ου· αχρείος, τι άχρειου στόµα που έχ(ει), [αρχ. αχρε!ος]. 
αχρηστία, η· ο άχρηστος, ο ανίκανος, µι κείν(η) τ’ν αχρηστία, τι χαΐρ(ι) να διεις; 

[αρχ. �χρηστος]. 
αχταρµάς, ο· ανακάτωµα, ανακατωµένος, αλλ. ταχταρµάς, [τουρ. aktarma(=µετα-
φόρτωση)]. 
αχτέντστους, -τ(η), -του· {-χτέντσ-τους}, αχτένιστος, [στ. α + χτινίζου]. 
άχυρο, το· το άχυρο από τα αλώνια ή από τις πατόζις το µετέφεραν στους αχυρώνες 
χύµα, φορτώνοντάς το σε σαµαριάρικα ζώα µε δίχτυα ή σε κάρα· τα κάρα τα επέ-
κτειναν και σε µάκρος, βγάζοντας την κάσα και βάζοντας λότρες, και σε ύψος, βά-
ζοντας ειδικά πλευρικά πλαίσια φτιαγµένα από λαµαρίνες ή από δικτυωτά σύρ-
µατα· το άχυρο εκτός από ζωοτροφή το χρησιµοποιούσαν και σε άλλες χρήσεις, 
π.χ. ως συνδετική ύλη στα πλιθιά ή για να κιτρινίζουν (στη Νικόκλεια) τα σανίδια 
στα πατώµατα· για την τελευταία περίπτωση έβραζαν άχυρο µέσα σε καζάνια, κι-
τρίνιζε το νερό και µε το νερό εκείνο έτριβαν τα σανίδια, [αρχ. �χυρον]. 
άχυρου τ’ νούνου· η λευκή φωτεινή ζώνη στον ουρανό, ο γαλαξίας, στα παραµύθια 
λέγονταν ότι κάποιος έκλεψε τ’ άχυρου τ’ νούνου, όµως δεν έδεσε καλά τα δίχτυα 
και το άχυρο χύνονταν στο δρόµο, στον ουρανό, όπου άφησε σηµάδια. 
αχυρώνα, η· ο αχυρώνας, [αρχ. �χυρον > µτγν. �χυρών]. 
αχώρια· επίρρ. χώρια, χωριστά, [αρχ. χωρ&ς > µσν. χώρια]. 
αχώρστους, -τ(η), -του· αχώριστος, αχώρστα δουράκνα = ροδάκινα στα οποία δε 
χωρίζει η σάρκα από το κουκούτσι, [αρχ. �χώριστος]. 
αψίδις, οι· αψίδες, τα τοξοειδή κοµµάτια ξύλου που κάνουν την περιφέρεια της ρό-
δας του κάρου και στηρίζονταν πάνω στα παρµάκια· πάνω στις αψίδις στηριζόταν, 
µε το σιδέρουµα και µε τις ροδόβιδις, το µεταλλικό στεφάνι του τροχού, η σίνα, 
[αρχ. �ψίς]. 
αψιχάλτστους, -τ(η), -του· {-χαλτσ-στους}, αψιχάλιστος, [στ. α + ψιχαλίζου]. 
αψύς, αψιά, αψύ· ξινός, δριµύς, δυνατός, απότοµος, αυτός που ερεθίζεται εύκολα, 
τ’ αψύ του ξίδ(ι) τ’ αγγειό τ’ χαλνά(ει), (πρµ. 327), [µσν. ,ψύς, από τα σύνθετα µε 
το ,ψι- (< αρχ. "πτοµαι), π.χ. ,ψίµαχος].  

 
 


