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θαλά· θα, θαλά πήγινα µα δεν µπόρσα, **[ θα + ήθελα > θαλά, δες και θανά]. 
θαµαίνουµι· ρ., θαµαίνουµαν, θαµάθκα, αµφιταλαντεύoµαι, δεν µπορώ να αποφασί-
σω, νιώθω σαν να µη βλέπω καθαρά και να µην µπορώ να κάνω επιλογή· ποια να 
πάρου ποια ν’ αφήσου µον θαµαίνουµαν κι γω | κι ο Λάπας µον θαµαίνονταν το τι 
πεσκέσ(ι) να πάει| η κόρη σαν του άκουσι, θαµάθκι τι να κάνει, (δες Ν.Π.γ΄ τρ. 
14.1, 321.1 και 412.0),  [θάµβος(=ξαφνική απώλεια όρασης) > αρχ. θαµβαίνω]. 
θαµασιά, η· απορία, αλλ. ταµασιά, [αρχ. θαυµάζω]. 
θανά· θα, θανά ’ρτου = θα έρθω, [αρχ. θέλω + να > θενά > θανά]. 
θάρια· τύπος του ρ. θαρρώ, δες πρµ. 102. 
θαρρεύου· ρ., θάρριβα, θάρριψα, θαρρώ, νοµίζω, θάρριβα ότι θα ήρχουσαν, [αρχ. 

θάρρος > µσν. θαρρεύω]. 
θαρρώ· ρ., θαρρούσα, θάρσα, νοµίζω, πιστεύω, δες πρµ. 101, πρ. θάρια, είδις γέρου 
παλαβό, θάρια τουν κια ’πού τα νιάτα τ’,  (πρµ. 102), [αρχ. θαρρ�]. 
θειτσίτκους, -τκ(η), -τκου· αυτός που ανήκει ή προορίζεται για µεγάλες γυναίκες, 
για θείτσες, θειτσίτκου ρούχου = ρούχο για θείτσες, [αρχ. θε�ος > θεία > θείτσα]. 
θέλου· ρ., ήθιλα, θέλτσα/θέλσα, θέλω, ήθιλτι κι τα ’παθτι, θελτς να ρτω ή όχ(ι); δες 
πρµ. 336, λ.γ. 2· σι θέλου µα, πάνι γλήγουρα = θέλω να πας γρήγορα, [αρχ. θέλω]. 
θε µ’ · Θεέ µου. 
θέρµ(η), η· θέρµη, πυρετός, [αρχ. θέρµη]. 
θέρους, το/ο· θέρισµα, η περίοδος του θερισµού, πήγα στου θέρους, [θέρω(=ζεσταί-
νω) > αρχ. θέρος]. 
θηλιά, η· η κ. σηµασία και ο τσιλές, δες και θλύκ(ι), παγίδα για ζώα, παιχνίδι µε 
µικρή συρµάτινη θηλιά, [αρχ. θήλεια > µσν. θηλέα]. 
θηλιά στου δάχλου· παιχν. µε αλλεπάλληλους µετασχηµατισµούς µιας θηλιάς, η 
οποία στο τέλος λυνόταν απροσδόκητα, [θηλιά + δάχλου]. 
θηλουτό, το· υφαντό µε τραβηγµένες θηλιές σε µερικές κλωστές από το υφάδι του, 

[θηλιά].  
θηµιρίδα, η· η εφηµερίδα, [φηµιρίδα]. 
θηµουνιά, η· θηµωνιά, σωρός από δεµάτια σιτηρών στο αλώνι, ενώ η θηµωνιά στο 
χωράφι λεγόταν στάβα, [τίθηµι > θηµ�ν (=σωρός) > αρχ. θηµωνιά]. 

-θι· -θε, µόριο που, ως δεύτερο συνθ., δηλώνει κίνηση ή προέλευση, π.χ. δώθι, κείθι 
κλπ., [αρχ. -θεν > -θε, π.χ. �κε�θεν > �κείθε > κείθι]. 
θιλέσ(ει)· ρ. τύπος του θέλου, θελήσει· όταν θιλέσ(ει) αφέντης µας κι στήσει τη ντα-
βέρνα, (Ν.Π.γ΄ τρ. 593.0).  
Θιός, ο· Θεός, είνι ικ Θιού = είναι εκ Θεού, είναι θαύµα, δεν είναι γνωστή η ερµη-
νεία του, δες πρµ. φρ. 156 και δ.δ. 3. β΄, [αρχ. Θεός]. 
θιουτκός, -κιά, -κό· θεοσεβούµενος, ευσεβής, [Θιός]. 
Θιού του βουβαλούδ(ι), τ’· είδος εντόµου, γρύλος, τριζόνι, [αρχ. βούβαλος]. 
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Θιού του ζνάρ(ι), τ’· το ουράνιο τόξο, η δόξα. 
θιραπαµένους, -ν(η), -νου· γερός, δυνατός, ζωηρός, ξένοιαστος, γάδαρους διµένους, 
νοικουκύρς θιραπαµένους, (πρµ. 60), [αρχ. θεραπεύω]. 
θιριακλής, -λού, -λίθκου· θεριακλής, αυτός που θέλει κάτι πάρα πολύ, όπως καφέ, 
τσιγάρο, ρακί κά., [αρχ. θηρίον(=φαρµακερό φίδι) > µτγν. θηριακ�ς > θεριακ  
(=αντίδοτο σε δηλητήριο)]. 
θιρίζου· ρ., θέρζα, θέρσα, θιρίσ(η)κα, θερίζω, δες πρµ. 262, [αρχ. θερίζω]. 
θιρµαίνουµι· ρ., θιρµαίνουµαν, θιρµάσ(η)κα/θιρµάθκα/θιρµάθηκα, θερµαίνοµαι, έχω 
πυρετό· αρρώστησα θιρµάθηκα βαριά για να πιθάνου, δες δηµ. τρ. 15.θ, [αρχ. θερ-
µαίνω]. 
θιρµασιά, η· είδος εντόµου, αλλ. αρρώστια, [αρχ. θέρµανσις]. 
θιρµός, ο· ζεστό ή και καυτό νερό, για προζύµι, για ζύµωµα, γίνκι θιρµός για του 
προυζύµ(ι), [αρχ. θερµός]. 
θιρστής, ο· θεριστής, ο µήνας Ιούνιος, πληθ. οι θιρστάδις, [αρχ. θεριστής]. 
θκος, θκια, θκο· δικός, συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο, φτην είνι θκια µας, αφσήτι την, 
δες πρµ. 141 και 200, [αρχ. #δικ�ς > δικός]. 

-θκους, -θκια/-θκ(η), -κου· -δικος, -δικη, -δικο, π.χ. τσαγκαράθκους, µπιλιαλίθκια/ 
-κ(η), π.χ. µπιλιαλίθκια δλεια, δες και -ίθκους, -έθκους, -τκους. 
θλόσταχτ(η), η· αλλ. η ζλόσταχτ(η), στη Νιγρ. θουλόσταχτ(η), [ζλόσταχτ(η) και ζ>θ]. 
θλύκ(ι), το· θηλειά για κούµπωµα, [αρχ. θηλυκ�ς > θηλύκιον > θηλύκι]. 
θµούµι· ρ., θµούµαν, θµήθκα, θυµάµαι, αλλ. θυµούµι. 
θουλόσταχτ(η), η· στη Νιγρ. το σταχτόνερο, η αλισίβα, το πουρτιό, [θλόσταχτ(η)]. 
-θούς· κατ. πρ., π.χ. πλυθούς, βαριθούς, δες και -ους, [αρχ. -θητι, -θηθι, δες λυθούς]. 
-θρας· µεγεθ. κατ., π.χ. κώλους > κουλάθρας. 
θρέφου· ρ., έθριφα, -ψα, τράφκα, τρέφω, για τραύµα επουλώνοµαι,[αρχ. τρέφω]. 
θρηνήθκαν· τύπος του ρ. θρηνώ, θρήνησαν, άµα του έµαθαν λυπήθκαν, έκλαψαν, 
θρηνήθκαν, [αρχ. θρην�]. 
θρηνιάσ(ει)· ρ. τύπος γνωστός µόνο στα δηµ. τρ., θρηνήσει, µην τον µαυρίσ(ει) η 
θάλασσα, µην τον θρηνιάσ(ει) ο ήλιος, (Ν.Π.γ΄ τρ. 385.3), δες και θρηνίζου, [αρχ. 
θρηνέω]. 
θρηνίζου· ρ., θρήνιζα, θρήνισα, θρηνώ, κλαίγουντας θρηνίζουντας, (δηµ. τραγ. 2), 
δες και θρηνιάσ(ει), [αρχ. θρ&νος, > µσν. θρηνίζω]. 
θριψίν(η), η· θρεψίνη, βιοµηχανικό προϊόν από πάστα σταφίδας, [αρχ. θρέψις]. 
θρουνιάζουµι· ρ., θρουνιάζουµαν, θρουνιάσκα, θρονιάζοµαι, κάθοµαι ως επισκέπτης 
πέρα από το κανονικό, ήρτα κι θρουνιάσκα, [αρχ. θρόνος > µσν. θρονιάζω]. 
θύµατα, τα· πρηξίµατα περιορισµένης έκτασης στο λαιµό κάτω από το σαγόνι, κάτι 
σαν παραδάγκαλα, [αρχ. θύµον(=βολβός)]. 
θυµητκό, το· θυµητικό, µνήµη, [θ(υ)µούµι]. 
θυµθώ, θυµθούς· τύποι του θυµούµι, άµα θυµθώ θα έρτου. 
θυµνιάζου· ρ., θύµνιαζα, θύµνιασα, θυµνιάσκα, θυµιατίζω, ουσ. θυµνιάµα = θυµία-
µα, θύµνιασµα, [αρχ. θυµιάω]. 
θυµνιάµα, το· το θυµίαµα, δες δηµ. τρ. 2.11 και πρµ. 315, [αρχ. θυµίαµα]. 
θυµνιάτζµα, το· θυµιάτισµα, αλλ. θύµιασµα, έθιµο της παραµονής των Χριστουγέν-
νων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, στο οποίο θυµιαζόταν πρώτα όλη η οικο-
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γένεια γύρω από το γιορτινό τραπέζι και στη συνέχεια ο νοικοκύρης/νοικοκυρά 
θύµιαζε όλο το σπίτι και τα ζώα, [θυµνιατίζου]. 
θυµνιατήρ(ι), το· θυµιατήρι που χρησιµοποιούσαν στα σπίτια, [αρχ. θυµιατήριον]. 
θυµνιατίζου· ρ., θυµνιάτζα, θυµνιάτσα, θυµνιατίσ(η)κα, θυµιατίζω, λιβανίζω, µτφ. 
κρατώ κάτι µπροστά µου, (φαγητό, δουλειά) και δεν το καταπιάνοµαι, δες και 
καµαρώνου, µην του θυµνιατί(ει)ζς πιδί µ’ του φαΐ σ’, δεν έχ(ει) άλλου, ουσ. θυµιά-
τζµα, [αρχ. θυµιατός + κ. κατ. -ίζω]. 
θυµνιατός, ο· θυµιατήρι της εκκλησίας, πήρι παπάς του θυµνιατό, [αρχ. θυµιατός]. 
θ(υ)µούµι· ρ., θυµούµαν, θυµήθκα, ενθυµούµαι, θυµούµαι, δες πρµ. 76, αλλ. θυµού-
µι, θµούµι, µελλ. θα θυµθώ, πρ. θυµθούς, [αρχ. �νθυµο)µαι]. 
θ(υ)µώνου· ρ., θύµουνα, θύµουσα, θυµώνω, δες λ.γ. 22, για απόστηµα πρήζοµαι, 
θύµουσι τσούρλου µ’ , [αρχ. θυµόω(=παροξύνω, για αρρώστιες χειροτερεύω) > 
µσν. θυµώνω]. 


