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όγκουµα, το· βαρυστοµάχιασµα, έχου ένα όγκουµα = φούσκωσα από το φαΐ, [αρχ. 

�γκόω > µτγν. �γκωµα]. 
όδι· άκλ. δεικτική αντων., αυτός ο ίδιος, όδι Νίκους είπι = ο ίδιος ο Νίκος είπε, όδι 
φτος = αυτός ο ίδιος, όδι κείνους = ο ίδιος εκείνος, σε φρ. όπου συνδυάζεται µε 
επίρρ. σηµ. ακριβώς, όδι δω, όδι δώια, όδι έτσ(ι), όδι κει, όδι κεία, όδι έτσ(ι) είνι 
του φαΐ σ’  = το φαγητό σου είναι αναλλοίωτο, αµετάβλητο, ακριβώς όπως ήταν 
στην αρχή, δες και ώδι, [1. 	δε, αρχ. δεικτική αντ.(στα ονόµατα), 2. �δε, αρχ. δει-
κτικό επίρρ. της αντ. 	δε(στα επιρρήµατα)]. 

-όζ(ι)κους· -όζικος, π.χ. γουστόζ(ι)κους, [-όζους + -κους]. 
-όζους· -όζος, π.χ. γουστόζους,  [ιταλ. oso > -όζος]. 
όι! επιφ. θαυµ., όι! πού πήγι του παµπόρ(ι)!  **[ αρχ. �!]. 
όιντε! άιντε, δες και όιντι· όιντε, πιδιά µου, µην παντρεύεστε, (Ν.Π.γ΄ τρ. 546.1). 
όιντι/όιντα! επιφ. έκπληξης, όιντι! άναψι µάνι-µάνι καβγάς, **[ όι! + άιντι]. 
όισουν· µόνο στη φρ. όισουν µόισουν παπαρόισουν, (πρµ. φρ. 111), δες όσουν. 
όκνα, η· η τρύπα στο πλάι του φούρνου µε την οποία ρυθµίζουν την καύση και τη 
θερµοκρασία του, ανοίγοντάς την στην αρχή, για να βοηθήσουν την καύση, ενώ 
την κλείνουν, για να ροδίσει το ψωµί και την ξανανοίγουν προς το τέλος, για να 
ξιπυρίσ(ει) ο φούρνος, [L.Sc. �κνα(�πή πίθου), ** αρχ. �κνος(=ο δισταγµός, το 
απρόθυµο)·  η όκνα εµποδίζει την καύση στο φούρνο όταν είναι κλειστή]. 

οκνές, οι· αλλ. κνα, ουκνά.  
όκους· λ. χωρίς δική της σηµ., που χρησ. µόνο µαζί µε άλλες, δες πρµ. φρ. 108, δες 
παπαρόκους. 

όλαλα· επιφ. δες όλιλε. 
όλ(η) µέρα· όλη τη µέρα, οληµερίς, πήγαµι τα γίδια όλ(η) µέρα. 
όλιλε· επιφ. πόνου, λύπης, όλιλε µάνα µ’ τι µι βρήκι, αλλ. όλελε,**[ πιθανώς σχετίζε-
ται µε το αρχ. �λολύζω > �λολυγή(=κραυγή γυναικών που επικαλούνταν θεότη-
τες), δες αρχ. φρ. �λόλυξαν µ�ν α� γυνα κες, !λλάλαξαν δ� ο� #νδρες]. 

όλνοι, όλις, όλα· όλοι, για όλνοι έχ(ει) Θιός, δες δηµ. τρ. 7, και  πρµ. 238 και 239, 
[αρχ. 	λος]. 

όλσιουν· δες όσουν. 
όµπεσ(ι)· επιτυχία, στα παιχνίδια λεγόταν ως επιβεβαίωση ότι κάποια ερώτηση 
απαντήθηκε σωστά, στουν λότου ήταν το κέρδος, [τουρ. o(nu)/ona(=αυτό) + pes(= 
νικώ, κερδίζω)]. 

όµπυου, το· το πύον, [πύον > αρχ. %µπυον]. 
όνους· επίρρ., µόλις πριν από λίγο, όνους ήρθιτι κι θα φεύγιτι; = µόλις ήρθατε και θα 
φύγετε; αλλ. ένους.  

όντα/όντας· όταν, άµα, [αρχ. 	ταν > όντα, µε αναγραµµατισµό]. 
όντουκουζ· νάτος έρχεται, [τουρ. o(nu)/ona(=αυτός) + doğu(=ανατολή), σε ελ. µετ. 
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φάνηκε]. 
όξινους· λ. που δηλώνει απόρριψη αρνητικής απάντησης, π.χ. όταν το παιδί αρνείται 
να πάει κάπου, λέγοντας όχι, ο πατέρας ανταπαντά, όχ(ι) κι όξινους, θα πας, [αρχ. 
ο'χί > όχι, µε επίδρ. του άξινους]. 

όξου· έξω, δυο πατιράδις κι δυο γιοι βγήκαν όξου κυνηγοί, [αρχ. %ξω]. 
όου! / όου σι! φωνή για το σταµάτηµα του αλόγου. 
οπ’ · όπου, θα σι βρω όπ’ κι αν πας, [αρχ. 	που]. 
οπ! επιφ. για σταµάτηµα, επιφ. που εκφράζει ενθουσιασµό, ευχαρίστηση, ικανοποί-
ηση, όπ! νάτους λαγός. 

όπα!  χορευτικό επιφ., αλλά και επιφ. για σταµάτηµα, όπα! γιασιά Γιώργη, [οπ!]. 
όπαλα! επιφ. χορευτικό, ευθυµίας, χαϊδ. οπαλάκια! [εκτεταµένος τύπος οπ!]. 
όπατα· επιφ. χαράς, ευθυµίας, δες όπαλα! όπα! οπ! 
όπατης· επιφ., αντί όπαλα!/όπα!/οπ! [όπα! + της(αντ.)]. 
οπλιά· πλια, πια, Γιάννη µ’, αν πας στην ξενιτιά οπλιά πίσω µη έρθεις, (Ν.Π.γ΄ τρ. 

419.5), [πλια]. 
όποιους, όποια, όποιου· αντων., όποιος, γεν. όποιανου, -νης, πληθ. όποιανοι, όποιις 

{όπχις} , όποια, δες πρµ. 245-254, λ.γ. 18, [άρθρο ) + αρχ. πο ος > µσν. 	ποιος]. 
όπους· όπως, [αρχ. 	πως]. 
όπουτι· όποτε, [)πόταν > αρχ. )πότε > όποτε]. 
όργανα, τα· δες βιουλιά, [αρχ. �ργανον]. 
όρκους, ο· όρκος, το πύον, [αρχ. %ργω > ε+ργω(=,γκλείω) > -ρκος(=κάθε φραγ-
µός) > 	ρκος(στην αρχή ήταν ισοδύναµος µε το -ρκος), στην Τερπνή το πύον το 
θεωρούσαν εµπόδιο για την κυκλοφορία του αίµατος]. 

Όρλιακλης, ο· ο καταγόµενος από το Όρλιακου. 
Όρλιακου, το· το παλιό όν. του χωριού Στρυµονικό, [Μ.Τ. orljak, Π.Πα. .ρληα-
κός, σελ. 82]. 

όρµηγµα, το· όρµηµα, ορµητική κίνηση, [ουρµάου]. 
όρσι· 1. επιφ. για µούντζωµα, όρσι να µη στα χρουστάου. 2. αόρ. ή πρ. του ουρίζου, 
όρισε, ορίστε, µι όρσι πατέρα µ’ , όρσι τουν να πά(ει), [αρχ. )ρίζω > όρισε]. 

όρτουµα, το· η ενέργεια του ουρτώνου, του φαΐ θέλ(ει) όρτουµα, [ουρτώνου]. 
όρτσα, στα· στην ακµή, στην ανάπτυξη, φτος είνι στα όρτσα τ’ = αυτός είναι πάνω 
στην ανάπτυξή του, [ιταλ. orza]. 

όσνοι, όσις, όσα· όσοι, όσνοι θέλουν ας παν, [αρχ. 	σος]. 
όσουν· 1. όσο, 2. στη φρ. όσουν µόσουν παπαρόσουν, δηλώνει ότι δεν κατανοούνται 
τα λόγια του παπά ή του ψάλτη της εκκλησιάς, αρχίντσι τα όσουν µόσουν, πού να 
καταλάβς τι λέ(ει), µτφ. η φρ. χρησ. για να δηλώσει ότι δε γίνεται κάποια δουλειά 
µε τη δέουσα προσοχή, αλλ. όλσιουν, στη Νιγρ. όισουν, δες παπαρόσουν και πρµ. 
φρ. 110, [1. αρχ. 	σος, **2. από κακό άκουσµα της φρ. Κύριε ελέησον…]. 

ό,τι κατιότ(ι)· ό,τι να ’ναι, ό,τι κι ό,τι, (Νιγρ.), **[ από την κ. φρ. ό,τι και ό,τι, 
ανάλογα µε τη φρ. κάτ(ι) καλά]. 

ότσ(ι)! φωνή για το σταµάτηµα του µουλαριού, που χρησ. από τους βλάχους. 
ου· το αρσ. άρθρο o. 
ου! 1· επιφ. θαυµ., απορίας, λύπης, δυσφορίας, αποδοκιµασίας κλπ., ου! γιαζίκ = τι 
κρίµα, ου! κι συ, πώς τα κατάφιρις; [αρχ. �!]. 
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ου! 2· φωνή για γιουχάισµα, ου! δεν αντρέπισι µασκαρά, δες γιου! [αρχ. 0ού! ή 0ο1!]. 
Ουβραίους, Ουβραί(ι)σσα· Εβραίος, δες δηµ. τρ. 11, [µτγν. ‘Εβρα ος]. 
ουγγώ· ρ., ουγγούσα, ούγγηξα, βογγώ, ουσ. ούγγηµα, [αρχ. γογγύζω>µσν. γογγ5]. 
ουγκώνουµι· ρ., ουγκώνουµαν, ουγκώθκα, φουσκώνω από το πολύ φαγητό, χρησ. 
ειρων. και µε την αντίθετη έννοια, αµ δε χόρτασα! ουγκώθκα = δε χόρτασα, [αρχ. 
�γκο1µαι > ογκώνοµαι]. 

ούγξ(ι)· {ούν-ξ(ι)}, φωνή για σταµάτηµα του γάιδαρου, αλλ. τσιούγξ(ι). 
-ούδας, -ούδα, -ούδ(ι)· υποκ. κατ., π.χ. αϊρούδας, σουπχιρούδα, κουρτσούδ(ι), [µτγν. 

-ούδιον > µσν. -ούδιν > -ούδι, δες Λ.Αν. -ούδης, -ούδι]. 
ούδι· σύνδ., ούτε, δεν είναι κρύγιουµα ούδι και κρυγιουµένη, (Ν.Π.γ΄ τρ. 156.0), 

[αρχ. ο'δέ]. 
-ούδινα· κατ. προσων. γυναικών, από τα οξύτονα σε -ός ον., προσων. ή επών. των 
ανδρών τους, π.χ. Λαγός > Λαγούδινα, Πιπιλιός > Πιπιλιούδινα. 

ουζαντάου· ρ., παρ. ουζαντούσα, για λοιπά δες ουζαντίζου. 
ουζαντίζου· ρ., ουζάντζα, ουζάντσα, ουζαντίσ(η)κα, ξαπλώνω και µε παίρνει ο 
ύπνος, [τουρ. uzanmak(=ξαπλώνω, τεντώνοµαι)]. 

ούια, η· {-ια}, ούγια, [αρχ. 7α(=ούγια) > µτγν. ο8α > µσν. ο8ια]. 
ουινιάκ(ι), το· κόλπο, τέχνασµα στην πάλη, τουν έφιρι στου ουινιάκ(ι) κι τουν έριξι 
µ’ ένα τσιαλίµ(ι), [τουρ. oyun (= παιχνίδι, αθλοπαιδιά, τέχνασµα, ζαβολιά)]. 

ουκά, η· οκά, µονάδα βάρους, 1 οκά = 400 δράµια = 1280 γραµµάρια, πληθ. ουκά-
δις, **[ αρχ. ελλ. µονάδα βάρους ο'γγία/�γγία(λατ. uncia), τουρ. okka]. 

ουκάρκους, -κ(η), -κου· αυτός που ζυγίζει ή χωρά µία οκά, αλλ. ουκαδιάρκους, 
-κ(η), -κου, ουκαλίθκους, -θκ(η)/-θκια, -θκου, [ουκά + -άρκους]. 

ουκά τριακόσια· φρ. που δηλώνει το λειψό, τον  ελαφρόµυαλο, φτος είνι ουκά τρια-
κόσια, [επειδή η οκά είχε 400 δράµια]. 

ουκνά, η· πληθ. ουκνές, οι µπογιές που πήγαιναν στη νύφη πριν από το γάµο, µε τις 
οποίες τα κορίτσια, συγγενείς της νύφης, έβαφαν τα µαλλιά τους, αλλ. κνα, κνες. 

ουκνιάρς, -ρου, -ρκου· οκνηρός, τεµπέλης, αυτός που βαριέται να κινηθεί, [αρχ. 
�κνος > µτγν. �κνία > οκνιά + -ρς]. 

Ουκτουβριάτς, ο· ο µήνας Οκτώβριος. 
ουλάν· βρε, ρε, µωρέ, ουλάν Γιώργη, φτο δε γένιτι, [τουρ. ulan(=µωρέ, βρε)]. 
ούλου· επίρρ., πάντα, ολοένα, συνέχεια, να εχς για ούλου, δες πρµ. 264, 349, 380, 
πρµ. φρ. 9 και 113, [αρχ. 	λος > επίρρ. όλο]. 

-ουλου· δεύτ. συνθ. για την ονοµασία δρόµων, π.χ. κουσίουλου, αλλ. -γιουλου [τουρ. 
yol(=δρόµος)]. 

ουλούκ(ι), το· λούκι, υδρορροή, το άνοιγµα που υπήρχε στους µεσότοιχους από τις 
αυλές για να περνούν τα νερά της βροχής, αλλ. λούκ(ι), [τουρ. oluk]. 

ουλούρµου· µπορεί να γίνει; είναι δυνατό; αλλ. ουλούρµι; [τουρ. ol-mak(=γίνοµαι) 
> olur + mu(ερωτ. µ., όπως και τα mü, mi, mı)]. 

ουλσούν· ας γίνει, να γίνει, µόνο στις φρ. ντεφ ουλσούν και  ξίκ(ι) ουλσούν, [τουρ. 
olsun (=έστω, ας γίνει)]. 

ουµάδ(ι), το· ο ωµός, ο άψητος, µτφ. ο άβγαλτος στη δουλειά, [αρχ. �µός]. 
-ουµι· κατ. ρ. -οµε/-οµαι, π.χ. λύνουµι = λύνοµε, λύνουµι = λύνοµαι. 
ουµιλάου, -ώ· ρ., ουµιλούσα, ουµίλτσα/ουµίληξα, ουµιλήθκα, οµιλώ, δες πρµ. 82  και 
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λ.γ. 22· ουµιλιούµι = έχω αποκαταστήσει τις σχέσεις µε κάποιον και µιλώ µαζί 
του, έχ(ει) ένα µήνα που ουµιλήθκαµι µι τουν αδιρφό µ’ · αλλ. µιλάου, µλάου, µλω, 
στη Νιγρ. κρένου, µπλάου, µέλλ. θα ουµιλήξου/µιλήξου, [αρχ. )µιλ5]. 

ουµίλ(η)µα, το· οµίληµα, µίληµα, οµιλία, [αρχ. )µίληµα]. 
ουµούτ(ι), το· ελπίδα, λύκους µι του ουµούτ(ι) ψουφάει, (πρµ. 188), [τουρ. umut]. 
ούµπα! επιφ., δες έβα! ου! 1, ούµπα κι συ, πώς τα κατάφιρις; **[ ου! + µπα!]. 
ουµπλάου· ρ., για αρ. χρ. δες µλάου, µλω, ουµιλάου, οµιλώ, συ αρά καλύτιρα ου-
µπλάς; (Νιγρ.), [µιλάου]. 

ούµπρε! επιφ. ενθαρ., ούµπρε κόµα λίγου, κι µπίτσαµι, αλλ. ούµπρια! **[ ου! + µπρε]. 
ούµπρια! επιφ. ενθαρ., κραυγή για το διώξιµο ζώων, ούµπρια! λύκους, [ούµπρε!]. 
-ούν(ι)· κατ. ουδ. ουσ., π.χ. γκδούν(ι), σιργκιούν(ι), χασµούν(ι), [κ. κατ. -ων > -ούνι]. 
ουντάς, ο· δωµάτιο, υποκ. το ουντούδ(ι), [τουρ. oda]. 
-ουντας· -οντας, κατ. άκλ. µτχ., π.χ. θέλουντας. 
ουξιά, η· το δασικό δ. οξυά, [αρχ. �ξύα]. 
-ούρα· κατ. θηλ. π.χ. µέλ(ι) > µιλούρα, µπουµπουτώ > µπουµπουτούρα, η κατ. χρησ. 
και ως µεγεθ., π.χ. κόσµος > κουσµούρα. 

ουρατίζουµι· ρ., ουρατίζουµαν,  ουράτσα, παθαίνω  κρίση  επιληψίας, σεληνιάζοµαι, 
χάνω ξαφνικά τα λογικά µου, ουράτσι απού ώρα κακιά του πιδί = έπιασε η κρίση 
της επιληψίας το παιδί, έχασε ξαφνικά τα λογικά του το παιδί, µπιλιά ουράτσα = 
βρήκα ξαφνικά κακό µπελά, **[ αρχ. ;ρα, ο συσχετισµός µε την ώρα φαίνεται από 
το γεγονός ότι η φρ. ουράτσι του πιδί, λέγεται αλλιώς του έπιασι ώρα του πιδί].  

ουργή, η· οργή, αυτός που οργίζεται εύκολα, ο διαρκώς ουργισµένους, [αρχ. �ργή]. 
ουργιά, η· {-ιά}, η οργιά, δες τσιπιριάκους, [αρχ. �ργυιά]. 
ουργίζουµι· ρ., ουργίζουµαν, ουργίσ(η)κα, οργίζοµαι, [αρχ. �ργίζοµαι]. 
ουργισµένους, -ν(η), -νου· οργισµένος, δύστροπος, κακός χαρακτήρας,[ουργίζουµι]. 
ούρδα, η· µυτζήθρα· γινόταν µε το στράγγισµα του γάλατος, που έκουβι στο βράσι-
µο, όχι όµως από τον τζίρου, [τουρ. hurda(=υπόλειµµα), βαλκ. λ., κουτσ. úrdă, 
ρουµ. úrdă, βουλ. (h)urda, σερβ. urda κλπ.]. 

ουρθόκουλους, ο· δερµατική µυκητίαση, που εκδηλωνόταν µε ερεθισµούς στο δέρ-
µα, κυκλικού σχήµατος, που είχαν επιφάνεια µε πολλά µικρά και σκληρά κάπαρα· 
µια από τις θεραπείες του ήταν το σταύρουµα, το πρωί µε βελόνι και το βράδυ µε 
στάχτη, **[ αρχ. �ρθόκωλος(=αυτός που έχει ορθά, σκληρά µέλη)]. 

ούρ(ι), το· γούρι, καλή τύχη, επ. ουρλίθκους, -κ(η), -κου, [τουρ. uğur(=τύχη) > βαλκ. 
τουρ. ūr(=τύχη)]. 

-ούρ(ι)· η κ. κατ. -ούρι, που χρησ. αντί για την κ. κατ. -άρι, π.χ. ουχτούρ(ι), δυούρ(ι), 
[µσν. -ούριν > -ούρι]. 

ουρίζου· ρ., όρζα, όρσα, ουρίσ(η)κα, ορίζω, διατάζω, έχω κάτι δικό µου, δεν τουν 
ουρί(ει)ζς του Γιώργη, δεν ουρί(ει)ζς του χουράφ(ι), καλουσουρίστι = καλώς ορίσα-
τε, πρ. όρσι, ουρίστι, [αρχ. )ρίζω]. 

ουριξάτους, -τ(η), -του· ορεξάτος, αυτός που έχει όρεξη, [αρχ. �ρεξις]. 
ουριξεύουµι· ρ., ουριξεύουµαν, -ξέφκα, ορέγοµαι, επιθυµώ κάτι, έχω όρεξη για κάτι, 

[αρχ. �ρεξις]. 
ουριξιάτκους, -κ(η), -κου· ορεκτικός, αυτός που δηµιουργεί όρεξη, [αρχ. �ρεξις]. 
ουρίστι· τύπος του ρ. ουρίζου, καλουσουρίστι, όπους ουρίστι έτσ(ι) δα γέν(ει), πάλι 
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ουρίστι = πάλι να µας έρθετε· ως δεικτικό σηµ. να, ορίστε, δες πρµ. 265. 
ουρλής, -λού, -λίθλου· τυχερός, γουρλής, αυτός που φέρνει, γούρι, [ούρ(ι) + -λής]. 
ούρλιαγµα, το· ούρλιασµα, [αρχ. �ρύοµαι > µσν. ο'ριάζω > ουρλιάζω]. 
ουρλίθκους, -κ(η), -κου· γουρλίδικος, αυτός που φέρνει ούρ(ι), [ουρλής + -ίθκους]. 
ουρλός, -λιά, -λό· νερουλός, χρησ. κυρίως στο ουδ., ουρλό αβγό = αβγό πιο νερουλό 
από το µελάτο, ουρλό φαΐ, [αρχ. �ρ=ς( = ο τζίρους, το τυρόγαλο) + -λός(όπως στις 
λ. παχου-λός, νερου-λός)]. 

ουρµάν(ι), το· ρουµάνι, πυκνό δάσος, υποκ. ουρµανούδ(ι), [τουρ. orman]. 
ουρµάου· ρ., ουρµούσα, όρµηξα, ορµώ, τουν όρµηξαν τα σκλια, [ αρχ. )ρµ5]. 
ουρµήνιµα, το· η ορµήνια, [αρχ. >ρµηνεύω > µσν. )ρµηνεύω]. 
-ούρς, -ούρου, -ούρκου· δες -άρς, άρ(η)ς, ψιµατούρς (Νιγρ.).  
ουρσουζιά, η· γρουσουζιά, [ουρσού(η)ζς]. 
ουρσού(η)ζς,  -σούζου,  -σούζ(ι)κου· γρουσούζης, αλλ. γρουσού(η)ζς, [ούρ(ι) + -suz 

(=χωρίς)]. 
ουρτά· λ. για τον προσδιορισµό της µεσαίας κατηγορίας στην πάλη στα πανηγύρια, 
δες µπουιούκ ουρτά, κιουτσούκ ουρτά, [τουρ. orta(=το µέσον)]. 

ουρτάνοιχτους, -τ(η), -του· ορθάνοιχτος, [αρχ. �ρθ=ς + αρχ. ?νοίγω]. 
ουρτά τσιβί, το· µεγάλη κεντρική βίδα στο µπροστινό σύστηµα του κάρου, που 
συναρµολογούσε το σταθερό και το κινητό µέρος του συστήµατος και επέτρεπε 
στο δεύτερο να στρέφεται και να αλλάζει την πορεία του κάρου· υπήρχε και µι-
κρότερη βίδα µε όνοµα ουρτά τσιβί µικρό, που έδενε τα ψαλίδια µε τη νουρά του 
κάρου, [ουρτά + τσιβί]. 

ουρτιός, -τιά, -τιό· {-τχιός}, ορθός, σωστός, κανονικός, βαν’ τα τσιουράπια σ’ ’ π’  
τ’ν ουρτιά, **[ αρχ. �ρθ=ς (=σωστός)]. 

ουρτώνου· ρ., όρτουνα, όρτουσα, µέλλ. θα ουρτώσου, ολοκληρώνω την προετοιµα-
σία· για το φαγητό, προσθέτοντας διάφορα υλικά, όπως τσιγαρισµένο κρεµµύδι, 
ντοµάτα και άλλα, να ουρτώσου του φαΐ κι έρχουµι· για το γάλα, το ανακατεύω 
όταν βράζει στη φωτιά, κει που όρτουνι του γάλα γίνκι χατάς· για ζώα, τα φροντίζω 
δίνοντας τροφή και νερό, καθαρίζοντας το στάβλο κλπ., όρτουσι τα πράµατα κι έλα 
να φάµι, **[ αρχ. �ρθόω(= ετοιµάζω σωστά, δες και ουρτιός)]. 

-ους· η κατ. -ος, κατ. πρ., π.χ. πλυθούς, λουστούς, βραχούς, δες -θούς, -τούς, -χούς. 
-ουσα· κατ. αορ., π.χ. έστρουσα, κατ. θηλ. επ. που δηλώνουν προέλευση ή ιδιότητα. 
ουσµάν(η)ς, ο· αυτός που καλοζεί, καλοµαθηµένος, **[ από το όνοµα Osman ενός 
Τούρκου µε αυτές τις ιδιότητες, που ζούσε στην Τερπνή και µετά την ανταλλαγή 
των πληθυσµών]. 

ουστ· επίρρ. προτρ. για γάιδαρο, για διώξιµο άλλων ζώων, ουστ! παλιόσκλου, αλλ. 
ιστ! [τουρ. ost!, **από περικοπή της φρ. ου! στου διάβουλου να πας]. 

ουστριά, η· {-ιά}, το δασικό φυλλοβόλο δ. µελιόγαυρος, οστρύα η κοινή, που ανα-
πτύσσεται στα ανήλια και υγρά µέρη του βουνού, [αρχ. �στρύα]. 

ουτζιάκ(ι), το· τζάκι, το σίδερο στο αλέτρι πάνω στο οποίο βιδωνόταν το γνι και το 
σανίδ(ι), στη Νιγρ. και ο ταχτάς, [τουρ. ocak > όψ. µσν. �τζάκι]. 

ουτιά, η· {-ιά}, η ιτιά, άλλα είδη η σουϊτιά/σουτιά, [+τυς > αρχ. 0τέα > ιτιά]. 
-ουτκός, -ουτκιά{- ιά}, -ουτκό · κατ. που δηλώνει προέλ., π.χ. θιουτκός. 
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ουτουντζής, ο· ο ξυλάς, [τουρ. odun(=ξύλο) +-τζής]. 
ούτσ(ι), το· πληθ. τα ούτσια{- ια}, τα τελευταία φύλλα στην κορυφή της ρίζας του 
καπνού, στη Νιγρ. το µικρό ούτσ(ι) λεγόταν γιουµίδ(ι), δες πρµ. φρ. 144, [τουρ. uç 
(=τέλος)]. 

ούτσ(ι) αλτιά, τα· {-τχιά}, το προτελευταίο χέρ(ι) στο καπνό, το χέρ(ι) κάτω από τα 
ούτσια, [ούτσ(ι)+  τουρ. alt(=κάτω µέρος) + -i(=κτητ. επίθ.)]. 

ουτσιούδια, τα· τα φύλλα του καπνού που µένουν στη ρίζα µετά τα ούτσια. 
ουχιντρούδα, η· η µικρή όχιντρα, αλλ. το ουχιντρούδ(ι). 
ουχού! επιφ. που εκφράζει, αγανάκτηση ή και συµφωνία, ουχού! πάλι φτος µας ήρτι· 
ουχού! θα έρτου µι του κουσί, [ωχού!]. 

ουχτακόσνοι, -σις, -σια· οχτακόσιοι, [αρχ. �κτακόσιοι]. 
ουχτικιάζου· ρ., αόρ. ουχτίκιασα/χτίκιασα, αρρωσταίνω από χτικιό, [χτικιό + -άζου]. 
ουχτικιάρς, -ρου, -ρκου· χτικιάρης, φθισικός, φυµατικός, [ουχτικιάζου]. 
ουχτούρ(ι), το· οκτάρι, [αρχ. �κτώ]. 
ουχτρός, ο· εχθρός, [αρχ. ,χθρός]. 
ουψ(ι)µάδ(ι), το· οψιµάδι, ό,τι γεννιέται ή ωριµάζει όψιµα, [όψ(ι)µους + -άδ(ι)]. 
ουψιµεύου· ρ., ουψίµιβα, -µιψα, αναπτύσσοµαι όψιµα, ουψίµιψι του καπνό = έγινε 
όψιµα ο καπνός, [όψ(ι)µους]. 

όφλα-όφλα· επίρρ., πάνω-πάνω, απαλά-απαλά, χωρίς πάτηµα, όφλα-όφλα του γιό-
µουσαµι του κουφίν(ι), **[ αρχ. �φρα(=µέχρι) + �φρύα(�φρύς=φρύδι), µε ρ > λ, 
για κοφίνι µέχρι τα χείλη]. 

όχιντρα, η· όχεντρα, οχιά, έχιδνα, υποκ. η ουχιντρούδα, το ουχιντρούδ(ι), [αρχ. %χιδ-
να > µσν. %χεντρα]. 

όχ(ι), συ! χρησ. περίπου όπως η κ. φρ. «όχι σαν και σένα», µε διάφορους τονισµούς 
και παραλλαγές νοηµάτων· π.χ. στην ερώτηση, µπουρείς να πας νύχτα στα νικρου-
ταφεία, δίνεται η απάντηση όχ(ι) συ! που θα µπορούσε να είναι: «µπορώ, όχι σαν 
και σένα που δεν µπορείς». 

οχού! επιφ., ουχού! αµάν πια· οχού! δεν µπουρώ άλλου, δες και ωχού! 
οχτούλια· οκτώ, τα εφτά οχτούλια µας, φρ. από το παιχν. τα ένα µας τα δυο µας. 
όψ(ι)µους, -µ(η), -µου· όψιµος, καθυστερηµένος, επίρρ. όψ(ι)µα, [αρχ. �ψιµος]. 
όψουµι· ρ., γνωστό µόνο στους τύπους του β' και γ' προσ., όψισι, όψιτι, ας όψιτι = 
ας έχει το κρίµα στο λαιµό του, [αρχ. �ψοµαι(µέλλ. του )ρ5) < φρ. Gµε ς �ψε-
σθε]. 

 


