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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο  
 
 
  

 ηελ πνιχρξνλε πξνζπάζεηά κνπ λα ζπγθεληξψζσ θαη λα θαηαγξά-

ςσ, κε ζθνπφ λα πεξηζψζσ, ηνλ γισζζηθφ πινχην ηεο γελέηεηξάο κνπ ηά-

ηηζηαο, παξνπζίαζα ζην παξειζφλ δπν εθδφζεηο, ηελ πξψηε κε ηίηιν « ΣΑ  
ΗΑΣΝΑ » ( Σν ηαηηζηηλφ Γισζζηθφ Ηδίσκα ) ηάηηζηα   1995  θαη ηε δεχηεξε 
κε ηίηιν:    « ΗΑΣΗΣΗΝΖ  ΝΣΟΠΗΟΛΑΛΗΑ »  Γισζζάξην – Παξνηκίεο – Ηζηνξί-
εο.  Έθδνζε ηεο Μαλνχζηαο  Γεκφζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ηάηηζηαο, 
ηάηηζηα 2004.  
   

 Με ηε ζπλέρηζε φκσο ηεο έξεπλαο γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ, βξέζεθε έλα πιήζνο λέσλ ιέμεσλ νη νπνίεο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 
κε θαηαγξαθνχλ θάπνπ. 

 

Δθηφο απφ ηελ ηαηηζηηλή Νηνπηνιαιηά ππάξρεη θαη ε ζπλζεκαηηθή ν-

κηιία ησλ νηθνδφκσλ «ησλ καζηφξσλ ηεο πέηξαο » πνπ είλαη γλσζηή κε ην 
φλνκα    « ΚΟΤΓΑΡΗΣΗΚΑ»  πνπ θη απηή έπξεπε λα θάπνπ λα θαηαγξαθεί. 

 
 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο πξνζθέξσ ζήκεξα  ηε λέα κνπ έθδνζε 

κε ηίηιν: « ΓΛΧΑΡΗΟ  ΗΑΣΗΣΗΝΖ  ΝΣΟΠΗΟΛΑΛΗΑ ΚΑΗ ΣΖ 

ΤΝΘΖΜΑΣΗΚΖ ΟΜΗΛΗΑ ΣΧΝ ΚΟΤΓΑΡΑΗΧΝ ». ’ απηή γίλεηαη κηα ζπκπιήξσ-
ζε, κε ηελ πξνζζήθε λέσλ ιέμεσλ, δηφξζσζε νξηζκέλσλ ζθαικάησλ ησλ 
πξνεγνπκέλσλ εθδφζεσλ θαη κηα παξνπζίαζε ηεο ζπλζεκαηηθήο νκηιίαο 
ησλ «καζηφξσλ ηεο πέηξαο» «ΣΑ  ΚΟΤΓΑΡΗΣΗΚΑ» 
  

 Ζ λέα απηή παξνπζίαζε είλαη κηα επαλέθδνζε  ζπιινγήο ιέμεσλ θαη 

θξάζεσλ, φπσο  θσλεηηθά παξνπζηάδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή νκηιία απφ 
ηνπο ηαηηζηηλνχο, ρσξίο ζρφιηα, ρσξίο εηπκνινγία, ρσξίο έξεπλα γηα ηελ 

πξνέιεπζε ησλ ιέμεσλ απηψλ. Απηφ ην άθεζα ηφηε θαη ην αθήλσ θαη πάιη 
ζηνπο εηδηθνχο. Απιά κάδεςα λέα ζηνηρεία απφ ηελ αζηείξεπηε πεγή ηεο η-
αηηζηηλήο Νηνπηνιαιηάο θαη ηα πξνζθέξσ, καδί κε ηα παιηά, ζε κηα  Νέα Έθ-
δνζε.  
 

 ΜΗΥΑΖΛ  Γ. ΥΑΣΗΟΤΛΖ 
                                                                                       ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ  ΓΑΚΑΛΟ 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



ΗΑΣΗΣΗΝΟΗ  ΓΗΑΛΟΓΟΗ 

 
1νο  

- Σ’ο  έληζαλ  η’ο  αιιη 
- α  η’ο  έληζαλ  ηζη; 
- Θα καο καζλ θη καο 

- Αο καο καζλ. 

* * * 
2νο  

- Σ’ο  ερο  η’ο  αζζη ; 
- Σ’ο  έρνπ. 

- Πνπλη’ο; 
- Ηαη’ο. 

* * * 
* Ηζηνξηθφ  θαη  εξκελεία ησλ παξαπάλσ ζηαηηζηηλψλ  δηαιφγσλ : 
  
 Οη παξαπάλσ δηάινγνη είλαη ραξαθηεξηζηηθνί ηεο ηαηηνζηηλήο Νηνπηνιαιηάο. Δίλαη 
γλήζηνη ηαηηζηηλνί, απινί θαζεκεξηλνί, ρσξίο θακηά ηδηαίηεξε ζεκαζία  θαη εηπψζεθαλ απφ 
ηαηηζηηλνχο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:  
 

   
Ο πξψηνο δηάινγνο έγηλε φηαλ, ην 1939, κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Αιβαλίαο απφ ηα 

Ηηαιηθά ζηξαηεχκαηα, ε Διιεληθή Κπβέξλεζε γηα λα αληηκεησπίζεη κηα πηζαλή Ηηαιηθή εη-
ζβνιή,  έθακε κεξηθή επηζηξάηεπζε εθέδξσλ αμησκαηηθψλ θαη νπιηηψλ. ηξαηφπεδν θα-
ηαηάμεσο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Βντνπ  νξίζηεθε ε Κνδάλε. Σφηε νη ηαηηζηηλνί έθεδξνη πνπ 
πξνζθιήζεθαλ  παξνπζηάζηεθαλ ζηελ Κνδάλε. Οη ζπλνδνί ηνπο φηαλ ην βξάδπ  επέ-
ζηξεςαλ ζηε ηάηηζηα έθεξαλ ηα λέα.  
 
- Σνπο έληπζαλ ηνπο άιινπο. ( ηνπο  έληπζαλ  θαληάξνπο  ) 
- αλ ηνπο έληπζαλ ηη έγηλε; (απάληεζε θάπνηνπ αδηάθνξνπ )  
- Θα καο καδέςνπλ θαη εκάο. ( ιέεη ν αλήζπρνο ηεο παξέαο ) 

- Αο καο καδέςνπλ. ( απαληά  ν  αδηάθνξνο ). 

 

   
Ο δεχηεξνο δηάινγνο έγηλε ζε θάπνην θαθελείν ηεο ηάηηζηαο. Ζ παξέα παίδεη ην 

παηγλίδη ξακί (ξνπκ), θάπνηνο παίθηεο πεξηκέλεη λα πάξεη έλα άζζν γηα λα θιείζεη, αιιά 
δελ πξνιαβαίλεη θαη θιείλεη ηελ παξηίδα θάπνηνο άιινο θαη ν πξψηνο απφ πεξηέξγεηα 
ξσηάεη ην δηπιαλφ ηνπ  
 
- Σνπο έρεηο ηνπο άζζνπο; 
- Σνπο έρσ. 
- Πνύ είλαη; 
- Να  ηνη. ( θαη δείρλεη ηνπο άζζνπο πνπ θξαηά ζηα ρέξηα ηνπ). 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ – ΤΜΒΟΛΑ 

 

 

 

(ν) (ε) (ην) = νπζηαζη. ( αξζελ. Θει. ή νπδεη.) 

(επηζ) = επίζεην. 

(επηξ) = επίξξεκα. 

(επηθ) = επηθψλεκα. 

(αλησλ) = αλησλπκία. 

(ζπλδ) = ζχλδεζκνο. 

(κνξ) = κφξην. 

(βι.ι.) = βιέπε ιέμε 

(ξ.) = ξήκα. 

(Δλ.) = ελεζηψηαο. 

(Παξαη) = παξαηαηηθφο. 

(Ανξ) = αφξηζηνο. 

(Μ.Δμαθ) = κέιισλ εμαθνινπζεηηθφο. 

(Μ.η) =   κέιισλ  ζηηγκηαίνο. 

(Τπεξο) = ππεξζπληέιηθνο. 

(Οξ.Δλ.) = νξηζηηθή ελεζηψηα. 

(Οξ.Ανξ) = νξηζηηθή  ανξίζηνπ. 

(Πξ.Δλ.) = πξνζηαθηηθή ελεζηψηα. 

(Πξ.Ανξ) = πξνζηαθηηθή  ανξίζηνπ. 

(Δ.Δλ.) = ελεξγεηηθή θσλή ελεζηψηα. 

(Δ.Παξαη) = ελεξγεηηθή θσλή παξαηαηηθνχ. 

Δ.Ανξ) = ελεξγεηηθή  θσλή  ανξίζηνπ. 

(Π.Δλ.) = παζεηηθή   θσλή  ελεζηψηα. 

(Π.Παξαη) = παζεηηθή θσλή παξαηαηηθνχ. 

(Π.Ανξ) =  παζεηηθή θσλή  ανξίζηνπ. 

(Μηρ) = κεηνρή. 

 ( Κ. )  =  Λέμε ηνπ Κνπδαξίηηθνπ  Γισζζαξίνπ. 
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ΣΟ  ΗΑΣΗΣΗΝΟ  ΓΛΧΗΚΟ  ΗΓΗΧΜΑ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ 

 
          Γηα λα γίλεη κηα δηεπθφιπλζε ζηνλ αλαγλψζηε, γηα κηα ζσζηή πξνθνξά ησλ 
ιέμεσλ θαη θξάζεσλ ηνπ ηαηηζηηλνχ ηδηψκαηνο, ζεσξήζεθε απαξαίηεηε κηα παξνπζίαζε 
δηαθφξσλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ, κε ζρεηηθά παξαδείγκαηα, ηα νπνία δελ απνηεινχλ 
κέξνο κηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, αιιά απιά κηα βνήζεηα ζ’ εθείλνλ πνπ ζα ζειήζεη λα 
κηιήζεη ή λα γξάςεη έλα θείκελν, φζν γίλεηαη απζεληηθφ, « ζηα   η α η η ζ η η λ ά »  ( ζηα  
ηαηζηλά ) , γηαηί πνιιά απφ ηα θείκελα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά θαηξνχο, θάζε άιιν 
παξά    η α η η ζ η η λ ά   ήηαλ. 

  

 1.- Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ  γλψξηζκα ηεο ηαηηζηηλήο δηαιέθηνπ είλαη ε πξνθνξά 

ηνπ «ηζη». ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ιέμεσλ έρνπκε ηελ κεηαηξνπή ηνπ  (η) θαη (λη) καδί κε 

ην ( ε ) θαη ην ( η ) πνπ αθνινπζνχλ, αιιά θαη ρσξίο απηά, ζε ( ηζη ) θαη ζε ( ηδη ). 

Παξαδείγκαηα : ( ηη; - ηζη; ) ( αληί – αληδί ) ( αρηίδα – αρηζίδα )   ( ηηηά – ηηζηά )  ( κα-

ληέκη – καληδέκ ).  

  

 2.- Γεχηεξν   β α ζ η θ φ   ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα είλαη φηη φηαλ κεηά απφ ζχκ-

θσλν αθνινπζεί άηνλν  ( η ) ηφηε απηφ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπγρσλεχεηαη κε ην ζχκ-

θσλν θαη γίλεηαη έλαο θζφγγνο. Καηά ηελ πξνθνξά ηνπ θζφγγνπ απηνχ ππάξρεη ην ( η ), 
γηα λα γίλεη φκσο ζσζηή ε πξνθνξά ζα πξέπεη ν αέξαο πνπ βγαίλεη απφ ην ζηφκα λα 
βγαίλεη απφ ηα πιάγηα ηεο γιψζζαο θαη λα αθνχγεηαη  έλαο θζφγγνο δαζχο, παρχο, ζηα-

γνλνζπξηζηηθφο. Σα ζχκθσλα απηά πνπ πεξηέρνπλ ην ( η ) ζεκεηψλνληαη κε κία παχια        

(    ) απφ θάησ θαη δίπια ην ζχκβνιν (η), φπσο  ( ζη, ηζη, ηδη, λη, δη, ρη, ςη, μη ) θ.ι.π. Πνιιέο 

θνξέο ην ( η ) αλ θαη ζπγρσλεχεηαη κε ην ζχκθσλν παξακέλεη ζηε ιέμε ζαλ ςεθίν θαη φρη 
ζαλ θζφγγνο. 

Παξαδείγκαηα : ( θνπλψ – θ’λσ ) εδψ δελ έρνπκε ( η ) γηα λα ζπγρσλεπζεί κε ην ( θ ) θαη 

ε ιέμε ( θλσ ) ζα δηαβαζηεί θαλνληθά.  ηε ιέμε φκσο ( θηλψ  - θηλσ ) έρνπκε (η ) πνπ  

ζπγρσλεχεηαη κε ην    ( θ ) γη’ απηφ θαη ζα δηαβαζηεί ζαλ κηα ζπιιαβή,  έλα  θζφγγν,          

( θ(η)λσ ) ( θηλσ ). Καη φρη ζαλ δχν ζπιιαβέο ( θη – λψ )  

Σα ίδηα κπνξνχκε λα πνχκε θαη γηα ηηο ιέμεηο : (δνπκί – δκη)  απιά φπσο είλαη  γξακκέλν,   

(θνπηζφο – θηζνο),   (δνπλάξη – δλαξ), (πνπιψ – πισ), (ληνπβάξη – ληβαξ) θ.ι.π.   

  Δλψ γηα ηηο ιέμεηο:    (δεκηά – δ(η)κηα) έρνπκε ( η ) πνπ ζπγρσλεχεηαη κε ην ( δ ), (δεκηά – 

δ(η)κηα – δηκηα ) (κηα ζπιιαβή )         

( αιάλη – αιαλη ), (αινηθή – αιηθή ),  (αζεκέηλνπο – αζηκέηλνπο ), (ζηλί – ζηλη ),  αιιά  

θαη    ( ζηαπέξα, ζηνπκπψ, διεηα ) θ.ι.π. 

  

 3.- Σν άηνλν ( νπ ) θαη ( η ) φηαλ βξίζθνληαη αλάκεζα απφ δχν ζχκθσλα ή ζην 
ηέινο ηεο ιέμεσο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απνβάιινληαη.    

Παξαδείγκαηα:  ( θνπβάο – γθ’βαο ), ( μπζηξί – μ’ηξη ), (ζπλπθάδα – ζπκ’θάδα ), 

(πνπζηάβη – π’ζηαβ ) θ.ι.π. 
  

 4.- ην άηνλν ( ν )  γίλεηαη ( νπ ). 

Παξαδείγκαηα: ( θνπξεχσ – θνπξεχνπ ), (κνχζηνο – κνχζηνπο ), (θνινβφο – θνπ-

ινπβφο ), ( δέληξν – δέληξνπ ). 
  

 5.- Σν άηνλν ( ε ) γίλεηαη ( η ). 

Παξαδείγκαηα:  ( θεξαζηά – θηξαζηά ), (παηδί – πηδί ), (εδψ – ηδψ ), (πεξπαηψ – 

πηξπαηψ ), (κεηξψ – κηηξψ). 
  

 6.- Αξθεηέο θνξέο ηα ζπξηζηηθά ζχκθσλα κπξνζηά απφ ηα  ( θ, π, η, ι, λ )  πξν-

θέξνληαη ζαλ παρχο ζηαγνλνζπξηζηηθφο θζφγγνο, αλ θαη δελ ππάξρεη ( η ) γηα λα ζπγρσ-
λεπηεί. (παξ. 2) 

Παξαδείγκαηα: ( ζηιηαξ ),( ζηθιη ),( πηζηλίθ ),(ζηζηβάιηα ), 

 7.- Μεξηθέο θνξέο κπαίλεη κπξνζηά απφ ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ απφ ζχκθσλν έλα   

( α ) ή ηξέπεηαη ην αξρηθφ ( ν ) ή ην αξρηθφ ( ε ) ζε ( α ). 



- 10 - 

Παξαδείγκαηα:   (θνιιψ – αθνπιλψ),   (δξχηλνο – αδξέηλνπο),      ( φξληζα – αξλίζα 

),        ( εξγάηεο – αξγάηο ). 
  

 8.- ε ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ απφ ( γ )  θαη αθνινπζεί θσλήελ, ηφηε ην αξρηθφ ( γ ) 

δελ πξνθέξεηαη. Πνιιέο θνξέο απηφ ην θαηλφκελν παξαηεξείηαη θαη φηαλ ην ( γ ) βξίζθε-
ηαη κέζα ζηε ιέμε. 

Παξαδείγκαηα:   (γπξλψ – πξλψ),  (γεξάκαηα – ηξάκαηα),   ( γχθηνο – ηνχθηνπο ),    

(αγειάδα – ατιάδα ),   ( καγεηξηφ – καεηξηφ ). 
  

 9.-  Οη πξνζσπηθέο αλησλπκίεο ζηνπο πεξηθξαζηηθνχο ρξφλνπο ησλ ξεκάησλ 
κπαίλνπλ κεηά απφ ην βνεζεηηθφ ξήκα. (αλάκεζα). 

Παξαδείγκαηα:    α) Αληί λα ιέκε: «ηνλ είρα ζθάςεη ηνλ κπαρηζέ» ιέκε: «Δίρα ηνπλ 

ζθαςη ηνπ κπαρηζέ.»  ή  «Γελ είρα ηνπλ ζθαςη  ηνπ  κπαρηζέ»  

 β) Αληί λα ιέκε: «ηνλ είρεο ηδεί φηαλ εξρφηαλ»  ιέκε:   « Δίρηο ηνπλ ηδεί  φηαλ 

έξρνπληαλ » ή  « Γελ είρα ηνπλ ηδεί φηαλ έξρνπληαλ » 

 
 

ΓΗΑΦΟΡΔ   ΗΓΗΟΜΟΡΦΗΔ 

 
 Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ γισζζηθά θαηλφκελα, ηα  νπνία ζεψξεζα βαζηθά θαη γηα 

ηα νπνία έθακα κηα ζρεηηθή αλάιπζε, παξαζέησ κεξηθέο ηδηνκνξθίεο πνπ παξνπζηάδν-
ληαη θαηά ηε ρξήζε  ησλ άξζξσλ, ησλ αλησλπκηψλ, ησλ βνεζεηηθψλ ξεκάησλ, ησλ επηζέ-
ησλ πνπ παξάγνληαη απφ νπζηαζηηθά, ησλ δηαθφξσλ ππνθνξηζηηθψλ, θ.ι.π. 

  ζη  εηηνπληά ( ζηε γεηηνληά), ζηο  εηηνπληέο (ζηηο γεηηνληέο)  λ  νηθνπγέλεηα ( ηελ 

νηθνγέλεηα ), ζλ  νηθνπγέλεηα    (ζηελ νηθνγέλεηα ), ζηο  νηθνπγέλεηηο, (ζηηο νηθνγέλεηεο).-

-- ζηλ  πξνπβαηζίλα ( ζηελ πξνβαηίλα ), κ πξνπβαηζίλα    ( ηελ πξνβαηίλα ), ζηο  

πξνπβαηζίληο ( ζηηο πξνβαηίλεο ). ---  κ πηζηα  ( ηελ ππηηά ),  ζηκ  πηζηα  ( ζηελ ππηηά ), 

ζηο   πηζεο   ( ζηηο ππηηέο ). --- λη  ηφκζα  ( ηε γέκηζα ), --- λη  πήγα     ( ηελ πήγα ).--- 

ηνπλ  έγξαςα (ηνλ έγξαςα ),  λέγξαςα  (ηελ έγξαςα), ηφγξαςα ( ην έγξαςα ). ---λε 

νπκηινχζηλ, λε ίβιηπηλ ( νχηε κηινχζε, νχηε έβιεπε ).---είληνπο ( απηφο είλαη), είληδηλ 

(απηή είλαη ), είληνπ (απηφ είλαη ), είληνπο νππάλ ( απηφο είλαη επάλσ ). --- δε έλνπληδη  ( 

δελ γίλνληαη ), --- δε ζπκνχκη  ( δελ ζπκνχκαη ), δελ αθνχλ  (δελ αθνχλ),  δελ πήγα (δελ 

πήγα), ---  κνχπηο ( κνπ είπεο ), ηνχπηο (ηνπ είπεο), ηνχπα ( ηνπ   είπα ), ηζείπα  (ηεο 

είπα ), ηζείπηλ (ηεο είπε). --- ηάθθα (ηα άθεζα), άθθέηα (άθεζέ ηα), άθθέηζηλ ή άθθέλ,      

(άθεζέ ηελ ),  δελ άθθα ( δελ άθεζα ) --- θηκείο (θαη εκείο).---      αληάξζα (φηαλ ήξζα). -

-- απνππίο (απφ πίζσ). --- ηζη εκ;  (ηη γηε κνπ ), --- ηδε άραξ ( άληε θαεκέλε ). --- ηάκη ( 

λα εδψ είκαη ), ηάηνπο (λα εδψ είλαη απηφο ), ηάηζηλ (λα εδψ είλαη απηή ), ηάηα  (λα εδψ 

είλαη απηά ), --- ηζη ίζη ηζχ; ( ηη είζαη εζχ; ).--- ηδηπ (θαζφινπ ).   --- ζάξνπκ   ( ίζσο, κα-

θάξη ). --- ζίληαο  ( θάζε θνξά ). --- ηαηζηαπηφ  (γηαπηφ ). --- θαθνχλ η’ θαθ ( θαθήλ θα-

θψο ). --- νχδη – εηζη  ε  νχηζη – εηζη  ( έηζη φπσο είλαη ). --- αζήκη – αζκέηλνπο, κάια-

κα – καιακαηζέηλνπο, μχιν – μιέηλνπο. θιίζηνπο, γνπξλίζηνπο, θαλαγθηξίζηνπο --- 

πηδί – πηδφπθνπ, γθηνχκ – γθηνπκφπθνπ, λνπληάο – λνπληφπθνπο, πφξηα – πνπξ-

ηφπθη, γάηα – γαηφπθη,  γνχλα – γνπλφπθη ---  θαθφο – θαθνχηζηθνπο, κθξνο – 

κθξνχηζηθνπο, κθξε – κθξνχηζθη, ηξαλή – ηξαλνχηζθη ---            

ζαιφο – ζαιάδ,   κνπξφο – κνπξάδ,  δνπξιφο – δνπξιάδ –  

ιέξα – ιέξαβνπο, κχμα – κχμαβνπο, ςψξα – ςψξαβνπο...  

 
* * 
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ΣΑ  ΜΔΡΖ  ΣΟΤ  ΛΟΓΟΤ 

 

Ά ξ ζ ξ α :  
νπ παπηζήο, η παπηζή, ηνπλ παπηζή,  

νη παπηζίδηο, απ` η’ο παπηζήδηο, η’ο παπηζήδηο. 

Ζ αινχπα, η’ο αινχπαο, λ αινχπα, 

νη αινχπηο, απ` η’ο αινχπηο, η’ο αινχπηο. 

Σνπ πηδί, η` πηδηνχ, ηνπ πηδί, 

ηα πηδηά, απ` ηα πηδηά, ηα πηδηά. 

 
Ο π ζ η α ζ η η θ ά :  

νπ ηδηνπκπάλνπο  -  νη ηδηνπκπαλαίνη 

νπ λνηθνπθχξ’ο  -  νη λνηθνθπξαίνη  θαη  νη λνηθνθχξδηο 

νπ δάζθαινπο  -  νη δαζθαιαίνη  θαη  νη δαζθάιη 

νπ θαθέο  -  νη θαθέδηο  θαη  ηα θαθέδηα 

νπ ηζηληθέο  -  νη ηζηληθέδηο  θαη  ηα ηζηληθέδηα 

νπ ηζέληδηξ’ο  -  ηα ηζηληδηξέδηα 

ε παληφθια  -  νη παληφθιηο  θαη ηα παληφθιηα 

ε αξλίζα  -  νη αξλίζηο  θαη  ηα αξλίζηα.  Κ.ι.π. 

 

Δ π ί ζ ε η α :    
( πεξηιεπηηθά αξηζκεηηθά ) δηθαξά, δηθαπηληαξά, εηθνπζαξά, ηθαηνπζηαξά . . .  

( ππνθνξηζηηθά επηζέησλ )  -νπηζηθνπο, -νπηζηθη, -νπηζηθνπ. 

 

Α λ η σ λ π κ ί ε ο : 
  α)  Πξνζσπηθέο: 

ηγψ, ηκέλα, ηκείο, ηκάο (καο) 

ηζχ, ηζέλα, ηζείο, ηζάο (ζαο) 

απηφο, απηζή, απηφ – απηζνί, απηζέο, απηά 

αθλνχ, αθλήο, αθλνχο 

  β)  Κηεηηθέο: 

ζθνο  ‘κ, ζθε  ‘κ, ζθν `κ (δηθφο κνπ, δηθή κνπ, δηθφ κνπ) 

ζθφο καο, ζθή καο, ζθφ καο (δηθφο καο,δηθή καο,δηθφ καο) 

ζθνη ‘κ, ζθεο ‘κ, ζθα ‘κ (δηθνί κνπ, δηθέο κνπ, δηθά κνπ) 

ζθνί καο, ζθέο καο, ζθά καο (δηθνί καο,δηθέο καο,δηθά καο) 

ζθνο ζ’, ζθε ζ’, ζθν ζ’ (δηθφο ζνπ, δηθή ζνπ, δηθφ ζνπ) 

ζθφο ζαο, ζθή ζαο, ζθφ ζαο (δηθφο ζαο,δηθή ζαο,δηθφ ζαο) 

ζθνη ζ΄, ζθε ζ΄, ζθα ζ΄, (δηθνί ζνπ, δηθέο ζνπ, δηθά ζνπ) 

ζθνί ζαο, ζθέ ζαο, ζθά ζαο (δηθνί ζαο,δηθέο ζαο,δηθά ζαο) 

ζθνο η’, ζθε η’, ζθν η’, (δηθφο ηνπ, δηθή ηνπ, δηθφ ηνπ) 

ζθνο η’ο, ζθε η’ο, ζθν η’ο (δηθφο ηεο, δηθή ηεο, δηθφ ηεο) 

ζθνη η’, ζθεο η’,  ζθα η’,  (δηθνί ηνπ, δηθέο ηνπ, δηθά ηνπ) 

ζθνη η’ο, ζθεο η’ο , ζθα η’ο, (δηθνί ηνπο,δηθέο ηνπο,δηθά ηνπο) 

  γ)  Γεηθηηθέο: 

ηάηνπο, ηάηζηλ, ηάηνπ  ( λάηνο, λάηελ, λάην ) 

ηηνχηνπο, ηηνχηζη, ηηνχηνπ  (εηνχηνο, εηνχηε, εηνχην) 

απηφο, απηζή, απηφ  (απηφο, απηή, απηφ) 

ηθείλνπο, ηθείλη, ηθείλνπ  (εθείλνο, εθείλε, εθείλν) 

ηζέηζηνπο, ηζέηζηα, ηζέηζηνπ  (ηέηνηνο, ηέηνηα, ηέηνην) 

ηφζνπο, ηνζη, ηφζνπ  (ηφζνο, ηφζε, ηφζν) 

  δ)  Οξηζηηθέο: 

κφλαρνπο, κφλαρη, κφλαρνπ  (κφλνο, κφλε, κφλν) 

ε)  Αφξηζηεο: 

θάγθαέλαο, θάγθακηά, θάγθαέλα (θαζφινπ θαλέλαο) 

θακφζη, θακφζηο, θακφζα ( θάκπνζνη, κεξηθνί ) 
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ηζίπνπηα  θαη  ηζίπνπηζηο ( ηίπνηα ) 

άιινπο, αιιη, άιινπ ( άιινο . . .  )  

  ζη)  Αλαθνξηθέο: 

νηζη ( φ,ηη ),    φζνπο, νζη, φζνπ  ( φζνο . . .  ) 

      δ)  Δξσηεκαηηθεο:  

ηζη;  ( ηη; ),  

πφηαπνπο, πφηαπ, πφηαπνπ  ( ηη ινγήο; ) 

 

Δ π η ξ ξ ε κ α η α : 

 
 ηρηζέο, ηςέο, ηαρηά, πεξζη, πφζηλ, πνπζηλά, θαη, νππάλ, ςηια, ζηκα, καθξά, 

θνπληά, ηξνπχξ, χζηζηξα, πφηζη, κπξνχκηα, γιίνπξα, ςίρα, ζηαπάλ, ηφηζη, αγιίνπ-

ξα, ζηαθάη, ηδηπ, ζηαπέξα  θ.ι.π.  

 

 

Ρ ή κ α η α : 

 

Σα   βνεζεηηθά   ξήκαηα    ε ί κ α η   θαη   έ ρ σ )  
α)   ε ί κ η    (είκαη) 

είκη, είζη, είλη, είκηζηζη, είζηζη, είλη. 

Ήκαλ, ήζαλ, ήηαλ, ήκαζηαλ, ήζαζηαλ, ήηαλ. 

Νάκαλ, λάζαλ, λάηαλ, λάκαζηαλ, λάζαζηαλ, λάηαλ. 

Ηάκη, ηάζη, (ηάηνπο, ηάηζηλ, ηάηνπ),  

ηάκηζηζη, ηάζηζη, (ηάηο, ηάηζηο, ηάηα) 

λάζη, (λάληνπο, λάληδηλ, λάληνπ) 

λάζηζη, (λάληο, λάληδηο, λάληα) 

είληνπο – είληδηλ – είληνπ – εηληο – είληδηο – είληα. 

Όληαο. 

 

Β)  έ ρ ν π    (έρσ) 

έρνπ, ερο, ερη, έρνπκη, έρηηζη, ερλ. 

Δίρα, είρηο, είρηλ, είρακη, είρηηζη, είραλ. 

Νάρνπ, λαρο, λαρη, λάρνπκη, λάρηηζη, λαρλ. 

Νάρα, λάρηο, λάρηλ, λάρακη, λάραηζη, λάραλ. 

Έρνπληαο. 

Σνπλέρνπ, ηνπλέρο, ηνπλέρη, 

ηνπλέρνπκη, ηνπλέρηηζη, ηνπλέρλ. 

Σζέρνπ, ηζερο, ηζερη, ηζέρνπκη, ηζέρηηζη, ηζερλ. 

Σζηο έρνπ, ηζηο ερο, . . .  

ηάρνπ, ηαρο, . . .  

 

 
(ΖΜ.  ηα βνεζεηηθά ξήκαηα παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξνη ηχπνη  πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηε ζπγρψλεπζε ηνπ ( λα ) ηεο ππνηαθηηθήο κε ηνπο αδχλαηνπο ηχπνπο ησλ αλησλπκηψλ        

( κε, ζε, ηνο, ηνλ, ηελ, καο, ηνπο, ηηο, ηα )         
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ΚΛΗΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ 

(κε ηε ηαηηζηηλή Νηνπηνιαιηά) 

 

α)   Σν ξήκα   ξ ί ρ λ ν π  -  ξ ί ρ λ ν π κ η . 
(Οξ.Δλ.)   ξίρλνπ, ξίρληο, ξηρλη, ξίρλνπκη, ξίρληηζη, ξηρλ. 

(Πξ.Δλ.)   ξίρλη, ξίρληηζη. 

(Παξαη.)   έξρλα, έξρληο, έξρληλ,  

        έξρλακη, έξρληηζη, έξρλαλ. 

(Οξ.Ανξ)  έξμα, έξμηο, έξμηλ, έξμακη, έξμηηζη, έξμαλ. 

(Πξ.Ανξ)  ξίμη, ξίμηζη. 

(Μ.Δμαθ)  ζα ξίρλνπ . . . 

(Μ.η.)      ζα ξίμνπ . . .  

(Τπεξο)    είρα ξημη . . .  

(Οξ.Δλ.)   ξίρλνπκη, ξίρληζη, ξίρληηζη,             

        ξίρλνπκέζηζη, ξίρληζηζη, ξίρλνπληδη. 

(Παξαη.)   ξίρλνπκαλ, ξίρλνπζαλ, ξίρλνπληαλ,  

        ξίρλνπκάζηαλ, ξίρλνπζάζηαλ, ξίρλνπληαλ. 

(Οξ.Ανξ)  ξίζθα, ξίζθηο, ξίζθηλ, ξίζθακη, ξίζθηηζη, ξίζθαλ. 

(Πξ.Ανξ)  ξημ, ξίμαο. 

(Μ.Δμαθ)  ζα ξίρλνπκη . . . 

(Μ.η.)      ζα  ξηρηψ . . .  

(Τπεξο)    είρα ξηρηζεί . . .  

(Μεηνρή)   ξηγκέλνπο, ξηγκέλη, ξηγκέλνπ. 

 

Β)   Σν ξήκα   α δ ξ ά ρ λ ν π  -  α δ ξ ά ρ λ ν π κ η 
(Οξ.Δλ.)  αδξάρλνπ, αδξάρληο, αδξάρλη,               

       αδξάρλνπκη, αδξάρληηζη, αδξάρλ. 

(Πξ.Δλ.)   άδξαρλη, άδξαρλέηζη. 

(Παξαη)   άδξαρλα, άδξαρληο, άδξαρληλ,             

       άδξαρλάκη, άδξαρλέηζη, άδξαρλαλ. 

(Οξ.Ανξ) άδξαμα, άδξαμηο, άδξαμηλ, άδξαμάκη, άδξαμέηζη, άδξαμαλ. 

(Πξ.Ανξ) άδξαμη, άδξαμέηζη. 

(Μ.Δμαθ) ζ’ αδξάρλνπ . . . 

(Μ.η.)     ζ’ αδξάμνπ . . .  

(Τπεξο)   είρα αδξάμη . . .  

(Οξ.Δλ.)  αδξάρλνπκη, αδξάρληζη, αδξάρληηζη,  

       αδξάρλνπκέζηζη, αδξάρληζηζη, αδξάρλνπληδη. 

(Παξαη)  αδξάρλνπκαλ, αδξάρλνπζαλ, αδξάρλνπληαλ, 

               αδξάρλνπκάζηαλ, αδξάρλνπζάζηαλ, αδξάρλνπληαλ. 

(Οπ.Ανξ)αδξάζθα, αδξάζθηο, αδξάζθηλ,             

       αδξάζθακη, αδξάζθηηζη, αδξάζθαλ. 

(Πξ.Ανξ) αδξάμ, αδξάμαο. 

(Μ.Δμαθ) ζ’ αδξάρλνπκη . . . 

(Μ.η.)     ζ’ αδξαρηψ . . . 

(Τπεξο)  είρα αδξαρηζεί . . .  

(Μεηνρή) αδξαγκέλνπο, αδξαγκέλη, αδξαγκέλνπ. 

 

Γ)      Σν ξήκα   αγξαπψλνπ – αγξαπψλνπκη. 
(Οξ.Δλ.)   αγξαπψλνπ . . . αγξαπψλνπκη . . 

(Πξ.Δλ.)   αγξάπνπλη, αγξάπνπλέηζη. 

(Παξαη.)   αγξάπνπλα . . . 

(Οξ.Ανξ)  αγξάπνπζα . . . 

(Πξ.Ανξ)  αγξάπνπζη, αγξάπνπζέηζη. 

 (Οξ.Δλ.)   αγξαπψλνπκη . . .  

 (Παξαη.)   αγξαπψλνπκαλ . . . 
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(Οξ.Ανξ)  αγξαπψζθα . . . 

(Πξ.Ανξ)  αγξαπψο, αγξαπψζαο. 

(Μεηνρή)  αγξαπνπκέλνπο, αγξαπνπκέλη, αγξαπνπκέλνπ.  

 

Γ)     Σν ξήκα   β ά θ ν π  -  β ά θ ν π κ η. 
(Οξ.Δλ.)  βάθνπ, βαθο, βαθ, βάθνπκη, βάθηηζη, βαθλ. 

(Πξ.Δλ.)  βάθη, βάθηηζη.    

(Παξαη.)  έβαθα, έβαθηο, έβαθηλ,  

       έβαθάκη, έβαθέηζη, έβαθαλ. 

(Οξ.Ανξ) έβαςα, έβαςηο, έβαςηλ,  

       έβαςάκη, έβαςέηζη, έβαςαλ. 

(Πξ.Ανξ)  βάςη, βάςηζη. 

(Μ.Δμαθ)  ζα βάθνπ . . . 

(Μ.η.)      ζα βάςνπ . . .  

(Τπεξο)   είρα βαςη . . .  

(Οξ.Δλ.)  βάθνπκη, βάθηζη, βάθηηζη,                 

       βάθνπκέζηζη, βάθηζηζη, βάθνπληδη. 

(Παξαη.)  βάθνπκαλ, βάθνπζαλ, βάθνπληαλ,       

       βάθνπκάζηαλ, βάθνπζάζηαλ, βάθνπληαλ. 

(Οξ.Ανξ) βάθθα, βάθθηο, βάθθηλ,                         

       βάθθακη, βάθθηηζη, βάθθαλ. 

(Πξ.Ανξ) βας, βάςαο  θαη  βαθηζίηζη. 

 

Δ)     Σν ξήκα   θ η λ η ψ  -  θ η λ η δ η ν χ κ η. 
(Οξ.Δλ.)  θηληψ, θηληάο, θηληάεη,  

       θηληνχκη, θηληάηζη, θηληνχλ. 

(Παξαη.)  θηληνχζα, θηληνχζηο, θηληνχζηλ,            

       θηληνχζακη, θηληνχζηηζη, θηληνχζαλ. 

(Οξ.Ανξ) θέληζα, θέληζηο, θέληζηλ,                                                

                θέληζακη, θέληζηηζη, θέληζαλ. 

(Πξ.Ανξ)  θέληζη, θέληζηηζη.  

(Οξ.Δλ.)  θηληδηνχκη, θηληδηέζη, θηληδηέηζη,          

       θηληδηνχκηζηζη, θηληδηέζηζη, θηληδηνχληδη. 

(Παξαη.)  θηληδηνχκαλ, θηληδηνχζαλ, θηληδηνχληαλ,   

       θηληδηνχκαζηαλ, θηληδηνχζαζηαλ, θηληδηνχληαλ.       

(Οξ.Ανξ) θηληδήζθα, θηληδήζθηο, θηληδήζθηλ,       

       θηληδήζθακη, θηληδήζθηηζη, θηληδήζθαλ. 

(Πξ.Ανξ) θηληήο, θηληζήηζη. 

(Μ.Δμαθ) ζα θηληδηνχκη . . . 

(Μ.η.)     ζα θηληζηζψ . . . 

(Τπεξο)   είρα θηληζηζεί . . . 

(Μεηνρή)  θηληδηκέλνπο, θηληδηκέλη, θηληδηκέλνπ. 

 

η)     Σν ξήκα   δ σ . 
(Οξ.Δλ.)  δσ, δαο, δάεη, δνχκη, δάηζη, δνπλ. 

(Παξαη.)  δνχζα, δνχζηο, δνχζηλ,  

        δνχζακη, δνχζηηζη, δνχζαλ.  

(Οξ.Ανξ)  έδζα, έδζηο, έδζηλ, έδζακη, έδζηηζη, έδζαλ. 

(Πξ.Ανξ)  δήζη, δήζηζη. 

(Μ.Δμαθ)  ζα δσ . . . 

(Μ.η.)      ζα δήζνπ . . . 

(Τπεξο)    είρα δεζη . . .  
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ΖΜΔΗΧΔΗ  -  ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ 

 

ΖΜΔΗΧΖ  1
ε
 .-   

     Γηα ηηο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην ηαηηζηηλό Γισζζηθό Ηδίσκα αηζζάλνκαη 
ηελ αλάγθε θαη ηελ ππνρξέσζε λα αλαθεξζώ ζε δύν ζεκαληηθέο  κειέηεο  πάλσ  ζην ίδην 
ζέκα, πνπ κε βνήζεζαλ νπζηαζηηθά  ζηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθόξσλ γισζζηθώλ θαηλν-
κέλσλ.  

Αυτές είναι :  

 Α ) « ΣΟ ΗΑΣΗΣΗΝΟ ΗΓΗΩΜΑ « ηνπ θ. Αγαπεηνύ Γ. Σζνπαλάθε, θαζεγεηνύ ηνπ 
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, έθδνζε «ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ» ύγγξακκα Πεξη-
νδηθόλ Δηαηξείαο Μαθεδνληθώλ πνπδώλ.  Σόκνο Γεύηεξνο (1941-1952) ζει. 266 – 298. 
Θεο/λίθε 1953. 
 Β ) « ΦΩΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΗΑΣΗΣΗΝΟΤ ΗΓΗΩΜΑΣΟ « ηεο θ. Μαξηά-
λαο Μαξγαξίηε – Ρόγθα, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Έθδνζε Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαινλίθεο.  Θεζζαινλίθε 1985.-       

ΖΜΔΗΧΖ  2
ε
 .-  

  Γηα ηε ζπιινγή θαη παξνπζίαζε ηνπ ζπλζεκαηηθνύ  γισζζαξίνπ ησλ 
«Κνπδαξαίσλ» ησλ «καζηόξσλ ηεο πέηξαο» βξήθα βνήζεηα από ηξεηο  ζεκαληηθέο εξγα-
ζίεο : 
 Α) «ΣΑ ΚΟΤΓΑΡΗΣΗΚΑ  ΣΖ  ΗΑΣΗΣΑ» Σνπ Παλαγηώηε Γξάβα  ηαηηζηηλνύ  
Φηινιόγνπ  Καζεγεηή.  Δξγαζία πνπ έγηλε  ην 1933 ζην Λανγξαθηθό Φξνληηζηήξην ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη δεκνζηεύηεθε  ζηα «Μαθεδνληθά» ηνκ. 12

νο
  (1938 – 

1948) ζει. 425. 
 Β)  « ΚΟΤΓΑΡΑΗΟΗ  ΜΑΪΣΟΡΔ » ( πκβνιή ζην Κνπδαξίηηθν Γισζζαξη ) ηνπ 
Νηθνιάνπ  Μνπηζνπνύινπ Καζεγεηνύ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλε-
πηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δθδ. Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο.  Αζήλα  1976. 
 Γ) « Ζ ΕΗΟΤΠΑΝΗΩΣΗΚΖ  ΓΛΩΑ  ΚΑΗ  ΣΑ ΚΟΤΓΑΡΗΣΗΚΑ »  Καηαγξαθή ηνπ 
ηνπηθνύ ηδηώκαηνο ηνπ Πεληαιόθνπ – Βντνπ, ηεο γύξσ πεξηνρήο θαη ηεο ζπλζεκαηηθήο 
γιώζζαο ησλ Μαζηόξσλ ηεο Πέηξαο.  Σνπ Αλδξέα  Σαξλαλά,. Έθδνζε ηνπ Πνιηηηζηηθνύ 
πιιόγνπ Πεληαιόθνπ Βντνπ  2004.    

ΖΜΔΗΧΖ   3
ε
 .-  

 Σα  «ΚΟΤΓΑΡΗΣΗΚΑ» είλαη έλα  ζπλζεκαηηθό γισζζάξην πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο «καζηόξνπο ηεο πέηξαο», ηνπο θηίζηεο, γηα λα ζπλελλννύληαη 
κεηαμύ  ηνπο θαη λα κε γίλνληαη αληηιεπηνί από ηνπο εξγνδόηεο ηνπο. Σν ζπλζεκαηηθό απηό 

γισζζάξην  «ΣΑ  ΚΟΤΓΑΡΗΣΗΚΑ»  πήξε ην όλνκα από ηε ιέμε     «Κνχδα » πνπ ζηε 

γιώζζα ηνπο  ζεκαίλεη ε νηθνγέλεηα ηνπ κάζηνξα,  «Κνχδαο» ιέγεηαη ν κάζηνξαο.  ( ηε 

ηάηηζηα κε ηε ιέμε θνχδα αλαθεξόκαζηε θαη ζηα κέιε θπξίσο πνιπκεινύο νηθνγέλεηαο.) 
  Σν γισζζάξην απηό απνηειείηαη από πνιιέο θνηλέο ιέμεηο ηεο θαζεκεξηλήο νκηιί-
αο, αιιά κε δηαθνξεηηθή ζεκαζία,. Καη από κεξηθέο εληππσζηαθέο ερεηηθά ιέμεηο. Σε ζπλ-
ζεκαηηθή απηή νκηιία ηε ζπλαληνύκε ζε πνιιά κέξε ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ όπνπ ππάξ-
ρνπλ νη ζπληερλίεο ησλ καζηόξσλ ηεο πέηξαο. Από ηε ηάηηζηα θαη ηα καζηνξνρώξηα ηνπ 
Βντνπ, κέρξη ηελ Κόληηζα θαη Ησάλληλα ηεο Ζπείξνπ, ηε Λάξηζα θαη ηε Θξάθε, αθόκα θαη 
ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Σν ιεμηιόγηό ηνπο αλαθέξεηαη 
θπξίσο ζηελ εξγαζία, ζηό θαγεηό, ζην ρξήκα, θαη ζηε γπλαίθα.   Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 
γισζζαξίνπ απηνύ, όπσο αλαθέξσ ζηνλ πξόινγν, κε ηε ζπρλή ρξήζε έπαςε λα είλαη 
ζπλζεκαηηθό θαη πνιιέο από ηηο ιέμεηο ηνπ κπήθαλ ζην θνηλό ηδησκαηηθό γισζζάξην.  

ΖΜΔΗΧΖ  4
ε
.- 

 Ζ παξνπζίαζε ηνπ Κνπδαξίηηθνπ γισζζαξίνπ δελ απνηειεί μερσξηζηή νκάδα ιέ-
μεσλ, αιιά ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Κνηλό Γισζζάξην ηεο ηαηηζηηλήο Νηνπηνιαιηάο, κε ηε 

δηάθξηζε όκσο ελόο ζπκβόινπ (Κ) πνπ κπαίλεη ζην ηέινο ηεο θάζε θνπδαξίηηθεο ιέμεο.  

 

* * * 
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Γ Λ Χ   Α Ρ Η Ο 
ΣΖ 

ΗΑΣΗΣΗΝΖ  ΝΣΟΠΗΟΛΑΛΗΑ 

ΚΑΗ 

ΣΟΤ  ΚΟΤΓΑΡΗΣΗΚΟΤ  ΛΔΞΗΟΛΟΓΗΟΤ 

 
 

 

ΠΡΟΟΥΖ  !  
 

 Γηα λα γίλεηαη ζσζηά ε πξνθνξά ησλ  ιέμεσλ, πξέπεη λα πξνζέρνπκε, 
αλ ζηηο ιέμεηο απηέο ππάξρνπλ γξάκκαηα κε ππνγξάκκηζε θαη δίπια έλα κη-
θξφ ( η ) . 
 Οη ιέμεηο απηέο πξέπεη λα πξνθέξνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο Νν 2 
ησλ  παξαηεξήζεσλ πάλσ ζην ηαηηζηηλφ Γισζζηθφ Ηδίσκα, πνπ βξίζθνληαη 
ζηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ.  
 Οη ιέμεηο ηνπ Κνπδαξίηηθνπ Γισζζαξίνπ, πνπ βξίζθνληαη κε απφιπηε 
αιθαβεηηθή ζεηξά καδί κε φιεο ηηο άιιεο ιέμεηο, ζεκεηψλνληαη κε ην ζχκβν-
ιν (Κ.) ζην ηέινο ηεο θάζε ιέμεο. 
 

 

--= Α =-- 
Α; = ηη; 

αα  ή  αρά =  λαη, κάιηζηα. 

αβάλη’ο (ν) = άπηζηνο, πνλεξφο. 

άβαθνπο (επηζ)= άβαθνο. ( ε άβαθ  θαη  

άβαθηζη, ηνπ  άβαθνπ). 

αβάθηζηνπο (επηζ) = αβάπηηζηνο.  ( ε 

αβάθηζηη,  ηνπ αβάθζηνπ ). 

αβγάηδκα (ην) = ην κεγάισκα, ε πξν-
ζζήθε, ην αβγάηηζκα. 

αβγαηζίδνπ (ξ.) = απμάλσ, πιεζαίλσ. 
(αβγάηδα = αβγάηηδα), (αβγάηζα = 

αβγάηηζα), ( αβγαηζίζηθα  =  αβγαηί-

ζηεθα),      ( αβγαηδκέλνπο = αβγαηη-

ζκέλνο). 

αβγνπθνχιηθα (ε) = παζραιηλφ αβγφ 
ζηνιηζκέλν  κε δπκάξη ζε ζρήκα 
ζηαπξνχ θαη θνιιεκέλε  ηζνπθλί-
δα, άβαθν,  ςεκέλν ζην θνχξλν. 
πκβνιίδεη ην ηαπξφ θαη ην Αθάλ-
ζηλν ηεθάλη.  

αβέξηα (επηξ) =  α)αλνηρηά, δξφκνο ρσ-
ξίο εκπφδηα.  

αβέξηα (επηξ) =  β) ζπρλά, ηαθηηθά,  α-
λεκπφδηζηα. .  « αβέξηα, ζηβαίλη  θη  

βγαίλη  φπνπηζη  ζειη » =  ειεύζεξα, 

αλεκπόδηζηα κπαίλεη θαη βγαίλεη όπνηε 

ζέιεη . 

αβιαγάο (ν) =  ρσξάθη πνπ βξίζθεηαη 
θνληά ζε νηθηζκφ. 

 

 

αβνχινπηνπο (επηζ) = μεβνχισηνο  ( ν 

αβνχινπηνπο, ε αβνχινπηζη, ην α-

βνχινπηνπ ) . 

αβξατά (ε) = α) παξηέξη κε λέα θπηά γηα 
κεηαθχηεπζε,  βξαγηά  

αβξατά (ε) =  β) ηα θαπλφθπηα πξηλ θπ 
ηεπηνχλ ζην θαπλνρψξαθν 

αβηδήο (ν) = α) ν θπλεγφο.   

αβηδήο (ν) = β) ν αηίζαζνο. 

αγαλαληδήο (ν) = γαλσηήο. 

άγαλνπ (ην) = ιεπηφ άρπξν, βειφλα 
ζηαρηνχ. 

αγαλψλνπ (ξ.) = α) γαλψλσ, θαιατδσ. 

αγαλψλνπ (ξ) =  β) πξνζπαζψ λα πεί-
ζσ θάπνηνλ κε αθαηάζρεηε θιπα-
ξία       «  κ' αγάλνπζηλ ηνπ θηθάιη ». 

αγάπ (ε) = αγάπε. 

αγαπεηζηθφο (ν) = αγαπεηηθφο, εξα-
ζηήο.   

αγαξηλφο (ν) = Σνχξθνο, αιιφζξεζθνο. 

αγάο (ν) =  α) Σνχξθνο  αμησκαηνχρνο,  

αγάο (ν) =  β) απηφο  πνπ  αγαπά ηελ 
θαινπέξαζε. 

αγγαζηξά (ε) = εγθπκνζχλε. 
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αγγαζηξψλνπ (ξ.) = θαζηζηψ θάπνηαλ 
έγθπν. 

αγγεηά (Κ.) (ηα) = α) νη φξρεηο, ηα αλδξη-
θά γελλεηηθά φξγαλα.. « πνπ’γάιηα 

λα κε ηζαθίεηο η’ αγγεηά ζ’ » (Κ.) = 

ζηγά ζηγά γηα λα κε ζπάζεηο ηα όξγαλά 

ζνπ. (θξάζε εηξσληθή γηα φζνπο 
δνπιεχνπλ ηεκπέιηθα)  

αγγεηά (Κ.) (ηα) = β) ηα εξγαιεία ηεο 
δνπιεηάο θαη ηα καγεηξηθά ζθεχε. « 

άζηη λα λ’ παξαρψζνπκη, η’ αγγεηά 

ζηζ’ γνπκάξα» (Κ.) = ειάηε λα  θύ-

γνπκε, θνξηώζηε ηα πξάγκαηά καο. 

αγγεηφ (ην) =  α)  αγγείν, θνπδηληθφ 
ζθεχνο, πηάην.  

αγγεηφ (ην) =  β)  ιέγεηαη γηα άηνκν αλπ-
πφιεπην. « απηφο δελ είλη θαιφ αγ-

γεηφ » « αγγεηφ άπιπηνπ » « αγγεηφ 

μηαγάλνπηνπ » 

αγγνπλή (ε) = εγγνλή. 

αγθάζ (ην) = αγθάζη. 

αγθαζά (ε) = αγθαζηά, ζάκλνο. 

αγθαξίδνπ (ξ.) =  βγάδσ  θσλή  γατδά-
ξνπ,  θσλάδσ  δπλαηά βξίδνληαο. 
γθαξίδσ.   ( αγθάξδα = γθάξηδα), ( 
αγθάξμα  = γθάξηζα) . 

αγθάξδκα (ην) = γθάξηζκα 

αγθίδα (ε) = κηθξφ, ιεπηφ θαη κπηεξφ 
μπιάθη. 

αγθίδα (Κ.) = θνπέια,  θνξίηζη. « φξκα-

ηζη  αγθίδα » (Κ.) =  σξαία θνπέια. « 

πφζηο αγθίδηο παηάο; » (Κ.) = πόζα 

θνξίηζηα έρεηο; 

άγθνπλαο (ν) = ν αγθψλαο. 

αγθνχζα (ε) = ζηελνρψξηα, δπζθνξία. 

αγθσλή (ε) = γσλία, αγθσλάξη ζπηηηνχ. 

αγιή(γ)νπξα (επηξ) = γξήγνξα, ζχλην-
κα, ακέζσο. 

αγλαληδεχνπ (ξ.) = παξαηεξψ, θνηηάδσ 
απφ καθξηά. 

αγλάληδηθηνπο (επηζ) = πνιχ φκνξθνο, 
εθζακβσηηθφο. 

αγλψξζηνπο (επηζ) = αγλψξηζηνο. ( ε 

αγλψξζηζη, η' αγλψξζηνπ ). 

αγνπηάη’ο (ν) = αγσγηάηεο. 

αγνπηάηζηο (Κ.) = γπλαηθεία πφδηα. « 

θζάεη φξκαηζη αγνπηάηζηο » (Κ.) = 

έρεη σξαία πφδηα. (απηή ε γπλαίθα).  

αγνπξίδα (ε) = άγνπξν ζηαθχιη. 

άγνπξνπο (επηζ) = αλψξηκνο, λεαξφ 
άπεηξν άηνκν. 

αγνπξνπθάεο (ν) = απηφο πνπ ηξψεη 
άγνπξα θξνχηα. 

αγξάδα (ε) = (α) αγξηάδα, δηδάλην ρσ-
ξαθηψλ. 

αγξάδα (ε) = (β) ην αγξίεκα ηεο θσλήο 
θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

αγξάλζξνππνπο(ν)= αγξηάλζξσπνο. ( 
νη αγξαλζξψπ )  

αγξαπψλνπ (ξ.) = πηάλσ δπλαηά, αξ-
πάδσ. « αγξάπνπζέ ηνπλ απ' ηνπ 

πνπδνπλάξ »  =  άξπαμέ ηνλ από  ην 

κπαηδάθη ηνπ παληαινληνύ .  αγξα-

πψζθα) 

άγξαθηνπο (επηζ) = άγξαθνο, απηφο 
πνπ δελ έρεη θαηαγξαθεί ή εγγξα-
θεί θάπνπ. ( ε άγξαθηζη,  ηνπ άγξα-

θηνπ). 

αγξεχνπ (ξ.) = γίλνκαη άγξηνο, αγξηεχσ.  
« άγξηςαλ ηα πξάγκαηα » 

αγξηθψ (ξ.) = θαηαιαβαίλσ, γλσξίδσ,  
μέξσ. « δελ  αγξηθάεη θαληδίπνπηα » 

= δελ μέξεη λα θάλεη απνιύησο ηίπνηα. 

άγξηκα (ην) = αγξίεκα. 

αγξφπαηθα (ηα) = αγξηφπαπηεο πνπ 
παηξλνχλ ζηελ αξρή ηνπ ρεηκψλα 

ζε ζρήκα   Λ 
αγξφπαηθνπ (ην) = α) αγξηφπαπηα.  

αγξφπαηθνπ (Κ.) = β) θνχηζνπξν α-
κπειηνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα θάςη-
κν.      « δηνχξδνπζη θάκπνπζα α-

γξφπαηθα ηα ηο θφγγνπ » (Κ.) =  

ζπάζε κεξηθά θνύηζνπξα γηα ηε θσηηά. 

αγξφζθηινπ (ην) = α) αγξηφζθπιν,  

αγξφζθηινπ (ην) = β) άλζξσπνο άγξηνο, 
ζθιεξφο, 

αγξνπγθνπξά (ε) = α) πηθξαγθνπξηά,  

αγξνπγθνπξά (ε) = β) άμεζην άηνκν, 
αλεπίδεθηνο καζήζεσο. 

αγξνπγθνπξηζηά (ε) = άγξηα αριαδηά. 

άγξνπο (επηζ) = άγξηνο, θνβεξφο. 

αγξνπηδηφκπαλνπο (ν) = άγξηνο βν-
ζθφο, αθνηλψλεην άηνκν. 

αγψη (ην) = λαχινο. 

άδαξηνπο (επηζ) = απηφο πνπ δελ έρεη 
ηηκσξεζεί, δελ έρεη ππνθέξεη ζηε 
δσή « θιεο άδαξηνπο » = θιαηο, δηα-

καξηύξεζαη αδηθαηνιόγεηα, επεηδή δελ 

γλώξηζεο ρεηξόηεξεο θαηαζηάζεηο . 

αδεηάδνπ (ξ,) = αδεηάδσ, θελψλσ. 

αδεηάδνπ (ξ) = επθαηξψ. « δελ αδεηάδνπ 

» =  δελ επθαηξώ . 

αδίκηνπ (ην) = είδνο πθάζκαηνο, 

αδηξθφο (ν) = αδειθφο. 

αδηξθνπκνίξ (ην) = κεξίδην παηξηθήο 
πεξηνπζίαο κνηξαζκέλεο εμ αδηαη-
ξέηνπ κεηαμχ ησλ αδειθψλ. 

αδνπθήζθα (ξ.) (Οξ.Ανξ) = γλψξηζα 
θάπνηνλ θάπνηε,  

αδνπθήζθα (ξ) (Οξ.Ανξ.) = ζπκήζεθα.  

αδνπθηνχκη (ξ.) =  ζπκνχκαη.  (Οξ.Ανξ)  
αδνπθήζθα, (Πξ.Ανξ) αδνπθήζ, 

αδνπθζήηζη, (Μ.η.) ζ' αδνπθηζψ. 

αδξάρλνπ (ξ.) = αξπάδσ, πηάλσ.    

(Πξ.Ανξ) άδξαμη, άδξαμέηζη (Τπεξζ) 

είρα αδξάμη, (Π.Ανξ) αδξάζθα. 
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αδξάρλνπ (ξ.) = θαςαιίδσ, θαίσ εια-
θξά.   « ζπαξάμ  απ' κ  παξζηζηά, ζ' 

αδξάμ  η' αληηξί ζ »  = θνπλήζνπ, πή-

γαηλε πην  

 
καθξηά από ην ηδάθη, ζα θάςεηο ην αληη-

ξί ζνπ, ηα ξνύρα ζνπ. 

αδξάρηζη (ην) = εξγαιείν γηα ην γλέζηκν 
καιιηνχ. 

αδξέτλνπο (επηζ) = δξχηλνο. ( ε αδξέηλη,      

η' αδξέηλνπ) .  

αέιη  (ε) = αγέιε, θνπάδη. « ζ  λ  αέιη   ηδη 

κπάξα ». = ζηε  κπάξα ηεο αγέιεο 

(πεξηνρή Αγ. Αζαλαζίνπ-Υψξα) 

αέλνπηνπ (επηζ) = αγίλσην, άγνπξν, δελ 
σξίκαζε αθφκα. 

αδβηζηαξά (ε) (Κ.) = ην ηπξί θέηα. « ζή-

κηξα δελ θάεθηλ ε αδβηζηαξά » (Κ.) = 

ζήκεξα ην αθεληηθό δελ καο έδσζε ηπ-

ξί. « νπ Νηψηαο κάληςηλ φιη λ` αδβη-

ζηαξά » (Κ.) = ν Παλαγηώηεο έθαγε  

όιν ην ηπξί. 

αδκπφξζηνπο (επηζ) = ακίιεηνο, απηφο 

πνπ δελ  δέρεηαη θνπβέληεο. ( ε αδ-

κπφξζηζη, η' αδκπφξζηνπ.)    « αδ-

κπφξζηνπ  ληξφ» = ακίιεην λεξό. 

αδνχξα (ε) = θαηαθάζη, απνκεηλάξη, φ,ηη 
άρξεζην. 

αδχγνπηνο (επηζ) = απιεζίαζηνο. 

αζέξαο (ν) = α)  φ,ηη εθιεθηφ απφ έλα 
είδνο. 

αζέξαο (ν) = β) πνιχ θνθηεξή ιάκα. 

ατάδη (ην) = αγηάδη, πξσηλφ δηαπεξαζηηθφ 
θξχν. 

ατάξ (ην) =  α) ζχγθξηζε, έιεγρνο.  « ζα  

ηνπ θάκνπ ατάξ»  = ζα ην ζπγθξίλσ . 

ατάξ (ην) =  β) ξχζκηζε σξνινγίνπ, έ-
ιεγρνο.  « ζα ηνπ βάινπ ζη' ατάξ » = 

ζα βάισ (ην σξνιόη) ζηελ ώξα ηνπ . 

ατβαζηιηάηζηθνπο (επηζ) = α) ηνπ Αγ. 
Βαζηιείνπ. 

ατβαζηιηάηζηθνπο (ν) = β) φλνκα ζηα-
ηηζη. ρνξνχ, πεηαρηφο ζθνξπηζηφο 
ρνξφο. (ην έληεθα ;) 

ατέληνπο (επηζ) = αγέλλεηνο. (ε ατέληζη, 

η' ατέληνπ).      « ήζαλ  ατέληνπο ηφ-

ηζη, ηαηζηαπηφ δελ ηνπ ζπκάζη »   ή-

ζνπλ αγέλλεηνο ηόηε , γηαπηό δελ ζπ-

κάζαη ην γεγνλόο.  

ατφκζηνπο (επηζ) = άδεηνο ή κηζνγεκη-
ζκέλνο. 

ατξηάδνπ (ξ.) = αεξίδσ. [(Π.Δλ.) ατξηά-

δνπκη, (Π.Ανξ) ατξηάζθα. 

ατξθφ (ην) = μσηηθφ, λεξάηδα. 

ατζθηνπηνπο (επηζ) = α) απξνζηάηεπηνο. 

ατζθηνπηνπο (επηζ) = β) ν ρσξίο ληξν-
πή, ρσξίο ηξφπνπο. 

αθ (ξ.) (Πξ.Ανξ) = άθνπζε, θάλε εζπρία 
λ' αθνχζεηο. 

ά(θ)α (κφξην) = φρη. 

αθάιηαζηνπο θαη  απξνπζθάιηαζηνπο  
(επηζ) = απξφζθιεηνο. 

αθακπέηζη (επηξ) = πξάγκαηη, χζηεξα 
απφ απηά. 

αθαηάδηρηνπο (επηζ) = ππεξφπηεο, αθα-
ηάδεθηνο. 

αθέξηνπο (επηζ) = νιφθιεξνο, αλέπα-
θνο.  « λα βγεη αθέξηνπο » =  λα κε 

ιηώζεη ην ζώκα ηνπ λεθξνύ.  ( πξφθεη-
ηαη γηα θαηάξα). 

αθινπζψ (ξ.) = αθνινπζψ. [ (Π.Δλ.) α-

θινπζηνχκη ]. 

αθφιια (ε) = α) θχιιν ραξηηνχ. « θηάλεη 

θνξε κ’ θη έια ηψξα γξάθηεθεο ζαλ 

ηελ αθφια » (ζηνίρνο ζηαηηζηηλνχ 
ηξαγνπδηνχ.) 

αθφιια (ε) = β) θφιια, νπζία πνπ θνι-
ιάεη. 

αθνπιλψ (ξ.) = θνιιψ. [ (Ανξ) αθφιηζα ]. 

αθνπινπθνχξηζηνπο (επηζ) = αθνχξεπ-
ηνο. 

αθνχλ’ηνπο (επηζ) = αθνχλεηνο.  

αθνχνπ (ξ.) = αθνχσ.[ (Δ.Ανξ) άμα, 

(Πξ.Π.Ανξ) αθ, άμεηζη, (Π.Δλ.) αθνχ-

νπκη, (Π.Ανξ) αθνχζηθα.]. 

αθνχξ (ην) = ην κέξνο πνπ είλαη εθηεζε-
κέλν ζε παγσκέλν αέξα, κέξνο 
πνπ θάλεη πνιχ θξχν.. 

αθνχξηζηνπο (επηζ) = αθνχξδηζηνο.  

άθξα (ε) = ε άθξε. 

άθζηνπο  (επηζ) =  άγλσζηνο, ρσξίο λα 
έρεη αθνχζεη θάπνηνο θάηη γηαπηφλ.    
« άθζηνπο θη άθαληνπο » = εμαθαλη-

ζκέλνο, νύηε αθνύγεηαη, νύηε θαίλεηαη 

πνπζελά . 

αιαθάπα (επηξ) = φπσο κεηαρεηξηδφκα-
ζηε ηελ θάπα,  « κη πίξηλ αιαθάπα »  

=  ιόγσ ηεο ππεξνρήο ηνπ δελ κε άθε-

ζε λα πσ ηε γλώκε κνπ, κε πεξηθξό-

λεζε). 

αιακπξαηζέηα (επηξ) = αγθαδέ, πηα-
ζκέλνη απφ ην κπξάηζν. 

αιάλη (ην) = ε αιάλα. 

αιαηδηάο (ν) = είδνο ξηγσηνχ βακβαθε-
ξνχ πθάζκαηνο. 

αιαηδκέλνπο (κεηρ) = αιαηηζκέλνο. 

αιαηνπθνχηζη (ην) = θνπηί γηα αιάηη. 

αιαηζηά (ε) = κέξνο φπνπ ξίρλνπκε α-
ιάηη γηα λα θαλ ηα δψα. 

αιαηζίδνπ (ξ.) = αιαηίδσ. 

αιαθηάδνπκη (ξ) = ηξνκάδσ, αλαζηαηψ-
λνκαη. 

αιαθξάγθα (ε) = α) αέησκα ζην επάλσ 
κέξνο ηεο εηζφδνπ ηνπ ζπηηηνχ. 

αιαθξάγθα (επηξ) = β) θνχξεκα αιά 
γαιιηθά. θξάληδα. 
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αιαθξνπθάληαξνπ (ην) = θαληάξη πνπ 
δπγίδεη ειαθξά, ν ραδνχηζηθνο, απ-
ηφο πνπ έρεη παξάμελεο ηδέεο.  

αιαθξφο (επηζ) = α) ειαθξχο, κε κηθξφ 
βάξνο. 

αιαθξφο (επηζ) =  β) ν  δηαλνεηηθά  θα-
ζπζηεξεκέλνο.  « αιαθξά  ηνπξηζή 

» = κηθξή, ειαθξά  γηνξηή. ( κεηαθν-
ξηθά ν ρσξίο ηδηαίηεξε αμία, ν ρα-
δφο, ν αθειήο ). 

αιείβνπ (ξ.) = α) αιείθσ, απιψλσ πά-
λσ καιαθή νπζία. 

αιείθνπ (ξ.) = β) αζβεζηψλσ.[(Μηρ) αιη-

κέλνπο].  

αιεπξνπηέληνπκα (ην) = αιεπξηά, ρπ-
ιφο. «ηνπ μηλν ηνπ δκη » 

αιεχξ  ή  αιέθξ (ην) = αιεχξη. 

αιεζλφο (επηζ) = αιεζηλφο. 

αιηβξά (ε) = ρπιφο, θαγεηφ κε αιεχξη. 

αιηζβηξίζη (ην) = ζπλαιιαγή, δνζνιεςί-
α.   « κη ηνπλ ζθνο θάεη θη πηεο, αιη-

ζβηξίζη κε θακο » = κε ηνλ δηθό ζνπ 

άλζξσπν λα θαο θαη λα πηεηο αιιά λα 

κε θάκεηο θακηά ζπλαιιαγή γηαηί είλαη 

πηζαλόλ λα ςπρξαλζνύλ νη ζρέζεηο 

ζαο. 

αιηθνπξηζηλφο (επηζ) =  πεξαζκέλεο  
επνρήο,  παιηνχ θαηξνχ.  

άιηθα (ηα)  = α) ηα θφθθηλα. 

άιηθα (ηα) =  β) γνπλαξηθά απφ θφθθηλε 
αιεπνχ, πνπ κπαίλνπλ γχξσ απφ 
ην γπλαηθείν παξαδνζηαθφ ζάθν.  

αιηθίδνπ (ξ.) = ηζηγαξίδσ ην θαγεηφ, 
θαβνπξληίδσ. 

άιηθνπ (ην) = ην θφθθηλν ρξψκα. 

άιηθνπο (επηζ) = θφθθηλνο.  ( ε άιηθε, η' 

άιηθνπ ) .  
αιιηψηζηθνπο (επηζ) = δηαθνξεηηθφο, 

άιιν είδνο. 

αινπγνπθάξθ (ην) = θαξθί,  εηδηθφ γηα 
ην θάξθσκα ησλ πεηάισλ ζηα ά-
ινγα. 

άιινπίο (επηξ) = αιιηψηηθα. 

άιινπλ-μάιινπ (επηξ) = γίλνκαη  έμαι-
ινο, ζπκπεξηθέξνκαη κε παξάμελν 
θαη αζπλήζηζην ηξφπν. « ίγθα  άι-

ινπλ–μάιινπ » = έγηλα έμαιινο, ηξε-

ιάζεθα. 

αικπάληο (ν) = ν πεηαισηήο αιφγσλ. 

αιλάξ (ην) = ιίκα, εξγαιείν πνπ ιηκά-
ξνπκε μχιν ή κέηαιιν. 

αινχπα (ε) = α) αιεπνχ. ( νη αινχπηο ) 

αινχπα (ε) = β) πνλεξφο άλζξσπνο. 

αιηδέο (ν) = είδνο αιφγνπ. 

αιηζίδα (ε) = αιπζίδα.  ( νη  αιηζίδηο ). 

άιηζνπο (ν) = α) ρνλδξή αιπζίδα.   ( νη  

αιηζη  ). 
άιηζνπο (ν) = β) αιπζίδα απφ θνπζθά-

ιεο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ πνηεξηνχ 

πνπ δείρλεη ηελ πνηφηεηα ηεο ξα-
θήο. « είλη θαιή ε ξαθή, θξαηάεη άι-

ηζνπλ » 

αιπρηζηθφ (ην) = εθείλνο πνπ έρεη ζπλή-
ζεηα λα θαηεγνξεί, εθείλνο πνπ 
γαπγίδεη. 

αιπρηψ (ξ.) = α) γαπγίδσ,  

αιπρηψ (ξ.) = β) θσλάδσ δπλαηά,  

αιπρηψ (ξ.) = γ) θαθνινγψ θάπνηνλ.  

αιθάδ (ην) = φξγαλν νηθνδφκσλ, ην 
αιθάδη. 

αιηθή (ε) = αινηθή. 

αιηρίλα (ε) = ιεηρήλα, πάζεζε ηνπ δέξ-
καηνο. 

αιψλη (ην) = αιψλη, ην κέξνο πνπ αισλί-
δνπλ. 

αιψλη (ην) = ε άισο, ην αιψλη ηνπ θεγ-
γαξηνχ. 

ακάδνπρηνπο (επηζ) = ακάδεπηνο, 
ζθνξπηζκέλνο. 

ακάθα (ε) = ε ηξάθα, ην λα απνιαχζεηο 
θάηη εηο βάξνο άιινπ, ν παξαζηηη-

ζκφο. 

ακαθαηδήο (επηζ) = ηξαθαδφξνο, παίξλεη 
πξάγκαηα ρσξίο λα πιεξψλεη. 

ακαλέηζη (ην) = ελέρπξν, ακαλάηη. « α-

πφκθηλ ακαλέηζη » = πήγε θάπνηνο 

θάπνπ θαη έκεηλε ρσξίο επηζηξνθή. 

ακαπφηαπνπο (επηζ) (Κ.) =  θαιφο, πν-
ιχ θαιφο. 

ακνπθατθηζηά (ε) = ακέιεηα, αδηαθνξία, 
αλαβνιή ζηελ αλαβνιή. 

ακπάινπκα (Κ.) = ε πιεξσκή ηνπ εκε-
ξνκηζζίνπ. 

ακπαιψζθα (Κ.) = πιεξψζεθα ηα εκε-
ξνκίζζηα, πήξα ρξήκαηα. 

ακπαιψλνπ (ξ.) = κπαιψλσ. 

ακπαιψλνπκη (ξ) = α) κπαιψλνκαη 

ακπαιψλνπκη (ξ.) = β) ηα νηθνλνκψ, 
βνιεχνκαη πξνζσξηλά.  « άηδη, α-

κπαιψζθηο πάιη »  = άληε πάιη ηα νη-

θνλόκεζεο, βνιεύηεθεο πάιη . 

ακπαζθάιη (ε) = καζράιε. 

ακπηινπληάδνπ (ξ) = πεξλψ ηελ θισζηή 
ζηε βειφλα. 

ακπληάιηθνπο (επηζ) = δσεξφο, άγαξ-
κπνο ζηηο θηλήζεηο. 

ακπληάιη’ο (ν) = αηίζαζνο, δσεξφο, 
δεκηάξεο, άκπαινο. 

ακπφιη (ην) = εκβφιην. 

άκπνπδνπ (ην) = εκπφδην.  « κε ζηέθηζη 

άκπνπδνπ »  
ακπνπδψ (ξ.) = εκπνδίδσ.  « ζείξη πα-

ξαπέξα κ' ακπνπδάο»  = πήγαηλε 

παξαπέξα, κε εκπνδίδεηο. 

ακπνπιηάδνπ (ξ) = εκβνιηάδσ. [ (Π.Ανξ) 

ακπνπιηάζηθα ] 

άκπνπξνπο (ν) = αηκφο. 
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ακπξάζηθνπο (επηζ) = άγαξκπνο, κε 
άγξηα ραξαθηεξηζηηθά. 

ακπξνπζηλφο (επηζ) = κπξνζηηλφο. 

ακπξνπζηέια (ε) = ε πνδηά. 

ακπψρλνπ (ξ.) = ζπξψρλσ, απσζψ. « 

ζα ζη  ακπψμνπ λα θαο ηα καλίθηα ζ 

»  = ζα  ζε  ζπξώμσ,  λα πέζεηο θάησ 

θαη λα ρηππήζεηο άζρεκα.     

ακςηά (ε) = αλεςηά, εγγνλή. 

ακςίδ (ην) = αλεςίδη. 

ακςηφο (ν) = αλεςηφο. 

αλαβαιίδνπκη (ξ.) = αλαζηαηψλνκαη.          
( αλαβαιίζθα, αλαβαιηζκέλνπο ). 

αλαβάικαηα (ηα) = δηαβνιέο, ζπθνθα-
ληίεο. 

αλαβαιηδκφο (ν) = αλαζηάησζε, θαζα-
ξία. 

αλαβνπδίδνπ (ξ) = πεξλψ ηηο θισζηέο, 
ην ζηεκφλη, ζην ρηέλη ηνπ αξγαιεη-
νχ. 

αλαβξνπρηά (ε) = αλνκβξία, μεξαζία. 

αλαβξπθφ (ην) =   πεγή λεξνχ πνπ αλα-
βιχδεη. 

αλάγθαδη (ξ.) = βηάζνπ, θάλε γξήγνξα       
( Πξνζηαθηηθή ηνπ ξήκαηνο αλα-
γθάδσ.) 

αλαγθαίνπο (ν) = α) ην απνρσξεηήξην. 

αλαγθαίνπο (επηζ) = β) ν απαξαίηεηνο. 
απηφο πνπ ηνλ έρνπκε αλάγθε. 

αλάτξα (επηξ) = ζην πίζσ κέξνο, άβνια.   
« κφξρηηζη αλάηξα»  = κνπ έξρεηαη 

άβνια, δύζθνια. 

αλάτξνπο (επηζ) = ν ρσξίο αέξα. 

αλαθνχθνπξα (επηξ) = ην θάζηζκα ζηηο 
θηέξλεο, βαζχ θάζηζκα. 

αλαιλψ (ξ.) = ιηψλσ, κεηαηξέπσ έλα 
ζηεξεφ ζε πγξφ.   « αλάιηζα  ηνπλ 

παζηφ απ' ηνπ γνπξνχλη  θη πήξα ηζη  

ιίγδα »  = έιησζα ην ιίπνο ηνπ γνπ-

ξνπληνύ θαη πήξα ηε ιίγδα. 

αλάκ (ην) = (βι. λάκηα ). 

αλακπνπκπνχια (ε) = α) αλαηαξαρή, 
αλαζηάησζε, αλαθάηεκα. β) Δπθαη-
ξία γηα θάηη πνπ δελ ζα γίλεη αληηιε-
πηφ, επθαηξία γηα θνπθνχισκα. 

αλαπηάλνπ ηνπ πξνπδχκ = αλαλεψλσ 
θαη απμάλσ ηελ πνζφηεηά απφ ην 
πξνδχκη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα 
ηνπ δπκψκαηνο.  

αλάπνπδνπο (επηζ) = α) ηδηφηξνπνο, 
δχζηξνπνο.  

αλάπνπδνπο (επηζ) = β) ζε ιάζνο ζέ-
ζε. 

αλάξγκα (ην) = πξφζζεζε πφληνπ ζε 
πιεθηφ. 

αλαξίρλνπ (ξ.) = πξνζζέησ πφληνπο 
θαηά ην πιέμηκν. 

αλάξηνπο (επηζ) =  λεζηίζηκνο.  « αλάξ-

ηα  θαζνχιηα »  = θαζόιηα λεζηίζηκα, 

ρσξίο ιάδη . 

αλάζθηια (επηξ) = αλάζθεια. 

αλαζθηιψλνπκη (ξ.) = μαπιψλσ αλά-
ζθεια θαη δελ πξνβάιισ αληίζηαζε.  
(Μηρ) αλαζθηινπκέλνπο . 

αλαζθπξλψ (ξ.) = ηαθηνπνηψ δηάθνξα 
πξάγκαηα, θαζαξίδσ, ζπγπξίδσ. 

αλαζθνπκπψλνπκη (ξ.)  =  ζεθψλσ  ηα  
καλίθηα,  εηνηκάδνκαη γηα δνπιεηά. 

αλαηξνπκάδνπ (ξ.) = ηξνκάδσ, ηξνκά-
δσ ζηε ζθέςε κε  μαλαζπκβεί ην ί-
δην θαθφ. 

αλαηζηγθξλψ (ξ.) = αλαδσππξψλσ κηα 
θηινληθία, πξνθαιψ. 

αλαθαθάο (ν) = πνιχ θαγεηφ,  θαγν-
πφηη ρσξίο  ηειεησκφ.  « έθαγηλ  ηνπλ  

αλαθαθά η » =  έθαγε  ην  θαηαπέηαζκα 

. 

αλαςνχξα (ε) = έμαςε. 

αλεκνππχξνπκα (ην) = δεξκαηηθή αξ-
ξψζηηα. 

αλεκνπζνχξγκα (ην) = καδεκέλν ρηφλη 
απφ ηνλ αέξα,  αλεκνζνχξη.  

αλέληξαπνπο (επηζ) = ν ρσξίο ληξνπή. 

αλέζνπζηνπο (επηζ) = αδχλαην θαη α-
ζζεληθφ άηνκν, εθηακελίηηθνο, θαρε-
θηηθφο. 

αλεβαηφ (ην) = ςσκί ρσξίο πξνδχκη. 

αλζ  ηο  ηζηαθ’ο (ε) = ην ζεηάθη ζε ζθφ-
λε. 

αληληξαπηά (ε) = αδηαληξνπηά. 

αληπάληδπρα (επηξ) = μαθληθά. « ήξζηλ 

αληπάληδπρα θη καο βξίθηλ άλνπ-θαη » 

= ήξζε μαθληθά, ρσξίο λα ηελ πεξηκέ-

λνπκε θαη  βξήθε ην ζπίηη αζπγύξηζην θαη 

εκάο αηαθηνπνίεηνπο. 

αληπάληδπρνπο (επηζ) = μαθληθφο. 

αληθψ (ξ) = ληθψ.   

αλνίγνπ (ξ.) =  αλνίγσ. [(Ανξ) άλημα,  

(Πξ.Ανξ)  άλημη, άλημηηζη , (Π.Ανξ) α-

λνίζθα. ] 

άλνπ-θαη (επηξ) = άλσ – θάησ, αθαηά-
ζηαηα. 

αληάκ-κπακπαληάκ θαη κπακπάκ -

κπακπαληέκ (επηξ) = απφ πνιχ 
παιηά, πάππνπ πξνο πάππνπ. 

αληάκα (επηξ) = καδί.  « αληάκα νπκη-

ινχκη, αρψξηα θνπβηληδηάδνπκη »  

αληάξα (ε) = νκίριε.  « νπ ιχθνπο λ' α-

ληάξα ραίξηηζη » 

αληαξηάδνπ (ξ.) = δεκηνπξγψ ζχλλεθν 
ζθφλεο. 

αληάθηζηνπο (επηζ) = αγξνίθνο, άμε-
ζηνο. 

αληέηζη (ην) = έζηκν. 

αληδί (πξνζ) = α) αληί.  
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αληδί (ην) =  β) αληί,  εμάξηεκα  αξγα-
ιεηνχ.   « αληδί λα  κ' θεξο η' αληδί, 

κνχθηξηο ηνπ ρηζέλη »  =  αληί  λα κνπ  

θέξεηο ην αληί,  κνπ έθεξεο ην ρηέλη . 

αληδίκαρνπο (επηζ) = ερζξφο, αληίρξη-
ζηνο. « είδηο η' αληδίκαρνπ ηζη έθθηα-

ζηλ ;  Αλέθθηλ  ζηνπ  ηζηαηί   θη  ηζάθ-

ζηλ ηα θηξακίδηα » =  είδεο ην αληίρξηζην  

(ην παιηόπαηδν)  ηη έθαλε;  Αλέβεθε ζηε 

ζθεπή θαη έζπαζε ηα θεξακίδηα . 

αληδηξί (ην) = καθξχ  αλδξηθφ ξνχρν,  
ξνχρν  ηεξσκέλνπ θάησ απφ ην ξά-
ζν. 

αληδηξί  η’ θνιηο (Κ.) = ηα θχιια ηεο 
πίηαο. 

αληδηξηνχκη (ξ.) = δηζηάδσ, ληξέπνκαη.     
« αληδηξίζθα λα ζ’ πσ λα κ’ δψεηο ιί-

γα θηξάζηα » 

αληδηξφπθνπ (ην) = κηθξφ έληεξν, αληε-
ξάθη. 

άληδηξνπ (ην) = έληεξν. 

αληξαδέξθ (ε) = θνπληάδα. 

αληξάδηξθνπο (ν) = θνπληάδνο. 

αληξάια (ε) = δαιάδα, ζθνηνδίλε. 

αληξαιίδνπκη (ξ.) = δαιίδνκαη.  (Μηρ) 

αληξαιηδκέλνπο ]. 

αληξέθια θαη αληξάθια (ε) = ην ρνξ-
ηαξηθφ γιηζηξίδα. 

αληξέπνπκη (ξ.) = ληξέπνκαη. [ (Ανξ) 

αληξάπθα ]. 

αληξφπηαζκα (ην) = ληξφπηαζκα. 

αληξνππή (ε) =  ληξνπή. 

αλψη (ην) = ν επάλσ φξνθνο ζπηηηνχ, 
ζαιφλη επάλσ νξφθνπ. 

άμα (ξ.) = άθνπζα (βι. αθνχνπ).  « άμηο;  

πε κ’  άμα.» = άθνπζεο;  πεο κνπ άθνπ-

ζα. (θξάζε πνπ ιέγεηαη γηα επηβε-
βαίσζε ησλ ιεγνκέλσλ). 

αμαδέξθ (ε) = εμαδέξθε. 

αμάδηξθνπο (ν) = εμάδεξθνο. 

αμακψλνπ (ξ.) = α) πηάλσ,  αγγίδσ κε  
ην ρέξη, «είλη  κηα ηζηκπέινπ, ηζη λα ζ’ 

πσ! Γελ  αμακψλη λα  θθηαζη  κηα  

διεηά »  = είλαη κηα ηεκπέια, ηη λα ζνπ 

πσ. Γελ πηάλεη, δελ θνπληέηαη, λα θάλεη 

θάπνηα δνπιεηά. 

αμακψλνπ (ξ.) =  β) έρσ ηελ θαθή ζπ-
λήζεηα λα θιέβσ. 

αμακψλνπ (ξ.) =  γ) απιψλσ ρέξη ζε 
γπλαίθα. 

αμνχγθη (ην) = μίγθη, ιίπνο δψνπ. 

άμζηνπο (επηζ) = άμπζηνο. 

αμθψλνπ (ξ.) = ηξψγσ πνιχ θαη ιαίκαξ-
γα. 

άνπθλνπο (επηζ) = εξγαηηθφο,  αθνχξα-
ζηνο. 

απαγθζνχο (επηξ) =  μαθληθά. 

απαιάκ (ε) = παιάκε ρεξηνχ. 

απαιεγφξηνπο (επηζ) = απαξεγφξεηνο. 

απαιφ (ην) = ην επάλσ κέξνο ηνπ θεθα-
ιηνχ κηθξνχ παηδηνχ πνπ ην θφθαιν 
ηνπ θξαλίνπ είλαη αθφκα ρφλδξνο. 

απάλ (επηξ) = επάλσ. « απάλ’ θη μηαπάλ’ 

»      ( ιέγεηαη φηαλ θάπνηνο αλεβά-
δεη ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ πνπ 
πνπιά). 

απαλνπζηφη (επηξ) = επάλσ ηνπ, απηφο 
ζηνλ εαπηφ ηνπ. 

απαλνπζηφη’ο (επηξ) = επάλσ ηεο. απηή 
ζηνλ εαπηφ ηεο. 

απαλζίδ  (επηξ) = μαθληθά. 

απαληνπρή (ε) = πξνζδνθία,  βνήζεηα.     
« δελ  ερη  θακηά απαληνπρή »  = δελ 

έρεη θακηά βνήζεηα.  

απαξαηάνπ (ξ) = α) αθήλσ θάηη πνπ 
θξαηψ.  

απαξαηάνπ (ξ) =  β) εγθαηαιείπσ θάζε 
πξνζπάζεηα. « η’ απαξαηάνπ φια », 

= εγθαηαιείπσ ηε ζπδπγηθή δσή « α-

παξάηζηλ  ηνπλ  άληξα  ηο  κη δπν  

πηδηά»  = εγθαηέιεηςε ηνλ ζύδπγό ηεο 

θαη ηα δπν ηεο παηδηά . 

απηξαζκέληο (επηζ) =  γηα ηηο εκέξεο 
πνπ πέξαζαλ. (ιέγεηαη ζε επρέο  
πνπ δίλνληαη αλαδξνκηθά ) « ρξφλ’ 

η’ο πνιινχο ηα η’ο απηξαζκέληο. Μη 

ηνπ ζπκπάζηνπ, δελ άδεηαζα  λα 

‘ξζνπ » = ρξόληα πνιιά γηα ηηο πεξα-

ζκέλεο γηνξηέο. Να κε ζπγρσξέζεηο, 

δελ επθαίξεζα λα έξζσ. 

απηηάρλνπ (ξ.) = ξίρλσ, πεηψ 

απηηάρλνπκη (ξ.) = α) πεηηέκαη επάλσ, 
αλαπεδψ. 

απηηάρλνπκη (ξ.) = β) πεγαίλσ  θάπνπ  
γξήγνξα.  « ηα  πνπ είλη, ζ' απηηαρηψ 

λα η’ο πσ »   = λα πνπ είλαη, θνληά εί-

λαη,  ζα πάσ γξήγνξα λα ηεο πσ ..). 

απηηζηψξ (επηξ) = πξηλ, πξηλ απφ ιίγε 
ψξα. 

απηηζηραίλνπ (ξ.) = πεηπραίλσ. 

απηηψ (ξ) = πεηάσ ζαλ πνπιί.  

απ’θάδνπ (ξ.) (Κ.) = θαηαιαβαίλσ, αληη-
ιακβάλνκαη, γλσξίδσ. 

απθαζηζήο (ν) = εθείλνο πνπ γλσξίδεη 
πνιιά. 

απιάδα (ε) = α) πηαηέια. 

απιάδα (ε) = β) ηα ζηνιηζκέλα θφιιπ-
βα. 

απιχο (επηζ) = ξερφο, πιαηχο, κε κηθξφ 
βάζνο.  « απιχο ηαβάο » = ξερόο 

ηαβάο  (βι. πηηκηδφηαβνπο) 

απφζνπξξνπο θαη απνπζνπξξφο (ν) = 
απνζάξξπλζε, απνδνρή θάπνηνπ 
θαθνχ. « πήξηλ ηνπλ απνχζνπξφ η’ »  

= δέρηεθε ηε κνίξα ηνπ,  ζπκβηβάζηεθε.  

απφπαηνπο (ν) = απνρσξεηήξην. 

απφξγκα (ην) = πξψηκα γελλεκέλν παη-
δί,  απηφο πνπ απνβάιιεηαη. 
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απνπβξαδίο (επηξ) = απφ ην βξάδπ. 

απνπδέινηπα (επηζ) = ππφινηπα, ιέγε-
ηαη ζαλ επρή ζε αξξαβψλα ή γάκν 
« άηδη ηψξα θη ζη’ απνπδέινηπα » = 

άληε λα γίλεη ην ίδην (αξξαβώλαο ή γά-

κνο)  θαη ζηα ππόινηπα παηδηά.. 

απνπθάη (επηξ.) = απφ θάησ. 

απνπθφβνπ (ξ) = ζηακαηψ ην ζειαζκφ.    
« ζη’ο  εμη  η’ο  κήληο  η` απφθνπςηλ 

ηνπ πηδί  η’ο »   =  ζηνπο έμη κήλεο 

ζηακάηεζε λα ζειάδεη ην παηδί ηεο). 

απνπθξά (ε) = απνθξηά. 

απνπθξάηζηθνπο (επηζ) = απνθξηάηηθνο. 

απνπθξέλνπκη (ξ.) = απνθξίλνκαη, α-
παληψ ζε εξψηεζε,  (Αφξ.) απνπ-

θξίζθα  
απνπιλψ (ξ.) =  αθήλσ  ειεχζεξν,  

απνιχσ.  (Δ.Ανξ) απφιηθα, (Π.Δλ.) 
απνιληνχκη, (Μηρ) απνπιηκέλνπο.   
« καο απφιηθηλ νπ δάζθαινπο » = 

ζρνιάζακε από ην ζρνιείν. 

απνπινπηνχκη (ξ.) = α) απνθξίλνκαη, 
απαληψ ζε εξψηεζε. 

απνπινπηνχκη (ξ) =  β)  απνινγνχκαη. 

απνκεηλάδ (ην) = απηφ πνπ κέλεη, απν-
κεηλάξη. « ηζη καο έδνπθηλ λα θάκη;  

ηα απνκεηλάδηα απνχ  ηζη  ραξά »  = 

ηη καο έδσζε λα θάκε; απηά πνπ έκεη-

λαλ από ην γάκν.  

απνπκέλνπ (ξ.) = κέλσ ππφινηπν, με-

κέλσ. (Ανξ) απφκθα.   « απφκθα 

νχδη εηζη » = έκεηλα άλαπδνο. 

απνππάλ (επηξ) = απφ επάλσ. 

απνππηάλνπ (ξ.) = θάλσ παξαηήξεζε 
ζε θάπνηνλ, θάλσ παξάπνλα. « κ  

απφπηαζηλ ζηνπ δξφκνπ »  = κε ζηα-

κάηεζε ζην δξόκν θαη κνπ έθαλε παξα-

ηεξήζεηο.  

απνπξάθη (ην) = ην ηειεπηαίν απφζηαγ-
κα ηεο ξαθήο. 

απνχ  ξαζηζη   (επηξ.) = εχθνια, βνιηθά, 
ηνπ ρεξηνχ κνπ.  « κφξρηηζη απνχ  

ξαζηζη » = κπνξώ λα ην θάλσ, ην βξί-

ζθσ βνιηθό θαη εύθνιν. 

απνπξξίρλνπ (ξ.) = απνβάιισ ην έκ-
βξπν. 

απνπζθηπάδνπ (ξ) = θαιχπησ κηα θαθή 
πξάμε, θνπθνπιψλσ. 

απνπζηνπκψλνπ (ξ.) = κε επηρεηξήκαηα 
ή κε απζάδεηα θάλσ θάπνηνλ λα κε 
κηιά, ηνπ θιείλσ ην ζηφκα. 

απνπζηζηαίλνπ (ξ.) = θνπξάδνκαη. 

απνπζψλνπ (ξ.) = απνηειεηψλσ. 

απνππξζκέλα (Μεη.) = επηζηξεθφκελα. 
(ιέγεηαη ζαλ επρή αιιά θαη ζαλ θα-
ηάξα ). « λα είλη απνππξζκέλα »  = 

λα γίλνπλ θαη ζε ζέλα ηα ίδηα, λα επη-

ζηξαθνύλ ηα επράξηζηα ή ηα άζρεκα. 

απνπρεηξίδνπκη (ξ.) = επηρεηξψ, αξρίδσ 
θάπνηα δνπιεηά. 

απνπρηψ (ξ.) = θάλσ παηδί. γίλνκαη 
κεηέξα - παηέξαο. 

απνπςηλφο (επηζ) = απνςηλφο. 

απφθαζη (ε) =  α) απφθαζε. 

απφθαζη (ε) =  β) λσζξφο, ηεκπέιεο, 
αδηάθνξνο. 

αξά (επηξ.) = αξαηά.  

αξά θη θαπ’  =  αξαηά θαη θάπνπ-θάπνπ, 
φρη ζπρλά. 

αξαβατζη (ην) = γιέληη, μεθάλησκα, θα-
ζαξία. 

αξαβάλη (ην) = θαιπαζκφο αιφγνπ.  

αξαβαλίζηνπ (επηζ) = άινγν πνπ έρεη 
θαιπαζκφ. 

αξάδα (ε)= ζεηξά, γξακκή. «πήγηλ ζηνπ 

ζθνπιεηφ θη έκαζηλ κηα αξάδα γξάκ-

κα»  = πήγε ζην ζρνιείν θαη έκαζε κηα 

ζεηξά, ιίγα, γξάκκαηα . 

αξαδηάδνπ (ξ.) = βάδσ ζηε ζεηξά.  
(Π.Δλ.) αξαδηάδνπκη, (Π.Ανξ) αξα-

δηάζηθα.      « αξαδηάζηθαλ  ζηνπ  

λνπβνπξφ  ηα  λα  δηρηνχλ  η’ο  ζπ-

κπηζέξ »  = κπήθαλ ζηε ζεηξά, ζηε απ-

ιή, γηα λα δερηνύλ ηνπο ζπκπεζέξνπο . 

αξαδίδνπ (ξ.) = πεξλψ ηαθηηθά απφ θά-
πνπ, θάλσ ζπρλέο επηζθέςεηο. 

αξαζκψ (ξ.) = επηζπκψ, λνζηαιγψ. « 

αξαζχκζα λα θάνπ θηθηζέδηο  κη  δκη 

»   = επηζύκεζα λα θάσ θεθηέδεο κε 

δνπκί, κε ζάιηζα .  

αξαιίθη  (ην) = άλεζε, βφιεκα, μεθνχξα-
ζε. 

άξα - κάξα  =  δελ πεηξάδεη, ζπγρσξε-
κέλα. « άξα-κάξα νηζη  ίγθηλ  ίγθηλ » 

= ζπγρσξεκέλα, ό,ηη έγηλε αλήθεη πηα 

ζηα πεξαζκέλα. 

αξακπάο (ν) = ην θάξν. 

αξαλίδνπ (ξ.) = ζθνξπψ, ρχλσ θάησ 
θαζψο κεηαθέξσ θάπνην πγξφ. 

αξαληδίδνπ (ξ.) = ξαληίδσ, ςεθάδσ. 

άξαηα-πίξαηα  =  άιια αλη' άιισλ, άλσ 
θάησ.  ( ιέγεηαη γηα λα ραξαθηεξί-
ζνπκε ηα αζπλάξηεηα ιφγηα θάπνη-
νπ).  ( πάξηα θαη ζήθσζηα)   

άξαηνπο (επηξ) = γξήγνξα. « λα παο 

άξαηνπο » = λα παο γξήγνξα. 

άξαρλνπο (επηζ) = αξαρληαζκέλνο, ηα-
ιαηπσξεκέλνο. « καχξνπο θη άξα-

ρλνπο »  

αξβαλίη’ο (Κ.) = θαξχδη. 

αξγάδνπ (ξ.) = α) επεμεξγάδνκαη δέξκα-
ηα δψσλ. 

αξγάδνπ (ξ.) = β) δέξλσ. «ζα ζη αξγά-

ζνπ» = ζα ζε δείξσ. 

άξγαλα (ηα) = ηα κνπζηθά φξγαλα, ην 
κνπζηθφ ζπγθξφηεκα. 
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αξγαλάο (ν) (Κ.) = ν δηνηθεηήο, ν πα-
ζάο. 

άξγαλνπ (ην) = ην ληανχιη. (κνπζ. φξγα-
λν) 

αξγαζηλή (ε) = απνγεπκαηηλή ψξα, εξ-
γάζηκε εκέξα. 

αξγαζλίδη  (ξ.) = βξαδηάδεη 

αξγαζηήξ (ην) = καγαδί, εξγαζηήξη. 

αξγάηο (ν) = εξγάηεο. 

αξγάηζηθα (ηα) = ηνπσλχκην ηαηίζηεο. 

αξγψ (ξ.) = θαζπζηεξψ.  

αξζάμνπγθνπ (ην) = ην μίγθη ηεο θφηαο 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα επάιεηςε 
εμσηεξηθά ζε ρηππήκαηα. 

αξίδα (ε) = εξγαιείν μπινπξγνχ. 

αξίδηο (νη) = καθξηά πφδηα αλζξψπνπ.       
« άπινπζηλ η’ο  αξίδηο »  =  άπισζε 

ηα πόδηα ηνπ . 

αξίηζηνπο (ν) = ζθαληδφρνηξνο. 

αξθάο (ν) = εμσηεξηθφο ιηζφθηηζηνο ηνί-
ρνο ζπηηηνχ. 

αξκέλη  (ην) = ην ινπινχδη καξγαξίηα,  
ην ρακνκήιη   ( ηα αξκέληα )  

αξκηά (ε) = νιφθιεξα ιάραλα ηνπξζί 
κέζα ζε θάδν. 

αξκνπδνχκ (ην) = ην δνπκί ηεο αξκηάο, 
πνπ είλαη εχγεπζην, ρσλεπηηθφ θαη 
αλαθνπθίδεη κεζπζκέλνπο. 

αξλάξ (ην) = ιίκα. 

αξλέθη  θαη ξλεθη  (ην) = δείγκα, ζρέδην 
γηα χθαλζε ή πιέμηκν. 

αξλίζα (ε) = θφηα.  ( νη  αξλίζηο & ηα αξ-

λίζηα ). 
αξπάρλνπ (ξ.) = αξπάδσ. 

αξηζέλνπκη (ξ.) = δε λεζηεχσ. (Ανξ) 
αξηζχζθα . 

αξηζηά (ε) = ηξνθή πνπ δελ είλαη λεζηί-
ζηκε. « βάιη  φινπ  η' αβγφ  ζη  κ  πί-

ηα, λα  θαηαιάβ νπ αγάο αξηζηά » . 

αξηζηξλψ (ξ.) = πεξηζζεχσ. « αξηζίξζηλ 

έλα  θνπκκάηζη  ηζπξί »  =  πεξίζζε-

ςε έλα θνκκάηη ηπξί. 

αξηζηψλνπκη (ξ.) = ζπκψλσ, λεπξηάδσ, 
εμάπηνκαη.  

αξχο (επηζ) = αξαηφο.  ( νπ αξχο, ε αξά,     

η' αξχ ). 

αξρεχνπ (ξ.) = αξρίδσ. 

αξρηλψ (ξ.) = (βι. αξρεχνπ ). 

αξρίηζηξα (επηξ) = πξσηχηεξα. 

αξρφληζα (ε) = α) ε αξρφληηζζα. 

αξρφληζα (Κ.) = β) ν αρπξψλαο. « καο 

έβαιαλ λα δαπέςνπκη ζη  λ  αξρφ-

ληζα »  = καο έβαιαλ λα θνηκεζνύκε 

ζηνλ αρπξώλα. 

αξρφηζη (ε) =  δξνζηά, δξνζεξφ κέξνο. 

αζηγνχξηθηνπο (επηζ) = άηνκν αλήζπ-
ρν, αεηθίλεην, πνπ δελ λνηψζεη α-
ζθάιεηα. 

αζηνχθνπηνπο (επηζ) = βαξχο, αζήθσ-
ηνο. 

αζθέλνπκη (ξ.) = ζηραίλνκαη. 

αζθέξ (ην) = ηκήκα ζηξαηνχ, πιήζνο 
αλζξψπσλ. 

αο  θνιζνχλ (επηθ) = εχγε, κπξάβν. 

αζηκάδνπρηνπο (επηζ) = αζπκκάδεπηνο, 
ηζαπαηζνχιεο. 

αζηκέηλνπο (επηζ) = αζεκέληνο. 

αζκπφξζηνπο (επηζ)  = ακίιεηνο, ζθπ-
ζξσπφο.   « αζκπφξζηνπ ληξφ » . = 

ακίιεην λεξό, ( έζηκν θαηά ην νπνίν  
νη γπλαίθεο θέξλνπλ ζην ζπίηη λεξφ 
απφ ηε βξχζε, ην πξσί ηεο Πξσ-
ηνρξνληάο ή ηεο Πξσηνκαγηάο, ρσ-
ξίο λα κηιάλε.  

άζνπηνπο (επηζ) = α) απηφο πνπ δελ έρεη 
ηέινο, είλαη πνιχο θαη κεγάινο. « κη  

ζηακάηζηλ  ζ'  ζηξάηα  θη κνχπηλ 

άζνπηα ηα ηνπ Μπίηζηα »  =  κε ζηα-

κάηεζε ζην δξόκν  θαη κνπ είπε γηα ηνλ  

Γεκήηξε πνιιέο, αηειείσηεο,  θαηεγό-

ξηεο. 

άζνπηνπο (επηζ) = β)  αηειείσηνο, κη-
ζφο.   

αζπξάδ (ην) = ην άζπξν ηνπ αβγνχ ή 
ηνπ καηηνχ. 

αζπξνπθέθαινπο (ν) (Κ.)  = ν ηκκάκεο, 
ν ρφηδαο. 

αζηάξ (ην) =  α) θφδξα,  εζσηεξηθή  
επέλδπζε. 

αζηάξ (ην) =  β) ην πξψην ππφζηξσκα 
βαθήο, ην πξψην ρέξη.  

αζηδκέλνπο (κεηρ) = ν ρνξηαζκέλνο 
απφ φια ηα θαιά, ν αηίζαζνο, ν 
θαινκαζεκέλνο. 

αζηνπρψ (ξ.) = μερλψ.  (Ανξ) αζηφεζα . 

αζηξάγγηζηνπο (επηζ) = αζηξάγγηζηνο. 

αζηξέρα (ε) (Κ.) = πξνεμνρή  ηεο ζηέ-
γεο. 

αζηξέρα (ε) =  πδξνξξνή, ινχθη. 

άζηζη  = ειάηε, αο πάκε. « άζηζη λα θάκη 

», « άζηζη λα θχγνπκη », « άζηζη 

......... » 

αζπιιφηαζηνπο (επηζ) = αζπιιφγηζηνο,  

αζθνχγγηζηνπο (επηζ) = αζθνχγγηζηνο. 

αηάξαγνπο (επηζ) = αθνχλεηνο, αζήθσ-
ηνο. 

αηδέηζη (ην) = έζηκν.  ( η’  αηδέηζηα ) . 

άηδη = (βι. άζηζη ). 

αηδηάθη (ην) = ην ηδάθη. 

αηιάδη (ην) = γπαιηζηεξφ κεηαμσηφ χθα-
ζκα. 

αηζη (ην) = άηη, άινγν. 

αηζάθζηνπο (επηζ) = αιχγηζηνο. 

αηζηνχκζηνπ θηγγάξ = ε παλζέιελνο, 
ιέγεηαη γηα φπνηνλ έρεη πξφζσπν 
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ζηξνγγπιφ, παρνπιφ απφ θαινπέ-
ξαζε. 

άηζηρα (επηξ) = άηπρα,  άζρεκα.  ηε 
θξάζε « άηζηρα είλη; λα ηνπλ παξο» 

= άζρεκα δελ είλαη  πξέπεη λα ηνλ πα-

ληξεπηείο .  ( έρεη ηελ έλλνηα φηη είλαη 
"πνιχ θαιά»|   

άηζηρνπο (επηζ) = άηπρνο. 

απιαγάο (ν)  = κεγάιν θαη εχθνξν ρσ-
ξάθη θνληά ζην ζπίηη. 

απιή (ε) = ν ηνίρνο γχξσ απφ ην νηθφ-
πεδν. 

απινπηά (ε) = παηδηθή αξξψζηηα, επιν-
γηά. 

αυξζηνπο (ν) =  αγχξηζηνο,  ρσξίο  επη-
ζηξνθή. « είπηλ  λα παο  ζηνπλ  α-

υξζηνπ » = είπε: λα παο θαη λα κε γπ-

ξίζεηο  

αυξζηνπ θηθάιη = ακεηάπεηζηνο, αγχξη-
ζην θεθάιη. 

αθαλίδνπκη (ξ.) = ράλνκαη,  θαηαζηξέ-
θνκαη. « αθαλίζηθακη ζηα  έμνπδα »  

=  θαηαζηξαθήθακε νηθνλνκηθά, θάλακε 

πνιιά έμνδα. 

αθ  θη  πνπθ  ίγθαλ  = φια έγηλαλ θα-
πλφο, εμαθαλίζηεθαλ, ράζεθαλ  
φια. 

αθαληδκφο (ν) = θαηαζηξνθή, ράζηκν 
ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο. 

αθέλη’ο (ν) = α) ν αθέληεο. 

αθέλη’ο (ν) = β) πξνζθψλεζε ζε ηεξέα      
« θφπηαζη αθέληζη »   =  έια κέζα 

παπά, θάλε ηνλ θόπν λα πεξάζεηο κέ-

ζα παπά . 

αθήλνπ (ξ) = αθήλσ. (Παξαη) άθλα, 
(Ανξ) άθθα . 

αθηφλη (ην) = πνιχ δπλαηφ μίδη. 

αθηφλη (ην) = ην λαξθσηηθφ αθηφλη, ην 
φπην. 

αθηνπλίδνπ (ξ.) = λαξθψλσ θάπνηνλ, 
θαλαηίδσ. 

αθθξνχκη (ξ.) = θξπθαθνχσ, αθνπ-
γθξάδνκαη. 

αθιάδα (ε) = θπιιάδα, ηζηνξίεο γξακ-
κέλεο γηα ηε δσή ησλ αγίσλ. 

αθφληαο (επηξ) = απφ ηφηε πνπ... 

αθξά (ε) =  ν αθξφο, ην άθξηζκα. 

αθχζηθνπο (επίζ) = αθχζηθνο, άζρεκνο, 
κε θαλνληθφο. 

αρ (επηθ) = αλαζηελαγκφο. 

αρ,  θάλσ αρ,  έθακάκη αρ.= θεχγσ 
βηαζηηθά  θαη  γξήγνξα, θπλεγεκέ-
λνο.    « έθακάκη αρ » = θύγακε, εμα-

θαληζηήθακε. 

αρά  =  ( βιέπε ιέμε  αα ) 

αρατξηθηνπο (επηζ) = αλεπξφθνπνο. 

αρακλά (ηα) = ηα γελλεηηθά φξγαλα ηνπ 
αξζεληθνχ. 

αρακλφο (επηζ) = αδχλαηνο, ηζρλφο. 

αρακλψ (ξ.) = πεηψ θάηη, ζπξψρλσ.  « λ  

αράκζα  ζηνπ ιάθθνπ »  =  ηελ πέηα-

μα ζην ιάθθν  

άραξα (επηξ) = ιηπνζπκία, ζθνηνδίλε. 

άραξ (ε) = θαεκέλε.  « ηδε  άραξ,  ηζη  

είλη  απηά  πνπ  θακο »  =  θαεκέλε ηη 

είλαη απηά πνπ θάλεηο. 

άραξνπο (επηζ) = ρσξίο  ράξε, δπζηπρη-
ζκέλνο, θαεκέλνο. 

αρίξγνπ (επηζ) = αλέπαθν, δελ έρεη αξ-
ρίζεη αθφκα. 

αρηξλψ (ξ.) = αξρίδσ,  ( αρίξζα ) 

αρηκάθ’ο (επηζ) = αθειήο, φρη πνλεξφο 
ραδφο. 

αρλάξ (ην) = α) ίρλνο, απνηχπσκα,  

αρλάξ (ην) = β) ζρέδην. 

αρξάληθνπο (επηζ) = αρξείνο, απηφο πνπ 
βξίδεη. 

αρξάληο (επηζ) = ( βι. αρξάληθνπο ). 

άρξαμηνπο (επηζ) = α) άρξεζηνο. 

άρξαμηνπο (επηζ) = β) αρξείαζηνο. 

αρνχξ (ην) = ζηάβινο, αρνχξη. 

αρηζη (ην) = επηζπκία γηα εθδίθεζε.  « 

ηνπλ έρνπ αρηζη  » = ζέισ λα ηνλ εθ-

δηθεζώ . 

αρηζέλζηνπο (επηζ) = αρηέληζηνο. 

αρηζίδα (ε) = αθηίλα. 

αρψξηα (επηξ) = ρσξηζηά. 

αςηψλνπκη (ξ.) = ζπκψλσ, εμάπηνκαη.  
(Ανξ) αςηψζθα  

αςχο (επηζ) = νμχζπκνο. 

αςηράξαβνπο (επηζ) = απηφο  πνπ ηζη-
γθνπλεχεηαη λα δψζεη θάηη. 

αςηρψ (ξ.) = α)  ςπρνπνλάσ θάπνηνλ. 

αςηρψ (ξ.) = β)  ηζηγθνπλεχνκαη λα δψ-
ζσ ή λα μνδέςσ θάηη. 

* * *  
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--= Β =-- 
Βαγκνχξα (ε) = ζπλερήο βνπή, ζφξπ-

βνο. 

βάδνπ (ξ.) = βνπίδσ, θσλάδσ δπλαηά, 
δηαδίδσ είδεζε.  (Ανξ.) έβαμηλ  « 

έβαμηλ  φμνπ »   =  δηαδόζεθε, θπθιν-

θόξεζε έμσ ε είδεζε .  « ήξζηλ βά-

δνπληαο »  = ήξζε θσλάδνληαο δπλαηά 

βάδνπ (Κ.) = πεζαίλσ. «έβαμηλ νπ θνχ-

δαο» (Κ.) = πέζαλε ν κάζηνξαο. 

βαζά (επηξ) = βαζηά. 

βάηα (ε) = ηα βάγηα, ην ππμάξη. (ηε ηά-
ηηζηα ηα βάγηα ησλ Βατσλ είλαη  ππ-
μάξη). 

βατέλη (ην) = βαγέλη. 

βατδνπ (ξ.) = α) γέξλσ. 

βατδνπ (ξ.) = β) αιιάδσ θαηεχζπλζε, 
ζηξίβσ.  « ζα  λαξζ, ηνπλ είδα λα 

βατδη  θαηά  ηο’  ηδψ »  =  ζα έξζεη, ηνλ 

είδα λα ζηξίβεη πξνο ηα δσ . 

βατλάο (ν) = βαξειάο, απηφο πνπ θαηα-
ζθεπάδεη βαγέληα. 

βαθνχθ (ην) = λαφο, εθθιεζία. 

βαθνχθθνπο (επηζ) = εθείλνο πνπ αλή-
θεη ζηελ εθθιεζία, εθθιεζηαζηηθή 
πεξηνπζία. 

βαιάλη (ην) = βαιαλίδη. 

βαιαληψλνπκη (ξ.) = ζηελνρσξηέκαη, 
ιππάκαη πνιχ, πέθησ ζε κειαγρν-
ιία. 

βαιηζακψλνπ θαη κπαιηζακψλνπ (ξ.) 
= ηαξηρεχσ. 

βακπαθηξλφο (επηζ) = βακβαθεξφο, απφ 
βακβάθη. 

βάλνπ (ξ.) = βάδσ, ηνπνζεηψ. 

βαξά (ε) = βαξχ ζθπξί, βαξηά. 

βαξαίλνπ (ξ.) = α) ρηππψ. 

βαξαίλνπ (ξ.) = β) γίλνκαη βαξχηεξνο,  

βαξαίλνπ (ξ.) = γ) ιφγσ ησλ γεξαηεηψλ 
γίλνκαη δπζθίλεηνο. 

βαξάθη (ην) = ιεπηφ θχιιν ρξπζνχ. 

βαξβάηνπ (ην) = επηβήηνξαο. 

βαξβαηζέιη (ην) = δσεξφ αγφξη. 

βάξδα  θαη  βάξληα (ε) = βηαζχλε, θνχ-
ξηα, θαζαξία, ζθνηνχξα. 

βαξηάδνπκη (ξ.) = α) αηζζάλνκαη άζρε-
κα,  

βαξηάδνπκη (ξ.) =  β)  βνγθψ πξνζπνη-
νχκελνο ηνλ άξξσζην. 

βαξηζηψηα (ε) = παηδηθφ νκαδηθφ παη-
γλίδη. 

βαξθφ (επηζ) = κέξνο πνπ θξαηάεη λεξφ. 

βαξφ (ην)  (Κ.) = ην αιεχξη.  « δε θζάεη  

βαξφ » (Κ.) = δελ έρεη αιεύξη. 

βάξηνπ-ράιαζηνπ =  πάλσ-θάησ, ζηα 
γξήγνξα λα βξνχκε κηα ιχζε γηα 

ην πξφβιεκα. Με ακνηβαίεο ππν-
ρσξήζεηο έθιεηζε ε ζπκθσλία. 

βάξηζη βνχξηζηο θη ιαλάξηα = (θξάζε 
πνπ ιέγεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 
βηαζηηθά πξνζπαζνχκε λα θάλνπ-
κε θάπνηα δνπιεηά).   (Σξέμηε θαη 
βνεζήζηε φινη ).   

βαξψ (ξ.) =α) ρηππψ. «βαξνχλ η’ άξγα-

λα»  = ρηππνύλ (παίδνπλ) ηα κνπζηθά 

όξγαλα.  « βάξηζηλ νπ ήιηνπο»  = α-

λέηεηιε ν ήιηνο. « βάξηα πίζνπ λα η’ 

αξκέμνπκη » = αο αξρίζνπκε πάιη από 

ηελ αξρή. 

βαξψ (ξ) = β) ππνςηάδνκαη, θαηαινγίδσ 
επζχλεο θάπνπ.    « απ’ απηφλ βα-

ξψ » = απηόλ ππνςηάδνκαη. 

βαζίδνπκη (ξ) = εκπηζηεχνκαη. 

βαζθαίλνπ (ξ.) = καηηάδσ.  (Π.Δλ.) βα-

ζθαίλνπκη . 

βαζθαληνχξα (ε) = θπιαρηφ. 

βαζιφπινπ (ην) = βαζηιφπνπιν. 

βαηζεχνπ (ξ.) = επηβαίλσ (γηα δψα). 

βαηζληά (ε) = βαηνκνπξηά, βαηζηληά. 

βαηζλφκξα (ηα) = βαηφκνπξα. 

βαθηζίδνπ (ξ.) = βαπηίδσ. 

βγάλνπ (ξ.) = βγάδσ, απνζχξσ. 

βδάλνπ (ξ.) = ζειάδσ. 

βδη (ην) = καζηφο, βπδί. 

βίγια (ε) = ζθνπηά, παξαηεξεηήξην 

βηγιίδνπ  θαη  βηγιψ (ξ.) = παξαηεξψ, 
παξαθνινπζψ, παξαθπιάγσ. 
(Παξαη) βίγιδα, (Ανξ) βίγιηζα (Τ-
πεξο) είρα  βηγιίζη. 

βηδαβί (επηξ) =  αληηθξηζηά. 

βηδηλέο (ν) = δπγαξηά αθξηβείαο. « δε ζα 

ηα βάινπκη θη ζηνπ βηδηλέ »  =  δελ 

ρξεηάδεηαη λα ιεπηνινγήζνπκε ηα 

πξάγκαηα, δε ζα ηα δπγίζνπκε, δε  ζα 

ηα πάξνπκε ζηα ζνβαξά. 

βίδηηα (ε) = επίζθεςε, θπξίσο ηαηξηθή 
επίζθεςε. 

βηιέληζα (ε) = θινθάηε. 

βηληζη (ην) = γεξαλφο. 

βην (ην) = πεξηνπζία. 

βίξα (επηξ) = μεθίλεκα γηα ζπαηάιεο, 
ηάζε γηα ηζνπέδσζε ησλ πάλησλ, 
αλππνιφγηζηεο θαηαζηξνθέο. 

βηξαληά (ε) = έξεκν ζπίηη.  « δελ παηάεη 

θαέλαο ζ  βηξαληά η’, ηνπλ μεξλ ηζη 

νπξζνχεδ είλη ».  =  δελ πεγαίλεη θα-

λέλαο ζην ζπίηη ηνπ, επεηδή ηνλ μέξνπλ 

ηη γξνπζνύδεο είλαη. 

βηξάληθνπ (επηζ) = έξεκν, εξείπην, ά-
ρξεζην. 

βηξαλιίθη (ην) = έξεκν, εγθαηαιεηκκέλν 
ζπίηη. 

βηξβηξίδνπ (ξ.) = πνλάσ πνιχ, αηζζά-
λνκαη δπλαηφ ηζνχμηκν. 

βηξβηξίηζα (ε) = α) ν ζθίνπξνο. 
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βηξβηξίηζα (ε) = β) γπλαίθα ζβέιηε, 
εξγαηηθή,  αεηθίλεηε. 

βηξγί (ην) = καθξχ ιεπηφ μχιν γηα  ην 
ηίλαγκα  ηνπ θαξπνχ  απφ ηα δέλ-
δξα. 

βηξεχθα (επηξ) = πιαγηαζηά, ινμά, θάηη 
πνπ δελ εθαξκφδεη θαιά. 

βηξηζέ (επηξ) = κε πίζησζε, ρσξίο ρξή-
καηα. 

βηξφο (ν) = ην ζεκείν ηνπ πνηακνχ πνπ 
ζπγθεληξψλεηαη ην λεξφ. 

βηηνχια (ε) = κηθξή γίδα.   

βιαζηάξ (ην) = κηθξφο βιαζηφο θπηνχ. 

βιάρηθνπο (επηζ) = βιάρηθνο. 

βιάρηθνπο γθαιηνχξ’ο (Κ.) = ην θεγγά-
ξη.  

βιάρνπο (ν) = α) θηελνηξφθνο. 

βιάρνπο (ν) = β) πεξίηησκα αλζξψπνπ.    
«  κάληςη   βιάρνπλ » (Κ.) 

βιηάδνπ (ξ.) = βειάδσ, θιάκα βξέθνπο. 
Σζηξίδσ. 

βιηζίδ (ην) = θξπκκέλνο ζεζαπξφο. 

βλίζηνπο (επηζ) = ηνπ βνπλνχ, νξεζίβη-
νο.  « βλίζηνπ ηζηάη ». 

βλν (ην) = βνπλφ. 

βληδηαλη (ην) = παξαθπάδα, βιαζηάξη,  
θηληάλη. 

βφιηα (ηα) = κηθξέο κπαιίηζεο απφ βακ-
βάθη ή θάλλαβε πνπ κπαίλνπλ ζηελ 
ηξχπα θαη θξαθάξνπλ ηελ θάλνπ-
ια. 

βνπβαίλνπκη (ξ.) = γίλνκαη βνπβφο, δελ 
αλνίγσ ην ζηφκα κνπ  λα κηιήζσ.  
(Ανξ) βνπβάζθα . 

βνπδηιάλζ (ε) = ινπινχδη ηεο βνπδηιηάο, 
πνπ ην βάδνπκε ζην πεηηκέδη γηα 
άξσκα. 

βνπδηιηά (ε) = ην θπηφ θνπθνμπιηά. 

βνπηδλφο (επηζ) = βνδηλφο. 

βνπηληά (ε) = θνπξηά δψσλ. 

βνχια (ε) = α) ζεκάδη,  

βνχια (ε) =  β) ζθξαγίδα,  

βνχια (ε) =  γ) ιαθθάθη ζην δέξκα. 

βνπιή (ε) = ζθνπφο, επηζπκία, ζθέςε.      
« έβαιηλ ηζη   βνπιή η’  λα κε διεςη  

»   =  έβαιε ζθνπό λα κε δνπιέςεη . 

βνπινπθέξ (ην) = ηζπαληθφ θεξί. 

βνχινπκη (ξ.) = ζέισ, έρσ ζθνπφ. 

βνχιηα (ηα) = ζθνππίδηα. 

βνπξβνχδη (ην) = λένο άπεηξνο, ρσξίο 
ψξηκε ζθέςε. 

βνπξ-βνπξ  =  βηαζηηθά θαη επηπφιαηα. 

βνπξίδνπ (ξ.) = έξρνκαη ζε νξγαζκφ. 
(γηα ρνίξνπο). 

βνπξιίδνπκη (ξ.) = δαιίδνκαη, πειαγψ-
λσ, πξνζπαζψ λα ηαθηνπνηήζσ 
θάηη, αιιά ρσξίο απνηέιεζκα. 

βνπξιφο (επηζ) = δαιηζκέλνο. 

βνχξζκα (ην) = α) δπλαηφο άλεκνο, ρην-

λνζχειια. 

βνχξζκα (ην) = β) νξγαζκφο.  

βνπηάλη (ην) = βφηαλν, θαξκαθεπηηθφ 
θπηφ. 

βξαγθαιλψ (ξ) = θνπδνπλίδσ θέξκαηα, 
πιεξψλσ, (Ανξ) βξαγθάιηζα. 

βξαδ (ην) = βξάδπ. 

βξαδά (ε) = βξαδηά. 

βξαθνπδνχλα (ε) = δψλε πθαληή θεληε-
κέλε πνπ θξαηά ην βξαθί. 

βξαθνπζιηά (ε) = εηδηθφο θφκπνο ηεο 
βξαθνδνχλαο. 

βξαζηά (ε) = πνζφηεηα ηξνθίκνπ ίζε κε 
ην καγείξεκα ελφο γεχκαηνο. « δσκ 

κηα βξαζηά ηξαραλά λα καεηξέςνπ 

ηνπ κηζκέξ ». = δώζε κνπ ιίγν ηξαρα-

λά γηα λα καγεηξέςσ κηα θνξά γηα ην 

κεζεκέξη . 

βξηδακηά (ε) = άρπξν ηνπ δεκεηξηαθνχ 
βξίδαο (ζίθαιεο), ή νιφθιεξν ην 
ζεξηζκέλν θπηφ ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα ην δέζηκν ησλ δεκαηηψλ θαηά ην 

ζεξηζκφ.  

βξνκ (ε) = ην θπηφ βξφκε. 

βξνπθφιαθαο (ν) = βξηθφιαθαο. 

βξφρηλνπ (επηζ) = βξφρηλν, λεξφ ηεο 
βξνρήο. 

βξψκαο (ν) = βξσκηάξεο, αλήζηθνο. 

βξψκθνπο (επηζ) = βξψκηθνο, ιεξσκέ-
λνο, βξσκηάξεο. 

βξψκνπ (ε) = βξσκηάξα, αλήζηθε. 

βηδηαλη (ην) = λένο βιαζηφο, θηληάλη. 

βπδαρηάξ (ην) = ην κηθξφ παηδί πνπ ζε-
ιάδεη. 

βρσ ή θρσ (ξ.) = βήρσ. 

* * * 
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--= Γ =-- 
Γαδέηα (ε) =  ε εθεκεξίδα. 

γαδηφιη (ην) = γατδνπξάθη. 

γαιάξα (επηζ) = ην ζειπθφ πξφβαην, 
απηφ πνπ δίλεη γάια.  

γαιαηζίδα (ε) =  ρνξηαξηθφ πνπ ν ρπ-
κφο ηνπ  κνηάδεη κε γάια, είδνο ξα-
δηθηνχ. 

γαιηφ (ην) = α)  γαινπνχια. 

γαιηφ (ην) =  β) άηνκν ρσξίο πξνζφληα. 

γαινπβχδη (ην) = ην ζήιαζηξν, ην κπη-

κπεξφ. 

γακνπγφληο (ν) = δηάβνινο. 

γαληάδνπ (ξ.) = μεξαίλεηαη ην ζηφκα 
κνπ. 

γαξγαιλψ (ξ.) = πιέλσ θάηη πνιχ θαιά.    
« ηα γαξγάιηζα ». 

γαξγάιηδκα (ην) = ην πνιχ θαιφ πιχζη-
κν. 

γαξδνπιλψ (ξ) = αλαζθαιίδσ, ζθαιίδσ 
θάηη κε ην δάθηπιν, μχλσ θάπνηα 
πιεγή. 

γάξνπο (ν) = αικχξα γηα ηνπξζί ή γηα 
ηπξί. 

γάζηξα (ε) = α) ζηξνγγπιφ, κε ζθαηξηθή 
επηθάλεηα, ζθεχνο  απφ ρνληξή 
ιακαξίλα γηα ην ςήζηκν θαγεηνχ ή 
πίηαο. 

γάζηξα (ε) = β)  δσξεάλ θαγνπφηη.  
«ηφζηξνπζηλ γάζηξα»   = θάζηζε ζην 

ζπίηη,  ηξώεη θαη πίλεη δσξεάλ . 

γάζηξα (Κ.) = γ) αλεξγία, εκέξα ρσξίο 
δνπιεηά.  « ην ‘ρνπκη γάζηξα ηαρηά » 

(Κ.) = αύξην δελ έρεη δνπιεηά. 

γαζηξψλνπ (ξ.) = α) ηξψγσ θαιά, κέλσ 
θάπνπ αξθεηφ θαηξφ ζαλ θηινμε-
λνχκελνο. 

γαζηξψλσ (Κ.) =  β) θάζνκαη, είκαη ά-
λεξγνο. 

γαηζεχνπληδη (ξ.) = εξσηνηξνπνχλ. 

γάηνπο (Κ.) = ην  δεκπίιη, ςάζηλν ζα-
θνχιη γηα ςψληα. 

γδη (ην) = γνπδί, μχιηλν καγεηξηθφ ζθεχ-
νο.   « καιιί ζηνπ γδη » = δελ ππάξ-

ρεη ηίπνηα, ε ππόζεζε δελ έθεξε θαλέ-

λα απνηέξεζκα. 

γηαδίθη (επηξ) = θξίκα(ο). « γηαδίθη  ηνπ  

κπφη  ζ’  πνπ  θνπβήζθηο κηα γθνπ-

ζηζηαξίηζα» = θξίκα  ζην κπόη ζνπ 

πνπ θνβήζεθεο κηα ζαύξα. 

γηαξακπήο (ν) = ν Θεφο. 

γηαξέληεο (ν) = εξαζηήο, ιεβέληεο. 

γηαξκάο (ν) = ρνλδξναιεζκέλε δσν-
ηξνθή απφ θαιακπφθη θαη ξφβη. 

γηξκαλφο (ν) = ζηδεξέλην αιέηξη. 

γθαβάδ (ην) = ηπθιφο, ηπθιή θαη ηπθιφ  

γθαβαίλνπ (ξ.) = ηπθιψλσ. 

γθαβακάξα (ε) = ηχθια, ζηξαβσκάξα. 

γθαβαλνχδα (ε) = κεγάιν ζθαηξηθφ 
θνπδνχλη  πνπ βάδνπκε ζην ιαηκφ 
ησλ θξηαξηψλ, θνπδνχλα. 

γθαβψλνπ (ξ.) = ηπθιψλσ, θιείλσ ηα 
κάηηα λα κε βιέπσ. 

γθαγθαξάηζα (ε) = α)θνπξηά γίδαο. 

γθαγθαξάηζα (ε) = απνμεξακέλε κχμα. 

γθαγθδηά (ε) = είδνο αγθαζσηνχ ζά-
κλνπ. 

γθαδη (ην) = πεηξέιαην. 

γθαδγθαιλψ (ξ) = ζθαιίδσ θάπνηνλ κε 
ην ρέξη, μχλσ θάπνηα πιεγή, ελν-
ριψ θαη πξνθαιψ. 

γθαδηξφ (ην) = δνρείν γηα πεηξέιαην. 

γθαδφιακπα (ε) = ηελεθεδέλην  ιπρλάξη  
πεηξειαίνπ  κε  ζηξνγγπιφ θηηίιη 
ρσξίο γπαιί. 

γθαδνπηζέθηζηξνπ (ην) = ζεκεησκαηά-
ξην. 

γθατιέο (ν) = θξνληίδα, ζηελνρψξηα. 

γθάηληα (ε) = κνπζηθφ ιατθφ φξγαλν. 

γθαιηνχξ’ο (Κ.) = ν ήιηνο. « βγήθηλ νπ  

γθαιηνχξ’ο » (Κ.) =  βγήθε ν ήιηνο .       

« θαινπέξηςηλ νπ γθαιηνχξο »(Κ.)  = 

έδπζε  ν ήιηνο 

γθαιηδηξίκ (ην) = ιηζφζηξσην. 

γθαιηζί (ην) = α) γαηάθη. 

γθαιηζί (ην) = β) ην πνιχ αδχλαην παη-
δί. 

γθακπιηψλνπ (ξ.) =  κηζνθιείλσ  ηα  
κάηηα  απφ  λχζηα  ή  απφ δπλαηφ 
θσο.  

γθακπιηψλνπ (ξ.) (Κ.) =  βιέπσ. 

γθαληαιλψ (ξ.) = γαξγαιψ.  (Π.Δλ.) 
γθαληαιληνχκη . 

γθαξαβέιη (ην) = α) είδνο πνπιηνχ, ην 
καπξνπνχιη 

γθαξαβέιη (ην) = β) πνιχ κειαρξηλφο, 
αξαπάθη, καχξνο. 

γθαξαγθάηζη (ην) = ην δέλδξν θηειηά. 

γθαξγθάιηα (ηα) = δπλαηά γέιηα. 

γθαξγθαιηνχκη (ξ.) = γειψ δπλαηά, με-
θαξδίδνκαη ζηα γέιηα. 

γθαξγθάιαο (επηζ) = απηφο  πνπ  γειά 
πνιχ  ρσξίο ζνβαξή αηηία.  ( ε  

γθαξγθάινπ ). 

γθαξκπνπιάραλνπ (ην) = ην ιάραλν  
(βι.  ηδηαξνχρη) 

γθαξφηζα (ε) = ην θαλάξη, ην θξεκαζηφ 
ληνπιάπη πνπ γηα ηνηρψκαηα είρε 
ζήηεο γηα λα αεξίδνληαη ηα θαγεηά, 
ην ςπγείν θάπνηαο επνρήο. 

γθαζηαλίηζα (ε) = θάκπηα, 

γθαηδηφξ (ηα) (Κ.) = ηα ρξήκαηα ζε ραξ-
ηνλνκίζκαηα, φρη ηα θέξκαηα. 

γθάηδνπκα (Κ.) = ε ιήςε ρξεκάησλ. 
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γθαηδψλνπ (Κ.) = παίξλσ ρξήκαηα, 
κεηξψ ρξήκαηα. 

γθαηδψλνπκη (Κ.) =  (βι. γθαηδψλνπ θαη 
ακπαιψλνπκη ) 

γθαθιί (ην) = ε βάιαλνο ηνπ πένπο. 

γθαρηιψλα (ε) = ε ρειψλα. 

γθβαξ (ην) = θνπβάξη. «καδψζθηλ γθβαξ»  

γθβαο (ν) = θνπβάο. 

γθδνχλη (ην) = α) θνπδνχλη. 

γθδνπλη  (ην) = β) άηνκν πνπ ηα ιφγηα 
θαη νη πξάμεηο ηνπ ηνλ γεινηνπνίε-
ζαλ.    « ίγθηλ γθδνπλη »  

γθεκ (ην) = ραιηλάξη. 

γθδληαλη (ην) = θπιαθή, δηθαζηήξην. « ζα 

ζη ζηείινπ ζηνπ γθδληάλη » = ζα ζε 

βάισ θπιαθή. 

γθδληαξ (ην) = θάπνην πξάγκα ηελησκέ-
λν, φξζην. 

γθδφηζη (ην) = α) πξνζάλακκα, β) πξν-
ζέξκαλζε, μεθίλεκα. « πήξα γθδν-

ηζη »  = πήξα θόξα, μεθίλεζα|.  

γθδφηζη (ην) = β) ζεηηθφ νμχ. 

γθηβέηζη (ην) = α) πήιηλν ηαςί. 

γθηβέηζη (ην) = β) θαγεηφ ςεηφ ζην 
θνχξλν, γηνπβέηζη. 

γθίδα (ε) = ην πνπιί θίζζα, θαξαθάμα.  

γθίδα (ε) (Κ.) =  ε ξαθή. 

γθηδάπ (ην) = ηζηγθφζπηξην, βηηξηφιη. 

γθηδέξ (ην) = βφιηα, πεξίπαηνο, εθδξν-
κή. 

γθηδηξψ (ξ.) = ηξηγπξίδσ άζθνπα, θάλσ 
βφιηα. « δε διεβ, φινπ γθηδηξάεη  

ζηαπάλ-ζηαθάη » = δελ δνπιεύεη αιιά 

όιν ηξηγπξίδεη άζθνπα, επάλσ – θάησ. 

γθηδιηκέο (ν) = ηξφπνο πνπ αλνίγεηαη ην 
θχιιν ηεο πίηαο. 

γθηιέπ (ην) = ραιαξά ηπιηγκέλν λή-
κα.(φρη θνπβάξη ή θαξνχιη)  

γθηφζα (ε) = α) γέξηθε θαηζίθα. 

γθηφζα (ε) = β) απηαξρηθή γπλαίθα. 

γθηνχιηζνπη (ην) = ξνδφζηακν, ηξηα-
ληαθπιιφλεξν. 

γθηνχκ (ην) = ράιθηλν δνρείν λεξνχ. 

γθηνπκφπθνπ (ην) = κηθξφ γθηνχκη. 

γθηνπξληάλη (ην) = πεξηδέξαην, θφζκεκα 
ιαηκνχ. 

γθηξίδη (ην) = ππφλνκνο θηηζηφο κε πέ-
ηξεο. 

γθηξκέ = ζπλέρεηα, ζπρλά.  « έλα γθηξκέ 

ραιεχο παξάδηο »  =   ζπλέρεηα δεηάο 

ρξήκαηα . 

γθηζέκ (ην) = α) ν ηξάγνο πνπ κπαίλεη 
κπξνζηά θαη νδεγεί ην θνπάδη. 

γθηζέκ (ην) = β) ν αξρεγφο. 

γθηηδέξ (ην) = βάζαλν, ζηελνρψξηα, πν-
ιχρξνλε αξξψζηηα. 

γθηηδηξηαζκέλνπο (κεηρ) = εμαζζελεκέ-
λνο, ηαιαίπσξνο. 

γθθ = ηζηκνπδηά. « δε  ζ’ αθνχζνπ  γθθ »  

=  δε ζα αθνύζσ ηίπνηα, ηζηκνπδηά. 

γθιάβα (ε) = θεθάιη. 

γθιαβαλή (ε) = θαηαπαθηή, πφξηα ζην 
δάπεδν. 

γθιηάγθιηα (Κ.) = ε ψξα. « έξαμηλ ε 

γθιηάγθιηα, άτληη λα λ  παηψζνπκη » 

= ήξζε ε ώξα, πάκε λα θάκε. 

γθιηάγθνπξαο (ν) = αδχλαην, ηζρλφ 
άηνκν. 

γθιηαλφο (ν) = ην ςάξη γνπιηαλφο. 

γθιηάζηληα (ε) = πξάζηλε γιηζηεξή νπζία 
πνπ γίλεηαη ζε ζηάζηκα λεξά, βξψ-
κηθε ιηπαξή νπζία ζε λεξνρχηεο. 

γθιίλα (ε) = θνηιηά, ην ιίπνο ηεο θνηιηάο. 

γθιηνχκη (ξ.) = θπιηέκαη.  (Ανξ) γθιίζηθα 
. 

γθιίζηξα (ε) = ηζνπιήζξα. 

γθιηζηξψ (ξ.) = γιηζηξψ.  (Ανξ) γθιίζ-

ηξζα  
γθιίηζα (ε) = γιίηζα, γιηζηεξή νπζία. 

γθιηηζηαβηάδνπ (ξ.) = θάλσ θάηη γιηζηε-
ξφ, αεδηαζηηθφ. 

γθηισ (ξ.) = θπιψ.  (Παξαη) γθηινχζα, 
(Ανξ) γθχιηζα . 

γθφγθαλαο (Κ.) = ν άληθηνο, ν άπιπηνο. 

γθφιηαβνπο (επηζ) = α) γπκλφο. Ζ γθφ-

ιηαβ, ηνπ γθφιηαβνπ . 

γθφιηαβνπο (Κ.) = ηα ζαιηάξηα, ζηαηηζηη-
λά γιπθά. (βι. ηε ιέμε  ζαιηαξ ). 

γθφξηζνπ (ην) = αριάδη. 

γθνχβα (ε) = ιάθθνο, ιαθθνχβα, θνίισ-
κα. 

γθνπβαληά (ε) = ζσξφο απφ θφπξαλα. 

γθνχβξαβνπο (επηζ) = ακίιεηνο, ζθπ-
ζξσπφο. 

γθνπβξίδνπ (ξ.) = είκαη νιηγφινγνο, θα-
ηζνχθεο, ζθπζξσπφο. (Παξαη) 
γθνχβξδα, (Ανξ) γθνχβξζα  

γθνπγθνχιη (ην) = α) μεξακέλν πεξίηησ-
κα. 

γθνπγθνχιη (ην) = β) ιίγε πνζφηεηα, 
πνιχ κηθξφ πξάγκα. 

γθνπγθνπιεχνπ (ξ.) = παξαρατδεχσ, 
πεξηπνηνχκαη θάπνηνλ ππεξβνιηθά. 
(Μηρ) γθνπγθνπιεκέλνπο . 

γθνπγθνχηζα (ε) = α) κηθξφ ζηξνγγπιφ 
ςσκί. 

γθνπγθνχηζα (ε) = β) παρνπιή ζηξνγ-
γπινπξφζσπε θνπέια. 

γθνπθ-κνπθ  =  καζεκέλα ιφγηα, κηζφ-
ινγα, έλνρε ζησπή. 

γθνπιηακπίδνπκη (ξ.) = παίδσ κε ηα 
λεξά. 

γθνπιηαξθφ (ην) = Γεξαληψηεο, θάηνηθνο 
Γεξάλεηαο. 

γθνπιηφθνπινπο (επηζ) = μεβξάθσηνο. 
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γθνχιηνπο (ν) = ε θαξδηά απφ ην ιάρα-
λν. 

γθνπινπκαξά (ε) = ζσξφο απφ πέηξεο. 

γθνπινπζηαληά (ε) = μεγχκλσκα, κηζφ-
γπκλνο. 

γθνπκπέο (ν) = ηξνχινο, ζθαηξηθή ζηέ-
γε. 

γθνπκπέηζη (ην) = πξνζπάζεηα, δχλακε.    

« άζηζη, έλα  γθνπκπέηζη  αθφκα  θη  

κπίηζακη »   =  ειάηε, κηα πξνζπάζεηα 

αθόκα θαη ηειεηώζακε . 

γθνπκπδηαιλψ (ξ.) = γαξγαιψ, πξνμε-
λψ ην αίζζεκα ηεο θαγνχξαο. 

γθνπκπηιίζθνπο (επηζ) = ηξνπισηφο, 
εθείλνο  πνπ  έρεη  ζρήκα ηξνχινπ. 

γθνπξγθφια (ε) = κεγάιν βφηζαιν, 
ζθαηξηθή πέηξα. 

γθνπξγθνχιη (ην) = κηθξφ βφηζαιν. 

γθνπξγθνπιηάηνπ (επηζ) = ζθαηξηθή 

θηάιε, θαξάθα. « η’ο  έζηζεηια  

θξαζί  κη  ηζΗ  γθνπξγθνπιηάηνπ  ηζη   

κπφηζα»  = ηεο έζηεηια θξαζί κε ηε 

ζθαηξηθή κπνπθάια, θαξάθα). 

γθνπξγθνπινπηφο (επηζ) = ζθαηξηθφο. 

γθνπξγθχιη (ην) = παηδηθφ παηγλίδη πνπ 
θπιά.  

γθνπξδνπθιίδνπκη (ξ.) = θαηξαθπιψ.         
( Αφξ.)  γθνπξδνπθιίζηθα . 

γθνχξιηαθαο (ν) = ην ιαξχγγη, ν ιαηκφο. 

γθνπξιίηζα (ε) = αξξψζηηα κε δπλαηφ 
βήρα. 

γθνπξκπέη (ην) = ε πηάηζα, ε αγνξά, ε 
θνηλσλία. « ρξφληα ζηνπ γθνπξ-

κπέη.»   

γθνπξκπέη’ο (ν) = πνιχ κειαρξηλφο, 
γχθηνο. 

γθνπξκπέηζα (ε) = γχθηηζζα. 

γθνχξηα-κνχξηα = ιέγεηαη ζηελ πεξί-
πησζε αζηακάηεηεο γθξίληαο. 

γθνπξηζηά (ε) = αριαδηά. 

γθνπξηζιηάλνπο (ν) = ιάξπγγαο, ιαηκφο 
πνπιηνχ. 

γθνπζγθνπηζέβνπ (ξ) = ςάρλσ λα βξσ 
θάπνην αληηθείκελν, ςαρνπιεχσ, 
θαζπζηεξψ λα ηειεηψζσ θάηη. 

γθνχζηα (ε) = πξφινβνο πηελψλ, ιαη-
κφο. 

γθνπζηνπθέθαινπο (επηζ) = απηφο πνπ 
δελ θνξάεη θαπέιν, πνπ έρεη γπκλφ 
θεθάιη. 

γθνπζηζηαξίηζα (ε) = ζαχξα. 

γθνπηδβηξφ (ην) (Κ.) = ην ακπέιη.  

γθνπηδηάκ (επηξ) =ηφζν κεγάιν.  « απηφο  

ίγθηλ  γθνπηδηάκ  άληξαο »  =  απηόο  

έγηλε  ηόζν  κεγάινο,  νιόθιεξνο  άλ-

δξαο  

γθνπηζηνχλη (ην) = γνπξνπλάθη. 

γθξακπάηζηα (ηα) = νξληζνζθαιίζκαηα, 
κνπληδνχξεο, γξαηζνπλίζκαηα. 

γθξακπαηζψλνπ (ξ.) = γξαηζνπλίδσ, 
αξπάδσ κε ηα λχρηα,  κνπληδνπξψ-
λσ. 

γθξακπαηζψλνπκη (ξ.) = ζθαξθαιψ-
λσ, αλαξξηρηέκαη. 

γθξαο (ν) = είδνο φπινπ. 

γθξαηζαλίδνπ (ξ.) = γξαηζνπλίδσ, μχ-
λσ.  (Ανξ) γθξαηζαλίζηθα   

γθξέκνπξαο (ν) = α) γθξεκφο. 

γθξέκνπξαο (ν) = β) πνιχ ςειφο άλ-
ζξσπνο. 

γθξηκίδνπ (ξ.) = ξίρλσ θάησ, θαηεδαθί-
δσ. 

γθξηκφηζηαβνπο (επηζ) = δεκηάξεο, απ-
ηφο πνπ ςάρλεη ζηα θξπθά. 

γθξηκπάηζη (ην) = καζηίγην. 

γθξηκπηάδνπ (ξ.) = θακπνπξηάδσ. 

γθξηκπφο (επηζ) = θακπνχξεο. 

γθξηληδέιη (ην) = πνιχ γέξνο ή γξηά. 

γθξηηζαλίδνπ (ξ.) = (βι.  γθξαηζαλίδνπ). 

γθξηηζιηάλνπο (ν) = (βι.  γθνπξηζιηά-
λνπο). 

γθξηψλνπ (ξ.) = πλίγσ ζθίγγνληαο ην 
ιαηκφ. 

γθξνχληα (ε) = κπάια απφ ρηφλη, ζβψ-
ινο. 

γθξνπληαβηάδνπ (ξ.) =θάλσ θάηη φιν 

ζβψινπο.  « γθξνπληάβηαζηλ νπ 

ηξαραλάο»    « θξνπληάβηαζηλ ηνπ 

μηλν ηνπ δκη » . 

γθξφραινπ (ην) = θιέκα, απφρξεκκα. 

γθπιαληέηληο (επηξ) = δε βαξηέζαη, ν 
θαηξφο λα πεξλάεη. 

 ( ε ιέμε απηή είλαη ζρεηηθά θαηλνύξηα 

ζηε ζηαηηζηηλή ληνπηνιαιηά. Πξνήιζε 

από ην ξήκα « γθηισ » (θπιώ) θαη ηε 

ιαηηληθή ιέμε  dies – diei  πνπ ζα πεη  

εκέξα.  Σν λόεκά ηεο είλαη : « άζε λα 

θπινύλ νη εκέξεο ». ) 

γθχιηαληξνπο (ν) =  θαξνχιη. 

γθπιλψ (ξ.) = θπιψ, θαηξαθπιψ θάηη.  
(Παξαη) γθπιλνχζα, (Ανξ) γθχιηζα  

γιαο (ν) = ε ζσιήλα κέζα απφ ηελ ν-
πνία πεξλνχλ νη αηκνί θαηά ηελ 
απφζηαμε, πγξνπνηνχληαη θαη γίλν-
ληαη ξαθή, θαξδχο ζσιήλαο. 

γιαθηζήξ θαη  γιάθηζεξαο (ην) = μχ-
ιηλε ζθξαγίδα πνπ αθίλεη αλάγιπ-
θα εθθιεζηαζηηθά ζχκβνια πάλσ 
ζην πξφζθνξν ηεο ιεηηνπξηάο, Ό-
κνηα είλαη  θαη ε αλάγιπθε παξά-
ζηαζε ηνπ δηθέθαινπ αεηνχ πνπ 
κπαίλεη ζηηο θνπινχξεο   

γιείςαο (επηζ) = απηφο πνπ γιείθεη, πνπ 
δνθηκάδεη θάηη κε ηε γιψζζα ηνπ. 
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γιέπνπ (ξ.) = βιέπσ, θνηηάδσ.(Παξαη) 
ίγιηπα. 

γινχπνπο (Κ.) = ε βνχξηζα ηνπ κπνγηα-
ηδή. 

γλέζνπ (ξ.) = θάλσ ην καιιί ή ην βακ-
βάθη θισζηή. 

γληα (ε) = ζεκάδη απφ πξφρεηξν θαη α-
λφκνην αζβέζησκα. 

γλνπκθφο (επηζ) = γλσζηηθφο.  ( ε 

γλνπκθή, ην γλνπκθφ ). 
γλνπζηζηθφο (επηζ) = γλσζηηθφο.                  

( ε γλνπζηζηθή ) 

γφλα (ην) = γφλαην. 

γνπγιίδνπ (ξ) = ε πξψηε πξνζπάζεηα 
ηνπ κσξνχ λα κηιήζεη. 

γνπδνπρέξ (ην) = ν θφπαλνο ηνπ γνπ-
δηνχ. 

γνπκάξ (ην) = γάτδαξνο. 

γνπκαξάγθαζνπ (ην) = γατδνπξάγθαζν, 
άγξηα αγθηλάξα. 

γνπκαξλφο (επηζ) = γατδνπξηλφο. « γνπ-

καξλφο  πξφζνππνπο, ραξηηνπκέλη  

δνπή »  = άλζξσπνο κε γατδνπξηλό 

πξόζσπν (αθηιόηηκνο), πεξλάεη ραξη-

ησκέλε δσή. 

γνπκαξνπγθπιηζηά (ε) = κηθξφ ζε έ-
θηαζε έδαθνο, φζν πνπ θηάλεη λα 
θπιεζηεί έλαο γάηδαξνο. «κφδνπθηλ 

κηα γνπκαξνπγθπιηζηά ρνπξάθ»  = 

κνπ έδσζε έλα κηθξό ρσξάθη  

γνπκαξνππάδαξνπ (ην) =ηφπνο πνπ 
γίλεηαη αγνξαπσιεζία δψσλ, αιιά 
θαη ε απνθάιπςε ελφο κπζηηθνχ ή 
κηαο θξπθήο πξάμεο. «κ’ έβγαιηλ  

ζηνπ γνπκαξνππάδαξνπ»  = κε έθαλε 

ξεδίιη, θαλέξσζε  ζ’ όινπο ηα κπζηηθά 

κνπ . 

γνχλα (ε) = δέξκα άζπξνπ αξληνχ ξακ-
κέλν ζε ζρήκα ζαθνχιαο κε ηε 
γνχλα απφ έμσ, πνπ λα ρσξά ηελ 
παιάκε ηνπ ρεξηνχ. Με απηφ νη γπ-
λαίθεο αζβέζησλαλ ηα δσκάηηα ηνπ 
ζπηηηνχ αληί γηα άιιε βνχξηζα. 

γνπληαζκέλνπο (επηζ) = ληπκέλνο κε 
γνχλα. 

γνχξγνπιαο (ν) = ζσιήλαο βξχζεο 
ρσξίο θάλνπια. 

γνχξλα (ε) = ιάθθνο, θνίισκα εδάθνπο. 

γνπξλίζηνπο (επηζ) = ρνηξηλφο, απφ 
γνπξνχλη. 

γνπξλνπηζάξρνπ (ην) = ηζαξνχρη απφ 
δέξκα γνπξνπληνχ. 

γνπξνχλη (ην) = ρνίξνο. 

γφθνπο (ν) = γνθφο.  « ζέινπ λα ζη θιά-

ςνπ, αιιά κη πνπλάεη νπ γφθνπο »    

ζηαηηζηηλή θξάζε πνπ δείρλεη αβάζηκε 

δηθαηνινγία . 

γξα (ε) = γξηά. 

γξαβαλί (ην) = βαζχ θφθθηλν ρξψκα, 
γθξελά. 

γξαβαλφο (επηζ) = πνιχρξσκνο, ξηγσ-
ηφο. 

γξάκκαηα (ηα) = ρξσκαηηζκέλεο γξακ-
κέο κε αζβέζηε ή ινπιάθη, γχξσ 
απφ ηηο πιάθεο ηνπ δαπέδνπ, απφ 
κέζα ή απφ έμσ, απφ ηελ είζνδν 
ηνπ ζπηηηνχ. 

γξακκαηζηθφο (ν) = γξακκαηηθφο, δε-
κφζηνο ππάιιεινο. 

γξακκέλνο (επηζ) = φκνξθνο. 

γξαθηζήξ (ην) = (βι. γιαθηζήξ). 

γξεθη (ην) = θαηάιπκα, πξνζσξηλφο 
ζηάβινο πξνβάησλ.      « μαζηζηξηά 

ζηνπ γξεθη »  = δελ ππάξρεη θαλέλαο 

ζ΄ απηό ην κέξνο. 

γξίβαο (ν) = γθξίδν άινγν. 

Γξίβαο η’ Μπαιακπάλη  =  φλνκα ηνπ 
βνπλνχ Βέιηα. 

  ( Ζ παξάδνζε ιέεη πσο θάπνηε δνύζε 

ζηε ηάηηζηα θάπνηνο κε ην όλνκα 

Μπαιακπάλεο  θαη  είρε έλα άινγν ην 

νπνίν ππεξαγαπνύζε. Σν άινγν απηό, 

ν «Γξίβαο»,   έβνζθε ειεύζεξν  ζηηο 

πιαγηέο ηνπ βνπλνύ Βέιηα. Κάπνηε ην 

άινγν ράζεθε αιιά ε ππεξβνιηθή α-

γάπε πνπ ηνπ είρε ν Μπαιακπάλεο ηνλ 

έθαλε λα πηζηεύεη όηη ην άινγό ηνπ π-

πάξρεη θαη βόζθεη ειεύζεξν ζηηο πια-

γηέο ηνπ βνπλνύ Βέιηα. Όηαλ ηνλ ξσ-

ηνύζαλ πνπ είλαη ν Γξίβαο απηόο έδεη-

ρλε ην απέλαληη βνπλό θαη έιεγε:  « Ηά-

ηνπο νπ Γξίβαο » =  Να ηνο ν Γξίβαο. 

Έηζη ην βνπλό πήξε ην όλνκα: « Ο 

Γξίβαο  η’  Μπαιακπάλη » 

γξηληδηά (ε) = μχιηλν ρνλδξφ δνθάξη. 

γξηληδνχιη (ην) = κηθξφ ηζακπί απφ 
ζηαθχιη. 

γξηληψλνπ (ξ.) = μαπιψλσ θάησ θά-
πνηνλ ζαλ γξηληηά (δνθάξη) 

γξηληψλνπκη (ξ.) = μαπιψλνκαη θάησ 
αλαίζζεηνο ζαλ μχιν. 

γξνπζά (ε) = γξνζηά. 

γπαιί (ην)  θαη παιί (ην) = θαζξέθηεο. « 

κηα ψξα θνηηζηέζη ζηνπ παιί »  κηα 

ώξα θαζξεθηίδεζαη. 

γπαιίδνπκη (ξ.) θαη παιίδνπκη = θαζξε-
θηίδνκαη. 

γπαιζηηξφ (Κ.) = ην παξάζπξν. 

γπξνπβνπιηά (ε) = επηηφπηα ζηξνθή, 
θηγνχξα ρνξνχ. 
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--= Γ =-- 
Γαγθνπζηά (ε) = κπνπθηά, δαγθσκαηηά, 

ιίγν ςσκί  « ζηα ηξάκαηα κ’  ζα κ’ 

δσζλ  κηα δαγθνπζηά ςνπκί »  = ζηα 

γεξάκαηά κνπ ζα κνπ δώζνπλ κηα 

κπνπθηά ςσκί . 

δαθξ (ην) = δάθξπ. 

δαθξχδνπ (ξ.) = δαθξχδσ. (Παξαη) δά-

θξδα, (Ανξ) δάθξζα. 

δακάιη (ην) = δακάιη. 

δακάια (ε) = ζειπθφ κνζράξη. 

δακάζθηλνπ (ην) = δακάζθελν. 

δαληθφο (επηζ) = δαλεηθφο. 

δαπιί (ην) = δαδί δαπιφο, αλακκέλν μχ-
ιν. 

δαριηά (ε) = δαρηπιηά, απνηχπσκα δα-
θηχινπ.  « καο έδνπθηλ ληξφ ζ' έλα 

πνπηζήξ ηνπκάηνπ δαριηέο »   =  καο 

πξόζθεξε λεξό ζε έλα πνηήξη (άπιπ-

ην) γεκάην δαρηπιηέο . 

δαριίδ (ην) = δαθηπιίδη. 

δαριήζξα (ε) = δαθηπιήζξα. 

δάρινπ (ην) = δάθηπιν. 

δεηιλφ (ην) = δεηιηλφ, απφγεπκα. 

δεηιλψ (ξ.) = ηξψγσ απνγεπκαηηλφ.  
(Ανξ) δείιληζα . 

δέληξνπ (ην) = ην δέλδξν βειαληδηά. 

δέμηα (επηξ) = δεμηά.  « νπ Θνο λα ηα θεξ 

δέμηα ». 

δέμηκν (ην) = ππνδνρή πξνζψπνπ.  « 

θαιά δεμίκαηα »  = θαιώο λα ηνπο δε-

ρηείο. 

δεζη (ε) = ην ζεκείν πνπ ελψλνληαη δχν 
ξέκαηα λεξνχ. 

δένπληα (ηα) = ηα πξεπνχκελα, ραηξεηί-
ζκαηα.  « ηα δένπληα ζηνπ ζπηηζη »  

= ραηξεηίζκαηα ζηελ νηθνγέλεηα . 

δηάβα (ην) = πέξαζκα, θεληξηθφ κέξνο. 

δηάβαικα (ην) = ζπηνπληά, ζπθνθαληία. 

δηαβάη’ο (ν) = α) πεξαζηηθφο. 

δηαβάη’ο (ν) = β) μαθληθφο πφλνο πνπ 
πεξλά γξήγνξα. 

δηάδξνπκνπο (ν) = μχιηλν δνθάξη πνπ 
έκπαηλε ζπξηά πίζσ απφ ηελ πφξ-
ηα γηα αζθάιεηα, ε ακπάξα. 

δηαθνπληάξ’ο (ν) = δεηηάλνο. 

δηαιάδσ (ξ.) = αζηξάθησ, ξίρλσ α-
ζηξαπέο. 

δηαιαιψ (ξ.) = δηαδίδσ εηδήζεηο. 

δηάινπμνπο (επηζ) = αιιήζσξνο. ( ε 

δηάινπμη  ). 

δηανπιηά (ε) = πνλεξηά, πνλεξή πξάμε.     
« φινπ ηα δηανπιηέο είζη »  . 

δηάνπινπο (ν) = δηάβνινο. 

δηάξγπξνπο (ν) = πδξάξγπξνο. 

δηαηαγκέλα (κεηρ) = ηα θαζηεξσκέλα, ηα 
ζπλεζηζκέλα.  «θέξη ηα δηαηαγκέ-

λα» = θέξε ηα θαζηεξσκέλα,  θέξαζέ 

καο  ηα  ζπλεζηζκέλα.  

δηάηαλνπο (ν) = δαίκνλαο, δηάβνινο.  

δηάθνπξνπο (ν) = σθέιεηα, θέξδνο, 
ζπκθέξνλ. « ερη  απ'  απηφ δηάθνπ-

ξνπλ »  = έρεη θέξδνο απ' απηό . 

δηβνπιλψ (ξ.) = δεπηεξίδσ, ζθάβσ ην 
ρσξάθη γηα δεχηεξε θνξά. 

δηδκάξθνπο (επηζ) = δίδπκνο.  (ηα δηδ-

κάξθα) . 

δηθη (ε) = δίθε. 

δηθαλίθη (ην) = δεθαλίθη, παηεξίηζα. 

δηθάξα (ε) = κεηαιιηθφ θέξκα κηθξήο 
αμίαο, δεθάιεπην. 

δηθαξά (αξηζκ) = δεθαξηά.«θακηά δηθα-

ξά» 

δηθάξθνπ (επηζ) = α) δνρείν πνπ ρσξάεη 
δέθα νθάδεο. 

δηθάξθνπ (ην) = β) δεθάδξαρκν. 

δίθνπθνπ (ην) = δίθνρν, θαπέιν ζηξα-
ηηψηε. 

δηθξάλη (ην) = α) γεσξγηθφ εξγαιείν. 

δηθξάλη (ην)(Κ.) = β) ην πηξνχλη. « ξάμη  

ηδψζη  ηα  δηθξάληα » = δώζε πξνο ηα 

εδώ ηα πηξνύληα. 

δίθξνπθνπ (ην) = αβγφ κε δχν θξφθνπο. 

δηκάηζη  (ην) = ην δεκάηη. 

δίκηνπ (ην) = είδνο πθαληνχ, δίθισλε 
θισζηή. 

δημηά (επηξ) = ( βι.  δέμηα ). 

δηνπξία (ε) = πξνζεζκία. 

δηπιάξνπκα (ην) = πιεχξηζκα. 

δηπιαξψλνπ (ξ.) = πιεπξίδσ, παίξλσ 
κε ην κέξνο κνπ, δεζκεχσ κε πξν-
θαηαβνιή. 

δηξκάηζη (ην) = αζθφο, δεξκάηη, ηνπινχ-
κη.  « δηξκαηζίζηνπ ηζπξί ». 

δηξκφλη (ην) = είδνο θφζθηλνπ. 

δηξκνπλίδνπ (ξ.) = θνζθηλίδσ ην ζηηάξη 
κεηά ην αιψληζκα. 

δηξπάλη (ην) = δξεπάλη. 

δηζάθη (ην) = δηζάθθη, δηπιφο ζάθνο π-
θαζκέλνο κε γηδίζην καιιί. 

δηζάθηα (ηα) (Κ.) = νη φξρεηο, ηα αλδξηθά 
γελ. φξγαλα. 

δηζπφη’ο (ν) = δεζπφηεο, κεηξνπνιίηεο. 

δηθηζέξ (ην) = δεχηεξν ζθάςηκν ή ζθά-
ιηζκα ρσξαθηνχ. 

δηθηζηξίδνπ (ξ.) = ζθάβσ γηα δεχηεξε 
θνξά ην ρσξάθη ή ην ακπέιη. 

δηράιη (ε) = δηράια. 

δηρηζη (ην) = δίρηπ. 

διεηα (ε) = δνπιεηά, εξγαζία. 

διεχνπ (ξ.) = εξγάδνκαη. 

δφγα (ε) = έλα απφ ηα θπξηά ζαλίδηα ηνπ 
βαξειηνχ. 

δνπδηθάεκηξνπ (ην) = α) θαιηθάληδαξνο. 
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δνπδηθάεκηξνπ (ην) = β) ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα ησλ ενξηψλ ησλ Υξη-
ζηνπγέλλσλ. 

δνχια (ε) = ππεξέηξηα. 

δνπιηθηάξο (επηζ) = εξγαηηθφο. 

δνπληάγξα (ε) = α) ην δφληη ηξαπεδίηεο. 

δνπληάγξα (ε) = β) ην εξγαιείν κε ην 
νπνίν βγάδνπκε ην ραιαζκέλν δφ-
ληη. 

δνπμάξ (ην) = νπξάλην ηφμν, ε ίξηδα. ην 
ηφμν. 

δνπξίδνπ (ξ.) = θάλσ δσξεά, δσξίδσ.  

δνπξλνπθφθαινπ (ην) = θνπθνχηζη ξν-
δάθηλνπ. 

δνπξλψ (ξ.) = ( βι  δνπξίδνπ ). 

δνπξφθηλνπ (ην) = ξνδάθηλν. 

δνπξνπθηληά (ε) = ξνδαθηληά. 

δνπξνπθηλίδνπ (ξ.) = πηθξίδσ ειαθξά. 

δνπξψ (ξ) = αληέρσ, θξαηψ, δηαξθψ,  
κπνξψ λα ηειεηψζσ  θάπνηα δνπ 
ιεηά. 

δνρη (ην) = θεληξηθφ κέξνο, νδηθφο θφκ-
βνο, πέξαζκα. 

δξάγθνπκα (ην) = λεπξνθαβαιίθεκα. 

δξαγθψλνπκη (ξ.) = απφ ςχμε πηάλεηαη 
θάπνην κέξνο ηνπ ζψκαηνο. ( 
Αόξ.) δξαγθψζθα . 

δξαθνπληδηά (ε) = εηδηθφ θπηφ κε ην 
νπνίν γίλεηαη δπλακσηηθφ  θάξκα-
θν.  

δξαζθιηά (ε) = δξαζθειηά. 

δξέηλνπο (επηζ)  (βι.  αδξέηλνπο ). 

δπλαζηζεχνπ (ξ.) = βάδσ δχλακε, 
πξνζπαζψ κε δχλακε. 

δπλάζηζκα (ην) = πξνζπάζεηα αιιά θαη 
αληίζηαζε. 

δπφζκνπο (ν) = αξσκαηηθφ θπηφ, δπφ-
ζκνο. 

δχλνπκη (ξ) = δχλακαη, κπνξψ. 

* * * 

--= Δ =-- 
Δηδεκή (επηξ) = αιιηψο, δηαθνξεηηθά.   « 

λα  η’ο  πεηο  λα  πξίζη  νππίζ,  εηδε-

κή λα κε μαλαπαηζήζη  ηδψ,  ηαηζί  

ζα  βξεη  κ  πφξηα  ληβαξ »   =  λα ηεο 

πεηο λα γπξίζεη πίζσ, αιιηώο λα κε μα-

λαπαηήζεη εδώ, δηόηη ζα βξεη θιεηζηή 

ηελ πόξηα . 

είκη (ξ.) = είκαη εγψ. « είλη νπ αξγχξο 

άξξνπζηνπο » = δελ έρσ ρξήκαηα. 

εηλνπξηάδνπκη (ξ) = νλεηξεχνκαη 

είλνπξνπ (ην) = ( βι. ίλνπξνπ ) 

είληα (ξ.+αλησλ) = είλαη απηά.  

είληδηλ (ξ.+ αλησλ) = είλαη απηή. 

είληδηο (ξ.+ αλησλ) = είλαη απηέο. 

είληνπ (ξ.+ αλησλ) = είλαη απηφ. 

είληνπο (ξ,+ αλησλ) = είλαη απηφο. 

είηα  δελ  =  ( βι. εηδεκή ) 

εηηφληζα (ε) = γεηηφληζζα. 

είηνπλαο (ν) = γείηνλαο.  

έθα (ξ.) = ζηάζνπ, πεξίκελε, κε βηάδε-
ζαη. 

εκ (ζπλδ) = θαη   «  εκ  καιιάηα,  εκ  γα-

ιάηα,  εκ  η` αξλί  ζειηθφ  »    =  ηα 

ζέιεηο όια  θαη λα βγάδεη πνιύ καιιί (ε 

πξνβαηίλα) θαη λα δίλεη αξθεηό γάια 

θαη λα γελλά ζειπθό αξλί. 

εκ (κνξ) = (δείρλεη θαη' αλάγθε ζπγθαηά-
βαζε)   « εκ  εηζη  πνπ  'ξζαλ  ηα  

πξάγκαηα . . .»  =  αθνύ έηζη δηακνξ-

θώζεθε ε θαηάζηαζε . . .. 

έκνπ (νπζ+αλησλ) = γηε κνπ. 

έκππνο (ν) = πχνλ. 

έλα θη έλα = ακέζσο. 

έληα (ηα) = γέληα. 

έλλνηα (ε) = θξνληίδα, έγλνηα. 

έλνπκη (ξ.) = γίλνκαη.  (Ανξ) ίγθα,  (Μει) 
ζα ηέλνπ,  (Τπεξζ) είρα  ηελη . 

εληο =  θάνπι ζην πνδφζθαηξν. 

εμάπαληνο (επηξ) = νπσζδήπνηε, δίρσο 
άιιν. 

εμφλ (επηξ) = εθηφο. 

έμνπδα (ηα)  =  ρξσκαηηζηέο κάιιηλεο 
θισζηέο. 

επηηαπηνχ (επηξ) = επίηεδεο, γηαπηφ ην 
ιφγν. 

έηζηκνπο (επηζ) = έηνηκνο. 

έρνπ (ξ.) = έρσ. (βι. θιίζε ηνπ βνεζεηη-
θνχ ξεκ. έρσ ) 

* * * 
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--= Ε =-- 
Εαβά (επηξ) = ζηξαβά, αλάπνδα, δχ-

ζθνια. 

δαβηά θαη δαβιία (ε) = δαβνιηά, απάηε. 

δαβηάξαο θαη δαβιηάξαο (επηζ) 
=δαβνιηάξεο. ε δαβιηάξνπ. 

δαβφξηζα (ε) (Κ.) = ε πφξηα. 

δαβφο (επηζ) = ζηξαβφο, αιιήζσξνο, 
αλάπνδνο, δχζθνινο. « ήξζαλ  δα-

βά ρξφληα »  = ήξζαλ δύζθνια θαη 

αλάπνδα ρξόληα. 

δαβξάθη (ην) = επίπιεμε, ηηκσξία. 

δαγάξ (ην) = θπλεγφζθπιν. 

δαγξί (ην) = γξηά, παιηφγξηα. 

δατθθνπο (επηζ) = αδχλαηνο, ειαηησκα-
ηηθφο.   ( ε δατθθη ). 

δάθαηα (ηα) = πνιιά πξάγκαηα, έπηπια 
θαη δηάθνξα αληηθείκελα ηηο πην 
πνιιέο θνξέο άρξεζηα.  « δε 

κπνπξψ λα μηδηαιηρηψ απ` ηα δάθα-

ηα »   =  κε εκπνδίδνπλ ηα πνιιά  

πξάγκαηα πνπ είλαη γύξσ κνπ θαη δελ 

κπνξώ λα βξσ άθξε. 

δάθα  ηα  κνχθα  ηα  (Κ.) = θιές’ηα, 
θξχς’ηα. (θνπδαξίηηθε θξάζε) 

δαθαηδκέλνπο (κεηρ) = θξπκκέλνο, ρα-
κέλνο. 

δαθαηζίδνπ (ξ.) = θξχβσ θάηη, ράλσ 
θάηη.  « πνχ  δαθαηζίζθηλ ηνπ ςαιίδ; 

έθαγα ηα νπξηαιίθηα ηα λα ηνπ βξσ 

»  =  πνύ θξύθηηθε ή πνύ ράζεθε ην 

ςαιίδη; έςαμα παληνύ γηα λα ην βξσ. 

δαθφλη (ην) =  έζηκν, ζπλήζεηα. « θάζη 

ρψξα θη δαθφλη,  θάζη   καραιάο θη 

ηάμη »  =  θάζε ηόπνο θαη θάζε ρώξα 

έρεη ηα έζηκά ηεο .  

δαιίδνπ (ξ.)= δαιίδσ.(Δ.Παξαη) δάιηδα,  
(Δ.Ανξ) δάιηζα, (Π.Ανξ) δαιίζθα, 
(Μεη) δαιηδκέλνπο . 

δαιίθη (ην) = φ,ηη θνξηψλεηαη ζηελ πιάηε, 
δεκάηη μχια ή ρφξηα. 

δαιηθψλνπκη (ξ.)= θνξηψλνκαη θάηη 
ζηελ πιάηε. [(Ανξ) δαιηθψζθα] 

δακάλη (ην)  = κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, 
αηψλεο. ( ηα  δακάληα )   « ρξφληα  θη  

δακάληα είρα  λα ζη  ηδψ » . 

δακπάθη  (ην) = ην ινπινχδη άζπξνο 
θξίλνο.  

δακπαθψλνπ (ξ.) = θαηαθέξλσ θάπνηα, 
γίλνκαη επηβήηνξαο.  « λη  δακπά-

θνπζηλ ». 

δακπιάθνπκα (ην) = απνραχλσζε,  
απνβιάθσκα. 

δακπιαθνπκέλνπο (κεηρ) = απνβιαθσ-
κέλνο. 

δακπφγα (ε) = πιηθή βνήζεηα, θέξδνο 
απφ ακθίβνιε πεγή. 

δακπνχληθνπο (επηζ) = θνληφο, δαξσκέ-
λνο, αδχλαηνο. 

δαλάηζη (ην) = επάγγεικα, ηέρλε. 

δαληαιηά (ε) = ζθαληαιηά, αηαμία. 

δαληαιηάξο (επηζ) = άηαθηνο, ζθαληα-
ιηάξεο. 

δαληνχραο (επηζ) = καξαδσκέλνο, α-
ζζεληθφο, θξπνπιηάξεο.  

δαπ  θαη δαθηζη (ην) = επηβνιή, ραιηλα-
γψγεζε, λίθε. « δε κπνπξψ λα ηνπλ 

θάκνπ δαπ »  =  δελ κπνξώ λα ηνπ ε-

πηβιεζώ, λα ηνλ ληθήζσ . 

δαπεχνπ (ξ.) (Κ.) =  θνηκνχκαη. « ηνπ 

θφβνπ δίπια » = θνηκνύκαη 

δάπνπο (ν) (Κ.)  =  ν  χπλνο. 

δαπψλνπ (ξ.) = παίξλσ παξάλνκα θάηη, 
θαηαπαηψ θάπνηα εδαθηθή έθηαζε. 
[(Ανξ) δάπνπζα ] 

δαξ (ην) = δάξη. 

δαξάιη (ην) = δεκηά, ειάηησκα. 

δαξαιίζθνπο (επηζ) = ειαηησκαηηθφο, 
εηνηκφξξνπνο 

δαξαιίζηνπο (επηζ) = ( βι. δαξαιίζθνπο 
). 

δαξδαβάηζη (ην) = ιαραληθφ, θεπεπηηθφ. 

δαξδαβνχιη’ο (ν) = πεηξαρηήξη, δηαβν-
ιάθη. 

δαξίδνπ (ξ.) = δε βιέπσ θαζαξά. 

δαξθάδ (ην) = δαξθάδη. 

δαξψλνπ (ξ.) = ρνπδνπξεχσ ζην θξεβά-
ηη, ηπιίγνκαη κε θνπβέξηα λα δε-
ζηαζψ, ιαγνθνηκνχκαη. 

δαθηζη  ( βι. δαπ ) 

δαρπξέο (ν) = εθφδην, απφζεκα δσν-
ηξνθήο. 

δβάξλα (ε) = γεσξγηθφ εξγαιείν. 

δβαξλίδνπ (ξ.) = ζέξλσ θάησ θάπνην 
πξάγκα. 

δβάξλαο (επηζ) = απεξηπνίεηνο, απηφο 
πνπ δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εμσ-
ηεξηθή ηνπ εκθάληζε.  (ε δβάξλνπ). 

δβηληάδνπ (ξ.) = πίλσ θξαζί. 

δβσ (ξ.) = ζβήλσ. 

δηγη (ην) = δπγαξηά. 

δγθνχια (ε) = γσλία, θξπθφ κέξνο. 

δγθνπξ (ε) = ε ζθνπξηά. 

δγθνχξαβνπο (επηζ) = ζθνπξηαζκέλνο. 

δγθνπξαθίδνπ (ξ.) = δσγξαθίδσ. 

δγθξάκπηα (ε) = ζαξαληαπνδαξνχζα. 

δγθξάλα (ε) = ρηέλα. 

δγθξαλίδνπ (ξ.) = γξαηζνπλίδσ. 

δγθξαληζηά (ε) = γξαηδνπληά. 

δγθξνπβάια (ε) = ζβψινο, ζθαηξηθή 
κάδα. 

δγθξνπβαιηάδνπ (ξ.) = ( βι.  γθξνπληα-
βηάδνπ ). 

δηγψλνπ (ξ.) = πιεζηάδσ. 
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δέβια (ε) = κέξνο ηνπ δπγνχ γηα ην δέςη-
κν ησλ δψσλ. 

δέλαγαο (ν) = ηνπξθηθφο ηίηινο θαη θνξν-
τδεπηηθά κεγαιφζσκν παηδί ή κε-
γάινο πνπ αζρνιείηαη κε παηδα-
ξηψδε πξάγκαηα. 

δέξβνπο (επηζ) = αξηζηεξφρεηξαο. 

δεηιαξίθη (ην) = επαηηεία, δεηηαληά. 

δεηιάξνπ (ε) = δεηηάλα. 

δήηιαξ’ο (ν) = δεηηάλνο. 

δήηνπιαο (Κ.) = ν παπάο. 

δηαβαξίδνπ (ξ.) = κηζνςήλσ, κηζνβξά-
δσ. 

δηαβαξδκέλνπο (κεηρ) = κηζνςεκέλνο. 

δηάδνπ (ξ.) = α) δπγίδσ. 

δηάδνπ (ξ.) = β) δπγηάδσ, ηζνξξνπψ. 

δηάδνπ (ξ)  =  γ) πεηπραίλσ ην ζηφρν.         
« ηνπλ δχηαζα  κη  κ πέηξα  ζηνπ  θη-

θάιη  θη  ηνπλ  κνχξζηνπζα »    =  ηνλ 

πέηπρα κε ηελ  πέηξα  ζην  θεθάιη θαη 

ηνλ γέκηζα αίκαηα . 

δηάκπα (ε) = βάηξαρνο 

δηακπφρηιν (ην) = είδνο κηθξνχ ρειηνχ. 

δηακπφρηιν (ην) (Κ.) = ην πξάζν.  ( ηα  

δηακπφρηια ). 

δηαξ (ε) = αλακκέλα θάξβνπλα, ζξάθα. 

δηαθέηζη (ην) = θαγνπφηη. θαγνπφηη πνπ 
γίλεηαη ζπλήζσο ζηελ εμνρή. 

δηβδέθη (ην) = λεαξφο,  άπεηξνο, απηφο 
πνπ ε γλψκε ηνπ δελ έρεη βάξνο. 

δίγξα (ε) = αγθαζσηφο ζάκλνο, βαηζηληά. 

δηνπβγάξ (ην) = δεπγάξη. 

δηνχια (ε) = πνιχ ψξηκν αριάδη. 

δηνχια  πξαθαηέ (Κ.)  = θιέβσ, παίξλσ 

θάηη  ζηα  θξπθά. 

δηνπκαηζίδνπ (ξ.) = δεκαηίδσ. (Δ.Παξαη) 
δηνπκάηδα,  (Π.Ανξ) δηνπκαηζίζθα, 
(Π.Τπεξζ) είρα δηνπκαηζζηζεί, 

δηνπκπίιη (ην) = δεκπίιη, δηθηπσηφ ζα-
θνχιη., δίρηπ. 

δηνχπηλα (ε) (Κ.)  = ε πίηα.  « ε κνπρνχ-

ζα καο έξαμηλ δηνχπηλα, άζηη λα λ 

παηψζνπκη »  = ε γπλαίθα ηνπ αθεληη-

θνύ καο έθεξε πίηα, ειάηε λα γεκίζνπκε 

ηελ θνηιηά καο. 

δηνππθνπηζή (επηζ) = παρνπιή, αθξά-
ηε.  

δηνπξδψλνπ (ξ.) = ρηππψ θαη ηξαπκαηί-
δσ θάπνηνλ.  

δηνπξδψλνπ (ξ.) (Κ.) = ζπάδσ, ηζαθίδσ 
θάηη. 

δηνχζηθα (ε) = θαξνχκπαιν, ηνπηθφ 
πξήμηκν κεηά απφ ρηχπεκα.  « 

ρηζχςα ηνπ θηθάιη κ  ζ’  γξηληδηά  θη  

ίγθηλ  δηνχζηθα »  = ρηύπεζα ην θεθάιη 

κνπ ζην δνθάξη θαη έγηλε θαξνύκπαιν . 

δηνχηνπο (ν) (Κ.) = ληνπβάξη, πέηξηλνο 

ηνίρνο.  « πάιηδη φξκαηνπλ ηνπ δηνχ-

ηνπ ηαηζί ζα θαςαιψζη »  = θηίδε θαιά 

ην ληνπβάξη γηαηί ζα πέζεη, ζα θύγεη. 

δηξβά (επηξ) = πξνο ην αξηζηεξφ κέξνο. 

δηθθιήο (ν) = δεπγάο, γεσξγφο. 

διαπ (ην) = δνπιάπη, άγξην δψν, αγξίκη. 

διεχνπ (ξ.) = δειεχσ. 

διηάξθνπο (επηζ) = δειηάξηθνο.  ε διηάξ-

θη, ηνπ διηάξθνπ . 

διηάξ’ο (επηζ) = δειηάξεο.  ( ε διηάξνπ ). 

διίγνπ (ξ.) = πηέδσ γηα λα κηθξχλσ ηνλ 
φγθν, δνπιψ, ζθίγγσ. 

διίηζα (ε) = πνηθηιία ζηηαξηνχ θαηάιιειν 
γηα ηξαραλά. 

δηκαξ (ην) = δπκάξη. 

δκη (ην) = δνπκί.  « μηλν  δκη » . 

δηκηα (ε) = δεκηά. 

δηκηάξνπ (ε) = δεκηάξα. 

δκηγάδ θαη  δκηγφ (ην) = αιεχξη αλάκεη-
θην απφ ζηηάξη κε θξηζάξη ή θαια-
κπφθη. 

δκφηαβια (ε) = εηδηθή πνδηά γηα ην δχ-
κσκα. 

δκνπινπρηφο (επηζ) = χπνπινο, θξπ-
θφο, κνπισρηφο. 

δκπιφβ (ην) = ιηλάηζα, χθαζκα πνπ 
θάλνπλ ηζνπβάιηα. 

δκπνπξίδνπ (ξ.) = κηιψ. 

δκπξψρλνπ (ξ) = ζπξψρλσ, ζθνπληψ. 

δηκψζηξα (ε) = ην κέξνο πνπ δπκψλνπ-
κε, ε ζθάθε γηα ην δχκσκα. 

δλαξ (ην) = δσλάξη, ζηελφκαθξν κάιιηλν 
χθαζκα πνπ ηπιίγεηαη ζηε κέζε. 

δλαξ (ην) (Κ.) = μχιηλν ζπλάδη νηθνδν-
κήο,  μπινδεζηά. 

δληξάθηζηο (νη) = είδνο δεκνηηθήο κνπ-
ζηθήο. 

δληξαράιη  (ην)= ην μέθηη  θζαξκέλνπ 

πθάζκαηνο. «ηα δληξαράιηα »  = ηα 

μέθηηα. 

δληξηβφιη (ην) = αγθαζσηφο θαξπφο θπ-
ηνχ, αγθάζη. 

δνξ (ην) = δφξη, δπζθνιία. 

δνχδνπινπ (ην) = θαθφζρεκνο, ελνριε-
ηηθφ έληνκν, θάληαζκα, δηαβνιάθη. 

δνπθνχκ (ην) = ην θπηφ πηθξνδάθλε. 

δνπινχκ (ην) = αηαμία, δεκηά. 

δνπκπνχιη (ην) = α) ην ινπινχδη πάθηλ-
ζνο. 

δνπκπνχιη (ην) = β) ην βαξίδη ηεο δπγα-
ξηάο ή ηνπ θαληαξηνχ. 

δνπκπνπξέθη (ην) = ειαηήξην σξνινγί-
νπ. 

δνπληφβνπινπ (ην) = α) ν γάτδαξνο. 

δνπληφβνπινπ (ην) = β) ν βιάθαο, απ-
ηφο πνπ δελ αληηιακβάλεηαη ηη γίλε-
ηαη γχξσ ηνπ. « είλη ληηπ δνπληφ-

βνπινπ »  
δνπληφρεξα (ε) = ε δηαδεπγκέλε. 
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δνπληφρεξνπο (ν) = ν δηαδεπγκέλνο. 

δνπξίδνπ (ξ.) = πηέδσ θάπνηνλ γηα λα 
θάλεη θάηη,  πηέδσ θάηη.  (Ανξ) δφξ-

ζα . 

δνπξιάδ (ην) = ηξειφο, παιαβφο. 

δνπξιαίλνπκη (ξ.) = ηξειαίλνκαη.  
(Π.Ανξ) δνπξιάζθα . 

δνπράδηο (νη) = αηκνξξντδεο. 

δπγθί (ην) = ν αλαβνιέαο ζηε ζέια ηνπ 
αιφγνπ. 

δπγθηά (ηα) = ηα δχγηα, νη θισζηέο πνπ 
θξαηνχλ ζε ηζνξξνπία ηνλ ραξηαε-
ηφ. 

δσ (ξ.) = δσ, έρσ δσή. (βι. ην ξήκα δσ). 

δψλνπ (ξ.) = βάδσ δψλε, πεξηθπθιψλσ.     
« κ’ έδνπζαλ ηα θίδηα » = άξρηζα λα 

αηζζάλνκαη έλνρνο ή όηη θάηη δελ ζα γί-

λεη ζσζηά              

* * * 
 

--= Ζ =-- 
Ζιηάδνπ (ξ.) = α) απιψλσ ζηνλ ήιην 

θάηη λα μεξαζεί. 

ειηάδνπ (ξ) (Κ.) =  β) έρσ θάηη,  έρσ 
ρξήκαηα.  « πνχ ηα ειηάδλ ηα έξκα; 

»  = ζε πνην  κέξνο βξίζθνληαη ηα ρξή-

καηα; Πνηνο ηα  έρεη; 

ειηαζκέλνπ (ην) = είδνο πθαληνχ. 

ειηαζκέλνπο (κεηρ)  = εθείλνο πνπ με-

ξάζεθε απισκέλνο ζηνλ ήιην.  « 

ειηαζκέλα ζηαθχιηα ». 

ειηαζηφ (ην) = ην κνλαδηθφ εηδηθφ ζηαηη-
ζηη λφ θξαζί απφ κνζράηα ζηαθχ-
ιηα ηα  
νπνία πξψηα έρνπλ ειηαζηεί                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ειηάζηξα (ε) = εηδηθφ ηειάξν πνπ θξε-
κνχζαλ ην ξακκαηηαζκέλν  θαπλφ 
λα ζηεγλψζεη. 

ειηνπβφηαλνπ (ην) = ην θπηφ ειηφζπν-
ξνο, ήιηνο. 

ήκηξνπο (επηζ) = εμεκεξσκέλνο. 

 

εκηξάδ (ην) = ίζην μχιν ζπλήζσο απφ 
λεαξή βειαληδηά. 

εκπξέηζα (ξ) = βαξέζεθα, δελ αληέρσ 
άιιν. 

ήπνπξνπ (ην) = νπσξνθφξν δέλδξν. 

ήρνπο (ν) = ήρνο, κεισδία, ζθνπφο ηξα-
γνπδηνχ. 

ερψ (ε) = ( βι. ήρνπο ). 

* * * 

--= Θ =-- 
Θαιαζζηλφο (επηζ) = ζαιαζζηλφο. 

ζάκα (ην) = ζαχκα. 

ζακάδνπ (ξ.) = ζαπκάδσ, απνξψ.  
«...ζαλ ηνχεηδηλ θφζκνπο ζάκαμηλ, θη 

νπ Νησηο νπ κπαρηζηβάλνπο »  =  

ζηίρνο από ζηαηηζηηλό ηξαγνύδη.  

ζακαίλνπκη (ξ.) = ζαπκάδσ, κέλσ έθ-
ζακβνο. 

ζαξαπαχνπκη (ξ.) = επραξηζηηέκαη, ηξψ-
γσ θάηη λφζηηκν θαη ρνξηαζηηθφ, 
ζεξαπεχνκαη.   (Ανξ) ζαξαπαχθα . 

ζάξνπκ (επηξ) = ίζσο, καθάξη. 

ζαξξψ (ξ.) = λνκίδσ.  (Ανξ) ζάξζα . 

ζεηνο (ν) = ζείνο. 

ζεξκη (ε) = ππξεηφο, ζέξκε. 

ζέξνπο (ν) = ζεξηζκφο. 

ζεζη (ε) = ζέζε, κέξνο. 

ζεθη (ε) = ζήθε. 

ζειηθφ (ην) = ζειπθφ, θνξίηζη. 

ζεκνπληά (ε) = ζσξφο απφ δηάθνξα 
πξάγκαηα, ζπλήζσο ζσξφο απφ 
ζεξηζκέλα δεκάηηα ρφξηνπ ή δεκε-
ηξηαθψλ. 

ζεκνπληάδνπ (ξ.) = θάλσ ζεκσληά, α-
πνζεθεχσ. 

ζηνππνπληψ (ξ.) = παξαηεξψ θάπνηνλ 
πνιχ έληνλα, ρξεζηκνπνηψ βαξηέο 
θξάζεηο, απεηιψ. 

ζηξκφο  (ν) =  ε κπνπγάδα, ην δέζηακα 
ηνπ λεξνχ γηα κπνπγάδα. 

ζηνπηζηθφο (επηζ) = άλζξσπνο ηνπ 
Θενχ, ζετθφο. « απηζέο είλη ζηνπηζη-

θέο διεηέο, ηζη λα θάκνπκη ηκείο;»  =  

απηέο είλαη  ζετθέο απνθάζεηο, ηη κπν-

ξνύκε λα θάλνπκε εκείο;  

ζηξκαίλνπκη (ξ.) = έρσ ππξεηφ  (Ανξ.) 
ζηξκάζθα . 

ζηξκαζηά (ε) = ππξεηφο, εινλνζία. 

ζθαξ (ην) = ζεθάξη, ζήθε καραηξηνχ. 

ζθνζκ (αλησλ) = ( βι. Κη.Αλησλπκίεο ) 

ζιηα (ε) = ζειηά, βξφγρνο, πφληνο πιε-
ρηνχ. 

ζιπθη (ην) = κηθξή ζειηά. 

ζιπθη (ην) = θνπκπφηξππα. 

ζιπθψλνπ (ξ.) = θνπκπψλσ.  

Θνο (ν) = Θεφο. « - Γσκ  Θε  κ   - παξάμ  

λα  ζ  δψζνπ. »  = - Γώζε κνπ Θεέ 

κνπ (βνήζεζέ  κε). - Πξνζπάζεζε θαη 

ζα ζνπ δώζσ  ).(απαληά ν Θεόο) 

ζνπιφο (επηζ) = ζακπφο. 

ζξεληνχκη (ξ.)= θιαίσ πνιχ.(Ανξ) ζξε-

λίζηθα . 

ζξελίδνπ (ξ.) = θάλσ κεγάιε θαηαζηξν-
θή. (Ανξ) ζξήληζα. « ζέθθηλ ηνπ 

γνπκάξ ζηνπ  κπαρηζέ  θη  ζξήληζηλ  

ηα  ιάπαηα »  =  κπήθε ην γατδνύξη 

ζηνλ θήπν θαη θαηέζηξεςε ηα ιάραλα. 



- 37 - 

ζξήλνπο (ν) = κεγάιε θαηαζηξνθή, 
θιάςηκν, νδπξκφο. 

ζπκηάηδκα (ην) = ιηβάληζκα, ζπκηάηηζκα. 

ζπκηαηζίδνπ (ξ.) = ιηβαλίδσ, ζπκηαηίδσ. 

ζπκηαηζίδνπ (ξ)  =  δηψρλσ θάπνηνλ 
αλεπηζχκεην. 

* * * 

 
--= Η =-- 

Ηα (πξνζ) = γηα. 

ηαθ =  ( βι. αθ ). 

ηαθή (ε) = εηδηθφ θαηάπιαζκα ζε ρηππε-
κέλν ή ζηξακπνπιηγκέλν κέξνο 
ηνπ ζψκαηνο. 

ηαθη’ο = άθνπ, λα έξρνληαη. 

ηακπνππάιη (ην) = ην γπαιί ηεο ιάκπαο 
πεηξειαίνπ. 

Ηαλληο (ν) = Ησάλλεο, Γηάλλεο. 

ηάλνπ (ξ.) = γίλνκαη θαιά, ζεξαπεχνκαη. 

ηαπξάθη (ην) = ληνικαδάθη κε ακπειφ-
θπιια. (ηα ηαπξάθηα). 

ηάζβνπο (ν) = ην δψν αζβφο. 

ηαηαγάλη (ην) = κεγάιν πιαηχ θαη γπξη-
ζηφ ζπαζί. 

ηαηάθη (ην) = θσιηά δψνπ, κέξνο γηα χ-
πλν, θαηάιπκα. 

ηάηνπο (αλησλ) = (βι. Γεηθη. Αλησλπκί-
εο). 

ηαηξά (ε) = γηαηξεηά, ζεξαπεία. 

ηαηξφο (ν) = γηαηξφο. 

ηαηζί (ζπλδ) = γηαηί. 

ηαηζηαπηφ (επηξ) = γηαπηφ, έηζη. 

ηαρλί (ην) = ηξφπνο καγεηξέκαηνο, γηαρλί. 

ηβγηιί (ην) = βηνιί.   «...απηφο ιαιάεη ηνπ 

ηβγηιί θη απηζή ηζεξηέηζη ζηνπ πα-

ιί..»   ( ζηίρνο απφ ζηαηηζηηλφ ηξα-
γνχδη ). 

ηβγηιηά (ην) = βηνιηά, κνπζηθά φξγαλα. 

ηβηξγέη’ο (ν) = επεξγέηεο. 

ηβιηάηζη (ην) = α) ρατδεπηηθά γηα δσεξφ 
παηδί.  β) λεαξφ θαη άπεηξν άηνκν. 

ίγθα (ξ.) = έγηλα ( αφξηζηνο ηνπ ξήκαηνο 
γίλνκαη ). 

ίγθια (ε) = ινπξί πνπ θξαηά ην ζακάξη. 

ηγξαίλνπ (ξ.) = αλνίγσ κε ηα ρέξηα ην 
πιπκέλν καιιί ησλ πξνβάησλ λα 
γίλεη αθξάην, ( πξψηε επεμεξγαζία 
καιιηνχ ). 

ηγψ (αλησλ) = εγψ. 

ίδα (ε) = γίδα.  « είδηο ίδα κη θαηζίθη  ; »  = 

είδεο γίδα (καδί) κε θαηζίθη;  ( ζηαηηζηη-
λφ ινγνπαίγλην ). 

ηδηάδνπ (ξ.) = ηπιίγσ ην ζηεκφλη ζην αληί 
ηνπ αξγαιεηνχ. 

ίδηαζκα (ην) = ην ηχιηγκα ηνπ ζηεκνληνχ. 

ηδηάζηξα (ε) = ην φξγαλν γηα ην ίδηαζκα. 

ίδξνπηαο (ν) = ηδξψηαο. 

ηδψζη (επηξ) = εδψζε, εδψ, πξνο ηα δσ. 

ηδψηα (επηξ) = εδψ ζ’ απηφ ην κέξνο. 

ηηιάδα (ε) = αγειάδα. 

ηθείζη (επηξ) = πξνο ηα εθεί, παξά πέξα. 

ηθείηα (επηξ) = εθεί, ζ’ απηφ ην κέξνο. 

ηιαδάξ’ο (ν) = αγειαδάξεο, αγειαδνβν-
ζθφο. 

ηιηάηζη (ην) = πξαθηηθφ θάξκαθν. 

Ηιιάδα (ε) = Διιάδα. 

ηιψ (ξ.) = α) γειψ. 

ηιψ (ξ.) = β) μεγειψ, εμαπαηψ.« κη έια-

ζηλ » = κε εμαπάηεζε.   

ηκάλη (ην) = έιενο, ζπκπφληα, πίζηε.  « 

δελ  ερη  ηκάλη ».  = κε πεξηκέλεηο απ’ 

απηόλ ζπκπόληα. 

ηκίζηα (ηα) = επίζθεςε ηνπ θαηλνχξγηνπ 
δεπγαξηνχ ζε ζπγγεληθά ζπίηηα ηελ 
πξψηε Κπξηαθή κεηά ηε ζηέςε θαη 
ζε ζπλέρεηα θαη ηηο επφκελεο Κπξη-
αθέο ή άιιεο εκέξεο. Σα θεξάζκα-
ηα κηαο ηέηνηαο επίζθεςεο. 

ηκπξέηζη (ην) = θνχξαζε, εμάληιεζε. 

ηκπξηηζίδνπ (ξ.) = απνθάλσ, εμαληινχ-
καη, απαπδψ, αγαλαθηψ. (Ανξ)  
ηκπξέηζα  

Ηλάξο (ν) = Ηαλνπάξηνο. 

ηλάηζη (ην) = πείζκα, ηλάηη. 

ηλαηζηάδνπκη (ξ.) = ζπκψλσ.(Ανξ) ηλα-

ηζηάζηθα . 

ηλλήκαηα (ηα) = γελλήκαηα, ζηηεξά. 

ηλληνχκη (ξ.) = γελληέκαη. (Ανξ) ηλλήζθα.     
« λα κε ηλληνχζαλ θαιχηζηξα »   =  

θαιύηεξα λα κε γελληώζνπλ  

ηλλψ (ξ.) = γελλψ.  (Ανξ) έλλζα .  « ηλλά-

εη  ηνπ  κπαιφ η’ο » . = είλαη έμππλε 

θαη ην κπαιό ηεο γελλάεη, βξίζθεη ιύ-

ζεηο  

ηλνπξεχνπκη (ξ.) = νλεηξεχνκαη. 

ηλνπξηάδνπκη (ξ.) = νλεηξεχνκαη. 

ίλνπξνπ (ην) = φλεηξν. 

ηληαξέο (ν) = α) νηθνλνκία, απφθηεζε 
απνζεκάησλ. « έθακηλ ηνπλ ηληαξέ 

η’ο »  =  έθαλε ηελ νηθνλνκία ηεο, εμνη-

θνλόκεζε ηα απαξαίηεηα 

ηληαξέο (ν) = β) κηθξή ιάκπα πεηξειαί-
νπ. 

ηληέθη (ην) = ππφιεςε, ηηκηφηεηα. 

ημάπαληνπο (επηξ) = νπσζδήπνηε, ρσ-
ξίο άιιν. 

ημέηαζη (ε) = εμέηαζε. 

ημηηάδνπ θαη μηηάδνπ (ξ.) = ζεσξψ θάηη ή 
θάπνηα ελέξγεηα, ζαλ γξνπζνπδηά. 
« κε ηα ημηηάεηο απηά. Θα ηδείο φηζη 

δε ζα ελη  θαληδίπνπηα. »  = απηά  λα 

κε ηα λνκίδεηο γξνπζνπδηέο. Θα δεηο όηη 

δελ ζα ζπκβεί ηίπνηα θαθό. 
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ηφκα (ην) = κεζεκέξη, γεχκα. 

ηφκππνπο (ν) = πχνλ. 

ηνο (ν) = γηνο. 

ηνπκάηνπο (επηζ) = γεκάηνο. 

ηνπκίδνπ (ξ.)  θαη  ηνπκψδνπ = γεκίδσ. 

ηνπκπξίθη (ην) = α) ράιθηλν δνρείν γηα 
λεξφ πνπ καδί κε ην ιηέλη  απνηε-
ινχλ ηα κέζα γηα ην πξσηλφ πιχ-
ζηκν, ην ιαβνκάλν. 

ηνπκπξίθη  (ην) (Κ.)  =  β) ην αλδξηθφ 
κφξην, ην πένο.  

ηνπκψλνπ (ξ.) = ( βι  ηνπκίδνπ ). 

ηνπξγάλη (ην) = πάπισκα. 

ηνπξληψ (ξ.) = νξκψ, επηηίζεκαη.  (Ανξ) 
ηνχξηζα . 

ηνπξηάδνπ (ξ.) = γηνξηάδσ. 

ηνπξηζή (ε) = γηνξηή. 

ηνπξηζηάηζηθνπο (επηζ) = γηνξηηλφο. « ηα 

ηνπξηζηάηζηθα » = ηα γηνξηηλά ξνύρα .. 

ηνχθηνπο (ν) = γχθηνο, ζηδεξνπξγφο. 

ηνχθηζα (ε) = γχθηηζζα. 

ηνχθηζηθνπο (επηζ) = γχθηηθνο. ( ε ηνχθ-

ηζθη, )  ( ηνπ ηνχθηζηθνπ ). 

ηνπθχξ (ην) = γεθχξη. 

ίπηξγνπ (ην) = εξγαιείν, ζθεχνο. 

ηπηηαπηνχ (επηξ) = επίηεδεο, ζθφπηκα. 

ηξάδνπ (ξ.) = γεξάδσ.  (Ανξ) έξαζα . 

ηξάκαηα (ηα) = γεξάκαηα.«θαιά ηξάκα-

ηα». 

Ηξάλεηα (ε) = Γεξάλεηα. 

ηξάο (ν) = πιεγή, ηξαχκα, ζπάζηκν. 

ηξφο (επηζ) = γεξφο. ( ε  ηξή,  ηνπ  ηξφ) . 

ηξνπληψ (ξ.) = ( βι. ηνπξληψ ). 

ηζηάδ (ην) = ίζην, επίπεδν κέξνο. ( ηα 

ηζηάδηα ). 

ηζηάδα (ε) = εηιηθξίλεηα.  « ζα ζ' πσ  λ  

ηζηάδα »  =  ζα ζνπ πσ κε θάζε εηιη-

θξίλεηα  

ίζθηνπκα (ην) = θάληαζκα, ζηνηρεηφ. 

ηζθηψλνπκη (ξ.) =  καηηάδνκαη,  δέρνκαη 
ηελ επίδξαζε θάπνηνπ θαληάζκα-
ηνο. . « κη  πάηζηλ  ηνπ  ίζθηνπκα »   
(Ανξ) ηζθηψζθα  

ίζθηνπο (ν) = ζθηά. 

ίζθα (ε) = ε ίζθα, κχθεηαο ζε δέλδξν, 
αλάβεη κε ηζαθκαθφπεηξα. 

ίζκπα (ε) = ζπειηά, ππφγεηα ζηνά. 

ηζηλάθ (ην) = ζπληερλία. ( ηα ηζλάθηα ). 

ηζηνπξεκέλνπο (επηζ) = δσγξαθηζκέ-
λνο. 

ηζηνπξψ (ξ.) = δηεγνχκαη, εμηζηνξψ. 

ηζηζηκάξνπ (ξ) = εθηηκψ θάπνηνλ, έρσ 
θάπνηνλ ζε κεγάιε ππφιεςε. 

ηηδηνχθη (ην) = ρεηκσληάηηθν γιχθηζκα 
πνπ γίλεηαη κε θαξπδφςπρα πεξα-
ζκέλε ζε θισζηή θαη γχξσ κε πα-
ρχ ζηξψκα κνπζηαιεπξηάο. 

ηηζη (επηξ) = θαζφινπ  «ηηζη  δε  ζη  ζέινπ»    

=  θαζόινπ δε ζε ζέισ. 

ηηζηά (ε) = ηηηά. 

ίηζηα (ηα) = κελεμέδεο, ία. 

ηπλαίθα (ε) = γπλαίθα. 

ηθθηνχκη (ξ) = εχρνκαη, δίλσ ηελ επρή 

κνπ ζε θάπνηνλ.  (Ανξ) ηθθήζθα.  « 

πήγακη θη ηθθήζθακη  ηα  λ  αξξαβψ-

λα »  = πήγακε θαη επρεζήθακε γηα ηνλ  

αξξαβώλα   

ηθλφο (επηζ) = θζελφο. (ε ηθλή, ην ηθλφ). 

ηριήο (ν) = πξαθηηθφο νξζνπεδηθφο γηα-
ηξφο. 

ηρξάκ (ην) = ιεπηφ κάιιηλν πθαληφ 
ζηξσζίδη. 

ηρηζέο (επηξ) = ρζεο. 

ηρηζηκπάξ (ην) = ππφιεςε, θχξνο. 

ηςέ & ηςέο (επηξ) = ςεο, ρζεο ην βξάδπ. 

* * * 

 
--= Κ =-- 

Καβάια (ε) = θαβάια, ηππαζία. 

θαβαιηθεχνπ (ξ.) = θαβαιηθεχσ. 

θαβαιηθνχξνπ (ε) = δσεξφ θνξίηζη, α-
γνξνθφξηηζν. 

θαβξνπκάο (ν) = ηεγαληηφ θαγεηφ, θπ-
ξίσο θξέαο. 

θάγθαέλαο (αλησλ) = ( βι. Αλησλπκίεο ). 

θάγθαπσο (αλησλ) = κε θαλέλα ηξφπν. 

θαγθέιη (ην) = ζηξνθή ηνπ δξφκνπ, θα-
γθεισηφ ζρέδην ζε θέληεκα. ( ηα 

θαγθέιηα ). 

θαδί (ην) = θάδνο, μχιηλν δνρείν γηα π-
γξά. 

θαέλαο (αλησλ) = θαλέλαο. 

θάδα (ε) = κία απφ ηηο ηέζζεξεο πιεπξέο 
ηνπ "βαζηιηά" (θφηζη) κε ην νπνίν 
παίδνπλ  ηα παηδηά. Απηέο νη πιεπ-
ξέο νλνκάδνληαη:   θάδα,  ξφκπα,  

ιάθα,  ηζηνχξια. 
θαδάθα (ε) = πιεθηφ γηιέθν. 

θαδαληδίδνπ  θαη  θαδαληψ (ξ.) = πινπ-
ηίδσ. 

θαδάληδηνπ (πν) = πινχηνο, θέξδνο. 

θαεκέλνπο (επηζ) = θαθφκνηξνο, αμην-
ιχπεηνο. 

θαζάξηνπ (επηζ) = ςσκί απφ θαζαξφ 
ζηηάξη ρσξίο μέλε πξφζκημε θξηζα-
ξηνχ ή θαιακπνθηνχ. 

θαζαξλψ (ξ.) = θαζαξίδσ. 

θαζεκηξλά  (επηξ) =  θαζεκεξηλά. 

θαζεκηξλή (επηζ) = εξγάζηκε εκέξα, φρη 
εκέξα γηνξηήο. 

θάζνπκη (ξ.) = θάζνκαη. [ (Ανξ) έθαηζα ). 
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θατθηψλνπ (ξ) = ζπκψλσ, γίλνκαη θαθφο.  

θατπηψλνπ (ξ.) (Κ.)  = θξχβσ, εμαθαλί-
δσ. (Π.Δλ.) θατπηψλνπκη,  ( Ανξ) 
θατπηψζθα .   « πνχ  ηνπ  θατπηνπζηο 

θη δελ ηνπ  βξίζθνπ »  =  πνύ ην έ-

θξπςεο θαη δελ ην βξίζθσ. 

θατπηψλνπκη (ξ) (Κ.)  = θξχβνκαη, ρά-
λνκαη. 

θατζη (ην) = βεξίθνθν. 

θατζηά (ε) = βεξηθνθηά. 

θατληδίδνπ (ξ.) =  γιηζηξψ  ζηνλ  πάγν,  
παξαπαηψ πάλσ ζε ιεία  επηθά-
λεηα. 

θαίσ (ξ) (Κ.) = θέξλσ θαη πξνζθέξσ 
θαγεηφ ή δηάθνξα θεξάζκαηα. 

θαθάβ (ην) = ράιθηλν δνρείν κε ρεξνχιη. 

θαθαβψλνπ (ξ) = μεγειψ θάπνηνλ, θάλσ 
θάπνηα απάηε. (Δ.Ανξ) θαθάβνπ-

ζα. (Π.Ανξ) θαθαβψζθα. 

θαθαληέιη (ην) = θαξακέια, γιεηθηληδνχ-
ξη. 

θαθαξψλνπ (ξ.) =  α)  ππνηάζζνκαη 
απφ θφβν  θαη δελ θέξλσ θακηά 
αληίζηαζε. Σα ράλσ, δελ έρσ ηε 
δχλακε θαη ην θνπξάγην λα αληη-
δξάζσ ή λα αληηζηαζψ.     

θαθαξψλνπ (ξ.)  =  β)  πεζαίλσ.  « ηα 

θαθάξνπζηλ » = πέζαλε. 

θαθηψλνπ (ξ.) = ( βι. θατθηψλνπ ) 

θάθνπ (ε) = ζεία. 

θάθνπ (ε) (Κ.) = ππξεηφο, ζέξκε. 

θαθνχδηα (ηα) = θαθέο θαηαζηάζεηο, 
επηδξνκέο, πφιεκνη. 

θαθνπλθφθπξα (ε) = θαθή λνηθνθπξά, 
βξψκηθε, αθαηάζηαηε. 

θαθνπληδέδνπ (ξ.) = απνηπραίλσ ζην 
γάκν, έρσ θαθή ζπλάληεζε. 

θαθνπληδέζηκνπ (ην) = θαθή  ζπλάληε-
ζε,  θαθφο ζχληξνθνο ζην γάκν. 
θαθφ κπιέμηκν. 

θαθνχλ  η'  θαθ (επηξ) =  θαθήλ-θαθψο. 

θαθνπξίζηθνπο (επηζ) = αθαηάζηαηνο, 
θαθφηπρνο. 

θαθνχηζηθνπ (επηξ) = κηθξφ θαθφ. (ζπ-

λεζηζκέλε ζηαηηζηηλή έθθξαζε).   
«πηάια, ζα καο ηζαθψζη, θαθνχηζη-

θνπ» «ρχζθηλ ηνπ γάια, θαθνχηζη-

θνπ». 

θαιαζφπθνπ (ην) = θαιαζάθη. 

θαιάη (ην) = θαζζίηεξνο. 

θαιατδνπ (ξ.) = θαζζηηεξψλσ, γαλψλσ. 

θαιάκ (ην) = α) ην θπηφ θαιάκη,  

θαιάκ (ην) = β) ην θφθαιν ηεο γάκπαο.  

θαιακάξ (ην) = κειαλνδνρείν. 

θαιακαξάο (ν) = δεκφζηνο ππάιιεινο, 
γξακκαηηθφο. 

θαιακίδνπ (ξ.) = καδεχσ  θισζηή  ζε  
θαιάκη γηα ηε ζατηα ηνπ αξγαιεηνχ. 

θαιακίδ (ην) = εμάξηεκα ηεο ζατηαο ηνπ 
αξγαιεηνχ. 

θαιακθηά (ε) = ην ζηέιερνο θαη ην θχι-
ισκα ηνπ θαιακπνθηνχ. 

θαιακθίζηνπ (επηζ) = αιεχξη απφ θαια-
κπφθη. 

θαιακθφμπινπ  θαη θφηζηαινπ (ην) = ην 
μχιν ηεο ξφθαο ηνπ θαιακπνθηνχ.  

θαιακθφθιια (ηα) = ηα θχιια πνπ θα-
ιχπηνπλ ηε ξφθα ηνπ θαιακπνθηνχ. 

θαιακπαιίθη (ην) = πιήζνο αλζξψπσλ, 
πνιχο θφζκνο.      « θαιακπαιίθη  

ζηνπ ραλη, ληξφ ζηα θαζνχιηα » =  

ήξζαλ πνιινί πειάηεο ζην ράλη  θαη γηα 

λα βγνπλ πνιιέο κεξίδεο, ξίμε λεξό 

ζηε θαζνιάδα. 

θαιακπνχθη (ην) = θαιακπφθη, αξαβφζη-
ηνο. 

θαιαληδίθα (ε) = είδνο παηδηθνχ παηγλη-
δηνχ. 

θαιανχδνο (ν) = ζπκβνπιάηνξαο, νδε-
γφο, απηφο πνπ πεγαίλεη κπξνζηά. 

θαιέκ (ην) = α) εξγαιείν πειεθεηή. 

θαιέκ (ην) = β) θνκκάηη βιαζηνχ γηα 
εκβφιην ζηα θπηά. 

θαιέζηνπ (ην) = ην καχξν πξφβαην. 

θάιηα (ε) = α)ην πνπιί θάξγα, θαιηαθνχ-
δα. 

θάιηα (επηξ) =  β)  θαιχηεξα. 

θαιηαληάξ (ην) = εκεξνιφγην, θαδακίαο. 

θαιηάξηα (ηα) = α) ε  Πηνιεκατδα. 

θαιηάξηα (ηα) (Κ.) = β) ην ζπίηη ηεο αξ-
ξαβσληαζηηθηάο. 

θαιίγθα (ε) = ην ξφδη. 

θαιηγθηά (ε) = ε ξνδηά. 

θαιηγνπηζίκδνπ (ην) = ηαλάιηα. 

θαιηγψλνπ (ξ.) = πεηαιψλσ. 

θαιηζνπράξηζη (ην) = πξφζθιεζε,  
πξνζθιεηήξην γάκνπ. « λ  Κπξηαθή 

ζα πάκη ζ ραξά, κφζηζεηιαλ θαιη-

ζνπράξηζη ». = ηελ Κπξηαθή ζα πάκε 

ζην γάκν, κνπ έζηεηιαλ πξνζθιεηήξην. 

θαιλψ (ξ.) = θαιψ, πξνζθαιψ. 

θαιφγξα (ε) = α) ε λεσθφξνο, ε γπλαίθα 
πνπ θξνληίδεη ην λαφ. 

θαιφγξα (ε) = β) κνλαρή, θαιφγξηα. 

θαιφγξηο (νη) (Κ.) = νη ειηέο. « καλεχνπ  

θαιφγξηο » ηξψσ ειηέο. 

θαιφηξνπο (ν) = κνλαρφο, θαιφγεξνο. 

θαιφηζηρνπ (ην) = θάληαζκα, μσηηθφ, ην 
θαιφ πλεχκα ηνπ ζπηηηνχ. 

θαιφηζηρνπο (επηζ) = θαιφηπρνο, ηπρε-
ξφο. ( ε θαιφηζηρη ). 

θαινχδ (ην) = δψξν, θαγψζηκν είδνο. 
(ηα θαινχδηα). « ηζη  θαινχδηα  καο  

ίθηξηο απ' ηνπ  παδάξ; »  = ηη θαιά εί-

δε καο έθεξεο από ηελ αγνξά; 

θαινπηξεχνπ (ξ) (Κ.) = δχσ, βαζηιεχσ.     
«θαινπέξηςηλ νπ γθαιηνχξο, άζηζη 
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λα  λ  θαςαιψζνπκη » = ν ήιηνο βα-

ζίιεςε, ειάηε λα θύγνπκε, λα ζρνιά-

ζνπκε. 

θαινπηξθή (ε) = θαινγεξηθή, κνλαρηθφο 
βίνο. 

θαινχπ (ην) = α) θαινχπη, κήηξα ζε 
ρπηήξην, β) θνκκάηη ζαπνπληνχ.  

θαινππφδ (ην) = μχιηλν νκνίσκα πν-
δηνχ γηα ην κνληάξηζκα ηνπ παπνπ-
ηζηνχ απφ ηνλ ηζαγθάξε. 

θαιπάθη (ην) = είδνο θαπέινπ. 

θάιπθνπο (επηζ) = θάιπηθνο, ςεχηηθνο. 

θαιπκκάθ (ην) = θαιπκκαχρη. 

θάιθαο (ν) = καζεηεπφκελνο ηερλίηεο. 

θάκα (ην) = α) θαχζσλαο, πνιιή δέζηε. 

θάκα (ε) = β) δίζηνκν καραίξη. 

θάκλνπ (ξ.) = θάλσ. 

θακφζη (αλησλ) = κεξηθνί. « ήξζαλ  θα-

κφζη  θη  ξψηζαλ »  = ήξζαλ κεξηθνί 

θαη ξώηεζαλ. 

θακπάζθνπο (επηζ) = χθαζκα ή δέξκα  
ρνλδξφ θαη  ζθιεξφ πνπ  δελ επε-
μεξγάδεηαη εχθνια. 

θάκπνζη (αλησλ) = αξθεηνί. « θέηνπ  

ήηαλ  θάκπνζα  κπνπκπνπζηάξηα » 

= θέηνο ήηαλ αξθεηά θαξλαβάιηα . 

θάκπφηαπνπο (επηζ) = ρσξίο λα έρεη 
θάηη θαιφ, θαζφινπ θαιφο, άλν-
ζηνο. 

θάκπνπζηλά (επηξ) = πνπζελά, ζε θαλέ-
λα κέξνο  « Πνχ είζαλ;  Κάκπνπζη-

λά. Σζη  έθθηαληο;  Κάληδίπνπηα »  =  

Πνύ ήζνπλ;  Πνπζελά. Ση έθαλεο; Απν-

ιύησο ηίπνηα . 

 θακπνχιη (ην) = εθείλν πνπ παξαδερφ-
καζηε αλαγθαζηηθά,  θάλσ ππνκν-
λή. «έθακα  θακπνχιη ». = έθακα π-

πνκνλή. 

θακηζίθη (ην) =   καζηίγην. 

θακψλνπκη (ξ.) = πξνζπνηνχκαη,  κέλσ  
νπδέηεξνο. (Ανξ.) θακψζθα . 

θαλ (επηξ) = α) ηνπιάρηζην. «αθνχ δε 

ζέιηο  λα  θαο,  πηε  θαλ  ηνπ  θξαζί  

ζ’ »  =  αθνύ δελ ζέιεηο λα θαο, πηεο 

ηνπιάρηζην ην θξαζί ζνπ . 

θαλ (επηξ) = β) θαζφινπ  .« θαλ θη θαλ »   

=  θαζόινπ . 

θαλαβέηα (ε) = μχιηλε θαζεηίλα πνπ 
ρσξάεη κηα ή δπν θηάιεο. Δμσηεξη-
θά  είλαη δσγξαθηζκέλε. Σε ρξεζη-
κνπνηνχκε γηα λα ζηείινπκε θξαζί  
θαη κ' απηφ λα πξνζθαιέζνπκε ή 
λα θαισζνξίζνπκε θάπνηνλ. 

θαλαγθηξίζηνπο (επηζ) = ηνπ παιηνχ 
θαηξνχ. 

θαλαγθηξφ (επηξ) = θάπνηε, ηνλ πεξα-
ζκέλν θαηξφ. 

θαλάθη (ην) = ράδη. ( ηα θαλάθηα ). 

θαλαθάξ’ο (ν) = ρατδεκέλνο, κνλαρν-
γηφο, κνλάθξηβνο. 

θαλαθεχνπ (ξ.) = ρατδεχσ. 

θαλάιη  (ην) (Κ.) = ην ινχθη, ε πδξνξξνή. 

θαλάηζη (ην) = θχιιν πφξηαο ή παξα-
ζχξνπ. 

θαλαξρψ (ξ) = α) ζπλνδεχσ θσλεηηθά 
ηνλ ςάιηε, β) κηιψ αζηακάηεηα γηα 
φια ηα ζέκαηα. 

θαλ θη θαλ  =  ( βι. θαλ ). 

θαλέζηξ (ην) = παλέξη. 

θαλίζη (ην) = γακήιην δψξν.  

θαλ  κπσο (επηξ) = κε ηίπνηα. 

θάλνπξα (ε) = γλεζκέλν καιιί, κάιιηλε 
θισζηή. 

θαληάξ (ην) = α) είδνο δπγνχ γηα κεγάια 
βάξε, ν ζηαηήξαο, κνλάδα βάξνπο 
ίζε κε 44 νθάδεο..(... ρίιηα θαληάξηα 

δάραξε, ζα ξίμσ κεζ' ηε ιίκλε...) 

θαληάξ (ην) = β) ραδφο.  « θζάεη θαληάξ» 

(Κ.)  =  είλαη ραδόο . 

θαληαξηάδσ (ξ.) = δέλσ ηα κνπιάξηα ή 
ηα άινγα ην έλα πίζσ απφ ην άιιν, 
ζηε ζεηξά. ( Ανξ). θαληαξηάζθα = 

κπήθα ζηε ζεηξά. 

θαληαξφμπινπ (ην) = μχιν πνπ ην θξα-
ηάκε θαη θξεκάκε ζ' απηφ ην θαληά-
ξη γηα λα δπγίζνπκε. 

θαληδειαλάθη’ο (ν) = λεσθφξνο, ππε-
ξέηεο λανχ. 

θάληδίπνπηα (επηξ) = θαζφινπ, ηίπνηα       
«-Σζη  πηζθέζη  ζνχθηξηλ  νπ  λνχλνπ  

ζ;  - Γε κνχθηξηλ  θάληδίπνπηα»     = 

- Ση δώξν ζνπ έθεξε ν λνπλόο ζνπ;   - 

Γελ κνπ έθεξε απνιύησο ηίπνηα . 

θάληην (ην) = ρνλδξφ θνκκάηη δάραξε,  
πεηξνδάραξη.  « δαραξνθαληηνδπ-

κσηή » 

θαπ (επηξ) = θάπνπ. « ήηαλ θη θαπνχ-

ηαλ...»  = ήηαλ θαη θάπνπ ήηαλ...   
(αξρή παξακπζηνχ). 

θαπακάο (ν) = είδνο θαγεηνχ, ηξφπνο 
καγεηξέκαηνο. 

θαπάξνπ (ην) = πξνθαηαβνιή. 

θαπαξηδίδνπ θαη θακπαξηδίδνπ (ξ.) = 
θακαξψλσ, θνπζθψλσ απφ ππε-
ξεθάλεηα.  (Ανξ) θαπάξηζα. 

θαπέινπ (ην) (Κ.) = ην θαπέιν. (ζηε 
θξάζε) « ην ‘βαια θαπέινπ » = ηνλ 

έθακα λα ζπκώζεη πνιύ.  

θαπίζηξ (ην) = ραιηλάξη, θαπίζηξη. 

θαπηηάιη (ην) = ρξεκαηηθφ πνζφ, θεθά-
ιαην. 

θαπθψλνπ (ξ.) = θαπαθψλσ, θνπθνπ-
ιψλσ. 

θαπιαληδίδνπ (ξ.) = ζεληνληάδσ ην πά-
πισκα, κπαιψλσ, ληνπκπιάξσ 
έλα ξνχρν. 

θαπληάξνπ (Κ.) = ην ηζηγάξν. 
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θαπφλη (ην) = επλνπρηζκέλνο πεηεηλφο, 
θαινζξεκκέλν άηνκν. 

θαπνχιη (ην) = ην πίζσ κέξνο ησλ δψ-
σλ, γινπηφο. 

θαπνχηαλ = Κάπνπ ήηαλ « ήηαλ θη θα-

πνχηαλ...» ( αξρή παξακπζηνχ ) 

θάπνπηζη (επηξ) = θάπνηε. 

θάπνπηζη θη άιινπ  =  θάπνηα θνξά. 

θαπξηηζηψλνπκη (ξ.) = ζπκψλσ, πεη-
ζκψλσ, θξαηάσ ην ζπκφ κνπ. 

θαξά (ε) = ην δέλδξν θαξπδηά. ( νη θαξέο 

). 

θαξαθάμα (ε) =  ην αζπξφκαπξν πνπιί  
πνπ  θέξλεη είδεζε ή γξάκκα απφ 
ηελ μεληηηά. 

θαξαθατπ (επηξ) = εμαθαληζκέλν, θξπ-
κέλν, άθαλην. 

θαξακνχδα (ε) = ( βι. ι. θάιηα ). 

θαξακπνπηζηάθη  (ην) = φζπξην γηα δσ-
νηξνθή. 

θαξαληάλα (ε) = ηνχξθηθν ράιθηλν θέξ-
κα, λφκηζκα. 

θαξαληάληο (νη) = παηδηθφ παηγλίδη κε 
θαξαληάλεο. 

θαξανχιη (ην) = ζθνπηά, ελέδξα. 

θαξάο (ν) = καχξν άινγν. 

θαξδάξ (ην) = μχιηλν δνρείν, ε θαξδά-
ξα. 

θαξίζηνπο (επηζ) = απφ μχιν θαξπδηάο.     
« θαξίζηνπ  ζηληνχθη  »  =  Μπανύιν 

από μύιν θαξπδηάο. 

θαξνχηα (ε) = μχιηλνο ρνλδξφο ζσιή-
λαο κεηαθνξάο λεξνχ ζε λεξφκπ-
ιν. 

θαξπνιφη (ην) = εξγαιείν πνπ ρξεζη-
κεχεη ζην αιψληζκα γηα ην μερψξη-
ζκα ηνπ θαξπνχ απφ ην άρπξν. 

θαξνπθίιη (ην) = α) γαξίθαιν. ( ινπινχ-
δη ή κπαραξηθφ ). 

θαξνπθίιη (ην) = β) ην παιηφ φπιν θαξη-
νθίιη. 

θαξνπθιηά (ε) = ην ινπινχδη γαξηθαιηά. 

θαξζί (επηξ) = αθξηβψο απέλαληη. 

θαξηφλη (ην) = είδνο ειαθξνχ πθάζκα-
ηνο. 

θαξηζηξψ (ξ.) = πεξηκέλσ. 

θαζαληξηλφ (ην) (Κ.) = ε θακπάλα. 

θαζηαληψ (ξ) = νπξψ, θαηνπξψ. 

θαζίδα (ε) = δεξκαηηθή πάζεζε, ςψξα. 

θαζίδαο (ν) = ςσξηάξεο. 

θαζθαληίδνπ (ξ) = θάλσ θάπνηνλ λα 
δειέςεη. 

θαζθαξίθα (ε) = πάζεκα, λίια, δεκηά. 

θαζηκέξ (ην) = αζηείν, ρσξαηφ. 

θαζκέηζη (ην)=ηχρε, κνίξα, πεπξσκέλν.   
« είρηλ ηξαλφ θαζκέηζη »  = είρε κεγά-

ιε ηύρε.   « ηζη λα πνχκη, απηφ ήηαλ 

ηνπ θαζκέηζη »     =  ηη κπνξνύκε λα 

πνύκε, απηή ήηαλ ε ηύρε, ε κνίξα.. 

θαζηαιαή (ε) = αιηζίβα, ζηαρηφλεξν. 

θαζηαλφδκνπο (ν) (Κ.) = ν θαθέο.  « 

πφηζη  ζα  ξαμη ε κνπρνχζα θαζηα-

λφδκνπλ: » = πόηε ζα καο θάλεη θαθέ 

ε θπξά. 

θαη (επηξ) = θάησ. 

θαηαβνπιάδα (ε) = ηξφπνο θπηέκαηνο ή 
πνιιαπιαζηαζκνχ θπηψλ. 

θαηαήο(επηξ)= θάησ ζηε γε, θάησ ζην 
δάπεδν. 

θαηαιαρνχ (επηξ) = θαηά ηχρε. 

θαηαπξαυλνπ (ξ.) = θαζεζπράδσ, κα-
ιαθψλσ. 

θαηαξξνπή (ε) = εκηπιεγία, εγθεθαιηθφ, 
ζπκθφξεζε. 

θαηαξξνπηαζκέλνπο (Μεη.) = απηφο 
πνπ έπαζε εκηπιεγία, θαηαξξνπή. 

θαηαξζκέλνπο (κεηρ) = θαηαξακέλνο.         
( ε θαηαξζκέλη, ηνπ θαηαξζκέλνπ. ) 

θαηάζρηζη (ε) = θαηάζρεζε. 

θαηήο (ν) = δηθαζηήο. 

θαηφπ (επηξ) = κεηά, χζηεξα, πίζσ απφ.    
« έλαο θαηφπ ηνπλ άιινπ »   =  έλαο 

πίζσ από ηνλ άιιν, ζηε ζεηξά . 

θαηνπθέθαια (επηξ) = κε ην θεθάιη 
πξνο ηα θάησ  θαη ηα πφδηα επάλσ.  
« ηνπλ χξζηλ θαηνπθέθαια »  = ηνλ 

γύξηζε κε ην θεθάιη πξνο ηα θάησ . 

θαηνππλφο (επηζ) = θαηνπηλφο, επφκε-
λνο. 

θαηνχξαο (επηζ) = θαηνπξηάξεο, δεηιφο. 

θαηνπξηνχκη (ξ.) = θαηνπξηέκαη. 

θαηξάλη (ην) = α) ην θαηξάκη. 

θαηξάλ (επηξ) = θαθφηπρα, θαεκέλα. 
(δείρλεη ιχπε θαη ζπκπφληα.) 

θαηξάλαβνπο (επηζ) = θαεκέλνο, θαθφ-
κνηξνο. 

θαηξαηζηάξ’ο (επηζ) = άηαθηνο, δεκηά-
ξεο.   ( νπ θαηξαηζηάξ’ο, ε θαηξα-

ηζηάξνπ, ηνπ θαηξαηζηάξθνπ.) 

θαηζη (αλησλ) = α) θάηη, θαηηηί. 

θαηζη (ην) = β) θνκκάηη, ρψξηζκα, θχιιν 
πθαληνχ.  « ζη  πφζα  θάηζηα ηνπ 

ρψξζηο;»  = ζε πφζα κέξε ην ρψξη-

ζεο;  

θαηζεθνπξθφο (επηζ) = θαηεθνξηθφο. 

θαηζήθνπξνπο (ν) = θαηήθνξνο, θαηε-
θνξηά. 

θαηζηακάθα (ε) = περηφο ρπιφο απφ 
θαιακπνθάιεπξν. 

θαηζηαλίζξηο  θαη  παηζηαλίζξηο (νη) = 
θνθθίληζκα ηεο επηδεξκίδαο απφ ην 
πχξσκα  ηεο θσηηάο.  

θαηζηανχιη (ην) = ζαγφλη. 

θαηζηαξψλνπκη (ξ.) = θάζνκαη κε αλνη-
ρηά ηα πφδηα, θαηά πξνηίκεζε 
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κπξνζηά ζηε θσηηά. (Ανξ) θαηζηα-

ξψζθα 
θαηζηφ (ην) = θαζηζηφ, αξγία, ηεκπειηά. 

θαηζηνχια (ε) = θνπθνχια. 

θαηζίξ (ην) = ηζφθαξν, παληνχθιεο κε 
μχιηλε ζφια. 

θαηζθαβάιη  (ην) = θαζέξη, θίηξηλν 
ζθιεξφ ηπξί. 

θαηζηκάο (ν) = θξέαο θαηψηεξεο πνηφηε-
ηαο, θαηηκάο. 

θαηζκίληδηξαο (ν) = κηθξφζσκν θαη α-
δχλαην άηνκν. 

θαηζνπηάλνπο (ν) = πεηαινχδα. 

θαηθέηλνπο (επηζ) = βεινχδηλνο. 

θαηθέο (ν) = βεινχδν. 

θαηψη (ην) = ππφγεην. 

θαπθί (ην) = μχιηλν πνηήξη. 

θαπηηξά (ηα) (Κ.) = ηα θξεκκχδηα ή ηα 
ζθφξδα. 

θαθάζη  (ην) = α) κηθξφ θνθίλη καλάβε. 

θαθάζη  (ην) = β) μχιηλν δηθηπσηφ ρψξη-
ζκα. 

θαθαζνπηφ (επηζ) = ην κέξνο πνπ είλαη 
ρσξηζκέλν κε θαθάζη. 

θαθίκπξηθνπ (ην) = κπξίθη ηνπ θαθέ. 

θάθθαινπ (ην) = θξαλίν αλζξψπνπ,  
θέιπθνο ρειψλαο ή ζαιηγθαξηνχ. 

θαθηαληάδνπ (ξ) = δέξλσ, ηηκσξψ θά-
πνηνλ. 

θαρπέ (ε) = πξφζηπρε γπλαίθα, πξνθιε-
ηηθή γπλαίθα. 

θαρπεχνπκη (ξ.) = θιεξηάξσ, εξσην-
ηξνπψ. 

θαρπφπθνπ (ην) = κηθξφ δσεξφ θνξίηζη 
πνπ εξσηνηξνπεί. 

θάρηα (ε) = θαξχδη, νιφθιεξε ε ςίρα 
ηνπ θαξπδηνχ. 

θαςάια (ε) (Κ.) =  ε θπγή. 

θαςαιίδνπ (ξ.) = θαίσ επηθαλεηαθά θάηη 
πάλσ ζε θιφγα. 

θαςαιλψ (ξ.) = ( βι.  θαςαιίδνπ ). 

θαςαιψλνπ (ξ.) (Κ.) = θεχγσ απφ θά-
πνπ θξπθά γηα λα απνθχγσ ηπρφλ 
ζπλέπεηεο.   (Παξαη) θαςάινπλα, 

(Ανξ) θαςάινπζα.  « θαςάινπζηλ 

νπ κπαξφο » = έθπγε θξπθά απηόο γηα 

ηνλ νπνίν γίλεηαη ιόγνο,  ή  έθπγε ην 

αθεληηθό 

θδνπλη (ην) = ( βι. γθδνπλη ).  « η θξέκα-

ζαλ ηα θδνχληα »  =  θνξόηδεςαλ  πε-

ξηθξνλεηηθά  θάπνηνλ  γηα κηα  θαθή 

ηνπ πξάμε. Σνπ έβγαιαλ θαθό όλνκα . 

θελψλσ (ξ) = α) αδεηάδσ. β) ζεξβίξσ 

ζηα πηάηα θαγεηφ. 

θζαξ (ην) = θξηζάξη. 

θηα (ζπλδ) = θαη. 

θηάη (επηξ) = θαη χζηεξα. 

θηακέηζη (ην) = πιήζνο, κεγάιε πνζφηε-
ηα.  « έλα  θηακέηζη  πηδηά »   = πάξα 

πνιιά παηδηά.       « είραλ ζ  ραξά  

έλα  θηακέηζη   θατά »  = είραλ ζην γά-

κν κεγάιε πνζόηεηα θαγεηώλ . 

θηαξ (ην) = θέξδνο. 

θηαξαηάο (ν) = θεξαηάο. 

θηβνχξ (ην) = ηάθνο. 

θηθηξίθη (ην) = θηζηίθη ( ηα θηθηξίθηα ). 

θηιάξ (ην) = θειάξη, απνζήθε ηξνθίκσλ. 

θηιηπνχξ (ην) = επθαηξία, αλέιπηζηε 
ηχρε. 

θηιφηα (ε) = είδνο αλδξηθνχ παληαιν-
ληνχ. 

θηκέξ (ην) = εηδηθή δεξκάηηλε δψλε γηα ην 
θξχςηκν ησλ ρξεκάησλ 

θηκπάπ (ην) = ςεκέλν θξέαο ζηε ζνχ-
βια ή ζηελ θαηζαξφια. 

θηκπάξθνπο (επηζ) = άηνκν κε ζνβαξφ-
ηεηα θαη αμηνπξέπεηα. 

θηκπάξ’ο (ν) = ζνβαξφο, αμηνπξεπήο. 

θίληκα (ην) = θίλεκα, μεθίλεκα. 

θηληψ (ξ.) = θεληψ.  (Π.Δλ.) θηληδηνχκη. 

θηλψλνπ (ξ.) = αδεηάδσ ή ζεξβίξσ θα-
γεηφ.[(Ανξ) θέλνπζα  

θηφιαληο(επηξ) = θηφιαο, ηψξα ακέζσο.    
«ηνπ κπίηζηο θηφιαληο;» = ην ηειείσ-

ζεο θηόιαο;  ην ηειείσζεο ηόζν γξήγν-

ξα; 

θηνζθη (ην) = ζηέγαζηξν, ππφζηεγν. 

θηνχγθη (ην) = πήιηλε ζσιήλα απνρε-
ηεχζεσο. 

θηνππ (ην) = πηζάξη. 

θηνχξνπ (ε) (Κ.) = ε εθθιεζία, ν λαφο. 

θηνπζηζέθη (ην) = ρξπζφ θφζκεκα, κε-
ληαγηφλ. 

θηνπηζεχνπ (ξ.) = δεηιηάδσ, θνβνχκαη. 

θηνπηζήο (ν) = δεηιφο, θνβεηζηάξεο. 

θηπέγγη (ην) = ζαληδέλην θαλάηη παξαζχ-
ξνπ. ( ηα θηπέγγηα ). 

θηξάιηθ (ε) = αινηθή κε βάζε ην θαζαξφ 
θεξί. 

θηξακδάθηα (ηα) = παηδηθφ παηγλίδη, 
ζπαζκέλα θεξακίδηα. 

θηξάζηξα (ε) = απηή πνπ πξνζθέξεη 
θεξάζκαηα ζε γηνξηή. 

θηξαηδήο (ν) = έκπνξνο, ηαμηδεπηήο, 
αγσγηάηεο. 

θηξηζηέο (ν) = μπιεία νηθνδνκήο. 

θίξθνπο θαη θηξθί (ν) = γαινπνχια. 

θηξραλαληδήο (ν)= παξακπζάο, απηφο 
πνπ ιέεη κεγάια ιφγηα θαη θαληα-
ζηηθέο ηζηνξίεο, ηεκπέιεο. 

θηξραλάο (ν) = εξγαζηήξην γνπλαξηθήο. 

θηζάηζη  (ην) = αλαδνπιεηά, (ηα θηζάηζηα). 

θηζθίληθνπο (επηζ) = βηαζηηθφο, γξήγν-

ξνο. 

θηηάπ (ην) = βηβιίν,  θαηάζηηρν. 
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θηηζέο (ν) = είδνο κάιιηλνπ πθάζκαηνο. 

θηηζηξλάδα (ε) = ε αξξψζηηα ίθηεξνο ή 
ρξπζή. 

θίηζηξλνπο (επηζ) = θίηξηλνο. 

θηθαιαξά (ε) = ην δέξκα θεθαιήο δψνπ. 

θηθηζέο (ν) = θεθηέο. (ηα θηθηζέδηα). 

θηραγηάο (ν) = δηαρεηξηζηήο ρξεκάησλ, 
ζπκβνπιάηνξαο. 

θηρηά (ηα) = ηπξνπηηάθηα. 

θηρξί (ην) = α)  θερξί, ηξνθή γηα πνπιηά. 

θηρξί (ην) = β)  πνλεξή ζθέςε. « έρη  ηνπ  

λνπ  η’ ζηνπ θηρξί»  = έρεη ζπλέρεηα ην 

κπαιό ηνπ ζε πνλεξά πξάγκαηα. 

θηρξηκπάξ (ξ.) = απνιηζσκέλν ξεηζίλη 
πεχθνπ, ην θάλνπλ ράληξεο θν-
κπνινγηνχ, ην ήιεθηξν. 

θιαδαξά (ε) = ζσξφο απφ μεξά ρφξηα 
πνπ θαίγνληαη ζηηο γεηηνληέο ην 
βξάδπ ηεο πξνπαξακνλήο ησλ 
Υξηζηνπγέλλσλ (23  Γεθεκβξίνπ)  
θαη ζπκβνιίδνπλ ην αζηέξη ηεο Βε-
ζιεέκ ή ηηο θσηηέο ησλ πνηκέλσλ. 

θιαδψλνπ (ξ.) = θνηκάκαη πάλσ ζε 
θιαδί δέλδξνπ. 

θιαθ  (ην) (Κ.) =  ςειφ επίζεκν θαπέιν.  
(ζηε θξάζε) « ην ‘βαια θιαθ »  =  

ηνλ έθακα λα ζπκώζεη πνιύ.  

θιαξλψ (ξ) = θιαδεχσ. 

θιάςαο (ν) (Κ.) =  ην ιάδη, ην ειαηφιαδν. 

θιεηδνπληά (ε) = θιεηδαξηά. 

θιεηδνπζηνπκηάδνπ (ξ) = θιείλεη ην 
ζηφκα κνπ, κνπ θφβεηαη ε φξεμε 
γηα νκηιία απφ κεγάιε ζηελνρψξηα, 
έρσ αλνξεμία. 

θιέληδα (ε) = α) ιεπηφ μχιν, αδχλαην 
άηνκν. 

θιέληδα (ε) = β) παηδηθφ νκαδηθφ παηγλί-
δη. 

θιέηζηνπο (ν) = θνκκέλα ηξπθεξά θια-
δηά δέληξνπ γηα ηξνθή  ζε νηθφζηηα 
δψα.   

θιέηζηθα (ε) (Κ.) = εηδηθφο ζχξηεο πνπ 
θιείλεη ηελ πφξηα. 

θιέθηο (ν) = θιέπηεο. 

θηιηα (ε) = θνηιηά. 

θηιηάζηξα (ε) = πξσηφγαιν, πξψην γά-
ια κεηά ηε γέλλα. 

θηιηκ (ην) = θηιίκη, πθαληφ ζηξσζίδη. 

θιηηζηάδηα (ηα) = θιαδηά δέλδξνπ γηα 
ηξνθή δψσλ. 

θιηθηζηθά (επηξ) = ζηα θξπθά, ζηα θιέ-
θηηθα. 

θιλσ (ξ.) = θιείλσ. 

θινο (επηζ) = θνπιφο. ( ε  θιε, ην  θιν ). 

θινπλάξ (ην) = θιαδί δέλδξνπ, θιψλνο.  

θινπζαξά (ε) = θιψζα, ε θφηα πνπ 
θισζά αβγά. 

θινπζνχξνπ (επηζ) =  ε γπλαίθα  πνπ  
δελ  είλαη  γξήγνξε  ζηηο δνπιεηέο 
ηεο. 

θινχηζα (ε) = α) βειφλα πιεμίκαηνο. 

θινχηζα (ε) = β) γθιίηζα βνζθνχ. 

θινπηζηά (ε) = θινηζηά. 

θινχηζνπο (ν) = α) γάληδνο,  

θινχηζνπο (ν) = β) ην ζπξκάηηλν ηηκφλη 
γηα ην παηγλίδη κε ηα ζηεθάληα. 

θινπθ (ην) = καμηιαξνζήθε, ην θειχθην. 

θιψζνπ (ξ.) = α) πεξηζηξέθσ θάηη. 

θιψζνπ (ξ.) = β) γλέζσ. 

θιψζνπκη (ξ.) (Κ.) = ηξηγπξλψ άζθνπα 
κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξψ ζηηο 
δνπιεηέο κνπ. « ζα θινπζηψ  ςίρα » 

= ζα κείλσ γηα ιίγν αθφκα, ζα θαζπ-

ζηεξήζσ ιίγν. 

θιψζα (ε) = α) θφηα πνπ θισζά αβγά. 

θιψζα (ε) = β) θνηζίδα, είδνο ρηελίζκα-
ηνο. 

θιψζη’ο (ν) = α) πιάζηεο πνπ αλνίγνπ-
κε ην θχιιν ηεο πίηαο, β) εξγαιείν 
γηα ην θιψζηκν ηεο θισζηήο. 

θλαβ (ην) = α) θνπλάβη. 

θλαβ (ην) (Κ.) = β) ην θνξίηζη, ε αξξα-
βσληαζηηθηά. « πάζιηδη φξκαηνπ 

θλαβ »  = θνίηαμε κηα σξαία θνπέια. 

θληνχκη (ξ.) = θνπληέκαη. 

θλνππ (ην) = θνπλνχπη. 

θηλσ (ξ.) = θηλψ, μεθηλψ. (Ανξ) θίληζα.        
« θίληζηλ αγθαζηξνπκέλη ». 

θλσ (ξ.) = θνπλψ.  (Ανξ) θνχληζα . 

θλψδνπινπ (ην) = α) άζρεκε θαη θαθν-
θηηαγκέλε γπλαίθα, 

θλψδνπινπ (ην) = β) άηνκν άβνπιν, 
ππνρείξην. 

θνάηζλα (ηα) (Κ.)  = ηα  πξφβαηα. 

θφζνπξνπο (ν) = γσλία πίηαο ή ςσκηνχ.     
( ηα θνπζφξηα,  νη θνπζνπξαίνη ). 

θνηιφ (ην) =  κνλάδα κεηξήζεσο ησλ 
ζηηεξψλ ίζε κε 20 νθάδεο. 

θνίηαζη (ε) = ην μάπισκα χζηεξα απφ 
θάπνηα βαξεηά  αξξψζηηα.  

θφθα (επηξ) = α) ηελησκέλα απηηά δψνπ 
γηα λα αθνχζεη,  (ιέγεηαη φηαλ 
πξνζπαζνχκε λα αθνπγθξαζηνχ-
κε)    « είδηο ηνπ πφλεξνπ,  θφθα  ερη 

η' απηζηά  η’  ηα λ' αθνχζη  ηζη  ιέκη »  

=  είδεο ην πνλεξό (άηνκν), έρεη ηελησ-

κέλα ηα αθηηά ηνπ γηα λα αθνύζεη ηη ιέ-

κε. 

θφθα (ε) = β) ππνδνρή, θνίισκα, εγθν-
πή κέζα ζηελ νπνία κπαίλεη θάηη 
άιιν θαη ζηεξίδεηαη. 

θφθαινπ (ην) = α) ην νζηφ,  

θφθαινπ (ην) = β) ην θνπθνχηζη απφ ηηο 
ειηέο, θεξάζηα, βεξίθνθα θ.ι.π.  

θφθθηλα (ηα) (Κ.) = ηα θεξακίδηα. 
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θφιηαληα (ηα) = α) ηα θάιαληα. 

θφιηαληα (ηα) = β) ηα θεξάζκαηα ζηα 
παηδηά πνπ ςάιινπλ ηα θάιαληα. 

θφκπνο (ν) = α) ν θφκπνο, εμφγθσκα. 

θφκπνο (ν) = β) κηα ζηαγφλα, κηθξή πν-
ζφηεηα. « δελ είρηλ νχηζη έλα θφ-

κπνπ ιαδ’ ζηνπ θατ »  = δελ είρε νύηε 

κηα ζηαγόλα ιάδη ζην θαγεηό . 

θφληαξ’ο (ν) = α) Σνχξθνο απφ ην Ηθφλην 
ηεο Μ.Αζίαο. 

θφληαξ’ο (ν) = β) ν βνξεηναλαηνιηθφο 
παγσκέλνο αέξαο πνπ θπζά απφ 
ηελ πεξηνρή ηεο Ξεξνιίκλεο πνπ 
ηελ θαηνηθνχζαλ νη Κνληάξνη. 

θφληα (ε) = αβγφ ςείξαο. 

θφπηαζη (ξ.) = έια, θάλε ηνλ θφπν λα 
έξζεηο. 

θφξα (ε) = ε θινχδα, ην ζθιεξφ κέξνο 
ηνπ ςσκηνχ. 

θφξδα (ε) = α) ρνξδή κνπζηθνχ νξγάλνπ 
ή ηφμνπ. 

θφξδα (ε) = β) ην θφξδσκα, ε πεξεθά-
ληα,   

θφξδα – θνχληα.  = ελέξγεηεο γηα δεκη-
νπξγία εληππψζεσλ, ζπαηάιεο 
ρξεκάησλ. 

θφξθνπο (ν) = ζηήζνο, αγθαιηά. 

θνηζη (ην) = θφηζη, αζηξάγαινο, "βαζη-
ιηάο". 

θφηζα (επηξ) = έγηλε θάηη ζθιεξφ θαη 
άθακπην. « άθθα  ηα  παπνχηζηα  κ  

ζηνπλ  ήιηνπ  λα ζηζηγλψζλ  θη  ί-

γθαλ  θφηζα » . = άθεζα ηα παπνύ-

ηζηα κνπ ζηνλ ήιην γηα λα ζηεγλώζνπλ 

θαη απηά ζθιήξαηλαλ. θνθάισζαλ. 

θφηζαινπ (ην) = μέλν ζψκα ζηα ζηηεξά, 
ζθνππίδη, ην μχιν ηεο ξφθαο ηνπ 
θαιακπνθηνχ. 

θνχδα (ε) (Κ.) = ηα άηνκα κηαο πνιπκε-
ινχο νηθνγέλεηαο, ην ζχλνιν ησλ 
ζπγγεληθψλ αηφκσλ πνπ κέλνπλ 
ζην ίδην ζπίηη, νκάδα αλζξψπσλ. « 

πνζη  θνχδα  θζαο; »  =  πόζα άηνκα 

έρεη ε νηθνγέλεηά ζνπ; 

θνπδαξίηζηθα (ηα) (Κ.) = ζπλζεκαηηθφ 
γισζζηθφ ηδίσκα ησλ νηθνδφκσλ. 

θνχδαο (ν) (Κ.) = ν θηίζηεο ,  ν νηθνδφ-
κνο. 

θνπδίλη (ην) = ηνκάξη δψνπ. 

θνχθια (ε) = α) ην ινπινχδη παπαξνχ-
λα. 

θνχθια (ε) = β) φκνξθε γπλαίθα. 

θνχθνπ (ην) =  α) παηδηθφ παηγλίδη, ην 
θξπθηφ.  

θνχθνπ (ην) = β) ην ζθπιί ζηε γιψζζα 
ησλ κηθξψλ παηδηψλ. 

θνπθνχδ (ην) = μεξακέλν αίκα πιεγήο. 

θνπθνπδνπθφθαιη (ε) = ζθνχπα απφ 
εηδηθά θνπλησηά ρφξηα. 

θνπθνχιη (ην) = α) παηδηθφο ζθνχθνο. 

θνπθνχιη (ην) = β) θνπθνχιη κεηαμνζθψ-
ιεθα. 

θνπθνπξφηζηθνπο (ν) = ν θαζηζκέλνο 
ζην θξεβάηη θαη ηπιηγκέλνο κε θνπ-
βέξηα, απηφο πνπ ζηέθεηαη ζηε κέ-
ζε ηνπ ρψξνπ. 

θνχθνπο (ν) = α) θφηζνο, ρηέληζκα και-
ιηψλ. 

θνχθνπο (ν) = β) ην πνπιί θνχθνο. 

θνπιάδνπκη (ξ.)= ακαξηάλσ. (Ανξ) θνπ-

ιάζθα 
θνπιάη (επηξ) = επθνιία, ηξφπνο ρξήζε-

σο. « βξήθα ην θνπιάη »   =  έκαζα 

ηε δνπιεηά, βξήθα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξ-

γίαο  

θνπιηά (ηα) = ηα πηζηλά. 

θνπιηαληδίλα (ε) = Υξηζηνπγελληάηηθν 
θνπινπξάθη. 

θνπιηνπκπψ (ξ.) = θνιπκπψ. 

θνπιηνπκπίζηα (ηα) = εηδηθή ηειεηή γηα 
ην πξψην κπάλην ηνπ λενγέλλεηνπ 
παηδηνχ. 

θνπιφηνπξηα (ε) = ζθνξπηφο. 

θνπινπβφ (ην) (Κ.) = ην κεξνθάκαην. 

θνπινπβφο (επηζ) = εθείλνο πνπ δελ έρεη 
νπξά. 

θνπινπθαζά (ε) = ε γπλαίθα πνπ ηεο 
αξέζεη λα θάζεηαη ζπλέρεηα θαη λα 
ηεκπειηάδεη. 

θνπινπθνχξηζηνπο (επηζ) = ( βι. ι. 
αθνπινπθνχξηζηνπο ). 

θνπινχξα θαη κπνπγάηζα (ε) = Φσκί 
πνπ ςήλεηαη πιαζκέλν κέζα ζε 
ηαςί ή ηαβά, ζηνιηζκέλν κε με-
θινπδηζκέλα ακχγδαια. Πξνζθέ-
ξεηαη ζαλ δψξν ζε γάκνπο ή άιιεο 

εθδειψζεηο. 

θνπινπξηάδνπ (ξ.) = ηειεηψλσ θάηη βηα-

ζηηθά θαη αθαηάζηαηα.  « ηα θνπ-

ινχξηαζα »  =  έθακα ηε δνπιεηά  βηα-

ζηηθά θαη όπσο - όπσο.   

θνπινπξηάδνπ (ξ.) = κπεξδεχσ, ηπιίγσ, 
θάλσ θνπινχξα. 

θνπινπξίδη (ην) = παξαθπάδα θπηνχ, 
βιαζηφο απφ ηε ξίδα. 

θνπινπηνχκπα (ε) = αλάζηξνθν πήδε-
κα, ηνχκπα. 

θνπινχθ (ην) = α) θνληπινθφξνο πνπ 
ζηεξίδεη ηελ πέλα φηαλ γξάθνπκε 
κε κειάλε.  

θνπινχθ (ην) = β) ην θάιπκκα ηνπ καμη-
ιαξηνχ. 

θνπιπάλη (ην) = α) ραξαθηεξηζκφο άπεη-
ξνπ λένπ ή λέαο, πνπ επεκβαίλεη 
ζε  ζπδεηήζεηο  θαη απνθάζεηο  κε-
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γάισλ.  « ηζη είλη ηηνχηα κπξε, καο 

ίγθηλ θαιανχδνπο ηνπ θνπιπάλη »  =  

ηη είλαη εηνύηα (ηα παξάμελα) θαιέ, καο 

έγηλε ζπκβνπιάηνξαο ην ληάληαξν . 

θνπιπάλη (ην) = β) πάλα κηθξνχ παηδηνχ. 

θνπιηζίδα (ε) = θνιιηηζίδα, θπηφ πνπ ν 
θαξπφο ηνπ θνιιάεη 

θνπκάξα (ε) = αδπλακία, αδηαζεζία. 

θνπκαξηδήο (ν) = ραξηνπαίθηεο. 

θνπκάζη (ην) = θνηέηζη. 

θνπκέο (επηξ) = ε κπξσδηά απφ μηληζκέ-
λν γάια. 

θνπκκάηα (ε) = κεγάιν θνκκάηη ςσκί. 

θνπκκαηζηάεο (επηζ) = δεηηάλνο. 

θνπκκαηζηνχιη (ην) = πνιχ κηθξφ θνκ-
κάηη. 

θνπκκέλνπο (Μεη) = επλνπρηζκέλνο. 
Λέγεηαη θνξντδεπηηθά γηα θάπνηνλ 
πνπ δελ έρεη δχλακε θαη ζάξξνο.  

θνπκπηάδνπκη (ξ.) = λνηψζσ θάπνην 
θφκπν ζην ιαηκφ θαη δελ κπνξψ λα 
κηιήζσ ή λα θαηαπηψ. (Ανξ.) θνπ-

κπηάζηθα.  

θνπκπνπβέινπλνπ (ην) = θαξθίηζα 
κνδίζηξαο. 

θνπλάθη (ην) = θαηάιπκα. 

θνπλεχνπ (ξ.) = δηαλπθηεξεχσ, κέλσ 
θηινμελνχκελνο ην βξάδπ. ( Ανξ.) 
θνχλεςα  

θνπλνχζηζη  (ην) = ζπλαλαζηξνθή. 

θνπλνπζηψ (ξ.) = ζπλαλαζηξέθνκαη. 

θνπληαθηλφο (επηζ) = α) θνληηλφο,  

θνπληαθηλφο (επηζ) = β) θνληφο. 

θνπληφ (επηξ) = θνληά. « απ’ ηνπ θνπληφ 

ηνπλ έρη » = είλαη πάληνηε θνληά ηνπ 
θαη δελ ηνλ αθίλεη λα μεθχγεη. 

θνπληψηα (επηξ) = ζπλέρεηα, δίλσ ηαθηη-
θά ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο. 

θνπληδεχνπ (ξ.) = πιεζηάδσ, έξρνκαη 
θνληά, βξίζθνκαη θνληά ζην ηέινο 
κηαο εξγαζίαο. 

θνπληδηακπάεο (ν) = ν πξνεζηφο, ν 
θνηδάκπαζεο. 

θνπληδχιη (ην) = θνληχιη, γξαθίδα. 

θνπληδπιηάδνπ (ξ.) = θάλσ θάηη κε πνιχ 
ιεπηή ηέρλε. 

θνπληδπιηάδνπκη (ξ.) = βάθνκαη, καθη-
γηάξνκαη. 

θνπληφ (επηξ) =  θνληά, δίπια. « ηνπλ ερη 

απ’ ηνπ  θνπληφ » = είλαη πάληνηε δί-

πια ηνπ, δελ ηνλ αθίλεη λα μεθχγεη. 

θνπληφηα (επηξ) = απφ θνληά, ζπρλά, 
ηαρηηθά. 

θνπληνπγνχλη (ην) = θνληφ γνχληλν παι-
ηφ. 

θνπληνπκάδνπκα (ην) = πνιχ θνληφ 
άηνκν. 

θνπληνπξάο (ν) = ηζαγθάξεο, παπνπ-
ηζήο. 

θνπληνχξηα (ηα) = παπνχηζηα.. 

θνχπα (ε) = πνηήξη λεξνχ. 

θνππάδ (ην) = θνπάδη, αγέιε. 

θνππάλα (ε) = ζθάθε 

θνππαηζηάξ’ο (ν) = ν εμειιεληζκέλνο 
βιάρνο. 

θνππέιη  (ην) = λφζν παηδί. 

θνππηά (ηα) (Κ.) = ηα θνπηάιηα. 

θνππηάζηζη (ξ.) = ειάηε, πεξάζηε κέζα, 
θάλεηε ηνλ θφπν λα καο  επηζθεθ-
ζείηε. 

θνππηιηάξνπ (ε) = κεηέξα εμψγακνπ 
παηδηνχ. 

θνππηιηάξ’ο (ν) = άλδξαο πνπ έρεη εμσ-
ζπδπγηθέο ζρέζεηο. 

θνππνχθη (ην) = αιήηεο, αιεηφπαηδν, 
άλζξσπνο ηνπ ππνθφζκνπ. 

θνππξά (ε) = θνπξηά. 

θνχπηζηνπο (ν) = απφζεκα ρξεκάησλ, 
θνκπφδεκα. 

θνπξάδ (ην) = μεξακέλν πεξίηησκα. 

θνπξάθηα (Κ.) = νη εξγάηεο. 

θνπξαθψλνπκη (ξ) = θνθαιψλεη ην ζψ-
κα κνπ ή κέξνο ηνπ ζψκαηνο απφ 
ςχμε. 

θνχξαζη (ε) = θνχξαζε. 

θνπξαζάλη (ην) = ζνβάο κε αζβέζηε θαη 
άρπξν. 

θνπξαράληα (ηα) = κεγάια ιφγηα, πνι-
ιέο ππνζρέζεηο, αζηεία ιφγηα. 

θνχξβα (ε) = γπλαίθα αδίζηαθηε, ζθιε-
ξή, ακθηβφινπ εζηθήο.  

θνπξδψλνπκη (ξ) (Κ.) = πεζαίλσ. « 

θνπξδψζθηλ νπ κπαξφο »  = πέζαλε 

ν λνηθνθύξεο. 

θνπξί (ην) = δάζνο. 

θνπξίζηα (ηα) = είδνο ζηαθπιηνχ. 

θνπξηκάδα (ε) = θαθνκνίξα, θνπθαξηά-
ξα. 

θνπξηκφο (επηξ) = αο είλαη, ζε ζπγρσ-
ξψ, δελ πεηξάδεη. (φκνηα θαη ε 
θξάζε)      « θνπξηκφο θη βαξηκφο »   

θνπξίηζη (ην) = θνξίηζη, θφξε. 

θνπξθάια (ε) = βξαρλάδα, μεξακέλνο 
ιαηκφο. 

θνπξθφδνπινπο (ν) = θξνθφδεηινο. 

θνχξθνπο  (βι. θίξθνπο ). 

θνπξθνχηνπ (επηζ) = γπλαίθα αθαηάζηα-
ηε, ρσξίο επηκέιεηα ζηα πξάγκαηα 
θαη ζηηο δνπιεηέο ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

θνπξθνχηζη (ην) = θνπξθνχηη, ρπιφο. 

θνπξθνπηζηάδνπ (ξ.) = α) θάλσ ην θα-
γεηφ ζαλ θνπξθνχηη. 

θνπξθνπηζηάδνπ (ξ.) = β) απνβιαθψ-
λσ.  «θνπξθνχηζηαζηλ ηνπ κπαιφ 



- 46 - 

κ’»  =  δαιίζηεθα, απνβιαθώζεθα, δελ 

δνπιεύεη ην κπαιό κνπ. 

θνπξθνηζηάζηθα  = απνβιαθψζεθα . 

θνπξκπάλη (ην) = ζπζία, πξνζθνξά,  
ππνκνλή. 

θνπξληαρηφο (ν) = ζθφλε. 

θνπξλνχη’ο (ν) = Βιάρνο, άμεζηνο, ρσ-
ξηάηεο. 

θνπξληδίδνπ (ξ.) = α) θνπξδίδσ, βάδσ 
ζε ιεηηνπξγία κεράλεκα πνπ ιεη-
ηνπξγεί κε ειαηήξην. 

θνπξληδίδνπ (ξ.) = β) πξνηξέπσ θά-
πνηνλ γηα κάισκα. 

θνπξληδίδνπ (ξ.) = γ) θνξψ ηα θαιά κνπ 
ξνχρα.   (Παξαη) θνχξηδα. (Ανξ) 
θνχξηζα.   « θνχξηζα  ηα ηνπξηζηά-

ηζηθα  θη  πήγα  λα  λ  πξέςνπ  απ'  η’  

κάλα  η’ο »  =  θόξεζα ηα  γηνξηηλά 

(ξνύρα) θαη πήγα λα ηε δεηήζσ από ηε 

κάλα ηεο. 

θνπξνχλα (ε) = είδνο θφξαθα. 

θνχξπηηνπ (επηξ) = ηχθια ζην κεζχζη, 
πνιχ κεζπζκέλνο.   « ήξζηλ  ζηνπ  

ζπηηζη  θνχξπηηνπ »   =  ήξζε ζην ζπί-

ηη ηύθια ζην κεζύζη . 

θνπξζηνχκ (ην) = α) ζην παηδηθφ παηγλί-
δη,  ην θφηζη  ή ε κπίιηα πνπ κπν-
ξνχκε λα ζεκαδέςνπκε ζσζηά.   

θνπξζηνχκ (επηξ) = β) παγσκέλα κέιε 
ηνπ ζψκαηνο. Ξπιηαζκέλα απφ ην 
θξχν ρέξηα. 

θνχξζνπο (ν) = πνιιή θαη ζθιεξή εξ-
γαζία.  « ηνπλ θνχξζνπ έθθηαζηο »   

= ιέγεηαη θνξντδεπηηθά ζε όπνηνλ δεί-

ρλεη θνπξαζκέλνο,  « άη  ηψξα, ηνπλ 

θνχξζνπ ζα θθηάεηο »  = ιέγεηαη πάιη 

θνξντδεπηηθά ζε όπνηνλ πξνζπαζεί ζην 

ηέινο λα θαλεί εξγαηηθόο. 

θνχξη’ο (ν) (Κ.) =  ν ιχθνο. 

θνπξηζέιη (ην) = παπνχηζη. ( ηα θνπξ-

ηζέιηα ). 

θνπξηζνπθφπαλνπο (ν) = ην αγφξη πνπ 
ηνπ αξέζεη λα ζπλαλαζηξέθεηαη θαη 
λα παίδεη κε θνξίηζηα. 

θνπξθηάη’ο (ν) = κέξνο ηεο ζηέγεο. 

θνπζίδηα (ηα) (Κ.) =  ηα ζηαθχιηα. 

θνπζηφο (ν) = γξήγνξν ηξέμηκν.  « ηνπλ 

θνπζηφ »  = ηξέρνληαο. 

θνπζηψξα (ε) = κεγάιν θνθίλη.( ηα θνπ-

ζηψξηα ). 

θνπζηψξα (ε) = ην κνπζηθφ φξγαλν νχηη. 

θνπζνχξ (ην) = ειάηησκα. 

θνπζηαληδίζθνπ  θαξχδ = θαξχδη πνπ 
δελ βγαίλεη ε ςίρα. 

θνπηδηάκ (επηξ) = ηφζν  κεγάιν.  «θνπ-

ηδηάκ  ραξαλί  δελ είρα ηνπ ηδεί »   =  

ηόζν κεγάιν ραξαλί δελ ην είρα δεη . 

θνπηκάηζη (ην) = θαγεηφ θαθνκαγεηξε-
κέλν, θαγεηφ ιαπαδηαζκέλν. 

θνπηνπινπηφκζη (ε) = ην θελφ πνπ αθή-
λνπλ ηα μχια ηεο ζθεπήο κε ηνλ 
ηνίρν θαη ηα θεξακίδηα. 

θνχηνπινπο (ν) = κπεγκέλν μχιν ζην 
ρψκα, ρνλδξφ δνθάξη πνπ πξνεμέ-
ρεη. 

θνπηνπξνχ (επηξ) = ζηελ ηχρε, ρσξίο 
ππνινγηζκφ. 

θνπηπίδνπκη (ξ.) = πξνζπαζψ λα θάλσ 
θάηη ρσξίο απνηέιεζκα επεηδή κνπ 
ιείπεη ε νξγάλσζε θαη ε πείξα.  

θνπηζάθηα (ηα) = α) ηα ρεξνχιηα ηνπ 
ζακαξηνχ. 

θνπηζάθηα (ηα) (Κ.) = β) ηα ζηήζε ησλ 
γπλαηθψλ 

θνπηζαξδψλνπκη (ξ.) = αλάβσ απφ 
ζπκφ θαη ζεθψλνκαη απεηιεηηθφο.  
(Ανξ) θνπηζαξδψζθα . 

θνπηζηαιεχνπ (ξ.) = ςάρλσ λα βξσ 
θάηη αλαθαηεχνληαο ην ζπίηη. 

θνπηζηάλη (ην) =  ην θνηζάλη. 

θνπηζιηά (ε) = α) θνπηζνπιηά,  

θνπηζιηά (ε) = β) πνιχ ιίγν, πνιχ κη-
θξφ.    « κφβαιηλ ζηνπ πηάηνπ κηα 

θνπηζιηά θατ »  =  κνπ έβαιε ζην πηά-

ην (λα θάσ) πνιύ ιίγν θαγεηό . 

θνπηζιλψ (ξ.) =  θνπηζνπιψ, θάλσ κηα 
δνπιεηά επηπφιαηα θαη πξφρεηξα.       
« ηα θνπηζνχιηζηλ »    =  έθαλε θά-

πνηα δνπιεηά πξόρεηξα   

θνπηζλάξ (ην) = ην θάησ κέξνο ηνπ πν-
δηνχ, ην θφηζη. 

θνπηζνπδφληο (επηζ) = απηφο πνπ ηνπ 
ιείπεη δφληη. ( ε θνπηζνπδφληνπ, ην 

θνπηζνπδφληζηθνπ ). 

θνπηζνπθηθαιηάδνπκη (ξ.) = αδηαζεηψ. 

θνπηζνπινππφληζηθνπ (ην) = θνπηζνπ-
ιηά πνληηθνχ. 

θνπηθνχιη (ην) = θζελφ θαη πξνρεηξν-
θηηαγκέλν ξνχρν. 

θνπηθνπιηάδνπ (ξ.) = θάλσ θάηη πξφ-
ρεηξα θαη άηερλα. 

θνπηθνχινπ (επηζ) = απηή πνπ θνπη-
θνπιηάδεη. 

θνπηψ (ξ.) = ηνικψ, παίξλσ ην ζάξ-
ξνο.(Ανξ) θφηζα   « δελ  η' θφηζηλ  

λαξζ’  θαηά  ηζ  ηδψ »    =  δελ ηόικε-

ζε λα έξζεη πξνο ηα εδώ,  « δελ θνπ-

ηψ »   = δελ ηνικώ, δελ κπνξώ λα θά-

λσ θάηη ειεύζεξα, ρσξίο έιεγρν. « δελ 

θνπηψ λα ζθαιίζνπ ηνπ δφληδη κ’ » 

θνπθάια (ε) (Κ.)  =  ε πνπηάλα. 

θνχθηα (ηα) (Κ.) = ςέκαηα. « κε ηνπλ 

αθνχο, θζάεη  θνχθηα »  =  κε ηνλ 

αθνύο, ιέεη ςέκαηα . 

θνχθηνπ (ην) (Κ.)  = ην ζπίηη, ε θαηνηθία.     
« ηφδνπθαλ  πξνίθα  έλα  θνχθηνπ »  

=  ηνπ έδσζαλ γηα πξνίθα έλα ζπίηη . 

θνχθηνπο (επηζ) = άδεηνο εζσηεξηθά. 
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θνχθιηαλη (ε) (Κ.) = ε θνινθχζα. 

θνπθνπγνχξλνπ (ην) = νιηγφινγνο, 
ρνληξάλζξσπνο. 

θνπθνπηζίιη (ην) = θάλνπια βαξειηνχ 
απφ μχιν βνπδηιηάο ή ζπθηάο πνπ 
θιείλεη κε ζηξηθηάξ θαη βόιηα. 

θνπρλη (ε) = θφγρε, ην κέξνο ηνπ ηδαθηνχ 
πνπ θαίεη ε θσηηά. 

θνχρηζηνπ (ην) = αθνηλψλεην άηνκν 
ρσξίο πξσηνβνπιία. 

θφθησ  θαξθηά (Κ.) =  θξπψλσ πνιχ. 

θφθησ  πξνηθηά (Κ.) = θάλσ δεκηά  ή 
ηηκσξψ θάπνηνλ κε ρξεκαηηθφ πν-
ζφ γηα θάπνηα δεκηά πνπ έθακε ή 
πιεξψλσ  πξφζηηκν. 

θνρη (ε) = ε ζέζε δεμηά - αξηζηεξά ηνπ 
ηδαθηνχ. 

θφςηα (ε) = κηθξφ άγθηζηξν πνπ ξάβεηαη 
ζε ξνχρα αληί γηα θνπκπί, ε θφπη-
ηζα. 

θξάδνπ (ξ.) = θσλάδσ, πξνζθαιψ.   « 

καο έθξαμαλ λα πάκη ζηα βαθηζίζηα 

»    =  καο πξνζθάιεζαλ λα πάκε ζηε 

βάθηηζε  

θξάθνπξα (ηα) = άγξηα βξάρηα, θαηζά-
βξαρα. 

θξαο (ην) = θξέαο. ( ηα θξάηα ). 

θξαηζηνχκη (ξ.) = θξαηηέκαη. 

θξέλνπ (ξ.) = κηιψ, απαληψ κε ιφγηα.         
« ηζχ δελ θξέληο θάληδίπνπηα »  = 

εζύ δελ κηιάο,  δελ δίλεηο  θακηά απά-

ληεζε  

θξέηηηνπ (ην) = πίζησζε. 

θξέρηνπο (επηζ) = θξέζθνο, δξνζεξφο. 

θξηθ (επηξ) = άςνγα,  ηέιεηα,  ληχζηκν  
ζηελ ηξίρα. « ζέινπ λα βγαίληο φμνπ 

θξηθ »  =   ζέισ λα  βγαίλεηο  έμσ ά-

ςνγα ληπκέλνο- ληπκέλε. . 

θξηθέιη (ην) = κηθξή θξηθέια 

θξηθέια (ε) ( Κ,) = θξίθνο, ραιθάο. 

θξηκαζηαξά (ε) = θνχληα. 

θξηηζαλάθη (ην) = ν ρφλδξνο ησλ νζηψλ. 

θξηηζαλίδνπ (ξ.) = ηξαγαλίδσ, ηξψσ 
θάηη ζθιεξφ, ηξαγαλφ. (Παξαη) θξη-

ηζάληδα, (Ανξ) θξηηζάληζα  

θξηηζαλφο (επηζ) = ηξαγαλφο. 

θξηηζαλψ (ξ.)= (βι. θξηηζαλίδνπ )   

θξίηζηθνπ (επηζ) = γεκάην κέρξη επάλσ, 
παξαγεκηζκέλν. 

θξίηζηκα (ην) = ην ηξίμηκν, ην θξίηζηκα. 

θξηηζηκάο (ν) = α) ε ηειεπηαία πνζφηεηα 
θαγψζηκνπ. 

θξηηζηκάο (ν) = β) ην γεχκα κεηά ην ηέ-
ινο κηαο νκαδηθήο εξγαζίαο. 

θξηηζψ (ξ.) = ηξίδσ.  (Ανξ) θξίηζα . 

θξνζη (ην) = θξφζη, δέζκε απφ λήκαηα. 

θξνπθάξ (ην) = θνθθάξη, κηθξά θξεκκχ-
δηα γηα θχηεκα. 

θξνπθίζ (ην) = άθισζην ιηλάξη πνπ θιεί-
λνπλ ηηο ξσγκέο ησλ βαξειηψλ, ηελ 
φθλα ή ηελ θάλνπια. 

θξνπκκχδ (ην) = θξεκκχδη. 

θξνπληήξ (ην) = πνιχ παγσκέλν. 

θξνχνπ (ξ.) = ρηππψ, δέξλσ. «δελ α-

ληξέπηζη καξ πνπ θξνπο ηνπ κα-

μνχκ» = δελ ληξέπεζαη (κεγάιε θνπέ-

ια εζύ) λα ρηππάο έλα κηθξό θαη α-

πξνζηάηεπην παηδη. 

θξνπζηάιη (ην) = α) ξαβδί πάγνπ πνπ 
θξέκεηαη απφ ηε ζηέγε ην ρεηκψλα,  

θξνπζηάιη (ην) = β) ην θξχζηαιιν. 

θξνπζηαιηάδνπ (ξ.) = γίλνκαη θξχζηαι-
ιν, μεπαγηάδσ. 

θξζηνπκ (ην) = πνιχ παγσκέλν, μεπα-
γηαζκέλν. 

θξπρηφο (επηζ) = ( βι. θξέρηνπο ). 

θξπςάλα (ε) = θξπςψλα, ην κέξνο πνπ 
κπνξνχκε λα θξπθηνχκε ή λα 
θξχςνπκε θάηη. 

θξθα (επηξ) = θξπθά. 

θξθνο (επηζ) = θξπθφο. (ε θξθε, ηνπ 

θξθν). 

θηαβ (ην) = θνπηάβη, κηθξφ ζθπιί. 

θηαξ (ην) = ην περηφ θαηαθάζη ζην βα-
ξέιη ηνπ θξαζηνχ,  ε καγηά γηα λα 
γίλεη ην θξαζί μχδη. 

θηνπθη (ην) = θνπηνχθη, θνπηφ. 

θηζαίλνπ (ξ.) = θνπηζαίλσ.  (Ανξ) 
θηζάζθα  

θηζή  (επηζ)  =  θνπηζή.   

θηζη (ην) = α) θνπηί. 

θηζη (ην) = β) ε θάζα ηνπ λεθξνχ, θέξε-
ηξν. 

θηζνο (επηζ) = θνπηζφο.(ε θηζε, ηνπ 

θηζν). 

θππξί (ην) = είδνο θνπδνπληνχ απφ 
κπξνχληδν πνπ βάδνπκε ζηνπο 
ηξάγνπο. 

θππξηψηζηθνπ  γνπκάξ = Κππξηψηηθν 
κεγαιφζσκν γατδνχξη,  ραξαθηε-
ξηζκφο παηδηνχ  κε κεγάιε  ζσκα-
ηηθή δηάπιαζε. 

θπξακάξνπ (ε) (Κ.) = ε αιεπνχ. 

θπξαληδήο (ν) = αγσγηάηεο, εθείλνο πνπ 
κεηαθέξεη εκπνξεχκαηα κε κνπιά-
ξηα. 

θθάια (ε) = α)  θνπθάια, θνχθσκα 
δέλδξνπ. 

θθάια (ε) = β)  θνπθή γπλαίθα. 

θθίδνπ (ξ.) = θνπθψλσ, αδεηάδσ ην κέ-
ζα κέξνο. ( Ανξ.) θνχθζα) 

θθνο (επηζ) = θνπθφο. ( ε θθε, ηνπ θθν ). 

* * * 
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--= Λ =-- 
Λάβα (ε) = θαζαξία απφ πνιιέο θαη 

δπλαηέο θσλέο. 

ιάβα  θαη ιάβξα  (ε) = πνιχ κεγάιε 
δέζηε,  θαχζσλαο. 

ιαβίδνπ (ξ.) = κηιψ δπλαηά θάλνληαο 
θαζαξία. 

ιαγάμνπγθνπ (ην) = μίγθη ιαγνχ. (θάξ-
καθν πξαθηηθφ γηα εμσηεξηθή ρξή-
ζε ζε ρηππήκαηα). 

ιαγάξα (ε) = θαζαξφ ζηξαγγηζκέλν π-
γξφ, ε πξψηε  πνηφηεηα. 

ιαγαξά (ηα) = ηα ραιαξά κέξε ηεο θνη-

ιηαθήο ρψξαο. 

ιαγαξίδνπ (ξ.) = θάλσ έλα πγξφ δηαπ-
γέο, θαζαξίδσ θάηη απφ μέλα ζψ-
καηα.      « ιαγάξζηλ νπ θηξφο»  = 

θαζάξηζε ν θαηξόο, έθπγαλ ηα ζύλλε-

θα.  « μηιαγάξζηλ ε διεηά » = μεθα-

ζάξηζε ε ππόζεζε . 

ιαγγίηα (ε) = ηεγαλίηα, είδνο ινπθνπκά, 
κε δάραξε θαη θαλέια. (νη ιαγγί-

ηζηο). 

ιαγγφληα (ηα) = ηα πιατλά κέξε ηεο θνη-
ιηάο. 

ιαγθηφιη (ην) = ε πηπρή ηεο θνπζηαλέ-
ιαο. 

ιαγνπγακίζηξα (ε) = άγνλν έδαθνο. 

ιαγνπθάξθ (ην) = (βι. αινπγνπθάξθ ), 

ιάγθηξνπο (ν) = λεξσκέλν ή θαθήο 
πνηφηεηαο θξαζί. 

ιαγνχιη (ην) = κηθξφο ιαγφο, ιαγνπδάθη. 

ιαγνχκ (ην) = ππφλνκνο, ηνχλει. 

ιαγνπληθφ (ην) = ιαγσληθφ, θπλεγφζθπ-
ιν. 

ιαγνπηζίκδνπ (ην) = ηαλάιηα. 

ιαγφο (ν) (Κ.) =  ην αγφξη ηεο νηθνγέλεη-
αο, ν κηθξφο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 
ησλ καζηφξσλ. 

ιαδ (ην) = ιάδη. 

ιαδέο (επηξ) = κπξσδηά ιαδηνχ. 

ιαδηξφ (ην) = δνρείν ιαδηνχ, ξντ. 

ιαδνππάπαξα (ε) = παπάξα κε κπνπ-
θηέο μεξφ ςσκί βνπηεγκέλν ζε 
βξαζηφ λεξφ κε ιάδη, πηπέξη θαη 
αιάηη. 

ιαζίξ (ην) = ιαζνχξη, θάβα. 

ιατέλη (ην) = ιαγήλη. 

ιατέλα (ε) = πήιηλν δνρείν γηα θξαζί, 
θαλάηα.  « ηξάπηδα ρνπξίο ιατέλα, 

φια ηα θατά ρακέλα  »     

ιατλάο (ν) = θαηαζθεπαζηήο πήιηλσλ 
ζθεπψλ. ( ιατλάδηο ιέγνληαη θνξντ-
δεπηηθά νη θάηνηθνη ηεο Κνδάλεο) 

ιάθα (ε) = ( βι. θάδα ). 

ιάθθνπο (ν) = ξεκαηηά, βαζνχισκα ζην 
έδαθνο. 

ιαινχκηλνπ (ην) = κνπζηθφ φξγαλν. ( ηα 
ιαινύκηλα ). 

ιαιψ (ξ.) = α) παίδσ πλεπζηφ κνπζηθφ 
φξγαλν.  

ιαιψ (ξ.) = β) νκηιψ. (Ανξ.)  ιάιηζα   

ιαιψ (ξ.) = γ) νδεγψ ηα πξφβαηα γηα 
άξκεγκα. 

ιάκπαβνπο (επηζ) = φρη ληνχξνο ή ζθη-
ρηφο, αιιά αθξάηνο. 

ιακπίθνπο (επηζ) =  θάηη πνπ ιάκπεη,  
νινθάζαξν, γπαιηζηεξφ. « ηφηξηςα 

κη  ζηάρηζη  θη  ίγθηλ ιακπίθνπο »  =  

ην έηξηςα κε ζηάρηε θαη έγηλε νινθάζα-

ξν θαη γπαιηζηεξό . 

ιακπίθνπο (ν) = απνζηαθηήξαο γηα κη-
θξέο πνζφηεηεο. 

ιακπίξνπ (Κ.) = ε θαιή  ξαθή. 

ιακπνππάιη (ην) = ην γπαιί ηεο ιάκπαο 
πεηξειαίνπ.  

ιαλάξ (ην) = εξγαιείν επεμεξγαζίαο 
καιιηνχ. 

ιαλαξίδνπ (ξ.) = α) μχλσ καιιί κε ην 
ιαλάξ. 

ιαλαξίδνπ (ξ.) = β) δέξλσ.  « θάηζη  

θαιά  ηαηζί  ζα  ζη  ιαλαξίζνπ » = 

θάζεζε θξόληκα γηαηί ζα ζε δείξσ  

ιάπαηα (ηα) = ιάραλα, άγξην ζπαλάθη. 

ιαζπ (ε) = ιάζπε. 

ιαθ (ην) = νκηιία, θνπβέληα. ( ηα ιάθηα ). 

ιαραίλνπ (ξ.)= ηπραίλσ, πεηπραίλσ ζην 
ιαρείν. 

ιεηβίζξα (ε) = ζθνπιήθηα ησλ εληέξσλ. 

ιεηιηά (ηα) = ην ιεηξί ηνπ πεηεηλνχ. 

ιεηςφο (επηζ) = α) ειιηπήο,  ιηπφβαξνο, 
κηζνηειεησκέλνο. 

ιεηςφο (επηζ) = β) ν πλεπκαηηθά αλάπε-
ξνο. 

ιέζη (ην) = κπξσδηά απφ ζαπηζκέλα 
θξέαηα, ςνθίκη. 

ιέηζηνπο (επηζ) = θαθνληπκέλνο, βξψκη-
θνο. 

ιεθηάδνπ (ξ) =  ηξψσ θαγεηφ.  Ζ ιέμε 
ιέγεηαη αξλεηηθά φπσο: « δελ ιε-

θηάδη  λα θάεη » = δελ πιεζηάδεη λα 

θάεη.   « δε  ιήθηαζηλ » = δελ έθαγε 

θαζόινπ. 

ιηάβνπο (επηζ) = α) αξηζηεξφρεηξαο. 

ιηάβνπο (ν) = β) κεγάιν θφηζη γηα ην 
παηγλίδη "ηα θφηζηα" ή "βαζηιηάδηο". 

ιηάγθξαβνπο (επηζ) = ιεξσκέλνο. ( ε 

ιηάγθξαβ, ηνπ ιηάγθξαβνπ ). 

ιηαγθξφβα (Κ.) =  ην θαγεηφ. 

ιηαγθξψλνπ (ξ.) = ιεξψλσ. [(Π.Δλ.) 
ιηαγθξώλνπκη, (Π.Ανξ) ιηαγθξώζ-
θα.  (Μηρ) ιηαγθξνπκέλνπο]. 

ιηάθαηα (ηα) = εληφζζηα ζθαγκέλνπ δψ-
νπ, ζπιάρλα. 

ιηαλά (ηα) = κηθξά θέξκαηα. 
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ιηαλίδνπ (ξ) = θφβσ θάηη ζε κηθξά θνκ-
κάηηα. 

ιηαλφκαηα (ηα) = ( βι. ιηαλά ). 

ιηαλνχξ (ην) = πξαγκαηάθη, κηθξφ αληη-
θείκελν.  « ηα ιηαλνχξηα » = ηα κηθξά 

παηδηά .  « ηφκζηλ νπ λνπβνπξφο ιηα-

λνχξηα »   = γέκηζε ε απιή ηνπ ζπηηηνύ 

κηθξά παηδηά . 

ιηαλφο (επηζ) = ιεπηφο, αδχλαηνο. 

ιηαξφο (επηζ) = ( βι.  ιηάγθξαβνπο ). 

ιηβάθνπκα (ην) = ειίαζε. 

ιηβαθψλνπκη (ξ.) = παζαίλσ ειίαζε. 

ιηβίζξα (ε) = παξάζηην ησλ εληέξσλ. 

ιίγδα (ε) = ρνηξηλφ ιίπνο. 

ιίγθα (ε) = ιαδηά, ιεθέο, βξσκηά. 

ιίγθαβνπο θαη ιίγθαο (επηζ) = άπιπηνο, 
ν γεκάηνο ιεθέδεο. 

ιηγθέξ (ην) = α) ράιθηλν πηάην. 

ιηγθέξ (ην) = β) δσξεάλ θαγνπφηη. « 

ηφζηξνπζηλ ιηγθέξ » =  θάζηζε γηα ηα 

θαιά θαη ηξσγνπίλεη δσξεάλ. 

ιηγθηάδνπ (ξ.) = έρσ ιφμηγθα. 

ιίγθηαο (ν) = ιφμηγθαο. 

ιηγνζπκψ (ξ) = ιηπνζπκψ. 

ιηέλη (ην) = ράιθηλε ιεθάλε γηα λίςηκν. ( 
βι  ηνπκπξίθη ).  

ιηδβφο (επηζ) = αδχλαηνο. 

ιηιά (ην) = ην ρξψκα κσβ. 

ιηιέθη (ην) = α) ην πνπιί πειαξγφο. 

ιηιέθη (ην) = β) δξεπάλη γηα ην ζεξηζκφ 
ησλ ζηηεξψλ. 

ιίιηα (ηα) = ηα θέξκαηα ζηε γιψζζα ησλ 
κηθξψλ παηδηψλ. 

ιίκα (ε) = α) πείλα, β) ιαηκαξγία. 

ιηκαξά (ε) = ιαηκαξηά γηα ην δέςηκν δψ-
σλ. 

ιίκαξ’ο (επηζ) =  πεηλαιένο,  ιαίκαξγνο, 
αρφξηαγνο. 

ιηκφο (ν) = α)  ν ιαηκφο,  

ιηκφο (ν) = β) ην επάλσ κέξνο ηεο θάι-
ηζαο. 

ιίκπα (ε) = κηθξή ζνππηέξα, βαζχ πηάην 
ή βαζχ γπάιηλν ζθεχνο γηα γιπθφ 
θνπηαιηνχ. 

ιηκπά ( ηα ) = νη  φξρεηο. 

ιηκπαληέο (ν) = ρξπζνθέληεην γηιέθν, 
ακάληθν ζαθάθη. 

ιηκπίδνπκη (ξ.) = ιαρηαξψ, επηζπκψ, 
ζέισ  ". . .ηα θάιιε ζνπ ιηκπίδνπκη,  

κα ηνπ γθξηκλφ θνπβνχκη. . .". 

ιηφθηα (ηα) = φξρεηο. 

ιηφιηνπο (ν) (Κ.) = ην λεξφ, ην λεξνπιφ 
θαγεηφ. 

ιηφξδα (ε) = κεγάιε πείλα, αζηηία. 

ιηφξνπ (ε) = ην πνηφ ε ξαθή  

ιηνχξνπ (ε) (Κ.)  = ε ξαθή   

ιηνχηνπ (ε) (Κ.) = ε ιάζπε γηα ην θηίζη-
κν ηνίρνπ. 

ιηζηά (ε) = πιέγκα απφ θιεκαηφβεξγεο 
γηα ηνλ πάην ηνπ θαδηνχ πνπ γίλε-
ηαη ην ηνπξζί ιάραλν «αξκηά» ή 
ζηνλ πάην θαηζαξφιαο πνπ καγεη-
ξεχνπκε «ζαξκάδεο» ή «ηαπξάθη-
α». 

ιηζίδ (ην) = καηζάθη, ηζηιεδάθη. 

ιηθηνπθαξά (ε) = θνπληνπθηά. 

ιηθηφθαξνπ (ην) = θνπληνχθη. 

ιηρλά (επηζ) = γπκλφο, ρσξίο πνιιά 
ξνχρα.  « βγήθηλ ζηα ιηρλά θη θξχ-

νπζηλ »  =  βγήθε έμσ μεληπκέλνο θαη  

θξπνιόγεζε  

ιηρλίδνπ (ξ.) = ρσξίδσ, ζην αιψλη, ηνλ 
θαξπφ απφ ην άρπξν κε ην θχζεκα 
ηνπ αέξα. 

ιηρψλα (ε) = ιερψλα. 

ιλαξ (ην) = ( βι. αξλάξ ). 

ιφδηνπο (ν) = μεξά ρφξηα γηα ηηο θιαδα-

ξέο  (ζηε Υψξα ηα ιέλε ιφδην θαη 
ζηε Γεξάλεηα θνπξθνχξηα) 

ιφπηζηνπο (ν) (Κ.) = ν ραιβάο. 

ιφπηζηο (νη) (Κ.) =  ηα θαξθηά. 

ιφξδα (ε) (Κ.) =  ε πείλα. 

ιφηνπο (ν) = ινηαξία, ηπρεξφ παηγλίδη. 

ινπβί (ην) (Κ.) = ηα ςηιά θέξκαηα. « 

θζαο  ινπβί; »  = έρεηο ρξήκαηα ζε 

θέξκαηα; ζε ιηαλόκαηα; 

ινπβνπδά ( ε ) =  ιαραληθφ  ζαλ ην ά-
γξην ζπαλάθη.    

ινπδ (ην) = ινπινχδη. 

ινπδηάδνπ (ξ.) = κπεξδεχσ.  (Π.Ανξ) 
ινπδηάζθα]. 

ινχδλα (ε) = νπιή, ζεκάδη απφ παιηά 

πιεγή. 

ινπηνχλ ηνπ ινπηνχ = ινγήο-ινγήο, 
απφ φια ηα ζρέδηα θαη ηα ρξψκαηα. 

ινπίο-ινπίο = ινγηψλ-ινγηψλ. 

ινπθάληθνπ (ην) = ινπθάληθν. ( ηα ινπ-

θάληθα ). 

ινπινπδάηνπο (επηζ) = απηφο πνπ έρεη 
επάλσ ηνπ δσγξαθηζκέλα ινπινχ-
δηα ή πνιιά ρξψκαηα. 

ινπκάδα (ε) (Κ.) = επίπεδε πέηξα, 
πιάθα. 

ινπκάθη (ην) = θνξκφο λεαξήο βαιαλη-
δηάο. 

ινπλη (ε) = θαηαθάζη, λεξνπιή ιάζπε, 
ινχλε. 

ιφπξα (επηξ) = γχξσ-γχξσ. « κνχθηξηλ 

ηζ ζθνχθηα ιφπξα »   = κνπ έθεξε ην 

θαπέιν κνπ γύξσ-γύξσ . κε θαηζάδηα-

ζε άζρεκα, κνπ έθαλε ηε δσή δύζθνιε. 

ινπξί (ην) = δψλε, ηκάληαο. 

ινπζαξίδνπκη (ξ.) = ζηνιίδνκαη, θαι-
ισπίδνκαη. 

ινχζνπ (ην) = θαιισπηζκφο, πνιπηέιεη-
α. 
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ινχζηξα (επηξ) = βξεγκέλνο πνιχ,  
κνχζθεκα.  « κη ηζάθνπζηλ ζη' α-

κπέιη ε βξνπρή θη ίγθα ινχζηξα »  =  

κε έπηαζε ε βξνρή ζην ακπέιη θαη έγηλα 

κνύζθεκα. 

ινπηαξέο (επηξ) = κπξσδηά απφ θακέλν 
βακβάθη. 

ινχηαξνπ (ην) = καιαθφ θαη αθξάην 
βακβαθεξφ χθαζκα. 

ινπθέο (ν) = κηζζφο, κεληαίεο απνδν-
ρέο. 

ιηζηάξθνπο (επηζ) = ιπζζηαζκέλνο, 

ιπζζηάξηθνο.  « ιηζηάξθνπ ζθιη »  = 

ιπζζηαζκέλν ζθπιί . 

ιπγγηάδνπ (ξ.) = έρσ ιφμηγθα. 

ιχγγηαο ή ιχγγηαξ’ο (ν) = ιφμηγθαο. 

ιπθνπθαγνπκέλνπο (επηζ) = απηφο πνπ 
θαγψζεθε απφ ιχθν, ιέγεηαη θνξν-
τδεπηηθά γηα άηνκν πνπ δελ ηνπ έ-
ρνπκε εθηίκεζε. 

ιπζηαθά (ηα) = ιπζζψδεηο πξνζπάζεηεο 
γηα λα επηηχρεη θάπνηνο ζθνπφο.        
« έβαιηλ ηα ιπζηαθά  η’  ηα  λα  η’ο  

ρνπξίζη »  =  έθακε ηα αδύλαηα δπλαηά 

γηα λα ηνπο δηαιύζεη ην γάκν. 

* * * 

--= Μ =-- 
Μ (αλησλ) = κνπ.  « ε  κάλα  κ’ »    =  ε 

κάλα κνπ.   

κα = ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ πξνζθψλεζε 
ζε γπλαίθα. ( βι. κπξε ). 

καγαδί (ην) = α) θαηάζηεκα,  

καγαδί (ην) = β) εηδηθφο ρψξνο ηνπ ζπη-
ηηνχ γηα ηελ απνζήθεπζε ηξνθί-
κσλ, κεγάιν θειάξη. 

καγαξίδνπ (ξ.) = βξσκίδσ, λνζεχσ. 

καγαξζηά (ε) = πεξίηησκα παηδηνχ πνπ 
ζειάδεη. (ρξεζηκνπνηείηαη  ζαλ 
θάξκαθν ζε κνιπζκέλε πιεγή (;). 

καγθάλη (ην) = καγθάιη. 

καγθνχηα (ε) = ην θπηφ θψλεην. 

καγθψλνπ (ξ.) = πηάλσ, ζθίγγσ δπλα-
ηά, θξελάξσ. 

καγνχια (ε) = αβγνεηδέο χςσκα ή βνπ-
λαιάθη. 

κάδηα (Κ.) =  ρξήκαηα «δε θζάεη  κάδηα»  

=  δελ έρεη ρξήκαηα. 

καδψ (ξ.) = α) ηξαβψληαο ηα, βγάδσ 
ηξίρεο, θηεξά, θχιια. 

καδψ (ξ.) = β) παίξλσ απφ θάπνηνλ 
ρξήκαηα κε απάηε. 

καεηξεχνπ (ξ.) = καγεηξεχσ. 

καεηξηφ (ην) = εμσηεξηθφο ρψξνο γηα 
καγείξεκα. 

καδηά (ηα) =  α) βαθή καιιηψλ.  

καδηά (ηα) = β) ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
ηνπ γάκνπ ηελ πξνεγνχκελε Κπξη-
αθή πξηλ απφ ηε ζηέςε, κε ηελ 
απνζηνιή, απφ ηε λχθε ζην γακ-
βξφ, ηνπ ρξεκαηηθνχ κέξνπο ηεο 
πξνίθαο, ζε ιίξεο ή δξαρκέο. 

καδψλνπ (ξ.) = καδεχσ.  (Ανξ) κάδνπμα, 
(Τπεξζ) είρα καδψμ.   

καδψλνπκη (ξ.)= δαξψλσ, πεξηνξίδνκαη.  
(Ανξ) καδψζθα . 

καζαίλνπ (ξ.) = πιεξνθνξνχκαη, δηδά-
ζθνκαη.(Παξαη) κάζηλα  θαη κά-

ζληζθα  
κάηα (ηα) = καγηθά, κάγηα. 

κατκάινπ (επηζ) = χπνπιν άηνκν, θφια-
θαο. 

κατζηνπο (επηζ) = ηνπ Μάε,. 

κατζηξα (ε) = κάγηζζα. 

καθαξάο (ν) (Κ.) = ην θαξνχιη. 

καθάηζη (ην) = α) κηθξφ πθαληφ ζηξσζί-
δη,  

καθάηζη (ην) = β) ρσξηζκφο ζε κηθξά 
θνκκάηηα. ( ηα καθάηζηα ). 

καθηδνπλήζη (ην) = κατληαλφο, πεηξνζέ-
ιηλν. 

καθηαιεχνπ (ξ.) = ζθάδσ, θαηαθξενπξ-
γψ.(Ανξ) καθηάιηςα. 
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κάθνπο (ν) = α) ην φπην, εηδηθή παπα-
ξνχλα απφ ηελ νπνία παξάγεηαη ε 
ππλσηηθή νπζία, ην φπην. 

κάθνπο (ν) = β) ςεχηηθε ππφζρεζε γηα 
απνπξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζχκαηνο.    
« θζάεη κάθνπλ » =  δίλεη ςεύηηθεο 

ππνζρέζεηο 

καθξά (επηξ) = καθξηά. 

κάιαζξνπο (ν) = αξσκαηηθφ θπηφ, άγξη-
νο άλεζνο. 

κάιακα (ην) = ρξπζφο. 

καιακαηζέηλνπο (επηζ) = απφ κάιακα. 

καιάο (ν) (Κ.) = κπζηξί, εξγαιείν νηθν-
δφκνπ. 

κάιηα (ε) = ηεξκαηνθχιαθαο ζην παηγλί-
δη ηνπ πνδνζθαίξνπ. 

καιηκάηζη (ην) = θαιφπηαζκα, γαιηθηά. ( 
ηα καιηκάηζηα ). 

καιηθαηνχξα (ε) = πνηθηιία απφ πθά-
ζκαηα. 

καιιηάδνπ (ξ.) = α)  βγάδσ καιιί, ρλνπ-
δηάδσ. 

καιιηάδνπ (ξ.) = β)  απνθάλσ θάλνληαο 
θάηη ζπλέρεηα ην ίδην.  « κάιιηαζηλ ε 

γιψζζα κ λα ζη νπξκλεχνπ »  =  έ-

βγαιε καιιί ε γιώζζα κνπ (απόθακα) 

γηα λα ζε ζπκβνπιεύσ . 

καιιίηζηθνπο (επηζ) = κάιιηλνο. 

καιιηφηνπ (ην)  θαη καιιηφηνπ (Κ.)= 
ειαθξηά θάπα βνζθνχ.  

κάινπγνπ (ην) = κάγνπιν. 

κάιηα (ε) = είδνο πθάζκαηνο φκνην κε 
ην κπινπ-ηδηλ 

κακαιίγθα (ε) = κηζνςεκέλν ςσκί, α-
ζηξάγθηζην, φρη θαιά ςεκέλε πίηα. 

κακάλα (ε) = α) γηαγηά, ε κεηέξα ησλ 
γνληψλ. 

κακάλα (ε) = β) ε Ρσζία. 

κακάο (ν) = δεηιφο, λσζξφο, άηνικνο. 

καλάβηα (ηα) (Κ.) = ηα θαξθηά. « ξάμη  

καλάβηα » = δώζε κνπ θαξθηά. 

καλάιη (ην) = α)  καλνπάιη, θεξνζηάηεο 
εθθιεζίαο. 

καλάιη (ην) = β)  είδνο κνιφραο, ςειή  
κνιφρα. 

καλάξ (ην) = νηθφζηην αξλί. 

καλαξφπθνπ (ην) = ρατδεκέλν παηδί. 

καλεχθα (ξ) (Κ.) =  πείλαζα. 

καλεχνπ (ξ.) (Κ.)  = α) ηξψγσ, β) μν-
δεχσ, ζπαηαιψ, γ) κηιψ, θιπαξψ   
(Ανξ) κάληςα .  « φξκαηο δηνχπηλα, 

κάληβέηζη » = σξαία ε πίηα, ηξώηε. « 

κάληςηλ η’ο γθαηδηφξ’» = μόδεςε όια 

ηα ρξήκαηά ηνπ. « ηζη καλεχο; » ηη ιεο; 

γηα πνην πξάγκα θιπαξείο; 

καλεχνπκη (ξ) (Κ.) = πεηλψ. 

κάλεκα (ην) (Κ.) = ην γεχκα, ε ψξα ηνπ 
θαγεηνχ. « μηζηξίζθηλ νπ κπαξφο ηα 

κάλεκα » = ήξζε ν θύξηνο λα θάεη. 

καληά (ε) = γηαγηά, γξηά. 

καλφιη’ο (ν) (Κ.) = ην ςσκί. 

καλνχξα (ε) (Κ.) = ε πέηξα. ( νη καλνχ-

ξηο ) 
κάλνπο (ν) (Κ.) = ςσκί. « κάληβάκη θαιά, 

είρηλ κπφιηθνπλ κάλνπλ »  =  ηξώγα-

κε θαιά, είρε αξθεηό ςσκί . « κπίηζηλ 

νπ κάκνπο » = ηειείσζε ην ςσκί. 

κάληαινπο (ν) = ζχξηεο πφξηαο. 

καληάλη (ην) =  λεξνηξπβείν. 

καληάξ (ην) = καληηάξη. 

καληάξα (ε) = καληηάξη. 

καληδηνχλη (ην) = δπλακσηηθφ πξαθηηθφ 
θάξκαθν κε βάζε ην κέιη θαη δηά-
θνξα βφηαλα. 

καληδνπξάλα (ε) = αξσκαηηθφ θπηφ.  

καληξαλή (ε) = παξαγηαγηά, πξνκάκκε. 

καμηιάξ (ην) = καμηιάξη. 

καμνχιη (ην) = α) ηειεπηαία ζπγθνκηδή,  

καμνχιη (ην) = β) επεμεξγαζκέλνο θα-
πλφο. 

καμνχκ (ην) = κηθξφ παηδί, απξνζηάηεπ-
ην. « ηζη ζηέθηζημηλ ηνπ καμνχκ θη 

ηνπ ρηζηπαο »  = ηη ζνπ έθαλε ην κηθξό 

παηδί θαη ην ρηππάο  

κάμνπο (επηξ) = επίηεδεο. 

καξ (επηθ) = βξε. (κπξε γηα άλδξεο θαη 

καξ γηα γπλαίθεο).  

καξαγθηάδνπ (ξ.) = καξαίλνκαη  "... λα 

ζηζείινπ κήινπ ζέπηηζεη, θπδψλη 

καξαγθηάδεη .."   (ζηίρνο δεκνη. ηξα-

γνπδηνύ). 

καξαθέηζη  θαη  κνπξαθέηζη  (ην) = θά-
πνην εξγαιείν ή θάπνην θφιπν. 

καξγαξηάξ (ην) = καξγαξηηάξη. 

καξηλάηνπο (επηζ) = ξηγαλάηνο. (ηξφπνο 
καγεηξέκαηνο) 

καξθαιψ (ξ.) = επηβαίλσ (γηα δψα). 
(Ανξ) καξθάιηζα, (Π.Δλ.) καξθα-

ιηνχκη, (Π.Ανξ.) καξθαιίζηθα  

καξθάηζη (ην) = ην γηανχξηη. 

καξθηνχκη (ξ.) = μαλακαζψ ηελ ηξνθή 
κνπ, κεξπθάδσ. 

καξθνχηζη (ην) = ζηελφ θαη καθξχ ζηφ-
κην ζε δνρείν πγξψλ  

καξκάγθα (ε) = κεγάιν θαθφ, κεγάιε 
δεκηά. 

καξφγαηνπο (ν) = απηφο πνπ έθακε θά-
πνηα δεκηά θαη αηζζάλεηαη έλνρνο. 

καξνχθνπηνπο (επηζ) = ηαπεηλσκέλνο, 
ληξνπηαζκέλνο, έλνρνο. « έθπγηλ 

καξνχθνπηνπο ». 

Μαξη’ο (ν) = α) ν κήλαο Μάξηηνο. 

καξη’ο (ν) = β)  αζπξνθφθθηλε θισζηή 
πνπ βάδνπκε ζην ρέξη ή ζην ιαηκφ 
ηελ πξψηε κέξα ηνπ Μαξηίνπ γηα 
λα έρνπκε ηα ρξψκαηα ηεο πγείαο.  

κάζα (ε) = α) θαγεηφ, θαγνπφηη. 
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κάζα (ε) = β) κεγάιν ηξαπέδη.    « ηάθθα  

νππάλ  ζ  κάζα »  = ηα άθεζα επάλσ 

ζην ηξαπέδη . 

καζάιη (ην) = ςέκα, δηάδνζε, ςεχηηθε 
είδεζε. (ηα καζάιηα ). 

καζάηζη (ην) = αθφλη καραηξηψλ, καγλε-
ηηζκέλε ζηδεξφβεξγα γηα αθφληζκα 
καραηξηψλ. 

καζηά (ε) = ηζηκπίδα γηα θάξβνπλα. 

καζίζηθνπο (επηζ) = άπαρνο, απνβνπ-
ηπξσκέλνο    «  καζίζηθνπ  ηζπξί »  

= άπαρν, απνβνπηπξσκέλν  ηπξί. 

καζθαξαιίθη (ην) = ληξφπηαζκα, γεινη-
νπνίεζε. 

καζθαξάο (ν) = αλέληηκνο, ππνθξηηήο, 
παιηάλζξσπνο, απαηεψλαο,  

καζιάηζη (ην) = θνπβέληα, ζπδήηεζε, 
θνπηζνκπνιηφ. « ραζνπκηξάεη, δελ 

ηνπλ αθήλ ηα καζιάηζηα λα θθηαζη 

έλαλ παξά διεηα »   =  ράλεη ηελ εκέ-

ξα ηνπ,  δελ ηνλ αθήλνπλ νη ζπδεηήζεηο 

θαη ηα θνπηζνκπνιηά λα θάλεη ιίγε 

δνπιεηά . ( ηα  καζιάηζηα ) 

καζνχξ (ην) = θνκκάηη μχιηλεο ζσιή-
λαο, θαιάκη.  

καζνπξηάδνπ (ξ.) = ηπιίγσ θισζηή ζην 
καζνχξη. 

καζηάξ (ην) = καζηφο. 

καζηέιν (ην) = ε ιεθάλε κε λεξφ ζε 
ηζαγθάξηθν γηα ην βξέμηκν ησλ 
δεξκάησλ. 

καηδέκ (ην) = ην νξπθηφ ρξψκην, ρπηνζί-
δεξνο. 

καηθάπ (ην) = εξγαιείν μπινπξγνχ, αξί-
δα. 

καηνπηζίλνπξα (ηα) = καηφθιαδα, ηζί-
λνξα. 

καηνππάιηα (ηα) = καηνγπάιηα. 

καηζεχνπ (ξ) (Κ.) = απνπαηψ. « νπ ια-

γφο πάεη λα καηζέςη »  =  ην  παηδί 

πήγε λα απνπαηήζεη. 

καηζηαγγφλα (ε) (Κ.) = ε  πνπηάλα. 

καηζηάδνπ (ξ.) = α) βαζθαίλσ. 

καηζηάδνπ (ξ.) = β) ζθνπεχσ θαη πεηπ-
ραίλσ ην ζηφρν.« ηνπλ  κάηζηαζα  κη  

κ  πέηξα  ζηνπ  θηθάιη  »    =  ηνλ πέ-

ηπρα κε ηελ πέηξα ζην θεθάιη  

καηζηαξεηφ (ην) (Κ.) = ην  απνρσξεηή-
ξην. 

καηζηνχθνπ (ε) = ην πνηφ ξαθή   « ζηλαδη  

καηζηνχθνπ »  =  πίλεη ξαθή . 

καηζηθαιλψ (ξ.) = καζψ.  (Ανξ) καηζη-

θάιηζα  
καηζθψλνπ (ξ.) (Κ.) = παίξλσ θξπθά,  

θάλσ δηθφ κνπ θάηη. (Ανξ)  κά-

ηζθνπζα. 
κάηζνπ (ε) = ε γάηα. 

καηζνχθα (ε) = ρνληξή καγθνχξα, κπα-
ζηνχλη. 

καπξάδα (επηθ) = (θξχβεη θάπνηα εηξσ-
λεία) αιίκνλν, δπζηπρία κνπ. ( ζα 
λα κε πηζηεχεη ζ` απηφ πνπ αθνχ-
εη.) 

καπξνπδνχκ (Κ.) = ν θαθέο. 

καπξνπραξραιηάδνπ (ξ) = απφ θάπνηα 
αξξψζηηα καπξίδεη ην ραξράιη ηνπ 
πεηεηλνχ θαη κεηαθνξηθά ε θαθή 
φςε αξξψζηνπ αλζξψπνπ. 

καραιάο (ν) = γεηηνληά, ζπλνηθία. 

καραιηψη’ο (επηζ) = γείηνλαο. 

κέληα (ε) = θαξακέια. ( νη κέληδηο ). 

κεξί (ην) = κεξφο, κπνχηη. ( ηα κεξηά ). 

κέξνο (ην) = ην απνρσξεηήξην. 

κεζη (ε) = κέζε.   « κη πνπλάεη ε κεζη  »        

« βάιηνπ  ζ’  κεζη  ». 

κεζάια (ε) = ε πνδηά πνπ θνξηέηαη γηα 
ηηο δνπιεηέο ηεο θνπδίλαο.  

κεζάληξα (ε) = είδνο εληνηρηζκέλεο 
ληνπιάπαο. 

κηγληάλη (ην) = α) θαλεξφ κέξνο, πιαηεί-
α, θεληξηθφο δξφκνο,  

κηγληάλη (ην) = β) θαλέξσκα.  « κ έβγα-

ιηλ ζηνπ κηγληάλη » = θαλέξσζε ηηο 

πξάμεηο κνπ,  θαλέξσζε θάπνην κπζηη-

θό κνπ. 

κηιαδέξθηα (ηα) = εηεξνζαιή αδέιθηα. 

κηιέζηθνπο (επηζ) = αλαθαηεκέλνο, κηγά-
δαο, δηαζηαπξσκέλν είδνο. 

κηιέηζη (ην) = ξάηζα, θπιή. ( ηα κηιέηζηα  

= νη θπιέο ) 

κηιηανχληα (ηα) = κεγάιν πνζφ, ακέηξε-
ηα άηνκα. 

κηληδέξ (ην) = είδνο κφληκνπ ρακεινχ 
θαλαπέ ζηηο δπν ή ηξεηο πιεπξέο 
ηνπ δσκαηίνπ. 

κηληδηξιίζηνπο (επηζ) = δσκάηην πνπ 
έρεη κηληέξηα, δσκάηην ππνδνρήο. 

κίληδηνπο (ν) = ην αηδνίν. 

κηξά (ε) = ε κεξηά, ην κέξνο. 

κηξάδ (ην) = κεξίδην, κεξάδη. 

κηξηκέηζη (ην) = κηθξνεπηζθεπή, δηφξζσ-
κα. 

κηξηκηηψ (ξ) = επηδηνξζψλσ , επηζθεπά-
δσ θάηη. 

κηξνπκήληα (ηα) = νη πξψηεο δψδεθα 
εκέξεο ηνπ Απγνχζηνπ θαηά ηηο 
νπνίεο νη πξαθηηθνί κεηεσξνιφγνη 
παξαθνινπζνχλ θαη πξνιέγνπλ γηα 
ηα θαηξηθά θαηλφκελα πνπ ζα ζπκ-
βνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

κηζεζηφια (ε) = ζφια παπνπηζηνχ. 

κηζηά (ε) = θεληξηθή αίζνπζα ζπηηηνχ. 

κηζηαθφο (επηζ) = ζπλεηαηξηθφο. 

κίζηνπο (ν) (Κ.) = ην θαγεηφ πνπ πεξηέ-
ρεη θξέαο. 

κηζηφο (επηζ) = κεζαίνο, νχηε κεγάινο 
νχηε κηθξφο, ζηε κέζε. 
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κηζηζηφια (ε) = ε κηζή ζφια ηνπ παπνπ-
ηζηνχ. 

κηζθίληθνπο (επηζ) = ζπθνθάληεο, δηα-
βνιέαο. 

κηζηκέξ (ην) = κεζεκέξη. 

κηζηκηξηάδνπ (ξ.) = θνηκάκαη ιίγν ην κε-
ζεκέξη. 

κηηαβγαικέλη (επηζ) = ε ξαθή δηπιήο 
απνζηάμεσο. 

κηηάληα (ε) = κεηάλνηα, γνλπθιηζία. 

κηηδίηζη (ην) = ηνχξθηθν λφκηζκα. 

κηηδκέλνπο (επηζ) = κεζπζκέλνο. 

κηηξψ (ξ.) = κεηξψ.  (Ανξ) κέηξζα . 

κθξνο (επηζ) = κηθξφο. 

κθξνχηζηθνπο (επηζ) = πνιχ κηθξφο. 

κιίγγη (ην) = ν  θξφηαθνο. 

κιαξ (ην) = ην κνπιάξη. 

κιηφξα (ε) = είδνο πξνβαηίλαο. 

κιψλνπ (ξ.) = ζησπψ, δελ ζπκκεηέρσ 
ζηε ζπδήηεζε. (Πξ.Δλ.) κνχινπλη. 
(Ανξ) κνχινπμα, (Τπεξζ) είρα κισ-

μη.   « ηζχ κνχινπλη »   =  εζύ λα κε 

κηιάο. 

κφθνπηνπο (επηξ) = ζησπή, κε βγάδεηε 
άρλα. 

κφιηα (ηα) = κηθξέο πέηξεο γηα ην ζπ-
κπιήξσκα ηνπ ρηηζίκαηνο  ιηζφθηη-
ζηνπ ηνίρνπ. 

κφιηνπκα (ην) = κφιπλζε, κεηάδνζε 
αξξψζηηαο. 

κνι–λνηζη = φινη καδί, ρσξίο λα κείλεη 
ακέηνρνο θαλείο.   « θφπηαζαλ νη  

ζπκπεζηξ’  κνι–λνηζη »  =  ήξζαλ ό-

ινη νη ζπκπέζεξνη  καδί. 

κφιηζα (ε) =  α)  ν ζθφξνο. « κφθνπςηλ 

ε κφιηζα ηα  καιιίηζηθα  ηα  ηζηξά-

πηα  »   =  κνπ έθνςε ν ζθόξνο ηηο 

κάιιηλεο θάιηζεο . 

κφιηζα (ε) = β) πεξίεξγε αιιά θαη δξα-
ζηήξηα γπλαίθα. 

κφλαρνπο (επηζ) = κφλνο. 

κνλφθηξα (ηα) = δηάθνξα κηθξά ηεξά 
αληηθείκελα πνπ κε δηάθνξα κπζηη-
θά ιφγηα ζεξαπεχνπκε απφ ηε βα-
ζθαλία. 

κφζθνπο (ν) = κφζθνο, αξσκαηηθή νπ-
ζία, άξσκα. 

κνπγθαίλνπκη (ξ.) = γίλνκαη κνπγθφο, δε 
κηιψ. 

κνπγθακάξα (ε) = ζησπή, ρσξίο θακηά 
θνπβέληα. 

κνπδαβέζηθνπο (επηζ) = ακθίβνινο, 
κπεξδεκέλνο.  

κνπδαβηξιίθηα (ηα) = δηαβνιέο, ζπθν-
θαληίεο. 

κνπδαβίξ’ο(επηζ) = εθείλνο πνπ δηαβάιεη 
θάπνηνλ, ν ζπθνθάληεο. 

κνχδγθαο (ν) = αξγφο ζηηο δνπιεηέο αι-

ιά θαη ζηε ζθέςε. 

κνχδηθνπ (ην) = θπζαξκφληθα. 

κνπδκνπηεχνπκη (ξ) = αξγνπνξψ, ρα-

ζνκεξψ αδηθαηνιφγεηα. 

κνπδκνχη’ο (ν) = απηφο πνπ αξγνπνξεί 
λα θάλεη  θάηη.   

κνχηαο (επηζ) = ν ρσξίο δχλακε, ηφικε 
ή δεμηνηερλία,  λσζξφο. « είλη ηδηπ 

κνχηαο »    =  είλαη ηειείσο αδύλακνο, 

άηνικνο. 

κνπθαβάο (ν) = ραξηφλη ρνληξφ. 

κνπθαέη’ο (επηζ) = απνθαζηζηηθφο, κε 
πξνγξακκαηηζκφ, επηηήδεηνο.  « ηα 

δελ ίγθα κνπθαέηο λα ηνπ  θθηάζνπ 

»  =  λα δελ  πήξα ηελ απόθαζε (δελ 

πξνγξακκάηηζα) λα ην θάλσ.  

κνχθνπ (ξ) (Κ.) = θάλε κφθν κε κηιάο. 

κνχθνπηζη (επηξ) = κείλεηε κνπγθνί, κε 
κηιάηε.  

κνχια (ε) = ην κνπιάξη. 

κνπιηψλνπ (ξ.) = κνιχλσ, κνιχλνκαη, 
θνιιψ αξξψζηηα. 

κνπιθη (ην) = ην θηήκα, ηδηνθηεζία, πεξη-
νπζία. (ηα κνχιθηα). 

κνπινπγηκφο (ν) = δηήγεζε, εμηζηφξεζε    
.« δελ  ερλ  κνπινπγηκφλ  απηά  πνπ  

είδαλ  ηα  κάηζηα  κ’ »  = δελ κπνξώ 

λα ζαο δηεγεζώ απηά πνπ είδαλ ηα κά-

ηηα κνπ . 

κνπινπγψ (ξ.) = δηεγνχκαη.  (Ανξ) κνπ-

ιφεζα  
κνπινπρηζηθφο (επηζ) = ζησπειφο, χ-

πνπινο, θξπθφο. κνπισρηφο. 

κνπλάηνπο (επηζ)=ζθέηνο, θαζαξφο ρσ-
ξίο άιιε  πξφζκεημε  « κνπλάηνπο 

θαθέο»  =  ζθέηνο θαθέο ρσξίο λα έρεη 

κέζα θξηζάξη ή ξεβίζη   

κνπλνπθνππαληά (επηξ) = κνλνκηάο, κηα 
θη έμσ, φιν καδί. 

κνχληδα (ε) = θαζθέισκα. 

κνπληδηά (ε) = δπλαηφ ραζηνχθη. 

κνπληδψλνπ (ξ.) = α) θαζθειψλσ,  

κνπληδψλνπ (ξ.) =  β) ηα παξαηάσ, ε-
γθαηαιείπσ ηελ πξνζπάζεηα. « ηα 

κνχληδνπμα »  =  ηα παξάηεζα ή ηε-

ιείσζα ηε δνπιεηά γξήγνξα θαη πξό-

ρεηξα . 

κνπλνχρη (ην) = επλνπρηζκέλν. 

κνπλφρλνπηνπο (επηζ) = κνλαρηθφο, 
αθνηλψλεηνο. 

κνπξά (ε) = ην δέλδξν κνπξηά, ε ζπθα-
κηληά. 

κνπξαδ (ην) = ηξειφο, κσξφο.  

κνπξαδάκνπο (ν) = ηξειφο, κε ηξειέο 
ηδέεο. 

κνπξαιηά (ε) = ραξαθηεξηζκφο γπλαίθαο 
κε ηξειέο ηδέεο. 
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κνπξγθίδη (ξ.)= ζνπξνππψλεη, βξαδηάδεη. 
(Ανξ) κνχξγθζηλ. 

κνπξγθφο (επηζ) = γθξίδνο,  ζθνηεηλφο. 

κνπξληάξ’ο (επηζ) = αλήζηθνο, άζεκλνο. 

κνπξφμηλνπο (επηζ) = ππφμηλνο, ιίγν 
μηλφο. 

κνπξφο (επηζ) = ηξειφο, κσξφο. 

κνχξζηα (επηξ) = αίκαηα, καησκέλν κέ-
ξνο ηνπ ζψκαηνο. 

κνπξζηψλνπ (ξ) = ρηππψ ζην πξφζσπν 
θάπνηνλ κε απνηέιεζκα λα καηψ-
ζεη. [ (Μηρ) κνπξζηνπκέλνπο ]. 

κνπξθάδα (ε) = νκνξθηά, νκνξθάδα. 

κνπζαθίξ’ο (ν) = επηζθέπηεο, θηινμε-
λνχκελνο. 

κνχζγθα (ε) = έδαθνο απφ θνθθηλφρσ-
κα, ζθιεξφ. 

κνχζγθαο (ν) = ν αξγνθίλεηνο, απηφο 
πνπ  ελεξγεί κε αξγφ ξπζκφ, ηε-
κπέιηθα.  

κνπζθφιδνπ (ην) = αξσκαηηθφ θπηφ. 

κνπζθνπβνπιψ (ξ.) = επσδηάδσ. 

κνπζηνπθνχινπξνπ (ην)= θνπινπξάθη 
δπκσκέλν κε κνχζην  γηα ηα παηδηά 
πνπ ζα πνπλ ηα θάιαληα ησλ Υξη-
ζηνπγέλλσλ. 

κνχζηνπο (ν) = α) πεηηκέδη, ην γιεχθνο 
ησλ ζηαθπιηψλ. 

κνχζηνπο (ν) = β) αξγφο ζηε δνπιεηά, 
λσζξφο, αδέμηνο. 

κνχηνπο (επηζ) = άθσλνο, κνπγθφο. « 

πηξλάεη νπ κνχηνπο κη ηα ριηάξηα »  
(θξάζε πνπ ιέγεηαη ζηελ πεξί-
πησζε πνπ δελ κηιά θαλέλαο). 

κνχηξν (ην) = πξφζσπν. 

κνχηζηθα (επηξ) = ρσξίο ζφξπβν, ζηα 
θξπθά. 

κνχηζηθνπο (επηζ) = ( βι. κνχηνπο ).          
« κνχηζηθνπο ηδίληδηξαο»  =  ηδίηδηθαο 

πνπ δελ βγάδεη ήρν. 

κνπθιηνπδεχνπ (ξ.) = ρξενθνπψ, γίλν-
καη άρξεζηνο. 

κνπθιηνχηδ (επηζ) = ρξενθνπεκέλνο, 
μνθιεκέλνο. 

κνπρακπέηζη  (ην) = ζπδήηεζε γηα λα 
πεξλάεη ε ψξα, δηήγεζε δηαθφξσλ 
ηζηνξηψλ θαη γεγνλφησλ. 

κνπριάδα (ε) = θάπνηα άλνδν ηεο ζεξ-
κνθξαζίαο κε αξθεηή πγξαζία, εη-
δηθά ην ρεηκψλα. 

κνχριηαο (ν) = αξγφο. 

κνπρφο (ν) (Κ.) = παιηάλζξσπνο. 

κνπρφζηθνο (επηζ) = επράξηζηνο, απν-
ιαπζηηθφο. 

κνπρνχζα (ε) (Κ.) =  ε γπλαίθα ηνπ α-
θεληηθνχ, ε θπξά.  

κπάγθαβνπο (επηζ) = αζπξφκαπξνο, 
απηφο πνπ δελ πεηπραίλεη ζηε βα-
θή θαη δελ γίλεηαη  νκνηφρξσκνο. 

κπαγιαξνπκέλνπο (επηζ) = θιεηζκέλνο 
κέζα, θιεηδακπαξσκέλνο 

κπαγιαξψλνπ (ξ.) (Κ.) =  δέλσ, αζθα-
ιίδσ, ζπιιακβάλσ θαη θπιαθίδσ 
θάπνηνλ. 

κπάδα (ε) = α) παξάλνκν θέξδνο. 

κπάδα (ηα) = β) ρψκαηα θαη άρξεζηα 
πιηθά. 

κπαδληξαβίηζα (ε) = είδνο ζθιεξήο 
θξεαηνειηάο. 

κπάηαγθαο (ν) = αξάρλε. 

κπαταγθνπθνπιηά (ε) = ηζηφο αξάρλεο. 

κπατιληίδνπ θαη κπατιληψ (ξ.) = θνπ-
ξάδνκαη πνιχ, απνθάλσ. (Ανξ) 
κπατιηζα. 

κπατκάθ’ο (επηζ) = απηφο πνπ βαδίδεη κε 
ηα γφλαηα ελσκέλα, πνπ έρεη ειαη-
ησκαηηθά πφδηα. 

κπατληφλα (ε) (Κ.) = ην μχιν, ν μπιν-
δαξκφο.  

κπατληφο (ν) (Κ.) = ε ψξα γηα ην ζρφ-
ιαζκα απφ ηε δνπιεηά.  « κπατληφο, 

άζηζη λα καλέςνπκη »  = ζηακάηεζε ε 

δνπιεηά, ειάηε λα θάκε. 

κπατξ (ην) = ρέξζν ρσξάθη. 

κπατξάκ (ην) = κνπζνπικαληθή γηνξηή. 

κπάθαθα (επηξ) = θηλνχκαη κπξνχκπηα 

κε ηα ηέζζεξα. κπνπζνπιψ.   « 

κπαθαθίδνπ »,  «ηα κπάθαθα ». 

κπάθαθαο (ν) = βάηξαρνο. 

κπαθαθίδνπ (ξ) = κπνπζνπιψ, θηλνχκαη 
κε ηα ηέζζεξα. 

κπαθαιίδνπκη (ξ.) = αξθνπδίδσ, πεξπα-
ηψ κε ηα ηέζζεξα. 

κπαθάκ (ην) = μχιν κε ρξσζηηθή νπζία 
γηα ην βάςηκν ησλ παζραιηλψλ 
αβγψλ. 

κπαθαξέηλνπο (επηζ) = ράιθηλνο, απφ 
ραιθφ. 

κπαθηξηδήο (ν) = γαλσηήο, ραιθνπιά-
ζηεο. 

κπαθνχξ θαη κπαθίξ (ην) = ραιθφο.  

κπαιακφο (επίζ) = έηζη ιέλε νη ηζηγγάλνη 

φινπο ηνπο κε ηζηγγάλνπο. 

κπάιηνπο (επηζ) = καχξν πξφβαην κε 
άζπξν θεθάιη. 

κπαιηέθνπ (ε) (Κ.) = ην ηζεθνχξη, ν 
κπαιληάο.  «ηνπλ ηζηφιηζηλ κη ηο 

κπαιηέθνπ» = ηνλ ζθόησζε κε ην ηζε-

θνύξη. 

κπάιηζα  (Κ.) = ηα γέληα. 

κπαιηζακψλνπ (ξ.) = (βι. βαιηζακψ-
λνπ) 

κπακπαινχδ (ην) = ζθνππηδάθη. 
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κπακπάκ-κπακπαληέκ = ( βι. αληάκ- 
κπακπαληάκ ). = απφ πνιχ παιηά 
ρξφληα. 

κπακπαληδηάληθνπο (επηζ) = δπλαηφο, 
γεξφο. 

κπακπαληδηάλη’ο (ν) = δπλαηφο, γεξφο, 
ιεβέληεο. 

κπακπαξίδνπ (ξ.) = κηζνςήλσ θξέαο 
ζηε θσηηά. 

κπάκπαζηθνπ (ην) = πξσηάθνπζην, 
αζπλήζηζην, αλεμήγεην. 

κπακπάηζηνπο (ν) = παππνχο, παηέ-
ξαο ησλ γνληψλ. 

κπακπάηζηθνπο (επηζ) = δπλαηφο γε-
ξφο. 

κπακπεχνπ (ξ.) = θάλσ  ρξέε κακήο,  
πεξηπνηνχκαη  ιερψλα θαη παηδί. 

κπακπεχνπ (ξ.) = ζεξαπεχσ κε πξα-
θηηθνχο ηξφπνπο. 

κπάκπνπ (ε) = α) γξηά, γπλαίθα κεγάιεο 
ειηθίαο. 

κπάκπνπ (ε) = β) απηή πνπ θάλεη ρξέε 
κακήο. 

κπάλνπο (ν) = εκπφδην, ελφριεζε, κπε-
ιάο.  « θεχγα  απ'  ηζ’ ηδψ  ζ` έρνπ  

κπάλνπλ ζηνπ  θηθάιη  κ’ » = θύγε 

από θνληά κνπ, είζαη κηα ελόριεζε πά-

λσ από ην θεθάιη κνπ  

κπάληα (ε) = θέληεκα πνπ κπαίλεη ζηνλ 
ηνίρν. 

κπαληαθψλνπκη (ξ) = βπζίδνκαη, ιεξψ-
λνκαη απφ πάλσ σο θάησ, θαηα-
ρξεψλνκαη. [(Π.Ανξ) κπαληαθώζ-
θα.] 

κπαληαρηζήο (ν) = απηφο πνπ δελ είλαη 
ζπλεπήο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ, 
ςεχηεο θαη θιέθηεο. 

κπάξα (ε) = ιηκλνχια, ζηακαηεκέλα 
λεξά. 

κπαξά (ε) (Κ.) = ε γπλαίθα γηα ηελ ν-
πνία γίλεηαη ιφγνο, απηή εδψ ε γπ-
λαίθα.     « κνχπηλ ε κπαξά φηη  ρα-

ιέβ  λα παο »    =  κνπ είπε ε γπλαίθα 

(απηή γηα ηελ νπνία ιέκε) όηη ζέιεη λα 

παο. 

κπαξάγθα (ε) = πεξίπηεξν, πξφρεηξν 
ζπηηάθη. 

κπάξηκ (επηξ) = ηνπιάρηζην. 

κπαξκπέξ’ο (ν) = θνπξέαο. 

κπαξκπνχια (ε) = κεγάιε καληίια πνπ 
ηπιίγεη νιφθιεξν ην θεθάιη. 

κπαξκπνπινπκέλνπο θαη κπνπξ-

κπνπινπκέλνπο (Μεη.) = απηφ 
πνπ έρεη ηπιηγκέλν ην θεθάιη θαη ην 
πξφζσπν κε καληίια. « κπνπξ-

κπνπιψλνπκη » 

κπαξφο (ν) (Κ.) = ην αθεληηθφ, ν πξντ-
ζηάκελνο, απηφο γηα ηνλ νπνίν γί-

λεηαη ιφγνο. « κνχθνπηζη, έξρηηζη νπ 

κπαξφο »     =  ζησπή, κε κηιάηε, έξ-

ρεηαη ην αθεληηθό. 

κπαζακάθη (ην) (Κ.) = πεδνχιη, πέηξηλν 
ζθαιί. 

κπαζηαξαζί (επηξ) = ελφριεζε, θαθή 
ζπλαιιαγή, εκπφδην. 

κπαζηάο (ν) = εηθφλα, δσγξαθηά, θσην-
γξαθία. ( ηα κπαζηάδηα ).  « θακψ-

λνπληαλ, είρηλ αλνηρηφ ηνπ ραξηζί θη  

θνηηνχζηλ ηα κπαζηάδηα » =  δελ δηά-

βαδε  πξνζπνηνύληαλ , είρε αλνηρηό ην 

βηβιίν θαη αληί λα δηαβάδεη  θνηηνύζε ηηο 

εηθόλεο. 

κπαζηνχξο (επηζ) = κνπληδνπξσκέλνο. 

κπαζηξάο (ν) = κπάζηξα, αξξψζηηα 
θπηψλ. 

κπαηάθη (ην) = ςεχηεο, θιέθηεο, απα-
ηεψλαο. 

κπαηαθηζήο (ν) = ( βι. κπαηάθη ) 

κπαηαιηάδνπ (ξ) = γεξάδσ, γίλνκαη ά-
ρξεζηνο. 

κπαηάιηθνπο (επηζ) = ρνληξνθνκκέλνο, 
άραξνο, κεγαιφζσκνο. 

κπαηδηαλάθ’ο (ν) = ν ζχγακβξνο 

κπαηδηνπθηθηζέδηο (νη) = θεθηέδεο κε 
κπάηδην. 

κπάηδηνπο (ν) = είδνο ζθιεξνχ ηπξηνχ. 

κπαηζαξνχδηα (ηα) = θαθφ γξάςηκν, 
νξληζνζθαιίζκαηα. 

κπάηζαξνπο (ν) = κνπληδνχξα, θφβε-
ηξν, ζθηάρηξν. 

κπαηζαξψλνπ (ξ.) = κνπληδνπξψλσ. 

κπάηζνπο (ν) = ραζηνχθη. 

κπαρξάηζη (ν) = ράιθηλν δνρείν κε ρε-
ξνχιη, « θαθάβ ». 

κπαρηαηδί (ην) = κεζφηνηρνο κε περάθηα 
θαη ζνβά, ρσξίο ηνχβια ή άιια π-
ιηθά. 

κπαρηφο (επηζ) = ν ππθλφο, ν ππθλνυ-
θακέλνο  « κπαρηέο  θνπβέξηεο » 

κπαρηζέο (ν) = ιαραλφθεπνο.(ηα κπα-
ρηζέδηα) 

κπαρηζηαβάλνπο (ν) = ν θεπνπξφο, ν 
παξαγσγφο θεπεπηηθψλ. 

κπαρηζίζη (ην) = θηινδψξεκα, δψξν γηα 
ηελ θαιή είδεζε ή ηελ εμππεξέηε-
ζε. 

κπαρηζίζηα (ηα) = α) ηα δψξα,  ην θηιν-
δψξεκα, β) ηα δψξα πνπ πξνζθέ-
ξνπλ ζηνπο καζηφξνπο νη γείηνλεο 
θη νη ζπγγελείο ηνπ λνηθνθχξε, φηαλ 
γίλεηαη ε ζθεπή ηνπ θαηλνχξηνπ 
ζπηηηνχ. 

κπδνπιη (ην) = έληνκα ή ζθνπιεθάθηα 
πνπ παξάγνληαη ζε κπαγηάηηθα δπ-
καξηθά ή δεκεηξηαθά.   « ηα κπδνχ-

ιηα ». 

κπέθξαο (ν) = κεζχζηαθαο, κπεθξήο. 
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κπέθξνπ (ε) = ε γπλαίθα πνπ ηεο αξέζεη 
ην πνηφ. 

κπέινπο (ν) (Κ.) = ην ρηφλη. 

κπέληδηα (ηα) = παξακχζηα, ιφγηα ηνπ 
αέξα. 

κπέζα (ε) = εκπηζηνζχλε, πίζηε, ιφγνο 
ηηκήο. 

κπέηζηθνπ  καληδίι) = καληίια κάιιηλε 
ή κεηαμσηή κε ηππσκέλα πάλσ 
πνιχρξσκα ινπινχδηα, γηα ην θε-
θάιη ή ηνπο ψκνπο. 

κπέρνπλ (επηξ) = ηδάκπα, ρσξίο πιε-
ξσκή. 

κπδηνχιη’ο (ν) = απαηεσλάθνο, θαηεξ-
γάξεο. 

κπηάιηα (ηα) = ρνληξέο κάιιηλεο θάιηζεο 
κε δηπιή παηνχζα. 

κπηδαβέγθ’ο (ν) = απαηεψλαο. 

κπηδαρηάο (ν) = αξθεηφ ρξεκαηηθφ απφ-
ζεκα, ξεπζηφ ρξήκα. 

κπηδηξδκφο (ν) = βαξεηή δνπιεηά πνπ 
δελ ηειεηψλεη γξήγνξα. Αληαξή 
δνπιεηά. 

κπηδηξλψ (ξ.) = βαξηέκαη, απαπδψ   (Α-
νξ) κπηδέξζα . 

κπηηληψ (ξ.) = επαηλψ, ιέγσ θαιά ιφγηα, 
επηθξνηψ. 

κπηθηάξ’ο (ν) = εξγέλεο. 

κπίια (ε) = κπίιηα, βφινο. ( νη κπίιηο ) 

κπιηάκπιηα (ηα) = πφδηα κηθξνχ παη-
δηνχ, πνδαξάθηα. 

κπηιηάο (ν) = κπειάο. 

κπηιίγξαηνπο (ν) = ηνπσλχκην έμσ απφ 
ηε ηάηηζηα ζην πνηάκη Αιηάθκνλα, 
πνπ αλ πέζεηο ζθνηψλεζαη. Μέξνο 
γηα απηνθηνλία. « είκηζηζη ηα ηνπλ 

κπηιίγξαηνπ » = δελ καο κέλεη ηίπνηα 

άιιν λα θάλνπκε παξά λα απηνθηνλή-

ζνπκε 

κπηιίκ  = βάιε απφ πάλσ. 

κπηιηληδίθη (ην) = α) βξαρηφιη. 

κπηιηληδίθη (ην) = β) επάγγεικα, ηέρλε, 
ηαιέλην. « κε θνπβάζη ηζίπνπηα, 

ερ’ο  ρξζν κπηιηληδίθη »  =  κε θνβά-

ζε ηίπνηα, έρεηο ρξπζό θόζκεκα, έρεηο 

θαιό επάγγεικα, ζπνπδαία ηέρλε . 

κπηιηληδίθηα (ηα) = ρεηξνπέδεο. « ηφβα-

ιαλ ηα κπηιηληδίθηα »  = ηνπ θόξεζαλ 

ηηο ρεηξνπέδεο, ηνλ ζπλέιαβαλ . 

κπίκπα ή πάηθα (ε) = ην πηελφ πάπηα.  

κπηκπίια (ε) = ζηελή θαη ιεπηή δαληέ-
ια. 

κπηκπιί (ην) = ζηξαγάιη. ( ηα κπηκιηά ). 

κπίκπνπο (ν) = άιιε κηα νλνκαζία ηνπ 

αλδξηθνχ κνξίνπ. 

κπηληβξέθη (ην) = καθξχ πιεθηφ ζψβξα-
θν. 

κπηξηθέηζη (ην) = αθζνλία, κεγάιε πν-
ζφηεηα. 

κπηξηθηάηζη (επηξ) = αο είκαζηε επραξη-
ζηεκέλνη, θάηη είλαη θαη απηφ. « κπη-

ξηθηάηζη, βξήθηλ διεηά  = αο είκαζηε 

επραξηζηεκέλνη, βξήθε δνπιεηά . 

κπηξηθηηιίζθνπο (επηζ) = απηφο πνπ 
θέξλεη θέξδε ή επηηπρίεο. 

κπηξκπάη’ο (ν) = γιεληδέο, γπλαηθάο, 
αλήζηθνο. 

κπηξκπαηζηεχνπ (ξ.) = γίλνκαη κπηξ-
κπάη’ο.  

κπηξληάρη (ην) = μπινθφπεκα, μπινδαξ-
κφο. 

κπηξζίκ ή κπξηζίκ (ην) = είδνο κεηαμσ-
ηήο θισζηήο. 

κπηξηδέο (ν) = θνπξηίλα, παξαπέηαζκα 
απφ χθαζκα. 

κπηξρνπδνχξ (ην) = αλαθάησκα, αλα-
ζηάησζε, εκπφδην. 

κπίζηθα (ε) = α)  φλνκα νκαδηθνχ παηδη-
θνχ παηγληδηνχ. 

κπίζηθα (ε) = β) αγχξηζην θεθάιη, ηζρπ-
ξνγλψκνλαο. 

κπηζηζηξά (ε) = α) κεγάιε αθαηέξγαζηε 
πέηξα, βξάρνο,  

κπηζηζηξά (ε) = β) αγχξηζην θεθάιη, 
μεξνθέθαινο. 

κπηηζίδνπ (ξ.) = ηειεηψλσ.  (Ανξ) κπί-

ηζα  
κπηηζηραβά (επηξ) = δσξεάλ, ρσξίο ηελ 

αλάινγε ακνηβή. 

κπηρνπηδήο θαη κπνπρνπηδήο (ν) = 
ηδακπαηδήο. 

κπιάδνπ (ξ.) = πεηπραίλσ, ζπλαληψ 
θάπνηνλ πνπ ςάρλσ. « ηνπλ έ-

κπιαμα ζηνπ ζπηηζη »  = ηνλ πέηπρα 

ζην ζπίηη.      ( Ανξ.) έκπιαμα  

κπιάλα (ε) = α) κεγάιν θνκκάηη  κηαο 
επηθάλεηαο  πνπ έθπγε απφ ηε ζέ-
ζε ηνπ,  

κπιάλα (ε) = β) κεγάιν θνκκάηη ηπξηνχ.  

κπιηαγθνχξ (ην) = ρνλδξναιεζκέλν 
ζηηάξη πνπ γίλεηαη θαγεηφ. 

κπιηάκπιηα (ηα) = ηα πφδηα ζηε γιψζ-
ζα ησλ κηθξψλ παηδηψλ. 

κπιηαηζηάδνπ (ξ) = ζπλαληψ ηπραία, 
πεηπραίλσ θάπνηνλ πνπ ήζεια. 

κπιηαηζηθψλνπ (ξ.) = ηξψσ πνιχ, πα-
ξαγεκίδσ ηελ θνηιηά κνπ. 

κπιηθη θαη κπιηνχθη (ην) = κπνπινχθη, 
νκάδα. « κπιίθηα-κπιίθηα  θαηζέβη-

λαλ  απνχ  ζηαπάλ νη Αιβαλνί » = 

νκάδεο-νκάδεο θαηέβαηλαλ από πάλσ 

νη Αιβαλνί  

κπιίθνπο (ν) = θάθεινο. 

κπιίθξα (ε) = ζνπγηάο, καραηξάθη πνπ 
δηπιψλεη. 
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κπιηφγθα θαη κπιηφγθνπο (επηξ) = θα-
ηαβξεγκέλα, κνχζθεκα. 

κπιίηζα (ε) = ε πξψηε νξζή ζηάζε 
κηθξνχ παηδηνχ. 

κπιψλνπ (ξ.) = δελ κηιψ , δελ ζπκκεηέ-

ρσ. ( Παξαη.) κνχινπλα, (Ανξ.) 
κνχινπμα  

κπληαθη (ην) = ηα εμνγθψκαηα ηνπ μχινπ  
πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκε ζαλ κπα-

ζηνχλη  (ηα κπληάθηα ) « θνχξθα κη 

κπληάθηα » =  κπαζηνύλη κε εμνγθώ-

καηα  

κπληδέξα (ε) = δαξσκέλν δέξκα, θνκ-
κάηη θξέαο φιν λεχξα πνπ δελ κα-
ζηέηαη.    « φινπ κπληδέξηο είλη απηφ 

ηνπ θξέαο πνπ ζφδνπθηλ, λα ηνπ 

παο νππίο ».  =  όιν λεύξα είλαη απηό 

ην θξέαο πνπ ζνπ έδσζε, λα ηνη παο 

πίζσ. 

κπφη (ην) = α) γπλαηθεία θνχζηα. 

κπφη (ην) = β) αλάζηεκα, χςνο αλζξψ-
πνπ. « είρηλ δπν κπφηα ρηνλη  »   

κπφιηθνπο (επηζ) = α) αξθεηφο, πνιχο, 
κεγάινο, κπφιηθνο,  

κπφιηθνπο (επηζ) = β) ραιαξφο, επξχ-
ρσξνο. 

κπνκπφηα (ε) = ςσκί απφ αιεχξη θα-
ιακπνθηνχ. 

κπφληνπο (ν) = α) θεληξί κέιηζζαο. 

κπφληνπο (ν) = β) θαξθί ζε καθξχ ξα-
βδί γηα ην θέληξηζκα ησλ βνδηψλ, 
βνπθέληξα,  

κπφληνπο (ν) = γ) κχηε θαξθηνχ ζην 
παπνχηζη. « θηζαίλνπ ηαηζί έρνπ 

κπφληνπλ ζην παπνχηζη »   = θνπ-

ηζαίλσ γηαηί έρσ έλα θαξθί ζην πα-

πνύηζη .  

κπφξηδη (ην) = ρξένο, δαλεηθά ρξήκαηα. 

κπφζηθνπο (επηζ) = ραιαξφο, κπφζηθνο, 
φρη ζθηρηφο. 

κπνηζη (ην) = πήιηλν κεγάιν δνρείν ζε 
ζρήκα ζηάκλαο γηα απνζήθεπζε 
ξαθήο. 

κπφηζα (ε) = κπνπθάιη, θηάιε γπάιηλε. 

κπνπγάδη (ην) = α) ζηελφ πέξαζκα αλά-
κεζα απφ βνπλά.  

κπνπγάδη (ην) = β) ξεχκα αέξνο 

κπνπγαλίθηα (ηα) = ηα δψξα ζε ιερψλα. 

κπνπγάο (ν) = επηβήηνξαο. 

κπνπγάηζα (ε) =  ( βι. θνπινχξα ). 

κπνπδη (επηξ) = πνιχ θξχν, παγσκέλν. 

κπνπηά (ε) = κπνγηά, ρξψκα. 

κπνχθια (ε) = α) θνκκάηη καιιηνχ θε-
θαιήο θαηζαξσκέλν. 

κπνχθια (ε) = β) μχιηλν δνρείν γηα λεξφ 
ή θξαζί. 

κπνχθιηο (νη) (Κ.) = ηα γπλαηθεία ζηήζε.    
« κπνχθιηο φξκαηηο ηα  πξαράιηδκα 

» = ζηήζε σξαία γηα ηξίςηκν. 

κπνπθινχθηα (ηα) = α) ηα ππάξρνληα 
έπηπια θαη ζθεχε ηνπ ζπηηηνχ. 

 κπνπθινχθηα (ηα) = β) βάζαλα, ζηελα-
ρψξηεο. 

κπνχθνπβνπ (ην) = ηξηκκέλε θφθθηλε 
θαπηεξή πηπεξηά. 

κπνπιάθηκ θαη κπνπιάθη (επηξ) = κα-
θάξη, κήπσο θαηά ηχρε, « κπνπιά-

θηκ θη δελ εξο »  = κε ηπρόλ θαη δελ 

έξζεηο. 

κπνπιθαίλνπ (ξ.) = ραιαξψλσ ην δέζη-
κν.   

κπνπκπιηάηζηθα (ε) = θαηζαξίδα. 

κπνπκπλίδνπ (ξ.) = κπνπκπνπλίδσ,  
βξνληψ κεηά απφ αζηξαπή ή θε-
ξαπλφ.  (Ανξ) κπνπκπνχληζα  

κπνπκπφιηα (ηα) = νη φξρεηο. 

κπνπκπφηα (ε) = ςσκί απφ θαιακπν-
θίζην αιεχξη. 

κπνπκπνπζηάξ (ην) = θαξλαβάιη, κα-
ζθαξάο. 

κπνπληαιάο (επηζ) = αθειήο, επθνιφ-
πηζηνο. 

κπνπληξνχκ (ην) = ππφγεην. 

κπνπξαλί (ην) = ην θαγεηφ ζπαλαθφξπ-
δν. 

κπνπξάηνπ (ην) = εηδηθφ άιεζκα ζηηα-
ξηνχ γηα ςσκί άζπξν θαη αθξάην. 

κπνπξί (ην) = α) ην κνπζηθφ φξγαλν 
ηξνκπφλη. 

κπνπξί (ην) = β) ζσιήλαο  ζεξκάζηξαο. 

κπνπξίδνπ (ξ.) = ρηππψ κε ηα θέξαηα. 

Μπνχξηλνπο (ν) = ην βνπλφ Μπνχξηλνο. 

κπνχξηλνπο (ν) = άηνκν ζθπζξσπφ θαη 
άγξην. 

κπνπξκάο (ν) = θάλνπια βξχζεο. 

κπνχξκπνπινπο θη θνπξληαρηφο = αο 
γίλνπλ φια  ξεκαδηφ,  αο θαηα-
ζηξαθνχλ ηα πάληα. 

κπνπξκπνπιψλνπκη ή κπαξκπνπιψ-

λνπκη (ξ) = θαιχπησ ην θεθάιη θαη 
ην πξφζσπν γηα λα πξνθπιαρηψ 
απφ ην θξχν ή γηα λα κελ αλαγλσ-
ξηζηψ. 

κπνπξκπνπηνχξα (ε) = α) έμαςε πξν-
ζψπνπ, « κνχξζηλ κηα κπνπξκπνπ-

ηνχξα » =  αηζζάλνκαη κηα έμαςε,  έλα 

πύξσκα ). 

κπνπξκπνπηνχξα (ε) = β) ιακπάδηα-
ζκα θσηηάο.    

κπνπξληδηαιλψ (ξ.) = θάλσ ην ςσκί 
θξπγαληά.  

κπνπξηδνπιψλνπκη (ξ.) = θαηζνπθηά-
δσ. 

κπνπζηάλη (ην) = ην ρσξάθη πνπ θαιιη-
εξγνχκε πεπφληα, θαξπνχδηα θαη 
θνινθχζεο. 



- 58 - 

κπνπηδίδα (ε) = έληνκν πνπ έρεη θεληξί, 
ζθήθα, κέιηζζα . 

κπνπηδίδνπ (ξ.) = θεληξίδσ. 

κπνπηζη (ην) = κπνχηη, κεξφο. 

κπνπηζηθνπηφο (επηζ) = αθξάηνο, πα-
ρνπιφο,  

κπνπραξί (ην) = ην κέξνο ηνπ ηδαθηνχ 
πνπ πξνεμέρεη θαη ζπγθεληξψλεη 
ηνλ θαπλφ ηεο θσηηάο. 

κπνπρλίδνπ (ξ) = βάδσ θάηη ζε λεξφ ή 
ζε πγξφ λα καιαθψζεη θαη λα θνπ-
ζθψζεη, κνπιηάδσ. 

κπνπρηζηάο (ν) = α) κπφγνο κε ξνχρα, 
κεγάιε καληίια. 

κπνπρηζηάο (ν) = β) εζψξνπρα αλδξηθά 
ή γπλαηθεία απφ ιεπηφ πθαληφ, 
ηζεβξέο, θεληεκέλα κε ιεπθή θισ-
ζηή. 

κπνπρηζίδνπ (ξ.) = ρνξηαίλσ, γεκίδσ 
κέζα κνπ απφ θάηη πνπ δελ ρσξάεη 
άιιν. (Ανξ) κπνχρηζα   « δελ ληατ-

αληψ άιινπ, κπνχρηζα ζηα βάζαλα 

»   =  δελ αληέρσ άιιν, ρόξηαζα θαη 

δελ ρσξνύλ κέζα κνπ άιιεο ζηελνρώ-

ξηεο . 

κπφρα (ε) = θαθνζκία απφ αλαζπκίαζε. 

κπξαγθαληά (ε) = ζάκλνο, άγξηνο ππ-
ξάθαλζνο. 

κπξάγθηο (νη) = θιεηδαξηέο, θιεηζηέο 
πφξηεο ζπηηηνχ ή καγαδηνχ, πφξηεο 
θπιαθήο. 

κπξαηζηκηάηζηθνπο (επηζ) = γηα ην 
κπξάηζηκνπ.   « πνπδηά  κπξαηζη-

κηάηζηθη »    =  πνδηά γηα ην κπξάηζη-

κνπ. 

κπξάηζηκνπο (ν) = έλαο απφ ηνπο δχν 
πνπ νξίδεη ν γακπξφο αλάκεζα 
απφ ηνπο ζπγγελείο ηνπ θαη πνπ 
έρνπλ ηελ φιε θξνληίδα ηνπ γάκνπ. 
(ν έλαο είλαη παληξεκέλνο θαη ν 
άιινο αλχπαληξνο). 

κπξε (επηθ) = βξε.(κπξε γηα άλδξεο θαη 
καξ γηα γπλαίθεο).  

κπξφινπθαο (ν) = α) ηέξαο, παξακνξ-
θσκέλν νλ,  

κπξφινπθαο (ν) = β) ην ηειεπηαίν πνιχ 
κηθξφ αβγφ θφηαο. 

κπξνζηνχξα (ε) (Κ.) = ε θνηιηά. 

κπξνχκηα (επηξ) = κπξνχκπηα. 

κπξνχζηθνπ (επηζ) = μεξφ θξαζί, φρη 
γιπθφ. 

κπξνχραβνπο (επηζ) = αθξάηνο, ραια-
ξφο, φρη ζθηρηφο. 

κπξνχρνπο (ν) = άηνκν βαξχ ζηνπο 
ηξφπνπο, πνιχ ζνβαξφ. 

κπηδέξα (ε) = α) κέξνο θξέαηνο κε λεχ-
ξα θαη ιίπνο.  

κζίξθα (ε) = γαινπνχια. 

κζίηζα (ε) = ην έληνκν κνπζίηζα. 

κζνο (επηζ) = κηζφο. ( ε κζε, ηνπ κζν ). 

κζφηξηβνπο (επηζ) = κεζήιηθαο. 

κζνχξα (ε) = πήιηλε ζνππηέξα, βαζχ 
πήιηλν πηάην. 

κζφραδνπο (επηζ) = κηζφηξεινο. 

κζηαθη (ην) = κνπζηάθη. 

κζηφπηα (ε) = κνπζηαιεπξηά. 

κζηξη (ην) = κπζηξί, εξγαιείν νηθνδφκνπ. 

κζηξφηζηθνπο (επηζ) = αλαθαησκέλνο, 
κπεξδεκέλνο. ( ηα κζηξφηζηθα ). 

κηαξ (ην) = εμάξηεκα αξγαιεηνχ. 

κπδγαιηά (ε) θαη κπξγαιηά (ε) = ακπ-
γδαιηά. 

κχδγαινπ (ην) θαη  κχξγαινπ (ην) = 
ακχγδαιν. 

κπγφπθη (ε) = κηθξή κχγα, ζθλίπα. 

κχζνπο (ν) = α) παξακχζη, κχζνο. 

κχζνπο θαη κχζηα (ν) = β) ληξνπή, πεξί-
γειν.  « ίγθηλ κχζνπο »  = ληξνπηά-

ζηεθε , «  απφκθηλ  κχζνπο » = έγηλε 

πεξίγειν, έγηλε παξακύζη .  « ηζη είλη 

απηά ηα κχζηα; » = ηη είλαη απηέο νη 

ληξνπέο;  

.κπηάθη (ην) = αθέιεηα ζην ρηέληζκα ησλ 
καιιηψλ. 

κραλη (ην) = θπζεξφ ζηδεξνπξγνχ. 

κρνο (επηζ) = κνηρφο, αδηάληξνπνο. 

* * * 

 
--= Ν =-- 

Ν (άξζξν) = ηελ. 

λα  ελη  μηθη = λα εμαθαληζηεί,  λα ραζεί,  
λα μεπαησζεί. 

λάδηα (ηα) = ζθέξηζα, θακψκαηα.  

λαδηάξα (ε) = απηή πνπ θάλεη ζθέξηζα, 
λάδηα. 

λάκηα (ηα) =  ειαηηψκαηα, θνπζνχξηα.        
« δείμη ηα λάκηα ζ’ » = θαλέξσζε ηα 

ειαηηώκαηά ζνπ . 

λαξθη (ην) = ιίγν-ιίγν, κε πνιιή νηθνλν-
κία, κε ην ζηαγνλφκεηξν. « καο ηα 

δηλη   κη  ηνπ  λαξθη »   =  καο δίλεη θά-

πνηα πξάγκαηα, ιίγα-ιίγα, κε πνιιή νη-

θνλνκία . 

λάζηνπο (ν) (Κ.) = ε θπγή. «ίγθηλ λάζη-

νπο» = έθπγε. 

λαρηζη (ην) = ην κέξνο ηεο πξνίθαο πνπ 
είλαη ζε ρξήκα, ηα κεηξεηά. 

λε ( ζχλδ.) = νχηε. « λε  βιεπ’, λε  αθνχεη 

»  =  νύηε βιέπεη, νύηε αθνύεη . 

λε γθνπθ,  λε κνπθ  (θξάζε) = νχηε 
κηιηά, νχηε ιαιηά. 

λε  ζθν  κ’,  λε  ζθν  ζ.’ (θξάζε)  = νχηε 
δηθφ κνπ, νχηε δηθφ ζνπ. 
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λε  κπνπ  =  δελ  γίλεηαη 

λεζηζηθφο (επηζ) = λεζηηθφο. 

λίβνπκη (ξ.) = λίβνκαη, πιέλσ ην πξφ-
ζσπφ κνπ. ( Αφξ.) λίθθα . 

ληθη (ε) = λίθε. 

ληλέ (ε) = γηαγηά ή παξαγηαγηά. 

ληνληφ (ην) = ην κπαιφ. 

ληνο (επηζ) = λένο. ( ε ληα, ην λην ). 

ληξνπκπιηάγθαβνπο (επηζ) = λεξνπιφο, 
άλνζηνο. « ηξαραλάο  ληξνπκπιηά-

γθαβνπο » 

ληξνπθατά (ε) = απιάθη πνπ έγηλε απφ 
ην ηξερνχκελν λεξφ. 

λ’ ηζηάδα = (ηελ ηζηάδα) = αιήζεηα, εηιη-
θξίλεηα. « πε  κ’ λ’ ηζηάδα »  = πεο 

κνπ ηελ αιήζεηα. 

ληψηζηξνπο (επηζ) = λεφηεξνο. 

λνηάδνπκη (ξ.) = ελδηαθέξνκαη.(Ανξ) 
λνηάζθα  

λνηθνπθπξίζηνπο (επηζ) = λνηθνθπξεκέ-
λνο. 

λφκνπλ – ηξφπνπλ έθακηλ. (θξάζε) = 
έθαλε ηα αδχλαηα δπλαηά (γηα λα 

πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπ) 

λφζηζηκνπο (επηζ) = λφζηηκνο.  

λνηζη (ε) = πγξαζία, λνηηζκέλν κέξνο. 

λφηζηνπο (επηζ) = λνηηζκέλνο, πγξφο, 
βξεγκέλνο. 

λνπβνπδίδνπ (ξ.) = πεξλψ ηηο θισζηέο 
απφ ην ζηεκφλη, κέζα ζην ρηέλη ηνπ 
αξγαιεηνχ. 

λνπβνπξφο (ν) = απιή ζπηηηνχ. 

λνπκάηζη (νη) = άηνκα, πξφζσπα κηαο 
νκάδαο, αξηζκφο αηφκσλ. 

λνπκπέηζη (ην) = ζθνπφο ηξαγνπδηνχ,  
ζηγαλφ ηξαγνχδη. 

λνχλα (ε) = λνπλά. 

λνχλνπο (ν) = λνπλφο. 

λνπληάο (ν) = δσκάηην. ( νη λνπληάδηο & 

ηα λνπληάδηα ). 

λνπληφπθνπο (ν) = κηθξφ δσκάηην, δσ-
καηηάθη. 

λνπξά (ε) = νπξά. 

λνπθαιφο (ν) = νκθαιφο. 

λνπψ (ξ.) = θαηαιαβαίλσ. 

λφρηνπο (ν) = αλάρσκα, φρζνο.(ηα λνπ-

ρηάδηα). 

ληαβάλη (ην) = ην έληνκν νίζηξνο, βντδφ-
κπγα. 

ληάβαλνπο (ν) = α) καχξν κεγάιν έλην-
κν κε θεληξί. 

ληάβαλνπο (ν) = β) απηφο πνπ θάλεη 
ζπλερή θαη κνλφηνλν ζφξπβν ή 
πνπ κηιά ζπλέρεηα. 

ληαβίδνπ (ξ.) = κηιψ ζπλέρεηα, γθξηληά-
δσ. 

ληαβξαληίδνπ (ξ.) = δπλακψλσ.  (Ανξ) 
ληαβξάληζα . 

ληαβξαληδκέλνπο (επηζ) = δπλακσκέ-
λνο, θαινθαγσκέλνο. 

ληαγθιαξάο (ν) = θξεκαληαιάο, κεγα-
ιφζσκνο. 

ληατάθη (ην) = ππνζηχισκα, ζηήξηγκα. 

ληαταθψλνπ (ξ.) = ππνζηπιψλσ, ζηε-
ξεψλσ. 

ληαταληψ (ξ.) = αληέρσ, θξαηψ, ζηεξί-
δσ. 

ληαίδνπ (ξ.) = ζπλαληψ, κπιέθσ. 

ληατιηάλα (ε) = πεξήθαλε θαη σξαία 
γπλαίθα. 

ληάηκα (επηξ) = ζπρλά, ηαθηηθά, πνιιέο 
θνξέο. 

ληατξέο (ν) = α) ληέθη. 

ληατξέο (ν) = β) αλππφιεπην άηνκν, 
ειαθξφκπαινο. 

ληαίζηκνπ (ην) = κπιέμηκν, θαθφ ζπλα-
πάληεκα. 

ληάια (ε) = εθείλν πνπ κέλεη κεηά ηελ 
απνβνπηχξσζε ηνπ γάιαηνο θαη εί-
λαη έλα ππφμηλν δξνζηζηηθφ ξφθε-
κα.  

ληαιαβέξ (ην) = θαζαξία, θαβγάο, δν-
ζνιεςία. 

ληαιαβηξίδνπκη (ξ.) = πεγαηλνέξρνκαη 
γηα λα ηαθηνπνηήζσ  κηα ππφζεζε, 
αζρνινχκαη κε θάηη. 

ληαιάθαο (επηζ) = άηνκν κε εμνγθσκέλε   

ληάιηνπο (ν) (Κ.) = ην ηπξί. « νπ κπαξφο 

καο θνπβάιηζηλ δηνχπηλα, ληάιηνπλ 

θη ηζηφηζηνπλ» = ην αθεληηθό καο έθε-

ξε πίηα, ηπξί θαη θξαζί. 

ληαιηψλνπ (Κ.) =  ηαθηνπνηψ, ζηάρλσ. 
δηνξζψλσ. 

ληαιληψ (ξ.) = νξκψ, ρηκψ, ηνικψ.  
(Ανξ) ληάιηζα . 

ληακ (ην) = εξεηπσκέλν ή κεγάιν θαη 
αηειείσην ζπίηη. 

ληακάξ (ην) = α) ξάηζα, γεληά, ζφη. 

ληακάξ (ην) = β) ιαηνκείν. 

ληάκθα (ε) = ιεθέο, κεγάιε θειίδα. 

ληακθηάδνπ (ξ.) = ιεξψλσ, θάλσ ιεθέ-
δεο. 

ληακνπδιίθη (ην) = ξάηζα δψσλ, επίιε-
θην είδνο δψσλ. 

ληακπαθαξηφ (ην) = βπξζνδεςείν. 

ληακπάθνπο (ν) = ζθφλε θαπλνχ πνπ 
ηε ξνπθάκε κε ηε κχηε θαη θηαξλη-
δφκαζηε. 

ληακπάθηο (ν) = βπξζνδέςεο. 

ληακπαραλάο (ν) = ( βι. ληακπαθαξηφ ). 

ληακπέια (ε) = επηγξαθή θαηαζηήκα-
ηνο. 

ληακπιάο (ν) = δίζθνο ζεξβηξίζκαηνο, 
κεγάιε μχιηλε επηθάλεηα. 

ληακπνπξάο (ν) = έγρνξδν κνπζηθφ 
φξγαλν. 
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ληακπνπξιέθαο (ν) = κεγάιε πεηαινχ-
δα κε απνρξψζεηο ηνπ θαθέ θαη 
ηνπ καχξνπ. 

ληανχιη (ην) = κεγάιν ηχκπαλν. 

ληάξα (ε) = θαηαθάζη, απφβαξν. 

ληαξ- καληάξ =  άλσ θάησ, κεγάιν 
κπέξδεκα. 

ληαξληάλα (ε) = κεγαιφζσκε θαη πιε-
ζσξηθή γπλαίθα. 

ληαξληαξίδνπ (ξ.) = θιπαξψ αζηακάηε-
ηα. 

ληαζη  (ην) = θνπηνπιηά, ρηχπεκα κέησ-
πν κε κέησπν. ( γίλεηαη απφ δψα 
πνπ έρνπλ θέξαηα.) 

ληβαξ (ην) = ηνίρνο, ληνπβάξη. 

ληεγθη (ην) = α) ηζνπβάιη γεκάην αιεχξη.     
« κπηξηθηάηζη,  καο ίθηξηλ  έλα ληεγθη  

αιέβξ »  =  αο είκαζηε επραξηζηεκέλνη, 

καο έθεξε έλα γεκάην ηζνπβάιη αιεύξη. 

ληεγθη (ην) = β) δέκα επεμεξγαζκέλνπ 
(παζηαιηαζκέλνπ) θαπλνχ. 

ληειβέο (ν) = ην θαηαθάζη ηνπ θαθέ. 

ληέξηζη (ην) = α) θαεκφο, κεξάθη, βάζα-
λν.  

ληέξηζη (ην) =  β) ε ιάζπε κε αζβέζηε 
θαη άκκν θαηάιιειε γηα ζνβάηη-
ζκα. 

ληέζηκνπ (ην) = κπέμηκν, ζπλεξγαζία κε 
θαθφ ζχληξνθν ή ζπλεξγάηε. 

ληεθ  ( ληεθ λα ελη ) = αο ραζεί, λα πά-
ζεη θαθφ, λα θχγεη απφ  κέλα ν 
κπειάο.  

ληδε θη θαιά = κε ην δφξη, ππνρξεσηηθά. 

ληδηαληέο (ν) = δεκφζηνο κεγάινο δξφ-
κνο. 

ληδηαξνχρη (ην) = ην ιάραλν. 

ληδηνχθα (ε) = ε θνηιηά ζηε γιψζζα ησλ 
παηδηψλ. 

ληδηνπιάπ (ην) = εμήγεζε πνπ πξέπεη 
λα δψζνπκε γηα θάπνην ζπκβάλ. 

ληδηνπκπνχδη (ην) = γιέληη, δηαζθέδαζε 
κε θαγνπφηη θαη πνηφ. 

ληδηπ απνχ ηδηπ = εληειψο, πέξα γηα 
πέξα. 

ληδπνχκη (ξ.) = ληχλνκαη. 

ληηάληηνπο (ν) (Κ.) = ν πηζηλφο, ν θψινο. 

ληηβνπξιίγθα (ε) = δαιάδα, ζθνηνδίλε. 

ληηβνπξιίδνπκη (ξ.) = ηξηγπξλψ δαιη-
ζκέλνο. 

ληίγθα (επηξ) = πνιχ  γεκηζκέλν. 

ληηδγθηξά (ε) = μχιηλν θνξείν γηα ηε κε-
ηαθνξά νηθνδνκηθψλ  πιηθψλ. 

ληηδγθηξψλνπκη (ξ.) = μαπιψλσ αλαί-
ζζεηνο. 

ληηιηκπξηζίκο (ν) = παγσκέλνο βφξεηνο 
άλεκνο. 

ληηκπηζίξ (ην) = θηκσιία 

ληηκπληίιη (ην) = θνπξέιη, θζαξκέλν, 
ρσξίο αμία πξάγκα ή άηνκν.  

ληηπ θαη ηδηπ (επηξ) = θαζφινπ. 

ληηξέθη (ην) = μχιηλε θνιφλα. 

ληηξιίθη (ην) (Κ.) = ην θαγεηφ, ε ηξνθή. 

ληηξιηθψλνπ (ξ) (Κ.) = ηξψσ, ηξψσ 
πάξα πνιχ. 

ληφκπξνπο (επηζ) = ήξεκνο, ήζπρνο, 
εηιηθξηλήο. 

ληφπηνπο (επηζ) = εγρψξηνο. 

ληφξνο (ν) = θαζαξία, ζφξπβνο. 

ληνπ (επηθ) = έθνδνο, εμφξκεζε. « έθα-

κάκη ληνπ »   =  θάλακε έθνδν, νξκή-

ζακε .  

ληνπδέλη (ην) = νκνξθηά, ζηνιίδη, θαιή 
δηάζεζε. ( ηα  ληνπδέληα ) 

ληνπδληδίδνπκη (ξ.) = ζηνιίδνκαη, θνξψ 
ηα θαιά κνπ ξνχρα.  

ληνπηαλίθα (ε) (Κ.) = ε θνχξθα, ρνληξφ 
μχιν πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκε ζαλ 
κπαζηνχλη. 

ληνπιακάο (ν) = είδνο αλδξηθνχ παιηνχ 
απφ  ζηατάθ(η). 

ληνπιάπ (ην) = α) κηθξή εληνηρηζκέλε 
ληνπιάπα. 

ληνπιάπ (ην) = β) εηδηθφ θαβνπξληηζηήξη 
γηα θαθέ, θξηζάξη θαη ξεβίζη ηνπ 
θαθέ, θάζηαλα θαη θαιακπφθη. 

ληνπικέο (ν) = άηνκν πνπ δελ εκπλέεη 
εκπηζηνζχλε, αζπλεπήο. 

ληνπκάλη (ην) = ππθλφο θαπλφο, θνχ-
λησκα θσηηάο. 

ληνπκπέθη (ην) = κεγάιν πέηξηλν γνπδί. 

ληνχλαβνπο (ν) = πνιχ λεξφ.  

ληνπληάο (ν) = ην ζχκπαλ, ν θφζκνο. 

ληνπξιάπ (ην) = αλεκνζχειια, ρηνλνζχ-
ειια. 

ληνπξληνχθηα (ηα) = ηξφπνο δσήο κε 
εμφδνπο, εθδξνκέο, ινχζα, επηδεί-
μεηο θαη θηγνχξεο. 

ληνπξληνχθνπ (επηζ) = εθείλε πνπ αγα-
πάεη ηα ληνπξληνχθηα. 

ληνχξνπο (επηζ) = γεξφο, δπλαηφο, κε 
πνιιέο νξκέο. 

ληνχζηθνπο (επηζ) = απιφο, ζθέηνο, ρσ-
ξίο ζηνιίδηα. 

ληνπζηκάλνπο (ν) = δσεξφο, απηαξρη-
θφο. 

ληνχθηλα (ε) (Κ.) = θησρή ρήξα ζην 
ζπίηη ηεο νπνίαο εξγάδνληαη νη θηί-
ζηεο.  

ληξάβαια (ηα) = θαζαξίεο, εκπφδηα, 
ελνριήζεηο. 

ληξαγαζηά (ε) = πξφρεηξε θαιχβα. 

ληξαγάη’ο (ν) = α) ν αγξνθχιαθαο. 

ληξαγάη’ο (ν) (Κ.) = β) ην βξαθί. « δε 

θζάεη ληξαγάηζλ »  =  δελ θνξάεη 

βξαθί. 
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ληξαγαηζίθα (ε) = δεξκάηηλνο ζάθνο. 

ληξαγνπκάλνπο (ν) = δηεξκελέαο. 

ληξαλνπβίη’ο (ν) (Κ.) = ν ηξνβάο, κεγά-
ιε ζαθνχια. 

ληξαζηθιηά (ε) = δξαζθειηά. 

ληξάζηθιηαγθαο (ν) = θπιηλδξηθφ θαθέ 
ζθνπιήθη κε πνιιά πφδηα. 

ληξαζηθιλψ (ξ.) = δξαζθειψ. 

ληξηηζάινπ (ε)  (Κ.) = ε ψξα. « έξαμηλ  ε 

ληξηηζάινπ, άζηη  λα  θαςαιψζνπκη 

» =  ήξζε ε ώξα,  ειάηε λα θύγνπκε, λα 

ζρνιάζνπκε. 

ληζάθ (επηξ) = θηάλεη πηα, αξθεηά. έιε-
νο. 

ληζηαλη (ην) = ζηφρνο, ζθνπνβνιή, ζε-
κάδη γηα ζθνπνβνιή.     ζεκάδη, 
ηνλ έθακαλ  ζηφρν . 

λησ (ξ.) =ληχλσ.  (Παξαη) ληνχζα, (Ανξ) 
έληζα . 

λπθ (ε) = λχθε. 

λπθηάηζηθνπο (επηζ) = λπθηθφο, ηεο λχ-
θεο. 

λπθηάηζηθνπο  ρνπξφο. = λπθηθφο ρν-
ξφο. (εηδηθφο ρνξφο πνπ ρνξεχεη ε 
λχθε κεηά ηελ ζηέςε) 

λπρηάεο (ν) = ςχρνο κεγάιν πνπ παγψ-
λεη ηα λχρηα ησλ ρεξηψλ. 

λψκνπο (ν) = ν ψκνο. 

* * * 
 

--=  Ξ  =-- 
Ξάη (ην) = πιεξσκή γηα ην άιεζκα, αιε-

ζηηθά. 

μέξαθαο (ν) (Κ.) = α) κπαγηάηηθν μεξα-
κέλν ςσκί. β) γεχκα κε μεξφ ςσκί 
ρσξίο άιιν θαγεηφ. 

μεθιηάδσ (Κ.) = ιέσ, κηιψ. 

μέθιηαζκα (Κ.) =  ε νκηιία. 

μέθηζη (ην) = μέθηη. 

μεξνππατά (ε) = δξηκχ ςχρνο ζε μάζηε-
ξεο ρεηκσληάηηθεο εκέξεο. 

μηαγάλνπηνπο (επηζ) = μεγάλσηνο, φρη 
γαλσκέλνο. 

μηάιη (ε) = α) ε βνπθέληξα,  

μηάιη (ε) = β) ςειφ θαη αδχλαην άηνκν. 

μηαιείθνπ (ξ.) = ραιψ ην αζβέζησκα ή 
ην ζνβά. 

μηάιηο (νη) = καθξηά θαη αδχλαηα πφδηα. 

μηαιηκέλνπο (επηζ) = ραιαζκέλνο ζνβάο 
ηνίρνπ. 

μηακπηινπληάδνπ (ξ.) = βγάδσ ηελ θισ-
ζηή απφ ηε βειφλα. 

μηαλέληξαπνπο (επηζ) = απηφο πνπ ιέγεη 
ή θάλεη αλήζηθεο πξάμεηο ρσξίο λα 
ληξέπεηαη. 

μηαληξνππηάδνπκη (ξ.) = απνθεχγσ λα 
ληξνπηαζηψ. « ηςέο  ήξζαλ αληπά-

ληδπρα νη ζπκπέζηξ’ απνχ λ’ Αζήλα. 

Σ’ο έβγαια πηηζκέδη,  πίηα  θη ζαξ-

κάδηα.  η’ο ηζηγάληζα θη ινπθάληθα θη 

μηαληξνππηάζηθα »  =  ςεο ήξζαλ 

μαθληθά νη ζπκπέζεξνί καο από ηελ 

Αζήλα. Σνπο πξόζθεξα πεηηκέδη, πίηα 

θαη ζαξκάδεο, ηνπο ηεγάληζα θαη ινπ-

θάληθα θαη μέθπγα ην ληξόπηαζκα, ην 

λα κε έρσ θάηη θαιό λα ηνπο πξνζθέ-

ξσ)   

μηαπνπκέλνπ (ξ.) = α) κέλσ πίζσ.  

μηαπνπκέλνπ (ξ.) = β) κέλσ ρσξίο πξν-
κήζεηεο επεηδή κνπ ηειείσζαλ.  ( 
Ανξ.) μηαπφκθα . 

μηαπνπζηζαίλνπ (ξ.) = μεθνπξάδνκαη.     

μηαξαδηάδνπ (ξ.) = ραιψ ηε ζεηξά, αλα-
θαηψλσ. 

μηαξαδίδνπ (ξ.) = παίξλσ θξπθά ιίγα-
ιίγα. 

μηαξαζκψ (ξ.) = κνπ θεχγεη ε επηζπκία 
γηα θάηη.  

μηαξίδνπ θαη μηαξλψ (ξ.) = θαζαξίδσ έλα 
κέξνο κε ην θηπάξη. (Ανξ) μηάξζα 

μηαζπξίδνπ (ξ.) = ράλσ ηε δσεξάδα 
ησλ ρξσκάησλ. 

μηαζηφραζηνπο (επηζ) = επηπφιαηνο, 
αθεξεκέλνο, αθειήο. 

μηαζηνπρηνχκη (ξ.) = μερληέκαη, αθαη-
ξνχκαη.  « μηαζηνπρήζθα  κη  ηα  ιφ-

ηα  θη  έθαςα  ηνπ  θατ »  =  μεράζηε-

θα κε ηελ θνπβέληα θαη έθαςα ην θαγε-

ηό. 

μηαθ (ην) = θνκπφζηα κε μεξά ζχθα, 
ζηαθίδεο,  δακάζθελα θ.ι.π. 

μηαθξίδνπ (ξ.) = α) θαζαξίδσ  ηνλ αθξφ 
απφ ην γιπθφ ή ην θαγεηφ πνπ 
βξάδεη. 

μηαθξίδνπ (ξ.) = β) θιέβσ. 

μηαθξίδνπκη (ξ.) = γδέξλνκαη θάπνπ ζην 
ζψκα κνπ απφ  πέζηκν, πιεγψλσ 
ην δέξκα κνπ. 

μηβξάθνπηνπο (επηζ) = α) ν ρσξίο βξαθί,  

μηβξάθνπηνπο (επηζ) = β) ν πνιχ θησ-
ρφο. 

μηγατδνπξίδνπ (ξ) = ράλσ ηηο θαιέο κνπ 
ζπλήζεηεο θαη ζπκπεξηθέξνκαη ά-
ζρεκα. 

μηγθιηαβάλη (ην) = άλνζην θαη αεδηαζηηθφ 

θαγεηφ. 

μηγθιηαβαλίδνπ (ξ) = γηα ην καγείξεκα 
ρξεζηκνπνηψ αθαηάιιεια πιηθά θαη 
θάλσ ην θαγεηφ λεξνπιφ, άλνζην 
θαη αεδηαζηηθφ. 

μηγθνπιηψλνπκη (ξ) = μεγπκλψλνκαη, 
ληχλνκαη κε πνιχ ειαθξά ξνχρα. 

μηγιηληψ (ξ.) = πεξλψ επράξηζηα ηελ 
ψξα κνπ. 
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μηγξηληδνπιλψ (ξ.) = καδεχσ ζην ακπέ-
ιη ηα ηζακπηά ησλ ζηαθπιηψλ πνπ 
έκεηλαλ απφ ηνλ ηξχγν. 

μηγξηληδνχιηδκα (ην) = ην κάδεκα ησλ 
ππνινίπσλ. 

μηδηαιέγνπκη (ξ.) = μεκπεξδεχνκαη, α-
παιιάζζνκαη, γιηηψλσ.   « ηξφκα-

μα λα μηδηαιηρηψ » = δπζθνιεύηεθα 

πνιύ γηα λα μεκπεξδέςσ ή λα απαι-

ιαγώ . 

μηζιχθνπηνπο (επηζ) = μεθνχκπσηνο. 

μηζκαίλνπ (ξ.) = ράλσ ην ελδηαθέξνλ 
κνπ, μεζπψ θαη εθηνλψλνκαη. « ηά-

πα θη μηζχκαλα » = ηα είπα θαη εθην-

λώζεθα . 

μηηνπξληψ (ξ.) = ηξειαίλσ θάπνηνλ κε 
ηελ νκνξθηά κνπ, αιιάδσ ηα κπα-
ιά θάπνηνπ. (Π.Δλ.) μηηνπξηδίδνπκη, 
(Π.Ανξ) μηηνπξηδίζηθα 

μηθη (επηζ) = ιεηςφ, μίθηθν. 

μηθη, ( μηθη  λα  ελη ) = ( βι. ληεθ ). 

μηθάκλνπ (ξ.) = μεπνπιψ, μεκπιέθσ, 
απαιιάζζνκαη απφ θάηη. 

μηθαζηαιηάδνπ (ξ.) = αθήλσ έλα πγξφ 
λα μεζνιψζεη. 

μηθαρηζίδνπ (ξ.) = μεζεκειηψλσ, μεθνι-
ιψ, μεθινπδίδσ. 

μίθηθνπο (επηζ) = ιεηςφο, ηνπ ιείπεη  βά-
ξνο, θιέςηκν ζην δχγηζκα. 

μηθιέβνπ (ξ.) = εμνηθνλνκψ. 

μηθιηάδνπκη (ξ) = ηξψσ πάξα πνιχ. 
(Ανξ) μηθιηάζηθα 

μηθιλψ (ξ.) = μεθιαδίδσ, εμαξζξψλσ  
(Ανξ) μέθιηζα  

μηθνπθαιλψ (ξ.) = α) μεθνθαιίδσ,  

μηθνπθαιλψ (ξ.) = β) ζπγθεληξψλσ 
πιεξνθνξίεο. θαη εμεηάδσ θάπνηα 
ππφζεζε κε ιεπηνκέξεηα. 

μηθνπινπξηάδνπκη (ξ.) = μεκπιέθσ απφ 
ηα γχξσ πξάγκαηα, ζεθψλνκαη 
απφ ην θξεβάηη, μεηπιίγνκαη. 

μηθνπξληαρηζήξ (ην) = μεζθνλφπαλν ζε 
καθξχ μχιν. 

μηθνπξληαρηζίδνπ (ξ.) = μεζθνλίδσ, θα-
ζαξίδσ απφ ηηο αξάρλεο. 

μηθξηκληνχκη (ξ.) = θξεκηέκαη απφ θά-
πνπ.(Ανξ.)μηθξηκάζηθα 

μηθψ (ξ.) = μεζρίδσ, ζρίδσ.  (Ανξ) μέμα  

μηιαξπγγηάδνπκη (ξ.) = θσλάδσ δπλαηά 
λα αθνπζηψ. 

μηιλψ (ξ.) = ιχλσ  έλαλ θφκπν.  (Ανξ) 
μέιηζα, (Π.Δλ.) μηιληνχκη, (Π.Ανξ) 
μηιχζθα & μηιχζηθα. 

μηινπηάδνπ (ξ.) = μεινγηάδσ.  (Π.Δλ.) 
μηινπηάδνπκη . 

μηκαιλψ (ξ.) = μεκαιιηάδσ. 

μηκέηνπρνπο (επηζ) = αθειήο, αθεξεκέ-
λνο, αλεπηηήδεπηνο.  

μηκηγληαλίδνπ (ξ.) = μεζαξξεχσ, αξρίδσ 
λα βγαίλσ έμσ. 

μηκνπιεχνπ (ξ.) = παίξλσ θξπθά ιίγα-
ιίγα. 

μηκνπηζληάδνπκη (ξ) = ραιάσ ηα κνχηξα 
κνπ φηαλ αθνχσ θάηη πνπ δελ κνπ 
αξέζεη.(Ανξ) μηκνπηζληάζηθα. 

μηκπακπαιίδνπ (ξ) = παίξλσ απφ θά-
πνηνλ φια ηνπ ηα ρξήκαηα. μνδεχσ 

φια κνπ ηα ρξήκαηα .   « έπημηλ 

θνπκάξνπ  θη ηνπλ μηκπακπάιηζαλ » 

= έπαημε θνπκάξν θαη ηνπ πήξαλ όια 

ηνπ ηα ρξήκαηα «πήγα ζηνπ παδάξ θη 

μηκπακπαιίζηθα  =  πήγα ζηελ αγνξά 

θαη μόδεςα όια κνπ ηα ρξήκαηα  

μηκπιάλαβνπο (επηζ) = αηεκέιεηνο, 
απεξηπνίεηνο. 

μηκπιέηζνπηνπο (επηζ) = μεθνχκπσηνο, 
κε αλνηρηά ηα ζηήζε. 

μηκπνπιθηεχνπ (ξ) = ραιαξψλσ θάπνην 
ζθηρηφ δέζηκν θαη ην θάλσ άλεην. 

μηκπξαραιηάδνπ (ξ.) = κηιψ πνιχ πξν-
ζπαζψληαο λα εθηνλσζψ απφ ηα 
πξνβιήκαηά κνπ. 

μηλαζέξλνπ (ξ.) = αλαθεξακψλσ ηε 
ζθεπή. 

μηλάρνπκα (ην) = εθηαθή λεθξνχ. 

μηλαρψλνπ (ξ.) = μεζάβσ, θάλσ εθηαθή 
λεθξνχ. 

μηλνπηλλψ (ξ.) = θάλσ απηζηίεο, μελν-
θνηκάκαη. 

μηλνπκψ (ξ.) = δηψρλσ, θπλεγψ, αλα-
γθάδσ  θάπνηνλ  λα θχγεη.  (Ανξ) 
μηλφκζα . 

μηλνπθαιίδνπκη (ξ.) = αεδηάδσ, κνπ 
έξρεηαη  λα θάλσ εκεηφ ή θάλσ ε-
κεηφ.  (Ανξ) μηλνπθαιίζηθα . 

μηληαιηψλνπκη (ξ) = κέλσ κε ιίγα θαη 
ειαθξά ξνχρα. 

μηληψ (ξ.) = μεληχλσ, βγάδσ ηα ξνχρα 
θάπνηνπ,  (Ανξ) μέληζα . 

μηνπιεχνπ (ξ.) = παξαρατδεχσ, θάλσ ζε 
θάπνηνλ φια ηα ραηίξη-
α.(Π.Δλ.)μηνπιεχνπκη, 
(Π.Ανξ)μηνπιεχθα (Μηρ) μηνπιηκέ-

λνπο. 

μηνπξηδίδνπ (ξ.) = μεκπαιίδσ, θάλσ θά-
πνηνλ λα αιιάμεη ζθέςεηο θαη ηδέεο.   

μηνπξηδίδνπκη (ξ.) = μεκπαιίδνκαη, μειν-
γηάδνκαη, μεθεχγσ.   ( Ανξ.)  μηνπξ-

ηδίζηθα .  

μηπατάδνπ (ξ.) = μεπαγηάδσ. 

μηπαινχθνπκα (ην) = εξγαζία πνπ θάλεη 
ν ακπεινπξγφο. 

μηπαξηαιηάδνπ (ξ.) = μεζθίδσ, θνπξε-
ιηάδσ. 

μηπαζηξεχνπ (ξ.) = θαηαζηξέθσ θάηη. 
ζθνηψλσ θάπνηνλ. 
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μηπαηνπκάξα (ε) = ηέιεηα θαηαζηξνθή, 
κεγάιε θνχξαζε, άδηθνο θφπνο 

μηπαηψλνπ (ξ.) = θαηαζηξέθσ θάηη εληε-
ιψο. 

μηπαηψλνπκη (ξ.) = α) θνπξάδνκαη  π-
πεξβνιηθά, β) θαηαζηξέθνκαη.  (Α-
νξ) μηπαηψζθα, (Μηρ) μηπαηνπκέ-

λνπο  
μηπιαηζίδνπκη (ξ.) = θάλσ βαξηέο θαη 

ζθιεξέο εξγαζίεο, θνπξάδνκαη π-
πεξβνιηθά.  (Ανξ) μηπιαηζίζηθα ] 

μηπνπιλψ (ξ.) = βγάδσ απφ θάπνηνλ ηα 
παπνχηζηα ή ηηο θάιηζεο. (Π.Ανξ) 
μηπνπιχζθα . 

μηπξνπβνπδψ (ξ.) = απνραηξεηψ θά-
πνηνλ πνπ θεχγεη. 

μηξαγθηλφο (επηζ) = αδχλαηνο,  κειαρξη-
λφο. 

μηξάηζη θαη ηαμηξάηζη (ην) = πεπξσκέλν, 
γξαθηφ. 

μηξθφο (επηζ) = μεξηθφο, ν ρσξίο πφηη-
ζκα. 

μηξλψ (ξ.) = θάλσ εκεηφ. 

μηξνππάη (ην) = παγσληά κε μάζηεξν 
νπξαλφ. 

μηξνπηαληνχκη (ξ.) = ηεληψλνκαη, αλα-
θιαδίδνκαη. 

μηξραίλνπ (ξ.) = μαιαθξψλσ, ιέσ ηα 
παξάπνλά κνπ ή ην πξφβιεκά κνπ 
θαη εθηνλψλνκαη.  (Ανξ)  μηξίραλα.  
« είρα ραξαξέηζη,  η’ο  ηάπα  θη  μηξί-

ραλα »  =  είρα κεγάιε επηζπκία λα εθ-

δηθεζώ, (γηαπηό) ηεο ηα είπα θαη μαιά-

θξσζα, εθηνλώζμεθα. 

μηζγθαιλψ (ξ.) = μεζθαιίδσ, ςάρλσ θαη 
βξίζθσ θάηη θξπκκέλν. 

μηζέξλνπ (ξ.) = μεγιηζηξψ, ηξαβψ θάηη 
ζέξλνληάο ην . 

μηζκψ (ξ) = ράλσ ηε γεχζε, ηε κπξσδηά 
ή ηε δχλακε. 

μηζππξλψ (ξ.) = μεζππξίδσ, μεθνθθίδσ.    
« μηζππξλψ ηνπ θαιακπνχθη » 

μηζηαιηάδνπ (ξ.) = κέλσ θάπνπ γηα πνι-
ιή ψξα πεξηκέλνληαο ή παξαθν-
ινπζψληαο  « μηζηάιηαζηλ ζηνπ πα-

ξαζχξ λα ηζεξάεη πνηφο ζηβαίλη θη 

πνηφο βγαίλη » = ζπλέρεηα είλαη ζην 

παξάζπξν θαη παξαθνινπζεί πνηνο 

κπαίλεη θαη πνηνο βγαίλεη . 

μηζηξνπθηάδνπκη (ξ.) = θάζνκαη απξφ-
ζθιεηνο γηα θαγεηφ. 

μηζπιινπηάδνπκη (ξ.) = ελεξγψ αζπιιφ-
γηζηα, κε αθέιεηα. 

μηζπιιφηαζηνπο (επηζ) = αλέκεινο, α-
δηάθνξνο, άζθεθηνο. 

μηζπληξίδνπκη (ξ.) = α) παίξλσ ηα ιφγηα 
θάπνηνπ ζηα ζνβαξά, β) αληαγσλί-
δνκαη  θάπνηνλ.  « κε ηνπλ  μηζπλη-

ξίδηζη,  δελ  η' θνθηζη  ηζη  ιέεη »    =  

κε παίξλεηο ζηα ζνβαξά ηα ιόγηα ηνπ, 

δελ έρεη κπαιό, δελ ζθέπηεηαη ην ηη ιέεη. 

μηζθατδνπκη (ξ.) = μεζρίδνκαη, γίλνκαη 
θνξηηθφο, θάλσ ηα πάληα  γηα λα 
πεηχρσ θάηη. (Ανξ) μηζθατζηθα . 

μηηάδνπ (ξ.) = α) εμεηάδσ, β) είκαη πξν-
ιεπηηθφο, πξνζέρσ θαη εμεηάδσ 
κήπσο θάηη κνπ βγεη ζε θαθφ. 

μηηαθίδνπκη (ξ.) = ηξψγσ θαη πίλσ κέρξη 
θνξεζκνχ, μεπεξλψ ηα φξηα ζην 
θαγνπφηη. 

μηηξαρηιηψλνπ (ξ.) = μερεηιψλσ, θάλσ 
ραιαξφ θάηη. 

μηηξαρηιηψλνπκη (ξ.) = παίξλεη ην πξφ-
ζσπφ κνπ χθνο θιακέλν, δείρλσ 
φηη είκαη έηνηκνο λα θιάςσ. 

μηηξνπληάδνπ (ξ.) = ηξαληάδσ, θνπλψ 
δπλαηά. 

μηηζθαιηάδνπ (ξ.) = παίξλσ θαη ηξψσ 
θαγεηφ απφ ην ηζνπθάιη. 

μίηζηθνπο (επηζ) = (βι. μίθηθνπο ).  « δηαδη  

μίηζηθα »   = δπγίδεη ιεηςά , θιέβεη ζην 

δύγηζκα . 

μηηζιίγνπ (ξ.) = μεηπιίγσ. 

μηηζθήζκαηα (ηα) = παξαπαλίζηα, π-
πεξβνιηθά θαη εμεδεηεκέλα. 

μηπξλψ (ξ.) = ζπλέξρνκαη, δπλακψλσ 
κεηά απφ αξξψζηηα. 

μηθιλψ (ξ.) = μεθινπδίδσ, βγάδσ ηα 
θχιια.  « ζα  λάξο  λα  μηθιιχζνπκη  

ηνπ  θαιακπνχθη;  »   =  ζα έξζεηο γηα 

λα μεθπιιίζνπκε ην θαιακπόθη;  

μηθηζίδνπ (ξ.) = ραιψ ηελ άθξε πθά-
ζκαηνο, μευθαίλσ. 

μηθηζηιλψ (ξ.) = θαζαξίδσ ην θηηίιη ηνπ 
θαληειηνχ ή ηεο ιάκπαο. 

μηθπιιλψ (ξ.) (Κ.) = κηιψ, παξαθηλψ, 
πξνηξέπσ θάπνηνλ  λα θάλεη θάηη. 

μηρηιηάδνπ (ξ.) = κηιψ, ιέσ κπζηηθά, 
θνπηζνκπνιεχσ. 

μηρηκάδνπ (ξ.) = μερεηκσληάδσ. 

μηρψ (ξ) = δηαζθεδάδσ. 

μηιηάγθνπξνπ (επηζ) = ηειείσο άγνπξν, 
αλψξηκν. 

μηιέηλνπο (επηζ) =μχιηλνο. 

μηιέηλνπο (επηζ) = ακφξθσηνο, αθνηλψ-
λεηνο. « ήξζηλ  νπ  μιέηλνπο  λα  καο  

καζ’  ηζηξκπηέλ »    =  ήξζε ν ακόξ-

θσηνο  λα καο κάζεη (λα καο δηδάμεη) 

θαινύο ηξόπνπο. 

μηιηάιηηξνπ (ην) = μχιηλν αιέηξη πνπ ην 
ζέξλνπλ βφδηα. 

μηιφγαηα (ε) = πνληηθνπαγίδα. 

μηιφδνπλην (ην) (Κ.) = ην δηθέιη, γεσξγη-

θφ ζθαπηηθφ εξγαιείν.    

μηιφρηζηλνπ (ην) = α) εμάξηεκα ηνπ αξ-
γαιεηνχ. 
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μηιφρηζηλνπ (ην) = β) πνιχ ςειφο άλ-
ζξσπνο. 

μηιφρηζηλνπ (ην) (Κ.)  =  (βι. μηιφδνπ-
ληνπ ) 

μηιφςεηξα (ε) = ην έληνκν θνξηφο. 

μηλάδα (ε) = κηθξή πνζφηεηα γηανπξηηνχ 
ζαλ καγηά. 

μηλίδνπ (ξ.) = α) μηλίδσ, θάλσ θάηη μηλφ,  

μηλίδνπ (ξ.) = β) αιινηψλσ, ραιψ θάπνην 
θαγεηφ.  (Ανξ) μίληζα, (Π.Δλ.) μλί-

δνπκη, (Π.Ανξ) μλίζθα    « μίληζηλ  

ηνπ  θατ »    =  μίληζε (ράιαζε) ην θα-

γεηό.      « μίληζηλ ε διεηά »    =  ρά-

ιαζε  ε δνπιεηά. 

μηλίζξα (ε) = ρφξην κε ππφμηλε γεχζε.   

μηλφγαινπ (ην) = γηανχξηη . 

μηλφκινπ (ην) = μηλφκειν. 

μηλν-δκη (ην) = αιεπξηά μηληζκέλε κε μίδη. 

μηλνο (επηζ) = α) μηλφο. ( ε μλε, ηνπ μλν ). 

μηλνο (ν) (Κ.) =  ν γχθηνο, ν γχθηνο 
κνπζηθφο.    

μνπδηάδνπ (ξ.) = μνδεχσ, θάλσ έμνδα. 
(Ανξ) μφδηαζα & μφδηςα, (Π.Δλ.) 
μνπδηάδνπκη, (Π.Ανξ) μνπδηάζηθα . 

μνπξίδνπ (ξ.) = μπξίδσ. 

μνπθιλψ (ξ.) = εμνθιψ, πιεξψλσ ην 
ρξένο. 

μνς (επηξ) = μπζηά, μφπεηζα. « η’ απέηα-

μηλ  ηνπ  ηζηαθνχξ  θη  ηνπλ  πήξηλ  

μνς »  =  ηνπ πέηαμε ην ηζεθνύξη πνπ 

ηνλ πέξαζε μπζηά . 

μηπφιηηνπο (επηζ) = μππφιεηνο. ( ε μηπνι-

ηζη, ηνπ μηπφιηηνπ ). 

μηξα (επηξ) = μπζηά, παξά ηξίρα. 

μηξη (ην) = μπζηξί. 

μπινπθέξαηνπ (ην) = ραξνχπη, θαξπφο 
ραξνππηάο. 

μππνπιληνχκη (ξ.) = βγάδσ ηα παπνχ-
ηζηα ή ηηο θάιηζεο κνπ. 

μχζηξνπο (ν) = α) ζπάηνπια πνπ θαζα-
ξίδνπκε ην δπκάξη απφ ηε δπκψ-
ζηξα. 

μχζηξνπο (ν) = β) κεγάιε θαηαζηξνθή. 
«ηάθακηλ μχζηξνπλ»    = ηα πήξε ό-

ια,ηα θαηάζηξεςε όια. 

μηθψλνπ (ξ.) (Κ.) = ηξψγσ. ηξψγσ πνιχ 
θαη ιαίκαξγα.« μίθνπζη » =  θάε θαη 

ζθάζε . (ιέγεηαη γηα αλεπηζχκεην 
άηνκν). 

μσ (ξ.) = μχλσ. (Δ. Παξαη) μνχζα, 
(Δ.Ανξ) έμα, ( Π.Δλ.) μπνχκη,  
(Π.Παξαη) μπνχκαλ,  ( Π.Ανξ ) μχ-

ζηθα. «μσ  θηιηεο θη θθηάλνπ θαλάξη-

α» = μύλσ θνηιηέο θαη θάλσ θαλάξηα 

(θξάζε πνπ ιέγεηαη θνξντδεπηηθά 
γηα εθείλν ην άηνκν πνπ δελ έρεη 
θακηά ζνβαξή θαη ζηαζεξή εξγαζί-
α). 

--= Ο =-- 
φτ = πξνζθψλεζε ζε αξζεληθφ.  

νηθνπκέλη  (ε) = ε Γε, ε πθήιηνο 

φθαρηνπο (επηζ) = φκνηνο, παλνκνηφηπ-
πνο.  « θη ηνπ  πηδί η’ο φθαρηνπο νπ 

πάππνπο η’ »  = θαη ην παηδί ηεο είλαη 

ίδηνο ν παππνύο ηνπ. 

φθλα (ε) = πνξηνχια ηνπ βαξειηνχ,  ζε 
ζρήκα εκηθπθιηθφ, ζην επάλσ κέ-
ξνο, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ. 

φθλνπ (επηζ) = ηεκπέια. 

φιλνπο (επηζ) = φινπο.  

φληαο (ζπλδ) = φηαλ, θάζε θνξά, ζε 
φπνην κέξνο.  « φληαο  ζη   γιέπνπ,  

ηιψ »   = θάζε θνξά πνπ ζε βιέπσ, 

γειώ  

νμηά (ε) (Κ.) = ην λεξφ. 

φμνπ (επηξ) = έμσ. « απέηαμέ ηνπλ φμνπ » 

=  πέηαμέ ηνλ  έμσ . 

νπ (επηξ) = φπνπ, ζε φπνην κέξνο. 

φπιαηα (ε) = ην θνκκάηη  πθάζκαηνο 
πνπ βάδνπκε  φηαλ κπαιψλνπκε 
έλα ξνχρν. 

φπνπηζη (ζπλδ) = φπνηα θνξά, θάζε 
θνξά.  « φπνπηζη  ζειηο έια »   =  

όπνηα θνξά,  όπνηε ζέιεηο έια. 

φξθνπο (ν) = α) ν φξθνο. 

φξθνπο (επηξ) = β) ράιηα, θαθή θαηά-
ζηαζε. «ίγθηλ  φξθνπο»   =  έγηλε ρά-

ιηα, ιεξώζεθε πνιύ . 

φξκαηα (επηξ.) (Κ.) = θαιά.  

φξκαηνπο (επηζ) (Κ.) = θαιφο,  σξαίνο, 
φκνξθνο.  

φξκαηζη (επηζ) (Κ.) = σξαία,  πνιχ σ-
ξαία γπλαίθα,  πξνθιεηηθή. « ε 

κνπρνχζα θζάεη φξκαηα ζηηξλάξηα 

» = ε  θπξά έρεη σξαία ζηήζε.  

φξληνπ (ην) = αξπαθηηθφ πνπιί. 

φξζη (επηθ) = λα, νξίζηε. 

νζη,  φζηο,  φζα (αλησλ) = φζνη, φζεο, 
φζα. 

φζηλνπο,  φζηληο,  φζα (αλησλ) = φζνπο, 
φζεο, φζα. 

φ,ηζη (αλησλ) = φ,ηη.   « φ,ηζη  λα’λη »   =  

φ,ηη  θαη  λα είλαη  . 

νχδη θαη νχηζη (ζπλδ.) = νχηε.  

νχδη έηζη θαη νχηζη  εηζη  (ζπλδ.+επηξ.) 
= έηζη  φπσο  είλαη, κε ην  αιιά-
δεηο. 

νπδ’  ηθεί  θαη νχηζη  ηθεί  (ζπλδ.+επηξ.) 
= εθεί, ζην ίδην κέξνο. « άθθέηνπ 

νπδ’ ηθεί » =άθηζέ ην εθεί ζην ίδην κέ-

ξνο.  

νπθά (ε) = νθά. παιηφ κέηξν βάξνπο. 

νπθάξθνπο (επηζ) = ην βάξνο ηεο κηαο 
νθάο. 
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νπθλεχνπ (ξ.) = ηεκπειηάδσ, δελ κπνξψ 
ιφγσ γεξαηηψλ.  

νπινχθη (ην) = πδξνξξνή, ινχθη. 

νπιφπξα (επηζ) = ( βι.. ιφπξα ). 

νπληίδνπ (ξ.) = ηαηξηάδσ, κνηάδσ, έρσ 
ηηο ίδηεο ζπλήζεηεο ή ηδέεο, ζπκθσ-
λψ.     « νχηζαλ θη ζπκπηζέξηαζαλ »  

= ηαίξηαδαλ κεηαμύ ηνπο θαη γηαπηό ζπ-

κπεζέξηαζαλ. 

νχηζη  ηδψηα  =  λα εδψ θνληά ζην ίδην 
κέξνο πνπ είκαζηε. 

νπμηφη’ο (ν) (Κ.) = ην λεξφ.  « ξάμη ηνπλ 

νπμηφη’ » = θέξε ην λεξό. 

νππάλ (επηξ) = επάλσ. 

νππαλνπζηψ κ’ (επηξ) = επάλσ κνπ ( 

νππαλνπζηψ η’ο = επάλσ ηεο,  νππα-

λνπζηψ η’ = επάλσ ηνπ ). 

νππαληά (επηξ) = επαλσηά. ην έλα πά-
λσ ζην άιιν, ζηξηκσγκέλα. 

νππίζ’ (επηξ) = πίζσ.  

νππζηζηά (ε) = ην ινπξί απφ ην κέξνο 
ηεο νπξάο πνπ θξαηά ην ζακάξη. 

νχξδα (ε) = κπδήζξα. 

νπξδηληάδνπ (ξ.) = ηαθηνπνηψ, δηπιψλσ 
κε πξνζνρή. 

νπξζφο (επηζ) = φξζηνο. 

νπξζψλνπ (ξ.) = α) βάδσ θάηη λα ζηαζεί 
φξζην. 

νπξζψλνπ (ξ.) = β) δηνξζψλσ, ηαθην-
πνηψ. 

νπξηάδνπ (ξ.) = θιαίσ κε δπλαηή θσλή, 
σξχνκαη. 

νπξίδνπ (ξ.) = α) νξίδσ, βάδσ φξηα, α-
πνθηψ θπξηφηεηα. 

νπξίδνπ (ξ.) = β) ληψζσ, αηζζάλνκαη.         
« απφζηαζα,  δελ νπξίδνπ ηνπ 

θνπξκί κ »   = θνπξάζηεθα, θη από ηελ 

θνύξαζε δελ αηζζάλνκαη ην ζώκα κνπ. 

νπξιηνχκη (ξ.) = θσλάδσ δπλαηά, νπξ-
ιηάδσ. 

νπξκήληα (ε) = ζπκβνπιή. 

νπξκλεχνπ (ξ.)=ζπκβνπιεχσ, νξκε-
λεχσ. 

νπξζνπδιακάο (ν) = ηδηφηξνπνο, γξνπ-
ζνχδεο. 

νπξζνπδινχθη (ην) = ηδηνηξνπία. ( ηα 

νπξζνπδινχθηα ). 

νπξζνπδινχθηα (ηα) = άπξεπα θαη αλή-
ζηθα ιφγηα. 

νπξζνχεδ (επηζ) = ηδηφηξνπνο, γξνπ-
ζνχδεο.( ε νπξζνχδα, ην  νπξζνχ-

ζηθνπ ). 

νπξζνχζηθνπο (επηζ) = (βι. ι. νπξζνχ-
εδ). 

νπξηαιίθη  (ην) = γχξσ-γχξσ, φιν ην 
κέξνο, θάζε γσληά. (ηα νπξηαιίθηα).       
« έθαγα ηα νπξηαιίθηα  θη δελ ηνπλ  

βξήθα  πνπζηλά » = έςαμα όιν ην κέ-

ξνο γύξσ-γύξσ θαη δελ ηνλ βξήθα 

πνπζελά. 

νπζνχιηα (ηα) = ιφγηα ηνπ αέξα, ςεχηη-
θεο ππνζρέζεηο. 

νπζηζέξλα (ε) = ζηέξλα, δεμακελή λε-
ξνχ. 

νπηδίδνπ (ξ.) = ηαηξηάδσ, νκνηάδσ, ζπκ-
θσλψ. 

νχηζη  έηζη = ( βι.. νχδηέηζη.) 

νχηζη  ηδψηα =  εδψ θνληά. 

νπρηξεχνπκη (ξ.) = κηζψ, ερζξεχνκαη. 

νπρηξφο (ν) = ερζξφο. 

νπρηζίθαο (ν) = θπκαηηθφο. ( ε νπρηζί-

θνπ) 

φθηνπο (ν) = θίδη. 

φρηζηθαο (ν) =θπκαηίσζε. 

* * * 
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--= Π =-- 
Πααίλνπ (ξ.) = πεγαίλσ.  (Παξαη) πάηλα, 

(Ανξ) πήγα, (Μηρ) πααίλνπληαο . 

παγαδψλνπ (ξ.) = θαηαπξαυλσ,  ιηγν-
ζηεχσ ηνλ πφλν ή ηελ έληαζε.            
« ξνχθμα  ςηα  ξαθή  θη παγάδνπζηλ  

νπ  πφλνπο»  = ξνύθεμα ιίγε ξαθή 

θαη ιηγόζηεςε ν πόλνο . 

παγνπηζή (ε) = παγσληά. 

παδβάληο (ν) = λπρηνθχιαθαο. 

παδηά (ηα) = θνθθηλνγνχιηα, παληδάξηα. 

παζαίλνπ (ξ.) = παζαίλσ, ππνθέξσ. 
(Παξαη) πάζηλα & πάζληζθα, (Τ-
πεξζ) είρα παζ . 

παζήη’ο (επηζ) = εθείλνο πνπ έρεη θά-
πνηα πάζεζε.( ε παζήηζα). 

πατβάληα (ην) = εηδηθέο θιεηδαξηέο κε ηηο 
νπνίεο δέλνπκε ηα κπξνζηηλά πφ-
δηα ηνπ αιφγνπ γηα λα κε θεχγεη. 

πατδα (ε) = παγίδα, δφθαλν. 

πατδηα (ηα)  =  νη πιεπξέο ηνπ ζψκαηνο 

πατδηο  (νη) = ηα πιαηλά μχιηλα κέξε ηνπ 
ζακαξηνχ. 

παίληα (ε) = ν έπαηλνο, ην παίλεκα. (νη 

παίληο). 

πατηφλη (ην) = ειαθξά άκαμα πνπ ηε 
ζέξλεη έλα άινγν. 

παιαέλη’ο (ν) (Κ.) = ην  γατδνχξη.  

παιακαξά (ε) = μχιηλν εξγαιείν πνπ 
κπαίλεη ζηελ παιάκε θαηά ην ζεξη-
ζκφ θαη κεγαιψλεη ηε ρεξηά. 

παιακνπδέξλνπ (ξ.) = κε πνλνχλ  ηα 
πέικαηα  ησλ πνδηψλ απφ ην πεξ-
πάηεκα.  (Ανξ) παιακφδεηξα. 

παιάληδα (ε) = α) είδνο δπγαξηάο. 

παιάληδα (ε) = β) άηνκν πνπ δελ  είλαη 
ζηαζεξφ  ζηα ιφγηα ή ζηηο  απνθά-
ζεηο ηνπ. 

παιηαξνπθφπνπο (ν) = εηδηθφ ηζεθνχξη 
γηα αγθαζσηνχο ζάκλνπο. 

παιηφηζηξνπο (επηζ) = α) κεγαιχηεξνο 
ζηελ ειηθία,  

παιηφηζηξνπο (επηζ) = β) πεξηζζφηεξν 
κεηαρεηξηζκέλνο. 

παιηνπδαγξί (ην) = παιηφγξηα. 

παιηνπληάκ (ην) = παιηφ, εξεηπσκέλν 
ζπίηη. 

παιηνχξ (ην) = είδνο αγθαζσηνχ ζά-
κλνπ. 

παιηνπξνχηζη  θαη  παιηνχξ  (ην) = 
παιηφξνπρν, παιηφ θαη θζαξκέλν 
πξάγκα. 

παινπγφδνπο  (ν) = εηδηθφ καμηιαξάθη 
γηα ην θεθάιη φηαλ κεηαθέξνπκε 
πάλσ ζ' απηφ θάπνην βάξνο. 

πάιηζα (ε)= α) πνζφηεηα επεμεξγαζκέ-
λνπ καιιηνχ  πνπ  είλαη  έηνηκν λα 
γίλεη θισζηή. 

πάιηζα (ε)=  β) ηα νιφαζπξα καιιηά 
ηεο θεθαιήο. 

πακπφξ (ην) = ραξηαεηφο.  « απέηαμάκη  

ηα  πακπφξηα » = πεηάμακε ηνπο ραξ-

ηαεηνύο. 

παλ-θαη = « ξίζθηλ απνχ παλ-θαη »= πή-

δεμε  από πάλσ θάησ. 

πάλα (ε) = βξεγκέλν  θνπξέιη  ζε καθξχ 
μχιν κε ην νπνίν θαζαξίδνπκε ηνλ 
θακέλν θνχξλν. 

παλαιαθξίηζηθνπ  (ην) =  ειαθξφηεηα, 
επηπνιαηφηεηα .   « ξίμηνπ  ζηνπ  

παλαιαθξίηζηθνπ » = κε ην βαζαλί-

δεηο ην πξόβιεκά ζνπ αιιά αληηκεηώ-

πεζέ ην κε θάπνηα ειαθξόηεηα. 

παλαυξ (ην) = παλεγχξη. ( ηα παλαυξηα ). 

παλαυξηψη’ο (ν) = απηφο πνπ πεγαίλεη 
ζην παλεγχξη. 

παλαυξηψηζηθνπο  (επηζ) = ηνπ παλε-
γπξηνχ, απφ ην παλεγχξη. 

παληάδνπ (ξ.) = α) θαζαξίδσ ην θνχξλν 
κε ηελ πάλα. 

παληάδνπ (ξ.) = β) ζακπψλσ, ηπθιψλσ 
κε δπλαηφ θσο. 

παληάδνπ (ξ.) = γ) ρινκηάδσ, γίλνκαη 
ζαλ ην άζπξν παλί. 

παλίζηνπο θαη παλίηζηθνπο (επηζ) = 
απφ παλί, πάληλνο. 

παλνχθια (ε) = α) ε αξξψζηηα παλψιε. 

παλνχθια (ε) = β) θαθή γπλαίθα   « απ' 

φμνπ  θνχθια  θη  κέζα  παλνχθια ». 

παληξά (ε) = παληξεηά, γάκνο. 

παπάξα (ε) = ηξηκκέλν ςσκί ζε ζνχπα, 
γάια, ηζάη θ.ι.π. 

παπαξδέιαο (ν) = πνιπινγάο, ςεπην-
παιηθαξάο. 

παπαξδέιηο (νη) = πεξηαπηνινγίεο, απ-
ηνπαηλέκαηα. 

παπίια (ε) = πάζεζε ηνπ ζηφκαηνο. 

παπνχο (ν) (Κ.) = ην εθαηνζηάξηθν, ην 
ραξηνλφκηζκα ησλ εθαηφ δξαρκψλ. 

παπνχζηθα (ε) = θαιακπφθη ςεκέλν, 
παπαδνχια. 

πάππνπο (ν) = ε θσηνγξαθία ( ιέγεηαη 
ζε κηθξά παηδηά) 

παπηζήο (ν) = ππνδεκαηνπνηφο. 

παπηζίζθνπ (ην) = ην ππνδεκαηνπνηείν. 

παξαγγηιηά (ε) = παξαγγειηά, εληνιή. 

παξατνπκζηφο (επηζ) = γεκηζηφο, πα-
ξαγεκηζηφο.« παξατνπκζηζέο πηπη-

ξηέο »  =  ην θαγεηό  γεκηζηά. 

παξατνπκψδνπ (ξ.) = παξαγεκίδσ. 

παξαιαιψ (ξ.) = κηιψ κε ιφγηα αζπ-
λάξηεηα, παξακηιψ ζηνλ χπλν κνπ 
ή ζε πςειφ ππξεηφ. 
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παξαιέθαηνπο(επηζ)=παξακνξθσκέλν 
άηνκν, άηνκν κε πνιιά ζσκαηηθά 
ειαηηψκαηα. 

παξακάδνπκα (ην) = νξκή, θφξα γηα 
άικα.  « πήξα  παξακάδνπκα θη  

ξίζθα »  = πήξα θόξα θαη πήδεζα. 

παξακαδψλνπ (ξ.) = ζηξηκψρλσ θά-
πνηνλ, θπλεγψ.  

παξακηξλψ (ξ.) = παξακεξίδσ, πεγαί-
λσ ζηελ άθξε, βάδσ θάηη παξάκε-
ξα.       « είδηλ νπ κνπξφο  ηνπλ κη-

ηδκέλνπ θη παξακέξζηλ »  =  είδε ν 

ηξειόο ηνλ κεζπζκέλν  θαη πήγε ζηελ  

άθξε, παξακέξηζε (επεηδή ηνλ θνβή-

ζεθε)  

παξαλφκ (ην) = παξαηζνχθιη. 

παξαπαίδ (ην) = ζεηφ, πηνζεηεκέλν παη-
δί. 

παξαπαίξλνπκη (ξ.) = παξαθέξνκαη, 
ράλσ ηελ ςπρξαηκία κνπ, θάλσ 
παξαηήξεζε θσλάδνληαο. 

παξάο (ν) = ην ρξήκα. (ηνχξθηθν λφκη-
ζκα ) ( νη παξάδηο ).  

παξαζθαιλψ (ξ.) = μεθεχγσ  απφ  ηε  
γξακκή  ή ηε ραξαγκέλε πνξεία. 

παξαζφιη (ην) =  ε  νκβξέια. 

παξαηνπξίδνπ (ξ.) = ηξνκάδσ θαη ηξέ-
ρσ λα θχγσ, αιαθηάδνκαη. 

παξαηνπξλψ (ξ.) = (βι.ι. παξαηνπξί-
δνπ). 

παξαθνπξηάδνπκη (ξ.) = θάλσ θάηη βηα-
ζηηθά, παίξλσ  βηαζηηθέο  απνθά-
ζεηο. 

παξαρψλνπ (ξ.) = ζάβσ θάηη ζην ρψκα 
ή αιινχ.  

παξαρψλνπ (ξ.) (Κ.) = θεχγσ, αιιάδσ 
ηφπν.  « άζηη  λα  λ  παξαρψζνπκη » 

= ειάηε λα θύγνπκε.  

παξαςίρα (επηξ) = παξά ιίγν, παξά 
ηξίρα. 

παξδάγγαινπ (ην) = εξεζηζκέλν γάγ-
γιην, εμφγθσκα θάησ απφ ην δέξ-
κα, ιίπσκα. 

παξδαιίδνπ (ξ.) = γίλνκαη παξδαιφο, 
πνιχρξσκνο 

παξδαιλψ (ξ.) = ( βι. παξδαιίδνπ ).         
« παξδάιηζαλ ηα ζηαθχιηα ». 

παξδαιφο (επηζ) = α) πνιχρξσκνο,  

παξδαιφο (επηζ) = β) απνηπρεκέλνο  
ζην  βάςηκν.  « ηνπλ ραίξηηζη ζαλ 

παξδαιφ θηαβ »   =  ηνλ  ραίξεηαη, 

ζαλ λα ήηαλ πνιύρξσκν ζθπιάθη. 

παξδαιφο (επηζ) = γ) αλήζηθφο. ( ε 

παξδαιή ). 

παξιαληδίδνπ (ξ) = ιάκπσ, γπαιίδσ, 
αζηξάθησ ζαλ πέξια. 

παξέθη (επηξ) = παξαπέξα. «σο ηδψ θη 

κε παξέθη » = κέρξη εδώ θαη όρη πα-

ξαπέξα, θηάλεη πηα. 

παξκάθηα (ηα) = θάγθεια. 

παξζηζηά (ε) = ην κέξνο ηνπ ηδαθηνχ 
πνπ θαίεη ε θσηηά. 

παξηάιη (ην) = ην θνπξέιη. 

παξηάιαο (επηζ) = ν θνπξειήο. ( ε παξ-

ηάινπ ). 

παξηζαθιφο (επηζ) = απηφο πνπ παξα-
θέξεηαη, πνπ θάλεη βηαζηηθέο θαη 
αλφεηεο πξάμεηο, ν ζσκαηηθά πα-
ξακνξθσκέλνο. 

παξηζαθιψλνπκη (ξ.) = γίλνκαη παξ-
ηζαθιφο. 

παζαιείβνπ(ξ.) = αιείθσ παληνχ κε 
θάπνηα πγξή νπζία, βάθσ άζρεκα 
θάπνηα επηθάλεηα πξφρεηξα θαη 
βηαζηηθά . 

παζθαιίηζα (ε) = θφθθηλν κηθξφ ζθα-
ζάξη κε βνχιεο καχξεο. 

παζθαινχδα (ε) = ην ρακνκήιη. 

παζθίδνπ (ξ.) =πξνζπαζψ, αγσλίδνκαη. 

παζπάιη (ην) (Κ.) = κηθξή πνζφηεηα 
απφ αιεχξη. « δε θζσ βαξφ πα-

ζπάιη » = δελ έρσ νύηε ειάρηζηε πν-

ζόηεηα από αιεύξη. 

παζπαιλψ (ξ.) = α) ξαληίδσ κε ζθφλε, 
δάραξε ή θαλέια.  

παζπαιλψ (ξ.) =  β) θάλσ κηα δνπιεηά  
επηπφιαηα θαη  επηθαλεηαθά. 

παζπαηζεχνπ (ξ.) = α) ςάρλσ κε ηα 
ρέξηα ζηα ζθνηεηλά,  

παζπαηζεχνπ (ξ.) = β) ρατδεχσ, ςα-
ρνπιεχσ. 

παζηάιη (ην) = κηα θάζε επεμεξγαζίαο 
ηνπ θαπλνχ. 

παζηαιηάδνπ (ξ.) = θάλσ παζηάιη. 

παζηφο (ν) = ην ζηξψκα ιίπνπο ηνπ 
γνπξνπληνχ  απφ ην νπνίν παίξ-
λνπκε ηε ιίγδα. 

παζηξεχνπ (ξ.) = θαζαξίδσ, ηαθηνπνηψ. 

πάηαγνπο (ν) = δπλαηφο θξφηνο, δπλα-
ηφο ζφξπβνο απφ ζπαζκέλα αληη-
θείκελα. 

παηαγψλνπ (ξ.) = ηξνκάδσ θά-
πνηνλ.(Π.Ανξ) παηαγψζθα  

παηαθψλνπ (ξ.) = παηηθψλσ, ζηξψλσ 
θάηη θάησ, πεηψ θάηη θάησ. 

παηαξά (ε) = ραζηνχθη. 

πάηθα ή  κπίκπα (ε) = ην πνπιί πάπηα. 

πάηθηο (νη) (Κ.) = ηα θνχηζνπξα ηνπ α-
κπειηνχ πνπ είλαη γηα θάςηκν ( βι. 
αγξφπαηθνπ)  

παηιηά (ε) = α) ζπζηάδα ζάκλσλ ή κη-
θξψλ θπηψλ.  

παηιηά (ε) = β) παηεκαζηά. 

παηιηηδηάλη (ην) = ε κειηηδάλα. 

παηιηηδηαλήο (επηζ) = έρεη ρξψκα κειη-
ηδάλαο. 
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παηφθνπξθα (επηξ) = απφ πάλσ σο 
θάησ. 

παηνχλα (ε) = ην πέικα ηνπ πνδηνχ ή 
ηεο θάιηζαο. 

πάηνπο (ν) = ην θάησ κέξνο δνρείνπ, 
ηειεπηαίνο, ηέινο. 

παηνπζηά (ε) = ην ρακειφηεξν κέξνο 
κηαο έθηαζεο. 

παηζήηξα (ε) = εμάξηεκα ηνπ αξγαιεη-
νχ. 

παηζηά (ε) = πάηεκα, παηεκαζηά. 

παηζηάδηα (ηα) = πιηθά πνπ γίλεηαη ν 
παηζάο. 

παηζηάο (ν) = ν παηζάο. 

παηζηαλίζξα (ε) =  (βι. θαηζηαλίζξηο ), 

παηζηφ (ν) = ην αηδνίν. 

παηζηκέλνπο (επηζ) = α) παηεκέλνο,  

παηζηκέλνπο (επηζ) = β) έκπεηξνο  ζηηο 
απάηεο.  « δελ κπνπξνχλ λα ηνπλ 

ηζαθψζ’λ,  είλη  παηζηκέλνπο » =  δελ 

κπνξνύλ λα ηνλ πηάζνπλ (λα ηνλ ζπι-

ιάβνπλ), είλαη πνιύ  έκπεηξνο. 

παηψ (ξ.) =  α) παηψ, ζηεξίδσ ην πφδη 
θάησ. 

παηψ (ξ.) =   β) ιεζηεχσ. (Ανξ) πάηζα.  

παηψ (ξ.) (Κ.) =  γεκίδσ. « ηνπ ληξαλνπ-

βίηζη  ηνπλ  πάηζηλ αξβαλίηηο » = ηνλ 

ηξνπβά ηνλ γέκηζε κε θαξύδηα.  

παηψλσ (ξ) (Κ.) = ηξψσ αξθεηά, γεκίδσ 
ηελ θνηιηά κνπ. 
« λη  πάηνπζα » = έθαγα θαιά, ηελ γέ-

κηζα ηελ θνηιηά κνπ. 

πάθιαο (ν) = ηελεθέο. ( νη παθιάδηο & ηα 

παθιάδηα ). 

παθιίδνπ (ξ.) = ληχλσ θάηη κε ηελεθέ. 

παρλη (ε) = πάρλε. 

παρλί (ην) = θάηλε. 

παρλίδνπκη (ξ.) = ρινκηάδσ.(Ανξ) πα-

ρλίζηθα. 
πεδνχξα (ε) = νκάδα πεδψλ, πεδηθφ. 

πέια (ε) = ιεπηφ ζαλίδη. 

πέξπηξα (ηα) = πνχπνπια.  « λ’  ερη   ζηα   

πέξπηξα » = ηελ έρεη ζηα πνύπνπια. 

πέξπηξαο (ν) = πεηαινχδα πνπ πεηά ηε 
λχρηα θνληά ζην θσο. 

πέηνπξα (ηα) = α) ρπινπίηεο,  

πέηνπξα (ηα) = β) ηα θχιια ηεο πίηαο ή 
ηνπ κπαθιαβά. 

πέηζα (ε) = δέξκα ιεπηφ, επηδεξκίδα, 
θξνχζηα, θφξα, θινχδα. 

πέηζηλνπο (ν) = α) πεηεηλφο, θφθνξαο. 

πέηζηλνπο (ν) = β) ςπρηθφ ζζέλνο, ηφι-
κε, ζάξξνο.  « άκα   δελ  ερ’ο  πέ-

ηζηλνπλ,  λα  θάζηζη  ζη' αβγά  ζ’ » = 

εάλ δελ έρεηο ηελ ηόικε θαη ην ζάξξνο, 

λα κέλεηο ζηελ άθξε νπδέηεξνο. 

πέηζηλνπο (επηζ) =  πέηζηλνο, δεξκάηη-
λνο. ( ε πεηζηλη, ηνπ πέηζηλνπ ). 

Πεθηζη (ε) = Πέκπηε. (εκέξα εβδνκ.). 

πεγάδ (ην) = πεγάδη, αξηεζηαλφ. 

πεγαδάο (ν) =   α) απηφο πνπ ζθάβεη θαη 
αλνίγεη πεγάδηα,  

πεγαδάο (ν) =   β) ην θαιφ ή ην θαθφ 
πλεχκα ηνπ πεγαδηνχ. 

πηαιηφο (ν) =  α) ην ηξέμηκν. 

πηαιηφο (επηζ) = β) λεξνπιφο.  ( ε πηαι-

ηζή, ηνπ πηαιηφ ).   « πηαιηφο ηξαρα-

λάο » = λεξνπιόο  (όρη ρπισκέλνο)  

ηξαραλάο.    « πηαιηά θαζνχιηα » = 

θαζόιηα ζνύπα, όρη θνύξλνπ.  

πηαιηφο (επηζ) = γ) ηξέρνληαο, απηφο 
πνπ ηξέρεη. « πηαιηφο λα παο »  =  

λα παο ηξέρνληαο (γξήγνξα) « άκα λη 

θψλαμα, ήξζηλ πηαιηζή » = κόιηο ηελ 

θάιεζα, ήξζε ηξέρνληαο. 

πηαιψ (ξ.) = ηξέρσ.  (Ανξ) πηάιηζα  

πηαηάληζα (ε) = πηαηέια. 

πηδί (ην) = α) παηδί,  

πηδί (ην) = β) αγφξη. « έρνπ δπν πηδηά θη 

έλα θνπξίηζη ». 

πηδηαθίζηνπο (επηζ.) = παηδηάζηηθνο, 
παηδηθφο. 

πηδφο (επηζ) = α) πεδφο. απηφο πνπ πε-
γαίλεη κε ηα πφδηα. 

πηδφο (επηζ) = β) απηφο  πνπ δελ είλαη 
θαιφο  ζ' απηφ πνπ θάλεη 

πηδνχιη (ην) = α) πέηξηλν θάζηζκα,  

πηδνχιη (ην) = β) παξηέξη θήπνπ. 

πηζλίζθνπ (ξ.) = πεζαίλσ. 

πίθα (ε) = πείζκα, ζπκφο. 

πηιαηζεχνπ (ξ.) = βαζαλίδσ, ηπξαλλψ. 

πηιηθνχδα (ε) (Κ.) = ην θνξίηζη. ( βι. 
αγθίδα ) 

πηιηθνχδηα (ηα) = ξνθαλίδηα, απηά πνπ 
βγαίλνπλ απφ ην πειέθεκα ηνπ μχ-
ινπ. 

πηιηζέο (ν) = πειηέο, θπδσλφπαζην. 

πηκπίινπκα (ην) = είδνο ξαθήο. 

πηκπηιψλνπ (ξ.) = θάλσ εηδηθή ξαθή κε 
ην βειφλη. 

πηλαθίδηα (ηα) = ηα εμψθπιια ηνπ βηβιί-
νπ. 

πηλέηαο (επηζ) = θαπρεζηάξεο.( ε πηλέ-

ηνπ ). 

πηλεχνπ (ξ.) = επαηλψ.  

πημνπράξηζηα (ηα) = ε ηξάπνπια. 

πηπηξνπθνχηζη (ην) = θνπηί γηα πηπέξη. 

πίπθα (επηξ) = κπξνχκπηα.  « θνηκάηζη 

ηα πίπθα » = θνηκάηαη  κπξνύκπηα. 

πηπθψλνπ (ξ.) = α) αλαπνδνγπξίδσ, 
ρχλσ, « ζθφληαςηλ θη πίπθνπζηλ  

ηνπ  γθηβέηζη   θαηαήο » =  ζθόληαςε 

θαη αλαπνδνγύξηζε ην ηαςί  κε ην θα-

γεηό θάησ . 

πηπθψλνπ (ξ.) = β) ζθεπάδσ θάηη πξφ-
ρεηξα.   

πηξβάδη (ην) = πεξβάδη, πιαίζην. 
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πηξδίθα (ε) = α) ην πνπιί πέξδηθα. 

πηξδίθα (ε) = β) δσγξαθηζκέλν κε θεξί ή 
ηζηγθφζπηξην,  θφθθηλν παζραιηλφ 
αβγφ. ( νη πηξδίθηο ). 

πηξδίθινπκα (ην) = κπέξδεκα, ηξηθιν-
πνδηά. 

πηξδηθιψλνπκη (ξ.) = κπεξδεχσ ηα πφ-
δηα κνπ, παξαπαηψ.  « παξαθνπ-

ξηάζθηλ  ζηνπ  ρνπξφ, πηξδηθιψζθηλ,  

έπηζηλ  θη  κνπξζηψζθηλ »  =  έθαλε  

βηαζηηθά  βήκαηα  ζην ρνξό, παξαπά-

ηεζε,  έπεζε  θαη κάησζε ζην πξόζσ-

πό ηνπ.   

πηξδίθ’ο (Κ.) =  ν θψινο. 

πηξηαιψ (ξ.) = πεξηγειψ θάπνηνλ, θνξν-
τδεχσ. 

πηξηέιηνπ (ην) = πεξίγειν. 

πηξιηληίδνπκη (ξ) =  δαιίδνκαη. 

πηξνπγιηά (ε) = θιεκαηαξηά. 

πηξπαηαξά (ε) = μχιηλν ηεηξάγσλν θα-
ξφηζη πνπ θξαηά ην παηδί φξζην θαη 
ην καζαίλεη λα πεξπαηά. 

πηξπαηζηά (ε) πεξπαηεζηά, βάδηζκα. 

πηξπαηψ (ξ.) = βαδίδσ. 

πηξπηξνχλα (ε) = παηδηθή εθδήισζε ζε 
πεξίνδν αλνκβξίαο γηα λα βξέμεη. 
Σξαγνπδηέηαη ην ηξαγνχδη: « Πηξπη-

ξνχλα  πηξπαηζεί θη  ηνπλ  Θν πα-

ξαθαιεί.  Θε κνπ βξέμεη κηα βξνπρή,  

κηα βξνπρή βαζηιηθή. Όζα ζηάρπα   

ζηα ρνπξάθηα ηφζα θνχηζνπξα ζη' 

ακπέιηα.  Κπξ- ειέεζνλ » 

πηξζηλφο (επηζ) = πεξζηλφο. 

πηξζηζέξ (ην) = πεξηζηέξη. 

πηξηζέο (ν) = ε θξάληδα ζην ρηέληζκα. 

πηζηθέζη  (ην) = δψξν. 

πηζηθηνπξλψ (ξ.) = ξαληίδσ, θαηαβξέρσ. 

πηζηθίξ (ην) = πεηζέηα, πξνζφςη. 

πηζιί (ην) = είδνο θεληεηνχ αλδξηθνχ 
γηιέθνπ κε ςεχηηθα καλίθηα. (ηα  

πηζιηά) 

πηζηκφεκηξνπ (ην) = εκέξα κεγάιεο 
γηνξηήο. 

πηζηλίθη (ην) = ζηξνγγπιφ ςσκί, θαξβέιη. 

πηζηζηκάιη (ην) = κεγάιν νξζνγψλην 
πθαληφ, ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ηξα-
πεδνκάληηιν ή γηα λα ηπιίγνπκε θαη 
λα θάλνπκε κπφγν  δηάθνξα 
πξάγκαηα.  

πηηαξίδνπκη (ξ.) = ηηλάδνκαη, ηξεκνπιηά-
δσ. 

πηηάρλνπ (ξ.) = ( βι. απηηάρλνπ ). 

πηηζί (ην) = δέξκα επεμεξγαζκέλν. πε-
ηζί. 

πίηζηξα (ηα) = πίηνπξα. 

πηηζηκέδη (ην) = "δεκέλνο" κνχζηνο ζηα-
θπιηνχ, πεηηκέδη. 

πηηζηκηδφηαβνπο (ν) = κεγάινο ηαβάο 
πνπ βξάδνπκε ην πεηηκέδη.  

πηηζηλάξ (ην) = πεηεηλαξάθη. 

πηριέο (ν) = παρχ θαη αθξάην ζψκα. 

πθαιη (ην) = γπάιηλε θαλάηα. 

πθλε (ε) = ππθλή ζήηα γηα αιεχξη πνιχ 
ςηιφ. 

πθλνο (επηζ) = ππθλφο. ( ε πθλε, ην 

πθλν ). 

πθξίδνπ (ξ.) = πηθξίδσ. 

πθξνβ (ην) = βειέληδα απφ γηδίζην και-
ιί. 

πθξνο (επηζ) = πηθξφο. 

πιαβνπβφηαλνπ (ην) = αξσκαηηθφ θπηφ 
ηνπ βνπλνχ. 

πιατάδνπ (ξ.) = γέξλσ, μαπιψλσ γηα λα 
θνηκεζψ. 

πιαληάδνπ (ξ.) = αλαζηαηψλνκαη, έρσ 
κεγάιε αγσλία. 

πιαπθαληδίλα (ε) = κεγάιν θνκκάηη          
« φμνπ  ξηρλη  πιαπθαληδίληο »    =  ην 

ρηόλη έμσ πέθηεη ζε κεγάια θνκκάηηα, 

ζε κεγάιεο ληθάδεο. 

πιαξ (ην) = πνπιάξη.  

πιαξ (ην) (Κ.) =  ν εξγάηεο πνπ ζρνιάεη  
πξψηνο απφ ηε δνπιεηά. « ηζάμα  

πιαξ, άτληη λα λ παξαρψζνπκη.» = 

είδα θάπνηνλ πνπ ζρόιαζε. ειάηε λα 

θύγνπκε, λα ζρνιάζνπκε. 

πιαζηήξ (ην) = κεγάιε μχιηλε επηθάλεηα 
γηα ην πιάζηκν ηνπ θχιινπ ηεο πί-
ηαο. 

πιαηαλφθιια (ηα) (Κ.) = ηα ραξηνλνκί-

ζκαηα, ηα ρηιηάξηθα. 

πιαηαξλψ (ξ.) = θεχγσ ηξνκαγκέλνο. 

πιέρηξα (ε) = πιεμνχδα απφ δηάθνξα 
πξντφληα, (ζθφξδα,  θξεκκχδηα,  
ζχθα.) 

πιη (ην) = πνπιί. ( ηα πιηα ). 

πιηά (ηα) (Κ.) = νη ςείξεο.  

πιηαθαηζίδνπ (ξ.) = πιαηζνπξίδσ, παί-
δσ κε ηα λεξά. 

πιηαηζηθαιλψ (ξ.) = ρηππψ ηα ρείιε 
κνπ φηαλ ηξψσ. 

πιηάηζηθνπ (ην) = πξντφλ ιεειαζίαο. 

πιηαηζηθψλνπ (ξ.) = κνπ πέθηεη θάηη 
θάησ θαη ζπάεη. 

πιηαθ (ην) = α) πηιάθη. 

πιηαθ (ην) = β) ζεμνπαιηθή πξάμε 

πιηαθίδνπ (ξ.) = δέξλσ θάπνηνλ γηα 
ηηκσξία. 

πιηβξηηψλνπκη (ξ.) = θξπνινγψ,  πα-
ζαίλσ πιεπξίηηδα.       ( Ανξ.)  πιη-

βξηηψζθα  
πιηζί (ην) = άςεην ηνχβιν κε ιάζπε θαη 

άρπξν. 

πιηκάηζη (ην) = δίρηπ,  δίρηπ γηα ςάξεκα 
ή γηα κεηαθνξά ρφξηνπ. 
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πιηκαηζηθφο (ν) = πλεπκαηηθφο, εμνκν-
ιφγνο. 

πιηκφλη = πλεχκνλαο. 

πιηφηζηξνπο (επηζ) = πεξηζζφηεξνο. 

πιηνπηζηθαιλψ (ξ.) = πιέλσ ην ζηφκα 
κνπ κε πγξφ, δνθηκάδσ θάπνην πν-
ηφ, θάλσ γαξγάξα. 

πιφζθα (ε) = ζθαηξηθφ μχιηλν δνρείν γηα 
θξαζί. 

πιηνχθαο (ν) (Κ.) = ν ηξαραλάο. 

πιηνπράξ (ην) = κέξνο ζηνκάρνπ κεξπ-
θαζηηθψλ δψσλ. 

πιφζθα (ε) = ζθαηξηθφ μχιηλν δνρείν γηα 
θξαζί. 

πιφρεηξνπ (ην) = πνζφηεηα πνπ ρσξάεη 
ζηελ παιάκε ελφο ρεξηνχ.   « κφ-

δνπθηλ έλα  πιφρεηξνπ θαξχδηα » 

πισ (ξ.) = πνπιψ. « - Σζη  πιαο;  - Πιηα  

πισ »  =  - Ση πνπιάο;  - Πνπιηά  πνπ-

ιώ. ( θξάζε:  ινγνπαίγλην - γισζ-
ζνδέηεο ) 

πλαθη (ην) = μχιηλν βαζχ πηάην κε θαπά-
θη γηα κεηαθνξά θαγεηνχ  

πλαθνπηζή (ε) = πηλαθσηή. μχιηλν 
ζθεχνο κε ηεηξάγσλα ρσξίζκαηα 
γηα ηε κεηαθνξά ςσκηνχ γηα ςήζη-
κν. 

πλσ (ξ.) = πεηλψ. 

πφζηλ (επηξ.) = απφ πνχ;  απφ πνην κέ-

ξνο.  

πφζνπο (ν)=επηζπκία, ιαρηάξα.   « θαηά 

ηνπλ πφζνπ  ζαο »   = λα  γίλνπλ  όια  

όπσο πνζείηε.  

πφιθα (ε) = ρσξίζηξα ζηα καιιηά, ηξφ-
πνο ρηελίζκαηνο. 

πφιηζα (ε) = ξάθη, εηαδέξα. 

πφηαπνπο (αλησλ) = ηη ινγήο, ηη είδνο 
είλαη.  «πφηαπνπο  είλη νπ γα-

κπξφο;»  = ηη ινγήο είλαη ν γακπξόο;  

πφηζη; (επηξ.) = πφηε; 

πνπ’γάιηα (επηξ) = ζηγά-ζηγά, κε πξν-
ζνρή.  « πνπ’γάιηα λα κε  ελη  θάλαο  

ραηάο » = ζηγά-ζηγά κε πξνζνρή γηα 

λα  κε γίλεη θακηά δεκηά. 

πνπγθί (ην) = εηδηθφ ζαθνπιάθη γηα ρξή-
καηα. 

πνπγγίαο (ν) (Κ.) = ην ηζνπθάιη πνπ 
βξάδεη,  ην θαγεηφ πνπ βξάδεη 
ζηελ θαηζαξφια. 

πνπδά (ε) = πνδηά. 

πνπδάξ (ην) = πφδη. ( ηα πνπδάξηα ). 

πνπδαξφπθνπ (ην) = πνδαξάθη, κηθξφ 
πφδη. 

πνπδέλνπ (ξ.) = θνξψ ζηα πφδηα κνπ 
θάιηζεο ή παπνχηζηα. 

πνπδήκαηα (ηα) = κπφηεο. 

πνπδνπλάξ (ην) = κπαηδάθη παληαιν-
ληνχ. 

πνπθάξ (ην) = αθαηέξγαζην καιιί πξν-
βάηνπ  φπσο  είλαη κεηά ην θνχξε-
κα. 

πνπιη (ην) = γξακκαηφζεκν ή ραξηφζε-
κν. (ηα πνχιηα ) 

πνπιαθηζφπθη  (ε) = κηθξφ θνηνπνπιάθη. 

πνπιαθίζα (ε) = θνηνπνπιάθη. 

πνπιηνπκψ (ξ.) =  α) πεηψ καθξηά πέ-
ηξεο  ή  άιια  αληηθείκελα,  

πνπιηνπκψ (ξ.) =  β) κάρνκαη, πνιεκψ.    
« ηθεί  λάζαλ  φηαλ  πνπιηνπκνχζακη 

ζ’ λ  Αιβαλία »  =   εθεί λα ήζνπλ (λα 

καο έβιεπεο) όηαλ πνιεκνύζακε ζηελ 

Αιβαλία. 

πνπλίδηα (ηα) = πφλνη, ζπλερείο πφλνη. 

πνπληηζηθφο (επηζ) = ζπιαρληθφο, πνλε-
ηηθφο. 

πνπληδίθη (ην) = πνληίθη. 

πνπληζηθφπθνπ (ην) = πνληηθάθη. 

πνπληζηθφιαδνπ (ην) = θάξκαθν γηα 
ρηππήκαηα απφ λενγέλλεηα πνληη-
θάθηα κέζα ζην ιάδη. 

πνπξδαιάο (ν) = ςεθηνγελλαίνο, ςε-
θηνπαιηθαξάο. 

πνπξδή (ε) = πνξδή. 

πνπξδνπθιηά (ε) = ηξηθινπνδηά. 

πνπξεχνπ (ξ.) = πεξλψ  ηηο  κέξεο  κνπ  
θησρηθά,  ηα βνιεχσ.  « απφκθηλ  

ςηα  θατ  απ'  ηνπ κηζηκέξ,  ζα  πνπ-

ξέςνπκη  ηνπ  βξαδ »    =  έκεηλε ιίγν 

θαγεηό από ην κεζεκέξη  θαη (κ' απηό) 

ζα βνιεπηνύκε ην βξάδη. 

πνπξλάξ (ην) = ζάκλνο, είδνο βαιαλη-
δηάο. 

πνπξηφπθε (ε) = πνξηάθη, κηθξή πφξηα. 

πνπξηνπκαλέο (ν) = πνξηνθφιη. 

πνπξηζηάδ (ην) = ηξάγνο. 

πνχξηζηλα (ε) = δσεξή θνπέια αιιά 
φρη αλήζηθε. δσληαλή. 

πνχξηζηνπο (ν) = ηξάγνο. 

πνπζηάβ (ην) = μχιηλν κεγάιν ζθεχνο 
ζε ζρήκα βαξειηνχ θνκκέλν ζηε 
κέζε θαηά κήθνο, ρξεζηκνπνηείηαη 
ζαλ παηεηήξη ζηαθπ-
ιηψλ(θξαζνππφζηαβνπ ),  ή δεμα-
κελή λεξνχ γηα ηελ ςχμε ηνπ αηκνχ 
θαηά ηελ απφζηαμε  ηεο ξαθήο  
(ξαθνππφζηαβνπ). 

πνπηνχξ (ην) = είδνο παληαινληνχ, 
θαξδχ επάλσ θαη ζηελφ θάησ πνπ 
θηάλεη ζηα κηζά ηεο γάκπαο. 

πνπηζνχιαο (ν) = παιηθάξη, γελλαίνο. 

πνχθνπ (ε) (Κ.) = ην ηζηγάξν.  « ξάμη κηα 

πνχθνπ » = δώζε κνπ έλα ηζηγάξν. 

πξάθηο (νη) = θξνηίδεο γηα ηηο Απνθξηέο 
θαη ην Πάζρα. 

πξάκα (ην) = ππνδχγην. (άινγν, κνπιά-
ξη, γατδνχξη). 
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πξακάηζεηα (ε) = ην εκπφξεπκα. 

πξακαηζηθηζήο (ν) = έκπνξνο. ( νη 

πξακαηζηθηάδηο ) 

πξάληδαινπο (ν) = λεπξηθφ παηδί, δηα-
βνιάθνο. 

πξαζνπθηθηζέδηο (νη) = θεθηέδεο κε 
πξάζν. 

πξαηζαιλψ (ξ) = πεηάσ ζπίζεο. 

πξαράια (ε) (Κ.) = ε δνπιεηά,  ε εξγα-
ζία.  « πάιηδη κ πξαράια ζ»    =  θνί-

ηαδε ηε δνπιεηά ζνπ, κε ζε λνηάδεη ηη γί-

λεηαη. 

πξαραιλψ (ξ.) (Κ.) =  α) εξγάδνκαη, 
θάλσ θάπνηα δνπιεηά, 

πξαραιλψ (ξ.) (Κ.) =  β) ζπλνπζηάδν-
καη. 

πξαράιηδκα (ην) (Κ.) = ε δνπιεηά 

πξέδα (ε) = θαζαξία, θνχξαζε, ζθν-
ηνχξα. 

πξέθλα (ε) = θαθίδεο ζην πξφζσπν. 

πξέπνπ (ξ) = ζηνιίδνκαη, δείρλσ φκνξ-
θνο. 

πξηθη’ο (ν) (Κ.) = ν παπάο. 

πξνηθηά (ηα) (Κ.) =  ε δεκηά, ην πξφζηη-
κν. (βι. θφθησ πξνηθηά) 

πξφπθαζηνπο (ν) = α) εηδηθή θνπινχξα 
απφ ξεβηζέλην ςσκί ζηνιηζκέλε 
πάλσ κε ακχγδαια πνπ κπαίλεη 
ζηε κέζε ηνπ δσκαηίνπ φηαλ γίλν-
ληαη ηα θνπιηνπκπίζηα  ην πξψην 
κπάλην ηνπ λενγέλλεηνπ παηδηνχ.. 

πξφπθαζηνπο (ν) = β) θάζε  ελνριεηηθφ 
άηνκν πνπ κπαίλεη ζηε κέζε κηαο 
νκάδαο. 

πξφζβαξνπ (ην) = κε βάξνο πεξηζζφ-
ηεξν 

πξφζθηξνπο (επηζ) = πξφρεηξνο, εχθαη-
ξνο 

πξνζσπνπδέξλνπ (ξ.) = θαηεγνξψ 
θάπνηνλ θαηά πξφζσπν, θαηεγν-
ξψ θάπνηνλ απηνπξνζψπσο. 

πξνπβηά. (ε) = δέξκα πξνβάηνπ. 

πξνπγφλη (ην) = παηδί απφ πξνεγνχκελν 
γάκν. 

πξνπεχνπκη (ξ.) = ηξψσ ην πξσηλφ 
κνπ. 

πξνπμηληζήο (ν) = κεζνιαβεηήο, πξν-
μελεηήο γηα γάκν. 

πξνπζθέθαινπ (ην) = καμηιάξη γεκη-
ζκέλν κε άρπξν, ζθιεξφ, ληπκέλν 
κε κάιιηλν πθαληφ πνπ κπαίλεη 
ζηε ξάρε απφ ηα κηληέξηα ή γχξσ 
απφ ην θξεβάηη. (ηα πξνπζθέθαια). 

πξφζθηξα (επηξ) = πξφρεηξα, πξνζσξη-
λά. 

πξνπζθάη (ην) = ζπκπιήξσκα θαγε-
ηνχ. 

πξνπζθψιη (ην) = ην αβγφ πνπ κέλεη 
ζηε θσιηά ηεο θφηαο. 

πξνπζθψιηο (ν) = ν πηζηλφο. 

πξνπηζηά (ε) = ην ρακειφ θξεβάηη δίπια 
απφ ην ηδάθη. 

πξνπηζίηζηξα (επηξ) = πξσηχηεξα, 
πξνεγνχκελα. 

πξνπθηζαίλνπ (ξ.) = πξνιαβαίλσ. 

πξνχραβνπο (επηζ) = καιαθφο, ραια-
ξφο. 

πζηαβ (ην) = ( βι. ι. πνπζηάβ ). 

πζηξφθηα (ηα) = Ζ πξψηε επίζθεςε 
ησλ λεφλπκθσλ  ζην παηξηθφ ζπίηη 
ηεο λχθεο, γηα θηινμελία. ( επη-
ζηξφθηα ) 

πζηζεχνπ (ξ.) = πηζηεχσ.  

πηαλ θαη πηαληθψο (επηξ) = αγνξαπσ-
ιεζία θάπνηνπ εκπνξεχκαηνο ζηα 
θνπηνπξνχ, αδχγηζηα θαη ακέηξεην. 

πηζηα (ε) = α) καγηά γηα ην πήμηκν ηπ-
ξηνχ, ππηηά. 

πηζηα (ε) = β) ζηνκάρη αξληνχ πνπ κα-
γεηξεχεηαη γεκηζηφ. 

πηζηάδνπ (ξ.) = πήδσ γάια λα γίλεη ηπξί. 

πχξα (ε) = δέζηε, δεζηαζηά, πχξσκα. 

ππξνπκάρνπο (ν) = παξαπέην, δεμηά 
θαη αξηζηεξά ηνπ ηδαθηνχ γηα λα 
πξνθπιάγεη ηε θσηηά. 

ππξνπζηζηά (ε) = ζηδεξέλην ηξίπνδν γηα 
ην ζηήξηγκα ηεο θαηζαξφιαο πάλσ 
ζηε θσηηά. 

ππξψλνπκη (ξ.) = δεζηαίλνκαη ζηε θσ-
ηηά.    ( Αφξ.) ππξψζθα 

πσο θη δελ = ιέγεηαη εηξσληθά φηη απηφ 
δελ ζα γίλεη. 

* * * 

 
--= Ρ =-- 

Ραβατζη (ην) = ( βι. αξαβαίζη ). 

ξαγθαβάλη (ην) = ην ινπινχδη παζραιηά. 

ξάδνπ (ξ) (Κ.) = α) έξρνκαη.  « ξάμη λα 

πξνπθηάεηο κάληκα » = έια γηα λα 

πξνιάβεηο θαγεηό.  

ξάδνπ (ξ) (Κ.) = β) δίλσ.  « έξαμηλ  γθα-

ηδηφξ »  = έδσζε ρξήκαηα. 

ξάκκα (ην) = θισζηή. 

ξακκαηζηά (ε) = αξκαζηά, πξάγκαηα 
πεξαζκέλα ζε θισζηή. 

ξαζηζη (ην) = επθαηξία, θαηξφο γηα θάηη.       
« αλ  κνξζ  απνχ  ξαζηζη  ζα  ζηνπ  

θθηάζνπ » = αλ βξσ επθαηξία ζα ζνπ 

ην θάλσ . 

ξαθ (ην) = ξάθη, εηαδέξα. 

ξαράηζη (ην) = μεθνχξαζε, ρνπδνχξη. 
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ξαραηζεχνπ (ξ.) = ρνπδνπξεχσ, απν-
ιακβάλσ μεθνχξαζε. 

ξέκπηινπο (επηζ.) = απηφο πνπ δεη ρσ-
ξίο πξννξηζκφ, ρσξίο δεζκεχζεηο, 
ιπηφο, ηεκπέιεο, αξγφζρνινο. 

ξέκπηηζη (ξ) = έρεη δηάζεζε γηα δξάζε, 
γηα δηαζθέδαζε.  Σν ζπλαληνχκε 
ζηε  θξάζε: « κ’ ξέκπηηζη »  ( έρσ 
δηάζεζε λα θάλσ θάηη, λα δξάζσ )  
ή   « η’ ξέκπηηζη »  ( έρεη απηφο εζσ-
ηεξηθή παξφξκεζε γηα δξάζε ), « 

δελ κ’ ξέκπηηζη » (δελ έρσ δηάζε-
ζε). 

ξέκπνπο (ν) (Κ.) = απηφο πνπ θάλεη ηε 
ιάζπε γηα ην θηίζηκν, ν ππεξέηεο. 

ξέπηηνπ (ην) = εμνρή, εξεκηθφ κέξνο. ( 

ηα ξέπηηα ).   « δελ αληξέπηζη, γθνπ-

ηδηάκ γνπκάξα, λα πηαιάο ζηα ξέπη-

ηα; »   =  δελ ληξέπεζαη, ηόζν κεγάιε 

θνπέια, λα ηξέρεηο ζηηο εξεκηέο; 

ξέρα (ε) = δξνζηά. 

ξδφγαινπ (ην) = ξπδφγαιν. 

ξηδέο (ν) = κεληεζέο, απηφ πνπ θξαηά ην 
θχιιν πφξηαο θαη ηελ θάλεη λα α-
λνηγνθιείλεη.  

ξηληδίδηα (ηα) = ξηλίζκαηα, ξνθαλίδηα. 

ξηληδίδνπ (ξ)=ηξίβσ κε ηε ιίκα θάπνην 

κέηαιιν. 

ξηηζέιη (ην) = πεηηκέδη. 

ξηηζίλα (ε) = είδνο πθάζκαηνο. 

ξηηζίλα (ε) = ξεηζηλάην θξαζί. 

ξηηζίλη (ην) = ξεηζίλη, νπζία πνπ βγαίλεη 
απφ ηα πεχθα. 

ξηθζέτλνπ (επηζ) =ξεβηζέλην, είδνο ςσ-
κηνχ κε καγηά απφ ξεβίζη. 

ξίρλνπ (ξ.) = ξίρλσ, πεηψ. (Ανξ) έξμα,   
(Τπεξζ) είρα ξημ . 

ξίρλνπκη (ξ.) = ρνξνπεδψ, ρνξεχσ, 
πεδψ. (Παξαη) ξίρλνπκαλ, (Ανξ) 
ξίζθα,   (Τπεξζ) είρα ξηρηζεί .  « 

ξίζθα ηνπ ραληάθη »   =  μεπέξαζα ηε 

δπζθνιία, μέθπγα από δσ θαη βξέζεθα 

κε ηνπο άιινπο. 

ξκάδνπ (ξ.) =  ξεκάδσ,  θαηαζηξέθσ,  
είκαη ζε θαθή θαηάζηαζε. 

ξκαλη (ην) = ην δάζνο, ην ξνπκάλη. 

ξλάξ (ην) = ( βι. αξλάξ ). 

ξλεθη (ην) = ( βι. αξλέθη ) 

ξνβ (ην) =  α) ην φζπξην ξφβη (δσνηξν-
θή),  

ξνβ (ην) =  β) θφβνο.  « η’ πήγηλ ξνβ » = 

θνβήζεθε πνιύ.  

ξφγα (ε) = ν κηζζφο, πιεξσκή ηνπ βν-
ζθνχ.     « μίςνπκα  θη  δίρσο  ξφγα 

» =  ρσξίο θαγεηό θαη κηζζό. 

ξφδνπο (ν) = θφκπνο μχινπ, θάινο ρε-
ξηνχ. 

ξφτζκα (ην) = ε θπγή ηνπ πιήζνπο ησλ 
κειηζζψλ γηα λέα θπςέιε. 

ξφθα (ε) = α) εξγαιείν πνπ γλέζνπκε 
καιιί.   

ξφθα (ε) = β) θαξπφο θαιακπνθηνχ. 

ξνθνθνχδνπλν (ην) (Κ.) = ην ζανχιη, ην 
λήκα ηεο ζηάζκεο. 

ξφκπα (ε) = α) ( βι. θάδα ). 

ξφκπα (ε) = β) είδνο θνξέκαηνο. 

ξφπνπηνπο (ν) = α) ζφξπβνο, θξφηνο. 

ξφπνπηνπο (ν) = β) μπινδαξκφο, δάξ-
ζηκν.  « ηνλ ξνππφηζαλ »  = ηνλ έδεη-

ξαλ. 

ξνχγα (ε) = ζηελφ πέξαζκα αλάκεζα 
απφ δπν ζπίηηα. 

ξνπγθαιλψ (ξ.) = ξεχνκαη. 

ξνπγθάιηζκα (ην) = ξέςηκν. 

ξνπδάλη (ην) = α) εξγαιείν γηα ην ηχιηγ-
κα θισζηήο.  

ξνπδαλη (ην) = β) θιπαξία.  « ξνπδάλη  ε  

γιψζζα  η’ο »  = κηιάεη αζηακάηεηα, 

θιπαξεί. 

ξνπδαβηάδνπ (ξ.) = θάλσ ξφδνπο, θφ-
κπνπο, θάινπο ζην δέξκα. 

ξνπί (ην) = ε ξφγα ηνπ ζηήζνπο. 

ξνπθψλνπ (ξ.) = βάδσ θάπνπ θάηη κε ην 
δφξη. 

ξνπθψλνπκη (ξ.) = κπαίλσ κέζα κε ην 
δφξη απξφζθιεηνο. 

ξνχκθνπο (επηζ) = δσεξφο.  « ξνχκθνπο 

πέηζηλνπο »   
ξνχκπα (ε) (Κ.) = ε θνξεζηά ηα ξνχρα 

πνπ θνξνχκε. 

ξνπκπνχκπιηθνπ (ην) = είδνο αλδξηθνχ 
θαπέινπ. 

ξνχληνπ (επηζ) = θαιή πνηφηεηα και-
ιηνχ, αθξάην καιιί. 

ξνππ (ην) = ξνχπη, ππνδηαίξεζε ηνπ 
πήρε. 

ξνππνπηψ (ξ.) = α) θάλσ ζφξπβν, ρηπ-
πψ ηελ πφξηα. 

ξνππνπηψ (ξ.) = β) δέξλσ.  « ζα  ζη  

ξνππνπηζίζνπ »  = ζα ζε δείξσ . 

ξνχζηθνπ (ην) = εηδηθή πνηθηιία θαια-
κπνθηνχ κε ην νπνίν θάλνπκε πα-

πνχζθηο, παπαδνχιεο. 

ξνχηζθνπ (ε) = ληαξληαλνγπλαίθα, δπ-
λακηθή γπλαίθα. 

ξνπθηάλνο (ν) = καζηξνπφο, ζπηνχλνο. 

ξνπθθαιλψ (ξ.) = ξνπθψ, πίλσ. 

ξνπθνχδη (ην) = ε δεχηεξε πνηφηεηα ηνπ 

θαπλνχ. 

ξνπράδνπ (ξ.) = α) νξκψ θαη κπαίλσ 
κέζα.  « ξνχραμαλ  κνι’  λνηζη »  = 

όξκεζαλ θαη κπήθαλ κέζα όινη καδί . 

ξνπράδνπ (ξ.) = β) ξνραιίδσ. 

ξζφπνπιη (ε) = ε αξξψζηηα εξπζίπειαο. 
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ξθηνο (επηζ) = ξνπθεθηφο, εθείλνο πνπ 
ηξψγεηαη κε ξνχθεγκα, δνπκεξφο.      
« ξθηα θαζνχιηα »   

ξθσ (ξ.) = ξνπθψ. 

ξραίλνπ (ξ.) = α) θξπψλσ ην θαγεηφ λα 
κε θαίεη, β) δξνζίδσ.« ξίραληλ νπ 

θηξφο » =  δξόζηζε ν θαηξόο  

ξρνο (επηζ) = α) δξνζεξφο. « είλη ξρνο 

ζήκηξα »   = ζήκεξα είλαη δξνζεξόο, 

έπεζε  ν ππξεηόο. 

ξρνο (επηζ) = β) ρσξίο βάζνο, ξερφο. 

ξρνηζη  (ε) = δξνζεξφ κέξνο. 

* * * 
 

--=   =-- 
η (πξνζ κε άξζξν) = ζηελ. 

ζαγιάκθνπο (επηζ) = ζίγνπξνο, ζηε-
ξεφο. 

ζαγιακψλνπ (ξ) = ζηεξεψλσ θάηη πνιχ 
θαιά, ζηγνπξεχσ. 

ζαθάη’ο (ν) = αλάπεξνο. 

ζαθάηζηθνπο (επηζ) = απηφο πνπ έρεη 
θάπνηα αλαπεξία. 

ζαθαηζηιίθη (ην) = α) αλαπεξία, β) ειάη-
ησκα, θαθή ζπλήζεηα. « ερη ηνπ  

ζαθαηζηιίθη  ηα  λα μηλνπηλλάεη » = 

έρεη ην ειάηησκα  λα θάλεη απηζηίεο, λα 

μελνθνηκάηαη .  

ζαθηάδνπ (ξ.) = βάδσ θάηη ζε ζαθηά, 
ηζνπβαιηάδσ. 

ζαθνχια (ε) = α) κηθξφο ζάθνο,  

ζαθνχια (ε) = β) ην πνξηνθφιη παιηάο 
επνρήο,  

ζαθνχια (ε) = γ) ηα ρξήκαηα. 

ζαθνπξάθα (ε) = κεγάιε βειφλα ξαςί-
καηνο. 

ζάθνπο (ν)=καχξν θαξδχ γπλαηθείν 
παιηφ απφ ιεπηή ηζφρα θαη ληνπ-
κπιαξηζκέλν κε γνχλα, ρσξίο γηα-
θά κε θάζα γχξν απφ γνχλα. 

ζαιάδ (ην) = ηξεινχηζηθνο, ραδνχηζηθνο. 

ζαιακαληνχξηα (ηα) (Κ.) = ηα εξγαιεία 
ηνπ κάζηνξα. 

ζάιηαγθαο (ν) = πνιχ ηξειφο. 

ζαιηαθνχηαο (ν) = απηφο πνπ ηξέρνπλ 
ηα ζάιηα ηνπ. 

ζαιηάξ (ην) =  ζηαηηζηηλφο θνπξακπηέο 

κε ιάδη, ζε ζρήκα καθξνπιφ,  κε 
γέκηζε απφ ηξηκκέλν θαξχδη θαλέ-
ια θαη γαξίθαιν  θαη έμσ θξνχζηα 
απφ δάραξε άρλε. Πξνζθέξεηαη 
θπξίσο ζηνπο αξξαβψλεο. 

ζάιηαξ’ο (ν) = α) ( βι. ζαιηάξ ). 

ζάιηαξ’ο (ν) = β) ην ζαιηγθάξη. 

ζαιφο (επηζ) = ηξειφο, κσξφο. ( ε ζαιηά, 

ην ζαιφ ). 

ζαινπληάκαξνπ (ην) = απηφο  πνπ έρεη 
θαηαγσγή απφ ηξειή νηθνγέλεηα. 

ζαιηαλάηζη (ην) = απαζρφιεζε, ρφκπη, 
θαιή δσή. 

ζακάξ (ην) = ζακάξη, ζάγκα. 

ζακαξνπζθνχηζη (ην) = ρνλδξφ  κάιιη-
λν χθαζκα  πνπ  κπαίλεη θάησ 
απφ ην ζακάξη. 

ζάκαηζη (επηξ) = ζαλ  λα,  ίζσο,  κή-
πσο.  « ζάκαηζη ήξζηλ »   = ζαλ λα 

ήξζε.)        « ζάκαηζη  ζα  λ  ερο  ηα  

κηα  δνπή »   =        κήπσο ζα ηελ έ-

ρεηο γηα όιε ζνπ ηε δσή.  

ζακνχξ (ην) = είδνο γνπλαξηθνχ.  

ζακπατ (ην) = ζθνπφο επηηξαπέδηνπ 
ηξαγνπδηνχ ή κνπζηθήο. 

ζαλίδ (ην) = ζαλίδα. 

ζαληαθά (επηξ) = δσξεά, ράξηζκα.  « ζα 

ηνπ πιεξψζνπ, δε  ζα  ηνπ  πάξνπ  

ζαληαθά ».   

ζαληέζθνπ (επηζ) = ζθέην, απιφ, ρσξίο 
ζρέδηα. 

ζανχιη (ην) = φξγαλν ησλ καζηφξσλ, ην 
λήκα ηεο ζηάζκεο. 

ζαπίκ (ην) = ζάπην, θζαξκέλν, δελ είλαη 
γεξφ είλαη ζάπην. 

ζάπηνπο (επηζ) = ζάπηνο.  

ζαπίη’ο (ν) = δειεηεξηψδεο θίδη. 

ζαπλίδνπ (ξ.) = ζαπνπλίδσ. 

ζαξατιί (ην) = είδνο κπαθιαβά κε ζπηηη-
θφ θχιιν.  Παξαδνζηαθφ γιπθφ ηεο 
απνθξηάο,  ζαξαγιί. 

ζαξάθη (ην) = α)  ζαξάθη, ην ζθνπιήθη 
πνπ ηξψεη ην μχιν. 

ζαξάθη (ην) = β) καξάδη, ςπρηθφο πφλνο. 

ζαξάθθνπ (ην) = ρξπζνρνείν. 

ζαξάθ’ο (ν) = α) ρξπζνρφνο. 

ζαξάθ’ο (ν) = β) ηζηγθνχλεο, ηνθνγιχ-
θνο.  

ζαξγθί (ην) = ππαίζξηνο πάγθνο κηθξν-
πσιεηνχ. 

ζαξθψλνπ (ξ.) = ηξψσ θαιφ θαη δπλα-
κσηηθφ θαγεηφ, δπλακψλσ, παραί-
λσ.     « θάη  κπξε  ςηα  θαιφ  θατ  

λα ζαξθψεο » = θάε βξε ιίγν θαιό 

θαγεηό λα δπλακώζεηο. 

ζαξκαλαρηζέο (ν) = ην ινπινχδη βηνιέ-
ηα. 

ζαξκάληζα (ε) = θνχληα κηθξνχ παηδηνχ. 

ζαξκάο (ν) = είδνο ληνικά κε θχιια 
απφ ιάραλν ηνπξζί (αξκηά) θαη 
γέκηζε απφ ρνηξηλφ θηκά, ξχδη θαη 
κπαραξηθά, βξαζκέλνη ζε πήιηλε 
θαηζαξφια (ηζνπθάια). ( νη ζαξ-
κάδηο & ηα ζαξκάδηα ). 

ζαρλη (ε) = κνχρια, ζαπίια απφ πγξα-
ζία ή πνιπθαηξία. 

ζαρληάδνπ (ξ.) = κνπριηάδσ, ζαπίδσ. 
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ζάρλνπ (ε) = θαθή λνηθνθπξά, βξψκηθε. 

ζβαλάο (ν) = κηθξφ γπξηζηφ πξηφλη γηα 
θιάδεκα. 

ζβαξλίδνπ (ξ.) = α) ζέξλσ θάηη, β) ζέξ-
λσ ηε ζβάξλα ζην ρσξάθη γηα λα 
ζπάζνπλ νη ζβψινη ηνπ ρσξαθηνχ. 

ζβηληάδνπ (ξ.) = πίλσ θξαζί. 

ζβσ (ξ.) = ζβήλσ.  (Παξαη) ζβνχζα, 
(Ανξ) έζβζα . 

ζγθνχξ (ε) = ζθνπξηά. 

ζγθνχξαβνπο (επηζ) = ζθνπξηαζκέλνο. 

ζγθξνπβάια (ε) = ζβφινο, ζθαηξηθή 
κάδα. 

ζγθξνπβαιηάδνπ (ξ.) = ζβνιηάδσ. 

ζέηα (ηα) = απνζθεπέο, ππάξρνληα. 

ζεηηζκφο (ν) = ζεηζκφο. 

ζείξηα-θέξηα = ιέγεηαη γηα φπνηνλ κε-
ηαθηλείηαη ζπλερψο κεηαθέξνληαο 
θπξίσο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ έλα 
ζηνλ άιιν.  

φκνην ην ζηαπάλ- ζηαθάη,  

ζεηξηαξηά (ε) = ζε ζεηξέο, ην έλα πίζσ 
απφ ην άιιν. 

ζέινπκα (ην) = απρέλαο βνπλψλ, δηάζε-
ιν. 

ζέξλνπ (ξ.) = βξίζθνκαη ζε νξγαζκφ. 

ζεξζειέο (ν) = γεληά, θάξα. 

ζηάβαξνπ (ην) = ζθνππίδη, άρξεζην 
πξάγκα. 

ζηάδνπ (ξ.) = ηαηξηάδσ, ζπγπξίδσ, ηα-
θηνπνηψ. 

ζηατάθ (ην) = ρνλδξφ  κάιιηλν πθαληφ  
κε ην νπνίν  θάλνπκε αλδξηθά ξνχ-
ρα. 

ζηατλη (ην) = α) γεξάθη, β) έμππλν άηνκν. 

ζηατηάληο (ν) = δηάβνινο, παλνχξγνο, 
δξαζηήξηνο. 

ζηαθάδ (ην) = αζηείν, ρσξαηφ, πείξαγ-
κα.    ( ηα ζηαθάδηα ). 

ζηαθάο (ν) = ( βι. ι. ζηαθάδ ).(νη ζηαθά-

δηο). 

ζηαθάη (επηξ) = πξνο ηα θάησ. « ηνπλ 

είδα πνπ πάηληλ ζηαθάη »   =  ηνλ  εί-

δα  πνπ πήγαηλε πξνο ηα θάησ.   

ζηαιη (ην) = ζάιη, θαζθφι. 

ζηαιηβάξ (ην) = θαξδχ παληαιφλη απφ 
ζηατάθη. 

ζηακαηάο (ν) = θαζαξία, θαβγάο. 

ζηακπάξα (ε) = αλδξηθφο  ζθνχθνο  
απφ γνχλα  ή ρνλδξφ χθαζκα. 

ζηαληάλη (ην) = θεξνπήγην. 

ζηανπηζεχνπ (ξ.) = ραδεχσ, αθαηξνχ-
καη, ηα ράλσ. 

ζηανχηζηθνπο(επηζ) = αθεξεκέλνο, δα-
ιηζκέλνο. 

ζηαπάλ (επηξ) = πξνο ηα πάλσ. 

ζηαπέξα (επηξ) = πξνο ηα πέξα, εθείζε. 

ζηάξβνπο (ν) = ην ιίπνο θαη ε κπξσδηά 
πνπ έρεη ην καιιί ησλ πξνβάησλ, 
ην λεξφ πνπ βγαίλεη κεηά ην δεκά-
ηηζκα ηνπ θνπξεκέλνπ καιιηνχ ησλ 
πξνβάησλ. 

ζηαζηζίδνπ (ξ.) = κέλσ μαθληαζκέλνο,  
έθζακβνο, βξίζθνκαη ζε ακεραλία.  
(Ανξ) ζηάζηζα  

ζηαηζηάθη (ην) (Κ.) = μχιηλε πξνεμνρή 
ηεο ζηέγεο ζπηηηνχ. 

ζηαηζηλφο (επηζ) = ζηαηηζηηλφο. ( ε ζηα-

ηζηλή, ηνπ ζηαηζηλφ ). 

ηάηζηα (ε) =  ηάηηζηα.  

ζηάθιηαο (ν) = απηφο πνπ έρεη πιαηηά 
κχηε, πιαηζνκχηεο. 

ζηαρληζί (ην) = δσκάηην  ππνδνρήο,  
ρσξίο ηδάθη,  κε κηληέξηα  γχξσ,  
ιηαθσηφ. 

ζηαρληζηζί (ην) = (βι. ι. ζηαρληζί ). 

ζηάςαια (ηα) = άρξεζηα μπιάθηα, πξν-
ζαλάκκαηα. 

ζηβαίλνπ (ξ.) = κπαίλσ κέζα. (Ανξ) 
ζέθθα, (Τπεξζ) είρα ζεβ]. 

ζηβληάο (ν) = εξσηηθφ καξάδη. 

ζηγθνχλη (ην) = κάιιηλε πθαληή γπλαη-
θεία θάπα, 

ζηγνπξεχνπ (ξ.) = αζθαιίδσ θάηη, πξν-
θπιάγσ. 

ζίδεξνπ (ην) = α) ην ζίδεξν,  

ζίδεξνπ (ην) = β) ε ακπάξα πνπ αζθα-
ιίδεη απφ κέζα ηελ πφξηα. « ζθάι-

λα κ’ πφξηα θη βάιη θη ηνπ ζίδεξνπ »  

=  θιείζε ηελ πόξηα θαη βάιε θαη ην ζί-

δεξν, ηελ ακπάξα. 

ζηθέξ (ην) = ην πνιχ γιπθφ πεπφλη. 

ζηθιέηζη (ην) = ζηελνρψξηα, βάζαλν. 

ζηθιηληδίδνπκη (ξ.) = ζηελνρσξηέκαη, 

ζηιηακέηζη (ην) = ζσηεξία, βνήζεηα. 
πξνθνηπή. 

ζηιηάρη   (ην) = δεξκάηηλε δψλε κε ζήθεο 
γηα φπια. 

ζηιηγθάξ (ην) = αδέλαο ηνπ ιαηκνχ. 

ζηιηδίδνπ (ξ.) = θάλσ θάηη λα κε θφβεη, 
ζηνκψλσ.  « κε ηνπ θνπβάζη, ζίι-

ηζαλ ηα δφληηα η’ θη δε δαγθψλη  »   = 

κε ην θνβάζαη (ην ζθπιί), ζηόκσζαλ ηα 

δόληηα ηνπ θαη δελ κπνξεί λα δαγθώζεη.  

( ιέγεηαη θνξντδεπηηθά γηα εθείλνλ 
πνπ θαθνινγεί, φηη απηά πνπ ιέεη  
είλαη αθίλδπλα ) 

ζηκηζήο (ν) = θνχξλαξεο. 

ζίλαθαο (ν) = πνιχ καχξνο, καπξνπί-
λαθαο. 

ζηλάζηξηγνπο (επηζ) = αλήζπρνο, λεπξη-
θφο. 

ζίληαο (ζπλδ) = θάζε θνξά, φηαλ. 

ζηληδίκ (ην) = ιεπηφο αιιά δπλαηφο 
ζπάγθνο. 
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ζηληνχθη (ην) = κπανχιν. 

ζηληζέθ (ην) = καξγαξηηάξη. 

ζηληζηθηέηλνπο (επηζ) = καξγαξηηαξέ-
ληνο. 

ζηνιη (ην) = γπάιηλν πηαηάθη πνπ πξν-
ζθέξνπκε  γιπθφ θνπηαιηνχ.  

ζηφια (ε) = ( βι. κηζεζηφια ). 

ζηφκπιηθα (ε) = κηθξφ ζθαηξηθφ εμφ-
γθσκα ζηα θχιια ηεο βαιαληδηάο, 
θεθίδη. 

ζηφξνπο (ν) (Κ.) = ην θξαζί. 

ζηνπγθξίδνπ (ξ) = ηα ράλσ, δελ μέξσ ηη 
λα θάλσ. 

ζηνπιλαξίδα (ε) = ζεηξά απφ ζηαιακα-
ηηέο ρπκέλνπ πγξνχ. 

ζηνπιλαξίδνπ (ξ.) = ξαληίδσ ή ρχλσ 
απφ απξνζεμία  ιάδη, ζηξφπη, ή άι-
ιν πγξφ. 

ζηνπιλαξίδνπκη (ξ.) = ιεξψλνκαη απφ 
ρπκέλν πάλσ κνπ θαγεηφ. 

ζηνχκθα (ε) = πάληλν ηφπη γεκηζκέλν κε 
θνπξέιηα. 

ζηνπκκαιιηά (ε) = αρηέληζηε. 

ζηνπκπψ (ξ.) = ζπδαπιίδσ, θάλσ λα 
δπλακψζεη ε θσηηά. 

ζηνπκπψ(ξ.) = παξαθηλψ θάπνηνλ γηα 
θάηη. 

ζηνπληξίδνπκη (ξ.) = κπεξδεχνκαη, ζη-
νπξδίδσ. 

ζηνπξδίδνπ (ξ.) = αθαηξνχκαη, ηα ράλσ, 
δελ μέξσ ηη λα θάλσ.  

ζηνχξδνπο (επηζ) = α) εθείλνο πνπ ζη-
νπξδίδεη.  

ζηνχξδνπο (επηζ) = β) Κνδαλίηεο, θάηνη-
θνο Κνδάλεο. 

ζηνχξθα (ε) = ην ινχθη, ε πδξνξξνή. 

ζηνπξκπέηζη (ην) = ζηξφπη, πνιχ γιπθφ, 
ζεξκπέηη. 

ζηνχηνπο(ν)=δψν πνπ ηνπ ιείπνπλ ηα 
θέξαηα. 

ζηξηάλη (ην) = πεξίπαηνο, ζεξγηάλη, έμν-
δνο γηα λα δνχκε κηα ππαίζξηα εθ-
δήισζε. (γάκν, παλεγχξη, θαξλα-
βάιηα). 

ζηξηαλψ (ξ.) = ηξηγπξίδσ, θάλσ βφιηα. 

ζηξκατά (ε) = ηα πξψηα θεθάιαηα γηα 
μεθίλεκα κηαο δνπιεηάο,  απφζεκα,  
ζηξκαγηά. 

ζηξκαέο (ν) = ( βι.  ζηξκατά ). 

ζηξκί (ην) = ζπλάρη. 

ζηξληθφο (επηζ) = αξζεληθφο. 

ζηξζηιέο (ν) = θάξα, γεληά, νκάδα. 

ζηηδηαηδέο (ν) = κηθξφ ρεηξνπνίεην ραιί. 

ζηηδηνχθη (ην) = ( βι.  ηηδηνχθ ). 

ζηχξ (ην) = ( βι. ι. ζηξηάλ ). 

ζηθηέο (ν) = ρεξηθφ, ε πξψηε εκπνξηθή 
πξάμε ηεο εκέξαο. 

ζηραζηά (ε) = αεδία. 

ζθακάγγη (ην) = πνιχ αθξάην καιιί ή 
κάιιηλν ξνχρν. 

ζθαιηφξζκα (ην) = θαισζφξηζκα. 

ζθαιηνπξλψ (ξ.) = θαισζνξίδσ, ππν-
δέρνκαη θάπνηνλ, πξσηνδνθηκάδσ 
θξνχην επνρήο.  « ζθαιηφξζα πη-

πφλη   = πξσηνδνθίκαζα εθέηνο 
πεπφλη  . 

ζθαιληνχκη (ξ.) = ζθαιίδνκαη, πεγαίλσ 
γπξεχνληαο θαζαξία. 

ζθαιλψ (ξ.) = ζθαιίδσ,  ελνριψ θά-
πνηνλ. (Παξαη) ζθάιηδα, (Ανξ) 
ζθάιηζα. 

ζθαληάδνπ (ξ.) = ζηελνρσξηέκαη, ζθάσ 
απφ ζηελνρψξηα, θάλσ θάπνηνλ λα 
δειέςεη. 

ζθαληδήζξα (ε) = ζπίζα. 

ζθαπηηψ (ξ.) = θεχγσ, εμαθαλίδνκαη.     
(Ανξ) ζθαπέηζα  

ζθαπλί (ην) = μχιηλν θάζηζκα, ζθακλί. 

ζθαξθάιη (ην) = ην έληνκα αθξίδα. ( ηα 

ζθαξθάιηα ). 
ζθάξθαινπο (ν) = ( βι. ι. ζθαξθάι ). 

ζθαξλψ (ξ.) = α) θεχγσ, αδεηάδσ ηε 
ζέζε κνπ,  

ζθαξλψ (ξ.) = β)  ζεθψλνκαη ηε λχρηα 
θαη ηξψσ. (Παξαη) ζθαξλνχζα, (Α-
νξ) ζθάξζα.   

ζθαξλψ (ξ.) (Κ.) = θιέβσ. 

ζθάξνπο (ν) = α) λπρηεξηλφ ηάτζκα 
πξνβάησλ,  

ζθάξνπο (ν) = β) επηηξαπέδην δεκνηηθφ 
ηξαγνχδη. 

ζθάξζκα (ην) = θπγή. 

ζθαξθίδνπκη (ξ.) = επηλνψ, ζνθίδνκαη, 
ζρεδηάδσ θάηη θαθφ.  

ζθαθίδ (ην) = ζθάθε. 

ζθεπ (ε) = α) ε ζθέπε, κεκβξάλε πνπ 
ζπγθξαηεί ηα έληεξα. 

ζθεπ (ε) = β) θάιπκκα  ηνπ θεθαιηνχ 
ηεο λχθεο.  

ζθέηνπ (ην) = ην θαγεηφ ρνξηφζνππα. 

ζηθηα (ε) = ζπθηά. 

ζθηάδνπ (ξ.)=ηξνκάδσ θάπνηνλ.(Ανξ) 
έζθηαμα. 

ζθηάδνπκη (ξ.) = ηξνκάδσ.  (Ανξ ζθηάζ-

θα  
ζθηάρηξνπ (ην) = θφβεηξν. 

ζθίδα (ε) = α) θνκκάηη απφ ζθηζκέλν 
θνχηζνπξν,  

ζθίδα (ε) = β) άηνκν  πνπ δελ  θαηαια-
βαίλεη ηη ηνπ ιεο. 

ζθηπαζηζή (ε) = ζθεπή ζε ππφζηεγν. 

ζθηηδήο (ν) = α) απηφ πνπ δελ κπνξεί λα 
εμειηρζεί, ζηάζηκνο, β) επηδηνξζσ-
ηήο, κπαισκαηήο. 

ζθιαβάθη (ην) = παηδηθφ νκαδηθφ παηγλί-
δη. 
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ζθιαξίθη (ην) = ζθνπιαξίθη. 

ζθιεθη (ην) = α) ζθνπιήθη.« ζθιεθη  η’ο  

εο»  = ζθνπιήθη ηεο γεο, πνιύ εξγαηη-

θόο. 

ζθιήθη (ην) = β) θνξδφλη παπνπηζηνχ.(ηα 

ζθιήθηα =ηα θνξδόληα ησλ παπνπ-

ηζηώλ.  

ζθιεθνπθαγνπκέλνπ (επηζ) = ζθνπιε-
θνθαγσκέλν, πνιχ παιηφ θαγσκέ-
λν απφ ην ζαξάθη.  

ζθιη (ην) = ζθπιί. ( ηα ζηθιηα ). 

ζθιίβα (ε) = ραπιηφδνλην, ζθπιφδνλην, 
θπλφδνλην. 

ζθιίβαο (επηζ) = ζηξαβνδφληεο. 

ζθιηζ (ην) = ζθειίδα, θνκκάηη. 

ζθιφδνπληνπ (ην) = θπλφδνλην. 

ζθιφλπρνπ (ην) = παξαλπρίδα. 

ζθλη (ην) = ζρνηλί. 

ζθνπ (ην) (Κ.) = μπινδαξκφο ην μπιν-
θφξησκα.  

ζθνχδνπ (ξ.) = θσλάδσ δπλαηά. 

ζθνπιλψ (ξ.) = ζρνιψ, ζηακαηψ ηε 
δνπιεηά κνπ. 

ζθνχινπο (ν) = ην πίζσ πιαηχ κέξνο 
ηνπ ηζεθνπξηνχ.  

ζηθνχκπα (ε) = ε πξψηε ξαθή ηεο θαδα-
ληάο, δπλαηή ξαθή, ξαθή δηπιήο 
απνζηάμεσο. «ξαθή κηηαβγαιηκέλη». 

ζθνπληφο (επηζ) = θαθφκνηξνο, θαθφηπ-
ρνο. 

ζηθνπληξάληθνπο (επηζ) = απφηνκνο, κε 
φρη θαινχο ηξφπνπο, κπεζαιήο. 

ζηθνππίδνπ (ξ.) = δέξλσ. 

ζθνπξδαιηά (ε) = ζθνξδαιηά πνπξέ 
δηαιπκέλε ζε λεξφ θαη ηξηκκέλν 
αγγνχξη. 

ζθνπξδάξ (ην) = ζθνξδαιηά πνπξέ  

ζθνπξδνχκζηνπο (ν) = ε ζέζε απφ ην 
θφηζη (βαζηιηά) φηαλ είλαη φξζην. 

ζθνπξφηξαλη (επίζ) = έηζη ραξαθηεξίδε-
ηαη θάπνηα πνπ ελψ είλαη κεγάιε 
ζηελ ειηθία αζρνιείηαη κε παηδηά-
ζηηθα  πξάγκαηα.  

ζθνπηαξά (ε) = ζπθσηαξηά. 

ζθνπηζηάεο (ν) = αέξαο παγσκέλνο 
πνπ ηξππά ηα ζσζηθά. 

ζθνπηζίδα (ε) = ζθνηάδη. 

ζθνπθηάδνπ (ξ)  (Κ.) = ηειεηψλσ ηελ 
δνπιεηά.  « ζθνπθηαληάλ  θαςαι-

ληάλ » = ηειείσζε ε δνπιεηά αο θύ-

γνπκε ηώξα. 

ζθξίθα (ε) = α) αθαηέξγαζηνο βξάρνο,  

ζθξίθα (ε) = β) αγχξηζην θεθάιη. 

ζθξφπηνπο (επηζ) = ζθνξπηζκέλνο.  

ζηθξνχκπνπο (ν) = θάηη θακέλν, θαξ-
βνπληαζκέλν θαγεηφ. 

ζθξνππψ (ξ.) = ζθνξπψ, ζθνξπίδσ. 

ζθξφθα (ε) = ζειπθφ γνπξνχλη. 

ζθηζη (ην) = ξνχρν, ζθνπηί. ( ηα ζθηζηα ). 

ζθχβαινπ (ην) = ζθνππίδη, εθείλν  πνπ 
κέλεη κεηά  ην θνζθίληζκα ησλ δε-
κεηξηαθψλ. 

ζθθνπλη (ην) = ρνλδξή κάιιηλε θάιηζα. 

ζηθψλνπ (ξ.) = ζεθψλσ. 

ζηθσηζη (ην) = ζπθψηη. 

ζιηαξ (ην) = ζηεηιηάξη, ρεηξνιαβή γεσξγ. 
εξγαιείνπ. 

ζιηαξψλνπ (ξ.) =  βάδσ ζηεηιηάξη,  

ζιηαξψλνπ (ξ.) =  δέξλσ. 

ζιίκπα (ε) = ππλειία, λχζηα, αηνλία. 

ζιηφθηα (ηα) = ζηνιίδηα γηα ην ζηήζνο. 

ζινππ (ην)=ζνπινχπη, κνξθή, παξνπ-
ζηαζηηθφ. 

ζηκα (επηξ) = θνληά, ζηκά. 

ζηκαδ (ην) = ζεκάδη, ζεκείν, ζηφρνο 
ζθνπνβνιήο. 

ζηκαδνχθνπ (ε) = εθείλε πνπ καδεχεη φ,ηη 
βξεη. 

ζηκαδνπρηφο (επηζ) = ζπκκαδσκέλνο, 
ζπλεζηαικέλνο, ληξνπαιφο. 

ζηκαδψλνπ (ξ.) = α) καδεχσ, ζπγθε-
ληξψλσ ηα ζθφξπηα πξάγκαηα. 

ζηκαδψλνπ (ξ.) = β) ζπγπξίδσ, ηαθην-
πνηψ ην ζπίηη. 

ζηκαδψλνπκη (ξ.) = ζπκκαδεχνκαη, γπξί-
δσ ην βξάδπ ζην ζπίηη. 

ζηκαξ (ην) = ζάκλνο, ρακφδεληξν. 

ζκπνπξίδνπ (ξ.) = κηιψ. 

ζκπξψρλνπ (ξ.) = ζθνπληψ, ζπξψρλσ. 

ζηκψλνπ (ξ.) = πιεζηάδσ, ζηκψλσ. 

ζηλάδνπ (ξ.) =  α) ηηλάδσ, θνπλψ δπλαηά.  

ζηλάδνπ (ξ.) =  β) πίλσ θξαζί,  

ζηλάδνπ (ξ.) =  γ) πιεξψλσ θάπνην ρξέ-
νο   ( Ανξ.) ζίλαμα   

ζηλαπ (ην) = ζηλάπη. 

ζηλαρη (ην) = ζπλάρη. 

ζηλη (ην) = α) ζηλί, κεγάιν θαη ξερφ ηαςί. 

ζηλη (ην) = β) έζηκν ηνπ γάκνπ φπνπ ηελ  
Παξαζθεπή πξηλ απφ ηε ζηέςε α-
ληαιιάζζνληαη δηάθνξα κηθξά  
δψξα, απφ ην γακπξφ πξνο ηε λχ-
θε θαη ηνπο ζηελνχο ζπγγελείο ηεο 
θαζψο θαη απφ ηε λχθε πξνο ηνλ 
γακπξφ.  Όια  απηά είλαη ηνπνζε-
ηεκέλα ζ' έλα κεγάιν ζηλί  πνπ κε-
ηαθέξεηαη κε ζπλνδεία κνπζηθήο 
απφ ηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο. 

ζνπαξέ (ην) = ζπλεζηίαζε, ζπκπφζην, 
βεγγέξα. 

ζνπβιηκέο (ν) = ζνπβιάθη, θνκκάηηα 
ςεκέλν θξέαο πεξαζκέλν ζηε 
ζνχβια. 

ζνπγθάξ (ην) = ην κηθξφηεξν παηδί ηεο 
νηθνγέλεηαο. 

ζνχγια (ε) = ζνχβια. 
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ζνπγιί (ην) = ζνπβιί, εξγαιείν ηζαγθά-
ξε. 

ζνπγιηκάδα (ε) = ςεκέλν θξέαο ζηε 
ζνχβια. 

ζνπγιλψ (ξ.) = ζνπβιίδσ. 

ζνχδα (ε) = ζηελφ πέξαζκα, κέξνο α-
θάζαξησλ λεξψλ. 

ζνχδνπινπ (ην) = ( βι.  δνχδνπινπ ).  

ζνχδνπινπ (ην) (Κ.) = ( βι. γθαιηνχξ΄ο )    
ν ήιηνο. 

ζνπηάο (ν) = καραηξάθη πνπ δηπιψλεη. 

ζνπθάθη (ην) = ζηελφο δξφκνο, ζνθάθη. 

ζνπθάθνπ (επηζ) = εθείλε πνπ γπξίδεη 
ζηηο γεηηνληέο.. 

ζνπιδί  (ην) = κηθξήο αμίαο ή πνζφηεηαο 
πξάγκα 

ζνπιφηα (ε) = ρηνλφλεξν. 

ζνπιηάλ  κηξηκέηζη = έλα ρέξη γεξφ μπ-
ινδαξκφ.  

ζνπκπαήο (ν) = ην κπαιφ, ε ζθέςε, ν 
λνπο. 

ζνπκφο (ν) = γιηησκφο, ζσηεξία, ηειεί-
σκα, ηέινο. 

ζνπληψ θαη ζνπξληψ (ξ.) = πξνηξέπσ 

θάπνηνλ λα νξκήζεη, εξεζίδσ. « 

ζνχληζηλ ηα ζθιηα νππάλνπ κ » = 

εξέζηζε  ηα ζθπιηά λα νξκήζνπλ επάλσ 

κνπ. 

ζνχξα (ε) = πηπρή ηζάθηζε ζε ξνχρν. 

ζνπξγθνχλη (ην) = θαηψηεξνο άλζξσ-
πνο, θνπηζνκπφιεο, αλήζηθνο. 

ζνπξίδνπ (ξ.) = ζθπξίδσ. [ (Ανξ) ζνύξ-
μα ]. 

ζνπξίρηξα (ε) = ζθπξίρηξα. 

ζνπξφο (ν) = ζσξφο, καδεκέλα πξάγκα-
ηα. 

ζνχξπηηνπο (επηζ) = βηαζηηθφο, ζέιεη λα 
θάλεη γξήγνξα. 

ζνχξηζκα (ην) = επθνηιηφηεηα. 

ζνχξνπβα (ηα) = θάιαληα πξσηνρξν-
ληάο. 

ζνπξνπβνπιηά (ε) = ζσξφο, πξάγκαηα 
ζηνηβαγκέλα ζε ζσξφ. 

ζνπξνχθη (ην) = α) ξάκθνο πνπιηνχ,  

ζνπξνχθη (ην) = β) ζηφκην θαλάηαο ή 
άιινπ δνρείνπ πγξψλ. 

ζνχξπηηνπο (επηζ) = βηαζηηθφο, γξήγν-
ξνο. 

ζνπξηνχθνπ (επηζ) = επηπφιαηε, άζηα-
ηε, ειαθξφκπαιε. 

ζνχθξα (ε) = ηζαιάθσκα ζε ξνχρν, 
δαξσκαηηά, ξπηίδα. 

ζνπθξάο (ν) = ρακειφ  ζηξνγθπιφ  
ηξαπέδη. 

ζνπθξψλνπ (ξ.) = α) ηζαιαθψλσ. 

ζνπθξψλνπ (ξ.) = β)  θιέβσ. 

ζπαιηφξα θαη ζπαιηφξηδκα (ε) = ζθφ-

ησκα, θαηαζηξνθή. 

ζπαιηνπξλψ (ξ) = ζθνηψλσ. 

ζπάξγαλα (ηα) = φια ηα εζψξνπρα ηνπ 
κηθξνχ παηδηνχ. 

ζπαξληνχκη  (ξ.) = θνπληέκαη, κεηαθη-
λνχκαη, πξνζπαζψ . (Ανξ) ζπα-

ξάζθα .   « _ Γσ κ’ Θε κ’.      _ πα-

ξάμ λα ζ’ δψζνπ »  =  - Γώζε κνπ 

Θεέ κνπ.  – Κνπλήζνπ,( πξνζπάζεζε 

θη εζύ ) γηα λα ζνπ δώζσ ).  

ζπαξλψ θαη ζπαξάδνπ (ξ.) = θνπλψ, 
ζθνπληψ, κεηαθηλψ. (Ανξ) ζπάξα-

μα. 

ζπηηνπηφπ (ην) = νηθφπεδν. 

ζπηηζέξ’ο (ν) = ν θαξκαθνπνηφο. 

ζπιηαλίδνπ (ξ.) = θάλσ θάπνηνλ λα δε-
ιέςεη. (Π.Δλ.) ζπιηαλίδνπκη. 

ζπνπιάηηζη (επρή) = εηο πνιιά έηε. 

ζπνπξίηζη (ην) = ην ζπνπξγίηη. 

ζπνπξηνχιη (ην) = ην ζπνπξγηηάθη. 

ζπηφγακπξνπο (ν) = εζψγακβξνο. 

ζπηφθνπξλνπο (ν) = ζπηηηθφο θνχξλνο. 

ζπηζηάηζηθνπο (επηζ) = ζπηηηθφο. 

ζππξνπηά (ηα) (Κ.) = ηα θαζφιηα θαη 
γεληθά ηα φζπξηα. 

ζηάδνπ (ξ.) = ζηαιάδσ, ξίρλσ θάησ 
ζηαιακαηηέο.(Δ.Ανξ) έζηαμα,

 (Π.Ανξ) ζηάζθα . 

ζηάινπο (ν) = ην κέξνο πνπ δηαλπθηε-
ξεχεη ην θνπάδη. 

ζηάινπο (Κ.)  =  ν κηλαξέο,  ην ηδακί. 

ζηακαηνχξα (ε) = κεγάιε ηάβια φπνπ 
νη γνπλνπνηνί ηεληψλνπλ λα γνπ-
λαξηθά γηα λα μεδαξψζνπλ. 

ζηάκνπο (ν) (Κ.) = ν ηεκπέιεο.  

ζηαληφ (ην) = δφξη, δπζθνιία, εμαλαγθα-
ζκφο. 

ζηαμηά (ε) = α) ζηαιακαηηά, ζηαγφλα,  

ζηαμηά (ε) = β) κηθξή πνζφηεηα. « κφ-

δνπθηλ κηα ζηαμηά θατ » =   κνπ πξό-

ζθεξε πνιύ ιίγν  θαγεηό. 

ζηαζίδ (ην) = θάζηζκα εθθιεζίαο. 

ζηαηήξ (ην) = εηδηθφ καραίξη θξενπψιε. 

ζηαπξψκαηα (ηα) = πξνζηαηεπηηθά ζηε-
ξίγκαηα απφ πέηξα ή μχιν, γχξσ 
απφ ην ζηφκην πεγαδηνχ. 

ζηαπξψλνπ (ξ.) =  α) θάλσ ην ζρήκα  
ηνπ ζηαπξνχ,  

ζηαπξψλνπ (ξ.) =  β) δηπιψλσ θισ-
ζηέο,  

ζηαπξψλνπ (ξ.) =  γ) ζπλαληψ ηπραία 
ζην δξφκν θάπνηνλ, 

ζηαθίδα (ε) (Κ.)  =  ηα θπζίγγηα. 

ζηαθλίδνπ (ξ.) =  α) ζηξαγγίδσ ιίγν-
ιίγν,  

ζηαθλίδνπ (ξ.) =  β) ρχλσ δάθξπα. 

ζηαθπιαξκηά (ε) = ζηαθχιηα ηνπξζί 
ζπληεξεκέλα κέζα ζε κνχζην θαη 
ζηλάπη. 
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ζηέδηξνπο (ν) = ρνληξφ μχιν κπεγκέλν 
ζηε κέζε ηνπ αισληνχ ζην νπνίν 
δέλνληαη ηα άινγα γηα ην αιψλη-
ζκα. 

ζηηγλφπηα (ε) = πίηα ρσξίο ιίπνο κε 
δπν θχιια απφ δπκάξη κε πξνδχκη, 
ζηε κέζε γέκηζε απφ βξαζκέλα 
ζηεγλά ιάπαηα θαη ηξηκκέλα θαξχ-
δηα θάησ, κέζα θαη πάλσ. Απηή ηελ 
πίηα ηελ θάλνπκε ηελ Μεγάιε Σε-
ηάξηε. 

ζηηιλάξ (ην) = βφηζαιν, ζθαηξηθή πέ-
ηξα.  

ζηηιλάξηα (ηα) = παηδηθφ παηγλίδη κε 
βφηζαια, πεληφβνια. 

ζηηκάξσ (ξ) = εθηηκψ, ππνινγίδσ, ζέ-
βνκαη θάπνηνλ 

ζηηξλάξηα (ηα) (Κ.) = α) ηα αβγά.  

ζηηξλάξηα (ηα) (Κ.) = β) ηα ζηήζε ηεο 
γπλαίθαο. 

ζηνπκπέηζη (ην) = ιεπθή ζθφλε, γηα 
βάςηκν παπνπηζηψλ. 

ζηνπκπίδνπ (ξ.) = θνπαλψ, θάλσ θάηη 
ζθφλε.  « ζηνχκζα ηνπλ θαθέ ζηνπ 

ληνπκπέθη  »   = θνπάληζα ηνλ θαθέ 

ζην ληνπκπέθη   « ζα  ζη  ζηνπκπίζνπ  

ζαλ  ηζη   γθνπζηζηαξίηζα »    = ζα ζε 

θνπαλίζσ όπσο θνπαλίδνπκε ηε ζαύ-

ξα. 

ζηνχκπνπο (ν) = α) γνπδνραίξη,  

ζηνχκπνπο (ν) = β) θνληφο άλζξσπνο. 

ζηνπ-ληνπ  =  ζην θπλεγεηφ, ζην γηνπρά-
ηζκα.    « ηνπλ  έρλ  ζηνπ – ληνπ »   = 

ηνλ θνξντδεύνπλ, ηνλ θπλεγνύλ. 

ζηνππφθνπινπ (ην) = θαξπφο ζάκλνπ 
θαηά ηεο επθνηιηφηεηαο. 

ζηνππνπηφο (επηζ) = παξαγεκηζκέλνο, 
ρνλδξφο. 

ζηνππψλνπ (ξ.) = βνπιψλσ, θιείλσ 
γεξά ην άλνηγκα, παξαγεκίδσ. 

ζηξαγγαιλψ (ξ) = ζηξαγγαιίδσ, πλίγσ. 

ζηξαγγζηζήξ (ην) = ζηξαγγηζηήξη, ζνπ-
ξσηήξη. 

ζηξάηα (ε) = α) δξφκνο, β) βάδηζκα 
κηθξνχ παηδηνχ. 

ζηξέγνπ (ξ.) = ζηέξγσ, δέρνκαη θάηη, 
ζπκθσλψ. 

ζηξέθινπο (ν) = παξάιπζε ησλ άθξσλ 
ησλ αηγνπξνβάησλ, αθελίαζε 
βννεηδψλ απφ ηζίκπεκα κχγαο 
(νίζηξνπ). 

ζηξηβιφο (επηζ) = αλάπνδνο, ηδηφηξν-
πνο. 

ζηξηκαηζίδνπ (ξ.) = ζθάβσ βαζεηά γηα 
λα θπηέςσ ακπέιη. 

ζηξίθνπ (ξ.) = ζθνπγγαξίδσ, ηξίβσ. 

ζηξηθηάξ (ην) = α) ιεπηφ μχιν πνπ θιεί-
λεη ηελ ηξχπα ηεο θάλνπιαο, β) ην 
μχιν γηα ην γλέζηκν καιιηνχ. 

ζηξνχγθα (ε) = ε ζηάλε, πεξηθξαγκέλνο 
ρψξνο γηα ην άξκεγκα. 

ζηξνπθηάδνπκη (ξ.) = θάζνκαη απξφ-
ζθιεηνο γηα θαγεηφ. 

ζηζέδεξνπο (ν) = κεγάινο πάζζαινο 
ζην θέληξν ηνπ αισληνχ. 

ζηζέθνπ (ξ.) = ζηέθνκαη, ζηακαηψ. 
«ζηαζ’  λα  ζ’  πσ»   = ζηακάηεζε λα 

ζνπ πσ. 

ζηζέιλνπ (ξ.) = ζηέιλσ. 

ζηζεηξνπγθάλνπ (ε) = απηή πνπ δελ 
θάλεη παηδηά. 

ζηζηαξ (ην) = ζηηάξη. 

ζηζηαξίζηνπο (επηζ) = απφ ζηηάξη. 
«ζηζηαξίζηνπο ηξαραλάο»  

ζηζηβάιηα (ηα) = είδνο κπφηαο πνπ 
θνπκπψλνπλ κπξνζηά. 

ζηζηγλνππάηδα (ηα) = πφδηα πνιχ ιε-
πηά. 

ζηζην (ην) = ζηνηρεηφ, θάληαζκα. 

ζηζηφθα (ε) = καθξχ επίζεκν γπλαηθείν 
θφξεκα απφ γπαιηζηεξφ  χθαζκα. 

ζηζηξηνπκέλνπο (επηζ) = ζηεξεσκέλνο, 
αθιφλεηνο.  « θαιή ζηζηξένπζη  »  ή     

« ζηζηξηνπκέλη  »  (επρή πνπ δίδεηαη 

ζηνπο λεόλπκθνπο). 

ζηζηξηψλνπ (ξ.) = ζηεξεψλσ, θάλσ θάηη 
αθιφλεην. 

ζηζηθάλη (ην) = ζηεθάλη, ζηδεξέλην ηζέξ-
θη βαξειηνχ. 

ζηζηθάληα (ηα) = παηδηθφ παηγλίδη κε 
ζηδεξέληα ζηεθάληα βαξειηνχ. 

ζηζηθαλψκαηα (ηα) = γάκνο. « πήγακη 

ζηα ζηζηθαλψκαηα »    = πήγακε ζην 

γάκν. 

ζηζηθαλψλνπ (ξ.) = παληξεχσ, θάλσ 
ηελ ηειεηή ηνπ γάκνπ. 

ζηζκνλη (ην) = ην ζηεκφλη ηνπ πθάζκα-
ηνο. 

ζηζπςη (ε) = ζηχςε. 

ζηζηρίδνπ (ξ.) =  πξνζιακβάλσ θάπνηνλ 
γηα εξγαζία θαη γηα νξηζκέλν ρξν-
ληθφ δηάζηεκα. (Π. Ανξ.) ηζρίζθα  

ζχβξαζη (ε) = ηξφπνο καγεηξέκαηνο πνπ 
θαηά ην βξάζηκν ηνπ θαγεηνχ, ηζη-
γαξίδνπκε ζπλήζσλ θξεκκχδη θαη 
ην πξνζζέηνπκε. 

ζπγθαίνπκη ( ξ.) = εξεζίδεηαη ην δέξκα 
κνπ απφ ηξηβή, ηδξψηα ή άιιε αηηί-
α. (Ανξ.)  ζπγθάτθα. 

ζπγθαζίδνπ (ξ) = ρνξεχσ ζπγθαζηζηφ 
ρνξφ. 

ζπγθπξηά  (ε) = ην ζρνηλί κε ην νπνίν 
δέλνπκε ηα ππνδχγηα γηα λα βαδί-
δνπλ ην έλα πίζσ απφ ην άιιν. 



- 79 - 

ζπίδνπκη (ξ.) = ζπγρίδνκαη. 

ζχθνπ (ην) (Κ.) = ην αηδνίν. 

ζπιινπηάδνπκη (ξ.) = ζπιινγίδνκαη, 
ζθέπηνκαη. 

ζπιινπηνχκη (ξ.) = (βι.  ζπιινπηάδνπ-
κη). 

ζπκπάζηνπ, κη ηνπ ζπκπάζηνπ = ζπγ-
γλψκε. 

ζπκπξάγθαια (ηα) = δηάθνξα πξάγκα-
ηα, πνηθηιία εξγαιείσλ. 

ζπκθάδα (ε) = ζπλλπθάδα. 

ζχλαμη (ε) = ζπγθέληξσζε, ζπλάζξνηζε. 

ζπλάζηξηγνπο (επηζ) = αλήζπρνο, λεπ-

ξηθφο. 

ζπλεξίδνκαη (ξ.) = δειεχσ κε πάζνο, 
ζπκψλσ. 

ζπλήζηνπ (ην) = ζπλήζεηα, έζηκν. 

ζπλνπηνχκη (ξ.) = ζπλελλννχκαη. [ (Ανξ) 
ζπλνπήζθα ]. 

ζπληδίξηα (ηα) = ζηνιίδηα, θνζκήκαηα. 

ζπληξφθ (ην) = ην βξαθί. 

ζπξκί (ην) = ζπλάρη, παξνδηθή αξξψζηη-
α. 

ζπξη’ο (ν) = ζχξηεο. 

ζχμπνπ (ην) = αλαζηάησζε, ραιαζκφο. 
«ίγθηλ ηνπ ζχμπνπ». 

ζπχδνπ (ξ.) = ζπγρχδσ θάπνηνλ.  
(Π.Δλ.) ζπχδνπκη. (Π.Ανξ) ζπχζηθα. 

ζχπζη (ε) = ζχγρπζε, ηαξαρή. 

ζπθλίδνπ (ξ.) = εξεκψ, μεξαίλσ ζππ-
ξηά, ζεξαπεχσ εμαλζήκαηα. 

ζχρινπξνπ (επηζ) = ιίγν πγξφ, φρη θαιά 
μεξακέλν. 

ζθαγάδ (ην) = ζθάγην, ζθαγκέλν δψν. 

ζθατφ (ην) = θνηιφπνλνο, δπλαηφο πφ-
λνο. 

ζθαιλψ (ξ.) = θιείλσ.(Π.Ανξ) ζθάιηζα, 

(Π.Ανξ) ζθαιίζηθα  

ζθαρηφ (ην) = ( βι.  ζθαγάδ ). 

ζθαρη’ο (ν) = απφηνκνο δπλαηφο πφλνο. 

ζθηληφλα (ε) = ζθεληφλα πνπ κε πεξη-
ζηξνθή πεηνχκε πέηξεο 

ζθημη (ε) = αλάγθε, θνηιφπνλνο. 

ζθφξα (ε) = ζπάγθνο, ιεπηφ ζρνηλί. 

ζθνπγγαξίδνπ (ξ.) = πιέλσ ην πάησκα 
κε βνχξηζα ε κε ζθνπγγαξφπαλν. 

ζθνπγγίδνπ (ξ.) = ζθνππίδσ ηα λεξά κε 
πεηζέηα, θαζαξίδσ. 

ζθνχγγνπο (ν) = ν πνιχ βξψκηθνο, ν 
πνιχ ιεξσκέλνο, ην ζθνπγγαξφ-
παλν.  

ζθνπληδχιη (ην) = ε ηπιηγκέλε θισζηή 
ζην αδξάρηη. 

ζθνπξιέηζηθνπο (ν) =  α) εξγαιείν πνπ 
ζθίγγνπκε ην ρεξφβνιν ζηα δεκά-
ηηα ηνπ ζεξηζκέλνπ ρφξηνπ ή ζηηα-
ξηνχ,  

ζθνπξιέηζηθνπο (ν) =  β) εηδηθφο θάδνο 
πνπ ρηππάκε ην γάια θαη παίξλνπ-
κε ην βνχηπξν. 

ζράδηα (ηα) =  ( βι. δνπράδεο ) 

ζηραξίθηα (ηα) = θαιέο εηδήζεηο, επράξη-
ζηα λέα   « ....θη ηα ζΗραξίθηα έθηξ-

λαλ πσο έξρηηζεη νπ αθέληδεο,  απφ 

ηα κέξε ηεο Βιαρηάο θη απνχ ηνπ 

Μπνπθνπξέζηζη  ....»      ( απφ ζηα-
ηηζηηλφ ηξαγνχδη ) 

ζηρνπξηκέλα (ηα) (Κ.) = ηα πιηζηά, ηα 
άςεηα ηνχβια.  

ζηρνπξλψ (ξ.) = ζπγρσξψ. 

ζψδνπ (ξ.) = γιηηψλσ, ζψδσ.  (Δ.Ανξ)   
έζνπζα, (Π.Ανξ) ζψζθα . 

ζσλη (ην) = ηέινο.  « ίηθηξηο  ηνπ  ζσλη »  =  

έθεξεο ην ηέινο,  κε ηα ιόγηα ζνπ έθε-

ξεο ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θόζκνπ . 

ζψλνπ (ξ.) = ηειεηψλσ. «... ζψλη θφξε κ 

θη έια ηψξα, γξάθηεθεο ζαλ ηελ α-

θφιια...»  (ζηίρνο ζηαηηζηηλνχ ηξα-
γνπδηνχ). 

* * * 
 

--=  Σ =-- 
Σ (άξζξν) = ηνπ. 

ηαβάλΗ (ην) = ηαβάλη, νξνθή. 

ηαβάο (ν) = κεγάιν ηαςί. 

ηάβια (ε) = πνδηά, κπξνζηέια. 

ηαγάξ (ην) = α) μχιηλν θπιηλδξηθφ δνρείν 
κε ην νπνίν κεηξνχκε πνζφηεηα ζη-
ηεξψλ.  

ηαγάξ (ην) = β) εηδηθφ ζαθνχιη πνπ δί-
λνπκε ηξνθή ζηα δψα. 

ηαγθηάδνπ (ξ.) = ηαγθηάδσ, παίξλσ δπ-
ζάξεζηε γεχζε θαη νζκή.. 

ηαδέζθνπο (επηζ) = θξέζθνο, λσπφο. « 

ζα  θθηάζνπ  λα  πηνχκη  απ'  ηνπλ  

ηαδέζθνπ  ηνπλ  θαθέ » =  ζά θάλσ 

λα πηνύκε από ηνλ θξέζθν ηνλ θαθέ .  

ηάδνπ (ξ.) = ππφζρνκαη. 

ηαή (ε) = ηξνθή δψσλ, ηάτζκα. 

ηατδνπ (ξ.) = ηξέθσ. 

ηατιηαθνχθ (επηξ) = πνηέ, απηφ δελ ζα 
γίλεη πνηέ. (δελ ππάξρεη ηέηνηα 
γηνξηή). 

ηαθίκ (ην) = ζχλνιν νκνεηδψλ πξαγκά-
ησλ, θνζηνχκη. 

ηαθνχκ (ην) = ( βι. ηαθίκ ). 

ηακάκ (επηξ) = έηζη φπσο ην ήζεια,  
αθξηβψο. 

ηακάρΗ (ε) = πιενλεμία, απιεζηία. 

ηακαρηά (ε) = ( βι.  ηακάρη ). 

ηάκαρνπο (επηζ) = αρφξηαγνο, πιενλέ-
θηεο, ιαίκαξγνο. 
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ηακπάθηο (ν) = βπξζνδέςεο. 

ηακπάλη (ην) =  α) ζηξψζε, θφδξα, εζσ-
ηεξηθφο πάηνο παπνπηζηνχ,   

ηακπάλη (ην) =  β) έλα ρέξη μχιν. 

ηακπαραλάο (ν) = βπξζνδεςείν. 

ηαλάζθηια (επηξ) = αλάζθεια. 

ηαληνχκη (ξ.) = ηεληψλνκαη λα θηάζσ 
θάηη.(Ανξ) ηαλχζηθα. 

ηαλζηάξαο (επηζ) = θαπρεζηάξεο, παη-
λεζηάξεο. 

ηαλψ (ξ.) = ηαλχδσ, ηεληψ-
λσ.(Παξαη)ηάληδα, (Ανξ)ηάληζα . 

ηάμηκνπ (ην) = α) ππφζρεζε.  « άιινπ  

ηνπ ηάμηκνπ  θη  άιινπ ηνπ  δφζηκνπ 

»  

ηάμηκνπ (ην) = β) ππφζρεζε θαη ζπκθσ-
λία γηα ην πνζφλ ηεο πξνίθαο. « 

άιινπ ηνπ ηάμηκνπ  θη  άιινπ ηνπ  

δφζηκνπ »   ( θξάζε πνπ ιέγεηαη 
φηαλ δελ ηεξείηαη κηα ζπκθσλία )   

ηαμηξάηζη (ην) = ζπκθνξά, δεκηά, ήηαλ 
κνηξαίν. 

ηανπζηάλη’ο (ν) (Κ.) =  ν ιαγφο. 

ηάπα (ε) = α) πψκα, βνχισκα. 

ηάπα (ε) = β) πνιχ κεζπζκέλνο.  « ίγθηλ 

ηάπα ». 

ηαπή (ε) = θαηά ην ηνπξθηθφ θηεκαηνιφ-
γην, ηίηινο ηδηνθηεζίαο ( νη ηαπέο ). 

ηαπίπθα (επηξ) = κπξνχκπηα. 

ηαξαρίδνπκη (ξ.) = ζπγρχδνκαη, ηαξάδν-
καη.  

ηαξιαγάλη (ην) = παλσθφξη ζαλ θάπα. 

ηαξηάξαο (επηζ) = θαθιαηάο, ςεπηνπα-
ιηθαξάο. 

ηαξηαξίδνπ (ξ.) = κηιψ αζηακάηεηα. 

ηάραηζηο (επηξ) = ηάρα, δήζελ. 

ηαρηά (επηξ) = αχξην, ηελ άιιε κέξα. 

ηαρκηληάδνπ (ξ) = πξνγξακκαηίδσ, ππν-
ινγίδσ, βάδσ ζα ζηφρν. 

ηείρηα (ηα) = νη ηνίρνη. 

ηειη (ην) = ιεπηφ ζχξκα. 

ηέιηα (ηα) = ηα ζηνιίδηα ζην θεθάιη ηεο 
λχθεο. 

ηεξδήο (ν) = ξάθηεο. 

ηδακπνχλα (ε) = πλεπζηφ κνπζηθφ φξ-
γαλν, απηνζρέδηα ζθπξίρηξα απφ 
μχιν ή θαιάκη. 

ηδαληδάιη (ην) = μεθηηζκέλν θαη ηξηκκέλν 
ξνχρν, πνιχ ιεπηφ  χθαζκα. 

ηδαληδάξ (ην) = φξγαλν κε ην νπνίν  
αθξαηαίλεη ην βακβάθη ν παπισ-
καηάο. 

ηδαληδαξάο (ν) = παπισκαηάο. 

ηδαληδαξίδνπ (ξ.) = θάλσ ην βακβάθη ή 
ην καιιί αθξάην θαη θαηάιιειν λα 
γεκίζσ ζηξψκα ή καμηιάξη. 

ηδαηδαλεχνπ (ξ.) = παξαρατδεχσ θά-
πνηνλ. (Μηρ) ηδαηδα- λεκέλνπο]. 

ηδαηδίια θαη ηδαληίια (ε) = ιεπηφ θαη 
αξαηφ χθαζκα γηα ην ζηξάγγηζκα 
ηπξηνχ.  

ηδαρείινπο (επηζ) = απηφο πνπ έρεη κε-
γάια ρείιε. 

ηδγθξάλα (ε) = γεσξγηθφ εξγαιείν, 
ηδνπγθξάλα. 

ηδε-άραξ  =  άηληε θαεκέλε. 

ηδεξεκέο (ν) = α) =  άηνκν άρξεζην, 
αρατξεπην. ηεκπέιεο, αλεπξφθν-
πνο.  

ηδεξεκέο (ν) = β) δεκηά, πξφζηηκν. « 

ζθφηνπλη κνπξνί,  πιήξνπλη ηδηξηκέ-

δηο » . 
ηδέξηδηινπ (ην) = θνξφκειν. 

ηδηαβψλνπ (ξ.) =  (βι.  γθαβψλνπ ) 

ηδηακ (ην) = ηδάκη, γπαιί. 

ηδηακφζπξνπ (ην) = ηδακαξία, πφξηα κε 
ηδάκηα. 

ηδηακάια (ε) = κεγαιφζσκε θαη άγαξ-
κπε θνπέια. 

ηδηακιίθη (ην) = ( βι. ληδηακφζπξνπ ). 

ηδηάκπα (επηξ) = δσξεάλ, ρσξίο ρξήκα-
ηα. 

ηδηακπάεο (ν) = δσέκπνξνο. 

ηδηακπάο (ν) = ηα καιιηά ηεο θεθαιήο. 

ηδηαλη (ην) = ε ςπρή, ην είλαη ηνπ αλ-
ζξψπνπ.   « κφθαγηλ  ηνπ  ηδηαλη  ηα  

λα  ηνπλ  θάκνπ άλζξνππνπλ »  = 

μόδεςα ην είλαη κνπ γηα λα ηνλ θάλσ 

ζσζηό άλζξσπν. 

ηδηαλη – ηδηλη  =  εξεκηά, δελ ππάξρεη 
θαλέλαο. 

ηδηαληέο (ν) = θαξδχο δξφκνο,  δεκν-
ζηά. 

ηδηαληαξκάο (ν) = Σνχξθνο ρσξνθχια-
θαο.  

ηδηαληήξ (ην) = ζθελή, αληίζθελν. 

ηδηαλ-ηδηλ  =  εξεκηά, ςπρή δελ ππάξρεη. 

ηδηάηδηνπο (ν) = ( βι.  ληηάληηνπο ). 

ηδηανπλίδνπ (ξ.) = κνπξκνπξίδσ λεπξηα-
ζκέλα, δηαβνινζηέιλσ. 

ηδηαξνχρη (ην) = ην ιάραλν πνπ θάλνπκε 
αξκηά, ε θξάκβε. 

ηδηαρλάηνπο (επηζ) = ν κε πνιιή φξεμε 
θαη δσεξάδα,  ν μεζεθσκέλνο. 

ηδηβνπζθνπηζίδνπκη (ξ.) = πξνζπαζψ 
λα θάλσ θάηη ρσξίο θαιφ θσηηζκφ, 
ζηα ζθνηεηλά. 

ηδηέξ (ην) = ην ζπθψηη.  ( ηα ηδηέξηα).  « 

κφθαγηλ  ηα  ηδηέξηα  απηφ  ην  πηδί.  

Γελ  αθνχεη  θάγθαέλαλ » 

ηδηιηαηζεχνπ (ξ.) = ζθάδσ, θξενπξγψ. 

ηδηικπίδνπ (επηζ) = θνιπαδφξα, πνιχ-
μεξε. 

ηδηκπηδέιη  (ην) = θνπξέιη. 

ηδίλα (ε) = ην έληνκν ρξπζφκπγα. 

ηδηλίδνπ (ξ.) = γπαιίδσ, ιάκπσ. 
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ηδίληδηξαο (ν) = ην έληνκν ηδηηδίθη, ηδίηδη-
θαο. 

ηδηφπο (ν) = ε ηζέπε. 

ηδηνπγθξαβέιη’ο (ν) = ςηιφ ραιάδη. 

ηδηνχγθξαβνπο (επηζ) = ζγνπξνκάιιεο, 
ζγνπξφο. 

ηδηνχθα (ε) = θνηιηά. 

ηδηνπιάπ (ην) = εμήγεζε, εξκελεία, α-
πνινγία, ινγαξηαζκφο.  « δε  ζα  ζ' 

δψζνπ  ηδηνπιάπ »   =  δελ ζα ζνπ 

δώζσ θακηά εμήγεζε.  

ηδηνπκάθα (ε) = μχιηλν ζθπξί ή μχιν  
πνπ ζην άθξν έρεη εμφγθσκα, κ' 
απηφ ηα παηδηά ρηππνχλ ηηο πφξηεο 
ησλ ζπηηηψλ φηαλ ςάιινπλ ηα «θό-
ιηαληα.» 

ηδηνπκπάλνπο (ν) = βνζθφο. 

ηδηνπκπνχδη (ην) = δηαζθέδαζε, μεθά-
λησκα. 

ηδηνππψλνπ (ξ.) = ηζεπψλσ, βάδσ ζηε 
ηζέπε, εηζπξάηησ ρξήκαηα. 

ηδηνπηδέο (ν) = άηνκν ρσξίο πξνζσπη-
θφηεηα, ρσξίο αμία. 

ηδηνπηδηνπθιάξ (ην) =  κηθξφ παηδί. 

ηδηνχθηνπο (επηζ) = θνχθηνο, ραιαζκέ-
λνο. 

ηδηνχθνπο (επηξ) = ζηα ρακέλα, ρακέλε 
ππφζεζε. 

ηδηνπθο (ν) = θψινο. 

ηδηπ (επηξ) = θαζφινπ. 

ηδηπ θη απνχ ηδηπ  =  θαζφινπ, νισζ-
δηφινπ, εληειψο. 

ηδηξβέλη  (ην) = δεξβέλη, ζηελή ηνπνζε-
ζία αλάκεζα απφ βνπλά. 

ηδηξβηλίζηνπο (επηζ) = απφ ην δεξβέλη. 
πεξηνρή ηεο ηάηηζηαο.  « ηδηξβηλί-

ζηα ζηαθχιηα »  

ηδηξηκέο (ν) =  ( βι. ηδεξεκέο )  

ηδηξιηθψλνπ (ξ.) = ηξψσ κε ιαηκαξγία. 

ηδηξηδέιη (ην) = θνπξέιη. ( έλα ζηαηηζηηλφ 
αίληγκα ) « κηα ηδηξηδέινπ, κηα παξ-

ηάινπ σο θη νπ βαζηιηάο λη ηξψεη » 

Σζη είλη;  Απάληεζε: « είλη ε αξκηά » 
(ην ιάραλν ηνπξζί)  

ηδηξηδέιη’ο (επηζ) = θνπξειήο,  

ηδηξηδηιηά (ε) = θνξνκειηά. ( βι. θνπ-
ξνπκπιηά ) 

ηδηηδβέο (ν) = κπξίθη γηα θαθέ.  

ηδηηδί (ην) = βπδί. 

ηδηηδηκάξθα (επηζ) = ( βι. ι. δηδκάξθα ). 

ηδνπξλάο (ν) = α) πλεπζηφ κνπζηθφ φξ-
γαλν, β) πξνβνζθίδα, κνχξε γνπ-
ξνπληνχ. 

ηδνχξηδνπιαο (ν) = ςειφ θαηαζθεχα-
ζκα απφ πέηξεο ή δηάθνξα πξάγ-
καηα ηνπνζεηεκέλα πξφρεηξα ην 
έλα πάλσ ζην άιιν. 

ηδνπξηδνπιψλνπ (ξ.) = βάδσ πξφρεηξα 
ην έλα πάλσ ζην άιιν, δηάθνξα 
πξάγκαηα, θηίδσ πξφρεηξα έλαλ 
ηνίρν.  

Σδνπξηδνπιψλνπκη (ξ.) αλεβαίλσ βηα-
ζηηθά ζε έλα ςειφ κέξνο. (δέληξν 
ή ηνίρν) 

ηηάληα  (ε) (Κ.) =  ν πνιχ κεζπζκέλνο. 

ηηαηηάεο (επηζ) = δεηιφο, θνβεηζηάξεο. 

ηηθλίδνπ (ξ) = πεηπραίλσ ζηελ πξνζπά-
ζεηα πνπ θάλσ, γελλψ. 

ηηιηάιη’ο (ν) = ηειάιεο. 

ηηιηαηίλη (ην) = πνιχ ιεπηφ δέξκα. 

ηηκαξεχνπ (ξ.) = ρατδεχσ, μχλσ, πεξη-
πνηνχκαη δψα. 

ηηκηλάο (ν) = ππφθιηζε, ραηξεηηζκφο κε 
ζεβαζκφ. 

ηηκπίρη (ε) = ζχζηαζε, ζπκβνπιή, πα-
ξαγγειηά.  

ηηφκπαιηαο (ν) (Κ.) = ν παζηφο βαθα-
ιάνο  

ηηξηζίπηα (ηα) = θφιπα, ηξφπνο ζπκπε-

ξηθνξάο, ηεξηίπηα. 

ηηζθηξέο (ν) = πξφρεηξε επηζηνιή, ζε-
κείσκα, ξαβαζάθη. 

ηηζιηάο (ν) = απφθαζε, εθείλν πνπ δέ-
ρνκαη ζαλ ηεηειεζκέλν.  « πήξηλ 

ηνπλ ηηζιηά η’ »  =  ην πήξε απόθαζε, 

ππνρώξεζε. 

ηηζζηξνππφδαξνπο (ν) (Κ.) = ν  γάτδα-
ξνο. 

ηηθηίθη (ην) =  ( βι.  ληηκπηίιη ) 

ηθαιη (ην) = ςαξφθνιια. 

ηνδη (ην) = ζθφλε απφ ηξηκκέλν θάξβνπ-
λν, αζβέζηε θ.ι.π. 

ηφθα (ε) = α) ρεηξαςία.  

ηφθα (ε) = β) εγθξάθα, πφξπε. 

ηφπθα (ε) = ηφπη, κπαιάθη. 

ηνπ-ηνπ  =  φρη φκνηα, κέξε-κέξε, 
ζθνξπηζκέλα εδψ θη εθεί. 

ηφηζη (επηξ) = ηφηε. 

ηνχηα (ηα)  = ινγηζκνί, ινγηθά, ζθέςεηο. 
«φληαο λη  βιές, ζηθψλνπληη ηα ηνχηα 

ζ» = θάζε θνξά πνπ ηελ ζπλαληάο, ηελ 

βιέπεηο, μεζεθώλεηαη ην κπαιό ζνπ, 

ηξειαίλεζαη 

ηνπθάο (ν) = εγθξάθα, θνχκπσκα. 

ηνπ ιφγνπ ζ = εζχ.  « ηνπ ιφγνπ ζ’ ηζη  

ιεο; » = εζύ ηη ιεο;  

ηνπινχπα (ε) = ( βι.  πάιηζα ). 

ηνπινχκ (ην) = δεξκάηη, αζθφο. 

ηνπινπκίζηνπο (επηζ) = απφ ηνπινχκη.       
« ηνπινπκίζηνπ ηζπξί ». 

ηνπινχκπα (ε) = αληιία λεξνχ. 

ηνπινππάλη (ην) =  ( βι. ηδαληδίια ). 

ηνπκάξ (ην) = δέξκα δψνπ. 

ηνχκθαλνπο (ν) = θνπζθσκέλνο ζαλ 
ηχκπαλν. 
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ηνχκπα (ε) = α) θακπνχξα, 

ηνχκπα (ε) = β) ιφθνο, αλψκαιν έδα-
θνο. 

ηνχκπαξ’ο (επηζ) = θακπνχξεο. (ε ηνχ-

κπνπ, ην ηνχκπαβνπ)  
ηνχλα (επηξ) = κνχζθεκα, πνιχ βξεγκέ-

λνο. 

ηνπλ  θνπζηφ  = ηξέρνληαο. 

ηνπλ πήξηλ =  απνθνηκήζεθε. 

ηνπληδη  (ην) = κπξνχληδνο. 

ηνχληδα (ε) (Κ.) = άηνκν ρσξίο αληίιε-
ςε. 

ηνπξθαλάθαηνπο (ν) = κηγάδαο. 

ηνχξθηθνπο (επηζ) = ηνχξθηθνο. 

ηνχξια (ε) = δάιε. 

ηνπξιηνχ (ην) = α) είδνο θαγεηνχ. 

ηνπξιηνχ (επηξ) = β) αλαθαηεκέλα, αλά-
κεηθηα. 

ηνπξφο (ν) = ίρλνο, πέξαζκα, κνλνπάηη. 

ηνπξηνχξα (ε) = ην πνπιί ηξπγφλη. 

ηξαγαηζίθα (ε) = ζάθνο βνζθνχ απφ 
δέξκα πξνβάηνπ πνπ κνηάδεη κε 
ηνπινχκη. 

ηξαγδψ (ξ.) = ηξαγνπδψ. 

ηξατ (ην) = ηξάγνο, ηξαγί. 

ηξατζηνπο (επηζ) = απφ ηξαγί .  « ηξατζη-

νπο παηζηάο »  
ηξακαληδάλα (ε) = ληακηηδάλα, γπάιηλν 

δνρείν κε ςάζηλν θάιπκκα. 

ηξάκπα (ε) = αληαιιαγή, ζπλαιιαγή. 

ηξαλεχνπ (ξ.) = κεγαιψλσ.(Παξαη) ηξά-

ληβα, (Ανξ) ηξάληςα 

ηξαλεχνπκη (ξ.) = κεγαινπηάλνκαη, ζέ-
ισ λα δείρλσ κεγάινο. 

ηξαλφο (επηζ) = α) κεγάινο. 

ηξαλφο (ν) = β) ν κεγάινο ηεο νηθνγέ-
λεηαο, ν αξρεγφο. 

« ηξαβήμαο  απ' κ  παξζηζηά, ήξζηλ 

νπ ηξαλφο » = πεγαίλεηε πην πέξα 

από ην ηδάθη, ήξζε ν κεγάινο. (ν παηέ-

ξαο ή ν παπνχο)  

ηξαληάδνπ (ξ.) = θνπλψ δπλαηά, ηαξα-
θνπλψ. (Π.Ανξ) ηξαληάζθα . 

ηξαληάθινπ (ην) = ηξηαληάθπιιν. 

ηξάνπο (ν) (Κ.) = ν  δεζπφηεο. 

ηξάπηδνπο (ν) = ηξαπεδνκάληηιν. 

ηξαπραλάο (ν) = κεγάιν ρξεκαηηθφ εη-
ζφδεκα. 

ηξάηνπο (ην) = παξάηαζε, δηάζηεκα, 
αληνρή. 

ηξαχιηαγθαο (επηζ) = ηξαπιφο,  

ηξάθνπο (ν) = ηάθνο, κλήκα. 

ηξαθψλνπκη (ξ.) = ζάβνκαη, ιεξψλνκαη 
παληνχ, πέθησ ζχκα εμαπάηεζεο, 
θαηαρξεψλνκαη. 

ηξαραλάο (ν) = δπκαξηθφ κε ζπαζκέλν  
ζηηάξη (ζηζηαξίζηνπο) ή κε αιεχξη 
(αιεπξίζηνπο)  θαη κε γάια. 

ηξαραλφπηα (ε) = πίηα κε ηξαραλά ρσ-
ξίο θχιια. 

ηξαρείιαο (επηζ) = απηφο πνπ έρεη κεγά-
ια ρείιε. 

ηξαρηιηά (ε) =  α) ηξαρειηά, ιαηκφθνςε,  

ηξαρηιηά (ε) =  β) γπλαίθα κε κεγάια 
ρείιε ή γπλαίθα πνπ θνπηζνκπν-
ιεχεη. 

ηξαρηιίαδνπ (ξ.) = θνπηζνκπνιεχσ, 
κηιψ. 

ηξάρνπκα (ην) = ην ρξεκαηηθφ κέξνο ηεο 
πξνίθαο. 

ηξηκηληδίλα (ε) = α) θνιιεηηθή νπζία,  β) 
ηζηγθνχλεο.  

ηξηφεκηξνπ (ην) = ηξηήκεξν, αξρή ηεο 
ζαξαθνζηήο, Καζ. Γεπηέξα. 

ηξηφηα (ε) = ην παηγλίδη ηξίιηδα. 

ηξηνπθέξαηνπο (ν) = α)  ν δηάβνινο. 

ηξηνπθέξαηνπο (ν) (Κ.) = β) ην απηνθί-
λεην.  

ηξηζθαηάξαηνπο (ν) = ν δηάβνινο. 

ηξηπξλψ (ξ.) = ηξηγπξίδσ. 

ηξηρηά (ε) = ρνλδξφ ζρνηλί. 

ηξνπβάο (ν) = α) ηνξβάο, ηαγάξη.  

ηξνπβάο (ν) = β) επίδνκα,  ραξηδηιίθη, 
ηξνθεία. « ζα  ζθνππεί  νπ ηξνπ-

βάο» = ζα ζηακαηήζσ λα ζνπ δίλσ 

ραξηδηιίθη 

ηξνπηζηθαιίδα (ε) = ζηαιαγκαηηά, πηηζη-
ιηά. 

ηξνπηζηθαιλψ (ξ.) = πηηζηιψ, θάλσ 
ζηαιαγκαηηέο.  

ηξνπχξ (επηξ) = ηξηγχξσ. 

ηξνππξλψ (ξ.) = ( βι. ηξηπξλώ ). 

ηξφραια (ηα) = βφηζαια, ζθνξπηζκέλεο 
πέηξεο. 

ηξππψλνπ (ξ.) = α) κπαίλσ κέζα λα 
θξπθηψ ή λα πξνθπιαρηψ, 

ηξππψλνπ (ξ.) = β) θξχβσ θάηη  ηνπν-
ζεηψληαο ην ζε ηξχπα,   

ηξππψλνπ (ξ.) = γ) ξάβσ πξφρεηξα. 

ηξχθιαο (ν) (Κ.) =  ην  θιαδεπηήξη. 

ηξχςαια (ηα) = ζξχςαια, ζπληξίκκαηα. 

ηξπςνχιη (ην) = κηθξφ θνκκάηη, ζξχςα-
ιν. 

ηξψνπ  θξάλα  (Κ.)  =  έρσ ππξεηφ,  
είκαη άξξσζηνο κε ππξεηφ. 

ηζαγθαξζνχιη (ην) = ζνπβιί ηζαγθάξε. 

ηζάγθζκα (ην) = ζπάζηκν, ηζάθηζκα. 

ηζαθη (ην) = ζαθνχιη. 

ηζάθηα (ηα) = α) ηα αλδξηθά γελλεηηθά 
φξγαλα.  

ηζάθηα (ηα) = β) νη ιαβέο, ηα άγθηζηξα 
ηνπ ζακαξηνχ. 

ηζαθίδνπ (ξ.) = ζπάδσ.  (Ανξ.) ηζάθζα.  

ηζαθίδνπ (ξ.) (Κ.)  = βιέπσ.  « ηζάμα  

πιαξ’,  αρ ηνπλ παξαζθηβά » = είδα 
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θάπνηνλ πνπ ζρόιαζε, ειάηε λα ζρν-

ιάζνπκε θη εκείο.   

ηζαθίζηξα (ε) = ( βι. ηζηαγθίζηξα ). 

ηζάθλνπ (ην) = μεξφ θαη ιεπηφ θιαδί 
δέλδξνπ. 

ηζαθζη (ε) = ηζάθηζε, δάξσκα. 

ηζαθψλνπ (ξ.) = πηάλσ θάηη, ζπιιακβά-
λσ θάπνηνλ. 

ηζαθψλνπκη (ξ.) = θηινληθψ, καιψλσ. 
(Ανξ) ηζαθψζθα . 

ηζακπλψ (ξ.)= κηιψ, ιέγσ ιφγηα ηνπ 
αέξα. 

ηζαληάξηα (ηα) (Κ.)  =  ηα βηνιηά,  ηα 
κνπζηθά φξγαλα. 

ηζαπαξδψλνπκη (ξ) = δπλακψλσ, ζπ-

κψλσ θαη δηακαξηχξνκαη.. 

ηζαπί (ην) = ζθαπηηθφ εξγαιείν. 

ηζαπνπξληά (ε) = είδνο ζάκλνπ.  

ηζαξηζαξίδνπ (ξ.) =  θάλσ λα ηξέμεη 
έλα πγξφ ιίγν-ιίγν ζε κηθξή πνζφ-
ηεηα. 

ηζέληδηξ’ο (ν) = θαηζαξφια ράιθηλε. 

ηζέπηζαιαο(ν)=θαθνληπκέλνο, απεξη-
πνίεηνο. 

ηζέξα (ηα) (Κ.) = νη γάκπεο ησλ γπλαη-
θψλ.  « θζάεη ηζέξα φξκαηα »  = έρεη 

σξαίεο γάκπεο. 

ηζέξγα (ε) (Κ.) = ειαθξά βειέληδα, 
θνπβέξηα. 

ηζέξθη (ην) = κεηαιιηθφ ζηήξηγκα, κεηαι-
ιηθφ ζηεθάλη βαξειηνχ. 

ηζέξηδαο (ν) (Κ.) =  ν θνπξειηάξεο. 

ηζέθια (ε) = ηζφθιη, θινχδα. 

ηζέρξαο (επηζ) = θαξκαθφγισζζνο, 
θαθφηξνπνο, λεπξηθφο. 

ηζεγάλη (ην) = ηεγάλη. 

ηζεγαληά (ε) = ηεγαληζκέλν ρνηξηλφ 
θξέαο, ηεγαληζκέλν θαγεηφ. 

ηζεξψ (ξ.) = θνηηάδσ, βιέπσ.(Δ.Ανξ) 
ηζήξζα, (Π.Ανξ) ηζεξήζθα. 

ηζη; (αλησλ) = ηη; 

ηζηαγθίζηξα (ε) = απηή πνπ θάλεη θφι-
πα γηα λα πξνθαιέζεη. θνπληζηή. 

ηζηατξ (ην) = ρέξζν ρσξάθη. 

ηζηαθκαθφπηηξα (ε)=ζηνπξλαξφπεηξα, 
εηδηθή πέηξα πνπ βγάδεη ζπίζεο. 

ηζηαθνχξ (ην) = ηζεθνχξη. 

ηζηαιαβψλνπ (ξ.) = μεγειψ θάπνηνλ, 
εμαπαηψ. 

ηζηαιάβνπκα (ην) = εμαπάηεζε. 

ηζηαιηζηάλη’ο (ν) = εξγαηηθφο, απηφο 
πνπ θξνληίδεη  κε θάζε ηξφπν ηελ 
νηθνγέλεηά ηνπ. 

ηζηακ (ην) = ην δέλδξν έιαην. 

ηζηακαληάλη (ην) = γηιέθν απφ ρνλδξφ 
χθαζκα. 

ηζηακπάο (ν) = ( βι. ι. ηδηακπάο ). 

ηζηακπαζίξηα (ηα) = δηάθνξα νηθηαθά 
ζθεχε,  δηάθνξα κηθξνπξάγκαηα. 

ηζηαλάθη (ην) = πηάην θαγεηνχ. 

ηζηαλάθα (ε) = πήιηλε ζνππηέξα. 

ηζηαπάξ (ην) = είδνο θνξδέιαο, εμηξα-
θφξ. 

ηζηαπνχληθνπο  (επηζ) = ηζαρπίληθνο, 
παηγληδηάξεο. 

ηζηαξέο (ν) =  πξνθνπή,  ηξφπνο γηα 
θέξδνο. 

ηζηαξίζη (ην) = εηδηθή θφιια ηζαγθάξε-
δσλ. 

ηζηαξθη (ην) = ηέιεην ληχζηκν. « είλη ζηνπ 

ηζηαξθη » =( θαινληπκέλνο .  

ηζηαξζί (επηξ) =  θέληξν, θεληξηθφ κέ-
ξνο. 

ηζηαξηζηάθ (ην) = ζεληφλη παπιψκαηνο. 

ηζηαξηζηαθψλνπ (ξ.) = ζεληνληάδσ ην 
πάπισκα. 

ηζηαζίηζη  (ην) = ζχλνιν (ξνχρσλ), εί-
δνο, ζηνιή θαξλαβαιηνχ. 

ηζηαηκάο (ν) = κεζφηνηρνο θηηαγκέλνο 
κε περάθηα ή πιηζηά θαη ζνβαηη-
ζκέλνο κε ιάζπε απφ ρψκα θαη 
άρπξν. 

ηζηαη-παη = έηζη θη έηζη, πξφρεηξα, α-
ξαηά, ζπνξαδηθά. 

ηζηαηάθη (ην) = παιηφπαηδν. 

ηζηαηάιη (ην) = δηράια, δίθξαλν, πξνε-
μνρή ζε μχιν. 

ηζηαηί (ην) = μχιηλε ζηέγε κε θεξακίδηα. 

ηζηαηνχξ (ην) = παιηφ δνρείν πνπ βά-
δνπκε ηξνθή ζε δψα. 

ηζηάηνπο (ν) = ραζηνχθη. 

ηζηαηζηφ (ην) = θφπξαλα. 

ηζηαηζηκάδ (ην) = α) ζθάη θπλεγεηηθνχ 
θπζηγγίνπ,  

ηζηαηζηκάδ (ην) = β) κηζνβξαζκέλν φ-
ζπξην.  « ηα θαζνχιηα ήηαλ  ηδηπ  

ηζηαηζηκάδηα » = ηα θαζόιηα ήηαλ κη-

θξά θαη άβξαζηα ζαλ ζθάγηα. 

ηζηαθ (ε) = ην ζεηάθη. 

ηζηαθίδνπ (ξ.) = ξαληίδσ κε ζεηάθη.  (Α-
νξ) ηζηάθζα . 

ηζηαρξέο (ν) = φςε, ην ρξψκα ηνπ πξν-
ζψπνπ.  « παρλίζηθηλ,  έραζηλ  ηνπλ  

ηζηαρξέ η’ο »     =  ριόκηαζε, έραζε ην 

ρξώκα ηνπ πξνζώπνπ ηεο.  

ηζηβξέο (ν) = είδνο ιεπηνχ πθαληνχ. 

ηζηβξηκέο (ν) = ςεκέλν ή θαβνπξηλη-
ζκέλν θξέαο. 

ηζηβνχξα (ε) = παγσληά, ηζνπρηεξφ 
θξχν. 

ηζηγαξίδηο (νη) = φ,ηη κέλεη κεηά ην ιηψ-
ζηκν ηνπ παζηνύ. 

ηζηγθαιίδ (ην) = θνπδνπλίζηξα.  

ηζηγθαιίδηα (ηα) = θζελά θνζκήκαηα ή 
επηειή πξάγκαηα. 
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ηζηγθέιη (ην) = γάληδνο θξενπσιείνπ,  
εηδηθφο  γάληδνο  κε ηνλ νπνίν βγά-
δνπκε ηνλ θνπβά πνπ έπεζε ζην 
πεγάδη. 

ηζίγθηλνπο (επηζ) = εκαγηέ, απφ ηζίγθν. 

ηζηγθνηιηάδνπκη (ξ.) = θάλσ δηάθνξα 
ηζαιίκηα. 

ηζηγθζηάξ (ην) = είδνο ζθεληφλαο  κε 
ιάζηηρα δεκέλα ζε δηραισηφ μχιν. 

ηζηδηάρη (ην) = ν πάγθνο ηνπ ηζαγθάξε ή 
ην θνχηζνπξν ηνπ θξενπψιε. 

ηζηθλίδνπ (ξ.) = θάλσ θάηη κε επηηπρία, 
μεθηλψ κηα επηηπρεκέλε πνξεία 
θάπνηαο ππφζεζεο. 

ηζηθληθέζηθνπο (επηζ) = ηδηφξξπζκνο, 
παξάμελνο, ηδηφηξνπνο. 

ηζηιηάιη’ο (ν) = ηειάιεο, δηαιαιεηήο. 

ηζηιηβίζξα (ε) = θνξίηζη πνιχ αδχλαην. 

ηζηιίθνπκα (ην) =  α) ε κεηαηξνπή ηνπ 
καιαθνχ ζηδήξνπ ζε αηζάιη.  (δί-
λνπκε λεξφ) 

ηζηιίθνπκα (ην) = β)  γεξφ θαγνπφηη. 

ηζηιηθψλνπ (ξ.) =  αηζαιψλσ,  

ηζηιηθψλνπ (ξ.) =  ηξψσ θαιά. 

ηζίιηαξνπο (ν) = δηάξξνηα. 

ηζηιψλνπ (ξ) = ηεληψλσ ηα απηηά κνπ λα 
αθνχζσ ηη ιέλε. 

ηζηκπέιη’ο (επηζ) = ηεκπέιεο. (ε ηζη-

κπέινπ, ην ηζηκπέιθνπ). 

ηζηληδηξέο (ν) = ( βι. ι. ηζέληδηξο ).  

ηζίληδηθνπ (ην) = θαξπφο ηεο κνζρντηηάο 
(ηζηληδηθηάο). 

ηζηφθνπο (ν) = εμφγθσκα, ε γιψζζα ηεο 
θακπάλαο, μχιηλν ζθπξί. 

ηζηνιη (ην) =  α) παιηφ ζηξσζίδη,  

ηζηνιη (ην) =  β) άηνκν ρσξίο αμία. 

ηζηφπνπξα (ηα) =  θέξαηα 

ηζηφξκαλνπο (ν) = δσεξή θνπέια, αγν-
ξνθφξηηζν. 

ηζηφηξα (ε) = (βι.. πιφζθα ). 

ηζηφηζηνπο (ν) (Κ.) =  ην  θξαζί. 

ηζηνχγθνπ (ην) = ην ρέξη, ην αδέμην ρέξη.     
( ηα ηζηνχγθα ). 

ηζηνχγθνπο (ν) = θνπινρέξεο. 

ηζηνχθαινπ (ην) = κεγάιν θιηηδάλη, θα-
λάηα, θχπειν. 

ηζηνπθάλη (ην) = α) κηθξφ θνπδνχλη γηα 
πξφβαηα.  

ηζηνπθάλη (ην) = β) είδνο  ςαξηνχ ηνπ 
γιπθνχ λεξνχ. 

ηζηνχθαηα (επηξ) = θνξησκέλν ζηνπο 
ψκνπο θαη ηνλ ζβέξθν.  « ηνπλ  πή-

ξηλ  ηα  ηζηνχθαηα. »  =  ηνλ θνξηώ-

ζεθε ζηνπο ώκνπο.  

ηζηνπθηζίδνπ (ξ.) = ράλσ ηε δχλακή 
κνπ, γεξάδσ, θαηαβάιινκαη. (Ανξ) 
ηζηφθηζα .  

ηζηνπιέο (ν) = καηζάθη απφ θισζηέο. 

ηζηνπιίθη (ην) = αηζάιη  « ίγθα ηζηνπιίθη » 

= έγηλα πνιύ δπλαηόο, αηζάιηλνο. 

ηζηνπιλψ (ξ) = α) ηηλάδσ ηνπο θαξπνχο 
απφ ην δέληξν κε μχιν, κε ηε 
θνχξθα. 

ηζηνπιλψ (ξ) = β) δέξλσ  « ζα ζη ηζηνπ-

ιίζνπ » = ζα ζε δείξσ. 

ηζηνπιλψ (ξ) (Κ.) = γ) ζθνηψλσ. « ηνπλ  

ηζηφιηζαλ » = ηνλ  ζθόησζαλ.  

ηζηνχινπο (επηζ) = α) απηφο πνπ δελ 
έρεη απηηά,  

ηζηνχινπο (επηζ) = β) είδνο εληφκνπ. 

ηζηνπιηάξ (ην) = θζηλφ ξνχρν, θζαξκέ-
λν ξνχρν, θνπξέιη. 

ηζηνπιηάξαο (επηζ) = επηπφιαηνο, άηνκν 
πνπ θάλεη πξνρεηξφηεηεο, ρσξίο 
ηάμε ζηε δσή ηνπ. ( ε ηζηνπιηάξνπ 

). 

ηζηνπιηαξλψ θαη ηζηνπιηαξίδνπ (ξ.) = 
δελ θξνληίδσ ηα ξνχρα κνπ, πεηψ 
εδψ θη εθεί  ηα πξάγκαηά κνπ. 

ηζηνπκπέξηα (ηα) = κηθξά απνθφκκαηα 
απφ ξνχρα, απφ πθάζκαηα, παη-
γλίδη θνξηηζηψλ. 

ηζηνπκπίδ (ην) = ηζηκπίδα, καζηά. 

ηζηνπκπιέθη (ην) = ην θαγεηφ ζηηθάδν. 

ηζηνπκπξίηζα (ε) = είδνο άγξηαο ξίγα-
λεο, ην ζπκάξη. 

ηζηνπκπψ (ξ.) = ηζηκπψ. 

ηζηνππιαθηά (ε) = αιεηαξία, νκάδα απφ 
αιήηεο. 

ηζηνπξβάο (ν) = ζνχπα, ςαξφζνππα κε 
ηζηξφληα ιίκλεο. 

ηζηνπξεχνπ (ξ) (Κ.) = θιέβσ. 

ηζηνχξια (ε) = ( βι.. θάδα ). 

ηζηνχξια (επηξ) (Κ.) = ραξαθηεξηζκφο 
κεζπζκέλνπ.  « είλη ηζηνχξια ». = εί-

λαη πνιύ κεζπζκέλνο. 

ηζηνπξκπαηδήο (ν) = κεγάινο έκπνξνο, 
άξρνληαο. 

ηζηνπξνπθεχνπ (ξ.) = αδπλαηίδσ, ράλσ 
δπλάκεηο ιφγσ αξξψζηηαο ή γεξα-
ηεηψλ,  θάλσ θάηη εηνηκφξξνπν. 

ηζηνπξνχθηθνπο (επηζ) = εηνηκφξξνπνο. 

ηζηνπξνπθινχθη (ην)=θηίζκα εηνηκφξ-
ξνπν. 

ηζηνπξ’ο (ν) (Κ.) = ν θιέθηεο. 

ηζηνπζκέο (ν) = βξχζε.  ( ηα ηζηνπζκέ-

δηα ). 

ηζηνπηζέθη (ην) = κηθξφο, άπεηξνο. 

ηζηνχηζηαλνπο θαη ηζηνχηζηθαλνπο 
(επηζ) = κηθξφο ζε ειηθία, ζε ζσ-
καηηθή δηάπιαζε. 

ηζηνπηζηνχξηα (ηα) = ξίγε, αλαηξηρίιεο. 

ηζηνπηζηνπξηάδνπ (ξ.) = ξηγψ απφ θξχν 
ή ππξεηφ, αλαηξηρηάδσ. 

ηζηνχηζηθα (ε) = κηθξή θφθθηλε θαπηεξή 
πηπεξηά. 
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ηζηνχηζηθαλνπο (επηζ) = ( βι. ηζηνχηζη-
αλνπο ) 

ηζηνπθιίθη (ην) = ηζηθιίθη, κεγάιε ηδηφ-
θηεηε έθηαζε γεο. 

ηζίπα (ε) = α) ηνχιη, χθαζκα δηαθαλέο.  

ηζίπα (ε) = β) ληξνπή. 

ηζίπθα (ε) =  (βι. ηζίπα ) 

ηζίπνπξα (ηα) = ζηέκθπια. 

ηζίπνπξνπ (ην) = ξαθή.  

ηζηξαιίθη (ην)=μχιν μεξακέλν γηα ηε θσ-
ηηά. 

ηζηξάπ (ην) = κάιιηλε θάιηζα. ( ηα ηζη-

ξάπηα ). 

ηζηξαπφζηθλνπ (ην) = εηδηθφ ζρνηλί πνπ 
θξαηά ηελ θάιηζα. 

ηζηξέθη (ην) = θνκκάηη θξέαο,  ην έλα  
ηέηαξην  ηνπ  ζθαγκέλνπ δψνπ, ην 
έλα ηέηαξην θάζε πξάγκαηνο.  

ηζίξια (ε) = λεξνπιφ απνπάηεκα, δηάξ-
ξνηα. 

ηζηξιίθη (ην) = ζνζφλη απφ ρνλδξφ χθα-
ζκα ή πιεγκέλν κε καιιί. 

ηζηξκπηέο (ν) = ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο, 
ηάμε, θαιή αλαηξνθή. 

ηζηξφλη (ην) = κηθξφ ςαξάθη ιίκλεο ή 
πνηακνχ. 

ηζηξνππνχιη (ην) = ην έληνκν γξχινο, 
ηξηδφλη. 

ηζηξπιηθίζηνπ (ην) = είδνο πθαληνχ θαη 
ηξφπνο πθάλζεσο. 

ηζηξηζηβέο (ν) = θαλάηη παξαζχξνπ, 
παξαζπξφθπιιν, ην πιαίζην πνπ 
θξαηά ην ηδάκη. 

ηζηζθηξέο (ν) = ζεκείσκα, ξαβαζάθη, 
κηθξή επηζηνιή.  

ηζηζιίκ (ην) = ε δσξεά. 

ηζηηξαπέξαηνπο (επηζ) = πνιχ έμπ-
πλνο. 

ηζηηξαπέηζη (ην) = πνιχ μηλφ. 

ηζηηζη (ην) = θξέαο, ζάξθα. ( ηα ηζίηζηα )      
« κη  πήγαλ  θη  ζ’  ζάιαζζα  θη  ηζη  

είδαλ  ηα  κάηζηακ,  κνπινπγηκφ  δελ  

ερλ.   Όιη   ζειηθνί,  ζηξλθνί  είραλ  

ηα  ηζίηζηα  η’ο  απφμνπ, καζθαξαιί-

θηα,  ηζη  λα  ζ’ ιένπ »  =  κε πήγαλ 

θαη ζηε ζάιαζζα θαη ην ηη είδαλ ηα κά-

ηηα κνπ, δελ κπνξώ λα ζνπ ηα δηεγε-

ζώ. Όινη ζειπθνί, αξζεληθνί (γπλαίθεο, 

άλδξεο) είραλ ηηο ζάξθεο ηνπο έμσ (ή-

ηαλ γπκλνί), ληξνπέο,  ηη λα ζνπ ιέσ ) 

ηζίηζα (ε) = κηθξφ πιαθέ κπνπθάιη γηα 
ξαθή. 

ηζηηζίθνπ (ε) = ( βι.  γθνπγθνχηζα ). 

ηζηηζηιηβίδνπ (ε) = θιχαξε γπλαίθα. 

ηζηηζηνχξηα (ηα) = ( βι. ηζηνπηζηνχξηα ) 

ηζίηζθαξνπο (επηζ) = νιφγπκλνο. 

ηζηηζκάδηα (ηα) = ( βι. ηζηαηζκάδ ) 

ηζηηψλνπ (ξ.) = ηεληψλσ, ηαλχδσ. 

ηζηθαξίθη (ην) = ζρέδην, είδνο, θαξλαβα-
ιίζηηθε θνξεζηά. 

ηζηθηζέξ (ην) = ζεκεησκαηάξην, δεπηέξη. 

ηζηθηζήο (ν) = θαιιηεξγεηήο, γεσξγφο. 

ηζηθηζίθη (ην) = πνιχ θζαξκέλν ξνχρν, 
θζελφ χθαζκα. 

ηζηρξέο (ν) = ( βι.  ηζηαρξέο ). 

ηζθαιη (ην) = ην ηζνπθάιη, πήιηλν δνρεί-
ν. 

ηζθάια (ε) = ηζνπθάια, κεγάιε πήιηλε 
θαηζαξφια. 

ηζθαιλψ (ξ.) = ρηππψ ηελ πφξηα λα 
κνπ αλνίμνπλ.  

ηζθαιζηζήξ (ην) = ξφπηξν, κ' απηφ πνπ 
ρηππνχκε ηελ πφξηα. 

ηζθλίδα (ε) = ηζνπθλίδα. ( νη ηζθλίδηο, ηα 
ηζθλίδηα ). 

ηζηθξηθ (ην) = ηζηθξίθη, εξγαιείν επεμεξ-
γαζίαο καιιηνχ. 

ηζηιηγάδ (ην) = ηπιηγάδη. 

ηζηιίγνπ (ξ.) = ηπιίγσ. 

ηζιίδνπ (ξ) (Κ.) = θαηαιαβαίλσ, γλσξί-
δσ.  «ηζιηδη  ηα  θνπδαξίηζηθα  νπ  

κπαξφο»  =  ηα γλσξίδεη, ηα θαηαια-

βαίλεη ηα θνπδαξίηηθα ν θύξηνο. 

ηζηιψλνπ (ξ.) = ζεθψλσ ηα απηηά κνπ 
λα αθνχζσ   (γηα δψα),   εληείλσ 
ηελ πξνζνρή κνπ λα αθνχζσ. 

ηζηκάδνπ (ξ.) = εηνηκάδσ. 

ηζηκε (ε) = ηηκή. 

ηζηλάδνπ (ξ) = ηηλάδσ. 

ηζηλέηλνπ (επηζ) = απφ ηζίγθν, ηζίγθηλν , 
εκαγηέ. 

ηζηλη (ην) = πηάην εκαγέ ή κεηαιιηθφ. 

ηζηληάξθνπο (επηζ) = α)επέμαπηνο,  

ηζηληάξθνπο (επηζ) = β)κνπιάξη πνπ 
θισηζά. 

ηζηλσ (ξ.) = αληηζηέθνκαη, πεηζκψλσ. 

ηζνχδνπ (ξ.) = α) πξνθαιψ έληνλν πφ-
λν,  

ηζνχδνπ (ξ.) = β) πίλσ θαη κεζψ.  

ηζνχδνπ (ξ.) = γ) βάδσ θσηηά. 

ηζνπμ’ ηνπλ ιφτα (Κ.) = πεο ηνπ πνιιέο 
θνπβέληεο, βαξηέο βξηζηέο. 

ηζνχξα (ε) = ε θχξηα νλνκαζία ηνπ αλ-
δξηθνχ  κνξίνπ. 

ηζνπξίδνπ (ξ.) = ηζηξίδσ, βγάδσ δηαπε-
ξαζηηθή θσλή. (Ανξ) ηζνχξμα . 

ηζνπξηζνπβέινπ (ε) = ην κηθξφ αγνξί-
ζηηθν κφξην, « ην πνιάθη » 

ηζνπξηζνχθ (ην) = επίπιεμε, έληνλε 
παξαηήξεζε.  

ηζνπηζνχιη (ην) = θάηη κηθξφ πνπ πξνε-
μέρεη,  κηθξφ εμφγθσκα. 

ηζνπηζνπιάθηα (ηα) = παηδηθφ νκαδηθφ 
παηγλίδη. 

ηζνχηζνπιαο (ν) = ινθίν, ιφθνο, θάηη 
ζηεκέλν φξζην. 
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ηζνπηζνπιηάλνπο (ν) = ην πνπιί θνξπ-
δαιιφο. 

ηζνπηζνχινπ (ε)= ςεινκχηα, ππεξή-
θαλε. 

ηζνχηζνπινπο (ν) = απηφο πνπ πεηάγε-
ηαη πάληα κπξνζηά, ν αλήζπρνο. 

ηζνχθα (ε) (Κ.) = ην ηζηγάξν, ην θαπλφ. 

ηζνχθηνπο (επηζ) = ( βι. ι. ηδηνχθηνπο ). 

ηζνχθνπο (ν) = πνξδή ρσξίο ήρν. 

ηζνχρηξα (ε) = α) κηθξφ κπγάθη πνπ 
κπαίλεη ζην κάηη θαη ην θάλεη λα 
ηζνχδεη,  

ηζνχρηξα (ε) = β) γπλαίθα θαξκαθφ-
γισζζε. 

ηζηπηδ (ην) = κπεξδεκέλν θαη θαηζηα-
ζκέλν καιιί θεθαιήο. 

ηζηπίδνπ (ε) = άινπζηε θαη αρηέληζηε. 

ηζηπνπλη (ην) = κάιιηλν χθαζκα. 

ηζπξάλληα (ε) = θφπνο κεγάινο, ηπξαλ-
λία. 

ηζπξί (ην) = ηπξί θέηα. 

ηζπθιακάξα (ε) = ζηξαβσκάξα. 

ηζπθινππαληάδνπ (ξ.) = ππλσηίδσ, 
θάλσ θφιπα ηαρπδαθηπιηθά. 

ηζθσ (ξ.) = αεξίδνκαη. 

ηζηραίλνπ (ξ.) = α)  ηπραίλσ, είκαη ηπρε-
ξφο,  

ηζηραίλνπ (ξ.) = β)  ζπλαληψ θάπνηνλ 
ηπραία. 

ηθαλη (ην) = ρηνλνζχειια. 

ηθεθη (ην) = ηνπθέθη, φπιν. 

* * * 

 
--=  Τ =-- 

Ταιί (ην) = α) γπαιί. 

παιί (ην) =  β) θαζξέθηεο. 

παιηά (ηα) = καηνγπάιηα. 

παιίδνπ (ξ.) =  α) γπαιίδσ, ιακππξίδσ, 
(Ανξ) πάιηδα. 

παιίδνπ (ξ.) (Κ.)  =  β) θνηηψ, πξνζέρσ, 
βιέπσ. « παιίδη  νπ κπαξφο » = 

βιέπεη, παξαθνινπζεί, ην αθεληηθό. 

παιίδνπ (ξ.) (Κ.)  = γ) θάλσ ηε δνπιεηά 
κνπ. « πάιηδη  κ  πξαράια  ζ’ »   =  

θάλε, πξόζερε ηε δνπιεηά ζνπ    

παιίδνπκη (ξ.) = θαζξεθηίδνκαη.  (Ανξ) 
παιίζηθα. 

παιηθά (ηα) = γπάιηλα ζθεχε. 

παιηζηηξά (ηα) (Κ.) = α) ηα κάηηα. « πάι-

ηδη η’ο κνπρνχζαο ηα παιηζηηξά » = 

θνίηαμε ηα κάηηα ηεο θπξάο. 

παιηζηηξά (ηα) (Κ.) = β) ηα παξάζπξα.       
«ηνπ ίζηαζηλ νπ θνχδαο ηνπ παι-

ηζηηξφ» = ην έζπαζε ην παξάζπξν ν 

κάζηνξαο. 

πγξαίλνπ (ξ.) = αλνίγσ ην καιιί λα γίλεη 
αθξάην. 

πλαίθα (ε) = γπλαίθα. 

πλαίθεηνπο (επηζ) = γπλαηθείνο. 

χπηξγα (ηα) = εξγαιεία. 

ππλνπθάηθνπο (επηζ) = εθείλνο πνπ ηνπ 
αξέζεη ν χπλνο. 

πξεχνπ (ξ.) = δεηψ, ςάρλσ λα βξσ.  
(Παξαη) χξηβα, (Ανξ) χξηςα 

πξληνχκη (ξ.) = παξαπαηψ θαη πέθησ 
θάησ. [(Ανξ) πξίζθα] 

πξλψ (ξ.) = γπξλψ, γπξίδσ πίζσ.[(Ανξ) 
ύξζα]. 

χξζκα (ην) = επηζηξνθή, γχξηζκα.  « λα  

πάηζη  θη  ζηνπ  χξζκα  λα  θνππηά-

ζηζη»  = λα πάηε (εθεί πνπ ζα πάηε), 

αιιά ζην γπξηζκό λα θάλεηε ηνλ θόπν 

λα έξζεηε θαη ζην ζπίηη κνπ. 

χζηζηξα (επηξ) = κεηά, χζηεξα. 

πζηζηξλά (ηα) = ηα θαηνπηλά, ηα ηειεπ-
ηαία ρξφληα ηεο δσήο. 

πθάδ (ην) = ην λήκα πνπ πθαίλεηαη θά-
ζεηα ζην ζηεκφλη. 

χςνπκα (ην) = αληίδσξν. 

* * * 

 
--= Φ =-- 

Φαγάληο (νη) (Κ.) =  νη δηθεγφξνη θαη γε-
ληθά νη δεκφζηνη ππάιιεινη. 

θαγγξίδνπ (ξ.) = είκαη πνιχ αδχλαηνο, 
θέγγσ. 

θαγνχζα (ε) = θαγσκάξα, γθξίληα. 

θαθηφιη (ην) = θεθαινκάληειν. 

θαθιάλα (ε) = εθείλνο πνπ ηξψεη πνιχ, 
αρφξηαγνο. 

θαιηζέηα (ε) = εηδηθφ καραίξη ηζαγθάξε. 

θακπιηά (ε) = νηθνγέλεηα, αξηζκφο  κε-
ιψλ  νηθνγέλεηαο.    « ηζη   θακπιηά  

ερο ; »   =  ηη νηθνγέλεηα έρεηο ; πόζα  

είλαη ηα κέιε ηεο δηθήο ζνπ νηθνγέλεηαο; 

θαλάξη (ην) = ( βι. γθαξφηζα ). 

θαλέινπ (ην) = ε εζσηεξηθή θαλέια. 

θαλνχκηλνπο (επηζ) = θαληαρηεξφο, κε 
θαιή εκθάληζε, σξαίνο. 

θάξα (ε) = α) γεληά, ζφη,  

θάξα (ε) = β) άλζξσπνη αδίζηαθηνη ζην 
θαθφ. 

θαξκάθη (ην) = δειεηήξην. 

θαξκαθιψλνπ (ξ.) = α) δειεηεξηάδσ, 

θαξκαθιψλνπ (ξ.) (Κ.)  = β) ηξψσ θα-
γεηφ, ηξψσ πνιχ. 
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θαξκπαιάο (ν) = βνιάλ θνξέκαηνο ή 
θνπξηίλαο. 

θαξζψλνπ (ξ.) = ιεξψλσ, αιείθσ θά-
πνηνλ κε ρξψκα, ιάδη θ.ι.π.  

θαξζψλνπκη (ξ.) = ιεξψλνκαη απφ πά-
λσ σο θάησ. 

θαζθηά (ε) = πθαζκάηηλε ηαηλία γηα ην 
ηχιηγκα βξεθψλ. 

θαζθηψλνπ (ξ.) = α) ηπιίγσ κε θαζθηά,  
β) βάδσ θάπνηνλ λα θνηκεζεί,  

θαζθηψλνπ (ξ.) =  γελλψ, θάλσ παηδί.   
« θάζθηνπζηλ  ε  λπθ  θη  έθακηλ  πη-

δί »  =  γέλλεζε ε λύθε κνπ θαη έθαλε 

αγόξη ). 

θαζιηά (ε) = θαζνπιηά. 

θαηνχξα (ε) = ηηκνιφγην. 

θέγγνπ (ξ.) = α) θσηίδσ, β) είκαη πνιχ 
αδχλαηνο. 

θέξλνπ (ξ.) = θέξλσ, κεηαθέξσ. (Πα-
ξαη) ίθηξλα, (Ανξ) ίθηξα . 

θεζη (ην) = θέζη. 

θηιί (ην) = θειιί, θνκκάηη πίηαο, πεπν-
ληνχ θ.ι.π. 

θηιηφηα (ε) = θέηα ςσκηνχ. 

θηιλάδα (ε) = θηιελάδα. 

θηιληίζη (ην) = θίιληηζη, ειεθαληφδνλην. 

θημφθνπιη (ε) = ην έληνκν ππγνιακπίδα. 

θηξάδα (ε) = ραξακάδα. 

θηξζίκαηα (ηα) = θαινί ηξφπνη ζπκπεξη-
θνξάο.  « ηθεί  π’ ζα  παο  ηζίξζη  

λαρ’ο  θαιά  θηξζίκαηα »  = εθεί πνπ 

ζα παο θνίηαμε λα έρεηο θαινύο ηξό-

πνπο ζπκπεξηθνξάο. 

θηξθέιη (ην) = θνπξέιη. 

θίηζηνπ γάηνπο  = παηδηθφ νκαδηθφ παη-
γλίδη. 

θίηζηνπο (ν) = κηθξφο, κηθξνθακσκέλνο. 

θθαξ (ην) = ( βι.  ζθαξ ). 

θθειη (ην) = δηθέιη, γεσξγηθφ εξγαιείν. 

θθηάλνπ (ξ.) = θάλσ, θαηαζθεπάδσ. 

θθηαξ (ην) = θηπάξη. 

θθηαζίδ (ην) = θαιιπληηθφ πξνζψπνπ 
πνπ ην έθαλαλ νη γπλαίθεο κφλεο 
ηνπο κε πιηθά απφ ηελ αγνξά. 

θθηαζίδνπ (επηζ) = απηή πνπ βάθεηαη 
έληνλα. 

θιάγνπ (ξ.) = θπιάγσ.  (Ανξ) θιάζθα . 

θιάκπνπξνπ (ην) = εηδηθή θαλάηα  ζην-
ιηζκέλε κε ινπινχδηα θαη θξνχηα 
πνπ ηελ θξαηά  θάπνην παηδί θαη 
πξνεγείηαη ηεο γακήιηαο ηειεηήο, 

θιάξα (ε) = ε σιέλε, ην θφθαιν ηνπ 
ρεξηνχ. 

θιεχνπ (ξ.) = θηιεχσ.  

θιη (ην) = θηιί, θίιεκα. 

θιηα (ε) = θηιηά, θίιεκα. 

θιηφγθνπο (ν) = θηφγθνο, ηξφπνο δεζί-
καηνο θνξδέιαο. 

θιφθνπο (ν) = κάιιηλε θνχληα. 

θινπέξα (ε) = θινγέξα. 

θινπθηαζηζή (επηζ) = κε θιφθνπο, 
θινθάηε. 

θισ (ξ.) = θηιψ, αζπάδνκαη.  (Δ.Παξαη) 
θινχζα, (Δ.Ανξ) θίιηζα, (Π.Ανξ) 
θιήζθα, (Π.Τπεξζ) είρα θιεζεί ή 

θηιζεί. 
θλνο (επηζ) = ( βι. ι. ηθλφο ). 

θφβηνπο (επηζ) = θνβεξφο, ηξνκεξφο, 
άγξηνο. 

θφγγνπ (ε) (Κ.) =  ε  θσηηά. 

θφια (ε) = α) θνπκπί,  

θφια (ε) = β) δειεηεξηαζκέλν δφισκα 
γηα ζθπιηά, ιχθνπο, αιεπνχδεο. 

θνληο (επηξ) = αθφηνπ.  « θνληο ήξζηο 

ράιαζηλ νπ θηξφο » = από ηόηε πνπ 

ήξζεο ν θαηξόο ράιαζε.  

θφηδηα (ε) = ζνπγηάο, καραίξη πνπ δη-
πιψλεη. 

θνπθάιη (ε) = ζθνχπα. 

θνπθαιλψ (ξ.) = ζθνππίδσ. 

θνπθαιψ (ξ.) = ( βι. ι. θνπθαιλώ ). 

θνπθιίηζα (ε) = πηξνχλη θαγεηνχ. 

θνπιηάθη (ην) = θνπζθάια, θνχζθσκα 
ηνπ δέξκαηνο απφ θάςηκν ή άιιε 
αηηία. 

θνχιηαθαο (ν) = κεγάιε θνπζθάια. 

θνπιηαθηάδνπ (ξ.) = θάλσ θνπζθάιεο 
ζην δέξκα. 

θνπλφγξαθνπ (ην) = γξακκφθσλν. 

θνπληάλη (ην) = ζνθνιαηάθη, θέξαζκα. 

θνπληνπινχθηα (ηα) = ππεξβνιηθά έμν-
δα γηα δεμηψζεηο θαη επίδεημε. 

θνπληζη (ην) = α) ν πάηνο βαξειηνχ,  

θνπληζη (ην) = β) δεκάηη ή θνχληα,  αξ-
καζηέο πνπ θξέκνληαη ςειά γηα λα 
ζηεγλψζνπλ ή λα δηαηεξεζνχλ. 

θνπξάδα (ε) = ζειπθφ άινγν. 

θνπξαδίηζηθα (ηα) (Κ.) = ηα μχια γηα ηε 
θσηηά, αιιά θαη ηα μχια ηεο νηθν-
δνκήο. 

θνχξθα (ε)  δηράια, δίθξαλν, ρνληξφ 
μχιν. 

θνπξθή (ε) = κνλάδα κέηξεζεο ίζε κε 
ην άλνηγκα ηνπ αληίρεηξα θαη ηνπ 
δείθηε. 

θνχξια (ε) = ζηξνθή γχξσ απφ ηνλ 
εαπηφ κνπ, θηγνχξα ρνξνχ. 

θνπξιαληψ (ξ.) = πεηψ καθξηά θάηη 
άρξεζην. 

θνπξιαηδίδνπ (ξ.) = (βι. ι. θνπξια-
ληψ). 

θνπξιάηδκα (ην) = ην πέηακα θάπνηνπ 
πξάγκαηνο καθξηά. 

θνπξλίδνπ (ξ.) = βάδσ θάηη ζην θνχξλν 
λα ςεζεί. 

θνπξληηάξα (ε) = είδνο ιαγάλαο. 
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θνπξνχδη (ην) = ππνζηχισκα, αληηξίδα. 

θνπξηζέιη (ην) = κπανχιν, ζεληνχθη. 

θνπξηζηφ (ην) = απηφ πνπ θνξηψλεηαη, 
ην βάξνο. 

θνπξθνχξ (ην) = θάηη αλάιαθξν.  

θνπξθνχξηα (ηα) = ( βι.  ιφδηνπο ). 

θνπζηάδνπ (ξ.) = θιέβσ. (Ανξ) θνχζηα-

μα . 

θνχζθα (ε) = κπαιφλη. 

θνπζθαιίδα (ε) = θπζαιίδα, θνπζθάια. 

θνπζθνθνίιηα (ηα) (Κ.) = ηα θαζφιηα. 

θνπζθψλνπ (ξ) (Κ.) = θιέπησ  « ηα 

θνχζθνπζηλ » = ηα έθιεςε. 

θνχθνπηνπο (ν) = ν θαλέλαο, ν αλχ-
παξθηνο. 

θνπθζηάξ’ο (επηζ) = θνβεηζηάξεο. 

θξαγθνπξάθη’ο (ν) = ξάθηεο επξσπατ-
θήο κφδαο. 

θξάγθνπο (ν) (Κ.) = ν πνιχ ζπκσκέλνο. 
«ίγθηλ θξάγθνπο» = ζχκσζε πάξα 

πνιχ. 

θξαγθφθθηαξν (ην) = ην πεινθφξη ηνπ 
νηθνδφκνπ. 

θξάηζα (ηα) = ειαθξέο θαη ιεπηέο πα-
ληφθιεο.  

θξέζηθνπ (ην) (Κ.) = ε θπιαθή. « ηνπλ 

έβαιαλ ζηνπ θξέζηθνπ » = ηνλ έβα-

ιαλ ζηε θπιαθή. 

θξίγνπ (ξ.) = ηξνκάδσ θάπνηνλ, πξνμε-
λψ θξίθε. (Π. Δλ.) θξίγνπκη, (Π. 
Ανξ.) θξίζθα . 

θξημη (ε) = ηξνκάξα, θξίθε. 

θζάνπ θαη θζσ (ξ) (Κ.) = α) έρσ  β) 
είκαη.  « θζάνπ γθαηδηφξ’ »  = έρσ 

ρξήκαηα..   « θζάεη φξκαηζ’ ε κνπ-

ρνχζα » =  είλαη  όκνξθε ε θπξά. . 

θζεθη (ην) =  α) θπζέθη, θπζίγγη,  

θζεθη (ην) =  β) ην γέκηζκα ηεο θνηιηάο.        

« λ  έθακα  θζεθη  »  =  έθαγα θαιά, 

γέκηζα ηελ θνηιηά κνπ. 

θζνπλη (ην) = ζσιήλαο πνπ θπζνχκε ηε 
θσηηά. 

θηαξκηνχκη (ξ.) = θηαξλίδνκαη. 

θηαξληνχκη (ξ.) =  ( βι  θηαξκηνχκη ) 

θηηξνπηή (ε) (Κ.) = ε θφηα.  « θνπξδψζ-

θηλ ε θηηξνπηή » = ςόθεζε ε θόηα. 

θηνχξνπο (ν) = επθνιία, πεξίζζεπκα, 
δηάξθεηα. 

θηνπξψ (ξ.) = πεξηζζεχσ, απνδίδσ ζηε 
δνπιεηά κνπ, παξάγσ. 

θηξψλνπ (ξ.) = θπηξψλσ. 

θηζέγνπ (ξ.) = θηαίσ, είκαη έλνρνο. 

θηζέια (ην) = βαξειάθη γηα θξαζί, βνπ-
ηζέια. 

θηζεχνπ (ξ.) = θπηεχσ. 

θηζη (ην) = απηί. 

θηζηα (ε) = λενθπηεκέλν ακπέιη. 

θηζηιη (ην) = θηηίιη 

θηζηλφο (επηζ) = ιεπηφο. 

θησ (ξ.) = θηχλσ.  (Ανξ) έθηζα . 

θχιινπ (Κ.)  =  ν θφξνο. 

θπιινπξά (ε) = θιακνπξηά. 

θχξα (ε) = ην ρακέλν βάξνο, ε ρακέλε 
πνζφηεηα. 

θπξάδα (ε) = ραξακαηηά, ραξακάδα, 
άλνηγκα ζηελφ ζηα ηνηρψκαηα. 

θπξαίλσ (ξ.) = ράλσ, ράλσ βάξνο ε 
φγθν, αθίλσ θελά. 

θπξφο (επηζ) = απηφο πνπ δελ είλαη ζθη-

ρηνδεκέλνο. 

θρσ (ξ.) = ( βι. ι. βρσ ). 

θσηζη (ε) = θψηηζε. 

* * * 

 
--=  Υ =-- 

Υαβάλη  (ην) = α) γνπδί κεηαιιηθφ απφ  
κπξνχληδν,   

ραβάλη  (ην) = β) εηδηθφ καραίξη  πνπ θφ-
βεη ηνλ θαπλφ γηα ηα ηζηγάξα. 

ραβαιέ (επηξ) = δσξεάλ, ρσξίο ρξήκα-
ηα. 

ραβάο (ν) = α) ζθνπφο ηξαγνπδηνχ,  

ραβάο (ν) = β) θαηξφο, θαηξηθά θαηλφκε-
λα. « θξπάδζηλ νπ ραβάο » = θξύσζε 

ν θαηξόο. 

ραβδψλνπκη (ξ.) = δεζηαίλνκαη κπξν-
ζηά ζηε θσηηά κε αλνηρηά ηα ζθέ-

ιηα. 

ράβνπ (ξ.) = ηξψσ, ηξψσ βηαζηηθά κε 
κεγάιεο κπνπθηέο.  (Ανξ) έραςα, 
(Τπεξζ) είρα ραςη . 

ραδη (ην) = ράδεκα, παξαθνινχζεζε, 
επραξίζηεζε. « ηνπλ θάκλνπ ράδη » 

= επραξηζηηέκαη λα ηνλ βιέπσ. 

ραδά (επηξ) = αλφεηα, ρακέλα. 

ραδεχνπ (ξ.) = ράλσ ηνλ θαηξφ κνπ θνη-
ηάδνληαο, γίλνκαη αλφεηνο, ραδφο.  
(Ανξ) ράδηςα . 

ραδίξθνπ (ην) = έηνηκν, ραξηζκέλν. 

ραδκηνχκη (ξ.) = ραζκνπξηέκαη. 

ραδφο (επηζ) = κσξφο, αλφεηνο. 

ραδνπληάκαξνπ (ην)=(βι. ι. ζαινπληά-
καξνπ). 

ρατάηζη (ην) = ππφζηεγν, ραγηάηη. 

ρατβάλη (ην) = γάηδαξνο, αθειήο. 

ρατκαιί (ην) = θπιαρηφ. 

ρατκαλάο (επηζ) = ηεκπέιεο. 

ρατξ (ην) = πξνθνπή, βνήζεηα, επεξγε-
ζία. 

ρατξιίζθα (επηξ) = επράξηζηε είδεζε, 
επηπρέο γεγνλφο. 

ρατξζίζηθνπο (επηζ) =  αλεπξφθνπνο, 
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ραθη (ην) = εθείλα πνπ δηθαηνχηαη. ηα 
ζπκθσλεζέληα, ε πξαγκαηηθή αμία.           

« κφθαγηλ ηνπ ραθη.»  =  κε αδίθεζε, 

δελ κνπ έδσζε εθείλα πνπ έπξεπε. 

ραιη (ην) =  α) γεληθά θαθή θαηάζηαζε,       
« δελ θνηηάεη ηνπ ραιη  η’ »   = δελ 

βιέπεη ηελ θαθή ηνπ θαηάζηαζε . 

ραιη (ην) = β) επηιεςία. « ηνπλ πηαλη ηνπ 

ραιη » = παζαίλεη επηιεςία.   

ράια (ε) = αρφξηαγνο. 

ραιάιη (ην)=ρσξίο θζφλν, κε επραξί-
ζηεζε. 

ραιακαληάξ (επηξ) = νξζάλνηρηεο πφξ-
ηεο ζπηηηνχ. 

ραιακαληξά (ε) = κεγαιφζσκε θαη ά-
ραξε γπλαίθα. 

ραιέο (ν) = α) ην απνρσξεηήξην,  

ραιέο (ν) = β) αζπξφζηνκνο, απζάδεο. 

ραιεχνπ (ξ.) = δεηψ, γπξεχσ, ζέισ. 

ραιηπψλνπ (ξ.) =  θαηαιαγηάδσ,  θάλσ 
λα ρακειψζεη ε θσηηά, ιηγνζηεχσ. 

ραιίζηθνπο (επηζ) = νιντδηνο, παλνκνηφ-
ηππνο. 

ραιληνχπ’ο (ν) = ραιδνχπεο, θπιή 
ηνπξθηθή. 

ραιλψ (ξ.)= ραιψ, γθξεκίδσ, θαηαζηξέ-
θσ. 

ρακατιί (ην) = ( βι.  ρατκαιί ). 

ρακαιίθη (ην) = βαξηά δνπιεηά ρσξίο 
αλάινγν θέξδνο, δνπιεηά πνπ γίλε-
ηαη κε ην δφξη. 

ρακάιη’ο (ν) = ρακάιεο, αρζνθφξνο. 

ράκθνπο (επηζ) = αθξάηνο. «ράκθνπ 

ςνπκί» = αθξάην ςσκί. 

ρακνχξ (ην) = δπκάξη, κείγκα, θνπξθνχ-
ηη, ηξνθή γηα ρνίξνπο. 

ράκνπξα (ηα) = ηα εμαξηήκαηα γηα ηε 

ζαγή ησλ ππνδπγίσλ. 

ράκνπξγθαο (ν) = ηπθινπφληηθαο. 

ρακνπηδήο (ν) = ν θάηνηθνο ηεο Νφηηαο 
Διιάδαο,  « ν  απφ ‘θεί  ράκνπ » 

ράκπαβνπ (επηζ) = καιαθφ, ραιαξφ, 

αθξάην. 

ρακπάξ (ην) = πιεξνθνξία, είδεζε, κε 
άιιε ζεκαζία ιέγεηαη ζηελ πεξί-
πησζε πνπ θάπνηνο δελ αληηιακ-
βάλεηαη ηη γίλεηαη γχξσ ηνπ, ή δελ 
ζέιεη λα ζπκκεηέρεη. « απηφο δελ 

παίξλη ρακπάξ »  

ρακπαξίδνπ (ξ.) = δίλσ ζεκαζία, α-
θνχσ κε πξνζνρή, ππνινγίδσ θά-
πνηνλ. (ζπλήζσο ιέγεηαη αξλεηηθά)  
« δε ρακπαξίδνπ » 

ρακπέξ (ην) = (βι.  ρακπάξ )  

ρακπίπ’ο (ν) = ν αθειήο, ν αιαθξφκπα-
ινο, ν απνβιαθσκέλνο. 

ρακπιά (επηξ) = ρακειά, θάησ. 

ρακπιφο (επηζ) = ρακειφο, φρη ςειφο. 

ρακπιψλνπ (ξ.) = ρακειψλσ. 

ραλη (ην) = παλδνρείν, ράλη. 

ρα - λα = ζα.   « ρα-λα θέξνπ » =  ζα έ-

θεξλα  « ρα-λα πάνπ »  = ζα πήγαηλα.  

ραληαβαξίδνπκη (ξ.) = πεξλάσ ηηο ψξεο 
κνπ κε πεηξάγκαηα θαη αζηείεο 
θνπβέληεο.  

ράληαθαο (ν) = γθξεκφο, βαζηά ραξά-
δξα, ζπειηά. 

ραληαθνπκφο (ν) = κεγάιε δεκηά, θαηα-
ζηξνθή. 

ραληαθψλνπ (ξ.) = θαηαζηξέθσ, θάλσ 
δεκηά. 

ραληδήο (ν) = ηδηνθηήηεο παλδνρείνπ. 

ραληνχκ’ο (ν) = επλνχρνο. 

ραξά (ε) = γάκνο. 

ραξαή (ε) = πνιχ πξσί, ράξακα. 

ραξατάηζηθα (επηξ) = πνιχ  πξσί, κε ην 
ράξακα ηεο εκέξαο. 

ραξάιη (ην) = κεγάιν ηζνπβάιη, ραια-
ξσκέλν πξάγκα. 

ραξάκ (ην) = άδηθν, λα ζνπ βγεη ζε θα-
θφ. 

ραξακνπθάεο (ν) = απηφο πνπ δεη πα-
ξαζηηηθά, ηεκπέιεο. 

ραξαλί (ην) = ράιθηλν θαδάλη κε ρεξνχ-
ιηα. 

ραξαξέηζη (ην) = επηζπκία γηα εθδίθεζε.     
« ηνπλ είρα ραξαξέηζη » =  ήζεια λα 

ηνλ εθδηθεζώ. 

ράξβαιν (ην) = παιηφ, πνιχ κεηαρεηξη-
ζκέλν εξγαιείν ή πξάγκα. 

ραξηνπζήθη  (ε) = ζρνιηθή ηζάληα, ζά-
θα. 

ραξηζη (ην) = ιάζπε γηα ζνβάηηζκα. 

ραξηζί (ην) = α)  ην ραξηί,  

ραξηζί (ην) = β)  βηβιίν,  ζρνιηθφ βηβιίν. 

ραξράιη (ην) = α) νδφλησζε ζηελ άθξε 
θάπνηνπ πξάγκαηνο,  

ραξράιη (ην) =  β) ην ιεηξί ηεο θφηαο. 

ραξράινπ (επηζ) = άζρεκε γπλαίθα. 

ραξραινπηφο (επηζ) = νδνλησηφο. 

ραζάπθνπ (ην) = α) θξενπσιείν,  

ραζάπθνπ (ην) = β) είδνο δεκνηηθνχ 
ρνξνχ, ραζάπηθνο. 

ράζθαο (ν) = έζηκν ηεο απνθξηάο κε 
βξαζκέλν αβγφ δεκέλν ζε θισζηή 
ζηελ άθξε ηνπ θιψζηε. 

ράζθαο (επηζ) = απηφο πνπ ραδεχεη κε 
ην ζηφκα αλνηρηφ. 

ραζθεχνπ (ξ.) = ραδεχσ. 

ράζθνπ (ξ.) = αθήλσ θελφ, δελ εθαξκφ-
δσ θαιά. 

ραζθψ (ξ.) = ( βι. ι. ραζθεχνπ ). 

ραζηιίθη (ην) = ραξηδηιίθη, δψξν, έκβα-
ζκα εμσηεξηθνχ. 

ραζνπκηξψ (ξ.) = ράλσ ηνλ θαηξφ κνπ, 
ρσξίο λα δνπιεχσ. 
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ραηάιη (ην) = δεκηά, βιάβε. 

ραηαιήο (επηζ) = δεκηάξεο, εξηζηηθφο. 

ραηάο (ν) = ( βι. ραηάιη ). 

ραηδειίθη (ην) = νη 'Αγηνη Σφπνη. 

ραηδήο (ν) = πξνζθπλεηήο ησλ Αγίσλ 
Σφπσλ. 

ραηδίλα (ε) = ε γπλαίθα πξνζθπλεηήο 
ησλ Αγίσλ Σφπσλ. 

ραηζίιη (ην) = θάζα πφξηαο ή παξαζχ-
ξνπ. 

ράθηνπ (ξ.) = ( βι.  ράβνπ ). 

ράραο (επηζ) = ραδφο. 

ραςηά (ε) = κπνπθηά. 

ρεηξά (ε) = ρεξηά, φ,ηη πηάλεη ην έλα ρέξη. 

ρεηξλψ (ξ.) = αξρίδσ.  ( Ανξ.) ρείξζα. 

ρεηξφβνπιν (ην) = νιφθιεξν ην θπηφ ε 
ζίθαιε (βξίδα) κεηά ην ζεξηζκφ, 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην δέζηκν ησλ 
δεκαηηψλ ηνπ ζεξηζκέλνπ ζηηαξηνχ. 

ρεηξφηζηα (ηα) = γάληηα 

ρήλα (ε) (Κ.) = ην ρηιηάξηθν. ην ραξηνλφ-
κηζκα ησλ ρηιίσλ   δξαρκψλ. 

ρηιδφλη (ην) = ρειηδφλη. 

ρηιδφλα (ε) = ( βι. ρηιδφλη ). 

Υηλφπνπξνπ (ην) = Φζηλφπσξν.  

ρηξά (ε) = ρεξηά, φζν ρσξάεη κηα παιά-
κε. 

ρηξγθηιέο (ν) = αγέιε κεγάισλ δψσλ ζε 
βνζθή. 

ρηξλψ (ξ.) = αξρίδσ, θάλσ ηελ αξρή.      
(Ανξ) ρίξζα . 

ρηξφπθνπ (ην) = ρεξάθη, κηθξφ ρέξη. 

ρηξνχιη (ην) = πφκνιν, ρεηξνιαβή. 

ριηαπαηζίδνπ (ξ.) = ηξψσ ιαίκαξγα, 
θαηαβξνρζίδσ. 

ριηαξ (ην) = θνπηάιη. 

ριηάξα (ε) = θνπηάια. 

ριηάθηαο (επηζ) = απηφο πνπ ηξψεη ηα 
πάληα, εχπηζηνο. 

ριηνο (επηζ) = ριηαξφο. ( ε ριηα, ην ριην ). 

ριηψλνπ (ξ.)= δεζηαίλσ, θάλσ θάηη ριη-
αξφ. 

ρισ (ξ.) = ρνπρνπιίδσ, δεζηαίλσ κε ην 
ρλφην κνπ. (Ανξ) ρνχιηζα.   «  

ρνχιηζηλ νπ θηξφο ζα ιηψζη  ηνπ ρηφ-

λη  »    =  δέζηαλε  (ρνπρνύιηαζε) ν θαη-

ξόο θαη ζα ιηώζεη ην ρηόλη. 

ρλεξ (ην) = πάζεκα, ρνπλέξη. 

ρλεο (επηξ) = α) κπξσδηά απφ ρσλί θξα-
ζηνχ,  

ρλεο (επηξ) = β) κπξσδηά απφ ζηφκα 
κεζπζκέλνπ. 

ρλη (ην) = ρσλί. 

ρληνχκη (ξ.) = νξκψ, ρηκψ επάλσ ζε 
θάπνηνλ. 

ρλνπκ (ε) = α) ςηινηξηκκέλν άρπξν , β) 
θαξβνπλφζθνλε. 

ρνβ (ην) = θάζε θνξά, 

ρφβνπιη (ε) = ππξσκέλε ζηάρηε κε π-
πφιεηκκα θσηηάο. 

ρφζθηα (ηα) = αζηεία, αλέθδνηα, ζφθηλ. 

ρνπβαξληαιίθη (ην) = γελλαηνδσξία. 

ρνπβαξληάο (επηζ) = γελλαηφδσξνο, 
αλνηρηνρέξεο. 

ρνπδνχξ (ην) = μεθνχξαζε, μάπια. 

ρνπδνχξνπ (ε) (Κ.) =  ε βξνρή.  

ρνχη (ην) = ζπλήζεηα, ραξαθηήξαο αλ-
ζξψπνπ, ηδηνηξνπία. « πξψηα  

βγαηλη ε ςηρε  θη  χζηζηξα  ηνπ  ρνχη 

». 

ρνπηάδνπ (ξ.) = θσλάδσ δπλαηά λα θχ-
γεη θάπνηνο, γηνπρατδσ. 

ρνπηιήο (επηζ) = απηφο πνπ έρεη θαθέο 
ζπλήζεηεο. 

ρνπθάο (ν) = πήιηλν ή γπάιηλν δνρείν 
γηα γιπθφ θνπηαιηνχ. 

ρνπιέβηα (ηα) = θαιχκκαηα πνδηψλ απφ 
ρνλδξφ χθαζκα. 

ρνπιηθφ (ην) = απφζηεκα, θαιφγεξνο, 
δνζηήλ. 

ρνπκαιηάδνπ (ξ.) = ζηγνβξάδσ ή ζηγν-
ςήλσ πνιχ θαιά ην θαγεηφ. 

ρνπλη   (ε) = ζηελφ κέξνο ηνπ εδάθνπο, 
ζηελσπφο. 

ρνπξαηάο (ν) = ζπγθέληξσζε ησλ γεηηφ-
λσλ,  ζην ζνθάθη ηεο γεηηνληάο ηα 
θαινθαηξηλά βξάδηα  θαη ζπδήηεζε  
γηα φια ηα ζέκαηα θαη ηα γεγνλφηα 
ηεο εκέξαο. 

ρνπξάθ (ην) = ρσξάθη, αγξφο. 

ρνπξίδνπ (ξ.) = θφβσ, κνηξάδσ, δηαιχσ 
ην γάκν. 

ρνπξληάο (ν) = απνθφκκαηα απφ δέξ-
καηα γνπλαξηθψλ γηα ζπξξαθή θαη 
θαηαζθεπή γνχληλσλ ελδπκάησλ. 

ρνπξζηά (ε) = θνςηά, θφςηκν, ρψξηζκα. 

ρνπξζκφο (ν) = ρσξηζκφο, απνρσξη-
ζκφο. 

ρνπξηαζηέο (νη) = ηδηνηξνπίεο ζην θαγε-
ηφ.  

ρνπξηαζηζηθφο (επηζ) = ρνξηαζηηθφο, 
αξθεηφο. 

ρνπξηζαίλνπ (ξ.) = ρνξηαίλσ. 

ρνπξριάδνπ (ξ.) = βξάδσ, θνριάδσ. 

ρνπξρνπιάδνπ (ξ.) = ( βι ι. ρνπξριά-
δνπ ). 

ρνχξρνπιαο (ν) = ην ζεκείν πνπ πεηηέ-
ηαη ην πγξφ πνπ βξάδεη. 

ρνπξεχνπ (ξ) (Κ.) =  δέξλσ. 

ρνπξψ (ξ.) = ρσξάσ, βξίζθσ κέξνο λα 
κπσ ή λα βάισ θάηη. 

ρνπζκέηζη  (ην) = δνπιεηά ηνπ ζπηηηνχ, 
βνήζεηα ζε εξγαζία.  «θνπθαιλνχ-

ζηλ θη  έθιαληλ,  δπν ρνπζκέηζηα  

έθακληλ»  
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ρνπζκηθηάξ’ο (ν) = ππεξέηεο γηα ηηο 
δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ. 

ρνπζκηηζεχνπ (ξ.) = θάλσ δηάθνξεο 
δνπιεηέο, θάλσ ζειήκαηα. 

ρνπηδέηζη (ην) = ηίηινο θπξηφηεηνο ελφο 

αθηλήηνπ.  

ρνπηδηνχκ (ην) = δηάιεηκκα γηα μεθνχξα-
ζε. 

ρνπρνπβάια (ε) = θνπθνπβάγηα. 

ρνπρνπηάεο (ν) = ν γέξνο ή ν ρήξνο 
κηαο νηθνγέλεηαο. (απφ ρεηκσληάηηθν 
παηγλίδη ζαλ αίληγκα). 

ρνπρνπηάζηλα (ε) = ε γξηά ή ε ρήξα 
κηαο νηθνγέλεηαο.  « ήηαλ  θη  θα-

πνχηαλ  έλα  ζπηηζη πνχρηλ  έλαλ  

ρνπρνπηάζη,   κηα  ρνπρνπηάζηλα,   

έλαλ  πέηζηλνπ,  κηα  αξλίζα  θη  δπν 

πνπιαθίζηο.  Πνηφ είλη ; » =  ήηαλ  θαη  

θάπνπ ήηαλ  έλα ζπίηη (κηα νηθνγέλεηα) 

πνπ είρε: έλα γέξν,  κηα γξηά, έλαλ άλ-

δξα, κηα γπλαίθα   θαη δπν θνξίηζηα.  

Πνην είλαη; ( ζηαηηζηηλφ ρεηκσληάηηθν 
παηγλίδη ζπληξνθηάο) 

ρνπρνχη’ο (ν) (Κ.) = ν άκκνο. 

ρξάδνπκη (ξ.) = ρξεηάδνκαη, έρσ αλάγθε.   
(Ανξ) ρξάζηθα . 

ρξάπαβνπ (επηζ) = αθξάην, καιαθφ. 

ρξαπαιλψ (ξ.) = ηξψσ. 

ρξεία (ε) = απνρσξεηήξην, αλάγθε. 

ρξνπληάηζηθνπο (επηζ) = εηήζηνο, ν ειη-
θίαο ελφο έηνπο. 

ρξνπλίδνπ (ξ.) = θιείλσ έλα ρξφλν 
δσήο. 

ρξνπλθήο (επηξ) = γηα φιν ην έηνο. 

ρξζνο (επηζ) = α) ρξπζφο. ( ε ρξζε, ηνπ 

ρξζν ). 

ρξζνο (ν) =  β) ν ρξπζφο. (ην κέηαιιν) 

Υξζηνχηλλα (ηα) = Υξηζηνχγελλα. 

ρζηαθ (ην) = ( βι. μηαθ ). 

ρηζελη (ην) = ρηέλη. 

ρηζίδνπ (ξ.) = θηίδσ. 

ρηζηθηάδνπ (ξ.) = πξνζβάιινκαη απφ 
θπκαηίσζε. 

ρηζηθηάξο (επηζ) = ν θπκαηηθφο. 

ρηζηλίδνπ (ξ.) = ρηελίδσ. 

ρηζηζηλφο (επηζ) = ρζεζηλφο. 

ρηζηπσ (ξ.) = ρηππψ. 

ρησ (ξ.) = ( βι. ρηζίδνπ ). 

ρχλνπ (ξ.) = ρχλσ.  (Ανξ) έρηζα θαη έπ-

ζα. 

Υψξα (ε) = ε Υψξα, κηα απφ ηηο δχν 
ζπλνηθίεο ηεο ηάηηζηαο. 

ρψξηα (επηξ) = ρσξηζηά, εθηφο. 

* * * 

 

--=  Φ  =-- 
Φαιίδα (ε) = α) έληνκν κε δαγθάλεο, β)  

ραξηαεηφο ρσξίο θαιάκηα, ζατηα, 

ςαιηζηθφ (ην) = κλεκφζπλν. 

ςείξαο (επηζ) = ςεηξηάξεο. 

ςεχηξνπ (ε) = ςεχηξα. 

ςεπη’ο (ν) = ςεχηεο. 

ςεχηζηθνπο (επηζ) = ςεχηηθνο. 

ςηα (επηξ) = πνιχ  ιίγν. « έθαγάκη ςηα 

ςνπκί θη ςηα ηζπξί »  = θάγακε ιίγν 

ςσκί θαη ιίγν ηπξί. 

ςηζηλφο (επηζ) = ν ρζεζηλνβξαδηλφο, ν 
ηεο πεξαζκέλεο βξαδηάο. 

ςηνπςηνπξίδνπ (ξ.) = ςηζπξίδσ. 

ςηςηξίδνπ (ξ.) = ςηινθνηηάδσ, εμεηάδσ 
θάηη κε ιεπηνκέξεηα κε απνηέιε-
ζκα λα θαζπζηεξψ. 

ςίρα (επηξ) = α) ην κέζα κέξνο ηνπ ςσ-
κηνχ,  

ςίρα (επηξ) = β) ιίγε πνζφηεηα, ιίγν.  

ςίρα (επηξ) = γ) ην ςίρνπιν. 

ςηια (επηξ) = ςειά, επάλσ. 

ςηινο (επηζ) = ςειφο.  

ςηιψλνπ (ξ.) = ςειψλσ. 

ςλίδνπ (ξ.) = ςσλίδσ. 

ςνπκψλνπ (ξ.)= σξηκάδσ, παραίλσ, 
ρνξηαίλσ. 

ςνπξαθίη’ο (ν) = είδνο ςσξίαζεο, παη-
δηθή αξξψζηηα. 

ςνπξνπθψζηηλα (ε) (Κ.) = α) ε θησρν-
ινγηά, ε ηάμε ησλ εξγαηψλ.  

ςνπξνπθψζηηλα (ε) (Κ.) =  β) ε Διιά-
δα. 

ςνπθίκ (ην) = ςνθίκη, πηψκα δψνπ. 

ςφθνπο (ν) = πνιχ θξχν, παγσληά, ν-
καδηθφο ζάλαηνο δψσλ. 

ςχιινπο (ν) = ην έληνκν ςχιινο. 

ςπρηθφ (ην) = ςπρηθφ, ειεεκνζχλε. 

ςπρνππαίδ (ην) = πηνζεηεκέλν παηδί. 

ςπρνππηάλνπκη (ξ.) = ηξψσ θάηη θαη 
μεγειψ ηελ πείλα κνπ.  (Ανξ) ςπ-

ρνππηάζθα  
ςηρε (ε) =  ςπρή,  

ςηρε (ε) =  άηνκν νηθνγέλεηαο ή νκάδαο.     
« πέληδη  ςηρεο  είκηζηζη  »   =  είκα-

ζηε πέληε άηνκα. 

ςηρνο (ν) = ςπρνζάββαην. 

ςψξαβνπο (επηζ) = απηφ πνπ έρεη ςψ-
ξα. 

ςψξαο (επηζ) = ςσξηάξεο. 

* * * 

--= Χ =-- 

* * * 
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ΚΤΡΗΑ  ΟΝΟΜΑΣΑ 

ΚΑΗ 

ΔΠΧΝΤΜΑ 

 
 

ΥΡΖΖ  ΚΤΡΗΧΝ  ΟΝΟΜΑΣΧΝ 
ΑΝΣΗ  ΔΠΧΝΤΜΧΝ 

 
Οπ  Νάζηνπο   η’   Κψηζηα  η’  Σδεκ. 
Οπ   Νηψηαο   η’ο   αλλνχθνπο. 
Ζ     Λέγθνπ   η’ο   Σζηβνχιαο. 
Οπ   Νίθνπο  η’  Γνχζηα. 
Ζ     Θνπκαή  η’ο  Πηξζηζέξαο. 
Οπ   Νηάθνπο  η’ο  Μαηζήο.        Κ.ι.π. 

 
 

ΥΡΖΖ  ΣΟΤ  ΟΝΟΜΑΣΟ  ΣΟΤ  ΤΕΤΓΟΤ. 
ΑΝΣΗ  ΣΟΤ  ΟΝΟΜΑΣΟ  ΣΖ  ΤΕΤΓΟΤ. 

 
Ζ   Μράιηλα,   ( ε ζχδπγνο ηνπ Μηράιε )           
ε    Κψηζηλα,  ( ε ζχδπγνο ηνπ Κψηζηα )            
ε    ρξήζηηλα,  ( ε ζχδπγνο  ηνπ Υξήζηνπ ) 
ε    Υαξηιάθηλα, ..... 
ε    Νθφιηλα, ...... 
ε    Σδήκελα, .......              
ε    Σζηψκηλα, ...... 
ε    Νηάθηλα, ........                  θ.ι.π. 

 

 
ΟΝΟΜΑΣΑ  ΜΑΥΑΛΑΓΧΝ 

ΑΠΟ  ΔΠΧΝΤΜΑ  ΗΑΣΗΣΗΝΧΝ. 
 

Γθαξάζθα,         Γθνπξνπκζηάζθα,    Γξαβάζθα, 
Καθαιάζθα,       Λνπιάζθα,               Μαληάζθα, 
Μπαηζάζθα,      Μπνπξαβάζθα,       ηξαθαιάζθα, 
Σδνπλάζθα,       Σζηανπζηάζθα,         Υαηζηάζθα,      θ. ι. π. 
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ΠΑΡΑΦΘΟΡΔ  ΚΑΗ  ΤΠΟΚΟΡΔΜΟΗ 
ΚΤΡΗΧΝ  ΟΝΟΜΑΣΧΝ,  

ΑΝΓΡΧΝ  θαη  ΓΤΝΑΗΚΧΝ 
 

Α!   ΚΤΡΗΑ  ΟΝΟΜΑΣΑ  ΑΝΓΡΧΝ 

 
Αζαλάζηνο:  Θαλάεο, Θαλαζηφο, Θαλαζνχιηο, 
 Νάζηνπο, άθεο, ηνχιαο, ηνηχιηο. 

Αιέμαλδξνο: Αιέθνο, 

Αιέμηνο: Αιέθαο, Αιέμεο, Αιέμο, Λέθαο. 

Αλαζηάζηνο: Αλαζηάεο, Νάζηνο  Σάζηνο, Σαζηνχιαο, ΣάηζΗθαξαο, Σάηζηνο. 

Αληψληνο:   Αληψληο. Νηψλαο.  

Απφζηνινο:   Απνπζηφιηο, Σφιεο, Σφιηνπο.  

Αξηζηείδεο:  Άξεο, Αξίζηνο,   

Αζηέξηνο:   ηέιηνο, ηεξηνχιαο, Σζέιηνο. 

Βαζίιεηνο:   Βαζίιηο, Βάζνο. 

Γεψξγηνο:   Γάθεο, Γθφγθνπο, Γφγνπο, Γνχιηαο,   
 Γνπιηο, Γνχζηαο, Ηψξγνπο, Ληφιηνπο, Σδηψξηδηνπο. 

Γξεγφξηνο:   Γιεγφξο, Γφιεο, Γφξεο.  

Γεκήηξηνο   Γεκεηξφο, Γεκηξνχιηο, Μήθαο, Μήηξνπο,   
 Μήηζηνπο, Μπίηζηαο, Μπηηζηνχιηο, Σάθεο,  
 Σαθνχιη’ο, Σδήκνο, Σηνπιη’ο, Σζηνπηζηνχιη’ο, 

Γεκνζζέλεο:   Γήκνο,  

Γηνλχζηνο:   Νηφληνο, 

Διεπζέξηνο:   Ληθηέξο, Σέιεο, 

Δκκαλνπήι:  Λάθεο, Μαλψιεο. 

Δπακεηλψληαο:  Νηψληαο, Νψληαο, 

Δπάγγεινο   Βαγγέιηο, Γθέιαο,: 

Δπζχκηνο   Θχκηνο,: 

Δπζηάζηνο:   ηαζάθηο,   ηάζεο.  

Δπζηξάηηνο:   ηξαηήο, ηξάηνο. 

Εήζεο:   Εήεο, Εεζάθ’ο, Σδήθαο, 

Εαραξίαο:   Εάρνο, 

Ζιίαο:   Ληάθνο, Ληαο,: 

Θεκηζηνθιήο:   Θέκεο, Καθιήο, 

Θενδφζηνο:   Γφζηνο, 

Θεφδσξνο :  Θφδνπξνπο, Θνπδνπξάθο, Λνχιηαο,   

 Λφινο,  (Νηηληίληο ;), Νηηφληηνπο, ηδηνχιη’ο,    
 ηψδηνπο,   Σδηφηδηνπο, 

Θενθάλεο:   Φάλεο, 

Θενράξεο:  Υάξεο 

Θσκάο:   Μάθεο, ηψκνπο, Σζηψκνο. 

Ησάλλεο: Γηάληο, Ηάγθνπο, Ηαλλαθνχιηο, Ηαλλάθηο, Ηάληο,  
 Κνχιεο, Ναληάηζηνπο, Νάλνο, Νηάθνπο, Νηάληνπο. 

Κσλζηαληίλνο:  Γθνπληήο, Κνπζηαληήο, Κνπηζηνχιαο, Κνπηζηνχιηο,  
Κψζηαο, Κψηηαο Κψηζηαο,  Κψηζηνπο, Νηίλαο,  Νηίλνο. 

Λάδαξνο:    Λάδνπο, Ληάιηαο,   

Λνπθάο:   Γνχθαο, Λνχθαο,: 

Μηραήι:   Μραιηο, Μίρνπο,  

Νανχκ:  Μάθεο,  Νανχκο, Νηνχκο, Ννχκηζηνπο,  

Νηθφιανο:   Κφιηαο, Κνπθφιηο, Κνπιηφο, Κνπινχζηαο,    
 Νηθνπιάθηο, Νηθνπιηφο,  Νίθνο, Νίηζηνπο, Νθφιαο, Νηνχιαο,  
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Ξελνθψλ:   Φφληαο, Φψλεο. 

Παλαγηψηεο:   Γηψηο, Νηψηαο, Παλαήο, Παλατψη’ο, Πά λνο,  

Παληειεήκσλ:   Παληειήο, Πάληνο, 

Παχινο:   Παπιάθηο, Παπιηο, 

ππξίδσλ:   Μπίιηνο, Πίπεο, πχξνπο,  

ηέξγηνο:   ηέιηνπο, ηέξηνπο,  Σζέιηνπο, 

σηήξηνο:  νπηήξ’ο, ψηνο, 

Σξίθσλαο:   Σξίθιαο, 

Σξηαληάθπιινο:   Νηδηάηδηνπο, Νηηάθαο, Σξαληάθινπο,  Φίιηνο, 

Φίιηππνο:   Φίιππαο 

Φψηηνο:   Φση’ο 

Υαξίιανο:   Υαξηιάθηο, 

Υαξάιακπνο:   Μπάκπεο, Λάκπξνο, 

Υξήζηνο:  Κηηζάξαο,   Κίηζηνπο, Σάθεο, Σζίηζηνπο, Υξεζηάθεο, 

Υξηζηφθνξνο:   Φφξεο, 

* * 
Β!   ΚΤΡΗΑ  ΟΝΟΜΑΣΑ   ΓΤΝΑΗΚΧΝ 

 
Αζαλαζία:   Θαλάζνπ, 

Αγγειηθή:   Αγγέινπ, Αγγηιηθνχια, Κνχια, 

Αγλή:  Αγληέινπ, Αγληψ, Αγλνχια,  Λνχια, (Νηψηζηνπ ;) Ννχια,  

Αγιατα:   Γάινπ. 

Αηθαηεξίλε: Καίηε,  Καηίγγνπ,  Καηίλα, Καηζηξίλη  Ρίλα, Ρηλνχια,  

Αιεμάλδξα:  Αιέθα, Αιεμαληξνχια, Κάληα, , Καληνχια, Λνχια, Νηνχια,  
 Ξηάγθιηα, Σξνχια,   Σζηάγθνπ, Σζηαγθνχινπ,  

Αξγπξή:  Αξγπξνχια, Ρνχια. 

Αλαζηαζία:   ίηζα, (νχζα ;), ηαζηά, Σάζα, Σαζία, Σαζνχια,  
 Σζηηζηά,   Σζηηζηνχια,  

Άλλα:   Αλλνχια, ( Μπνπδηάλλα ;), Νηνχθνπ, άλλα,  αλλνχθνπ,  

Αζεκίλα:   ίξκνπ (;) 

Αζπαζία:   Άζπα,  Παζία,  νχια.  

Αθξνδίηε:  Ρίηζα, Φξνχδνπ,  

Βαζηιηθή:   Βαζηιηθνχια, Βαζίινπ, Βάζηνπ, Κηθή,  Κηθίινπ, Κίηζα,  Κνπβνχινπ,   
 Κνπθνχινπ,  Κνχια,  

Βηθησξία:   Βίθε, Κηψξνπ, 

Βάτα:   Βατνχια, Βατηζα, 

Γεσξγία:  Γηνχιε, Γίηζα, Γσγψ,   

Γιπθεξία:   Γιχθνπ, 

Γαξνπθαιηά:   Γαξνπθιηά, Καξνπθιηά, Φιηά, 

Γήκεηξα:   Γεκεηξνχια, Σνχια, Σξνχια, 

Γέζπνηλα:   Γέζπνπ, Σδέπνπ, 

Δηξήλε:   Ρήλα,  Ρελνχια, 

Διέλε:   Διελίηζα, Λέγθνπ Λέια, Λελη, Λέλα, Λέληζηνπ,  
 (Ληάγγα ;),Λίηα, Νίηζα, 

Διεπζεξία:   Ληθηζέξνπ,  Ρίηα,  Ρίηζα, 

Διηζάβεη:   Βέηα, Ληζάβνπ, Ληζαβέηα, Ληζάβηηζη, 

Δπαγγειία:   Βαγγέινπ, Βαγγειίηζα,  Βαγγεινχδα, Βαγγηιή, Βαγγηιηψ,  
 Λία, Λίηζα,  

Δπαλζία:   Βαλζία 

Δπγελία:   Ηβγέλνπ, 

Δπθξνζχλε:   Φξφζνπ, Φξνπζχλη, 

Δπιακπία:  Λίκπνπ. 
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Εσή:   Εέηα. Εήζα, Ενπήλα, Ενπηιπίδα, Ενπίηζα, Εψηνπ,   

Εηάλε:  

Θενδψξα:   Γψξα, Θνπδψξα, Θνδσξνχια, Εηψια, Ληνχιηνπ, Λφια, Ρνχια,  
 Σδηψιηα, 

Θενινγία:     Γίηζα, Θφινπ,   

Θενλχκθε:   Νηφληνπ,  

Ησάλλα:   Γηάλλα, Γηαλλνχια, ( Μπνπδηάλλα ; )  

Κξπζηαιιία:  Κξνπζηάιινπ 

Κπξηαθή:   Κηθή, Κίηζα, Κνχια, Κπξάηζνπ, 

Κσλζηαληίλα:  Κσλζηαληία, Κσλζηαληηληά, Νηίλα,  

Καιιηφπε:   Καιιίλνπ, Κάιιηνπ, Καιιηνππίηζα, Καιιίηζα, Ληφπε,  Πίηζα,  
 Πηπίηζα, (Πφπε ;),   

Μαγδαιηλή:  Μηγδάινπ. 

Μαιακαηή:   Μαιάκνπ, Μάηα, Μαηή, Μαηίλα, Μαηνχια, Μαηζηψ, Σνχια, 

Μαξία: Μαίξε, Μαξηάλζε, Μαξηγνχια, Μαξίθα, Μαξίηζα, Μαξηγψ, Μάξνπ, 

Νανχκα:  Νίλα, Ννχκηα, Σζηνχπηζηνπ,  

Νπκθνδψξα:  Νπθνπδψξα. 

Ξαλζή:   Ξάλζνπ, Ξαλζνχια, 

Οιπκπία:   Λχκπνπ, 

Οπξαλία:   Ράληα: 

Παλαγηψηα:   Γηψηα, (Νηψηζηνπ ;) Παλάτνπ, 

Παξαζθεπή:   Βνχια, Παξαζθηβνχια, Σζηβνχια, 

Πεξηζηέξα: Πεξε. Πηξζηζέξα, ηέια,  

Πελειφπε:  Λφπε. 

Πνιπμέλε:  Ξέλε,   Σζέλνπ, 

ηεξγηαλή:   Νηνχια,   ηέια,  ηηξηάλνπ,     

νπιηάλα:  νχδε, νπιηαλίηζα, νχιηνπ, Σάληα, Σζηάληα, Σζηαλνχια,  

Σξηαληαθπιιηά:   Σξαληαθιηά, Φιηά, Φηιηψ. 

Φξεηδεξίθε:  Φξείδνπ. 

Φσηεηλή:  Ννχια, Φαλή, Φαλνχια, Φνπηζίθα,Φνπηζηλνχια,  Φνπθψ,  Φψηνπ, 

Υξηζηίλα:   νχια, ηίλα,  Σίλα, 

Υξχζα:   νχια, Υξχζνπ, Υξπζνχια. 
 

* * * 
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ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ  ΓΛΧΑΡΗΟ 

ΚΟΤΓΑΡΗΣΗΚΧΝ  ΛΔΞΔΧΝ 

 
Αγγεηά,  αγθίδα,  αγνπηάη’ο,  αγξφπαηθνπ,  αδβηζηαξά,  ακαπφηαπνπο, 

ακπάινπκα,  ακπαιψζθα,  αληδηξί η’ θνιηο,  απ’θάδνπ, αξβαλίη’ο, αξγαλάο, 
αξρφληζα,  αζπξνπθέθαινπο, αζηξέρα. 

Βάδνπ,  βαξφ,  βιάρηθνπο γθαιηνχξ’ο. 

Γάζηξα,  γαζηξψλνπ, γάηνπο,  γθαιηνχξ’ο, γθακπιηψλνπ,  γθαηδηφξ,  

γθάηδνπκα,  γθαηδψλνπ,  γθαηδψλνπκη,  γθιηάγθιηα,  γθφγθαλαο,  γθφιηα-
βνπο,  γθνπηδβηξφ, γινχπνπο. 

Γηθξάλη,  δηζάθηα. 

Εαβφξηζα,  δάθα ηα κνχθα ηα,  δαπεχνπ, δάπνπο, δήηνπιαο, δηακπφρη-

ινπ, δηνχια πξαθαηέ, δηνχπηλα, δηνπξδψλνπ, δηνχηνπο, δλαξ. 

Ζιηάδνπ 

Ηνπκπξίθη. 

Κατπηψλνπ,  θατπηψλνπκη, θαίσ,  θάθνπ,  θαιηάξηα,  θαιφγξηο,  θαινπ-

ηξεχνπ,  θαλάιη, θαπέινπ, θαπληάξνπ, θαζαληξηλφ,  θαζηαλφδκνπο,  θαπηηξά,  
θαςάια,  θαςαιψλνπ,  θηνχξνπ,  θιαθ,   θιάςαο, θιέηζηθα,  θιψζνπκη,  
θλαβ,  θνάηζλα,  θφθθηλα,  θνχδα,  θνπδαξίηζηθα,  θνχδαο,  θνπινπβφ,  θνπ-
πηά,  θνπξδψλνπκη,  θνπξη’ο,  θνπζίδηα,   θνπηζάθηα,  θνπθάια,  θνχθηα,  
θνχθηνπ,  θνχθιηαλη,  θφθησ θαξθηά,  θφθησ πξνηθηά, θξηθέια,  θπξακάξνπ. 

Λαγφο,  ιακπίξνπ,  ιηαγθξφβα, ιηφιηνπο,  ιηνχξνπ, ιηφηηνπ,  ιφπηζη-

νπο,  ιφπηζηο,  ιφξδα,  ινπβί,  ινπκάδα. 

Μαθαξάο,  καιάο, καιιηφηνπ, καλάβηα,  καλεχθα,  καλεχνπ,  καλεχ-

νπκη,  καλεκα,  καλφιη’ο,  καλνχξα,  κάλνπο,  καηζεχνπ,  καηζηζηαγγφλα,  
καηζηαξεηφ,  καηζθψλνπ, καπξνδνχκ,  κίζηνπο,  κνχθνπ,  κνπρφο,  κνπρνχ-
ζα,  κπαγιαξψλνπ,  κπατληφλα,  κπατληφο,  κπαιηέθνπ,  κπάιηζα,  κπαξά,  
κπαξφο,  κπαζακάθη,  κπέινπο,  κπξνζηνχξα.  

Νάζηνπο,  ληάιηνπο,  ληαιηψλνπ, ληηάληηνπο, ληηξιίθη,  ληηξιηθψλνπ,  

ληνπηαλίθα,  ληνχθηλα, ληξαγάη’ο,  ληξαλνπβίη’ο,  ληξηηζάινπ.    

Ξέξαθαο,  μηθπιιλψ,  μηιφδνπληνπ,  μηιφρηζηλνπ,  μηλφο,  μθψλνπ. 

Ομηά,  φξκαηα,  φξκαηνπο,  φξκαηζη,  νπμηφη’ο.   

Παιαέλη’ο, παπνχο,  παζπάιη,  πάηθηο,  παηψ,  παηψλσ,  πηιηθνχδα,  
πηξδίθ’ο, πιαξ,  πιαηαλφθιια,  πιηα,  πιηνχθαο,  πνπγγίαο,  πνχθνπ,  πξα-
ράια,  πξαραιλψ,  πξαράιηδκα,  πξηθη’ο,  πξνηθηά. 

Ράδνπ,  ξέκπνπο,  ξνθνθνχδνπλνπ, ξνχκπα. 

αιακαληνχξηα,  ζηαηζηάθη, ζηφξνπο,  ζθαξλψ,  ζηθνπ,  ζθνπθηάδνπ,  

ζνχδνπινπ, ζππξνπηά, ζηάινπο, ζηάκνπο, ζηαθίδα,  ζηηξλάξηα,  ζχθνπ, ζη-

ρνπξηκέλα. 

Σανπζηάλη’ο, ηηάληα,  ηηφκπαιηαο,  ηηζζηξνππφδαξνπο,  ηνχληδα,  ηξά-

νπο,  ηξηνπθέξαηνπο,  ηξχθιαο,  ηξψνπ θξάλα,  ηζαθίδνπ,  ηζαληάξηα, ηζέξα,  
ηζέξγα,  ηζέξηδαο,  ηζηφηζηνπο,  ηζηνπιλψ,  ηζηνπξεχνπ,  ηζηνχξια,  ηζηνπξ’ο,  
ηζιίδνπ,  ηζνχμ’ ηνπλ ιφτα,  ηζνχθα. 

Ταιίδνπ,  παιηζηξά. 

Φαγάληο,  θαξκαθψλνπ,  θφγγνπ,  θνπξαδίηζηθα,  θνπζθνθνίιηα,  

θνπζθψλνπ,  θξάγθνπο,  θξέζηθνπ,  θζάσ,  θζσ,  θηηξνπηή,  θχιινπ. 

Υήλα,  ρνπδνχξνπ,  ρνπξεχνπ,  ρνπρνχη’ο. 

Φνπξνπθψζηηλα, 
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ΛΔΞΔΗ  ΜΟΝΟΤΛΛΑΒΔ 

ΠΟΤ  ΠΡΟΖΛΘΑΝ  ΑΠΟ  ΠΑΡΑΦΘΟΡΑ   

ΓΗΤΛΛΑΒΧΝ  ‘Ζ  ΣΡΗΤΛΛΑΒΧΝ  ΛΔΞΔΧΝ 

 

Αθ (άθνπ) – αηζη  (άηη) – αρηζη  (άρηη)  

Βδη (βπδί) – βηληζη (βίληζη) – βλν (βνπλφ) – βξαδ (βξάδπ) – βξνκ (βξφκε) – βρσ (βήρσ)  

Γδη (γνπδί) – γθαδη (γθάδη) – γθβαξ (θνπβάξη) –γθβαο  (θνπβάο) -  γθδνπλη  (θνπδνχλη) – 

γθεκ (γθέκη) – γθηνπκ (γθηνχκη) – γθισ (θπιψ)  - γξα  (γξηά) 

Γαθξ (δάθξπ) – δεζη  (δέζε) – δηθη  (δίθε) – δηρηζη  (δίρηπ) – διεηα (δνπιεηά) 

Εαξ (δάξη) – δγη  (δχγη – δπγαξηά) – δηαξ  (δηάξα) – διαπ  (δνπιάπη) – διηαξ’ο  (δειηάξεο) 

– δκαξ  (δπκάξη) – δκη  (δνπκί) – δκηα  (δεκηά) – δλαξ  (δνπλάξη) – δνξ  (δφξη) 

Θεηνο  (ζείνο) – ζεξκ  (ζέξκε) – ζεζη   (ζέζε) – ζεθη  (ζήθε) – ζθαξ  (ζεθάξη) – ζθνζκ’  

(δηθφο κνπ) ζιηα  (ζειηά) -  ζιπθη  (ζειχθη) – Θνο  (Θεφο) 

Ηαθ  (λα  άθνπ) – Ηαληο  (Ησάλλεο) 

Καπ  (θάπνπ) -  θαη  (θάησ) – θαηζη  (θάηη) –θζαξ (θξηζάξη) – θηνχπ  (θηνχπη) – θιεθη’ο  

(θιέθηεο) – θηιηα  (θνηιηά) – θηιηκ  (θηιίκη) – θιλσ  (θιείλσ) -  θινο  (θνπιφο) – θινπθ 

(θειπθνο) – θισζη’ο   (θιψζηεο) – θλαβ  (θνπλάβη) – θηλσ  (θηλψ) – θλσ  (θνπλψ) – 

θνηζη   (θφηζη) – θνπρλη  (θψγρε) – θξαο  (θξέαο) – θξνζη  (θξφζη) – θξθα  (θξπθά) – 

θξθνο  (θξπθφο) – θηαβ  (θνπηάβη) – θηνπθη  (θνπηνχθη) – θηζε (θνπηζή) – θηζη  (θνπηί) – 

θηζνο  (θνπηζφο) – θθνο  (θνπθφο)  

Λαδ  (ιάδη) – ιάζπ  (ιάζπε) – ινπδ  (ινπινχδη) – ινπλη  (ινχλε)  

Μεζη  (κέζε) – κιαξ  (κνπιάξη) – κιηγγη (κειίγγη) κπιηθη   (κπνπινχθη) – κπνηζη  (κπφ-

ηζη) – κπνπδη  (κπνχδη) – κπνπηζη  (κπνχηη) – κζνο  (κηζφο) – κζηαθη  (κνπζηάθη) – 

κζηξη  (κπζηξί) – κηαξ  (κεηάξη) – κραλη  (κνπράλη) – κρνο (κνηρφο) 

Ναρηζη  (λάρηη) – ληθη  (λίθε) – ληνο (λένο) – λνηζη  (λφηε) – ληβαξ  (ληνπβάξη) – ληεγθη  

(ληέγθη) – ληεξηζη  (ληέξηη) – ληζαθ   (ληζάθη) – λησ  (ληχλσ) – λπθ  (λχθε) 

Ξεθηζη  (μέθηη) – μηαθ  (ρνπζηάθη) – μηθη   (μίθηθν) – μηλνο  (μηλφο) – μηξη = (μπζηξί) – μσ  
(μχλσ)  

Οπ  (φπνπ) – νζη  (φζνη) – νηζη  (φηη) 

Παρλη  (πάρλε) – πθλνο  (ππθλφο) – πθξνο  (πηθξφο) – πιαξ  (πνπιάξη) – πιη  (πνπιί) 

– πιηαθ  (πηιάθη) – πισ  (πνπιψ) – πλαθη  (πηλάθη) – πλσ  (πεηλψ) – πνπιη  (πνχιη) – 

πζηαβ  (πνπζηάβη) – πηζηα  (ππηηά) 

Ραθ  (ξάθη) – ξκαλη  (ξνπκάλη) – ξνβ  (ξφβη) – ξνππ  (ξνχπη) – ξθηνο  (ξνπθεθηφο) – 

ξθσ  (ξνπθψ) – ξρνο  (ξερφο) 

αρλη  (ζάρλε) – ζβσ  (ζβήλσ) – ζγθνπξ (ζθνπξηά) – ζηαιη  (ζάιη) – ζθηα  (ζπθηά) – 

ζθιεθη   (ζθνπιήθη) – ζηθιη (ζθπιί) – ζηθιηζ  (ζθειίδα) – ζηθλη  (ζρνηλί) – ζθηζη  (ζθνπηί) 

– ζηθσηζη  (ζπθψηη) – ζηιηαξ  (ζηεηιηάξη) – ζινππ  (ζνπινχπη) – ζηκα  (ζηκά) – ζηκαδ  

(ζεκάδη) – ζηλαπ  (ζηλάπη) – ζηλαρη  (ζπλάρη) – ζηλη  (ζηλί) – ζηζηαξ  (ζηηάξη) – ζηζην  

(ζηνηρεηφ) – ζηζκνλη  (ζηεκφλη) – ζηζπςη  (ζηχςε) – ζπξηο  (ζχξηεο) – ζθημη   (ζθίμε)  

Σειη  (ηέιη) – ηδηακ  (ηδάκη) – ηδηνπ’ο  (ηζέπε) – ηζαθζη  (ηζάθηζε) – ηζεξθη  (ηζέξθη) -  

ηζηαθ  (ζεηάθη) – ηζηνιη  (ηζφιη) – ηζθαιη  (ηζνπθάιη) – ηζθξηθη  (ηζηθξίθη) – ηζκή   (ηηκή) 

– ηζλη  (ηζηλί) – ηζθσ  (ηζνπθψ) – ηθεθη  (ηνπθέθη) 

Φεζη  (θέζη) – θθειη  (δηθέιη) – θθηάξ  (θηπάξη) – θιηά  (θηιηά) – θισ  (θηιψ) – θλνο  

(θζηλφο) – θξηθη  (θξίθε) – θζεθη  (θπζέθη) – θζνπλη  (θπζνχλη) – θζσ  (θπζψ) – θηζη  

(απηί) – θηζηα  (θπηηά) – θηζηιη  (θηηίιη) – θησ  (θηχλσ) – θρσ  (βήρσ) – θσηζη  (θψηη-
ζε) 

ΥαδΗ  (ράδη) – ραιη   (ράιη) – ραλη  (ράλη) – ριηαξ  (ρνπιηάξη) – ριηνο  (ριηαξφο) – ρλεξ  

(ρνπλέξη) – ρλη  (ρσλί) – ρνπλη  (ρσάλε) – ρξζνο  (ρξπζφο) – ρζηαθ  (ρνπζηάθη) – ρηζελη  

(ρηέλη) – ρηζπσ  (ρηππψ) – ρησ  (ρηίδσ) 

Φεπη’ο  (ςεχηεο) – ςηα  (ςίρα) – ςηια = (ςειά) – ςηινο = (ςειφο) – ςρε = (ςπρή) – 

ςρνο = (ςπρφο).  

.--==.-.==--. 
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