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ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ή Χρυσή, πού παλιότερα λεγόταν Σλάντ’να (Σλάτινα), βρίσκεται στά 
δυτικά του νομού Καστοριάς. 'Απλώνεται στούς πρόποδες τού Γράμμου, 
καί είναι τό τελευταίο χωριό τής Μακεδονίας προς τήν Ήπειρο. ’Αριθμεί 
γύρω στούς πεντακόσιους κατοίκους, οί όποιοι άσχολούνται μέ τή γεωργία 
καί κτηνοτροφία. Παράλληλα, οί άντρες συμπληρώνουν τά έσοδα τού σπι
τιού τους δουλεύοντας ώς χτίστες σε ξένους τόπους.

Οί κάτοικοι παλιότερα, όταν τελείωναν τις γεωργοκτηνοτροφικές ερ
γασίες τους, έφτιαχναν παρέες, 3-4 ζευγάρια χτίστες καί 1-2 «μαστορούλια», 
γιά νά κουβαλούν τή λάσπη, καί έφευγαν γιά τά «ξένα».

Συνήθως πήγαιναν στή Θεσπρωτία τής ’Ηπείρου, πού τήν έλεγαν Τσιάμ’- 
κου, στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, πού τό έλεγαν Κατουχή, στή Χαλκι
δική Μακεδονίας, στά Τρίκαλα καί τήν Καρδίτσα Θεσσαλίας. ’Εκεί έμεναν 
δουλεύοντας όλο τό χειμώνα, καί κατά τά μέσα ’Ιουνίου γύριζαν στό χωριό 
«καζαντισμένοι». "Αρχιζαν πάλι τις γεωργικές καί κτηνοτροφικές εργασίες 
καί τό φθινόπωρο ξανάφευγαν γιά τήν ξενιτιά.

Παρά τή συχνή καί μεγάλη άποδημία τών Χρυσιωτών σέ διαφορετικά 
μέρη, δεν παρατηρεΐται άλλοίωση τού γλωσσικού ιδιώματος τους. Στή δια
τήρηση τού Ιδιώματος συντελούσε: 1) Τό ότι άποδημοΰσαν παρέες παρέες, 
γεγονός πού άπό τό ένα μέρος τούς έκανε νά χρησιμοποιούν καί νά άκοΰν 
συνεχώς τό γλωσσικό τους ιδίωμα, καί άπό τό άλλο μέρος νά δέχονται 
δύσκολα κάθε ξενικό. 2) Ή συναίσθηση κάποιας ανωτερότητας έναντι τών 
κατοίκων τού περιβάλλοντος, όπου έργάζονταν (αύτοί ήξεραν νά φτιάχνουν 
σπίτια, ήταν καί γεωργοί, ενώ οί άλλοι ήταν μόνο γεωργοί ή κτηνοτρόφοι). 
Αυτό είχε σάν συνέπεια, όχι μόνο νά μήν άποδέχονται κάθε ξενικό προς αύ- 
τούς, άλλά καί νά τό κοροϊδεύουν. Πολλά παράξενα, κατά τή γνώμη τους, 
πού έβλεπαν ή άκουαν στά «ξένα», τά διηγόνταν στό μεσοχώρι τού χωριού 
σάν παράδοξα τής ξενιτιάς, γ ιά νά γελούν καί νά διασκεδάζουν. "Ετσι μπο
ρούμε νά έξηγήσουμε τό φαινόμενο οτι, παρά τή συχνή έπαφή καί συνανα
στροφή τών Χρυσιωτών μέ άνθρώπους άλλων περιοχών τής Ελλάδας, δέ 
βρίσκουμε έπιδράσεις καί άναμίξεις στό γλωσσικό ιδίωμά τους.

Μοναδική γλώσσα πού μιλιέται στό χωριό είναι ή έλληνική. Πριν άπό 
τήν άπελευθέρωση τού 1913—έλευθερώθηκε όταν ελευθερώθηκε καί ή Ή
πειρος στην όποια ύπαγότσν έκκλησιαστικώς—υπήρχαν καί μερικές οικο
γένειες πού μιλούσαν καί άρβανίτικα (Σιναναΐοι). Μετά τήν άπελευθέρωση,

je
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τόση ήταν ή άπέχθεια για τ’ άρβανίτικα, ώστε λησμονήθηκαν τελείως καί 
μέχρι τό 1940 μόνο μερικοί γέροι θυμόνταν κάτι λέξεις καί ψευτομιλοϋσαν 
μεταξύ τους, όταν ήθελαν νά μή τούς καταλάβει άλλος. Παρά τή συντηρη- 
τικότητα όμως τού χωριού καί τή συγκινητική προσήλωσή του στις έλλη- 
νικές παραδόσεις καί στήν έλληνική γλώσσα, βρίσκουμε στό Ιδίωμα μερι
κές ξένες λέξεις, όπως άλβανικές, τουρκικές, λιγότερες σλαβικές καί μερι
κές βλάχικες.

Προσπάθησα, όσο μοΰ ήταν δυνατό, νά παρουσιάσω άπό τό λεξιλόγιο 
τής Χρυσής Καστοριάς τά σημεία έκεϊνα πού, κατά τή γνώμη μου, παρου
σιάζουν τίς πιο έντονες διαφορές άπό τήν κοινή νεοελληνική. Ή προσίπά- 
θειά μου, αυτή, εκτός τών άλλων, είναι όφειλόμενος φόρος τιμής στή γενέ
τειρά μου, στό άπόμακρο αύτό χωριό τής Ελλάδας. Δεν τελειώνει ή μελέτη 
τού γλωσσικού ιδιώματος μέ τήν έργασία μου αύτή καί μόνο. ’Ελπίζω πώς, 
ο,τι δεν έγινε μέ τήν έργασία αύτή, θά γίνει άργότερα, σέ εύκαιρο χρόνο, μέ 
μια άλλη.

Γιά τήν όσο τό δυνατό πιστότερη άπόδοση τών φθόγγων τού ιδιώματος 
χρησιμοποιήθηκαν, εκτός άπό τά γράμματα τού έλληνικοΰ άλφαβήτου, καί 
τά παρακάτω σύμβολα, μέ τή φωνητική αξία πού άναφέρεται στό πλάι τους: 
Τά b, d, g προφέρονται όπως τά λατινικά b, d, g. Τά ÿ,g, ζ,κ,λ, ν,ξ,σ,χ,ψ 
συμβολίζουν τά ούρανικά γ, g, ζ, κ, λ, ν, ξ, σ, τ, χ, ψ, π.χ. γόμα προφέρεται γιό
μα, βονζαλου προφέρεται βούζιαλου κ.ο.κ. Στήν αλφαβητική κατάταξη τών 
λέξεων τά b, d, g έρχονται άμέσως μετά άπό τά β, γ, δ άντιστοίχως, καί τά 
ούρανικά σύμφωνα κατατάσσονται χωρίς νά λαμβάνεται ύπόψη ή ούράνω- 
σή τους. Έτσι, π.χ., τό σ λογίζεται ώς σ καί έχουμε: σάικους, σαΐν, σαΐτα, 
σακάς κ.ο.κ.

A

άβγατίζου (καί άβγατάον) ρ., 1) αύξάνω κάποια ποσότητα πέρα άπό τά καθορι
σμένα δρια: άβγατάον τή ρόγα, 2) μεγαλώνω κάτι: άβγατάον τού χονράφ’.

αόουρας ό, ό άτμός πού βγαίνει δταν βράζει κάτι, όταν στεγνώνουν τά ρούχα 
καί όταν έξατμίζεται ή υγρή γή.

άόονργάζου (καί άό’ρίζον), βγάζω äbovoa: βγήκι ου ήλους κΐ άδονργασι 
ον τόπους.

άγρόξονρτσον τό, άγριο άχλάδι.
άγροικάον, 1) καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι, ξεχωρίζω τά άντικείμενα: ά- 

γροίκ’σι τού πιδί, 2) νιώθω τήν παρουσία κάποιου: άγροίκ’σα τον λύκον.
άγρονβονρτδά ή, άγρια άχλαδιά.
αδγα ή, εύκαιρος χρόνος, ό χρόνος πού δεν έχουμε νά κάνουμε τίποτε: εις αδγα, 

γι αυτό κάντς αυτά.
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άδγάζον, 1) άμτβ. εύκαιρώ: άδγάις να μι βονηθήις στον χονράφ’ ; 2) μετβ. 
άδειάζω.

αδραγμα τό, 1) το κοκκίνισμα πού κάνει ή φωτιά στά πράγματα πού έρχονται 
σ’ επαφή μαζί της, 2) το άπότομο ψήσιμο φαγητού ή ψωμιού. 

άδράζον, κοκκινίζω έξω έξω στη φωτιά, καψαλίζω: αδραξα τ’ μ δίτα = την 
κοκκίνισα έπιφανειακά, χωρίς να ψηθεί μέσα, αδραξα τα σκουτχά = τά 
καψάλισα.

ädaba έπίρρ., άδέξια, άγαρμπα: πιρπατάει ädaba.
âdabovç έπίθ., 1) άκανόνιστος, ασύμμετρος, 2) χοντροκομμένος: avrò τού τσι- 

κοΰρ εΐνι ädabov.
άάαμ’κός έπίθ., αύτύς πού άνήκει σέ δυο ή περισσότερα πρόσωπα έξ ίσου: avrò 

τον χονράφ’ τό ’ χουν τ’ άδέρφχα άάαμ’κό. 
άζάποντους έπίθ., 1) άπιαστος, άκατάβλητος, πού δέ λογαριάζει τίποτε, γιατί 

είναι δυνατός: τί περιμέντς άπού άζάποντονν ανθρουπου, 2) γ>ά ζώο, πού 
δέ φόρεσε ακόμη σαμάρι: avrò τού μόλάρ εΐνι άζάποντον. 

άήσκοντους έπίθ,. 1) άποκρουστικύς στην οψη, άντιπαθητικός: τί άήσκουτους 
ανθρουπονς! 2) βρισιά γιά ανθρώπους, πού τούς κάνει αντιπαθητικούς ή 
συμπεριφορά τους.

aldi, 1) άιντε, έλα, 2) άλήθεια!: τά ’μαθις; ον Κώστας πέθανι.—aldi! 
άιρ’κό τό, άερικό, ξωτικό: μι χτνπ’σι άιρ’κό κι πρήσκα. 
α(κ)α, οχι.
άλαταργά ή, το μέρος όπου οί βοσκοί δίνουν άλάτι στά ζώα. (Σ’ ένα πλάτωμα 

τοποθετούν πλάκες, πάνω στίς όποιες βάζουν άλάτι). 
άλέημοννας έπίθ., άσπλαχνος.
άλικουτάον, παιδεύω κάποιον τινάζοντάς τον πέρα δώθε: μ’ επχασι άπ τον 

γακά κι μι άλικότ’σι.
άλλουής, 1) άλλης λογής, άκατανόητος, άνεξήγητος: άλλουής πιδ'ι = μέ άκατα

νόητη συμπεριφορά, άλλονης κιρός = άνεξήγητος, 2) άλλιώτικος: άλλουής 
μήλα —αλλιώτικα, σε γεύση καί σχήμα. 

άμαρκάλτστονς έπίθ., αυτός πού δεν έχει ζευγαρώσει: μόμκαν καναδγό πρόβα
τα άμαρκάλτστα.

άμάχ ή, δυνατή έχθρα πού έκφράζεται με έργα: μόήκαν σ’ άμάχ αυτοί οί δγό. 
άμόόδγον τό, έμπόδιο. 
άμδρύτιρα έπίρρ., πρωτύτερα.
άμδώχνου, 1) σπρώχνω: τί μι άμϋώχτς, 2) δέ σέβομαι καί δέ λογαριάζω τούς 

μεγαλύτερους: ώσπου ήμαν γιρός κ'ι δούλιβα, ήμαν καλός, τώρα πού δε 
μδονρώ, μ’ άμδώχτς. 

άμ’ιρίδ’ τό, άνεψιός. 
άμ’ψά ή, άνεψιά.
άνάμ’ τό, τ.ύ κακό όνομα, ή κακή φήμη: κλέφτ’ς μί τ’ άνάμ’.
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αναργους έπίθ., αυτός πού κάνει την εργασία του συνέχεια, άλλά άργά. 
άνάρτγονς έπίθ., 1) χωρίς άρτυμή, νηστήσιμος: εφκασα μ να πίτα άνάρτ’γ = 

σαρακοστιανή, 2) άνοστος, γιατί δεν έχει καρυκεύματα ή το κανονικό λίπος: 
din άνάρτ’γου φαι μάς εφκασις αήμιρα. 

άνασέρον, ορος πού τον χρησιμοποιούν οί χτίστες, δταν έπιδιορθώνουν την πλα- 
κοσκέπαστη σκεπή, βγάζοντας τις πλάκες καί βάζοντάς τες σε πιο κατάλ
ληλη θέση.

άνάσκ’λα έπίρρ., άνάσκελα. 
άνασκ3 λώνον, ρίχνω άνάσκελα.
άνάστριγονς έπίθ., αυτός πού δέ δέχεται άστεία ή πειράγματα καί άντιδρά 

άμέσως καί άπότομα. 
ανατσιργάζου, άνατριχιάζω. 
άναφακάς ό, βλ. ναφακάς.
àvgovaa ή, 1) δυσκολία στήν άναπνοή, 2) στενοχώρια πού προέρχεται άπό 

πολυφαγία ή άπό δυσμενές περιβάλλον. 
arda, βλ. δνάας.
άνάάρα ή, ομίχλη, πυκνή καταχνιά.
àvdì τό, ξύλινο εξάρτημα τού άργαλειοΰ, δπου μαζεύουν τό στημόνι. 
άνάράλα ή, 1) ζάλη: μον’ρθι ανάράλα, 2) άνακατωσούρα, οχλοβοή: άνάράλα 

στον χάν3, νιρό στα φασονλα.
άνάραλάζονμι, 1) ζαλίζομαι: άνάραλάστ’κα κι έπισα, 2) τά χάνω, δεν μπορώ 

νά συγκεντρωθώ: άνάραλάσκα cui τονν ξόσμον, άνάραλάσκα κι δε μδονρώ 
να μιλήσου.

άνάρουμοίρ τό, κληρονομιά της συζύγου άπό την περιουσία τού άντρα της. 
αντζα ή, τό σαρκώδες μέρος τής κνήμης.
άνέσουστονς έπίθ., 1) αύτός πού δεν είναι σωστός, πλήρης, 2) αύτός πού γεννή

θηκε πρόωρα, 3) αύτός πού με δυσκολία κρατιέται στη ζωή. 
άνημόόργα ή, 1) αδυναμία, 2) άδιαθεσία, κακοκεφιά.
άνήμόονρους έπίθ., 1) άρρωστος, άκεφος, 2) άδύνατος, αύτός πού δεν μπορεί νά 

κάνει μια δουλειά πού θέλει δύναμη. 
άξέβγαλτους έπίθ., άβγαλτος, άπονήρευτος.
άξημέροντονς έπίθ., 1) πού δεν ξημερώνει: άξημέρουτ νύχτα = μακριά νύχτα, 

2) αύτός πού μακάρι νά μη ξημερωθεί: πον είσι, μώρ άξημέρουτ3; 
άπανουτχό έπίρρ., έπάνω, κατεπάνω: μας πέτ χι άπανοντχό στον φαι. 
άπίπ’κα έπίρρ., τό έπάνω κάτω, έπίκουπα.
άπλα ή, 1) ίσιο μέρος 2) έπιρρηματ., άπλωτά: αφ’κις τά πράματα απλα.
αυιλάδα ή, ρηχό πιάτο άπό πορσελάνη.
άπλουσά ή, τόπος χωρίς έμπόδια.
συιουκονμδ3 τό, τελευταίο στήριγμα, ύλικό ή ήθικό.
άπονλ’σώνα ή, 1) μέρος στό όποιο άφήνουν έλεύθερα τά ζώα γιά βοσκή: πήγα
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τα πράματα στ’ν άπουλ’σώνα, 2) άφύλαχτο ή άπροστάτευτο μέρος: βρήκι 
άπονλ’ σώνα κι άλώντσι.

άράδα ή, 1) σειρά, στίχος, γραμμή, 2) νόημα, 3) έπιρρηματ, τεχνικός δρος πού 
σημαίνει την τοποθέτηση των λιθαριών στη σειρά, σε ισοπαχές ζώνες: 
εχτ’σα τούν άοϊχον άράδα.

άραδγάζον, 1) περνώ τά πράγματα ένα ενα στή σειρά: άραδγάζον τα πρόβατα 
στον μοννονπάτ’, 2) μιλώ άδιάκοπα.

άρατα-πίρατα, στή φρ. yivgav αρατα-πίρατα = σκόρπισαν στά τέσσερα σημεία. 
άρατίζον, 1) άμτβ. σκορπίζω: άρατίσκαν τά πρόβατα, 2) μετβ. σκορπώ κι εγ

καταλείπω: άράτ’σι τά πιδγά τ’. 
άραχνους έπίθ., κακότυχο;, δυστυχισμένος.
άρβέντσα ή, 1) έργένισσα, 2) παντρεμένη γυναίκα πού δέ γέννησε άκόμη: εκ avi 

κάνα πιδ'ι ή νΰψ ; —οχ , εΐνι àρgέvτσa ακόμα, 
άρξιλες 6, κοπάδι άπό άσαμάρωτα άλογομούλαρα.
àρgιλίσovς έπίθ., 1) αυτός πού ανήκει στον άρgιλέ, 2) τό άσαμάρωτο μουλάρι 

ή άλογο.
άρμάτα ή, 1) ή καλή στολή, τά κοσμήματα καί τά στολίδια γενικά, 2) ή σειρά 

των κουδουνιών καί τών κυπριών πού βάζουν στά γιδοπρόβατα: κρέμασι 
’ν άρμάτα στά γίδγα κι ξικίντσι.

άρματώνον, 1) στολίζω, ντύνω μέ καλά ρούχα, 2) κρεμώ τά κυπροκούδουνα 
στά γιδοπρόβατα.

άρμνά ή, τό τουρσί (κραμβολάχανο, ντομάτες, πιπεριές στήν άλμη.
άρμόζ’μονς ό, τό ζουμί της άρμνάς.
άρνουπόκ τό, τό μαλλί πού παίρνουμε άπό τά άρνιά.
άρόγαστους έπίθ., αύτός πού δέ μπήκε σέ ρόγα, δέν άνέλαβε τό φύλαγμα προ

βάτων ή γιδιών: εΐνι κάμδουσ τζονδαναραίοι άρόγαστ’. 
άρπαλίκ τό, οί κοπτήρες τών φορτηγών ζώων, άπό τούς οποίους ύπολογίζουν 

τήν ήλικία τους.
άρτ μη ή, τό γέμισμα τής πίτας, τά καρυκεύματα τού φαγητού. 
αστι, έλατε: άστι νά ψόγον μι = μήν κάθεστε, ξεκινάτε νά φύγουμε. 
άστονχάον, λησμονώ, μοΰ διαφεύγει κάτι: άστόχσα πού ταχά εΐνι γουρτή. 
άστρέχα ή, 1) ή άκρη τής σκεπής, άπό τήν οποία τρέχουν τά νερά, 2) τό μέρος 

άνάμεσα στον τοίχο καί στή νοητή γραμμή πού χαράζουν οί σταλαγμα
τιές: ή άστρέχα εΐν τ’ σπιτχον.

άτσαλα ή, 1) ό λεκές, ή λέρα, 2) ή ακαταστασία: αυτά δεν εΐνι νοικονκυργό, 
εΐνι άτσαλες.

άτσαλους έπίθ., 1) αύτός πού κάνει τις δουλειές του άπρόσεχτα, χωρίς τάξη, 
αύτός πού λερώνει, 2) λερωμένος, άκατάστατος, άπό δική του εύθύνη καί 
άφροντισιά.
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αχσαλωνον, 1) λερώνου, κάνω κάτι αδέξια καί απρόσεχτα, 2) χαλώ την ομορ
φιά των σχεδίων: Ιδώ κέντ’σι ή μικρή κι τ’ άτσάλονσι. 

άφόνάας, άπό τότε πού.
άφνσ’κους έπίθ., 1) άσχημος, 2) κακόψυχος, .3) δύσοσμος. 
άχάλαγους έπίθ., 1) αχάλαστος, 2) ανάποδος, κακορίζικος: ελα Ιδώ, όρε άχά- 

λαγον, λένε οΐ μάνες στά παιδιά, 3) άσχημος, άποκρουστικός: οϋι, τούν 
άχάλαγον αυτόν θά πόρον ανάερα;

αχαμνό έπίρρ., άσχημα, δυσάρεστα: μοϋ ,ρθι αχαμνό = λιποθύμησα- όνάας τ ς 
είδα σ’ αυτό τό χάλα, μοϋ ’ρθι αχαμνό = τούς λυπήθηκα. 

άχαμναίνου, αδυνατίζω.
αχαμνός έπίθ., 1) αδύνατος, 2) κακός- φρ. αχαμνό νιρό = νεροποντή. 
άχονλονή ή, αχός, οχλοβοή.
άχπάν\ου) έπίρρ., έπάνω: έβαλα τό σταυρονγάννακα άχπάν στον σπίτ . 
άχπανουτχό, βλ. άπανοντχό.
αχτ’ τό, γινάτι, πόθος έκδικήσεως. ,
άψχάον, λυπούμαι: αυτός δεν àxp χάει κανέναν, 2) τσιγγουνεύομαι: ρίξ’ ατό 

πράματα νά φαν καλά, μην àxp χάς τού χονρτάρ . 
άψώνου, θυμώνω πολύ, οργίζομαι.

Β

βάγα τά, ό κισσός.
βαάαλίκ τό, τά κινητά πράματα τού σπιτιού: κάηκι τού σπίτ μ όλου τού βα- 

ιίαλίκ .
βαέν’ τό, βαρέλι.
βαίζον, γέρνω προς το ενα μέρος: βαίζ” τού μ,όλάιρ = γέρνει το φορτίο του-
βαΐνός ό, βαρελάς.
βαλμός ό, βοσκός φορτηγών ζώων.
βαλτάκ τό, λασπερό μέρος πατημένο άπο ζώα: μόήκαν τό πράματα ατού χου- 

ράφ’ κι τό ’φκασαν ό'λον βαλτάκα — το ζύμωσαν μέ τά πόδια, άφησαν βα
θιές πατημασιές.

βαλτακαργό ή, μεγάλη έκταση λασπερή, οπού μπορεί νά βαλτώσει ζώο 
(λέγεται κυρίως γιά λασπόδρομο): έ'χι τού νοϋ σ’ στα πράματα, γατί αυτόν 
είνι βαλτακαργά.

βαλτακώνου, βουλιάζω σέ λασπερό μέρος, βαλτώνω.
βανάάκ τό, δεματάκι, συνήθως άπο μυρωδικά χόρτα: ενα βανάάκ ρίγαν’ = 

όσο πιάνει το χέρι.
βαρβάτους έπίθ., 1) μή εύνουχισμένος, 2) αυτός πού εχει πλούτο: βαρβάτους 

νοικονκΰρ ς, 3) αυτός πού κατέχει τη δουλειά του: βαρβάτους γατρός.
βαρκίζ’ άπρόσ., κρατάει νερό τό έδαφος, αναβρύζει νερό καί μένει έκεΐ, δέ
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φεύγει, γιά νά σχηματίσει ρυάκι: θά κόχρον ενα χανάάκ στον χονράφ’ πού 
βαρκίζ .

βαρκό το, 1) μέρος πού κρατάει νερό και έ'χει χόρτα, 2) βάλτος, έλος. 
βαρτανίκαβονς έπίθ., αύτός πού είναι άπό φυσικού του άσυμμάζευτος, σβαρ- 

νιάρης: δσον κ'ι νά τον σ’ μαζώνον, amò βαρτανίκαβον! 
βαρτανίκας, ό άκατάστατος, όχι γιατί τοϋ άρέσει, άλλά γιατί δεν έχει τά μέσα 

νά σουλουπωθεί.
βατενον, ζευγαρώνω (το χρησιμοποιούν μόνο γιά τις γάτες καί τούς λαγούς). 
βάτρα ή, σχιστολιθική βαθουλωτή πλάκα, τοποθετημένη στο τζάκι, γιά νά δέ

χεται τά κάρβουνα καί τη φωτιά.
βιρέμκονς (ή μιρεβ’κονς) έπίθ., 1 ) έτεροβαρής: βιρίμκον φόρτον μα, το φορ

τίο πού είναι πιο βαρύ άπο τη μιά μεριά, 2) στραβός, λοξός, παράγωνος: 
ον τοϊχονς εΐνι βιρέμ’κονς ή μιρέβ’κονς. 

βιτούλ τό, το κατσίκι άπο 6 μηνών ώς ενός έτους (μέχρι 6 μηνών λέγεται κα- 
τσίκ , μετά το χρόνο μόλόρ , στά δυό του χρόνια στειρονπούλ" (-λα) καί 
μετά γίδα ή τραί.

βλάβα ή, ύγρασία καί συνεκτικότητα τοϋ εδάφους. 
β’λάζον, 1) βελάζω, 2) φωνάζω άπο πόνο.
β’λάρ’ τό,ί) το έτοιμο γιά τον αργαλειό γνέμα, 2) το ύφασμένο καί μαζεμένο στο 

άντί ύφασμα.
βλνσίδ’ τό, 1) πλούτος: άφόνάας πήρα αντή τ’ν νύφ’, μον’φιρι βλνσίδ’ στον 

σπίτ , 2) πλούσια παραγωγή: βλνσίδ’ φετονς τά χονράφχα. 
βούζαλ.ον τό, φυτό, το βούζι.
βονρίζον, βρίσκομαι στον καιρό τοϋ οργασμού (λέγεται γιά τά θηλυκά γουρού

νια).
βούρλα ή, άρρώστια τών γιδοπροβάτων (τά ζώα πού έχουν βούρλα τρέχουν σάν 

μεθυσμένα έδώ κι έκεϊ καί δεν μπορούν νά βαδίσουν σταθερά). 
βονρλός έπίθ., αύτος πού πάσχει άπο βούρλα, μουρλός.
βραδγάζον, κοιμούμαι (λέγεται γιά τά ζώα): βράδγασαν οΐ κότις (γιά τούς 

άνθρώπους χρησιμοποιούν τό ρήμα κοιμούμαι). 
βρανβαλνάον, κάνω θόρυβο. 
βράνβαλον τό, αντικείμενο γιά πέταμα.
βροννάαλίδα ή (καί βροννάαλά), 1 ) δυνατό χτύπημα, τίναγμα καταγής: τό ’δονκι 

μνά βροννάαλίδα κάτ = τον χτύπησε μέ δύναμη κάτω, 2) γυροβολιά, σάν 
πρώτη φάση γιά τέτοιο χτύπημα: τονν ηφιρι μνά βροννάαλίδα.

Β

babalvàov, έρεθίζω, άγκυλώνω τό μάτι.
δάδαλον τό, 1) μικρό άντικείμενο πού μπαίνει στό μάτι: μ μύήκι ενα bάbaλov
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στον μάτ , 2) τά μικροπράγματα του σπιτιού: μάζιψι τα bàbaXa τ κϊ τσα- 
κίσκι.

babàg 6, το κάθετο δοκάρι τής στέγης πού ενώνει τίς γρινάές του ταβανιού με 
τον καβαλάρη τής σκεπής. 

bσl·άτσ,κovς έπίθ., γεροδεμένος, καλοταϊσμένος.
babov ή, 1) γριά, 2) ή ρόκα του καλαμποκιού, πού δέν είναι καλά άναπτυγμένη 

καί δέν εχει σπυριά σ’ δλες τίς πλευρές (σάν τά δόντια τής bâbovç), 3) ό 
ασκός τού άνθρακα, πού έμφανίζεται στο στέλεχος τού καλαμποκιού. 

θαγλαάι τό, 1) ό χώρος μεταξύ ταβανιού καί σκεπής: έκρυψα τά πράγματα 
στον bayXadi, 2) το σουβαντιστό ταβάνι: αλ’ψα τού b αγλαά! μ’ άσβέστ . 

baζbaτεύov, πασπατεύω.
άαζάραβίτσα ή, εξόγκωμα στο δέρμα τού χεριού, σάν κόμπος λεπτού σχοινιού.
baïlvàov, κουράζομαι, μπαϊλντίζω: baΐλτσa στ’ δ λα σημιρα.
batâôà ή, 1) απώλεια δυνάμεων, 2) λιποθυμία.
βαιρ τό, νιάμα.
bάκaκaς ό, βάτραχος.
θάκαλου τό, μεγάλη ή μικρή στρογγυλή πέτρα. 
baxàτ τό, οίκόσιτο γιδοπρόβατο.
δακατάρ’κους, αυτός πού άνήκει σέ κοπάδι άπύ baκάτχa, οίκόσιτο γιδοπρό- 

βατο.
baκaτάρ,ς ό, αυτός πού βόσκει τά baκάτχa.
bάλa ή, 1) μέτωπο: εχον εναν bóvov στ’ b άλα, 2) πλευρά τοίχου: κοίλασι ή 

μbρoυστvή ή b άλα. 
bάρa ή, βαθούλωμα γεμάτο νερό. 
baaaodâov, συναντώ, βρίσκω τυχαία. 
bàôva ή, το καλό καί μεγάλο χωράφι. 
άαστι τό, νόθο παιδί.
baτaλάζoυ, 1) μτβ. άφήνω άκαλλιέργητο ενα χωράφι, 2) άμτβ. γίνομαι άχρη

στος, ρεμπελιάζω.
baτaλίκ τό, άκαλλιέργητο, παρατημένο χωράφι.
bάτσa ή, 1) τό πέλμα τού ποδιού, 2) το πλατύ μέρος σιδερένιου έργαλείου: φα- 

γώθ’κι ή bάτσa <χπ τον γυνί, κϊ dà τον πάον στον γνφτον να τον γουμίσ . 
όάτσα ή, μπάτσος.
batσαρόπτα ή, λαχανόπιτα μέ καλαμποκίσιο αλεύρι. 
bébi τό, κόρη οφθαλμού.
άιγλίκκονς έπίθ., αναθεματισμένος- λέγεται, συνήθως, σάν κατάρα, στά ζώα: 

πονλύ μΐ τνράντσι τον bιγλίκ κον, ωοπον να τού βρω. 
b^^vàov καί διζιρίζου, 1) βαριέμαι κάτι: biζέρισα, βαρέθηκα μανάήλα να κιν- 

άώ, δημοτ., 2) μπουχτίζω: κι κριάς νά τρως κάθι μέρα, πάλι τον διζιρνάς. 
bwaèç ό, το χρέος.
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δίμτσα ή, στενό υπόγειο χωρίς παράθυρα.
διράτ’ τό, ό περάτης- ξύλινος μοχλός πού άσφαλίζει την πόρτα μπαίνοντας μέ

σα σέ ειδικά σκαμμένη τρύπα στον τοίχο. 
διρικέτ’ τό, καλή σοδειά στά σιτηρά. 
διρδίλ’ τό, σφυρίχτρα.
διστιργά ή, σπηλιά, μέρος κάτω άπό μεγάλο βράχο πού εξέχει. 
διτίζον, τελειώνω.
δλάνας ό, ψηλός καί γεροδεμένος άντρας.
δλατσάζον, 1) βρίσκομαι άκριβώς άπέναντι άπό κάποιον, 2) συναντώ κάποιον 

τυχαία.
δλέτσ’ς έπίθ., 1) γυμνός, 2) ντυμένος με λίγα ρούχα καί μέ άνοιχτύ το στήθος 

καί τήν κοιλιά. 
δλέτσον ή, κοιλιά. 
δλιγονρ’ τό, πλιγούρι. 
δλόνάα έπίρρ,. γεμάτο ξέχειλα μέ υγρό. 
δλονάα ή, ιλαρά, κοκκίνισμα τού δέρματος κατά τόπους. 
δ’λονκ τό, 1) μπουλούκι: πιρνονσαν οΐ κόσμ δ’λονκα ί/λονκα, 2) κοπάδι ζώ

ων: βρήκα ενα δ’λούκ πιρδίκις. 
δόδαλου τό, ό καρπός τού κέδρου. 
bódi τό, βλ. δονάέτσ’.
boia τά, σπυριά καλαμπόκι πού βράζονται μέ ολόκληρες ρόκες καί λίγα σπυριά 

άπό φακή, φασόλια καί σιτάρι’ τά βράζουν τήν παραμονή τού 'Αγίου Άν- 
τρέα.

δόλ’κονς έπίθ., μπόλικος, παραπανιστός: νά μαζέψ’ς λίγου τον ζ’νάρ’, εΐνι 
δόλ’κον.

δόντσα ή, μεγάλο πήλινο ταψί γιά κουλούρες, πίτες, ψωμιά, πού το φτιάχνουν 
οί γυναίκες ζυμώνοντας πηλό μέ τά πόδια. 

δόσ’κονς έπίθ., μπόσικος.
δονδαρονς ό, 1) καρναβάλι: τούν 'Αι-Βασίλ γίνονμέστι δονδαραΐοι στον χουρ- 

γό μ’, 2) σκιάχτρο, μπαμπούλας: έβαλα δονδαρον στονν ξήπου, 3) ζωγρα
φιά στο βιβλίο: din δε δγαβάζ’ τον πιδί, μουναχά τηράει τ’ς δονδαραΐοι. 

δονδονκοντός έπίθ., παχουλός. 
δουδοντίσονς έπίθ., άπό μπομτότα.
δονγάζ’ τό, 1) χαράδρα, 2) άέρας πού έρχεται άπό χαράδρα. 
δονάέτσ’ τό, τύ κεντρί της μέλισσας, τής σφήκας ή άλλου έντόμου. 
δουϊλής, θηλ. δονϊλίτσα, ψηλός.
δονκλα ή, ξύλινο δοχείο γιά νερό σέ σχήμα τύμπανου. 
δονρας, θηλ. δούρσα, παλ καράς, δυνατός, άκατάβλητος. 
δονρδονλώνονμ', δένω τό κεφαλομάντηλο, τυλίγοντας τά μαλλιά, τά πλάγια 

τού προσώπου καί το πηγούνι.
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δουρνάου, χτυπώ με τά κέρατα, κουτουλώ: μη ζ’γώντς στον βόιδ', γατί bουρ- 
: νάει. - γ

δουτσέλα ή 1) δοχείο σάν την όονκλα, άλλά μικρότερο, 2) ξύλινο δοχείο νερού 
σέ σχήμα έλλειπτικοΰ τύμπανου, πού παίρνει δύο μέ τρία κιλά νερό. 

δοντσ'κα ή, όνομα πού δίνεται σε ζώο μέ κοντόχοντρο κεφάλι. 
δοντσ'κοντός έπίθ., 1) παχουλός: χέργα δοντ σ'κουτά, 2) άφράτος: εφκασα 

ενα ψονμΐ δοντσ’κοντό δουτσ'κουτό, 
δούχαβους έπίθ., χοντρός καί αδύναμος.
bQagavà ή, δέντρο φυλλοβόλο, αγκαθερό, πού παράγει μικρούς κόκκινους 

καρπούς μέ δυο κουκούτσια. Οί καρποί του έ'χουν εύχάριστη γεύση καί τρώ
γονται.

δράτ'μονς, θηλ. δρατίμ’σα καί δρατίμτσα, άδελφικύς φίλος ή φίλη του γαμ
πρού, πού έχουν το γενικό πρόσταγμα στην τελετή τού γάμου. 

δρισίμ τό, λεπτό μεταξωτό κορδόνι για κέντημα ενδυμασιών-, 
δρονδτιργάζου, βάζω τό δίμιτο στά βρασμένα δρούάτιρα: 
δρονστ:ρου τό, είδος ξινολάπατου πού χρησιμοποιείται για προβαφή μάλλινων 

υφαντών.
δρουχονζονρ' τό, φασαρία, άναμπουμπούλα.

Γ

γαϊτάν τό, μεταξωτή ή άλλου είδους έγχρωμη κλωστή, καί οί χρυσοκλωστές 
πού χρησιμοποιούνται γιά τό κέντημα τών μάλλινων φορεμάτων. 

γαλίζουμι, καθρεφτίζομαι. 
γαννάκα τά, είδος άγριολουλουδιών. 
γ'δονρα ή, κοπάδι άπό γίδια. 
γέρους ό, παιδικό παιχνίδι. 
γιδγά ή, τό δέρμα τής γίδας.
γινάτ' τό, πείσμα, θέληση γιά εκδίκηση, έχθρότητα: τού πηρι γινάτ' νά τού 

φκάσ' = τό έβαλε πείσμα.
γινατσάρ'ς έπίθ., πεισματάρης, αύτός πού πεισματώνει εύκολα. 
γινατώνον, 1) άμτβ. θυμώνω, 2) μετβ. κάνω κάποιον νά πεισμώσει, κάνω κά

ποιον νά μέ έχθρεύεται.
γιρανάζου, 1) άμτβ. μελανιάζω, 2) μετβ. κάνω μελανό: θά σ' γιρανάσου τού 

κονρμί στον ξύλου, 
γιράνονς έπίθ., μόβ.
γλοϋπους ό, 1) τό στόμιο τού δοχείου: δέσι καλά τού γλονηου άπ τού κονζίν', 

2) τό στόμα τού ανθρώπου: τά πέρασι όλα στού γλονπον. 
γλονπώνου, 1) τρώγω μέ λαιμαργία, 2) άρπάζω κρυφά ξένα αντικείμενα, 3) 

οικειοποιούμαι παράνομα.
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γνέμα το, κλωστή γνεσμένη σέ ρόκα ή. σέ άλλο εργαλείο. 
γόμα τό, 1) μεσημέρι, 2) μεσημεριανά φαγητό.
γονλ ή, 1) το στόμιο δοχείου: έσπασι ή γούλ άπ τ’ στάμνα, 2) το στόμιο γε

νικά.
γονματίζου, τρώω μεσημεριανό.
γούπατου τό, ό πάτος μιας τρύπας στη γη ή μιας κοιλάδας. 
γονργασμα τό, ουρλιασμα.
γονργέμι, κλαίω φωναχτά, μοιρολογώ δυνατά: γουογετι τον σκύλί = ουρλιάζει 

κλαψιάρικα- οί χωρικοί τό έχουν γιά κακό σημάδι καί γιά νά άποτρέψουν 
τό κακό λένε: να σκάις κί να φας τούν άγά σ’. 

γουο νουκούμασον τό, χοιροστάσιο.
γουρ νουτσάρουχα τά, τσαρούχια άπό δέρμα γουρουνιού. 
γραίνου, άνοίγω το μαλλί μέ τά χέρια.
γρέκ τό, το μέρος όπου κοιμούνται τό βράδυ τά ζώα: πήγαν τά πρόβατα στον 

γρέκ .
γρέκασμα τό, το νά βάλεις τά πρόβατα στο γρέκ. 
γρέντζαβους έπίθ., αυτός πού έχει γρέντζονς. 
γρέντζονς ό, άνωμαλία, εξόγκωμα σε λεία έπιφάνεια.
γρηπίδα ή, 1) τό πέτρινο γείσωμα τής στέγης: εφτασάμαν στ’ γρηπίδα, 2) οί 

πλάκες πού χρησιμεύουν γιά νά γίνει -η γρηπίδα. 
γρικάζου, 1) βάζω τά ζώα στο γρέκ νά κοιμηθούν, 2) πιάνω μέρος γιά νά κοι

μηθώ.
γρινάιά ή, δοκάρι.
γρουμδούλ τό, 1) σβωλάρι: μή ρίχτς τ’ άλεύρ στον ζιστό τον νιρό, γατί μα- 

ζενουνάι γρουμδούλα, 2) σφαιρικά έξογκώματα στο σώμα τού άνθρώπου ή 
τών ζώων: χτύπ’σα τον κιφάλ’ κί γίνξαν γρουμδούλα.

G

ξαβλόρκαβους έπίθ., τυφλός άπό γεννησιμιού. 
ξαβλόρ’κους έπίθ., τυφλός. 
gaßλόρς έπίθ., τυφλός.
gagaράτζa ή, τό περίττωμα τής προβατίνας καί γίδας.
gaζέπ τό, 1) θύελλα: ρίχν δξον ξαζέπ = βρέχει μέ το τουλούμι, 2) πλήθος: 

μαζώχκαν ένα gaCén’ δλές.
gaλaμaτάov, άνοίγω τά μάτια πολύ: οϋι, πώς gaλaμaτάει τά μάτχα, σάν 

βρονκόλακας.
gaλaμάτκaßoυς έπίθ., αυτός πού άπό φυσικού του έχει τά μάτια ορθάνοιχτα. 
gaλaμάτ κους έπίθ., αυτός πού σάν κύριο χαρακτηριστικό έχει τά ορθάνοιχτα 

μάτια.
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ξαλαμάτ ς έπίθ., αυτός πού ανοίγει πολύ τα μάτια του. 
gaÀgôrôa έπίρρ., πάνω στίς πλάτες: τούν ήφιρα ϊσαμ Ιδώ galgóraa. 
gaλίζov, άνοίγω τά μάτια, γουρλώνω τά μάτια: τήρα πώς gaXÎ'Ç τά μάτχα' 

gàXai τά μάτχα τον πιδι απ’ τον κλάμα = τά γύρισε προς τά πίσω. 
gai/άζου, 1) ύποφέρω από την πείνα : gàî/αξα τ ς πείνας, 2) σκάω στο κλάμα: 

gài/αξι τον πιδί.
gàvCga ή, κονδυλόρριζο φυτό πού μοιάζει μέ τον άγριο κρόκο' ό κόνδυλος, μι

κρός σάν φουντούκι, τρώγεται ώμος. 
gέμ, τό, το χαλινάρι. 
giCa ή, μυζήθρα, οΰρδα. 
giCéçya τά, άσκοπο τριγύρισμα έδώ κι εκεί.
giCiQÎCov καί giCigvàov, τριγυρνώ: ονρι, gιζέρa δλον τον άουνά, μώο 'Αριστεί

δη μου, δημοτ. 
gίρgιλaς ό, λάρυγγας.
giaègì τό, ό τράγος πού τραβάει μπροστά τό κοπάδι.
gλaßavή ή, 1 ) καταπαχτή στο πάτο^μα ή στο ταβάνι, 2) είδος συγκαθιστοϋ χοροϋ. 
gλaφάλμa τό, τό γαύγισμα.
βλαφαλνάον, γαυγίζω: γά τήρα πχόν βλαφαλνάει τον σκ’λί. 
gλιbάτσa ή, χλαμπάτσα.
gλιbaτσάρ,κονς έπίθ., 1) αύτός πού επαθε ξλώάταα, 2) μεταφ. άσθενικός, κα- 

χεκτικός.
gôAovç έπίθ., γυμνός, χωρίς τρίχωμα, χωρίς δάσος (περιοχή). 
góρτoov τό, άγριο άχλάδι (λέγεται καί άγρόξουρτσον). 
gότσa έπίρρ., βλ. gaλgότσa. 
govßa ή, γούβα.
govßovvog έπίθ., γουβωτός: govbovτό πχάτου.
govbAua' τό, ξύλινο δόκανο γιά κουνάβια (κορμός δέντρου σκαμμένος σά σκά

φη, μέ τρύπα στο ενα μέρος καί μέ πρόσθετο σανίδωμα άπό τό πάνω μέρος). 
govdà?^a τό (καί govdàXσμα), τό γαργάλισμα. 
govdalvàov (παθ. §ονάαλέμι), γαργαλώ.
govAabâov, 1) ψευτοπλένω, 2) άνακατώνω καί λερώνω ύγρά μέ τά χέρια. 
govλavάρκaßoυς έπίθ., 1.) κατάγυμνος, 2) αύτός πού του άρέσει νά γυρίζει γυ

μνός.
govAavào' κους έπίθ., γυμνός, δχι όμως άπό δική του πρωτοβουλία: τί τον άπόλ’- 

κις του πιδι goυλavάρ,κoυ.
govXovcpiv κους έπίθ., αύτός πού μοιάζει μέ φαλακρό: τί του κούριψις έτο του 

πιδι κι τό ’φκασις govAovcpii κον din = ...σάν νά είναι φαλακρό. 
govAovcpn ς έπίθ., φαλακρός. 
goυρbάτσ, τό, μαστίγιο, κουρμπάτσι.
βουράάν’ τό, 1) τό κάθε στολίδι πού μπαίνει στό λαιμό, 2) τό χαϊμαλί.
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govQTÔà ή, άγριαπιδιά {αγρούgovorâà, κοννάονβονρτσά). 
βονσονκεφαλονς έπίθ., αυτός πού δέ φορά τίποτε στό κεφάλι του. 
ξουσταρίτσα ή, σαύρα.
ξονσταρονς ό, 1) μεγάλη σαύρα, στη φράοη: yivgi απ’ τον γινάτ govâxaqovç 

— πρασίνισε απ’ τό κακό του. 
govxtovßek τό, τό κουτσούβελο. 
ξοντζονν” τό, τό γουρουνόπουλο. 
govxCovva ή, τό θηλυκό γουρουνόπουλο.
°οντζουνά(ρ τό, τό μαγειρεμένο πόδι του κοτόπουλου: σφάξι κάνα πιτ’νάρ’, 

νά φάμι κάνα govr ζοννάρ’.
govcpôç ό (πληθ. gov(pa), γοφός: μΐ ποννάν τά govcpà = μέ πονά ή μέση γύρω 

άπό τά νεφρά.
govxàov, βήχω (ονοματοποιία). 
govχ μα τό, βήξιμο.
gρabaτσώvovμt, άρπάζομαι καί σκαρφαλώνω μέ τά νύχια, πιάνομαι μέ τά νύ

χια άπό κάπου: γραόατσώβ’κι στ5 μάνα τ κί ύέΛ’ ξιχονρίζοννάαν. 
gqibovq’ τό, ξύλινο δοχείο άπό μονοκόμματο κορμό δέντρου, άφοϋ άφαιρέθηκε 

τό έσωτερικό του, ώστε νά πάρει σχήμα καδιοϋ. 
got μάς, στη φράση: τί ξριμο = τί στό καλό.
gq^ioxaaßovg έπίθ., αύτός πού ψάχνει έδώ κι έκεϊ νά βρει κάτι καλό νά φάει: 

εχου μνά γάτα go^oxaaß'.
ξριμονρ τό, 1) ό γκρεμός, 2) άπότομη πλαγιά, 3) τόπος άδιάβατος λόγω άπό- 

τομης κλίσης τοϋ εδάφους.
gq^ovxòà ή, 1) τό καλό φαγητό, 2) τό κρυμμένο, τό φυλαγμένο φαγώσιμο, 

3) ή λειχουδιά.
gριμovτσέßov, 1) ψάχνω νά βρω καλό κρυμμένο φαγητό, 2) βρίσκω καί τρώγω 

τό κρυμμένο φαγητό. 
gqiτζα ή, φιλονεικία, φαγωμάρα. 
gqixCaßovg έπίθ., 1) γκρινιάρης, 2) έριστικός τύπος.
gqn^äXaßovg έπίθ., 1) αύτός πού του άρέσει ή γκρίνια, 2) αύτός πού άγαπάει 

τη φιλονεικία.
gqixÇén τό, 1) στραβόξυλο, 2) κορμός μέ πολλά στραβά κλωνάρια. 
gvXiaxaqyà ή, 1) τό μέρος όπου κυλιούνται, γιά νά ξυστοΰν, τά ζώα, 2) έκεϊ 

όπου κυλιούνται παίζοντας τά παιδιά. 
gvXvàov, κατρακυλώ κάποιο άντικείμενο. 
gvλ,σμa τό, τό κατρακύλισμα.

Δ
ôavgâCov, δαγκώνω.
δγάβα ή, πέρασμα, δρόμος πολυσύχναστος.
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δγαλάζ’ άπρόσ., άστράφτει στο βάθος τοΰ ορίζοντα, χωρίς νά άκούγεται βροντή: 
δγαλάζ’ κατ’ row ήλιου, θά ’χουμι βρουχή. 

δγάργυρους ό, υδράργυρος: ποϋ V τα κλιμμένα, δγάργυρους γίνξαν = σκόρπι
σαν, έξαφανίστηκαν.

δειλά ή, λιποθυμία, άπώλεια δυνάμεων: μου ’ρθι δειλά άπ τ’ μ δείνα, 
δειλάζου, 1) φοβούμαι, δεν τολμώ, 2) λιποθυμώ: δείλασα τ’ς πείνας, 
δέσ’ ή, το φράγμα, συνήθως πρόχειρο, πού κάνουν στο ρέμα ή στο ποτάμι, για 

νά διοχετεύσουν το νερό στο αυλάκι γιά πότισμα ή γιά νά κινήσουν το νε
ρόμυλο: κόπ’κι ή δέσ5 κί δεν έχ’ ου μύλους νιρό. 

διματκά τό, 1) το βριζάχυρο πού χρησιμοποιούν γιά νά δέσουν τά δεμάτια τοΰ 
- σιταριού, 2) ή πλεξούδα άπο βριζάχυρο μέ την όποια δένουν τά δεμάτια. 
δίμ(π)του τό, το δίμιτο, ύφασμα μάλλινο φτιαγμένο στο λαϊκό άργαλειύ γιά 

σακάκια, παντελόνια καί τσιποϋνες. 
διμ(π)τίσους επίθ., αύτός πού γίνεται άπύ δίμιτο.
διπλαρώνον, 1) πηγαίνω στο πλάι, πλησιάζω κάποιον δήθεν φιλικά, ενώ στην 

πραγματικότητα εχω άλλο σκοπό, 2) ξαπλώνω κάποιον κάτω: διπλάρουσα 
ενα δένάρου κι εφκασα τόσα φουρτώματα ξύλα, 3) δέρνω: τούν διπλάρουσι 
καλά μι τ’ν gλίτσa.

διχάλα ή, 1) το σχήμα. V πού σχηματίζουν δυο κλωνάρια δέντρου ή ξύλου, ρα
βδί μέ σχήμα V στο ενα άκρο του, 2) μεταφ. ό μακροπόδαρος. 

διχάλ,α τά, σκέλη τής διχάλας. 
διχάλονμα τό, τύ άνοιγμα άνάμεσα στά διχάλια. 
δόγα ή, στενόμακρη σανίδα βαρελιού, κάδου ή καρδαριού. 
δουκοϋμι, θυμούμαι. 
δουλιφτάρ’κους έπίθ., έργατικός.
δουνάγά ή, 1) τύ σημάδι πού άφήνει τύ δόντι στίς σάρκες, 2) εσοχή στην κόψη 

κοφτερού οργάνου: χτύπ’σα τού τσικούρ σι καρφί κι τό ’κανα όλου δονν- 
(Ιγές.

δουνάούρα ή, τύ δόντι τραπεζίτης.
δρανξώνουμι, 1) δαγκώνομαι: κατάλαβα τού λάθους μ’ κι δρανβώθ’κα, 2) πονώ 

έσωτερικά (ψυχικά καί σωματικά): κάηκα, δρανξώθ’κα στα χαμένα = πό
νεσα ψυχικά στά χαμένα. 

δυχατέρα ή, θυγατέρα.

D

άαβρανάάου καί (Ιαβρανάίζου, ζωηρεύω: εφαϊ καλά κι άαβράντσι. 
άαδάκ τό, δίσκος, δίσκος γιά κέρασμα.
dabâv τό, δοκάρι πιο χοντρό άπύ τίς γρινάές, πού τύ χρησιμοποιούν γιά νά τίς 

στηρίζει.
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dayavdàov, υποφέρω, υπομένω κάτι: μιγάλου κακό μϊ βρηκι, δε μδονρώ να τον 
άαγανάήσον.

daldâov, παίρνω απόφαση καί όρμώ, επιτίθεμαι χωρίς νά λογαριάζω τον κίν
δυνο.

άάμ έπίρρ., ανοιχτό πέρα για πέρα: εχον τον σπίτ άάμ. 
όαμόρ τό, 1) λατομείο, 2) ράτσα.
άαραβέρ’ τό, 1) εμπορική συναλλαγή, 2) θόρυβος: τί άαραβέρ’ είνι αυτό, 3) στον 

πληθ., φασαρίες: εχ άαραβέργα ον καημένους, 
άάρτ’ ή, τό κατακάθι άπό ξένες ουσίες, μετά το λειώσιμο τού βούτυρου. 
ά’βάρ’ τό, 1) τοίχος, 2) κουτός.
dè έπιφ., 1) τό κοινό έπιφ. ντέ, 2) εμπρός: dè dé, Κίτσον. 
άέρτ’ τό, καημός. 
dé(p τό, ντέφι.
divga, φίσκα: ηφιρα ένα σακονλ divga κόχης.
άιρλίκτό, φαγητό πού δίνεται μέ τό ζόρι ή πού τρώγεται μέ πίκρα.
άιρλικώνου, τρώω χωρίς διάθεση.
din έπίρρ., 1) καθόλου, 2) πέρα για πέρα.
άίτσκα, γεμάτο πέρα γιά πέρα.
άιτσκώνον, 1) γεμίζω καλά καλά ενα δοχείο, 2) τρώω ύπερβολικά.
dàcia ή, ατίθαση γυναίκα, αντρογυναίκα.
άότσκα ή, κουκουνάρι του πεύκου ή του έλατου.
άουσέκ τό, στρώμα.
άράβαλα τά, φασαρίες, περιπλοκές.
όραγατ’λίκ τό, τό επάγγελμα του άγροφύλακα: τ’ άρέσ’ αντ’νον τον όραγατ- 

λίκ .
άραγάτ ς ό, άγροφύλακας.
άραγατχάτ’κον τό, ή αμοιβή τού άγροφύλακα.
άριμόν τό, 1) δερμόνι, 2) μεταφ. χιλιοτρυπημένο: εφκακις τον πανάιλόν’ άριμόν’. 
άριμουνίζου, δερμονίζω (πρώτα άριμοννίζονν τό σιτάρι, γιά νά άφαιρέσουν τά 

χοντρά σκύβαλα, καί μετά τό κοσκινίζουν γιά τά ψιλά).

Ε

εζους ο, σκαντζόχοιρος.
εκα, 1) στάσου: εκα, dé, εκα κί νά δεις, άπειλή, 2) πήγαινε καί στάσου: εκα 

παρέκ.
εvgaστ έπίρρ., έπίτηδες: τό ’κανίς εvgaστ αυτό.
εvgaστχάρ’κoυς έπίθ., ταιριαστός, κατάλληλος: εκουψα ενα στλύιρ εν g αστ χάρα

καν γά τσαπί.
εργονς ό, 1) καθορισμένη λουρίδα χωραφιού, πού άρχίζει άπό τό ενα μέρος καί
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τελειώνει στο άλλο, 2) μεταφ. κακή πράξη: τονν εβγαλι τούν εργον πέρα 
= τό έκανε το κακό.

εχονς τό, οικονομική κατάσταση, κτηματική περιουσία.

Ζ

ζάβα ή, συρμάτινο πιάστρο ένδυμάτων- άποτελεϊται άπό δυο μέρη: σιρκά καί 
θηλ’κά.

ζαβώνον, κουμπώνω το ένδυμα μέ ζάβα: ζάβονσι τον φονστάν’. 
ζάδα ή, βάτραχος. 
ζάδαβους έπίθ., πλαδαρός.
Iζαόΐ τό, μικρός σιδερένιος μοχλός πού ασφαλίζει τ'ις πόρτες. 
ζαγάρ’ τό, λαγωνικό.
ζαγαργάζον, 1) τρέμω άπό τό κρύο σάν ζαγάρι: τί ζαγαργάις ετσ’; 2) περιφέ

ρομαι εδώ κι εκεί: τί δ’λα κάν’ τώρα τον πιδί σ’;—τίπτα, ετσ ζαγαργάζ’, 
3) πολυσυχνάζω κάπου: ίκεί ζαγαργάζ’ μέρα κι νύχτα, 

ζακανάρ’ς έπίθ., 1) τό πειραχτήρι, 2) ό αεικίνητος. 
ζακανέμι, κουνιέμαι συνεχώς πέρα δώθε.
ζακόν’ τό, 1) έπάγγελμα: αυτό εΐνι τού ζακόν μ , 2) ελάττωμα: κακό ζακόν εις, 

ώρέ πιδί, 3) έθιμο: κακό ζακόν’ πού τό ’χιτι Ια εις οι Ζαγονρίσις. 
ζαλίκ τό, τό φόρτωμα, τό βάρος πού μπορεί καί παίρνει ένας άνθρωπος στήν 

πλάτη του: εν a ζαλίκ ξύλα (δυό ζαλίκα = μία μιργά, δυό μιργες = ένα 
φόρτωμα = 100 κιλά περίπου).

ζαλικώνου, 1) φορτώνω κάποιον, 2) δένω τό φορτίο μέ τριχιά στις πλάτες κά
ποιου.

ζαμάνα τά, πολλά χρόνια: να ζήις χρόνα κι ζαμάνα.
ζαμαναργά ή, 1) γυναίκα μεγάλη στήν ή> ικία, 2) γεροντοκόρη, 3) χοντρογυ

ναίκα.
ζαδοννα ή, άρρώστια πού ή διάγνωσή της είναι δύσκολη, κακοδιαθεσία, γρίπη. 
ζαδονν κονς έπίθ., φιλάσθενος, κακοδιάθετος, μέ όψη πού φανερώνει άρρώστια. 
ζάντζα ή, 1) έλάττωμα, 2) άπότομη ή άκαιρη άντίδραση. 
ζαντζάρ’κονς επίθ., αύτός πού έχει ζάντζα : μη ζ’γώντς ατού μόλάρ , εΐνι ζαν- 

τζάρκου.
ζάπ τό, στή φρ. κάνον ζάπ = δαμάζω, ήμερώνω.
ζαπώνου, άρπάζω καί κατακρατώ κάτι μέ τό έτσι θέλω: αυτό τού χονράφ’ τον 

ζάπονσι αυτού τού κοινοντ’κό. 
ζάρα ή, άναμμένο κάρβουνο. 
ζαράλλ τό, έλάττωμα, ράγισμα, ζημία. 
ζαραλίτ’κονς έπίθ., έλαττωματικός, ραγισμένος. 
ζαρίζον, κατακαίω, κάνω κάτι κόκκινο σάν άναμμένο κάρβουνο.
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ζάρκους έπίθ., αύτός πού έχει το χρώμα τής επιδερμίδας, κρεατής: αγόρασα 
τού ζάρκον τού μόλάρ* ή λ. δίνεται συνήθως σάν δνομα στα ζώα. 

ζαρλατάον καί ζαολατίζον, κάνω μιά ομάδα άνθρώπων ή ζώων νά σκορπίσει 
έντρομη: μδήκι ατού κονπάδ’ κι ζαρλάτ’σι τά πρόβατα, 

ζαφέτ τό, το πλούσιο δείπνο πού προσφέρεται μετά το τέλος μιας σημαντικής 
εργασίας (π.χ. χτίσιμο σπιτιού, συγκομιδή δημητριακών κ.ά.). 

ζάφτον, πίνω: ζάφτ’ κάθι μέρα ρακή. 
ζαχιρες ό, φυτικές ζωοτροφές. 
ζ’γονρ’ το καί ζ’γούρα ή, χρονιάρικο άρνί.
ζγαρνάον, 1) σκαλίζω: μη τά ζγαρνάς αυτά, 2) ξεψαχνίζω: τί ζγαρνάς αυτόν; 
ζgovρoυßάλ, τό, σβώλος πού σχηματίζεται άπό αλεύρι ή άλλη σκόνη, πού δε 

διαλύθηκαν καλά στο νερό: άνακάτουσι καλά τον άλεύρ’ μι τα χέργα σ’, νά 
μη μνήσκουν ζξουρονβάλα. 

ζβράόγα ή, σκόρπιός. 
ζξρυόός, καμπούρης, στραβόκορμος. 
ζέρζιλα τά, μικρά άσπρα δαμάσκηνα. 
ζδονδίζονμι, σκοντάφτω.
Civgì τό, άναβατήρας, σπιρούνι: στέκιτι στον ζινβ'ι — είναι έτοιμος. 
ζονάαβγάζου, άδυνατίζω: din ζονάάβγασι αυτό τ άρνί. 
ζούάαβους έπίθ., αδύνατος, μαραζωμένος. 
ζουλάον, ζουλώ.
ζονλοΰμ τό, ζημία πού γίνεται θεληματικά, επίτηδες. 
ζουλονμνάρ’ς έπίθ., αυτός πού κάνει σκόπιμα ζημιές.
ζούνξα ή, τό καρούμπαλο, πρήξιμο άπό χτύπημα: πον χτύπ’σις κι σ’κώθ’κι 

ζovvga στού κκράλ ;
ζουνάόβονλου τό, 1) γάιδαρος, 2) μεταφ. κουτός, αδιάντροπος, άδιάφορος άν

θρωπος.
ζουρίζου, βλ. ζαρίζου.
φούσκα ή, δοθιήνας, καλόγηρος: έβγαλα μ να ζούσκα στού λιμό, 
ζοντσα ή, τό κατακάθι τών υγρών: ζοντσα τοϋ λαδγον. 
ζίφτον, ζουπώ.

Η

ηδυσμα τό, κάθε πολύ όμορφο αντικείμενο: άγόρασα ένα μαστραπά, ηδυσμα. 
ησκνα ή, ήσκα.

Θ

θάρρον έπίρρ., 1) ϊσως, 2) μη τυχόν: θάρρον πάει στού παζάρι ον bómba;; 
θέρμ’ ή, πυρετός (στον πληθ. θέρμις), ελονοσία.

π
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θηλ’κός έπίθ., θηλυκός.
θιλουσά ή, το θολό νερό πού κατεβάζουν τά ποτάμια καί οΐ χείμαρροι μετά τή

βρ°χή·
θιουτκός έπίθ., του Θεοϋ: δεν άπόχτσις κανά πιδί: τι νά γίν , αυτά εϊνι Οιοντ- 

κά πράγματα.
θιρμαίνουμι, 1) έχω έλονοσία, πυρετό, 2) είμαι άνήσυχος γιά την έκβαση μιας 

ύποθέσεως, ή άπό την παρουσία προσώπων. 
θιρμασά ή, ο πυρετός, ή έλονοσία.
θιρμουχόρτ’ τό, χόρτο πού το αφέψημά του πίνεται σάν άντιπυρετικύ (λέγεται 

καί θιρμουβότανου).
Θιρτής ό, Αύγουστος.
θκό μ’, θκό σ’, θκό τ’: δικό μου, δικό σου, δικό του.
θ’λύκ τό, 1) κουμπότρυπα, 2) οί βελονιές μέ τίς όποιες «πιάνουν» τά φορέμα

τα, δταν δεν έχουν κουμπιά: φέρι να σ’ πιράσον ενα θ’λνκ ατού πουκάμι
σου, να μή σ’ φαίνοννάι τά στήθχα σ’. 

θ’λνκώνου, κουμπώνω.
θραψιρός έπίθ. (γιά φυτά), 1) αύτός πού σπάει εύκολα, 2) αυτός πού άναπτύσ- 

σεται γρήγορα, 3) δροσάτος.
θυρουστόμ’ τό, τά άγκωνάρια πού τοποθετούνται γιά νά γίνει τό πλαίσιο τής 

έξωτερικής θύρας τής οικοδομής: πιλέκα τα καλά αυτά τα άνξουνάργα, 
γατί θά μδοϋν θνρουστόμνα. 

θχάμα τό, θαύμα.
θχαμαΐνουμι, άπορώ, θαυμάζω: κΐ Ιγώ θχαμαίνουμι πώς τό ’κανί αυτό.

I

Ιδρέτ τό, φόβος: πήρα Ιδρέτ α.π αυτόν, 
ίδγάζου, διάζομαι. 
ϊδγασμα τό, διάσιμο.
Ιδγάστρα ή, 1) ή γυναίκα πού διάζεται, 2) ή σανίδα μέ τίς τρύπες πού περνούν 

τά γνέματα γιά νά τά Ιδγάσουν.
Ιλάτσ’ τό, 1) γιατρικό, 2) θεραπεία: κάνι μ’ κάνα Ιλάτα’ στ’ άφτ'ι που μι πουνάει. 
ίπονρ’κό τό, τό καρποφόρο δέντρο.

Κ

καδάτ’κους έπίθ., ογκώδης: εΐνι καόάτκον φόρτουμα.
καζάκα ή, μικρό σανιδένιο φορείο, γιά νά μεταφέρουν πέτρες, χώματα, κοπριά, 

σέ κοντινές άποστάσεις.
καζανάή, 1 )τό μέρος δπου άνάβουν φωτιά, γιά νά βάλουν το καζάνιέπάνω: άναψα
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φοντχά σ' ν γαζανά, 2) το περιεχόμενο ένύς καζανιού σάν μέτρο: έβρασα 
μνά καζανά γίζα.

καθαρίζου, 1) καθαρίζω, 2) άφαιρώ τούς δρχεις άπό τά άλογα κα'ι τα σκυλιά' 
γιά τά άλλα ζώα χρησιμοποιούν τίς λέξεις μουνουχίζον, τδουκαλνάου. 

καίπ, στη φρ. γίνομαι καΐπ = έξαφανίζομαι. 
καϊπχώνου, έξαφανίζω.
κακά έπίρρ., άσχημα, βαριά: εϊνι αρρουστονς κακά.
κάκα τά, εχθρότητα: τον 'πα τ'ν άλήθχα κι μ’ επχασι κάκα’ ή φρ. μ' αυτόν 

εχουμι κάκα = δέ μιλιόμαστε. 
κάκου ή, θεία: κάκου Ν'κόλινα.
κακώνου, 1) πεισμώνω, 2) μοϋ κακοφαίνεται: μη κακώντς που σ' λέου τ’ν ά

λήθχα.
καλαόαλίκ τό, 1) πλήθος άνθρώπων: καλαδαλίκ στον χάν , νιρό στα φασούλα, 

2) τά υπάρχοντα τού σπιτιού.
καλαμιό' τό, 1) το κόκαλο τής κνήμης, 2) ή βέργα πού βάζουν άνάμεσα στο 

στημόνι τού άργαλειοΰ.
καλέις (καλέσου, κάλισον), ζώο πού έχει άσπρο κεφάλι μέ μαύρες λουρίδες ή 

βούλες.
καλέ μ' τό, πλατιά σμίλη με την οποία πελεκούν τίς πέτρες. 
καλιμνά ή, 1) χαραξιά πού γίνεται μέ καλέμι, 2) λωρίδα σμιλεμένη μέ καλέμι 

γύρω γύρω στην πέτρα.
καλκάν τό, ή τριγωνική μετόπη τοίχου οικοδομής.
καμέτ τό, χαλασμός: σώπα, καημένι, ήφιρις τον καμέτ.
καμ'ζέλα ή, είδος γιλέκου πού κουμπώνει στο πλάι, κοντά στη μασχάλη.
καμώνουμι, 1) προσποιούμαι, 2) επιχειρώ: καμώθ’κι νά μι χτυπήσ'.
καναβός έπίθ., αύτύς πού εχει τύ χρώμα τού καναβιοΰ.
κανξέλα τά, 1) μαίανδροι: ον δρόμους κάν κavgέλa, 2) ζικζακωτύ βάδισμα ή 

τρέξιμο: αυτός κάν' καν γέλα στον χονρό. 
κανάαργάζου, δένω τά ζώα τύ ενα πίσω άπό τύ άλλο καί τά οδηγώ έτσι δεμένα. 
κανάαρέλα ή, τρόπος πορείας, δπου τά ζώα πάνε τύ ενα πίσω άπό τύ άλλο, δε

μένα ή έλεύθερα: πέρασα τά πρόβατα στον μουνουπάτ κανάαρέλα. 
κάνουρα ή, γνέμα ειδικά μαζεμένο σε μεγάλες θηλιές: εμασα τά γνέματα κά- 

νουρις κάνουρις, γιά νά τά βάψου.
καπάκ τό, κοινό, μεταφ. στή φράση: τονν ήφιρι καπάκ = τον γέλασε, τον 

νίκησε.
καπακώνου, 1) σκεπάζω μέ καπάκι, 2) άποκρύπτω.
καπιστρώνου, 1) περνώ τύ καπίστρι στο ζώο, 2) μεταφ. επιβάλλω πειθαρχία: 

δέ μθόριοι νά καπιστρώσ' τ’ γυναίκα τ', 
καρδιρός έπίθ., γενναιόκαρδος, άφοβος.
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καρκαλάζου, μοΰ κόβεται ή άνάσα καί ή φωνή, μένω ξερός άπό τό κλάμα: 
άφκις τού πιδϊ μονναχό τ’ κ'ι καρκάλασι στον κλάμα, 

καρκαλέτ ς 6 καί τό καρκαλέτ σ’, ό κοκίτης. 
καρκαΧνάου, κακαρίζω.
κάρκαλον τό, κατάξερο: ον κήπονς γίνξΐ κάρκαλον άπότ στους' ή φακή γίνξΐ 

κάρκαλον, θέή μάδ’μον.
καροντα ή, 1) ξύλινη ή χτιστή πέτρινη κάδη του νερόμυλου, πού συγκεντρώνει 

τό νερό καί τό διοχετεύει μέ πίεση στη φτερωτή, 2) ξύλινο αύλάκι άπό μο
νοκόμματο ξύλο ή καρφωμένα σανίδια. 

κάσα ή, 1) προζύμι, 2) φαγητό (κουρκούτι) πού γίνεται άπό προζύμι. 
κασταλαή ή, τό κατασταλαγμένο μετά τό βράσιμο σταχτόνερο, άλισίβα. 
καταλαχον έπίρρ., συμπτωματικά, κάποια στιγμή: καταλαχον πέτ’χα τον 

Μήτσον = συμπτωματικά- καταλαχον ήρθι κι τον πώι — εκείνη τη στιγμή. 
καταπατάον, προσπαθώ νά διαπιστώσω τις διαθέσεις άλλου μέ παραπλανη

τικές ενέργειες: δεν κατάλαβις πού μι καταπατοϋσι, για νά μά(Γ τν άλήθχα. 
καταραχάς ό, άσύδοτος, άνάγωγος (έχει τό χαρακτήρα των ληστών πού γυρί

ζουν στις ράχες). 
κατάχτον τό, υπόστεγο.
κατάψ χον τό, δροσιά: θά φύγον τού προνί μι τού κατάψ χον. 
κατραχονρα ή, μπόρα, άναταραχή: τούμ δήρι ή κατραχονρα = ή μπάρα- φ’λάξ3 

τώρα πού εινι κατραχονρα = άναταραχή. 
κατσά ή, τό μέρος πού καταλαμβάνει ό άνθρωπο*:, δταν καθίσει: μνά κατσά 

τόπονς.
κατσαμάκ τό, ή μαμαλίγκα, φαγητό άπό άλεύρι καί βραστό νερό. 
κατσάρα ή, τό άνοιγμα τών ποδιών, δρασκελιά: μνά κατδάρα τόπονς. 
κατσούλα ή, 1) κουκούλα: θέλον κάπα μι τρανή κατσούλα, 2) σωρός κωνικός: 

γέμ’σα τού ταγάρ σ’τάρ μι κατσούλα—το παραγέμισα τόσο, πού έγινε σω
ρός κωνικός. 'Η φρ. εχ τού δγάονλου κατσούλα = έχει τό διάβολο μέσα του. 

κατσ πονδγύι ή, άναποδιά: μοϋ ’ρΟι κατσ πονδγά κ'ι μόφκι (μου έφυγε) ον λαγός, 
κατσ πονδγάζον, άδιαθετώ χωρίς αιτία φανερή: δεν ξερόν, μ’ κατσ’πόδγασι 

τού πιδί.
κανκι τό, 1) μικρό ξύλινο δοχείο, δσο τό φλυτζάνι τοϋ καφέ, γιά νά μετρούν 

τήν πυτιά γιά τό πήξιμο τού τυριού: έριξα τρία κανκά πντχά στον γάλα, 
2) στη φράση ενα κανκι = ολόγυρα: αντό τον εθίμου το ’χονν ενα κανκι 
τα χονργά γύρα απ’ τ’ Χρυσή, 

καχπέ ή, παλιογυναίκα, πόρνη. 
κάχτα ή, καρύδι.
καψάλ’ τό, τό μέρος στό όποιο κάηκαν τά δέντρα. 
καψάλα ή, μεγάλη έκταση άποψιλωμένη άπό φωτιά.
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καψαλνάον, καψαλίζω: άλλου δε γδέρνουν τον ξουντζούν’, μοννάχα τον κα- 
ιραΧνονν.

καιρόν-, καημένος: καψου-Κώστας, καψου-νοικοκνρά, καιρου-παίδ*. 
κένονς έπίθ., κοκκινότριχος: πχάσι τον κενού τον κατσίκ. 
κιριστες 6, κατεργασμένη ξυλεία πού προορίζεται γιά οίκοδομή. 
κιρκέλα ή, ό κρίκος.
κισίμ* τό, συμφωνία ανάμεσα σέ κτηνοτρόφους- ό ένας δίνει ενα άριθμο άπο 

γιδοπρόβατα ορισμένης ηλικίας, κι αύτός πού τά παίρνει δίνει κάθε χρόνο 
τά μισά άπο τά γαλακτοκομικά προϊόντα πού άναλογοΰν στά δοσμένα γι
δοπρόβατα- όταν λήξει ή συμφωνία επιστρέφει τον ’ίδιο άριθμο γιδοπρό
βατα τής ίδιας ήλικίας.

κισιμνάρ* κους έπίθ., τύ ζώο πού είναι δοσμένο κισίμ*.
κιψαλαργά ή, 1) τύ δέρμα τής κεφαλής του ζώου, 2) το έπάνω μέρος: κιφαλαργά 

τον χωραφχον.
κιφαλάρς ό, 1) τύ έπάνω μέρος, ή κεφαλή: δε gàv và γνρίσ ον κιφαλάρ’ς άπ 

τ’ σαρμάντζα κατ’ τονν ήλον, πιθαίν’ τον πιδί, 2) τύ μεγάλο αύλάκι στην 
κορυφή τού χωραφιού, το οποίο δέχεται τά πολλά νερά: σήμιρα καθσρ’σα 
λίγου τονν gιφaλάρ ατού χονράφ .

κλαδαργά ή, θημωνιά άπο κλωνάρια βελανιδιάς, μέ τά φύλλα τους, πού χρησι
μοποιείται γιά τροφή τύ χειμώνα.

κλειδουπίνακου τό, ξύλινο δοχείο πού άποτελεΐται άπο δύο ίσια καί όμοια μέρη" 
κλεισμένο σχηματίζει πεπλατυσμένη σφαίρα. 

κλείδονα ή, άρθρωση: ή κλείδονα’ τ’ αργαλειόν" ή κλείδονα’ τ’ τοίχον, 
κλέτσκα ή, συρμάτινη βελόνα γιά να πλέκουν κάλτσες (υπάρχουν συνολικά πέντε 

κλέτσκις μέ τις όποιες πλέκουν τις κάλτσες). 
κλήρα ή, άπόγονος: πέθανι κι δεν αφ’κι κλήρα, 
κλίτσους ό, κάθε άντικείμενο γυριστό σαν κλίτσα.
Κ’λίχτρα ή, βλ. τ’λίχτρα.
κ λόκονρον τό, τύ μαλλί πού παίρνουν άπο τά πισινά μέρη, τά πόδια καί τήν 

κοιλιά των προβάτων.
κλόντσκα ή, τύ κηκίδι τής βελανιδιάς (άπ’ τύ τσίμπημα ένύς έντόμου στά φύλ

λα, γιά νά άποθέσει τά αυγά του, τά φύλλα γίνονται σάν μικροί βώλοι). 
κ’λουκούρ αμα τό, το κούρεμα τών πισινών κτλ. τού προβάτου (γίνεται ένω- 

ρίτερα άπο τύ κούρεμα). ,
κ’λουκουρίζον, κουρεύω τά πισινά, τά πόδια καί τήν κοιλιά τών προβάτων. 
κλουτσάκ τό, τύ ξύλινο γυριστό μέρος στό πίσω μέρος τού σαμαριού. 
κλούφ’ τό, 1) ξύλινο ή μεταλλικό στήριγμα τής πένας: βέλον κλονφ κι πένα, 

2) μαξιλαροθήκη: φέρι του κιντζμένον τού κλούφ*. 
κλονφχάζον, κλουβιάζω. 
κλονφχονς, κλούβιος.
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κάζα ή, μικρό κομμάτι δέρμα πού μπαίνει γιά μπάλωμα σέ τσαρούχια, μικρό 
κομμάτι δέρμα γενικά.

κόθρους 6 (πληθ. τά κόθρα), ό γύρος τής πίτας, τά χείλη τού ταψιού, ή περι
φέρεια τού ψωμιού.

κόκα ή, 1) τριγωνική εγκοπή σε ξύλο: δσις κόκις εχ ή τσέτλα, τόσα π’νάκα 
δείχν , 2) τριγωνικό κόψιμο τού άφτιοΰ στά ζώα γιά σημάδι: τά θ’κά μ’ τά 
γίδγα έχουν κόκα στον διξί κι φούρκα στον ζιρβί. 

κόρδα ή, πρόχειρο μαντρί γιά γρέκασμα. 
κόρφονς ό, στήθος· τά κόρφχα = γυναικεία στήθη. 
κάσα ή, ή πλεξούδα.
κάσα, τρέξε, πήγαινε = κάσα στον μαγαζί να φέρ’ς λάδ’. 
κόστραβους έπίθ., γιά το καρύδι πού δέ βγαίνει εύκολα ή ψίχα του. 
κονζίν’ τό, 1) δέρμα: τού κονζίν τ’ς γίδας για σαμάρ’, 2) το άσκί: Ούλου γάλα 

άπ τον κονζίν’.
κουκαλίτσα ή, μικρό κοκάλινο κουμπί, 
κονκονδ’ τό, ή κρούστα τής πληγής.
κουκούλ’ τό, δέσιμο τού κεφαλομάντηλου ψηλά, έ'τσι πού να μένει άκάλυπτο 

το πρόσωπο καί ό λαιμός.
κουκονροϋντζους ό, κώνος, πέτρα ή λόφος σέ σχήμα κώνου. 
κουλάι έπίρρ., εύκολα: δε γίνιτι κονλάι.
κουλανίτσα ή, άρρώστια τών ζώων (πονούν τά πόδια τους καί δεν μπορούν νά 

βαδίσουν).
κουλανίτσαβονς έπίθ., αύτύς πού πάσχει άπύ άγιάτρευτη κουλανίτσα. 
κονλούμ τό, κολύμπι.
κονλουμδίζου, 1) κάνω κολύμπι, 2) βουτώ κάτι στο νερό. 
κουλοντούμδα ή, ή τούμπα.
κουλουχέρ’ς ό, κουλοχέρης, αύτύς πού δεν μπορεί νά κουνήσει τύ ενα ή καί τα 

δυο χέρια.
κονμάσ’ τό, 1) κατοικία ζώων: κοντονκούμασου = ορνιθώνας, γουρνονκον- 

μασου = χοιροστάσιο, 2) μεταφ. παλιάνθρωπος. 
κονναργά ή, κούνια. 
κονναρίζουμι, κάνω κούνια, αίωροΰμαι. 
κουνάακανός έπίθ., κοντούλης.
κουνάισ’νέλα ή, τύ τελευταίο τμήμα ομάδας πού βρίσκεται σέ πορεία. 
κοννάουβουρτδά ή, είδος άγριαπιδιας. 
κουνάούρ’ τό, κοντόξυλο.
κουνάουργάζου, κόβω τά μακριά ξύλα κοντά. 
κουνάούσα ή, κοντή τσιποννα. 
κονπάνα ή, ξύλινη σκάφη γιά πλύσιμο.
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κονπανελ5 τό, το μωρό πού βρίσκεται άκόμα στά σπάργανα, το σπαργανωμένο 
μωρό πού βρίσκεται στήν κούνια.

κούπαν έτσ a ή, το φασκιωμένο μωρό έξω άπύ την κούνια, μωρό τυλιγμένο στά 
πανιά του.

κουπάτσ’ τό, κοντόχοντρο καυσόξυλο πού άποτελεΐται άπύ μέρος τής ρίζας 
καί μέρος τοϋ κορμού. 

κουπέ!’ τό, το νόθο τέκνο. 
κονπιΐάρς ό, ό πατέρας τού νόθου. 
κουπιΜρου ή, ή γυναίκα πού γέννησε νόθο.
κονπός ό, δρόμος, πέρασμα πού άνοίγεται μέσα στο χιόνι συνήθως, γιά νά πε

ράσουν τά ζώα. 
κούρβα ή, παλιογυναίκα. 
κουρκάρ’ τό, κοκκάρι.
κουρκουσονρα ή, ή μοναχή καί έρημη γυναίκα, ή ανάποδη, ή πολυλογού καί 

κουτσομπόλα, 
κουράός ό, μουρλός.
κουρμιράς έπίθ., μεγαλόσωμος, χοντρόκορμος: κονρμιρή γιλάδα, κουρμιρά 

πεϋκου.
κουρνάζον, πάω γιά ύπνο: κονρνασαν οι κότις.
κουρουνάζου, 1) προκόβω: δε μδόρ’σι να κούρον vàia'’ π’θινά, 2) άποκαθίστα- 

μαι, νοικοκυρεύομαι.
κουρονπα ή, ξύλινο δοχείο σμιλεμένο σέ μονοκόμματο κορμό δέντρου σάν κάδος, 

λίγο πιο πλατύ άπό τό βρώονρ’. 
κουρφ’νάς έπίθ., αυτός πού βρίσκεται στήν κορυφή. 
κουδά ή, έργαλεϊο μέ τό όποιο κόβουν τό χόρτο. 
κονσαλάζου, γίνομαι κονσαλον. κονσάλασι αντη ή μίίλά. 
κονσαλου τό, 1) κουφαλιασμένος καί σάπιος κορμός δέντρου, 2) μεταφ. ό γέ

ρος πού δέ μετακινείται άπό τή γωνιά του, ό άπραγος. 
κουσέρα ή, μεγάλο πλεχτό κοφίνι. 
κονσενον, τρέχω. 
κονδή ή, τρεχάλα.
κονσ'ι έπίρρ., τροχάδην: πήγα κονσί. 
κονακοΐπί1 τό, ή ύπουρίδα. 
κουτάβα ή, κουτάβι.
κοντάον, τολμώ: δεν κοντάου να πάου ατού σπίτ’.
κοντενου, δειλιάζω.
κοντής, θηλ. κοντίτσα, δειλός.
κουτονκονμασου τό, ορνιθώνας.
κουτουράδα ή, άνάθεση εργασίας εργολαβικά.
κουτρούκ τό, κοντόχοντρο άντικείμενο: ταΐσκι καλά κι γίν°ι κουτρονκ .
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κουτσά ν’ τό, 1) κοτσάνι, 2) μεταφ. τα βρήκα κοντσάνα = τά βρήκα μπαστού
νια' τα περνώ κουτσόν = καλοπερνώ. 

κουψίν’ τό, ξύλινο δοχείο, δπου ρίχνουν το άλεσμα στους μύλους. 
κουψίδ’ τό, μερίδα, κομμάτι κρέας.
κονψονρ’ τό, 1) μπουμπουκιασμένα δέντρα, 2) οι θάμνοι πού κόβουν οί βοσκοί 

κατά τό τέλος του χειμώνα γιά τροφή των γιδιών. 
κουψουρίσονς έπίθ., αύτύς πού είναι άπύ κονψονρ’ (τά κονψουρίδα ξύλα, σέ 

διάκριση άπύ τά χλωρά καί τά τελείως ξερά, είναι μισόστεγνα). 
κράκονρα τά, πετρώδες καί άπόκρημνο μέρος. 
κρασάτους έπίθ., αύτύς πού έχει τύ χρώμα του κρασιού. 
κρένον, φωνάζω, μιλώ.
κρεχκονς έπίθ., 1) ολόδροσος, ολόφρεσκος: ήφιρα κρέχκον νιρό, 2) χυμώδης. 
κρίνα ή, κυψέλη.
κρινί τό, 1) ή κυψέλη με τύ μελίσσι, 2) μεταφ. τύ γεμάτο καρπούς δέντρο, τύ 

πλούσια εφοδιασμένο σπίτι: κρινί τό *χ τού σπίτ τ’, βουνξάει άπ τά καλά, 
κριτσανάου, 1) ροκανίζω μέ τά δόντια, 2) τρίζω: θεΐ’ λάδουμα ή πόρτα, για να 

μή κριτσανάει.
κριτσανίδα ή, ό χόνδρος τών οστών.
κριτοάου, 1) τρίζω, κάνω κρίτς-κράτς: κρίτσι τον άαβάν , χαδέργα θ’ άκον- 

σονμι, 2) βροντώ: κρίτσι τού τ <ρέκ . 
κρνότ ή (καί τύ), τύ έλαφρύ ψύχος.
κρυφ’λίκα τά, 1) οί κρυφές πράξεις, 2) τύ κρύψιμο πραγμάτων. 
κνραλενου, κυριεύω: τι σι κυράλιψι ον σαϊτάντς κι κάντς έτσ’; 
κυκλίδ’ τό, μικρή σχετικά ποσότητα κλωστής μαζεμένη σέ σχήμα κουλούρας' όταν 

άνοιχτεΐ, σχηματίζονται μέ τίς κλωστές κύκλοι τού ίδιου διαμετρήματος.

Λ

λάβρα ή, 1) καλοκαιριάτικη ζέστη, κυρίως μετά άπύ βροχή: "έβαλι μιγαλ’ λάβρα 
=κάνει πολλή ζέστη, 2) έξαψη. 

λαβριάζου, ζεσταίνομαι ύπερβολικά, έχω έξάψεις. 
λάδαβους έπίθ., πλαδαρός, όλο λαπάρες. 
λαγάρα ή, ξαστεριά: δξου εΐνι μνά λαγάρα, χαρά Θιοϋ. 
λαγαρά τά, τύ μέρος τού σώματος ανάμεσα στή λεκάνη καί τά πλευρά: εχου 

§να σφάχτ στα λαγαρά.
λαγαρίζου, 1) άμτβ. καθαρίζω: λαγάρ σι τού νιρό, 2) διαχωρίζω: να λαγαρίσ’ ή 

αϊρα άπ’ τού σταρ’.
λαγαρός έπίθ., καθαρός, διάφανος: λαγαρός ουρανός άστραπή δε ψουβάτι. 
λαγσόμ τό, μικρός υπόνομος πού γίνεται γιά νά ξεστραγγίσουν τά νερά άπύ τά 

υπόγεια τών σπιτιών ή άπύ τά χωράφια πού βαρχίζουν.
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λάκκους ό, το ρέμα.
λαμδαδ'ι τό, 1) το άγκωνάρι πού βάζουν στή γωνιά τού παράθυρου: στήσι τον 

λαμδαδ'ι στον παραθύρ’, 2) το κύριο ρεύμα του ποταμού: μόλις έφτασι στον 
λαμόαδί στ οι) πουτάμ , τά ’χασι κι του μ δηρι κατ’. 

λανβίτα ή, τηγανίτα.
λαννρίζον, 1) μόλις διακρίνω: λ.α.νξρίζ' λίγον ή bó.bov = βλέπει λίγο, 2) μοΰ 

κάνει έντύπωση, μοΰ γυαλίζει κάτι: σ’ Xàvgqioav τά πλουμδονδγα. 
λαντζόν’ τό, 1) το ευθυτενές καί σβέλτο παλικάρι, 2) το καλοθρεμμένο ζώο. 
λάσα ή, 1) έξώπορτα, αύλόπορτα, 2) φαρδιά πόρτα. 
λειξονργά ή, λαιμαργία. 
λείξουρονς ό, λαίμαργος.
λέλε, επιφώνημα πόνου ή αγάπης: λέλε μ’ τί επαθα' λέλε μ’, βλαστάρ μ . 
λέσ’ τό, το κατακομμένο, κομματιασμένο: τ’ άρπαξι ου λύκους τ’ άρν'ι κι τό 

’κανί λέσ' — το κομμάτιασε. 
λίγδα ή, λειωμένο χοιρινό λίπος. 
λιγεν τό (καί λιέν’), μετάλλινη κυκλική λεκάνη. 
λιμαγμένους έπίθ., θεονήστικος: τί τρως έ'τσ’ σά λιμαγμένους! 
λώιτάον καί λώιτίζον, άπαυδώ.
λιμδά τά, γεννητικά όργανα τού άντρα ή αρσενικών ζώων. 
λιμονρα ή, λεηλασία. 
λιμουργάζον, διαρπάζω, λεηλατώ.
λίσβας ό, φλύσχης, πέτρωμα πολύ μαλακό καί εύθραυστο- κομματιάζεται μόνο 

του καί γίνεται χοντροκομμένος άμμος. 
λισβός έπίθ., καχεκτικός, χλομός.
λιτσονρ τό, μουσκίδι: μ επχακι βρουχή κι yivga λιτσονρ . 
λάλους ό, νερουλός: ερ’ξις πουλί) νιρό στα φασονλα κι yivgav λάλους = νερουλά. 
λόντζα ή, μικρό επίπεδο μέρος, σάν αλώνι. 
λονβγάζου, 1) λερώνομαι, 2) παθαίνω δερματικό νόσημα. 
λονβγάρ’ς έπίθ., 1) ό λερωμένος, 2) αυτός πού έχει ενα μεταδοτικό δερματικό 

νόσημα.
λουβός έπίθ., άνάποδος, πεισματάρης, παλαβός. 
λονγαστός έπίθ., ποικίλος: λουγαστός κόσμους ήταν στον παζάρ’. 
λονκ τό, έγκοπή πού είναι χαραγμένη σέ άντικείμενο (έπιπλο, πέτρα, ξύλο), 

γιά νά δέχεται άλλο άντικείμενο.
λονμ’ ή, λάσπη πού κατεβάζουν τά ποτάμια καί τά ρέματα: κατέβασι ου ρέμας 

κι γόμσι τον χουράφ’ μ’ λούμ .
λουμάδα ή, 1) σχιστολιθική πλάκα μέ την οποία παίζουν τά παιδιά, 2) παιχνίδι 

παιδικό.
λουμάκ τό, 1) θάμνος βελανιδιάς μέ ίσιο κορμό, 2) καυσόξυλο άπό λουμάκ. 
Xovvga ή, άδενικό πρήξιμο.
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λούρα ή, μεγάλη βέργα, ραβδί με τό όποιο ραβδίζουν τις καρυδιές. 
λουτρά ή, χοντρή κόκκινη μεταξωτή κλωστή, μέ τήν όποια έκαναν τά κεντή

ματα στά μάλλινα ρούχα (τσιποΰνες, φλονκάτες). 
λούτσα ή, μούσκεμα: φεύγα cm τ’ ανλάκ , yivgiç λούτσα, 
λοντσαρνάον, ανακατεύομαι, παίζω μέ τά νερά: δλ’ μέρα λοντσαρνέαι στ 

αύλάκ.
λ’τάρ’ τό, τριχιά άπό λινό, κοντοτρίχι.
λυκουφάγουμα τό, 1) ζώο φαγωμένο άπό λύκο, 2) σάν βρισιά: πιρπάτα, ούρε 

λνκουφάγουμα.
λυκουφαγουμένου τό, φαγωμένο άπό λύκο: δεν τρώγουνάι τα λυκουφ αγουμένα 

= δεν πρέπει νά τρώμε τά ζώα, που έκοψε ό λύκος. 
λυχτάου καί άλυχτάου, 1) γαυγίζω, 2) μεταφ. μιλώ άσυνάρτητα ή λέω λόγια 

πού δέ με συμφέρουν: τί αλυχτάς τόσ’ ώρα.

Μ

μαλαϊά ή, 1) χόρτα φυλαγμένα στις άκρες τών χωραφιών: άπόλ’κα τά γίδγα 
στ μαλαίά, 2) καλοπέραση, καλό φαΐ: βρηκι καλή μαλαϊά στούν τσέλινξα. 

μaμaλίvga ή, βλ. κατσαμάκ. 
μαναβέλα ή, ξύλινος μοχλός.
μανάρ τό, 1) άρνί ή κατσίκι πού τό τρέφουν στο σπίτι. Ακολουθεί άπό κοντά 

το νοικοκύρη στις δουλειές, καί, συνήθως, τό σφάζουν στά πανηγύρια, 2) 
μεταφ. καθετί πού άκολουθεϊ άβουλα καί πειθήνια κάποιον: ερχιτι κοννάά 
μ σά μανάρ’.

μαναστήργακονς έπίθ., 1) αυτός πού άνήκει σέ μοναστήρι, 2) λέγεται καί σάν 
βρισιά ή κατάρα: μόφκί τού μαναστήργακου, που νά τον σκίσ ον λύκους, 

μάνάαλους ό, μικρό σανιδένιο στήριγμα στό επάνω μέρος τής πόρτας, γιά νά 
τήν ασφαλίζει.

μανάάν’ τό, υδροκίνητος ξύλινος μηχανισμός γιά τήν έπεξεργασία τών μάλλινων 
υφαντών- άποτελεΐται άπό μεγάλα ξύλινα σφυριά. 

μανάες ό, μεράκι, καημός: τρανός μανάες κι αυτός, 
μανίτσα ή, γιαγιά. 
μαντζαλούδα ή, βλ. φινέστρα. 
μαξούλα τά, τυροκομικά προϊόντα.
μάρα ή, 1) μεράκι: μάρα τό ’χου νά σ’ πώ κατ’ κι νά τού κάντς, 2) μαράζι: 

μιγάλ’ μάρα εχ αυτό τού πιδί. 
μαραζάρ’ς, μαραζωμένος.
μαρκαλνάον, ζευγαρώνω: άρχίντσαν νά μαρκαλουνάι τά γίδγα. 
μαρκάλουςδ, 1)τό ζευγάρωμα τών γιδοπροβάτων: έβαλαν μαρκάλου τά γίδγα σ’; 

= άρχισαν νά ζευγαρώνουν; 2) ή έπο/ή του ζευγαρώματος.
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μαρκάτ’ τό, γιαούρτι. 
μαρκοΰμι, μηρυκάζω, άναμασώ.
μαρμάρα ή, 1) στείρο, καλοθρεμμένο γιδοπρόβατο, 2) στείρα γυναίκα, παιχνι

διάρα.
μάσα ή, μασιά.
μασλάτχα τά, κουβέντες γιά νά περνάει ή ώρα.
μασονρκα ή, φρέσκος λοβός του φασουλιού, φασουλάκια: σήμιρα μαγείριψα 

μασονρκις.
ματοακάπ τό, κοντόχοντρο σφυρί μέ το όποιο χτυπούν τή σμίλη καί πελεκούν 

τίς πέτρες οί χτίστες.
ματσακούπ τό, μεγαλύτερο άπό το ματρακάπ σφυρί των μαστόρων. 
ματσανάου, 1) βυζαίνω: ματσανάει τα δάχτ’λα τ τον πιδί, πεινάει, 2) μασώ: 

δεν εχου δόνάγα κι δε μδονρώ να ματσανήσον din. 
ματσονκ τό, κοντό ραβδί, κατάλληλο γιά χτύπημα. 
μανλάον, προσκαλώ τά ζώα μέ φοινές. 
μόασίδ’ τό, είσοδος, μέρος ορισμένο γιά πέρασμα. 
μόίραβους έπίθ., κακότυχος, κακορίζικος. 
μόλ’à ή, μηλιά.
μδλάζου, βρίσκω, συναντώ κάποιον υστέρα άπό άναζήτηση. 
μόλάρ’ τό, μουλάρι.
μδλαρονσνρτ ς ό, αύτός πού κλέβει αλόγα, καί μουλάρια.
μδρονσνέλα ή, 1) τό μέρος τού κοπαδιού πού πάει μπροστά: βρήκι ου λύκους 

τ’ν μδρουσνέλα κι αρπαξι ενα, 2) ή ποδιά τού μικρού παιδιού. 
μήνα, μήπως.
μιργά ή, 1 ) πλευρά, 2) βάρος 50 κιλά περίπου, πού αναλογεί στο βάρος μισού 

φορτίου ζώου.
μιρεβ’κα έπίρρ., άπό τά πλάγια. 
μιρέβ’κους, βλ. βιρέμκονς.
μιριμέτ τό, 1) μπάλωμα, επισκευή, 2) ξυλοδαρμός: έ'φαϊ ενα καλό μιριμέτ . 
μιριμιτάον, 1) μπαλώνω, επισκευάζω: μιριμιτάου τά παπούτσα μ’, 2) δέρνω: 

τούν μιριμέτ’σι γά καλά, 
μισακός έπίθ., μεσιακός, συνεταιρικός.
μισαλλ τό, 1) βαμβακερό πανί, μέ τό όποιο σκεπάζουν τό ψωμί μετά τό ζύμω

μα, 2) στενόμακρο τραπεζομάντηλο' τό χρησιμοποιούν στά στενόμακρα 
τραπέζια, πού μεταχειρίζονται στούς γάμους. 

μισαργά ή, 1) άκαλλιέργητος χώρος άνάμεσα σέ καλλιεργημένα χωράφια, 2) 
τό χόρτο πού βρίσκεται στό χώρο αύτό: βρήκα καλή μισαργά, κι βόσκ’σα 
τ’ν άγιλάδα.

μισαρίζον, βόσκω τά ζώα στη μισαργά. 
μόκα ή, μούχλα.
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μόλτσα ή, σκόρος. 
μόνξι, μόνο.
μόσκους ό, ευχάριστη μυρουδιά: μόσκους λένε οί μάνες στά μωρά, όταν τά πιά- 

σει λόξυγγας.
μουαόετ τό, ήσυχο κουβεντολόι άνάμεσα σέ ανθρώπους πού συζητούν καθι

σμένοι.
μονζμούταβους έπίθ., αύτός πού ψάχνει σάν το σκύλο, μέ τήν όσφρηση, νά 

βρει νά φάει.
μουζμούτ ς έπίθ., βλ μονζμούταβους.
μονκαέτ ς έπίθ., αίτιος: Òè yivga μονκαέτ'ς νά πάον μνά μέρα στούν αρρουστον 

= δεν αποφάσισα...
μονκάζου, μουχλιάζω: μόκασι τού ψουμί.
μουνάτους έπίθ., αμιγής, καθαρός: μουνάτου σταρ’ μοννάτου 'ψέμα, 
μουναφλίκ τό, διαβολή, συκοφαντία: τήρα τί μονναφλίκα λέει, 
μουναφλίκαβους έπίθ., αυτός πού τού άρέσει νά βάζει ζιζάνια μεταξύ άνθρω

πον: μη τούν άκοϋς αυτόν, εινι μουναφλίκαβους. 
μονναφλίτ κονς έπίθ., αυτός πού διαβάλλει, οχι γιατί τού άρέσει, άλλα γιατί 

το άπαιτεΐ το συμφέρον του.
μουνβλός έπίθ., 1) μουγγός, 2) μουλουχτός: α, τί μοννξλος εινι αυτός, 
μουνούχ τό, ευνουχισμένο κριάρι ή τράγος. 
μουνουχίζου, εύνουχίζω τράγο ή κριάρι.
μουντζουφλά ή, πληθ. μουντζουφλές, μούντζες πού άκουμποΰν στο πρόσωπο. 
μουντζουφλώνου, μουντζώνω κάποιον καί τά χέρια μου φτάνουν στο πρόσωπό 

του.
μovρgίζ, άπρόσ., παίρνει νά βραδιάζει, νά σκοτεινιάζει.
μοϋρξους έπίθ., 1) αύτός πού έχει κανελί χρώμα, 2) κατσούφης, 3) άνάγωγος. 
μούρσα ή, 1) τό ψοφίμι πού άρχισε νά βρομάει: επισαν τά ορνα στ’ μούρσα, 

2) κομματιασμένες σάρκες: εκανι μούρσα τά μούτρα τ’ = τά κομμάτιασε. 
μουρτζούλαβους έπίθ., λερωμένος. 
μουρτζονλ’κους έπίθ., λερωμένος. 
μουρτζούλ’ς έπίθ., λερωμένος.
μουσαφέζ’κονς έπίθ., δίβουλος, άσταθής στίς αποφάσεις του, άναποφάσιστος. 
μουσκλα τά, μούσκλια.
μονόκλωνου, 1) πιάνω μούσκλια, 2) κατσουφιάζω. 
μονταίνουμι, γίνομαι άλαλος. 
μοντεύον, ξεπουπουλιάζω, μαδώ. 
μοντους έπίθ., άλαλος.
μουτσάλα ή, το έδαφος πού έχει χόρτα καί νερά. 
μούτσινα τά, το πρόσωπο, τά μάγουλα. 
μτάρ τό, 1) μιτάρι, 2) πληθ. πλέγμα μέ σχοινιά.
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μτάφ τό, κουβέρτα άπό κατσικόμαλλο πού χρησιμοποιείται σάν σκέπασμα 
γιά πράγματα φορτωμένα σε ζώα. 

μνγίζ’, ρίχνει ψιλό ψιλό χιόνι, κατά διαστήματα. 
μνργόρ μονς έπίθ., παντέρημος.

Ν

ναφακάς ό, 1) σωματική δύναμη: δεν εχ ναφακά, μι, τί νά παλέψΊ 2) το δίκιο, 
ό έπιούσιος: πήρι τον ναφακά τονν πιδγών τ’. 

νάένου, βρίσκω τον μπελά μου στά καλά καθούμενα. 
vdéif μου τό, μπελάς, αιτία του μπελά: μιγάλον ν dèa μου είοι. 
νίλα ή, 1) τό κοινό νίλα, 2) λύπηση: τούν είδα κι μ’ εκουψι νίλα, 
νιλεΰονμι, λυπάμαι κάποιον γιά τη θλιβερή κατάστασή του. 
νιρουπόνά’ τό (καί νιρουπουνάή ή), νεροποντή.
νισάν’ τό, 1) σημάδι, στόχος: ερ’ξι στον νισάν , 2) άξιοκατάκριτη πράξη: τί 

νισάνα εΐνι αυτά! 3) χαϊδευτική προσαγόρευυη γιά μικρά παιδιά: ελα δω, 
νισάνι μ κι καμάρι μ’.

νισάφι τό, 1) τελειωμός: άκατοι στον τραπέζι κί νισάφ’ δεν εκανι, 2) νισάφι = 
φτάνει, άρκετά.

νιστιμάρον, έκτιμώ, σέβομαι: τ’ τα ’πα εν a χέρ’ κι din δεν τονν νιστιμάρ σα. 
νό μ’, δώσε μου: νό μ’ εν a καρβέλ δαν’κό. 
νότχα ή, υγρασία.
νότχονς έπίθ., υγρός: νότχονς κιρός σήμιρα. 
νότχονς έπίθ., νότιος: νότχονς αγέρας φνσάει. 
νουβ’ρός ό, αύλή του σπιτιού. 
νονδέτ’ τό, άργός σκοπός τραγουδιού. 
νοννάάς ό, τό καλό δωμάτιο του σπιτιού. 
νουρά ή, ούρά.
νουτίζου, μουσκεύω, καταβρέχω. 
νόχτους ό, οχτος.

ξάι τό, τό άλεστικό δικαίωμα του μυλωνά.
ξακρίζον, 1) μεγαλώνω, κάνω καλλιεργήσιμες τ'ις άκρες του χωραφιού, 2) πα

ραμερίζω: άμα άκ σα φασαρία, ξάκρισα. 
ξαμώνου, 1) άπλώνω τά χέρια νά πιάσω κάτι, 2) έπιχειρώ νά χτυπήσω κά

ποιον μέ τά χέρια: ξάμονσι νά μι χτνπησ\ 
ξιβγάζου, έξασκώ κάποιον σέ κάτι.
ξώαδαλνάου, 1) ψάχνω, 2) κλέβω, άδειάζω τό σπίτι άπό τά πράγματά του 

κρυφά.
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ξώλέτσαβονς έπίθ., ξεγυμνωμένος, αυτός πού έχει τή συνήθεια νά άφήνει α
κάλυπτα τά στήθια καί την κοιλιά.

ξώλέτσοντονς έπίθ., ξεγυμνωμένος, αύτος πού έχει τά στήθια καί την κοιλιά 
ακάλυπτα: εβγαλις τον πιδι δξου ξώλέτσοντον πήραν τον λαγαρνι οι 
ξώλέτσοντοι, δηλ. οί γυμνόστηθοι κλέφτες. 

ξώλιτσαρώνον, βλ. ξώλιτσώνου.
ξώλιτσώνον, ξεγυμνώνω, άφήνω ακάλυπτα τά στήθια καί την κοιλιά. 
ξιθ’ λύκοντονς έπίθ., ξεκούμπωτος.
ξίκ τό, στίς φράσεις: κάν dov ξίκ άπ Ιδώ = έξαφάνισέ το- yivgi ξίκ = ε

ξαφανίστηκε.
ξικατσονλνάον, άφαιρώ το περικάρπιο άπύ τά καρύδια. 
ξίκκονς, λειψός, λιποβαρής.
ξικονλώνον, 1) άποσπώ κλωνάρι δέντρου άπό τον κορμό του (όχι σπάζω): ξι- 

κονλώθ’κι τον κλοννάρ’ κι επισα, 2) ξεριζώνω: ξικόλονσα δλα τά κρουμ- 
μύδγα.

ξικονπή ή, άνάθεση μιας εργασίας κατ’ άποκοπή (εργολαβία): εδονκα νά μI 
φκάσονν τον σπίτ’ ξικονπή = δλα τά υλικά καί ή εργασία θά βαρύνουν τούς 
χτίστες.

ξιμντάον, προβάλλω μέ προφυλάξεις, βγάζω μύτη.
ξιπλατίζον, 1) βγάζω τήν πλάτη μου: επισα άπον τον δεν άρον κι ξιπλατίσκα, 

2) ξεκολλώ κλωνάρι δέντρου: ξιπλάτ σa ενα κλοννάρ’ κι τον φύτεψα, 3) 
μεταφ. κουράζομαι υπερβολικά: ξιπλατίσκα σήμιρα στ’ δ’λά. 

ξιπρονβονδάον, συνοδεύω αύτύν πού θά φύγει έξω άπύ το χωριό, κι έκεΐ τον 
άποχαιρετώ.

ξιρονγάζονμι, χαλώ τή συμφωνία γιά το φύλαγμα τών γιδοπροβάτων καί φεύγω 
άπύ τή δουλειά.

ξισαλονμι, κατολισθαίνω: ξισαλίσκι ον τόπονς άπον τ’ς βρονχές. 
ξισιμδρεύον, παύω νά είμαι σέμόρος μέ κάποιον, είτε γιατί τέλειωσε εϊτε γιατί 

μάλασε ή συμφωνία μας.
ξισνρνοϋμι, γλιστρώ στον κατήφορο: ένας δένάρονς ξισνρίσκι, σαν τί δένάρονς 

νά ’τavi. δημ.
ξίψονμα έπίρρ., συμφωνία εργασίας πού δεν περιλαμβάνει τήν παροχή τροφής 

στούς έργάτες: σνμφώντσα τ’ς κιρατζήδις νά μ’ φέρουν τά ξύλα ξίψονμα. 
ξ’νάδα ή, μαρμελάδα άπύ κορόμηλα ή δαμάσκηνα χωρίς ζάχαρη. 
ξοντ’κό τό, νεράιδα, ξωτικό. 
ξνλόχτινον τό, ξυλόχτενο.
ξνλονκρένον, 1) παραμιλώ: ξνλονκρέν’ άπ5 τονμ ΰνριτό, 2) λέω άσυναρτησί-ς: 

τί ξνλονκρέντς τώρα.
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Ο

δκαχτους έπίθ., ολόιδιος, άπαράλλαχτος. 
δνάας, δταν.
δπα-δπα, έπιφών. χορευτικό. 
δπατις, έπιφών. χοροϋ.
δπ κι αν ώ'ς, οπού τύχει: δε μόαίνουν τα σέια δπ κι αν ώ'ς.
δπλα-δπλα κα'ι δπαλα, έπιφών. χοροϋ.
ό'τ’ κι äv άίς, ο,τι κι άν τύχει, οτιδήποτε.
ούβίρα ή, μέρος σαν λεκάνγ) μέσα σε ποτάμι ή ρέμα.
ούκνά ή, φλούδες φυτοΰ, μέ το αφέψημα τοΰ όποιου βάφουν οΐ γυναίκες τά μαλ

λιά τους.
ούμδλη ή, το μέρος της κάλτσας, άπό τον άστράγαλο καί κάτω (προς τά δά

χτυλα).
ούμδρντιρα έπίρρ., πρωτύτερα, γρηγορότερα.
ονξοντέρα ή, οι έργασίες πού γίνονται εξω άπο το σπίτι: δεν <Γδίνου V gov- 

πέλα σ’ αυτό τού σπίτ’, γιατί εχ πονλλη ονξοντέρα. 
ούργό τό, ρίγος, άνατριχίλα. 
ούρέ, μωρέ.
ονρσα ή, χοντροκομμένη γυναίκα, άντρογυναίκα. 
ούχταλίζονμι, κλαίω καί συνοδεύω το κλάμα, με αναστεναγμούς, 
δψμονς έπίθ., οψιμος: ’έσπειρα τούν grjnov δψμον κι άργησαν νά γίνουν τά 

φασούλα.

Π

παγάνα ή, 1) μεθοδικό ψάξιμο κυνηγών, γιά νά ξεσηκώσουν το κυνήγι, 2) με
θοδικό ψάξιμο, γιά νά βρεθεί κάτι χαμένο.

παγανά ή, βλ. παγάνα.
πανάέχον, 1) περιμένω, άναμένω: μη πανάέχ’ς. δε σ’ γίνιτι αυτό, 2) νομίζω.
πανάουχη ή, έλπίδα, αναμονή.
παΐδ’ τό, πληθ. παιδγα, τά πλευρά του ανθρώπου ή των ζώων.
παίδα ή, τό ξύλινο πλευρό του σαμαριού.
πανουτχο έπίρρ., βλ. άπανουτχό.
παπάρα ή, 1) μπουκιές φρέσκου ψωμιού κοκκινισμένες στο τηγάνι μέ βούτυρο, 

2) φαγητό άπό ίσια μέρη φρέσκου βούτυρου, μπάτζιου τυριοΰ καί ψωμιού, 
πού τά ψήνουν μέσα σέ κακάβι.

παπαργάζον, σκοτώνω: έρ’ξα μνά πέτρα κι τούν παπάργασα τού μ δέτ’νου.
παραξώμ τό, παρατσούκλι.
παραμάχους ό, τό βάθος τοΰ τζακιού, πίσω άπό τά ξύλα, δπου μαζεύεται προ

σωρινά ή στάχτη.
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παραμδούκ τό, εμπόδιο πού στήνεται όρθιο μπροστά μας: έκατσις μδρονστά 
μας σάν δαραμδούκ .

παραμίνα ή, μεγάλο άτσάλινο λοστάρι για το άνοιγμα τρύπας σε φουρνέλο. 
παρασημνουμα τό, τέρας, παραμορφωμένος: γιννήθ’κι παρασήμνονμα. 
παραφαρσάρ’ ς έπίθ., 1) αυτός πού στο πέρασμά του παρασέρνει άπύ άπροσεξία 

Ó,τι του τύχει μπροστά, αύτός πού μέ τήν άπροσεξία του κάνει ζημιές, 2) 
αύτύς πού παραφέρεται, δταν μιλάει.

παρδαλάζον, γίνομαι παρδαλός: οπού τ μ δουλυκιρία παρδάλασι τον ακουτί: 
παρδάλασι ον τόπονς = έφυγε το χιόνι σέ μέρη μέρη. 

παρδάνgaXov τό, άδένας του λαιμού έρεθισμένος καί διογκωμένος σάν φουντούκι. 
παρμάρα ή, ασθένεια των ζώων κατά τήν όποια πονούν τά πόδια τους, δέν μπο

ρούν νά βαδίσουν καί στερεύει το γάλα τους. 
παρουϊνάίζου, μοιάζω: αυτός που ερχιτι κατ’ Ιδώ, παρουϊνάίζ’ μ'ι τούν Μήτσον. 
παδκάου καί παδκίζου, 1) προσπαθώ, 2) φροντίζω: αυτός ον τζουδάνους πονλύ 

τα παδκάει τά γίδγα.
πάσπαλ ή, λεπτή σκόνη :μν<ί πάσπαλ χόν’ = λίγο καί ψιλό χιόνι. 
πασπαλνάου, πασπαλίζω.
πασ,ρεύου, 1) καθαρίζω, 2) εξολοθρεύω: έβαλα πουνάικονψάρμακού κι πα- 

στρεύκαν τα πουνάίκα.
πατούνα ή, κάλτσα πού φτάνει λίγο πιο πάνω άπο τον άστράγαλο. 
πατσαβλός έπίθ., τραυλός.
πάτσαβους έπίθ., αύτύς πού έχει πλακουτσωτή μύτη.
πατσαλώνου, πνίγομαι στο κλάμα, κλαίω άπύ άβάσταχτο πόνο: κάσα, μαύρη 

μέρα σ’, πατσάλουσι τού πώί.
πατσανηθρις οί, 1) τά σημάδια πού γίνονται στά πόδια κάποιου, δταν κάθεται 

πολλή ώρα κοντά στη φωτιά, 2) τά έπιφανειακά έγκαύματα άπύ ζεμάτισμα. 
πατσαργάζου, ζεματίζω μέ καυτύ ύγρό. 
πατσάς δ, 1) κοιλιακή χώρα, στομάχι, 2) τύ φαγητύ πατσιάς. 
πάτδου ή, όνομα πού δίνεται σε ζώο με πλακουτσωτή μύτη. 
παφτάδ’ τό, τοκάς ζώνης ή τσιπούνος.
πέταυρου τό, 1) σανίδι πού βγαίνει στύ σχίσιμο τού κορμού με τσεκούρι, 2) κα

τώτερης ποιότητας σανίδια. 
πέτουρον τό, φύλλο πίτας άνοιγμένο μέ τύ χέρι. 
πίκα ή, άχτι, γινάτι.
πινβώνον, πεισμώνω κάποιον τόσο, πού νά αισθάνεται πνίξιμο, επειδή δέν μπο

ρεί νά άντιδράσει.
πινόξυλου τό, τύ στέλεχος τής πένας. 
πιρδικλουδά ή, τρικλοποδιά, μπέρδεμα τών ποδιών.
πιρδικλώνου, 1) βάζω τρικλοποδιά, 2) δένω τά μπροστινά πόδια τού ζώου, 3) 

μπερδεύω τίς σκέψεις μου.
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πιρουνάζου, διαπερνώ: μι πιρούνασι τού κρύου, 
πίρους b, 1) ξύλινο βούλωμα βαρελιού ή κάδου, 2) κάνουλα. 
πισμανεύου, μετανιώνω πικρά.
πιστόβλακους έπίθ., αύτος πού έχει το νοΰ του συνεχώς στο φαγητό, λαίμαργος: 

τί πιστόβλακ γάτα εινι αυτή' din δεν gυvηγάει πονάίκα' δλου ατού ά’λάπ’ 
εχ τού νοϋ τς.

πιστούβλακά ή, ή ιδιότητα του πιστόβλακ'ον: δλον πιστονβλακες είσι = έχεις 
το νοΰ σου δλο στο φαγητό.

πιστρόφχα τά, έπιστροφή τής νύφης μέ το γαμπρό καί λίγους συγγενείς στο 
σπίτι της, δπου οί γονείς της τούς κάνουν τραπέζι. 

πιστρώνον, 1) στρώνω την κουβέρτα κάτω άπδ το σώμα αύτοϋ πού κοιμάται: 
πίστρονσι καλά τ’ βιλέντζα, μη κρυώσ’ τον πιδί, 2) εξαναγκάζω κάποιον 
νά δουλέψει: τούν πίστρονσι στ’ δ’λά. 

πιταυτοϋ έπίρρ., έπίτηδες. 
πιτιρόπ’τα ή, πίτα πού γίνεται μέ πέτουρα. 
πιτώρ ς έπίρρ., πρωτύτερα, γρηγορότερα.
πλακαργά ή, μέρος πού είναι καλυμμένο μέ μονοκόμματη φυσική πλάκα. 
πλακάς ό, φράχτης άπό πα/ούκια καί βέργες.
πλανάάζον, σκάω άπό το κακό μου: τά διμόνα σκάζουν, σκάζουν κι πλανάάζουν, 

τά σίδιρα δανβάζουν, κάλαντα. 
πλαστάρ τό, καρβέλι.
πλατσαργά ή, χτύπημα στο πρόσωπο μέ ανοιχτή παλάμη. 
πλατσαρώνον, χτυπώ στο πρόσωπο μέ άνοιχτή τήν παλάμη. 
πλήξ’ ή, άποπληξία, νταμπλάς: τοϋ ’ρθι πλήξ’ κι επισι κατ'". 
πλόχιρου τό, δσο χωρεϊ ή παλάμη : νό μ’ ενα πλόχιρου άλας, 
πλονμδούδ’ τό, στολίδι, πλουμίδι.
πάντα’ τό, βρασμένο τσίπουρο μέ ζάχαρη (θερμαντικό).
πόρ’γμα τό, 1) βρέφος πού γεννιέται νεκρό, μέ άποβολή, 2) άκαιρη βλάστηση. 
πόταβονς άντων., τί είδους, τί σόι: πόταβους ήταν ού πέτ νους, που είδις; 
πόταπους έπίθ., κατώτερος σέ ποιότητα: δεν είνι κι κάνα πόταπου, πού τού 

κουρονϊδευ ς.
πουγάλα έπίρρ., άγάλια αγάλια.
πονδαρ’κες οί, έξάρτημα του αργαλειού, δπου πατούν, γιά νά άλλάξουν τά μι- 

τάρια.
πουδένου, βάζω υποδήματα.
πουδισά ή, υπόδηση: μι τ’ ς κουσες δε σι προυφταίνου πονδισά. 
πονκάρ τό, το μαλλί ενός πρόβατου παρμένο κατά το κούρεμα. 
πουκουπάρ ς ό, αύτος πού καθορίζει, έκτιμάει τήν άγροζημία, πού προκαλοΰν 

τά ζώα.
πουκουπή ή, καθορισμός, έκτίμηση τής ζημίας: γίνβΐ πονκονπή τ’ς ζημνάς.

18
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πουλουγοϋμι, άποκρίνομαι.
πονρόαλάς ό, 1) αύτύς πού πέρδεται, 2) μεταφ. ό δειλός. 
πονρίχνον, 1) άποβάλλω: πόρ’ξαν τα γίδγα, 2) φυτρώνω ή βλαστάνω άκαιρα: 

{άβπόρ'ξι ον τόπους.
πονστάβ* τό, 1) είδος, ράτσα: δεν εϊνι καλό πονστάβ’ πρόβατα, 2) χαραχτήρας.
πόχα ή, 1) το πάνω δέρμα τοϋ παπουτσιού, 2) δίχτυ γιά ψάρεμα.
πράμα τό, 1) φορτηγό ζώο, 2) πράγμα.
πρέκνα ή, περκνάδα.
πρέκναβους ό, αυτός πού έχει πρέκνα.
πριτσαλνάου, ζευγαρώνω τά γιδοπρόβατα.
πρίτσαλους ό, 1) το ζευγάρωμα των γιδοπροβάτων, 2) έπογή πού ζευγαρώνουν 

τά γιδοπρόβατα.
πριτσάου καί πριτσανάου, 1) κάνω πράτς: πριτσανάει η φουτχά, μάς κρένουν, 

2) σκάω: πρίτσι απ’ του κακό τ’.
πρόσγαλου τό, μικρή ποσότητα πρόβειο γάλα πού άφήνουν στο καρδάρι, ώσπου 

νά σηκώσει κρέμα' κατόπιν τό ρίχνουν μέσα στο υπόλοιπο γάλα, γιά νά ση
κώσει κι αύτύ κρέμα (κονρφή), άπ’ την οποία βγάζουν το βούτυρο. 

προυνβάου, κάνω το κοπάδι νά σκορπίσει τρομαγμένο. 
προύχαβους έπίθ., άφράτος. 
πρόφκα ή, ψημένο καλαμπόκι («πόπ κόρν»). 
π’σώκονλα έπίρρ , πίσω πίσω: τί πααίντς έτσ π σώκούλα, 
πτάρ τό, μικρή κουλούρα γιά τον έσπερινό. 
πυκνάδα ή, πυκνή σήτα.

Ρ

ρέδιλους έπίθ., ακατάστατος στο ντύσιμό του, στίς έργασίες του. 
ρέντζιλους έπίθ., κουρελιάρης. 
ρέντζιλου τό, κουρελιασμένο ρούχο.
ρέονλου τό, 1) κανονικός ρυθμός: νά κάντς τ’ς δ’λες μι ρέουλου, 2) κατάλληλη 

εύκαιρία: πρέπ νά βρε'ς του ρέονλου κάθι δ’λάς. 
ρημάδ’κους έπίθ., έρημος (χρησιμοποιείται συχνά σάν βρισιά γιά ζώα καί πράγ

ματα): του ρημάδ’κου του μδλάρ' τού ρημάδ’κον τού σπίτ . 
ριβάν’ τό, ρυθμικό τρέξιμο άλογου ή μουλαριού. 
ριβανλίτ’κους έπίθ., αυτός πού τρέχει μέ ριβάν’. 
ρώιλάίου δουλεύω νωχελικά, άδιαφορώ γιά τήν προκοπή μου. 
ριζάφτ τό, ή ρίζα τού άφτιοΰ, το μέρος τού κρανίου πού είναι κοντά στο άφτί. 
ριζό τό, οΐ πρόποδες τού βουνού ή τού λόφου. 
ριντζιλάζου, καταξεσχίζω τά ρούχα, τά κατακουρελιάζω.
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ρ μάν τό, 1 ) τό δάσος: μι μ να τσικουργά δεν κόβιτι τον ρ μάν , 2) στον πληθ. 
οί ερημιές: πήηι τα ρ’μάνα.

ρόγα ή, το ποσό πού συμφωνήθηκε ώς πληρωμή γιά το φύλαγμα κάθε γιδοπρό- 
βατου: πόσον ρόγα πληρών di στον χουργό σας ;—Λ έκα δραχμές τού κιφά,Α . 

ρόκα ή, ό «στάχυς» του καλαμποκιού. 
ρόποντους ό, κρότος άπό πέσιμο αντικειμένου, θόρυβος. 
ρόδονς έπίθ., κοκκινωπός.
ρουπουτάον, κάνω θόρυβο χτυπώντας άντικείμενα.
ροΰχους ό, 1) το μάλλινο ύφασμα: ώσπον να κόψου ρούχου κι ώσπον να τής 

τονν ράψου, τραγούδι του γάμου, 2) κατακόκκινος: άπ τούμ δουλύ τού μ bv- 
ριτό γίνβΐ ροΰχους ατά μούτσινα.

ρουχώνον, 1) κατακοκκινίζω ενα αντικείμενο μέ τή φωτιά, 2) κοκκινίζω το σί
δερο στη φωτιά.

Σ

δάδύ τό, 1) έπίπεδο μέρος, 2) λιβάδι. 
σάζου, 1) διορθώνα 2 < ισοπεδώνω.
σάικους έπίθ., 1) φιλάσθενος, 2) άνισόρροπος, 3) ετοιμόρροπος. 
σαιν’ τό, 1) γεράκι πού φτεροζυγιάζεται στον άέρα, 2) συνεκδοχ. γιά πρόσί, 

τετραπέρατος.
σαΐτα ή, 1) έξάρτημα τοΰ αργαλειού, μέ το όποιο περνούν τό υφάδι, 2) ξύλινο 

βέλος σέ παιδικό παιχνίδι, 3) είδος φιδιού πού έπιτίθεται. 
σακάς ό, αστείο: δε δ’κών’ σακάδις αυτός.
σαλαμούρα ή, 1) άρμη, 2) πολύ άλμυοό: γίvgι τον φαί σαλαμούρα, 
σαλάτα ή, 1) τό άγγουράκι, 2) τό κοινό σαλάτα.
σαλαχάου, τριγυρίζω έδώ κι έκεΐ άσκοπα: ποϋ σαλαχας όΤ μέρα, ούρε κουψό- 

χρουνον;
σαλαχας ό, αύτός πού τριγυρνάει έδώ κι έκεΐ άσκοπα, άνέμελα. 
σαλεύου, 1) αλλάζω θέση: σάλιψι απ’ τούν άόπου σ’, 2) κουνιοΰμαι: δε σαλέβ' 

φύλλου, 3) τρελαίνομαι: πάει, σάλιψι αύτός. 
σάλιμα τό, 1) αλλαγή θέσεως, 2) κούνημα, 3) τρέλα. 
σάλτς άκλ., πολύ αλμυρό: δεν άρώιτι τού τυρί, είνι σάλτς. 
σάματ , 1) σάμπως: σάματ άκ σα ρόπουτου; 2) μήπως: σάματ ήρθις καμνά 

φουρά;
σαπίμ τό, σάπιος: πέταξ’ τον αυτό τού ξύλου, εΐνι σαπίμ . 
σαπλαμάς ό, έπίθ., 1) τεμπέλης, 2) μεγαλόσωμος καί τεμπέλης. 
σαπλαούρας έπίθ., τεμπέλης, άργοκίνητος.
σάρβα ή, τό πρώτο άπονέρι άπό τό πλύσιμο τοΰ μαλλιού τών προβάτων (τό 

χρησιμοποιούν γιά ΰλη πού «κόβει» τή λιγδιά τών ρούχων).
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σαρμάντζα ή, ξύλινη κούνια μωροϋ. 
σαχαμελτς έπίθ., ελαφρόμυαλος, σαχλός. 
σαχάν’ τό, χάλκινο πιάτο. 
σάχλας έπίθ., σαχλός.
σαχλεύου, ξεγελώ κάποιον μέ υποσχέσεις κα'ι τάματα.
σαψαλάζου, γεράζω πολύ καί γίνομαι τελείως άνήμπορος, καταβεβλημένος: 

τί κάν ου πάππους;—σαψάΧασι άίπ . 
σέδρα ή, άμιλλα: έβαλαν σέδρα πχός θά buia’ άμόρύτιρα τούν έργου, 
σέια τά, τά πράγματα πού χρησιμοποιούνται σέ κάθε περίπτωση: όίτσαμαν 

τού χουράφ’, εμασάμαν τά σέια κι εφκαμαν. 
σέμόρους ό, συνέταιρος στίς γεωργικές εργασίες. (Λέγεται κυρίως γι’ αύτούς 

πού διαθέτουν άπύ ενα βόδι καί συμφωνούν νά κάνουν μαζί τά χωράφια). 
σέρνον, είμαι στον οργασμό: σέρν’ ή φουράδα. 
σιδηρονχόρτ’ τό, χόρτο, άγριοσίταρο. 
σικλέτ τό, στενοχώρια. 
σικλιτίζουμι, στεναχωριοΰμαι. 
σιμόρεύον, γίνομαι σέμπρος μέ κάποιον.
σινάου, παροτρύνω τά σκυλιά νά επιτεθούν λέγοντάς τα σ!...σ!...σ!... 
σίνάας, όταν: σίνάας πας στην ίνξλησά.
σινάόργα τά, 1) κομματιασμένα ρούχα, παλιόρουχα: μόήκις μι κινουργου παλ

τό στον λόνβου κι τό ’κανίς σινάόργα, 2) κομμάτια: Παναια μ’, νά τούν 
φέρουν σινάόργα.

σινάόρ ς ό, 1) κουρελής, 2) έπίθ. σέ Σαρακατσαναίους. 
σιρκός έπίθ., αρσενικός.
σιρκονβότανου τό, βότανο πού το έπαιρναν οί γυναίκες γιά νά γεννήσουν άγόρια. 
σιρμαγά ή, το άρχικύ χρηματικό κεφάλαιο. 
σκάλα ή, 1) κοινό, 2) κόψιμο σέ ξύλο σέ μορφή σκαλοπατιού. 
σκαμάνββ τό, 1) μικρή τουλούπα μαλλιού, 2) μεγάλες νιφάδες χιονιού. 
σκανάζου, 1) έσκεμμένα προσπαθώ νά στεναχωρήσω κάποιον, 2) έπιδεικνύο- 

μαι μέ λόγια καί έργα, μέ σκοπό νά φέρω σέ δύσκολη θέση κάποιον άλλο. 
σκαντζιλήθρα ή, σπίθα φωτιάς.
σκαργάζου, 1) στήνω: τούν σκάργασι τούν άργαλό, 2) συγκροτώ: τν σκάργασι 

τ'μ baoéa, 3) συνταιριάζω: που τα σκάργάις αυτά τά ψέματα, 
σκαργάτ’ς ό, 1) καβαλάρης πού προπορεύεται τής γαμήλιου πομπής, γιά νά 

άναγγείλει τήν άφιξή της, 2) πυροβολισμός κατά τήν άφιξη τού σκαργάτη. 
σκαργώτ’ς ό, προδότης.
σκαρίκα τά, 1) κοινό, 2) φιλοδώρημα γιά τό καλό άγγελμα. 
σκαρνάον, ξυπνώ το κοπάδι τή νύχτα καί το οδηγώ στή βοσκή. 
σκάρους ό, 1) το όδήγημα τού κοπαδιού τή νύχτα γιά βοσκή, 2) άργός ποιμε- 

νικύς σκοπός.
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σκέμ το (καμιά φορά προφέρεται καί σκέμ}/), 1) μεγάλος καί άπότομος βρά
χος, 2) άπότομο πέτρινο κόψιμο βουνού. 

σκιβρώνον, στραβώνω.
σκιζάρα ή, 1) σχιστό καυσόξυλο, 2) σχιστός πάσσαλος γιά φράξιμο. 
σκλάμκα ή, 1) κομμάτι άχυρο, 2) κομμάτι καλαμιάς δημητριακών. 
σκλίό* τό, σκελίδα: ενα σκ/λίδ* σκόρδον.
σκόργμα τό (καί Sκάρμα), 1) ό άσχημος σάν σκιάχτρο, 2) βρισιά: ον νά χα

θείς, σκόργμα.
σκοϋλους ό, τό πίσω μέρος του τσεκουριού, του σκεπαριοΰ, καί γενικά των 

γεωργικών εργαλείων πού έχουν στειλιάρι. 
σκοννάός έπίθ., καημένος, κακόμοιρος, κακοπαθημένος.
σκονρπίδ’ τό, 1) φυτό μέ φαρμακευτικές ιδιότητες, γιά νά σκορπίζει τόν πόνο 

καί τό πρήξιμο, 2) θρύψαλο: επισι τον ποντήρ κι γίνξΐ σκονρπίδγα. 
σκοντί τό, 1) φόρεμα, 2) σκέπασμα γιά τόν ΰπνο.
σκοντίζονμι, 1) στεναχωριέμαι, 2) φροντίζω: (Γιπ δε σκοντίζιτι γά τά πιδγά τ’. 
σκοντ κά τά, τά είδη τών ύφαντών: έπλυνα δ λα τά σκοντ κά. 
σκοντ’ κός έπίθ., συμπαθητικός. 
σκρονμδίζου, κατακαίω.
σκροϋμόους ό, δ,τι απομένει μετά τό κάψιμο υφάσματος (τό χρησιμοποιούν 

γιά αιμοστατικό τοποθετώντας το σέ πληγές). 
σκρόφα ή, γουρούνα.
σ’μαδγακός έπίθ., 1) σημαδεμένος, 2) χαρακτηριστικός: αυτά πον γίνουνάι 

τοντ τν Ιπονχή εΐνι χνέργα a μαδγακά. 
σ’μάργα τά, θάμνοι, κοντές βελανιδιές, κοντόκλαρα. 
σουβλιμάς ό, σούβλα γεμάτη κρέας, ψητό ή άψητο. 
σουδέτ’ τό, 1) μουσική τραπεζιού, 2) άργός μουσικός σκοπός, 
σουδιτάου (καί σονδιτίζον), παίζω μέ μουσικό δργανο άργό σκοπό. 
σονγλ'ι τό, τό σουβλί. 
σονγλίζου, σουβλίζω.
σουξάρ τό, 1) άρνί ή κατσίκι πού γεννήθηκε τελευταίο, 2) τό στερνοπαίδι. 
σούδα ή, 1) τό κύριο ρέμα ποταμού ή χειμάρρου, 2) ή λάσπη καί τό νερό πού 

κατεβάζει ό χείμαρρος.
σουκόλ τό, 1) παλιόπαιδο, 2) μικρό στό άνάστημα καί στην ήλικία. 
σονλττϊ τό, τριγωνικό πλέγμα με βέργες ιτιάς, κατάλληλο γιά ψάρεμα στό πο

τάμι.
σονμαρα τά, ξερόφυλλα, ξερόχορτα.
σονμκα ή, κοντόχοντρη ρόκα καλαμποκιού.
σονρβαλάζονμι, σωριάζομοι κάτω, καταρρέω.
σουρέ,τ τό, κατατομή, τό κόψιμο, τό σχέδιο, τό είδος.
σονρκα ή, καθετί πού κάνει τό νερό τής πηγής νά ρέει σάν άπό στόμιο.
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σοϋτους έπίθ., το κατσίκι., το πρόβατο καί ή άγελάδα πού δέν έχει κέρατα. 
σούφαρα τά, 1) τά ροκανίδια των ξυλουργών, 2) τα ροκανίδια πού παρασύρον- 

ται απ’ τον άέρα, 3) πράγματα γιά πέταγμα. 
σούφρα ή, 1) ζάρα ή δίπλα σέ ύφασμα, 2) ζάρα σε πρόσωπο του άνθρώπου, 3) 

κλοπή.
σούχλαβονς έπίθ., ζαρωμένος, χωρίς χυμούς.
σπονλάκ , ευτυχώς, δόξα τώ Θεώ: σπονλάκ εβριξι κΐ γίνβαν τά σπαρτά· σπου- 

λάκ βγηκι τον πιδί τ’ καλό κϊ τούν τηράει. 
σταλίζου, μένω στον ήσκιο κατά τίς ζεστές ώρες του καλοκαιριού. 
σταλίκ τό, μεγάλος πάσσαλος.
στάλους ό, σκιερό μέρος, 6που κάθονται τά ζώα κατά τίς ζεστές ώρες τού κα

λοκαιριού.
στανρουμάνα ή, ή μάνα τού άδερφοποιτοΰ.
στανρονγάννακσ τά., άγρια λουλούδια πού τά κλωνάρια τους σχηματίζουν σταυ

ρό. Μέ σκελετό τά σταυρογιάννακα, δένοντας πάνω τους άγρια λουλούδια 
(γαννάκα), φτιάχνουν άνθινο σταυρό καί τον βάζουν στή σκεπή τού σπιτιού 
κατά τή γιορτή τ’ Άι-Γιαννιοΰ (24 ’Ιουνίου) 

στειρονβότανον τό, χόνδρινος βώλος, δσο ένα φουντούκι, πού, δπως πιστεύουν 
οι χωρικοί, βρίσκεται στο λαιμό τών στείρων γιδοπροβάτων. "Οποιος θα 
φάει άπ’ αυτό, έστω καί ελάχιστο, μένει στείρος εφτά χρόνια. 

στί, προτροπή γιά νά βαδίσουν τά γαϊδουράκια. 
στιφάν’ τό, σχιστολιθικός βράχος πού έξέχει σέ γκρεμό σαν γείσωμα. 
στ’μόν τό, τό στημόνι τού άργαλειοΰ. 
στοϋμδονς ό, 1) πέτρινο ή ξύλινο γουδί, 2) τό γουδοχέρι.
στονραβγάζον, γίνομαι άχαρος, χάνω τή χαρούμενη οψη: εφκι ον κόσμους κι 

στουράβγασαν τά χονργά.
στονραβους έπίθ., άχαρος: χονρϊς βγονλά είνι στούραβους ον γάμονς. 
στουχάζουμι, άναθυμοΰμαι, θυμούμαι, συλλογιέμαι.
’στράφτου, άστράφτω.
στρέκλας ό, έντομο, μύγα πού τσιμπάει τά βόδια τό καλοκαίρι. 
στρικλάζου, τρέχω ξέφρενα γιατί μέ τσίμπησε ό στρέκλας ή γιά νά μή μέ τσιμ

πήσει.
στριματίζου, σκάβω βαθιά τό χωράφι καί τό καθαρίζω άπό τίς πέτρες, τίς ρίζες 

καί δ,τι υπάρχει μέσα σ’ αύτό.
στρουμόλάρ’ τό, ό στύλος πού βρίσκεται στό κέντρο τού άλωνιοΰ, άπό τόν όποιο 

δένουν τά ζώα πού περιφέρονται γιά νά άλωνίσουν τό σιτάρι. 
στρονμόούΚκονς έπίθ., στρουμπουλός, κοντόχοντρος. 
στροννξα ή, άπλό τυροκομείο.
συρταργά ή, 1) τό σχοινί πού δένουν τό καπίστρι γιά νά σέρνουν τά ζώα, 2) κάθε 

παρόμοιο σχοινί.
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σφαγάρ’ τό, 1) καρωτίδα, 2) πληγή, πολλά αίματα.
σφοϋνβονς δ, έργαλεϊο μέ το όποιο σκουπίζουν το φούρνο προτού φουρνίσουν 

το ψωμί.
σφοννάΰλ’ τό, 1) το σφονδύλι της ρόκας, 2) γυροβολιά: τονν επχακι κί τονν 

ήφιρι σφοννάΰλ . 
σ’χαίνονμι, σιχαίνομαι. 
σών , αρκεί, φτάνει, σταμάτησε.
σώνονμι, 1) γλυτώνω, σώζομαι, 2) άδυνατίζω: μέρα μ) τ’ μέρα σώνιτι.

Τ

ταζέτ κονς καί ταζέδ’κονς έπίθ., φρέσκος, τής ώρας. 
ταίμ τό, μερίδα φαγητού, καθορισμένο σιτηρέσιο.
ταίστάρ τό, σακούλι γιά την ταγή των ζώων πού τό κρεμούν στο λαιμό των 

ζώων.
ταλαγάν τό, φορετή κάπα άπό καθαρό μαλλί. 
ταμάμ, ίσια ίσια. 
ταμαχά ή, ή λαιμαργία.
ταμαχάρ’ς ό, λαίμαργος, άχόρταγος, άπληστος.
ταμαχενον, είμαι λαίμαργος.
τοράφ’ τό, ομάδα όμοιων άτόμων, σόι, γενιά.
ταρνανίζον, 1) χορεύω μικρό παιδί στά χέρια μου τραγουδώντας ταρνανά ταρ- 

νανά, 2) περιποιούμαι κάποιον σάν νά ’ναι μικρό παιδί. 
ταρναρίζον, βλ. ταρνανίζον. 
ταρταόίκ τό, ό κοριός. 
ταχά έπίρρ., αύριο.
τέζα άκλ., 1) τεντωμένος, 2) μεταφ. νεκρός.
τζαβουλάρ’ς έπίθ., ζαβολιάρης.
τζαβουλίκ τό, ζαβολιά, παγαποντιά στό παιχνίδι.
τζαβονλκά, βλ. τζαβονλίκ .
τζαμάλα ή, οωτιά μέ μεγάλες φλόγες.
τζαμάρα ή, 1) ή μεγάλη φλογέρα, 2) άργό ποιμενικό τραγούδι πού παίζεται 

μέ βιολί.
τζαναόεγ’ς έπίθ , άνάποδος άνθρωπος.
τζανάίλα ή, μάλλινη σακούλα, μέ την όποια στραγγίζουν τό τυρί.
τζαάέ ή, ή γυναίκα τού δρόμου.
τζαάες ό, δημόσιος δρόμος, ίσιος καί φαρδύς δρόμος.
τζαάίρ’ τό, 1) σκηνή, 2) πρόχειρη καλύβα άπό ξύλα καί κλαδιά.
τζιβός έπίθ , αυτός πού έχει μικρά μάτια.
τζιβονμάτ ς, θηλ. -άτον, αύτός πού έχει μισόκλειστα ή πολύ μικρά μάτια.
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τζιβώνον ρ., 1) μισοκλείνω τα μάτια, 2) χαμηλώνω το φως τής λάμπας τόσο, 
πού μόλις μπορώ νά διακρίνω τα πράγματα. 

τζιλατεύον, κατακρεουργώ, κατατυραννώ, καταπονώ. 
τζιλάτ'ς ό, δήμιος, τύραννος.
τζιριμες ό, 1) ζημία, πρόστιμο: πληρούσα κάμόουσους τζιριμέδις Ιφέτον, 2) 

συνεκδ. γιά πρόσ. επιζήμιος, άχρηστος: αγόρασα ενα φονρτχάρ'κου μδλάρ’, 
πού 'νι dm τζιριμες. 

τζιριμιτάου, κάνω ζημιά. 
τζιρτζίάρ' ς έπίθ , κουρελιάρης. 
τζονΧόες ό, πορτοφόλι. 
τζονμα ή, μεγάλο πέτρινο ή ξύλινο γουδί.
τζουμάκ τό, 1) ή ξύλινη σφαιρική βάση τής τζονμόκας, 2) το ξύλο μέ το όποιο 

χτυπούν οί όργανοπαΐχτες το μεγάλο νταούλι, 3) συνεκδ. γιά πρόσ. ξερο
κέφαλος, κουτός.

τζονμάκα ή, ραβδί μέ σφαιρική βάση, πού τό κρατούν τά παιδιά, δταν λένε τά 
κάλαντα τών Χριστουγέννων. 

τζονφ' τό, αστοχία στο παιχνίδι. 
τζούφα ή, τούφα μαλλιών ή φτερών.
τζονφκα ή, ή φούντα τών μαλλιών πού άφήνουν οί κουρεΐς στο μπροστινό μέρος 

τού κεφαλιού τών μικρών παιδιών.
τζουφονλάτονς, θηλ. -άτα, αυτός πού έχει λοφίο άπό φτερά ή μαλλιά: τζον- 

φονλάτα κότα = κότα μέ λοφίο, 
τζοϋφονς ό, βλ. τζονφ . 
τηράον, 1) βλέπω, παρατηρώ 2) φροντίζω. 
τιζαρίζου, τεντώνω. 
τιμαρενου, περιποιούμαι, διευθετώ. 
τιμόίχ τό, αύστηρή σύσταση καί προειδοποίηση. 
τισκίν κονς έπίθ., γρήγορος, σβέλτος.
τ'λίχτρα ή, τό μέρος όπου τυλίγουν τό στημόνι στό άντί. Μιά συγκεκριμένη 

τοποθεσία πού χρησίμευε γιά τη δουλειά αύτή λέγεται Κ'λίχτρα (ζτυλιχτρα). 
τ'λονπα ή, 1) τουλούπα: μ νά τ λούπα μαλλί, 2) μεταφ. κάτασπρος: yivgav 

τ’λούπα τά μαΧΧά σ’.
τ'λονπώνον, τυλίγω μέ ύφασμα κάτι (δπως μαζεύουν τό μαλλί σέ τουλούπα)
τόκα ή, χειραψία: ελα μ να. τόκα.
τόπκα ή, τόπι άπό πανιά (παιδικό παιχνίδι), τόπι.
τονπχάρ'κα έπίρρ., κατά τόπους, έδώ κι έκεϊ: εκανι χονράφ' τονπχάρ'κα. 
τονπχάρ'κονς έπίθ , ό κατά τόπους, άνομοιόμορφος: εβαψι τονπχάρ'κον τον 

δίμ'τον.
τουπχάτ'κονς έπίθ., λέγεται γιά κάθε πληρωμή πού έχει σχέση μέ ’έκταση γής 

(ένοίκιο, φόρος, εισφορά).
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τονρκανάκατονς έπίθ., άνθρωπος μέ κακή συμπεριφορά, συμπεριφορά Τούρκου 
(λέγεται σαν βρισιά γιά τά άτακτα παιδιά). 

τουρκ'ι τό, στεφάνι βαρελιού. 
τουρκούλ’ τό, βλ. τουρκανάκατους. 
τονρός ό, ίχνος βαδίσματος. 
τουρτούρα ή, τρυγόνι.
τράτονς ό, περιθώριο: τιζάρ σ’ τον ακόμα τον ράμμα, εχ τράτου, 
τρίμμα τό, ψίχουλο, θρύψαλο.
τρούμδα ή, τόπι υφάσματος: μνά τρούμδα δίμ’του πάει χαμένου.
τρουμόονκ τό, 1) καλοθρεμμένος, παχουλός, 2) υγιής.
τρόχαλον τό, στρογγυλή ποταμίσια πέτρα.
τρνπονχέρ’ς έπίθ., σπάταλος.
τσαγούν τό, σαγόνι.
τσάκ τό, δισάκι.
τσακίραβους έπίθ., αλλήθωρος.
τσακίρ’κονς έπίθ., αύτός πού θέλει καί άλληθωρίζει. 
τδακλατάον, έχω διαλείψεις, είμαι τρε>ός.
τσάκνου τό, 1)λεπτό ξερόκλαδο, κλωνάρι χωρίς φύλλα, 2) μεταφ. λεπτός: πονλύ 

άχάμνινι τον πιδί, yivgi din τσάκνου. 
τααμανάάν’ τό, άνδρικό φόρεμα, σάν κεντημένο γιλέκο. 
τσαμδάς ό, 1) χαίτη, 2) μεταφ. τά μαλλιά του κεφαλιού.
τσavgάδa ή, γίδα ή πρόβατο πού έχασε κατά τή γέννα το μικρό του, έξακολου- 

θεϊ όμως νά βγάζει γάλα. 
τσανξαρ’σονλ’ τό, τσαγκαροσούγλι. 
τσάπκα ή, στρογγυλό καπέλο, χωρίς γείσο. 
τσαπουργάζον, τρυπώ, πληγώνω μέ μυτερό αντικείμενο. 
τσάπονς ό, 1) τράγος, 2) σενεκδοχ. δυνατός.
τσαπράζα τά, ασημένιες άλυσίδες πού στόλιζαν το στήθος των φουστανελο- 

φόρων.
τσαπάρκα τά, οί πόρπες πάνω στις οποίες προσαρμόζονται τά τσαπράζα ή 

ή ζώνη.
τσαρες ό, διάθεση, όρεξη: δεν τον γλέπον καλά τού πιδί σήμιρα, κόπους τον 

χάλασι ον τσαρές τ’.
τσάρκους ό, ξύλινο χώρισμα μέσα στο μαντρί, όπου βάζουν τά άρνιά καί τά 

κατσίκια, γιά νά μή θηλάζουν. 
τσαρ χόσκ νον τό, σχοινί με το οποίο δένουν τά τσαρούχια. 
τσάτ-πάτ έπίρρ., 1) έδώ κι έκεΐ: εφκι (έφυγε) τού χόν’, τσάτ-πάτ εχ Ακόμα, 

2) έτσι κι έτσι: τσάτ-πάτ ξερόν τ’ άρβανίτ’κα. 
τσάταλους ό, 1) δυνατό, ήχηρύ χτύπημα: τοϋ ’δουκα εναν τσάταλου, 2) κατα

στροφή : τον ’ρθι ένας τσάταλους.
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τδατί τό, ξύλινος σκελετός σκεπής. 
τδατίζον, φτιάχνω τδατί.
τδατμάς ό, ξύλινος μεσότοιχος σοβαντισμένος μέ λάσπη ή κονίαμα. 
τδατδαβγά ή, παλαβωμάρα, άσυλλόγιστη ένέργεια. 
τδάτδαβονς έπίθ., 1) έριστικός, 2) άσυλλόγιστος, παλαβός. 
τδάτσκα ή, 1) πήλινο κύπελλο, με το όποιο πίνουν το γάλα ή το τσάι, 2) μικρό 

κονδυλόρριζο φυτό πού ό κόνδυλός του περιβάλλεται άπό δακτυλιδωτο πε
ρίβλημα καί τρώγεται ωμός. 

τδάψ ή, διαπεραστικό κρύο.
τδαφίζονμι, σκάει το δέρμα μου ή βγάζω σπυράκια στά χείλη άπό το κρύο.
τσίπουρου τό, σουβλερό, μυτερό ξύλο, σχετικά μικρό.
τσέρα ή, τσίχλα (κίχλη).
τσέργα ή, φλοκάτη, βελέντζα.
τσίρους ό, βλ. τσιράδ\
τδέτλα ή, τετράπλευρο λεπτό ξύλο, σάν χάρακας. Πάνω σ’ αύτύ με διάφορες 

έγκοπές οΐ βοσκοί καταγράφουν τήν ποσότητα τοϋ γάλακτος πού δικαιούται 
καθέναε τους κατά τή συναιτερική τυροκόμηση. 

τσέτνα ή, άνατριχίλα, ρίγος.
τδίβίκ τό, 1) λιθαράκι πού βάζουν γιά νά στερεώσουν τις πέτρες στον τοίχο, 

σφήνα, 2) το καλομπαλωμένο ρούχο ή κάλτσα: σ’ του μδάλονσα τον παν- 
άιλόν’, σ’ τό ’φκασα τδίβίκ . 

τσιβούρα ή, δυνατό καί διαπεραστικό κρύο. 
τσφovρίζ,, φυσά παγερός άνεμος.
τδιλιπίτ κους έπίθ., ό ντυμένος μέ καλό γούστο, αύτύς πού δεν κολλάει τρίχα 

επάνω του.
τσίμα ή, 1) στη φρ. μνά τσίμα = λίγο: μου ’δονκι μ vii τσίμα βούτνρον, 2) 

έπίρρ., λίγο: νό μ’ τσίμα τυρί, 
τσιμοντχά ή, τσιμουδιά, ησυχία., 
τσιμσά ή, τσίμπημα.
τδινβίστρα ή, 1) μάγισσα τσιγγάνα, 2) παιχνιδιάρα γυναίκα ή κόρη. 
τσιντζίλίζ’, φωτίζει καί καίει δυνατά ό ήλιος. 
τσιντζιλνάει, ό ήλιος λάμπει εκτυφλωτικά. 
τσίντζιρας ό, ό τζίτζικας.
τδίπ’ τό, μυτερή άκρη: του τσίπ άπ τον χονράφ\
τδίπαβους, αύτύς πού έχει στρωτή μύτη, μέ μικρή προεξοχή προς τά κάτω. 
τσιπούνα ή, μάλλινο πανωφόρι, χωρίς μανίκια. 
τσιράδ’ τύ (καί τσίρους ό), πλατύφυλλη βελανιδιά. 
τδιράπ τό, μάλλινη κάλτσα.
τδίραπόδκ’νον τό, σχοινί μέ τύ όποιο συγκρατοΰν τήν κάλτσα. 
τσιτνάζου, άνατριχιάζω, εχω ρίγος.
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τσίτωναν, παραγεμίζω, γεμίζω κάτι πατητά. 
τδόκαλου τό, το ξεσπυρισμένο στάχυ τοϋ καλαμποκιού. 
τδόλ’ τό, κουρέλι.
τσορβά ή, 1) σούπα τραχανάς: έφαγα τσορβά, 2) άνω κάτω: μάλονσαν κ'ι γίν- 

gav τσορβά.
τδόρτσα ή, δοθιήνας, καλόγερος. 
τσότδον έπίρρ., πολύ λίγο, τόσο λίγο.
τδουκαλνάον, ευνουχίζω τούς τράγους καί τά κριάρια με χτύπημα στη βάση 

των άδένων των ορχεων.
τδουκάν’ τό, 1) σφυρί, 2) ρόπτρο, 3) σουβλερύς πόνος: εχου κάτ τδονκάνα στα 

δόνάγα, ασ’ τα.
τδονκανάου, 1) χτυπώ την πόρτα μέ κάτι σκληρό: άσ’ τουν αυτόν, θά ’ρθ’ πάλι 

νά μ’ τσουκανίσ τ’ μ δόοτα, 2) πονώ δυνατά: μι τσονκανάει τον δόνά’. 
τσονκανάρους ό, 1) δρυοκολάπτης, 2) χτίστης. 
τσουλάρα ή, κουρελού. 
τσουλί καί τσ’λ'ι τό, το πέος τών ζώων.
τσονλνάον, 1) ραβδίζω το δέντρο, γιά νά πέσει ό καρπός του, 2) χτυπώ μέ ραβδί, 

δέρνω.
τσονλονς έπίθ., αύτύς πού έ'χει κοντά καί γυρισμένα προς τά πίσω αφτιά. 
τσουλονφρίζου, τσουρουφ>ίζω.
τσουλώνον, 1) μαζεύομαι φοβισμένα: πίσον τ’ φονβιρίις, άλλα μδρονστά τ’ τσον- 

λώντς, 2) κατεβάζω ή γυρίζω τ’ άφτιά προς τά πίσω (ένδειξη θυμού στά 
ζώα): μη ζ’γώντς τον μδλάρ , δεν τον γλέπ’ς πώς τδουλών’; 

τδονμδα ή, 1) ομάδα: οί κόσμους τσονμδις τδοΰμδις, 2) εξόγκωμα: ιδονσα 
μνά τδονμδα στον χονράφ , 3) έπιρρηματ. ενα σωρό: μαζώχκαν τδουμόα 
τά πρόβατα άπ’ τον φόβον.

τδοΰνξους έπίθ., κουλός: μάσ τον τδoϋvgoυ σ’ απ’ Ικεΐ’ γιά ζώα, αυτό πού έχε1 
σπασμένο το ένα κέρατο: φέρι ’ν τδοννγα τ’ γίδα, 

τδονπλάκ τό, άσαμάρωτο μικρό πουλάρι. 
τσονποντδς έπίθ., 1) σφιχτός καί γεμάτος, 2) καλοθρεμμένος. 
τσονρ’γμα τό, τσύριγμα. 
τσονρίζω, τσυρίζω. 
τσουρτσουλοντός έπίθ., κωδικός. 
τδούτδκαλονς έπίθ., πολύ μικρός. 
τδούτδκανονς έπίθ., βλ. τδούτδκαλονς.
τσουτσουρώνονμι, σηκώνομαι καί κρατιέμαι στά πόδια (λέγεται γιά τά μικρά 

παιδιά): γά του, τσοντσουρώθ’κι κόλας.
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Τ

νπνουφάης έπίθ., ύπναράς.
υπουργόν το (συνήθως στον πληθ. τά νπουργα), γεωργικό εργαλείο. 
νψουμα τό, πρόσφορο' ή φρ. σηκώνον ϋψονμα = ευχαριστώ το Θεό γιά ένα 

σημαντικό γεγονός πού μοϋ έ'τυχε κάποτε. 
ύψώνον, 1) υψώνω τοίχο, 2) κάνω λειτουργία στήν εκκλησία γιά ένα σημαν

τικό γεγονός.

Φ

φαγουλάτον τό, φαγώσιμο, υλικό πού γίνεται φαΐ. 
φάρα ή, γενιά.
φαρασάν’ τό, 1) αλατιέρα ξύλινη, 2) ξύλινη κουταλοθήκη. 
φαρφαλνάου, αναδεύω: μ’ φαρφαλνάει ένας ψύλλους στούν ξόρφου. 
φασκά ή, 1) μάλλινη τριχιά πού δένουν τά μικρά στήν κούνια, 2) πλατιά λουρίδα 

δέρματος άπό μεγάλο ζώο, από τήν όποια κάνουν τά τσαρούχια (γουρ’νον- 
τσάρουχα, βουιδίδά).

φασκώνου, 1) κοινό, 2) μεταφ. σκοτώνω. 
φατούρα ή, τιμολόγιο, κατάλογος πραγμάτων. 
φέλκα ή, 1) φέτα ψιυμιοΰ, 2) ό,τι μοιάζει μέ φέτα ψωμιού. 
φιλά ή (καί φ’λα), φίλεμα, πρόσκληση σέ τραπέζι: ήμαν φόλα σήμιρα σ’μ διθιρά' 

τί καλά πού ’νι γά μνά φιλά στα Γιάννινα ! — τί ωραία πού είναι γιά ένα 
φίλεμα νά πας... στά Γιάννινα!

φινέστρα ή, φεγγίτης του παραθυριού, μαντζαλούδα: τά παραθνργα τά θέλον 
μι φινέστρις, οχ σαν τα παΧά. 

φίτζα τά, είδος παιδικού παιγνιδιού.
φίτζους 6, 1) τό μικρό άβάπτιστο μωρό, 2) ή πλακίτσα με τήν οποία παίζουν 

τά παιδιά τό παιδικό παιγνίδι γέρους, 3) στρογγυλή πλάκα, πού παίζουν τά 
φίτζα.

φ’κάρ’ τό, θήκη μαχαιριού. 
φκασίδ’ τό, καλλυντικό.
φλόκ τό, 1) φούντα μαλλιού: κούριψι τά πρόβατα κι δε μόδονκι ovdi ενα φλόκ 

μαλλί, 2) τό κοντό γνέμα πού περνούν στή βελέντζα γιά νά γίνει φλοκάτη: 
σήμιρα εγνισα τά φλόκα για τ’ βιλέντζα. 

φλόκους ό, βλ. φλόκ .
φλουκάτα ή, μάλλινο γυναικείο πανωφόρι χωρίς μανίκια. 
φλώρους έπίθ., άσπρος: είχι πουλλά πρόβατα κι έβαλι αλλονν τζουόάνου για 

τά λάγα κι αλλονν για τά φλώρα, 
φόκ τό, τά φύλλα πού τυλίγουν τή ρόκα τού καλαμποκιού. 
φόνάας, βλ. άφόνάας.
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φάτσα ή (λέγεται καί κολοκοτ ρώνης), σουγιάς.
φόδνον τό, το μωρό στην κούνια, το βρέφος: κάμ ς σάματ είσι φόσνου. 
φούρκα ή, ξύλο πού σχηματίζει στην κορυφή ή στά πλάγια μέ άλλο κλωνάρι 

του ένα V.
φουρκ'ι τό, το άνοιγμα μεταξύ τεντωμένου άντίχειρα καί δείχτη '.τρία φονρκά 

κουρδέλα.
φονρκίζον, πεισμώνω κάποιον, κάνω κάποιον νά θυμώσει. 
φούρλα ή, γυροβολιά: εΐδις τί φονρλις φέρν αυτός στον χονρό; 
φονρνουστόμ’ τό, το στόμιο του φούρνου.
φονρτουτήρα ή, ραβδί με διχάλα στην κορυφή ή στά πλάγια, γιά νά συγκρατιέ- 

ται ή μιά μεριά στο φόρτωμα των ζώων. 
φουρτχάρκους έπίθ., γιά ζώα, αυτός πού τον φορτώνουν. 
φούρφαλου, γεμάτο: φούρφαλον μυρμήγγις είνι τον ψουμί. 
φουρφουλάζου, παρσγεμ ίζω μέ ζωντανά πού κινιοΰνται άνω κάτω : φονρφούλαξι 

ον τόπους γίδγα.
φούτσονς ό, ξάδερφος (ξαδερφούτσους)φούτσους) 
φρίς ή, τρομάρα πού γίνεται φοβία: πήρα φρίς απ’ τα σκ’λά. 
φρύνξανου τό, κατάξερο: yivgi ον τόπους φρννβανου. 
φτινός έπίθ., λεπτός, φτενός: έπλασα φτινυ. πέτουρα γιά τ’μ δίτα. 
φτουράω (συνήθως συναντιέται ώς άπρόσωπο), 1) φτουράει = διαρκεϊ περισσό

τερο): μ’ φτούρ σι τού τυρί ίφέτους = κράτησε περισσότερο, 2) έ'χω μεγα
λύτερο αποτέλεσμα εργασίας άπό τήν προσπάθεια πού καταβάλλω: ήταν 
καλό τό γνέμα κι φτούρ’σι ή πλέξ’ = έπλεξα περισσότερο μ’ αύτό παρά μέ 
άλλο.

φνρός έπίθ., 1) αυτός πού δέ σοφιλιάζει: ή πόρτα είνι φνρή, 2) αύτός πού δέν 
εφαρμόζει άκριβώς: είνι φνρό τον στ’λάρ κι βγαίν’ τον τσαπί, 

φώλ’ τό, 1) τό αύγό πού παραμένει πάντα στή φωλιά τής κότας, 2) δ,τι παρα
μένει σάν παρακαταθήκη γιά σνρμαγά.

X

χαβαλές ό, ήθικό έμπόδιο, βάρος άνεπιθύμητο, ένόχληση. 
χαβάν τό, εργαλείο πού κόβει τον καπνό.
χαβάς ό, 1) τό κλίμα: έχ καλό χαβά τού χουργό μας, 2) σιγανό τραγούδι: πάρι 

μας ενα χαβά, 3) στόν πληθ. τά χαβάδγα = διασκέδαση, παιγνίδι: θέλ’ 
κι ον πάππους χαβάδγα.

χάβδα ή, τό άνοιγμα των ποδιών ανθρώπου καθισμένου μπροστά στή φωτιά 
γιά νά ζεσταθεί.

χαβδώνου, ζεσταίνομαι καθισμένος μέ ανοιχτά τά πόδια μπροστά στή φωτιά. 
χαγάτ τό (καί χαίάτ’), υπόστεγο.
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χαϊβάν τό, γάιδαρος.
χαΐρ’ τό, κέρδος, προκοπή.
χαίρλής (-τσα), γουρλής.
χαϊρλίτ’κονς έπίθ., ό τυχερός καί γουρλής.
χάκ τό, το δίκιο: μη τού τρως τον χάκ.
χαλάλ’, χαλάλι, μπράβο.
χαλες ό, άποχωρητήριο.
χαλίζ’κους έπίθ., ολόιδιος, άπαράλλαχτος.
χαλόστουμονς έπίθ., άχρειόστομος.
χάμκονς έπίθ., μπόσικος, χωρίς συνοχή, χαλαρός.
χαραβαλάζου, διαλύω, ξεχαρβαλιάζω.
χάρβαλου τό, ξεχαρβαλιασμένο.
χάρτζα τά, μεταξωτές κλωστές καί κορδέλες γιά κέντημα ένδυμάτων. 
χάσ ή, ή χάση του φεγγαριού: στ’ χάσ’ του φιvgaργov ν’ άσπρίις τού σπίτ 

γά να χαθούν οΐ ■ψύλλ’ κι τά ταρταδίκα. 
χάφτας ό, κουτός.
χάχαλον τό, πάρα πολλοί, μυρμηγγιά: πλάκονσαν οι Τοϋρκ χάχαλου. 
χαψά ή, μπουκιά.
χιλιδόνα ή, το σίδερο πού συγκρατεϊ καί περιστρέφει τη μυλόπετρα του νερό

μυλου.
χιλόρ μους έπίθ., παντέρημος (συνηθίζεται σάν κατάρα). 
χιρνάου, άρχίζω.
χλαπαλνάου, 1) τρώγω γρήγορα καί λαίμαργα, 2) κατατρώγω την περιουσία. 
χνέρ’ τό, 1) ή ντροπή, 2) ή κακή πράξη.
χνοΰμ ή, τό άχυρο πού βγαίνει άπύ τά στάχυα των δημητριακών, τό ψιλοκομ

μένο άχυρο.
χνουτίζου, 1) θολώνω κάτι μέ τά χνώτα μου: χνουτίσκι τού τζάμ , 2) συνηθίζω 

το χαρακτήρα τοϋ άλλου: θα στινονχουρηθεϊ λίγου ώσπου νά χνουτ’στεϊ. 
χόβουλ’ ή, στάχτη μέ άναμμένα μικρά κάρβουνα. 
χονζμέτ τό, υπηρεσία, οικιακή έργασία: σήμιρα έκανα χουζμέτχα. 
χουζμικάρ ς, ύπηρέτης.
χονζμιτεύον, 1) περιποιούμαι κάποιον, τού κάνω τά θελήματα, 2) κάνω οικιακές 

έργασίες: πχός χουζμιτέβ’ τώρα τούμ όάππον; 
χούι τό, ελάττωμα.
χουιάζου, 1) φωνάζω δυνατά γιά νά φύγει τό άγρίμι, 2) μαλώνω κάποιον. 
χουιαχτάρ’ς, αύτύς πού χουιάζει (όταν πηγαίνουν γιά κυνήγι με ^άλων θηρα

μάτων, βάζουν μερικούς κυνηγούς, τούς πιο άρχάριους, νά ξεσηκώσουν μέ 
φωνές τό θήραμα- αύτοί λέγονται χονιαχτάρ’δις). 

χουλάζου, στενοχωριέμαι, χολοσκάω.
χονμθώνον, 1) χώνω βαθιά, 2) έξαφανίζω κάτι κρύβοντάς το.
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χονν ή, 1) στενή δίοδος, 2) χαράδρα. 
χοννάρονόαλάς, χοντρός καί μεγάλος. 
χουνάρουόαλάτ’κους έπίθ., χοντρός. 
χουφτχάζον, χουφτώνω.
χονχλα ή, βρασμός, ή βράση: πηρι μνά χονχλα τον φαί. 
χονχλάζον, κοχλάζω. 
χονχονλνάου, χουχουλίζω. 
χρυσ’κός ό, πλανόδιος χρυσοχόος.
χτινά ή, 1) το χτένισμα, 2) το καθαρό πελέκημα τής πέτρας μέ ειδικό σφυρί 

σάν χτένι.
χνσ’ ή, ευκοιλιότητα. 
χώρισμα τό, το χώρισμα.

Ψ

ψαροννέφ’ τό, το κρέας πού βρίσκεται άπό τίς δυο πλευρές της σπονδυλικής 
στήλης. 

ψίχα, λίγο. 
ψίχαλα, πολύ λίγο.
ψονμοντόπχα τά, εύφορα μέρη, χωράφια.
ψουμώνον, ωριμάζω, άντρειεύομαι: ψονμουμένονς ανάρας — σου γεμίζει το 

μάτι.
ψνχκάτα, άνάλογα μέ τά άτομα, τίς ψυχές. 
ψυχκό τό, ελεημοσύνη, καλό γιά την ψυχή. 
ψυχονποννάου, λυπάμαι κατάκαρδα.

Ω

ω λελέ, επιφώνημα λύπης, απελπισίας.



SUMMARY

Andreas Stephopoulos, The vocabulary of Chrisi (a village of 
Kastoria).

The author gives the vocabulary of Chrisi, a small village of Kastoria. The 
vocabulary contains only dialect-words from this village, in which Northern 
Greek is spoken.

The work is based on a personal collection of the author, who comes from 
Chrisi.
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