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Ν 

 
’ν’ · είναι, που ’ν’ την Μαριγώ; δες και πούντους, [αρχ. ε�µ� > είναι]. 
-να-· συλλαβή που παρεµβάλλεται στα τραγούδια, π.χ. χόριβαν κι πα-να-ντριµένις..., 

(Ν.Π.γ΄ τρ. 16.0). 
ναλµπάντς, ο· αλµπάνης, πεταλωτής, [τουρ. nalbant].  
νάµνια, τα· συµπεριφορές αξιοκατάκριτες, που αφήνουν άσχηµες εντυπώσεις, µι τα 
τσιούντα που έκαµαν άφσαν νάµνια, [1. **αρχ. �νάµνησις. 2. τουρ. nam(=όνοµα, 
κακή φήµη)]. 

νανουρίζου· ρ., νανούρζα, -ρσα, νανουρίζω, [να να (νανουριστική φωνή) > νανουρί-
ζω]. 

νανούρτζµα, το· νανούρισµα, [νανουρίζου]. 
νάρκα, η· ο εκκρηκτικός µηχανισµός νάρκη, όχι η νάρκη των ζώων, [αρχ. νάρκη]. 
να ρτει του κόκκινου· παιχν. ετοιµότητας µικρών κοριτσιών, στο  οποίο καλού-
νταν τα παιδιά όχι µε τα ονόµατά τους, αλλά µε χρώµατα στα οποία τα αντιστοι-
χούσαν, π.χ. να  ρτει  του κόκκινου, να ρτει του πράσινου κλπ., δες και π. 

νάρτηκας, ο· ο πρόναος, το µέρος µπροστά από την εκκλησία, αλλ. ο άρτηκας, [αρχ. 
νάρθηξ > νάρθηκας]. 

νάτια, τα· έτη, χρόνια, που δε δικάζουν ιξάµηνα, που δε δικάζουν νάτια, (Ν.Π.γ΄ τρ. 
370.0), ** [έτη > έτια > ευφωνικό ν + έτια > (νέτια) > νάτια]. 

νε· µ. αρνητικό, ούτε, όχι, νε Γιώργης νε Βασίλτς, κανένας δεν ήρτι, αλλ. νιε, [αρχ. 
νη-/νή, νηστεύω(<νη- + �σθίω), ν� τον ∆ία = όχι µα τον ∆ία, (Αριστοφάνης, 
Πλούτος 202)· το µόριο απαντά και σε άλλες γλώσσες, όπως λατ. ne-, τουρ. ne]. 

-νε-· µ. ευφωνίας, δες ξινέχουµα. 
νεβά· δες νιβά. 
νειρεύουµι· ρ., νειρεύουµαν, νειρέφκα/νειρεύτηκα, ονειρεύοµαι, δες δηµ. τρ. 13, 

[αρχ. (νειρον  > µσν. )νειρεύοµαι]. 
νειρουπαρµένους, -ν(η), -νου· ονειροπαρµένος, [αρχ. (νειρον + παίρνου]. 
νέρτσιους, ο· αυτός που έχει µαλλιά νιρτσιουµένα, [νιρτσιώνου]. 
νεύρου, το· αυτός που νευριάζει µε το παραµικρό, ο εξαιρετικά ευερέθιστος, το νευ-
ρόσπαστο, [αρχ. νε*ρον]. 

νήµα, το· η κ. σηµ., στη Νιγρ. το φίµωτρο των ζώων, δες µυταριά, [αρχ. ν+µα]. 
νηµατένιους, -νια, -νιου· καµωµένος από νήµα, προοριζόµενος για νήµα, νηµατένια 
µπουιά = µπογιά για νήµατα, [νήµα]. 

νηνί, το· στην νηπ. γλώσσα, το µικρό παιδί, η κούκλα, [νε,νις > αρχ. ιων. ν+νις > 
µσν. υποκ. νηνίον]. 

νηπιούδ(ι), το· το µικρό νήπιο, [αρχ. νήπιον + -ούδ(ι)]. 
νήρα, η· το φ. ήρα, Lolium perenne, φ. µε ναρκωτικές και παραισθησιογόνες ιδιότη-
τες, δες πρµ. 218, αλλ. το σιδηρόχουρτου, το σταχούδ(ι), η νουρούδα, [αρχ. α.ρα > 
/ρα > ἦρα > ήρα > την ήρα > τ’ν ήρα > τ’ νήρα, Κ.Σ.]. 
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νησ(ι)κός, -κιά, -κό· νηστικός, αλλ. νησκός, [αρχ. ν+στις > µτγν. νηστικός]. 
νησκάδ(ι), το· ο διαρκώς νηστικός από ανέχεια, ασιτία ή άλλο λόγο, υβρ. ο πολύ 
φτωχός, αλλ. νησ(ι)κάδ(ι), [νησ(ι)κός]. 

νησκούρα, η· πείνα, έχου µια νησ(ι)κούρα, δε σι χτάζου, [νησ(ι)κός]. 
νησκόψειρα, η· ειρων. ο φτωχός, αυτός που στερείται, αλλ. νησ(ι)κόψειρα [νησ(ι)-
κός + µσν. ψε3ρα(< αρχ. φθε3ρ)]. 

νηστεία, η· η κ. σηµ., η τιµωρία των µαθητών στο σχολείο, που στέκονταν όρθιοι 
δίπλα στον πίνακα όλη την ώρα του µαθήµατος και δέχονταν στο διάλειµµα τα 
ειρωνικά σχόλια των άλλων παιδιών µε το τραγούδι, νηστεία νηστεία ψουµί κι 
τιµουρία ..., [αρχ. νηστεία, από το γεγονός ότι παλιότερα η τιµωρία των παιδιών 
περιλάµβανε και παραµονή τους στο σχολείο το µεσηµέρι, µέχρι τον απογευµατι-
νό κύκλο, οπότε έµειναν νηστικοί]. 

νι-· η πρόθ. ανά, το στ. ανέ, π.χ. νικατώνου, νιχόρταβους. 
’νι· είναι· πού ’νι του γνι µ’, να µη ’νι δω; 
-νι-· µόριο ευφωνίας, δες ξινιχώνου. 
νιάµα, το· άσπαρτο αλλά καλοοργωµένο χωράφι, πληθ. τα νιάµατα, του χουράφ(ι) σ’ 
δίπλις τ’ άφσα νιάµα, [αρχ. νεάω(=οργώνω) > µτγν. νέαµα]. 

νιαµατίζου· ρ., νιαµάτζα, -τσα, φροντίζω ένα νιάµα. 
νιάµηνα, τα· µνηµόσυνο εννιά µηνών, [αρχ. �ννέα + αρχ. µήν]. 
νιάµιρα, τα· µνηµόσυνο εννιά µέρες από το θάνατο, [αρχ. �ννέα + αρχ. 6µέρα]. 
νιανιά, το· το φαγητό στη νηπ. διάλεκτο, µτφ. το φαγητό στο οποίο τα υλικά, όπως 
ψάρι, κρέας, πατάτες κλπ., δε διακρίνονται γιατί διαλύθηκαν. 

νιάου· λ. που αποδίδει τη φωνή της γάτας. 
νιβά/νεβά, το· είδος µελωδίας διαφορετικός από το γκαζέλ(ι), ύστρα ’π’ του γκαζέλ(ι) 
του γυρνούσαν στου νιβά = τραγουδούσαν πρώτα το σκοπό γκαζέλ(ι) και µετά το 
σκοπό του νιβά, [τουρ. neva]. 

νίβου· ρ., ένιβα, ένιψα, νίφκα, νίβω, πλύνω το πρόσωπο κάποιου, πρ. νιφτούς, [αρχ. 
νίπτω > µσν. νίβω]. 

νιβριάζου· ρ., νιβρίαζα, -ρίασα, -ριάσ(η)κα, νευριάζω, [αρχ. νε*ρον]. 
νιβρικός, -κιά, -κό· νευρικός, [αρχ. νε*ρον > µσν. νευρικός]. 
νιβρόσπαστου, το· νευρόσπαστο, οργίλο άτοµο, [νεύρου + σπάζου]. 
Νιγκουσλάβ(η), η· το παλιό όν. του χωριού Νικόκλεια, [Μ.Τ. Nigoslav, Νιγκοσλά-
βι (Π.Πα. σελ. 83)]. 

Νιγκουσλαβνός, -νιά, -νό· ο καταγόµενος από τη Νιγκουσλάβ(η). 
νιγούλιαβους, -β(η), -βου· αυτός που προκαλεί ανιγούλα, (Νιγρ.), [νιγουλιάζου + 

-αβους]. 
νιγουλιάζου· ρ., δες ανιγουλιάζου. 
Νιγρίτα, η· παλιότερα η πρωτεύουσα της επαρχίας Βισαλτίας, και από το 211 πρω-
τεύουσα του καλλικρατικού ∆ήµου Βισαλτίας. 

   Για την προέλευση του ονόµατος σηµειώνουµε 
   α. Ο Π.Πα. αναφέρει, σελ. 82, ότι η Νιγρίτα αναφέρεται ως  Ιγρίτα στον  αρχαίο 
κώδικα της Μητρόπολης Σερρών, (1603, σελ. 3), και αποδίδει το σηµερινό όνοµα 
στο σχήµα·  την Ιγρίταν > τη Νιγρίτα > Νιγρίτα. 

   β.  Ο Γ.Κα. αναφέρει, σελ. 28, ότι στο χειρόγραφο  της Σερραϊκής  Χρονογραφίας 
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του Παπασυναδινού, σελ. 18β, αναφέρεται η Νιγρίτα ως Νεγρίτα. Κατά το σχήµα 
της προηγούµενης  παραγράφου πρέπει η αφετηρία του  ονόµατος να ήταν Εγρίτα, 
και το σχήµα να ήταν ανάλογο· την Εγρίτα > τη Νεγρίτα > Νεγρίτα. 

   γ.  Οι αφετηρίες  του ονόµατος  Ιγρίτα και Εγρίτα  οδηγούν,  κατά την άποψή µας, 
στις ταυτόσηµες τουρκικές λέξεις, eğri, iğri, που σηµαίνουν, µεταξύ άλλων, επι-
κλινής (αγγλ. slope), πλάγιος (αγγλ. oblique). 
δ.  Η θέση της Νιγρίτας, χωρίς τη Σούρπα, στους πρόποδες του βουνού δικαιολο-
γεί το συσχετισµό της ονοµασίας της µε τις πιο πάνω τουρκικές λέξεις. 

   ε.  Οι λ. -de/-da/-ta/-te ως δεύτερα συνθετικά στην τουρκική γλώσσα µπαίνουν στη 
θέση προθέσεων εις, επί, παρά, µέσα, κλπ., που προσδιορίζουν τόπο. Κατά συ-
νέπεια τα egri-ta ή igri-ta σε ελεύθερη µετάφραση σηµαίνουν στον επικλινή τόπο, 
που εκφράζει τη µορφολογία της Νιγρίτας, πριν ενωθεί µε τη Σούρπα. 

   στ.  Άρα έχουµε το σχήµα· igri + -da/-ta > igrita > Ιγρίτα > την Ιγρίτα > τ’ν Ιγρίτα 
> τ’ Νιγρίτα > Νιγρίτα. Ανάλογη είναι βέβαια και η εξέλιξη του ονόµατος Νεγρί-
τα, που όµως δεν επικράτησε. 

   ζ.  Ένα άλλο σχήµα είναι egri + dağ, που ακούγεται egrida > εγκρίτα, κ.λπ. 
   η.  Άλλες απόψεις για την προέλευση του ονόµατος της Νιγρίτας µπορεί ο ανα-
γνώστης να δει στο Ν.Β. σελ. 135, ενώ για τη Νιγρίτα και τα χωριά της Βισαλτίας, 
στην «Ιστορία της Νιγρίτας και της επαρχίας Βισαλτίας» του Ε. Παπαθανασίου. 

Νιγριτνός, -τνιά· ο καταγόµενος από τη Νιγρίτα ή αναφερόµενος στη Νιγρίτα. 
νιγυρίζου· ρ., παρ. νιγύρσα, για λοιπά δες νιγυρνάου, (Νιγρ.), [νι- + γυρίζου]. 
νιγυρνάου, -ώ· ρ., νιγυρνούσα, νιγύρσα, ξαναγίνοµαι καλά στην υγεία µου, για φυτά 
ξαναζωντανεύω, (Νιγρ.), έβριξι κι νιγύρσι του καπνό = έβρεξε και το καπνό ενώ 
ήταν µαραµένο ξανάγινε λουχιρό, ξαναζωντάνεψε, αλλ. νιγυρίζου, ξιγυρίζου, 
ξιγυρνάου, [νι- + γυρνάου]. 

νιε … νιε· αρν. µ., ούτε, αλλ. νε. 
Νιζβά, η· το παλιό όν. του χωριού ∆άφνη, αλλ. Έζιουβα, [Π.Πα. σελ. 76, αρχ.  

’Εζεβαί  > την Έζιοβα > τη Νέζιοβα > τη Νιζβά > η Νιζβά]. 
νιζιούσκα, η· το κορδόνι από τσιαρβούλ(ι), το σκάρ(ι), θαρρούσα ήταν νιζιούσκα κι 
αυτό ήταν φίδ(ι), [1. βουλ. nugitska, 2. **ίσως από αρχ. ζινίχιον, δες ζνίχ(ι)]. 

νικατεύου· ρ., νικάτιβα, νικάτιψα, νικατώθκα/νικατέφκα, ανακατεύω, µτφ. κουτσο-
µπολεύω, διαβάλλω, νικατεύου του χουριό, ουσ. ο νικατουσούρας, η νικατουσούρα, 
η νικατουσιά, δες ανικατεύου, ανικατώνου, νικατώνου, [ανικατεύου]. 

νικάτουµα, το· ανακάτωµα, το µείγµα από σιτάρι, καλαµπόκι και σίκαλη, που πή-
γαιναν για άλεσµα, µε συνηθισµένες αναλογίες 4 τενεκέδες σιτάρι, 1 καλαµπόκι 
και 1 σίκαλη· µερικές οικογένειες πρόσθεταν σε κάθε σακί και µια-δυο οκάδες 
ρεβίθια για µυρωδιά, του ψουµί µας κείνα τα χρόνια ούλου ήταν νικάτουµα, αλλ. 
άλισµα· [νικατώνου]. 

νικατουσούρς, -ρου, -ρκου· ο µουζαβίρης, αυτός που µπερδεύεται σε ξένες δου-
λειές, διαβολέας, αλλ. νικατουσούρας, [νικατώνου]. 

νικατώνου· ρ., νικάτουνα, νικάτουσα, νικατώθκα, ανακατώνω, µπερδεύω, ιδιαίτερα 
τις κλωστές, δες και νικατεύου, ως παθ. νικατώνουµι = έχω κοινωνικές συνανα-
στροφές, κουτσοµπολεύω, δες ανικατεύου, ανικατώνου, νικατεύου, [ανικατεύου]. 

νικούκουρδα· επίρρ. το κάθισµα πάνω στα διπλωµένα πόδια, που τα γ όνατα  ακου-
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µπούν στο πάτωµα, κάθισµα του ντιγκτή όταν το δέµα είναι στην αρχή, [µσν. �να-
κούκουρδα]. 

νιµατήρ(ι), το· το λιµατήρ(ι) στη Νιγρίτα, [λιµατήρ(ι) και λ > ν]. 
νιµουδούρα, η· αυτός που δεν είναι σταθερός στις αποφάσεις του, που πηγαίνει 
όπου φσά(ει) αέρας, αλλ. ο νιµουδούρας, [αρχ. =νεµος > µσν. �νεµοδούριον > 
ανεµοδούρα]. 

νινέ, η· γιαγιά, [τουρ. nine]. 
νινί, το· δες νηνί. 
νινιό, το· το νιουνιό. 
νιο-, νιό-· {νιο-/νι-ό-}, νεό-, ως πρώτο συνθ. δίνει τη σηµ. του νέου, [αρχ. νέος/νέα]. 
νιόνυφ(η), η· {νιό-}, νεόνυµφη, [αρχ. νέος + αρχ. νύµφη > µτγν. νεόνυµφος]. 
νιουνιό, το· µυαλό, αλλ. νινιό, [νιώνου **> νιουνιό]. 
νιούτσ(ι)κους, -κ(η), -κου· νεαρός, νιούτσ(ι)κους πέθανι, [αρχ. νέος > νιος]. 
νιόφιρτους, -τ(η), -του· {νι-ό-}, νεόφερτος, [νιο- + φέρνου]. 
νιρβίρ(ι), το· το ρέλι που γάζωναν στα πέτα, [τουρ. nervür(=πλευρά)]. 
νιρό, το· νερό, ούρο, νιρό µι βγάζ(ει), πήγι πρους νιρού τ’, υποκ. το νιρούδ(ι)· νιρό 
κακό = χαλάζι, [αρχ. νεαρ>ν (?δωρ) > µτγν. νηρ>ν > µσν. νερόν]. 

νιρόπιασµα, το· κρύωµα του στοµαχιού, που εκδηλωνόταν µε πιάσιµο της µέσης 
και πόνους στο στοµάχι, [νιρό + πιάνου]. 

νιρου-· νερο-, ως πρώτο συνθ. [νιρό]. 
νιρουαγριά, η· το αγριόχορτο νεροαγριάδα, Digitaria sanguinalis, [νιρου- + αγριά]. 
νιρουβγάζου· ρ., για αρ. χρ. δες βγάζου, νεροβγάζω, ξεπλένω µε νερό τα πλυµένα 
ρούχα, µαρή νιρόβγαλτα τα ρούχα, µτφ. στο γ' προσ. έχει τη σηµ. της έντονης 
διάρροιας, µι νιροβγάζ(ει) = έχω διάρροια, [νιρου- + βγάζου]. 

νιρούγια, η· το αυλάκι κάτω από τις αστριχιές, που γίνεται από τα νερά της βροχής, 
δες και γκιρίζ(ι), [νιρό + ούια]. 

νιρουζούµ(ι), το· φαγητό µε πολύ νερό και λιγοστό λάδι, δες νιρουµπλιάκ(ι), [νιρου- 
+ ζουµί(δες ζµι)]. 

νιρουκαίουµι· ρ., νιρουκαίουµαν, -κάηκα, µτχ. νιρουκαµµένους, -ν(η), -νου, διψώ 
πολύ, καίγοµαι για νερό, νιρουκάηκα, δώσι µι τ’ στάµνα, [νιρου- + καίου]. 

νιρουκράσ(ι), το· το νεροµένο κρασί, [νιρου- + κρασί(δες κράσους)]. 
νιρουµπλιάκ(ι), το· νερουλό, φαγητό µε µπόλικο ζουµί και άνοστο, καφές µε λιγο-
στή ποσότητα καφέ, δες νιρουζούµ(ι), [νιρου- + µπλιάκ]. 

νιρουπαπάρα, η· το σιουρµπέτ(ι), (Νιγρ.), [νιρου- + παπάρα]. 
νιρουπλάτανους, ο· αλλ. το σφιντάν(ι). 
νιρουσκουρδάλ(ι), το· πρόχειρο φαγητό όπως η σκουρδαλιά, όµως χωρίς λάδι, [νι-
ρου- + σκουρδαλιά]. 

νιρουσταλίδα, η· φουσκάλα πάνω στο δέρµα γεµάτη υγρό, **[ νιρου- + σταλίδα 
(=σταγόνα), από αρχ. σταλάζω/ Aσταµαι(ρίζα ΣΤΑΛ)]. 

νιρουφίδα, η· νεροφίδα, φίδι του νερού όχι ιοβόλο, [νιρου- + φίδ(ι)]. 
νιρουχύτς, o· νεροχύτης της κουζίνας· το οριζόντιο ξύλο στο κάτω µέρος του παρά-
θυρου, που εµποδίζει τα νερά να περνούν µέσα, [νιρου- + χύνου]. 

νιρτσιώνου· ρ., νέρτσιουνα, νέρτσιουσα, νιρτσιώθκα, ανασηκώνω τις τρίχες κάποιου, 
τον ανατριχιάζω, µη νιρτσιώνς του κατσίκ(ι), θα σι κουτρήσ(ει), µτχ. νιρτσιουµέ-



Νίκος Λ. Πασχαλούδης 

 

 

232

νους, -ν(η), -νου, **[ αρχ. αBρω(=σηκώνω) + τσουνί(δες τζουνί και χραπατσώνου) > 
αιρτσώνω(περιοχή Έβρου) (> ιρτσιώνου) > νιρτσιώνου, (όπως ουρά > νουρά), σε 
ελεύθερη απόδοση, σηκώνω τζουνιά όπως ο σκαντζόχοιρος, δες και βλάχ. αρί-
τσιος(=σκαντζόχοιρος)]. 

νισαντίρ(ι), το· χλωριούχο αµµώνιο, υλικό που χρησιµοποιούσαν οι τενεκετζήδες 
και καθάριζαν το κολλητήρι, [τουρ. nışadır]. 

νισάφ(ι), το· έλεος, νισάφ(ι) µπρε, [τουρ. insaf(=δικαιοσύνη)]. 
νισιστές, ο· αµυλάλευρο που χρησ. για γλυκά, [τουρ. nişasta]. 
νισκιρίζου· ρ., νισκίρζα, νισκίρσα, νισκιρίσ(η)σκα, συγυρίζω, ευπρεπίζω, τακτοποιώ, 
φροντίζω,  αναµοχλεύω τη  φωτιά µε την  τσιµπίδα,  νισκιρίζουµι  στου κριβάτ(ι) = 
κουνιέµαι για να πάρω καλύτερη θέση,  [νι- + αρχ. σκυράω (= σκιρτώ, χοροπηδώ, 
σαν να τρώγω από το φ. σκύρον)]. 

νισκίρσµα, το· η πράξη του νισκιρίζου. 
νισκούµπουµα, το· το ανισκούµπουµα. 
νισκουµπώνουµι· ρ., για αρ. χρ. και σηµ. δες ανισκουµπώνουµι. 
νιτριχιάζου· δες ανιτριχιάζου. 
νιτριχίλα, η· δες ανιτριχίλα. 
νιφαλός, ο· αφαλός, [αρχ. )µφαλός > µσν. �φαλός, για αρ. ν δες ανάλογα νουρά]. 
νίφκα· νίφτηκα, παθ. αόρ. του νίβου. 
νιφρός, ο· νεφρό, αλλ. το νιφρό, [αρχ. νεφρός]. 
νιφτήρα, η· νιφτήρας, δοχείο µε κάνουλα για πλύσιµο, [αρχ. νίπτω > µσν. νιπτήρ]. 
νιφτούς· νίψου, πρ. του νίβου. 
νιχόρταβους, -β(η), -βου· αλλ. ο νιχόρταγους. 
νιχόρταγους, -(η), -ου· ο αχόρταγος, αλλ. ανιχόρταβους, νιχόρταβους, [στ. νι- + 
χορταίνω(<αρχ. χορτάζω) > νιχόρταγους]. 

νίψ(ι)µου, το· η ενέργεια του νίβου. 
νιώθου· ρ., ένιουθα, ένιουσα, νιώθω, αντιλαµβάνοµαι, [αρχ. γιγνώσκω > Eγνωσα > 
µσν. γνώθω > νιώθω]. 

νιώνου· ρ., ένιουνα, ένιουσα, ξυπνώ, ανακτώ τις χαµένες αισθήσεις, άµα νιώσ(ει), 
δώσι τουν λίγου νιρό να πιει, [αρχ. νοF > αόρ. �νόησα > ένιωσα > νιώνω]. 

-νκους, -νκ(η), -νκου· -νικος, κατ. που δείχνει προέλ., π.χ. µπαµπιστάνκους. 
-νο-· δες -να-, π.χ. χόριβαν, µάρ’, χό-νο-ριβαν, (δηµ. τραγ.). 
-νοι· η κατ. -οι, π.χ. πουλνοί, αυτνοί. 
νοικουκυρίσιους, -σια, -σιου· νοικοκυρίστικος, φτιαµένος από νοικοκύρηδες, νοι-
κουκυρίσια δλεια, αλλ. νοικουκυρίτκους, -κια, -κου, επίρρ., νοικουκυρίσια, νοικου-
κυρίτκα, [νοικουκύρς]. 

νοικουκύρς, -ρά· νοικοκύρης, [αρχ. ο.κος + αρχ. κύριος > µσν. νοικοκύρης]. 
νόµζµα, το· το να νοµίζει κάποιος, του νόµζµα σ’ δεν ήταν καλό, [νουµίζου]. 
-νός, -νιά, -νό· κατ. επ. που δηλώνουν καταγωγή ή ιδιότητα, π.χ. Τσιαρπισνός, Νιγρι-
τνιά, κουντακνό. 

νότζα, νότσα· τύποι του ρ. νουτίζου. 
νότ(η), η· υγρασία, για χωράφι σηµ. κανονική υγρασία, ώστε να είναι εύκολο το όρ-
γωµα, του χουράφ(ι) έχ(ει) νότ(η), πάνι να ζιουβγαρί(ι)σς, ενώ του χουράφ(ι) είνι 
λάσπ(η)/βαρύ/τούντζ(ι) = είναι ακατάλληλο για όργωµα το χωράφι, [αρχ. νότος]. 
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νότχιους, -χια, -χιου· {-χιους}, υγρός, βρεγµένος, αυτός που έχει νότ(η). 
-νου· κατ. στη θέση της -ου, π.χ. αλνού, αυτνού. 
νουή, η· το αποτέλεσµα του νοώ, ο νους, το µυαλό, δε σ’έδουκι Θιός νουή κι βγήκις 
µι τέτοιουν κιρό όξου; κι τ’ άλουγα έχουν νουή, [αρχ. νοέω]. 

νουµάτζµα, το· ονοµάτισµα, είδος εξορκισµού, [νουµατίζου]. 
νουµατίζου· ρ., νουµάτζα, -τσα, νουµατίσ(η)κα, ονοµατίζω, κάνω έναν ειδικό εξορ-
κισµό για ξεβάσκαµα/ξεµάτιασµα, µι νουµάτσι η φρ(ι΄)κνα, [αρχ. (νοµα > µτγν. 
)νοµατίζω]. 

νουµατοί/-ταίοι, οι· νοµάτοι, άτοµα, τρεις νουµατοί ήµασταν, [αρχ. (νοµα > )νό-
µατα > )νοµάτοι > νοµάτοι]. 
νουµίζου· ρ., νόµζα, νόµσα, νοµίζω,  [αρχ. νοµίζω]. 
νουµίτς, ο· νωµίτης, µέρος του γυναικείου φορέµατος κοντά στον ώµο, [νώµους]. 
νουµπέτ(ι), το· λίγος ύπνος, να πάρου γω ένα νουµπέτ(ι) κι ύστρα κοιµθούς κι συ· 
σκοπός επιτραπέζιου τραγουδιού, είπαµι καµπόσα νουµπέτια µέχρι να ρθουν κι άλ-
νοι· δόση, φορά, είχαµι µπόλ(ι)κου σάµ(ι) κι έβγαζαµι ένα νουµπέτ(ι) σαµόλαδου, 
[τουρ. nöbet(=φύλαξη εκ περιτροπής, νούµερο βάρδιας, βάρδια)]. 

νούνα, νούνους· νονά, νονός, είναι κι αυτή, αυτός που αλλάζει τα γαµήλια στέφανα, 
πληθ. νούνις, νουναίοι, [λατ. nonnus > νονός]. 

νουρά, η· η ουρά, υποκ. νουρούδα, δες  πρµ. 104, 341 και αίν. 10, 14, 15· ο κεντρι-
κός ξύλινος άξονας του κάρου, που µε τα ψαλίδια και τους κιψέδις έδενε το κάρο 
σε ένα σταθερό σύστηµα· η άκρη του στηµονιού που δενόταν πάνω στο αντί, [αρχ. 
οGρά > την οGρά (> τ’ν ουρά) > τ’ νουρά]. 

νουρίς· επίρρ., ενωρίς, [αρχ. �ν HρI > �νωρ�ς > νωρίς]. 
νουρούδα, η· µικρή ουρά, στη Νιγρ. το φ. ήρα, δες νήρα, σταχούδ(ι), σιδηρόχουρτου, 

[νουρά]. 
νουστιµαίνου· ρ., νουστίµινα, νουστίµινα/νουστίµιψα, κάνω κάτι νόστιµο, γίνοµαι 
νόστιµος, αλλ. νουστιµεύου, [αρχ. νόστιµος]. 

νουστιµεύου· ρ., νουστίµιβα, -µιψα/-µσα, -µέφκα, κάνω κάτι νόστιµο, ως παθ. νου-
στιµεύουµι = θέλω να γευθώ κάτι, [αρχ. νόστιµος]. 

νουστιµίζου· ρ., παρ. νουστίµζα, νουστίµιψα, για λοιπά δες νουστιµεύου. 
νουτίζου· ρ., νότζα, νότσα, νουτίσ(η)κα, νοτίζω, υγραίνω, βρέχω µε νερό, µτχ. νου-
τζµένους, -ν(η), -νου, [νότος > αρχ. νοτίζω]. 

ντ’ · αποδίδει την προφορά του άρθρου τ’ (του, την), είνι τ’{ ντ} Γιώργη. 
ντα· απειλή για χτύπηµα στη νηπ. γλώσσα. 
-ντα-· το τουρ. -da-/-de-, που χρησ. ως συνθ. για παραγωγή ρηµάτων από ουσιαστι-
κά, π.χ. σφουλνταρίζου. 

νταβατούρ(ι), το· φασαρία, [τουρ. tavatür(=διάδοση)]. 
νταβραντάου, -ώ· ρ., νταβραντούσα, νταβράντσα, µτχ. νταβραντζµένους, -ν(η), -νου, 
ουσ. το νταβράντζµα, είµαι γεµάτος δύναµη, προσποιούµαι το δυνατό, παίρνω 
θάρρος και δυναµώνω· κι Ανιγνώστ’ς νταβράντισι και καταγής τον βάζει, (Ν.Π.γ΄ 
τρ. 318.0), µη νταβραντάς, θα τ’ς φας,  [τουρ.davranmak(=ετοιµάζοµαι για δράση) 
> αόρ. davrandim]. 

νταβραντίζου· ρ., νταβράντζα/-ντιζα, νταβράντσα/-ντισα, για λοιπά δες νταβραντάου. 
νταγιαντάου, -ώ· δες νταϊαντάου. 
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ντάγκα· λ. που αποδίδει τον ήχο της καµπάνας. 
νταγκλαράς, -ρού ο· ψηλός και γεροδεµένος, **[ τουρ. dagli(=ορεσίβιος)]. 
νταγρές, ο· στη Νιγρ. ο νταϊρές. 
νταηλίκ(ι), το· η συµπεριφορά του νταή, [νταής + -λίκ(ι)]. 
νταής, ο· παληκαράς, αυτός που κάνει το παληκάρι χωρίς να είναι, [τουρ. dayı]. 
νταϊάκ(ι), το· νταγιάκι, µικρός στύλος, µτφ. το χτύπηµα µε ξύλο, έφαγι ένα νταϊάκ(ι) 
κι κατάλαβι, [τουρ. dayak(=ραβδί)]. 

νταϊαντάου, -ώ· ρ., νταϊαντούσα, νταϊάντσα, νταγιαντώ, βαστώ, κουράζοµαι, κάνω 
κουράγιο, σταµατώ, φτος πουδάρ(ι) δεν ξέρ(ει) να ρίξει κι όλου νταϊαντά, (δηµ. 
τραγ. 3), ουσ. το νταϊάντζµα, [τουρ. dayanmak]. 

νταϊλιάνα, η· γυναίκα εύρωστη, γεροδεµένη, το υποκ. η νταλιανούδα, [1 ** τουρ. dal 
(=ώµος), από όπου η σηµ. της γεροδεµένης γυναίκας, 2. λ. βαλκ., κουτσ. daĭl'ean 
(=ωραίος), βουλ. dàljǎn(=όµορφος)]. 

ντάιµα· επίρρ., συχνά, συνεχώς, [τουρ. daima(=πάντοτε)]. 
νταϊρές, ο· µουσικό όργανο, το ντέφι, στη Νιγρ. νταγρές, [τουρ. daire(=κύκλος, 
ντέφι)]. 

ντακλάκ(ι), το· το ανεβοκατέβασµα που κάνει το παµπόρ(ι) από κακό χειρισµό ή 
από δυνατό αέρα, η στιγµιαία ταλάντευση από ζαλάδα ή ίλιγγο, αλλ. τακλάκ(ι), 
δες νταλκάς, [τακλάκ(ι)]. 

νταλάκα, η· 1. η κοιλιά, η σπλήνα, (Νιγρ.), 2. το στήθος, η νταλάκα σ’ φαίνιτι κι θα 
κρυγιώ(ει)ς, [ τουρ. dalak(=σπλήνα)]. 

νταλάκ(ι), το· είδος οδυνηρού σπυριού, που το γιάτρευαν καίγοντάς το µε διάφορα 
βότανα ή τρυπώντας το µε καµένο καρφί, [τουρ. dala-mak(=δαγκώνω, τσούζω) + 
τουρ. κατ. -ki, (Π.Κ.)]. 

νταλακιάρ(η)ς, -ου· σπληνιάρης, ο άρρωστος από τη σπλήνα του, αυτός που είναι 
ασ(υ)µµάζιφτους, που φαίνεται η νταλάκα του, [νταλάκα + -ιάρης]. 

νταλακτσής, ο· αυτός που φαίνεται η νταλάκα του, κακοντυµένος, ασουλούπωτος, 
[νταλάκα + -τσής]. 

ντάλ(ι), το· κλαδί από δέντρο, [τουρ. dal(=κλαδί)]. 
ντάλια· επίρρ., τέλος, τέρµα, χρησ. στο µέτρηµα σε κάποια παιχνίδια και δήλωνε το 
τέλος, π.χ. ένα, δυό, τρία...δέκα, ντάλια, [1. **νταλώνου, 2. τουρ. dalya(=τέλος)]. 

νταλκαδιάζουµι· ρ. -διάζουµαν, -διάσ(η)κα, ζαλίζοµαι, ερωτεύοµαι, [νταλκάς].  
νταλκάς, ο· έρωτας, πόθος, µεράκι, το ντακλάκ(ι) στο παµπόρ(ι), νταλκάδις ήταν 
στη Νιγρ. και το παιχ. σκαµνάκια, [τουρ. dalga(=κύµα, πόθος, ερωτικός καηµός)]. 

ντάλντζµα, το· ορµή, τόλµηµα, [νταλντώ]. 
νταλντώ· ρ., νταλντούσα, ντάλτσα, ορµώ, [1. **αρχ. δωρ. ρίζα ∆ΑΛ- (> αρχ. δηλέο-

µαι = επιφέρω βλάβην), 2. (Π.Κ.) τουρ. daldı, αόρ. του dal- (=βουτώ)]. 
νταλώνου· ρ., ντάλουνα, ντάλουσα, νταλώνω, σταµατώ, ζαλίζοµαι, νυστάζω και µε 
παίρνει ο ύπνος, ντάλουσι Νίκους = νύσταξε ο Νίκος, δες και ντάλια, [µσν. �ντα-
λώνω(=σκοτεινιάζω, ζαλίζοµαι) > νταλώνω]. 

ντάµα, η· πιόνι στο παιχν. της δικαϊξάρας που είχε ιδιαίτερες ελευθερίες στις κινή-
σεις, αλλ. το παιχν. δικαϊξάρα, [λατ. damina > ιταλ. dama]. 

νταµαρίσιους, -σια, -σιου· αυτός που προέρχεται από νταµάρι, [τουρ. damar + κατ. 
-ίσιους]. 
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νταµασένιους, -νια, -νιου· φτιαγµένος από νταµασέ, φουστάν(ι) νταµασένιου, [ντα-
µασές]. 

νταµασές, ο· είδος πολυτελούς και πολύχρωµου υφάσµατος, [ιταλ. damasco, από το 
όνοµα της ∆αµασκού]. 

νταµπαχανιώτκους, -(η), -κου· αργόσυρτος, µονότονος, ταπαχουνιώτκου τραγούδι 
= αργόσυρτο τραγούδι, αµανές, τραγούδι χωρίς πολλά τσακίσµατα της φωνής, 
**[ τουρ. tabak(=πιάτο) + hane(= σπίτι), σε ελεύθερη απόδοση τραγούδι επιτραπέ-
ζιο, τραγούδι της τάβλας]. 

ντάµπιτερ· επίρρ. που ορίζει τη χειρότερη κατάσταση, αυτός είνι ντάµπιτερ = αυτός 
έφθασε στο χειρότερο σηµείο, στην υγεία του, στα οικονοµικά κλπ., **[ τουρ. da 
(=νόσος) + biter (=φθάνω στο τέλος, τέλος)]. 

νταµπλαντίζουµι· ρ., νταµπλαντίζουµαν, -ντίσ(η)κα, µου έρχεται νταµπλάς. 
νταµπλάς, ο· αποπληξία, απότοµη και έντονη ζαλάδα, έµαθι για τ’ θυγατέρα τ’ κι 
τουν ήρτι νταµπλάς, [τουρ. damla]. 

-νταν· δες -ντα-, π.χ. τσικµιντάνους, [τουρ. -den/-dan/-ten/-tan]. 
ντανάκ(ι), το· µοσχάρι, υποκ. το ντανακούδ(ι), [τουρ. dana(=µοσχάρι)]. 
ντανκάς, ο· µοµφή, ρετσινιά, στιγµατισµός, [τουρ. dangalak(=ανισόρροπος)]. 
ντάνκους, ο· χορευταράς, χουρεύει ο ντάνκους µες στο µεσηµέρι, (Ν.Π.γ΄ τρ. 723.0), 

[γερµ. danze > τουρ. dans(= χορός) + -κους]. 
νταντά, το· ο ξυλοδαρµός στη γλώσσα των νηπίων, [ντα]. 
ντάντσιου· {ντάν-τσιου}, λ. γνωστή µόνο στη φρ. ντάντσιου κούντσιου πού θα πας 
µπαµπούδα, µε την οποία κουνούσαν τα µωρά, για να τα κοιµήσουν, [τουρ. dansçı 
(=χορευτής)]. 

-ντάου· κατ. ρ. τουρ. προέλ. π.χ. νταβραντάου, [-ndim, τουρ. κατ. αορ.]. 
νταούλ(ι), το· µεγάλο τύµπανο, το επάνω µέρος στο τζάκι που είχε σχήµα ηµικυλιν-
δρικό, πρησµένο µέρος του σώµατος, του πουδάρι µ’ γίνκι νταούλ(ι), δες και πρµ. 
φρ. 68, [τουρ. davul > µσν. ταβούλιον]. 

νταουλούδ(ι), το· σχολικό τύµπανο, µικρό νταούλ(ι). 
νταουλτζής, ο· ο οργανοπαίχτης που παίζει το νταούλ(ι), [νταούλ(ι) + -τζής]. 
ντάπιτερ· δες ντάµπιτερ. 
νταράκ(ι), το· χειροκίνητο λανάρι για να ξιανοίγουν µόνο το µαλλί· το αποτελούσαν 
δυο πλάκες µε λυγισµένα ατσαλοσύρµατα πάνω τους και µ’ αυτά ξιάνοιγαν το 
µαλλί, [τουρ. tarak(=τσουκράνα, χτένι)]. 

νταρακιάζου· ρ., νταράκιαζα, -σα, λαναρίζω το µαλλί στα νταράκια, ουσ. το νταρά-
κιασµα, [νταράκ(ι)]. 

νταρί, το· αλλ. το νταρό, πληθ. τα νταριά, τα νταρίσµατα, [νταρίζου]. 
νταρίζου· ρ., ντάρζα, ντάρσα, δωρίζω, ειδικότερα σε γάµους ή σε αρραβώνες, 
νταρισµένους, -ν(η), -νου = ο αποδέκτης του νταρό, [αρχ. δωρο*µαι > δωρίζω]. 

νταρίσµατα, τα· πληθ. των λ. νταρί, ντάρσµα. 
νταρλακώθκα· ρ. τύπος του ντιρλικώνου (Νιγρ.), αντί του ντιρλικώθκα, νταρλακώ-
θκα ’π’ του φαΐ = χόρτασα υπερβολικά, ζαλίστηκα από το πολύ φαγητό, [ντιρλικώ-
νου].  

ντάρµανταν· επίρρ., άνω κάτω, [τουρ. darmadağan]. 
Νταρνάκας, ο· πληθ. οι Νταρνάκδις = οι κάτοικοι των χωριών Νέο Σούλι, Χρυσό, 
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Πεντάπολη, Άγιο Πνεύµα και Εµµανουήλ Παπάς, που βρίσκονται ανατολικά από 
τις Σέρρες, κ. ∆αρνακοχωρίτες, [κατά τον Π.Πα. η προέλ. της λ. αποδίδεται στο 
σχήµα, δάρι + νάκα > ∆αρνάκας.  

   Αναλυτικά το σχήµα πρέπει να είναι· 
   α) τουρ. dar (=σύντοµα) > δάρι-δάρι (στο ιδίωµά τους σηµ. τώρα, αµέσως).  
   β) δεικτικό να + κα (δες λατ. qua = ένθα, Λ.Ηπ. λήµ. νάκα) > νάκα (στο ιδίωµά 
τους σηµ. εδώ).  

   γ) δάρι + νάκα > ∆αρνάκας > Νταρνάκας]. 
Νταρνακουχουρίτς, -τσα· ο καταγόµενος από τα Νταρνακουχώρια. 
Νταρνακουχώρια, τα· τα χωριά, όπου κατοικούν οι Νταρνάκδις, [Νταρνάκας]. 
νταρντάνα, η· µεγαλόσωµη γυναίκα, [ιταλ. tartana(=µεγάλο, βαρύ πλοίο)]. 
νταρνταρίζου· ρ., νταρντάρζα, -ρσα, λέω πολλά, φλυαρώ, **[ ηχοπ. λ.]. 
νταρό, το· δώρο της νύφης, την Κυριακή του γάµου λίγο πριν φύγει για την εκκλη-
σία, προς τα παλικάρια  και τα κορίτσια από  το περιβάλλον της, που πριν το δωρί-
σει έκανε µε αυτό στον αέρα το σχήµα του σταυρού, αλλ. το νταρί, ο νταρός· είναι 
και κάθε δώρο από τη νύφη στην οικογένεια του γαµπρού την εβδοµάδα πριν από 
το γάµο, η προίκα· µήπως η νύφ(η) δε σ’ άρεσε, µήπως και ο νταρός της; (Ν.Π.γ΄ 
τρ. 260.1), δες και ντάρσµα, [νταρίζου]. 

ντάρσµα, το· το δώρισµα, το δώρο που δινόταν σε γάµους ή σε αρραβώνες, πληθ. 
τα νταρίσµατα, αλλ. το ντάρτζµα, το νταρό, το νταρί, [νταρίζου]. 

νταχντιρντί· επαναλαµβανόµενος ήχος µε τον οποίο χόρευαν οι µανάδες µωρά στην 
αγκαλιά τους· ντάχτιριντι κι ντάχτιριντι το µικρό µας του πιδί, (Ν.Π.γ΄ τρ. 719.0), 
**[ τουρ. da/dahi + -dir- + idi (ελ. µετ., πάντα θα έχω τέτοιο µωρό) (>ταχταρίζω)]. 

ντβάρ(ι), το· τοίχος, ανέφκαν σ(ι) ένα ντβάρ(ι) κι κάθουνταν, [ντουβάρι]. 
ντε 1· µ. επιβ., καλά ντε, θα έρτου, [τουρ. de]. 
ντε 2· παρακελ. έλα ντε = άιντε έλα, προτρ. για ζώα, ντε! = άιντε! ντε µπρε = ξεκινά-
τε βρε, δες και ντιου, **[ άιντι]. 

ντέγκ(ι), το· τσουβάλι γεµάτο µε σιτάρι, αλεύρι κλπ., ισορροπία στο φόρτωµα του 
ζώου, ταύτιση, ταίριασµα, έχουµι πέντι ντέγκια στιάρ(ι), ήρτι ντέγκ(ι) του φουρτιό, 
φνοι ήρταν ντέγκ(ι), [τουρ. denk(=δέµα, ζυγαριά)]. 

ντεγκτσιδάκι, το· το ντιγκτσάκ(ι), ο πασταλτζής· το ντεγκτσιδάκι όταν ντυθεί και βγει 
να σεργιανίσει, (Ν.Π.γ΄ τρ. 560.0), δες ντιγκτσάκια και λεξ. ντιτσάκια. 

ντέλαλας, ο· ψηλός, µεγαλόσωµος και άκοµψος, **[ τουρ. de(=µεγάλος) + lâla 
(=αρχιευνούχος στα χαρέµια)]. 

ντερµί· χρησ. ως επίρρ., διαγώνια, τετράγωνα, κόψι του πανί ντερµί = δίπλωσε δια-
γώνια το πανί και κόψε το, αλλ. ντιρµί, **[ τουρ. derme(=µάζεµα)]. 

ντέρτ(ι), το· λύπη, βάσανο, µεράκι, [τουρ. dert]. 
ντερτιαλής, ο· αυτός που έχει καηµούς, ντέρτια, ο ντερτιλής, καλώς ανταµωθήκαµε 
εµείς οι ντερτιαλήδες, (Ν.Π.γ΄ τρ. 378.0), αλλ. ντιρτλής, [ντέρτ(ι) + -λής]. 

ντεφ· λ. που δηλώνει, ανάλογα µε τα συµφραζόµενα, αποµάκρυνση, εξαφάνιση, 
κοµµάτια να γίνει, ντεφ καντέµ να γέν(ει)= ας πά(ει) στο καλό ή στον αγύριστο, 
δες και καντέµ, [τουρ. def(=αποµάκρυνση)]. 

ντέφ(ι), το· µουσικό όργανο, [τουρ. def/tef]. 
ντεφ ουλσούν· βρισιά, να πας στο διάβολο,  κοµµάτια  να γίνει,  ας  πάει  στο  καλό, 
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[ντεφ + τουρ. olmak(=γίνοµαι συµβαίνω) + -sun(= τουρ. κατ. για β’ προσ.]. 
-ντι-· δες -ντα-. 
ντιβιρλίγκα, η· περιστροφή, τούµπα, [τουρ. devir(=στροφή)]. 
ντιγκιάζου· ρ., ντέγκιαζα, ντέγκιασα, ντιγκιάσ(η)κα, συσκευάζω σε δέµα το παστα-
λιασµένου καπνό, δες δηµ. τρ. 9, [ντέγκ(ι) + -ιάζου]. 

ντιγκιντάγκας, ο· κίναιδος, (Νιγρ.), δες πρµ. 109, **[τουρ. dingin(=αδρανής) + da 
(=πολύ) + ağa(=κύριος)]. 

ντιγκτσάκια, τα· οι βοηθοί που είχαν οι ντιγτσήδις, ήταν όµως και οι απλοί εργάτες, 
οι πασταλτζήδις, [δες ντιτσάκια]. 

ντιγκτσής, ο· ο τεχνίτης που ντιγκιάζ(ει), υποκ. τα ντιγκτσάκια, δες και µάστουρας. 
ντιζγκιρές, ο· φορείο για µεταφορά υλικών από τους χτίστες, που αποτελούνταν 
από δυο παράλληλα ξύλα µε λαβές για δυο άτοµα και µια ρηχή κάσα προσαρµο-
σµένη πάνω τους, ενώ χωρίς κάσα το χρησ. οι καπνατζήδις, για να µεταφέρουν κο-
φίνια καπνού, [τουρ. teskere(=φορείο)]. 

ντικές, ο· µικρή ταβέρνα, [τουρ. tekke]. 
ντικινέ· επίρρ., κόντρα, φιρί-φιρί, πουλύ ντικινέ µι πααίν(ει) του χαρτί = έχω γκίνια 
στο χαρτί, [τουρ. dikine (= κάθετα, σε πείσµα)]. 

ντικινές, ο· ο ισχυρογνώµων, [ντικινέ]. 
ντίλαλας, ο· µπουνταλάς, βλάκας, δες πρµ. 109, **[τουρ. dil(=γλώσσα) + lâla(δες 
ντέλαλας), µε τη σηµ. του όχι οµιλητικού]. 

ντιλάλ(η)ς, ο· ντελάλης, κήρυκας, τσιλιάρς 2, [τουρ. tellal(=δηµόσιος κήρυκας), 
** ίσως αντιδάνειο από το αρχ. τ+λε + αρχ. λαλF]. 

ντιλής, ο· τρελός, παλαβός, [τουρ. deli(=τρελός)]. 
ντιλικάτους, -τ(η), -του· ντελικάτος, αδύνατος, επιλεκτικός στο φαγητό ή στις δου-
λειές, είνι ντιλικάτους κι δεν τρώ(ει) µο φασούλια· Γιώργης ήταν ντιλικάτους κα-
πνάς, [λατ. delicatus]. 

ντιλιµάν(ι), το· πίστη, ελπίδα, προοπτική, δεν έχ(ει) ντιλιµάν(ι) φτος = µην τον εµπι-
στεύεσαι αυτόν, δεν έχει πίστη, [τουρ. din(=θρησκεία) + iman(=πίστη) > diniman 
(=η πίστη της θρησκείας), (Π.Κ.)]. 

ντίλµι· λ. γνωστή από τη φρ. ντίλµι για φαΐ = ετοίµασα για να φάµε, έκοψα το ψωµί 
σε φέτες για φαγητό, (Νιγρ), δες ταραράµ, [τουρ. dilme(=κόβω σε φέτες)].  

ντιλµπιντέρ(η)ς, ο· ντερµπεντέρης, ανοιχτόκαρδος, λεβέντης, [τουρ. derbeder]. 
ντιµάν(ι), το· το ψηλό, το διόροφο σπίτι, [λατ. dimane(=εκτείνοµαι)]. 
ντιµέκ· σύνδ., τάχα, λοιπόν, ντιµέκ θα πάιναν µα δεν πήγαν, [τουρ. demek(=λέω, ση-
µαίνω, δηλαδή, τότε)]. 

ντιντέικους, -κια/-κου, -κ(ι)κου· πολύ ψηλός, άχαρος, κρεµανταλάς· ήταν όµως και 
ένα τέρας της λαϊκής φαντασίας, που είχε ανθρώπινη µορφή και ήταν ανθρωποφά-
γο όπως η λάµια, [τουρ. de(=µεγάλος) + deyi(=ικανότητα για µεταφορά), σε ελεύ-
θερη απόδοση ο µεγαλόσωµος]. 

ντιντί(η)ζς, -ζου· υστερόβουλος, (Νιγρ.), [didiş-mek(=αλληλοτρώγοµαι)]. 
ντίντσ(ι)κους, -κ(η)/-κια, -κου· εύρωστος, ζωντανός, ζωηρός, σφριγηλός, όχι 
µαρα-µένος, δες ντιντσ(ι)λάδα, [τουρ. dinç(=εύρωστος)]. 

ντιντσ(ι)λάδα, η· ευρωστία, σφρίγος, ζωηράδα, [τουρ. dinç(=εύρωστος) + κατ. 
-άδα]. 
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ντιου· {ντιου}, ντου, λ. για ξεκίνηµα, για επίθεση, ντιου µπρε = κάντε ντου, ξεκινά-
τε ορµητικά βρε, δες και ντε 2. 

ντιούζγκα· επίρρ., ίσια, συνεχώς, χωρίς διακοπή, µη του φουράς ντιούζκα του φου-
στάνι σ’ , αλλ. ντιούζ(ι)γκα, ντιούζ(ι)κα, [ντιούζγκους]. 

ντιούζγκους, -γκ(η), -γκου· ίσιος, µονοκόµµατος, χωρίς σχέδια, ντιούζγκου κιλίµ(ι) 
= το κιλίµι που δεν είχε σχέδια, αλλ. ντιούζ(ι)γκους/-ζ(ι)κους, [τουρ. düz(=ίσιος)]. 

ντιουζένια, τα· εξοπλισµός, εγκαταστάσεις, µέσα παραγωγής, νοικουκύρς µι όλα τα 
ντιουζένια τ’ είνι Γιώργης, [τουρ. düzen]. 

ντιουλµπέρδις, οι· ωραίοι άντρες η χήρα θέλει παίξιµο, θέλει πέντ’-έξ(ι) ντιουλµπέρ-
δις, (Ν.Π.γ΄ τρ. 262.5), [τουρ. dilber (= γοητευτικός, γοητεία, ωραία γυναίκα)]. 

ντιούµντιουκ(ι), το· απότοµος κατήφορος, ντιούµντιουκ(ι) είνι κείνους δρόµους, ** 
[dimdik(=τελείως απότοµα)].  

ντιπ· επίρρ., καθόλου, τίποτα, εντελώς, ντιπ για ντιπ = απολύτως τίποτε, ντιπ απάν = 
εντελώς πάνω, [τουρ. dip(=τελείως)]. 

ντίπ(ι), το· πληθ. τα ντίπια = τα κάτω φύλλα στη ρίζα του καπνού, τα πατόφλα, 
[τουρ. dip(=ρίζα, βάση, πάτος)]. 

ντίρα, η· ίχνος από πάτηµα, πατηµασιά, [1.** τουρ. diri(=πρόσφατος). 2. λατ. derado 
(=ξύνω κάτι), 3. σλ. dirja (=σχίσµα), βουλ. dira]. 

ντιράκι, το· ξύσιµο (µε την ερωτική σηµ.), χάδι, λ. γνωστή µόνο από τα δηµ. τρ., 
ταχιά θέλεις ντιράκι κι ασπρίσαν τα µαλλιά, (Ν.Π.γ΄ τρ. 144.2), [λατ. derado (= ξύ-
νω κάτι)]. 

ντιρέκ(ι), το· ξύλινη κολώνα, µτφ. ο ψηλός  και αδύνατος  άνθρωπος, στα  παιχν. το 
γύρισµα της σβούρας χωρίς κλυδωνισµούς, [τουρ. direk]. 

ντιριά, η· {-ριά}, πατηµασιά, [ντίρα]. 
ντιρικώνουµι· ρ., ντιρικώνουµαν, -κώθκα, µένω ακίνητος, στυλώνω τα πόδια µου, 
από πείσµα ή άλλη αιτία, ουσ. το ντιρέκουµα, [ντιρέκ(ι)]. 

ντιρλίκ(ι), το· το λαίµαργο φαγοπότι, το φά(ι), αλλ. το ντιρλικιό, το ντιρλίκουµα, το 
ντουρλίκ(ι), [τουρ. dirilik(=ζωή)]. 

ντιρλικιό, το· αλλ. το ντιρλίκ(ι), το ντιρλίκουµα. 
ντιρλικώνου· ρ., ντιρλίκουνα, -κουσα, -κώθκα, τρώγω χορταστικά, γεµίζω καλά το 
στοµάχι µου, ουσ. το το ντιρλίκουµα, δες και ντιρλίκ(ι), [ντιρλίκ(ι)]. 

ντιρµάν(ι), το· γιατριά,  απού  κει  βρήκι ντιρµάν(ι) = από εκεί βρήκε γιατριά, [τουρ. 
derman(=δύναµη)]. 

ντιρµί· αλλ. ντερµί. 
ντιρπί, το· όργανο για το ακόνισµα κοπτικών εργαλείων, ρίνη, η λίµα 2, το ρινί, αλλ. 
το παιχν. χαρτς, [τουρ. törpü (=λίµα)]. 

ντιρτλής, ο· ασθενικός, φιλάσθενος, ντερτιλής, αλλ. ντερτιαλής, [ντέρτ(ι) + -λής]. 
ντισλίµ(ι), το· δες τισλίµ(ι). 
ντιτσάκια, τα· κακό άκουσµα της λ. ντιγκτσάκια, οι βοηθοί που είχαν οι ντιγκτσήδις, 
οι πασταλτζήδις· λ. γνωστή από δηµ. τρ., σήµερα τα ντιτσάκια δεν έχουνε δουλειά, 
(Ν.Π.γ΄ τρ. 91.3), ** [ντιγκτσής > ντιγκτσάκια > ντιτσάκια].  

ντιφά· επίρρ., συνέχεια, ασταµάτητα, πάλι, [τουρ. defa(=φορά)]. 
ντόγανους, ο· στην Νιγρ. το ντουγάν(ι). 
ντοζ· λ. που αποδίδει τον ήχο από το χτύπηµα  της πόρτας, κ.  ντουκ, αλλ.  ντόι, δες 
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πιπιλιάς. 
ντόι· αλλ. το ντοζ. 
ντουβάκ(ι), το· ύφασµα που δώριζαν στους νεόνυµφους την ώρα της στέψης και το 
άπλωναν πάνω στους ώµους του ζευγαριού, αλλ. κουµασλίκ(ι), [τουρ. duvak(=το 
κάλυµµα της νύφης)]. 

ντουβάρ(ι), το· τοίχος, επ. ντουβαρίσιους, -σια, -σιου, ντουβαρίσιους ίσκιους είνι πιο 
καλός, δες πρµ. 321, αλλ. το ντβάρ(ι), [τουρ. duvar]. 

Ντουβισνός, -νιά, -νό· ο καταγοµένος από τη Ντουβίστα. 
Ντουβίστα, η · το σηµερινό χωριό Εµµανουήλ Παπάς, [Μ.Τ. Dovista]. 
ντουβιτίνα, η· είδος µάλλινου υφάσµατος µε ρίγες, σαν το κοτλέ, που χρησιµοποι-
ούσαν για παλτά, τουρ. [döven/düven (=το δοκάνι), ίσως επειδή οι ρίγες θύµιζαν 
τις σειρές από τις πέτρες στο δοκάνι]. 

ντουγάν(ι), το· αυτός που δεν τον κόφτ(ει), που δεν καταλαβαίνει, ο βλάκας, [τουρ. 
doğan(=είδος γερακιού), χρήσ. ειρωνικά όπως η λ. ξουράφι για τον βλάκα]. 

ντούγκας, ο· βλάκας, χαζός, **[ τουρ. dun(=κατώτερος, ευτελής) + -κας]. 
ντού(η)σς, ο· προσων. για άνδρες, για γυναίκες η ντούσινα, δες πρµ. φρ. 8, [τουρ. 

düş(=µύθος)]. 
ντουκάν(η), η· κ. δοκάνι, όργανο για το αλώνισµα των σιτηρών. Ήταν µια βαριά 
ξύλινη πλάκα, λίγο ανασηκωµένη στην αρχή της, από κάτω γεµάτη κοφτερές 
ντουκανόπιτρις, για να κόβουν τα καλάµια και τα στάχυα των σιτηρών, που την 
έσερναν άλογα ή βόδια γύρω-γύρω στο αλών(ι), [αρχ. τυκάνη, µε υ > ου]. 

ντουκανίζου· ρ., ντουκάντζα, -ντσα, αλωνίζω µε τη ντουκάν(η). 
ντουκανόπιτρα, η· κοφτερή πέτρα για τη ντουκάν(η), [ντουκάν(η) + πέτρα]. 
ντουκ-ντουκ· λ. για απόδοση του ήχου από το χτύπηµα πάνω σε ξύλο. 
ντουκράν(ι), το· δες δουκράν(ι). 
ντουλαµάς, ο· χαρµάνι, ανακατωσούρα, φασαρία χωρίς καυγά, ήταν και ένας τύπος 
γιλέκου που το φορούσαν πάνω από τη βέστα, [τουρ. dolama]. 

ντουλαντζιάς, ο· το στριφτάρ(ι), (Νιγρ.), [τουρ. dolamak(=συστρέφω) > dolam(=µία 
στροφή) + -τζιάς]. 

ντουλάπ(ι), το· ντουλάπι, φανάρ(ι), µεταλλικός κύλινδρος, όπου έψηναν τους σπό-
ρους του καφέ, δες µύλους και τσιότρα, [τουρ. dolap(=ερµάριο, κάθε τι που γυρί-
ζει)]. 

ντουλαπτσής, ο· µικροκλέφτης, αυτός που ανοίγει τα ντουλάπια φιλικών σπιτιών 
και κλέβει, [ντουλάπ(ι) + -τσής]. 

ντουλµαλίκ(ι), το· δες ντουλµάς 2. 
ντουλµάς, ο· 1. είδος φαγητού, όπως λαχανοντολµάς, ντολµαδάκια κλπ. 2. χώµα µε 
πολύ λεπτή υφή, που ντουλµών(ει) εύκολα, αλλ. το ντουλµαλίκ(ι), ως πληθ. Ντουλ-
µάδις είναι και τοπων. της Τερπνής και της Νιγρίτας, [τουρ. dolmak(=γεµίζω) > 
dolma(=γεµιστός, γέµισµα, πρόσχωση, επιχωµάτωση)]. 

ντουλµώνου· ρ., ντούλµουνα, ντούλµουσα, για καπνοχώραφο που φυτεύθηκε πρό-
σφατα, γεµίζω µε λεπτή λάσπη εξαιτίας απότοµης βροχής, του ντούλµουσι του 
καπνό = η απότοµη και δυνατή βροχή σκέπασε µε χώµα τις φρεσκοφυτεµένες 
ρίζες του καπνού, [τουρ. dolmak(=γεµίζω) + -ώνου]. 

ντουµάν(ι), το· πυκνός καπνός, αέρας δυνατός, µάλωµα, κατσάδιασµα, έφαγι ντου-
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µάν(ι) που κατάλαβι = τον µάλωσα, [τουρ. duman]. 
ντουµανιάζου· ρ., ντουµάνιαζα, -νιασα, γεµίζω καπνό, [ντουµάν(ι) + -ιάζου]. 
ντουµανλαντώ· ρ., -λαντούσα, -νλάτσα, γεµίζω καπνούς, ντουµανιάζω, ντουµανλά-
τσι κουζίνα, [ντουµάν(ι) + τουρ. ladini(=θέτω, τοποθετώ)].  

ντουµάτα, η· η κ. ντοµάτα, είδος ανδρικού χτενίσµατος µε χωρίστρα, τα µαλλιά τ’ 
τα έκανι ντουµάτα, [ιταλ. tomata]. 

ντουµουζλούκ(ι), το· καλή ράτσα για αναπαραγωγή, κράτσαµι του τραΐ για ντουµου-
ζλούκ(ι), [τουρ. damızlık(=επιβήτορας) < (Π.Κ.) damız(=µαγιά)]. 

ντουµού(η)ζς, -ζου, -ζ(ι)κου· χοντρός, [τουρ. domuz(=γουρούνι)]. 
ντούµπα, η· µικρός λόφος, τύµβος, [αρχ. τύµβη/τύµβος > λατ. tumba > τούµπα]. 
ντούµπλα, η· είδος παλιού χρυσού κοσµήµατος, που η αξία του καθοριζόταν από 
την περιεκτικότητά του σε χρυσό, [γαλλ. double(=διπλός)]. 

ντουνιάς, ο· ο κόσµος, το στολίδι, κείνου του πιδί είνι ντουνιάς = ... είναι πολύ καλό 
παιδί, ... είναι κόσµηµα, [τουρ. dünya (=γη, υφήλιος, κόσµος, στολίδι)].   

ντουντού, η· προσφώνηση γυναίκας· πες µας, ντουντού, ποιον αγαπάς, (Ν.Π.γ΄ τρ. 
63.1),  [τουρ. dudu (=γυναίκα, τίτλος γυναίκας)]. 

ντουντουλές, ο· έθιµο της Νιγρίτας· στο καιρό της τουρκοκρατίας και σε περιόδους 
ανοµβρίας, µια στολισµένη τσιγγανοπούλα γυρνούσε στην αγορά φωνάζοντας 
ντουντουλές, ενώ οι Νιγριτινοί την καταβρέχανε δίνοντάς της ως αµοιβή διάφορες 
προσφορές και έχοντας την ελπίδα ότι το γεγονός θα έφερνε βροχή, δες Α.Θ. α΄ 
και γ΄· υβρ. ο περιγέλαστος, ο εξευτελισµένος, στην Τερπνή ήταν το βούτηγµα κά-
ποιου, για αστείο, στο σιντριβάνι της κεντρικής πλατείας **[ τουρ. dudu(=γυναίκα, 
τίτλος γυναίκας, Αρµένισσα) + τουρ. -le(=µε, µαζί µε, µέσω)]. 

ντουράς, ο· καλούµα, ο τυλιγµένος σπάγγος σε σκληρό ξύλο ή καλάµι, για το παµ-
πόρ(ι), στη Νιγρ. κούκλα· όρος του παιχν. τσίκα, αλλά και άλλων παιχν. µε κότσια, 
δες κουκκαλάκ(ι), [τουρ. tura(=ρολός χαρτιού, κουβάρι)]. 

ντουράτους, -τ(η), -του· στητός, ντούρος, [λατ. durus(=σκληρός)]. 
ντουρλίκ(ι), το· αλλ. το ντιρλίκ(ι). 
ντουρντουβάκ(ι), το· λ. µε  ποικίλες  σηµ., όπως  µύωπας,  κοντόφθαλµος,  αφελής, 
αµόρφωτος κλπ., [λ. βουλ., αιχµάλωτος που δούλευε στα στρατόπεδα εργασίας]. 

ντουρντούχ(ι), το· κρυολόγηµα µε δυνατό βήχα, αλλ. το ντουρντούχουµα, **[ πι-
θανώς ο ήχος του βήχα αποδόθηκε µε τη λ. ντουχ, αντί της γνωστής γκουχ, και µε 
αναδίπλωση και ανάπτυξη του ρ σχηµατίστηκε η λ., δες  καρκάδ(ι)]. 

ντουρντουχώνουµι· ρ.,  ντουρντουχώνουµαν, -χώθκα, υποφέρω από ντουρντούχ(ι). 
ντουρουτό, το· το ντούρο, ντουρουτό πανί, (Νιγρ.), [ιταλ. duro > ντούρο + κατ. -τό]. 
ντουσ(η)µπαντνιά, η· η προερχόµενη από ένα φανταστικό τόπο, από µια µπαντίνα, 
από ένα λάκκο των παραµυθιών, ντουσ(η)µπαντνιά αρκούδα = αρκούδα από το 
λάκκο των παραµυθιών, µτφ. χαρακτηρισµός γυναίκας που θέλουν να τη χαρακτη-
ρίσουν µε έντονο τρόπο ως αρκούδα, [τουρ. düş(=µύθος)  + µπαντνιά, δες λεξ.]. 

ντούσινα, η· βρισιά για γυναίκες ανεπρόκοπες, αχαΐρευτες, όχι σοβαρές, αυτές που 
είναι παράδειγµα προς αποφυγή, που γίνονται µύθους, για άνδρες ντού(η)ς, [τουρ. 
düş(=µύθος)]. 

ντουσµάνους, ο· εχθρός, βραδυκίνητος, χαρακτηρισµός  ανθρώπου  που δεν  ικανο- 
ποιεί µε τη συµπεριφορά του, [τουρ. düşman (= εχθρός) <** ίσως από αρχ. δυσµε-
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νής)]. 
ντούτσας, ο· χαζός, αφελής, (προσφ.), [κουτσ. dočiu(=νόθος), σε άλλα ιδιώµατα 
ντότσας, (Π.Κ.)]. 

ντράβαλου, το· φασαρία, βάσανο, [ιταλ. travaglio]. 
ντραγάτς, ο· δραγάτης, αγροφύλακας, πληθ. οι ντραγατοί/ντραγάτδις, δες δηµ. τρ. 7, 
πρµ. φρ. 52, δ.δ. 1 στχ. 12, [1. Jδρα3ος �ργάτης > µσν. δραγάτης, 2. σλ. draga (= 
κοιλάδα), δες Λ.Αν. λήµ. δραγάτης]. 

ντράγκα-ντρούγκα· λ. που αποδίδει τον ήχο που κάνουν µεταλλικά αντικείµενα, 
όταν συγκρούονται µεταξύ τους, δες και τζιάγκαρ-τζιούγκαρ, [ηχοπ. λ.]. 

ντράγκουµα, το· κράµπα, πιάσιµο, περαστική ακινησία από ψύξη ή άλλο λόγο, νευ-
ροκαβαλίκεµα, [ντραγκώνουµι]. 

ντραγκώνουµι· ρ., ντραγκώνουµαν, -γκώθκα, πιάνοµαι, χάνω την ευλυγισία µου, 
ντραγκώθκι σβέρκου µ’ , µτχ. ντραγκουµένους, -ν(η), -νου, [1. **αρχ. δράγµα(= 
χούφτα, όσο πιάνει το χέρι), δεδραγµένος(= αυτός που πιάνει σφιχτά, Όµηρος  Ν. 
393), 2. γαγγλί > επ. γαγγρ>ς > γαγγρώνω, δες Χ.Τ., 6β΄, σ. 425, 426]. 

ντραλίζουµι· ρ.,  ντραλίζουµαν, ντραλίσ(η)κα, ζαλίζοµαι, κυρίως από το κούνηµα 
στην κούνια, κνήθκα µέχρι που ντραλίσκα, [µσν. τραλίζοµαι]. 

ντράλτζµα, το· το ζάλισµα στην κούνια, [ντραλίζουµι]. 
ντραµουτζάνα, η· νταµιτζάνα, [βεν. damegiana]. 
ντρασκιλιά, η· δρασκελιά, διασκελισµός, αλλ. δασκιλιά, [δρασκελώ > δρασκελιά, 
δες ντρασκιλώνουµι]. 

ντρασκιλώνουµι· ρ., ντρασκιλώνουµαν, ντρασκιλώθκα, ανοίγω τα πόδια µου και 
πατώ δυνατά, ντρασκιλώθκι του µπλάρ(ι), [αρχ. σκέλος > µτγν. διασκελίζω > µσν. 
δρασκελεύω > δρασκελώ]. 

ντριµόν(ι), το· δρεµόνι, µεγάλο κόσκινο µε φαρδιές τρύπες, καµωµένο από διάτρη-
το δέρµα ή λαµαρίνα, [αρχ. δέρµα > δερµόνι]. 

ντριµόνιαζµα, το· η ενέργεια του ντριµουνιάζου. 
ντριµουνιάζου· ρ.,  ντριµόνιαζα/-ντζα, -νιασα/-ντσα, περνώ το λιχνισµένο σιτάρι 
από το ντριµόν(ι), για να το χωρίσω από τα κότσαλα, και όταν έχει αέρα κι από τα 
σούσαλα, [ντριµόν(ι)]. 

ντρίτσα, η· στη Νιγρίτα το παιχν. καλάµ(ι), **[ αρχ. ?δωρ > Kδρίστρα > δρίστρα 
(=µάζεµα νερού) > ντρίτσα, λ. που αποδίδει τη λειτουργία του παιχνιδιού· για 
δρίστρα ή δρίστλα δες Π.Πα. σελ. 87·δες και ντριστέλα (∆υτική Μακεδονία)]. 

ντρόκνα, η· σάκος που κρεµούσαν οι µάνες στην πλάτη για το κουβάληµα του βρέ-
φους, **[ αρχ. δρόµος + (κνα(=)πή πίθου), στο Αηδονοχώρι λεγόταν όκνα]. 

ντρουβάνα, η· µεγάλο ντρουβάν(ι). 
ντρουβάν(ι), το· ξύλινο δοχείο στο οποίο χτυπούσαν το γιαούρτι, αφού πρώτα το 
νέρωναν, για να βγάλουν το βούτυρο· το υγρό που έµενε ήταν η µατάν(η), [Λ.Ηπ. 
τρούµπαλος, (αραβ. λ)].  

ντρουβανίζου· ρ., ντρουβάντζα, -ντσα, χτυπώ το γιαούρτι στο ντρουβάν(ι), για να 
βγάλω το βούτυρο, [ντρουβάν(ι)]. 

ντρουβανόξυλου, το· το ξύλο µε το οποίο χτυπούσαν το νερωµένο γιαούρτι µέσα 
στο ντρουβάν(ι), κ. δάρτης, [ντρουβάν(ι) + ξύλου]. 

ντρουβάντζµα, το· η εργασία για την παραγωγή του βούτυρου στο ντρουβάν(ι). 
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ντρουκουλάου· ρ., ντρουκουλούσα, -κούλτσα, ντρουκουλήθκα, κυλώ, κατρακυλώ, 
αλλ. ντρουκουλάου,  **[ κουντρουκλάου > ντρουκουλάου, µε αντιµετάθεση κ, ντρ]. 

ντρουκουλιάκ(ι), το· µικρή ρόδα από κεραµίδα ή άλλο υλικό, ρόδα εξάρτηµα παι-
χνιδιού, κάθε παιχνίδι µε ρόδες, όπως ο αρχ. στρόφαλος, δες αραµπούδ(ι) και π.,  
[ντρουκουλάου]. 

ντρουκουλιάνους, ο· ένα είδος µιλισσουφάγου. 
ντρουκουλνάου· ρ., παρ. ντρουκουλνούσα, για λοιπά δες ντρουκουλάου. 
ντρουµαντήρα, η· ό,τι γυρίζει ακατάπαυστα, σα ντρουµαντήρα γυρίζ(ει), **[ πιθανώς 
από το σχήµα υδρο- + ιµάντας + κ. κατ. -ήρα, µε τη σηµ. ότι γυρίζει ακατάπαυστα 
όπως ο ιµάντας στην υδατόπτωση, στο νερόµυλο]. 

ντύ(ει)ς· αναγνωρίζεται ως τύπος του κ. ρ. τυχαίνω και είναι γνωστός µόνο από τη 
φρ., να µη ντύ(ει)σς = να µην τύχεις κάτι κακό, δες ντύνου, και έντσι, **[ να µην 
τύχεις > να µη ντύχεις (> να µη ντύ(ει)χς, όπως στις κ. ρ. καταλήξεις  -ζεις/ -σεις, 
δες Εισ. § 4.4.2) > να µη ντύ(ει)ς]. 

ντυµασιά, η· ενδυµασία, ντύσιµο, καλή ντυµασιά θέλ(ει) του χ(ει)µώνα, [αρχ. Eνδυ-
µα > ενδυµασία]. 

ντύνου· ρ., έντυνα, έντυσα/έντσα, ντύθκα, ντύνω, µπλέκω σε µπελάδες, φορτώνοµαι 
κάτι, πότι δα του ντύ(ει)σς του πιδούδ(ι); = πότε θα το ντύσεις το παιδί; κείν(η) δεν 
του έντυσι/έντσι κόµα του πιδί· φτην έντσι για τα καλά = αυτή έµπλεξε για καλά· για 
την κ. σηµ. του ντύνω προτιµούσαν το ρ. αλλάζου, [αρχ. �νδύω > µσν. ντύνω]. 

νύφ(η), η· νύφη, η σύζυγος του γιου/αδερφού/συγγενούς άνδρα, αλλ. η µπόζα/µπό-
ζια, υποκ. η νυφούδα, η νυφουπούλα, [αρχ. νύµφη > µσν. νύφη]. 

νυφιάτκου, το· χρησ. ως ουσ., το νυφικό φόρεµα, [νύφ(η)]. 
νυφίτσα, η· 1. το ζώο Ικτίς η κοινή, 2. εκτεταµένη δερµατική πάθηση, που συνοδεύ-
εται από κοκκινίλα και πρήξιµο, [αρχ. νύµφη > µσν. νυφίτσα]. 

νυφούδα, η· µικρή στην ηλικία νύφη, νύφη σύζυγος του µικρού γιου, [νύφ(η)]. 
νυφουδιαλέγου· ρ., νυφουδιάλιγα, -ξα, γαµπρίζω, διαλέγω γυναίκα για σύζυγο,  βλέ-
πω τις κοπέλες ενός χωριού ή µιας γειτονιάς, στη βόλτα ή στο σιργιάν(ι), και δια-
λέγω αυτήν που µ’ αρέσει, ουσ. το νυφουδιάλιγµα, [νύφ(η) + διαλέγου]. 

νυφουπάζαρου, το· ειρων. η βόλτα, το  σιργιάν(ι),  επειδή εκεί γινόταν το  νυφουδιά-
λιγµα, [νύφ(η) + παζάρ(ι)]. 

νυφουπούλα· µικρή νύφη, νυφούδα, [νύφ(η)]. 
νύχ(ι), το· νύχι· στη Νιγρ. αλλ. το παιχν. µατάκ(ι), επειδή η µπίλια-στόχος ήταν στα 
πόδια και ανάµεσα στα νύχια, [(νυξ > αρχ. )νύχιον > µσν. νύχιν]. 

νυχτέρ(ι), το· νυχτέρι, το ξενύχτι που έκαναν τα κορίτσια της γειτονιάς και έπλεκαν 
ή κεντούσαν τα προικιά τους, δες παρακαµνιό, [αρχ. νLξ > νύκτερος > νυκτέριος 
> µτγν. νυκτέριον]. 

νώµους, ο· νώµος, ώµος, µι πουνά(ει) νώµου µ’ , δες πρµ. φρ. 126, [αρχ. Mµος > 
στον ώµο > στο νώµο > νώµος]. 

 


