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Σημείωμα για τη δεύτερη έκδοση

Η πρώτη έκδοση αυτής της εργασίας έγινε τον Οκτώβριο του 2014 από την Βικελαία 
Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου, με τον τίτλο: Λέξεις τουρκικής προ έλευσης στο κρητικό 
ιδίωμα, και υπότιτλο: Συναγωγή από λε ξικά. Ήταν μια μεγάλη τιμή για μένα.

Στον πρόλογο εκείνης της έκδοσης έγραφα ότι σκόπευα να την συμπλη ρώσω με μια 
Συναγωγή από Πηγές και μια άλλη με τον τίτλο Αθησαύριστα (από τον προ φορικό λόγο), 
και σημείωνα ότι αυτές «δεν θα δημοσιευτούν έτοιμες σε έντυπη μορφή, αλλά θα παρουσι-
αστούν εν σπέρματι σε ιστολό γιο που θα δημιουργήσω στο Διαδίκτυο για το σκοπό αυτόν 
και θα εμπλου τίζονται σταδιακά, από δικές μου προσθήκες και από τη συνεισφορά όσων 
ενδιαφέρονται να συγκροτηθεί ένα όσο γίνεται πληρέστερο corpus των τουρκικών δανεί-
ων του κρητικού γλωσσικού ιδιώ ματος. Θέλησα έτσι να αξιοποιήσω τις δυνατότητες που 
προσφέρει το Διαδίκτυο για ουσιαστική συνεργασία και καλύτερο αποτέλεσμα».

Η υπόσχεση υλοποιείται τώρα, αλλά με διαφορετικό τρόπο: Στα έξι χρόνια που πέρα-
σαν από τότε έκανα αρκετές βελτιώσεις, προσθήκες και διορθώ σεις στο αρχικό κείμενο. 
Προέκυψε έτσι πολύ νέο υλικό, το οποίο δικαιο λογεί μια δεύτερη έκδοση.

Από την πρώτη έκδοση διατηρήθηκαν οι πρόλογοι (του κ. Δετοράκη και ο δικός μου), 
ενώ η εισαγωγή (Παρουσίαση της εργασίας) τροποποιήθηκε ώ στε να ανταποκρίνεται στο 
τωρινό περιεχόμενο, στο οποίο προστέθηκαν πολλά νέα λήμ ματα.

Τα νέα λήμματα προήλθαν από λεξικά, από κείμενα (έντυπα και χειρό γραφα) και από 
τον προφορικό λόγο, ως εξής:

α) Από την αποδελτίωση λεξικογραφικών εργασιών που δεν είχα λάβει υπόψη μου 
στην πρώτη έκδοση ή είχα τότε συμβουλευτεί παλαιότερη έκ δοσή τους: Αγη σίλαος 
Περιστεράκης, Σφακιανά: τοπωνύμια, γλωσσάρι, μαντινάδες, παροιμίες, αινίγματα, 
Βασιλόπουλος, Αθήνα 1991· Κανάκης Γερωνυμάκης, Λαογραφικό σφακιανό λεξιλό-
γιο. Συμπληρωμένο με σκίτσα, Χανιά 1999· Αντώνης Τσιριγωτά κης, Κρητών Διάλεκτος, 
Ηράκλειο 2001· Θεόδωρος Ι. Ροδάκης, Κρητικό λαλολό γιο, Ηράκλειο 2005· Αντώνιος 
Ξαν θινάκης, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσι κού ιδιώμα-
τος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 4η έκδοση, Ηράκλειο 2009 (είχα αποδελτιώσει 
τη 2η έκδοση, του 2001).

β) Από την αποδελτίωση δύο λεξικών που κυκλοφόρησαν πρόσφατα: Μι χάλης 
Κασσωτάκης, Το γλωσσικό ιδίωμα των κατοίκων του Οροπεδίου Λα σιθίου. Ερμη νευτικό 
και ετυμολογικό λεξικό, Γρηγόρη, Αθήνα 2018· Ει ρήνη Ξενάκη-Ροβίθη, Λεξικό ερμηνευ-
τικό και ετυμολογικό του γλωσσικού ιδιώματος του Νομού Ηρα κλείου, Μύστις, Ηράκλειο 
2019·

γ) Από την αποδελτίωση νεότερων εκδόσεων δύο λεξικών τα οποία είχα συμ βουλευτεί 
παλαιότερα σε προηγούμενη έκδοση: Γιάννης Κριτσωτά κης, Στειακό λεξιλόγιο, 3η έκ-
δοση, Μαρωνιά Σητείας 2018 (είχα αποδελ τιώσει την 1η έκδοση, του 2012)· Αντώνης 
Τσιριγωτάκης, Κρητών Διάλε κτος. Γνήσιο ιδιωματικό λεξικό, 2η έκδοση (επαυξημένη), 
Ηράκλειο 2019 (προηγούμενη έκδοση: Θησαυρός της κρητικής διαλέκτου, 2008).
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δ) Από το διαδικτυακό Κρητικό Λεξικό (cretanlexico.gr) του Γιώργου Χου στουλάκη 
(τελευταία επίσκεψη: 16-2-2020).

Κατάλογος με όλα τα λεξικά και τις συντομογραφίες με τις οποίες αναφέ ρο νται στο 
σώμα της εργασίας υπάρχει στις σελ. 407-410.

ε) Από την αποδελτίωση κρητικών κειμένων, ιδίως της περιόδου της Τουρ κο κρατίας. 
Πρόκειται για κείμενα δημοσιευμένα (βλ. κατάλογο στις σελ. 410-413) αλλά και χει-
ρόγραφες πηγές (από το Αρχείο της Δημογεροντίας Η ρακλείου στη Βικελαία Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, βλ. σελ. 413).

στ) Προστέθηκαν και μερικά λήμματα με υλικό από τον προφορικό λόγο (προ σωπική 
εμπειρία και αναζήτηση).

Γι’ αυτό ο υπότιτλος έγινε: Συναγωγή από λεξικά, κείμενα και προφορικό λόγο. 
Διατηρήθηκαν πάντως οι λεξικογραφικές ενδείξεις των λημμάτων της πρώτης έκ δοσης, 
πολλά από τα οποία εμπλουτίστηκαν ή τροποποιή θηκαν. Επίσης, αναδια μορφώθηκαν οι 
συντομογραφίες της βασικής βι βλιογραφίας, προστέθηκε κατά λογος με τα κείμενα που 
αποδελτιώθηκαν και έγιναν νέα ευρετήρια.

Δίνω στην παρούσα έκδοση τον τίτλο Τουρκικά δάνεια στα ελληνικά της Κρήτης. Επιλέγω 
τον όρο «Τουρκικά δάνεια» αντί του όρου «Λέξεις τουρκικής προέ λευσης» της πρώτης 
έκδοσης, διότι, αν και η εργασία αυτή είναι αφιερω μένη κατά κύριο λόγο σε λέξεις, υπάρ-
χουν και σημεία που αναφέρονται σε θέματα φωνολογίας, σύνταξης, φρασεολογίας κλπ. 
Επίσης, διευρύνω τον όρο «κρητικό ιδίωμα» της πρώτης έκδοσης με τον όρο «ελληνικά 
της Κρήτης», ώστε να χωρέσουν και τουρ κισμοί που απαντώνται και σήμερα στην εν 
Κρήτη λαλουμένη ελληνική, που απέχει αισθητά όχι μόνο από τη γλώσσα στην οποία δημι-
ουργήθηκε τον 17ο αιώνα το λαϊκό στιχούργημα για τη Λεηλασία της Παροικίας της Πάρου 
(1668) − που είναι χρονολογικά το πρώτο γνωστό κρητικό κείμενο στο οποίο συναντούμε 
πολλές λέ ξεις τουρκικής προέλευσης − αλλά ακόμη και από το ιδίωμα που μιλούσαν οι 
πα πουδογιαγιάδες της γενιάς που είναι σήμερα στην ακμή της.

Για τη δεύτερη έκδοση της εργασίας μου είμαι ευγνώμων σε πολλούς: Πρώτα πρώ-
τα ευχαριστώ τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Χαϊδελ βέργης για τη με γάλη τιμή 
που μου έκανε να τη δημοσιεύσει στην ηλε κτρονική της πλατφόρμα. Ξεχωριστά ευχαρι-
στώ τον κ. Διαμαντή Πα ναγιωτόπουλο, Καθηγητή Αρχαιολο γίας στο Πανεπιστήμιο της 
Χαϊδελβέργης, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία γι’ αυ τήν τη δημοσίευση, την κ. Katrin 
Bemmann, Δρα Αρχαιολογίας, για τη φροντίδα της ανάρτησης, καθώς και την τεχνική 
ομάδα για την άψογη εργασία της. Ευχα ριστώ επίσης τον κ. Βαγγέλη Κυριακίδη, Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Kent, στον οποίο οφείλεται η αρ χική 
ιδέα της δημοσίευσης. Η σελιδοποίηση έγινε με τέχνη και μεράκι από τις Ολοκληρωμένες 
Υπηρεσίες Γρα φικών Τεχνών & Επικοινωνίας POLISPRINT. Ευχαριστώ τον κ. Σπύρο 
Παπανα γιώτου που το φρόντισε προσωπικά.

Ευχα ριστώ το προσωπικό της Βικελαίας Βιβλιο θήκης για την όπως πάντοτε πρό-
θυμη εξυπηρέτηση, και ιδιαίτερα τον κ. Στέφανο Γρα τσέα για τη βοή θειά του στην ανα-
δίφηση του Αρχείου της Δημογεροντίας Η ρα κλείου. Ευ χαριστώ επίσης το προσωπικό της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρή της (Ρέθυμνο).

Και γι’ αυτήν την έκδοση είχα στο πλάι μου συγγενείς και φίλους. Ευχαριστώ τους 
φίλους μου, και ξεχωριστά: τον τουρκομαθή Γιώργο Πα παδόπουλο για την βοήθειά του 
στα δυσετυμολόγητα καθώς και για την ωραία φωτογραφία που κο σμεί το εξώ φυλλο· τον 
Μάνο Βαρδαβά, τον Κώ στα και την Πόπη Δηλάρη για την τεχνική βοήθεια σε θέματα 
Διαδικτύου και Η/Υ· τον Μι χάλη Βαρδαβά και τον Αριστείδη Παπα δάκη για τις οδηγίες 
τους σε θέματα ηλε κτρονικής κειμενογρα φίας· την Κι κή Τζωρτζακάκη για τις συζητήσεις 
μας και τον Νίκο Φου ντεδάκη για τη διαρκή η θική στή ριξη. Ευχαριστώ ακόμη όσους/όσες 
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μου υπέδει ξαν τουρ κογενείς λέξεις που είχαν ακούσει (τα ονόματά τους μνημο νεύο νται 
στα οικεία λήμματα). Τέλος, ευχαριστώ τη γυναίκα μου, τις κόρες μου και τους γαμπρούς 
μου για το ενδιαφέ ρον και τη ηθική τους συμπα ράσταση, τον Γρηγόρη και την Ελιάνα για 
τα χαρι τωμένα διαλείμματα ξεκούρασης που μου πρόσφεραν.

Στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης, ο Καθηγητής Θεοχάρης Δετοράκης ση μείωνε ότι 
«εργασίες αυτού του είδους δεν είναι ποτέ πλήρεις· πάντοτε υπάρχει χώρος για συμπληρώ-
σεις και βελτιώσεις», και με προέτρεπε να στραφώ «και στην αποδελτίωση τουρκογενών 
λέξεων από κρητικά κεί μενα, κυρίως της περιόδου της Τουρκοκρατίας». Η προτροπή του 
συνο δεύτηκε αργότερα από συγκεκριμένες βι βλιογραφικές υποδείξεις, και έτσι άρχισα 
ένα υπέροχο λεξιλογικό ταξίδι δυόμισι αιώνων σε κρητικά κείμενα. Γι’ αυτό, αλλά και 
για όλα όσα του οφείλω ως μαθη τής του, του αφιερώνω με σεβασμό και αγάπη αυτήν τη 
δεύτερη έκδοση.

Βασίλης Ορφανός
Νέα Αλικαρνασσός, Πάσχα 2020
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
της πρώτης έκδοσης

Χαίρω, που, ύστερα από αρκετές δεκάδες χρόνων, συνεργάζομαι πάλι επι στη μονικά 
με έναν πολύ καλό και αγαπητό παλαιό μαθητή μου, τον κ. Βα σίλη Ορ φανό. Ενθυμούμαι 
με συγκίνηση τη συνεργασία μας στην Παιδα γωγική Ακαδημία Ηρακλείου σε θέματα λα-
ογραφίας και γλώσσας, στα ο ποία ο κ. Ορφανός παρου σίαζε μια αξιοθαύμαστη δραστη-
ριότητα. Και τώρα είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, που μου δίδεται η ευκαιρία να προλογίσω την 
παρούσα λεξικογραφική εργασία του.

Όπως δηλώνει στον πρόλογό του ο συγγραφέας, η εργασία του είναι μια «συ ναγωγή 
τουρκογενών λέξεων από τα λεξικά του κρητικού ιδιώματος». Δεν είναι δηλαδή μια πρω-
τογενής συλλογή γλωσσικού υλικού από τη στο ματική παράδοση του Κρητικού λαού, μο-
λονότι και αυτό το στοιχείο υ πάρχει σε αρκετές περιπτώ σεις. Στην ουσία είναι συγκέντρω-
ση και έλεγ χος, σημασιολογικός και ετυμολογι κός, των τουρκικής προελεύσεως λέ ξεων, 
που έχουν θησαυριστεί σε δώδεκα έ ντυπα λεξικά του κρητικού ιδιώ ματος, βιβλιογραφικό 
κατάλογο των οποίων πα ρέχει ο συγγραφέας, με τις χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες 
τους.

Η μέθοδος εργασίας και παρουσίασης του υλικού είναι υποδειγματική και δι δακτική 
για άλλες ανάλογες λεξικογραφικές εργασίες όχι μόνο του κρη τικού ιδιώ ματος, αλλά και 
των άλλων τοπικών ιδιωμάτων του ελληνικού χώρου. Προτάσσε ται πρόλογος και παρου-
σίαση της μεθόδου εργασίας, α κολουθεί πίνακας συμβό λων φωνητικής μεταγραφής των 
λέξεων και πίνα κας συντομογραφιών. Τον κύριο κορμό του βιβλίου καλύπτει ένας πλού-
σιος κατάλογος λέξεων τουρκικής προέ λευσης στο κρητικό ιδίωμα. Επι συνάπτεται και 
ένας μικρότερος, λέξεων που πι θανόν να είναι τουρκικής προέλευσης. Την οργάνωση της 
συναγωγής του λεξιλο γικού υλικού του εκθέτει ο συντάκτης αναλυτικά, με παραδείγματα 
και πλούσια βιβλιογρα φία, που είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τους ασχολούμενους με τα 
προ βλή ματα της κρητικής λεξικογραφίας. Της βιβλιογραφίας αυτής, ελληνικής και ξένης, 
λεξικών και μελετών, ο κ. Ορφανός είναι πλήρης κάτοχος και δεν φαίνεται να του διέφυγε 
τίποτε το ουσιώδες.

Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία της κρητικής λεξι κογραφίας 
ένα έργο με τόσο πλούσια και έγκυρη επιστημονική τεκμη ρίωση. Στο κάθε λήμμα εντάσ-
σονται και όλοι οι τύποι με τους οποίους αυτό έχει καταχωρι στεί στα λεξικά, καθώς και 
τα σχετικά υποκοριστικά και τοπωνύμια, λ.χ. τεψί-ταψί, χαλάλι-χελάλι, ετζέλι-ιντζέλι-ιτζίλι, 
οντάς-ονταδάκι, αραστάς-Αραστάς, χα μάμι-Μικρό Χαμαμάκι, κ.τ.ό. Παρέχεται η ένδειξη 
της γραμματικής κατηγορίας και η μεταγραφή με λατινικούς χα ρακτήρες, της προφοράς. 
Ο συντάκτης δηλώνει ότι προτίμησε την προ φορά της περιοχής Ηρακλείου, για την οποία 
έχει προσω πική βιωματική γνώση και εμπειρία. Στο σημασιολογικό τμήμα του λήμματος 
πα ρέχονται όλες οι σημασίες, όπως αναγράφονται στα λεξικά, των οποίων δηλώνο νται οι 
βραχυγραφίες. Ακολουθεί η ετυμολογία και η βιβλιογραφική τεκμηρί ωσή της με παραπο-
μπές στα μεγάλα και έγκυρα ελληνικά και τουρκικά λεξικά. Τα τουρκικά έτυμα δίδονται 
με τη σύγχρονη λατινική γραφή, αλλά και στο προκεμα λικό αραβοτουρκικό αλφάβητο.

Είναι επίσης σημαντικό ότι ο κ. Ορφανός δεν περιορίζεται απλώς στις κα τα γραφές των 
έως τώρα γνωστών λεξικών του κρητικού ιδιώματος. Επα νεξετάζει τις παρεχόμενες από 
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παλαιότερους λεξικογράφους σημασίες και χρήσεις των τουρκογενών λέξεων, προτείνει 
διορθώσεις και προσάγει νέες σημασίες, πολλές από τις οποίες είναι παντελώς άγνωστες, 
και παραθέτει αντίστοιχες εκφράσεις και παροιμίες από τη σύγχρονη τουρκική γλώσσα. 
Εκεί όμως που διαφοροποιείται πλήρως από τους άλλους λεξικογράφους του κρητικού 
ιδιώματος είναι το πρό βλημα της ετυμολογίας: δεν αρκείται στις προτεινόμενες από τους 
λεξικογράφους ετυμολογίες, αλλά προβαίνει σε διορθώσεις, ουσιώδεις πολλές φορές, και 
συ μπληρώνει ετυμολογίες λημμάτων, όπου οι παλαιότεροι λεξικογράφοι σιωπούν.

Με την εικόνα αυτήν, δεν θεωρώ ότι η εργασία του κ. Ορφανού είναι α πλώς συναγωγή 
τουρκογενών λέξεων, όπως ο ίδιος μετριοφρόνως την προσδιορίζει, αλλά ένα αξιόλογο και 
πρωτόγνωρο Λεξικό Τουρκισμών του Κρητικού Ιδιώμα τος, που είναι γέννημα μεγάλης 
αγάπης, εντυπωσια κής γνώσης, και άκρας επιμέ λειας. Είναι ένας καλός και ο μόνος έως 
σή μερα μαθητής και συνεχιστής του Ιδομ. Παπαγρηγοράκη, στον οποίο και αφιερώνει το 
παρόν έργο του. Γνωρίζει βεβαίως ο ίδιος ότι εργασίες αυτού του είδους δεν είναι ποτέ 
πλήρεις. Πάντοτε υπάρχει χώρος για συμπληρώ σεις και βελτιώσεις. Όπως γνωρίζω από τις 
κατ’ ιδίαν συζη τήσεις μας, συ νεχίζει να εργάζεται συστηματικά και με ακοίμητο ζήλο στο 
πεδίο της έ ρευνάς του και προσάγει συνεχώς νέα αθησαύριστα λήμματα και διορθώ σεις ή 
συμπληρωματικές παρατηρήσεις στο αρχικό σώμα του λεξικού του. Ασφαλώς θα στραφεί 
και στην αποδελτίωση τουρκογενών λέξεων από κρητικά κείμενα, κυ ρίως της περιόδου 
της Τουρκοκρατίας. Το έργο του είναι αληθινά αξιοθαύμαστο και αποτελεί σημαντική 
συμβολή όχι μόνο στη γνώση του κρητικού ιδιώματος, για την οποία εμείς οι κρητολόγοι 
και κρητολογούντες είμεθα ευγνώμονες, αλλά και στην όλη ελληνική λεξικο γραφία.

Θεοχάρης Δετοράκης
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ
(για την πρώτη έκδοση)

Το ενδιαφέρον μου για τα τουρκικά1 δάνεια στη γλώσσα μας θυμάμαι να ξε κίνησε 
στα τέλη της δεκαετίας του ’60, τότε που οι τρεις στους τέσσερις κινημα τογράφους του 
Ηρακλείου έπαιζαν τούρκικες1 ταινίες, κυρίως με τη Χούλια Κό τσιγιτ. Θα είδα πάνω από 
είκοσι, και λίγες λέω, μερικές και δυο φορές, και φυσικά όλο και κάποιες τούρκικες λέξεις 
άκουγα που μου θύ μιζαν ότι και στα ελληνικά το λέμε έτσι, με τα sevda και τα merak να 
δί νουν και να παίρνουν, κι όλο και πιο πολύ πρόσεχα τι έγραφαν οι υπότι τλοι όταν έπιανε 
το αυτί μου κάτι γνώριμο, κάτι σαν abla, bakalım, kocam, buyurun, hoş gedliniz και άλλα 
πολλά, και στο τέλος έφτασα να θεωρώ τις ταινίες με τη Χούλια σαν ένα “μάθημα τουρκι-
κής” που δεν έπρεπε να το χάσω!

Βέβαια, τούρκικα δεν έμαθα τότε· τα ξεκίνησα όταν βγήκα στη σύνταξη, κι έχω ακόμη 
πολλά να μάθω. Η σχέση μου όμως με τη γλώσσα αυτή πάει πολύ πίσω· στα πρώτα παι-
δικά μου χρόνια: στις ιστορίες που μου έλεγαν οι γονείς μου από τα τελευταία χρόνια της 
τουρκικής παρουσίας στην Κρήτη (ο πατέρας μου για την εποχή που ήτανε στη δούλεψη 
ενός αγά, η μάνα μου για τη χανούμη που είχανε γειτόνισσα στο χωριό της), ιστορίες 
που ήταν διανθισμένες με τουρκικές λέξεις ειπωμένες από τον αγά ή τη χανούμη. Από τις 
ιστορίες αυτές θυμάμαι λέ ξεις όπως καραμπάσι, ζουλ φαρί, σαριλίκι, καντής, καπατουμά, 
κιρατζής, καρά σεβ ντάς κι άλλες πολ λές. Αυτές οι λέξεις προστέθηκαν σ’ εκείνες που όλοι 
έχουμε στο λεξιλό γιό μας αλλά δεν συνειδητοποιούμε ότι είναι τουρκικής προέλευσης.

Πολύ αργότερα, πλούτισα το τουρκογενές λεξιλόγιό μου από τη Μικρα σιά τισσα πε-
θερά μου, τόσο με τα ονόματα των φαγητών και των γλυκών που έφτιαχνε με αξεπέραστη 
τέχνη (γιαουρτλού, κιουλάχ, τατάρ, σαραγλί και πλήθος άλλα) όσο και με τις λέξεις που 
χρησιμοποιούσε στις παραστα τικές της αφηγήσεις, όπως ντιλμπερίμ (πρώτης τάξεως), τσι-
τσιπλάκης (γυ μνούλης), τσοπτάν τσελεπί (αναιμι νκός άνδρας), λέσκιμπι (που βρομάει και 
ζέχνει), κεκελεντίζω (ψελλίζω, κεκεδίζω) ή εκφράσεις όπως αργά ή γρή γορα θα βγάλει τον 
νιχτιζά του σογιού του (θα φανε ρώσει το βαθύτερο είναι του, το… “DNA” του).

Πιο συστηματικά άρχισα να ασχολούμαι με τις τουρκικές λέξεις που έγι ναν μόνιμοι 
μουσαφίρηδες στη γλώσσα μας γύρω στα πενήντα μου. Κι αυτό έγινε ε ντελώς συμπτωμα-
τικά: Βρέθηκα κάποτε καθηλωμένος για μια βδομάδα στο κρε βάτι με ένα λουμπάγκο και 
με μόνο διαθέσιμο ανάγνω σμα ένα τουρκο-γαλλικό λεξικό. Και επειδή έχω τη συνήθεια 
να διαβάζω τα λεξικά όπως διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα, πήρα ένα μολύβι, και από το Α 
ώς το Ζ σημείωσα όλες τις λέξεις που μου φαινόταν ότι υπήρχαν και στο λεξιλόγιό μου. 
Αργότερα, έκανα έναν κα τάλογο με τις λέξεις αυτές και σιγά σιγά πρόσθετα όσες μου 
έρχονταν στο μυαλό, άρχισα να ψάχνω σε λεξικά, σε γλωσσάρια, στο Διαδίκτυο, σε ψηφι-
οποιημένα λεξικά, και έτσι έφτασα να έχω καταγράψει σχεδόν όλες τις λέξεις τουρκικής 
προ έλευσης που έχουν μπει στο λεξιλόγιό μου μέχρι σήμερα.

1. Χρησιμοποιώ το επίθ. τουρκικος τονισμένο άλλοτε ως τουρκικός και άλλοτε ως τούρκι κος: το πρώτο μάλ-
λον με μια απόχρωση “επισημότητας” (τουρκικός στρατός, τουρκική εθνοσυνέλευση, τουρκικό δάνειο), 
το δεύτερο μάλλον με μια διάθεση “οικειότητας, κα θημερινότητας” (τούρκικος καφές, τούρκικη ταινία, 
τούρκικο φαγητό).
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Αυτή η αναζήτηση με οδήγησε σε ένα θεμελιώδες έργο: στη διδακτορική δια τριβή του 
Παναγιώτη Κυρανούδη (μοναχού Κοσμά Σιμωνοπετρίτη) για τα τουρ κικά δάνεια της ελ-
ληνικής, που υποστηρίχτηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2001 και 
εκδόθηκε (εμπλουτισμένη2) το 2009 από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα 
Μανόλη Τρια νταφυλλίδη). Ο Κυρανούδης εξε τάζει τη Μορφολογία των τουρκικών δα-
νείων της ελληνικής γλώσσας (αυτός είναι και ο τίτλος της διατριβής του), τόσο στην κοινή 
νεοελληνική όσο και στα ιδιώ ματα. Αυτό το τελευταίο μού έδωσε την ιδέα να κάνω έναν 
κατάλογο με τα τουρ κικά δάνεια του κρητικού ιδιώματος. Πώς όμως; Με βάση ποιες πη-
γές;

Αποφάσισα να ξεκινήσω από τα “πιστοποιημένα” τουρκικά δάνεια, και έτσι κατέ-
φυγα στα λεξικά: αφετηρία μου η εργασία του Ιδομενέα Παπα γρηγοράκη3 Συλλογή ξε-
νογλώσσων λέξεων της ομιλουμένης εν Κρήτη, που πήρε το 2ο Βραβείο στον Διαγωνισμό 
της Γλωσσικής Εταιρείας Αθηνών το 1951 και εκδόθηκε το 1952 στα Χανιά από το 
Τυπογραφείο του Κανάκη Φραγκιαδάκη – στις σ. 75-131: [Λέξεις] Τουρκικαί (μετά αρα-
βικών και περσικών). Στη συνέχεια αποδελτίωσα, με τη σειρά που πρωτοεκδόθηκαν, τα 
λεξικογραφικά έργα τών: Γεωργίου Παγκάλου, Μανώλη Πιτυκάκη, Νί κου Γαρεφαλάκη, 
Ιωάννη Κονδυλάκη, Αντωνίου Ξανθι νάκη, Μαρίνου Ι δομενέως, Αντώνη Τσιριγωτάκη, 
Γιώργου Αποστολάκη, Αλέκου Δαριβια νάκη και Γιάννη Κριτσωτάκη [καθώς και όσα ανα-
φέρονται στις σελ. xi-xii υπό τα στοιχεία α-δ, για τη δεύτερη έκδοση]. Γι’ αυτό η εργασία 
μου έχει τον υπό τιτλο Συναγωγή από λεξικά [Υπότιτλος της δεύτερης έκδοσης: Συνα γωγή 
από λε ξικά, κείμενα και προφορικό λόγο].

Σκοπεύω να τη συμπληρώσω με μια Συναγωγή από Πηγές, η οποία θα πε ριλά βει τουρ-
κικά δάνεια που δεν περιέχονται στα παραπάνω λεξικά, αλλά υπάρχουν σε συλλογές κρη-
τικών δημοτικών τραγουδιών, σε συλλογές μα ντινάδων και σε άλλα δημοσιευμένα μνη-
μεία του κρητικού λόγου, έμμε τρου και πεζού. Ήδη έχω συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία 
από μια πρώτη αποδελτίωση τέτοιων πηγών.

Τον κύκλο θα κλείσει μια τρίτη συναγωγή, με τον τίτλο Αθησαύριστα (από τον προφο-
ρικό λόγο). Αυτή, όπως και η προηγούμενη, δεν θα δημοσιευ τούν έτοιμες σε έντυπη μορ-
φή, αλλά θα παρουσιαστούν εν σπέρματι σε ιστολόγιο που θα δη μιουργήσω στο Διαδίκτυο 
για το σκοπό αυτόν και θα εμπλουτίζονται σταδιακά, από δικές μου προσθήκες και από 
τη συνει σφορά όσων ενδιαφέρονται να συγκρο τηθεί ένα όσο γίνεται πληρέστερο corpus 
των τουρκικών δανείων του κρητικού γλωσσικού ιδιώματος. Θέ λησα έτσι να αξιοποιήσω 
τις δυνατότητες που προσφέ ρει το Διαδίκτυο για ουσιαστική συνεργασία και καλύτερο 
αποτέλεσμα.

Πιστεύω ότι με τις εργασίες αυτές (και με τις διορθώσεις και τις προσθήκες που θα 
ακολουθήσουν) θα συγκεντρωθεί το βασικό υλικό που χρειάζεται για την περαιτέρω μελέ-
τη των τουρκισμών του κρητικού ιδιώματος από διάφορες πλευ ρές, γλωσσολογική, λαο-
γραφική, ιστορική κλπ. – αλλά και πάλι θα μένει χώρος για συμπληρώσεις και βελτιώσεις, 
διότι «κανένα λε ξικό και καμιά συλλογή γλωσ σικού υλικού δεν μπορεί να εξαντλήσει όλον 

2. Στην αρχική της μορφή υπάρχει ψηφιοποιημένη στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατρι βών του
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (http://phdtheses.ekt.gr/eadd/).

3. Ο Ιδομενέας Παπαγρηγοράκης (Ροδοβάνι Σελίνου, 1888 – Χανιά, 1967) ανήκε στην ε ποχή εκείνη
που οι δημόσιοι άνδρες στον ελεύθερο χρόνο τους μετέφραζαν Θουκυδίδη (!) Εργάστηκε στο Τα-
χυδρομείο (Τ.Τ.Τ.) και αργότερα στον Ο.Τ.Ε. Και στις δύο υπηρε σίες κατέλαβε πολύ υψηλές θέ-
σεις. Αν και είχε κάνει μόνο γυμνασιακές σπουδές, ασχο λήθηκε με θέρμη και επιτυχία με γλωσ-
σικές μελέτες, με τη συγγραφή βιβλίων, με την ίδρυση φιλολογικού συλλόγου, την έκδοση περιο-
δικών ιστορικο-λαογραφικού και λογο τεχνικού χαρακτήρα, τη συμμετοχή σε κρητολογικά συνέ-
δρια… Το περιοδικό Κρητική Εστία, του οποίου υπήρξε διευθυντής για πολλά χρόνια, του αφιέρω-
σε το τεύχος 173 (Αύγουστος 1967). Ευχαριστώ τον παλιό συνάδελφο Σταμάτη Αποστολάκη, που
μου το έστειλε σε φωτοαντίγραφο.
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τον γλωσσικό πλούτο της περιοχής στην οποία αναφέρεται».4

Ο παρών κατάλογος με τα λεξικογραφημένα τουρκικά δάνεια του κρητι κού γλωσ-
σικού ιδιώματος θα ήταν ασφαλώς καλύτερος αν είχα ειδικές γνώσεις στην ετυμολογία 
και στην τουρκική γλώσσα, ιδίως των παλαιοτέ ρων εποχών, καθώς και των διαλεκτικών 
μορφών της. Ελπίζω ότι οι ειδικοί θα εντοπίσουν τις ατέλειες που απορρέουν από αυτήν 
την έλλειψη, ώστε να τις διορθώσω σε ενδεχόμενη δεύ τερη έκδοση.

Σε όλη τη διαδρομή για την πραγματοποίηση αυτής της εργασίας δεν ή μουν ποτέ μό-
νος· με συντρόφευσαν με το ενδιαφέρον και τη βοήθειά τους συγγενείς και φίλοι. Τους ευ-
χαριστώ όλους. Ευχαριστώ ξεχωριστά την κ. Τασούλα Μαρκο μιχελάκη-Μίντζα, Επίκουρη 
Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπι στήμιο Θεσσαλονίκης, που με την με-
γάλη πείρα της ως επιμελήτριας εκδόσεων με διαφώτισε σχετικά με τη διαμόρφωση των 
λημμάτων· τον κ. Κωστή Αποστο λάκη, Επίκουρο Καθηγητή Κλασι κής Φιλολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, που διάβασε προσεκτικά το εισαγωγικό κεφάλαιο και ένα εκτε-
νές δείγμα του λεξιλο γίου και έκανε εύ στοχες και χρήσιμες παρατηρήσεις· τον αγαπητό 
συνάδελφο Μι χάλη Βαρ δαβά, για την τεχνική βοήθεια στην αναζήτηση στοιχείων στο 
Διαδίκτυο και σε άλλα θέματα Η/Υ· τον φίλο Νίκο Φουντεδάκη για την διαρκή ηθική συ-
μπαράσταση· τον τουρκομαθή κ. Γιώργο Παπαδόπουλο για τις παρατη ρήσεις του σχετικά 
με ορισμένα τουρκικά έτυμα. Ευχαριστώ επίσης το προσωπικό της Βικε λαίας Βιβλιοθήκης 
Ηρακλείου και της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) για την όπως πά-
ντοτε πρόθυμη ε ξυπηρέτηση. Ένα μεγάλο μέρος της αποδελτίωσης των λεξικών έγινε σε 
μια ήσυχη και άνετη γωνιά στα Μάταλα· ευ χαριστώ την οικογένεια Μιχ. Κουνδουράκη 
για τη φιλοξενία. Τέλος, ευχαριστώ τη γυναίκα μου Μπέττυ και τις κόρες μου Μαίρη και 
Χριστίνα, που ποτέ δεν πα ραπονέθηκαν όταν προτιμούσα τη συντροφιά των λεξικών από 
την δική τους. Τη Χριστίνα την ευχαριστώ επιπλέον, γιατί από το ισχνό φοιτητικό χαρτζιλί-
κι της μου έκανε δώρο το πολύτομο έργο του Γ. Παγκάλου Περί του Γλωσσικού Ιδιώ μα τος 
της Κρήτης.

Η δημοσίευση αυτής της εργασίας μού επεφύλαξε μια διπλή τιμή και χαρά: Η 
Βικελαία Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου την ενέταξε στο εκδοτικό της πρό γραμμα, 
ενώ ο κ. Θεοχάρης Δετοράκης, Ομότιμος Καθηγητής Πα νεπιστημίου Κρήτης, αγαπημέ-
νος καθηγητής μου από τα χρόνια της φοί τησής μου πριν σαρά ντα και πλέον χρόνια στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου, έγραψε έναν γεν ναιόδωρο πρόλογο. Εκφράζω θερμές 
ευχαρι στίες και για τα δύο. Ευχαριστώ α κόμη τον φίλο Μανόλη Παπαδάκη για τη φω-
τογραφία που κοσμεί το εξώφυλλο, καθώς και την εταιρεία «ACCESS Γραφικές Τέχνες 
Α.Ε.», που έφτιαξε με τέχνη και μεράκι το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας.

Αφιερώνω αυτήν την εργασία στη μνήμη του Ιδομενέα Παπαγρηγοράκη, που πρώτος 
ασχολήθηκε συστηματικά (και τόσο εύστοχα!) με τα ξένα δά νεια του κρη τικού ιδιώματος. 
Στην επιστολή με τη οποία υπέβαλε την σχε τική εργασία του στην εν Αθήναις Γλωσσικήν 
Εταιρείαν ευχόταν το εξής: «Ἐλπίζω ὅτι ἡ προσπάθεια ἐμοῦ τοῦ ἀπτήνου νεοσσοῦ τῆς 
γλωσσολογίας θὰ δώσῃ τὸ παράδειγμα εἰς ἄλλους τανυσιπτέρους ἀετούς αὐτῆς εἰς τὸ νὰ 
τὸ τελειοποιήσουν». Με την ίδια ειλικρινή ευχή επιθυμώ να κλείσω αυτόν εδώ τον πρό-
λογο.

Βασίλης Ορφανός
Νέα Αλικαρνασσός, 28-1-2014

4. Αυτό σημειώνει ο Χαράλαμπος Συμεωνίδης, όταν προσθέτει νέες λέξεις στο Ιστορικόν λεξικόν της
Ποντικής διαλέκτου του Άνθιμου Παπαδόπουλου, βλ. “Ποντιακά έτυμα ανα τολικής προέλευσης.
Συμβολή Πρώτη (Α-Λ)”, Αρχείον Πόντου, 32 (1973-74), 324.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παρούσα εργασία είναι ένας αναλυτικός και τεκμηριωμένος κατάλογος με τουρκικά 
δάνεια στα ελληνικά της Κρήτης. Με τον όρο τουρκικά δάνεια εννο ούνται επι δράσεις της 
τουρκικής γλώσσας στους διάφορους τομείς της γλώσσας μας – εδώ κυρίως στο λεξιλόγιο. 
Με τη διατύπωση ελληνικά της Κρήτης εννοείται το κρητικό ιδίωμα στην εξελικτική του 
διάρκεια από την εποχή του Κρητικού Πολέμου (1645-1669) μέχρι σήμερα.

Το υλικό που παρουσιάζεται προέρχεται από αποδελτίωση λεξικών και κειμέ νων και 
από τον προφορικό λόγο. Τα λεξικογραφικά έργα αναφέρο νται αναλυτικά στις σελ. 407-
410, τα κείμενα αναφέρονται στις σ. 410-414. Τα στοιχεία από τον προφο ρικό λόγο (αυτά 
δεν είναι πολλά) συγκεντρώθηκαν από συζητήσεις με αν θρώπους τρίτης ηλικίας που γεν-
νήθηκαν και μεγά λωσαν στην Κρήτη, από λεξι λογικές ε ρωτήσεις/απορίες ανθρώπων που 
εί χαν υπόψη τους την πρώτη έκδοση αυτού του βιβλίου, καθώς και από τα προσωπικά 
γλωσσικά βιώματα που έχω ως Κρητικός.

Πολλές δεκάδες από τις λέξεις που καταγράφονται εδώ θησαυρίζονται πρώτη φορά σε 
λεξικό. Αρκετές από αυτές προέρχονται από τουρκοκρη τικά κείμενα5. Ως γνωστόν, οι λε-
γόμενοι Τουρκοκρητικοί (κατά κύριο λόγο εξισλαμισμένοι Κρήτες και οι απόγονοί τους) 
μιλούσαν το προγονικό τους κρητικό ιδίωμα, διανθισμένο με επιπλέον τουρκικές λέξεις 
λόγω θρη σκείας6.

Περιλαμβάνονται εδώ (σε παράρτημα) και λέξεις τουρκικής προέλευσης που δεν τις 
συνάντησα σε κρητικά λεξικά ή κείμενα, αλλά τις βρίσκουμε στις μετα φράσεις εγγράφων 
από το Τουρκικό Αρχείο της Βικελαίας Βι βλιοθήκης, μεταφρά σεις που έχουν γίνει από τον 
αείμνηστο Νικόλαο Σταυρινίδη καθώς και από οθω μανολόγους του καιρού μας, οι οποίοι 
έ χουν μεταφράσει τουρκικά έγγραφα που αφορούν την Κρήτη από το πα ραπάνω Αρχείο 
ή και από άλλα.

Πρόκειται κυρίως για λέξεις που δηλώνουν οθωμανικά αξιώματα, τίτλους, υ πηρεσίες, 
νομίσματα, μονάδες μέτρησης κλπ. Μια άλλη κατηγορία είναι λέξεις που δηλώνουν επάγ-
γελμα. Πολλές από αυτές επιβιώνουν σήμερα στην Κρήτη αλλά μόνο ως οικογενειακά 
επίθετα, π.χ. Μουμτζάκης [< (*) μουμτζής ‘κηρο ποιός’].

Η αναζήτηση σε διαλεκτικά λεξικά άλλων περιοχών, σε εκδόσεις ελληνι κών εγγράφων 
της περιόδου της Τουρκοκρατίας από άλλες περιοχές, κα θώς και στο Διαδίκτυο, δείχνει ότι 

5. Βασικό βοήθημα: Σταύρος Πλανάκης, Τουρκοκρητική λογοτεχνία - Ανθολόγιο. Μια πρώτη προσέγ-
γιση, Χανιά 2011. [Επεξεργασμένη μορφή τού: Σταύρος Πλανάκης, Ίχνη της τουρκοκρητικής λογο-
τεχνίας. Ιδεολογικές τάσεις και γενικά χαρακτηριστικά, μεταπτυ χιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Κρή-
της–Φιλοσοφική Σχολή–Τμήμα Φιλολογίας–Τομέας Β.Ν.Ε.Φ., Ρέθυμνο 2003.]

6. Χαρακτηριστική σκηνή από τον Πατούχα του Κονδυλάκη (Εκδ. Φέξη, Αθήνα 1916, σ. 21): Ο Μου-
δίρης [βλ. μουντίρης στον παρόντα κατάλογο] εκάθητο εις την μικράν υπόστε γον αυλήν του τζαμιού
μετά του Ιμάμη κ’ εκάπνιζον τα μακρά των τσιμπούκια, ομιλούντες εις γλώσσαν ελληνικήν, την οποί-
αν εκαρύκευον με τουρκικάς λέξεις. Εξίσου παραστατικά περιγράφει αυτήν την πραγματικότητα ο
ανώνυμος συντάκτης του κειμένου με τον τίτλο Φυλλάδα για τσοι Τούρκους της Κρήτης γραμμένη
από ένα γέρω Κρητικό το 1858 (στη σελ. 4) [Ψηφιοποιημένο: anemi.lib.uoc.gr]. 
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πολλές από τις λέξεις αυτές έχουν κατά καιρούς χρησιμο ποιηθεί αλλού. Πιθανότατα χρη-
σιμοποιήθηκαν και στην Κρήτη. Παράδειγμα οι λέξεις σουγιολτζής (από τις Μεταφράσεις 
του Σταυ ρινίδη) και μπρισιμιτζής (από τον Κώδικα θυσιών). Αρχικά τις θεώρησα αμάρτυ-
ρες, αλλά μετά τις βρήκα σε έντυπο Εκλογικό Κατάλογο Δήμου Η ρακλείου του έτους 1906 
(Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, φωτοτυπημένο αντί γραφο στη Βικελαία), στη στήλη «επάγγελ-
μα» των ψηφοφόρων. Μια άλλη περίπτωση είναι ζεύγη ομόρριζων λέξεων από τις οποίες 
τη μία τη βρήκα σε λεξικό ή σε κείμενο, π.χ. ματαράς ‘παγούρι’, ενώ την άλλη την έχω βρει 
μόνο σε μεταφράσεις, π.χ. (*)ματαρατζής.

Οι λέξεις αυτές λημματογραφούνται κανονικά στο Παράρτημα 1 (στις σελ. 428-433)· 
στο σώμα του Λεξικού αναγράφονται απλώς, και συνοδεύονται από την έν δειξη παραπο-
μπής: Βλ. Παράρτημα 1. Σηματοδοτούνται στην αρχή τους με α στερίσκο μέσα σε παρεν-
θέσεις.

Το σύνολο των λημμάτων ξεπερνά κατά τι τις τέσσερις χιλιάδες. Περιλαμ βάνει λέξεις 
που προέρχονται κατευθείαν από τα τουρκικά (καζάνι < kazan, ρακή < rakı), αλλά και 
εκείνες που προέκυψαν στη συνέχεια από αυτές με τη διαδικασία της παραγωγής (καζα-
νάρης < καζάνι + -άρης) ή της σύνθεσης (1. και τα δύο συν θετικά τουρκικής προέλευσης: 
ρακοκά ζανο < ρακή + καζάνι, 2. μόνο το πρώτο: καζανοκέφαλος < καζάνι + κε φαλή, 3. 
μόνο το δεύτερο: μουρνόρακη < μούρνα + ρακή)7.

Από αυτές, μερικές εκατοντάδες μόνο βρίσκονται και σήμερα στα χείλη των 
Κρητικών8 – κι από αυτές πάλι, ελάχιστες είναι καθαρά ιδιωματικές· οι περισσό τερες είναι 
πανελλήνιες ή χρησιμοποιούνται ως διαλεκτικές στα ελληνικά και άλ λων περιοχών. Όπως 
παρατηρούσε ήδη πριν ογδόντα χρό νια ο Μανόλης Πιτυκά κης (περιοδ. Δρήρος, 3/27-28 
(1939), 807-8), από τις ξένες λέξεις που δέχτηκε η κρητική διάλεκτος από τις αλλεπάλ-
ληλες επιδρομές ξένων κατακτητών, ο κρητι κός λαός «τις περισσότερες, που τις δέχτηκε 
μόνο και μόνο γιατί ήταν υποχρεω μένος να τις μεταχειρίζεται στις συναλλαγές του, στις 
δημόσιες και ιδιωτικές υ ποθέσεις του κλπ., μόλις έ λειψε η ανάγκη τούτη, τις κατάργησε, 
τις αγνόησε, τις ξέχασε ολότελα». Σ’ αυτό μπορούμε να προσθέσουμε ότι και από αυτές 
που κρά τησε οι πιο πολλές πάψανε να χρησιμοποιούνται, καθώς άλλαξαν οι υλικοί και 
πολι τιστικοί όροι του καθημερινού βίου. Σημαντικό ρόλο έπαιξε σ’ αυτό και η επίδραση 
της κοινής νεοελληνικής9 μέσω της σχολικής παιδείας και των μέσων κοινωνικής ενημέ-
ρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση). Αλλά και πάλι, από τις μερικές εκατοντά-
δες λέξεις τουρκικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κρήτη (όπως και 
στην υπόλοιπη Ελ λάδα, άλλωστε) είναι σχετικά λίγες αυτές που δεν μπορούμε να τις αντι-
καταστήσουμε με μιαν άλλη για να δη λώσουμε το ίδιο πράγμα (π.χ. τζάμι, τσέπη, γιακάς, 
φλιτζάνι, κεφτές, μπαγιάτικος), ενώ πολλές τις χρησιμοποι ούμε μόνο σε οικείο επίπεδο, 
συνήθως με διάθεση μειωτική, περιπαικτική ή χιουμοριστική, π.χ. μπερντές, ντουκιάνι, 

7. Αυτός ο τρόπος λεξικογράφησης μπορεί να μεγαλώνει και να βαραίνει τον κατάλογο, αλλά έκρινα
ότι θα φανεί χρήσιμος σε κάποιον που θα ήθελε να μελετήσει την πορεία των τουρκικών δανείων
στο κρητικό ιδίωμα.

8. Ασφαλώς υπάρχει διαφοροποίηση από ομιλητή σε ομιλητή: το πόσες και ποιες από αυτές τις λέ-
ξεις χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο άτομο και σε ποιες περιστάσεις, εξαρτάται από διάφορους πα-
ράγοντες, όπως η ηλικία του, ο τόπος ανατροφής/διαμονής του, το μορφω τικό του επίπεδο, η δια-
μονή του σε τόπους εκτός Κρήτης, η γλωσσική ταυτότητα του συνομιλητή του κλπ. Αλλά για την
αποτύπωση αυτής της πραγματικότητας απαιτείται ειδική μελέτη.

9. Να ληφθεί υπόψη η τάση “καθαρισμού” της κοινής νεοελληνικής από ξένες επιδράσεις, ιδίως τις
τουρκικές, που ήταν πολύ έντονη κατά τον 19ο αιώνα (πβ. τον κατάλογο με τις εκφυλλοφορητέ-
ες, δηλ. τις απόβλητες λέξεις που πρόσθεσε ως παράρτημα ο Δημ. Βυζά ντιος στο Λεξικόν της καθ’
ημάς ελληνικής διαλέκτου, Αθήνα 1835), αλλά είχε και στον 20ο αιώνα ένθερμους θιασώτες (πβ.
σειρά μαχητικών άρθρων του Νικηφόρου Μοσχό πουλου με τίτλο: Προς εξελληνισμόν [sic] της ελ-
ληνικής γλώσσης, στην εφημερίδα Η Κα θημερινή, κατά τα έτη 1936-1939, σε μόνιμη στήλη με
υπέρτιτλο: Μια μεγάλη εκστρατεία, ή το “μανιφέστο” του Γιάκωβου Διζικιρίκη, Να ξετουρκέψουμε
τη γλώσσα μας, Εκδ. Ά γκυρας, Αθήνα 1975). 
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τσιράκι, αμπλά, ραέτι, σάικα, χιαχιρντίζω. Αναντικατάστατες είναι βέβαια οι λέξεις που 
αναφέρο ντα σε οθωμανικά/μουσουλμανικά στοιχεία ιστορίας/πολιτισμού, π.χ. σουλτάνος, 
βιλαέτι, τζαμί, χότζας, χαρέμι.

Την εποχή που ο Πιτυκάκης παρατηρούσε την υποχώρηση των ξένων δα νείων στο 
κρητικό ιδίωμα, άλλοι νοσταλγούσαν τις λέξεις που χάνονταν (όχι μόνο τις τουρκογενείς) 
και προσπαθούσαν να τις αναστήσουν10 χρη σιμοποιώντας τις σε λαϊκότροπα κείμενα σε 
στήλες περιοδικών και εφη μερίδων, τα λεγόμενα νάκλια11. Η τάση αυτή έχει ακόμη και 
σήμερα μιμη τές και θαυμαστές.

Όμως, η ζωντάνια μιας γλώσσας εξαρτάται από το αν συνεχίζουμε να την καλ-
λιεργούμε στη λογοτεχνία, την επιστήμη, τη διδασκαλία και τον δημό σιο βίο. Και μας 
αρκούν γι’ αυτό οι λέξεις που είναι ακόμη ζωντανές. Όσες έχουν βγει από τη ζωή τις φυλά-
γουμε προσεκτικά στα λεξικά12, να διαφωτί σουν τον αναγνώστη που θα σκοντάψει σε μια 
άγνωστη λέξη σε ένα παλιό κείμενο, αλλά και να περιμένουν τον μελλοντικό ερευνητή.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η παρούσα εργασία: Αποτελεί μια συμβολή 
στη συγκρότηση ενός corpuς, που ελπίζω να φανεί χρήσιμο σε όποιον θελήσει να μελε-
τήσει τις επιδράσεις της τουρκικής γλώσσας στο κρητικό ιδίωμα – τουλάχιστον θα τον 
απαλλάξει από το χρονοβόρο έργο της αποδελτίωσης πηγών και βοηθημάτων.

* * *

Τα λήμματα παρουσιάζονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά και είναι γραμ μένα με 
έντονα όρθια τυπογραφικά στοιχεία. Η κεφαλή εξέχει λίγο αριστερά.

Εάν μια λέξη παρουσιάζει περισσότερους από έναν τύπους, πρώτος μπαίνει εκείνος 
που κατά την κρίση του συντάκτη του καταλόγου θεω ρείται σήμερα ο πιο συνηθισμένος 
στην κρητική λαλιά, είτε πρόκειται για ιδιωματικό τύπο (π.χ. τεψί & ταψί*) είτε για πανελ-
λήνιο (π.χ. χα λάλι* & χελάλι).

•	 Τo ίδιο και για λέξεις που έχουν περισσότερους από έναν ιδιωματικούς τύπους, π.χ.
γραντίζω & ογραντίζω & εγραντίζω. Αν όμως η λέξη ήταν άγνωστη στον συντάκτη,
πρώτα μπαίνει ο τύπος που είναι πιο κοντά στο τουρκικό έτυμο από φωνητική άποψη,
π.χ. ετζέλι & ιντζέλι & ιτζίλι [< ecel].

•	 Λέξεις που γράφονται με τον ίδιο τρόπο αλλά έχουν διαφορετική ση μασία κα-
ταγράφονται ως ξεχωριστά λήμματα και έχουν για διακριτικό σημάδι αραβικό αριθ-
μό με μορφή εκθέτη, είτε έχουν διαφορετική ετυ μολογία, π.χ. τζαρές1 ‘λύση, τρόπος
θεραπείας’ [< çare] και τζαρές2 ‘βακουφικός φόρος’ [< icare], είτε ανάγονται στο ίδιο
έτυμο, π.χ. γιαρ μάς1 ‘ροδάκινο’ και γιαρμάς2 ‘λεπτό δοκάρι’ [< yarma ‘σκιστός’], όχι

10. Βλ. Γιακουμάκη Ελευθερία, “Αναβιωτικές τάσεις διαλεκτικών στοιχείων στην Κρητική διάλεκτο”,
Νεοελληνική Διαλεκτολογία, 2 (1998), 34-46.

11. Βλ. Παναγιώτης Ι. Καμηλάκης, «“Νάκλια”: Κρητικός λαϊκός πολιτισμός και διαλεκτική λογοτε-
χνία», στο: Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση – πεζογραφία – θέατρο) – Πρακτικά Διε-
θνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Αθήνα 8-12 Δεκ. 2010), επιμ. ύλης / επιστημ. επιμ. Γιώργος Βοζί-
κας, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2013, τόμος Α΄, σ. 547-568.

12. Για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Κανάκη Γερωνυμάκη: πολλές από τις λέξεις που περιέχονται
στον παρούσα εργασία «είναι σήμερα νεκρές ή κλινικά νεκρές. Νεκρές χαρακτηρίζω όσες δεν τις
καταλαβαίνουν όσοι γεννήθηκανε τα τελευταία 40 χρόνια, ούτε που θυμούνται να τις άκουσαν πο-
τέ. Κλινικά νεκρές χαρακτηρίζω αυτές που πολλοί τις καταλαβαίνουν άμα θα τις ακούσουνε μα κα-
νείς δεν τις χρησιμοποιεί, και κατά φυσική συνέπεια θα ξεχαστούνε και αυτές οριστικά στις επόμε-
νες μία ή δυο δεκαετίες. […] σταδιακά απειλούνται και άλλες και πιθανόν να θεωρηθεί το παρόν
μελλοντικά νεκροταφείο λέξεων» (Κανάκης Ι. Γερωνυμάκης, Λαογραφικό Σφακιανό Λεξικόγιο Ερ-
μηνευτικό. Συμπληρωμένο με σκίτσα, Χανιά 1999, σ. 5).
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όμως όταν πρόκειται για σημασιολογική δια φοροποίηση ενός δανείου μέσω μεταφο-
ράς, μετωνυμίας, στένωσης, δείνωσης κλπ.

•	 Λέξεις που έχουν την ίδια σημασία αλλά διαφορετική ετυμολογία κα ταγράφο νται
ως ξεχωριστά λήμματα, π.χ. ντουχιουλμές [< düşünme] και ντουχιούντισμα [< ντουχι-
ουντίζω] (και τα δύο σημαίνουν ‘σκέψη που απασχολεί κάποιον, συλ λογή, έγνοια’).
Εξαίρεση γίνεται όταν η ετυμολογική διαφορά είναι προφανής, π.χ. οι λέξεις ξεκαζά-
νιασμα [< ξεκαζανιάζω] και ξεκαζάνεμα [< ξεκαζανεύω] είναι στο ίδιο λήμμα.

•	 Τα υποκοριστικά εντάχτηκαν στη λέξη από την οποία προέρχονται, π.χ. τσε παλάκι
‘τσεπάκι’, στο λ. τσέπη. Το ίδιο και τα μεγεθυντικά, π.χ. μπα τζάκα, στο λ. μπατζάκι. Αν
όμως στο υποκοριστικό ή το μεγεθυντικό έχει αλλάξει η ση μασία της λέξης, τότε αυτό
μπαίνει ως ξεχωριστό λήμμα, π.χ. τέλι ‘σύρμα’ και (υποκορ.) τελάκι ‘συρμάτινο σφουγ-
γαράκι για το πλύσιμο των πιάτων· λεπτό καρφάκι χωρίς κεφάλι’. Ομοίως: ντουλάπι
‘έπιπλο, συνήθως εντοιχισμένο, για σκεύη και γυαλικά’ και (μεγεθ.) ντουλάπα ‘έπιπλο
για ρούχα’. Δυσκολίες πα ρουσιάζουν τα υ ποκοριστικά που κρατούν την αρχική ση-
μασία αλλά έχουν αποκτήσει και δεύτερη ή τρίτη, π.χ. αγαδάκι ‘κοντόσωμος αγάς’,
‘νεαρός α γάς’ αλλά και (ειρων.) ‘Τούρκος’.

•	 Τα τοπωνύμια που περιέχονται στα λεξικά που αποδελτιώθηκαν εντά χθηκαν στα αντί-
στοιχα λήμματα, π.χ. Ακ Ντάμπια (Ηράκλειο) στο λ. ντάμπια.

•	 Ένδειξη γεωγραφικής κατανομής δεν δίνεται, επειδή είναι πολύ λίγες οι λέξεις του
καταλόγου που εμφανίζονται να είναι λεξιλογικά στοιχεία ενός μόνο τμή ματος του
νησιού. Εξαίρεση γίνεται σε ορισμένες περι πτώσεις για συγκεκερι μένους λόγους, βλ.
για παράδειγμα στις λ. αρσιζά και χαρουπιά.

•	 Οι λέξεις του καταλόγου που περιέχονται και στο Λεξικό της Κοινής Νεοελλη νικής
(Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλ λίδη], Θεσ/νίκη
1998) σημειώνονται με έναν αστερίσκο στα δεξιά τους, π.χ. αγιάζι*.

•	 Άλλες, που δεν περιέχονται στο ΛΚΝ αλλά υπάρχουν στο Ετυμολογικό Λεξικό της
Κοινής Νεοελληνικής του Ν. Ανδριώτη (έκδοση του 1971), επισημαίνονται με ένα (Α)
ως εκθέτη στα δεξιά τους, π.χ. μαξούλι(Α).

•	 Κάθε λήμμα είναι γραμμένο όλο με όρθια τυπογραφικά στοιχεία. Τα πλάγια στοιχεία
χρησιμοποιούνται σε 4 περιπτώ σεις: α) Για να δηλωθεί ότι μια λέξη που χρησιμοποι-
είται στην ανά πτυξη ενός λήμματος ή σε κάποια σημείωση εί ναι και λήμμα του κατα-
λόγου· β) Για να δηλωθεί ότι μια λέξη είναι έτυμο μιας άλλης· γ) Για να τονιστούν
φράσεις και εκφράσεις που περιέχουν τη λ. του λήμματος (π.χ. κάνω χάζι, στο λ. χάζι)·
δ) Για χωρία (από πηγές) που παρατί θενται χωρίς εισαγωγικά.

•	 Στα παραθέματα διατηρήθηκε η ορθογραφία (και τα τυχόν λάθη) του πρωτοτύπου

•	 Διάφορες επεξηγήσεις μπαίνουν σε παρένθεση, π.χ. (μτφ.) = μεταφο ρική ση μασία.

•	 Κάθε σχόλιο, σημείωση ή προσθήκη του συντάκτη μπαίνει μέσα σε ά γκιστρα.

•	 Στον παρόντα κατάλογο δεν λημματογραφούνται λέξεις που εμφανίζο νται στα απο-
δελτιωθέντα λεξικά και κείμενα ως τουρκικά δάνεια, ενώ (κατά το ΛΚΝ) έχουν άλλη
προέλευση, π.χ. ζάρι [μσν. ζάριν < αζάριον < αραβ. αz-zahr], πα πάρα [< ιταλ. διαλεκτ. 
pappara].

•	 Επίσης, δεν περιλαμβάνονται τα τουρκικά μικρά ονόματα προσώπων, π.χ. Κιαζίμης,
Κιαμιλέ, τα οποία λημματογραφεί ο Κονδυλάκης, ούτε ορισμένα οι κογενειακά επίθετα
τουρκικής προέλευσης που λημματο γραφεί ο Κριτσωτά κης.

Ακολουθεί η ένδειξη της γραμματικής κατηγορίας.
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•	 Για τα ουσιαστικά μπαίνει το αντίστοιχο άρθρο μετά από κόμμα. Για τα υπό λοιπα,
εκτός από τα ρήματα, δίνονται συντομογραφίες μέσα σε παρένθεση (βλ. σχετικό πίνα-
κα στη σελ. 46). Για τα ρήματα δεν δί νεται ένδειξη γραμματι κής κατηγορίας, επειδή
φανερώνεται από την κατάληξη.

•	 Για λέξεις που έχουν δύο τύπους, έναν για το αρσενικό γένος και έναν για το θηλυκό,
και χρησιμοποιούνται –συνήθως ως κατηγορούμενο ή ως επιθετικός προσδιορισμός–
για να χαρακτηρίσουν [+πρόσωπα], χω ρίς να μπορεί κανείς εύκολα να τα κατατάξει
στα ουσιαστικά ή στα επίθετα13 (π.χ. γρουσούζης, θηλ. γρουσούζα, ή γουρ(ι)λής, θηλ.
γουρ(ι)λού), προτείνεται ο χαρακτηρισμός επί θετο προσώπου (συντο μογραφία: επίθ.
προσ.), αφού κατά τη χρήση τους υπο νοείται κάποιο προσδιοριζόμενο ουσιαστικό,
όπως άνθρωπος, άνδρας, γυναίκα κλπ.14 Όταν αυτές οι λέξεις χαρακτηρίζουν πρόσωπα
σε ουδέτερο γένος, παίρ νουν την κατάληξη -ικο ή -ίδικο, π.χ. γρουσούζικο, γουρ(ι)
λίδικο (παιδί).15 Ό ταν χαρακτηρίζουν [–πρόσωπα], παίρνουν κανονικές κατα λήξεις
επιθέτου: -ικος, -η, -ο / -ίδικος, -η, -ο. Σ’ αυτήν την περίπτωση χαρακτηρίζονται απλώς
ως επίθετα (συντομογραφία: επίθ.). Υπάρχουν όμως λέξεις που μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν άλλοτε ως επίθετο προ σώπου και άλλοτε ως ουσιαστικό. Στην περίπτωση
αυτή το σχετικό λήμμα χωρίζεται σε δύο τμήματα: στο ένα η λ. έχει την ένδειξη: (ως
επίθ. προσ.), στο άλλο έχει την ένδειξη: (ως ουσ.), π.χ. κιτουρούμης: α) (ως επίθ. προσ.)
1. παράλυτος· 2. κατάκοιτος, κρεβατωμένος· β) (ως ουσ.) ο παράλυτος.

Τα επίθετα προσώπου δίνονται και στο θηλυκό γένος, μόνο εάν ο τύπος αυτός υπάρχει 
στα λεξικά· διαφορετικά, δίνεται μόνο το αρσενικό (π.χ. ζεβζέκης), διότι δεν ξέρουμε 
ποιον τύπο του θηλυκού θα έβαζε ο λεξι κογράφος: ζεβζέκα, ζεβζέκισσα ή και τα δύο;

Μετά την ένδειξη της γραμματικής κατηγορίας ακολουθεί, μέσα σε α γκύ λες, η μετα-
γραφή της προφοράς της λέξης.

•	 Προτιμήθηκε η προφορά της περιοχής Ηρακλείου (λόγω βιωμάτων του συντά κτη).

•	 Η προφορά αυτή είναι σε γενικές γραμμές εκείνη που δίδεται στους αντίστοι χους
τουρκισμούς στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Γι’ αυτό χρησιμοποι ήθηκαν τα ίδια

13. Για το πρόβλημα της διάκρισης των επιθέτων από τα ουσιαστικά στην ελληνική γράφει αναλυτι-
κά ο Παναγιώτης Κυρανούδης στο 6ο κεφάλαιο της διατριβής του Μορφολογία των τουρκικών δα-
νείων της ελληνικής γλώσσας, Έκδοση Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τρι-
ανταφυλλίδη), Θεσ/νίκη 2009, σ. 158-172. Ο χαρακτη ρισμός επίθετο προσώπου εισάγεται εδώ ως
μια δοκιμαστική πρόταση.

14. Κάποτε εκφράζεται και ρητά. Παράδειγμα από τον Παπαγρηγοράκη στο λήμμα μερα μπούτης ‘όσι-
ος, άγιος’: «αυτός είναι άνθρωπος μεραμπούτης, δεν τ’ αρέσουν αυτές οι επιδείξεις».

15. Ο Πιτυκάκης (Β 677) έχει μποϊλής-μποϊλίδικος στο ίδιο λήμμα, με τα εξής παραδείγματα χρήσης:
«Η νύφη είναι κοντούλα και ο γαμπρός ένας μποϊλής ίσαμε δυό μέτρα» και «Μποϊλίδικο φαίνεται
πως δα γενεί το κοριτσάκι σου». Αλλού (Β 1208) ξεχωρίζει δύο λήμματα: χιλετζής, θηλ. χιλετζού
(επιθ.) «εκείνος που δεν είναι τίμιος στις συναλλαγές του» και χιλετζίδικος (επίθ.) «ό,τι υποκρύβει
δόλο, απάτη». Ο Ευάγγελος Μπόγκας (“Τουρκικές λέξεις σε παλιότερα ελληνικά κείμενα”, Θεσσα-
λικά Χρονικά, 7-8 (1959), 153) ονομάζει επίθετα λέξεις όπως ατζαμής, γρουσούζης, ζεβζέκης κλπ. 
και σημειώνει: «Τα δάνεια που αντιστοιχούν σε επίθετα, αυτά πήραν όλα το αρσενικό άρθρο […].
Όπου όμως η ιδιότης το απαιτούσε χρησιμοποιόνταν και τα τρία άρθρα, ανάλογα με το γένος. Έτσι
έλεγαν ο ζαΐφης, η ζαΐφισσα (γυναίκα), το ζαΐφικο (παιδί)».
Το ΛΚΝ τέτοιες λέξεις τις ονομάζει απλώς ονόματα, βλ. για παράδειγμα στο λήμμα -τζής -τζού -τζί-
δικο: «επίθημα ανισοσύλλαβων ονομάτων παράγωγων συνήθ. από ουσια στικά· μέσα στην πρό-
ταση τα ονόματα αυτά λειτουργούν συνηθέστερα ως κατηγορού μενα και λιγότερο ως επιθετικοί
προσδιορισμοί και δηλώνουν το πρόσωπο (άντρα, γυ ναίκα, παιδί ή γενικά έμψυχο ουδέτερου γέ-
νους) που χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία που συνεπάγεται η πρωτότυπη λέξη, που του αρέσει,
που αγαπά αυτό που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη».
Η Ελεονώρα Δημελά (“Τα τουρκικά επιθετικά δάνεια στις διαλέκτους της Μικράς Α σίας: μια πρώ-
τη προσέγγιση”, Patras Working Papers in Linguistics, 3 [Μορφολογία και γλωσσική επαφή] 
(2013), 92-109), μελετά ως επίθετα λέξεις όπως γουρσούζης, ζα μπαράς, μπαταχτσής, ταμαχιάρης, 
τζαναμπέτης κ.ά.
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σύμβολα φωνητικής μεταγραφής. Κά ποιες διαφοροποιήσεις ή ταν αναγκαίες, όπως για 
τη διαλεκτική ουρά νωση των κ, γ, χ, γκ πριν από [e] και [i / i+φων.] καθώς και των ν 
και λ πριν από [i / i + φων.] στην κεντρική και ανατολική Κρήτη.

•	 Ο τόνος σημειώνεται πάνω στο τονιζόμενο φωνήεν. Στις μονοσύλλαβες λέξεις που
αποτελούν μέρος μιας έκφρασης, εφόσον ο τόνος τους α κούγεται, αυτός σημειώνεται
τόσο στην κανονική γραφή (παρά τους κανόνες, για πληροφό ρηση του αναγνώστη)
όσο και στην απόδοση της προφοράς, π.χ. ό καντάρι [ó kadári].

•	 Για λέξεις που ο συντάκτης του καταλόγου δεν τις έχει ακούσει ποτέ ούτε ήταν δυνατό
να έχει ακουστική εικόνα τους, προτείνεται η προ φορά που πιστεύει ότι τους ταιριάζει,
με βάση τη βιωματική γλωσσική του εμπειρία. Σε περιπτώ σεις αμφιβολίας προστίθε-
ται ένα ερωτημα τικό. Προτιμήθηκε το ερωτηματικό του λατινικού αλφαβήτου (?) ε πε-
ιδή και τα περισσότερα σύμβολα φωνητικής μεταγραφής είναι από αυτό το αλφάβητο.

•	 Τα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν, οι αναγκαίες επεξηγήσεις και σχε τικά παραδείγ-
ματα δίνονται στον Πίνακα φωνητικών συμβόλων (στις σελ. xxxiv-xxxvii).

Μετά τη μεταγραφή της προφοράς δίνονται, μέσα σε παρένθεση, οι συ ντομο γραφίες
των λεξικών (βλ. σελ. 407-410) που περιέχουν το λήμμα, εφόσον πρόκειται για λέξη που 
έχει θησαυριστεί σε λεξικό. Η σειρά αναφοράς των λεξικών καθορίζεται από τη χρονο-
λογία της πρώτης έκδοσης. Για όσα εκδόθηκαν την ίδια χρονιά, παίρνω υ πόψη μου την 
αλφαβητική τάξη του επιθέτου των συγγραφέων.

Σημειώνεται ότι στα λήμματα που παρουσιάζουν (φωνητικές ή γραμματι κές) πα ραλλαγές 
δεν διευκρινίζεται ποιος τύπος υπάρχει σε ποιο λεξικό. Αυτό έγινε για να μη φορτωθεί 
υπερβολικά η παρουσίαση του λήμματος. Ο αναγνώστης που εν διαφέρεται θα βρει αυτές 
τις λεπτομέρειες ανατρέ χοντας στις πηγές.

Για λέξεις που δεν έχουν θησαυριστεί στα λεξικά του κρητικού ιδιώματος, ανα φέρεται το 
κείμενο στο οποίο τις συνάντησα ή η σχετική πηγή προφο ρικού λόγου.

Μετά την παρένθεση με τις συντομογραφίες των πηγών, μπαίνει έντονη διπλή στιγμή 
και ακολουθεί το σημασιολογικό τμήμα του λήμματος.

•	 Δίνονται μόνο οι σημασίες που περιέχονται στα λεξικά που αποδελτιώ θηκαν.16 Σε
κάποιες περιπτώσεις δίνονται συμπληρωματικά στοιχεία σε σημείωση του συντάκτη.

•	 Για να δηλωθούν οι διαφορετικές σημασίες μιας λέξης, χρησιμοποιού νται α ραβικοί
αριθμοί με έντονα ψηφία και τελεία μετά από αυτά. Οι σημασίες χω ρίζονται με άνω τε-
λεία. Διαφορετικές φράσεις ή εκφρά σεις που περιέχουν τη λημματογραφούμενη λέξη
χωρίζονται με διπλή κάθετο. Φράσεις και εκφρά σεις (για τη διάκριση βλ. ΛΚΝ, έκδοση
1998, σ. κ΄) δηλώνονται με την κοινή συντομογραφία ΦΡ.

•	 Στα λήμματα με πολλές σημασίες δεν διευκρινίζεται σε ποιο λεξικό υ πάρχει η καθε-
μιά (βλ. παραπάνω σημείωση για την αναφορά των πη γών). Εξαίρεση έ γινε μόνο σε
κάποιες ιδιάζουσες περιπτώσεις, π.χ. στο λ. τεμπελχανάς, που ο Παπαγρηγοράκης το
θεωρεί ουσιαστικό, με την κυριολεκτική σημασία τού tembelhane (‘οίκος οκνηρών’),
ενώ ο Πιτυ κάκης το θεωρεί επίθετο, με τη σημασία ‘εκ συστήματος οκνηρός και φυ-
γόπονος· ντεμπέλακας’.

•	 Εάν στα λεξικά που αποδελτιώθηκαν η ίδια σημασία μιας λέξης παρου σιάζε ται με
παρεμφερείς διατυπώσεις, επιλέγεται η πιο χαρακτηρι στική.

16. Ο συντάκτης του καταλόγου εκφράζει την ευχή για τη σύνταξη ενός Ιστορικού Λεξικού του Κρη-
τικού Ιδιώματος, στο οποίο το σημασιολογικό τμήμα των λημμάτων θα είναι πλήρες και εξαντλη-
τικό. Φυσικά, ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί παρά να είναι προϊόν συλ λογικής εργασίας.
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•	 Η σημασία των λέξεων δίνεται στην κοινή νεοελληνική. Συχνά η δια τύπωση είναι
βασισμένη στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (ΛΚΝ).

•	 Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται –ως πιο παραστατική– αυτού σια η διατύπω-
ση από κάποιο λεξικό, π.χ. στο λ. κουραμπιές: (μτφ.) «α νήρ μαμμό θρεπτος, αποφυγών
την στράτευσιν» (Παπ.). Το παράθεμα (γενικώς) μπαίνει σε γωνιώδη εισαγωγικά. Εάν
το χωρίο ήταν εξαρχής σε γωνιώδη εισαγωγικά, αυτά μετατρέπονται σε ανωφερή, ενώ
τα τμή ματά του που ήταν ήδη υπογραμ μισμένα, έντονα ή αραιωμένα μετα τρέπονται
σε πλάγια. Αν περιείχε ανωφερή εισαγωγικά, αυτά διατηρού νται. Αν το παράθεμα ήταν
ήδη σε πλάγια γραφή, αυτή διατηρείται, αλλά γράφονται με όρθια στοιχεία τα τυχόν
τονισμένα τμή ματα. Μετά τα εισαγωγικά ακολουθεί παρένθεση με συντομογραφική
ανα φορά της πηγής. Διατηρήθηκε η ορθογραφία των παραθεμάτων.

•	 Αυτούσια παρατίθεται η διατύπωση των λεξικών και στις περιπτώσεις λέξεων που ο
συντάκτης του καταλόγου τις αγνοούσε και δεν τις βρήκε πουθενά αλ λού, π.χ. κατσια-
λές: «είδος γερακιού» (Ξανθιν.).

•	 Για λέξεις που παρατίθενται στα λεξικά χωρίς ερμήνευμα (ως κανονικά λήμ ματα ή
ως απλή αναφορά στην ανάπτυξη κάποιου λήμματος) το σημασιολο γικό τμήμα δι-
αμορφώθηκε με βάση την εμπειρία του συντά κτη ως φυσικού ομιλητή του κρητικού
ιδιώματος. Για όσες υπάρχουν και στο Λεξικό της Κοι νής Νεοελληνικής αξιοποιήθηκε
το αντίστοιχο σημασιολογικό τμήμα.

•	 Παραδείγματα χρήσης από τα αποδελτιωθέντα λεξικά παρατίθενται μόνο σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις και για συγκεκριμένους λόγους, π.χ. για να γίνει σαφέ στερη η ειδική
σημασία μιας λέξης.

•	 Για λέξεις που προέρχονται από αποδελτίωση κειμένων το σημασιολο γικό τμήμα δια-
μορφώνεται με βάση απόσπασμα από το κείμενο στο οποίο εντοπί στηκαν.

•	 Για λέξεις από τη ζωντανή προφορική γλώσσα παρέχονται, όπου κρί θηκε α παραίτητο,
παραδείγματα χρήσης βασισμένα στα γλωσσικά βιώ ματα του συ ντάκτη του καταλό-
γου.

Η ετυμολογία της λέξης δίνεται μέσα σε αγκύλες σε ξεχωριστή τυπογρα φική αράδα
μετά το σημασιολογικό τμήμα του λήμματος.

•	 Τα έτυμα (από κάθε γλώσσα) γράφονται με πλάγια στοιχεία.

•	 Η σημασία ενός ετύμου δίνεται, όπου χρειάζεται, με όρθια στοιχεία μέσα σε μονά
ανωφερή εισαγωγικά. Σημασίες που έχουν ληφθεί αυ τούσιες από κάποια πηγή μπαί-
νουν σε γνωνιώδη εισαγωγικά. Αν είναι σε ξένη γλώσσα, ακολουθεί μετάφραση μέσα
σε παρενθέσεις.

•	 Επειδή εδώ γίνεται λόγος μόνο για δάνεια κατευθείαν από την τουρ κική17, ση μειώνεται

17. Όπως είναι γνωστό η τουρκική γλώσσα έχει δανειστεί μέγα πλήθος λέξεων από την περσική και
την αραβική, και δεν είναι πάντοτε ευχερές να πούμε αν μια λέξη πέρασε στα ελληνικά κατευθεί-
αν από τα αραβικά ή τα περσικά ή μέσω της τουρκικής. Ο Κώ στας Καραποτόσογλου (“Δυσετυ-
μολόγητες ποντιακές λέξεις”, Αρχείον Πόντου, 37 (1982), 186-187), αναφερόμενος στο ίδιο θέμα
σχετικά με την ποντιακή διαλέκτο, γρά φει: «Αν μία ποντιακή λέξη αραβικής αρχής, που βρίσκεται 
και στην τουρκική, εκτός από τη φωνητική ομοιότητα της λ., που υπάρχει και στις τρεις γλώσσες,
η ποντιακή λ. ταυτίζεται ή πλησιάζει σημασιολογικά προς την αραβική λ., ενώ αντίθετα η τουρκι-
κή λ. διαφέρει σημασιολογικά από την αραβική, τότε η ποντιακή λ. πρέπει να χαρακτηρισθεί ως
αραβική. Αυτό βέβαια προϋποθέτει και εξαντλητικό έλεγχο των σημασιών της τουρ κικής λ. τόσο 
στην κοινή τουρκική, όσο και στα ιδιώματά της, χωρίς να αποκλείουμε το γεγονός να μην έχει κα-
ταχωρισθεί στα τουρκικά λεξικά η συγκεκριμένη σημασία που διαφοροποιεί την τουρκική λ. από
την ποντιακή». Για το κρητικό ιδίωμα το θέμα είναι απλούστερο: όπως παρατηρεί ο Θεοχάρης Δε-
τοράκης αναφερόμενος στις συνέπειες της αραβικής κατάκτησης της Κρήτης (περ. 824-961), «στη



xxv

απλώς το τουρκικό έτυμο18 χωρίς την ένδειξη τουρκ. Εξαιρέσεις έ γιναν σε λίγες περι-
πτώσεις, όπως όταν έπρεπε να γίνει διαφοροποίηση σε προ τάσεις ετυμολογίας, π.χ. 
ραΐνα [< ιταλ. regina / σωστότερα: < τουρκ. ra’na].

•	 Η ένδειξη οθωμ. (οθωμανικό) χρησιμοποιείται μόνο αν υπήρχε στα λε ξικά και τις με-
λέτες που χρησιμοποίησα. Στις περισσότερες περιπώσεις αφορά λέξεις που αντικατα-
στάθηκαν με άλλες (“πιο τουρκικές”) κατά τη μεταρρύθμιση της Τουρκικής Γλώσσας
μετά το 1928. Αλλά και αυ τές που εδώ χαρακτηρίζονται σιωπηρά ως τουρκικές ο εν-
διαφερόμενος αναγνώστης δεν θα τις βρει όλες σε σημερινά λεξικά της τουρκικής
γλώσσας· θα πρέπει να τις αναζητήσει σε πα λαιότερα λεξικά, ιδίως του 19ου αιώνα.

•	 Σε λέξεις που προέρχονται από τουρκικό ρήμα σημειώνεται εκτός από το α παρέμφατο
και ο αόριστος, γιατί το αοριστικό θέμα είναι (εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις) η βάση
του δανεισμού,19 π.χ. νταγιαντίζω [< dayand(ım), αόρ. του ρ. dayanmak].

•	 Η σημασία της τουρκικής λέξης σημειώνεται μόνο αν είναι ελάχιστα γνωστή, π.χ. φι-
ρίκι [< ferik (elmasι) ‘μήλο από την περιοχή Ferik του Πόντου’], ή αν η ελληνική λέξη
που προήλθε από αυτήν έχει διαφορε τικό νόημα, π.χ. αμέτι μου χαμέτι ‘πεισματικά,
οπωσδήποτε’ [< ümmeti Muhammet ‘έθνος του Μωά μεθ’]· αλλά: χαλβάς [< halva].

•	 Στοιχεία για την απώτερη καταγωγή ενός δανείου, π.χ. από τα περσικά ή τα αραβικά,
δίνονται μόνο εάν υπάρχουν ήδη στα λεξικά ή την πηγή όπου γίνε ται η ετυμολόγηση,
παρέχονται όμως συστηματικά για λέ ξεις για τις οποίες προ τείνεται κάποια ετυμο-
λογία από μένα, π.χ. ζάρπα, η ‘ηχητικό ξεφύσημα με το στόμα για αποδοκιμασία’ [<
zárta ‘πορδή’ (< αραβ. żarṭa, κατά το TDK), με τροπή [rt] > [rp] (Συντ.)]. Οι περσικές
και αραβικές λέξεις δίνονται όπως έχουν μεταγραφεί με βάση το λατινικό αλφάβητο
στο ετυμολογικό λε ξικό του Sevan Nişan yan στο Διαδίκτυο. Η αναγραφή τους και στο
αρχικό αλφάβητο δεν θε ωρήθηκε απαραίτητη για την παρούσα εργασία.

•	 Αντίθετα, τα τουρκικά έτυμα δίνονται και με το οθωμανικό (προκεμα λικό) αλ φάβητο,
μέσα σε παρένθεση έξω από τις αγκύλες του ετυμολο γικού τμήματος. Θεώρησα ότι
αυτό θα είναι χρήσιμο στον μη ειδικό αναγνώστη που θα ήθελε να αναζητήσει ένα
τουρκικό έτυμο σε λεξικά που εκδόθηκαν πριν καθιερωθεί η γραφή της τουρκικής με

γλώσσα του κρητικού λαού δεν έμειναν παρά ελαχιστότατα ίχνη αραβικών επιδράσεων, οκτώ έως 
δέκα λέξεις» (Ιστορία της Κρήτης, Αθήνα 1986, σ. 147). Η δεύτερη αραβική παρουσία στην Κρή-
τη (Αιγυπτιο κρατία) ήταν τόσο σύντομη (1830-1840) που είναι δύσκολο να άφησε γλωσσικά ίχνη. 
Μπορούμε λοιπόν με σχετική ασφάλεια να θεωρήσουμε ότι οι αραβικής ή περσικής προέλευσης 
λέξεις που μπήκαν στο κρητικό ιδίωμα πέρασαν μέσω της τουρκικής.

18. Αβλεψίες στη γραφή μερικών τουρκικών ετύμων στα λεξικά που αποδελτιώθηκαν (π.χ. i αντί ı ή
το αντίστροφο· ομοίως: s/ş, c/ç, o/ö, u/ü) αποκαταστάθηκαν σιωπηρά, όχι όμως αν η διαφορετική
γραφή καθόριζε εντελώς διαφορετική σημασία (π.χ. σεφής, βλ.). Ό σον αφορά το σημείο (ˆ) που
δείνει ότι ένα φωνήεν προφέρεται μακρό (αλλά δε ση μειώνεται πάντοτε στα σύγχρονα λεξικά), αυ-
τό διατηρήθηκε μόνο όπου το είχαν ήδη χρησιμοποιήσει οι λεξικογράφοι.

19. Γεώργιος Χατζιδάκις, “Περί του σχηματισμού των ενεστωτικών θεμάτων εν τη νεωτέρα Ελληνι-
κή”, Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, 1ος τόμος, Αθήνα 1905, σ. 303: «εν τοις εκ της Τουρκ. γλώσ-
σης παραληφθείσι ρήμασιν, ων λαμβάνομεν συνήθως το θέμα του αο ρίστου εις -dı, και εκ τού-
του σχηματίζομεν δια της καταλήξεως -ίζω τα ημέτερα, π.χ. beklemek – bekledim – μπεκλεντίζω».
Ελάχιστα από τα ρήματα του παρόντος καταλό γου έχουν σχηματιστεί με διαφορετικό τρόπο, όπως:
από τον Geniş zaman (κ.λ. Ευρύς χρόνος), π.χ. καριχίρω < karışır- (του ρ. karış-mak), γιογλέρνω,
γιογλάρω < yollar- (του ρ. yolla-mak), ή κατευθείαν από το θέμα του απαρεμφάτου, π.χ. κονεύω
< kon-mak. Αντίθετα, το τελευταίο «συμβαίνει κατά κανόναν ανεξαίρετον εις την Ποντιακήν διά-
λεκτον» (Άνθιμος Παπαδόπουλος, “Κρίσις ετυμολογικού λεξικού” {= Ανδριώτη}, Λε ξικογραφικόν
Δελτίον, 5 (1950), 137). Περισσότερα για την προσαρμογή των δάνειων ρημάτων στα ιδιώματα:
Dimitra Melissaropoulou, “Loan verb adaptation in Greek dialectal variation: A first approach”,
στο: Angela Ralli, Brian D. Joseph, Mark Janse, Athanasios Karasimos (επιμ.), Proceedings of 4th 
Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Χίος 11-14 Ιουνίου 2009), Πάτρα 2010, σ. 243-258
(http://lmgd. philology.upatras.gr/el/research/ downloads/MGDLT4_Proceedings. pdf).
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το λατινικό αλφάβητο (1928).20

•	 Για τις λέξεις που έχουν δημιουργηθεί με τη διαδικασία της παραγωγής ή της σύνθε-
σης με βάση λέξεις που είναι ήδη δάνεια από την τουρκική αναγράφο νται απλώς οι
λέξεις από τις οποίες προέκυψαν, χωρίς ανα γωγή στο αρχικό έτυμο, π.χ. τελαλίζω [<
τελάλης] ή ρακοκάζανο [< ρακή + καζάνι].

•	 Στον κατάλογο περιλαμβάνονται και λέξεις που εμφανίζονται στα λε ξικά με προβλη-
ματική ετυμολογία ή που ο συντάκτης του καταλόγου θεωρεί ότι προ έρχονται από την
τουρκική και προτείνει κάποιο έτυμο.21 Η απαιτούμενη διε ρεύνηση θα δείξει μελλοντι-
κά αν είναι όντως τουρ κικής προέλευσης.

•	 Πριν κλείσουν οι αγκύλες του ετυμολογικού τμήματος, αναφέρεται μέσα σε παρέν-
θεση συντομογραφικά το λεξικό στο οποίο, με βάση τη χρονολογία έκ δοσης, πρωτο-
εμφανίζεται στα αποδελτιωθέντα λεξικο γραφικά έργα ο συσχε τισμός της ελληνικής
λέξης με την τουρκική από την οποία προέκυψε.22 Εάν ο συσχετισμός αυτός διευκρι-
νίζεται καλύ τερα σε μεταγενέστερο έργο, προστί θεται (μετά από δεξιά πλάγια δια-
χωριστική γραμμή) η σχετική επισήμανση μαζί με την αντίστοιχη βι βλιογραφική συ-
ντομογραφία, π.χ.: στο λήμμα αγι ζότι: [< ağızotu (Παπ.) / ağız ot (Κυρανούδης, 209)]. 
Αν η ετυμολογία υπάρχει σε κά ποια μελέτη, αναγράφεται το όνομα του συγγραφέα
της. Η ένδειξη (Συντ.) σημαίνει ότι πρόκειται για πρόταση ετυμολογίας από τον συ-
ντάκτη του καταλόγου και αφορά λέξεις οι οποίες προφανώς είναι τουρκικής προέλευ-
σης (σε αρκετές περιπτώσεις αυτό δηλώνεται από τους συντάκτες των λεξικών), όμως
δεν έχουν ακόμη ετυμολογηθεί πει στικά, ή λέξεις που θεωρούνται αγνώ στου ετύμου23.
Στοιχεία για τη θε μελίωση αυτών των προτάσεων δίνονται, ό που κρίθηκε αναγκαίο ή

20. Λεξικά της οθωμανικής τουρκικής υπάρχουν ψηφιοποιημένα στο Διαδίκτυο, π.χ. στη διεύθυν-
ση: http://www.lexilogos.com/turc_ottoman.htm. Το δίτομο Λεξικόν Τουρκο-ελ ληνικόν του Ιω-
άννη Χλωρού (Κων/πολη 1899, 1900) είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://medusa.libver.gr/
handle/123/1388. Για μια εισαγωγή στην έντυπη μορφή της ο θωμανικής γραφής μπορεί κανείς εύ κο λα 
να ανατρέξει στη Γραμματική της οθωμανικής γλώσσης του Ιωάννη Χλωρού (3η έκδοση, Κων/πο-
λη 1894· 4η έκδοση, 1900), που υ πάρχει ψηφιοποιημένη στο Διαδίκτυο – υπάρχουν κι άλλες του
19ου αιώνα, σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες. Από τη σύγχρονη βιβλιογραφία στα ελληνικά εξαι-
ρετικά χρήσι μες οι πανεπιστημιακές σημειώσεις (Ρέθυμνο 2008) Εισαγωγή στα οθωμανικά τουρκι-
κά του Ηλία Κολοβού, Αναπληρωτή Καθηγητή Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρ-
χαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

21. «Η αξιοποίηση ενδοδιαλεκτικών και διαδιαλεκτικών τύπων του ίδιου λήμματος, η αξιο ποίηση του
φωνολογικού και μορφολογικού διαλεκτικού συστήματος, η αποδελτίωση πρωτογενών πηγών, πα-
λαιότερων και νεότερων έργων αναφοράς και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου απο-
τελούν βασικές προϋποθέσεις για την ετυμολόγηση σε διαλεκτικά λεξικά» (Γεωργία Κατσούδα,
“Η ετυμολόγηση σε διαλεκτικά γλωσσάρια και λεξικά: Παραδείγματα από το κυθηραϊκό ιδίωμα”,
ανακοίνωση στο 10ο Διεθνές Συ νέδριο Ελληνιής Γλωσσολογίας, Κομοτηνή, 1-4 Σεπτ. 2011, βλ.
σ. 853-860 των Πρακτι κών στο: http://www.icgl.gr/files/greek/81-853-860.pdf). Προσπάθησα, εκεί 
που μπο ρούσα και όσο μπορούσα, να σεβαστώ αυτές τις μεθοδολογικές απαιτήσεις καθώς και τις
“Βασικές αρχές ελέγχου ενός ετύμου”, όπως τις διατυπώνει ο Θεόδωρος Μωυσιάδης (Ετυμολογία:
Εισαγωγή στη Μεσαιωνική και Νεοελληνική Ετυμολογία, Ελληνικά Γράμ ματα, Αθήνα 2005, σ. 237-
257), αλλά η ανεύρεση των ετύμων δεν ήταν πάντοτε ευχε ρής, και θυμήθηκα πολλές φορές αυτό
που γράφει ο Νικ. Ανδριώτης στον πρόλογο για τη δεύτερη έκδοση του Ετυμολογικού Λεξικού του:
«Ο συγγραφέας ενός ετυμολογικού λεξικού, και τώρα και στο μέλλον, θα βρίσκεται σε αμηχανία
εκλογής ανάμεσα στο πιθανό, στο αβέβαιο και στο άγνωστο». Γι’ αυτό και είναι πολλά τα μάλλον,
ίσως, πιθα νόν στις ετυμολογικές προτάσεις μου.

22. Πιθανόν κάποιες (ή και πολλές) από τις λέξεις του παρόντος καταλόγου να είχαν ήδη ετυμολογη-
θεί επαρκώς από την τουρκική σε άλλες εργασίες, πριν περιληφθούν στα λε ξικά του κρητικού ιδι-
ώματος. Αν αυτό αναφέρεται ρητά από τους συντάκτες των λεξι κών που αποδελτίωσα, επαναλαμ-
βάνω την αναφορά.

23. Η επισήμανση αυτή αφορά τις λεξικογραφικές πηγές που έλαβα υπόψη μου. Δεν απο κλείεται πά-
ντως κάποιες από τις λέξεις αυτές να έχουν ήδη ετυμολογηθεί επαρκώς, αλλά η σχετική αναφορά
να βρίσκεται σε εργασία η οποία ήταν πρακτικά δύσκολο να εντο πιστεί, π.χ. αδημοσίευτη μετα-
πτυχιακή εργασία, ή στην οποία δεν μπορούσε να πάει εύκολα το μυαλό μου, π.χ. δημοσίευμα που
δεν έχει προφανή σχέση με γλωσσικά θέ ματα, ή εργασία που δεν εντοπίστηκε κατά τη βιβλιογρα-

χρήσιμο, αμέσως μετά το ετυμολογικό τμήμα σε ση μείωση μέσα σε ά γκιστρα.
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Λεξικογραφικές πηγές

Ως κύρια πηγή για τον έλεγχο της ορθότητας/πληρότητας της ετυμολογίας των λέξεων 
που ανήκουν και στην κοινή νεοελληνική χρησιμοποιήθηκε το:

•	 Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη
Τριανταφυλλίδη), Θεσ/νίκη 1998, επειδή «το ετυμο λογικό του μέρος είναι το εγκυρό-
τερο οποιουδήποτε άλλου λεξικού».24

Συμπληρωματικά χρησιμοποιήθηκαν:

•	 Ν. Π. Ανδριώτης, Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ινστι τούτο
Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 2η έκδοση, 1967, φωτο-
τυπική, με διόρθωση παροραμάτων, Θεσ/νίκη 1971.

•	 Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξι κολογίας,
Αθήνα 1998.

•	 Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 2η έκδο-
ση, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 2011.

Για τις υπόλοιπες λέξεις έλαβα υπόψη μου τα εξής:

•	 Παναγιώτης Κυρανούδης, Μορφολογία των τουρκικών δανείων της ελ ληνικής γλώσσας,
Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσ/νίκη 2009 [στην αρχική μορφή: Διδακτορική
διατριβή, ΑΠΘ 2001]. Το έργο αυτό, αν και δεν εστιάζει στην ετυμολογία, περιέχει νέ-
ες προτάσεις για την λέξεων (π.χ. αεριτζής < araycı ‘αυτός που ψά χνει’· με παρετυμολ.
επίδραση από φρ. όπως: πουλάει αέρα)25. Εξάλ λου, είναι πρόσφατο και βασίζεται σε
μια πλουσιότατη βιβλιο γραφία σε πολλές γλώσσες.26

φική αναδίφηση. Έγινε πάντως προσπάθεια να αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο βαθμό οι δυνατότη-
τες που προσφέρει στον τομέα αυτό το Διαδίκτυο (Google books).

24. Γιώργος Παπαναστασίου, “Λεξικά της Νέας Ελληνικής”. Ιστότοπος: Ηλεκτρονικός Κόμ βος για την 
υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα, http://www.komvos.edu.gr (17.2.2011). Προ-
σθέτω ότι το ΛΚΝ υπάρχει ολόκληρο στο Διαδίκτυο και είναι στη διάθεση του καθενός μας. [Προ-
σθήκη: Στην παρούσα (2η) έκδοση έγινε έλεγχος με βάση και το Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνι-
κής Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών (Ε θνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 2014). Μνημονεύεται σε όσα
λήμματα κρίθηκε σκόπιμο.]

25. Αλλά η κυριότερη βοήθεια που προσφέρει στην αναζήτηση του ετύμου μιας λέξης που φαίνεται
τουρκικής προέλευσης είναι ότι, με τους κανόνες προσαρμογής και τα πολλά παραδείγματα που
περιέχει, δείχνει τη σωστή κατεύθυνση αναζήτησης. Για παράδειγμα, αν ψάχνουμε για το τουρκ.
έτυμο της λ. γερντανές ‘σύστημα δύο κρίκων που δένεται στον λαιμό ζώου’ (βλ. λ.), πρέπει, με
οδηγό τον κανόνα “τουρκικά φωνηεντόληκτα σε -e > ελληνικά αρσενικά σε -ές” και τα σχετικά πα-
ραδείγματα (σ. 97 κ.ε.), να αναζητή σουμε ένα gerdane, και δε θα στραφούμε έτσι στη λ. gerdan
‘λαιμός’, γιατί από αυτήν, σύμφωνα με το σχήμα “[-προσωπικά] συμφωνόληκτα τουρκικά ουσια-
στικά > ελληνικά ουδέτερα σε -ι” (σ. 68 κ.ε.), προκύπτει το γιορντάνι ‘περιδέραιο’ (βλ. λ.).
Για το φωνολογικό επίπεδο του δανεισμού προσφέρει ανάλογη βοήθεια η διατριβή του Παύλου Γε-
ωργιάδη. Επίσης και η διατριβή του Χαραλ. Συμεωνίδη για τη φωνητική προσαρμογή των τουρκι-
κών δανείων της ποντιακής διαλέκτου: «Lautlehre der turkischen Lehnwörter im neugriechischen
Dialekt des Pontos», Αρχείον Πόντου, 31 (1971-1972), 19-231. 143.
Για τη σημασιολογία έχουμε τη μεταπτυχιακή εργασία της Μιλένας Ποπωβίδου, Σημα σιολογική
εξέλιξη των τουρκικών λεξιλογικών δανείων στη νέα ελληνική, ΑΠΘ–Φιλο σοφική σχολή–Τμήμα
Φιλολογίας–Τομέας Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη 2017 (https://ikee.lib.auth.gr/record/296745/
files/GRI-2018-21076.pdf).

26. Mπορούμε να προσθέσουμε τρεις διατριβές στη ρωσική για τα τουρκικά δάνεια της ελ ληνικής:
Мугаддин Авдулалиев, Адаптация туркизмов в новогреческом языке (= Μουγκαντίν
Αμπντουλαλίεφ, Προσαρμογή των τουρκισμών στη νεοελληνική γλώσσα), Μπακού, 1995· Эврика
Ламбрианова, Лексические тюркизмы в новогреческом языке (= Εβρίκα Λαμπριάνοβα, Λεξι-
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•	 Ευάγγελος Μπόγκας, “Τουρκικές λέξεις σε παλιότερα ελληνικά κεί μενα”, Θεσσαλικά
Χρονικά, 7-8 (1959), 148-220.

•	 Κωνστ. Κουκκίδης, Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ της τουρκι κής.
Ανάτυπο από τους τόμους 24 και 25 του Αρχείου του Θρα κικού λαογρα φικού και γλωσ-
σικού θησαυρού, Αθήνα 1960.

•	 Ι. Τ. Παμπούκης, Τουρκικό Λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής, Τόμος Α΄, Φιλολο γική επι-
μέλεια: Κ. Γ. Κασίνης, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1988.

•	 Δημήτρης Λιθοξόου, Λεξικό των δανείων στη ρωμαίικη (δημοτική) γλώσσα από τα:
λατινικά, βενετσιάνικα, ιταλικά, αραβικά, τούρκικα, σλάβικα, αλβανικά και βλάχι-
κα [Λέξεις από α- (πρώτη δημοσίευση: 1.3.2011) έως μπρ- (πρώτη δημοσίευση:
26.5.2012), από αποδελτίωση πολύ μεγάλου αριθμού λεξικογρα φικών έργων, που εκ-
δόθηκαν από το 1527 μέχρι το 2011] (http://lithoksou.net/lexiko.html).

•	 Pavlos Georgiadis, Die lautlichen Veränderungen der türkischen Lehnwörter im
Griechischen, διδακτορική διατριβή, Μόναχο 1974.

Σημαντικά στοιχεία για την ετυμολογία τουρκικών δανείων του κρητικού ι διώματος
βρήκα στο μελέτημα:

•	 Κώστας Καραποτόσογλου, “Ετυμολογικά της δυτικής κρητικής διαλέ κτου”,
Λεξικογραφικόν Δελτίον, 25 (2004-2005), 69-117.

Με βοήθησαν επίσης εργασίες για τα τουρκικά δάνεια στα ελληνικά που μι λήθηκαν σε
περιοχές έξω από τα όρια της σημερινής Ελλάδας, όπως οι παρακάτω δύο (υπάρχουν ψη-
φιοποιημένες στο Διαδίκτυο). Και στις δύο τα δάνεια παρου σιάζονται με βάση το τουρκικό 
τους έτυμο, γραμμένο στην οθωμανική γραφή:

•	 Louis Ronzevalle, “Les emprunts turcs dans le grec vulgaire de Roumélie et spéciale-
ment d’Adrianople”, Journal Asiatique, 18 (1911), 69-106, 257-336, 405-462.

•	 R. M. Dawkins, Modern Greek in Asia Minor, Cambridge 1916 (ειδικό τερα ο κατάλο-
γος με τα τουρκικά δάνεια, στις σ. 664-688).

Στοιχεία αντλήθηκαν και από τη μελέτη του Μatthias Kappler για τους τουρ κισμούς
στην Αληπασιάδα του ελληνόφωνου Τουρκαλβανού Χατζή Σεχρέτη:

•	 Matthias Kappler, Turcismi nell’ “Alipasiadha” di Chatzi Sechretis, Silvio Za morani,
Τορίνο 1993.

Λέξεις τουρκικής προέλευσης που τις χρησιμοποίησε ο Νικόλαος Σταυρι νίδης στις
μεταφράσεις εγγράφων από το Τουρκικό Αρχείο Ηρακλείου, κα θώς και οι νε ότεροι μελετη-
τές του Αρχείου (λέξεις που δεν υπάρχουν σε κρητικά λεξικά ή κεί μενα αλλά πιθανότατα 
χρησιμοποιήθηκαν στην Κρήτη), τις αναζήτησα σε διαλε κτικά λεξικά, σε παλαιά κείμε-
να (π.χ. Δα κικαί εφημερίδες του Κ. Δαπόντε και το αποδιδόμενο σε αυτόν Χρονογρά φος) 
και σε εργασίες σχετικές με τουρκογενείς λέξεις σε ελληνικά έγγραφα της περιόδου της 
Τουρκοκρατίας, όπως:

λογικοί τουρκισμοί στη νεοελληνική γλώσσα), Μό σχα, 1999· Дориана Туманская, Лексические 
заимствования как способ расширения концептуальной системы языка: турцизмы в 
новогреческом (= Ντο ριάνα Τουμάνσκαγια, Ο λεξιλογικός δανεισμός ως μέσο διεύρυνσης του εν-
νοιολογικού συστήματος της γλώσσας: τουρκισμοί στη νεοελληνική), Κράσνονταρ 2006. Και μια 
δια τριβή που ένα μέρος της (σ. 27-72 και 179-217) αφορά τα τουρκικά δάνεια της κυπρια κής 
ελληνικής: Евгений Ужинин, Турецкие заимствования в языках восточно-средиземноморского 
ареала: языковые контакты на територии Османской империи (= Εβγκένι Ούζινιν, Τουρκι-
κά δάνεια στις γλώσσες της Ανατολικής Μεσογείου: γλωσσικές επαφές μέσα στα όρια της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας), Μόσχα 2008.
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•	 Ασπασία Μπερμπέρη, Μορφολογική προσαρμογή και λεξικοσημασιολο γικός δανει-
σμός των τουρκικών δανείων στα Αρχεία του Αλή Πασά, με ταπτυχιακή εργασία, ΑΠΘ–
Φιλοσοφική Σχολή–Τμήμα Φιλολογίας, Θεσ/νίκη 2018.

•	 Όταν χρειάστηκε να ανατρέξω σε νεότερα διαλεκτικά λεξικά της ελληνι κής, χρησιμο-
ποίησα κατά κύριο λόγο λεξικογραφικά έργα που αφορούν διαλέκτους ή ιδιώματα που
παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό τουρκικών δα νείων, όπως η πο ντιακή και η κυπριακή
και το κωνσταντινουπολίτικο ιδί ωμα, όπως τα παρακάτω:

•	 Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος, Ιστορικόν λεξικόν της Ποντικής διαλέκτου, 1ος τό μος: Α-Λ,
2ος τόμος: Μ-Ω, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Α θήνα 1958-1961 (α΄ ανατύπωση
1999 και 2000 αντίστοιχα),

καθώς και το συμπλήρωμά του:

•	 Δ. Ε. Τομπαΐδης – Χ. Π. Συμεωνίδης, Συμπλήρωμα στο Ιστορικόν λεξι κόν της Ποντικής
διαλέκτου του Α. Α. Παπαδόπουλου, Επιτροπή Πο ντιακών Μελετών, Αθήνα 2002.

•	 Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής, Οι τουρκικές λέξεις της κυπριακής δια λέκτου – Kıbrıs
lehçesinde Türkçe sözler, Βιβλιοθήκη Κυπρίων Λαϊκών Ποιητών, αρ. 63, Λευκωσία
2003 (βελτιωμένη έκδοση του: Κων. Για γκουλλής, Ετυμολογικό λεξικό της κυπριακής
διαλέκτου, 1ος τόμος: Οι τουρκικές λέξεις, Λευκωσία 1988).

•	 Νίκος Ζαχαριάδης, Λεξικό του κωνσταντινουπολίτικου ιδιώματος, Γα βριηλί δης, Αθήνα
2014

Για μερικές από τις λέξεις αυτού του καταλόγου, ιδίως αυτές που δεν τις βρήκα σε
ελληνικά λεξικά αλλά υπάρχουν ως δάνεια σε άλλες βαλκανι κές/ευρωπαϊκές γλώσσες, 
ανέτρεξα στο κλασικό έργο:

•	 Franz Miklosich, Die türkischen Elemente in den südost- und osteuropäischen
Sprachen (griechish, albanish, rumunisch, bulgarisch, serbisch, kleinrussisch, grossru-
sisch, polnisch), Ι – IV, Denkschriften der Κaiserlichen Akademie der Wissenschaften,
Βιέννη 1884-1890 [Το Ι και το ΙΙ ψηφιοποιημένα στο Διαδί κτυο από ανάτυπο με χρο-
νολογία 1884 (και τα δύο), με χωριστή σελιδαρίθ μηση το καθένα].

Για τον έλεγχο της σημασίας των τουρκικών ετύμων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής λεξι-
κά (τα τρία πρώτα υπάρχουν ψηφιοποιημένα στο Διαδίκτυο) :

•	 Ιωάννης Χλωρός, Λεξικόν Τουρκο-Ελληνικόν, δίτομο [με ενιαία σελι δαρίθ μηση], Κων/
πολη 1899 & 1900.

•	 Charles Barbier de Meynard, Dictionnaire Turc-Français, δίτομο, Paris 1881 & 1886.

•	 James W. Redhouse, A Turkish and English Lexicon, Constantinople 1890 (ανατύπωση
1987, από Librairie du Liban, Beirut).

•	 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lugat (eski ve yeni harflerle), Aydın
Kitabevi, Ankara 332017.

Επίσης, τα εξής τρία διαδικτυακά λεξικά:

•	 Güncel Türkçe Sözlük (Σύγχρονο Τουρκικό Λεξικό),

•	 Derleme Sözlüğü (Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü) (Λεξικό των Τουρκικών
Διαλέκτων της Τουρκίας),

•	 Atasözleri ve Deyimsel Sözlüğü (Λεξικό [τουρκικών] Παροιμιών και Ι διωμα τισμών).

Και τα τρία είναι ελευθέρως προσβάσιμα στον ιστότοπο του Ιδρύματος Τουρ κικής
Γλώσσας (Türk Dil Kurumu), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sozluk.gov.tr. Η παραπο-
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μπή σε αυτά γίνεται με την ένδειξη: TDK για τα δύο πρώτα, TDK-Atasözleri για το 
τρίτο.

•	 Διαδικτυακό λεξικό: Nişanyan sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi (Λεξικό
Νισανιάν − Ετυμολογία της σύγχρονης τουρκικής) (nisanyan sozluk.com).

Από τα σύγχρονα τουρκο-ελληνικά λεξικά:

•	 Faruk Tuncay – Λεωνίδας Καρατζάς, Türkçe Yunanca Sözlük – Τουρ κοελλη νικό Λεξικό,
Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού, Α θήνα 2000.

Βασικό βοήθημα για τα αντιδάνεια:

•	 Ερασμία Βασμανόλη, Οι αντιδάνειες λέξεις στη Νέα Ελληνική, Πανεπι στήμιο Αθηνών,
Βιβλιοθήκη Σαριπόλου, Αθήνα 2007, ιδίως σ. 273-310: “Αντιδάνεια μέσω της τουρ-
κικής” [Πρόκειται για διδακτορική διατριβή, που υποστηρί χτηκε στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπι στήμιο Αθηνών το 2001 – υπάρ χει ψηφιοποιημένη στο
Διαδίκτυο: http://phdtheses.ekt.gr/eadd/].27

Σε ορισμένα λήμματα επισημαίνεται ο αντίστροφος λεξιλογικός δανει σμός, π.χ. στο λ.
χουντούτι ‘η περιφέρεια, τα όρια ενός χωριού’ [< hudut ‘σύνορο’] ανα φέρεται το τουρκ. 
sınır [< σύνορο] ‘γραμμή που διαχωρίζει γειτονικές επαρχίες, διοικητικές περιοχές, χωριά 
ή ατομικές ιδιοκτησίες’. Για τον εντοπισμό τέτοιων περιπτώσεων αποδελτίωσα το:
•	 Μαρία Δημάση – Αχμέτ Νιζάμ, Το κοινό λεξιλόγιο της ελληνικής και της τουρ κικής

γλώσσας: Κοινές ελληνικές και τουρκικές λέξεις στη σύγ χρονη ζωή των δύο λαών,
Εισαγωγή: Χρίστος Παπαρίζος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά κης, Τμήμα Γλώσσας,
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παραευξείνιων Χωρών, Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη,
Θεσ/νίκη 2004 [στις σ. 117-259: “Ελληνικά δάνεια στην τουρκική γλώσσα”].28

27. Συμβουλεύτηκα και το παλαιότερο: A. Maidhof, “Rückwanderer aus den islamitischen Sprachen 
im Neugriechischen (Smyrna und Umgebung)”, Glotta, 10 (1920), 1-23.

28. Βλ. και: Ηρακλής Μήλλας, Κατάλογος κοινών ελληνικών και τουρκικών λέξεων, εκφρά σεων
και παροιμιών, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008 (τώρα διαθέσιμο και στο Διαδίκτυο: http://www.
herkulmillas.com/pdf/katolgos-ekoinon-lekseon.pdf). Για τη συστηματική ε πισήμανση περιπτώσε-
ων αμοιβαίου λεξιλογικού δανεισμού υλικό μπορεί να αντληθεί από τις μελέτες για τα τουρκικά
δάνεια της ελληνικής (βλ. σημείωση 31 στη Βιβλιογρα φία και σημείωση 26 για τις ρώσικες δια-
τριβές) και από την παράλληλη αποδελτίωση ειδικών εργασιών για τα ελληνικά δάνεια στην τουρ-
κική γλώσσα και τις διαλέκτους της, όπως: Ευάγγελος Μπόγκας, “Τα εις την τουρκικήν, περσι-
κήν και αραβικήν δάνεια της Ελληνικής”, Αθηνά, 55 (1951), 67-113· Andreas Tietze, “Griechische
Lehnwörter im anatolischen Türkisch”, Oriens, 8 (1955), 204-257· του ίδιου: “Einige weitere
griechische Lehnwörter im anatolischen Türkisch”, στο: János Eckmann, Agâh Sırrı Levend και
Mecdut Mansuroğlu (επιμ.), Németh Armağanı, Άγκυρα 1962, 373-388· Henry & Renée Kah-
ane και Andreas Tietze, The Lingua Franca in the Levant. Turkish nautical terms of Italian and 
Greek origin, University of Illinois Press, Urbana 1958· Charalambos Symeonidis, “Griechische 
Lehnwörter im Türkischen”, Balkan Studies, 14 (1973), 167-200· του ίδιου, Der Vokalismus der 
griechischen Lehnwörter im Türkischen, Institute for Balkan Studies [= IMXA], αρ. 141, Θεσ/νίκη 
1976 [βιβλιογραφία στις σ. 25-29]· Dimitri Theodoridis, “Aus dem grieschischen Lehngut im Os-
manischen”, Ι : Tur cica, 7 (1975), 32-49 & ΙΙ : Archivum Ottomanicum, 24 (2007), 21-36· Chris-
tos Tzitzilis, Griechische Lehnwörter im Türkischen (mit besonderer Berücksichtigung der anato-
lischen Dialekte), Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Βιέννη 1987, [στις σ. 7-9 η μέ-
χρι τότε κυριότερη σχετική βιλιογραφία, σχολιασμένη]· Maria Petrou, “Greek elements in Turkish
argot”, Zeitschrift für Balkanologie, 44/2 (2008), 159-185.
Για τα ελληνικά δάνεια στα κυπριακά τουρκικά: Zeki Ekin, “200 greek words used by Turkish Cy-
priots” (κατάλογος λέξεων· στο: http://kypros.org/Cyprus/words.txt – κανο νική λημματογράφηση
αυτών των λέξεων στο: Orhan Kabataş, Kıbrıs türkçesinin etimolojik sözlüğü, Τυπογρ. Öncü, Λευ-
κωσία 2007). 125. Για τις αμοιβαίες σχέσεις ελ ληνικής και τουρκικής στην Κύπρο έχουμε τώρα το
εκτενές έργο (663 σ.) : Ιάκωβος Χατζηπιερής & Ορχάν Καπατάς, Κοινό λεξικό της ελληνοκυπρικής 
και τουρκοκυπριακής διαλέκτου (Ιστορικό-Ετυμολογικό) - Kıbrıs Rum ve Türk diyalektlerin ortak 
sözlüğü (Taihi-Etimolojik), Λευκωσία 2015.

https://www.nisanyansozluk.com
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Λεξικά ή εργασίες που χρησιμοποιήθηκαν σποραδικά αναφέρονται στον οι κείο 
τόπο. Ξεχωριστά με βοήθησαν εργασίες ειδικών για την ετυμολογία των τουρκικών δα-
νείων σε διαλέκτους ή ιδιώματα της ελληνικής, όπως του Κώστα Καραποτόσογλου, του 
Χαράλαμπου Συμεωνίδη, του Χρήστου Τζι τζιλή, και άλ λων. Όλα αυτά τα βοηθήματα, 
όπως και κάθε πρόσθετη πηγή πληροφόρησης, α ναφέρονται συγκεντρωτικά στο συμπλή-
ρωμα βιβλιογρα φίας στο τέλος της παρού σας εργασίας. Δίπλα στο καθένα σημειώνονται 
τα λήμματα στα οποία χρησιμο ποιήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο παρών κατάλογος είναι πλούσιος, αλλά σίγουρα δεν είναι εξαντλητικός. Οι λόγοι 

είναι πολλοί:
1. Υπάρχουν λέξεις τουρκικής προέλευσης που δεν έτυχε να θησαυρι στούν σε λεξικό

ή να χρησιμοποιηθούν σε κάποιο κείμενο, αν και σώ ζονται ακόμη στον προφορικό
λόγο αλλά ακούγονται σπάνια ή μόνο σε έναν τόπο. Παράδειγμα οι λέξεις καραγάτσι,
αγκίλα, τας, που καταγρά φονται εδώ για πρώτη φορά.

2. Άλλες δεν θησαυρίστηκαν, μάλλον επειδή χρησιμοποιούνται (στην Κρήτη) μόνο ως
τοπωνύμια, π.χ. η ανωφέρεια Γιοκούσι στην περιοχή Τυλίσου [< yokuş ‘ανηφόρα’].
Άλλες, πάλι, επιβιώνουν μόνο ως οικο γενειακά επίθετα, π.χ. Σαατσάκης [< *σαατσής
< saatçı ‘ρολογάς’].

3. Ακόμη και στα λεξικά που αποδελτιώθηκαν υπάρχουν στην ανάπτυξη των λημμάτων
λέξεις τουρκικής προέλευσης οι οποίες δεν έχουν λημ ματογραφη θεί στο λεξικό που
τις περιέχει, π.χ. καρπούζα σαρίνα «αυτή που όσο και να ωριμάσει, οι σπόροι της δεν
μαυρίζουν αλλά μένουν κίτρινοι» [< sarı ‘κίτρι νος’].29

4. Υπάρχουν λέξεις που η προφορά τους ή/και η μορφή τους δείχνουν πως ενδέ χεται
να είναι τουρκικής προέλευσης, αλλά δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί το αντίστοιχο
τουρκικό έτυμο, π.χ. λιγαβρές, μπιρμάνι, κεσε ντές. Στις σ. 434-435 αυ τής της εργασίας
παρατίθεται ένα κατάλογος (Πα ράρτημα 2) με τέτοιες λέ ξεις από τα λεξικά που απο-
δελτιώθηκαν.

5. Θα υπήρξαν και λέξεις ή εκφράσεις τουρκικής προέλευσης οι οποίες, αφού χρησιμο-
ποιήθηκαν για κάποιο διάστημα, περιέπεσαν σε αχρηστία και με τον καιρό λησμο-
νήθηκαν και σβήστηκαν, χωρίς ποτέ να κατα γραφούν (τουλάχι στον στην Κρήτη).
Παράδειγμα η λ. χαμαμοτό ‘σκόνη για την παρασκευή α ποτριχωτικής αλοιφής’, που
θησαυρίζεται στον παρόντα κατάλογο.

6. Τέλος, θα υπήρξαν ασφαλώς στο κρητικό ιδίωμα τουρκογενείς λέξεις ή εκ φράσεις που
αποτελούσαν μέρος του λεξιλογίου των Τουρκοκρη τικών, τις ο ποίες και οι χριστιανοί
Κρητικοί θα τις χρησιμοποιούσαν στις επαφές τους με τους Τουρκοκρητικούς. Αυτό
κάνει ο συντάκτης της Φυλλάδας για τσοι Τούρ κους της Κρήτης γραμμένη από ένα γέρω
Κρητικό το 1858. Παράδειγμα από τη σ. 10 : «το Ιντζίλι του Χριστού είναι σε όλαις τζη
γλώσσαις γραμμένο» [ιντζίλι = ευαγγέλιο, προφανώς αντιδά νειο: από το τουρκ incil
.το οποίο (κατά τον Nişanyan) από το αραβ. incil, κι αυτό από το αρχ. ελλ ,(ليجنا)
ευαγγέλιον, μέσω του αραμ. ewangiliyon]. Τέτοιες λέξεις βρίσκουμε σε τουρκοκρητικά
κείμενα. Εί ναι πολύ πιθανόν να υπήρξαν και άλλες, που τις πήραν μαζί τους οι Τουρ κο-
κρητικοί κατά την Ανταλλαγή των Πληθυσμών, και ξεχάστη καν στις επό μενες γενιές.

29. Στο λ. χρυσή ‘ίκτερος’ (Πιτυκάκης, Β 1221).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

•	 Στον παρακάτω πίνακα, στη στήλη με τα φωνητικά σύμβολα υπάρ χουν μόνο όσα απα-
ντώνται στις λέξεις του καταλόγου.

•	 Ομοίως, στη δεύτερη στήλη, με τα γραφικά σύμβολα των φθόγγων, αναφέ ρονται μόνο
όσα βρίσκονται στο λεξιλόγιο, με τις απαραίτητες σε ορισμένες περιπτώσεις διευκρι-
νίσεις· -ω σημαίνει ότι το ω υπάρχει μόνο ως κατάληξη.

•	 Γραφή ανάμεσα σε παύλες (π.χ. -ντ- [nt]) σημαίνει ότι ο αντίστοιχος φθόγγος υπάρχει
μόνο στη μέση λέξης.

•	 Για φθόγγους που απαντώνται στην αρχή και/ή τη μέση και/ή το τέλος μιας λέξης
δίνονται αντίστοιχα παραδείγματα στην οικεία στήλη.

•	 Δίνονται επίσης παραδείγματα για σύμφωνα που βρίσκονται πριν από άλλο σύμφωνο
ή στο τέλος λέξης.

•	 Με το ι* συμβολίζεται κάθε γραφή του φθόγγου /i/ : Εδώ έχουμε κυ ρίως το ι και το η,
σπανίως το ει.

•	 Ο τόνος σημειώνεται πάνω στο τονιζόμενο φωνήεν (ακόμη και στις μονοσύλ λαβες
λέξεις, εφόσον ακούγεται).

Φωνητικό 
σύμβολο  Γραφή Παραδείγματα Φωνητική 

μεταγραφή

Φ Ω Ν Η Ε Ν Τ Α

a α αβτζής, πιλάφι 
ζόρισμα 

avdzís, piláfi 
zórizma

ai αϊ (μία συλλαβή) μαϊμούνι maimúñi

áι άι (μία συλλαβή) γκάιντα gáida

e ε ερίφης, ρεζίλι 
άντε 

erífis rezíλi 
áde 

i
ι 
η 
ει

ιμάμ, μιλέτι 
νταής 
αγκιάζει

imám, miléti 
daís 
adʒázi

o
ο 

-ω

όπα, σοβάς 
μπακάλικο 
μπαϊλντίζω

ópa, sovás, 
bakáλiko 
baildízo

u ου ουστ, πασούμι 
άχου 

úst, pasúmi 
áxu
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Φωνητικό 
σύμβολο  Γραφή Παραδείγματα Φωνητική 

μεταγραφή

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α

b μπ μπιτίζω, αραμπάς 
μπρέ

bitízo, arabás 
bré

d ντ νταούλι, άντε 
μπουντρούμι

daúλi, áde 
budrúmi

dz τζ τζάμι, ατζαμής dzámi, adzamís

δ δ δερβίσης 
κουτουράδα

δervísis 
kuturáδa

f φ φέσι, καφάσι, 
σεφτές

fési, kafási 
seftés

γ γ (+ α/ο/ου/σύμφ.) αγάς, μπόγος 
γούρι, μπαγλαμάς

aγás, bóγos 
γúri, baγlamás

ʒ
γ (+ ε/ι) 
γι (+ φων.) 
(β/ρ) ι (+ φων.)

γεραντίζω, 
ναργιλές, 
γιαπί, γιόκ, γιούχα 
χαβιάρι, 
αμπεριά

ʒeradízo, 
narʒilés 
ʒapí, ʒók, ʒúxa 
xavʒári, 
amberʒá

j

γ (+ ε/ι) (σπάνια)
γι (+ φων.) (σπάνια)

(δ/ζ/ρ) ι* (+ φων.)

ζαφτιγές, αγιζότι 
αγιάρι 
διαγουμίζω, 
ρακιδειό, τεζιάκι 
σουζιού, ριάλι

zaftijés, ajizóti 
ajári 
δjaγumízo, 
rat∫iδjó, tezját∫i 
suzjú, rjáλi

g
(βλ. και ŋg) γκ (+ α / ο / ου) γκαντέμης

τζιγκούνης
gadémis 
dzigúñis

dʒ 
(βλ. και 

ŋg̃)

γκ (+ ε / ι*) 
γκι (+ φων.)

γκέμι, 
ξίγκικος 
πεζεβέγκης 
γκιαούρης 
καραγκιουλές

dʒémi, 
ksídʒikos 
pezevéndʒis 
dʒaúris 
karadʒulés

g̃ γκ (+ ε / ι) (σπάνια) γκερεμέ, γκινίσι g̃eremé, g̃iñísi

θ θ θεριακλής, 
ντόρθια

θerʒakλís, 
dorθx̃a

k κ (+ α / ο / ου / 
σύμφ.) 

καρπούζα, κολάι 
κουβάς, 
σεκλέτι, ντεμέκ

karpúza, kolái 
kuvás, 
sekléti, demék
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Φωνητικό 
σύμβολο  Γραφή Παραδείγματα Φωνητική 

μεταγραφή

t∫ κ (+ ε / ι*) 
κι (+ φων.) 

κεφτές, κιτάπι 
ασίκης 
λεκιάζω, κιοτής 
κιούπι

t∫eftés, t∫itápi 
asít∫is 
let∫ázo, t∫otís 
t∫úpi

k̃ κ (+ ε / ι) (σπάνια) κεχρές, μπακίρι k̃exrés, bak̃íri 

ks ξ ξεφτιλίζω 
μαξούλι

kseftiλízo 
maksúλi

l λ (+ α/ε/ο/ου/σύμφ.)
λαπάς, λεμές 
μούσμουλο 
καλούπι, χαλκάς

lapás, lemés 
múzmulo 
kalúpi, xalkás

l ̃ λ (+ ι) (σπάνια) κιλίφι, ταλίμι  
τεκλίφι, τεσλίμι

k̃ilí̃fi, talí̃mı 
teklí̃fi, teslí̃mi

λ
λ (+ ι*) 
λλ (+ ι) 
λι* (+ φων.)

λιμάνι, παραλής 
μεταλλίκι 
τσουλιάζω

λimáni, paraλís 
metaλít∫i 
tsuλázo

m μ μεζές, αμανές 
κοτζάμ

mezés, amanés 
kodzám

mb -μπ- σόμπα sómba

mp -μπ- ζαμπαράς zamparás

n
ν (+ α/ε/ο/ου)
νι* (+ φων.)
(μ) ι* (+ φων.)

νάμι, μενεξές 
τσαγανό
χανούμη, αμάν
καζανιά
μπάμια

námi, meneksés 
tsaγanó
xanúmi, amán
kazañá
bámña

nd -ντ- γλέντι γléndi

ndz -ντζ- τέντζερης téndzeris

ŋg -γκ- / -γγ- (+ α)

μόνο στα:  
μάγγαλα, μαγκάλι 
μαγκαλιά,
φάλαγγας

máŋgala
maŋgáλi
maŋgaλá 
fálaŋgas

ŋg̃ -γκ- (ι) (σπάνια)
μόνο στα:  
μαγκίρι, γιαγκίνι 
(και ομόρριζα)

maŋg̃íri, ʒaŋg̃íñi

nt -ντ- τσάντα tsánta

p π παζάρι, λαπάς 
καπλαντίζω, ντιπ

pazári, lapás 
kapladízo, díp

ps ψ τεψί tepsí
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Φωνητικό 
σύμβολο  Γραφή Παραδείγματα Φωνητική 

μεταγραφή

r ρ ραχάτι, παράς 
εργένης, βούρ

raháti, parás 
erʒénis, vúr

s σ, σσ, ς σόι, τάσι, φιστίκι
χανούμισσα, αγάς

sói, tási, fistít∫i 
xanúmisa, aγás

t τ τόπι, ραχάτι 
στράφι, ούστ

tópi, raháti 
stráfi, úst

ts τσ, τς τσαΐλι, κατσίκα, 
οχρούτς

tsaíλi, katsíka 
oxrúts

v
β 

(ε)υ 

βεζίρης, κουβάς 
χάβρα 
κονεύω

vezíris, kuvás 
xávra 
konévo

x χ (+ α/ο/ου/σύμφ.) 
μαχαλάς, χοτζέτι 
χουνέρι 
μαχλέπι, βάχ

maxalás, 
xodzéti 
xunéri 
maxlépi, váx

∫

χ (+ ε / ι) 
χι (+ φων) 
(π /φ) ι (+ φων.) 
σ (+ κε/κι)

χερμπέτι, πεχίνι 
ταμαχιάρης  
χαρουπιά, ράφια 
πεσκέσι, πεσκίρι

∫erbéti, pe∫íñi 
tama∫áris 
xarup∫á, ráf∫a 
pe∫t∫ési, pe∫t∫íri

x̃ χ (+ ε/ι) (σπάνια) 
(θ/σ/τ) ι (+ φων.)

χελάλι, αχίρι 
κανάθια
τουλουμίσιος 
ζαφτιές

x̃eláλi, ax̃íri 
kanaθx̃a
tulumísx̃os 
zaftx̃és

z ζ 
σ (+ β/μ/μπ)

ζάφτι, μεζές, τζιζ 
τζισβές, ζόρισμα 
μπεσμπελής

záfti, mezés, 
dzíz 
dzizvés, 
zórizma 
bezbeλís
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αιτ. αιτιατική
ακλ. άκλιτο
αμτβ. αμετάβατο
αναδρ. αναδρομικός
αντδ. αντιδάνειο
αόρ. αόριστος
αραβ. αραβικός
αρσ. αρσενικό
βαλκ. βαλκανικός
βλ. βλέπε
διαλεκτ. διαλεκτικός
ειρων. ειρωνικός
ελλ. ελληνικός
ελνστ. ελληνιστικός
ενεστ. ενεστώτας
ενικ. ενικός
επίθ. επίθετο
επιθ. επιθετικός
επίθ. προσ.  επίθετο προσώπου
επίρρ. επίρρημα
επιρρ. επιρρηματικός
επιτατ. επιτατικός
επιφ. επιφώνημα, -ικός
ετυμολ.  ετυμολογία, -ικός
εφημ. εφημερίδα
θηλ. θηλυκό
ιταλ. ιταλικός
κατάλ. κατάληξη
κ.λ. κατά λέξη
κρητ. κρητικός
κυπρ. κυπριακός
κυριολ. κυριολεκτικός
λ. λέξη, λήμμα
μεγεθ. μεγεθυντικό
μειωτ. μειωτικός
μσν. μεσαιωνικός
μεσοπαθ. μεσοπαθητικό
μτβ. μεταβατικό
μτφ. μεταφορικός
μτφδ. μεταφρ. δάνειο
μτχ. μετοχή
ονομ. ονομαστική
ουδ. ουδέτερο
ουσ. ουσιαστικό
οσιαστικοπ. ουσιαστικοποιη- μένο
παθ. παθητικό
παρετυμολ. παρετυμολογικός
πρκ. παρακείμενος
πβ. παράβαλε

πεπαλ. πεπαλαιωμένο
περίφρ. περίφραση
περσ. περσικός
πληθ. πληθυντικός
ποντ. ποντιακός
προστ. προστακτική
ρ. ρήμα
ρημ.  ρηματικός
σ. σελίδα, σελίδες
σημ. σημασία
στερητ. στερητικό
σχημ. σχηματισμός
συνεκδ. συνεκδοχικός
συνών. συνώνυμο
τ.  τύπος
τουρκ. τουρκικός
υποκορ. υποκοριστικό
φρ. φράση/έκφραση
φωνητ. φωνητικός

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ
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Σ Υ Μ Β Ο Λ Α

< : Δείχνει ετυμολογική προέλευση από τη λέξη που βρίσκεται στα δεξιά του.

> : Δείχνει ετυμολογική προέλευση από τη λέξη που βρίσκεται στα αρι στερά του.

———* : Λέξεις που περιέχονται και στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ινστι τούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], Θεσ/νίκη 1998), π.χ. αγιάζι*.

———(Α) : Λέξεις που τις βρίσκουμε και στο Ετυμολογικό Λεξικό της Κοι νής Νε οελληνικής 
του Ν. Ανδριώτη (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μα νόλη Τριανταφυλλίδη], 
2η έκδοση, 1967, φωτοτυπική, με διόρθωση παροραμά των, Θεσ/νίκη 1971), π.χ. μαξού-
λι(Α).

*——— : Λέξεις που θα μπορούσαν να σχηματιστούν κανονικά, αλλά εί ναι α μάρτυροι 
τύποι, π.χ. *τσελιμσίζης < çelimsiz, κατά τα: αρσίζης < arsiz, ιμασίζης < imansız, χαερσίζης 
< hayırsız.

(*)——— : Λέξεις που δεν τις συνάντησα σε κρητικά λεξικά ή κείμενα, αλλά τις βρί-
σκουμε στις μεταφράσεις εγγράφων από το Τουρκικό Αρχείο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης 
και άλλα Αρχεία. Πρόκειται κυρίως για λέξεις της διοίκησης που δηλώνουν αξιώματα, 
τίτλους, υπηρεσίες, φορολογία κλπ., π.χ. (*)τζιζιές = κεφα λικός φόρος.
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Α
αά (επιφ.) [aá] (Τσιρ.) : «λέγεται για εκδίκηση ή σε 

δίκαιο πάθημα, τονισμένο στο δεύτερο α και με 
στόμφο στο καλά (φρ.) “αά! κα-λά να πάθεις”».
[πιθανόν μτφδ. < oh olsun ‘καλά να πάθει!’ < οh 
«καλά! (εκφράζει χαράν προ πάντων επί τη δυ-
στυχία άλλου)» (Χλωρός, Α 239)] (اوخ)
{Ακούγεται και ως οό! Άλλωστε και το αά προ-
φέρεται αρθρωμένο ως οπίσθιο φωνήεν.}

αβανάκης (επίθ. προσ.) [avanát∫is] (Bilgehan2, 
621) : μωρόπιστος, αφελής.
[< avanak (Bilgehan), βλ. και Κουκκίδης, 15] 
(آواناق)

αβιζότι, βλ. αγιζότι.
αβλαντίζω [avladízo] (Ροδ.) : κυνηγώ.

[< avlad(ım), αόρ. του ρ. avlamak ‘κυνηγώ’ 
(Συντ.)]

αβρά ντιμί σιχτίρ, βλ. αβραντινί σικτίμ.
αβραντίνα, βλ. με την αβραντίνα.
αβραντινί σικτίμ (έκφρ.) [avradiñí siktím] & 

αβρά ντιμί σιχτίρ [avrá dimí sixtír] (Κονδ., 
Γαρ.) : 1. «τουρκική ύβρις» (Κονδ.)· 2. «φράση 
με την έννοια “Ας στο διάολο”» (Γαρ.).
[Το πρώτο είναι μεταγραφή με ελλ. χαρακτήρες 
της βρισιάς avradını siktim (Πα μπούκης, 3). Το 
δεύτερο είναι φωνητική παραφθορά της βρισιάς 
avradını siktir ή προέρχεται από την πρώτη με 
επίδραση από τη λ. σιχτίρ. (Συντ.)]
{Η βρισιά περιέχει το ουσ. avrat عورت٬ عورات 
‘γυναίκα· σύζυγος’ (< avret, αρ χική σημ. ‘από-
κρυφα μέρη του σώματος’, Χλωρός, Β 1153) 
στην αιτιατ. του κτη τικού (τη γυναίκα σου/του), 
και το ρ. sikmek سكمك   (λέξη ταμπού) ‘γαμώ’ 
(Meynard, B 88) στον αόριστο, από το οποίο 
το ρ. sik-tir-mek (επίσης λέξη τα μπού) ‘βάζω 
κά ποιον να…’ (στην προστακτική στον δεύτε-
ρο τύπο της βρισιάς). Η σημ. ‘ας στο διάολο’ 
δείχνει ότι με τα χρόνια ο σεξουαλικός της χα-
ρακτήρας ατόνησε και ξε χάστηκε, όπως άλλω-
στε και στη λέξη σιχτίρ (βλ.). Το ίδιο παρατη-
ρούμε και στο παράδειγμα χρήσης που παρα-
θέτει ο Παμπούκης στο λ. αβράντινι (σ. 3), από 
το “Κρητικόν λαογραφικόν ηθογράφημα” του 

Χανιώτη Βασ. Στ. Θω μαδάκη Ο Άτε κνος, Αθή-
να 1967, σ. 88: και μένα δα όλο μου μιλεί με τ’ 
αβράντινι-σιχτί (= με το άγριο. Πβ. επίσης κυ-
πριακό «αβρατινί [τουρκ. avratını = τη γυ ναίκα 
σου (βρισιά)] με άγριες διαθέσεις, ετσιθελικά: 
“Έφυες με τ’ αβρατινί”» (Για γκουλλής, 1).}

αβτζής*, ο [avdzís] (Τσιρ.) : ο κυνηγός. Βλ. και 
αγουτζής.
[< avcı (Τσιρ.)] (آوجى)

αγάδαινα, βλ. αγάς.
αγαδάκι, το [aγaδát∫i] (Κονδ.) : 1. νεαρός αγάς· 2. 

τ’ αγαδάκια (ειρων.) : οι Τούρκοι.
[υποκορ. της λ. αγάς (Κουκκίδης, 15)]

αγάδενα, βλ. αγάς.
αγαδόπουλο, το [aγaδópulo] : ο γιος του αγά, αλ-

λά γενικότερα: οι Τούρκοι. Η λ. σε πολύστιχο 
επικό ποίημα του 1874: Τι πάθετε αγαδόπου-
λα; ήρθαμε να σας δούμε, / μαζί σας μέσα ’σ τα 
Χανιά να φάμε και να πιούμε (Η Κρητικοπούλα, 
116). Βλ. και Αναγνώστης Ντούνης, Οι Αγώνες 
της Κρήτης, Χανιά 1910, σ. 68: σαρανταδυό α -
γαδόπουλα είχε ο Μαθιός πιασμένα.
[< αγάς, αγάδες (Συντ.)]

αγαλίκι, το [aγaλít∫i] (Κονδ.: απλή αναγραφή, 
Ιδομ., Κασσ.) : 1. η θέση, το αξίωμα του αγά· 
2. η τεμπελιά.
[< αγάς + -λίκι ή κατευθείαν < ağalık (Λιθοξό-
ου)] (آغالق)
{Στα τουρκ. η λ. ağalık σημαίνει επίσης ‘με-
γαλοψυχία, γεναιοδωρία· αλαζονεία, έπαρση’ 
(Χλωρός, Α 141).}

αγάς*, ο [aγás] (Κονδ., Τσιρ., Χουστ.) : 1. «Τίτ-
λος απονεμόμενος εις τους κατωτέ ρους Τούρ-
κους και επιτασσόμενος εις το όνομα: Μπραήμ 
αγάς» (Κονδ.)· 2. (μτφ.) άεργος, που κάθεται 
και τα περιμένει όλα έτοιμα. ΥΠΟΚΟΡ. αγαδά-
κι, βλ. και ξεχωριστό λήμμα.
[< ağa (ΛΚΝ)] (آغا)
{Η λ. αγάς δεν ήταν πάντοτε συγκεκριμένος 
τίτλος· συχνά, απλώς έμπαινε μετά το όνομα 
των κοινών ανθρώπων, καθώς «πας Τούρκος, 
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και αυτός ο χαμάλης, είναι τουλάχιστον Αγάς» 
(Σκαρλάτος Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπο-
λις, 3ος τόμος, Α θήνα 1869, σ. 379), όπου χιου-
μοριστικό σχόλιο για την αγάπη των Τούρκων 
για τους τίτλους). Για το ίδιο θέμα, περισσότε-
ρο φορτισμένη η άποψη που διαβάζουμε στην 
(ψηφιοποιημένη στην Ανέμη) Φυλλάδα για τσοι 
Τούρκους της Κρήτης γραμ μένη από ένα γέρω 
Κρητικό το 1858 (σ. 5) : «κάθε Τούρκος θέλει 
νάναι αγάς από τζη μάνας του τη[ν] κοιλιά». Η 
γυναίκα του αγά ήταν η αγάδενα (σωστή γρα-
φή: αγάδαινα), πβ. «Επόθανε η Χιεκήρ-αγάδε-
να» (Ημερολόγιο Κοζύρη, 369).
Στα τουρκικά η λ. ağa γίνεται ağası στους τίτ-
λους που δηλώνουν αξίωμα, π.χ. Υeniçeri ağası 
‘αρχηγός των γενιτσάρων»}.

αγάς του χωριού, ο [aγás tu xorʒú] (Κονδ.) : «ο τι-
μαριούχος: Κίσσαμο-αγασί: ο αυ θέντης της Κισ-
σάμου».
{Με το όνομα του χωριού ή της περιοχής στην 
τουρκ. τους εκδοχή και τη λ. ağa στη μορφή 
του κτητικού (ağası) δημιουργείται ένα ιζαφετι-
κό σύνθετο με τη σημ. ‘ο αγάς του τάδε τόπου’, 
όπως ο Kisamo ağası, που ο Κονδυλάκης μετα-
γράφει με ελλ. χαρακτήρες.}

αγιάζι*, το [aʒázi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Τσιρ., Δαρ., 
Χουστ.) : η πρωινή τσουχτερή δροσούλα.
[< ayaz (Παπ.)] (آياز)

αγιάκτασης, το [aʒáktasis] : συνοδοιπόρος, σύν τρο -
φος στην οδοιπορία (Σταυρινί δης). Η λ. σε προ-
σωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845 (βλ. 
Ημερολόγιο Κο ζύρη, 360).
[< ayaktaş] (آياقداش)

αγιακτασιλίκι, το [aʒáktasiλít∫i] : συντροφιά στην 
οδοιπορία (Σταυρινίδης). Η λ. σε προσωπικό 
ημερολόγιο των ετών 1831-1845 (βλ. Ημερολό-
γιο Κοζύρη, 234).
[< ayaktaşlık]

Αγιάναγας, ο [ajánaγas] : ο ύπατος των προ-
κρίτων, ο Αγιάν-αγάς (Σταυρινίδης). Η λ. σε 
προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845 
(βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 340).
[< ayan1 (βλ. αγιάνης1) + αγάς (Συντ.)]

(*)αγιάνης1, βλ. Παράρτημα 1.
αγιάνης2, ο [aʒáñis] (Ροδ.) : ρουφιάνος, καρφί.

[< ayan2 ‘φανερός· φανερώνω’ (Χλωρός, Β 
1155), κατά τον Nişanyan από το α ραβ. ‛iyan 
(Συντ.)] (عيان)

αγιάρι(Α), το [ajári] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ.) : 1. έλεγ-
χος ακριβείας, ρύθμιση· ΦΡ. κάνω αγιάρι (τη 
ζυγαριά, το ρολόι) : ρυθ μίζω, ελέγχω την ακρί-
βεια· 2. (μτφ.) προσοχή προσήλωση· ΦΡ. κάνω 

αγιάρι το μυαλό μου: προσέχω, σκέφτομαι προ-
σεκτικά.
[< ayar (Παπ.)] (عيار)
{Η φρ. κάνω αγιάρι αντιστοιχεί ακριβώς στην 
τουρκ. ρημ. περίφρ. ayar etmek.}

αγιαρντίζω [ajardízo] (ΙδομΒ.) : ξελογιάζω.
[< ayartt(ım), αόρ. του ρ. ayartmak (Κουκκίδης, 
(آيارتمف) [(15

αγιάρω [ajáro] (ΙδομΒ.) : ισοσταθμίζω.
[< αγιάρι (βλ.) (Συντ.)]
{Για την κατάληξη -άρω βλ. σημείωση στη λ. 
ταλιμέρνω.}

αγίζι, το [ajízi] (Πιτ., Αποστ., Τσιρ., Χουστ., 
Κασσ.) : ΦΡ. παίρνω αγίζι: ορμώ, παίρνω φόρα.
[< ağız (Πιτ.)] (آغز٬ آغيز)
{Μάλλον από το ağız ot (βλ. αγιζότι) κατά πα-
ράλειψη του προσδιοριζομένου ot, πβ. μαγκίρι < 
mangır (corbası), τζιρίτι < cirit (oyunu).}

αγιζλίκι, το [ajizλít∫i] : «το έμπροσθεν μέρος του 
επιστομίου της καπνοσύριγγος». Η λ. σε κρητ. 
κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 105).
[< ağızlık (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)] 
(آغزلق)

αγιζότι, το [ajizóti] & αγιζ(ι)ότη, η [ajiz(j)óti] 
& αγιζ(ι)ότης, ο [ajiz(j)ótis] & αβι ζότι, το 
[avizóti] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ιδομ., Κριτσ., 
Χουστ.) : 1. μικρή ποσότητα μπαρούτι που έβα-
ζαν στο στόμιο των εμπροσθογεμών όπλων για 
την εκπυρσο κρότηση· ΦΡ. Βάνω αγιζότι: προ-
τρέπω σε φιλονικία, βάζω φιτίλιa· 2. η μεγάλη 
δύναμη, η πίεση, η έντονη προσπάθεια.
[< ağızotu (Πάγκ.) / ağız ot (Κυρανούδης)] (آغيز 
(اوت
{Κυριολεκτικά ağız ot(u) σημαίνει ‘φωτιά του 
στόματος’ (Χλωρός, Α 232). Ο τ. αβιζότι < δια-
λεκτ. avız ot (Κυρανούδης, 209). Κατά το TDK 
η λ. ot ‘φωτιά’ έχει διαλεκτ. και τη σημ. ‘μπα-
ρούτι’.}

αγκάβανος, ο [agávanos] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Κασσ., Ξεν.) : το γαϊδουράγκαθο (Silybum 
marianum).
[< τουρκ. kâvan «kayalıkrarda biten dikenli bir 
ot» (= ένα είδος ακανθώδους φυ τού που φυτρώ-
νει σε βραχώδεις τόπους) (Καραποτόσογλου), 
βλ. σημείωση]
{Για το δυσετυμολόγητο της λ. (αγαύβανον) εί-
χε γράψει ήδη ο Κοραής (Άτακτα, 5ος τόμος, 
Α΄ μέρος, Παρίσι 1835, σ. 10, στο λ. ακονά-
χια). Η ετυμολογία από τα τουρκικά στο: Κώ-
στας Καραποτόσογλου, “Ετυμολογικά της δυ-
τικής κρητικής διαλέκτου”, Λεξικογραφικόν 
Δελτίον, 25 (2004-2005), 74-75. Από το τουρκ. 
kâvan ο αναμενόμενος ελλ. τ. είναι *κ(ι)αβάνι. 
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Ααγκιάζει

Από αυτόν ο αγκάβανος μπορεί να προ κύψει ως 
εξής: ένα καβάνι > ένα γκαβάνι (πβ. ένα γ-κά-
ρο) > (με λανθασμένη τμήση) το αγκαβάνι > ο 
αγκάβανος (ως μεγεθ., με αλλαγή γένους από το 
ουδ. στο αρσ. και αναβιβασμό τόνου, πβ. στα-
φύλι < στάφυλος). Αλλά το διαλεκτ. kâvan, κα-
θώς και τα geven, kevan, gevan, που αναφέ-
ρονται ως έτυμο της λ. αγκάβανος, είναι φυτά 
του γένους Astragalus, που ανήκουν στα Κυ-
αμοειδή (Fabaceae), και δεν έχουν καμία σχέ-
ση ή ομοιότητα με τα Αστεροειδή (Asteraceae), 
στα οποία ανήκει το γένος Silybum του αγκά-
βανου. Από τα άλλα δημώδη φυτωνύμια που 
αναφέρει ο Καραποτόσογλου, μόνο το αραβικό 
-akûb δηλώνει φυτά συγ γενή με τον αγκά‘ عكوب
βανο – κατά την αραβική Βικιπαίδεια (http://
ar.wikipedia.org/ wiki/عكوب) πρόκειται για είδη 
του γένους Gundelia.}

αγκιάζει [adʒázi] (Πιτ.) : κάνει τσουχτερό πρωι-
νό κρύο.
[< αγιάζι (Πιτ.)]

αγκίλα (επίθ. προσώπου) [ag̃ila] : πολύ έξυπνος, 
εύστροφος.
[< akıl, κατά τον Nişanyan από το αραβ.  āḳil, 
πβ. θρακ. ακίλι, ποντ. αχούλιν ‘νους, νοημοσύ-
νη, γνώμη’ (Μπόγκας, 158)],
{Άκουγα αυτή τη λέξη από μεσήλικες Ανω-
γειανούς στα τέλη της δεκαετίας του ’50. Σήμε-
ρα δεν χρησιμοποιείται.}

αγκoύ (επιφ.) [aŋgú] (Κριτσ.) : «μωρουδίστικος 
ήχος και λέξη σε νήπιο».
[< agu (Κριτσ.) / ίσως δεν είναι δάνειο (Συντ.)]
{Λέγεται και αγκ [aŋg΄], τονισμένο στο [g]. 
Χρη σιμοποιείται (στην Κρήτη) 1. ως επιφώ-
νημα με το οποίο ενήλικες, ιδίως γονείς, απευ-
θύνονται τρυ φερά σε ένα βρέ φος, προσπαθώ-
ντας να “επικοινωνήσουν” μαζί του, μιμούμε-
νοι τις πρώ τες του φωνούλες, ή 2. ως σκωπτι-
κό επι φώνημα για ενήλικα που μωρουδίζει ή 
που κρύβει τα χρόνια του. 3. Ως άκλ. ουδ. ουσ., 
σε συνθήκες όπως στο 1, σημαίνει ‘γάλα’: Θέ-
λει αγκού το μωρό μου; Για τη σημ. 1 πβ. τουρκ. 
agu (آغو) «επιφ. προς κατεύ νασιν των νηπί-
ων», και για τη σημ. 2 πβ. agucuk bebek «βρέ-
φος νηπιάζον, ήτοι γέρων παλίμπαις» (Χλωρός, 
Α 147), που το TDK το έχει και ως agu bebek. 
Κατά τον András Mohay (“Ετυμολογικές πα-
ρατηρήσεις σε δύο λεξικά της νέας ελληνι-
κής”, στο: Christos Clairis (επιμ.), Recherches 
en linguistique grecque II, L’ Harmattan, Παρίσι 
2002, σ. 105) το “νηπιακό” κουπεπέ (που το βρί-
σκουμε στο ΛΚΝ με το ερμήνευμα “λέξη που τη 
λέμε τραγουδιστά καθώς κουνάμε ρυθμικά τις 
παλάμες, παίζοντας με ένα βρέφος”) «προέρχε-
ται από τα τουρκικά (agu bebek ‘μωρουδάκι’) 

μαζί με τα συστατικά του (αγκού και μπεμπές)» 
(βλ. κούμπεμπέ). Πάντως, η λ. αγκού πιθανόν να 
μην είναι δάνειο, αλλά να είναι ηχοποίητη, με 
βάση τους λαρυγγικούς φθόγγους που χαρακτη-
ρίζουν τη γλωσσική εξέ λιξη του βρέφους κατά 
τους πρώτους μή νες της ζωής, πβ. ανάλογο σχη-
ματισμό στα γαλ  λικά: areu (το /r/ ακούγεται πε-
ρίπου ως παλ λόμενο /γ/), επιφ. το οποίο «imite 
les premiers sons émis par un bébé» (Le Petit 
Larousse, 2002, σ. 83). Την ίδια προέ λευση πρέ-
πει να έχει και το τουρκ. agu (και διαλεκτ. ağu 
κατά το TDK). Για τις πρώιμες φωνήσεις των 
βρεφών βλ. σημείωση στο λ. τζιτζί μαμά.}

αγκούτσακας, ο [agútsakas] (πληθ. οι αγκουτσά-
κοι, τσ’ αγκουτσάκους) (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., ΚριτσΓ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. αγριοαχλαδιά (σε άλλα μέρη 
της Ελλάδας λέγεται γκορτσιά)· 2. «επιδερμι-
κός σκληρός όζος με ανώμαλη επιφάνεια, κοι-
νώς μυρμηγκιά» (Τσιρ.).
[< göçek (Καραποτόσογλου) / βλ. σημείωση 
(Συντ.)]
{Το ερμήνευμα του Ιδομενέως «είδος αγριο-
αχλαδιάς ή αγριοαμυγδαλιάς» δικαι ολογείται 
από το ότι ο ανθισμένος αγκούτσακας από κά-
ποια απόσταση μοιάζει πολύ με ανθισμένη αμυ-
γδαλιά (προσωπική εμπειρία), πβ. και τη δι-
πλή επιστημο νική ονομασία αυτού του φυτού: 
Pyrus spinoza αλλά και Pyrus amyfdalifornis. 
Κατά τον Κώστα Καραποτόσογλου (“Eτυμο-
λογικά της δυτικής κρητικής διαλέ κτου”, Λε-
ξικογραφικόν Δελτίον, 25 (2004-2005), 75-6) 
η κρητική λ. αγκούτσακας, ο = μικρή αγρια-
χλαδιά· κλαδί αγκαθερό, η ποντιακή κοτζάκιν, 
το = μπουμπούκι, και η κυπριακή κουτζάτžιν, 
το = άωρον μικρόν σύκον· συνεκχ. πας άωρος 
και σκληρός καρπός ή οπώρα, ανήκουν στο 
ίδιο λήμμα και προέρχονται από το δη μώδες 
τουρκ. göçek ‘σημείο όπου ανα φύεται το φύλλο 
από τον κορμό του δέν δρου’, ‘παραφυάδα νε-
αρός βλαστός που αναφύεται από τη ρίζα των 
δένδρων’, ‘φρέσκα φρούτα’ (παραπέμπει στο: 
Derleme Sözlüğü, τ. 6, σ. 2119). Σημειώνουμε 
ότι έχουμε ένδειξη για τη χρήση της λ. αγκού-
τσακας στην Κρήτη έ να αιώνα πριν την κατάλη-
ψή της από τους Τούρκους: Στις Παρατηρήσεις 
του από το ταξίδι που έκανε στην Ανατολική 
Μεσόγειο στα 1546-1549 ο Γάλλος φυσιοδίφης 
Pierre Belon σημείωνε: «Εn Crète naissent des 
petites poires sauvages différentes aux nôtres, 
qu’ ils nomment achladas. Les poires sauvages 
y ont nom agusaga» (Alexandra Merle (επιμ.), 
Voyage au levant (1553). Les observations 
de Pierre Belon du Mans, Chandeigne, Παρί-
σι 2001, σ. 103). Με βάση τον Βelon, o Κο-
ραής περιέλαβε τη λ. αγουσάγα ‘άγρια απίδια’ 
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στα Άτακτα (5ος τόμος, Παρίσι 1835, σ. 2), την 
οποία ο Νικό λαος Πολίτης θεωρεί «εσφαλμένη 
γραφή» της λ. αγκουριτσά (Παροιμίαι, 2ος τό-
μος, Αθήνα 1990, σ. 350), αλλά μάλλον πρόκει-
ται για τον α γκούτσακα. Όσον αφορά τη σημα-
σιολ. μετά βαση από τους καρπούς του αγκού-
τσακα, τα αγκουτσά πιδα (βλ.), κοινώς γκόρτσια, 
στις μυρμηγκιές, αυτή στηρίζεται στην ομοι-
ότητα ως προς την αδρή δερματώδη υφή και 
των δύο, πβ. μουρνιά ‘μου ριά’ > μουρνιά ‘είδος 
μυρμηγκιάς σκούρου χρώματος με ανώμαλη 
επιφάνεια, που μοιάζει με μικρό μαύρο μούρο’. 
Για τη σημ. ‘μυρμηγκιά’ βλ. και κούτσικας.}

αγκουτσάπιδο, το [agutsápiδo] (Πιτ.) : ο καρπός 
του αγκούτσακα.
[< *αγκουτσακάπιδο, με αποβολή τής συλλαβής 
-κα- (Συντ.).}

αγκουτσαχλάδα, η [agutsaxláδa] (Ροδ.) : η αγρι-
αχλαδιά.
[< *αγκουτσακαχλάδα, με αποβολή τής συλ-
λαβής -κα- (Συντ.).}

αγνάμια, τα [aγnámia /aγnámña ?] : Η λ. εν χρή-
σει σε Διάταγμα Αυτοκρατορικόν (1868) : Τα δε 
αγνάμια (γιδοπρόβατα) να πληρώνουν ως και 
πριν 9 παράδες (βλ. Κρητικός Κώδιξ, Α 35). Βλ. 
και Μπερμπέρη, 133.
[< ağnam «[πληθ. του ğanem]: πρόβατα· ağnam 
vergisi, φόρος επί των προβά των» (Χλωρός, Α 
146 και Β 1174), ενικ. και πληθ. από τα αραβ. 
κατά τον Nişanyan (Συντ.)] (اغنام)

αγναντίζω [aγnadízo] & γναντίζω [γnadízo] 
(Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Χουστ., Κασσ.) : 1. εννοώ, καταλαβαίνω, μου 
κόβει· 2. δίνω στον άλλον να καταλάβει, εξη-
γώ· ΦΡ. – Αγναντί, παπά, κουκιά; – Αγναντίζω 
μια ολιά (αστεία έκφραση) (Κονδ.)· 3. επωφε-
λούμαι.
[< ağnad(ım), αόρ. του ρ. ağnamak, διαλεκτ. τ. 
του anlamak (Πάγκ

αγνάρω [aγnáro] (Πάγκ., Τσιρ.) : αγναντίζω (βλ.).
[< θέμα του απαρεμφ. ağna[mak (διαλεκτ. τ. 
του ρ. anlamak) «κατά μετασχημα τισμόν προς 
τα εκ της ιταλ. εις -άρω αντί του αγναντίζω» 
(Πάγκ.) / ή κατευθείαν < ağnar-, θέμα α(προσδι)
όριστου ενεστ. του ρ. ağnamak (Συντ.)]
{Η Μαρία Λιουδάκι (Μαντινάδες, σ. 329) ση-
μειώνει για το ρ. αγνάρω: «μόνο ποι ητικό». Ο 
Τσιριγωτάκης λημματογραφεί το αγνάρω ως 
συνώνυμο του ντιγνεντίζω (και ντιγνέρω, ντιγνε-
ρίζω, βλ. σχετικά λήμματα).}

αγουδουρά, η [aγuδurá] (Γαρ.) : «αλλεργία ζώων 
που προέρχεται από το φυτό “α γούδουρας”. Ιδί-
ως πιάνει μικρά αρνάκια, κατσικάκια κλπ. Πρή-
ζεται το “μουστρί” τους και βγάνουν “κουκού-

δια” (σπυριά)». Βλ. και αγούδουρας, σημ. 2.
[< αγούδουρας, κατά τα ονόματα ασθενειών 
όπως: κεφαλαρά ‘πονοκέφαλος’, βι στιρά ‘δαι-
μονική επήρεια, γράντισμα’ (Συντ.)]

αγούδουρας, ο [aγúδuras] & αγούδουρος 
[aγúδuros] & αγκούδουρας [agúδuras] (Πάγκ., 
Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. «Ο θά-
μνος Hypericum crispum με λεπτότατα και ελα-
φρότατα φύλλα και κλωνία, παρασυρόμενος 
ευκόλως υπό του ανέμου. Ένεκα τούτου με-
ταφορικώς σημαίνει τον ταχύπουν: Αυτός τρέ-
χει ’σα dον αγούδουρο» (Πάγκ.)· 2. αρρώστια 
που πιάνει τις κατσίκες, όταν φάνε αυτό το φυ-
τό (Δαρ.).
[< αγουδούρα (< ağı düğü, ağü düğü (= 1. δηλη-
τηριώδης τροφή, 2. ένα κίτρινο φυτό που χρη-
σιμοποιείται σαν φάρμακο για τον πόνο της 
κοιλιάς) + κατάλ. -ούρα, πβ. αγκάθι-αγκαθού-
ρα), με τη μεγεθ. κατάλ. -ούρας, πβ. αγλέουρας 
(Καραποτό σογλου)]
{Για τη λ. αγούδουρας, τους κατά τόπους διά-
φορους τύπους της και τις ποικίλες ετυμολογίες 
που έχουν προταθεί γράφει αναλυτικά ο Κώστας 
Καραποτόσογλου στο μελέτημά του “Η ετυμο-
λογία της λέξης αγούδουρας (Hypericum)”, Ελ-
ληνικά, 34/2 (1982-1983), 422-435. Στις σ. 434-
5 προτείνει την παραπάνω ετυμολογία από τα 
τουρκικά.}

αγουδουρές, οι [aγuδurés] (Χουστ.) : «τα άπλυ-
τα ρούχα».
[< (;) αγουδουρά (Συντ.)]

αγουδουροπαρασύρα, η [aγuδuroparasíra] (Ξαν-
θιν., Αποστ., Τσιρ.) : σκούπα φτιαγ μένη από το 
φυτό αγούδουρας.
[< αγούδουρας + παρασύρα (Ξανθιν.)]
{Συνήθως τη χρησιμοποιούσαν για να καθαρί-
σουν το αλώνι πριν το αλώνισμα ή τον οψιγιά 
πριν το άπλωμα των σταφυλιών, αλλά και σαν 
πρόχειρη σκούπα σε αγροτικά καταλύματα. Συ-
χνά ήταν απλώς ένα μάτσο από κλαδιά αγού-
δουρα, φτιαγμένο πρόχειρα επί τόπου. Βλ. και 
αγουδουρόσκουπα.}

αγουδουρόσκουπα, η [aγuδuróskupa] & αγκου-
δουρόσκουπα [aguδuróskupa] (Ξαν θιν.) : 
σκούπα φτιαγμένη από το φυτό αγούδουρας, 
βλ. και αγουδοπαρασύρα.
[< αγούδουρας + σκούπα (Ξανθιν.)]

αγουτζής, ο [aγudzís] (Πάγκ.) : «ο εξάγων τα 
αγρίμια εκ της κρύπτης των, δια να τα πυροβο-
λήση». Βλ. και αβτζής.
[< avci ‘κυνηγός’ (Πάγκ.), κατά το TDK δια-
λεκτ. τ. του avcı, με παρεμβολή [u] για τη διά-
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Ααγουρσουζά

σπαση του συμφωνικού συμπλέγματος (Κυρα-
νούδης, 294)] (آوجى)

αγουρσουζά, βλ. γρουσουζά.
αειπλαντίζω, βλ. αϊπλαντίζω.
αεριτζής*, ο [aeridzís] (Δαρ.) : «αυτός που προ-

σπαθεί να βγάλει χρήματα από ύπο πτες κερδο-
σκοπικές δραστηριότητες χωρίς να διαθέτει δι-
κό του κεφάλαιο» (ΛΚΝ).
[< αραϊτζής (< araycı ‘αυτός που ψάχνει, ερευ-
νητής’), με παρετυμολ. επίδραση από τη λ. αέ-
ρας, στη σημ. που έχει στη φρ. πουλάει αέρα 
(Κυρανούδης)] (آرايجى)
{Για την ετυμολογία βλ. Κυρανούδης, σ. 316-
7. Πολύ γλαφυρά περιγράφει την “τέχνη” του 
αραϊτζή ο Σκαρλάτος Βυζάντιος (Η Κωνσταντι-
νούπολις, 3ος τόμος, Αθήνα 1869, σ. 417). Το 
τουρκ. araycı από το ρ. aramak ‘ψάχνω’, από 
το οποίο το ρ. αρεντεύω ‘ψάχνω’, που κατα-
γράφει ο Παμπούκης (σ. 26), καθώς και το πο-
ντιακό αραεύω (ΙΛΠΔ, Α 136), που είναι και 
όνομα σύγχρονης ποντιακής εφημε ρίδας (Κα-
βάλα).}

αζά ναμαζί, (το) [azá namazí] (Κονδ.: απλή ανα-
γραφή, χωρίς ένδειξη γραμματ. κατηγορίας) : 
προσευχή που κάνει ένας μουσουλμάνος στη 
θέση μιας προσευχής (από τις πέντε προσευχές 
της ημέρας) που παρέλειψε να κάνει.
[< kaza namazı (Συντ.)] (قضا نمزى)
{Οι πέντε προσευχές των μουσουλμάνων: με 
την ανατολή του ήλιου (sabah namazı, βλ. σα-
μπάν αμάζι), το μεσημέρι (öğle namazı), το από-
γευμα (ikindi namazı, βλ. κιντί), με τη δύση του 
ήλιου (akşam namazı, βλ. αξάμι), δύο ώρες με-
τά τη δύση του ήλιου (yatsı namazı, βλ. γιατσί), 
βλ. Σκαρλάτος Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπο-
λις, 3ος τόμος, Αθήνα 1869, σ. 480.}

αζάπαγασής, βλ. αζάπης.
(*)αζάπης, βλ. Παράρτημα 1.
αζάς, ο [azás] (Πιτ., Ροδ., ΙδομΒ., Χουστ., ΤσιρΒ) : 

ο πρόκριτος.
[< aza ‘μέλος συμβουλίου’ (Πιτ.)] (اعضا)

αζάτι [azáti]· μόνο στη ρημ. περίφρ. κάνω αζάτι / 
γίνομαι αζάτι (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ροδ., Τσιρ., 
ΙδομΒ., Χουστ.) : ελευθερώνω, -ομαι· (για τη 
σύζυγο) : την χωρίζω.
[< azat ‘ελεύθερος’ (Πάγκ.)] (آزاد)
{Για το κάνω αζάτι υπάρχει η αντίστοιχη τουρκ. 
ρημ. περίφρ. azat etmek. Ο Πι τυκάκης αναφέ-
ρει το συγκινητικό παλιό έθιμο να κάνουν αζάτι 
ένα υποζύγιο όταν γεράσει: το άφηναν ελεύθε-
ρο στη φύση και όλοι το σέβονταν μέχρι το τέ-
λος της ζωής του, «χωρίς να εγείρουν αξιώσεις 
αποζημιώσεως για τις τυχόν προκαλούμε νες μι-

κροζημιές». Ο Κονδυλάκης σημειώνει ότι «ελέ-
γετο περί δούλων και ζώων, πολύ γηρασμένων, 
απαλλασσομένων εργασίας».}

αζατοχάρτι, το [azatoxárti] (Πιτ., Τσιρ., Ροδ., 
ΙδομΒ., Χουστ.) : το έγγραφο, η πράξη της απο-
φυλάκισης ή της απελευθέρωσης γενικά.
[< αζάτι + χαρτί (Πιτ.)] (آزاد كاغدى)
{Μάλλον είναι μισομεταφρασμένο δάνειο: < 
azat kâğıdı (kâğıt ‘χαρτί, έγγραφο’), κατά τα: 
στεφανοχάρτι, μνημονοχάρτι, συχωροχάρτι, με-
ριδοχάρτι – κανονικό μτφδ. φαίνεται να είναι το 
ελευθεροχάρτι που αναφέρει ο R. Pashley μιλώ-
ντας για μια Κρητικοπούλα που την είχαν πά-
ρει σκλάβα στην Αλεξάνδρεια και μετά από δώ-
δεκα χρόνια ξαναγύρισε στην Κρήτη, «as soon 
as ever her owner τής έδωκε τα ελευθεροχαρ-
τιά της» (Travels in Crete, 1ος τόμος, Λονδίνο 
1837, σ. 66).}

άζεμπης, βλ. άτζεμπα.
αζιγανιά, η [aziγañá] & ζιγανιά [ziγañá] (Παπ., 

Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ.) : ζημιά που γίνε-
ται με δόλο, εξαπά τηση, αδικία.
[δεν είναι τουρκικής προέλευσης, βλ. σημείω-
ση (Συντ.)]
{Δεν προέρχεται από το τουρκ. ziyan ‘ζημιά’ 
(Ξανθιν.) ούτε από το αραβ. ziyan (Mehmet 
Yunus & Ξανθουδίδης), αλλά από το ρ. ζιγα-
νεύω < βενετ. cinganar/zinganar (Αλεξίου). 
Ο Ιδομενέως(Β) λημματογραφεί χωριστά τον τ. 
αλιγανιά. Μάλλον πρόκειται για τη λ. αζιγανιά, 
με παρετυμολ. επίδραση από τη λ. λίγος. Η λ. 
αζιγανιά υπάρχει ήδη στον Ερωτόκριτο: Λίγο 
πριν αρχίσει η γκιόστρα (το κονταροχτύπημα) 
έπρεπε να οριστούν οι δέκα αντίπαλοι του κα-
θενός από τους τρεις που θα αγωνίζονταν, κι ο 
ρήγας με το χέρι του ήγραφεν ένα κ’ ένα, / για να 
μη γίνει αζιγανιά και λάθος σε κιανένα (Β 1278). 
Ο Στυλιανός Αλεξίου, στο γλωσ σάριο της κρι-
τικής έκδοσης του Ερωτοκρίτου (Ερμής, Αθήνα 
1980), στη λ. αζιγα νιά ‘δόλος’ (σ. 466), παραπέ-
μπει στο ρ. ζιγανεύω ‘εξαπατώ’, που το ετυμο-
λογεί από το βενετικό cinganar / zinganar (σ. 
470). Διορθώνεται έτσι η αναγωγή της λ. πιθα-
νόν στα αραβικά από τον Στέφανο Ξανθουδί-
δη, ο οποίος στην εισαγωγή της δικής του κριτι-
κής έκδοσης του Ερωτοκρίτου (Ηράκλειο 1915, 
σ. CLXXVII: Ξέ ναι λέξεις παρ’ Ερωτοκρίτω), 
στις ελαχιστότατες αραβικές λέξεις του έργου, 
«το όλον οκτώ μέχρι δέκα λέξεων» (αφού «η 
επί εκατόν τριάκοντα έτη κυριαρχία των Αρά-
βων εν Κρήτη [824-961] ελάχιστα ίχνη αφήκεν 
εν τη γλώσση») προσθέτετει: «ίσως και το (α)
ζιγανιά, ζιγανεύω». Στο γλωσσάριο, στη λ. αζι-
γανιά ‘απάτη, δό λος, αδικία’ (σ. 481), παραπέ-
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μπει στο ρ. ζιγανεύω ‘απατώ, δολιεύομαι’. Εκεί 
(σ. 553) σημειώνει: «Η λέξις λέγεται Αραβική 
Ziyan σημαίνουσα εν με τη Αραβ. στο λίδι εν δε 
τη Περσική και Τουρκ. ζημία». Αλλά πρόκει-
ται για δύο διαφορετικές λέξεις: Κατά το TDK 
και τον Nişanyan το τουρκ. ziyan (زيان) προ-
έρχεται από το περσ. ziyān «zarar» (βλ. ζαρά-
ρι). Υπάρχει και τουρκ. ziynet ‘στολίδι’, οθωμ. 
zînet (زينت), κατά το TDK από το αραβ. zīnet. 
Στον Χλωρό (Α 879) υπάρχει και η λ. زينζέϊν 
«κόσμος, κόσμημα, στολισμός», επίσης αρα-
βική. Αυτό ίσως να μπέρδεψε τον Ξανθουδίδη. 
Για τη χρήση τής λ. αζιγανιά προσθέτει: «Σήμε-
ρον {= 1915} δεν ακούεται η λέξις, ακούονται 
μόνον το ατζιγγανιά, ατζίγγανος, τζιγγανεύομαι, 
αι οποίαι σχετίζονται προς τους Τζιγγάνους και 
σημαίνουσιν τον ακατάσταστον, α κάθαρτον, 
και τον φιλάργυρον (συμφυρόμενα και με το 
τζιγγούνις και τζιγγουνιά και τζιγγουνεύομαι». 
Με αυτό διαφωνεί ο Πιτυκάκης (Α 51) : «Άλλη 
όμως η αζι γανιά κι άλλη η ατζιγκανιά. Η πρώτη 
πιθανώς από το Τ. ziyan = ζημία, αβαρία, απώ-
λεια. Η δεύτερη από το ατζίγκανος». Η ένσταση 
του Πιτυκάκη πιθανόν να ανανακλά μια πρό-
σθετη σημασιολογική απόχρωση που πήρε η 
λ. αζιγανιά από επίδραση του τουρκ. ziyan (πβ. 
θρακ. ζιάνι ‘ζημία, απώλεια, αβαρία’ < τουρκ. 
ziyan, Κουκκίδης, 35), αλλά ως προς την περιο-
ρισμένη χρήση φαίνεται ότι ισχύει η επισήμαν-
ση του Ξανθουδίδη, αφού τα λεξικά που περιέ-
χουν τη λ. αζιγανιά είτε δεν δίνουν καθόλου πα-
ράδειγμα χρήσης (Γαρ., Δαρ.) είτε έχουν παρά-
δειγμα από τον Ερωτόκριτο (Κριτσ.) ή τραγού-
δι δημοτικό (Παπ.) ή λαϊκότροπο (Πιτ.) ή τυ-
ποποιημένη έκφραση (Πιτ.). Μόνο δύο έχουν 
παράδειγμα από τον καθημερινό λόγο: Ο Θε-
ός δε τσι συχωρνά ετούτεσας τσι αζιγανιές (Ξαν-
θιν.). Και παραστατικό τερα: Η αζιγανιά που σού 
’καμενε ο μαγαρισμένος δεν έχει το ταίρι τζη κι 
εσύ τονε παρτοπαίρνεις ακόμη (Τσιρ.). Σημειώ-
νεται ότι ο τ. αζιγανιά (από τη συμπροφορά: μια 
ζιγανιά) προτάσσεται στα λεξικά που περιέχουν 
τη λέξη, ίσως επειδή ηχεί ως επιτατικός (πβ. κά-
θαρμα / ακάθαρμα). Το ίδιο ισχύει για το αζιγα-
νεύω/ζιγανεύω.}

αζιγανεύω, -ομαι [aziγañévo] & ζιγανεύω, -ομαι 
[ziγañévo] & αζιγανεύγω [aziγañévγo] (Πιτ., 
Ξανθιν., Τσιρ.: στο λ. αζιγανιά, Ροδ., Κριτσ., 
ΙδομΒ., Χουστ.) : ζημιώνω, αδικώ με δόλο, φέ-
ρομαι πονηρά, εξαπατώ.
[δεν είναι τουρκικής προέλευσης, αλλά < βενετ. 
cinganar/zinganar (Αλεξίου)]
{Ήδη στον Ερωτόκριτο το μτβ. ρ. ζιγανεύω (Β 
1721), το παθ. ζιγανεύομαι (Β 874), καθώς και 
το σύνθετο ρ. παραζιγανεύω (Δ 1734). Η ακρι-
βής σημ. της λ. (α)ζιγα νεύω, -ομαι φαίνεται στο 

παράπονο (!) του ζωοκλέφτη (από κρητ. δη-
μοτ. τρα γούδι) : «– Πού ’σουν, υγιέ μου, πού 
’σουνε κ’ εις την κλεψιά σ’ ελέξαν; / – Μάνα, 
κι ανέ μ’ ελέξανε, εις την κλεψιά ’μουν κιό-
λας. / ’Σ τη μοιρασιά δεν έτυχα κι αζιγανέψα-
σί με […]» (Αριστείδης Κριάρης, Πλήρης συλ-
λογή κρητικών δημωδών ασμάτων, 2η έκδοση, 
Αθήνα 1920, σ. 206). Ο Ιδομενέως(Β) λημματο-
γραφεί χωρι στά τον τ. αλιγανεύω· μάλλον πρό-
κειται για τη λ. αζιγανεύω, με παρετυμολ. επί-
δραση από τη λ. λίγος. Ο Ροδάκης το γράφει: 
αζιγανέβγω. Για την ετυμολογία από τα βενετι-
κά (Αλεξίου) και την πιθανή πρόσθετη σημασι-
ολογική επίδραση από τα τουρκικά, βλ. σημεί-
ωση στο λ. αζιγανιά.}

αζιγανιάρης (επίθ. προσ.) [aziγañáris] (Γαρ., 
Τσιρ.: στην ανάπτυξη του λ. αζιγανιά, Κριτσ.) : 
αυτός που εκ συστήματος αζιγανεύει (βλ.).
[δεν είναι τουρκικής προέλευσης, βλ. αζιγανιά 
(Συντ.)]

αής (επίθ. προσ.) [aís] (Κριτσ.) : σφοδρός, ορμη-
τικός, θυελλώδης.
[< ayı ‘αρκούδα’, μτφ. «αγροίκος, σκαιός άν-
θρωπος» (Χλωρός, Α 305) (Συντ.)] (آيو٬ آيى)

αϊλίκι, το [aiλít∫i] (Παπ., Πάγκ., Ροδ.) : ο μηνιαίος 
μισθός, το μηνιάτικο.
[< aylık (Παπ.)] (آيلق)

άιντε, βλ. άντε.
άιντες, βλ. άντε.
άιντεστε, αιντέστε, βλ. άντε.
αϊπλαντίζω [aipladízo] (Τσιρ.) : σιχαίνομαι, απε-

χθάνομαι.
[< ayıplad(ım), αόρ. του ρ. ayıplamak ‘κατακρί-
νω, ονειδίζω’ (Συντ.)] (عيبالمق)
{Ο Τσιριγωτάκης το γράφει: αειπλαντίζω.}

αϊπλίκι, το [aipλít∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Τσιρ., ΙδομΒ., Χουστ., 
ΚριτσΓπ., Ξεν.) : το ελάττωμα, το μειονέκτημα.
[< ayıplık (Παπ.)] (عيبلق)
{Το TDK έχει τη λ. ayıplık ως διαλεκτική, με 
τη σημ. ‘ντροπή, αισχύνη’. Ο Χλω ρός (Β 1156) 
έχει μόνο το ουσ. ayıp ‘έλλειψη, ελλάτωμα· 
ντροπή, αίσχος, αι σχύνη’ και το επίθ. ayıplı 
‘ελαττωματικός’.}

αϊράνι, το [airáñi] & αρεάνι [areáñi] & αϊτά-
νι [aitañi] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Αποστ., 
Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) & αλιτάνι 
[aλitañi] (Πάγκ.) : 1. ο ορός της τυροκόμησης· 
2. υδαρές διάλυμα τσιμέντου· 3. κάθε υδαρές 
διάλυμα και κάθε αραιότατη κατασκευή· 4. πο-
λύ λεπτό, αραιό ύφασμα., λόγω της μακροχρό-
νιας χρήσης. ΦΡ. Αϊράνι πάει ο κώλος του σα με 
δει: κατουριέται από το φόβο του όταν με δει.
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Ααϊτάνι

[< ayran (Παπ.)] (آيران)
{Ο Πιτυκάκης (Α 50) έχει τη λ. αϊράνι με τη 
σημ. ‘διαφανές ύφασμα, είτε λόγω ειδικής 
ύφανσης είτε λόγω φθοράς από τη μακροχρόνια 
χρήση’. Την ετυμολογεί από το ayran, αλλά πα-
ραπέμπει στη λ. αέρας ‘αραχνοϋφαντο προϊόν 
του αργα λειού’. Ο τ. αρεάνι μάλλον από επίδρα-
ση της λ. αραιός. Το ΛΚΝ έχει τον τ. αριάνι.}

αϊτάνι, βλ. αϊράνι.
ακάντιστος (επίθ.) [akándistos] (Γαρ., Κριτσ.) : 

αμετάπειστος, ανένδοτος.
[< στερητ. α- + καντίζω (βλ.) (Συντ.)]

ακαρέτι, το [akaréti] : «κτήμα ακίνητον προσο-
δοφόρον, ως οικία, κατάστημα, αγρός κλπ.» 
(Χλωρός, Β 1137), και κατ’ επέκταση ‘εισόδη-
μα’ (Μπόγκας, 158). Η λ. σε κρητ. δημοτ. τρα-
γούδι που αναφέρεται στην επίθεση Κρητών 
κατά του Μουσταφά Πασά στις αρχές Ιουνί-
ου 1828. Εκεί ο Μουσταφάς βρέθηκε σε μεγά-
λο κίνδυνο, και του έσωσε τη ζωή ένας χαμά-
λης, που τον πήρε στους ώμους και διέφυγαν. 
Και έκτοτε ως αμοιβή [ο Μουσταφάς] τού ’δω-
σεν ακαρέτι / να ’ν ’ς τα Χανιά χαμάλ μπασης (βλ. 
λ.) ’ς όλο το βιλαέτι (εφημ. Ραδάμανθυς, φ. της 
11-6-1866).
[< akarat, πληθ. του akar (Μπόγκας)] (عقارات)
{Η ομόγραφη λ. ακαρέτι που βρίσκουμε στην 
Αληπασιάδα (σ. 295, στ. 28 : Βε λήπασας τούς 
έκαμε μεγάλο ακαρέτι. / Τούς έκαψε τα σπίτια 
τους, τούς πήρε και το βιός τους.) σημαίνει ‘καμ-
μένη γη, καταστροφή’ και ετυμολογείται από 
το οθωμ. ‘aqāret ‘στειρότητα’, το οποίο από το 
αραβ. ‘aqāra (Kappler, 72).}

ακαρνάσης, βλ. αρκαντάσης.

ακαρντάσης, βλ. αρκαντάσης.

ακαρντάχης, βλ. αρκαντάσης.

ακίκι, το [ak̃ík̃i] & χακίκι [xak̃ík̃i] (Πιτ., Γαρ., 
Κριτσ.) : «Ποικιλία επιτραπέζιου σταφυλιού, με 
μεγάλες ρώγες όπως του ροζακιού, περίπου κί-
τρινου χρώματος α ραιές» (Πιτ.).
[ίσως < akik ‘αχάτης’ (κατά το TDK από το 
αραβ. ‛aḳīḳ) & διαλεκτ. hakık· επειδή οι ρώγες 
του σταφυλιού αυτού είναι σαν από κιτρινωπό 
αχάτη (Συντ.)] (عقيق)

ακιμπέτι, το [ak̃ibéti] (Τουρκοκρητ.) : το τέλος.
[< akıbet (Bilgehan2, 621) «τέρμα, τέλος, έκβα-
σις», και ως επίρρ. «τέλος, επί τέ λους» (Χλω-
ρός, Β 1111)] (اخالق)
{Η λ. ακιμπέτι σε ελλ. έγγραφο αλλού: Βλ. 
Μπερμπέρη, 134. Με τη μορφή ακου μπέτι και 
με επιρρ. σημ. ‘επιτέλους, τέλος πάντων κλπ.’ 
τη συναντούμε σε πολλά μέρη της Ελλάδας (Δι-

αδίκτυο). Τη βρίσκουμε και στα Απομνημονεύ-
ματα του Μα κρυγιάννη.}

ακιντές, ο [ak̃idés] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., ΙδομΒ., 
Χουστ.) : το γλύκισμα.
[< akide (Παπ.)] (عقيده)
{Αkide şekeri είναι η καραμελιασμένη ζάχαρη 
(καραμέλα), το «ζαχαρόκαυστον» (Χλωρός, Β 
1130).}

ακλής, βλ. ατλής.
Άκ Ντάμπια, βλ. ντάμπια.
ακόνευτος (επίθ.) [akóneftos] (Τσιρ.) : που δεν 

βρήκε κατάλυμα για διανυκτέρευση και φιλο-
ξενία.
[< στερητ. α- + κονεύω (βλ.) (Συντ.)]

ακουμπάς, ο [akubás] & ακουπάς, ο [akupás] 
(ΚριτσΓ., ΤσιρΒ.) : το σβέρκο, ο κα φάς.
[ίσως < akbaş, κ.λ. ‘άσπρο κεφάλι’, ράτσα σκύ-
λου (ποιμενικός Τουρκίας) με δυ νατό κεφάλι και 
χοντρό λαιμό (Συντ.)]
{Η λ. ακμπάς ως ονομασία ράτσας σκύλου 
υπάρχει στο Διαδίκτυο.}

ακουμπέτι, βλ. ακιμπέτι.
ακουρούντιστος (επίθ.) [akurúdistos] (Ροδ.) : 

ακατάστατος.
[< στερητ. α- + κουρουντίζω (Συντ.)]

ακουσούρευτος (επίθ.) [akusúreftos] (Τσιρ.) : 
«αυτός που δεν έχει κάποιο ελάττωμα (φρ.) 
“ακουσούρευτη κοπελιά”».
[< στερητ. α- + κουσούρι (Τσιρ.)]
{Μάλλον πρόκειται για την έκφρ. «ασούρευτη 
κοπελιά», δηλ. που δεν έχουν α κουστεί κουτσο-
μπολιά για τα ερωτικά της (σούρα = δυσφήμη-
ση, κουτσομπολιό). Εννοείται (!) ότι το επίθετο 
δεν έχει αρσενικό τύπο.}

ακράνης, ο [akráñis] (Ροδ., ΚριτσΓπ.) : σύντροφος.
[< akran (Κουκκίδης, 16) «ομήλικες, ομοβάθ-
μιοι, ίσοι» (Χλωρός, Α 161)] (آقران)
{Για τη λέξη ακράνης, που λεγόταν και σε άλ-
λα μέρη της Ελλάδας, βλ. άρθρο με τίτλο «Ο 
αήττητος ακράνης και η αμφίβολη αθιβολή», 
στο ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου Οι λέξεις 
έχουν τη δική τους ιστορία (https://sarantakos.
wordpress. com/2013/04/09/akran/).}

ακραμπάς, ο [akrabás] (Τουρκοκρητ.) : ο συγγε-
νής.

[< akraba (Bilgehan2, 621) «οι πλησίον, οι συγ-
γενείς» (Χλωρός, Α 162)] (اقرباء)
{Η λ. ακραπάς/ακρεπάς σε ελλ. έγγραφα αλλού: 
Βλ. Μπερμπέρη, 134.}

ακρομπουνταλίζω [akrobudaλízo] (ΞανθινΔ.) : εί-
μαι λίγο μπουνταλάς.

[< ακρο- + μπουνταλίζω < μπουνταλάς (Ξανθιν.)]
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ακρομπούνταλος [akrobúdalos] (επίθ. προσ.) 
(ΞανθινΔ.) : λίγο μπουνταλάς.
[< ακρομπουνταλίζω, υποχωρητικά (Ξανθιν.)]

Ακτάρικα, βλ. αχτάρικο.
αλαβάρι (επίρρ.) [alavári] & άλα βάρι [ála vári] 

& αλαβάρις [alaváris] (Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Ροδ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : «αλλ’ αλη θώς» (Πάγκ.), «εκφρά-
ζει μάλλον σκεπτικισμό, αμφιβολία, ειρωνική 
συγκατά βαση» (Πιτ.), εδώ που τα λέμε, για να 
λέμε και την αλήθεια (Ιδομ.).
[< Allah vire ‘ο Θεός να δώσει’ (Πιτ.) / < Allah 
var ‘πρέπει να να πούμε την αλή θεια’, κ.λ. 
‘υπάρχει Θεός’ (Συντ.)] (هللا وار)
{Ακούγεται και ως αλαβάρε. Ο Πάγκαλος το 
γράφει: άλλα βάρι, ο Τσιριγωτάκης: αλάβαρυς, 
ο Ροδιτάκης: άλαβάρι.}

αλάι, το [alái] (Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ.) : στην έκφρ. ένα αλάι 
+ ονομαστική πληθυντικού: πολλοί, άφθονοι, 
πλήθος, ένα σωρό. Με τη σημ. ‘στρατιωτικό 
σύνταγμα’ [regiment] η λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα 
του 1826: Και πώς θα τα ξεχάσουμε τα κόλια και 
τ’ αλάγια (βλ. Dedes, 361 & 373).
[< alay, βυζαντ. αλλάγιον (Πάγκ.)] (آالى)
{Ο Πάγκαλος το γράφει: αλλάι. Ο Ιδομενέως το 
έχει ως ουσ. με τη σημ. ‘ακολου θία, συντροφιά, 
παρέα’. Κατά τον Ροδάκη σημαίνει: ‘ζώο που 
γέννησε πρόσφατα· παρέα’. Κατά τον Nişanyan 
το βυζαντ. αλάγιον (με ένα λ) < λατ. alae, πληθ. 
του ala ‘πτέρυγα’, ‘μονάδα ρωμαϊκού ιππικού’. 
Η έκφραση ένα αλάι + ονομαστική είναι μάλλον 
μισομεταφρασμένο δάνειο: < bir alay + ονομα-
στική.}

αλάι μαλάι (επίρρ.) [alái malái] (Παπ., Πάγκ., 
Γαρ., Κριτσπ., Κασσ.) : 1. πολύ πε ρισσότερο· 2. 
επακριβώς· 3. φύρδην μίδγην.
[< alay malay (Παπ.)] (آالى ماالى)
{Το TDK έχει: alay malay (επίρρ.) : 1. όλοι μα-
ζί, αντάμα. 2. όπως τύχει, ανάκατα. Ο Χλωρός 
(Α 178) έχει το ερμήνευμα: «όλοι ομού, εν σώ-
ματι ή φύρδην μίγδην». Για την αναδίπλωση με 
προσθήκη αρχικού μ- στο δεύτερο τμήμα, βλ. 
σημείωση στο λ. τσουρούκ μουρούκ.}

αλάισε (επιφ. φρ.) [aláise] ή αλάισε βέρσε [aláise 
vérse] & αλάισι [aláisi] ή αλάισι βέρισι [aláisi 
vérisi] (Κονδ., Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσπ., Ξεν.) : 
στο Θεό σου! μη μου το λες!
[< allaseñ (κατά το TDK διαλεκτ. του allahını 
seversen) ‘αν αγαπάς το Θεό, προς Θεού! 
(Χλωρός, Α 189) (Συντ.)] (اللهى ايسك)
{Συχνά στη φρ. Άντ’ αλάισε! (= Μα τι είναι αυτά 
που λες! Σώπαινε να χαρείς!), με την οποία εκ-
φράζουμε με ήπιο τρόπο τη διαφωνία ή τη δυ-

σπιστία μας προς αυτό που είπε ο συνομιλη-
τής μας. Η γραφή αλλάισε του Κονδυλάκη και 
της Ξε νάκη-Ροβίθη παραπέμπει στα δύο λάμδα 
τής λ. Αλλάχ. Με τη μορφή αλλάχι σι βέρσιν, βλ. 
Μπόγκας, 159.}

αλάισε βέρσε, βλ. αλάισε.
αλάισι, βλ. αλάισε.
αλάισι βέρισι, βλ. αλάισε.
αλακάς, ο [alakás] (Τουρκοκρητ.) : η σχέση.

[< alâka (Bilgehan2, 621) «σχέσις, δεσμός, συ-
νάφεια, ενδιαφέρον, συμπάθεια, έ ρως» (Χλω-
ρός, Β 1140)] (عالقه)
{Η λ. αλιακάς/αλακάς σε ελλ. έγγραφα αλλού: 
Βλ. Μπερμπέρη, 135.}

αλαλά! (επιφ.) [alalá] & ολαλά [olalá] : πολεμική 
κραυγή των Τούρκων. Η λ. στον Μπουνιαλή: το 
‘αλαλά’ εκράζασι και δυνατά χουγιάζα (Αλεξίου 
& Αποσκίτη, 166). Και αλλού (σ. 441) : κ’ οι 
Τούρκοι εβουγκούντανε και ‘ολαλά’ βοούσα. Με 
τη μορφή Αλλάχ Αλλάχ σε κρητ. δημοτ. τρα-
γούδια, π.χ. Αλλάχ Αλλάχ, φωνιάζανε, Ρωμιό δε 
θεν κιανένα, / γενιτσαριά δα κάμομε σαν το ει-
κοσιένα (Κλεάνθη Κυπριω τάκη, Η Κρήτη μέσα 
από την παράδοση. Κρητικά δημοτικά τραγού-
δια, Ηράκλειο 2003, σ. 71). Και σε τουρκοκρητ. 
ρίμα του 1826: “Αλλά Αλλάχ” φωνιάζανε, “με-
ντέτ για [=ω!] Μουχαμέτη” (Dedes, 363).
[< Allah Allah «Θεέ μου! Θεέ μου! [επιφών. εκ-
πλήξεως και δυσαρεσκείας]» (Χλωρός, Α 189), 
προφέρεται: /αλά αλά/ ή /αλάχ αλάχ/ (Συντ.)] 
(هللا)
{Ετυμολογικώς άσχετο προς τα ελλ. αλαλάζω, 
αλαλαγμός.}

αλαλί μπουλαλί, βλ. κούμπεμπέ.
αλαμπάντα, η [alabánda (Πιτ., Κριτσπ.) & αλεπά-

ντα [alepánda] (Ημερολόγιο Κο ζύρη, 370) : η 
επίπληξη (Σταυρινίδης).
[< alabanda (Κριτσπ.), στη μτφ. σημ. ‘σφοδρή 
επίπληξη’, βλ. σημείωση (Συντ.)] (االبانده)
{H μτφ. σημ. του τουρκ. ετύμου προκύπτει από 
την φρ. alabanda atış ‘ομοβρο ντία’, «σύγχρο-
νος εκκένωσις όλων των τηλεβόλων της μιας 
των πλευρών πολεμι κού πλοίου κατά του αυ-
τού σημείου», όπου atış σημαίνει ‘ρίψη’ και 
alabanda (από το ιταλ. a la banda) σημαίνει 
«η εσωτερική πλευρά του πλοίου» (Χλωρός, Α 
177).}

αλάμπελα χινιόβερσι (έκφρ.) [alábela ∫iñóversi] 
(Γαρ.) : «Ασφαλώς από την τουρ κική ευχή: “Αλ-
λάχ μπερεκέτ βερσί” = Ο Θεός να σου δίνει πολ-
λά καλά. “– Ήφερά σου συντέκνισσα δυο αμυγδα-
λάκια απού κατέχω πως δεν εβγάλατε οφέτος. – 
Αλά μπελα χινιόβερσι συντέκνισσά μου”».
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Ααλαμπίρι

[Για την ετυμολογία και τη σημασία βλ. σημεί-
ωση (Συντ.)]
{Προφανώς πρόκειται για την έκφραση Allah 
belasını versin ‘o θεός να του δώσει συμφορά’ 
(βλ. Χλωρός, Α 363· Μπόγκας, 159) > κυπρια-
κό αλλάχμπελασινούβερ σιν ‘να σου δώσει ο Θε-
ός μπελάδες!’ (Γιαγκουλλής, 2), η οποία με νέα 
κατάτμηση (Allahbela – sınıversin) από κατάρα 
έγινε ευχή (!), για λόγους που δεν μπόρεσα να 
εντοπίσω. Ίσως το συγχέουν με το Αllahvesrin 
‘o Θεός να (σου) δώσει’, από το οποίο το κυ-
πριακό (ειρων.) αλλάβερσιν (Γιαγκουλλής, αυ-
τόθι).}

αλαμπίρι, βλ. αλαμπλίρι.
αλαμπλίρι (έκφρ.) [alabλíri] & αλαμπιλίρι 

[alabiλíri] & αλά μπλίρι [alá bλíri] & άλαμπλι-
ρι [álabλiri] & αλαμπίρι [alabíri] & αλά μπίρι 
[alá bíri] & αλιμπίρι [aλibíri] (Πιτ., Γαρ., Ροδ., 
Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ.. Ξεν.) : 
μή πως, άραγε, ποιος ξέρει, Κύριος οίδε.
[< Allah bilir ‘ο Θεός ξέρει’ (Πιτ.)] (هللا بيلور)
{Ο Αποστολάκης το γράφει: αλλαμπιλίρι, ο Ρο-
δάκης: άλαμπλίρι. Ακούγεται και ως δύο λέξεις: 
αλά μπιλίρι [alá bιλíri]. Συνήθως χρησιμοποιεί-
ται στην αρχή πλά γιας ερώτησης με τη σημα-
σία ‘ποιος ξέρει’, ‘ένας θεός ξέρει’: «Μισεύ-
γεις παιδί μου, κι αλαμπλίρι πότε δα σε ξανα-
δώ» (Πιτ.). Βλ. και κιμ μπιλίρ.}

αλάνι*, το [aláñi] (Παπ., Πάγκ., Κασσ.) : το αλη-
τόπαιδο.
[< alan (Παπ.) / ‘ανοιχτός χώρος’ (ΛΚΝ)] (آالن)
{Για τη μετάβαση από τη σημ. ‘ανοιχτός χώ-
ρος’ στη σημ. ‘αλήτης’, μεσολάβησε η λ. αλά-
νι ‘πλατεία’, βλ. περισσότερα στον Κυρανού-
δη, σ. 189.}

αλανιάρης*, ο [alañáris] (Παπ.: στο λ. αλάνι) : 
αλήτης.
[< αλάνι (Παπ.)]

αλανοπερίστερο, το [alanoperístero] (ΤσιρΒ.) : 
«έτσι χαρακτηρίζεται το περιστέρι, επειδή πε-
τάει ελεύθερο, τρεφόμενο από τα υπολείματα 
σιτηρών και άλλων καρ πών του κάμπου».
[< αλάνι + περιστέρι (Τσιρ.)]

αλατζαδένιος* (επίθ.) [aladzaδéños] (Τσιρ.) : 
φτιαγμένος από αλατζά, π.χ. αλατζα δένιο φου-
στάνι.
[< αλατζάδες (αλατζάς) (Συντ.)]

αλατζάς*, ο [aladzás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Τσιρ.) : 
είδος φτηνού βαμβακερού υφά σματος.
[< alaca (Παπ.)] (آالجه)
{Στα τουρκ. alaca σημαίνει αρχικά «στικτός, 
παρδαλός, ποικιλόχρους» και έπειτα «είδος 
υφάματος μεταξωτού ή βαμβακερού ποικιλό-

χρου [τσίτι]» (Χλωρός, Α 177). Κατά το ΛΚΝ ο 
αλατζάς είναι «βαμβακερό ύφασμα κατώτερης 
ποιότητας». Το ΕΛΝΕΓ έχει: « βαμβακερό ύφα-
σμα, συνήθως πολύχρωμο, χοντρό και ευτε λές». 
Ο αλατζάς ήταν σκουρόχρωμο ύφασμα με ψιλή 
ρίγα, για φουστάνια ή αν δρικά πουκάμισα, γε-
νικά για ρούχα της δουλειάς, πιο χοντρό και πιο 
ανθεκτικό από το τσίτι. Στη Συλλογή του το Λύ-
κειο των Ελληνίδων έχει ένα τέτοιο αλατζα δένιο 
φουστάνι, στο οποίο «τον μπλε κάμπο του αλα-
τζά δικόπτουν κατακόρυφες, ενυφασμένες ροδί 
ρίγες» (βλ. openarchives.gr/wiew/445691), αλ-
λά και ένα γυναι κείο ζακέτο από «μεταξοβάμ-
βακο αλατζά (ριγωτό ύφασμα), φερμένο από 
την Πόλη» (βλ. openarchives.gr/wiew/449594). 
Σημειώνουμε τον αντίστροφο λεξιλο γικό δανει-
σμό: τουρκ. dimi ‘είδος βαμβακερού υφάσμα-
τος με πυκνή ύφανση’ < ελλ. δίμιτο (Δημάση & 
Νιζάμ, 143).}

αλέ λεσάπι (επίρρ.) [alé lesápi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Κριτσ.) : 1. περίπου, κατά προ σέγγιση· 2. αφθο-
νία, πλήθος.
[< alel hesap (Παπ.)] (على ال حساب)
{Κατά το TDK hesap (< αραβ. ḥisāb) σημαίνει 
‘λογαριασμός’, alelhesap (επίρρ.) ‘έναντι λογα-
ριασμού’ και hesapsiz ‘αναρίθμητος’.}

αλέκι μουσελά(μ) (έκφρ.) [alék̃i muselá(m)] 
(Πάγκ., Κονδ.: στο λ. σελάμ αλέκι) : καλημέ-
ρα! (ως απάντηση στον χαιρετισμό σελάμ αλέ-
κι (βλ.).
[< aleykümüselâm (Πάγκ.) / διαλεκτ. aleykü-
mse lam (TDK) (Συντ.)] (عليكم السالم)

(*)αλεμτάρης, βλ. Παράρτημα 1.
αλέτι1, το [aléti] (Τουρκοκρητ.) : το εργαλείο, πβ. 

ποντ. αλέτιν (ΙΛΠΔ, Α 42). Βλ. και Μπερπέρη, 
135.
[< alet (Bilgehan1, 34)] (آلت)

αλέτι2, βλ. ναλέτι.
αλιβερντίζω [aλiverdízo] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., 

Γαρ., Τσιρ., Κριτσπ., ΙδομΒ.) : 1. αγοράζω κάτι 
για λογαριασμό τρίτου· 2. μεσολαβώ· 3. συναλ-
λάσομαι. Με τη σημ. 1. η λ. σε προσωπικό ημε-
ρολόγιο των ετών 1831-1845: Έδωσέ μου ο Πέ-
τρος γρ. 40, να του αλιβερτίσω ένα κοντόχι τζόχι-
νο (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 342).
[< alıverd(im), αόρ. του ρ. alıvermek (Παπ.)] 
(آليويرمك)
{Η σημ. 3. ίσως από επιδραση της λ. αλισιβερίσι 
(βλ.). Ο Ιδομενέως έχει: αλλη βερντίζω ‘υποβα-
στάζω’. Αμφίβολη η σχέση του με το alıvermek. 
Το ρ. αυτό προ έρχεται από τα ρ. almak ‘παίρ-
νω’ και vermek ‘δίνω’ και η πρώτη σημασία του 
(μόνο με αυτήν το έχει το TDK) είναι «αγοράζω 
εν τάχει» (Χλωρός, Α 194).}



αλιγανεύω αλληγκιόζηςΑ

12

αλιγανεύω, βλ. αζιγανεύω.
αλιγανιά, βλ. αζιγανιά.
αλιγές, ο [aλijés] : τουρκικό νόμισμα (Σταυρινί-

δης). Η λ. σε προσωπικό ημερολόγιο των ετών 
1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 190) : 
ένα[ν] αλιγέ γρ[όσια] 15, 10.
[< aliye (Μπόγκας, 179), βλ. σημείωση]
{Στα Ενθυμήματα του Κασομούλη (επιμ. Βλα-
χογιάννη, Αθήνα 1939, σ. 28) δια βάζουμε: Μ’ 
έδωσαν […] τριάντα λιγέδες, 300 γρόσια. Και σε 
υποσημείωση του επιμελητή: Νόμισμα τουρκ. 
αλιέ, πληθ. αλιέδες, κατά την ρουμελ. προφορά 
αλι γιέδες, λιγέδες. Ο Μπόγκας ετυμολογεί ως 
εξής: «κατά σύντμηση των devlet aliye (= Υψη-
λόν Κράτος, Οθωμ. Κράτος)».
Η λ. aliye (عليه) στα οθωμ. τουρκ. είναι θηλ. 
του επιθ. ali (على) «υψηλός, έξοχος» (Χλωρός, 
1145), π.χ. devlet-i aliye ‘το υψηλόν κράτος’, 
δηλ. η Οθωμανική Αυτο κρατορία. Δεν εντόπι-
σα τη λ. aliye σε τουρκικό λεξικό με τη σημ. 
‘νόμισμα’.}

αλικόντι, το [aλikódi] (Τσιρ.) : εμπόδιο, καθυστέ-
ρηση, βλ. αλικόντισμα.
[< αλικοντίζω, υποχωρητικά (Συντ.)]

αλικοντίζω [aλikodízo] & αλικορντίζω 
[aλikordízo] & λικοντίζω [λikodízo] & ε λικο-
ντίζω [eλikodízo] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσπ., ΙδομΒ., Ξεν.) : 1. εμποδίζω, αναστέλλω, 
αναχαιτίζω, & παθ. (α)λικοντίζομαι· 2. παρα-
πλανώ.
[< alıkoyd(um), αόρ. του ρ. του alıkoymak 
(Παπ.)] (آليقومق)

αλικόντιση, βλ. αλικόντισμα.
αλικόντισμα, το [aλikódizma] & λικόντισμα 

[λikódizma] & αλικοντισμός, ο [aλikodizmós] 
& αλικόντιση, η [aλikódisi] (Παπ., Ξανθιν., 
Ροδ., Αποστ., Τσιρ., ΙδομΒ.) : το σταμάτημα, το 
εμπόδιο, η ανάσχεση.
[< αλικοντίζω (Παπ.)]

αλικοβάφω [aλikováfo] (Ροδ.) : κοκκινίζω.
[< άλικος (< al) + βάφω (Συντ.)]
{Μοιάζει με ποιητικό σύνθετο. Δεν διευκρινίζε-
ται αν πρόκειται για μτβ. ή αμτβ. ρήμα.}

αλιμπαντές, ο [aλibadés] (Κονδ., ΙδομΒ.) : επανω-
φόρι παραγεμισμένο με βαμβάκι.
[< libade, βλ. λιμπαντές στον Μπόγκα] (لباده)
{libade: «υπενδύτης φθάνων μέχρι γονάτων και 
υπερραμένος βαμβάκιον, ήτοι με βάτκα, ον φο-
ρούσιν οι ανατολικοί λαοί» (Χλωρός, Β 1479). 
O τ. αλιμπαντές προ έκυψε προφανώς από λαν-
θασμένη τμήση της συνεκφοράς ένα λιμπαντέ : 
> έν-α λιμπαντέ > ο αλιμπαντές.}

αλιμπίρι, βλ. αλαμπλίρι.
αλισβερίκι, βλ. αλισιβερίσι.
αλίς βερίς, βλ. αλισιβερίσι.
αλίσι βερίσι, βλ. αλισιβερίσι.
αλισιβερίσι*, το [aλisiverísi] & αλίσι βερίσι 

[aλísi verísi] & αλίς βερίς [aλís verís] & αλι-
σβερίσι [aλizverísi] & αλίχι βερίχι [aλí∫i verí∫i] 
& αλίσο βέρσο [aλísο vérsο] & αλισοβέρι-
σο [aλisovérisο] & αλισβερίκι [aλizverít∫i] & 
αλιχιβερίκι [aλi∫iverít∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Κονδ., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. εμπορική συναλλαγή· 
2. κοινωνική σχέση, συνανα στροφή· 3. ερωτι-
κή σχέση.
[< alışveriş (Παπ.)] (آليش ويرش)
{Συχνά χρησιμοποιείται στον πληθυντικό: 
“Μπανταξής είναι και να μην έχεις πολλά αλι-
σβερίκια [πβ. πολλά πάρε-δώσε (Συντ.)] μετά 
όνομίς του” (Αποστ., Τσιρ.). Η παροιμία Με το 
συγγενή σου φάε, πιέ, μα αλίσι βερίσι μην κάμεις 
(Πά γκαλος, Β 121) αντιστοιχεί ακριβώς στην 
τουρκική Akraba ile ye, iç, alışveriş etme (βλ. 
TDK-Atasözleri).}

αλίσο βέρσο, βλ. αλισιβερίσι.
αλιστίζω [aλistízo] & λιστίζω [λistízo] (Πάγκ.) : 

συνηθίζω, εθίζομαι.
[< alışt(ım), αόρ. του ρ. alışmak (Πάγκ.)] (آلشمق٬ 
(آليشمق

αλιτάνι, βλ. αϊράνι.
αλιχιβερίκι, βλ. αλισιβερίσι.
αλίχι βερίχι, βλ. αλισιβερίσι.
αλκοράνι, το [alkoráñi] : το Κοράνι. Κι ένας Ιμά-

μης άρχιζε βαΐζι να τους κάνει / ό,τι διατάσσει ο 
Ραμπής και γράφει τ’ Αλκοράνι (Μιχ. Διαλινάς, 
Η Κριτσωτοπούλα, Ηράκλειο 1912, σ. 24)· Το 
τούρκικ’ αλκοράνι διαλαλεί όσους δεν το πιστεύ-
γουνε κιαφίργια (Κάτοπτρον, 46).
[βλ. κοράνι]

άλλα βάρι, βλ. άλα βάρι.
αλλάι, βλ. αλάι.
αλλάισε, βλ. αλάισε.
Αλλάχ μπερεκέτ βερσίν, βλ. μπερεκέτι.
αλληγκιόζης (επίθ.) [aλidʒózis] (Ξανθιν., Τσιρ.: 

στο λ. αλληφέγγης) : αλλήθωρος.
[< άλλος + göz ‘μάτι’, κατ’ αναλογίαν προς τα: αλ-
λήθωρος, αλληγορικός (Ξανθιν.) / μάλλον κατ’ 
αναλογίαν προς τη λ. για(ν)γκιόζης ‘αλλήθωρος’ 
(Λιθοξόου) < yan ‘πλάγιος’ göz, πβ. ρημ. περίφρ. 
yan gözle bakmak ‘λοξοκοιτάζω’ (Συντ.)]
{Ο Ξανθινάκης δίνει ως συνώνυμο τη λ. στρα-
βαλιγκιόζης (βλ.), που τη γράφει με ένα λ και ι.}



αμμοτσάιλο

13

Ααλμπάντης

αλμπάντης, ο [albántis] & ναλμπάντης [nalbántis] 
& αλουμπάντης [alubántis] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., 
Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ.. Ξεν.) : 
1. ο πεταλω τής· 2. ο πρακτικός κτηνίατρος.
[< nalbant (Παπ.)] (نعلبند٬ نالبند)
{Ακούγεται και ως αλμπάνης*. Χρησιμοποιεί-
ται και ως χαρακτηρισμός για κακό χειρούργο, 
με τη μτφ. σημ. ‘χασάπης’. Κατά τον Nişanyan: 
τουρκ. nalbant < περσ. nalband < αραβ. nal ‘πέ-
ταλο αλόγου’ + περσ. band ‘δεσμός’· για το β΄ 
συνθετικό βλ. και καλεμπέντης.}

αλογοπάζαρο, το [aloγopázaro] (Τσιρ.) : η ζωοπα-
νήγυρη.
[< άλογο + παζάρι (Συντ.)]

αλουμπάντης, βλ. αλμπάντης.
αλτσάκι, το [altsát∫i] ή στον πληθ. αλτσάκια 

[altsát∫a] & αρτσάκι [artsát∫i] (Κονδ., Γαρ., 
Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : (μόνο με το ρήμα κάνω, 
συνήθως στον αόριστο: τον έκαμε αλτσάκι) : 1. 
γελοιοποιώ, κατατροπώνω· 2. ξυλοκοπώ.
[alçak ‘χαμηλός’, μτφ. ‘ποταπός’ (Κουκκίδης, 
(آلچاق٬ آلچق) [(17
{Η λ. alçak είναι επίθετο. Από αυτήν το ρ. 
alçaklamak ‘εξευτελίζω’ (Χλωρός, Α 183), και 
από εδώ το ρ. αλτσακλαντίζω (Κουκκίδης, 17).}

αλτσάς, ο [altsás] (ΤσιρΒ.) : μικρό πεταλοειδές σι-
δεράκι που το έβαζαν κάτω από τα ανδρικά πα-
πούτσια, στη μύτη και το τακούνι.
[< nalça (Τσιρ.)]
{Λέγεται και ναλτσάς (Κουκκίδης, 17). Ο τ. αλ-
τσάς προέκυψε προφανώς από ε πανα νάλυση: 
τον ναλτσά > τον ν-αλτσά > ο αλτσάς.}

αλτσί, το [altsí] (Γαρ., Κριτσ.) : ο γύψος. Μόνο ως 
τοπωνύμιο (στ’ Αλτσί) κοντά στο χωριό Σφάκα 
Σητείας, όπου υπάρχει γυψορυχείο.
[< alçı (Bilgehan1, 34)] (آلچى)

αλωνοχάραρο, βλ. χαράρι.
άμ μά! βλ. εμά!
αμά! βλ. εμά!
αμακατζής*, ο [amakadzís] (Πάγκ., Κριτσ.) : πα-

ράσιτος, σελέμης, άρπαγας.
[< αμάκα ‘με έξοδα άλλου’ (< ενετ. a maca 
(Πάγκ.) / + -(α)τζής (ΛΚΝ)]
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής.}

αμάν* (επιφ.) [amán] & αμάνι [amáñi] (Παπ., 
Πάγκ., Κονδ., Ιδομ., Τσιρ., ΞανθινΔ., Κριτσ., 
Χουστ., Κασσ.) : έλεος!
[< aman (Παπ.)] (آمان)
{Ο τ. αμάνι μάλλον για λόγους ομοιοκαταληξί-
ας, π.χ. σε μαντινάδες. Ο Κονδυλά κης λημμα-
τογραφεί τη αναδιπλωμένη μορφή αμάν-αμάν.}

αμανεδιά, η [amaneδjá] (Κριτσ.) : o αμανές.
[< αμανές (Κριτσ.)]

αμανές*, ο [amanés] (Παπ., Πάγκ., Κριτσ., Κασσ.) : 
1. ο σκοπός τραγουδιού· 2. αργό ανατολίτικο 
τραγούδι.
[< aman (Παπ.) / < emane (Κουκκίδης, 17) 
«άσμα εν ω επαναλαμβάνεται η λέξης aman» 
(Χλωρός, Α 196)] (آمانه)

αμανετζής1, ο [amanedzís] (ΤσιρΒ.) : «ειδικός τα-
χυδρόμος δεμάτων, χρημάτων και εγγυήσεων».
[< emanetçi (Χλωρός, Α 196) (Συντ.)] (امانتجى)

αμανετζής2, ο [amanedzís] (ΚριτσΓ.) : αυτός που 
τραγουδεί αμανέδες.
[< αμανές (Συντ.)]

αμανέτι, το [amanéti] & αμανάτι* [amanáti] 
(Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ροδ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., 
Δαρ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ.. Ξεν.) : 1. δαχτυ-
λίδι που δίνεται στη νύφη από την πλευρά του 
γαμπρού ως τεκμήριο υπόσχεσης γάμου, όταν 
“κόβουν τα λόγια”· 2. παρακαταθήκη.
[< emanet (Παπ.) & διαλεκτ. amanet, amanat 
(TDK) (Συντ)] (امانت \ امانات)

αμέτη μουχαμέτη, βλ. αμέτι μουχαμέτι.
αμέτι μουχαμέτι* (επίρρ.) [améti muxaméti] 

(Πιτ., Ροδ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ., Ξεν.) : 
οπωσδήποτε, με κάθε τρόπο.
[< ümmeti Muhammet ‘έθνος του Μωάμεθ’ 
(Παμπούκης, 152)] (امتى محمد)
{Ο Πιτυκάκης το γράφει αμέτη-μουχαμέτη. Πα-
ραθέτει, από την (ψηφιοποιημένη τώρα στην 
Ανέμη) Κρητικοπούλα του Χατζη-Μιχάλη Γιάν-
ναρη (Αθήνα 1894, σ. 116, στ. 16-17), τους στί-
χους Φωνιάζουν απού τα Χανιά, Αμέτη-Μουχα-
μέτη, / όσοι πιστοί, και χάνεται το Τούρκικο μιλέ-
τι, με την εξής επισήμανση: «Για να κατανοη-
θεί ακριβώς το νόημα του διστίχου, ο αναγνώ-
στης ας προσθέσει μετά το όσοι πι στοί, το πα-
ρακελευστ. ελάτε, τρέξετε, σπεύσετε. Σπεύσε-
τε δηλ. αμέτη-μουχαμέτη, με κάθε τρόπο, χω-
ρίς άλλο». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
το όσοι πιστοί, που εδώ είναι ουσιαστικά επε-
ξήγηση/μετάφραση της έκφρ. αμέτη-μουχαμέ-
τη < ümmeti Muhammet ‘έθνος του Μωάμεθ’. 
Σε άλλο σημείο του ίδιου κειμένου (σ. 126) η 
έκφρ. χρησιμοποιείται όχι επιφωνηματικά αλλά 
με την επιρρηματική ση μασία που έχει και σήμε-
ρα: Τον Ζαμπρακάκ’ αναζητά, Αμέτη Μουχαμέτη. 
Σχετικά με την έκφραση αμέτι μουχαμέτι βλ. Βα-
σίλης Ορφανός “Η διαδρομή της έκφρα σης αμέ-
τι μουχαμέτι από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι 
σήμερα” (στο ι στο λόγιο του Νίκου Σαραντάκου 
Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία - sarantakos.
wordpress.com/2011/02/21/ametibasorf/).}

αμμοτσάιλο, το [amotsáilo] (ΙδομΒ.) : μείγμα από 
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άμμο και τσαΐλι (βλ.), αμμοχάλικο, κυρίως για 
οικοδομική χρήση.
[< άμμος + τσαΐλι (Συντ.)]

αμουτζάς, ο [amudzás] & αμτζάς [amdzás] 
(Κονδ.) : ο θείος.
[< amuca, amıca (κατά το TDK διαλεκτ. του 
amca) ‘θείος, αδελφός του πατέρα’ (Συντ.)] 
(عمجه٬ عموجه)
{Ο Κονδυλάκης σημειώνει: «Παρά των Τούρ-
κων λέγεται και νταής». Dayı λέγε ται στα 
τουρκ. ο θείος, αδελφός της μητέρας. Βλ. ντα-
ής. Για τη χρήση της λ. α μουτσάς σε κρητ. δη-
μοτ. τραγούδι βλ. Κρητικαί Μελέται, 1/5 (1933), 
163, όπου ετυμολογείται από το τουρκ. amca.}

αμπακαλούμ, βλ. μπακαλούμ.
αμπανόζι(Α), το [abanózi] (Γαρ., Κριτσ.) : μόνο 

στις ΦΡ. την ήκαμα αμπανόζι ‘έφαγα χορταστι-
κά’ και εγίνηκα αμπανόζι ‘ανάρρωσα, πήρα τα 
πάνω μου’.
[< abanoz ‘έβενος’ (Κριτσ.), στη μτφ. σημ. 
‘σκληρός’ (Χλωρός, Α 3) (Συντ.)] (آبانوز)
{Αντιδάνειο: Ο Nişanyan ετυμολογεί το τουρκ. 
abanoz από το περσ. ābnūs με αναγωγή στο 
αρχ. ελλ. έβενος. Βλ. και Βασμανόλη, σ. 273-
4. Ο Γαρεφαλάκης λημματογραφεί τη φρ. την 
ήκαμα αμπανόζι. Υπάρχουν κι άλλες εκφρά-
σεις στις οποίες ο χορτασμός περιγράφεται με 
τη σκληρότητα (και διόγκωση) της κοιλιάς: την 
έκαμα κότσι/τόπι/μπάλα/ταράτσα. Για την καλή 
υγεία πβ. ανάλογη χρήση του επιθ. ντούρος (< 
ιταλ. duro ‘σκληρός’) ή (στην Κρήτη) τη μετα-
φορ. χρήση της λ. πετραμύγδαλο.}

αμπαράκι, το [ambarát∫i] (Γαρ., Κριτσ.) : ο χώρος 
κάτω από τον σοφά (βλ.).
[υποκορ. της λ. αμπάρι (Συντ.)]

αμπάρι*, το [ambári] (Παπ., Πάγκ.) : αποθήκη, 
ιδίως σιτηρών.
[< ambar (Παπ.)] (آنبار٬ انبار)
{Στη σημ. αυτή παρωχημένο κατά το ΛΚΝ. Η λ. 
αμπάρι θεωρήθηκε αντιδάνειο: < τουρκ. ambar 
< ελλ. εμπόριον. Όμως δεν πρόκειται για αντι-
δάνειο, διότι το τουρκ. ambar προήλθε από 
το περσ. anbār. Αναλυτικότερα γράφει ο Νίκος 
Σαρα ντάκος στο http://www.sarantakos.com /
antidaneia/ gram.html.}

αμπάς*, o [abás] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Τσιρ., 
Κασσ.) : 1. χοντρό μάλλινο ύφασμα, βαρύς επε-
δύτης φτιαγμένος από το ύφασμα αυτό· 2. το-
πωνύμιο στα Αστερούσια όρη.
[< aba (Παπ.)] (آبا)
{Πιο συχνά λέγεται γαμπάς, αλλά αυτό προέρ-
χεται από το βενετ. gaban (Πάγκα λος, Β 435).}

αμπασιντά (επίρρ.) [abasidá] & απασιντά [apa-

sidá] & απασιντάς [apasidás] (Πάγκ., Γαρ., 
Τσιρ., Κριτσπ., Κασσ.) : ξαφνικά.
[< apansızın (Πάγκ.) / apañsızda(n) (TDK) 
(Georgiadis, 219-20)] (آپاكسز)

αμπατζήδικο, βλ. αμπατζίδικο.
αμπατζής, ο [abadzís] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., 

Ροδ., Τσιρ., Κασσ.) : αυτός που φτιά χνει ή που-
λάει αμπάδες.
[< αμπάς (Παπ.) / μάλλον κατευθείαν < abacı 
(Κώδικας θυσιών, 371)] (عباجى)

αμπατζίδικο, το [abadzíδiko] (Παπ., Πάγκ., Ξαν-
θιν.) : κατάστημα στο οποίο κατα σκευάζουν ή 
πουλούν αμπάδες.
[< αμπατζής (Παπ.)]
{Ο Παπαγρηγοράκης και ο Πάγκαλος έχουν το 
λήμμα στον πληθυντικό (τα αμπα τζήδικα), ίσως 
επειδή τα όμοια καταστήματα τα εύρισκε κα-
νείς στο ίδιο σημείο της αγοράς, πβ. τα Δερμι-
τζίδικα (Ηράκλειο), τα Στιβανάδικα (Χανιά).}

αμπελοχρονιά, η [abeloxroñá] : χρονιά που η καλ-
λιέργεια του αμπελιού ήταν πολύ αποδοτική.
[πβ. τουρκ. bağ senesi με την ίδια σημασία 
(Συντ.)]
{Ο Σταυρινίδης (Μεταφράσεις, Γ 165) μετα-
φράζει ως αμπελοχρονιά το τουρκ. bağ senesi [< 
bağ ‘αμπέλι’ & sene ‘χρόνος, χρονιά’]. Η ανα-
ζήτηση στο Διαδίκτυο (Google books) δείχνει 
ότι υπάρχουν πολλά τέτοια παράλληλα ζεύγη 
μεταξύ ελ ληνικής και τουρκικής, π.χ. λαδοχρο-
νιά / zeytin senesi, κυδωνοχρονιά / ayva senesi, 
αγοροχρο νιά / erkek senesi, κοριτσοχρονιά / kız 
senesi. Επισημαίνω την ευκολία με την ο ποία 
δημιουργούνται τέτοια σύνθετα κατά περίστα-
ση, π.χ. (στην Κρήτη) χοχλιδο χρονιά, βρουβο-
χρονιά, σταφιδοχρονιά, σταφυλοχρονιά (πβ. 
üzüm senesi), ρογδο χρονιά (πβ. nar senesi) κλπ. 
Αλλά αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά γλωσσι-
κή αλ ληλεπίδραση.}

αμπέρι, το [ambéri] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Κριτσ., Ξεν.) : το άνθος της αμπε ριάς, της γα-
ζίας.
[< amber (Παπ.)] (عنبر)

αμπεριά, η [amberʒá] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Κριτσ., Ξεν.) : ο δενδροειδής θά μνος γαζία 
(Acacia farnesiana).
[< αμπέρι (Παπ.)]

αμπλά, η [ablá] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : η αδελφή.
[< abla (Παπ.) / ‘μεγαλύτερη αδελφή’ (Πιτ.)] 
(آبال٬ آبله)
{Ο Γαρεφαλάκης έχει τη λ. με τη σημ. ‘η μεγά-
λη αδερφή’ (όπως στα τουρκικά). Απ’ όσο ξέ-
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Ααμπλός

ρω το κρητ. αμπλά σημαίνει απλώς ‘αδελφή’, 
χωρίς διάκριση ηλικίας. Κατά τον Κονδυλάκη 
εσήμαινε επίσης «θεία» (ως προσφώνηση) και 
«ελέγετο γε νικώς προς τας αιθιοπίδας».}

αμπλός, ο [ablós] (Ξανθιν., Τσιρ.) : ο αδελφός.
[< αμπλά (Ξανθιν.)]
{Ασυνήθιστη παραγωγή αρσ. τ. από το θηλυ-
κό. Πβ. κάτσικος, ο ‘τράγος’ < κα τσίκα (Μιχά-
λης Σκανδαλίδης, Λεξικό των κωακών ιδιωμά-
των, Αθήνα 2006, σ. 336).}

αμπτέστι, το [aptésti] & αμπντέστι [abdésti] & 
αμπέστι [abésti] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Χουστ.) : 1. προσκύνημα Τούρκου (Κονδ.)· 2. 
(με σκωπτ. σημ.) η άδεια (για να κάνει κανείς 
κάτι).
[< abdest (Παπ.) / ‘το πλύσιμο των χεριών των 
μουσουλμάνων πριν μπουν στο τζαμί για προ-
σευχή’ (Πιτ.)] (آبدست)
{Ο Κονδυλάκης καταγράφει την έκφρ. παίρνω 
αμπνέστι, αλλά δεν την ερμηνεύει. Συνήθως λέ-
γεται (λεγόταν) για να πειράξουμε κάποιον, πε-
ρίπου με τη σημ. ‘πήρες άδεια (από τη μαμά 
σου);’ Στις τουρκ. εκφράσεις küçük abdest ‘ού-
ρηση’ και büyük abdest ‘αφόδευση’ αντιστοι-
χούν οι κρητ. ψιλό νερό (βλ.) και χοντρό νερό.}

αμπουντάλα, η [abudála] (ΙδομΒ.) : βλάκας, χαζός· 
ΦΡ. σαν την αμπουντάλα: σαν βλάκας.
[< abdal ‘ευήθης’, αρχική σημ. «επαίτης προ-
σποιούμενος τον άγιον, ή εκλαμβα νόμενος ως 
τοιούτος ένεκα της αφελείας του» (Χλωρός, Α 
5), από την ίδια ρίζα με τη λ. budala (> μπου-
νταλάς)] (آبدال)
{Η φρ. σαν την αμπουντάλα λέγεται υποτιμητι-
κά για κάποιον απρόσεκτο ή αδέξιο, π.χ. έπεσε 
σαν την αμπουντάλα.}

αμπούντας, ο [abúdas] (ΙδομΒ.) : o βλάκας.
[< αμπουντάλα, υποχωρητικά (Συντ.)]
{Άλλα πιθανά έτυμα: abut στη σημ. ‘βλάκας’ 
και abudah ‘αδέξιος, αδύναμος, α νίκανος’, και 
τα δύο διαλεκτ. κατά το TDK.}

αμπράτη του κάτη, τα [abráti tu káti] (Κριτσ.) : 
«οι πρησμένοι λεμφοειδείς αδένες του ανθρώ-
που».
[ίσως μτφδ.: < kedidaşağı, διαλεκτ. κατά το 
TDK, «koltuk altında çıkan bir çeşit çıban» (= 
είδος σπυριού, καλόγερος, που βγαίνει κάτω 
από τη μασχάλη) (< kedi ‘γάτος’ + daşak, -ğı, 
διαλεκτ. τ. του taşak ‘αρχίδι’). (Συντ.)]
{Η λ. (α)μπράτη, από το ιταλ. apparati, πληθ. 
του apparato ‘προπαρασκευή· σκευή, εξάρτυ-
σις’ (Κ. Καραποτόσογλου “Ετυμολογικά στα 
ιδιώματα της Καρπά θου», Ελληνικά 62 (2012), 
151), σημαίνει: 1. τα διάφορα σκεύη κλπ. χρει-
ώδη με τα οποία είναι εξοπλισμένο ένα νοικο-

κυριό, κατάστημα, εργαστήριο κλπ. ή τα οποία 
χρησιμοποιούμε για μια δουλειά∙ 2. τα πράγ-
ματα κάποιου, οι αποσκευές του∙ 3. (ευφημ.) 
τα γεννητικά όργανα του άνδρα. Η Ευαγγε-
λία Φραγκάκι (Η δη μώδης ιατρική της Κρήτης, 
Αθήνα 1978, σ. 200) αναφέρει «του μποντικού 
τ’ αρχί δια = οι αδένες της μασχάλης».}

αμυγδαλοτσάκισμα, το [amiγδalotsát∫izma] 
(Κριτσ.) : «το σπάσιμο του αμύγδαλου, πληθ. 
αμυγδαλοτσακίσματα (τα) = η εργασία και οι 
ώρες που σπάζουν τα αμύ γδαλα».
[< αμύγδαλο + τσακίζω (Συντ.)]
{Σε περιοχές με μεγάλη παραγωγή αμύδγαλου, 
όπως είναι (ήταν) η Ανατολική Κρήτη, είναι φυ-
σικό να δημιουργηθούν λέξεις σχετικές με τις 
απαιτούμενες εργα σίες.}

αναγαράς, ο [anaγarás] : τύμπανο. Η λ. σε κρητ. 
δημοτ. τραγούδι: Με τα βιολιά πο ρίξανε και με 
τσ’ αναγαράδες (Γιάνναρης, 82).
[< *ναγαράς < nagara (Γιάνναρης, 318), κατά 
το TDK διαλεκτ. του nakkare, βλ. και Χλωρός, 
Β 1893 (Συντ.)] (نغاره)
{Ο τ. αναγαράς πρέπει να προέκυψε από επανα-
νάλυση της συνεκφοράς έν-α να γαρά.}

αναλέτι, βλ. ναλέτι.
αναντάμ μπαμπαντάμ, βλ. αντάμ μπαμπαντάμ.
αναντάμ μπαμπαντάν, βλ. αντάμ μπαμπαντάμ.
αναξιλίκι, το (επιρρ. φρ.) [anaksiλít∫i] (Ξανθιν.) : 

«συνηθίζεται στον πληθ.) = κακο κεφιά γκρίνια. 
“Με τ’ αναξιλίκια σου εξύπνησες;”».
[< ανα-ξινίκι (< ανά + ξινός), με τροπή του ν σε 
λ από ανομοίωση δύο έρρινων συμφώνων στην 
ίδια λέξη (Ξανθινάκης) / μάλλον < τα ναξιλίκια, 
με λανθασμένη τμήση∙ ναξιλίκι ‘γκρίνια’ < νά-
ξης (βλ.) < nahs, διαλεκτ. κατά το TDK, «ters, 
inatçı», βλ. τέρσης, ινατσής (Συντ.)]
{Ο Πέτρος Βλαστός (Συνώνυμα και συγγενικά - 
Τέχνες και σύνεργα, Αθήνα 1931) έχει τη λ. νά-
ξης ως συνώνυμο των λ. γκρινιάρης, δύσκολος, 
ντροπαλός, παραξε νιάρης (σ. 63, 74, 143, 163 
αντίστοιχα), και τη λ. ναξιλίκι ως συνώνυμο στη 
λ. γκρίνια (σ. 63).}

αναπαραδιά, η [anaparaδjá] (Τσιρ.) : η έλλειψη 
χρημάτων, η αφραγκία.
[< στερητ. α- + παράδες (παράς) (Τσιρ.)]

ανά σινί σινεΐμ [aná siñí sineím] (Κονδ.) : «τουρ-
κοκρητική ύβρις ως το αβραντενί».
[μεταγραφή με ελλ. χαρακτήρες της τουρκ. βρι-
σιάς anasını sikeyim (αντιστοιχεί ακριβώς στο 
ελλ. αθυρόστομο ξέσπασμα γαμώ τη μάνα του!) 
(Συντ.)] (آنا & سكمك)

ανατσαρώνω [anatsaróno] & ανετσαρώνω 
[anetsaróno] (Πάγκ., Ξανθιν., Ροδ., Τσιρ.) : 
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αναρρώνω, ανακτώ τις δυνάμεις μου μετά από 
μια αρρώστια, συνέρχομαι.
[< ανά + τσαρές ‘γιατρειά’ (Τσιρ.), βλ. τζαρές1 
(Συντ.)]

αναφακάς, βλ. ναφακάς.
αναφιλέ, βλ. ναφιλέ.
ανεμικιόρος, βλ. ναμικιόρος.
ανετσαρώνω, βλ. ανατσαρώνω.
ανεφιλέ, βλ. ναφιλέ.
ανέχαρτζα (επίρρ.) [anéxardza] (Πιτ., Κριτσ.): 

ανέξοδα, χωρίς δαπάνη.
[< πρόθεση ανέ- + χάρτζι (< harç ‘δαπάνη’) 
(Πιτ.) / το α΄ συνθ. είναι το στερητ. α-, αν-, ίσως 
κατά το ανέξοδα (Συντ.)]

αντά μπαμπαντά, βλ. αντάμ μπαμπαντάμ.
άντα χαζίρι (έκφρ.) [áda hazíri] (Παπ.: στο λ. χα-

ζίρι, Γαρ., Κριτσ., ΤσιρΒ.) : 1. «ευ θύς αμέσως, 
ιδού έτοιμα» (Παπ.)· 2. πάντως.
[< o da hazır! ‘έτοιμο κι αυτό!’ (Συντ.)] (ده  او 
(حاضر
{Λέγεται και αντά χαζίρι και χρησιμοποιεί-
ται όπως και το χαζίρι αλλά με επιτατ. σημα-
σία: ‘χωρίς καταβολή ούτε του ελάχιστου κό-
που, στο πιάτο’.}

ανταγιάντιστος (επίθ.) [adaʒádistos] (ΙδομΒ., 
ΚριτσΓ.) : ανυπόφορος, αβάσταχτος (πόνος, 
καημός, λύπη κλπ.)
[< στερητ. α- + νταγιαντίζω (βλ.) (Συντ.)]

ανταλέτι, το [adaléti], συχνά στον πληθ. ανταλέ-
θια [adaléθx̃a], (Πιτ.) : «Επιδείξεις παλληκαρι-
σμού, αλλά και παιγνίδια σωματικής ευκινησί-
ας, ευστροφίας» (Πιτ.).
[< τουρκ. (Πιτ.) / ίσως < adalat, πληθ. του adale 
‘μυς’ (Χλωρός, Β 1333) (Συντ.)] (عضالت)
{Ο Τσιριγωτάκης λημματογραφεί τη λ. νταλέτι 
με τη σημ. ‘επίδειξη αλογοδρο μίας’. Η Ξενάκη-
Ροβίθη έχει: ανταλέτι = γρήγορο τρέξιμο αλό-
γου. Μάλλον πρό κειται για σημασιολ. επέκτα-
ση της λ. ανταλέτι.
Σε μαντινάδα βρίσκουμε τη φρ. στένω ανταλέ-
τι: Δεν το ’χ ομε συνήθειο, δεν το ’χομεν αντέτι / 
να ’ρχουντ’ οι ξενοχωριανοί να στένουν ανταλέ-
τι! Η παραπάνω μα ντινάδα ήταν απάντηση μιας 
από τις κοπέλες που χόρευαν σε πανηγύρι (στις 
αρχές του 20ου αιώνα στο Αμάρι) στη μαντι-
νάδα που τους είχε απευθύνει ο ξενοχωρια νός 
λυράρης: Κοπελιδάκια, κοπελιές, την άδεια σά-
σε παίρνω, / αν το ’χετε συνήθειο να τραγουδεί 
το ξένο (= ο ξένος), βλ. Θεόδ. Ρηγινιώτης, “Ο 
κοινωνικός ρόλος της παραδοσιακής μουσικής 
στην Κρήτη”, cretan-music.gr (1999). Η φρ. 
στένω αντα λέτι μπορεί να σημαίνει ‘κάνω επί-

δειξη’, θα μπορούσε όμως να αντιστοιχεί στο 
τουρκ. adalet kurmak ‘δημιουργώ (κ.λ. στήνω) 
δικαιοσύνη’, οπότε θα έπαιρνε το νόημα ‘αλλά-
ζω τα έθιμα’.}

αντάμ μπαμπαντάμ (επίρρ.) [adám babadám] & 
αντά μπαμπαντά [adá babadá] & αντάμ πα-
παντάμ [adám papadám] & μπάπ μπαρα-
ντάμ [bám baradám] & ντάν μπαραντάν [dán 
baradán] (Παπ.: στο λ. αντάμου, Πάγκ., Ιδομ., 
Τσιρ., ΙδομΒ.) : ανέκαθεν.
[< anadan babadan ‘από τους γονείς, κ.λ. από 
τη μητέρα, από τον πατέρα’ (ΛΚΝ)] (آنا & بابا)
{Τον τ. αναντάμ μπαμπαντάμ* της κοινής νε-
οελληνικής λημματογραφεί μόνο ο Δαριβιανά-
κης, με τη σημ. ‘πάππου προς πάππου, από γε-
νιά σε γενιά’. Ο Γαρεφα λάκης έχει ως λήμμα το 
ελαφρώς διαφορετικό αναντάμ μπαμπαντάν 
με τη σημ. ‘από μητέρα και πατέρα, πάντα’. Στα 
τουρκ. υπάρχει η έκφρ. babadan babaya «από 
πατρός εις πατέρα [πάππον], ήτοι γενεαλογικώς 
κατ’ ανιούσαν γραμμήν» (Χλωρός, Α 308).}

αντάμου, ο [adámu] (Παπ., Ξανθιν., Κονδ.) : (ως 
θωπευτική προσφώνηση) αντάμου: καλέ μου.
[< adam ‘άνθρωπος’ (Παπ.)] (آدم)
{Ο Κονδυλάκης, που το γράφει αντάμον, το ερ-
μηνεύει ως «καλά, βρε αδερφέ!» Για την προ-
σθήκη του [u] (πβ. κοτζάμου, μάντεμου, μπάρε-
μου, μπιλέμου, τζάνε μου) βλ. Georgiadis, σ. 153-
4. Το ΛΚΝ έχει τον τύπο αντάμης ‘θαρραλέος, 
παλι καράς· φίλος, λεβέντης, άντρας’.}

άντε* [áde] (επιφ.) & άντες [ádes] & άιντε [áide] 
& άιντες [áides], πληθ. άντεστε [ádeste] & 
αντέστε [adéste] & άιντεστε [áideste] & αϊντέ-
στε [aidéste] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., 
Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Κασσ.) : 1. Παρακελευστικό επιφ. με τη γενι-
κή σημ. ‘Εμπρός!’ (για την έναρξη κίνησης, με-
τακίνησης ή δραστηριότητας). Χρησιμοποιείται 
συνήθως με το να + υποτακτ. αόρ. (β΄ενικού, 
α΄ή β΄πληθ.: άντε να φάς / να φάμε / να φάτε· 
σπανίως γ΄, π.χ.: άντε να τελειώνει κι αυτή η δου-
λειά / άντε να δούνε κι αυτοί χαΐρι· ο πληθ. αντέ-
στε μόνο με α΄ή β΄πληθ.: αντέστε να φύγομε / να 
φύγετε). 2. Άντες! (και Αντές!) : εκφράζει αρνη-
τική στάση (ειρωνεία, δυσπιστία, έντονη αμφι-
βολία, απόρριψη) απέναντι σ’ αυτό που είπε ο 
συνομιλητής. Κρητ. συνώνυμα.: Ε κι αμέ! Κιά-
με! Σώπαινε (να χαρείς)! Άντ’ αλάισε! 3. Άντε 
δά! & Άντες εδά! : εκφράζει δυσαρέσκεια, 
εκνευ ρισμό (ανέγκαση, κατά τον Δαριβιανάκη) 
και υποδηλώνει ότι η υπομονή του ομι λούντος 
κοντεύει να εξαντληθεί. Το ίδιο νόημα εκφρά-
ζει (αλλά με περισσότερα λόγια) η κρητ. παροι-
μία Κακά χορεύεις παπαδιά... [και φαίνουνται τ’ 
ατζά σου]. 4. άντε & άντες (συνήθως τριπλό) 
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Ααντερί

: ως προανάκρουσμα μαντινάδας. {Σήμερα το 
άντε χρησιμοποιείται και με τις άλλες σημασίες 
που καταγράφει το ΛΚΝ.}
[«άdε < άιde < άιτε < άετε < άγετε (β΄πληθ. 
προστ. του άγω)»· οι τύποι στον πληθ. από το 
άντε που θεωρήθηκε ενικός (Πάγκ.) / κατά το 
ΛΚΝ : «άντε < άμετε (δες στο άμε) με συγκοπή 
του άτονου [e] και αφομοίωση θέσης άρθρωσης 
[mt > nt > nd]· άιντε < συμφυρμός άι (δες α2) & 
άντε ή < τουρκ. haydi < (;) »] (هايدى)
{Προβληματική ετυμολογία, βλ. σχετικά: Κώ-
στας Καραποτόσογλου, “Δυσετυμο λόγητες πο-
ντιακές λέξεις”, Αρχείον Πόντου, 37 (1982), 
189· Θεόδωρος Μωυσιά δης, Ετυμολογία. Εισα-
γωγή στη Μεσαιωνική και Νεοελληνική Ετυμο-
λογία, Ελλη νικά Γράμματα, Αθήνα 2005, σ. 90-
91. Ο Παπαγρηγοράκης (σ. 131) αναφέρει τη 
λ. άιντε, χωρίς ερμήνευμα, μαζί με άλλες που 
τις παρέλειψε διότι «προέκυψαν κατά την γενο-
μένην επισταμένη έρευνα αμφιβολίαι περί της 
προελεύσεώς των». Ο Κονδυλάκης το έχει με 
την ένδειξη τουρκ. Ο Πάγκαλος λημματογρα-
φεί χωριστά τον τύπο χάντε (βλ.) και τον ετυ-
μολογεί όπως τα άντε και άιντε (που τα έχει σε 
χωριστά λήμματα). Ίσως να πρόκειται για δύο 
παράλληλους σχηματισμούς: α) ά(ι)ντε: < άγε-
τε (Πάγκαλος), β) χά(ι)ντε < τουρκ. haydi. Σε 
κάθε περίπτωση, με την προτροπή άντε λέμε σε 
κάποιον να φύγει από το σημείο όπου βρισκό-
μαστε (Άντε από ’δώ! Άντε να δεις αν έρχομαι!), 
ενώ με την προτροπή άμε τού λέμε να φτάσει 
κάπου (Άμε στο διάολο!).}

αντερί*, το [anderí] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξεν.) & 
αντιτερί [aditerí] (ΙδομΒ.) : ο ποδή ρης χιτώνας 
των ιερέων (επανωφόρι, κατά τον Ροδάκη)
[< entari και κοινώς anteri (Παπ.)] (آنتارى٬ 
(عنترى٬ انترى

άντες, βλ. άντε.
άντεστε, αντέστε, βλ. άντε.
αντέτι*, το [adéti] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-

θιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Ξεν.) : η συνήθεια, το έθιμο.
[< âdet (Παπ.)] (عادت)

αντζαμής, βλ. ατζαμής.
αντζαμοσύνη, βλ. αντζαμοσύνη.
άντζεμπα, βλ. άτζεμπα.
αντζίγγανος, βλ. τσιγιανές.
αντιτερί, βλ. αντερί.
αξάμι, το [aksámi] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) : δειλι-

νό, σούρουπο.
[< akşam (Παπ.)] (آقشام٬ اقسام)

αξάμ ναμάζι, [aksám namázi] : η εσπερινή προ-

σευχή των μουσουλμάνων, με τη δύση του 
ήλιου (Σταυρινίδης). Ως χρονικός προσδιορι-
σμός η λ. σε προσωπικό ημερολόγιο των ετών 
1831-1845: Εμισέψαμε από το Βραχάσι μετά το 
κιντί (βλ. λ.) και ήρθαμε στο Χουμεργιάκο το 
αξαμναμάζι (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 334).
[< akşam namazı, βλ. ναμάζι (Συντ.)] (ىنماز آقشام)

άπα, βλ. όπα.
απαζάρευτος (επίθ.) [apazáreftos] (Κριτσ.) : αδι-

απραγμάτευτος.
[< στερητ. α- + παζαρεύω (Συντ.)]

απανωκουγιουλντά, -ίζει, βλ. κουγιουλτίζει.
απανωκουγιουρντά, -ίζει, βλ. κουγιουλτίζει.
απανωσίκι, βλ. σικιμέ κι απανωσίκι.
απασιντά(ς), βλ. αμπασιντά.
από εβερντέ, βλ. εβερντέ.
από μπαμπά μαλλί, βλ. μπαμπά μαλί.
απογεντές (επίρρ.) [apoʒe(n)dés] (Πιτ., Κριτσ.) : 

αποκαινουργίς, ξανά από την αρχή.
[< πρόθ. από + τουρκ. yeni ‘καινούργιο’ (Πιτ.) 
/ μάλλον < από + yenden, διαλεκτ. του yeniden 
‘εκ νέου’ (υβριδικό σύνθετο κατά πλεονασμό) 
(Συντ.)] (يلى > يكيدن)

απομεσοτζέμπερο, βλ. πομεσοτζέμπερο.
απομπουνταλιάζω [apobudaλázo] (Κονδ., Ξαν-

θιν.) : αποβλακώνομαι, βλ. και σ(ι)ο μπουνταλι-
άζω.
[< από (σημαίνει εξέλιξη) + μπουνταλιάζω 
(Ξανθιν.)]

απόρακη, η [apórat∫i] & αποράκι, το [aporát∫i] 
(Πιτ., Ιδομ., Χουστ., Ξεν.) : το τελευ ταίο από-
σταγμα ρακής από τον άμβυκα, στερόρακη 
(βλ.).
[< απο- + ρακή, κατά τα: αποκάουδο, αποβό-
σκι κλπ. (Συντ.)]

αποτσιβή, βλ. τσιβή.
αποτσακίζω [apotsat∫ízo] (Γαρ.) : «διακόπτω την 

πορεία των ζώων και τα οδηγώ προς άλλη κα-
τεύθυνση».
[< από + τσακίζω (Συντ.)]

απυροντρουβάς, ο [apirodruvás] (Γαρ.) : σακκού-
λι μέσα στο οποίο έβαζαν θειάφι (π.χ. δίπλα στο 
τζάκι) που το χρησιμοποιούσαν για να υποβοη-
θά το άναμμα της φωτιάς.
[< απύρι ‘θειάφι’ + ντρουβάς (Συντ.)]

απυρόφτιλο, το [apiróftilo] & πυρόφτιλο 
[piróftilo] & πυροφίτιλο [pirofítilo] (Πάγκ., 
Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Τσιρ., Κριτσ.) : φιτίλι από 
στριφτό βαμβακερό νήμα εμποτισμένο με θειά-
φι και αποξηραμένο (για την απολύμανση των 
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βαρελιών του κρασιού).
[< απύρι ‘θειάφι’ + φιτίλι (Πάγκ.)]

αραγιάς, βλ. ραγιάς.
αραλίκι*, το [araλít∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ.: 

απλή αναγραφή, Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : 1. διάστημα τόπου ή χρό-
νου, αραίωση· 2. σχισμάδα, χαραμάδα, ατελής 
συναρμογή σανιδιών· 3. χρονική περίοδος χω-
ρίς πιεστικές υ ποχρεώσεις, χαλάρωση, ευκαι-
ρία.
[< aralιk (Παπ.)] (آرالق)

αραμπαδιά, η [arabaδjá] (Τσιρ.) : ποσότητα φορ-
τίου ενός αραμπά.
[< αραμπάς (Κουκκίδης, 18)]

αραμπάς*, ο [arabás] (Παπ., Πάγκ.) : είδος κάρου, 
χαμηλό με τέσσερις τροχούς.
[< araba (Παπ.)] (آرابه٬ عربه)
{Στην τουρκ. επιρρ. φρ. bir araba ‘πάρα πολλά, 
ένα σωρό’ αντιστοιχεί η δική μας ένα κάρο, π.χ. 
κρητ. ένα γ-κάρο ψόματα, τουρκ. bir araba yalan.}

αραμπατζής*, ο [arabadzís] (Παπ., Πάγκ.. Ξεν.) : 
ο καραγωγέας.
[< arabacı (Παπ.)] (آرابه جى)
{Και αραμπατζήμπασης ‘ο επικεφαλής των 
αραμπατζήδων’ επί Τουρκοκρατίας (Μεταφρά-
σεις, Ε 40).}

αραμπισουκιούρ! (επιφ.) [arabisut∫úr] : Δόξα τω 
θεώ! Τη βρίσκουμε ως γιαραμπί σουκιούρ σε 
κρητ. δημοτ. τραγούδι: εις το λαό ό,τι κακό κι 
αν κάμει το ντοβλέτι, / να λέμε «γιαραμπί σου-
κιούρ», έτσά ’ναι κισιμέτι (Φαφουτάκης, 99). 
Βλ. και σου κιούρι.
[< Ya rabbi şükür! ‘Δόξα τω Θεώ’, βλ. ραμπής 
και γιαραμπής (Συντ)]
{Λέξη αθησαύριστη σε λεξικά. Ο φίλος Νίκος 
Τζανάκης, Καθηγητής στο Μαθη ματικό Τμήμα 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, θυμάται που την 
άκουγε από κάποιον μεσήλικα που εργαζόταν 
στο κατάστημα του πατέρα του στα τέλη της 
δεκαετίας του ’50 στο Ηράκλειο.}

αραμπιστάνης, ο [arabistáñis] (Πάγκ., Πιτ., 
Κριτσπ.) : «ο πρακτικός γιατρός, κοιν. κομπο-
γιαννίτης» (Πάγκ.).
[Αραμπιστάνης, παρατσούκλι του πρακτικού 
γιατρού Κ. Ταμπουρατζή (Νεάπολη Λασιθίου, 
τέλη Τουρκοκρατίας), ο οποίος είχε εργαστεί ως 
βοηθός Τούρκου στρατιωτικού γιατρού που λε-
γόταν Αραμπιστάν (Πιτ.)]
{Arabistan στα τουρκ. σημαίνει ‘Αραβία’ 
-Κατά το TDK δια .(Χλωρός, Β 1123 ,عربستان)
λεκτικώς arabistan λέγεται και ένα είδος φαγη-
του, ενώ arabüstan είναι ράτσα αλόγου (αρα-
βικό άτι).}

αραπάλατσο, το [arapálatso] (Ξανθιν.) : «αλά-
τι χοντρό θαλασσινό όπως βγαίνει από τις αλυ-
κές».
[< Αράπης + αλάτσι, δηλ. αλάτι προερχόμενο 
από τη χώρα των Αράπηδων (Α φρική) (Ξαν-
θιν.)]
{Κατά τη γνώμη μου το αραπάλατσο (δηλ. το 
ακατέργαστο θαλασσινό αλάτι) το λένε έτσι 
επειδή είναι κάπως σκούρο σε σχέση με το κα-
τάλευκο αλάτι του εμπο ρίου, γιατί όταν το μα-
ζεύουν από τις παραλίες συναποκομίζουν και 
κάποιους γή ινους ρύπους. Άλλωστε, αυτή η 
συλλογή γίνεται σε όλα τα παράλια της Κρή-
της, και δεν χρειάζεται να γίνει εισαγωγή αλα-
τιού από τη “χώρα των Αράπηδων”.}

αράπης*, ο [arápis] (Πιτ., ΙδομΒ.) : 1. «Αιθίοψ», 
θηλ. αράπισσα [arápısa] (Κονδ., ΚριτσΓ.), 
ΥΠΟΚΟΡ. αραπάκι, το· 2. «είδος δρακοδιάς 
με μακρουλά μαύρα φύλλα, και με έναν υψη-
λό καυλό, όμοιο με της δρακοδιάς, που τα άν-
θη του δένουν σε μικρούς, κόκκινους, στρογ-
γυλούς σπόρους. […] Την ονομασία του την 
οφείλει προφανώς στο χρώμα των φύλλων 
του» (Πιτ.)· 3. «αρχηγός των αποκριάτικα με-
ταμφιεσμένων κουδουνάτων ή λεράτων, ο οποί-
ος είναι ντυμένος με μαύρες προ βιές κατσικών 
ή αρνιών» (ΙδομΒ.).
[< Arap (ΛΚΝ)] (عرب)
{Στη σημ. 2. πρόκειται μάλλον για το φυτό 
Dracunculus vulgaris, κοινώς φιδό χορτο. Δεν 
είναι μαύρα τα φύλλα του, αλλά είναι σκουρο-
πόρφυρη η λογχοειδής σπάθη του, μέσα στην 
οποία αναπτύσσεται ένα λεπτός και μακρύς 
σπάδικας α κόμη πιο σκούρος, σχεδόν μαύρος. 
Το άνθος έχει μια βαριά, όχι ευχάριστη μυρω-
διά. Βλ. και Τούρκος, σημ. 3.}

αραπόσταρο, το [arapóstaro] (Τσιρ.) : ποικιλία 
σταριού με εύρωστο στέλεχος και μαύρα γένια 
(άγανα).
[< αράπης + στάρι (Συντ.)]
{Η λ. θα μπορούσε να προέλθει και από τον 
πληθ. τα *ραπόσταρα (το *ραπό σταρο), με λαν-
θασμένη τμήμη: τ’ αραπόσταρα > τ’ αραπόστα-
ρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη· θα μπο-
ρούσε πάντως να σχηματιστεί κανονικά από τις 
λέ ξεις ράπη ‘στέλεχος (σταριού)’ + στάρι. Στην 
περίπτωση αυτή δεν θα είχε θέση στον παρόντα 
κατάλογο. Σημειώνουμε ότι αραπόσταρο (αρα-
ποσίταρο, αραποσίτι) λέγεται και το καλαμπόκι 
(ο αραβόσιτος της καθαρεύουσας).}

Αραστάς, ο [arastás] (ΙδομΒ., Ξεν.) : μικρο-τοπωνύ-
μιο στο Ηράκλειο: στον Αραστά, βλ. σημείωση.
[< arasta ‘δρόμος με ομοειδή μαγαζιά’ (Πα-
μπούκης, 25)]
Κατά τον Νişanyan η τουρκ. λ. arasta σημαίνει 
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Αάρι

‘αγορά’ (τόπος με καταστήματα) και προέρχεται 
από το περσ. rāstā/rāste ‘στρωτός ίσιος δρόμος, 
λεωφόρος, κεντρι κός δρόμος, ιδίως εμπορικός’, 
κι αυτό από το rāst ‘ευθύς’, που έχει κοινή κατα-
γωγή με το λατ. rectus. Κατά το TDK προέρχε-
ται από το περσ. ārāste (χωρίς πε ραιτέρω ανα-
γωγή) και σημαίνει ‘τμήμα αγοράς που περιέ-
χει εμπόρους που κά νουν την ίδια δουλειά’. Ο 
Χλωρός (Α 53) έχει τη λ. με τη σημ. «τα εις μί-
αν σειράν ομοειδή καταστήματα» και την ετυ-
μολογεί από το «αραστέ [μτχ. του {περσ.} ρμ. 
αραστέν] διευθετημένος, κεκοσμημένος».
Στο Ηράκλειο ο Αραστάς ήταν η αγορά στην 
οποία είχε μετασκευαστεί η λατινική εκκλησία 
της Παναγίας του Φόρου (στη θέση του σημε-
ρινού ξενοδοχείου El Greco, με είσοδο από την 
οδό Αργυράκη), βλ. Δημ. Σάββας “Ο Αραστάς! 
Μια άλλη όψη της παλιάς ηρακλειώτικης αγο-
ράς!”, εφημ. Πατρίς (Ηρακλείου), φ. της 14-4-
2008, και Ζαχ. Αλετράς, “Αραστάς ή Παναγία 
του Φόρου, Madonnina di piazza, Santa Maria 
dei Miracoli, τέμενος Ραϊσούχ Κουντάμπ Χατζή 
Χουσεΐν”, στην ίδια εφημ., φ. της 3-11-2012.
Ο Ιδομενέως (2013) έχει τη λ. αραστάς μόνο με 
τη σημ. ‘πάροδος’. Πρόκειται μάλλον για (δι-
κή του;) σημασιολογική γενίκευση του σχετι-
κού μικρο-τοπωνυ μίου, με βάση το ότι Αρα-
στάς στο Ηράκλειο είναι ουσιαστικά η σημε-
ρινή οδός Αργυράκη, που είναι όντως ένας πα-
ράδρομος, σε σχέση με τις γειτονικές κεντρι κές 
οδούς 1821 και Ίδης (που μετά γίνεται λεωφό-
ρος Καλοκαιρινού).}

άρι, το [ári] : λ. που σημαίνει «φιλοτιμίαν, υπερη-
φάνειαν, ανδρείαν, π.χ. του ήλθεν άρι, το πήρεν 
άρι = προσεβλήθη η φιλοτιμία του» (Ξανθουδί-
δης, Μελετήματα, σ. 145), πβ. ποντ.άριν,το ‘φι-
λότιμον, εντροπή, αιδώς’ (ΙΛΠΔ, Α 139).
[< αραβ. âr (Ξανθουδίδης) / τουρκ. ar (Συμπλή-
ρωμα ΙΛΠΔ, 21)] (عار)

αριλής (επίθ. προσ.) [ariλis] (Ξεν.) : φιλότιμος, «ο 
λίαν φιλότιμος, ο ουδεμίαν ύβριν ανεχόμενος 
ατιμωρητί» (Ξανθουδίδης, Μελετήματα, σ. 145).
[< άρι (βλ.) + -λής (Ξανθουδίδης) ή κατευθείαν 
< arlı ‘έντιμος, ντροπαλός’ (TDK), με ανάπτυξη 
[i] για τη διάσπαση του συμφων. συμπλέματος, 
πβ. βόλ(ι)τα, σαλ(ι)βάρι (Συντ.)] (عارلو)
{Το τουρκ. arlı από τη λ. ar ‘ντροπή’· το αντίθε-
τό της: arsız, βλ. αρσίζης.}

αριφέ γκιουνού [arifé g̃unú] (Γαρ.: χωρίς ένδει-
ξη γραμματικής κατηγορίας, Κριτσπ.) : παρα-
μονή εορτής.
[μεταγραφή με ελλ. χαρακτήρες του arife günü 
(Κριτσ.), βλ. και Bilgehan1, 34 / (Συντ.)] (عرفه 
(كونى

{Ο Γαρεφαλάκης σημειώνει ότι πρόκειται για 
«πολύ παλιά έκφραση».}

αρκαντάσης*, ο [arkadásis] & ακαρντάσης 
[akardásis] & ακαρντάχης [akardá∫is] & ακαρ-
νάσης [akarnásis] & καρνάσης [karnásis] 
(Παπ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 1. 
σύντροφος· 2. αδελφικός φίλος.
[< arkadaş (Παπ.)]
{Υπάρχουν δύο τουρκ. λέξεις συναφείς και 
στον ήχο και στη σημασία: arkadaş (آرقداش) 
‘σύντροφος’ [< arka ‘στήριγμα’ + -daş] και 
kardaş / kardeş (قرداش) ‘α δελφός’ [< karındaş 
-κατά τον Nişanyan: ίσως < karın ‘κοι ,(قرنداش)
λιά, γαστέρα’ + -daş]. Και οι δύο έχουν ως δεύ-
τερο συνθετικό τη λέξη daş (deş) «μόριον τιθέ-
μενον εν τέλει ονομάτων και αντιστοιχούν τω 
ημετέρω σύν ή ομού» (Χλωρός, Α 766), πβ. 
τον σχηματισμό της λ. αδελφός στα ελληνικά: 
< αθροιστικό α- + δελφύς ‘μήτρα’. Ίσως οι τύ-
ποι καρνάσης και ακαρνάσης (που κατέγραψε ο 
Κονδυλάκης) να προέρχονται από κάποιο (δια-
λεκτικό;) τύπο του karındaş.}

αρκάς, ο [arkás] (ΙδομB.) : ο υποστηρικτής.
[< arka (Μπόγκας, 160)] (آرقه)
{Βλ. και σημείωση στο λ. αρκαντάσης.}

αρμπεντές, ο [arbendés] (Πιτ., Κονδ., Γαρ., 
Κριτσπ., ΙδομΒ., Κασσ., Ξεν.) : φασαρία, οχλα-
γωγία, επανάσταση, σφαγή. ΦΡ. στον μεγάλο 
αρμπεντέ: 1821 (Κονδ.).
[< arbede ‘διαμάχη, σύγκρουση’ (κατά τον 
Nişanyan < αραβ. ‘arbada) (Συντ.)] (عربده)
{Ως «ο αρμπεντές του Αγριολίδη» έμεινε στην 
ιστορία της Κρήτης η τρομερή σφαγή (800 θύ-
ματα) και οι άλλες ωμότητες των Τούρκων, 
αντίποινα για τον απο κεφαλισμό του γενίτσα-
ρου Αγριολίδη (Αυγ. 1828), ο ήταν η κρητική 
εκδίκηση για τον τραγικό θάνατο του Ξωπατέ-
ρα (Μάρτ. 1828), βλ. Θεοχ. Δετοράκης, Ιστο ρία 
της Κρήτης, Αθήνα 1986, σ. 347).}

Αρναούτης*, ο [arnaútis], θηλ. Αρναούτισσα 
[arnaútisa] (Παπ., Κονδ., Ιδομ., Χουστ., Κασσ., 
Ξεν.) : 1. ο Αλβανός· 2. ο μετανάστης, ο ξένος 
προς τα ήθη και τη γλώσσα του τόπου (μειωτι-
κός χαρακτηρισμός)· 3. άξεστος, βάρβαρος.
[< Αrna(v)ut (Παπ.) / αντδ.: < τουρκ. Arnavut < 
μσν. Aρβανίτης (ΛΚΝ)] (آرناود)

αρναουτιά, η [arnautx̃á] (Κονδ.) : «πλήθος Αρνα-
ουτών».
[< Αρναούτης (Συντ.)]

αρναουτίζω [arnautízo] (Τσιρ.) : «μοιάζω με Αρ-
ναούτη ή μιλώ ακατάληπτα».
[< Αρναούτης (Συντ.)]
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αρναούτικα, τα [arnaútika] (Κονδ.) : τα αρβανί-
τικα (γλώσσα).
[< Αρναούτης (Συντ.)]

(*)αρπαλίκι, βλ. Παράρτημα 1.
αρσανάς, βλ. τερσανάς.
αρσιζά, η [arsizá] (Κριτσ.) & αρσιζέ [arsizé] 

(Ξανθιν., Χουστ.) : χυδαιολογία, βω μολοχία, 
ξεδιαντροπιά.
[< arsız ‘ξεδιάντροπος’ + κατάλ. θηλ. σε -έ 
(Ξανθιν.)]
{Ο Ξανθινάκης δίνει τη γεωγρ. ένδειξη (Ρέθ.). 
Συνεπώς η λ. αρσιζέ είναι ο ρεθυ μνιώτικος τύ-
πος της λ. αρσιζά, η οποία κανονικά προκύπτει 
από το αρσίζης, και όχι κατευθείαν από το arsız, 
πβ. γρουσουζά < γρουσούζης.}

αρσίζης(Α) (επίθ. προσ.) [arsízis] & αρσίζικος 
(επίθ.) [arsízikos] (Παπ., Πάγκ., Ξαν θιν., Γαρ., 
Ροδ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ.) : αναιδής, 
αδιάντροπος, ξετσίπω τος.
[< arsız (Παπ.)] (عارسز)

αρσίζικα, τα [arsízika] & αρσίζικες, οι [arsízit∫es] 
(Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Τσιρ.) : κουβέντες χυ-
δαίες, σόκιν.
[< αρσίζης (Παπ.)]

αρσίζικος, βλ. αρσίζης.

αρτζαχάλι, βλ. αρτζουχάλι.

αρτζελές, βλ. ατζελές.
άρτζι μαζάρι, (το) [árdzi mazári] (Κονδ.: χωρίς έν-

δειξη γραμματικής κατηγορίας) : διαμαρτυρία.
[< οθωμ. arz-i mahzar < arz ‘παρουσίαση, υπο-
βολή, έκθεση’ + mahzar «γενική αναφορά υπο-
γεγραμμένη υπό μιάς κοινότητος ή υπό μιάς συ-
νελεύσεως» (Χλω ρός, Β 1604) (Συντ.)] (عرض 
(محضر
{Η λ. σε κρητ. δημοτ. τραγούδι για «Τ’ αναλ-
λώματα του 1821», όπου Τούρκοι: Άρντζι μαζά-
ρι κάνουνε και στέλνουν του Σουλτάνο (Γιάννα-
ρης, 36). «Όταν οι κά τοικοι μιας πόλης ή μιας 
επαρχίας είναι δυσαρεστημένοι με τον πασά, 
παρουσιά ζουν τα παράπονά τους στην Πύλη με 
μια αναφορά ή μια αίτηση, που ονομάζεται arz 
mahzar». (Thomas Thornton The present state 
of Turkey, 1ος τόμος, 2η έκ δοση, Λονδίνο 1809, 
σ. 185.) Λέγεται και απλώς mahzar. Ο Meynard 
(B 740) σημειώνει ότι η ατομική αναφορά λέγε-
ται arzuhal, βλ. αρτζουχάλι.}

αρτζιχάλι, βλ. αρτζουχάλι.
αρτζουχάλι, το [ardzuxáλi] & αρτζιχάλι 

[ardzixáλi] & αρτζαχάλι [ardzaxáλi] (Παπ., 
Πάγκ., Κονδ., Γαρ., Ροδ., Κασσ.) : η αναφορά, 
η αίτηση.

[< arzuhal, (Παπ.) / ο τ. αρτζιχάλι ίσως κατευ-
θείαν < οθωμ. arz-i hâl «έκθεσις καταστάσεως» 
(Χλωρός, Α 683) (Συντ.)] (عرضحال)
{Βλ. σημείωση στο λ. άρτζι μαζάρι. Για την ετυ-
μολογία περισσότερα: Κappler, σ. 74.}

αρτζουχατζής, ο [ardzuxadzís] (Κονδ.) : ο «ανα-
φορογράφος».
[αρτζουαλτζής < arzuhâlci (Παμπούκης, 28)] 
(عرضحالجى)

αρτίκ, βλ. κι αρτίκ.
αρτσάκι, βλ. αλτσάκι.
αρτσαπάς, βλ. ατσιπάς.
αρτσιπάς, βλ. ατσιπάς.
ας σιχτίρ, βλ. σιχτίρ.
ασβάχι, το [azvá∫i] & σβάχι [zvá∫i] (Κονδ., Ξαν-

θιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : συνήθως στον πληθ. (α)
σβάχια (& ζουβάχια [zuvá∫a]) : «αρχίδια, αχα-
μνά, όρχεις» (Κονδ.).
[δυσετυμολόγητο, βλ. σημείωση]
{Ο Κονδυλάκης (σ. 35) το έχει με την ένδειξη 
τουρκ. χωρίς άλλα στοιχεία. Ο Ξαν θινάκης (σ. 
459) το ετυμολογεί από το θέμα του ρ. βατ-εύω 
με ανάπτ. προθετ. σ-, ενώ ο Κώστας Καραπο-
τόσογλου (“Ετυμολογικά της δυτικής κρητικής 
διαλέ κτου”, Λεξικογραφικόν Δελτίον, 25 (2004-
2005), 86) γράφει σχετικά: «Είναι αμ φίβολο 
εάν η λ. προέρχεται από το θέμα του ρήματος 
βατεύω, γιατί η λ. ετυμολο γείται από το τουρκο-
αραβικό بيضه bai̥da, πληθ. bai̥dâ = egg; testicle 
(= αρχίδι), ενώ είναι πιθανότερο να έχει προέλ-
θει κατευθείαν από την αραβική, γιατί η λ. έχει 
περάσει στην τουρκική ως بيضه beyza = an egg; 
a testicle, με την πρόσληψη του σ στην αρχή της 
λέξης». Η πρόταση αυτή στηρίζεται κυρίως στη 
σημασιολογική ομοιότητα, αλλά από φωνητι-
κή άποψη το πέρασμα από το ανατολικό έτυμο 
σε κάποιον από τους τύπους της κρητικής λέξης 
δεν είναι προφανές. Το έτυμο της λ. ασβάχι ίσως 
να είναι άλλη λέξη, η οποία στη γλώσσα προέ-
λευσης να σημαίνει ‘όρχις’, όμως όχι κυριολε-
κτικά αλλά μετωνυμικά.}

(*)ασέσμπασης, βλ. Παράρτημα 1.
Ασή Γωνιά, βλ. ασής
ασής, ο [asís] & ασίζης [asízis] (Γαρ., Ροδ., Τσιρ., 

Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ.) : αντάρ της, επαναστά-
της.
[< asi (Τσιρ.)] (عاصى)
{Ο τύπος ασίζης (Κριτσ.) δεν μπορεί να προκύ-
ψει κατευθείαν από το asi. Αλλά το τουρκ. (δια-
λεκτ.) assız σημαίνει ‘αβάσιμος· ανώφελος’. 
Την Ασή Γωνιά (χω ριό στον Αποκόρωνα) την 
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Αασιγί

ονόμασαν έτσι οι Τούρκοι «γιατί ήταν ανυπότα-
κτη και ανταρτική» (βλ. Ιωάννης Μουρέλλος, 
Ιστορία της Κρήτης, Ηράκλειο 1931, 1ος τόμος, 
σ. 361). Το τουρκ. έτυμο κάνει asiye στο θηλ. 
βλ. ασιγί.}

ασιγί (άκλ., θηλ.) [asiγí] : χειραφετημένη (;) Η λ. 
σε κρητ. δημοτ. τραγούδι: Σαράντα ρουμπιέδες, 
φυστάνι ταρουκλί, / φυστάνι λαχουράκι, τση Πό-
λης ασιγί (βλ. Κοκο λάκη & Αντωνίου, σ. 132. 

από: Μανόλης Πιτυκάκης, Δημοτικά τραγούδια 
στην Ανατολική Κρήτη, Νεάπολις 1975, σ. 62).
[< asiye, θηλ. του asi «απειθής, αποστάτης· 
αμαρτωλός» (Χλωρός, Β 1110) (Συντ.)]
{τση Πόλης ασιγί, μπορεί να σημαίνει ό,τι και το 
μεταγενέστερο (επίσης αμφί σημο) Σμυρνιά ή το 
κοινό πρωτευουσιάνα.}

ασίζης, βλ. ασής.

ασίκης* (επίθ. προσ.) [asít∫is] (Παπ., Πάγκ., Ροδ.) : 
λεβέντης, γενναιόψυχος.
[< aşιk (Παπ.)] (عاشق)

ασικιαρέ (επίρρ.) [asit∫aré] & ασκερέ [a∫t∫eré] 
& ασκιαρέ [a∫t∫aré] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ροδ., 
Τσιρ., Κριτσπ.) : φανερά, ανοιχτά, χωρίς περι-
στροφές.
[< aşikâre ‘φανερός’ (Παπ.)] (آشكاره)

ασικιαρετζής (επίθ. προσ.) [asit∫aredzís] & ασκε-
ρετζής [a∫t∫eredzís] (Παπ., Ξανθιν., Πιτ.) : ντό-
μπρος.
[< aşikâreci (Παπ. / Πιτ.)]
{Δεν εντόπισα τη λ. aşikâreci σε λεξικά ή στο 
Διαδίκτυο.}

άσιλα (επίρρ.) [ásila] & ασιλά [asilá] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., 
Ξεν.) : ακριβώς.
[< asla (Παπ.) / asıl ‘κυρίως, ακριβώς’ (Πιτ.) / 
asla ‘ουδέποτε’ (Ξανθιν.)] (اصل \ اصال)
{Ο Πάγκαλος το έχει ως άσυλα ‘ακριβώς, βε-
βαίως’ και το το ετυμολογεί από το αρχ. άσυ-
λος ‘ασφαλής’, αν και αναφέρει διαζευκτικά «ή 
εκ του τουρκ. asil (=αληθώς)», βλ. ασίλιος. Πι-
θανότερη φαίνεται η ετυμολογία του Πιτυκάκη, 
ο ο ποίος έχει το εξής παράδειγμα χρήσης: Η γυ-
ναίκα που πήρε ήτονε άσιλα ό,τι του ταίριαζε. Ο 
Ξανθινάκης, που ετυμολογεί από το asla (اصال) 
‘ουδέποτε’, δίνει το εξής παράδειγμα χρήσης: 
Νά’σαι επαέ γαερμένος άσιλα πριχού μουντίσει. 
Εδώ η σημ. ‘ακριβώς’ ταιριάζει στο άσιλα καλύ-
τερα παρά το ‘ουδέποτε’. Ο Παπαγρηγο ράκης, 
που γράφει ά-σιλά, έχει: Ήλθες ά-σιλά στην ώρα 
σου. Ο Χλωρός (Α 122) έχει τη λ. asıl ‘βάση, 
αρχή, υπόσταση, καθεστώς, καταγωγή’, που ως 
επίρρ. ση μαίνει ‘κυρίως, πρωτίστως, ακριβώς’, 
και χωριστά το επίρρ. asla ‘ποσώς, ουδέ ποτε’. 

Κατά TDK η λ. asla σημαίνει ‘ουδέποτε, με κα-
νένα τρόπο, μη τυχόν! προ σοχή! ποτέ!’.}

ασιλάνης, βλ. ασλάνης.
ασικλίκι*, το [asikλít∫i] (Τσιρ.) : λεβεντιά.

[< aşιklιk (Παμπούκης, 31) / ‘παθιασμένη αγά-
πη’ (ΛΚΝ)]
{Ίσως όχι κατευθείαν από το τουρκ. aşıklık 
 αλλά από το ασίκης. Η κατά ληξη -κλίκι ,عاشقلق
είτε από το *ασικιλίκι, με απλοποίηση, είτε ως 
αλλόμορφο της κατάλ. -(ι)λίκι, πβ. -κλής/-λής, 
βλ. σημείωση στο λ. κουμπελίδικος.}

ασιλί (επίρρ.) [asiλí] (Ροδ.) : απαράλλακτα.
[βλ. ασίλιος, πβ. και τουρκ. asıllı, που σημαίνει 
‘με καταγωγή’, π.χ. Ingiliz asıllı genç ‘νέος αγ-
γλικής καταγωγής’ (TDK).}

ασιλίκι, το [asiλít∫i] (Ξανθιν.) : άνεση, αρχοντιά.
[< asillik ‘ευγενική καταγωγή’ (Ξανθιν.)] (اصيل)

ασίλιος (επίθ.) [asíλos] (Ξανθιν., Ροδ., Τσιρ.) & 
ασίλικος [asíλikos] (Κασσ.) : γνή σιος, πραγ-
ματικός.
[< asil ‘από σόι, από γενιά’ (Ξανθιν.)] (اصيل)
{Ο Ροδάκης το γράφει: ασήλιος.}

ασιλμπέντι, το [asilbéndi] : μοσχολίβανο (ρητίνη 
του φυτού Styrax benzoin). Η λ. σε χειρόγρα-
φο ιατροσόφιο του 1826 (βλ. Παπαδογιαννά-
κης, 177).
[< asilbend (Συντ.)] (عصلبند)
{Η σημασία και η ετυμολογία στο ερμήνευ-
μα της λ. benjoin στο: Louis Calligaris, Le 
compagnon de tous ou Dictionaire polyglotte, 
Turin 1864, σ. 84. Στην Κρήτη το ξέρω ως μερ-
τζουβί, λέξη που προέρχεται από το μεντζουβί 
που θησαυρίζει ο Κοραής (Άτακτα, 4ος τόμος, 
1832, σ. 320), το οποίο από το αραβ. لبان خاوي 
lubān jāwi ‘λιβάνι της Ιάβας’, μέσω κάποιας 
άλλης γλώσσας, πβ. καταλαν. benjui.}

άσκ ολσούν (επιφ.) [ásk olsún] & άσκ ολσούμ 
[ásk olsúm] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., 
Κριτσπ.) : εύγε!
[< aşk olsun (Παπ.)] (عشق اولسون)
{Ο Πιτυκάκης σημειώνει: «Συνηθέστατος ο 
όρος παλιότερα, ακούεται σήμερον μόνο σε ει-
ρωνικές εκφράσεις». Ο Γαρεφαλάκης το γράφει 
μονολεκτικά, με δύο τόνους: άσκολσούν.}

ασκαγοντρουβάς, ο [askaγodruvás] (Γαρ.) : 1. μι-
κρό σακκούλι μέσα στο οποίο είχαν τα σκάγια 
που πουλούσαν στα μαγαζιά· 2. (μτφ., ειρων.) ο 
κοντός άνθρωπος.
[< (α)σκάγια + ντρουβάς (Συντ.)]

ασκαλντί (επίρρ.) [askaldí] & ασκαρντί [askardí] 
& ισκαρντί [iskardí] & ασκαλου ντί [askaludí] 
& ασκαντίς [askadís] & ασκαντί [askadí] & 
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ασκεντίς [askedís] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Ιδομ., Γαρ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Ξεν.) : παραλίγο.
[< az kaldı (Παπ.), κ.λ. ‘λίγο έμεινε’ (Συντ.)] (آز 
(قالدى

ασκαντίς, βλ. ασκαλντί.
ασκαρντί, βλ. ασκαλντί.
ασκεντίς, βλ. ασκαλντί.
ασκερέ, βλ. ασικιαρέ.
ασκερετζής, βλ. ασικιαρετζής.
ασκέρι*, το [a∫t∫éri] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Γαρ., 

Τσιρ., Κασσ., Ξεν.) : 1. ο στρατός· 2. (μτφ.) 
πλήθος, πολυκοσμία. Βλ. και λεσκέρι.
[< asker (Παπ.)] (عسكر)

ασκερλής, ο [a∫t∫erλís] : στρατιωτικός (Κάτο-
πτρον, 13).
[< ασκέρι (Συντ.)]

ασλάνης [asláñis / azláñis] (επίθ. προσ.) & ασι-
λάνης [asiláñis] (Παπ., Πάγκ., Ξαν θιν., Ροδ., 
Τσιρ.) : ανδρείος.
[< aslan ‘λιοντάρι’ (Παπ.) & aslan (TDK)] 
(آرسالن)

ασλάνι, το [asláñi / azláñi] (ΙδομΒ.) : το λιοντάρι.
[< arslan ‘λιοντάρι’ (Μπόγκας, 161) & aslan 
(TDK)] (آرسالن)
{Η λ. ασλάνι (& σιλάνι) σήμαινε επίσης νόμι-
σμα με παράσταση λιονταριού που άξιζε 1 γρό-
σι ή 40 παράδες (Βουδουρμπάκις, «Κρητικά 
συμβόλαια εκ της Τουρ κοκρατίας», Χριστιανι-
κή Κρήτη, 1 (1912), 477). Περισσότερα για τα 
ασλάνια γρό σια βλ. στο: Νικόλαος Σταυρινίδης, 
“Συμβολή εις την ιστορίαν των Σφακίων (1615-
1770)”, Κρητικά Χρονικά, 9 (1955), 254.}

ασουλούπιαστος (επίθ.) [asulúp∫astos] (Ιδομ.) : 
ασουλούπωτος.
[στερητ. α- + σουλούπιασ- (< σουλουπιάζω = 
σουλουπώνω) + -τος (Συντ.)]

ασουλούπωτος (επίθ.) [asulúpotos] (Τσιρ.) : με 
κακή εμφάνιση, άκομψος, κακο φτιαγμένος.
[< στερητ. α- + σουλουπώνω (Τσιρ.)]

ασουρές, βλ. αχιουρές.

αστάρι*, το [astári] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ροδ., ΙδομΒ.) : 1. η φόδρα· 2. «ο δεύ τερος χο-
ρευτής στον Κρητ. χορό που κρατά γερά τον 
πρωτοχορευτή και τονέ στη ρίζει όταν κάνει τα-
λίμια» (Δαρ.). Με τη σημ. ‘φόδρα’ σε έγγραφο 
του 1871: 9 πήχες αστάρι (Α.Δ.Η., 2 / 44-197).
[< astar (Παπ.)] (آستار٬ آستر٬ آسطار)
{Η σημ. 2 από τη γενικότερη σημ. ‘βάση’ της λ. 
astar: φόδρα σε ρούχο, πρώτο χέρι σοβά ή μπο-
γιάς. Η λ. θεωρήθηκε αντιδάνειο, αλλά κατά το 

ΛΚΝ δεν είναι, βλ. Βασμανόλη, σ. 305-7.}
ασταρλίκι, το [astarλít∫i] (Γαρ.) : η φόδρα.

[< astarlık (Λιθοξόου)]
(*)αστσής, βλ. Παράρτημα 1.
ατζαΐπι (επίρρ.) [adzaípi] (Κονδ.) : «παράδοξον, 

παράξενον».
[βλ. ατζαΐπικος]

ατζαΐπικος (επίθ.) [adzaípikos] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Κονδ., Τσιρ.) : περίεργος, εκκε ντρικός.
[< acayip (Παπ.)] (عجائب)

άτα*, η [áta] (άκλ.) : μωρουδίστικη λέξη για τη 
βόλτα (χρησιμοποιείται πάντοτε με το ρήμα πη-
γαίνω/πάω: Έλα να σε πάω άτα, μωρό μου.
[πβ. τουρκ. διαλεκτ. atta «gezme, gidilecek yer 
(çocuk dilinde)» (= περίπατος, τόπος περιπά-
του, στην παιδική γλώσσα) (TDK) (Συντ.)]
{Ετυμολογία στο ΛΚΝ: λ. νηπιακή. Ετυμολο-
γία στο Χρηστικό: < (στρ)άτα. Ο Ce val Kaya 
(“Çocuk dilindeki atta kelimesi üzerine” [Πε-
ρί της λέξης atta στην παι δική γλώσσα], IV. 
uluslararası Türk dili kurultayı bildirileri, 24-
29 Eylül 2000, Άγκυρα, 2007, 1015-1018) θεω-
ρεί ότι η λ. atta, που χρησιμοποιείται στην περί-
φραση atta gitmek, είναι δοτική της λέξης att, 
την οποία ανάγει στη λ. yad = yabancı ‘ξένος’. 
Επισημαίνει ότι η λ. yabancı μπορεί επίσης να 
σημαίνει: ξένος τόπος, άλλος τόπος, εκτός σπι-
τιού, έξω μέρος, επίσκεψη.}

ατζαμής* (επίθ. προσ.) [adzamís] (Παπ., Πάγκ., 
Κονδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ., Κασσ., 
Ξεν.) : 1. άπειρος, πρωτόπειρος, 2. (και κατ’ 
επέκταση) αδέξιος.
[< acemi (Παπ.) / acamı < αραβ. (ΛΚΝ)] (عجمى٬ 
(اعجمى٬ اجامى
{Ο Κονδυλάκης το γράφει: αντζαμής. Στα αραβ. 
‘acamī σημαίνει ‘βάρβαρος, μη Άραβας, μη 
αραβικός, ξένος, Πέρσης, περσικός’ (Κυρανού-
δης, 175). Στα τουρκ. το νεαρό παιδί από το παι-
δομάζωμα που έμπαινε ως νεοσύλλεκτος στο 
γενιτσα ρικό σώμα το ονόμαζαν acemi oğlan, 
δηλ. άπειρο παιδί (Meynard, B 348). Αυτούς 
τους στρατιώτες ο Μπουνιαλής τούς λέει τζαμό-
γλανα: «γιανίτσαροι, τζαμόγλανα, τσαλμάδες, 
σουμπασήδες, / Τούρκοι με δίχως ’φίτσια οπού 
’τον ατζαμήδες» (Α λεξίου & Αποσκίτη, 460)· 
acemi asker ήταν ο αγύμναστος στρατός (Χλω-
ρός, Β 1119). Το ΛΚΝ έχει και το θηλ. ατζαμού 
(κρητ. ατζαμίνα).}

ατζαμίζω [adzamízo] (Γαρ.: απλή αναφορά στο 
λ. ατζαμίστικος) : είμαι ατζαμής, ενεργώ με τον 
τρόπο του ατζαμή.
[< ατζαμής (Συντ.)]

ατζαμίστικος (επίθ.) [adzamístikos] (Γαρ., Κριτσ., 
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Αατζαμοσύνη

Κασσ.) : φτιαγμένος κακότεχνα, με αδέξιο τρό-
πο. ΕΠΙΡΡ. ατζαμίστικα & ατζαμίδικα (Παπ.: 
στο λ. ατζαμής, Α ποστ., Τσιρ., ΞανθινΔ., Κριτσ., 
Ξεν.) : με αδέξιο τρόπο, κακότεχνα.
[< ατζαμής (Παπ.)]

ατζαμοσύνη*, η [adzamosíñi] (Παπ.: στο λ. ατζα-
μής, Κονδ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ.) : αδεξιότητα.
[< ατζαμής (Παπ.)]
{Ο Κονδυλάκης το γράφει: αντζαμοσύνη.}

ατζάνεμου, βλ. τζάνεμου.
ατζανεργιά, βλ. τζανεριά.
ατζελές, ο [adzelés] & αρτζελές [ardzelés] (Γαρ., 

Τσιρ.) : βία, ανάγκη, φούρια.
[< acele (Τσιρ.)] (عجله)

ατζέμ πιλάφι*, το [adzém piláf] (Παπ.: στο λ. πι-
λάφι, Ξεν.) : «περσικόν πιλάφι, ήτοι μετά κουκ-
κουναρίων και σταφίδων» (Χλωρός, Α 431).
[< acem pilav (Κουκκίδης, 20)] (عجم پيالو)
{Κατά την Ξενάκη-Ροβίθη: «φαγητό με ρύχι 
και κοκκινιστό αρνί». Κατά τον Κουκκίδη: «εί-
δος φαγητού εκ κρέατος και ορύζης». Σε τουρκ. 
ιστοσελίδες το acem pilav είναι πιλάφι με ρύζι 
και κριθαράκι (ζυμαρικό). Με κουκουνάρι και 
άλλους ξηρούς καρπούς, σταφίδες, συκωτά-
κια πουλιών και μπαχαρικά είναι το ίτς πιλάφι, 
iç pilav (κ.λ. εσωτερικό πιλάφι), όπως η γέμιση 
της γαλοπούλας.}

ατζέμικο (επιθ.) [adzémiko] (Παπ., Πάγκ.) : περ-
σικό (λέγεται μόνο για το τουμπεκί και το πιλά-
φι).
[< acem (Παπ.)] (عجم)

άτζεμπα (επίρρ.) [ádzeba] & άγκεμπα [ádʒeba] 
& άτζεμπας [ádzebas] & άτζεμπις [ádzebis] & 
άζεμπις [ázebis] & άτζομπις [ádzobis] ή ατζό-
μπις [adzóbis] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ροδ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ.) : 
άραγε.
[< acaba (Παπ.) / & διαλεκτ. aceba (TDK) 
(Συντ.)] (عجبا)
{Ο Κονδυλάκης το γράφει: άντζεμπα, ο Ροδά-
κης: άτζεμπης. Οι τ. σε -ις κατά τα επιρρήμα-
τα «εις -ις τροπικά εκ περιφράσεων επιρρημα-
τικών» (Γ. Πάγκαλος, Περί του γλωσσικού ιδι-
ώματος της Κρήτης, 1ος τόμος [Γραμματική], 
Αθήνα 1955, σ. 413), πβ. και για όνομις, π.χ. 
επιφ. φρ. «για όνομις του Θεού!» (Ξανθιν., 394-
5).}

άτζεμπας, βλ. άτζεμπα.
άτζεμπις, βλ. άτζεμπα.
ατζιγγανιά, η [adzigañá] (Αποστ., Τσιρ., Κριτσ.) : 

1. φιλαργυρία, τσιγγουνιά· 2. α καταστασία, 
τσαπατσουλιά, γρουσουζά2.

[στη σημ. 1: < ατζίγγανος ‘τσιγγούνης’ – για τη 
σημ. 2. βλ. σημείωση στο λ. ατζίγ γανος (Συντ.)]

ατζίγγανος (επίθ. προσ.) [adzíganos] (Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ.) : σπαγγοραμμέ νος, που 
“μουδέ του αγγέλου ν-του δεν δίδει νερό” 
(Αποστ., Τσιρ.).
[όχι ο ατσίγγανος ‘τσιγγάνος’ της Κοινής, αλ-
λά επιτατικό του ατσιγιανές / τσιγκια νές ‘τσιγ-
γούνης’, κυρίως λόγω του αναβιβασμού του τό-
νου (Συντ.)]
{Ίσως πρέπει να διαφοροποιήσουμε ατζίγγα-
νος1 ‘σπαγγοραμένος’ (βλ. σημείωση στο λ. τσι-
γκιανές) και ατζίγγανος2 ‘τσιγγάνος, ατσίγγα-
νος’, για το οποίο το ΛΚΝ έχει την ετυμολο-
γία: μσν. Aτσίγγανος < ινδ. Atzigan (μέσω των 
τσιγγάνικων) -ος, (πρβ. παλ. ιταλ. Zingano, 
γερμ. Zigeuner, τουρκ. çingene). Οπότε δεν 
περιλαμβά νονται εδώ λέξεις που προκύπτουν 
από το ατζίγγανος2, όπως: ατσιγγανιά ‘ακατα-
στασία’, ατσιγγαναργιό, ατζιγγανόκουνια κ.ά.}

ατζιριτηχτής, βλ. τζιριτιχτής.
ατζιριτιχτής, βλ. τζιριτιχτής.
ατζιρτώ, βλ. τζιριτώ.
ατζίτζινος, βλ. τζίτζινος.
άτζομπις, βλ. άτζεμπα.
ατζουρά, η [adzurá] (ΙδομΒ.) : η ξυλαγγουριά, το 

φυτό Cucumis melo var. flexuosus.
[< acur (Παπ.) / < ατζούρι (Συντ.)] (آجور)
{Για την κατάληξη -ρά αντί -ριά βλ. Γ. Πάγκα-
λος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, 
1ος τόμος [Γραμματική], Αθήνα 1955, σ. 172.}

ατζούρι*, το [adzúri] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Τσιρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ.) : το ξυλάγγουρο, αντζούρι, ο 
καρπός του φυτού Cucumis melo var. flexuosus.
[< acur (Παπ.), από τα αραβ. (ΛΚΝ)] (آجور)
{Το ΛΚΝ το γράφει: αντζούρι. Αντιδάνειο: Ο 
Συμεωνίδης ετυμολογεί το τουρκ. acur από 
το ελλ. αγγούρι (Griechishe Lehnwörter im 
Türkishen, 170-171.}

ατιλής, βλ. ατλής.
ατιρντίζω [atirdízo] & τιρντίζω [tirdízo] & ντιρ-

ντίζω [dirdízo] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Γαρ., Κριτσ.) : υπερθεματίζω, πλειοδοτώ.
[< artırd(ım), αόρ. του ρ. artırmak (Παπ.), με 
ανομοιωτική αποβολή του πρώτου [r] (Συντ.)] 
(آرترمق٬ آرتيرمق)
{Ο τ. τιρντίζω από λανθασμένη τμήση στη συ-
νεκφορά με το να: να ατιρντίσω > ν’ ατιρντίσω 
> να τιρτίσω > ενεστ. τιρντίζω. Ο τ. ντιρτνίζω 
από τη συνεκφορά με την προσ. αντων. τον/την 
ή την άρνηση δεν: τον/την/δεν τιρντίζω > το/τη/
δεν ν-τιρντίζω > ντιρτντίζω.}
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ατλάζι*, το [atlázi] (Παπ., Πάγκ., Ξεν.) : είδος με-
ταξωτού υφάσματος.
[< atlaz (Παπ.)] (آطلس)

ατλαντίζω [atladízo] (Ροδ.) : πηδώ.
[< atlad(ım)), αόρ. του ρ. atlamak (Συντ.)] 
(اتالمق)

ατλής, ο [atλís] & ατιλής [atiλís] & ακλής [akλís] 
(Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Κριτσπ., ΤσιρΒ.) : ο (έμπει-
ρος) ιππέας.
[< atlı (Πάγκ.)] (آتلو٬ آتلى)

ατσαπάς, βλ. ατσιπάς.
ατσής, βλ. αστσής & ατσίδικο.
ατσιγιανές, βλ. τζιγκιανές.
ατσίδικο, το [atsíδiko] : μαγέρικο. Είχε δημιουρ-

γήσει […] μια πολιτισμένη γωνιά, την εποχή που 
μόνο τα χάνια προσφέρονταν για μίζερο και κα-
κομοιριασμένο ύπνο και τ’ ατσίδικα για φαγητό 
φτηνής ποιότητος (Νίκος Στρατάκης, “H Μα-
ντάμ Ορτάνς (Όπως την είδανε όσοι τη γνώ-
ρισαν από κοντά)”, Κρητική Πρωτοχρονιά, 6 
(1966), 135).
[< *ατσής < αστσής < aşçı ‘μάγειρας’. Βλ. και 
αχτσής (Συντ.)]

ατσίκ (μαβί), βλ. τσαχτσί.
ατσιπαράς, ο [atsiparás] (Τσιρ.) : 1. μέρος όπου 

εμφανίζονται φαντάσματα· 2. το πωνύμιο στην 
επαρχία Πεδιάδος.
[< ατσιπάς (Τσιρ.)]
{Για την ετυμολ. βλ. σημείωση στο λ. ατσιπάς.}

ατσιρίτι, βλ. τζιρίτι.
ατσιχτά (επίρρ.) [atsixtá] (Τσιρ.) : ορθάνοιχτα, 

αφύλαχτα.
[< açık ‘ανοιχτός’ (Τσιρ.) / μάλλον < επίρρ. 
açıktan (Συντ.)] (آچيق > آچيقدن)

ατσιπάς, ο [atsipás] & ατσουπάς [atsupás] & 
ατσαπάς [atsapás] & αρτσιπάς [artsipás] & 
αρτσαπάς [artsapás] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ροδ., 
Τσιρ., ΙδομΒ., Κασσ.) : πονηρό πνεύμα με μορ-
φή τερατώδους ζώου.
[< hacip (Παπ.) / < acube / acibe (Παμπούκης, 
36) / βλ. σημείωση] (عجيبه \ عجوبه)
{Aπό το hacip (το TDK έχει acib, ως διαλεκτ. τ. 
του acayip) προκύπτει κανονικά ο τ. *(χ)ατσί-
πης. To ατσιπάς/ατσουπάς από κάποιον οξύτονο 
φωνηεντόληκτο τύπο, ίσως acube «πράγμα άξι-
ον απορίας, εκπλήξεως, παράδοξον, έκτακτον, 
θαύμα» ή acibe, με την ίδια σημασία (Χλωρός, 
Α 135 και Β 1119 αντίστοιχα). Κατά τον Στέρ-
γιο Σπανάκη (Πόλεις και χωριά της Κρήτης στο 
πέρασμα των αιώ νων, 1ος τόμος, 3η έκδοση, 
Γ. Δετοράκης, Ηράκλειο 2006, σ. 163-4) «η λ. 
ατζι πάς, ατσιπάς, ατζουπάς έχει την προέλευ-

σή της από την αραβική λέξη χατζίπ = θυρω-
ρός, φρουρός, σωματοφύλακας. Οι εμίρηδες 
της Κρήτης χρησιμοποιούσαν φύλα κες στις ει-
σόδους των ανακτόρων των αιθίοπες δούλους, 
τους οποίους απε λευθέ ρωναν και τους έλεγαν 
ατζιπάδες». Ο Ιδομενέως(Β) έχει τη λ. ατσιπάς 
και με τη σημ. ‘φούρνος, φάντασμα’. Με τη 
σημ. ‘φούρνος’ δεν υπάρχει αλλού. Ίσως σχε-
τίζεται με το μαύρο χρώμα, κοινό στη μου-
ντζούρα του φούρνου και τη μαύρη όψη των 
ατσιπάδων από την Αιθιοπία.}

ατσουπάς, βλ. ατσιπάς.
άφει, βλ. άφι.
αφερίμ* (επιφ.) [aferím] & αφερίμου [aferímu] 

& άφεριμ [áferim] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., ΙδομΒ., 
Κασσ., Ξεν.) : εύγε, μπράβο, καλά έκαμες.
[< aferin (Παπ.) / & aferim (Λιθοξόου)] (& آفريم 
(آفرين
{Ακούγεται και με δύο τόνους [áferím], με ισχυ-
ρότερο τον πρώτο. Στη ΦΡ. άφεριμ και γειά σου 
κιόλα που έχει ο Γαρεφαλάκης στο λ. αφερίμ με 
τη σημ. ‘μπράβο σου και υγεία να ’χεις’ (και κα-
τόπιν ο Κριτσωτάκης τη λημματογραφεί ξεχω-
ριστά) το γειά σου ίσως να μην προέρχεται από 
το υγεία, αλλά όλη η φρ. να είναι παρεφθαρ μένη 
προσαρμογή του τουρκ. Aferin! Yaşa! που θα το 
αποδίδαμε ως ‘μπράβο σου και ζήτω σου!’ Ο 
Λιθοξόου καταγράφει τη λ. γιάσα ‘ζήτω!’ και 
την ετυμολογεί από το yaşa ‘να ζήσεις!’ (προ-
στακτ. του ρ. yaşamak). Βλ. και γιασάν.}

άφι· μόνο στη ρημ. περίφρ. κάνω άφι [káno áfi] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Τσιρ., Κριτσπ.) : συγ-
χωρώ.
[< affetmek < af (Παπ.) + etmek ‘κάνω’ (Συντ.)] 
(عفو ايتمك)
{Ο Τσιριγωτάκης το γράφει: άφει (; < αφίημι).}

αφορόζης, ο [aforózis] (Ξανθιν.) : ο επικρουστή-
ρας των πυροβόλων όπλων.
[< horoz ‘πετεινός’, στη σημ. ‘κόκκορας, επι-
κρουστήρας όπλου’, από τα περσικά (Καραπο-
τόσογλου, Ετυμολ. Δυτ. Κρ., 86)] (خروس)

άφρητα, η [áfrita] (Τσιρ.) : ο θυμός.
[< αφρίτης (βλ.), κατά τη: μάνητα ‘θυμός’ 
(Συντ.)]
{Ο Τσιριγωτάκης το γράφει άφρητα. Στο ερμή-
νευμά του «το άφρισμα, ο θυμός» λανθάνει πα-
ρετυμολογία.}

αφρίτης [afrítis]· στη ρημ. περίφρ. γίνομαι αφρί-
της (Πιτ., Γαρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : γίνομαι έξω 
φρενών»
[< ifrit (Bilgehan1, 33) «πνεύμα κακοποιόν, διά-
βολος· μτφ. μανιώδης», από τα αραβ. (Χλωρός, 
Β 1136), ifrit olmak «γίνομαι μανιώδης εκ θυ-
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Ααχαΐρευτος

μού», με παρετυμολ. επίδραση από τη έκφρ. 
αφρίζω από το κακό μου (Συντ.)] (عفريت)
{Η Πιτυκάκης (Α 204) αναφέρει την ετυμολ. 
από το αραβ. afrit (από το περιοδ. Μύσων, 6 
(1937), 52), αλλά θεωρεί ότι «έχουμε τόσες 
άλλες ονομασίες του Σα τανά που δεν ξέρω αν 
θα ήταν ανάγκη να δανειστούμε και από ξέ-
νες γλώσσες» και πιθανολογεί «μήπως προήλ-
θε από το αφρός, αφρίζω».}

αχαΐρευτος* (επίθ.) [axaíreftos](Πιτ., Τσιρ.) : ανε-
πρόκοπος.
[< στερ. α- + χαΐρι (Πιτ.)]

αχαντούμιστος (επίθ.) [axadúmistos] (Ξανθιν.) : ο 
μη ευνουχισμένος.
[< στερητ. α- + *χαντουμιστός < χαντουμίζω 
(βλ.) (Ξανθιν.)]

αχαράμιστος (επίθ.) [axarámistos] (Τσιρ.) : αυτός 
που δεν ξοδεύτηκε άδικα, ΕΠΙΡΡ.: αχαράμιστα.
[< στερητ. α- + χαραμίζω (Τσιρ.)]

άχι (επιφ.) [áx̃i] (Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ.) : αχ! «Άχι! και τ’ 
άχι μ’ έφαε και τ’ άχι θα με φάει / και τ’ άχι θα με 
τυραννά ώστε να με ξεβγάλει!» (Ξανθιν.).
[< από τον ήχο του αναστεναγμού αχ + επίθημα 
ι, πβ. αμάν-ι < αμάν (Ξανθιν.)] (آه)
{ΛΚΝ : Ετυμολ. για το αχ*: «ηχομιμ. (πρβ. 
τουρκ., περσ., αραβ. ah! ηχομιμ.) ή < τουρκ. 
ah!» Ως ουσ. (το άχι) ισοδυναμεί με τα: αγω-
νία, αναστεναγμός κλπ. Στη μαντινάδα που πα-
ραθέτει ο Ξανθινάκης η λ. άχι χρησιμοποιείται 
στην αρχή ως επιφώνημα και στη συνέχεια ως 
ουσιαστικό. Για την προφορά ο Κονδυλάκης 
ση μειώνει: «Το χ προφέρεται παχύ, όπως προς 
του α. Εις την Δ. Κρ. προφέρεται και λεπτόν».}

αχί (επιφ.) [axí] (Δαρ.) : «λέξη που απευθύνομε 
στο μικρό παιδί, που μόλις άρχισε να πηγαίνει 
με τα τέσσερα […] προκειμένου να το αποτρέ-
ψομε από το να πιάσει ή να βάλει στο στόμα του 
κάτι που δεν θέλομε ή που είναι λερωμένο. Η 
ακαθαρ σία, το βρόμικο, το λερωμένο, το σκου-
πίδι, το άχρηστο».
[ίσως τουρκ. προέλευσης, πβ. τουρκ. ahı ‘δηλη-
τήριο’ και επιφ. ahı (και τα δύο διαλεκτικά κα-
τά το TDK) (Συντ.)]
{Ο Δαριβιανάκης το λημματογραφεί ως ουδέτε-
ρο ουσιαστικό: αχί (το).}

αχιουρές, o [a∫urés] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : 1. 
γλυκύ κολυβόζουμο, χυλός με σιτάρι, σταφί-
δες και ξηρούς καρπούς· και (μτφ.) 2. πράγμα 
ή πρόσωπο που δεν έχει αξία, που είναι ασήμα-
ντο, κατώτερο· 3. κακοτεχνία· 4. απερίσκεπτα 
λόγια (αχιουρέδες).
[< aşure (Παπ.)] (عاشوراء٬ عشورا٬ عشوره)

{Ο αχιουρές μπορεί να είναι απλώς και σούπα 
με σιτάρι και λογής λογής όσπρια (εκτός από 
κουκιά). Αυτό το φαγητό λέγεται επίσης και ψα-
ροκόλλυβα. Η έκφρ. εγενήκανε αχιουρέ σημαί-
νει ‘καβγαδίσανε άγρια, έγιναν μαλλιά κουβά-
ρια’, ίσως επειδή ο αχιουρές είναι ένα μείγμα 
πολλών υλικών. Το ΛΚΝ έχει τον τ. ασουρές, με 
τη σημ. 1. Για τον αχιουρέ των μουσουλμάνων 
βλ. αχιουρετζής.}

αχιουρετζής, o [a∫uredzís] : παρασκευαστής/πω-
λητής αχιουρέ. Η λ. σε έντυπο Εκλο γικό Κατά-
λογο Δήμου Ηρακλείου του έτους 1906 (Ιστορι-
κό Αρχείο Κρήτης, φω τοτυπημένο αντίγραφο 
στη Βικελαία) στη στήλη «επάγγελμα» αρκετές 
φορές, π.χ. σ. 6, 13, 23, πάντοτε δίπλα σε όνομα 
Τουρκοκρητικού. Ομοίως και στο (χειρό γραφο) 
Αρχείο Δήμου Ηρακλείου, επίσης στη Βικελαία 
(Πρωτόκολλα 1910-1911, Ράφι 13, αρ. 84).
[< aşureci (Συντ.)]
{Για τους μουσουλμάνους aşure (από το αραβ. 
ˁāşūrā κατά τον Nşşanyan) σημαί νει «η δεκά-
τη ημέρα του Μουχαρρέμ, ήτοι του πρώτου μη-
νός του σεληνιακού έτους», και κατ’ επέκτα-
ση «κολλυβόζωμος κατασκευαζόμενος εκ σί-
του συντε τριμμένου, σταφίδων και κουκουνα-
ρίων και τρωγόμενος κατά την προειρημμέ-
νην ημέραν υπό των οθωμανών προς ανάμνη-
σιν της αιματηράς μάχης του Κερβελά, καθ’ ήν 
εφονεύθη ο εγγονός του Μωάμεθ Χουσεΐν και 
οι οπαδοί αυτού» (Χλωρός, Β 1110). Φωτογρα-
φία οθωμανού υπαίθριου aşureci υπάρχει στη 
διαδικτ. διεύ θυνση: https://www.fikriyat.com/
galeri/tarih/osmanli-sokaklarinin-simgesi-seyy 
ar-saticilar, στον αριθμό 4/107.}

αχίρι, το [ax̃íri] (παρετυμολ. γραφή: αχύρι) 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Ροδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : ο σταύ-
λος, το αχούρι.
[< ahır (Παπ.)· δεν είναι αντιδάνειο (Συντ.)] 
(آخور)
{Ο Παπαγρηγοράκης το θεωρεί αντιδάνειο, 
από το ελλ. αχυρώνας, αλλά το ΛΚΝ δεν θεωρεί 
αντδ. τη λ. αχούρι*, την οποία ετυμολογεί από 
το τουρκ. ahur, ahιr (από τα περσ.). Βλ. και Βα-
σμανόλη, σ. 307-8.}

αχίρ ταβανί, το [ax̃ír tavañí] (Πιτ.) : «Το μεταξύ 
των σανίδων της οροφής και των κεραμιδιών 
της στέγης κενό, το οποίο στα αγρόσπιτα χρη-
σιμοποιείται σαν απο θήκη οικιακών ελαφρών 
αντικειμένων και άλλων χρειωδών και για απο-
θήκη αχύ ρου, από το οποίο μάλλον προήλθεν 
ο όρος».
[μάλλον < άχυρο (Πιτ.) / προφανώς μεταγρα-
φή του ιζαφετικού σύνθετου ahır tavanı ‘ταβάνι 
σταύλου’ (Συντ.)] (βλ. αχίρι & ταβάνι)
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αχλάκι, το [axlát∫i] (Τουρκοκρητ.) : ήθος, χαρα-
κτήρας.
[< ahlak (Bilgehan2, 621] (اخالق)

αχμάκης* (επίθ. προσ.) [axmát∫is] (Πάγκ., Πιτ.) : 
1. νωθρός, αργοκίνητος· 2. μωρός, άβουλος, 
αναποφάσιστος.
[< ahmak (Πάγκ.)] (احمق)

αχρέτι, το [axréti] (Τουρκοκρητ.) : η μέλλουσα 
ζωή.
[< ahiret (Bilgehan2, 621] (آخرت)
{Η λ. αχρέτι αλλού: και εις τούτον τον τουνγιά 
και εις το αχρέτι (από επιστολή του Αλή Πα-
σά προς τον Μάρκο Μπότσαρη, βλ. Ιωάννης 
Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Ελληνι-
κής Επαναστάσεως, Αθήνα 1861, 4ος τόμος, σ. 
450).}

αχτάρης, ο [axtáris] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., 
Ροδ., Τσιρ., Κριτσπ., ΙδομΒ., Κασσ., Ξεν.) : πω-
λητής διαφόρων μυρωδικών, αρωματοπώλης, 
ψιλικατζής.
[< aktar (Παπ.)] (اقطار٬ عطار)
{Κατά τον Nişanyan η λ. aktar είναι ο λαϊκός τ. 
της λ. attar, από το αραβ. ‘aṭṭār ‘πωλητής μυρω-
δικών, μπαχαρικών’ < ‘iṭr ‘ευωδιά’.}

αχτάρικο, το [axtáriko] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Κριτσπ., ΙδομΒ., Κασσ.. Ξεν.) : κατά στημα που 
πουλάει διάφορα μπαχαρικά και μυρωδικά – 
συχνά στον πληθ. τα α χτάρικα: 1. το μέρος της 
αγοράς όπου είναι συγκεντρωμένα τα καταστή-
ματα μυ ρωδικών· 2. ονομασία κτιρίου στο κέ-
ντρο της πόλης του Ηρακλείου, όπου στεγά-
ζεται η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. (Κανο-
νικά λέγεται Ακτάρικα· κατά τον Θεοχ. Δετορά-
κη η ονομασία δεν είναι τουρκικής προέλευσης, 
βλ. σημείωση.)
[< αχτάρης (Παπ.), αλλά βλ. σημείωση (Συντ.)]
{«Δεν πρόκειται για τουρκική λέξη, όπως ίσως 
νομίζουν πολλοί, αλλά για παλαι ότερη βυζαντι-
νή ονομασία. Στη μεσαιωνική ελληνική γλώσ-
σα ο γιατρός λέγεται και “ακτουάριος” και 
“ακτάριος” (actuarius). Στα βυζαντινά κέντρα, 
οι χώροι ό που ήσαν εγκατεστημένοι γιατροί και 
φαρμακοποιοί, και έμποροι φαρμακευτικών ου-
σιών και βοτάνων λέγονταν συναφώς “ακτάρι-
κα”. Και γνωρίζουμε ότι στη θέση αυτή, στο κέ-
ντρο της πόλης του Ηρακλείου, ήσαν εγκατε-
στημένοι κατά παράδοση οι έμποροι των βο-
τάνων και των φαρμάκων στα χρόνια της βε-
νετοκρατίας και της τουρκοκρατίας». Θεοχά-
ρης Δετοράκης, “Η Βικελαία Δημοτική Βιβλι-
οθήκη Ηρα κλείου”, Εφημ. Πατρίς (Ηρακλεί-
ου), αφιέρωμα στη Βικελαία, Μάιος 2009, Μέ-
ρος Α΄, σ. 5. Έτσι, τα βυζαντινά ακτάρικα επι-
καλύφτηκαν λεξιλογικώς από τα αχτά ρικα της 
τουρκοκρατίας. Όπως αναφέρει (δυστυχώς χω-

ρίς μνεία πηγών) ο Πιτυ κάκης (στο λ. αχτάρικο, 
Α 208) : «“Μόλις πριν από λίγα χρόνια υπήρχε 
και μια μικρή αγορά στο κέντρο του Ηρακλεί-
ου ‘Τα αχτάρικα’. Κατεδαφίσθη το 1915 ή 1916 
επειδή ήταν εις βάρος του δρόμου που πήγαι-
νε προς την Πλατειά Στράτα και ακριβώς εκεί 
που είναι τώρα ο τροχονόμος» (εννοείται η πλα-
τεία Νικηφόρου Φωκά). Το πράγμα φαίνεται πι-
θανό, αφού εκεί γύρω υπήρχαν στα χρόνια της 
τουρκοκρατίας συγκεντρωμένα κατά ομάδες 
καταστήματα και εργαστήρια, όπως τα γιαμαλί-
δικα, τα μπιτσαξίδικα, τα τερζίδικα (βλ. λέξεις), 
τα στιβανάδικα κλπ.}

αχταρμάς*, ο [axtarmás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., 
Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ.) : 1. η δια μετακόμιση (ναυ-
τιλιακός όρος)· 2. σύγχυση, ανακάτεμα· ΦΡ. θα 
κάμω το χωράφι αχταρμά: θα το σκάψω βαθιά, 
ώστε το χώμα να έρθει από χαμηλά απάνω.
[< aktarma (Παπ.)] (آقتارمه)
{Η λ. aktarma προέρχεται από το ρ. aktarmak 
«μεταφέρω τι από ενός μέρους εις άλλο ως επι-
βάτας ή εμπορεύματα από ενός πλοίου εις άλ-
λο, διαμετακομίζω». Ση μαίνει επίσης «αναζη-
τώ, ανευρευνώ, άνω κάτω κάμνω ζητών τι» και 
«ανασκάπτω την γην, φέρω το κάτω χώμα επά-
νω εις την επιφάνειαν» (Χλωρός, Α 158). Αντί-
στροφος λεξιλογικός δανεισμός: τουρκ. kirizma 
‘το βαθύ σκάψιμο και ανακάτεμα (γύρισμα) 
του χώματος < μσν. γύρισμαν (Δημάση & Νι-
ζάμ, 189), πβ. κρητ. κάνω κύλισμα = σκάβοντας 
κυλίω, αναποδογυρίζω το χώμα, κάνω βαθειά 
άροση (Απο στολάκης, 241).}

άχτι*, το [áxti] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Τσιρ., Δαρ.. 
Ξεν.) : εκδίκηση, επιθυμία για εκδί κηση. ΦΡ. 
βγάνω το άχτι μου.
[< ahit, ahdi ‘υπόσχεση, όρκος’ (ΛΚΝ)] (عهد)

αχτιμάνι, το [axtimáñi] & αχτιμάνιτα, η 
[axtimáñita] & αχτιμανή, η [axtimañí] & αχτι-
μαλίκι, το [axtimaλít∫i] (Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ.) : 1. επι-
μονή, πείσμα· 2. έντονη επιθυμία για εκδίκηση.
[< ihtimam ‘επιμέλεια, φροντίδα’ (Πάγκ.) / σω-
στότερα: < διαλεκτ. ahtıman ‘δυ νατή επιθυμία’ 
(TDK)] (اهتمان)
{Βρήκα τον ετυμολ. συσχετισμό αχτιμάνι < 
ahtıman στο: Bilgehan2, 621. Ο Πιτ. (παρ)ετυ-
μολογεί από το άχτι + μανία. Στον τ. αχτιμανή 
διαφαίνεται περετυμολ. επίδραση από τη λ.επι-
μονή, στον τ. αχτιμάνιτα από τη λ. μάνητα ‘θυ-
μός’.}

αχτιμάχητα, η [axtimá∫ita] (Τσιρ.) : σφοδρή 
εχθρότητα, βλ. και αχτιμάνι.
[< άχτι + μάχη (Τσιρ.)]

(*)αχτιναμές, βλ. Παράρτημα 1.



αχύρι

27

Ααχτσής

αχτσής, ο [axtsís] (Bilgehan2, 621) : ο μάγειρας, 
πβ. ποντ. αχτσής (Συμπλήρωμα ΙΛΠΔ, 23). Βλ. 
και (*)αστσής, ατσής, ατσίδικο.
[< ahçı (Bilgehan), διαλεκτ. τ. του aşçı]

αχύρι, βλ. αχίρι.
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βαγδατί, βλ. μπαγδατί.
βαγεστημά(γ)ρα, βλ. βα(ρ)εστημάρα.
βαγεστίζω(Α) [vaʒestízo] & βαγεστώ [vaʒestó] 

& βακεστίζω [vat∫estízo] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Κονδ., Ξανθιν., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσπ., 
ΙδομΒ., Χουστ.) : απαυ δίζω, δεν αντέχω άλλο.
[< vazgeçt(im), αόρ. του ρ. vazgeçmek (Παπ.)] 
(وازكچمق)
{Ο Αποστολάκης γράφει: βαγιεστίζω & βαγιε-
στώ. Έχει ενδιαφέρον ότι και τα τέσ σερα συνώ-
νυμα που δίνει είναι όλα (!) τουρκ. προέλευσης: 
γρα ντίζω, μπαϊλντίζω, μπεστίζω, μπελογραντί-
ζω (βλ. λέξεις). Το τουρκ. έτυμο σημαίνει ‘πα-
ραιτούμαι, μετανιώνω, αλλάζω γνώμη’. Με τη 
σημασία αυτή το ρ. βαζγεστίζω στην (ψηφιο-
ποιημένη στην Ανέμη) Φυλλάδα για τσοι Τούρ-
κους της Κρήτης γραμμένη από ένα γέρω Κρητι-
κό το 1858 (σ. 10) : «να βαζγεστήσετε από την 
πίστη του Μουχαμέτη […] και να γιαγύρετε 
στην πίστη του Χριστού».}

βαγιεστώ, -ίζω, βλ. βαγεστίζω.
βαέτι, το [vaéti] : η είδηση για ένα συμβάν. Η λ. 

σε τουρκοκρητ. ρίμα: Μ’ απήτης εξεβάρκαρε κι 
έµαθε τα βαέθια, / γραφαίς, γραφαίς του έπεµπε 
σ’ ούλα τα βιλαέθια (βλ. Πλανάκης, 46, από: Αρ-
χείον Παύλου Βλαστού, 15ος τόµος, σ. 656). Βλ. 
ριβα γέτι.
[ίσως < ριβαγέθια < rivayet «αφήγησις, ιστο-
ρία, παράδοσις, λεγόμενον, φήμη» (Χλωρός, Α 
(روايت) [(852

βαζγιεστώ, -ίζω, βλ. βαγεστίζω.
βάι* (επιφ.) [vái] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ.) : (συνήθως: 

βάι βάι) 1. αλίμονο! 2. ποπό!
[< vay (Παπ.)] (واى)

βάι χαλινά σου (επιφ. φρ.)[vái xaλiná su] (Παπ., 
Τσιρ.) : αλίμονό σου!
[< vay (Παπ.) / < vay hâline! «ουαί αυτώ! Αλ-
λοίμονον εις αυτόν, εις τα χάλια του» (Χλωρός, 
Β 1927) (Συντ.)] (واى حالنه)
{Ο τ. hâline σημαίνει ‘στο χάλι του’ (hâl-i-n-
e) ή ‘στο χάλι σου’ (hâl-in-e), αλλά πέρασε στα 
ελλ. με τη σημ. ‘αλίμονο’ και γι’ αυτό προστέ-

θηκε (στην ουσία κατά πλεονασμό) η προσωπι-
κή αντωνυμία.}

βαΐζι, το [vaízi] (Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., 
Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : διή γηση, εξιστό-
ρηση.
[< vaiz ‘διδαχή’ (Πάγκ.)] (وعظ)
{Ο Πιτυκάκης σημειώνει (με βάση τον Κουκ-
κίδη) ότι «vaiz λέγεται στην Τουρκ. και ο μου-
σουλμάνος ιεροκήρυκας». Αυτό ο Χλωρός το 
γράφει واعظ (Β 1924), ενώ τη διδαχή وعظ (Β 
1944).}

βακούφι*, το [vakúfi] : (επί Τουρκοκρατίας) πε-
ριουσία, κτήμα αφιερωμένο σε φι λανθρωπικό 
ίδρυμα, συνήθως θρησκευτικού χαρακτήρα 
(τζαμί, τε κές, εκκλησία, μοναστήρι). Βλ. και 
κάνω βακούφι.
[< vakıf (ΛΚΝ) «κτήμα ή πρόσοδος αφιερωμέ-
νη εις φιλανθρωπικόν καθί δρυμα, ή αυτό το ευ-
σεβές και φιλανθρωπικόν καθίδρυμα, κ. βακού-
φι», συ νεκδ. από τον νομικό όρο vakıf, που εσή-
μαινε «το κωλύειν την κτήσιν και μεταβίβασιν 
κυριότη τος συγκεκριμένου πράγματος ούτως 
ώστε να θεωρή ται τούτον ως θείον κτήμα, ού-
τινος η ωφέλεια [η πρόσοδος] ανήκει εις τους 
ανθρώπους, ήτοι αφιέρωσις κτή ματος ή εισο-
δήματος υπέρ ευσεβούς ή αγαθοεργού σκοπού 
ή φιλανθρωπικού κα θιδρύματος» (Χλωρός, Β 
1948), κατά τον Nişanyan από το αραβ. waḳf, 
αρχική σημ. ‘στάση, ακινη σία’ (Συντ.)] (واكف)
{Αναλυτικά για το βακουφικό σύστημα γράφει 
ο Νικ. Σταυρινίδης: Κρη τικά Χρο νικά, 9 (1955), 
232-233.}

βακουφική δεκάτη, η [vakufit∫í dekáti] (Τσιρ.) : 
«είδος φόρου επί Tουρκοκρατίας».
[βλ. βακούφι, βακούφικος]

βακούφικος* (επίθ.) [vakúfikos] : που ανήκει σε 
βακούφι (ΛΚΝ). Η λ. σε διανεμη τήριο περιου-
σίας του 1872: κτήματα μούλκικα (βλ. λ.) και 
βακού φικα (Α.Δ.Η., 2 / 54-84).
[< βακούφι (ΛΚΝ)]

βαλαΐ (επιφ.) [valaí] (Ξανθιν., Χουστ.) : μά την 
αλήθεια, μά το Θεό!
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Ββαλάι μπιλάι

[< vallahi (Ξανθιν.) / & vallayı (διαλεκτ. κατά 
το TDK) (Συντ.)] (وهللا)

βαλάι μπιλάι (επιφ. φρ.) [valái bilái] (Ξανθιν., 
Κασσ.) : (επιβεβαιωτικός όρ κος) ναι, μα το 
Θεό!
[< vallah billah (Ξανθιν.) / κατά το TDK vallahi 
billahi (Συντ.)] (وهللا باهلل)

βάλη, τα [váλi] & βάλια, τα [váλa] (ΞανθινΔ.) : πε-
ριστάσεις, περιστατικά, βάσανα. Ν’ αναθιβάλω 
και να πω και τω Σφακιώ τα βάλη (στίχος από 
το Τραγούδι του Δασκαλογιάννη, Βαρδίδης, σ. 
7· το ερμήνευμα στη σελ. 57). Επίσης: να λε[ν] 
τρα γούδια του σκαμνιού, και του πολέμου βάλη 
(ό.π., σ. 35).
[τα βάλη < tavâli’ ‘τύχες’ (Devellioğlu, 1214), 
πληθ. του tâli «τύχη» (Χλω ρός, Β 1061) 
(Συντ.)] (طوالع)
{Η ακουστική εικόνα του τουρκικού ετύμου 
οδήγησε σε επανανάλυση (ta vâli) και προσαρ-
μογή του κατά τον πληθυντικό ελληνικού ουδε-
τέρου, πβ. τα πάθη. Χρησιμοποιείται μόνο στον 
πληθυντικό. Ο Ξανθινάκης ετυμολο γεί τη λ. βά-
λια από το ιταλ. vaglia.}

βαλής*, ο [vaλís] (ΤσιρΒ.) : διοικητής τουρκι-
κής επαρχίας στην Οθωμανική Aυτο κρατορία 
(ΛΚΝ). Ο Οργανικός Νόμος (1868) (βλ. Κρητι-
κός Κώδιξ, Α 5-6) όριζε: Η Νήσος Κρήτη θέλει 
διοικείσθαι πολιτικώς από έναν Γενικόν Διοικη-
τήν (Βαλήν), βλ. και Μεταφράσεις, Β 439.
[< vali (ΛΚΝ)]

Βαλιδέ τζαμί, βλ. Βαλτέ τζαμί.
Βαλιντέ ιμαμής, ο [vaλidé imamís∫] : ο ιμάμης 

του τζαμιού που ήταν αφιε ρωμένο στη βασι-
λομήτορα (valide sultan), δηλ. το Βαλτέ τζα-
μί στο Ηρά κλειο, πρώην ε νετικός ναός του San 
Salvador (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 61) - τον κα-
τεδάφισαν το 1970. Περισσότερα βλ. στο λ. 
Βαλτέ τζαμί.
[< Valide camii imamı (Mehmet Yunus & Ξαν-
θουδίδης)] (والده)

βαλίδικος (επίθ.) [vaλíδikos] (Ξανθιν., Ροδ., 
Αποστ., Τσιρ., ΙδομΒ., Ξεν.) : (για ε δάφη) γόνι-
μο, πεδινό.
[ίσως < βαλής*, πληθ. βαλήδες (κατά το ΛΚΝ : < 
τουρκ. vāli ‘διοικητής τουρκικής επαρχίας στην 
Οθωμανική Aυτοκρατορία, αντίστοιχος του νο-
μάρχη’), προφανώς επειδή ο βαλής θα είχε τα 
καλύτερα χωράφια (Συντ.)]
{Ο Ξανθινάκης ετυμολογεί από το ιταλ. valido, 
αλλά από θα προέκυπτε ο τ. *βά λιδος, πβ. κό-
μοδος < comodo, μίζερος < mizero, μπάσταρ-
δος < bas tardo.}

Βαλτέ τζαμί, το [valté dzamí] (Τσιρ.), Φαλντέ 
[faldé] τζαμί (Πάγκ. στο λ. φαλντέ. Ξεν.) & 

Βαλιδέ τζαμί [vaλiδé], Βαλντέ τζαμί [valdé]: 
παλαιό τερη ονομασία (αλλά ακούγεται ακόμη) 
της σημερινής πλατείας Κορνά ρου και της γύ-
ρω περιο χής στο Ηράκλειο, από το ομώνυμο 
τζαμί που υ πήρχε εκεί (βλ. σημείωση).
[< valide (Πάγκ.)] (والده)
{Οι Τούρκοι, μετά την κατάληψη του Ηρακλεί-
ου το 1669, μετέτρεψαν τον ενετικό ναό του 
Σωτήρος (San Salvatore) σε τζαμί, στο όνομα 
της Hatice Turhan Valide Sultan (1627-1683), 
μητέρας του σουλτάνου Μεχμέτ Δ΄: Valide 
camii. Κατεδαφί στηκε τον Ιούλιο του 1970 (επί 
στρατιωτικής δι κτατορίας) και δημιουργήθη-
κε έ τσι η σημερινή πλατεία Κορνάρου – επί-
σης, ακρίβηναν τα γύρω ακίνητα. Για την μα-
κρά ιστορία του μνημείου και τη μεγάλη αρ-
χιτεκτονική του αξία βλ. αναλυτική και τεκ-
μηριωμένη ανα φορά του τότε Εφόρου Βυζα-
ντινών Αρχαιοτήτων Μανόλη Μπορμπου δάκη 
προς το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσε-
ως, αναδημοσιευ μένη στο άρθρο “Γοτθικός να-
ός του Σωτήρα. Μια κατεδάφιση κόντρα στην 
ι στο ρία”, στην εφημ. Αλλαγή (Ηρακλείου), φ. 
της 16-7-1977.}

βαντές, ο [vadés] : διορία, προθεσμία (Σταυρινί-
δης). Η λ. σε προσωπικό η μερολόγιο των ετών 
1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, σ. 343, 
373).
[< vade] (هوعد )

βαράκι(Α), το [varát∫i] (ΙδομΒ.) : φύλλο χρυσού (βλ. 
και βαρακλίδικος, στο λ. τσι τσέκι).
[< varak (Ανδριώτης)] (ورق)
{Ίσως είναι αντιδάνειο. Ο Μ. Στεφανίδης 
(το αναφέρει ο Ανδριώτης) ετυ μολογεί το 
varak από το μετγν. ελλ. βάραξ, το TDK και ο 
Nişanyan από το αραβ. waraḳ. Πιθανόν να πέ-
ρασε στα τουρκ. μέσω της αραβικής.}

βαρακλίδικος, βλ. τσιτσέκι.
βαρβατιλίκι, το [varvatiλít∫i] (Κριτσ., Ξεν.) : «η 

επίδειξη ανδρισμού, η ικα νότητα του βαρβά-
του».
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -ιλίκι.}

βα(ρ)γεστημάρα, η [va(r)ʒestimára] & βα(ρ)γε-
στημάγρα [va(r)ʒestimáγra] (Πιτ., Ξανθιν., 
Αποστ., Τσιρ.) : η πλήξη, η ανία.
[< βαργεστώ (Πιτ.)]
{Για κατάληξη -άγρα βλ. Γ. Πάγκαλος, Περί 
του Γλωσσικού Ιδιώματος της Κρή της, 1ος τό-
μος [Γραμματική], Αθήνα 1955, σ. 402. Κατά 
τον Ανδριώτη (σ. 5) «κα τάλ. ουσ. που σημαί-
νουν πάθηση: κουφ-άγρα, τυφλ-άγρα κ.τ.λ.· 
ήδη στον Ερω τόκριτο, από το ουσ. άγρα, που ως 
β΄συνθετικό τών ποδ-άγρα (= πιάσιμο των πο-
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διών), χειρ-άγρα κ.τ.ό., μεταδόθηκε ως κατάλη-
ξη και σε άλλες λέξεις».}

βαργεστίζω, βλ. βαργεστώ.
βαργεστώ* [varʒestó] & βαργεστίζω* 

[varʒestízo] (Πιτ.: στην ανάπτυξη του λ. βαρ-
γεστιμάρα, Ξανθιν.) : αποκάμνω, απαυδίζω.
[ίσως από τον συμφυρμό των ρ. βαριέμαι + βα-
γεστώ, -ίζω (Πιτ.)]

βαργετσούλης (επίθ. προσ.) [varʒetsúλis] (Τσιρ.) : 
αυτός που συνεχώς τε μπελιάζει.
[< βαριέμαι (Τσιρ.) / πιθανότερο < *βαργεστού-
λης < βαργεστώ (Συντ.)]

βαρδάκι, το [varδát∫i] (Πάγκ., Πιτ.) : «Είδος αμύ-
γδαλου, ούτε πολύ σκληρού, ούτε αφράτου. Ο 
όρος επιχωριάζει στο χωριό Κριτσά Μεραμπέ-
λου» (Πιτ.).
[πιθανον: < bardak (eriği), και διαλεκτ. απλώς 
bardak ‘μια ποικιλία δαμά σκηνου’ (TDK), βλ. 
και σημείωση (Συντ.)] (بارداق اريكى)
{Ο Χριστόφορος Χαραλαμπάκης (Κρητολογικά 
Μελετήματα, Πανεπιστη μιακές Εκδόσεις Κρή-
της, Ηράκλειο 2001, σ. 107) σημειώνει για την 
ετυ μολογία: «Προ φανώς συνδέεται, λόγω ομοι-
ότητος, με τη λ. βαρδάσσα, η < βενετ. verdazzo 
= ‘δαμάσκηνον επίμηκες, χρώματος υποπρα-
σίνου’». Ο Κοραής (Άτακτα, 2ος τόμος, Παρί-
σι 1829, σ. 7) είχε ετυμολογήσει τη βαρ δάσα ή 
βερδάσα από το «prugne verdaccie, δαμάσκη-
να πρασινωπά, διότι τοιούτον αληθώς είναι το 
χρώμα των».}

βαρδαξής, βλ. μπαρνταξής.
βαρελτζής, ο [vareldzís] & βαρελατζής 

[vareladzís] (Κριτσ., Κασσ.) : ο κα τασκευ αστής 
βαρελιών, βαρελάς.
[ βαρελτζής < varılcı· βαρελατζής < βαρέλ(ι) + 
-(α)τζής (Συντ.)]
{Ο τ. βαρελτζής σε έντυπο Εκλογικό Κατάλογο 
Δήμου Ηρακλείου του έτους 1906 (Ιστορικό Αρ-
χείο Κρήτης, φωτοτυπημένο αντίγραφο στη Βι-
κελαία), στη στήλη «επάγγελμα», σ. 9.}

βαρελτζίδικο, το : Βαρελτζίδικα, τα [vareldzí-
dika] (Ημερολόγιο Κοζύρη, 363) : μι κρο-
τοπωνύμιο στο Ηράκλειο, ανατολικά από τον 
Άγιο Δημήτριο, όπου ήταν τα εργαστήρια των 
βαρελτζήδων (η σημερινή οδός Λοχ. Μαρι-
νέλη).
[< βαρελτζής (Συντ.)]

(*)βαρούσι, βλ. Παράρτημα 1.
βαρουξής, ο [varuksís] (Τσιρ.) : ο χρυσοχόος.

[< varakçı (Συντ.)] (ورقچى)
βαροχαρατσώνω [varoxaratsóno] (Ξανθιν., 

ΙδομΒ.) : επιβάλλω βαρύ φόρο.

[< βαρο- (βαρύς) + χαρατσώνω (Ξανθιν.)]
βαρυκλίδικος (επίθ.) [varikλíδikos] (ΙδομΒ.) : «πα-

χύς, ψαχνάτος, γόνιμος (κυρίως για αγρούς)».
[ίσως πρόκειται για συμφυρμό των επιθ. βαλίδι-
κος ‘γόνιμος’ (βλ.), που λέ γεται επίσης μόνο για 
χωράφια, και του επιθ. βαρακλίδικος ‘επίχρυ-
σος’ (συνεπώς ‘με αξία’) < varaklı (βλ. σημεί-
ωση στο λ. τσιτσέκι) (Συντ.)]

βασής, ο [vasís] & βαστής [vastís] (Πάγκ., Κονδ., 
Ξεν.) : ο κηδεμόνας. Η λ. σε έγ γραφο του 1863: 
ο Νικόλαος Κουφαλιτάκης ο βασής των παι-
διών του πότε Χριστό δουλου Πετράκη (Α.Δ.Η., 
2 / 9-690).
[< vasî (Πάγκ.)] (وصى)
{Ο τ. βαστής ίσως από παρετυμολ. επίδραση 
της λ. βαστώ.}

βασιγέτι, το [vasi(ʒ/j?)éti] & βασιέτι [vas(i/j?)éti] 
& βαστέτι [vastéti] & βα στγέτι [vastjéti] & βα-
σεγέτι [vase(j/ʒ?)éti] (Παπ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ροδ., Α ποστ., Τσιρ., Κριτσπ., ΙδομΒ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. η διαθήκη· 2. τελευταία επιθυ-
μία μελλοθάνατου (μόνο στον ΙδομΒ.).
[< vasiyet (Παπ.)] (وصيت)
{Η λ. vasiyet σημαίνει ‘εντολή, παραγγελία, τε-
λευταία θέληση, προφορική δια θήκη’ – η δι-
αθήκη ως έγγραφο λέγεται vasiyetname, βλ. 
Χλωρός Β 1941.}

βασιλίκι, το [vasiλít∫i] (Ροδ., ΙδομΒ., Κασσ., 
ΤσιρΒ., Ξεν.) : το βασιλικό αξί ωμα.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευ-
σης κατάλ. -ίκι, πβ. δασκαλ-ίκι, υπαλ ληλ-ίκι, 
βλ. -ίκι1 στο ΛΚΝ.}

βασμάς, βλ. μπασουμάς.
βαστγέτι, βλ. βασιγέτι.
βαστέτι, βλ. βασιγέτι.
βαστής, βλ. βασής.
βατσινόρακη, η [vatsinórat∫i] (Ξανθιν., Αποστ., 

Τσιρ.) : ρακή από βατό μουρα.
[< βάτσινα ‘βατόμουρα’ + ρακή (Ξανθιν.)]

βαχ! * (επιφ.) [váx] (Πάγκ., Τσιρ.) : αλίμονο!
[< vah (Πάγκ.)] (واه)

βαχτανιγέτι, το [vaxtañijéti] (Τουρκοκρητ.) : (για 
τους μουσουλμάνους) «το ενιαίον του Θεού» 
(Χλωρός, Β 1932).
[< vahdaniyet (Bilgehan2, 637)] (وحدانيت)

βάχτι, το [váxti] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., 
Ροδ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ.) : 1. εποχή, 
συγκεκριμένη χρονική περίοδος του παρελθό-
ντος· 2. ο χρόνος της ζωής, η παραγωγική περί-
οδος της ζωής ενός ανθρώπου· 2. γε γονός.
[< vakit (Παπ.) / vakit, -kti. Ο Nişanyan έχει και 
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Ββγαίνω στο ντιρέκι

τον παλαιότερο τ. vakt (από τα αραβ. waḳt), δια-
λεκτ. vaht (Συντ.)] (وقت)
{Ο Κονδυλάκης αναφέρει τον πληθυντικό: τα 
βάχτια, τα καλά βάχτια ‘οι καλές εποχές’. Ο 
Τσιριγωτάκης λημματογραφεί τη λ. βάχτι με 
τη σημ. ‘θλι βερό γεγο νός’: Έθοιο βάχτι που το 
σύραμενε στα καημένα χωργιά (Αμιρά Βιάννου) 
{εννοεί: τα χωριά που έκαψαν οι Γερμανοί κατά 
την Κατοχή} ούτε του εχθρού σου να μην το εύκε-
σαι. Την ετυμολογεί από το «Τουρκ. vah = θλί-
ψη», αλλά μάλλον πρόκειται για εννοιολογική 
στένωση της λ. βάχτι, από εκφράσεις όπως στου 
Χουσεΐν το βάχτι (Νέα Εστία, 57/658 (1955), 
19), τότε (Ιαν. 1824) που ο Χουσεΐν πασάς έπνι-
ξε με καπνούς 30 οπλοφόρους και 370 γυναικό-
παιδα, που είχαν κλειστεί σε σπήλαιο στο χω ριό 
Μελιδόνι Μυλοποτάμου (βλ. Θεοχ. Δετοράκης, 
Ιστορία της Κρήτης, Αθήνα 1986, σ. 340), ή των 
Μουρνιδών το βάχτι (όπως ονομάζει ο Κονδυ-
λάκης, σ. 155, το κίνημα των Μουρνιών, 1833), 
το οποίο κατεστάλη με αθρόους απαγ χονισμούς 
(Δετοράκης, ό.π., σ. 352-5). Η επανάσταση του 
1841, με το άδοξο τέ λος, είναι γνωστή και ως 
βάχτι του Χαιρέτη (από τους αδελφούς Χαιρέτη, 
που ήταν αρχηγοί στις δυτικές επαρχίες) ή βάχτι 
του Βασιλογιώργη (που ήταν αρχηγός στις ανα-
τολικές, βλ. Ι. Μ. Καραβαλάκης, “Η ιερά μονή 
Κρουσταλλένιας”, Ε΄μέρος, μηνιαία εφημ. Λί-
νιες, 1/7, Ιούλ. 2001, σ. 6).}

βγαίνω στο ντιρέκι, βλ. ντιρέκι.
βγάνω ντάμα [vγáno dáma] (Γαρ.) : «βγάνω ντά-

μα κάποιον: τον εξαντλώ, τον φθείρω, τον βγά-
ζω μπιελάρ: Τρεις φορές επαντρεύτηκε, και τσι 
τρεις άντρες τσ’ ήβγαλε ντάμα».
[πβ. dama demek ή damaya varmak «τελειώ-
νω, εξοδεύω ή καταναλίσκω όλα» (Χλωρός, Α 
(دامه) [(768
{Η φρ. βγάνω ντάμα κάτι σημαίνει ‘καταναλώ-
νω πλήρως κάτι, δεν αφήνω ούτε ψίχουλο’: Ένα 
ν-τυρί εβάλανε στη μέση οι τρεις τως κι ήτανε τό-
σηνά η πείνα ν-τως απού το βγάλανε ντάμα! (αυ-
θεντική πρόταση). Κατά τον Χλωρό (ό.π.) στα 
τουρκ. η λ. dama (το γνωστό επιτραπέζιο παι-
γνίδι συνα ναστροφής) ως επιφ. σημαίνει «ετε-
λείωσε! δεν υπάρχει πλέον! δεν έμεινε!» Το 
τουρκ. dama (όπως και το ελλ. ντάμα) από το 
ιταλ. dama, κι αυτό από το γαλλ. jeux de dames 
(ΛΚΝ).}

βεζενές, βλ. βεζινές.
βεζινές, ο [vezinés] & βεζενές [vezenés] (Παπ., 

Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ.) : είδος ζυγαριάς (ακριβείας).
[< vezne (Παπ.)] (وزنه)
{Από το vezne o veznedar > (*)βεζνεντάρης 
«ελεγκτής βάρους νομισμών» (Ιερο δικείο Γ 

483) και «ταμίας, θησαυροφύλακας» (Μπερ-
μπέρη, 146).}

βεζίρης, ο [vezíris] (Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., 
Κασσ.) : 1. ο αστράγαλος από το πίσω πόδι ζώ-
ου, συνήθως προβάτου, κατσίκας ή χοίρου· 2. 
παιδικό παι γνίδι που παίζεται (παιζόταν) με το 
κόκκαλο αυτό (οι αστράγαλοι και το αστραγαλί-
ζειν των αρχαίων Ελλήνων, αντίστοιχα).
[ανασημασιοδότηση της λ. βεζίρης* – κατά το 
ΛΚΝ : < vezir < αραβ. wazīr. Η ανασημασιοδό-
τηση ίσως ήδη στα τουρκικά, πβ. τουρκοκυπρ. 
oνομασία του παι γνιδιού: vezir paşa (Συντ.)] 
(وزير)
{Ο Κριτσωτάκης έχει στο ίδιο λήμμα «βεζί-
ρης ή μουντίρης» (βλ. λ. μου ντίρης). Ο Ιδομενέ-
ως λημματογραφεί τη λ. στο ουδ. γένος: βεζίρι 
(το), αλλά μάλλον πρόκει ται για ονομαστ. oυδε-
τέρου που δημιουργείται από την αιτ. του αρσε-
νικού, πτώση στην οποία συνήθως χρησιμοποι-
είται η λέξη, όπως στο παράδειγμα χρήσης που 
παραθέτει: παίζομε βεζίρι = παί ζομε βεζίρη. Ο 
Γαρεφαλάκης διευκρινίζει ότι η πλήρης ονομα-
σία του παι γνιδιού ήταν: Βεζίρης και βασιλιάς. 
Από τις έξι πλευρές του βεζίρη μετρού σαν για 
το παιγνίδι οι τέσσερις: οι δύο πλατιές –η κυρ-
τή (ψω μάς) και η κοίλη (κλέφτης)– και οι δύο 
μακριές πλευρικές (ο βεζίρης και ο βασι λιάς, 
αντίστοιχα), βλ. Δημήτρης Σάββας, “Τα παλιά 
παιγνίδια στο Μεγάλο Κά στρο”, εφημ. Πατρίς 
(Ηρακλείου), φ. της 12-1-2009. Ο Χλωρός (Α 
118) σημειώ νει ότι στα τουρκ. «το άνω μέρος 
του αστραγάλου του χρησιμεύοντος ως παιδϊά 
λέγεται bey βασιλεύς, το κάτω kethüda κεχα-
γιάς, το δε λακκώδες ekmekçi αρτο πώλης και 
το έτερον hırsız κλέπτης». Ο αστράγαλος (το 
κόκκαλο) λέ γεται στα τουρκ. aşık, ό πως ακρι-
βώς και ο ασίκης (βλ.), αλλά με το οθω μανικό 
αλφάβητο το πρώτο γρα φόταν آشق ή آشيق ή آشوق, 
ενώ το δεύτερο عاشق. Ο Ronzevalle (92) κατα-
γράφει τη λ. αšίκι ‘αστράγαλος’ (που την ε τυ-
μολογεί από το آشيق) και την έκφρ. έλα να παί-
ξουμι αšίκια.}

βεζίρι, βλ. βεζίρης.
(*)βεζνεντάρης, βλ. Παράρτημα 1.
βεκιλαγασής, βλ. βεκίλης.
βεκίλης, ο [vek̃íλis] (Πιτ.) : πληρεξούσιος (Σταυ-

ρινίδης).
[< vekil «επίτροπος, πληρεξούσιος, αντιπρόσω-
πος» (Χλωρός, Β 1951)] (وكيل)
{Η λ. σε εκκλησιατικό έγγραφο του 1793 (Φα-
νουράκης, 131) και σε προ σωπικό ημερολό-
γιο των ετών 1831-1845: ήτονε των αδερφών 
του βεκίλης (Ημερολόγιο Κοζύρη, 360). Σε άλ-
λα σημεία του ίδιου κειμένου βρίσκουμε τη λ. 
(τονισμένη στη λήγουσα) σε απόδοση τουρκι-
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κών διατυπώσεων, π.χ. (σ. 194:) με τον Σητεία-
βεκιλή [< Sitiya vekili] ‘Σύμβουλος Σητείας’, 
(σ. 342:) από τον Αλή-εφέντη, βεκιλή-χάρτζη [< 
vekilharç «φροντιστής, οικο νόμος επιτετραμμέ-
νος τα της δαπάνης με γάρου» (Χλωρός, ό.π.)], 
(σ. 590:) εβάλανε Βεκιλαγασή το(ν) Μουλαμέτ-
αγά [< vekil ağası]. Η λ.βεκιλχάρτζης και σε 
κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά πε σκέσια, 
100). Σε τουρ κοκρητ. ρίμα του 1826 ο τ. βεκίλ-
χαρτζήδες(βλ. Dedes, 357).}

βεκιλχάρτζης, βλ. βεκίλης.
βελέντζα*, η [veléndza] (Πιτ.) : ολόμαλλη (στη-

μόνι και υφάδι) υφαντή κου βέρτα, που χρησι-
μεύει και ως χαλί. «Στην Ιεράπετρα λένε βελέ-
ντζες και τις κουρελού δες».
[< velençe, θηλ. κατά τη λ. κουβέρτα (ΛΚΝ)] 
(ولنسه)
{Για τη βελέντζα (φλοκάτη) το TDK έχει τη λ. 
velense [< ιταλ. valenciana], η ο ποία διαλεκτ. 
σημαίνει και «pamuk ipliğinden dokunmuş, 
tahıl kurutmak için kullanılan büyük yaygı» (= 
βαμβακερό υφαντό στρωσίδι, που χρησιμεύει 
για την αποξήρανση σιτηρών). Αυτή η velense 
συγγενεύει στο νόημα με τις βελέντζες (κουρε-
λούδες) που αναφέρει ο Πιτυκάκης.}

βελεντζάτα, τα [velendzáta] (Πιτ.) : «Τα λεπτο-
κομμένα και κλωσμένα κου ρέλια, που χησιμο-
ποιούν σαν υφάδι στις κουρελούδες».
[< βελέντζα (Πιτ.)]
{Βλ. σημείωση στο λ. βελέντζα.}

βέρα, η [véra] (Πάγκ.) : ανακωχή, προσωρινή 
συμφιλίωση: Εκάμαμε βέρα με το γεί τονά μου, 
’που ήμαστάνε τόσους χρόνους μαλωμένοι.
[< vére ‘παράδοση’ (Elwira Kaczyńska, βλ. ση-
μείωση)] (ويره)
{Η έκφρ. κάνουμε βέρα αποδίδει την τουρκ. 
ρηματική περίφραση vere et mek (ويره اتمق) «se 
rendre, capituler» (J. D. Kieffer & T. X. Bianchi, 
Dic tionnaire Turc-Français, Tome II, 1837, σ. 
1202). Σε κρητ. δημοτ. τρα γούδι για το Αρκά-
δι βρί σκουμε τον στίχο: Και του γουμένου μή-
νυσε να πα να κάμουν βέρα, βλ. Τιμόθεος Βενέ-
ρης, Το Αρκάδι δια των αιώνων, Αθήνα 1938, σ. 
352, όπου ο συγγραφέας ετυμολογεί τη λ. βέρα 
ως «παραφθορά του τουρκ. βερέ = το παραδί-
δεσθαι, παρά δοσις» και προσθέτει τον όρο βέρε 
μπαϊραγί = σημαία παραδόσεως πολιορκουμέ-
νων, ακριβώς όπως έχει το vere bayrağı (ويره 
 ο Χλωρός (Β 1956). Ίσως με βάση τον (بايراغى
Βενέρη χρησιμοποιεί ο Πρεβελάκης τον όρο 
βέρε-μπαϊράκι στην Πα ντέρμη Κρήτη (Βιβλι-
οπωλείο της Εστίας, 5η έκδ., Αθήνα 1995, σ. 
36). Στα ελλη νικά έχει αποδοθεί ως φλάμπου-
ρο βέρας: «εύγαλαν φλάμπουρον βέρας» γρά-
φει ο Καισάριος Δαπόντες στον Χρονογράφο 

(Κων/νος Σάθας, Μεσαιωνική Βι βλιοθήκη, τό-
μος Γ΄, Βενετία 1872, σ. 55). Ο Πάγκαλος ετυ-
μολογεί από τη λ. βέρα από το σλαβ. viera ‘πί-
στις’. Την προέλευση από τα τουρκ. μού υπέ-
δειξε η Πολωνίδα Κα θηγ. κ. Elwira Kaczyńska 
(Πανεπ. του Łódź), που αργότερα δημοσίευ-
σε άρθρο (στα πολωνικά) για την ετυμολογία 
της λ. βέρα, βλ. “Rozważania o domniemanym 
slawizmie w dialekcie kreteńskim języka 
nowogreckiego (Considerations on an alleged 
slavism in the cretan dialect of modern greek)”, 
Roczniki Humanistyczne, 64/6 (2016), 31-
50· βλ. και: Elwira Kaczyńska & Krzysztof 
Tomasz Witczak,“Further Turkish Loanwords 
in the Cretan Dialect of Modern Greek”, Folia 
Orientalia, 56 (2019), 232.}

βερακλίδικα, βλ. μερακλίδικος.
βερανές, βλ. βιρανές.
βεράνι, βλ. βιρανές.
βεράνικος (επίθ.) [veráñikos] (Πιτ., Γαρ., Κριτσπ.) : 

(συνήθως για αγρούς ή κατοι κίες) χωρίς περί-
φραξη, αφύλακτος.
[< βερανές (Πιτ.) / μάλλον < βεράνι (βλ. βιρα-
νές) (Συντ.)]

βερβέρα, η [vervéra] (Πάγκ., Κριτσ.) : 1. η φλυα-
ρία· 2. (μετωνυμ., κατά τον Πάγκ.) ο φλύαρος, 
βλ. βερβέρης.
[< βερβερίζω (αναδρ. σχημ.), πβ. μουρμούρα < 
μουρμουρίζω. Βλ. και ση μείωση στο λ. βερβε-
ρίζω (Συντ.)]

βερβερές, ο [ververés] (Tσιρ.) : «βοσκός που βερ-
βερίζει (κράζει τα ζώα μι μούμενος το βέλα-
σμα)».
[< βερβερίζω ‘μιμούμαι φωνές ζώων’ (Τσιρ.), 
βλ. σημείωση στο λ. βερβε ρίζω (Συντ.)]
{Ο Παμπούκης (σ. 52) καταγράφει (από την 
Αληπασιάδα του Χατζη-Σε χρέτη) τη λ. βερβε-
ρές ‘ταραχή, αναστάτωση’ και την ετυμολογεί 
από το velvele.}

βερβέρης (επίθ. προσ.) [vervéris], θηλ. βερβέρα 
[vervéra] (Πάγκ., Γαρ., Κριτσ., Ξεν.) : φλύαρος.
[< βερβέρα ‘φλυαρία’, πβ. μουρμούρης < μουρ-
μούρα (Συντ.)]
{Ο Πάγκαλος συσχετίζει τη λ. βερβέρης με το 
μτγν. πέρπερος ‘φλύαρος, ψευδο λόγος, αλα-
ζών’ (που το Liddell & Scott το ερμηνεύει μόνο 
ως «κε νόδοξος μά ταιος, κοινώς “φανταγμένος”, 
ως το αλαζών»).}

βερβέρι, το [vervéri] (Κριτσ.) : η πολυλογία, η 
φλυαρία.
[< βερβέρα, κατά μετάπλαση, πβ. θυγατέρι < 
θυγατέρα (Συντ.)]

βερβερίζω [ververízo] (Πάγκ., Ξανθιν., Ιδομ., 
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Ββεργί

Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Ξεν.) : ρήμα που 
σημαίνει ότι κάποιος φλυαρεί διαρκώς, μουρ-
μουρίζει, ψελλίζει, μιλά με κακή άρθρωση 
και ότι όσα λέει είναι σχεδόν ακατάληπτα και 
οπωσδήποτε κου ραστικά για τον ακροατή, 
όπως φαίνεται από το (συ ναισθηματικά φορ-
τισμένο) παράδειγμα χρήσης του Τσιριγωτά-
κη: Μίλειε μωρέ ντρέτα να μη σε γροικώ να βερ-
βερίζεις σαν το οζό.
[πβ. vır vır «μόριον παριστάνον διηνεκή και 
οχληρόν θόρυβον» (Χλωρός, Β 1936) – κατά 
το TDK διαλεκτικώς (επίσης: vırı vırı & vırvırı) 
σημαίνει και ‘φλύαρος, κουτσομπόλης’ αλλά 
και ‘φλυαρία, κουτσομπολιό’ (Συντ.)] (ورور)
{Ο Πάγκαλος (Β 365) ετυμολογεί το βερβερί-
ζω από τη λ. βερβέρα ‘φλυα ρία’, την οποία θε-
ωρεί «ονοματοπ. εκ του ήχου βερ, βερ, βερ» και 
τη συ σχετίζει με το μτγν. περπερεία ‘φλυαρία, 
μεγαλαυχία’ «και τούτο ωνομα τοπ. εκ του ήχου 
περ, περ, περ». (Ας σημειωθεί ότι το Liddell & 
Scott ερ μηνεύει την περπερεία μόνο ως «κε-
νοδοξία, αλαζονεία»). Ο Ξανθινάκης ετυμολο-
γεί από το μτγν. βερβερίζω ‘βαττα ρίζω, ψελίζω’. 
Ο Κοραής (Άτα κτα, 4ος τόμος, Παρίσι 1832, σ. 
53) έχει τις λ. βερ βέρης ‘τραυλός’και βερ βερίζω 
‘τραυλίζω, ψελλίζω’ ως ηχοποιημένες και τις 
συ σχετίζει με το αρ χαίο ελλ. βάρβαρος.
Ο Τσιριγωτάκης έχει το ρ. βερβερίζω με τη σημ. 
«μιμούμαι φωνές ζώων». Ο Ιδο μενέως, εκτός 
από τις σημ. «αρθρώνω τις πρώτες μου λέξεις 
(για μωρά)» και «λέω χαμηλόφωνα πολλά ακα-
ταλαβίστικα λόγια», έχει ως πρώτη τη σημ. «μι-
μούμαι τη φωνή του περιστεριού». Στο κρητι-
κό ιδίωμα βίρι βίρι (βλ.) είναι η φωνή του πε-
ρι στεριού, αλλά και κλητικό επιφ. με το οποίο 
καλούμε τα περιστέρια νά έρθουν να φάνε. Κα-
τά τον Πιτυκάκη (Α 226) ο όρος είναι προφα-
νώς ηχοποιημένος κατ’ α πομίμηση του κρωγ-
μού των περιστεριών, πβ. Το περιστέρι στη φω-
λιά φωνάζει βίρι βίρι, στίχος από μαντινάδα που 
ο Πάγκαλος χρησιμοποιεί ως παράδειγμα χρή-
σης στο λήμμα βίρι. Όμως αυτή η φωνή των πε-
ριστεριών ακούγεται μάλλον ως /γur γur/, γι’ 
αυτό και τη λέμε γουργουρητό. Ίσως τα κρητ. 
βίρι βίρι και βερβε ρίζω να σχετίζονται ετυμολο-
γικά με το τουρκ. vır vır [vɯr vɯr], το οποίο 
ακούγεται σχε δόν ως /ver ver/. Η διπλή φωνη-
τική προσαρμογή του τουρκ. [vɯr] και ως /vir/ 
και ως /ver/ εξηγείται ίσως από το ότι ο φθόγ-
γος [ɯ] δεν υπάρχει στα ελληνικά, πβ. τζάνεμου 
< canım – αλλού έχει προσαρμοστεί ως [u]: χα-
νούμη < hanım .}

βεργί, το [verʒí] (Πάγκ., Κονδ.) : φόρος.
[< vergi (Πάγκ.)] (ويركو٬ ويركى)
{Ο Τσιριγωτάκης λημματογραφεί τη λ. βεργί / 
βεργκί ως συνών. των λ. άξαμο «βαθμονομη-

μένη ξύλινη ράβδος για μέτρηση της χωρητι-
κότητας δοχείων» και τσέτουλα, και σημειώνει: 
«Με το βεργί μετρούσαν το χαρά τσι ή το δόσι-
μο στα σιτηρά για τον τούρκο» (ΤσιρΒ.). Προ-
φανώς πρόκειται για συνδυασμό μετωνυ μίας 
και παρετυμολογίας: η βέργα με την οποία με-
τρούσαν τον καρπό για τη φο ρολογία πήρε το 
όνομα του φόρου, βλ. και σχόλιο στη λ. δεκά-
τη: «λεγόταν βεργί επειδή με βέργα μετρούσαν 
το εισό δημα».}

βεργκί, βλ. βεργί.
βερέμης, βλ. βερεμιάρης.
βερέμι, το [verémi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 

Ξανθιν., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : η φυματίωση, το χτικιό.
[< verem (Παπ.)] (ورم)

βερεμίζω, βλ. βερεμ(ν)ιάζω.
βερεμιό, το [veremñó] (Ροδ.) : η φυματίωση.

[< βερεμιώ, υποχωρ. (Συντ.)]
βερέμισσα, βλ. βερεμιάρης.
βερεμιώ, βλ. βερεμιάζω.
βερεμ(ν)ιάζω [veremñázo] & βερεμ(ν)ιώ 

[veremñó] & βερεμίζω [veremízo] (Παπ., Πιτ., 
Ξανθιν., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ., Κασσ.) : 1. (αμτβ.) πα θαίνω φυματίω-
ση, χτικιάζω· 2. (μτβ.) αρρωσταίνω κάποιον, 
τον χτικιάζω (μετα φορικά).
[< βερέμι (Παπ.)]

βερεμ(ν)ιάρης, ο [veremñáris], θηλ. βερεμ(ν)ιά-
ρα [veremñára], & βερέ μης(Α) [verémis], θηλ. 
βερέμισσα [verémisa] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ.) : ο φυματικός, o 
χτικιά ρης.
[< βερέμι (Παπ.)]
{Ο Κονδυλάκης και ο Τσιριγωτάκης το έχουν 
ως επίθετο στα τρία γένη: «βερε μιάρης, -άρα, 
-ικο». Ο Ανδριώτης ετυμολογεί τον τ. βερέμης 
κατευ θείαν από το verem (που κατά το TDK δη-
λώνει την ασθένεια αλλά και τον πάσχοντα). O 
τ. βερεμιάρης από το βερέμι, όπως: χτικιάρης < 
χτικιό.}

βερεμόχορτο, το [veremóxorto] (Πιτ.) : «Ζιζά-
νιο με πολλές έρπουσες δια κλαδώσεις, γεμάτο 
από μικρούτσικα αγκάθια. Όταν κολλήσει στα 
φορέ ματα, δεν ξεκολλά εύ κολα, όπως δηλ. η 
φυματίωση».
[< βερέμι + χόρτο (Πιτ.)]
{Η περιγραφή αυτή ταιριάζει στο ζιζάνιο 
Galium aparine, κοινώς κο λητσίδα. Η λ. βερε-
μόχορτο δεν εμφανίζεται στο Διαδίκτυο. Στα 
τουρκ. verem otu (βερεμό χορτο) λέγεται λαϊκά 
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το παράσιτο Λύκος των κουκιών (Orobanche), 
αλλά είναι και ένα από τα λαϊκά ονόματα του 
παρασιτικού ζιζανίου Kουσκούτα (Cuscuta) 
(βλ. πρόχειρα: parazityabanciot.blogspot.gr), 
που απλώνει νηματοειδείς βλα στούς χωρίς χλω-
ροφύλλη πάνω στα φυτά και τα “πνίγει”. Και 
στα ελλ. έχει πολλά λαϊκά ονόματα, αλλά όχι 
βερεμόχορτο. Στην Κρήτη λέγεται περδικομέτα-
ξο (Ξαν θινΔ., 533).}

βερεμοχτικιό, το [veremoxtit∫ó] (Πιτ.) : η φυμα-
τίωση.
[< βερέμι + χτικιό, κατά πλεονασμό (Πιτ.)]

βέρε-μπαϊράκι, βλ. βέρα.
βερεσέ* (επίρρ.) [veresé] (Παπ., Ιδομ., Τσιρ., 

Δαρ., Ξεν.) : επί πιστώσει.
[< veresiye (Παπ.)] (ويره سى٬ ويره سىيه)
{Η παροιμία Το βερεσέ κρασί δυο φορές μεθεί 
(που παραθέτει ο Παπαγρη γοράκης, και την 
επαναλαμβάνουν Πάγκαλος, Ιδομενέως και 
Τσιριγωτά κης) αντιστοιχεί α κριβώς στην τουρ-
κική Veresiye şarap içen iki kez sarhoş olur 
(Χλωρός, Β 1956).}

βερεσές, ο [veresés] & βερεσέδι, το [vereséδi] 
(Πάγκ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ.) : 1. η αγορά επί 
πιστώσει· 2. το χρέος από αγορά επί πιστώσει 
(συνηθισμέ νος πληθ.: τα βερεσέδια).
[< veresiye (Παπ.)] (ويره سى٬ ويره سىيه)
{Ο Κριτσωτάκης έχει τη λ. βερεσές ως «πα-
ρατσούκλι γι’ αυτόν που συ στηματικά αγορά-
ζει επί πιστώσει». Ο Ιδομενέως (σ. 191, στο λ. 
κάνω) κα ταγράφει τη φρ. σε κάνω βερεσέ ‘σου 
έχω εμπιστοσύνη και σε πιστώνω’.

βερεσετζής (επίθ. προσ.) [veresedzís] (Παπ., Ξαν-
θιν., Ιδομ., Τσιρ., Αποστ., Τσιρ.) : 1. αυτός που 
αγοράζει με πίστωση· 2. αφερέγγυος.
[< βερεσέ (Παπ.)]
{Υπάρχει και το τουρκ. veresiyeci με την ίδια 
σημασία. O Ξανθινάκης το γράφει veresici.}

βερεσετζίδικα λόγια, τα [veresedzíδika lóʒa] 
(Τσιρ.) : αβάσιμες κουβέντες, λόγια του αέρα.
[< βερεσετζής (Συντ.)]

βερσελάμ (επιφ.) [verselám] (Κονδ.) : «ετελείω-
σε, αυτό είναι!»
[< vesselam ‘ως εδώ! τέλος!’ (Κουκκίδης, 22) 
(κατά το TDK από το αραβ. ve-s-selâm)] (والسالم)
{Ο Κονδυλάκης σημειώνει: «Το πλήρες είναι: 
βερ σελάμ, αλέ ταμάμ».}

βεσικάς, ο [vesikás] (Τουρκοκρητ.) : το έγγραφο.
[< vesika (Bilgehan2, 637) «έγγραφον, εφ’ ού 
δύναταί τις να βασισθή, και το ο ποίον δύνα-
ται να προσαγάγη ως απόδειξιν» (Χλωρός, Β 
(وثيقه) [(1929

βιλαέτι*, το [vilaéti] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., Δαρ., 
ΙδομΒ., Κασσ., Ξεν.) : 1. (επί Τουρ κοκρατίας) 
διοικητική περιοχή, νομός· 2. «ομάδα ανθρώ-
πων της ί διας κοινωνικής τάξης ή κάποιας διοι-
κητικής περιφέρειας» (Τσιρ.)· 3. «ο χώρος που 
ελέγχω από λυτα μόνο εγώ, το μέρος που έχω 
στην κατοχή μου, ο τόπος που ασκώ την εξου-
σία μου» (Δαρ.).
[< vilâyet (Παπ.)] (واليت)

βιρανές, ο [viranés] & βερανές [veranés] & βε-
ράνι, το [veráni] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Αποστ., Τσιρ.) : 1. το ερείπιο, το χάλασμα· 2. το 
παρατημένο και ρημαγ μένο χωράφι.
[< virane (Παπ.)] (ويرانه)
{O τ. βερανές ίσως από τον διαλεκτ. τ. verane 
(TDK). O τ. βεράνι μάλλον κατευ θείαν < veran 
(κατά το TDK διαλεκτ. τ. του viran ‘ερείπιο’). O 
Αν δριώτης έχει τον τ. βιράνι.}

βίρι βίρι (επιφ.) [víri víri] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 1. η φωνή των περιστε-
ριών: «Το περιστέρι στη φωλιά φωνάζει βίρι-βί-
ρι» (Πάγκ.)· 2. «παρακε λευστ. στα περιστέρια 
να προσέλθουν για τάισμα» (Πιτ.).
[Προφανώς ηχοποιημ. κατ’ απομίμηση του 
κρωμού των περιστεριών (Πιτ.) / πβ. τουρκ. 
vır vır «μόριον παριστάνον διηνεκή και οχλη-
ρόν θόρυ βον» (Χλωρός, Β 1369), «bruit sourd, 
son répété et ininterrompu, bourdonement» 
(Meynard, B 840), βλ. και σημείωση στο λ. βερ-
βερίζω (Συντ.)] (ورور)
{Το παράδειγμα χρήσης του Πάγκαλου είναι 
στίχος από μαντινάδα, πβ. «Το πε ριστέρι στη 
φωλιά φωνιάζει βίρι βίρι, / κι αν μ’ αγαπάς, Μα-
ρία μου, έβγα στο παραθύρι». Παυλάκης Γιάν-
νης, Οι μαντινάδες, Βιβλιοεκδοτική, Αθήνα 
1994, σ. 166, αρ. 77.}

βλαχουρί, το [vlaxurí] (Πάγκ.) : πολύτιμο και πο-
λυτελές ένδυμα από μαλλί.
[< λαχουρί ‘μάλλινο ύφασμα’, το β- παρετυ-
μολ.: Βλαχία, βλάχος (Πάγκ.)]
{Βλ. λαχούρι και λαχουρί.}

βογατσατζής, βλ. μπογατσατζής.
βουρ!* (επιφ.) [vúr] (Παπ., Πάγκ., Χουστ., Κασσ.) : 

ΦΡ. βουρ στον πατσά, με προ τρεπτική σημασία 
‘εμπρός! όρμα!’.
[vur ‘χτύπα’ (Παπ.)] (اور)
{Προστακτική του ρ. vurmak (اورمق).}

βουρβέρι, βλ. μουρβέρι.
βουργαράκι, το [vurγarát∫i] (Πάγκ.) : το λάχανο, 

«εκ της ομοιότητος ίσως του σφαι ροειδούς σχή-
ματος τούτου προς το ημισφαιροειδές του τα-
μπουρά [βουργαρί, βλ.]».
[< βουργαρί (Πάγκ.)]
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Ββουργαρί

βουργαρί, βλ. μπουλγαρί.
βουρεξής, βλ. μπουρεξής.
βρε, βλ. μπρε.
βρισιμιτζής, βλ. μπρισιμιτζής.
βύχινο, το [ví∫ıno] (Αποστ., Τσιρ.) : αντί βύσσινο.

{Λημματογραφείται για την πιθανή (αντιδά-
νεια;) φωνητική επίδραση από το τουρκ. vişne 
[vi∫né] ‘βύσσινο’ (κατά τον Nişanyan από το 
βουλγ. vişna, το οποίο υποθέτω από τον πληθ. 
βύσσινα, που θεωρήθηκε ενικός· στο Συ-
μπλήρωμα ΙΛΠΔ (σ. 31) το τουρκ. vişna ετυ-
μολογείται κατευθείαν από το ελλ. βύσσινα, 
τα – κατά το ΛΚΝ το βύσσινο είναι «ουσιαστι-
κοπ. ουδ. του ελληνιστ. επιθ. βύσσι νος ‘πορφυ-
ρός’»). Η τροπή [s] > [∫], απ’ όσο ξέρω, δεν εί-
ναι συνηθισμένη στην Κρήτη, και ειδικότερα 
στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου, από 
την οποία κατά κύριο λόγο άντλησε το λεξιλο-

γικό υλικό του ο Αποστολάκης. Κατά τον Πά-
γκαλο (Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρή-
της, 1ος τόμος [Γραμματική], Αθήνα 1955, σ. 
223) η τροπή αυτή είναι χαρακτηριστική για 
την Άνω Σύμη Βιάννου. Αλλά η ε ναλλαγή [s] 
/ [∫] παρατηρείται συχνά σε λέξεις του κρητι-
κού ιδιώματος που προέρχονται από τουρκικές 
που περιέχουν τον φθόγγο [∫] (παριστάνε ται με 
το ş στο σύγχρονο τουρκικό αλφάβητο ή με το 
-στο προκεμαλικό), βλ. στον παρόντα κατά ش
λογο: εχεξής (εσεξής), καραμπάσι (καραμπά-
χι), σαλβάρι (χιαλβάρι), σαματάς (χιαματάς) και 
πολλά άλλα.}



36

Γ
γαβανόζι, βλ. χαβανόζι.
γαζέλια1, τα [γazéλa] : ύμνοι, τραγούδια (των 

Τούρκων). Η λ. στην Κριτσω τοπούλα τού (τουρ-
κομαθούς) Μιχ. Διαλυνά (Ηράκλειο 1912, σ. 
14), στο σημείο όπου ο Χουρσίτ, που επρόκει-
το να παντρευτεί, παρά τη θέλησή της, την πα-
παδοπούλα Ροδάνθη από το χωριό Κριτσά, εί-
χε πάει στο τζαμί να προσκυνήσει και επέστρε-
φε με τη συνοδεία του: Και Λαηλάχ εφώναζαν 
κι εψάλανε γαζέλια. [Λαηλάχ: από την αραβ. φρ. 
(ομολογία πίστης) lâ ilâha illâ allâh ‘δεν υπάρ-
χει άλλος θεός από τον Αλλάχ’]. Επίσης, στο 
μακρο σκελές ποίημα του Ιωάννη Κωνσταντινί-
δη Η εκστρα τεία του Ομέρ πασά κατά του Λα-
σιθίου (Ερμούπολη 1868, σ. 9) : Γαζέλια ψά-
λουν και σαρικιά, χιλιώ λογιώ μανέδες. Και πα-
λαιότερα, σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1826 : Πού 
’ναι και οι ντερβίχηδες που λέγαν τα γαζέλια (βλ. 
Dedes, 363: γκαζέλια).
[< gazel «ωδή ή ποίημα ερωτικόν ή βακχικόν» 
(Χλωρός, Β 1167) (Συντ.)] (غزل)

γαζέλια2, τα [γazéλa] (Γαρ., Κριτσ.) : «τα πεθαμέ-
να παιδιά των Τούρκων».
[μάλλον < γασσάλ غسال (gassal στο TDK) «ο 
πλύνων το σώμα του νεκρού κατά τας διατάξεις 
της Μωαμεθανικής θρησκείας προ του ενταφι-
ασμού», από το αραβ. ġasl (Χλωρός, Β 1168) 
(Συντ.)]

γαζέπι, το [γazépi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : θεομηνία, συμ-
φορά. «Συνηθέστ. στις κατάρες “γαζέπι να 
’χεις”, “γαζέπι να σου δώσει”, όπως θα λέγα-
με “άδικο να σου δώσει”, “κακό χρόνο νάχεις”» 
(Πιτ.).
[< gazap (Παπ.) / ‘οργή, αγανάκτηση’, Allah’ın 
gazabı ‘οργή του Θεού’ (Πιτ.) / ή κοινώς gazep 
(Μπόγκας, 163)] (غضب)

γαζεπιασμένος (επίθ.) [γazep∫azménos] (Γαρ., 
Τσιρ., Κριτσ.) : 1. αυτός που (του “ευχόμαστε” 
να) τον έχει βρει γαζέπι, καταραμένος· 2. άρρω-
στος.
[μτχ. παθ. πρκ. του *γαζεπιάζω < γαζέπι, πβ. 

συφοριασμένος < συμφορά, βλ. ΛΚΝ : -μένος1, 
σημ. 4: «ισοδυναμεί με ευχή ή κατάρα [...]. Με-
ρικές φορές είναι σε χρήση μόνο ο τύπος της με-
τοχής». (Συντ.)]

γαζετατζής, ο [γazetadzís] (Κριτσ.) : ο εφημερι-
δοπώλης.
[< gazeteci (Κριτσ.)]
{Ο Χλωρός (Β 1167) έχει: «غزته جى γαζέτα-δζη 
{gazetacı} όν. δημοσιο γράφος πωλητής εφημε-
ρίδων» – η λ. τονισμένη στην προπαραλήγου-
σα. Το TDK έχει: gazeteci.}

γαζής, ο [γazís] : o νικητής. Η λ. σε τουρκοκρητ. 
τραγούδι για την άλωση του Αρ καδίου: Μουσί-
ρι Μουσταφά Πασά, γράψε το ’ς το Ντοβλέτι, / 
πως είσαι τ’ Αρκαδιού Γαζής και το ’καμες κιεφέ-
τι [= και φέτι] (βλ. Πλανάκης, 104, από: Αρχεί-
ον Παύλου Βλαστού, 15ος τόμος, σ. 1211-1215).
[< gazi, από τα αραβ. κατά το TDK] (غازى)

γάζι, το [γázi] & γκάζι [gázi] (Γαρ., Κριτσ.) : το 
πετρέλαιο.
[< γαλλ. gaz, τουρκ. gaz (Κριτσ.) / ίσως < 
τουρκ. gaz, στη σημ. ‘πετρέλαιο’ (Συντ.)] (غاز)
{Το ΛΚΝ έχει τη λ. γκάζι [αντδ. < γαλλ. gaz < 
ολλανδ. gaz < λατ. chaos ‘συγκε χυμένη μάζα 
από όπου δημιουργήθηκε το σύμπαν’ < αρχ. χά-
ος ‘η πρώτη κατά σταση του σύμπαντος’] μόνο 
με τις σημ. ‘φωταέριο’ και ‘πε ντάλ που τροφο-
δοτεί τη μηχανή του αυτοκινήτου με βενζίνη’. 
Έχει όμως και τη λ. γκαζόλαμπα ‘λάμπα πετρε-
λαίου’ [γκάζ(ι) -ο- + λάμπα], όπου η λ. γκάζι ση-
μαίνει προφανώς ‘πετρέ λαιο’, πβ. τουρκ. gaz 
lambası. Στα τουρκ. η λ. gaz (κατά το TDK < 
γαλλ. gaz) έχει και τη σημ. ‘πετρέλαιο’ (πληρέ-
στερα gaz yağı, gazyağı). Ίσως το κρητ. γάζι/
γκάζι να προέκυψε μέσω της τουρκικής, από 
τη λ. gaz, η οποία με το οθωμανικό αλφά βητο 
γράφεται غازκαι προφέρεται [γáz] (Meynard, Β 
378) ή [gáz] (Χλωρός, Β 1159). Ο Αν δριώτης 
έχει γάζι, με παραπομπή στο «γκάζι το, φωταέ-
ριο· γαλλ. gaz». Βλ. και γαζοντενέκα.}

γαζόλαμπα, η [γazólampa] (Κριτσ.) : λάμπα πε-
τρελαίου.
[< γάζι + λάμπα· πβ. τουρκ. gaz lambası (Συντ.)]
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Γγαζόλυχνος

γαζόλυχνος, ο [γazóλixnos] (Γαρ., Ροδ., Κριτσ.) : 
1. λύχνος που έκαιγε πε τρέλαιο· 2. (μτφ.) άν-
θρωπος με λίγο μυαλό· 3. άνθρωπος νωθρός.
[< γάζι + λύχνος (Συντ.)]

γαζοντενέκα, η [γazodenéka] & γαζοντενεκές, 
ο [γazodenet∫és] (Γαρ., Ιδομ., Κριτσ., Κασσ., 
Ξεν.) : 1. δοχείο για υγρά (κυρίως πετρέλαιο), 
χωρητικό τητας 16-17 lt· 2. άνθρωπος χωρίς 
πνευματική καλλιέργεια.
[< γάζι + ντενέκα / ντενεκές· πβ. τουρκ. gaz 
tenekesi (Συντ.)]
{Το τουρκ. gaz tenekesi σημαίνει ‘μπιτόνι, γκα-
ζοντενεκές’, βλ. Tuncay & Καρα τζάς, 249. Στην 
αργκό σημαίνει ‘σακαράκα’, πβ. ίδια χρήση στα 
ελλ. για τη λ. γκαζοντενεκές.}

γαϊδουροπάζαρο, το [γaiδuropázaro] (Τσιρ.) : πα-
ζάρι στο οποίο γίνονται α γοραπω λησίες γαϊδου-
ριών και άλλων τετραπόδων.
[< γαϊδούρι + παζάρι (Συντ.)]

γαϊλές, ο [γailés] & χαϊλές [xailés] & καϊλές 
[kailés] (Γαρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ., 
Ξεν.) : η μοναδική σκέψη, η έγνοια, ο καημός, 
το ενδιαφέ ρον.
[< gaile (από το αραβ. ġā’ila) (Kappler, 77)] 
(غائله)
{Ο τ. καϊλές του Κριτσωτάκη (άλλη γραφή: 
καηλές) προφανώς από παρε τυμολ. επίδραση 
της λ. καΐλα (< καίω).}

(*)γαλιοντζής, βλ. Παράρτημα 1.
γαμοπίλαφο, το [γamopílafo] (Αποστ., Τσιρ., 

Κριτσ.) : πιλάφι που προσφέ ρεται σε γαμήλιο 
δείπνο.
[< γάμος + πιλάφι (Συντ.)]

γανωτζής, ο [γanodzís] (Τσιρ., Κασσ.) : γανωτής*, 
πλανόδιος που επικασσι τέρωνε οικιακά σκεύη.
{Λημματογραφείται για τον μεταπλασμό με 
την τουρκ. προέλευσης κα τάλ. -τζής.}

γαραζκιάρης (επίθ. προσ.) [γarazk̃áris] : οπισθό-
βουλος, ιδιοτελής. Η λ. σε Προκή ρυξη του Αα-
λή Πασά προς τους Κρητικούς (Χανιά, 24 Σεπτ. 
1867) : αι δυστυχι σμέναις φαμίλιαις, οπού πα-
ραιτούσαν την πατρίδα των με την απάτην και 
με ταις φοβέραις αυτών των γαραζκιάριδων (βλ. 
Κωνστ. Φουρ ναράκης, Προκηρύξεις πασ σάδων 
(εκ της ιστορίας της Επαναστάσεως του 1866), 
Χανιά, χ. χ., σ. 8 [ψηφιοποι ημένο στην Ανέμη])
[< garazkâr «oπισθόβουλος, ιδιοτελής, ο έχων 
και εξασκών πάθη προ ωπικά, ε μπαθής, μνησί-
κακος» (Χλωρός, Β 1165), κατά το TDK από το 
α ραβ. ġaraż + περσ. -kār (Συντ), βλ. και καρζι-
λής] (غرضكار)

γασίλι, βλ. χασίλι.
γεζίτης (επίθ. προσ.) [ʒezítis] & γκεζίτης 

[dʒezítis] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν θιν., Ροδ., 
Αποστ., Τσιρ., ΙδομΒ.) : (υβρ.) αναιδής, ξεδιά-
ντροπος, αναίσχυ ντος.
[< yezit (Παπ.) / ‘άθεος, ασεβής’ (Πιτ.)] (يزيد)
{Ο Ιδομενέως(Β) το γράφει και γιεζίτης. Ο Πιτυ-
κάκης σημειώνει: «Η λ. προήλθε από τον Άρα-
βα yezit {Υazid I (645-683)}, υιό του Μωαβία, 
ι δρυτή της δυναστείας των Ομμεϋαδών της Δα-
μασκού. Επειδή τούτος διέ ταξε την εξολόθρευση 
της Οι κογενείας του Αλή, γαμβρού του Μωάμεθ, 
το όνομά του, για τους Μουσουλμά νους, κατή-
ντησεν ύβρις, όπως περίπου για τους χριστιανούς 
ο Ιούδας». Το ίδιο ακριβώς κείμενο έχει ο Χλω-
ρός (Β 2010) στο αντίστοιχο λήμμα. Ο Αποστο-
λάκης έχει στο ίδιο λήμμα γε ζίτης και γεζουίτης· 
ο δεύτερος τύπος προέρχεται μάλλον από άλλο 
έτυμo με συναφή σημασία, πβ. ιησουίτης, στη 
σημ. ‘δολοπλόκος και υποκριτής’ (ΛΚΝ).}

γειασάν, βλ. γιασάν.
γελαντζί (άκλ. επίθ.) [ʒelandzí] (Ιδομ.) : κάλπικος, 

όχι γνήσιος.
[< yalancı, βλ. λ. γιαλαντζί* στο ΛΚΝ] (ياالنجى)

γελατζή ντολμάδες, οι [ʒeladzí dolmádes] & 
ντολμάδες γελαντζί [ʒelandzí] (Παπ., Ιδομ.) : 
νηστίσιμοι ντολμάδες, χωρίς κιμά.
[< yalancı dolma (Παπ.)] (ياالنجى طولمه)

γελατζής (επίθ. προσ.) [ʒeladzís] (Πάγκ., Ξανθιν., 
Ροδ., Αποστ., Τσιρ., ΙδομΒ.) : αυ τός που ξεγελά, 
εξαπατά κάποιον.
[< yalancı, με παρετυμολ. επίδραση από το γε-
λώ ‘κοροϊδεύω’ (Συντ.) ή μέσω ε πανανάλυσης 
(βλ. Κυρανούδης, 361)]
{Η μαντινάδα Παντέρμε κόσμε γελατζή, ψεύτη 
και ψοματάρη, / ποιος είναι που σ’ εκέρδισε να 
’χω κι εγώ τα θάρρη; (την οποία παραθέτει ο 
Πάγκαλος) πιστεύω ότι δικαιολογεί την ετυμολ. 
του γελατζής από το yalancı, πβ. τουρκ. yalancı 
dünya ‘ψεύτης κόσμος, μάταιος, προσωρινός’. 
Βλ. γιαλα ντζής. Κατά τον Ροδάκη σημαί νει: 
αστείος.}

γελέκι, το [ʒelét∫i] (Παπ., Πιτ., Ιδομ.) & γελέκο* 
[ʒeléko] (Τσιρ.) : γιλέκο.
[< yelek (Παπ.)] (يلك)

γελές, ο [ʒelés ή ? jelés] (Τσιρ.) : η χαίτη των ιπ-
ποειδών.
[< yele (Συντ.)] (يله)

γεμεκλίκι, το [ʒemekλtít∫i] & γεμικλίκι 
[ʒemikλtít∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., 
Ροδ., Κριτσπ.) : 1. τα τρόφιμα που απαιτούνται 
για τη συ ντήρηση μιας οικο γένειας για μια με-
γάλη περίοδο (χειμώνα, χρονιά)· 2. στον πληθ. 
γεμεκλίκια: φα γώσιμα.
[< yemeklik (Παπ.)] (يمكلك)
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{Ο τ. γεμικλίκι μάλλον από παρετυμολ. επίδρα-
ση της λ. γέμι (βλ.).}

γεμενί, το [ʒemeñí] (Πιτ., Κονδ., Γαρ., Τσιρ., 
Κριτσπ.) : 1. πολύ λεπτό μετα ξωτό γυναικείο 
κάλυμμα της κεφαλής· 2. (με επιθετική λειτουρ-
γία) γεμενί φουστάνι· 3. (στον πληθ.) υποδήμα-
τα χωρίς τακούνι, «επίσημα κόκκινα υποδήμα-
τα χωρίς τα κούνι, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 
του 1890» (Τσιρ.). Η λ. ήδη το 1786 σε κρητ. 
κείμενο (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 105).
[«yemeni, εκ του ονόματος της Υεμένης, όπου 
κατεσκευάζοντο» (Mehmet Yunus & Ξανθουδί-
δης)] (يمنى)
{Για την ιστορία της λέξης: Το 1913 ο Ξανθου-
δίδης σημείωνε: «Και σή μερον Γε μενιά είναι 
λεπταί καλύπτραι (ή πέπλοι) της κεφαλής χρω-
ματισταί και ανθεμωταί. Γεμενιά είναι ακόμη 
είδος σανδαλίων εξ ερυθρού δέρμα τος». Σήμε-
ρα η λ. δεν ακούγεται, παρά μόνο ως φολκλορι-
κό κατάλοιπο.}

γέμι, το [ʒémi], συχνά στον πληθ. γέμια [ʒémña], 
& γέμη, η [ʒémi] (Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., 
Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Ξεν.) : τροφή 
(βρώμη, κριθάρι) για ζώα, ιδίως για τα ιπποειδή.
[< yem ‘ζωοτροφή’ (Ξανθιν.)] (يم)

γεμικλίκι, βλ. γεμεκλίκι.
γεμιτζής(Α), ο [ʒemidzís] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., Ροδ., 

ΙδομΒ., Κασσ.) : ο ναύτης. ΥΠΟΚΟΡ. γεμιτζά-
κι, το (Κρητικαί μελέται, 1 (1933), 53)
[< gemici (Παπ.)] (كميجى)
{Αντίστροφος λεξιλογικός δανεισμός: βυζαντ. 
ναύτης > τουρκ. nefti نفتى (Henry & Renée 
Kahane – Andreas Tietze, The Lingua franca 
in the Le vant: Turkish nau tical terms of Italian 
and Greek origin, University of Il linois Press, 
Urbana 1958, σ. 546-7), λέξη ξεχασμένη σήμε-
ρα, όπως άλλω στε και ο γεμιτζής, που δεν υπάρ-
χουν κάν στο TDK και το ΛΚΝ, αντί στοιχα.}

γεμοντρουβάς, ο [ʒemodruvás] (Γαρ., Κριτσ.) : 
σακκούλι μέσα στο οποίο έβαζαν τροφή για τα 
ζώα (βλ. γέμι) και το κρεμούσαν στον λαιμό του 
ζώου για να φάει.
[< γέμι + ντρουβάς (Συντ.)]

γεμοταΐζω [ʒemotaízo] (Ξανθιν.) : δίδω γέμι (κτη-
νοτροφή) στα ζώα.
[< γέμι + ταΐζω (Ξανθιν.)]

Γενί τζαμί, το [ʒení dzamí] : «Νέον Τέμενος. Ού-
τως ονομάσθη ως καθιερω θέν αρ κετά έτη με-
τά την άλωσιν [του Χάνδακα]· αλλά και τού-
το ήτο εκ κκλησία ορθό δοξος λεγομένη του 
Σταυρού» (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 98). Για την 
ακρίβεια: χτί στηκε στη θέση αυτής της εκκλη-
σίας, που κατεδαφί στηκε (βλ. Λιάνα Σταρίδα, 
Η συνοικία του Γενί τζαμί, http://www.ntelogo.

com/439138858).
[< yeni cami (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)]
{Το τζαμί αυτό βρισκόταν περίπου στη θέση 
όπου είναι σήμερα το λεγό μενο Α νωγειανό Σχο-
λείο.}

γενιτσαριά, τα/η [ʒenitsarʒá] & γιανιτσαριά 
[ʒanitsarʒá] : 1. το παιδομά ζωμα· 2. οι γενίτσα-
ροι. Στίχος από δημοτικό κρητ. τραγούδι: Αλ-
λάχ, Αλ λάχ, φωνιάζανε, Ρω μιό δε θεν κιανένα, 
/ γενιτσαριά δα κάμομε σαν το εικο σιένα (Κλε-
άνθη Κυπριω τάκη, Η Κρήτη μέσα από την πα-
ράδοση. Κρητικά δημοτικά τραγούδια, Ηράκλειο 
2003, σ. 71). Με τη σημ. ‘γενίτσαροι’ σε τουρ-
κοκρητ. ρίμα του 1826: [ο βασιλιάς] Δε θέλει 
μπλιό γιανιτσαριά μα θέλει το νιζάμι [= τακτικό 
στρατό] (βλ. Dedes, 355)
[< γενισταριό < γενίτσαρος (Συντ.)]

γενιτσαρισμός, ο [ʒenitsarismós] & γιανιτσαρι-
σμός [ʒanitsarismós] : Σε τίτλο με λετήματος: 
Εμμανουήλ Αγγελάκις, “Ο γενιτσαρισμός εν 
Σητεία”, Κρητικαί Μελέ ται, 1 (1933). Σε ποίημα 
του Αναγνώστη Ντούνη: ο γιανι τσαρισμός τωνε 
κι οι αι ματοχυσίες (Οι αγώνες της Κρήτης, Χα-
νιά 1910, σ. 29).

γενιτσαρλίκι, το [ʒenitsarλit∫i] : η συμπεριφο-
ρά των γενίτσαρων: με τα γενι τσαρλίκια τως, με 
ταις κακαίς τως πράξαις (βλ. Ν. Ι. Παπαδάκις, 
“Πολιτική σάτιρα εν Κρήτη”, Κρητικαί Μελέ-
ται, 1 (1933), 134).

γενιτσέρ εφέντης, ο [ʒenitsér eféndis] : «ο γραμ-
ματεύς του τάγματος των Γιανιτσά ρων». Η λ. 
σε κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά πε-
σκέσια, 99).
[< yeniçeri efendisi (Συντ.)] (يكيچرى افنديسى)

γεντέκι, το [ʒedét∫i] (Τσιρ.) : βραστήρας νερού 
που χρησιμοποιούσαν στα καφενεία για να 
έχουν έτοιμο ζεστό νερό για τους καφέδες.
[< yedek (Τσιρ.), διαλεκτ. κατά το TDK = 
«kahve ocağında, su kaynatılan mus luklu 
teneke», δηλ. ‘τενεκεδένιος βραστήρας νερού 
με βρύση σε τζάκι καφενείου’ (Συντ.)] (يدك)
{Κατά το TDK η λ. yedek έχει διαλεκτ. και τη 
σημ. Βλ. και γιγούμι.}

γεντίζω [ʒendízo] & γιαντίζω [ʒandízo] (Πάγκ., 
Ξανθιν., ΙδομΒ.) : 1. κερδίζω κά ποιον στο χαρ-
τοπαίγνιο· 2. ξεγελώ κάποιον σε παιγνίδι στοι-
χήματος μνήμης (γιά ντες).
[< yend(im), αόρ. του ρ. yenmek «νικώ εν τη 
πάλη κτλ. ή εις το παιγνίδι» (Χλωρός, Β 2015) 
(Συντ.)] (يكمك)
{«Ίσως εκ του τουρκ. yαdίζω > γεdίζω» γράφει 
ο Πάγκαλος, και η επιμε λήτρια της 2η έκδοσης 
του έργου του σημειώνει: «ο εντοπισμός του 
υπο κρυπτομένου τουρκικού ρήματος είναι δυ-
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Γγεραμπής

σχερής». Ο Ξανθινάκης (ίσως με αφετηρία το 
γιάντες) θεωρεί ότι το γιαντίζω προέρχεται από 
yadetmek ‘θυ μίζω’, αόρ. yadett(im)· αλλά τότε 
έπρεπε να έχουμε *γιαντετίζω.}

γεραμπής, βλ. γιαραμπής.
γεραντίζω [ʒeradízo] & γιαραντίζω [ʒaradízo] 

(Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ.) : (Κατά τον 
Πάγκ.:) 1. ευδοκιμώ· 2. (στο γ΄πρόσ. + γεν. 
προσωπ. αντων.) αξίζει, αρμόζει· 3. δη μιουργώ, 
πλάθω – στην κατάρα: Διάλε το Θεό, απού σ’ 
εγεράντισε. (Κατά τον Πιτ.:) 1. φανερώνω, βρί-
σκω· 2. φέρνω στη ζωή. (Κατά τον Ξανθιν.:) 
1. ευδοκιμώ· 2. γεννώ, δημιουργώ. (Κατά τον 
Δαρ.:) αντέχω, είμαι γερός. Μτχ. παθ. πρκ. γε-
ραντισμένος [ʒeradizménos]: γενημένος, φανε-
ρωμένος: «Άνθρωπος γεραντισμένος δεν φαίνε-
ται επαέ και φα ντάσει ο τόπος» (Τσιρ.).
[< yerad(ım), αόρ. του ρ. yeratmak ‘καθίσταμαι 
εύρωστος’ (Πάγκ.) / βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Η ποικιλία στις σημασίες οφείλεται στο ότι 
στα τουρκ. υπάρχουν δυο σχεδόν ομόηχα ρήμα-
τα αλλά με διαφορετική σημασία: το yaratmak 
& (διαλεκτ.) yaretmak (يارتمق -δημι‘ (ياراتمق٬ 
ουργώ, πλάθω’ και το yaramak (يارامق) ‘ωφε-
λώ, χρησιμεύω’. Από αυτά οι αναμενόμενοι 
στα ελλ. τύποι είναι: γιαρατίζω / γιαρετίζω (που 
με ηχηροποίηση του τ γίνονται γιαρα ντίζω / 
γιαρεντίζω) από το πρώτο [< αόρ. yaratt(ım) / 
yarett(ım)]· και για ραντίζω από το δεύτερο [< 
αόρ. yarad(ım)]. Ο τύπος γεραντίζω προέκυψε 
μάλλον από παρετυμολ. επίδραση της λ. γερός. 
Δεν διασπώ το λήμμα σε δύο ξεχωριστά, όπως 
επιβάλλουν οι κανόνες της λεξικογρα φίας, διότι 
και στα λεξικά έχουν αναμειχθεί τύποι και ση-
μασίες.}

γεράντιση, η [ʒerádisi] & γεράντισμα, το 
[ʒerádizma] (Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Τσιρ.: 
στο λ. γεραντίζω, Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : η εμφά-
νιση, η πα ρουσίαση στη ζωή, η γέννηση. «“Διά-
λε το γεράντισμά σου”. Και η ταυτό σημη έκ-
φραση “Διάλε το φανέρωμά σου” και σήμερο 
σαν εκφράσεις επί πληξης ή κατάρας, καθιστούν 
συνώνυμους τους δύο όρους γεράντιση και φα-
νέρωμα» (Πιτ.).
[< γεραντίζω (Ξανθιν.)]

γεράντισμα, βλ. γεράντιση.

γεραντισμένος, βλ. γεραντίζω.

γεραντουνίζω [ʒeraduñízo] (ΙδομΒ.) : αναρρώνω, 
βελτιώνεται η υγεία μου.
[παραφθορά του ρ. γεραντίζω (Συντ.)]

γερλαγασής, ο [ʒerlaγasís] : «ο αρχηγός των γερ-
λήδων, ήτοι των εγχωρίων Γιανι τσάρων». Η λ. 

σε κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά πε-
σκέσια, 101).
[< yerli ağası (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης), 
βλ. γερλής]

γερλής, ο [ʒerλís] : ο ντόπιος γενίτσαρος, δηλ. γε-
νίτσαρος από εξισλαμισμό (Μετα φράσεις, Α 
115. Βλ. και Θεοχ. Δετοράκης, Ιστορία της Κρή-
της, Α θήνα 1986, σ. 276).
[< yerli (Σταυρινίδης) «αυτόχθων, ιθαγενής, 
εγχώριος, ντόπιος» (Χλωρός, Β 2009)] (يرلو ή 
(يرلى

γερλί-κιαγιασής, ο [ʒerλí t∫aʒasís] : ο αντιπρόσω-
πος μιας περιοχής στο το πικό συμ βούλιο (Σταυ-
ρινίδης). Η λ. σε προσωπικό ημερολόγιο των 
ετών 1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 194). 
Με τη σημ. ‘βοηθός και αντι καταστάτης του 
γερλα γασή’ (βλ. λ.) η λ. σε κρητ. κείμενο του 
1786 (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 101).
[< yerli kâhyası· yerli (يرلو) ‘ντόπιος’ - kâkya, 
βλ. κεχαγιάς (Συντ.)]

γερλιμπαστσαουσής, ο [ʒerλibastsausís] : «ο των 
Γερλήδων μπαστσαού σης», βλ. μπαστσαούσης. 
Η λ. σε κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά 
πεσκέσια, 101).
[< yerli başçavuşu]

γερμεσές, ο [jermesés] : «είδος δέντρου με ξύλον 
σκληρόν, το Cornouiller sauvage = κράνεια ή 
chêne nain = χαμαίδρυς, εξ ού κατεσκευάζοντο 
όπως και εκ της κε ρασέας και γιασεμίου καπνο-
σύριγγες». Η λ. σε κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. 
Κα νονικά πεσκέσια, 97-98).
[< germişek (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης) 
‘αγριοκρανιά’ (Χλωρός, Β 1386)] (كرمشيك)
{Το TDK έχει και το διαλεκτ germeşe ‘ένα εί-
δος βελανιδιάς’.}

γερμεσούτι, το [ʒermesúti] : «υπόρραμα στιλπνόν 
(φόδρα)». Η λ. σε κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. 
Κανονικά πεσκέσια, 107).
[< germesut (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)]
{Στον Παπαδιαμαντη (Ρόδινα ακρογιάλια, Ο 
πολιτισμός εις το χωρίον) βρί σκουμε τη λ. κερ-
μεσούτι ‘φουστάνι από ειδικό μεταξωτό ύφα-
σμα σε χρώμα κόκκινο’. Στο γλωσσάριο της έκ-
δοσης Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου (5ος τόμος, 
σ. 427) ο Κ. Καραποτόσογλου ετυμολογεί από 
το τουρκ. keremsut (كرمسد).}

γερνέ (άκλ.) [ʒerné] (Κασσ.) : ακριβώς όπως: «ο 
εγγονός του δεν τ’ αφήνει φτύσμα, γερνέ παπ-
πούς είναι».
[< yerine ‘αντί για’ (Κασσ.), κ.λ. ‘στη θέση 
του’]

γερντανές, ο [ʒerdanés] & κερντανές [erdanés] 
& γκερντανές [dʒerdanés] & γκιρ ντανές 
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[dʒirdanés] & γκελντανές [dʒeldanés] & κελ-
ντανές [t∫eldanés] & γιορντα νές, ο [ʒordanés] 
& γκιορντανές [dʒordanés] & κιορντα-
νές [t∫ordanés] (Πιτ., Ξαν θιν., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ., 
Ξεν.) : «Δύο κρί κοι σιδερένιοι που συνδέονται 
{εφαπτό μενοι σε σχήμα οκτώ} με ένα μικρό 
σιδε ρένιο άξονα, ο οποίος περνά ανά μεσα σε 
δύο οπές που φέρουν οι κρίκοι, ώστε να περι-
στρέφονται {ανεξάρ τητα ο ένας από τον άλλο}. 
Από τον ένα κρίκο δένεται ένα κομμάτι σκοι-
νί γύρω στον λαιμό του ζώου, και από τον άλλο 
το μεγαλύτερο τμήμα του σκοινιού με το οποίο 
προσδένεται στον μόνιμο ή προσωρινό πάσ-
σαλο. Έ τσι δεν υπάρχει φόβος ν’ αποπνιγεί το 
ζώο» (Πιτ.).
[< gerdane ‘κάθετι το οποίο περιστρέφεται, 
όπως ο στρεπτήρας στην αλυ σίδα’ (Καραποτό-
σογλου, Ετυμολ. Δυτ. Κρ., 90), πβ. τουρκοκυ-
πριακό gerdane, βλ. ση μείωση (Συντ.)]
{Ο Osman Erciyas (“Dil etkileşimleri 
bağlamında Kıbrıs’taki tarihî alet isimleri – 
Historical tool names in Cyprus within the 
context of language interactions”, Millî Folklor, 
12/94 (καλοκαίρι 2012), 244) αναφέρει (με 
βάση το: Orhan Kabataş, Kıbrıs türkçesinin 
etimolojik sözlüğü, Τυπογρ. Öncü, Λευκω-
σία 2007, σ. 274) ότι στα τουρκικά που μι-
λιούνται στην Κύ προ υπάρχει η λ. gerdane (< 
περσ. gerdâne), που σημαίνει «hayvanların 
boyunlarına takılan halka» (= κρίκος που 
προσαρμό ζεται στον λαιμό ζώων). Το TDK έχει 
το διαλεκτ. gerdana (II) με τη σημ. «σε μεγά-
λες αλυ σίδες σιδερένιοι κρίκοι που συγκρα-
τούν ο ένας τον άλλον». Ο F.G. Steingass στο 
A comprehensive Persian English dictionary, 
1892, σ. 1079, έχει: «گردانه gardāna, An iron 
ring to which anything is suspended» (Κώ στας 
Καραπο τόσογλου, “Δυσετυμολόγητα της νέας 
ελληνικής”, Byzantina, 15 (1989), 277-8: γιορ-
ντανές).}

γεροντοσεβντάς, ο [ʒerodosevdás] (Πιτ., Τσιρ., 
ΞανθινΔ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : ο γεροντικός 
έρωτας.
[< γέρος + σεβντάς (Πιτ.) / το πρώτο συνθετι-
κό: γεροντο-, πβ. γεροντόγα, γεροντο μοίρι, γε-
ροντοπρόβατο (Πάγκ., Β 459), γεροντόβουϊδο, 
γεροντο- λιά, γεροντοξε χνώ (Γαρ.)]

για* [ʒá] : βεβαιωτικό, φατικό μόριο (ΛΚΝ). Η λ. 
σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1826: Δε φταίει για ο 
βασιλιάς μούδε κι οι εβλιγιάδες, / μα φταίνει οι 
τουρ κορωμνοί κι απ’ όλους οι ζορμπάδες (βλ. 
Dedes, 355).
[< ya! (ΛΚΝ)] (يا)

για* (σύνδ.) [ʒá] (Ξανθιν., Ιδομ.) : ή (διαζευκτι-

κό). Και για διπλή διάζευξη: για… για… (Παπ., 
Πάγκ., Ξανθιν., Ιδομ., Κριτσ.) : ή … ή ….
[< ya... ya... (Παπ.)] (يا)

γιαβάς γιαβάς (επίρρ.) [ʒaváz ʒavás] (Παπ.) & 
γιαβάχ γιαβάχ [ʒaváx ʒaváx] (Πάγκ.) : σιγά-
σιγά.
[< yavaş yavaş (Παπ.)] (ياواش٬ يواش)
{Ο φωνητ. τ. γιαβάχ εξηγεί και την ύπαρξη του 
επιθ. προσ. γιαβαχούλης, -α ‘πολύ αργός στις κι-
νήσεις, στη δράση του, αμπάσος, αργοκίνητο 
καράβι’.}

γιαβάσικος (επίθ.) [ʒavásikos] (Ροδ., ΚριτσΓ.) : 
ελαφρός. ΕΠΙΡΡ. γιαβάσικα ‘αργά, υπομονε-
τικά’.
[< yavaş «ήπιος, μαλακός, μειλίχιος, ελαφρός, 
βραδύς» (Χλωρός, Β 2001) (Συντ.)]

γιαβαχιά, η [ʒava∫á] (Πιτ., Τσιρ., Κασσ.) : ξύλι-
νη λαβίδα με την οποία ευ νούχιζαν ένα αρσενι-
κό ζώο ή έπιαναν το στόμα των ιπποειδών όση 
ώρα τα πετάλωναν.
[< yavaşa (Συντ.)] (ياواشه٬ يواشه)
{Ο Παμπούκης (σ. 69) καταγράφει τον τ. για-
βασιά.}

γιαβέρης, ο [ʒavéris] : ο βοηθός, υπασπιστής 
(Τούρκου αξιωματούχου). Ο Μιχ. Δια λινάς το 
γράφει στο ουδέτερο: Και λέει [ο Χασάνης] στο 
Γιαβέρι του ευθύς ευθύς προχώρει (Η Κριτσωτο-
πούλα, Ηράκλειο 1912, σ. 37).
[< yaver (Κουκκίδης, 24)] (ياور)

γιαβουκλού(Α), η [ʒavuklú] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., 
Ροδ., Κριτσπ., Ξεν.) : η ερω μένη.
[< yavuklu (Παπ.)] (ياوقلو٬ ياوقلى)

(*)γιαγιάμπασης, βλ. Παράρτημα 1.
γιαγιάνης (επίθ.) [ʒaʒáñis] (Πάγκ.) : περπατηχτός.

[< yayan (Χαραλαμπάκης)] (يايان)
{Ο Πάγκαλος παρετυμολογεί από το άγι’ Γιάν-
νης, εξού και η γραφή: ’για γιάννης και το ερ-
μήνευμα: «πεζοπόρος, ως ο Άγιος Ιωάννης ο 
ερημίτης». Το τουρκ. έτυμο υποδεικνύει ο Χρι-
στόφορος Χαραλαμπάκης (Κρητολο γικά Με-
λετήματα, Πανεπι στημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Ηράκλειο 2001, σ. 72-73). Στο παράδειγμα χρή-
σης του Πάγκαλου: ’Γιαγιάννης επήγα ’ς τη Χώ-
ρα ίσως έχουμε μισομεταφρασμένη τη ρημ. πε-
ρίφρ. yayan gitmek ‘πηγαίνω με τα πόδια, πεζο-
πορώ’ (Χλωρός, Β 2003).}

γιαγκιλεμένος (επίθ.) [ʒaŋg̃ileménos] (Ξανθιν., 
ΙδομΒ.) : ερωτευμένος.
[< yangıl-mak ‘έχω φλόγωση (πυρετό)’ + κα-
τάλ. μτχ. παθ. πρκ. -μένος (Ξανθιν.) / ίσως < 
*γιαγκιλεύομαι (Συντ.)]
{Δεν συνάντησα άλλο παράδειγμα παραγω-
γής επιθ. σε -μένος κατευθείαν από θέμα τουρκ. 
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απαρεμφάτου. Μάλλον πρέπει να υποθέσουμε 
ένα ρ. *γιαγκιλεύομαι > γιαγκιλεμένος. Βλ. και 
γιαγκιλής, γιαγκιλίκι.}

γιαγκιλής (επίθ. προσ.) [ʒaŋg̃iλís] (Τσιρ., Κριτσ.) 
& γιαγκιλίδικος (Κασσ.) : 1. αυ τός που έχει με-
ράκι στη δουλειά του· 2. ερωτιάρης· 3. όμορ-
φος.
[< γιαγκιλίκι, υποχωρητικά· ή κατευθείαν < 
yangılı (Συντ.)]
{Ο Κριτσωτάκης το λημματογραφεί ως τρικα-
τάληκτο: γιαγκιλής -ίνα -ί δικο. H λ. yangılı ‘αυ-
τός που φλεγμαίνει’ κατά το TDK έχει διαλεκτ. 
και τη σημ. ‘ερωτιάρης’ και ‘παθιασμένος με 
κάτι’.}

γιαγκιλίκι, το [ʒaŋg̃iλít∫i] (Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., 
Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ., 
Ξεν.) : 1. σφοδρό ερωτικό πάθος· 2. μεράκι για 
κάτι.
[< yangın ‘πυρκαϊά και μτφ. σφοδρός έρωτας’ 
(Πιτ.) / < yangı ‘φλόγωση, πυρετός’ + κατάλ. 
-λίκι (Ξανθιν.) / σωστότερα: < yangınlık (δια-
λεκτ. κατά το TDK) (Συντ.)]
{Ο Δαριβιανάκης καταγράφει επίσης τον τύ-
πο γιαγκιλίτι. Κατά τον Χλωρό (Β 2000) η 
λ. yangın ως επίθ. σημαίνει «ο καείς, εραστής 
δυστυ χής· ο θρηνών και οδυρόμενος ότι υπέστη 
δεινά, συμφοράς». Aπό αυτήν η λ. yangınlık 
(διαλεκτ. κατά το TDK), που έχει και τη σημ. 
«sevi» (= πα θιασμένη αγάπη).}

γιαγκιλίτι, βλ. γιαγκιλίκι.
γιαγκίνι, το [ʒaŋg̃íñi], άλλη γραφή: γιανκίνι (Παπ., 

Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : 1. η πυρκαγιά· 2. (μτφ.) η 
μεγάλη στεναχώ ρια· 3. (μτφ.) ο έρωτας· 4. αδυ-
ναμία.
[< yangın (Παπ.)] (يانغين)

γιαγλί, το [ʒaγλí] (Τσιρ.) : «ασβεστοκονίαμα το 
οποίο περιέχει τρίχες από αίγα για συνοχή, με 
το γιαγλί έκαναν επίχρισμα σε τοίχο από σανί-
δια (βλ. μπαγδατί)».
[< yağlı (κύρια σημ. ‘λιπαρός, παχύς’), που κα-
τά το TDK έχει διαλεκτ. και τη σημ. ‘δυνατός’, 
ως χαρακτηρισμός αμμοκονίας, τουρκ. harç, βλ. 
χάρτζι (Συντ.)] (ياغلى٬ ياغلو)
{Από την κύρια σημ. της λ. yağlı το επίθ. για-
γλίδικος (για φαγητά) : στα Συνώνυμα και 
Συγγενικά του Πέτρου Βλαστού (Νέα έκδο-
ση συμπληρω μένη από τα κατά λοιπα του συγ-
γραφέα, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1989, σ. 376), βλ. και 
γιαγλίδικος ‘ακά θαρτος, λερωμένος’ στον Πα-
μπούκη (σ. 71).}

γιαγλίκα, βλ. γιαγλίκι.
γιαγλίκι, το [ʒaγλít∫i] : μαντίλι. Η λ. σε έγγραφο 

του 1864: 1 γιαγλήκη κε νούργιο καλό (Α.Δ.Η., 2 

/ 14-213). ΥΠΟΚ. γιαγλικάκι, το [ʒaγλikát∫i] : 
μαντιλάκι. Βγάζει το γιαγλικάκι του, σαρντί-
ζει (βλ.) το γιαρά (βλ.) του (στί χος από τουρκο-
κρητ. δημοτ. τραγούδι, απόσπασμα του οποίου 
διέσωσε ο Κ. Φουρναράκης στο μελέτημά του 
Τουρκοκρήτες, Χανιά 1929, σ. 5). ΜΕΓΕΘ. για-
γλίκα, η [ʒaγλíka] : μαντίλα, γε μενί. Η λ. σε έγ-
γραφο του 1863 (Α.Δ.Η., 2/9-116).
[< yağlık ‘μανδήλιον ή γεμενί’ (Χλωρός, Β 
1992)]

γιαγνίς ολντού (έκφρ.) [ʒaγnís oldú] (Παπ., Γαρ.) : 
λάθος έγινε.
[< yanlış oldu (Παπ.)] (ياكليش اولدى)
{Ισοδυναμεί με αίτηση συγνώμης: «Συχώρε-
σέ μου Κατερινιά, γιατί σου κάνω όρκο πως δεν 
ήθελα να σασε κάμω κακό. Γιαγνίς ολντού κι εγί-
νη ό,τι εγίνη· συμπάθησέ μου» (Γαρ.).}

γιαγνίσι, το [ʒaγñísi] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Τσιρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ.) & γιανκίσι [ʒaŋg̃ísi] (ΙδομΒ.) : 
το λάθος.
[< yanlış (Παπ.)] (ياكلش٬ ياكليش)

γιαζιτζής, ο [ʒazidzís] : γραμματέας. Η λ. σε κρητ. 
κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 101).
[< yazıcı (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)] 
(يازيجى)

γιακάς*, ο [ʒaκás] (Παπ., ΙδομΒ.) : «το περιλαί-
μιο» (λέξις πανελλήνιος, Παπ.). ΦΡ. διπλώνει ο 
γιακάς μου: αποκτώ οικονομική άνεση || δε δρώ-
νει ο γιακάς μου: αδια φορώ.
[< yaka (Παπ.)] (ياقه٬ يقا)
{Οι κρητ. εκφρ. έβγαλα (κάποιον) από το για-
κά μου ‘τον ξεφορτώθηκα, απαλλά χτηκα από 
αυτόν’, να τινάξω το γιακά μου (συνοδεύεται 
από αντί στοιχη κίνηση) ‘Θεός φυλάξοι από τέ-
τοιον άνθρωπο’ και να δα(γ)κάσω το γιακά μου 
‘κούφια η ώρα που τ’ ακούει’ ίσως είναι μετα-
φραστικά δάνεια από τις αντίστοιχες τουρκι-
κές: yakasını kurtarmak, yaka silkmek και yaka 
ısırmak (βλ. Χλωρός, Β 1995).}

γιακιστίζω [ʒak̃istízo] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Γαρ., Tσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : αρμό-
ζω, ταιριάζω.
[< yakışmak (Παπ.) / αόρ. yakışt(ım) (Συντ.)] 
(ياقشمق)
{Χρησιμοποιείται κυρίως στο γ΄ πρόσ. και συ-
ντάσσεται με γενική προσω πικής αντωνυμίας.}

γιάλα (επιφ.) [ʒála] (Κριτσ.) : «εμπρός, πάμε, φύ-
γαμε. (στο χαρτοπαίγνιο) η αλλαγή των τραπου-
λόχαρτων σε ορισμένες παρτίδες που δεν έχουν 
οι παί κτες κατά το μοίρασμα καλό φύλλο. Φρ. 
Πάω γιάλα (για άλλα, εννοεί φύλλα). Πάμε γιά-
λα; Πάμε!» (βλ. σημείωση).
[< για άλλα (Κριτσ.) / < επιφ. yalla (Παμπού-
κης, 72), κατά το TDK δια λεκτ. του yallah· από 
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τα αραβ. < yā-Αllāh κ.λ. ‘Ω Θεέ!’ (Συντ.)] (يا هللا)
{Περισσότερα για το γιάλα βλ. στο σχετικό λ. 
του slang.gr. Το λήμμα του Κρι τσωτάκη έπρεπε 
μάλλον να διασπαστεί σε δύο: ένα για το επιφ. 
γιάλα ‘εμπρός!’ [< yalla] και ένα ξεχωριστό 
για τη φράση πάμε γι’ άλλα ‘ξανα μοιράζουμε 
τραπου λόχαρτα’.}

γιαλαντζής, ο [ʒalandzís] (Γαρ., Κριτσ., Ξεν.) : ο 
ψεύτης.
[< yalancı (Κουκκίδης, 24)] (ياالنجى)
{Ο Κριτσωτάκης το έχει ως επίθετο (γιαλαντζής 
-ίνα -δικο), με τις σημ. ‘ψεύτικος’ και ‘οτιδήπο-
τε είναι παρόμοιο με κάτι άλλο’. Θεωρώ ότι το 
άκλ. επίθετο γιαλα ντζί* (π.χ. ντολμάδες γιαλα-
ντζί, δηλ. χωρίς κιμά· γιαλα ντζί μάγκας ‘ψευτό-
μαγκας’) πρέπει να λημματογραφηθεί χωριστά, 
ή μαζί με το επίθ. γιαλαντζίδικος, ως άκλι τος τύ-
πος του.}

γιαλαντζί, βλ. γιαλαντζής (σημείωση)
γιαλαντζίδικος (επίθ.) [ʒalandzíδıkos] (Γαρ.) & 

γιαλαντζή [ʒalandzí] (Ξεν.) : ψεύ τικος.
[< γιαλαντζής (Συντ.)]

(*)γιαλντίζ(ι), βλ. Παράρτημα 1.
γιαλντισένιος (επίθ.) [ʒaldiséños] : επίχρυσος. 

Η λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα για τον ερχομό του 
Σουλτάνου Αβδουλ Μετζίτ στην Κρήτη το 
1848: Χρυσά ήτα τα πα µπόρια του, τα τσάρκια 
(βλ. τσάρκι) ασηµένια / κ’ η βάρκα όπου µπήκε-
νε ήτονε γιαλντισένια (βλ. Πλανάκης, 94· από: 
Αρχείον Παύλου Βλα στού, 15ος τόμος, σ. 983-
985).
[< yaldız, βλ (*)γιαλντίζι στο Παράρτημα 1 
(Συντ.)]

γιαλέλι, το [ʒaléλi] & γιαλελέλι [ʒaleléλi] (Παπ., 
Πάγκ., Ξανθιν., Τσιρ., ΙδομΒ.) : 1. το τραγούδι· 
2. (μτφ.) ιδιορρυθμία, ανένδοτη συμπεριφορά.
[< yalelli (Ξανθιν.)]
{Πβ. αντίστοιχη κυριολεξία και μεταφορά στη 
λ. χαβάς.}

γιαμάκι, το [ʒamát∫i] (Χουστ., ΤσιρΒ.) : το τσιρά-
κια, ο βοηθός.
[< yamak (Συντ.)] (يماق ٬ ياماق)
{Yamak σήμαινε επίσης ‘νεοσύλλεκτος στρατι-
ώτης’ (Χλωρός, Β 2019, βλ. και Σκαρλάτος Βυ-
ζάνιος, Η Κωνσταντινούπολις, τόμ. Α΄, Αθήνα 
1951, σ. 386). Στη Κρήτη βρίσκουμε τη λ. για-
μάκια με τη σημ. ‘συμμορία οθω μανών νεαρής 
ηλι κίας’, όπως βλέπουμε σε άρθρο του Κων. 
Νεονάκη στα Ρεθεμνιώτικα Νέα, φ. της 29-8-
2013: Τα γιαμάκια ήσαν από άλλο χωριό, ντε-
ληκανήδες. Εδρούσαν, ανά μι κροομάδες, τρεις, 
τέσσερις. Ερχόταν στους Αποστόλους σε ώρα 
κολατσού (ώρα 9 έως 10) άνοιγαν τις πόρτες, 

έμπαιναν στα σπίτια, ενεργούσαν έρευνα φανε-
ρά και έπαιρναν ό,τι τους άρεσε. Σε κρητ. κείμε-
νο του 1786 η λ. με τη σημ. «αξιωματικός των 
Γιανιτσάρων», στον τουρκ. πληθ. γιαμακλάρ 
(βλ. Κανονικά πεσκέσια, 100). Αλλά ο Σταυρινί-
δης (Μεταφράσεις, Β 360) σημειώνει ότι «Για-
μακλάρ ελέγοντο οι πλησίον των γενιτσάρων, 
πυροβολητών και ολμοβολιστών και ως φύλα-
κες των φρουρίων υπηρετούντες νεοσύλλεκτοι 
γενίτσαροι».}

γιαμαλίδικο, το [ʒamaλíδiko] (ΙδομΒ.) : το υφα-
σματοπωλείο.
[< γιαμαλής (Συντ.)]
{Ως (μικρο)τοπωνύμιο παλαιότερα στο Ηράκλειο: 
Τα Γιαμαλίδικα (υφα σματοπω λεία), στη σημερι-
νή οδό Ίδης, στην αρχή της Λεωφ. Καλοκαιρι νού 
(βλ. κείμενο του 1965 του Στέργιου Σπανάκη για 
τα μνημεία του Η ρακλείου, δημοσιευμένο στην 
εφημ. Πατρίς, φ. της 9-8-2010).}

γιαμαλής, ο [ʒamaλís] (Τσιρ., ΙδομΒ.) : 1. υφαμα-
τέμπορος· 2. «πλανόδιος έμπορος που εκτελού-
σε και παραγγελίες» (Τσιρ.).
[μάλλον < yamalı (Συντ.)] (يامه لو٬ يامه لى)
{Το τουρκ. yamalı (< yama ‘μπάλωμα’) ση-
μαίνει ‘μπαλωμένος’ και ‘αυ τός που έχει “μπά-
λωμα” (εκτεταμένη κηλίδα) στο πρόσωπο’. 
Από αυτό το οικογ. επίθετο Γιαμαλής, πβ. «Ο 
δε Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλαξ, ο τοὐπί κλην 
Γιαμαλής, ως έχων περί τον κρόταφον μέλαν 
τι κρεατώδες εξό γκωμα» (Αριστοκλέους Θε-
όδωρος, Κωνσταντίου Α΄ βιογραφία, Κων/πο-
λη 1866, σ. 62). Ίσως διαλεκτικά να είχε και τη 
σημ. ‘υφασματέμπορος’, πβ. yamalık ‘ύφασμα 
για μπάλωμα’. Η (κρητική) αρ σίζικη παροιμία 
Πεισμα τικό του γιαμαλή θα κόψω την ψωλή μου 
(που λέγεται για ανόητα πείσματα που ζημιώ-
νουν εκείνον που τα κάνει) φαίνεται να είναι 
παροι μιόθυμος. Το κρητ. οικογ. επίθετο Γιαμα-
λάκης προκύπτει μάλλον από το Γιαμα λής, πα-
ρά κατευθείαν από το τουρκ. yamalak ‘ατελής, 
λειψός’.}

γιαμπάν γερί, το [jabán jerí / ʒabán ʒerí ?] (Πάγκ.) 
& μπανιγέρι [bañijéri / bañiʒéri ?] (Παπ., 
Πάγκ.) : ερημικός τόπος, ερημιά.
[< yaban ‘έρημος’ + yer ‘γη’ (Πάγκ.) / < yaban 
yeri (Παπ.)] (يبان ير٬ يابان ير)
{Για τη διπλοτυπία βλ. Κυρανούδης, 211.}

γιαμπανά (επίρρ.) [ʒabaná] (Παπ., Πάγκ.) : άδι-
κα, μάταια.
[< yabana (Παπ.)] (يبانه)

γιαμπάς, ο [ʒabás] : το δικράνι (το θρινάκι).
[< yaba (Bilgehan2, 638·Λιθοξόου)] (يابا٬ يابه)

γιανιτσάρ αγάς, ο [ʒañitsár aγás] (Κονδ.) & γενι-
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τσεραγασής [ʒeñitseraγasís] : τίτ λος του αρχη-
γού των Γενιτσάρων.
[< yeniçer ağası (Κυρανούδης, 214)] (يكيچرى 
(آغاسى
{Σε κρητικά δημοτικά τραγούδια βρίσκουμε τη 
γεν. πληθ.: «Που κόψαν Τούρκω κεφαλαίς και 
Γιανιτσάρ’ αγάδω» (Γιάνναρης, 99), «κ’ ήτονε 
κ’ ο πλουσιότερος τω γιανιτσαραγάδω» (Φα-
φουτάκης, 62). Πιο κοντά στο τουρκ. έτυμο ο τ. 
γενιτσε ραγασής, σε κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. 
Κανονικά πεσκέσια, 97-98). Για τον τ. yeniçer 
ağası αντί του κανονικού yeniçeri ağası, βλ. Κυ-
ρανούδης, 219-220.}

γιανιτσαρισμός, βλ. γενιτσαρισμός.
γιάντες*, το [ʒándes] (άκλ.) (Παπ., Πάγκ., Ροδ., 

Κασσ., Ξεν.) : 1. Παιγνίδι συνανα στροφής που 
βασίζεται στη μνήμη και παίζεται ως εξής: Σε 
ώρα φαγητού ένας παίρνει το διχαλωτό κοκκα-
λάκι του στέρνου της κότας που τρώνε και, κρα-
τώντας το από το ένα άκρο, το προτείνει σε κά-
ποιον ομο τράπεζο ρωτώντας τον: Παίζομε γιά-
ντες; Ο άλλος ρωτά: Στις πόσες; Δη λαδή, πό-
σες φορές θα προσπαθήσει ο ένας να καταφέ-
ρει να δώσει στον άλλο ένα αντικείμενο και να 
του πει Γιάντες! μόλις το πάρει στα χέρια του, 
πριν ο δεύτερος θυμηθεί ότι έχουν βάλει γιά-
ντες και του πει Το θυμάμαι ή Το ξέρω. Αφού 
συμφωνήσουν στις φορές (συνήθως στις τρεις), 
ενδεχομέ νως και στο τίμημα που θα καταβά-
λει όποιος χάσει (συνήθως κάποιο μικρό δώρο 
ή κέρασμα), τραβά καθένας προς το μέρος του 
και χωρίζουν το κοκ καλάκι, ενώ συγχρόνως λέ-
νε ομόφωνα Γιάντες! Η πρώτη απόπειρα “εξα-
πάτησης” γίνεται συνήθως επί τόπου, όταν ο 
ένας προτείνει στον άλλο το δικό του κομμάτι 
λέγοντας: Γιά μέτρησέ τα να δεις αν είναι ίσα. Το 
παιγνίδι μπορεί να κρατήσει πολλές μέρες ή και 
βδομάδες, μέχρι να τελειώσει. 2. Το διχαλωτό 
κοκκαλάκι από το στήθος της κότας.
[< yâdes (Παπ.), από τα περσ. (ΛΚΝ)] (يادس)
{Κατά το TDK yades είναι διαλεκτ. τ. του lades, 
από το περσ. yād est «μνεία εστί, το ενθυμού-
μαι» (Χλωρός, Β 1983). Το γιάντες ως παιγνί-
δι κοντεύει να ξεχαστεί, μαζί και η λέξη. Στους 
νεότερους τη θυμίζει το ομώ νυμο εστιατόριο 
στην Αθήνα (Εξάρχεια), που το όνομά του με-
ρικοί το θε ωρούν πληθυντικό θηλυκού (αρκε-
τά παραδείγματα χρήσης στο Διαδίκτυο: (σ)τις 
Γιάντες).}

γιαντίζω, βλ. γεντίζω.
γιαουρτάς, ο [ʒaurtás] (Παπ.: στο λ. γιαούρτι) : 

αυτός που παρασκεύαζε ή και που λούσε για-
ούρτι (ΛΚΝ).
[< γιαούρτι (Παπ.)

γιαούρτι*, το [ʒaúrti] & γιγούρτι [ʒiγúrti] (Παπ., 
Κονδ., Ξανθιν., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Κριτσ., 
Ξεν.) : γαλακτοκομικό προϊόν που γίνεται με ει-
δική ζύμωση, έχει ελαφρά υπόξινη ευχάριστη 
γεύση και θεωρείται τροφή εύπε πτη και με με-
γάλη θρεπτική αξία (ΛΚΝ).
[< yoğurt (Παπ.) / από τουρκ. διάλεκτο των 
Βαλκανίων ή μέσω των βλά χικων (ΛΚΝ)] 
(يوغورت٬ يوغرت)
{Το TDK έχει τον διαλεκτ. τ. yâğurt. Το για-
ούρτι της σακούλας (όπως λέ γαμε πα λιότερα το 
στραγγιστό γιαούρτι) έχει τo αντίστοιχο τουρκι-
κό torba/kese yοğurdu (süzme yoğurt).}

γιαπί*, το [ʒapí] (Παπ., Πάγκ.) : η οικοδομή.
[< yapı ‘κτίριο’ (Παπ.)] (ياپى٬ ياپو)

γιαπιτζής, ο [ʒapidzís] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Κασσ.) : 
ο χτίστης, ο οικοδόμος.
[< γιαπί (Παπ.) / μάλλον κατευθείαν < yapıcı 
(Κουκκίδης, 25)] (ياپيجى)

γιαπράκι*, το [ʒaprát∫i] (Παπ.) : το ντολμαδάκι με 
αμπελόφυλλο.
[yaprak ‘αμπελόφυλλο’ (ΛΚΝ) / yaprak dolması 
«δολμάδες με κληματό φυλλα» (Χλωρός, Β 
1980) (Συντ.)] (ياپراق)
{Ο Παπαγρηγοράκης (σ. 131) αναφέρει τη λ. 
γιαπράκι χωρίς ερμήνευμα, μαζί με εκείνες που 
παρέλειψε «διότι δεν ακούονται ποσώς σήμε-
ρον {= 1952} ούτε από τους γεροντοτέρους». 
To τουρκ. yaprak σημαίνει αρχικά ‘φύλλο’ γενι-
κώς. Τα για πράκια γίνονται και με άλλα φύλλα: 
στη Σύμη της Δωδεκανήσου τα κάνουν με κυ-
κλαμινόφυλλα.}

γιαπτιρντίζω [ʒaptirdízo] : παραγγέλω την κατα-
σκευή (Σταυρινίδης). Η λ. σε προ σωπικό ημε-
ρολόγιο των ετών 1831-1845: Μου έστειλε από 
την Κρι τσά ο κουνιάδος μου […] τεσκερέ να για-
πτιρντίσω της θυγατρός του της Μαρίας ένα ζι-
πόνι (βλ. Η μερολόγιο Κοζύρη, 340).
[< yaptırd(ım), αόρ. του ρ. yaptırmak ‘βάζω κά-
ποιον να κάνει κάτι’] (ياپديرمق)

γιαρά γιαλλού, η [ʒará ʒalú] (Πιτ.) : «Πνεύμα κα-
κοποιό, που κατά κάποιο θρύλο παρουσιάζε-
ται υπό μορφή πουλιού με πολύ μακρύ ράμφος. 
Τζιμπά τα μωρά στην καρδιά και πεθαίνουν».
[< γιαράς ‘πληγή’ + μυθολ. Γελλώ (Πιτ.)]
{Η λ. Γελλώ διασώζεται στην περιοχή Σητείας 
ως γελλούδα ή γελλού ‘είδος νεράι δας, αλλά και 
κάθε κακή γυναίκα’, πβ. και γελλουδογλειμένος 
‘χλω μός, μικρόσω μος και αδύνατος πολύ’ (Γα-
ρεφαλάκης, σ. 178).}

γιαραμπής*, ο [ʒarabís] & γεραμπής [ʒerabís] 
(Γαρ., Ιδομ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : ο Θε-
ός.
[< ya Rabbi ‘ω Θεέ μου’ (επίκληση σε προσευ-
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χή) (από τα περσ.) (ΛΚΝ) < yarabbi (διαλεκτ. 
κατά το TDK, από το αραβ.) (Συντ.)]
{Συνήθως χρησιμοποιείται στην έκφραση Ανέ 
θέλει ο γιαραμπής. Ο τ. γε ραμπής ίσως από συ-
σχετισμό με τη λ. γεραντίζω ‘δημιουργώ’ (βλ.) 
στη φρ. Διάλε το Θεό, που σε γεράντισε.}

γιαραμπί σουκιούρ, βλ. αραμπισουκιούρ.
γιαράς, ο [ʒarás] & γιαρά, η [ʒará] & γιάρα [ʒára] 

(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., Τσιρ., Κριτσπ., 
ΙδομΒ., Κασσ.) : η πληγή, το τραύμα.
[< yara (Παπ.)] (ياره)

γιαρές, ο [ʒarés] (ΚριτσΓπ.) : «αργό ερωτικό τρα-
γούδι».
[< yar (Κριτσ.) / μάλλον < γιαρέμ ‘επιφώνημα 
αμανέδων’ < yarım, με πα ρετυμο λογική επίδρα-
ση από τη λ. γιαράς, βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Η περσ. προέλ. yar στα τουρκικά σημαίνει 
«φίλος, σύντροφος· εραστής ή ερω μένη» (Χλω-
ρός, Β 1984). Το τονιζόμενο επίθημα -ım αντι-
στοιχεί στο κτητικό ‘μου’. Ο τύπος yarım σε 
ανατολίτικους αμανέδες ως επιφώνημα, το ίδιο 
και τα γιαρέμ και γιαρίμ σε ρεμπέτικα τραγού-
δια, πβ. και το τρα γούδι Γιαρέμ γιαρέμ του Γ. 
Χατζηνάσιου σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, 
από τον δίσκο Η ενδεκάτη εντολή: Με βασιλικό, 
γιαρέμ γιαρέμ, και δυόσμο / στόλισε ο Θεός, για-
ρέμ γιαρέμ, τον κό σμο.}

γιαρμάς1*, ο [ʒarmás] (Πάγκ., ΙδομΒ.) : ποικιλία 
ροδάκινου.
[< yarma (Πάγκ.) / yarma (şeftali) (Συντ.)] (يارمه شفتالو)
{Το TDK έχει: yarma (επίθ.) «που σχίζεται εύ-
κολα και αποχωρίζεται από το κου κούτσι: 
yarma şeftali» και ξεχωριστό λήμμα yarma 
şeftali για το ροδάκινο με αυτά τα χαρακτη-
ριστικά. Αντίστροφος λεξιλογικός δανει σμός: 
οθωμ. durakı دراقى, duraki دراكى   «ροδάκινον 
άνευ χνοός» (Χλωρός, Α 773), το οποίο, κατά 
τον Μeyer (Τürkische Studien. Ι, Βιέννη 1893, 
σ. 29) από το αραβ. دراقن, και αυτό από το μσν. 
δωράκινον. Το ΛΚΝ ετυμο λογεί τη λ. ροδάκι-
νο ως εξής: μσν. ροδάκινον < ελνστ. δωράκι-
νον < λατ. duracinum με αντιμετάθ. [d-r > r-d] 
και τροπή [u > o] από επίδρ. του [r]. Κατά το 
ΕΛΝΕΓ (που υιοθετεί τη γραφή ρωδάκινο), το 
λατ. έτυμο «πιθ. προέρχεται από το τοπωνύμιο 
Dyrrachium ‘Δυρράχιο’».}

γιαρμάς2, ο [ʒarmás] (Παπ., Ξανθιν., Ροδ., Αποστ., 
Τσιρ., ΙδομΒ., Κασσ.) : δοκάρι, τραβέρσα, μπι-
τσιμές.
[< yarma ‘σχίσιμο, τομή κατά μήκος’ (Παπ.)] 
(يارمه)
{Το TDK έχει το διαλεκτ. ουσ. yarma: 1. μεγά-
λο σχισμένο ξύλο, κού τσουρο. 2. ξύλο είδους 
οξιάς που σχίζεται εύκολα.}

γιαρντέλι, βλ. γκερντέλι.
γιαρντίμι, το [ʒardími] (Γαρ., Κριτσπ., ΙδομΒ.) : 

βοήθεια, συνδρομή.
[< yardım (Κριτσπ.)] (ياردم٬ يارديم)

γιαρντιμτζής, ο [ʒardimdzís] : ο βοηθός. Η λ. 
σε τουρκοκρητ. ρίμα γύρω στο 1850 (βλ. Νικ. 
Σταυρινίδης, “Ο θάνατος του Κερήμ Μπέη στη 
λαϊκή μούσα”, Αμάλθεια, 4/16-17, 287).
[< yardımcı (Σταυρινίδης)] (ياردمجى)

γιάσα, βλ. αφερίμ.
γιασάν! (επιφ.) [ʒasán] (Κριτσ.) : «γειά σου, να 

έχεις την υγειά σου. Φρ. Γειασάν ρε μάγκα!»
[< yaşa! ‘να ζήσεις!’, yaşasın! ‘ζήτω!’, βλ. ση-
μείωση] (يشا٬ يشاسون)
{Ο Κριτσωτάκης το γράφει γειασάν! επηρεα-
σμένος προφανώς από τη ση μασία του. Με τη 
σημ. ‘μπράβο’ καταγράφουν το επιφ. γιασέν! 
η Ευανθία Δουγά-Παπα δοπούλου και ο Χρή-
στος Τζιτζιλής (Το γλωσσικό ιδίωμα της ορει-
νής Πιερίας, Ε ταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 
Θεσ/νίκη 2006, σ. 85) και το ετυμολογούν από 
το yaşasın, προστακτική του yaşamak ‘ζω’. Ο 
τουρκομαθής Μιχ. Διαλινάς το γρά φει γιαχιά 
στην Κριτσωτοπούλα (Ηρά κλειο 1912, σ. 12) 
στο σημείο όπου ο Χουρ σίτ: Γιαχιά φωνάζει 
(ζήσετε)· ασλάνια μου αγάδες.}

γιασαξής, βλ. διασαξής.
γιασεμόκλαδο, το [ʒasemóklaδo] (Κριτσ.) : ο 

βλαστός του γιασεμιού.
[< γιασεμί + κλαδί (Συντ.)]
{Υποθέτω πως η λ. αυτή υπάρχει μόνο ως ποιη-
τικό σύνθετο σε μαντινάδες ή μοι ρολόγια.}

γιασεμόριζα, η [ʒasemóriza] (Κριτσ.) : «ο κορμός 
του αναρριχώμενου για σεμιού».
[< γιασεμί + ρίζα (Συντ.)]
{Μοιάζει με τα σύνθετα που φτιάχνουν οι μα-
ντιναδολόγοι, βλ. σημείωση στο λ. κοκκινομερ-
τζανόχειλη και στο λ. γιασεμόκλαδο.}

γιασμάκι(Α), το [ʒazmát∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Γαρ., ΙδομΒ., Χουστ.) : λεπτό γυναι κείο κάλυμ-
μα κεφαλής, με το οποίο «καλύπτουν το πρόσω-
πο οι Μου σουλμανί δες» (Πιτ.).
[< yaşmak (Παπ.)] (ياشمق٬ ياشماق)
{Ο Παπαγρηγοράκης και ο Πάγκαλος έχουν 
στο ίδιο λήμμα τις λ. γιασμάς (βλ.) και γιασμά-
κι, με κοινή ετυμολογία, σαν να ήταν το γιασμά-
κι υποκο ριστικό. Στα τουρκ. yazma [< yazmak 
‘γράφω’] σημαίνει ‘κεφαλομάντιλο από ζωγρα-
φιστό ύ φασμα’ και yaşmak ‘λεπτό κάλυμμα κε-
φαλής και προ σώπου’ (TDK), κατά τον Χλωρό 
(Β 1990) : «[εν τη αρχ. Τουρκική ياشمق٬ ياشماق = 
καλύπτομαι] πέπλος λευ κός, δι’ ού καλύπτουσιν 
την κεφαλήν και το πρόσωπον αι γυναίκες των 
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Γγιασμάς

Μου σουλ μάνων όταν εξέρχωναι της οικίας, κα-
λύπτρα, κρήδεμνον, κ. γιασμάκι».}

γιασμάς, ο [ʒazmás] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Κριτσ., ΙδομΒ.) : λεπτό γυναικείο κάλυμμα 
κεφαλής, «χρωματισμός κεφαλόδεσμος (υπό το 
τσε μπέρι) των γυναι κών» (Κονδ.).
[< yazma (Κυρανούδης, 88), και όχι από το 
yaşmak, βλ. γιασμάκι.] (يازمه)
{Κατά τον Χλωρό (Β 1988) : «είδος φακιολίου 
πεποικιλμένου δια της χει ρός» [< yazmak ‘γρά-
φω’] (ζωγραφισμένο στο χέρι, σε αντίθεση με 
τον μπασουμά (βλ.), ύφασμα με τυπωμένα σχέ-
δια, εμπριμέ). Ο Κονδυλάκης στην ανάπτυξη 
του λ. μπε ρέτα ‘σκούφια, φέσι των υπηρετών 
και των φτω χών’, χρησιμοποιεί τον πληθ. γα-
σμάκες (ενικός *γιασμάκα ;).}

γιαστίκι, το [ʒastít∫i] (Παπ., Πάγκ.) : η μαξιλαρο-
θήκη.
[< yastık (Παπ.) / ‘προσκέφαλο, μαξιλάρι’ 
(Συντ.)] (ياصديق)

γιαταγάνι*, το [ʒataγáñi] (Παπ.) : μεγάλο μαχαί-
ρι της ζώνης.
[< yatağan (Παπ.)] (يتاغان٬ ياتاغان)

γιαταγανιά, η [ʒataγañá] : το χτύπημα με γιαταγά-
νι, η σπαθιά. Η λ. σε ολι γόστιχη επίκληση στον 
ήρωα Δημήτριο Λόγιο (c. 1770-1811) : Δημή-
τρη Λογιώτατε και να ’χε ζεις καημένε […] / να 
κόψεις Τούρκους εξ εφτά με μια γιαταγανιά σου 
(βλ. εφημ. Ραδάμανθυς, φ. της 12-10-1863, ψη-
φιοποιημένη στη Βιβλιοθήκη της Βου λής).
[< γιαταγάνι, κατά το ζεύγος σπαθί – σταθιά 
(Συντ.)]

γιατάκης, ο [ʒatát∫is] (Ροδ.) : κλεπταποδόχος.
[< yatak, στη σημ. ‘κλεπταποδόχος’ (Χλωρός, Β 
2005) (Συντ.)] (يتاق٬ ياتاق)

γιατάκι*, το [ʒatát∫i] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., Ροδ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ.) : 1. η κλίνη, το 
στρώμα· 2. «εξάρτημα πιεστηρίου των παλαιών 
ελαιοτριβείων» (Πιτ.).
[< yatak (Παπ.)] (يتاق٬ ياتاق)
{Αντίστροφος λεξιλογικός δανεισμός: kerevet < 
κρεβάτι (TDK· Bilgehan2, 639).}

γιατσί, το [ʒatsí] (Κονδ.) : προσευχή των μου-
σουλμάνων 2 ώρες μετά τη δύση του ήλιου. 
«ΦΡ. Εφώνιαξε {εννοούμενο υποκείμενο: ο χό-
τζας} το γιατσί (από το μι ναρέ), ήρθε το γιατσί ή 
κατά το γιατσί θαρθώ».
[yatsı (namazı) (Συντ.)] (ياتسو نمازى)
{Η τελευταία από τις πέντε προσευχές της ημέ-
ρας, βλ. ναμάζι.}

γιαφτάς, ο [ʒaftás] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) : κάθε 
μερίδιο της διανεμητέας πατρικής περιουσίας.
[< yafta (Παπ.)] (يافته)

γιαχνερό, το [ʒaxneró], πληθ. τα γιαχνερά 
[ʒaxnerá] (Πιτ.) : «Ποικιλία χορ ταρικών άγριων 
που μαγειρεύονται όχι βραστά, αλλά γιαχνί. [...] 
Με τα γιαχνερά παρα σκευάζουν και τις περίφη-
μες βρουβόπιτες».
{Κανονικά μόνο στον πληθυντικό: τα γιαχνε-
ρά. Αναλυτικά για το θέμα στο βι βλίο: Κλεό-
νικος Σταυριδάκης, Η άγρια βρώσιμη χλωρίδα 
της Κρήτης. Wild edible plants of Crete, Εκδ. 
Mystis, Ηράκλειο 2004.}

γιαχνί* (άκλ. επιθ.) [ʒaxñí] (Παπ., Πάγκ., Κασσ., 
Ξεν.) : τρόπος μαγειρέμα τος, κυ ρίως των λαχα-
νικών, με τσιγαριστό κρεμύδι και ντομάτα.
[< yahni (Παπ.)] (يخنى)

γιαχνισμένος (επίθ.) [ʒaxñí] (Κριτσ.) : «ό,τι έχει 
μαγειρευτεί γιαχνί».
[μτχ. παθ. πρκ. του ρ. γιαχνίζω (Συντ.)]
{Χρησιμοποιείται μάλλον ως μετοχή, πβ. – 
Έτοιμες οι μελιτζάνες; – Όι, δεν τζι ’χω ακόμη 
γιαχνισμένες (αυθεντικός διάλογος).}

γιαχνιστό*, το [ʒaxñistó] (Τσιρ.) : φαγητό μαγει-
ρεμένο γιαχνί.
[προφανώς το ουδ. του επιθ. γιαχνιστός ουσια-
στικοποιημένο (Συντ.)]
{Ο Κριτσωτάκης λημματογραφεί το επίθετο: 
γιαχνιστός -ή -ό.}

γιαχουντής(Α), ο [ʒaxudís] & γιαουντής [ʒaudís] 
& γιαβουντής [ʒavudís] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ., Κριτσπ., ΙδομΒ.) 
& για χουντζής [ʒaxudzís] & λιαχούντης 
[λaxúdis] (Τσιρ.) : 1. ο Εβραίος· 2. (μτφ., ως 
περιφρονητικός-υβρι στικός χαρακτηρισμός) 
τσιγκούνης.
[< yahudi (Παπ.)] (يهودى)
{Ο τ. λιαχούντης, που ο Τσιριγωτάκης τον έχει 
ως συνώνυμο του για χούντης/γιαουντής απο-
μακρύνεται φωνητικά από το τουρκ. έτυμο και 
σχε τίζεται μάλλον με τα οθωμ. lâhut ‘θεότητα’ 
και lâhutî ‘θεϊκός’, από τα α ραβικά, βλ. Χλω-
ρός, Β 1476-7. Πρόκειται ίσως για διαφορετι-
κή λέξη.}

γιγλάρι, βλ. γιλάρι.
(*)γιγίτμπασης, βλ. Παράρτημα 1.
γιγούμι, το [ʒiγúmi] & γιουγούμι [ʒuγúmi] & ζι-

γούμι [ziγúmi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. Δοχείο υγρών που χωρά πε-
ρίπου δυό λίτρα· 2. «Σήμερον {1983} με τη λ. 
εννοούμε απο κλειστικά το από χαλκό, ορείχαλ-
κο ή και λευκοσίδηρο ειδικού σχήματος δοχείο, 
με μικρή βρυσούλα από μπροστά, το οποίο βρί-
σκεται πάντα πάνω στην παραστιά των καφε-
νείων για να διατηρείται το περιεχόμενο νερό 
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ζεστό, ώστε η παρασκευή καφέ και αφεψημά-
των να εί ναι συντομότερη» (Πιτ.).
[< güğüm (Παπ.) / Πιθανόν αντιδάνειο: Κατά το 
TDK από τα ελληνικά, κατά τον Nişanyan από 
το ελλ. κουκούμι(ον) < λατ. cucuma (Συντ.)] 
(كوكوم٬ كوكم)
{Βλ. και γεντέκι. Στη σημ. 2. πβ. τουρκ. şalepçi 
güğümü «η μεγάλη θερ μορρόη εντός της οποί-
ας ο πωλητής σαλεπίου παρασκευάζει το ποτόν 
τούτο» (Χλωρός, Β 1448).}

γιγούρτι, βλ. γιαούρτι.
γιγουρτσής, ο [ʒiγurtsís] (ΙδομΒ.) : ο παρασκευα-

στής / πωλητής γιαουρτιού.
[< γιγούρτι + -τσής (Συντ.)]

γιλάρι, το [ʒilári] & γιγλάρι [ʒiγlári] (Πιτ., Γαρ., 
Τσιρ., Κριτσ.) : το σκοινί με το οποίο δένουν 
ένα ζώο, το καπίστρι.
[< yular (Dawkins, 688)] (يوالر)
{Ο τ. γιγλάρι ίσως από επίδραση της λ. γίγλα 
‘δερμάτινη ζώνη που περνά κάτω από την κοι-
λιά του γαϊδάρου και συγκρατεί το σαμάρι’. 
Υπάρχει και ο τ. γκιλάρι (Λιουδάκι, σ. 340).}

γιμουρούκι, βλ. ντομουρούκι.
γίνομαι, βλ. ρηματικές περιφράσεις από τα 

τουρκικά.
γιντέκι, το [jidét∫i] (Πάγκ.) : «Το ξύλινον υποστή-

ριγμα, ο στύλος».
[< διαλεκτ. gidek (TDK) «balkon ya da büyük 
sofaların altına sütun gibi konulan dört köşe 
direk» (= τετράγωνο δοκάρι που τοποθετείται 
ως στύλος κάτω από μπαλκόνι ή μεγάλο σοφά) 
(Συντ.)]

γιογκάδες, οι (αρσ.) [ʒoŋgáδes] & φιογκάδες 
[f∫oŋgáδes] (Τσιρ., Αποστ., Τσιρ.) : τα ροκανί-
δια.
[< yonga (Ronzevalle, 462)] (يونغه)
{Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται ο ενικός γιογκάς, 
τον οποίο καταγράφει ο Ronzevalle.}

γιογλαδάκι, το [ʒoγlaδát∫i] (Πιτ., Γαρ.: στο λ. κα-
στάνια) : «μικρό πήλινο δο χείο που βάζουν το 
φαγητό για να το μεταφέρουν σ’ εκείνους που 
εργάζο νται στα χωρά φια» (Πιτ.).
[< γιογλάρω (Πιτ.)]
{«Η σύνδεση του Πιτυκάκη με το ρ. γιογλά-
ρω είναι ορθή», επισημαίνει ο Χριστό φορος 
Χαραλαμπάκης (Κρητολογικά Μελετήματα, 
Πανεπιστημια κές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 
2001, σ. 82).}

γιογλάρισμα, το [ʒoγlárizma] (Κριτσ.: αναφορά 
στο λ. γιογλέρνω) : 1. το φευγιό· 2. η αποπομπή.
[< εγιόγλαρα, πβ. γιογλαρισμένος (Συντ.)]

γιο(γ)λάρω, βλ. γιο(γ)λέρνω.

γιογλέ! (επιφ. [ʒoγlé] (Κριτσ.) : «φύγε, πάμε να 
φύγουμε, φύγαμε».
[< yol-alma {;} (Κριτσ.) / μάλλον < ορντού γιο-
γλέ ‘στρατιωτική διαταγή αναχώ ρησης’, βλ. ση-
μείωση στο λ. ορντού (Συντ.)]

γιο(γ)λέρνω [ʒo(γ)lérno] & γιο(γ)λάρω [ʒo(γ)
láro] (Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : 1. φεύγω, αναχωρώ· 2. 
φεύγω (ή διώχνω) κακήν κακώς. Μτχ. παθ. 
πρκ.: γιογλαρισμένος (Κριτσ.)
[< yollamak ‘αποστέλλω, πέμπω’ (Λιθοξό-
ου), θέμα α(προσδι)όριστου ε νεστώτα: yollar- 
(Συντ.)] (يولالمق)
{Ο Πιτυκάκης λημματογραφεί το ρήμα γιογλά-
ρω [ʒoγláro] : (αμτβ.) φεύγω δρο μαίως, παίρ-
νω δρόμο, (μτβ.) διώχνω, αποδιώχνω, απομα-
κρύνω. Το θεωρεί παραφ θορά του ρ. γιοργάρω 
< επίρρ. γιοργά - γοργά. Όμως ρήμα γιοργάρω 
δεν υπάρχει στο λεξικό του, ούτε σε άλλο λε-
ξικό ή στο Διαδί κτυο. Πιθανότερη η προέλευ-
ση από το yollar- (βλ. παραπάνω). Ο ενεστ. γιο-
γλέρνω (στον Αποκόρωνα: γιολέρνω, κατά τον 
Τσιριγωτάκη) χρησιμο ποιείται σπάνια. Εύχρη-
στοι τύποι (κυρίως ως αμτβ.) είναι ο αόρ. εγιό-
γλαρα, η υποτ. αόρ. να γιογλάρω και ο στιγμ. 
μέλλ. θα γιογλάρω, όπως συμβαίνει και με το 
συνώνυμό του δρομώνω ‘παίρνω δρόμο, φεύ-
γω’ ή (ως μτβ.) ‘βάζω σε δρόμο’, π.χ. ζώα ή 
(μτφ.) μια δουλειά: εδρόμωσα, να/θα δρομώ-
σω. Τους τύπους αυτούς επισημαίνει ο Κριτσω-
τάκης. Από το yollar- ετυμολογείται και το κυ-
πριακό γιολλάρω ‘φεύγω, παίρνω δρόμο’ (Για-
γκουλλής, 11). Από το θέμα του απαρεμφάτου 
(yolla-) το ποντιακό γιολαεύω ‘1. προπέμπω, 
κατευοδώνω. 2. αποπέμπω’ (ΙΛΠΔ, Α 227).}

γιοκ [ʒók] (Τσιρ.) : «λέγεται για κάτι το ανύπαρ-
κτο. – Ίντα λες και ξαναλές να σου πουσουνί-
ζω, παράς γιοκ».
[< yok (Τσιρ.)] (يوق)
{Απ’ όσο ξέρω λέγεται (λεγόταν) με χιουμο-
ριστική διάθεση, κυρίως στην έκ φραση παράς 
γιοκ, που είναι μεταφορά στα ελλ. της πρότα-
σης Para yok [με ανε παίσθητη παύση μεταξύ 
των δύο λέξεων· το ίδιο και στην ελληνική εκ-
φορά] = Δεν υπάρχουν χρήματα.}

γιοκλαμάρω [ʒoklamáro] (ΞανθινΔ.) : επιθεωρώ, 
παρατηρώ επισταμένως, ε λέγχω. Βλ. και γιο-
κλαντάρω.
[< γιοκλαμάς]
{Για την κατάληξη -άρω βλ. σημείωση στη λ. 
ταλιμέρνω.}

γιοκλαμάς, ο [ʒoklamás] (Πάγκ., Πιτ., ΚριτσΓπ.) : 
1. επιθεώρηση· 2. ρεζί λεμα, δια πόμπευση.
[< yoklama (Πάγκ.)] (يوقالمه)
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Γγιοκλαματζής

γιοκλαματζής, ο [ʒoklamadzis] : ελεγκτής (Σταυ-
ρινίδης). Η λ. σε προσωπικό ημε ρολόγιο των 
ετών 1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 373).
[< yoklamacı] (يوقالمه جى)

γιοκλαντάρω (να -) [ʒokladáro] : να επιθεωρήσω. 
Η λ. σε κρητ. δημοτ. τρα γούδι για την πολιορ-
κία της Βιέννης: Απήτις μου κι εμπήκε στο κα-
ράβι / γυρίζει το σκυλί [= ο Τούρκος] να γιοκλα-
ντάρει, / γυρίζει να μετρήσει πλήσι’ ασκέρι, / πό-
σες χιλιάδες σέρνει να κατέχει (Κριάρης, 44-45). 
Άλλος τύπος, από παραλλαγή του ίδιου ποιή-
ματος: γιοκλαντεύω (Γιάνναρης, 6). Βλ. και 
γιοκλαμάρω.
[< yoklad(ım), αόρ. του ρ. yoklamak ‘ερευνώ, 
εξετάζω’ (Γιάνναρης, 328)] (يوقالمق)
{Ο αναμενόμενος τ. είναι *γιοκλαντίζω, καθώς 
τα τα τουρκ. ρήματα προ σαρμό ζονται με την 
κατάληξη -ίζω, π.χ. καζαντ-ίζω, καβουρντ-ίζω 
και πάρα πολλά άλλα στον παρόντα κατάλογο.}

γιοκλαντεύω, βλ. γιοκλαντάρω.
γιοκλεντίζω [ʒokledízo] : φορτώνω (Σταυρινί-

δης). Η λ. σε προσωπικό ημε ρολόγιο των ετών 
1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 366).
[< yükled(im), αόρ. του ρ. yüklemek < yük يوك 
‘φορτίο, φόρτωμα, βάρος’]

γιόκσα, βλ. γιόξα.
γιολάρω, βλ. γιο(γ)λέρνω.
γιόλι ερκάνι, το [ʒóλi erkáñi] : Η λ. (που θα έπρε-

πε να γραφτεί: γιόλι ερκιάνι) σε τουρκοκρητ. ρί-
μα του 1826: Ξυλάδες πού ’ν’ τ’ ασκέρι σας, πού 
’ναι το γιόλι ερκάνι (βλ. Dedes, 357).
[< yol ‘δρόμος’, erkân «κίονες, στηρίγματα» 
(Χλωρός, Α 65), πληθ. του rükn, βλ. ρουκούνι, 
ρούκουνας (Συντ.)]
{Ο Dedes (σ. 372) μεταφράζει το γιόλι ερκάνι 
ως: companions (of the path). Η λ. erkân ση-
μαίνει επίσης «κανόνες καλής συμπεριφοράς, 
ευπρέ πεια», «ne yol bilir ne erkan ούτε δρόμον 
γιγνώσκει ούτε κανόνας, ήτοι δεν γιγνώσκει να 
φέρεται, δεν έχει καλήν συμπεριφοράν» (Χλω-
ρός, ό.π.). Το TDK έχει το yol erkân με τη σημ. 
«usul, yöntem, davranış bilgisi» (= τρόπος, μέ-
θοδος, γνώση συμπεριφοράς). Ίσως ο παραπά-
νω στίχος να έχει το νόημα: ‘πού πήγε η σω-
στή συμπεριφορά σας;’ εκτός και αν πρόκειται 
για ιζαφετικό σύνθετο yol erkânı (-ι = κτητικό 
επίθημα γ΄προ σώπου), που αυτό σημαίνει ‘στη-
ρίγματα, σύντροφοι του δρόμου, της πορείας’.}

γιολντάσης, ο [ʒoldásis] (Ροδ.) : συνοδοιπόρος. Ο 
τ. γιορντάσης σε κρητ. δημοτ. τραγούδι (Γιάν-
ναρης, 40).
[< yoldaş (Γιάνναρης, 328)] (يولداش)

γιολουντά (επίρρ.) [ʒolundá] : εντάξει, καλώς. Η 

λ. σε εκκλησιαστικό έγ γραφο του 1793: γιολου-
ντά και καλά έγραφε ο είς προς τον άλλον (βλ. 
Φα νουράκης, 136).
[< yolunda «ο εν τάξει, τακτικός, καλώς έχων 
(έγγραφον κτλ.)» (Χλωρός, Β 2031), κ.λ. ση-
μαίνει ‘[που είναι] στο δρόμο του’ (Συντ.)] 
(يولنده)

γιολταμιλής, βλ. γιορνταμιλής.
γιόξα (σύνδ.) [jóksa] (άλλη γραφή: γιόκσα) 

(Πάγκ., Γαρ., Κριτσπ.) : εάν δεν, αν πάλι δεν.
[< yoksa (Πάγκ.) / μάλλον δεν είναι δάνειο, βλ. 
σημείωση (Συντ.)] (يوقسه)
{Ο Πάγκαλος έχει δύο λήμματα: jόξα Ι ‘ειδεμή, 
άλλως’ (< τουρκ. yoksa ‘ειδεμή, άλλως’) και jό-
ξα ΙΙ ‘ή εκτός αν’ (< γή όξ’ α’ < γή όξω αν). Και 
σημειώνει: «Η σημασία και των δύο ομωνύμων 
λέξεων jόξα είναι η αυτή». Στο jόξα ΙΙ παραπέ-
μπει στον Εμμ. Κριαρά, ο οποίος σε βιβλιο-
κρισία για την 1η έκδοση του βιβλίου Μαντι-
νάδες της Μαρίας Λιουδάκι (Νέα Εστία 20/236 
(1936), 1459) είχε επισημά νει ότι στη μαντινά-
δα Τα πάθη απού ’παθε ο Χριστός να πάθω δε σ’ 
αρνούμαι, / γιόξα να με σκοτώσουνε στην κλίνη 
άπου κοιμούμαι η πρόταση γιόξα να με σκοτώ-
σουνε πρέπει να διαβα στεί: γή όξ’ ανε με σκοτώ-
σουνε (< ή όξω αν = ή εκτός αν). Ίσως από χρή-
σεις όπως αυτή (και όχι από το τουρκ. yoksa) να 
προέκυψε το jόξα Ι που καταγράφει ο Πάγκα-
λος, όπως φαίνεται από το παράδειγμα χρήσης 
που δί νει: Άνε θες, δάνεισέ με μερδικά λεφτά, jατί 
δεν έχω ν’ αποσπουδάξω ’ς το Πανε πιστήμιο, jό-
ξα και δε θες, να πά’ τα δανειστώ απ’ αλλού. Αυ-
τό ι σχύει και για το παράδειγμα χρήσης του Γα-
ρεφαλάκη: Αφού κουνιάδο τον αγαπά η θυγατέ-
ρα σου το Δήμο και την αγαπά κι αυτός, πρέπει 
κι ετουλό γουσου να τονε δεχτείς γαμπρό, γιόκ-
σα κι ανημένεις βασιλόπουλο να σου τη ζητήσει. 
Το τουρκ. yoksa σημαίνει: 1. ή (διαζευκτικό)· 2. 
αλλιώς, διαφο ρετικά, ειδάλλως· 3. μήπως, μπας 
και. Με την πρώτη σημ. στο ποντιακό γιόξα: ντό 
θέλετε; άλογο γιόξα σπαθίν; (Σίμος Λιανίδης, Τα 
παραμύθια του Ποντιακού λαού, Επιτροπή Πο-
ντιακών Μελετών, Αθήνα 1962, 396).}

γιοργαλής (επίθ. προσ.) [ʒorγαλís] (Ροδ.) : «λεβέ-
ντης, ατίθασος».
[βλ. γιοργαλίδικο]

γιοργαλίδικο (επίθ.) [ʒorγαλíδiko] (Παπ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Τσιρ., Ιδομ. : στο λ. γιοργάς· Αποστ., 
Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : γιοργαλί δικο 
άλογο: (κρη τική) ράτσα αλόγου που εκτελεί πλα-
γιοτροχασμό, δηλαδή τρέχει σηκώνοντας σε ένα 
χρόνο και τα δύο δεξιά πόδια και σε δεύτερο χρό-
νο τα δύο αριστερά. Γενικό τερα σημαίνει το γορ-
γοκίνητο ιπποειδές, άλογο ή μουλάρι. || γιοργαλίδι-
κο βήμα (Τσιρ.) : ό,τι και ο γιοργάς.
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[< yorgalı ‘γοργοκίνητος’ (Ξανθιν.)]
{Το TDK έχει τη λέξη Yorgalı μόνο ως ονομα-
σία χωριού της επαρχίας Çorum. Στα τουρκ. 
υπάρχει το ρ. yorgalamak «τριποδίζω, υποσακ-
κίζω, τροχάζω [επί ίπ πων]» (Χλωρός, Β 2023). 
Ίσως η λ. γιοργαλίδικο να προ έρχεται από έναν 
τουρκ. τ. *yorgalı (< yorga), που δημιουργήθη-
κε από τους Τούρκους στην Κρήτη για να χα-
ρακτηρίσουν την ντόπια ράτσα αλό γων που κά-
νουν τον χαρακτηριστικό πλα γιοτροχασμό. Βλ. 
το βιβλίο Το Γιοργαλίδικο άλογο της Κρήτης 
(Επιμέλεια: Κλεό νικος Σταυριδάκης), Ρέ θυμνο 
2004. Ο Πέτρος Βλαστός (Συνώνυμα και συγγε-
νικά – Τέχνες και Σύ νεργα, Αθήνα 1931, σ. 334-
335) έχει: «Γιοργαλής = άλογο που τρέχει καλά 
στο ραβάνι».}

γιοργανατζής, ο [ʒorγanadzís] (Ιδομ.) : ο παπλω-
ματάς.
[< γιοργάνι + -(α)τζής· ή κατευθείαν < yorgancı 
(Συντ.)] (يورغانجى)

γιοργάνι, το [ʒorγáñi] (Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., 
Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσπ., Κασσ., 
Ξεν.) & γοργάνι [γorγáñi] (Δαρ.) : το πάπλωμα.
[< yorgan (Πάγκ.)] (يورغان)
{Οι παροιμίες: Για τον ψύλλο καίω το πάπλωμα, 
Όπου φτάνει το πάπλωμα ν’ α πλώνεις τα πόδια 
σου και Ο καυγάς είναι για το πάπλωμα αντιστοι-
χούν στις τουρ κικές: Pire için yorgan yakmak, 
Ayağını yorganına göre uzat και Kavga bizim 
yorganın üstüne imiş (βλ. TDK-Atasözleri).}

γιοργανοσέντονο, το [ʒorγanosédono] (Ροδ.) : πα-
πλωματοσέντονο.
[< γιοργάνι + σεντόνι (Συντ.)]

γιοργανοσκέπασμα, το [ʒorγano∫t∫épazma] 
(Ιδομ.) : το κάλυμμα παπλώμα τος.
[< γιοργάνι + σκέπασμα (Συντ.)]

γιοργάς, ο [ʒorγás] (Κονδ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., 
Κριτσ., Κασσ.) & γιοργά (επίρρ.) [ʒorγá] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., ΞανθινΔ., Χουστ., Ξεν.) : 
πλαγιοτρο χασμός αλόγου, που εκτελείται σε 
δύο χρόνους: δεξιά πόδια μαζί, αρι στερά πό-
δια μαζί.
[< yorga (Παπ.)] (يورغه)
{Στο παράδειγμα χρήσης του Παπαγρηγοράκη 
η λ. σαφώς ως επίρρημα: ο γάιδα ρός σου πά-
ει γιοργά. Στην παροιμία Σαράντα χρονώ γάιδα-
ρος γιοργά δεν μαθαί νει», την οποία παραθέτει 
ο Πιτυκάκης, η λ. γιοργά μάλλον ως αρσ. ουσ. 
στην αιτιατική. Λέγεται και αραβάνι ή ραχβάνι 
(< rahvan, από τα περσικά), βλ. ρα βάνι.}

γιορντάμι, το [ʒordámi] (Παπ., Ξανθιν., Αποστ., 
Τσιρ., ΙδομΒ.) & γιορντάνι (Πάγκ., βλ. σημείω-
ση) : επίδειξη, ακκισμός, στόλισμα.
[< yordam (Παπ.)] (يوردام)

{Σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1826 οι τύποι κιουρ-
ντάμι (Και πώς θα τα ξεχά σουμε όλα σας τα κι-
ουρντάμνια) και κιορδάμι (Πού ’ναι κι ο μπε-
ϊταμάλης σας με τα κιορ δάμνια τ[ου] όλα (Βλ. 
Dedes, 361 & 363). Ο τύπος γιορντάνι (Πάγκ.) 
μάλλον λαν θασμένος, από επίδραση της λέξης 
γιορντάνι ‘περιδέ ραιο’.}

γιορνταμιλής (επίθ. προσ.) [ʒordamiλís], θηλ. 
γιορνταμιλίνα [ʒordamiλína] / γιορ νταμιλού 
[ʒordamilú], & γιολταμιλής [ʒoltamiλís], θηλ. 
γιολταμι λίνα [ʒoltamiλína] (Παπ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ.) : 1. 
να ζιάρης· 2. με όμορφο παρουσιαστικό, με πε-
ριποιημένη ε ξωτερική εμφάνιση.
[< γιορντάμι (Παπ.) / < yordamlı (Ξανθιν.)] 
(يورداملى)
{Βλ. και γκιολνταμιλής. Για την διάσπαση του 
συμπλέγματος ml με την παρεμ βολή φωνήε-
ντος βλ. Κυρανούδης, 294.}

γιορνταναλίκι, το [ʒordanaλít∫i] (Παπ., Πάγκ., 
Κριτσ.) : γυναικείο κόσμημα στή θους.
[< gerdanlık ‘περιδέραιο’ (Λιθοξόου)] (كردانلق)

γιορντάνι*, το [ʒordáñi] (Πιτ., Ροδ., Τσιρ., Κριτσ.) : 
περιδέραιο, κόσμημα του λαι μού.
[< gerdan (Πιτ.)] (كردان)

γιορντανές, βλ. γερντανές.

γιορντάσης, βλ. γιολντάσης.

γιότσα, η [ʒótsa] (Ξανθιν., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., ΙδομΒ., Ξεν.) & γιό τσος [ʒótsos] (ΙδομΒ.) : 
«μεγάλο κακό, συμφορά, κάζο. “Γιότσα να τού 
’ρθει εκειά που προπατεί!”» (Ξανθιν.).
[δεν είναι τουρκικής προέλευσης: < παλαιό 
ιταλ. giozza ‘αποπληξία’ (Κα ραποτό σογλου)]
{Εκτός από την παραπάνω κατάρα δεν φαίνεται 
να χρησιμοποιείται αλλού, πα ρόλο που ο Ροδά-
κης έχει τη λ. με τη σημ. ‘ημιπληγία’. Η λ. λέγε-
ται (λεγόταν) και στα Κύθηρα, με τη σημ. «αιφ-
νίδιόν τι κακόν, ή νόσημα, σε ληνιασμός» (Παν-
δώρα, 12 (1862), 452). Ο Ξανθινάκης ετυμολο-
γεί από το τουρκ. göç ‘μετανάστευση (στον άλ-
λο κόσμο), θάνατος’ (Ξανθιν.) Το TDK έχει τη 
λ. göç ‘μετανάστευση’ και ως ιατρικό όρο, με 
το ερμήνευμα décès, γαλλιστί ‘αποβίωση’. Από 
τη λ. göç (كوچ) ο αναμενόμενος τύπος είναι γ(κ)
ιότσι ή γ(κ)έτσι. O Σκαρλάτος Βυζάντιος (Λεξι-
κόν της καθ’ ημάς ελληνικής διαλέκτου, Αθήνα 
1835, σ. 327) έχει τη λ. γκιό τσι, με τη σημ. ‘με-
τακόμιση, μετοικεσία’. Κατά τον Κώστα Καρα-
ποτόσογλου (“Δυσετυ μολόγητα της νέας ελληνι-
κής”, Βyzantina, 15 (1989), 279) «η λ. ετυμο λο-
γείται καλύτερα από το παλαιό ιταλικό giozza = 
gocciola (= αποπληξία)». Συ νεπώς, δεν έχει θέση 
στον παρόντα κατάλογο. Με τη σημ. ‘αποπλη-
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ξία’ είχε κατα γράψει τη λ. γιότσα ο Μ. Χουρμού-
ζης στα Κρητικά, Αθήνα 1842, σ. 107.}

γιουβαρλάκια*, τα [ʒuvarlát∫a] (Παπ.) : είδος φα-
γητού, σούπα με μπαλίτσες από κιμά και ρύζι.
[< yuvarlak ‘στρογγυλός’ (Παπ.)] (يوارالق)
{Το φαγητό αυτό στα τουρκ. λέγεται terbieyli 
köfte çorbası (βλ. ντερμπϊές, κεφτές, τζορμπάς).}

γιουβερτζιλί, (το) [ʒuverdiλí] : νιτρικό κάλιο. Η 
λ. σε κρητ. ιατροσόφιο του 1826 (βλ. Παπαδο-
γιαννάκης, 213).
[< güherçile «νίτρον. Νιτρικόν κάλιον» (Χλω-
ρός, Β 1455) - στο Διαδίκτυο υπάρ χει και ο τ. 
güverçile (Συντ.)] (كوهرچله)
{Ο Βυζάντιος (31874, σ. 549) το περιλαμβά-
νει στις εκφυλλοφορητέες λέ ξεις ως γκιουβερ-
τζιλές.}

γιουβέτζι*, το [ʒuvédzi] & γιβέτζι [ʒivédzi] 
(Παπ., Ιδομ.) : πήλινο σκεύος σε σχήμα ταψιού 
για ψήσιμο φαγητού.
[< yüveç (Παπ.)] (كوكج٬ كووج)
{Το ΛΚΝ έχει: γιουβέτσι.}

γιουγούμι, βλ. γιγούμι.
γιούζμπαχης, βλ. γιούσμπασης.
Γιουκσέκ Τάμπια, βλ. ντάμπια.
γιουλουχταλίκι, το [ʒuluxtaλít∫i] (Γαρ.) : το μυρο-

δοχείο. Βλ. και γκιουλου φτάνι.
[< διαλεκτ. gülabdanlık ‘μυροδοχείο’· η τροπή 
[bd > xt] ίσως από επί δραση της λ. γκιουλαχτά-
ρι (βλ.) (Συντ.)]

γιουλουχτάνι, βλ. γκιουλουφτάνι.
γιουλτζής, ο [ʒuldzís] (ΙδομΒ.) : ο επιβάτης.

[< yolcu (Μπόγκας, 165)]
γιουλφαρί, βλ. ζουλφαρί.
γιουμουρούκι, βλ. γουμουρούκι.
γιουργάρω, βλ. γιουργιάρω.
γιουργέρνω, βλ. γιουργιάρω.
γιούργια*, η [ʒúrʒa] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Αποστ., 

Τσιρ.) : 1. έφοδος· 2. τρε μούλα.
[< yürüyüs (Παπ.) / < yürü! ‘προχώρα!’ (στρα-
τιωτική διαταγή) (ΛΚΝ) / < yürü ya ‘προχώρει 
λοιπόν’ (Καραποτόσογλου)]
{Ο τ. yürü είναι προστακτική του ρ. yürümek 
 Η ετυμολογική πρόταση του Κώστα .(اورومك)
Καραποτόσογλου στο: “Δυσετυμολόγητα της 
νέας ελληνικής”, Βyzantina, 15 (1989), 280.}

γιουργιάρω [ʒurʒáro] & γιουργάρω [ʒurγáro] 
& γιουργέρνω [ʒurʒérno] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Κονδ., Ξανθιν., Ροδ., ΙδομΒ.) : εφορμώ, επιτίθε-
μαι. Βλ. και γιουρου ντώ.
[< γιούργια (Παπ.)]

{Για την κατάληξη -άρω βλ. σημείωση στη λ. 
ταλιμέρνω.}

γιούρκια, τα [ʒúrt∫a] (ΞανθινΔ.) : μεγάλη προίκα, 
πολλά κτήματα.
[< γιούρτια < yurt, στη σημ. «ιδιοκτησία συ-
νισταμένη ιδίως εις γαίας, ακίνητα κτή ματα» 
(Χλωρός, Β 2023) (Συντ.)] (يورت)
{Ο Ξανθινάκης ετυμολογεί από το yük ‘φορ-
τίο’. Η αναζήτηση στο Διαδί κτυο (Google 
books) δείχνει ότι η λ. γιούρτι ‘χωράφι κοντά σε 
σπίτι’ ή ‘χωράφι ποτι στικό’ απαντά και σε άλλα 
μέρη της Ελλάδας, πβ. και ποντ. γιούρτιν ‘επι-
κλινής πλευρά βουνού κατάλληλη ως βοσκότο-
πος’ (ΙΛΠΔ, Α 228).}

γιουρλούκι, το [ʒurlút∫i] (Γαρ., ΙδομΒ.) : «κατά-
ρα. “Γιουρλούκι μωρέ σας ή δωκε ο Θεός και τα 
βάνετε ο γεις με τον άλλο με το μόνο-μόνο;”» 
(Γαρ.)
[μάλλον < körlük ‘τυφλότητα, τύφλωση’, βλ. 
κιουρλούκι (Συντ.)] (كورلك)

γιουρντώ, -ίζω, βλ. γιουρουντώ.
γιουρουντώ [ʒurudó] & γιουρντώ [ʒurdó] & γι-

ρουντώ [ʒirudó] & γιουρ ντίζω [ʒurdízo] & γι-
ρουντίζω [ʒirudízo] & γιουρντέρνω [ʒurdérno] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Ροδ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Ξεν.) : 
εφορμώ, επι τίθεμαι.
[< yürüd(üm), αόρ. του ρ. yürümek ‘προελαύ-
νω’ (Ξανθιν.), βλ. και γιούρ για.]

γιουρούσι*, το [ʒurúsi] & γιρούσι [ʒirúsi] (Παπ., 
Πάγκ., Κονδ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Ξεν.) : 1. η 
έφοδος, η επίθεση· 2. (μτφ.) ξεπούλημα λόγω 
φτήνιας· 3. (μτφ.) έντονη ή συντονισμένη προ-
σπάθεια για να τελειώσει μια δουλειά.
[< yürüyüş (Παπ.)] (يورويش)
{Το TDK έχει και τον (διαλεκτ.) τ. yürüş (Επι-
σήμανση του τουρκομαθούς κ. Γιώρ γου Παπα-
δόπουλου). Ο Ροδάκης λημματογραφεί τον τ. 
ζουρούχι.}

γιουρούς καπισί, (το) [ʒurús kapisí] (Κονδ.: χωρίς 
ένδειξη γραμματικής κα τηγορίας, Τσιρ.) : 1. «αι 
στρατιωτικαί πύλαι του Φρουρίου Ηρακλείου» 
(Κονδ.)· 2. οι στρα τιωτικές φυλακές.
[μεταγραφή με ελλ. χαρακτήρες του yürüyüş 
kapısı (Συντ.)]
{Γιουρούς καπισί σημαίνει ‘πύλη εφόδου’. 
Πρόκειται για την Πύλη του Αγίου Ανδρέα, δευ-
τερεύουσα πύλη στον ομώνυμο προμαχώνα στο 
ΒΔ ά κρο των ενετι κών τειχών. Στο σημείο αυτό 
έγιναν ισχυρές επιθέσεις των Τούρκων του Κιο-
προυλή κατά την τελευταία φάση της πολιορκί-
ας του Χάνδακα. Βλ. ποιητική εξι στόρηση στον 
Κρητıκό Πόλεμο του Μαρίνου Τζάνε Μπουνι-
αλή (Αλεξίου & Απο σκίτη, 446-447). Η σημ. 
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‘στρατιωτικές φυλακές’ (Τσιρ.) ίσως σχετίζεται 
με το ότι κοντά στην παραπάνω πύλη, προς τη 
Χανιώπορτα, λειτούργησε πάνω στα τείχη στις 
αρχές του 20ου αιώνα στρατόπεδο.}

γιούσμπασης, o [ʒúzbasis] & γιούζμπαχης 
[ʒúzba∫is] (Παπ., Πάγκ., Κονδ.) : ο λο χαγός, επί 
Τουρκοκρατίας.
[< yüzbaşı (Παπ.)] (يوزباشى)

γιούχα* (επιφ.) [ʒúxa] (Παπ., Πάγκ.) : ντροπή! 
(χλευαστ. επιφ.) : «Γιούχα σου που έκαμες τέ-
θοια δουλειά» (Παπ.).
[< yuha (Παπ.)] (يوها٬ يوخا)

γιουχαΐζω* [ʒuxaízo] (Παπ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
ΙδομΒ.) & γιουχάρω (Κασσ.) : αποδοκιμάζω 
φωνάζοντας γιούχα!
[< γιούχα (Παπ.)]

γιουχαϊτό, το [ʒuxaitó] (Αποστ., Τσιρ.) : αποδοκι-
μασία με φωνές και βρισιές.
[< γιουχαΐζω (Συντ.)]
{Προτιμότερη γραφή: γιουχαητό, κατά τα: ρο-
χαλητό, βουητό κλπ.}

γιουχάς, ο [ʒuxás] (Ιδομ., Τσιρ.) : εμπαιγμός, κο-
ροϊδία: ΦΡ. παίρνω κάποιον στο γιουχά.
[< yuha (Τσιρ.)] (يوها٬ يوخا)

γιρουντώ, βλ. γιουρουντώ.
γιρούσι, βλ. γιουρούσι.
γκαβές, βλ. καβές.
γκαζέλια, βλ. γαζέλια1.
γκαϊβές, βλ. καβές.
γκαϊθιέρης, βλ. γκαϊτατζής.
γκάιντα*, η [gáida] (Τσιρ.) : παραδοσιακό πνευ-

στό όργανο που αποτελείται από δερμάτινο 
ασκό και αυλό.
[< gayda (ΛΚΝ)] (غيدا٬ غيده٬ غايدا٬ غايده)
{Η κρητική ονομασία αυτού του οργάνου είναι 
ασκομαντούρα.}

γκαϊτατζής, ο [gaitadzís] & γκαϊθιέρης [gaiθx̃éris] 
(Τσιρ.) : αυτός που παί ζει τη γκάιντα.
[γκαϊτατζής: < γκάιντα + -τζής· γκαϊθιέρης: κατά 
το λαουθιέρης (Συντ.)]

γκαντεμ(ν)ιά, βλ. καντεμ(ν)ιά.

γκαντεμ(ν)ιάζω, βλ. καντεμ(ν)ιάζω.

γκαντέμης, βλ. καντέμης.

γκαργκαφίλα, η [gargafíla] (Πιτ.) : «Λεπτό φε-
στόνι που κεντούσαν στα αν δρικά φαρδομάνι-
κα της παλιάς κρητικής στολής για να τα κρα-
τάνε ανοι κτά».
[ίσως < γκεργκέφι (Πιτ.) / πιθανον: < gergef ile 

‘(φτιαγμένο) με γκεργκέφι’ ή < γκεργκέφι, κατ’ 
αναλογίαν προς την μπιμπίλα (Συντ.)] (كركف يله)

γκαφάς, βλ. καφάς.
γκεβετζελής, βλ. γκεβετζές.
γκεβετζές (επίθ. προσ.) [dʒevedzés] (Ροδ.) & 

γκεβετζελής [dʒevedzeλís] & γκεβε τζής 
[dʒevedzís] (Τσιρ.) : 1. φλύαρος· 2. χωρατα-
τζής, αστείος.
[< geveze ‘φλύαρος’ (Τσιρ.) / βλ. σημείωση 
(Συντ.)] (كوزه٬ كيوزه٬ كاوز)
{Κατά το TDK geveze είναι επίσης ένας φλύ-
αρος, αθυρόστομος τύπος από τον Καραγκιό-
ζη (θέατρο σκιών). Από το geveze το gevezelik 
‘φλυαρία’. Ο Πέτρος Βλαστός αναφέρει αντί-
στοιχα τις λ. γκεβεζές ‘χωρατατζής’ και γκεβε-
ζελίκι ‘χω ρατό’ (Συνώνυμα και συγγενικά, Αθή-
να 1931, σ. 248). Ο τ. γκεβετζελής θα προ ήλθε 
υποχωρητικά από το γκεβε(τ)ζελίκι κατά τα 
τουρκ. δάνεια σε -λής, ενώ ο τ. γκεβετζής φαίνε-
ται να σχηματίστηκε από το γκεβε(τ)ζές κατά τα 
τουρκ. δάνεια σε -τζής, κατ’ αναλογίαν προς τα: 
χω ρατατζής, καλαμπουρ(ι)τζής.}

γκεβετζής, βλ. γκεβετζές.
γκεζίτης, βλ. γεζίτης.
(*)γκεβρεκτσής, βλ. Παράρτημα 1.
γκέλμπερι, το [g̃élberi] & γκέρμπερι [g̃érberi] 

(ΞανθινΔ., Κριτσ.) : μακρύ σιδερένιο εργαλείο 
με το οποίο μαζεύουν από τον ξυλόφουρνο τα 
αναμ μένα κάρβουνα, για να βάλουν τα ψωμιά 
να ψηθούν.
[< gelberi (Ξανθιν.)] (كلبرو٬ كلبرى)
{Ο Κριτσωτάκης σημειώνει ότι «έτσι λέ-
νε στους Αδραβάστους (χωριό κο ντά στη Ζά-
κρο) το σκάλεθρο» και ότι πρόκειται για παλιά 
ονομασία του εργαλείου. Για την ετυμολογία ο 
Χλωρός (Β 1408) σημειώνει: «εκ του gel ελθέ 
και beri εντεύ θεν».}

γκέλ μπουρντά (*) (φρ.) [g̃él burdá] (Κριτσ.) : έλα 
εδώ.
[< gel burada (Κριτσ.) / βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Η φρ. έλα εδώ στα τουρκ. λέγεται gel buraya. 
Η φρ. γκελ μπουρντά (και για επί ταση: για γκελ 
μπουρντά!) φαίνεται να είναι (πρόσφατη;) 
λαϊκό τροπη “τουρκοποί ηση” της φρ. έλα εδώ! 
Χρησιμοποιείται, ιδίως η δεύτερη διατύπωση, 
με χιουμο ριστική-ειρωνική διάθεση και μάγκι-
κο ύφος, με «χροιά απειλητικής πρόσκλησης σε 
κάποιον προς τον οποίον έχουμε λο γαριασμούς 
να ξεκαθαρίσουμε, και είμαστε σε πλεονεκτική 
θέση για να το κάνουμε». Βλ. λ. γκέλ μπουρντά 
στο slang.gr, όπου σημειώνεται επίσης ότι πρό-
κειται για «κλασσική έκφραση που τα τελευ-
ταία χρό νια τείνει προς την εξαφάνιση, καθώς 

http://www.slang.gr/lemma/show/gkel_mpournta_10275
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εμφανίστηκαν αμιγώς ελληνικές σλανγκιές» με 
την ίδια σημασία. Επειδή χρησιμοποιείται πα-
νελληνίως, τη σημειώνω με αστε ρί σκο – αλλά 
μέσα σε παρένθεση, διότι δεν υπάρχει στο ΛΚΝ. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τουρκική αργκό 
έχει περάσει η ελλ. φρ. έλα εδώ ως elado, στη 
ρημ. πε ρίφρ. elado etmek ‘κλέβω’ (βλ. Maria 
Petrou, “Greek elements in Turkish argot”, 
Zeitschrift für Balkanologie, 44/2 (2008), 159-
185, ειδικότερα: σ. 176 και 181).}

γκελντανές, βλ. γερντανές.
γκεργκέφι, το [dʒerdʒéfi] (Πιτ., Κονδ., Γαρ., 

Τσιρ., Κριτσ.) : 1. τελάρο για κέντημα· 2. λεπτό 
ειδικό κέντημα (διπλής όψης) με χρυσοκλωστή.
[< gergef ‘τελάρο για το κέντημα’ (Πιτ.)] (كركف)

γκερεμέ, βλ. ένα γκερεμέ.
γκεριτζής, βλ. κεριζής.
γκέρμπερι, βλ. γκέλμπερι.
γκερντανές, βλ. γερντανές.
γκερντέλι, το [dʒerdéλi] & γιαρντέλι, το [ʒardéλi] 

(Ροδ.) : κουβάς.
[αντιδάνειο: < gerdel < καλδάρι, καρδά-
ρι (Nişanyan) < μσνλατ. caldarium < υ στλατ. 
caldaria ‘δοχείο για βράσιμο’ (ΛΚΝ) (Συντ.)]

γκεσέμι*, το [dʒesémi] (Ροδ.) : τράγος.
[< kösem (ΛΚΝ)]

γκιαουρεύ(γ)ω [dʒaurév(γ)o] (Αποστ., Τσιρ.) : γί-
νομαι γκιαούρης, άπιστος.
[< γκιαούρης, πβ. τουρκεύω < Τούρκος (Συντ.)]
{Προφανώς η λ. χρησιμοποιήθηκε από Τούρ-
κους για μουσουλμάνους που αλλα ξοπίστησαν. 
Θα ήταν ενδιαφέρον να ξέραμε αν χρησιμοποι-
ήθηκε από χριστιανούς και σε ποιες περιστά-
σεις. Με τη σημ. ‘αλλαξοπιστώ’ για τους Τουρ-
κοκρητικούς υπήρχε το ρ. ρωμνεύω (< Ρωμιός) 
: Δεν τη χαλώ την πίστη μου να πάω να ρωμνέψω 
(βλ. Nίκος Σταυρινίδης, “Το τραγούδι του Μαζ-
λούμ Αγά ή Μπαλουξή”, Αμάλ θεια, 2/5 (1971), 
63).}

γκιαούρης*, ο [dʒaúris], θηλ. γκιαούρισσα* 
[dʒaúrisa], (Παπ., Κονδ., Τσιρ., Αποστ., Τσιρ.) : 
ο άπιστος, ο μη μουσουλμάνος – ως μειωτι-
κός χαρακτη ρισμός των Χρι στιανών από τους 
Tούρκους (ΛΚΝ).
[< giaur (Παπ.) / gâvur < περσ. gäbr ‘πυρολά-
τρης’ (ΛΚΝ)] (كاور٬كاوور)
{Ο Nişanyan αναφέρει τον τύπο gâur, τον 
οποίο αποθησαύρισε ο Filippo Argenti στο βι-
βλίο του Regola di parlare Turco (1533).}

γκιαούρμπασης, ο [dʒaúrbasis] : ηγέτης των ρα-
γιάδων: Για ’δέτε τον Γκια ούρμπαση, που θε ν’ 
αποκοτήση / και μέσα στο σεράγιο μου για να με 

φοβε ρίση (στίχοι από το Τραγούδι του Δασκαλο-
γιάνη, Βαρδίδης, 31).
[< gâvur başı (Συντ.)]
{Προφανώς τη λ. αυτή τη χρησιμοποιούσαν οι 
Τούρκοι.}

γκιγκί, βλ. τζιτζί.
γκιγκίκα, βλ. τζο.
γκιλάρι, βλ. γιλάρι.
γκίζα, η [g̃iza] (ΚριτσΓ.) : «1. κάτι το μυστηριώ-

δες, το άγνωστο, το από κρυφο». 2. (μτφ.) το αν-
δρικό μόριο, το πέος. Φρ. Είδες τη γκίζα; Απάντ. 
Πιάστηνε από τη ρίζα.»
[δυσετυμολόγητο, βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Για την προφορά ο Κριτσωτάκης σημειώνει: 
ουρανικό. Ετυμολογεί από το τουρκ. giz ‘μυ-
στήριο, μυστικό’. Πιθανόν το βασικό στοιχείο 
στην ανά πτυξη του λήμματος να είναι η σημ. 
‘πέος’, ενώ η σημ. 1. να προστέθηκε για να 
δικαιολογή σει την ετυμολογία από τα τουρκι-
κά. Σημειώνουμε ότι από τη λ. giz αναμενόμε-
νος τύπος στα ελλ. θα ήταν το ουδ. *γκίζι, κατά 
τον κανόνα «τουρκικά άψυχα συμφω νόληκτα 
> ελληνικά ουδέτερα σε -ι» (Κυρανούδης, 77), 
πβ. sır ‘μυστικό’ > σίρι. Η αναζήτηση στο Διαδί-
κτυο (Google books) δείχνει ότι υπάρχει λ. γκίζα 
‘είδος τυριού’ (από το αρουμ. gizǎ) και άλλη με 
τη σημ. ‘φυτευτήρι’ (αλλά δεν προσδιο ρίζεται 
το έτυμό της). Στα τουρκ. υπάρχει και άλλη λ. 
giz (كز ή كيز), με τη σημ. «κεραία της σημαίας 
επί των ιστών των πλοίων» (Χλωρός, Β 1390). 
Πιθανόν έ τυμο φαίνεται το οθωμ. kızban قضبان, 
πληθ. του kazıb قضب «μάστιξ· ξίφος λε πτόν 
κα ουχί πλατύ· πόσθη, ήτοι ανδρικόν μόριον» 
(Χλωρός, Β 1295).}

γκιζερώ [dʒ/g̃(?)eró] (Ροδ.) : περιπλανιέμαι.
[< gezer- θέμα α(προσδι)όριστου ενεστ. του ρ. 
gezmek (Κουκκίδης, 28)] (ككيش٬ كنيش)

γκινίσι, το [dʒiñísi ή g̃inísi ?] & γκινίσο [dʒiñíso 
ή g̃iníso ?] (Τσιρ., Κασσ.) : εργαλείο (κοπίδι) με 
το οποίο ο μαραγκός σκάλιζε αυλάκι στο ξύλο.
[< kiniş (Τσιρ.)] (ككيش٬ كنيش)

γκινισά, η [dʒiñisá] (Κασσ.) : αυλακιά σε ξύλο η 
οποία έγινε με γκινίσι.
[< γκινίσι, πβ. μαχαίρι > μαχαιριά, σκαπέτι > 
σκαπεθιά (Συντ.)]

γκινίσο, βλ. γκινίσι.
γκιο, βλ. τζο.
γκιογκιόνα, βλ. τζο.
γκιόλι, το [dʒóλi] (Γαρ., Τσιρ., Κριτσ.) : η λίμνη. 

Με επιρρ. σημασία: μου σκίδι.
[< göl (Κουκκίδης, 29)] (كول)

γκιολνταμιλής (επίθ. προσ.) [dʒoldamiλís], θηλ. 
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γκιολνταμιλίνα [dʒoldamiλína] (Πιτ.) : όμορ-
φος, λεβέντης.
[προφανώς παραφθορά της λ. γιορνταμιλής 
(Πιτ.)]

γκιορντανές, βλ. γερντανές & κεντανές.
γκιουλαμάς, βλ. τζουλαμάς.
γκιουλάς, ο [dʒulás] : «κάλυμα κεφαλής απολή-

γον εις οξύ, ως το των δερβι σών» (Χλωρός, Β 
1407). Η λ. σε σατιρικό στιχούργημα του 1908 
(Διαλυ νομιχάλης, “Η γυναίκα και ο διάβολος”, 
Δρήρος, 2 (1938), 467), στο ση μείο όπου ένας 
χότζας έχει μεθύσει: κι αυτός ρίχνει τον τσουμπέ 
[βλ. τζου μπές] του, τον γκιουλά και το κοράνι. 
Βλ. και κιουλάφι.
[< külah, από το περσ. kulāh κατά τον Nişanyan, 
πβ. ποντ. τžεχενέμιν ‘κό λασις’ (ΙΛΠΔ, Β 381] 
(جهنم)

γκιούλ μπαξές, ο [úl baksés] (Πιτ.: στην ανάπτυ-
ξη του λ. μερτζάνι) : κήπος με τρια νταφυλλιές.
[< gül bahçe-si· χωρίς το κτητικό επίθημα -si, 
διότι το β΄συνθετικό προ σαρμό στηκε με βάση 
το ήδη υπάρχον μπαξές (Κυρανούδης, 206)] (كل 
(باغچه سى
{Στο TDK η λ. Gülbahçe είναι οικιστική ονομα-
σία σε διάφορα μέρη της Τουρ κίας.}

γκιουλουκτάνι, βλ. γκιουλουφτάνι.
γκιουλαχτάρι, το [dʒulaxtári] (Τσιρ.) : «ανθοδο-

χείο με διάφορα λουλούδια».
[< gül ‘τριαντάφυλλο’ + αχτάρι (< aktar ‘ανά-
μεικτο’) (Τσιρ.) / ίσως < περσ. gül attar, βλ. ση-
μείωση (Συντ.)]
{Δεν εντόπισα λ. aktar με τη σημ. ‘ανάμει-
κτο’. Υπάρχουν οι λ. güldan ‘ανθοδο χείο’ και 
gülabdan ‘μυροδοχείο’. Ίσως σχετίζεται (μέ-
σω τουρκι κής;) με το περσ. gül attar ‘ροδέ-
λαιο’, που πέρασε στα αγγλικά ως attar of 
roses (Thomas J., A com prehensive medical 
dictionary, Philadelphia, 1870, σ. 231). H λ. 
attar έχει αραβική αρχή (βλ. αχτάρης).}

γκιουλουφτάνι, το [dʒulaftáñi] & γκιουλουκτά-
νι [dʒuluktáñi] : «ραντιστή ριον υάλι νον ροδο-
στάγματος ή ανθόνερου» (Κριάρης, 188). Σε 
προικο σύμφωνο του 1872: έν γκιουλουκτάνι 
(Α.Δ.Η., 2 / 55-287).
[< gülabdan «περιρραντήριον» (Χλωρός, 
Β 1406), από το περσ. gulābdān κατά τον 
Nişanyan (Συντ.)] (كالبدان)
{Ο Γαρεφαλάκης λημματογραφεί τον τύπο 
γιουλαχτάνι [ʒulaxtáñi] = μυ ροδο χείο. Στη 
συνέχεια και ο Κριτσωτάκης, που σημειώνει: 
«Σε ορισμένα χωριά λέγε ται γκιουλουφτάνι». Ο 
Μπόγκας (σ. 166) καταγράφει τους τ. γκιουλια-
πτάνι και γκιουλπτάνι. Βλ. και γιουλουχταλίκι. Ο 

Bilgehan έχει τον τ. γκιουλουχτάνι (Βilgehan2, 
628). Ο Σταυρινίδης χρησιμοποιεί τον τ. γκιου-
λουκτάνι (Μεταφράσεις, Γ 69).}

γκιουλουχτάνι, βλ. γκιουλουφτάνι.
γκιουρουλτί, το [dʒurultlí] (Γαρ., ΚριτσΓπ.) : ο θό-

ρυβος.
[< gürültü (Bilgehan2, 628)] (كورلدى٬ كورلتى)

γκιουμπές, βλ. τζουμπές.
Γκιριτλής (επίθ.;) [g̃iritλís] (Ροδ.) : Κρητικός.

[< giritli (Συντ.)] (كريدلى)
{Έτσι έλεγαν οι Τούρκοι τους Κρητικούς. ΄Ετσι 
έλεγαν και τον Μουσταφά Ναϊλή Πασά (1798-
1871), «που πήρε την προσωνυμία Γκιριτλής 
για τη μακρόχρονη πα ραμονή του στη διοίκη-
ση της Κρήτης» (Θεοχ. Δετοράκης, Ιστορία της 
Κρήτης, Αθήνα 1986, σ. 350).}

γκιρντανές, βλ. γερντανές.
γκιουζέλ (επίρρ.) [dʒuzél] (Κριτσ.) : όμορφα, κα-

λά.
[< güzel (Κριτσ.)]
{Μάλλον δεν πρόκειται για δάνειο, αλλά για 
συνειδητή χρήση της λ. güzel με κάποια εύθυ-
μη διάθεση και λαϊκότροπο ύφος και –οπωσδή-
ποτε– με ε πίγνωση της τουρκικής της ταυτότη-
τας.}

γκουβάς, βλ. κουβάς.
γκουμουρουξής, ο [gumuruksís] : ο τελώνης 

(Σταυρινίδης). Η λ. σε προσω πικό η μερολόγιο 
των χρόνων 1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύ-
ρη, 613).
[< gümrükçü] (كمركجى)
{Και: «Κιουμρουκτζής = τελώνης», βλ. Μετα-
φράσεις, Β 9.}

γλάνα, η [γláña] (ΙδομΒ.) : το κορίτσι.
[προφανώς θηλ. του γλάνης (Συντ.)]

γλάνι, το [γláñi] & γλάνιο [γláñi] (Ξανθιν., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ.) & γλάνης, ο [γláñis] (ΙδομΒ.) : 1. 
«παιδί. Ούλα τα γλάνια του χωριού είναι εκειά 
μα ζωμένα» (Ξανθιν.)· 2. αλητόπαιδο· 3. (χαϊ-
δευτικά) παλιόπαιδο.
[< oğlan (Ξανθιν.)] (اوغالن)

γλάνιο, βλ. γλάνι.
γλειφοσαγάνης (επίθ. προσ.) [γλifosaγáñis] (Πάγκ.) : 

«Το αρχ. λειχοπίναξ. Ο πτωχός παράσιτος, ο πα-
ρευρισκόμενος πλησίων άλλων τρωγόντων, δια 
να του δώσουν κάτι να φάγη και αυτός ή να γλεί-
ψη τα σαγάνια, τα μετάλ λινα πινάκια, εις τα οποία 
αυτοί είχαν θέσει το φαγητόν και έφαγαν».
[< γλείφω + σαγάνι (Πάγκ.)]
{Βλ. επίσης σαγανογλείφτης και τσανακογλεί-
φτης.}
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Γγλεντζές

γλεντζές* (επίθ. προσ.) [γle(n)dzés] & εγλεντζές 
[eγle(n)dzés] (Παπ., Κονδ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Κασσ.) : που αγαπά τις διασκεδά-
σεις.
[< eğlence ‘διασκέδαση’ (Παπ.)] (اكلنجه)
{Ο Τσιριγωτάκης έχει δύο ξεχωριστά λήμμα-
τα: α) γλεντζές ‘αυτός που έχει μεράκι για γλέ-
ντι’ και β) εγλεντζές ‘το γλέντι, η διασκέδαση’: 
Δε’ μ-πάς του λόγου σου στον εγλεντζέ; γή δεν σε 
πήρανε; Ο Κυρανούδης (σ. 189) σημειώνει για 
τη σημα σιολογική εξέλιξη αυτού του δανείου: 
«Η λέξη είχε στην ελληνική αρχικά μια [–προ-
σωπική] σημασία, ίδια με αυτή που έχει στην 
τουρκική (‘διασκέδαση’) […], όπως αποδεικνύ-
εται από τις παλαιό τερες εμφανίσεις της (19ος 
αι.) […] Στη συνέ χεια εξελέχτηκε σε [+προ-
σωπικό:] όνομα με χαρακτηριστικά επιθέτου 
(προσδιο ριστική χρήση) […] μάλλον αποτέλε-
σμα εσωτερικής εξέλιξης της ελληνικής και όχι 
δανει σμού, όπως υποδεικνύει η μεταγενέστερη 
εμφάνισή της». Το ΛΚΝ ετυ μο λογεί ως εξής: < 
τουρκ. eğlence ‘διασκέδαση’ –ς με αποβολή του 
αρχικού άτ. φων. γλεντζ(ές) –ού.}

γλέντι*, το [γléndi] & εγλέντι [eγléndi] (Παπ., 
Κονδ., Ιδομ., Ιδομ., Τσιρ., Αποστ., Τσιρ.) : η δι-
ασκέδαση, «το ξεφάντωμα με μουσική, χορό 
και φα γοπότι» (Τσιρ.).
[< eğlenti (Παπ.)] (اكلنتى)

γλεντίζω [γle(n)dízo] & γλεντώ* [γle(n)dó] 
(Παπ., Πάγκ., Κονδ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., 
Ξεν.) : διασκεδάζω.
[< γλέντι (Παπ.) / < eğlent(ım), αόρ. του ρ. 
eğlenmek (Πάγκ.)] (اكلنمك)
{To ΛΚΝ ετυμολογεί το γλεντίζω από το 
eğlent(ım) και το γλεντώ από το γλεντίζω, μετά-
πλαση σε –ώ.}

γλεντιστής, ο [γle(n)distís] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ.) : αυτός που συμμετέχει 
σε ένα γλέντι.
[< γλεντίζω (Πάγκ.)]
{Ο Κριτσωτάκης έχει τη λ. και στο θηλυκό: 
γλεντίστρα.}

γλεντοκοπώ* [γle(n)dokopó] (Τσιρ., Αποστ., 
Τσιρ.) : συμμετέχω ενεργά σε γλέντι.
[< γλέντι + -κοπώ (ΛΚΝ)]

γλεντούσης, ο [γle(n)dúsis] (ΞανθινΔ.) : γλεντζές, 
χαροκόπος, ξεφαντωτής.
[< γλεντώ + κατάλ. επωνύμων και εθνικών -ού-
σης (< αρχ. -ούσιος), πβ. Δαφνού σης (Ξανθιν.)]

γλυκατζής, ο [γλikadzís] (ΙδομΒ.) : ο ζαχαροπλάστης.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής. Το ΛΚΝ έχει τη λ. γλυκατζής, 
θηλ. -τζού, με τη σημ. ‘αυτός που του αρέσουν 
τα γλυκά’.}

γλυκοπορτάκαλο, βλ. σεκέρι & πορτακάλι.

γοβατζής, ο [γovadzís] (Κονδ.: στην ανάπτυξη 
του λ. κουντρατζής) : αυτός που κα τασκευάζει 
γόβες.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής. Πβ. κρητ. οικο γενειακό επίθετο 
Γοβατζιδάκης.}

γουβάς, βλ. κουβάς.
γουμουρούκι, το [ʒumurút∫i] (Πάγκ.) : το τελω-

νείο.
[< gümrük (Πάγκ.)] (كمرك٬ كومرك٬ كومروك)
{Αντιδάνειο· κατά τον Nişanyan: gümrük < μσν. 
κομμέρκιον < λατ. commercium. Ο Ξανθινάκης 
λημματογραφεί τη λ. γιουμουρούκι [ʒumurút∫i]: 
«φόρος πρόστιμο. “Τα λόγια δεν μ-πλερώνουνε 
γιουμου ρούκι”. Την ετυμολογεί από το yumruk 
‘πυγμή, επιβολή’, αλλά μάλλον πρόκειται για 
φωνητικό τύπο της λ. γουμουρούκι, που τον βρί-
σκουμε κα τόπιν και στον Ιδομενέως(Β).}

γούρι*, το [γúri] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., Δαρ.) : ό,τι, 
σύμφωνα με ορισμένες προλήψεις, φέρνει κα-
λή τύχη (ΛΚΝ).
[< uğur (Παπ.)] (اوغور٬ اغور)

γουρ(ι)λής* (επίθ. προσ.) [γur(i)λís] & ογουρλής 
[oγurλís] & οργουλής [orγuλís] (Παπ., Πάγκ., 
Κονδ., Ξανθιν., Ιδομ., Τσιρ. στο λ. γουριλίδικος, 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ., Ξεν.) : αυτός που 
φέρνει γούρι.
[< uğurlu (Πάγκ.)] (اوغورلو٬ اغورلو٬ اغورلى)

γουρ(ι)λίδικος* (επίθ.) [γur(i)λíδikos] & οργουλί-
δικος [orγuλíδikos] (Παπ., Κονδ.: στο λ. ογουρ-
λής, Ξανθιν., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : που 
φέρνει γούρι.
[< γούρι (Παπ.) / < γουρλής (ΛΚΝ)]

γουρντίζω, βλ. γιουρουντώ.
γουρσουζά, βλ. γρουσούζα.
γουρσούζης, βλ. γρουσούζης.
γουρσουλαμάς (επίθ. προσ.) [γursulamás] (Ξαν-

θινΔ.) : γρουσούζης, γκαντέ μης.
[< uğursuzlama ‘γρουσούζεμα’ (Ξανθιν.)]
{Υπάρχει και ο τ. γρουσουζλεμές (αυτόν ξέρω 
κι εγώ, ως επιτατ. του γρου σούζης). Για την με-
τάβαση από το -λαμάς στο επίθημα -λεμές, βλ. 
Κυρα νούδης, 486-9.}

γουρσουζοκλέφτης, βλ. γρουσουζοκλέφτης.
γουρσουζοχρονιά, βλ. γρουσουζοχρονιά.
γραμματιλίκι, το [γramatiλít∫i] : η Γραμματεία. 

Η λ. σε προσωπικό ημερο λόγιο των ετών 1831-
1845: εβγάλανε τον Πέτρο από το γραμματιλίκι 
τση Κριτσάς (βλ. Ημε ρολόγιο Κοζύρη, 343).
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλ. κα-
τάλ. -ιλίκι.}
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γραντίζω [γradízo] & ογραντίζω [oγradízo] & 
εγραντίζω [eγradízo] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Χουστ., Κασσ.) : 1. βρί σκω τον μπελά μου, 
μπλέκομαι σε δυσάρεστες καταστά σεις, (και 
συνεκδοχικά) αγανακτώ, απαυδώ· 2. προσβάλ-
λομαι από πονηρά πνεύματα, νεράιδες κλπ. και 
παθαίνω κάποιο κακό, αρρωσταίνω· μτχ. παθ. 
πρκ. γραντισμένος (Τσιρ., Δαρ., Κριτσ.).
[< oğrad(ım), αόρ. του ρ. oğramak ‘περιπίπτω, 
εκτίθεμαι’ (Πιτ.)]
{Το oğramak είναι διαλεκτ. τ. του uğramak 
-που έχει και τη σημ. της δαιμονι (اوغرامق)
κής επήρειας (cine, şeytana çarpılma, κατά το 
TDK). Υπάρχει επίσης η ρημ. περίφρ. belaya 
uğramak (اوغرامق  .’μπαίνω σε μπελάδες‘ (باليه 
Από τον αόρ. belaya uğrad(ım) > το ρ. μπελο-
γραντίζω (βλ.). Η σημ. 1 επι τείνεται στην έκ-
φραση έμπλεξα κι εγράντισα. Ο Πάγκαλος λημ-
ματογραφεί χωριστά το γραντίζω (Β 489), με τις 
παραπάνω σημασίες, σημειώνει ότι «φαίνεται 
τουρκικής προελεύσεως» και δίνει ως συνώνυ-
μο το μπελογρα ντίζω (Β 362) «εκ του ουσ. μπε-
λάς και γραντίζω», και χωριστά το ογρα ντίζω (Δ 
399) ‘πάσχω από κήλη’, «ίσως εκ του τουρκ. 
uğramak (= παρου σιάζομαι ξαφνικά)», αλλά 
μάλλον πρόκειται για τη σημ. ‘πα θαίνω, υφί-
σταμαι’, πβ. hastalığa uğramak ‘αρρωσταίνω’, 
κ.λ. ‘παθαίνω αρρώ στια’. Ο Κονδυλάκης έχει 
σε ένα λήμμα γραντίζω και εγραντίζω και σε άλ-
λο το ογραντίζω.}

γράντισμα, το [γrádizma] & ογράντισμα 
[oγrádizma] & γραντισμός, ο [γradizmós] 
(Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., ΞανθινΔ., Κριτσ.. Κασσ.) : 
1. κακουχία, αρρώστια που ο φείλεται σε προ-
σβολή από πονηρά πνεύματα· 2. αγανά κτηση.
[< γραντίζω (Συντ.)]
{Πιο συνηθισμένος είναι ο τ. γράντισμα.}

γραντισμένος, βλ. γραντίζω, σημ. 2.
γρετίδικος(Α) (επίθ.) [γretíδikos] & ερετίδικος 

[eretíδikos] & εγρετίδικος [eγretíδikos] & ρε-
τίδικος [retíδikos] & δρετίδικος [δretíδikos] 
(Παπ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., ΞανθινΔ., Ιδομ., 
Κριτσ., ΙδομΒ.) : προσωρινός, πρόχει ρος, 
κακοφτιαγ μένος. ΕΠΙΡΡ. γρετίδικα, δρετίδι-
κα. Βλ. και ερεκλίδικος, ερεκλίδικα.
[< iğreti (Παπ.) ή < eğreti (Ξανθιν.)] (اكرتى٬ 
(عاريتى
{Ο Ανδριώτης έχει τη λ. γρετίδικος με τη σημ. 
‘κυρτός’. iğreti / eğreti: πρόκειται για παράλλη-
λους τουρκ. φωνητ. τύπους.}

γρί και μπού (επιρρ. φρ.) [γrí t∫e bú] (Κριτσ.) : 
γκρινιάρικα, μουρμουριστά.
[μάλλον παραφθορά του γρίμπουγρού (βλ.)]

γρίμπουγρού [γríbuγrú] (Γαρ.: χωρίς ένδειξη 
γραμματικής κατηγορίας) : «φιλονικία, γκρί-
νια, μουρμούρα. “[…] Σαφί γρίμπουγρού ’ναι 
και γλυκό λόγο δεν λέει ποτέ ο γεις τ’ αλλού”».
[< eğri büğrü (Bilgehan1, 39) «ανώμαλος πα-
νταχόθεν [στραβοδίβολος]» (Χλω ρός, Α 169), 
κοινώς “στριμμένος” (Συντ.)] (اكرى بوكرى)
{Βλ. και γρί και μπού.}

γρί-ξί (επιρρ. φρ.) [γrí t∫e ksí] (Τσιρ., Χουστ.) : «με 
το ρ. πάω, σημαίνει ε νεργώ ε χθρικά, λέω ερι-
στικά λόγια».
[ίσως από κάποια έκφραση που περιέχει τις λέ-
ξεις eğri ‘στρεβλός’ και ekşi ‘ξινός’ (Συντ.)]
{Λέγεται επίσης γρι και ξι : Όλο γρι και ξι είναι 
(σύζυγοι, αδέλφια, συνερ γάτες κλπ.) = η σχέ-
ση τους είναι μονίμως εριστική. Αν η παραπά-
νω ετυ μολ. πρόταση ευσταθεί, θα μπορούσε να 
γραφτεί: γρι κι εξί. Πβ. και : «Φρ. ξι-ξι-ξί αρπα-
χτήκανε (συνεπεία εριστικών λόγων)» (Κονδ.).}

γρουσουζά, η [γrusuzá] & γρουσουζιά* [γrusuzjá] 
& γουρσουζιά [γursuzjá] & ο γουρσουζ(ι)ά 
[oγursuz(j)á] & ογρουσουζ(ι)ά [oγrusuz(j)á] 
& αγουρ σουζά [aγursuzá] (Παπ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ., Ξεν.) : 1. η ακαθαρσία· 2. η ατυχία· 3. 
η οκνηρία.
[< γουρσούζης (Παπ.), βλ. σημείωση στο λ. 
γρουσούζης (Συντ.)]
{Ο Ξανθινάκης έχει ογουρσουζιά & ογρου-
σουζιά μόνο με τη σημ. ‘κακο τυχία, α ναποδιά, 
γκίνια’ και ο Δαριβιανάκης γρουσουζιά ‘κακό 
παρατή ρημα, κακή αρχή, κακό γούρι’. Ο Τσι-
ριγωτάκης έχει (ο)γρουσουζές (πληθ.) μόνο με 
τη σημ. ‘ακατα στασία’. Στον Αποστολάκη δεν 
προσδιορίζεται. Στα υπόλοιπα λεξικά και με τις 
δύο σημασίες. Η σημ. ‘οκνηρία’ μόνο στον Γα-
ρεφαλάκη. Θα πρέπει να γίνουν δύο λήμματα: 
γρουσουζά1* ‘κακό γούρι· ηθική ρυπαρότητα’ 
και γρουσουζά2 ‘υλική ρυ παρότητα’. Βλ. σημεί-
ωση στο λ. γρουσούζης.}

γρουσούζης* (επίθ. προσ.) [γrusúzis] & γουρσού-
ζης [γursúzis] & ογουρ σούζης [oγursúzis] & 
ογρουσούζης [oγrusúzis] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Ξαν θιν., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. που προκαλεί ατυχία· 2. ακά-
θαρτος, ρυπαρός, απεριποίητος.
[< uğursuz (Παπ.) / βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Η λ. ογρουσούζης: στον Ξανθινάκη, μόνο με 
τη σημ. ‘που φέρνει κακο τυχία’ − στον Τσιρι-
γωτάκη, μόνο με τη σημ. ‘απεριποίητος, ακά-
θαρτος’ − στον Αποστο λάκη δεν προσδιορίζε-
ται. Στα άλλα λεξικά και με τις δύο ση μασίες, 
όπως επίσης και η λ. (ο)γρουσουζά, με τους διά-
φορους τύπους της.
Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για δύο διαφο-
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ρετικές λέξεις: (ο)γρουσού ζης1 ‘που φέρνει 
κακοτυχία’ [< uğursuz (< uğur ‘γούρι’ + στε-
ρητ. -suz)] (اوغورسز٬ اغورسز), και (ο)γρουσού-
ζης2 ‘βρώμικος, ρυπαρός’ [< *ορουτσούζης < 
oruçsuz, κατά το Güncel Türkçe Sözlük (που πε-
ριέχεται στο TDK), «oruç tutmayan (kimse)» (= 
αυ τός που δεν τηρεί τη νηστεία) (< oruç ‘νη-
στεία’ + στερητ. –suz), με φωνητ. επί δραση από 
το ογρουζούζης1] (اوروجسز). Η δεύτερη λέγεται 
(λεγόταν) ιδιαίτερα για εκείνους που κατα λύουν 
τη νηστεία σε πολύ σημαντικές ημέρες της θρη-
σκείας, π.χ. τη Με γάλη Παρασκευή. Η έννοια 
της “ρυπαρότητας” επεκτάθηκε από τον ψυ χικό 
κόσμο στον υλικό. Ίσως να επέδρασε η λ. λερώ-
νω, στη σημ. ‘τρώγω μη νηστίσιμο φαγητό σε 
περίοδο νηστείας’ (Ξανθινάκης, 282, όπου και 
τα λ. λε ρώ σιμο και λερωτικό). Βλ. και λ. ελερ-
γιά (Τσιριγωτάκης, 203). Πβ. και καλυμνιώ τικο 
μουρδώνομαι «λερώνομαι, σε περίοδο νηστεί-
ας τρώγω πα σχαλινό φαΐ», από το μουρδάρης 
‘ακάθαρτος’, βλ. μουρντάρης (Μιχάλης Σκαν-
δαλίδης, Λεξικό των κωα κών ιδιωμάτων, Αθή-
να 2006. σ. 486). Ο Πι τυκάκης (Β 785) δίνει και 
μια τρίτη σημ. της λ. ογουρσούζης, που είναι ου-
σιαστικά μια παραλλαγή της δεύτερης: «Όχι ο 
σωματικά, αλλά ο ψυχικά και ηθικά θα μπο-
ρούσαμε να πούμε ακάθαρτος. “Μην τόνε πο-
λυβάνεις στο σπίτι σου, απού ’χεις θηλυκά κο-
πέλια, γιατί είναι ογρουσού ζης”». Στο ίδιο πνεύ-
μα ο Δαριβιανάκης έχει τη λ. γρουσούζης με το 
εξής ερμή νευμα: «αυτός που δεν κάνει επιλο-
γή το τι θα φάει, ο λαίμαργος, ο ατημέλητος, ο 
κλέπτων οποιονδήποτε και οτιδήποτε, ο γυναι-
κάς που δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο και πάει 
με τη γυναίκα ή την αδερφή του φίλου ντου ή 
του συγ γενή ντου, “ο Νι κολής είναι γρουσού-
ζης, μόνο να μην τον βάνεις στο σπίτι σου”». Αν 
η σημ. ‘κλέ φτης’ ήταν η κύρια, θα μπορούσαμε 
να σκεφτούμε ως έτυμο το τουρκ. hırsız ‘κλέ-
φτης’, αλλά δεν είναι – άλλωστε δεν θεωρεί-
ται γρουσούζης κάθε κλέφτης, παρά μόνο αυτός 
που βάζει σε κίνδυνο την υ πόληψή του κλέβο-
ντας ακόμη και ασήμα ντα πράγματα, ιδίως από 
φίλους ή συγγενείς, κάτι που τα θύματα το θε-
ωρούν μί ασμα.
Τα γνωστά Γρουσουζάδικα (στενάκι με εστιατό-
ρια στο κέντρο του Ηρα κλείου) λέγεται ότι πή-
ραν το όνομά τους από τους... μερακλήδες πε-
λάτες, που έτρωγαν κρέας σε μέρες αυστηρής 
νηστείας. Πάντως δύσκολο να φα νταστούμε 
πως το ό νομά τους υποδηλώνει ρυπαρότητα· θα 
είχαν κλείσει προ πολλού.}

γρουζουζλεμές, βλ. γουρσουλαμάς (σημείωση).
γρουσουζοκλέφτης (επίθ. προσ.) [γrusuzokléftis] 

(Ξανθιν.) & γουρσουζο κλέφτης [γursu zo-
kléftis]: «αυτός που έκλεβε ζώα από μέρη κο-
ντινά ή από γνωστούς» (Ξανθιν.), «αυτός που 
κλέβει ένα ζώο όχι για να το φάει αλλά για να 
το πουλήσει» (Γιάννης Μαυρακάκης, Ποιμενι-
κά Δυτικής Κρήτης, Χανιά 1948, σ. 78).
[< γρουσούζης + κλέφτης (Ξανθιν.), βλ. σημείω-
ση στο λ. γρουσούζης (Συντ.)]
{Είχε και η ζωοκλοπή τον… ηθικό (!) της κώδι-
κα: «αυτοί που κλέβανε από μα κριά ήτανε κλέ-
φτες με “υπόληψη”, αυτοί που κλέβανε από κο-
ντά και από γνω στούς τους λέγανε γρουσουζο-
κλέφτες» (Γερωνυμάκης, 34), πβ. παροιμία: Ο 
λύκος στη γειτονιά του δεν πειράζει. Παρεμπι-
πτόντως σημειώνουμε ότι υπάρχει η αντί στοιχη 
τουρκική: Kurt komşusunu yemez.}

γρουσουζοχρονιά, η [γrusuzohroñá] & γουρσου-
ζοχρονιά [γursuzohroñá: χρονιά κατά την οποία 
«τα αιγοπρόβατα κακογενούν και μάλιστα ψό-
φια αμνόριφα» (Γιάννης Μαυρακάκης, Ποιμε-
νικά Δυτικής Κρήτης, Χανιά 1948, σ. 64).
[< γρουσούζης + χρονιά (Συντ.)]

γυρομπεντενιά, βλ. γυρομπεντενιάζω.
γυρομπεντενιάζω [ʒirobedeñázo] (Γαρ.: απλή 

αναγραφή στο λ. μπεντένι, Κριτσ., Ι δομ Β.) : πε-
ριτειχίζω κάτι (π.χ. σπίτι), χτίζω τοίχο ολόγυ-
ρά του· μτχ. παθ. πρκ. γυ ρομπεντενιασμένος 
(Κριτσ.).
[< γυρο- + μπεντενιάζω (Συντ.)]
{Στο Ηράκλειο με τη λ. Γυρομπεντενιά (υπο-
χωρητικά από το γυρομπεντε νιάζω) εννοούσαν 
τη βατή περιοχή πάνω ή κοντά στα ενετικά τεί-
χη της πόλης, κυρίως προς το μέρος της θάλασ-
σας.}

γυρομπεντένιασμα, το [ʒirobedéñazma] (Κριτσ.: 
απλή αναγραφή στο λ. γυ ρομπεντε νιάζω) : η πε-
ριτείχιση.
[< γυρομπεντενιάζω (Συντ.)]

γυροτελιάζω [ʒiroteλázo] (ΙδομΒ.) : περιφράσσω 
(π.χ. χωράφι) με συρμάτινο πλέγμα ή με αγκα-
θωτό σύρμα, βλ. τελιάζω.
[< γυρο- + τελιάζω (Συντ.)]
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Δ
δένω σκουλαρίκι (φρ.) [δéno skularít∫i] (Τσιρ., 

ΙδομΒ.) : «δίδω προσοχή και ενθυ μούμαι καλά 
τα λεγόμενα. – Σκουλαρίκι να το δέσεις τουτο-
νά που σου λέω και να δεις που θα μου σπολλα-
τίζεις» (Τσιρ.).
{Στο λ. σκουλαρίκι το ΛΚΝ έχει: «ΦΡ στο αυ-
τί σου ~ ή να το βάλεις ~, να θυμάσαι τα λό-
για μου». Παράλληλη έκφραση υπάρχει και στα 
τουρκικά: Ο Χλωρός (Β 1428) έχει: kulağına 
küpe «διδακτικόν μάθημα [σκουλαρίκι στ’ αυ-
τί]». Στο διαδι κτυακό Λεξικό (τουρκικών) πα-
ροιμιών και ιδιωματι σμών (βλ. TDK-Atasözleri) 
βρίσκουμε την έκφραση kulağına küpe olmak 
(etmek) (κάνω σκουλαρίκι στο αυτί μου), με το 
ερμήνευμα ‘δεν ξεχνώ το μάθημα που πήρα από 
μια κατάσταση’ και το εξής παράδειγμα χρήσης 
(από έργο του Reşat Nuri Güntekin) : Αυτόν τον 
λόγο μου να τον κάνεις σκουλαρίκι στο αυτί σου, 
κόρη μου! Από ποια γλώσσα πέρασε στην άλλη 
η παραπάνω έκφραση (όπως και πολλές άλλες 
παγιωμένες εκφράσεις ή πα ροιμίες που υπάρ-
χουν και στις δύο γλώσσες) ή αν και οι δύο τη 
δανείστη καν από κάποια τρίτη ή αν είναι κοι-
νός τόπος σε διάφορες γλώσσες, όλα αυτά είναι 
ένα πολύ ενδιαφέρον (αλλά και πολύ ευρύ) θέ-
μα για μελέτη. Για εκφράσεις που προέρχοναι 
από τα τουρκικά βλ. Αλεξάνδρα Χιώτη, Οι πα-
γιωμένες εκφράσεις της νέας Ελληνικής: Ιστορι-
κή διάσταση, ταξινόμηση και στερεοτυπικότητα, 
Διδακτ. διατρ., ΑΠΘ, Θεσ/νίκη 2010, σ. 176-9 
και 184-5.}

δερβίσης*, ο [δervísis] (Παπ., Κασσ.) : 1. μου-
σουλμάνος μοναχός. Και: ντερβίχης [derví∫is], 
σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1826: Πού ’ναι και οι 
ντερ βίχηδες που λέγαν τα γκαζέλια (βλ. Dedes, 
363). 2. πλάνος, αγύρτης (Κασσ.).
[< derviş (Παπ.)] (درويش)
{Βλ. και ντελμπίσης. Δερβισάκια έλεγε η μάνα 
μου (περιοχή Μοιρών) μια ποικιλία φασολιών 
που κάνει μικρούς άσπρους σπόρους (ίσως από 
την ά σπρη ενδυμασία των δερβίσηδων). Τα φα-
σόλια αυτά τα έλεγαν νιζαμάκια στην περιοχή 
Αμαρίου (πληροφορία από τον φίλο Νίκο Φου-
ντεδάκη).}

δεφτερδάρης, ο [δefterδáris] (Ροδ.) : «εισπρά-
κτορας» (φόρων;). Κατά τον Σταυρι νίδη (Με-
ταφράσεις, Α 16) δεφτερντάρης : «ανώτερος 
οικονομικός υπάλληλος». Η λ. εν χρήσει στον 
Οργανικό Νόμο (1868) : Δια την οικονο μικήν 
διοίκησιν της νήσου θέλει υπάρχει εν τη Γενική 
Διοικήσει (Βιλαγετίω) είς Γενικός Εισπράκτωρ 
(Δεφτερδάρης), (βλ. Κρητικός Κώδιξ, Α 6).
[< defterdar «ο κρατών τα κατάστιχα, ο υπουρ-
γός των Οικονομικών προ του κε μαλικού καθε-
στώτος» (Koυκκίδης, 30)] (دقتردار)

διάγουμα, το [δjáγuma] & διάγμα [δjáγma] & 
διάγουμο [δjáγumo] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ροδ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ.) : 1. η λεηλασία, η διαρπα-
γή· 2. (μτφ.) ξεπούλημα λόγω φτήνιας, βλ. και 
γιουρούσι.
[< yağma (Παπ.)] (يغما)

διαγουμίζω* [δjaγumízo] & διαγουμώ [δjaγumó] 
& γιαγουμίζω [ʒaγumízo] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Ξανθιν., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ.) : 
1. λεη λατώ, διαρπάζω· 2. (μτφ.) διασκορπίζω, 
ανακατεύω· μτχ. παθ. πρκ. δια γουμισμένος.
[< διάγουμα (Παπ.)]
{Κατά το ΛΚΝ : μσν. διαγουμίζω < μσν. δια-
γουμ(άς) ‘διαγουμιστής’ -ίζω < τουρκ. yağma -ς 
‘λάφυρα, διαρπαγή’ (από τα περσ.) με παρετυ-
μολ. δια- και ανάπτ. [u] από επίδρ. του υπερ. [γ] 
και του χειλ. [m].}

διαγούμισμα*, το [δjaγúmizma] & διάγουμο 
[δjáγumo] (Γαρ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ.) : 1. αρ-
παγή. λεηλασία· 2. διασκόρπισμα.
[διαγούμισμα < διαγουμίζω· διάγουμο < διαγου-
μώ (Συντ.)]

διαλέτι (ακλ.) [δjaléti] (Πάγκ., Ξανθιν., Αποστ., 
Τσιρ., ΙδομΒ.) : (Μόνο σε κατάρα) Διαλέτι νά 
’χεις. Βλ. ναλέτι.
[< διάβολος + ναλέτι (Πάγκ.) / με παρετυμολ. 
επίδραση από το διάλε [< διάβολε], πβ. φρ. 
όπως: διάλε την πίστη σου (Συντ.)]

διασάκι(Α), το [δiasát∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : η απαγόρευση.
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[< yasak (Παπ.)] (ياساق٬ ايسق)
{Ο Κριτσωτάκης επισημαίνει ότι η λ. δεν έχει 
πληθυντικό. Χρησιμοποιεί ται μόνο στην ονομ. 
και αιτ. ενικού. Ο Ροδάκης το έχει με τη σημ. 
‘εμπό διο’. Η παροιμία Τα μάθια δεν έχουνε δι-
ασάκι (Πιτ.) αντιστοιχεί στην τουρ κική Göze 
yazak olmaz.}

διασαξής, ο [djasaksís] & διασαχτσής [djasaxtsís] 
(Πιτ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ.) & γιασαξής 
[ʒasaxtsís] (Ροδ.) : 1. ο ακόλουθος, ο φρουρός, 
ο σωματοφύλακας· 2. αυτός που ανακοινώνει 
το διασάκι· 3. ο ελεγκτής· 4. (μτφ.) ο μεσολα-
βητής για τακτοποίηση κάποιας υπόθεσης.
[< yasakçı (Πιτ.)] (يساقجى)
{Ο Πιτυκάκης λημματογραφεί τον τ. διασα-
χτσής, αλλά στην ανάπτυξη του λ. δια σάκι έχει 
τον τ. διασαξής. Η λ. διασαξής σε κρητ. κείμε-
νο του 1786 με τη σημ. «φύλαξ επιφορτισμέ-
νος την τήρησιν των απαγορεύσεων», εν προ-
κειμένω ο μου σουλμάνος διασαξής της Μητρο-
πόλεως, στο Ηράκλειο (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 
100).}

διασαχτσής, βλ. διασαξής.
διασίζω [δjasízο] (Πάγκ.) : απαγορεύω.

[< *διασακίζω < διασάκι (Πάγκ.) / ίσως < yasa 
‘νόμος’ (Συντ.)]

διζντάρης, βλ. ντιζντάρης.
δίκρι [δíkri]·μόνο στη ρημ. περίφρ κάνω δίκρι 

(ή ίσως: ζίκρι, βλ. σημείωση) [káno δíkri] : σε 
τουρκοκρητ. ρίμα του 1826: Τσ’ ορτάδες και τσι 
αφορμές όλα τα κάνει δίκρ<ι> (βλ. Dedes, 371).
[< zikr etmek «μνείαν ποιούμαι, μνημονεύω, 
αναφέρω» (Χλωρός, Α 821), από το αραβ. ḏikr 
κατά τον Nişanyan (Συντ.)] (ذكرايتمك)
{Το γράμμα ذ προφέρεται «εν μεν τη αραβική 
ως το δ της ελληνικής, εν δε τη τουρκική ως ζ» 
(Χλωρός, Α 818). Η λέξηذكر μεταγράφεται ως 
ζικρ στον Χλωρό. Το TDK έχει: zikir, -kri.}

δίμπογος (επίθ.) [δíboγos] (Γαρ., Κριτσ.) : δίμπο-
γο (και τρίμπογο) φουστάνι: που αποτελείται 
από δύο (ή τρία) οριζόντια τμήματα.
[δι- (τρι-) + μπόι, πληθ. μπόγια (Συντ.)]
{Ο χαρακτηρισμός αφορά κυρίως το κάτω μέ-
ρος του φορέματος (φούστα) και συνεκδοχικά 
ολόκληρο το φόρεμα, πβ. γαλλ. (όρος ραπτι-
κής) jupe à deux (trois) niveaux > φούστα με 
δύο (τρία) επίπεδα (μτφδ.).}

δίνω πασχίνι, βλ. πασκίνι.
διπλοκριμπατσά, η [δiplokribatsá] (ΙδομΒ.) : δι-

πλό χτύπημα με μαστίγιο.
[< διπλο- + κριμπατσά (Συντ.)]

δοατζής, βλ. ντοατζής.
δοκουμετζής, βλ. ντοκμετζής.
(*)δολαμάς, βλ. Παράρτημα 1.
δουκιάνι, βλ. ντουκιάνι.
δραγουμάνος, βλ. τερζιμάν.
δραμόρακη, η [δramórat∫i] (Γαρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 

η δυνατή ρακή.
[< δριμύς + ρακή, ίσως με επίδραση από τη λ. 
ανάδραμα / ανέδραμα (βλ. Πάγκα λος, Β 162), 
το ‘πρήξιμο των χειλιών (και της στοματικής 
κοιλότη τας) από μολυ σμένη τροφή’ ή την έκφρ. 
με ανάδραμε (φαγητό ή ποτό) ‘στραβοκατάπια, 
μου στάθηκε στο λαιμό’, (Συντ.)]
{Την παραπάνω πρόταση ετυμολογίας ενισχύει 
το παράθεμα χρήσης του Γαρεφα λάκη: «Επέρ-
νου από το μαγατζέ του Αντώνη τση Βερονίκης 
και ε καζάνευγε. Εκάτσα να ξεκουραστώ κι ήπια 
και μια ρακή, μα ήτονε η πα ντέρμη δραμόρακη 
κι ήκαμε ργυακοφάωμα στο λαιμό μου». Όποιος 
έχει πιει ζεστή ρακή, όπως βγαίνει από το κα-
ζάνι, καταλαβαίνει... χωρίς λεξικό το νόημα της 
έκφρασης ργυακοφάωμα στο λαιμό.}
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Ε
εβελτζέ (επίρρ.) [eveldzé] (ΚριτσΓπ.) : πριν, πα-

λαιά, παλιά.
[< evvelce (Κριτσ.)] (اولجه)

εβερντέ (επίρρ.) [everdé] & εβελτζέ (Γαρ., ΤσιρΒ.) : 
από πριν, από παλιά.
[< evvelden (Bilgehan)] (اولدن)
{Βρήκα τον ετυμολ. συσχετισμό εβερντέ < 
evvelden στο: Bilgehan2, 627. Ο Γα ρεφαλάκης 
παραθέτει και τον εκτεταμένο κατά πλεονασμό 
τ. από ε βερντέ.}

εβλϊάς, εβλιγιάς, βλ. ευλιγιάς.
εγλεντζές, βλ. γλεντζές.
εγιαλέτι, το [ej/ʒaléti] (ΤσιρΒ.) : μεγάλη διοικητι-

κή επαρχιακή υποδιαίρεση επί Τουρκοκρατίας· 
όλη η Κρήτη ήταν ένα εγιαλέτι (Ιεροδικείο, Γ 
483).
[< eyalet (Καραντζίκου & Φωτεινού)] (ايالت)

εγρετίδικος, βλ. γρετίδικος.
εδά στέ (επιρρ. φρ.) [eδá sté] (Γαρ., Κριτσ.) : τώ-

ρα δα, μόλις πριν λίγο.
[εδά ‘τώρα’ + στε (βλ. ιστέ) (Συντ.)]
{Η υβριδική προέλευση της φρ. (από το κρητ. 
εδά και το τουρκογενές ιστέ) φαί νεται και από 
τη σημ. «να, αυτήν τη στιγμή» με την οποία 
την έχει ο Hakkı Bilgehan στη σελ. 629 της με-
τάφρασης του Λεξικού του Γαρεφα λάκη (βλ. 
σημεί ωση 33).}

εζμπέρι (επίρρ.) [ezbéri] (Πάγκ.) : απέξω κι ανα-
κατωτά.
[< ezber (Πάγκ.)] (ازبر)

εϊβαλά (επιφ.) [eivalá] (Πάγκ.) : ευχαριστώ! Βλ. 
και κάνω ιβαλά.
[< eyvallah (Πάγκ.)] (ايوهلل)
{Ο Πάγκαλος το γράφει: ἐυβαλλά.}

εικοσάρι, βλ. κοσάρι.
ελάς, βλ. χαράτσι.
ελβιγιάς, βλ. ευλιγιάς.
έλε (επιφ.) [éle] (Γαρ., Κριτσπ.) : Ποπό!.. «‘Ελε 

μωρή Δεσποινιό!.. εμεσημέρ γιασε ό πουγιάς και 
με το ροζονάρισμα εποξέχασα κακομοίρα μου το 

φαΐ ασάλευτο στη φω τιά» (Γαρ.).
[< ele (κατά το TDK διαλεκτ. επιφ. που εκφρά-
ζει έκπληξη, σάστισμα) (Συντ.)]

έλε μου (επίρρ.) [élemu] & (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) : 
προ πάντων. Βλ. και ίλα.
[< hele (Παπ.) / μάλλον < ellem (διαλεκτ. κατά 
το TDK) (Συντ.)]
{Για την προσθήκη του [u] (πβ. αντάμου, μά-
ντεμου, μπάρεμου, μπιλέμου, τζάνε μου) βλ. 
Georgiadis, σ. 153-4. Μάλλον να γραφεί μονο-
λεκτικά: έλε μου.}

ελεμές, ο [elemés] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., 
Ροδ., Ιδομ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., ΤσιρΒ.) : 1. άν-
θρωπος διαλεχτός, εξαίρετος· 2. σταφίδα πρώ-
της ποιότητας· 3. (ει ρων.) αχρείος, τιποτένιος, 
παλιάνθρωπος.
[< elleme (Παπ.)] (اللمه)
{Η λ. elleme σημαίνει κυριολ. ‘διαλεγμένος με 
το χέρι (el)’ και μτφ. ‘εκλε κτός’ (Χλωρός, Α 
189). Κατά το TDK διαλεκτ. σημαίνει και «kuru 
incirin ikinci kalitesi» (= πρώτη ποιότητα ξε-
ρών σύκων). Η λ. ελεμές υπάρχει ως έπαινος σε 
μοιρολόγια. Όταν χρησιμοποιείται με αρνητική 
σημ., συνήθως λέγεται λεμές (Ι δομΒ.). Ο Ιδομε-
νέως (σ. 145) βάζει στην ίδια μαντινάδα τη λ. με 
δύο σημασίες (2. και 3.) : «Του αμπελιού σου ο 
ελεμές είναι γλυκός σαν μέλι, / μα ’ναι κι ο κύ-
ρης σου ελεμές κι άθρωπος δεν τον θέλει». Η 
αρνητική σημ. της λ. ελεμές θα πρέπει να συ-
σχετιστεί με το διαλεκ. elleme, κατά το TDK 
«ikiyüzlülük eden (kimse)» (διπρόσωπος, υπο-
κριτής).}

ελευθεροχάρτι, βλ. αζατοχάρτι.
ελικοντίζω, βλ. αλικοντίζω.
ελιμάς, ο [eλimás] : όρος που χρησιμοποιείται στο 

υπαίθριο λαϊκό παιγνίδι που λέ γεται ντελιμάς : 
«ελιμά έχομεν όταν ο παίκτης Α λάβη επί των 
χει ρών του το dελή (βλ. ντελί) πριν ή εγγίση επί 
της γης» (Χριστόφ. Χαραλα μπάκης, “Περιωρι-
σμένης χρήσεως λαϊκά παίγνια εις τον Νομόν 
Λασιθίου” Αμάλθεια, 2 (1971), 216).
[<*αλιμάς < *αλμάς < alma «çelik oyununda 
sayı» (= πόντος στο παιγνίδι τσε λίκι/τσιλίκι), 
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Εελί-μπετέλι

βλ. Mevlüt Özhan, Çocuk oyun ve oyunncak 
terimleri sözlüğü, Kültür Ajans Yayınları, 
Ankara 2005, σ. 43 (Συντ.)]

ελί-μπετέλι (επίρρ.) [eλí- betéλi] (ΞανθινΔ.) : 
οπωσδήποτε, υποχρεωτικά. Βλ. και ελμπέτ.
[< elbette (Ξανθιν.)]

ελίφι, το [eλífi] (Κριτσ., Ξεν.) : φυτικό σφουγγά-
ρι για το μπάνιο και για το πλύσιμο των πιά-
των (ο σπογγώδης ιστός από το εσωτερικό 
του αποξηρα μένου καρπού του φυτού Luffa 
cylindrica ή aegyptiaca).
[< lif ‘ίνες∙ φυτικό σφουγγάρι’ (Καραποτόσο-
γλου)] (ليف)
{Για την ετυμολογία βλ. Κ. Καραποτόσογλου, 
“Ετυμολογικές παρατηρή σεις στο λεξικό των 
αρχαϊσμών του Ν. Π. Ανδριώτη”, Ελληνικά, 
44/1 (1991-1992), 141-2. Κατά τον Χλωρό (Β 
1449) η λ. lif σημαίνει «ίνες, ιδία αι του κορμού 
του φοίνικος, ας συνδεδεμένας εν είδει ψήκτρας 
μεταχειρί ζονται οι λουόμενοι εν τοις βαλανεί-
οις, όπως δι’ αυτών κάμνωσι πυκνήν σαπωνά-
δα». Το ελίφι τουρκικά λέγεται lif kabağı, κ.λ. 
‘ινώδες κολοκύθι’. Ο Κριτσωτάκης το γρά-
φει ελείφι, προφανώς ε πειδή το ετυμολογεί από 
το αλείφω. Αναλυτικά για το ελίφι (με τη γρα-
φή: ελλύφι) στο: Ευαγγελία Φρα γκάκι, Συμβο-
λή εις την δημώδη ορολογία των φυτών, Αθή-
να 1969, σ. 88. Αντίστροφος λεξιλογικός δανει-
σμός: τουρκ. sünger ‘σφουγγάρι’ < ελλ. σφουγ-
γάρι (Δημάση & Νιζάμ, 246).}

ελιφιά, η [eλif∫á] (Κριτσ.) : το φυτό Luffa 
cylindrica ή aegyptiaca.
[< ελίφι (Συντ.)]
{Ο Κριτσωτάκης το γράφει ελειφιά. Βλ. ελίφι.}

ελλεχάμ ντουλουλλά [elexám dululá] (Κονδ.) : 
Δόξα τω Θεώ!
[< elhamdülillah (κατά το TDK από τα αραβ.) 
(Συντ.)] (الحمدهلل)

ελμάς, ο [elmás] (Κριτσπ.) : το διαμάντι.
[< elmas ‘διαμάντι’ (Κριτσπ.)] (الماس)
{Κατά τον Gustav Meyer (Türkische Studien, Ι: 
Die griechischen und romanischen Bestandtheile 
im Wortschatze des Osmanish-Türkishen, Βιέννη 
1893, σ. 36.) το τουρκ. elmas από το ελλ. αδά-
μας, μέσω αραβικής. Αλλά κατά τον Νişanyan 
το αρχ. ελλ. αδάμας είναι δάνειο από ανατολι-
κή γλώσσα.}

ελμασένιος (επίθ.) [elmaséños] (Πιτ.) : διαμαντέ-
νιος. Σε έγγραφο από το Α.Δ.Η (2 / 9-472) : ένα 
δακτηλήδη ελμασένιον.
[< elmas ‘διαμάντι (Πιτ.) / μάλλον < ελμάς ‘δια-
μάντι’ (Συντ.)] (الماس)
{Ο Πιτυκάκης δεν έχει λήμμα ελμάς ‘διαμάντι’, 
γι’ αυτό ετυμολογεί κα τευθείαν από το τουρκ. 

elmas. Το ίδιο και ο Παμπούκης (σ. 123).}
ελμπέτ (επίρρ.) [elbét] (Παπ., Πάγκ.) : εξάπαντος. 

Βλ. και ελί-μπετέλι.
[< elbet (Παπ.)] (البت)

ελτζής, ο [eldzís] : πρεσβευτής. Η λ. σε κρητ. σα-
τιρικό στιχούργημα του 1868: Φεύ γεις και συ 
που γέλαγες τους Φράγκους τους Ελτζίδες, / που 
τον Σουλτάνο έπαιζες [= κορόιδευες] και τού ’δι-
δες ελπίδες (στίχοι από: Σάτιρα τοιχοκολληθεί-
σα εν ταις οδοίς της πόλεως Χανίων επί τη με-
λετωμένη ανα χωρήσει εκ της νήσου του Μ. Βε-
ζίρου Ααλή πασά. Δημοσιεύτηκε στην α θηναϊκή 
εφημ. Αιών, φ. 2320, 15 Φεβρ. 1868 – τώρα ψη-
φιοποιημένη στη Βιβλιοθήκη της Βουλής).
[< elçi (Κουκκίδης, 31)] (ايلچى)

εμά! (επιφ.) [emá] & αμά! [amá] (Παπ., Πιτ., 
Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ.) : «επιφώνημα δηλωτικόν θαυμασμού 
ή υπερβολής, π.χ. “αμ-μά δουλειά τουτηνά!”, 
“αμ-μά γλέντι!”» (Παπ.) || «εμά! χρυσαφι-
κά κι αμπροκάμους τα κρεμάσασι τση νύφης» 
(Τσιρ.).
[< amma (Παπ.) / ή emma (Συντ.)] (اما)
{Ο Παπαγρηγοράκης το γράφει άμ-μά! (δηλ. 
όπως εκφέρεται στα τουρ κικά). Ο Γαρεφαλά-
κης έχει: α μα και ε μα. Ο Κριτσωτάκης το γρά-
φει: ε, μά! Ακούγεται κυρίως ως εμά και συνηθί-
ζεται στην επιφ. φρ. εμά μωρέ!: «ένα σταμνί νε-
ρό ήπια· και η απάντηση: – Εμά μωρέ!» (Τσιρ.) 
Ο Τσιρι γωτάκης λημματογραφεί χωριστά τον 
αναδιπλωμένο τύπο εμά εμά, ως ε πιφώνημα που 
εκφρράζει μεγάλη συμφορά. Ο Χλωρός (Α 194) 
σημειώνει ότι ο σύνδεσμος emma / amma ‘αλ-
λά, όμως’, όταν χρησιμοποιείται ως «ε πιφ. θαυ-
μαστικόν ή απορίας και υπερβολής δηλωτικόν», 
«ακολουθείται συνήθως υπό του ha ή του na», 
π.χ. amma na güzel ‘μα τι ωραίο!’ Ίσως έτσι 
εξηγείται η μορφή εμανέ! με την οποία ακού-
γεται (π.χ. περιοχή Ηρα κλείου) μερικές φορές 
το εμά!}

εμαρμής, βλ. ερμπαμπής.

εμιλίκι, το [emiλít∫i] (Γαρ., Κριτσπ.) : ησυχία, ξε-
γνοιασιά, στη ΦΡ. εβρήκα το εμιλίκι τση κεφα-
λήςμου: ξέγνοιασα, ησύχασα, ηρέμησα.
[< εμινλίκι < eminlik ‘ασφάλεια’ (Κουκκίδης, 
(امينلك) [(32
{Το ΒΤS έχει μόνο το επίθ. emin ‘βέβαιος, 
ασφαλής’ (από το αραβ. ’amīn). Το Eminlik το 
έχει μόνο ως ονομασία οικισμού. Ο Χλωρός (Α 
206) έχει τη λ. eminlik με τη σημ. ‘ασφάλεια, 
εμπιστοσύνη’, αλλά σημειώνει ότι «εν τη εν-
νοία ταύτη συ νηθέστερον το emin».}

(*)εμίνης, βλ. Παράρτημα 1.
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εμίρι, το [emíri] : διαταγή (Σταυρινίδης). Η λ. σε 
προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845, 
π.χ. Εδιαβάστηκε το εμίρι του Αντιβασιλέωςδια 
να μη βα στούνε άρματα οι Τούρκοι (βλ. Ημερο-
λόγιο Κοζύρη, 198).
[< emir «διαταγή, διάταγμα, κέλευσμα» (Χλω-
ρός, Α 199), από το αραβ. emr κατά το TDK 
(Συντ.)] (امر)
{Ομόρριζη με το παραπάνω έτυμο η λ. emir امير 
(εμίρης) «άρχων, ηγεμών, αρχη γός» (Χλωρός, 
Α 205).}

εμιρί, το [emirí] & μιρί [mirí] (Παπ., Πάγκ., 
Κονδ., Ροδ., ΚριτσΓ.) & εμιριά, η [emirʒá] ή 
ιμιριά [imirʒá] (Ξανθιν., ΙδομΒ.) : φόρος του 
Δημοσίου, φο ρολογία.
[< miri (Παπ.) / και emiri, θηλ. emiriye (Χλω-
ρός, Β 2043) (Συντ.)] (ميرى \اميرى٬ اميريه)
{Ο Κονδυλάκης καταγράφει και τον πληθ. τα 
εμιριά. Ο Ξανθινάκης έχει λημμα τογραφήσει 
χωριστά τη φρ. πολύ πάει στο εμιρί, με τη σημ. 
«πηγαί νει μεγάλο μέ ρος της παραγωγής μας στο 
ηγεμονικό ταμείο, είναι μεγάλη η φορολογία». 
Η λ. miri ως ουσ. σημαίνει «το δημόσιον ταμεί-
ον» (Χλω ρός, Β 1836). Με τη σημ. αυτή (Σταυ-
ρινίδης), αλλά με τη μορφή Εμίρι, η λ. σε προ-
σωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845: εθεω-
ρήθη ο λογαρια σμός του Χαβάζα και έμειναν να 
χρεωστεί στο Ε μίρι πουγγιά 485 (βλ. Ημε ρολόγιο 
Κοζύρη, 191). Με τη σημ. ‘φόρος’ βρίσκουμε τη 
λ. προσαρμο σμένη στο τυπικό της καθαρεύσας: 
του εμιρίου, και με παρετυμο λογική γραφή: του 
μοιρίου, σε εκκλησιαστικά έγγραφα του 1793, 
στα οποία απα ντά και ως μιρί (βλ. Φανουράκης, 
σ. 135, 131 και 136, αντίστοιχα).
Ο Κριτσωτάκης σημειώνει ότι είναι άκλιτο. 
Όπως και άλλα ουδέτερα τουρκ. προ έλευσης σε 
-ι (π.χ. διασάκι, εμιλίκι και άλλα με την κατάλη-
ξη -ιλίκι) χρησιμοποιεί ται μόνο στην ονομ. και 
την αιτ. του ενικού. Η φρ. παίρνω το εμιρί εί-
χε τη σημ. ‘φορολογώ’, κυριολεκτικά: δια να 
λάβωσι το εμιρί (Φανουράκης, 136), αλλά και 
μεταφορικά, π.χ. Ήκουσε η γειτόνισσα τη μυ-
ρωδιά (εννοείται: του φαγητού που μαγείρευα 
– στην Κρήτη, ως γνω στόν, ακούμε τις μυρω-
διές) κι ήρθε να πάρει το εμιρί (δηλ. ήρθε, κά-
θισε και δεν έφευγε μέχρι να της βάλω λίγο να 
δοκιμάσει).}

εμιριά, βλ. εμιρί.
έμου... έμου...* (σύνδ.) [ému] (Παπ., Πάγκ., 

Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Κασσ.) : όχι μόνο... αλλά και…, δεν 
φτάνει που… αλλά και…
[< hem... hem... (Παπ.)]

εμπαρμπής, βλ. ερμπαμπής.

έμπρι, το [émbri] : εντολή. Η λ. σε έγγραφο του 
1871, αίτημα σχετικά με έναν άπορο, αναξιο-
παθούντα, ασθενή και χωρίς συγγενείς: εάν εί-
ναι ορι σμός με το έμπρη της Δημογεροντίας να 
τον στείλετε στα σπητάλια (Α.Δ.Η., 2 / 51-137).
[< emr «διαταγή, διάταγμα, κέλευσμα» (Χλω-
ρός, Α 192), με τροπή [r] > [br], λόγω του ότι το 
σύμπλεγμα [mr] δεν υπάρχει στα ελληνικά και 
είναι δυσπρόφερτο (Συντ.)] (امر)
{Το αραβ. προέλ. τουρκ. έτυμο έχει και τη μορ-
φή emir, βλ. εμίρι.}

ένα γκερεμέ (επιρρ. φρ.) [éna g̃eremé] & ένα 
κερεμέ [éna k̃eremé] (Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., 
Κριτσπ., ΙδομΒ., ΤσιρΒ.) : 1. άφθονα, αφειδώς· 
2. αδιάκοπα.
[< görmek (Καραποτόσογλου), βλ. σημείωση 
(Συντ.)]
{Ο Τσιριγωτάκης έχει ως κεφαλή λήμματος τη 
λ. κερεμέ. Ο Πάγκαλος και ο Ξαν θινάκης ετυμο-
λογούν από τη λ. kerem (كرم), η οποία έχει περά-
σει στα ελληνικά ως κερέμι ‘γενναιοδωρία, αγα-
θότης’ (Μπόγκας, 174· Κουκ κίδης, 41). Ο τ. (γ)
κε ρεμέ, που τον βρίσκουμε μόνο στη φρ. ένα (γ)
κερεμέ (που λέγεται και σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας), πρέπει να έχει διαφορε τική προέλευ-
ση, ίσως από κάποια αντίστοιχη τουρκική έκ-
φραση. Για τις ετυμολογίες που έχουν προταθεί 
γράφει αναλυτικά ο Κ. Καραποτόσογλου (“Δυ-
σετυμολόγητα της νέας ελληνικής”, Βυζα ντινά 
15 (1989), 286-287). Ο ίδιος προτείνει ως έτυμο 
την έκφρ. bir görmek ‘βάζω σε ίση μοίρα, εξο-
μοιώνω’, όταν η φρ. χρησιμοποιείται με τη σημ. 
‘ίσα κι όμοια’, ενώ συ σχετίζει τη σημ. ‘συνεχώς, 
αδιάκοπα’ με τη χρήση του ρ. görmek (كورمك) 
‘βλέπω, παρατηρώ’ ως βοηθητικού ύστερα από 
γερούνδιο σε -e/-a, που δηλώνει συνεχή δράση, 
πβ. με το γερούνδιο του ρ. etmek ‘κάνω’: ede 
görmek «persister à faire» (Meynard, B 217).}

ένα κερεμέ, βλ. ένα γκερεμέ.
εναλέτι, βλ. ναλέτι.
εννιάπετρο, το [eñápetro] : επιτραπέζιο παιγνίδι, 

είδος τρίλιζας.
[πβ. τουρκ. dokuz taş ‘εννιάπετρο’ (Συντ.)]
{Λημματογραφείται μόνο για την παράλληλη 
ύπαρξη του παιγνιδιού και της σχε τικής ονομασί-
ας. «Το εννιάπετρο»: τίτλος πίνακα του Χανιώτη 
ζω γράφου Δημ. Κοκότση (1894-1961), που πα-
ριστάνει Κρητικόπουλα να παίζουν αυτό το παι-
γνίδι, βλ. Ιωάννης Μουρέλλος, Ιστορία της Κρή-
της, Ηράκλειο 1934, 3ος τόμος, σ. 1221.}

εννιάρι, το [eñári] : τουρκικό νόμισμα που άξιζε 
9 γρόσια. Η λ. σε προσωπικό ημε ρολόγιο των 
χρόνων 1831-1845: -Έλαβε […] γρ. 450 [=] 50 
εννιάρια (βλ. Ημερο λόγιο Κοζύρη, 194).
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Εεντέκια

[μετάφρ. της λ. dokuzluk «το αξίας εννέα γροσί-
ων, παράδων κτλ.) (Χλω ρός, Β 1077) (Συντ.)] 
(طقوزلق)

εντέκια, βλ. χεντέκι.
εντέση, η [e(n?)dési] (Ξανθιν.) : σκέψη, ανησυχία.

[< endişe (Ξανθιν.)] (انديشه)
{Από το endişe αναμενόμενος τ. είναι το αρσ. 
*εντισές. Για το θηλ. γένος και την μετατόπιση 
του τόνου ίσως επέδρασε κάποια σημασιολ. συ-
ναφής ελλ. λέξη. Υ πάρχει και η λ. endiş ‘σκε-
πτόμενος’, που χρησιμοποιείται ό μως μόνο ως 
β΄συνθε τικό (Χλωρός, Α 218).}

εντεψίζης (επίθ. προσ.) [edepsízis] & ντεψίζης 
[depsízis] & εντεψής [edepsís] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Γαρ., Ροδ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ.) : 
πρόστυ χος, αναιδής, βω μολόχος.
[< edepsiz (Παπ.)] (ادبسز)

εντεψίζικα, τα [edepsízika] (Πιτ.) : σόκιν διηγή-
σεις, ιστορίες, ανέκδοτα κλπ.
[< edepsizlik (Πιτ.) / βλ. εντεψίζικος (Συντ.)]

εντεψίζικος (επίθ.) [edepsízikos] & εντεψίδικος 
[edepsíδikos] (Ροδ., Αποστ., Τσιρ., ΞανθινΔ., 
Κριτσ., Χουστ., Ξεν.) : αισχρός, σόκιν: εντεψίζι-
κες κουβέντες.
[< εντεψίζης ή κατευθείαν < edepsiz (Συντ.)]

εντεψιζλίκι, το [edepsizλít∫i] : αναισχυντία, αναί-
δεια. Η λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1826: Όλα 
τα ιταΐτια [= υπακοή] τους [= των Γενιτσάρων] 
και τα εχλιριζλίκια [= τιμιότητα] / γυρίσα κι εγι-
νήκανε όλα εντεψιζλίκια (βλ. Dedes, 369). Βλ. 
και εντε ψίζης.
[< edepsizlik] (ادبسزلك)

εντεψίζω [edepsízo] & ντεψίζω [depsízo] 
(Χουστ.) : πονηρεύω.
[< εντεψίζης (Συντ.)]

εντρελέζες, οι [endrelézes] (Τσιρ., ΙδομΒ.) : φα-
σαρίες, καυγάδες. Μόνο στη φρ. να μην έχο-
με έντρελέζες (ή: γιατί θα ν’ έχομε εντρελέζες), 
που χρησιμο ποιείται μετά από προστακτική, 
ως απειλητική προειδοποίηση για ενδεχό μενη 
ανυπακοή: «Πή γαινε να ποτίσεις, να μην έχο-
με εντρελέζες».
[βλ. εντρελές (Συντ.)]
{Ο Τσιριγωτάκης δίνει γεωγραφική ένδειξη 
χρήσης: Κεντρική Κρήτη. Αν και δεν προσδιο-
ρίζεται γένος, εγώ το είχα στο μυαλό μου ως θη-
λυκό, ίσως από επίδραση λέξεων όπως ‘φασα-
ρίες, φωνές, τιμωρίες’.}

εντρελές, ο [endrelés] (Τσιρ., ΙδομΒ.) : «(Ρέθυμνο) 
φασαρία, θόρυβος. – Πολλά ε ντρελέ κάνει το 
σκαφτικό κι εσβουρίξασι τ’ αφθιά μου» (Τσιρ.).
[< Edrelez, βαλκαν. τ. της λ. Hıdırellez, (ο Μπό-
γκας, σ. 219, και ο Κουκ κίδης, σ. 111, κατα-

γράφουν τον ελλ. τ. Χιντριλές) ‘παραδοσια-
κή μουσουλ μανική γιορτή για τον ερχομό της 
Άνοιξης’, ίσως μέσω της γλώσσας των Ρομά, 
βλ. σημείωση (Συντ.)]
(خضراللز< خضر و الياس)
{Hıdırellez & διαλεκτ. Hıdrellez (συμφυρ-
μός των ονομάτων των Προφη τών Hıdır/Hızır 
και İlyâs ‘Ηλίας’) ονομάζεται μια παραδοσια-
κή μουσουλ μανική εορτή για τον ερχομό της 
Άνοιξης, που γίνεται στην ύπαιθρο στις 6 Μα-
ΐου (στις 23 Α πριλίου, με το παλιό ημερολό-
γιο), ημέρα κατά την ο ποία συναντήθηκαν –
σύμ φωνα με μουσουλμανική παράδοση– οι 
δύο Προ φήτες (Χλωρός, Α 743). Η γιορτή αυ-
τή διαδόθηκε και σε άλλους λαούς. Στα Βαλκά-
νια ονομάζεται ‘Μέρα του (Α γίου) Γεωργίου’: 
Djurdjevdan, Gergyovden, Jurjevo κλπ. Ξεχω-
ριστά την τιμούν οι Ρομά των Βαλκανίων, με 
σουβλιστά αρνιά, γλέντια και τραγούδια. Τη λέ-
νε Ε ντερλέζι και έχουν γι’ αυτήν ομώνυμο πα-
ραδοσιακό τραγούδι, που έγινε ευρύτερα γνω-
στό στην εκδοχή που έγραψε ο Γκόραν Μπρέ-
γκοβιτς για την ταινία του Εμίρ Κουστουρίτσα 
Ο καιρός των Τσιγγάνων (Πηγή: Βικιπαίδεια).}

εξαρορούκουνο, το [eksarorúkuno] (Πιτ.: στην 
ανάπτυξη του λ. τεσσαρορού κουνο) : είδος εξα-
γωνικού χαρταετού.
[< έξι + ρούκουνας, κατά το τεσσαρορούκουνο 
(Συντ.)]
{Ο Πιτυκάκης παραπέμπει στη λ. εξαρορού-
κουνο, αλλά τέτοιο λήμμα δεν υπάρχει στο λε-
ξικό του.}

εξιλτίζω βλ. ξιλντίζω.
εργένης*, ο [erʒéñis] (Παπ., Πάγκ.) : άγαμος άν-

δρας που ζει μόνος του.
[< ergen (Παπ.)] (اركن)
{Το θηλ. εργένισσα ακουγόταν σπάνια, προφα-
νώς διότι παλαιότερα ήταν αδιανό ητο να ζει μό-
νη της μια ανύπαντρη γυναίκα. Βλ. και μπεκιά-
ρης.}

ερεκλίδικος (επίθ.) [erekλíδikos] (ΞανθινΔ.) : πρό-
χειρος, βιαστικός. ΕΠΙΡΡ. ερεκλί δικα. Βλ. και 
ερετίδικος.
[παραφθορά του ερετίδικος, κατά τα μερακλίδι-
κος, καϊμακλίδικος, καπα κλίδικος κλπ. (Συντ.)]
{Η ετυμολογία του Ξανθινάκη από το τουρκ. 
erekli < erek ‘στόχος’ δεν φαίνεται να ευστα-
θεί.}

ερετίδικος, βλ. γρετίδικος.
ερίφης* (επίθ. προσ.) (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., Ξεν.) & 

ερίφνης [erífñis] / ερίφ νικος [erífñis] (Χουστ.) : 
άθλιος, ευτελής (περιφρονητικά).
[< herif (Παπ.)] (حريف)
{Η λ. herif σημαίνει «ομότεχνος, συνάδελφος∙ 
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άνθρωπος, άτομον [περι φρονητι κώς αντί τυχαί-
ος, ευτελής, άθλιος]» (Χλωρός, Α 694).}

ερίφνης / ερίφνικος, βλ. ερίφης.
ερμαμπής, βλ. ερμπαμπής.
ερμπαμπής (επίθ. προσ.) [erbabís], θηλ. ερμπα-

μπίνα [erbabína], & ερμα μπής [ermabís] & 
εμπαρμπής [ebarbís] & μπαρμπής [barbís] & 
εμαρ μπής [emarbís] (Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Ροδ., 
Ιδομ., Τσιρ., Κριτσπ., Χουστ.) : 1. επιδέξιος, επι-
τήδειος· 2. προκομμένος, δουλευτής.
[< erbap, -bı ‘ειδήμονας, ειδικός’ (Κριτσπ.)] 
(ارباب)

-ές [és] : κατάληξη αρσενικών ονομάτων, που συ-
νήθως έχουν αρνητική ση μασία. Παραδείγμα-
τα, στα οποία η βάση δεν είναι τουρκικής προ-
έλευσης (από τα λεξικά που αποδελτιώθηκαν) 
: βλεπές ‘αγροφύλακας’, γουργουλές ‘ανακα-
τωσούρα’, κα καρές ‘ετοιμοθάνατος’, κερβελές 
‘αυστηρός’, κουβα λές ‘κουβαλητής σταφυλιών, 
στον τρύγο’, μουλακεκές ‘μουλωχτός’ περλε πές 
‘ξεπεσμένος’, σκερβελές ‘ακαμά της’, χλεχλές 
‘θηλυπρεπής’.
[Στην κατάληξη αυτή μάλλον υπάρχει επίδρα-
ση από τα αρσ. σε -ές, δάνεια από τουρκ. φωνη-
εντόληκτα σε -e (βλ. σημείωση).]
{Δεν πρόκειται για την κατάληξη -ές αρσε-
νικών ουσιαστικών που ακού γονται στη Δυτ. 
Κρήτη και είναι κυρίως τοπωνύμια (Αγκαρα-
θές, Αζογυ ρές, Αργουλιδές, Α σφεντιλές, Αχλα-
δές, Πλατανές, Σκινές, Πρινές, Φα σκομηλές) ή 
χαρακτηρισμός περιοχής (αστοιβιδές ‘τόπος με 
πολλές αστοι βίδες’, σφακιδές ‘τόπος με πολλές 
πικροδάφνες’), η οποία αντιστοιχεί στην κατά-
ληξη -ιάς της Κοινής, «επίθημα για τον σχημα-
τισμό αρσενικών ουσιαστικών παράγωγων από 
ουσιαστικά· δηλώνει τόπο κατάφυτο από το 
είδος του φυτού που δίνει η πρωτότυπη λέξη: 
(πεύκο) πευ κιάς, (ρείκι) ρει κιάς· συχνά σε τοπω-
νύμια» (βλ. -ιάς2 στο ΛΚΝ). Αυτή η κατάληξη 
-ές προ έκυψε ως εξής: «Στο μεγαλύτερο μέρος 
του νομού Ρεθύμνης και στα ο ρεινά του νομού 
Χανίων η μεσαιωνική ονοματική κατάληξη -έα, 
αρσ. -έας, δεν έπαθε συνίζησι (σε -ιά, -ιάς), αλ-
λά απλώς έχασε το τελικό φω νήεν και έτσι στα 
μέρη εκείνα ακούμε π.χ. απιδέ, μηλέ, […] βα-
θές, μακρές, κλπ., δηλαδή αχλαδιά, μηλιά, […] 
βαθύς, μακρύς» (Νικ. Κοντοσόπουλος, Διά-
λεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, Αθή-
να 1981, σ. 27). Στη συ νέχεια δημιουργήθηκαν 
«κατ’ επέ κταση και αρσενικά ονόματα σε -ές, 
κύ ρια και προσηγορικά» (Ξανθινάκης, σ. 25). 
Για την μετάπλαση σε -ές, πε ρισσότερο σε επί-
θετα και αντωνυμίες και λιγότερο σε ουσιαστι-
κά, ο Πά γκαλος (1ος τόμος [Γραμματική], Αθή-
να 1955, σ. 272) ση μειώνει επιπλέον ότι «θα 

επέδρασεν αναλογικώς και η εκ της τουρκικής 
καταλή ξεως -e προ ελθούσα κατάληξις -ες». Θε-
ωρώ ότι αυτό ισχύει ιδίως για έναν αριθμό αρ-
σενικών σε -ές που χρησιμοποιούνται για (αρ-
νητικό) χαρακτηρισμό προ σώπων. Αυτό μπο-
ρεί να οφείλεται στο ότι τα περισσότερα από τα 
τουρκι κής προέλευσης αρσενικά σε -ές έχουν 
αρνητική ή μειωτική σημασία, βλ. αχιουρές, βι-
ρανές, γαϊλές, κεχρές, λεκές, μαλιχουλές, μουχα-
σερές, μπερε στές, ντουργουτζές, σκεντζές, σου-
μπεχές, φεσφεσές, χιλές – καραμπουτζές, λεμές, 
παρακεντές, σκεμπές, ζενές, κερχανές, κιοχνές, 
ομπνές, χαλές (στη δεύτερη ομάδα: χαρακτηρι-
σμοί προσώπων). Σημειώνουμε ότι ο Πιτυκά-
κης για την ετυμολ. της λ. κακουρές (βλ.) πα-
ραπέμπει στα: παρακεντές, αχιουρές, ενώ στο λ. 
σκερβελές σημειώνει: «Η κατάλ. -λές με περι-
φρονητ. σημασία. Πβ. χαλές, κακουλές, σακου-
λές κ.ά.».}

εσεκσής, βλ. εχεξής.
εσκεντζής, βλ. σκιτζής.
εσκετζές, βλ. σκεντζές.
εσκϊάς, ο [e∫t∫iás / esk̃iás ?] (Κονδ., ΙδομΒ.) : 

αντάρτης, αποστάτης, ληστής.
[< eşkiya (Κουκκίδης, 33), κατά το TDK από το 
αραβ. eşḳiyā, κατά τον Nişanyan πληθ. του şāḳī, 
βλ. και Χλωρός, Α 114 (Συντ.)] (υοτ شقى) :اشقياء 
θηλπ)
{Στον Ανδριώτη ο τ. σκιάς ‘κακοποιός’. Αυ-
τόν βρίσκουμε και στο Τρα γούδι του Αληδά-
κη: Και του Μπροσνέρου η τουρκιά, οι τρομεροί 
τζορμπά δες, / όπ’ ούλος Α ποκόρωνας δεν είχε τέ-
τοιους σκιάδες (Βαρδίδης, σ. 50).}

εσπέσης, βλ. εσπέχης.
εσπέχης, o [espé∫is] (Κονδ., Ροδ.) : «παληκαράς, 

θρασύς» (Κονδ.), γενίτσα ρος (Ροδ.).
[βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Ο Σταύρος Πλανάκης στο γλωσσάριο της με-
ταπτυχιακής εργασίας του Ίχνη της Τουρκοκρη-
τικής Ελληνόγλωσσης Λογοτεχνίας. Ιδεολογικές 
τάσεις και γενικά χαρα κτηριστικά (Φιλοσοφική 
Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 2003) 
έχει: «Ε σπέχης = φεουδάρχης, ιππέας (Σπα-
χής)». Ο Κον δυλάκης λημματογραφεί επίσης 
τη λ. εσπέσης ‘αντάρτης, ληστής’. Την έχει και 
ο Ιδομενέως(Β). Ίσως να ανάγονται και τα δύο 
στο οθωμ. sipahi (سپاهى) ‘τιμαριούχος ένοπλος 
ιππέας’. Στο λ. εσπέχης ο Παμπούκης (σ. 129) 
έχει: «βλ. σπαχής», αλλά δυστυχώς ο β΄ τόμος 
του έργου του, όπου θα το βρίσκαμε, δεν έχει 
εκδοθεί μέχρι σήμερα.}

εσφερέτι, βλ. μεσφερέτι.
έσχι, τo [ésx̃i] (Τσιρ.) : «(ν. Ρεθύμνου) το χατίρι. – 
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Εετζέλι

Εγώ μπρε για το έσχι σου πέφτω και στη θάλ-
λασσα, μα νά ’ναι άκρα κι ανάβαθα» {!}
[ίσως < eşk, κατά το TDK διαλεκτ. του aşk 
‘έρωτας, αγάπη’(Συντ.)]
{Ο Χαράλαμπος Συμεωνίδης (“Μ. Γ. Μιχαη-
λίδου-Νουάρου, Λεξικόν της Καρπα θιακής δι-
αλέκτου, Αθήνα 1972 (βιβλιοκρισία), Ελληνι-
κά, 26/1 (1973), 166), ετυ μολογεί το καρπαθι-
ακό έσκι ‘προθυμία, ζήλος’ από το τουρκ. aşk.}

ετζέλι, το [edzéλi] & ιντζέλι [idzéλi] & ιτζέλι 
[idzéλi] & ιτζίλι [idzíλi] (Πάγκ., Γαρ., Κριτσ., 
ΤσιρΒ.) : το πεπρωμένο.
[< ezeli ‘αιώνιος’ (Πάγκ.) / < ecel ‘το μοιραίο, 
το τέλος της ζωής’ (Κουκ κίδης, 33)] (اجل)
{Το παράδειγμα χρήσης του Πάγκαλου (Γ 119) 
«Ήρθε το ετζέλι ντου ν’ αποθάνη ο γέρος» συ-
νηγορεί υπέρ της ετυμολ. από το ecel (προφέ-
ρεται edʒél), από το οποίο άλλωστε προκύπτει 
κανονικά ο τ. ετζέλι, κατά το σχήμα «τουρκικά 
άψυχα συμ φωνόληκτα > ελληνικά ουδέτερα σε 
-ι» (Κυ ρανούδης, 77), ενώ από το ezeli θα προ-
έκυπτε ο τ. *εζελί, αφού «όσα λή γουν στα μη 
στρογγυλά φωνήεντα -ı, -i, προ σαρμόζονται ως 
ουδέτερα σε -ί, όταν είναι [–προσωπικά]» (Κυ-
ρανούδης, 102). Διαφορετική σημασία και προ-
έλευση έχει η σχεδόν ομόηχη λ. ιντζίλι ‘Ευαγγέ-
λιο’ [προφανώς α ντιδάνειο· < incil انجيل, κατά το 
TDK από τα αραβικά, κατά τον Χλωρό (Α 215) 
από τα ελληνικά], την οποία βρίσκουμε στην 
(ψηφιοποιημένη στην Ανέμη) Φυλλάδα για τσοι 
Τούρκους της Κρήτης γραμμένη από ένα γέρω 
Κρη τικό το 1858 (σ. 10) : «το Ιντζίλι του Χρι-
στού είναι σε όλαις τζη γλώσ σαις γραμ μένο».}

έτοιμος γίνομαι = ετοιμάζομαι, βλ. χαζιρεύομαι.
εϋβαλλά, βλ. εϊβαλά.
ευλιάς, βλ. ευλιγιάς.
ευλιγιάδης, βλ. σημείωση στο επόμενο.
ευλιγιάς, ο [evλi(ʒ/j?)ás] & ευλιάς [evλiás] 

(Κονδ.) : ο Τούρκος άγιος ή ο τάφος του.
[< evliya (Μπόγκας, 168), κατά το TDK από το 
αραβ. evliyā, κατά τον Χλωρό (A 269) πληθ. 
του veli, (Συντ.)] (اولياء٬ اوليا
{Προτεινόμενη γραφή: εβλϊάς, εβλιγιάς. Ο Ρο-
δάκης λημματογραφεί τον τύπο ελβιγιάς. Και ξε-
χωριστά έχει: ευλιγιάδης = τυχερός. Τοπωνύ-
μιο Ευ λιγιάς στο Ρέ θυμνο. Υπήρχε και στο Ηρά-
κλειο, αλλά έχει ξεχαστεί: Επήρε την σημαία του 
μ’ ολίγους και πηγαίνει, / στο Κάστρον εις τον Εβλιά 
αντίκρυ την εσταίνει (Αντωνούσα Καμπουροπού-
λα, Ποιήματα τραγικά εμπεριέχο ντα διαφόρους πο-
λέμους της Κρήτης επί της Ελληνικής Επαναστάσε-
ως, Ερ μούπολη, 1840 σ. 47. Σε υποσελίδια σημεί-
ωση: Ο Εβλιάς ήτον ένα προ σκύνημα των Τούρ-
κων έξω από το Κάστρο μακράν έως μισή ώραν).}

εφτακάπακος (επιθ.) [eftakápakos] (Ξανθιν.) : 
επτασφράγιστος.
[< εφτά + καπάκι, το εφτά με επιτατ. σημασία, 
πβ. εφτακούζουλος, εφτα μόνοχος (Ξανθιν.)]

εχεξής, ο [e∫eksís] & εσεκσής [eseksís] & σιεκ-
σής [sx̃eksís] (Κονδ., Γαρ., Τσιρ., ΙδομΒ., Ξεν.) : 
1. (ως ουσ.) γαϊδουρολάτης· 2. πωλητής γαϊδά-
ρων· 3. (ως επίθ. προσ.) πρόστυχος.
[«τουρκ. εχέκ = όνος» (Κονδ.) / < eşekçi 
(Bilgehan1, 39)] (اشكجى)
{Ο Hakkı Bilgehan στη μετάφραση του Λεξι-
κού του Γαρεφαλάκη (Bilgehan2, 627) το έχει 
με τη σημ. «ο γαϊρουρολαλητής». Η Ευαγγε-
λία Φραγκάκι, σε σημεί ωση για «τα κυριώτε-
ρα επαγγέλματα των μικροαστών τουρκοκρητι-
κών» (Αμάλ θεια, 8/30 (1977), 17), έχει μεταξύ 
άλλων: εχεξή δες = χαμάληδες με γαϊδουράκια. 
Στο Ημερολόγιο Κοζύρη (σ. 351) βρί σκουμε τη 
(σπάνια;) λ. γαδουράρης ‘ιδιο κτήτης γαϊδά-
ρου’: Επήγαμε τη φοράδα στο γάδαρο και έδωσα 
του γαδουράρη γρ. 16.}

εχλιριζλίκι, το [exλirizλít∫i] : τιμιότητα, υπόλη-
ψη. Η λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1826: Όλα 
τα λησμονήξανε [αναφέρεται στους Γενίτσα-
ρους], δεν εί χανε νιζάμι [= τάξη] / όλα τα ιταΐτια 
τους [ιταΐτι = υπακοή] και τα εχλιριζλί κια (βλ. 
Dedes, 369).
[< εχλιıρζλίκι (βλ. Μπερμπέρη, 169) < ehl-i ırz 
«κάτοχος τιμής, τίμιος» (Χλωρός, Α 270] (اهل 
(عرض
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ζάβαλε (επίρρ. / κλητ. προσφ.) [závale] (Παπ., 

Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., 
Τσιρ., Δαρ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) & ζάβαλη 
[závaλi] (Παπ.) : 1. «Ο όρος συνήθως χρησιμο-
ποιείται σε προσφωνήσεις εκδηλω τικές μάλλον 
συμπα θείας. “Ε ζάβαλε” (= ε καημένε μου)» 
(Πιτ.)· 2. (ως επίρρ.) δυστυχώς: «Ζουν οι γονέ-
οι σου; – Όσκε ζάβαλε» (Πάγκ.). Συχνά είναι 
δύσκολο να ξεχωρίσεις αν είναι κλητ. προσφ. 
ή επίρρημα, π.χ. «χωρίς παράδες, ζάβαλη, δεν 
μπορείς μουδέ να με ταξεσύρεις» (Παπ.). Ο 
Δαριβια νάκης το έχει μόνο ως επίρρημα που 
εκφράζει όλες τις βαθμίδες της βε βαιότητας: 
«μάλλον, ίσως, ασφαλώς, αλήθεια... ετσά ’ναι».
[< zavallı (Παπ.)] (زواللو)
{Ο Παπαγρηγοράκης, ο Πιτυκάκης και ο Ιδο-
μενέως θεωρούν ότι πρόκει ται για κλητ. ενικού 
του επιθ. ζάβαλος ‘ταλαίπωρος, δυστυχής’ (το 
οποίο δεν εντοπίζεται σε άλλες πτώσεις). Ο Πά-
γκαλος έχει τον τ. ζάβαλλε ως επίρρ. με τη σημ. 
‘δυστυ χώς’. Ο Παπαγρηγοράκης λημματογρα-
φεί τον τ. ζάβαλος, αλλά στο παράδειγμα χρή-
σης έχει την κλητ. ζάβαλη. Ο Ξανθινά κης λημ-
ματογραφεί τον τ. ζάβαλης, κλητ. ζάβαλε. Ο 
Τσιριγωτάκης έχει δύο ξεχωριστά λήμματα: α) 
ζάβαλε (επίρρ.) και β) ζάβαλης(Α), ο & ζαβα λής 
‘δυστυχισμένος, ταλαίπωρος’: «ούτε ρούχα δεν 
έχει να βάλει ο ζάβα λης». Ο Ιδομενέως(Β) έχει 
ζάβαλης και ζάβαλος, και στα πα ραδείγματα 
χρήσης έχει την κλητ. ζάβαλη και ζάβαλε, αντί-
στοιχα. Στα τουρκ. το επίθ. zavallı (το ι χωρίς 
κουκίδα προφέρεται [ɯ], που ακούγεται σχεδόν 
σαν /e/) χρησιμοποιείται και επιφωνηματικά με 
τη σημ. ‘κρίμα!’ (βλ. Χλωρός, Β 873). Η αναζή-
τηση στο Διαδίκτυο (Google books) δείχνει ότι 
η λ. αυτή δεν είναι στοιχείο μόνο του κρητικού 
ιδιώματος (υπάρχει και στην Κύπρο), ούτε μόνο 
του προφορι κού λόγου: Τη βρίσκουμε στη Βα-
βυλωνία του Δ. Βυζάντιου (στο στόμα του Ανα-
τολίτη ως κλητ. αρσ.: ζάβαλη) και στη Φό νισσα 
του Παπαδιαμάντη (ζάβαλε!), την χρησιμοποι-
ούν ο Καρκαβίτσας και ο Μωραϊτίνης (ως θηλ.: 
η ζάβαλη), ο Κρυ στάλλης (ζάβαλος), αλλά και 
νεότεροι συγγραφείς.}

ζάβαλη, βλ. ζάβαλε.
ζάβαλης, βλ. ζάβαλε.
ζάβαλος, βλ. ζάβαλε.
ζαβέλα, βλ. ζεβέλα.
ζαβράκι, το [zavrát∫i] (Γαρ., Ροδ., Χουστ.) : πίεση, 

επιμονή, ζόρισμα.
[< διαλεκτ. zavrak, βλ. σημείωση]
{Η Ευανθία Δουγά-Παπαδοπούλου και ο Χρή-
στος Τζιτζιλής (Το γλωσσικό ιδίωμα της ορει-
νής Πιερίας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπου-
δών, Θεσ/νίκη 2006) κατατάσ σουν στις “βαλ-
κανικές λέξεις”, δηλ. «μια σειρά λέξεων που 
απαντούν σε δύο ή περισσότερες βαλκανικές 
γλώσσες και η προλωλευσή τους είναι άγνω-
στη ή αβέ βαιη» (σ. 43), τη λ. ζαβράκ’ ‘κα-
τσάδα’ και ση μειώνουν: «τα ζαβράκ’ ‘κατσά-
δα’, αρωμ. zăvráke ‘reprimande, semonce, 
gronderie’ θα πρέπει να συνδεθούν με το τουρκ. 
διαλεκτ. zavrak ‘επί δειξη’, *‘κατσάδα’, πβ. και 
διαλ. zavraklamak ‘κατσα διάζω’» (σ. 56). Το 
TDK έχει τη λ. zavrak και με τη διαλεκτ. σημ. 
«içgücü, atar, güç» (= εσω τερική δύναμη, τόλ-
μη, ρώμη).}

ζαγαρεύω, βλ. ζαγαρώ.
ζαγάρι1*, το [zaγári] (Ροδ., Τσιρ., Χουστ.) : 1. κυ-

νηγόσκυλο· 2. (επί ανθρώ πων) κα τεργάρης.
[< zağari < αραβ. sakar (ΛΚΝ)] (زاغار)
{Φαίνεται ότι η λ. έχει διπλή προέλευση: μία 
από τα αραβικά, αφού υπάρ χει ήδη στον Ερω-
τόκριτο (Β, 79-80 : Όσους κι α’ δω του Παλα-
τιού, ώς και μικρό ζαγάρι, / μου δίδουν αναγάλ-
λιαση για τη δική τση χάρη), και μια από τα τουρ-
κικά, ιδίως στη μεταφορική της σημασία. Για 
τη μετάβαση από τα λαγωγικά στον κατεργά-
ρη: «ε πειδή όμως ταύτα διά την οξείαν όσφρη-
σιν περιφερόμενα τις οδούς των χωρίων εισέρ-
χονται πολλάκις εις τάς οικίας και τρώγουσι τα 
εν ταις φωλεαίς ευρισκόμενα ώα των ορνίθων, 
εγένετο και φράσ. “περιπατεί σαν το ζαγάρι από 
θύραν σε θύ ραν” διά τον περιερ χόμενον τάς οι-
κίας προς ραδιουργίαν ή μετ’ εξευτελισμού πα-
ρακαλούντα· επειδή δε τα ζώα ταύτα μη αντέ-
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χοντα εις το πολύ ψύχος τρέμουσι, λέγεται άλ-
λη φράσ. “περιπατεί γυμνός και τρέμει σαν το 
ζαγάρι”, και επί ονειδι σμού “άφες το το ζαγά-
ρι, το παληοζάγαρον” = τον παλαιάνθρωπον» 
(Ο Εν Κων σταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολο-
γικός Σύλλογος (περιοδικό), 8 (1873-74), 587). 
Και σημείωση για την αραβική αρχή της λέξης: 
«παρά γουσι την λ. εκ του αραβι κού Σακάρ, ση-
μαίνοντος τον ιέρακα ή τον γύπα, όρνεα σαρκο-
βόρα, χρήσιμα εις κυνήγιον» (ό.π.). Με τη σημ. 
‘γερά κι’πέρασε και στα τουρκικά: οθωμ. sakr 
«tepeli doğan» (γεράκι με λοφίο), πληθ. sıkar 
(Devellioğlu, 916, 949).}

ζαγάρι2, το [zaγári], πληθ. ζαγάργια και ζάγα-
ρα (Πιτ., Γαρ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ.) : μικρό 
σφηνοειδές καρφί με πλατύ κεφάλι, που το 
χρησιμοποι ούσαν οι παραδο σιακοί τσαγκάρη-
δες, ιδίως για τις σόλες των στιβανιών.
[δυσετυμολόγητο, μάλλον δεν είναι τουρκικής 
προέλευσης, βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Ο Πιτυκάκης ετυμολογεί από το αραβ. ẓakar 
 ·το οποίο σημαίνει ‘αρ σενικό φύλο· πέος ,(ذكر)
βαμμένο σίδερο, ατσάλι’ (F. Steingass, Arabic-
English Dictionnary, 1884 (3η ανατύπ. New 
Delhi 2005) σ. 387). Στα τουρκ. έχει περάσει 
ως zeker ‘αρσενικό· πέος’. Στα τουρκ. υπάρ-
χει επίσης το διαλεκτ. zakar ‘χωνί’ από τα αρ-
μένικα (Robert Dankoff, Armenian Loanwords 
in Turkish, Harrassowitz, Wiesbaden 1995, σ. 
93), από τα αραβικά κατά το TDK. Τα ζαγάρια 
είναι από βαμ μένο σίδερο και μοιάζουν κατά το 
σχήμα με χωνί σε μικρογραφία, αλλά κατά τη 
γνώμη μου η λ. προέρχεται υποχω ρητικά από τα 
τζαγκαρόκαρφα, οπότε δεν έχει θέση στον παρό-
ντα κατά λογο, ούτε αυτή ούτε τα τριτοπρόσωπα 
ρήματα ζαγαρεί (Γαρ., Κριτσ.), που λέγεται για 
πληγή που προκαλεί φαγούρα καθώς αρχίζει να 
επουλώνεται, και ζαγαροπονεί (Γαρ., Κριτσ.), 
που σημαίνει ‘κάτι (π.χ. χτύπημα, μωλω πισμός) 
προκαλεί φαγούρα και πόνο’.}

(*)ζαγαρτζήμπασης, βλ. Παράρτημα 1.
ζαγαρώ [zaγaró] (Τσιρ., Κασσ.) : «είμαι ανήσυ-

χος, αδημονώ. Ζαγαρείς πρέ πει εκειά π’ ανε-
μίζεις τσ’ ορτάκηδές σου που παίζουνε το τό-
πι» (Τσιρ.)· για κάποιον που «που πάει γυρεύο-
ντας / αυτός που ψαχουλεύει, όπως το κυνηγετι-
κό σκυλί» (Κασσ.).
[< ζαγάρι1, παραλληλισμός με την ανησυχία του 
λαγωνικού που οσμίζε ται θή ραμα (Συντ.)]
{Στην περιοχή Μοιρών Ηρακλείου είναι και 
σήμερα εν χρήσει το ρ. ζαγα ρεύω ‘ενοχλώ κά-
ποιον, χαλώ την ησυχία του με τα λόγια μου ή 
με τη συ μπεριφορά μου’. Η λ. παραπέμπει σε 
λαγωνικό που τριγυρίζει ανήσυχο τον ιδιοκτή-
τη του.}

ζαγρέ, το (άκλ.) [zaγré] (Πιτ.: αναφορά στην ανά-
πτυξη του λ. ζαγρεδένιος) : «κατερ γασμένο δέρ-
μα αλόγου ή όνου ή ονάγρου».
[σαγρέ * : < τουρκ. sağrι ‘επεξεργασμένο δέρ-
μα’ (ΛΚΝ)] (صاغرى٬ ساغرى)
{Ο Πιτυκάκης παραπέμπει στο Εγκυκλοπαιδι-
κόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη, στο λ. σαγρές.}

ζαγρεδένιος, βλ. σαγρεδένιος.
ζαερές, βλ. ζαϊρές.
ζαέρι (επίρρ.) [zaéri] & ζάρι [zári] (Πάγκ., Κονδ., 

Γαρ., Ροδ., Τσιρ., ΙδομΒ.) : 1. τάχα, δήθεν· ΦΡ. 
δεν τού ’ρχεται ζαέρι· 2. άραγε.
[< zaher, zaar, zar & zari (διαλεκτ. τ. του zahir, 
κατά το TDK από το αραβ. ẓāhir) (Συντ.)] (ظاهر)
{Ο Παμπούκης (σ. 131) ετυμολογεί το επίρρ. 
ζαέρι από το αραβ. zahiren. Στα τουρκ. η λ. 
zahir ως επίθ. σημαίνει ‘φανερός· εξωτερικός’, 
ως ουσ. ‘η εξωτερική όψη, το εξωτερικό’, «κοι-
νώς προφέρεται ζαχέρ, ζαέρ, και είναι εν χρή-
σει ως επίρ ρημα: βεβαίως, αναμφιβόλως, προ-
δήλως» (Χλωρός, Β 1103). Ο Τσιριγωτάκης (σ. 
218) λημματογραφεί χωριστά τη φρ. ζάρι και (ή 
ζαέρι και) με τη σημ. ‘συνήθως’: «Το κοπέλι ζά-
ρι κι έρχεται απού το σχολειό ογλήγορα, εδά αρ-
γεί όμως και ήβαλέ με σ’ έγνοια». Αλλά πρόκει-
ται για το ρ. ζάρω (< ιταλ. usare) ‘συνηθίζω να’ 
και ‘συχνάζω’ (Πάγκαλος, Γ 134). Ο Ξανθινά-
κης το έχει ως ζάρει (απρόσ.) με τη σημ. ‘τυχαί-
νει, συμ βαίνει’ και το ετυμολογεί «από το μσν. 
ζάριν < αζάριον (< αραβ. az-zahar) = το ζάρι, ή 
από το ιταλ. usare = συνηθίζω».)

(*)ζαΐμης, βλ. Παράρτημα 1.
ζαϊρές, ο [zairés] & ζαερές [zaerés] (Παπ., Πάγκ., 

Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Τσιρ., ΙδομΒ.) & τζαερές 
[dzaerés] (Ροδ.) : κτηνοτροφές, εφόδια, δημη-
τριακά.
[< zahire (Παπ.)] (ذخيره)
{Ο Πάγκαλος το γράφει: ζααιρές.}

ζαΐφικος (επίθ.) [zaífikos] (Γαρ., Κριτσπ., ΙδομΒ.) : 
αδύνατος, ισχνός.
[< zayıf (Μπόγκας, 168)] (ضعيف)
{ζαΐφης στον Ανδριώτη. Αντίστροφος λεξιλο-
γικός δανεισμός: çiroz ‘πολύ αδύνα τος’ < τσί-
ρος (TDK).}

ζαϊφλαντισμένος (επίθ.) [zaifladizménos] (Γαρ., 
Κριτσπ.) : άκεφος
[< *ζαϊφλαντίζω < zayıflad(ım), αόρ. του ρ. 
zayıflamak ‘εξασθενώ, αδυνα τίζω’, κυριολ. και 
μτφ. (Χλωρός, Α 1046) (Συντ.)] (ضعيفالمق)

ζάκα1, η [záka] & τσάκα2 [tsáka] (Πάγκ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Ξεν.) : η βία, η ορμή: «Κατέβαινα 
με ζάκα κ’ εχτύπησα ’ς το dοίχο» (Πάγκ.).
[ίσως < διαλεκτ. zağ «güç, kuvvet (δύναμη, 
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ισχύς)· hız (ταχύτητα)· sertlik (βιαιό τητα)» 
(TDK) (Συντ.)]

ζάκα2, η [záka] (Ξανθιν., Τσιρ., Χουστ.) : «στενο-
χώρια μακρόχρονη που δεν εξωτε ρικεύεται απ’ 
εκείνον που την έχει, κατακράτηση της στενο-
χώριας για πολύ χρόνο» (Ξανθιν.).
[< zayık, zık ‘μέρος στενόν, στενότης, αγωνία, 
στενοχωρία’, από τα αραβ. (Καρα ποτόσογλου, 
Ετυμολ. Δυτ. Κρ., 92)] (ضيق)
{Ο Τριριγωτάκης έχει αυτήν τη σημ. μαζί με τη 
σημ. ‘απότομη κίνηση’ στο ζάκα1.}

ζακίζα, βλ. σακίζι.
ζακώνω [zakóno] (Ξανθιν.) : αφήνω τη στενοχώ-

ρια κλεισμένη μέσα μου, δεν εξω τερικεύω τον 
πόνο μου.
[< ζάκα2 (βλ.)]

ζαλαμουκιάρης, βλ. ζουλουμικιάρης.
ζαμάνι*, το [zamáñi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 

Ξανθιν., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Χουστ., Ξεν.) : μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρη-
σιμοποιείται κυρίως στον πληθυντικό, συνήθως 
στην έκφραση καιρούς και ζαμάνια. ΦΡ. Κα-
κά ζαμάνια ε φτάξανε: δύσκολοι καιροί, αντίξο-
ες περιστάσεις || Τα καλά ζαμάνια: τον (παλιό) 
καλό καιρό.
[< zaman ‘χρόνος, εποχή, περίοδος’ (Παπ.)] 
(زمان)

ζαμπάζης, βλ. τζαμπάζης.
ζαμπαζοδουλειά, η [zabazoδuλá] (ΙδομΒ.) : «η ερ-

γασία που περιέχει το στοι χείο της αισχροκέρ-
δειας ή της απάτης».
[< ζαμπάζης (βλ. τζαμπάζης) + δουλειά (Συντ.)]
{Ο Ιδομενέως λημματογραφεί χωριστά τη λ. 
τσαμπατζοδουλειά με τη σημ. «η εργασία που 
προσφέρεται δωρεάν», αλλά μάλλον πρόκειται 
για παρετυμολογική πρόσληψη της λ. ζαμπαζο-
δουλειά, όπως φαίνεται από τη μαντινάδα του 
που πα ραθέτει ως παράδειγμα χρήσης: Όλο με 
τσαμπατζο δουλειές ξανοίγεις να κερδίζεις, / μα 
με χαράμια και ψευθιές πράμα δεν ξε χαρτζίζεις.}

ζαμπάκι(Α), το [zambát∫i] (Γαρ.) : «βολβός σπάνι-
ος που χρησίμευε παλιά στην παρα σκευή φαρ-
μάκου από κομπογιαννίτες».
[< zambak ‘κρίνος’ (Κουκκίδης, 33)] (زنبق٬ 
(زمبق
{Δεν προσδιορίζεται για ποιο βολβώδες φυ-
τό πρόκειται, παρά μόνο ότι «το πλια καλό φυ-
τρώνει στην {νησίδα} Ψείρα». Κατά το TDK 
zambak εί ναι ο κρίνος της Παναγίας (Lilium 
candidum). O Λιθοξόου έχει τη λ. ζα μπάκι με 
τη σημ. ‘το φυτό Narcissus tazzeta’, αλλά αυ-
τό είναι το κρητ. μανουσάκι, που είναι όμως 
πολύ κοινό. Στον Ανδριώτη: ζαμπάκι ‘κρίνος’. 

Στην Κύπρο λένε ζαμπάκι ένα είδος ίρι δας (Iris 
germanica), το τουρκ. mavi zambak (Meynard, 
B 45). Για τα είδη του γένους Iris που φυτρώ-
νουν και στην Κρήτη, και τις θεραπευτικές τους 
ιδιότητες βλ. σχετικό άρθρο του Σάκη Κουβά-
τσου με τίτλο “Ίρις η γερμανική” στην εφημ. 
Χανιώτικα Νέα, φ. της 11-02-2012.}

ζαμπαραλίκι, το [zamparaλít∫i] (Παπ., Πάγκ.) : ο 
βίος και η πολιτεία του ζα μπαρά, η «γυναικο-
θηρία» (Παπ.).
[< ζαμπαράς (Παπ.) / μάλλον κατευθείαν < 
zamparalık (Κουκκίδης, 33)] (زنپارهلق)

ζαμπαράς, ο [zamparás] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., 
Ιδομ., Τσιρ., Δαρ.) : γυναι κάς, μουρ ντάρης.
[< zampara (Παπ.) «επίθ. και όν. γυναικοθήρας, 
ο προσκείμενος εις τας γυναίκας· ο θαμίζων πα-
ρά ταις πόρναις, ακόλαστος» (Χλωρός, Α 871) 
(Συντ.)] (زنپاره٬ زمپاره)
{Κατά το TDK: zampara < περσ. zenbāre, κ.λ. 
‘λάτρης γυναικών’.}

ζαμπικώνω, βλ. ζαμπιτεύω (σημείωση).
(*)ζαμπιτά, βλ. Παράρτημα1.
ζαμπιτά μεεμούρης, ο [zabitá meemúris] (Κονδ.) : 

«είδος επάρχου και αστυ νόμου (πρβλ. μουντί-
ρης)».
[< zabıta me’muru < zabıta στη σημ. ‘αστυ-
νομία’ + memur ‘υπάλληλος’ (βλ. μεε μούρης) 
(Χλωρός, Α 1043) (Συντ.)] (ضابطه مٔامورى)
{Κατά τον Χλωρό zabıta me’muru σημαίνει 
‘υπάλληλος της αστυνομίας’ και zabıta müdürü 
‘διευθυντής της αστυνομίας’. Βλ. και μουντίρης 
[< müdür]. Με την τουρκ. εκφορά σε έγγραφο 
του 1871: ειδοποιήσαμεν το Ζαπιτά Μεεμουρού 
(Α.Δ.Η., 2 / 44-282).}

ζαμπίτεμα [zabítema] (Πιτ.) : φρούρηση, επίβλε-
ψη, αστυνομική, αλλά και οικογε νειακή.
[< ζαμπιτεύω (Πιτ.)]

ζαμπιτεύω [zabitévo] (Πιτ., Αποστ., Τσιρ.) : 
φρουρώ, επιβλέπω, αστυνο μεύω.
[< ζαμπίτης (Πιτ.)]
{Η Ξενάκη-Ροβίθη λημματογραφεί με την ίδια 
σημ. και ετυμολ. το ρ. ζα μπικώνω. Απ’ όσο ξέ-
ρω, στον νομό Ηρακλείου λέγεται το ρ. τζα-
μπικώνω & τζαμπικώνομαι (ΤσιρΑ., 266· Δαρ., 
286), που σημαίνει ‘αν και μικρός (στην ηλικία) 
και αδύναμος τα βάζω με μεγαλύτερους και δυ-
νατότερους’.}

ζαμπίτης, ο [zabítis] & τζαμπίτης [dzabítis] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν θιν., Γαρ., Ροδ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Χουστ., Κασσ.) : 1. αξι-
ωματικός της αστυνομίας (επί Τουρκοκρατίας)· 
2. (μτφ.) ο φύλακας της οικογενειακής τιμής και 
υπόληψης.
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Ζζαμπιτιλίκι

[< zabit (Παπ.)] (ضابط)
{Ο Παπαγρηγοράκης διασώζει σε παράθεμα 
τον πληθ. ζαμπιτάδες. Ανα λυτικά για το αξίω-
μα του ζαμπίτη (στον πληθ. ζαμπίτηδες) βλ. στο: 
Νικό λαος Σταυρινίδης, “Συμβολή εις την ιστο-
ρίαν των Σφακίων (1615-1770)”, Κρητικά Χρο-
νικά, 9 (1955), 260.}

ζαμπιτιλίκι, το [zabitiλít∫i] & τζαμπιτιλίκι 
[dzabitiλít∫i] (Κονδ., Ξανθιν., Ι δομ., ΙδομΒ., 
Ροδ.) : 1. η άσκηση της αστυνομικής εξουσίας· 
2. σκληρός νόμος, αυστη ρότητα της εξουσίας.
[< zabıt ‘συγκράτηση, περιστολή’ + -λίκι (Ξαν-
θιν.) / βλ. σημείωση (Συντ.)]
{«Το zabıt είναι διάφορο του zâbit (βλ. ζαμπί-
της)» σημειώνει ο Ξανθινά κης, αλλά στα λεξι-
κά η λ. zabıt έχει τη σημ. ‘πρακτικά (συνεδρί-
ασης), α ναφορά (αστυνομι κού)’. Υπάρχει το 
τουρκ. zabitlik (ظابطلق) ‘αξιωματι λίκι’ (TDK).}

ζαναέτης (επίθ. προσ.) [zanaétis] (Τσιρ.) : φιλάρ-
γυρος, συμφεροντολόγος.
[μάλλον < ζαναέτι ‘τέχνη, επάγγελμα’, βλ. ση-
μείωση (Συντ.)]
{Η φωνητική σχέση είναι φανερή, αλλά όχι και 
η σημασιολ. μετάβαση από το ‘επάγγελμα’ στη 
‘φιλαργυρία’. Το παράθεμα χρήσης που έχει ο 
Πα μπούκης στο λ. ζαναέτι (από: Κ. Βάρναλης, 
Η αληθινή απολογία του Σω κράτη, 4η έκδοση, 
Α θήνα 1976, σ. 44) ίσως βοηθά στην κατανόη-
ση της μετάβασης: «Το ζαναέτι, βλέ πεις, τον κά-
νει να λογαριάζει πιότερο τα πε τσιά». Η συνέ-
χεια της πρότασης του Βάρναλη είναι: «κι από 
τον “υπέρ πατρίδος” θάνατο» και αφορά τον 
ένα από τους τρεις κατηγόρους του Σω κράτη, 
τον Άνυτο, που ήταν βυρσοδέψης – ταμπάκη 
τον λέει ο Βάρναλης. Φαίνεται πως μερικές φο-
ρές το ζαναέτι κάνει τον άνθρωπο ζα ναέτη.}

ζαναέτι, το [zanaéti] (Πάγκ., Ροδ.) : η τέχνη, το 
επάγγελμα.
[< san’at (Πάγκ.) / zanaat (Κουκκίδης, 34)] 
(صنعت٬ صناعت)
{Το TDK έχει: sınaat & zanaat ‘τέχνη, κυρίως 
ως (χειρωνακτικό) επάγ γελμα’, από το αραβ. 
ṣinā‛at, πβ. zanaatçı ‘τεχνίτης’, και sanat ‘τέχνη, 
κυ ρίως ως γνώση, Τέ χνη’, από το αραβ. ṣan‛at, 
πβ. Güzel Sanatlar Fakültesi ‘Σχολή Καλών Τε-
χνών’. Από το δεύτερο δεν προέκυψε ελληνική 
λέξη (βλ. Georgiadis, 74). Στον κρητ. στερεό-
τυπο χαρακτηρισμό χρυσό βραχιόλι (= σταθερή 
πηγή εισοδήματος) για την τέχνη (του τσαγκά-
ρη, του μαραγκού κλπ.) –ο Πάγκαλος (Δ 188) 
το έχει ως χρυσό μανίλι (< ιταλ. magnilia)– αντι-
στοιχεί η τουρκ. παροιμία sanat altın bileziktir 
(η τέχνη είναι χρυσό βραχιόλι). O Γαρεφαλάκης 
(και στη συνέχεια ο Ιδομενέως και ο Τσιριγω-
τάκης2) λημματογραφεί τη λ. ζαναέτι με τη σημ. 

‘επιθυμία’: «Πολλά ντου χιουντισμένο σε θωρώ 
εδά εδά γιε μου. Πε μου ιντά ’ναι το ζαναέτι σου 
κι ίντα μπορώ να σου κάμω». Ίσως πρόκειται 
για λέξη με διαφορετική προέ λευση, εκτός και 
αν ισχύει και εδώ η σημείωση στο λ. ζαναέτης.}

ζαναμπέτης, βλ. τζαναμπέτης.
ζάπι, βλ. ζάφτι.
ζάπτι, βλ. ζάφτι.
ζάρα, η [zára] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., 

Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., 
Ξεν.) : 1. είδος κουκουβάγιας (Tyto alba) που η 
φωνή της κοντά σε σπίτι θεωρείται κακός οιω-
νός (κι ας είναι ένα πανέμορφο πουλί – έτυχε να 
δω κάποτε μια φωλιά με δύο νεοσσούς έτοιμους 
να πετάξουν και ένα ενήλικο πουλί). Στις μαντι-
νάδες επονομάζεται κλαψάρικο πουλί, πουλί 
της λύπησης, πουλί της σκοτει νιάς κλπ. Αλλού 
τη λένε κλαψοπούλι. Κατ’ ευφημισμόν λέγεται 
(Πάγκ.) καλό πουλί· 2. «παιγνίδι που φτιάχνουν 
τα παιδιά με κομμάτια από κλήμα κι ένα γλωσ-
σίδι στη μέση από το φλοιό του, που το φυσά-
νε και παράγει ήχο όμοιο με της ζάρας» (Πιτ.).
[< ζάρι ‘το πουλί Tyto alba, είδος κουκουβά-
γιας’, θηλ. κατά τα: κουκου βάγια, κρητ. σκλώ-
πα – δυσετυμολόγητο: ίσως < οθωμ. zar (راز) 
‘κλάμα, οδυρμός’, αν όχι από το αρχ. ζάρος ‘όρ-
νεον αρπακτικόν’, βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Σε κρητική παραλλαγή του τραγουδιού Του 
νεκρού αδελφού, βρίσκουμε τους στί χους: Ζά-
ρι και ζάρι θα γενώ, ζάρι και ζαροπούλι, / να 
κλαίω τσοι εννιά αδερφούς και την καημένη μά-
να (Γ. Πάγκαλος, Περί του γλωσσικού ιδιώμα-
τος της Κρήτης, 7ος τόμος, Τα Λαογραφικά, επι-
μέλεια έκδοσης: Κέ ντρον Ερεύνης Εληνικής 
Λαο γραφίας Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 1983, 
σ. 74). Στην Πελοπόννησο τη ζάρα τη λένε ζα-
ρί (πληροφορία από την εξ Αρκαδίας φίλη Κι-
κή Τζωρτζακάκη). Έτσι το έχει ο Δημήτρης Λι-
θοξόου στις Ονομασίες των πουλιών της Ελ-
λάδας (http://lithoksou.net/onomasies_pulion.
html). Τα ζάρι, ζαρί, ζάρα θα μπορούσαν ίσως 
να σχετιστούν με τη λ. ζάρος ‘όρνεον αρπακτι-
κόν’, στην οποία καταφεύγουν σχολιαστές του 
Ευριπίδη για να να ερμηνεύσουν το ρ. ἐπεζά-
ρει από τις Φοίνισσες (στ. 45-46: ὡς δ’ἐπεζάρει 
/ Σφίγξ ἁρπαγαῖσι πόλιν) : «επέκειτο δίκην ζά-
ρου», «πα ρήχθη δε η λέξις από τον ζάρον. Έστι 
δε ο ζάρος είδος ορνέου λίαν αρπα κτικώτα-
τον» (βλ. Gulielmus Dindorfius, Scholia graeca 
in Euripidis tragoedias, 3oς τό μος, Οξφόρδη 
1863, σ. 49-50). Το πρόβλημα είναι ότι η λ. ζά-
ρος δεν απαντά που θενά αλλού. Ένα άλλο πι-
θανό έτυμο θα ήταν το τουρκ. zar, όχι αυτό που 
σημαίνει ‘ζάρι [του ομώνυμου παιγνιδιού]’ (αυ-
τό κατά το ΛΚΝ προέρχεται από τα αρα βικά), 
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αλλά μια λέξη περσικής προέ λευσης που ση-
μαίνει «αναστενάζων και κλαίων, οιμώζων», 
αλλά και «α ναστεναγμός και κλαυθμός, οιμω-
γή», βλ. Χλωρός, Α 861, ο οποίος για το τελευ-
ταίο έχει και τον τ.زارى (ζαρί), πβ. και επίρρ. 
zari zari ‘(κλαίοντας) με λυγμούς’ (TDK). Εδώ 
το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε άλ λες ενδεί-
ξεις προσαρμογής αυτής της λέξης στα ελληνι-
κά κατά την κυριολεξία της.}

ζαράρι, το [zarári] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : ζημιά, βλάβη, 
κακό· το αντίθετο: ό φελος, κέρδος· ΦΡ. Άλ-
λο ζαράρι, μωρέ παιδιά!: άλλο κακό να μη μας 
βρει! || Βγάζω το ζαράρι: αποκαθιστώ μια αδικία 
που έγινε εις βά ρος μου, παίρνω ικανο ποίηση 
με εκδίκηση. || (Στο) νου ζαράρι: απρόσμενο κα-
κό (Γαρ.), έμμονη ιδέα (Κριτσ.), είναι να τρελ-
λαθεί κανείς (Ξανθιν.).
[< zarar (Παπ.)] (ضرر)
{Η φρ. στο νου ζαράρι, την οποία ο Γαρεφαλά-
κης λημματογραφεί χωρι στά, φαί νεται να εί-
ναι μτφδ.: < akla zarar. Βρήκα τον ετυμολ. 
συσχετισμό στο νου ζαράρι < akla zarar στο: 
Bilgehan2, 47. Το TDK έχει τη φράση akla zarar 
ως επιφώνημα έκπληξης. Κατά λέξη σημαίνει 
‘ζημιά, πλήγμα στο μυαλό’. Η κατάρα άδικο να 
τωνε λάχη σ’ το νου (βλ. Κάτοπτρον, 14) φαίνε-
ται να είναι κρητική προσαρμογή της φρ. akla 
zarar.}

ζαράρι γιόκ (έκφρ.) [zarári ʒók] (Παπ., Πιτ.: στο 
λ. ζαράρι) : Δεν πειράζει (κ.λ. ‘δεν υπάρχει ζη-
μιά’).
[< zararι yok (Συντ.)] (ضرر يوق)

ζάρει, βλ. ζαέρι.
ζαρζαβατικά, βλ. τζερτζεβατικό.
ζάρι (επίρρ.), βλ. ζαέρι.
ζάρι (το), βλ. ζάρα.
ζάρι ζόρλε (επίρρ.) [zári zórle] (Πιτ.) : με το ζόρι, 

με το στανιό, θέλοντας και μη.
[πιθανότατα < zorlamak ‘στενοχωρώ, δυσκο-
λεύω’ ή zor ‘βία, δυσκολία’ (Πιτ.) / μάλλον < 
zar zor, με επίδραση από τη λ. ζόρλε (Συντ.)]
{Η τουρκ. έκφρ. zar zor (زار زور) σημαίνει ‘με 
το ζόρι, απρόθυμα’.}

ζάρι και, βλ. ζαέρι.
ζαρινά (επίρρ.) [zariná] (Κονδ.) : «με το ζόρλε», 

με το ζόρι.
[ίσως < zorunan ‘με τη βία’ (διαλεκτ. κατά το 
TDK) (Συντ.)]
{Βλ. και ζορινιά.}

ζαρίφης* (επίθ. προσ.) [zarífis] (Πάγκ., Πιτ., 

Κονδ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Χουστ.) & ζαρίφτης (Δαρ.) : κομψός, λεπτός.
[< zarif (Πάγκ.)] (ظريف)
{Στον τ. ζαρίφτης μπορούμε να υποθέσουμε πα-
ρετυμολ. επίδραση από τη λ. τσί φτης, εκτός κι 
αν σχετίζεται με τη λ. zarafet ‘ζαριφλίκι’.}

ζαρίφικο, βλ. ζαρίφικος.
ζαρίφικος (επίθ.) [zarífikos] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 

Ξανθιν., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., 
Ξεν.) : 1. κομψός, λεπτός· 2. (ως ουσιαστικ. 
επίθ.) «ακούεται συ χνότατα στη σημασία, ένα 
ποτηράκι ρακή, ούζο κλπ. {εδώ μάλλον λείπει 
κάτι (Συντ.)} δηλ. όχι γεμάτο ως επάνω. “Κα-
φετζή βάλε μας δυο ζαρίφικα να τα πιούμε”» 
(Πιτ.).
[< zarif (Παπ.)] (ظريف)
{Ο Τσιριγωτάκης λημματογραφεί τη λ. ως ουσι-
αστικ. επίθ. στο ουδέτερο: το ζα ρίφκο [zarífko], 
με τη σημ. ‘ένα ποτήρι εκλεκτό κρασί’. Ο Πιτυ-
κάκης και ο Απο στολάκης έχουν στο ίδιο λήμ-
μα: ζαρίφικος και ζαρίφης. Στη σημ. 2. πβ. αντί-
στοιχη χρήση του επιθ. περιποιημένος: δυο πε-
ριποιημένα = δύο ποτά, π.χ. ούζα, με μεζέ.}

ζαριφλάτος (επίθ.) [zarifλátos] : όμορφος, ζηλευ-
τός. Μαντινάδα: Ως περιπλέ κει ο κισσός στου 
πηγαδιού τον πάτο, / έτσα θα περιπλέξομε, μήλο 
μου ζα ριφλάτο (Λιου δάκι, 61).
[< ζαριφλίκι (Συντ.)]

ζαριφλίκι, το [zarifλít∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Κονδ., Ροδ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Ξεν.) 
& σαριφλίκι [sarifλít∫i] (ΙδομΒ.) : η κομψότητα.
[< zariflik (Πάγκ.)] (ظريفلك)

ζαρίφτης, βλ. ζαρίφης.
ζαροπούλι, βλ. ζάρα.
ζάρπα, η [zárpa] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ξανθιν., 

Τσιρ., ΙδομΒ.) : ηχητικό ξε φύσημα με το στόμα 
για αποδοκιμασία.
[< zárta ‘πορδή’ (< αραβ. żarṭa, κατά το TDK), 
με τροπή [rt] > [rp] (Συντ.)] (ضرطه)
{Ο Παπαγρηγοράκης ετυμολογεί από τη λ. zarp 
-σφοδρότητα, τα χύτητα, ορμή’. Το έτυ‘ (ضرب)
μο που προτείνεται εδώ υπάρχει και ως zort, 
το οποίο στην έκφραση zort vurmak σημαί-
νει «αφήνω φύσαν, πέρδω, χλευάζω χυ δαίως» 
(Χλωρός, Α 874). Σημειωτέον ότι η ζάρπα εί-
ναι απομίμηση πορ δής. Αυτό, κατά τον συντά-
κτη του σχετικού λήμματος στο slang.gr, «επι-
τυγχάνεται με τον κατάλληλο πλαταγι σμό των 
χειλέων στο ψαχνό του βρα χίονα, ώστε να προ-
κύψει ο χαρακτηριστικός ήχος από τον εκπνε-
όμενο α έρα». Η λ. ζάρπα ακούγεται στην πόλη 
των Χανίων. Στο Διαδίκτυο βρί σκουμε σύγχρο-
νους νεολογισμούς σχετικά με τη ζάρπα: ζαρ-
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πάρω ‘κάνω ζάρπα’, ζαρπαδόρος ‘αυτός που 
κάνει ζάρπες’, καθώς και ονομασία ομά δας κοι-
νωνικής δράσης στα Χανιά, με ομώνυμη σελί-
δα στο Facebook: Zarpatistas. Για την κατάλη-
ξη -άρω βλ. σημείωση στη λ. ταλιμέρνω.}

ζαρπαδόρος, βλ. ζάρπα.
ζαρπάρω, βλ. ζάρπα.
ζαρπατίστας, βλ. ζάρπα.
ζαρτζής, ο [zardzís], θηλ. ζαρτζού [zardzú] (Κριτσ.) : 

αυτός που παίζει ζά ρια.
[< zarcı (αργκό, κατά το TDK) (Συντ.)]
{Λέγεται και ζαριτζής. Κατά το ΛΚΝ η λ. ζάρι 
είναι αραβικής προέλευ σης.}

ζάρφι, το [zárfi] : «Ζάρφια. Λέγοναι και σήμερον 
ακόμη {=1913· δεν λέγο νται πια} ούτω κύα-
θοί τινές εκ μετάλλου ή άλλου υλικού». Η λ. σε 
κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέ-
σια, 106).
[< zarf ‘θήκη’, από τα αραβ. (Mehmet Yunus & 
Ξανθουδίδης) : «παν ό,τι χρη σημεύει όπως πε-
ριλάβη, περικαλύψη άλλο τι, ήτοι το περιέχον, 
θήκη, φάκελλος [επιστολής]· υποκρατητήρι-
ον, ήτοι είδος κοτύλης εντός της ο ποίας τίθεται 
παρ’ οθωμανοίς το κύπελλον του καφέ, κ. ζάρ-
φι» (Χλωρός, Β 1103)] (ظرف)

ζαφθιές, βλ. ζαφτιγές.
ζαφτάς, ο [zaftás] (ΙδομΒ.) : εξουσιαστής, κύριος.

[< ζάφτι· ή < ζαφτίζω, υποχωρητικά (Συντ.)]
ζάφτι*[záfti] ·μόνο στη ρημ. περίφρ. κάνω ζάφτι 

(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : υπο-
τάσσω, εξουσιάζω, ελέγχω, δαμάζω.
[< zapt ‘καθυπόταξη’ (Παπ.)] (ضبط)
{Ο Ιδομενέως επισημαίνει ότι χρησιμοποιείται 
μόνο στη φρ. κάνω ζάφτι. Ίσως αυτή πρέπει να 
λημματογραφείται (όπως στον Αποστολάκη: ζά-
φτι κάνω ή έχω), ως ρημ. περίφραση, και όχι το 
ζάφτι ως ουσιαστικό. Πβ. τουρκ. zapt etmek. Ο 
Κριτσωτάκης λημματογραφεί χωριστά τη φρ. 
δεν τονε κάνω ζάφτι. Ο Ροδάκης έχει: ζάπι (κά-
νω…). Σήμερα λέμε κάνω ζάφτι κάποιον, αλ-
λά παλαιότερα η ρημ. περίφρ. έπαιρνε ως αντι-
κείμενο και ά ψυχο, και εσήμαινε ‘κάνω κουμά-
ντο, διαφε ντεύω’, π.χ. σε έγγραφο του 1862: και 
έκαμεν ζάπτει [sic] η μητριά της όλον το πράγμα 
του συζύγου της και η θυγάτηρ δεν έλαβε τίποτα 
(Α.Δ.Η., 2 / 8-1331). Η ίδια ιδέα με ελλη νική δι-
ατύπωση σε άλλο έγγραφο του 1862: να χοροί-
ση το μερη δηόντζη και να το έχοι υπό την εξουσή-
αντζη (Α.Δ.Η., 2 / 8-1376). Το μεσοπαθ. γί νομαι 
ζάφτι χρησιμοποιείται συνήθως σε αρνητικές 
διατυπώσεις, π.χ. αυτό το κοπέλι δε γίνεται ζάφτι, 
δηλ. δεν μπορεί κανείς να το συμμορφώ σει.}

ζαφτιγές, ο [zaftijés] & ζαφτιές [zaftx̃és] & ζα-
φθιές [zafθx̃és] & ζαπτιές* [zaptx̃és] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Ξεν.) : ο 
χωροφύλακας (επί Τουρκοκρα τίας).
[< zaptiye (Παπ.)] (ضبطيه)

ζαφτίζω [zaftízo] (Ξανθιν., ΙδομΒ.) : εξουσιάζω, 
επιβάλλομαι.
[< zάφτι (Ξανθιν.)]

ζεβγέκης, βλ. ζεβζέκης.
ζεβέλα, η [zevéla] & ζαβέλα [zavéla] : (Ξανθιν.) : 

«νόσος των αιγοπροβάτων (ελάτ τωση της κι-
νητικής λειτουργίας των μυών, ατελής παρά-
λυση».
[< ζεβελιώ, υποχωρητικά (Συντ.)]

ζεβελιάρης (επίθ.) [zeveλáris] (Ξανθιν.) : παραλυ-
μένος, παραπαίων, τρεκλί ζων.
[βλ. ζεβελιώ]

ζεβελιώ [zeveλó] & ζεβελιάζω [zeveλázo] : (Ξαν-
θιν.) : παραλύω· μτχ. παθ. παρκ. ζεβελιασμέ-
νος.
[< zeval «παρακμή, πτώσις, δύσις»· zeval 
bulmak «ευρίσκω παρακμήν, πα ρακ μάζω, φθί-
νω» (Χλωρός, Α 873) (Συντ.)] (زوال)

ζεβζέκης* (επίθ. προσ.) [zevzét∫is] (άλλη γρα-
φή: ζευζέκης) (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., 
Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., ΞανθινΔ., ΙδομΒ., Χουστ.) : 1. 
ελα φρόμυαλος, α νόητος· 2. μικροκαμωμένος, 
ασθενικός, καχεκτικός.
[< zevzek (Παπ.)] (زوزك)
{Ο Ροδάκης λημματογραφεί τον τ. ζεβγέκης. Η 
σημ. 2. είναι προσθήκη του Κα θηγ. Θεοχ. Δετο-
ράκη, φιλολογικού επιμελητή της έκδοσης του 
Κρητικού Λεξιλο γίου του Κονδυλάκη στο λ. ζευ-
ζέκης.}

ζεβζεκιά*, η [zevzet∫á] (άλλη γραφή: ζευζεκιά) 
(Πιτ., Κονδ., ΙδομΒ.) : επιπο λαιότητα, έλλειψη 
σοβαρότητας.
[< ζεβζέκης (Πιτ.)]

ζεγκίνης (επίθ.) [zendʒíñis] (Ροδ.) : πλούσιος.
[< zengin (Κουκκίδης, 34)] (زنكين)

ζεϊμπέκια, τα [zeibét∫a] : «ονομασία τουρκικής 
φυλής κατοικούσης εις τα περίχωρα της Σμύρ-
νης· άλλοτε εκαλούντο ούτως οι εύζωνοι στρα-
τιώται» (Χλωρός, Α 878), «άτακτος Τούρ-
κος, συνήθως ωπλισμένος, επιδιδόμενος συ-
χνά εις αυθαιρεσίας κατά των Χριστιανών» 
(Κουκκίδης 34). Απ’ έξω είχαν συναχτεί ζεϊμπέ-
κια, αραπά δες (Γερμανός Γεωργιάδης, Κρητική 
Μούσα, Χάλκη 1898, σ. 22).
[< zeybek (Κουκκίδης)] (زيبك)

ζεμπερέκι, βλ. ζεμπερές.
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ζεμπερές, ο [zemberés] & ζεμπερέκι, το 
[zemberét∫i] & τσεμπερές [tsemberés] & τζε-
μπερές [dzemberés] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., 
Ροδ., Ι δομ., Τσιρ., ΞανθινΔ., Δαρ., Κριτσ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. ελατήριο ρολογιού· 
2. είδος κλειδα ριάς/πετούγιας (αναλυτική περι-
γραφή βλ. στην ιστοσελίδα του Κρητικού Μου-
σείου Εθνολογίας: http://www.cretanethnology 
museum.gr). ΦΡ. πελεκώ ζεμπε ρέκια: ενεργώ 
ύπουλα, κακόβουλα ε ναντίον κάποιου· έφτα-
ξα στο ζεμπερέκι: εξα ντλήθηκε η υπομονή μου· 
έ παιξε ο νους μου ζεμπερέ: τρελάθηκα.
[< zemberek (Παπ.)] (زنبرك)
{Από το zemberek προκύπτει κανονικά ο τ. ζε-
μπερέκι. Ο τ. ζεμπερές ίσως από επίδραση λέ-
ξεων με συναφή σημασία, π.χ. σουρμές ‘σύρ-
της’. Οι δύο πρώτες σημ. ήδη στα τουρκικά. 
Η φρ. πελεκώ ζεμπερέκια, ίσως να σχετί ζεται 
με τη σημ. ‘βέλος’ (ιστορ., TDK). Ζεμπερές λε-
γόταν και ο απλός με ταλλικός σύρτης της πόρ-
τας. Η σημ. αυτή και στο διαλεκτ. zemberek: 
«demirden yapılmış kapı sürgüsü» (TDK).}

ζεμπερώνω [zemberóνο] (Πιτ., Γαρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ., Ξεν.) : κλείνω την πόρτα με το ζεμπε-
ρέ· μτχ. παθ. πρκ. ζεμπερωμένος (Τσιρ.) : αυ-
τός που έχει κλειστεί μέσα.
[< ζεμπερές (Πιτ.)]

ζεμπιλάς, ο [zembilás] : κατασκευαστής/πωλητής 
ζεμπιλιών. Η λ. σε έντυπο Εκλο γικό Κατάλογο 
Δήμου Ηρακλείου του έτους 1906 (Ιστορικό Αρ-
χείο Κρήτης, φω τοτυπημένο αντίγραφο στη Βι-
κελαία) στη στήλη «επάγ γελμα», σ. 9, 30, 38.
[< ζεμπίλι (Συντ.)]

ζεμπίλι*, το [zembíλι] & ζιμπίλι [zimbíλι] (Παπ., 
Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Χουστ., Κασσ., 
Ξεν.) : 1. (παλιότερα) καλάθι για τα ψώνια 
πλεγ μένο με φοινικό φυλλα, ή κοφίνι με δυο λα-
βές πλεγμένο με βούρλα· 2. (στη σύγχρονη επο-
χή) αν θεκτικό καλάθι από ελαστικό για τη μετα-
φορά χώμα τος ή οικοδομικών υλικών.
[< zembil (Παπ.)] (زنبيل٬ زنبل)

ζεμπιλιάτικα (επίρρ.) [zembiλátika] (Τσιρ.) : τρό-
πος πληρωμής εργατών για τη συ γκομιδή καρ-
πών, «η πληρωμή του εργάτη ήταν ανάλογη με 
όσα ζε μπίλια γέμιζε».
[< ζεμπίλι (Συντ.)]

ζενές, ο [zenés] (Ξανθιν., Γαρ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσπ., ΙδομΒ., Χουστ.) : λε πτός και καχεκτι-
κός άνδρας.
[< zenne ‘γυναίκα’ (Κριτσπ.) / αλλά βλ. σημεί-
ωση]
{«Ζενές στα τούρκικα είναι οι άντρες που φο-
ρούνε γυναικίστικα ρούχα στο θέα τρο» (δι-
ευκρίνιση Καθ. Hakkı Bilgehan – προσωπική 

επικοινω νία), «πρόσωπον υποκρινόμενον την 
γυναίκα εν ταις θεατρικαίς παραστά σεσι πα-
ρά τοις ανατολι κοίς λαοίς» (Χλωρός, Α 873), 
ομοίως και στο θέα τρο σκιών (Καραγκιόζη), 
βλ. λ. zenne στο TDK. Κατά τον Κώστα Καρα-
ποτόσογλου (“Ετυμολογικά της δυτικής κρη-
τικής διαλέκτου”, Λεξικογρα φικόν Δελτίον, 25 
(2004-2005), 92) η λ. ετυμολο γείται από το 
τουρκικό انز enez, eneze = feeble, weak (= αδύ-
ναμος), incapable, με πτώση του αρχικού e-, και 
αντιμετάθεση των συλλαβών, δηλαδή: *ενεζές 
> *νεζές > ζενές.}

(*)ζενετζής, βλ. Παράρτημα 1.
ζέπη, βλ. τσέπη.
ζεραβεντίν ταβελί (το;) [zeravedín tavelí] : το φυ-

τό Aristolochia longa. Η λ. σε κρητ. ιατροσόφιο 
του 1826, με τη γραφή ξεραβεντὶντάβελη (βλ. 
Πα παδογιαννάκης, 157).
[< zeravend-i taveli < zeravent زراوند «αριστο-
λοχία [γένος φυτών]» (Χλω ρός, Α 865) + tavil 
[μακρός» (Χλωρός, Β 1099)» طويل
{Η ονομασία του φυτού στα τουρκικά και στα 
λατινικά στο: Arif Bilgin, “Osmanlı dönemde 
ilaç yapımında kullanılan tibbî bitkiler – The 
herbs used to make medicine in the Ottoman 
period”, στο: C. Yılmaz & N. Yılmaz, 
Osmanlılarda sağlık – Health in the Ottomans, 
Biofarma, İstanbul 2006, 1ος τόμος, σ. 264.}

ζερζεβάτι, βλ. τζερτζεβάτι.
ζερζεβατικό, βλ. τζερτζεβατικό.
ζευζέκης, βλ. ζεβζέκης.
ζεύκι, βλ. ζέφκι.
ζέφκι, το [zéft∫i] (άλλη γραφή: ζεύκι) (Παπ., 

Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Τσιρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : διασκέδαση, 
απόλαυση, ξε φάντωμα με φα γοπότι.
[< zevk (Παπ.)] (ذفق٬ زوق)

ζήλι καντήλι (επιρρ. φρ.) (προτεινόμενη γραφή: 
ζίλι καντήλι) [zíλi kandíλi] (Γαρ., Κριτσ.) : τύ-
φλα στο μεθύσι.
[πιθανόν από συμφυρμό των τουρκ. εκφράσε-
ων zil zurna «κύμβαλον αλα λάζον εκ μέθης» 
(Χλωρός, Α 868) και gök kandil «μεθυσμένος 
εις βαθμόν ώστε να μη δύναται να ίσταται όρθι-
ος» (Χλωρός, Β 1449) (Συντ.)]
{Λέγεται (Ηράκλειο) και ζίλα καντήλα. Ο συμ-
φυρμός ίσως ήδη στα τουρ κικά (*zil kandil), 
πβ. gök zurna (TDK), που σημαίνει επίσης ‘τύ-
φλα στο μεθύσι’. Η λ. kandil (την οποία το TDK 
ετυμολογεί από το αραβ. ḳandīl) σημαίνει και 
μόνη της (στην αργκό) ‘πολύ μεθυσμένος’. Ο 
Χαράλαμπος Συμεωνίδης (“Ποντιακά έτυμα 
ανα τολικής προέλευσης”, Αρχείον Πόντου, 32 
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(1973-74), 333) αποθησαυρίζει το πο ντιακό 
«κόρτς καντήλα (ενν. μεθυ σμένος) ‘(μεθυσμέ-
νος) τύφλα’ < τουρκ. körkandil ‘τυφλή καντή-
λα, δηλ. καντήλα που έσβησε, που πνίγηκε στο 
λάδι της’». Το ΛΚΝ ετυμολογεί τη λ. καντή-
λι από το μσν. καντήλιον, υποκορ. του καντήλα 
< ελνστ. κανδήλα, κανδήλη (προφ. [nd]) < λατ. 
candela. Έχει και δεύτερο λήμμα καντήλα2 με τη 
σημ. ‘φουσκάλα με υγρό που σχηματίζεται στο 
δέρμα’ και την ετυμο λογεί από το καντήλα1 ‘με-
γάλο καντήλι’ «ίσως επειδή μπορεί να προξενή-
σει κάψιμο». Αλλά πιθανότερο είναι να προέρ-
χεται από το τουρκ. kandil, στη σημ. ‘σαπουνό-
φουσκα’ (βλ. Χλωρός, Β 1311).}

ζιαμέτι, το [zjaméti / ziaméti] (Κασσ.) : «φέουδον, 
τιμάριον, εγγύησις» (Κριάρης, 186)· επί Τουρ-
κοκρατίας: «μεγάλο τιμάριο· τα έσοδά του κυ-
μαίνονταν ανάμεσα σε στα 20.000 έως 99.000 
άσπρα» (Ιεροδικείο, Γ 483).
[< zi’amet (Χλωρός, Α 867), zeamet (TDK), από 
το αραβ. zaˁāma(t) κατά τον Nişanyan (Συντ.)] 
(زعامت)
{Ο κάτοχός του λεγόταν zaim, βλ. ζαΐμης.}

ζιαφεντάδικος (επιθ.) [zjafedáδikos] & διαφε-
ντάδικος [δjafedáδikos] (Πάγκ.) : «ο εργαζόμε-
νος χάριν άλλου τινός αμισθί, αλλά μόνον δια 
να του κάμει ούτος ζϊα φέτι, να του δώση φαγο-
πότι».
[< ζιαφέτι «και κατά παρετυμολογίαν προς το 
αφέdης-αφεdάδες» (Πάγκ.)]
{Ο Πάγκαλος γράφει ζϊαφεdάδικος [ziafe dá δi-
kos] και δϊαφεdάδικος [δiafedáδi- kos].}

ζιαφεντίστικος (επίθ.) [zjafedístikos] (Πάγκ.) : 
ζιαφεντάδικος (βλ.).
[< *ζϊαφεντήσιος + ζϊαφετικός (Πάγκ.)]
{Λήμμα ζιαφετικός δεν υπάρχει στο έργο του 
Πάγκαλου.}

ζιαφέτι, το [zjaféti] & τζιαφέτι [dzjaféti] (Παπ., 
Πάγκ., Κονδ., Γαρ., Ροδ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Χουστ., Κασσ.) : γεύμα ή δείπνο που προσφέ-
ρεται σε φιλοξενού μενο, τραπέζωμα.
[< ziyafet (Παπ.)] (ضيافت)
{Ο Πάγκαλος το γράφει ζϊαφέτι [ziaféti]. Ο Ρο-
δάκης λημματογραφεί τον τ. σδια φέτι.}

ζιγανιά, βλ. αζιγανιά.
ζιγανεύω, βλ. αζιγανεύω.
ζιγούμι, βλ. γιγούμι.
ζιηνέτι, το [ziinéti] : στολίδι, στολισμός. Η λ. σε 

τουρκοκρητ. ρίμα του 1826: ’Πό θανε η γενιτσα-
ριά μ’ όλο τση το ζιηνέτι (βλ. Dedes, 365).
[< ziynet (Χλωρός, Α 879) από το αραβ. zīna(t) 
κατά τον Nişanyan] (زينت)

ζίκρι, βλ. δίκρι.

ζίλια1*, τα [zíλa] (Ξεν.) : αυτοσχέδιο μουσικό όρ-
γανο τύπου πιατίνια. Απο τελείται «από δύο με-
ταλλικά στρογγυλά αντικείμενα σχήματος μι-
κρού πιάτου που συνδε όνται με ένα κορδόνι». 
Το «κρατούν τα τα παιδιά και το χτυπούν όταν 
λένε τα κάλαντα».
[< zil (Ξεν.), από τα περσ. κατά το ΛΚΝ]
{Τα ζίλια τα φτιάχναμε (τέλη δεκαετίας του ’50) 
με δύο καπάκια από με ταλλικό κουτί μπογιάς 
για παπούτσια: στο κέντρο του καθενός κάνα-
με μια τρύπα με καρφί και εκεί στερεώναμε το 
συνδετικό κορδονάκι.}

ζίλια2*, τα [zíλa] : έτσι λέγαμε (τέλη δεκαετίας του 
’50) τις μικρές χάρτινες λουρίδες που κρεμού-
σαμε στα δεξιά και τα αριστερά του χαρταετού 
για να ισορροπεί (αλ λού τις λένε σκουλαρίκια). 
Βλ. και τζίλιο.
[ίσως < zeyil (Χλωρός, Α 825), κατά τον 
Nişanyan από το αραβ. ḏayl ‘ουρά· κάτω μέ-
ρος ρούχου, ποδόγυρος· επέκταση, προέκταση, 
παράρ τημα’ (Συντ.)] (ذيل)

ζίλι καντίλι, βλ. ζήλι καντήλι.
ζιλκαδέ, βλ. μήνες σεληνιακού έτους.
ζιλχιτζέ, βλ. μήνες σεληνιακού έτους.
ζιμπίλι, βλ. ζεμπίλι.
ζιμπούλι, βλ. ζουμπούλι.
ζμπερντάχι, βλ. μπερντάχι.
ζολότα, η [zolóta] (ΚριτσΓπ.) : παλαιό οθωμανικό 

νόμισμα ίσο με τριάντα παράδες. Βλ. Μεταφρά-
σεις Γ 317, Δ 53.
[< zolota (Κριτσ.)] (زولوط)
{Αναλυτικά για τη ζολότα, βλ. στο: Ευτυχία Δ. 
Λιάτα, Φλωρία δεκατέσ σερα στέ νουν γρόσια σα-
ράντα - Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον 
ελλη νικό χώρο, 15ος - 19ος αι., Κέντρο Νεοελλ. 
Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 
1996, 110-111.}

ζομπονιάρης [zoboñáris] & τζομπονιάρης 
[dzoboñáris] (επίθ. προσ.) (ΤσιρΑ., Ξαν θιν.) : 
ζαρωμένος, καχεκτικός, άτονος.
[< ζαμπουνιάρης· < ζαμπούνης < zabun (Κου-
λάκης, 429), βλ. και Καρα ποτόσο γλου, Ετυμολ. 
Δυτ. Κρ., 92)] (زبون)

ζομπονιάρικος [dzoboñárikos] & τζομπονιάρι-
κος [dzoboñárikos] (επιθ.) (Ξανθιν.) : βλ. ζο-
μπονιάρης.

ζομπονιασμένος [zoboñazménos] (ΤσιρΑ.) : μα-
ραμένος.
[< *ζομπονιάζω· < ζαμπουνιάζω < ζαμπούνης 
(Κουλάκης, 429)]

ζόρες, ο [zóres] & ζόρλες [zórles] & ζόρλε, το 
[zórle] & ζόρι*, το [zóri] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
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Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. δυσκολία· ΦΡ. ζόρε θέλει: είναι 
πολύ δύσκολο, σχεδόν ακατόρθωτο· 2. βία, εξα-
ναγκασμός, ανάγκη· 3. βιασύνη, άγχος, σπου-
δή: «Για δεν γ-κάθεσαι να φας σα ν-τον άθρω-
πο, μονό τρως ορθός. Είντα ’ναι ο ζόρες σου;» 
(Αποστ., Τσιρ.)
[< zor (Παπ.)] (زور)
{Οι τ. ζόρλες και ζόρες μαρτυρούν επίδραση 
από το επίρρ. ζόρλε (βλ.). Η κρητ. έκφραση 
ιντά’ναι ο ζορές σου; αντιστοιχεί ακριβώς στην 
τουρκ. zorun ne(dir)? Σημειώνεται η επιστροφή 
του δανείου στην τουρκική: από το ελλ. με το 
ζόρι προ έκυψε το τουρκ. επίρρ. metazori, με την 
ίδια σημασία (Δημάση & Νιζάμ, 202).}

ζόρε στεμέ [zóre stemé] (Παπ.: στο λ. ζόρες) : «ζό-
ρε στεμένο» {= ;}
{Χωρίς άλλη διευκρίνιση στον Παπαγρηγορά-
κη.}

ζορίζω*, -ομαι* [zorízo, zorízome], (Δαρ., Ξεν.) : 
φέρνω κάποιον σε δύ σκολη θέση· το μέσο: «πι-
έζομαι, δυσκολεύομαι, καταβάλλω μεγάλη προ-
σπάθεια, μόλις που τα καταφέρνω» (Δαρ.).
[< ζόρι (ΛΚΝ)]

ζοριλής (επίθ. προσ.) [zoriλís] (Αποστ., Τσιρ.) : 
ζόρικος, βίαιος.
[< ζοριλίκι, υποχωρητικά· ή κατευθείαν < zorlu 
(Συντ.)] (زورلو)
{Ο Αποστολάκης το έχει ως επίθ. με τρία γένη: 
ζοριλής, -ίνα, -ίδικο.}

ζοριλίκι, το [zoriλít∫i] (Πιτ., Κασσ.) : ό,τι και ο ζό-
ρες (βλ.).
[< ζόρ(ι) -ιλίκι (ΛΚΝ)]
{Ο Παμπούκης (σ. 144) ετυμολογεί από το 
τουρκ. zorluk (زورلق), αλλά θα έδινε κανονικά 
τον τ.*ζορλούκι.}

ζορινιά, η [zoriñá] (Τσιρ.) : το ζόρισμα, η βία.
[ίσως < zorunan ‘με τη βία’ (διαλεκτ. κατά το 
TDK) (Συντ.)]

ζορλαμαλίδικος (επίθ.) [zorlamaλíδikos] (Ξαν-
θινΔ.) : δύσκολος και επώδυ νος.
[< ζορλαμάς (Ξανθιν.)]

ζορλαμάς, ο [zorlamás] (Ξανθιν.) : η αρθρίτιδα.
[< zorlama ‘ζόρισμα, πίεση’ (Ξανθιν.)]

ζόρλε (επίρρ.) [zórle] (Πιτ., Γαρ., Τσιρ., Κασσ.) : 
με τη βία, με το στανιό, με το ζόρι.
[< zorla, zor ile ‘με το ζόρι’ (Συντ.)] (زورله٬ زور 
(ايله
{Αντίστροφος λεξιλογικός δανεισμός: α) τουρκ. 
zor ile > ελλ. ζόρλε, β) τουρκ. zor > ελλ. ζόρι· με 
το ζόρι > τουρκ. metazori (αντδ. για την τουρ-
κική). Ο Κριτσωτάκης λημματογραφεί χωριστά 
την επιρρ. φρ. με το ζό ρλε.}

ζορμπάς1*, ο [zorbás] (Κονδ., Δαρ., ΙδομΒ., 
Χουστ.) : άνθρωπος βίαιος και αυθαίρε τος, 
ανυπόταχτος. Η λ. χρησιμοποιήθηκε και ως 
συνώνυμο των λ. αποστάτης, ε ξωμότης, γενί-
τσαρος, π.χ. σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1826: Δε 
φταίει για ο βασιλιάς μούδε κι οι εβλιγιάδες, / μα 
φταίνε οι τουρκορωμνοί κι απ’ όλους οι ζορμπά-
δες (βλ. Dedes, 355).
[< zorba (Κουκκίδης, 35), από το περσ. zorbaz 
κατά το TDK (Συντ.)] (زوربه٬ زوربا)
{Η λ. zorbaz από τη λ. zor ‘δύναμη, βία’ (βλ. 
ζόρι) + -baz ‘παίζων’, πβ. τζαμπάζης. Αντίστρο-
φος λεξιλογικός δανεισμός: τουρκ. tıran ‘μτφ. 
ανελέ ητος, δεσποτικός, άπονος’ < ελλ. τύραν-
νος (Δημάση & Νιζάμ, 253), κατά το TDK μέ-
σω του γαλλ. tyran. Επίσης: τουρκ. despot ‘μτφ. 
το άτομο το οποίο χρησιμοποιεί αυταρχικές και 
καταπιεστικές μεθόδους για να γίνει αυτό που 
θέλει, τύραννος’ < ελλ. δεσπότης (Δημάση & 
Νιζάμ, 143).}

ζορμπαλίκι, το [zorbaλít∫i] (Ροδ.) : βιαιοπραγία, 
αυθαιρεσία.
[< zorbalık (Κουκκίδης, 35)] (زوربالق)

ζουλουμακιάρης, βλ. ζουλουμικιάρης.
ζουλούμι, το [zulúmi] (Χουστ.) : βασσανιστήριο, 

καταπίεση, αδικία.
[< zulüm, από το αραβ. ẓulm (TDK) (Συντ.)] 
(ظلم)

ζουλουμικιάρης [zulumit∫áris (επίθ. προσ.) 
(Πάγκ.) & ζουλουμακιάρης [zulumit∫áris] & 
ζαλαμουκιάρης [zalamut∫áris] (Γαρ., Κριτσπ.) : 
1. «ο προ ξενών πολλάς ζημίας» (Πάγκ.)· 2. δύ-
στροπος, κακόγνωμος.
[< zulümkâr (Παμπούκης, 145)] (ضلمكار)
{Ο Γαρεφαλάκης έχει ζουλουμακιάρης & ζα-
λαμουκιάρης ως ξεχωριστά λήμματα. Τις ενο-
ποιώ διότι φαίνεται να έχουν κοινή ετυμολο-
γία και εν νοιολογική συνάφεια: από το ουσ. 
zulüm (TDK) ‘αδικία, καταπίεση, βά σανο’ (από 
το αραβ. ẓulm) και το παραγωγικό επίθημα -kâr 
«ο πράττων τι» (Χλωρός, Β 1356) προκύπτει η 
(οθωμ.) λ. zulümkâr, κ.λ. ‘αυτός που κάνει αδι-
κίες’ (Kappler, 85), που την έχει ο Meynard (Β 
338) με τη σημ. ‘άδικος, καταπιεστικός, τυραννι-
κός’. Το TDK έχει μόνο το διαλεκτ. zulumkarlıh. 
Για τη διάσπαση του συμφωνικού συμπλέγματος 
mk με την παρεμβολή φωνήεντος, βλ. Κυρανού-
δης, 294. Αντίστροφος λεξιλογικός δανει σμός: 
τουρκ. tıran ‘μτφ. ανελέητος, δεσποτικός, άπο-
νος’ < ελλ. τύ ραννος (Δημάση & Νιζάμ, 253), κα-
τά το TDK μέσω του γαλλ. tyran. Επί σης: τουρκ. 
despot ‘μτφ. το άτομο το οποίο χρησιμοποιεί αυ-
ταρχικές και καταπιεστικές μεθόδους για να γίνει 
αυτό που θέλει, τύραννος’ < ελλ. δε σπότης (Δη-
μάση & Νιζάμ, 143).}



ζουρνάς

73

Ζζουλούφι

ζουλούφι, βλ. τσουλούφι.
ζουλτιές, βλ. τουλτιές.
ζουλφαρί, το (άκλ.) [zulfarí] & γιουλφαρί [ʒulfarí] 

(ΞανθινΔ., Κριτσ., Ξεν.) : είδος διακοσμητικής 
φασολιάς με μυρωδάτα κοχλιωτά άνθη, το φυ-
τό Phaseolus caracalla. Ζουλφαρί λέγεται (πε-
ριοχή Ηρακλείου) και ένα ελι κοειδές κρόσι πλε-
χτό με το βελονάκι, και κατ’ επέκταση ένα είδος 
δαντέ λας που αντί για γλώσσες έχει στη σειρά 
τέτοια κρόσια (Συντ.).
[< zülfaris (Ξανθιν.), κατά το TDK < περσ. zulf 
‘βόστρυχος’ + αραβ. ‛arūs ‘νύφη’, κ.λ. ‘μπού-
κλα νύφης’ (Χλωρός, Α 869) (Συντ.)] (زلف 
(عروس
{Ο Παμπούκης (σ. 145) το ετυμολoγεί από το 
αραβ. zülfüarüs.}

ζουλφικάρι, το [zulfikári] (Τουρκοκρητ.) : «ξίφος 
μυστηριώδες, όπερ λέγε ται ότι κατήλθεν εξ ου-
ρανού δια του Μωάμεθ, και όπερ παρεχωρή-
θη υπ’αυτού τω γαμ βρώ αυτού Αλή» (Χλωρός, 
Α 823), σπαθί με διχαλωτή άκρη, «ucu ikiye 
ayrılmış kılıç» (TDK). Η λ. σε τουρκοκρητ. 
τραγούδι για την άλωση του Αρκαδίου: Αλή! σε 
βάνωμε ομπρός εις τα δεξιά μας μέρη, / σύρε το 
ζουλφικάρι σου και κάμε μας κερέμι (βλ. Πλανά-
κης, 102· από: Αρ χείον Παύλου Βλαστού, 15ος 
τόμος, σ. 1211-1215).
[< zülfikar, από το αραβ. ẕu’l-fiḳār κατά το TDK 
(Συντ.)] (ذوللقار)

ζουμπάς*, ο [zumbás] & ζομπάς [zombás] (Παπ., 
Πάγκ., Τσιρ.: στην ανά πτυξη του λ. τζούτζινος, 
Κασσ.) : 1. εργαλείο με το οποίο ανοίγουμε 
τρύ πες σε μέταλλο, δέρμα κλπ. 2. (μτφ., ως μει-
ωτ. χαρακτηρ. προσώπου) πολύ κοντός, “μπα-
σμένος”.
[< zımba (Παπ.) / και διαλεκτ. zumba (TDK) 
(Συντ.)] (زنبه)
{Στη σημ. 2 μτφ. χρήση της λ. ζουμπάς, η οποία 
στην κυριολ. σημαίνει επίσης ‘μεταλλικό εργα-
λείο σαν κοντό καλέμι’, που το χρησιμοποιού-
με με τον εξής τρόπο: ακουμπούμε το ένα άκρο 
του στο κεφάλι ενός καρφιού που έχουμε μισο-
καρφώσει, χτυπούμε στο άλλο άκρο του με το 
σφυρί και έτσι το καρφί χώνεται όλο στο ξύλο 
ή τον τοίχο. Σχετική έκφραση: ζου μπώνω ένα 
καρφί. Υπάρχει ειδική κατηγορία καρφιών: τα 
ζουμπόκαρφα.}

ζουμπόκαρφα, βλ. ζουμπάς.
ζουμπούλι*, το [zumbúλi] & ζιμπούλι* [zimbúλi] 

(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : Με το όνομα αυτό 
υπάρχουν τρία διαφορετικά φυτά: 1. (Κατά 
τον Παπ. και τον Πάγκ.) ο υάκινθος (Yacinthus 
orientalis), βολ βόριζο φυτό με αρωματικά άν-

θη, συνήθως σε λουλακί χρώμα: «Ζιμπού-
λι, ζιμπου λάκι μου, κατάμπλαβο ζιμπούλι, / 
α φρουκαστείτε να σας πω λυπητερό τραγούδι» 
(Παπ.)· 2. (Κατά τον Πιτ.) η βιολέτα, μονή ή δι-
πλή (Matthiola annua ή incana)· ΦΡ. ήνοιξε το 
ζου μπούλι ντου (Αποστ., Τσιρ.) : άρχισε να είναι 
ομιλητικός, να έχει διάθεση για αστεία, τραγού-
δια κλπ. (Για το 3ο φυτό βλ. σημείωση.)
[< sümbül (Παπ.) / & zümbül, κατά το TDK 
(Συντ.)] (سنبل)
{Κατά την Ευαγγελία Φραγκάκι (Συμβολή εις 
την δημώδη ορολογία των φυτών, Αθήνα 1969, 
σ. 95) «με τον όρο ζουμπούλι νοείται στην 
Κρήτη κυρίως ο λευκός υάκινθος, το διατσίντο 
των επτανησίων». Πρόκειται για φυτό Agave 
tuberosa ή Polianthes tuberosa (poli- < αρχ. 
ελλ. πολιός ‘λευ κός’ και όχι < πολυ-), με άσπρα 
άνθη σε όρθια ταξιανθία, με μεθυστικό άρωμα, 
ίσως το πιο δυνατό στο φυτικό βασίλειο, κατά 
τη Βικιπαίδεια. Στα τουρκ. λέγεται sümbülteber 
(< sümbül ‘ζου μπούλι’ + teber ‘δερβίσικο τσε-
κουράκι’, και τα δύο από τα περσ. κατά το 
TDK). Ο Γεννάδιος (Λεξικόν Φυτολογικόν, 
Αθήνα 1914, σ. 798) το έχει και με το όνομα τε-
μπέρι, δίπλα στο κοινό διατσίντο (αντδ. < ιταλ. 
giacinto < υάκινθος).}

ζουμπουλιά, η [zumbuλá] (Κριτσ.) : το φυτό ζου-
μπούλι. ΥΠΟΚΟΡ. ζου μπουλίδι & ζουμπουλι-
δάκι.
{Ο Κριτσωτάκης λημματογραφεί χωριστά τη λ. 
ζουμπούλι με τη σημ. ‘λουλούδι της ζουμπου-
λιάς’, ξεχωρίζει το άνθος από το φυτό.}

ζουμπούλ χιντί, το [zumbúl xindí] : Το φυτό νάρ-
δος των Ιμαλαΐων (Nardostachys jatamansi). 
Στην παραδοσιακή φαρμακολογία χρησιμοποι-
ούνται οι ρίζες του (Γεννάδιος, 692). Η λ. σε 
κρητ. ιατροσόφιο του 1826, με τη γραφή ζου-
μπίλ χηντί (βλ. Παπαδογιαννάκης, 156).
[< sünbül-i hindi «ινδονάρδος» (Χλωρός, Α 
925) (Συντ.)] (سنبل هندى)

ζουμπούσι, βλ. τσιμπούσι.
ζουμπούχι, βλ. τσιμπούσι.
ζουμπουχιάζω [zubu∫ázo] : «ευωχούμαι» (Ευαγ-

γελία Φραγκάκι, Συμβολή στα λαο γραφικά της 
Κρήτης, Αθήνα 1949).
[ < ζουμπούχι, βλ. τσιμπούσι (Συντ.)]

ζουμπώνω, βλ. ζουμπάς.
ζουρνάς1*, ο [zurnás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ.) : είδος 

κλαρίνου.
[< zurna (Παπ.)] (زورنا٬ زرنا٬٬ ظورنا٬ سرنا)
{Η φρ. έστεσε το ζουρνά σημαίνει ‘άρχισε να 
κλαίει και να γκρινιάζει ενο χλη τικά’.}

ζουρνάς2, ο [zurnás] (Πιτ.) : «γένος φυτών της οι-
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κογεν. των σολανοειδών, το “στρα μώνιον” της 
βοτανολογίας, του οποίου τα φύλλα {διόρθω-
ση: τα άνθη} παρουσιά ζουν ομοιότητα προς το 
μουσ. όργανο ζουρνάς. Τα άνθη του αφού ξη-
ρανθούν γίνονται σιγαρέτα και προσφέρονται, 
σαν ανακουφι στικό φάρμακο σ’ εκείνους που 
υποφέρουν από χρόνιο άσθμα».
[< zurna (Πιτ.) / ή ανασημασιοδότηση της λ. 
ζουρνάς1 (Συντ.)]
{Πρόκειται για το φυτό Datura stramonium, 
κοινώς Τάτουλας (Ευαγγελία Φρα γκάκι, Συμβο-
λή εις την δημώδη ορολογία των φυτών, Αθή-
να 1969, σ. 96). Στα τουρκ. λέγεται boru çiçeği, 
σπανίως zurna çiçeği. Η ανακουφι στική του 
δράση οφείλεται στα αλκαλοειδή που περιέχει. 
Ζουρνάς λέγεται και ένα άλλο φυτό του ίδιου 
γένους, το καλλωπιστικό Datura ή Brugmensia 
arborea, το οποίο «ένεκα των μεγάλων λευκών, 
ευόσμων και σαλπιγγοειδών ανθέων του ονο-
μάζεται κοινώς εν Κύπρω ζορνές», διαβά ζουμε 
στο Λεξικόν Φυτολογικόν του Γενναδίου (Αθή-
να 1914, σ. 915).}

ζουρούχι, βλ. γιουρούσι.

ζουρπώνω [zurpóno] & ζουρμπώνω [zurbóno] 
(Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ.) : μαζεύ ομαι, κου-
λουριάζομαι, κρύβομαι (π.χ. από φόβο, ντρο-
πή ή κρύο).
[ίσως < zırp ‘ξαφνικά’ (Συντ.)] (پرز)
{Το ρ. ζουρ(μ)πώνω λέγεται χαρακτηριστικά 
για το σαλιγκάρι που μαζεύ εται α πότομα μέσα 
στο καβούκι του μόλις κάτι ακουμπήσει στις κε-
ραίες του: η φρ. ε ζούρπωσε σαν τον χοχλιό (προ-
σωπική εμπειρία) σημαίνει (μτφ.) ‘έβαλε την 
ουρά στα σκέλια’. Η λ. zırp ακούγεται σχεδόν 
ως /zurp/. Ο Ξανθινάκης λημματογραφεί τη λ. 
τζούρμπος, ο = σαλιγκάρι που έχει μαλακό το 
εμπρόσθιο άκρο του κελύφους του. Η ετυμολο-
γία που προτείνει (ίσως αρχ. σύμβρος (=κάπρος) 
> ζούμβρος > τζούμπρος > τζούρμπος) δεν φαί-
νεται πειστική, λόγω της σημ. του αρχικού ετύ-
μου.}
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Θ
θεργιακλής, βλ. θεριακλής.
θεργιατζής, βλ. θεριακής.
θεριακής (επίθ. προσ.) [θerʒat∫ís] & θεργιατζής 

[θerʒadzís] (Ξανθιν.) : ο πα θιασμέ νος με κάτι 
το απολαυστικό. Βλ. και θεριακλής.
[< tiryaki· ο τ. θεργιατζής από τσιτακισμό ή επί-
δραση από τα επίθ. σε -τζής (Ξαν θιν.)] (ترياكى)

θεριακλής* (επίθ. προσ.) [θerʒakλís], θηλ. θερια-
κλίνα [θerʒakλína], & θε ριακιλής [θerʒak̃iλís] 
(Παπ., Πάγκ., Ιδομ., Τσιρ.) : ο παθιασμένος με 
κάτι το απολαυστικό, ιδίως το κάπνισμα. Βλ. 
και θεριακής / θεργιατζής.
[< tiryaklı (Παπ.)]
{Ο Τσιριγωτάκης το γράφει θεργιακλής και δί-
νει και τον τύπο του ουδετέ ρου: θερ γιακλίδικο. 
Για τα προβλήματα που παρουσιάζει η ετυμολ. 
της λ. θεριακλής βλ. Κυρανούδης, 441-2.}

θεριακλίκι*, το [θerʒakλít∫i] & θεριακιλίκι 
[θerʒak̃iλít∫i] (Παπ., Πάγκ., Ιδομ., Τσιρ.. Κασσ.) : 
το πάθος του θεριακλή.
[< θεριακλής (Παπ.) / με επίδρ. του τουρκ. 
tiryakîlik ‘θεριακλίκι’ (ΛΚΝ)] (ترياكيلك)

θροφαντός (θrofandós) (επίθ.) & τροφαντός* 
(trofandós) (Αποστ., Τσιρ.) : παχύς, “γεμάτος”.
[τροφαντός < turfanda ‘πρώιμο λαχανικό’ (από 
τα περσ.) εν. που θεωρή θηκε ουδ. πληθ. επιθ. 
(ΛΚΝ)· θροφαντός < τροφαντός, με παρετυμολ. 
επί δραση από τη λ. θροφή ‘τροφή’ (Συντ.)]
{Ο Αποστολάκης έχει το λήμμα θροφανός 
(με ν, όχι ντ). Μάλλον πρόκει ται για τυπογρα-
φική αβλεψία, διότι στο λ. τροφαντός παραπέ-
μπει στο λ. θροφαντός· ε κτός κι αν πρόκειται 
για lapsus calami, από λανθάνουσα επί δραση 
της λ. γομανός ‘ευτραφής, γεμάτος, καλοθρεμ-
μένος’ (βλ. Αποστο λάκης, 126). Στην Κρήτη τα 
πρώιμα φρούτα και λαχανικά λέγονται πρω-
τοφανίστικα.}
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Ι
ιανές, ο [ianés] (Πάγκ.) : «το παρά την θέλησίν τι-

νος δωρεάν διδόμενον υπ’ αυτού πράγμα».
[< iane ‘αρωγή, συνεισφορά’ (Πάγκ.)] (اعانه)

ιβαλά, βλ. κάνω ιβαλά.
ιβάλι, το [iváλi], συνήθως στον πληθ. τα ιβά-

λια [iváλa] (Πιτ., Γαρ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : (Πάντοτε με το ρ. ακούω 
‘πληροφο ρούμαι’) Ήκου σες τα ιβάλια ντου: 
έμαθες τα “κατορθώματά” του; (Αποστ., Τσιρ.)
[πιθανόν < ifal (Πιτ.) / (κατά το TDK) διαλεκτ. 
τ. του iğfal «απάτη, παρα πλάνησις, εξαπάτη-
σις» (Χλωρός, Α 145) (Συντ.)] (اغفال)

ιδανές, ο [iδanés] : χρωστούμενο ποσό δανείου 
(;) Η λ. σε έγγραφο του 1873: σήμε ρον έφθα-
σεν ενταύθα ο ζητούμενος ιδδανές του Χατζακά-
κη (Α.Δ.Η., 2 / 48-100) [Σε επόμενα έγγραφα (2 
/ 48-103 και 104) αναφέρεται ότι ο Χα τζακάκης 
και ο αδελ φός του ήταν οφειλέτες της ενταύθα 
Οθωμανικής Ορ φανικής Τραπέζης].
[υπερδιορθωμένος τύπος της λ. *ιντανές < 
idane «το δανείζειν ή δάνεισμα [επί χρημά-
των]» (Χλωρός, Α 45)] (ادانه)

ιζάνι, το [izáñi] (Κονδ.) : η προσευχή από τον μι-
ναρέ· ΦΡ. εφώναξε το ιζάνι.
[< izan & ezan (Kappler, 85)] (اذان)

ιζίνι, το [izíñi] : η άδεια (να κάνει κανείς κάτι). Η 
λ. σε επώνυμο ποίημα: και τη καρδιά μου σκλά-
βωσε, και με χωρίς ιζίνι / άναψε εις το στήθος 
μου φω τιά (βλ. Μιχαήλ Γ. Διαλυνάς, Ποιήματα, 
1ος τόμος, Ηράκλειο 1909, σ. 7).
[< izin, από το αραβ. iḏn κατά τον Nişanyan 
(Συντ.)] (اذن)

ικί μπίρι (έκφρ.) [ik̃i bíri] (Πιτ.: στο λ. μπίρι, 
Κριτσ.) : δύο και άσσος (όρος στο τάβλι).
[πβ. κυπρ. «(ι)κκιπίρ [τουρκ. iki bir] δύο ένα 
(ζαριά στο τάβλι)» (Για γκουλλής, 17)] (ايكى بر)

ικιράμι, το [ik̃irámi] (Κονδ.) : η περιποίηση.
[ικράμι < ikram (Κουκκίδης, 36)] (اكرام)
{Ο Κονδυλάκης σημειώνει: «Χρήσις μόνον 
υπό Τούρκων». Ενοεί προ φανώς τους Τουρκο-
κρητικούς. Βρίσκουμε τη λ. σε τουρκοκρητ. ρί-

μα του 1826: Ικράμι τούς εκάνανε όσοι ’σανε 
αγάδες (βλ. Dedes 365).}

ίλα (επίρρ.) [íla] & ίλα μου [ílamu] & ίλε μου 
[ílemu] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Τσιρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ.) : προ πάντων. Βλ. και έλε μου.
[< illâ ή ille (Παπ.)] (اال)
{Ο Πιτυκάκης έχει τη λ. ίλα με τη σημ. ‘εξάπα-
ντος, σώνει και καλά’. Την ετυμο λογεί από το 
hele. Με την ίδια σημ. η λ. με αναδίπλωση (ίλα 
ίλα) στον Τσιριγω τάκη και τον Κασσωτάκη, ο 
οποίος έχει επίσης ίλα μπίλα. Το επίρρ. hele 
 ,’σημαίνει ‘προπάντων· τέλος, επί τέλους (هله)
ενώ το illâ / ille σημαίνει (ως σύνδε σμος) ‘εκτός 
αν’ και (ως επίρρημα) ‘προ πάντων’ (Χλωρός, 
Α 177 και Β 1976 αντίστοιχα). Η ετυμολογία 
του Παπαγρηγο ράκη φαίνεται η σωστή. Από 
το illâ ετυμολογεί το ποντιακό ίλλa και ο Χρή-
στος Τζιτζιλής (“Συμβολή στην ποντιακή ετυ-
μολογία”, Ελληνικά, 34/2 (1982-1983), 442). Ο 
τ. ίλε μου μάλλον σχετίζεται με το διαλεκτ. illem 
(TDK). Για την προσθήκη του [u] (πβ. αντάμου, 
μάντεμου, μπάρεμου, μπι λέμου, τζάνεμου) βλ. 
Georgiadis, σ. 153-4.}

ίλα ίλα, βλ. ίλα.
ιλάμι, το [ilámi] (Πιτ., Κονδ., Κριτσπ., ΙδομΒ., 

Κασσ., Ξεν.) : καταδικαστική από φαση, κρίση· 
ΦΡ. Εβγήκε το ιλάμι μου. Έβγαλαν το ιλάμι του. 
Σε προ σωπικό ημε ρολόγιο των ετών 1831-1845 
(βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 338) : επήρε το ιλάμι 
(μ)πουγιουρντισμένο = απόγραφο της αποφάσε-
ως εκτελεστό (Σταυρινίδης).
[< ilam ‘δικαστική απόφαση’ (Πιτ.)] (اعالم)
{Προσαρμοσμένο στην καθαρεύουσα (το ιλά-
μιον) σε εκκλησιαστικό έγ γραφο του 1793 (βλ. 
Φανουράκης, 130).}

ιλάνε, το [iláne] : προκήρυξη. Η λ. σε κρητ. σα-
τιρικό στιχούργημα του 1868: Πως έσβησε πια 
η φωτιά μ’ ένα σου μόν’ Ιλάνε, / πως όλοι επρο-
σκύνησαν και έλεος ζητάνε (στίχοι από: Σάτιρα 
τοιχοκολληθείσα εν ταις οδοίς της πό λεως Χα-
νίων επί τη μελετωμένη αναχωρήσει εκ της νή-
σου του Μ. Βεζίρου Ααλή πασά. Δημοσιεύτη-
κε στην αθηναϊκή εφημ. Αιών, φ. 2320, της 15 
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Ιιλάτζι

Φεβρ. 1868 – τώρα ψηφιοποιημένη στη Βιβλιο-
θήκη της Βουλής).
[< ilan «δημοσίευσις, προκήρυξις, εκδήλωσις» 
(Χλωρός, Α 138), από το αραβ. iˁlān κατά τον 
Nişanyan (Συντ.)] (اعالن)
{Ο τ. ιλάνε προφανώς για τıς ανάγκες της ομοι-
καταληξίας. Ο αναμενόμε νος τύπος είναι *ιλά-
νι, πβ. ilam > ιλάμι.}

ιλάτζι, το [iládzi] & χιλάτσι [x̃ilátsi] (Πάγκ., Γαρ., 
Κριτσπ., ΙδομΒ., Κασσ., ΤσιρΒ.) : φάρμακο, για-
τρειά, λύση.
[< ilâç ‘φάρμακο’ (Πάγκ.)] (عالج)

ίλε μου, βλ. ίλα.
(*)ιλτιζάμι, Βλ. Παράρτημα 1.
ιλχάμι, το [ilxámi] : η έμπνευση, η (θεία) αποκά-

λυψη. Η λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1826: Κι 
ο παντοκράτης ο Θεός τού ήδωκε ιλχάμι (βλ. 
Dedes, 371).
[< ilham, από τα αραβ. (Χλωρός, Α 192) 
(Συντ.)] (المام)

ιμαμές, βλ. μαμές.
ιμάμης*, ο [imámis] (Κονδ.) : «μουσουλμάνος 

θρησκευτικός λειτουργός» (ΕΛΝΕΓ).
[< imam, από τα αραβ. (ΛΚΝ)] (امام)
{Για ιμάμηδες τζαμιών του Χάνδακα, βλ. Βα-
λιντέ ιμαμής, Γενίτζαμι ιμα μής, Κια γιάμπεη ιμα-
μής, Μπούλια ιμαμής, Τζικούρτζαμι ιμαμής, 
Χουνκιάρ ιμαμής.}

ιμάμ μπαϊλντί*, το [imám baildí] (άκλ.) (Παπ., 
Κασσ., Ξεν.) : είδος φαγητού από μελιτζάνες.
[< imambayıldı, κ.λ. ‘ο ιμάμης λιποθύμησε’ 
(από τη νοστιμάδα του) (Παπ.) / βλ. σημείωση 
(Συντ.)] (امام بايلدى)
{«Είναι διαδεδομένη η λαϊκή ιστορία ότι το φα-
γητό οφείλει την ονομασία του σε ιμάμη που λι-
ποθύμησε από την ιδαίτερα έντονη γεύση και τη 
μυ ρωδιά του» (ΕΛΝΕΓ). Όμως, το ρ. bayılmak 
(γ΄ εν. πρόσ. αορ.: bayıldı) ‘λιποθυμώ’, μτφ. 
ση μαίνει ‘ξετρελαίνομαι με κάτι’ – επισήμανση 
του τουρκομαθούς φίλου Γιώργου Παπαδόπου-
λου. Άρα, ο ιμάμης του μύθου δεν λιποθύμησε 
στην κυριολεξία, αλλά “έπεσε ξερός”, “έμεινε”, 
όταν δο κίμασε το εν λόγω φαγητό! Όπως ση-
μειώνει το ΛΚΝ, το φαγηγό αυτό λέ γεται και 
απλώς ιμάμ.}

ιμάνι, το [imáñi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) 
& ινάμι (Γαρ.) : η πίστη, η (μουσουλμανική) 
θρη σκεία. Συνηθίζεται στη βλάσφημη φράση 
διάλε το ιμάνι σου. ΦΡ. βάζω κάποιον στο ιμάνι: 
τον θέτω υπό έλεγχο.
[< iman (Παπ.)] (ايمان)
{Ο Κονδυλάκης καταγράφει τη λ. ιμάνι με τη 

σημ. ‘τύψη’ και προσθέτει τη φρ. Μά το ιμά-
νι μου. Προφανώς είναι ο όρκος Μά την πίστη 
μου.}

ιμασίζης (επίθ. προσ.) [imasízis] & ιμανσίζης 
[imansízis] (Τσιρ., ΙδομΒ., Χουστ.) : άπιστος.
[< imansız (Τσιρ.)] (ايمانسز)

ιμιριά, βλ. εμιρί.
ιμπρέτι, το [ibréti] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-

θιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. δείγμα: «Δώσε μου 
να χαρείς κι εμένα, ετσά για το ιμπρέτι, λιγά-
κι» (Παπ.)· 2. χατίρι: «Μα ’γώ για το ι μπρέτι 
σου και για την ο μορφιά σου, / θα πα βαφτίσω 
ένα παιδί να βγάλω τ’ όνομά σου» (Πιτ.)· 3. για 
το καλό, για το έθιμο, για το συνήθιο: «ε! θεία, 
εσφάξαμε τον χοίρο μας και μου ’δωκε η μάνα 
μου να σου φέρω μιαολιά σκώτι για το ιμπρέ-
τι» (Δαρ.).
[< ibret ‘παράδειγμα’ (Παπ.)] (عبرت)
{H ακριβής σημ. της λ. ibret είναι: «παράδειγ-
μα, ήτοι γεγονός ή ποινή χρησιμεύ ουσα προς 
παραδειγματισμόν και σωφρονισμόν των άλ-
λων» (Χλωρός, Β 1116). Ο Hakkı Bilgehan έχει 
τη λ. ιμπρέτι) μόνο με τη σημ. «το παράδειγμα» 
(Bilgehan2, σ. 629). Στη μαντινάδα που παραθέ-
τει ο Πι τυκάκης η φράση για το ιμπρέτι σου έχει 
το νόημα ‘επειδή είσαι υποδειγ ματικός, ξεχωρι-
στός, άνθρωπος’. Η λ. ιμπρέτι φαίνεται να χρη-
σιμοποιείται μόνο στη φρ. για το ιμπρέτι.}

ιμπρίκι, βλ. μπρίκι.
ινάμι, βλ. ιμάνι.
ιναντινά (επίρρ.) [inadiná] (Παπ., Πάγκ., Χουστ.) : 

πεισματικά.
[< inadına (Παπ.)] (عنادينه)

ινατζής (επίθ. προσ.) [inadzís], θηλ. ινατζού 
[inadzú], & ινατσιάρης [inatsx̃áris], θηλ. ινα-
τσαρέ [inatsaré] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : πεισμα τάρης.
[< ινάτι (Παπ.)] (عنادجى)
{O τύπος ινατζής (λέγεται και ινατσής) μάλλον 
κατευθείαν από το τουρκ. inatçı. Ο τ. ινατσιά-
ρης (λέγεται και ινατσάρης (ΙδομΒ.) από το ινα-
τσής με την κατάλ. -(ι)άρης κατά το πεισματ(σ)
άρης. Το θηλ. ινατσαρέ λέγεται στη Δυτική 
Κρήτη· στην Ανατολική: ινατσάρα.}

ινάτι*, το [ináti] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., 
Ξεν.) & γινάτι [ʒináti] (Δαρ.) : 1. το πείσμα· 
2. «μικρό κομμάτι από σκληρό πετσί ραμμέ-
νο [εξωτερικά] στη φτέρνα των στιβα νιών που 
υποβοηθά, με κόντρα στο άλλο στιβάνι, για να 
βγαίνει εύκολα» (Τσιρ.).
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[< inat (Παπ.)] (عناد)
{Η μτφ. σημ. ‘αντίσταση’ επί αψύχων ήδη στα 
τουρκικά, πβ. διαλεκτ. inat, με τη σημ. «bostan 
dolaplarında suyun düşüş yönüne karşı çakılan 
kazıklara destek olarak konulan ağaç» (TDK), 
για το ξύλινο αντιστήριγμα σε παραδοσιακό 
μηχα νισμό άντλησης νερού.}

ινατίζω, -ομαι [inatízo, inatízome] (Τσιρ.) : πει-
σμώνω κάποιον / κυριεύομαι από πείσμα· μτχ. 
παθ. πρκ. ινατισμένος: που έχει πεισμώσει.
[< ινάτι (Συντ.)]

ινατισμένος, βλ. ινατίζω.
ινατσάρης, βλ. ινατζής.
ιντανές, βλ. ιδανές.
ινταρέ αγάς, ο [idaré aγás] (Κονδ.) : σύμβουλος.

[< ινταρές + αγάς ή *idare ağası (Συντ.)]
ινταρές, ο [idarés] (Πάγκ., Κονδ., ΞανθινΔ., Γαρ., 

ΤσιρΒ.) : 1. διεύθυνση· με επιρρ. σημασία στις 
ΦΡ. κάνω ινταρέ: διευθύνω, διαχειρίζομαι· κά-
νω κά ποιον νταρέ: τον περιορίζω, τον έχω υπό 
έλεγχο· γίνομαι νταρέ: περιορίζο μαι, μπαίνω σε 
τάξη, συμ μορφώνομαι· 2. συμβούλιο.
[< idare (Πάγκ.)· κάνω (ι)νταρέ < idare etmek 
(Hakkı Bilgehan, προφορ. επικοι νωνία) (Συντ.)] 
(اداره)
{Ο Πάγκαλος λημματογραφεί τον τ. ινταρέ, χω-
ρίς ένδειξη γραμματικής κατηγο ρίας· Ο Ξαν-
θινάκης τον τ. νταρέ, ως επίρρημα. Κατά το 
διαδι κτυακό sozluk.net η ρημ. περίφρ. idare 
etmek έχει και τη σημ. «to manage (a difficult 
person) suc cesfully».}

ιντζέλι, βλ. ετζέλι.
ιντζίλι, βλ. ετζέλι.
ιντικάμι, βλ. παίρνω ιντικάμι.
ιραδές, ο [iraδés] (Χουστ.) : 1. διαταγή, διοίκηση· 

2. συμφέρον.
[< irade ‘βούληση, διαταγή’ (Χλωρός, Α 52) 
(Συντ.)] (اراده)

ίρζι, το [írzi] & ίρτζι [írdzi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Γαρ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Κασσ.) : η (προσωπική) τιμή, υπερηφάνεια, φι-
λοδοξία, αν δρεία, ανθρω πιά.
[< ırz (Παπ.)] (عرض)

ίρτζι, βλ. ίρζι.
ιρφάνικος (επίθ.) [irfáñikos] (Χουστ.) : εύθυμος 

(βλ. σημείωση).
[πβ. irfan ‘γνώση, σοφία· σοφός· λόγιο’ (Χλω-
ρός, Β 1125), από το αραβ.ˁirfān κατά τον 
Nişanyan (Συντ.)] (عرفان)
{Ο Χουστουλάκης αναφέρει ως παράδειγμα 
χρήσης βιβλίο του Γιώργου Βιτώρου με τον τίτ-

λο «Ιρφάνικα ροζοναρίσματα». Δεν μπόρεσα να 
εντο πίσω βιβλίο με αυ τόν τον τίτλο.}

ισάμπρι, το [isábri] (ΞανθινΔ.) : ηρεμία, υπομονή, 
ανάπαυση.
[< sabır, αιτιατ. sabrı (Ξανθιν.), βλ. και: σαλισά-
μπρι, σαπριλίκι (Συντ.)]

ισκαρντί, βλ. ασκαλντί.
ισλάμης, ο [islámis] : ο μουσουλμάνος. Και βγαί-

νεις [= βγάζεις] τον χρι στιανό και βάνεις τον 
ισλάμη (Από κρητ. σατιρικό στιχούργημα του 
1875, βλ. Ν. Ι. Παπαδά κις, “Πολιτική σάτιρα εν 
Κρήτη” Κρητικαί Μελέται, 1 (1933), 130). Σε έγ-
γραφο του έγγραφο του 1863: Επήγε στο μουτη-
ριέτη (βλ. μουντιρϊέτι) και επρόσβαλε τους Αζά-
δες [= πρόκριτους] Ισιλάμιδες και Χρι στιανούς 
(Α.Δ.Η., 2 / 11-1462)· και σε άλλο, του 1864: 
απεφασίσαμεν λοι πόν όλοι γενικώς Ησηλάμη-
δες και Χριστιανοί να κάμωμεν αναφορά εις του 
Μουσήρ πασά εφέντη μας (Α.Δ.Η., 2/ 14-23).
[< İslam «η μουσουλμανική θρησκεία», «έχλι 
ισλάμ, κοινώς μόνον ισλάμ, οι μου σουλμάνοι, 
ήτοι οι πρεσβεύοντες τον ισλαμισμόν» (Χλω-
ρός, Α 104) (Συντ.)]

ισλαμίζω [islamízo] : εξισλαμίζω. Εις την σφαγήν 
του Γερανιού που ισλάμι ζον τους παίδας (Γερμα-
νός Γεωργιάδης, Κρητική Μούσα, Χάλκη 1898, 
σ. 44).
[< Ισλάμ (Συντ.)]

ισλάμικος (επίθ.) [islámikos] : μωαμεθανικός, 
οθωμανικός. Η λ. σε τουρκο κρητ. έγ γραφο του 
1872: Το χρέος […] εις την ορφανική ισλάμικι 
τράπεζα […]. (Υπο γραφή:) ο κατής Μαλεβιζίου 
και Τεμένους Χουσεΐν ντεμίρ (Α.Δ.Η., 2 / 57-174 
- 4ο φύλλο).
[< islami (Χλωρός, Α 105) (Συντ.)] (اسالمع)

ισνάφι, βλ. νισάφι.
ίς ολά (επίρρ.) [ís olá] (Παπ., Πάγκ.) : «δήθεν. π.χ. 

“ενώ την ξέρω καλά, μου κάνει ίσ-ολά τη μεγάλη 
κυρία”, κ.σ. μεγάλο πράγμα» (Παπ.).
[< iş ola (Παπ.)] (ايش اوله)

ισούλι, το [isúλi] & ουσούλι [usúλi] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ., Κρι τσπ., ΙδομΒ.) : 1. 
συνήθεια, έθιμο· 2. τρόπος συμπεριφοράς· ΦΡ. 
βάνω/μπαίνω στο ισούλι: συμμορφώνω, -ομαι.
[< usul (Παπ.)] (اصول)
{Ο Πάγκαλος το γράφει: υσούλι. Ο Ροδάκης 
έχει τον οξύτονο τ. ισουλί. Ο Ιδομε νέως(Β) λημ-
ματογραφεί τη λ. ιχιούλι ‘εξευτελιστική πράξη, 
κατά πτωση, κατά ντια’. Ίσως είναι φωνητ. τ. της 
λ. ισούλι, με σημασιολογική δείνωση.}

ισούρι, το [isúri] (Κονδ.) & ιχιούρι [i∫úri] : φόρος 
της δεκάτης. Η λ. και στον πλη θυντικό σε προ-
σωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845: Επή-
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Ιισπάτι

ραμε την απόφαση από τον ηγεμόνα να μην δώ-
σουν τα παλαιά ιχιούρια του λαδιού (βλ. Ημερο-
λόγιο Κοζύρη, 336).
[< öşür, κατά το TDK από το αραβ.‛uşr] (عشر)
{Η ετυμολογία στο: Ανδρέας Βουρδουμπάκις, 
“Κρητικά έγγραφα εκ της Ενετο κρατίας και 
Τουρκοκραίας”, Χριστιανική Κρήτη, 2/1 (1913), 
392.}

ισπάτι [ispáti]· στη ρημ. περίφρ. κάνω ισπά-
τι (Πάγκ., Κονδ., Τσιρ., ΙδομΒ., Ξεν.) : αποδει-
κνύω.
[< ispat ‘απόδειξη, τεκμηρίωση’ (Πάγκ.), ispat 
etmek (Συντ.)] (اثبات)

ιστέ (δεικτ.) [isté] & στέ [sté] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Ξανθιν., Ιδομ., Κριτσ., Κασσ.) : 1. Στην αρχή 
πρότασης ισοδυναμεί με το δεικτικό να, κοίτα-
ξε, κοιτάξτε: «Στε! δου λειές που μου τσι σκά-
ρωσεν ο αχαΐρευτος», ενώ στο τέλος επισφρα-
γίζει κατηγο ρηματικά μιαν απόφαση, ως επιφώ-
νημα: «Να τήνε παντρευτώ θέλω, ο κόσμος να 
χαλάσει· στε!» (Πιτ.)· 2. (Ως προτρε πτικό μό-
ριο: στε!) «Λέγεται από τον ονηλάτη προς το 
ζώο που οδηγεί, για να προχωρεί γρηγορότερα» 
(Ξανθιν.).
[< işte (Παπ.)] (اشته٬ ايشته)
{Το τελευταίο λέγεται και «Σέ!» (Γαρ.) Ο Ιδο-
μενέως έχει τη λ. στε ως επι φώνημα, με τη σημ. 
«αμάν, έλεος». Στο παράδειγμα χρήσης που 
παραθέ τει, η λ. έχει μάλ λον τη σημ. ‘και τι στον 
κόσμο!’: «Ας ήθελα δω μια μέρα δεμένο το σκύ-
λο σου, και στε!» Πβ. κι αρτίκ. Βλ. και εδά στέ.}

ιστιράς, βλ. ιστιρατζής.
ιστιρατζής, ο [istiradzís] (Ροδ.) : φοροεισπράκτο-

ρας.
[< ιστιράς ‘αναγκαστική πώληση δημητριακών 
στο οθωμανικό κράτος’ < iştira «το αγοράζειν, 
αγορά», από τα αραβ. (Χλωρός, Α 110) + -τζής, 
βλ. τέλος σημεί ωσης (Συντ.).] (اشتراء)
{To οθωμανικό κράτος αγόραζε, σε τιμές χα-
μηλότερες από τις τιμές της αγοράς, το ένα δέ-
κατο της παραγωγής του σιταριού για τις κρα-
τικές απο θήκες, για τις α νάγκες του στρα-
τού και της πρωτεύουσας. Η αγορά αυτή (ιστι-
ράς) ήταν μια ανα γκαστική φορολόγηση σε εί-
δος. Βλ. Ελευθερία Ζέη, “Ζητήματα της οθω-
μανικής κυριαρχίας στην περιοχή του Χάνδα-
κα (17ος αιώνας – αρχές 19ου αιώνα)”, στο: Νί-
κος Γιγουρτάκης (επιμ.), Το Ηρά κλειο και η πε-
ριοχή του – διαδρομή στο χρόνο, Κέντρο Κρη-
τικής Λογοτε χνίας, Ηράκλειο 2004, σ. 349-
376, ειδικότερα στη σελ. 359). Οι Ka czyńska 
& Witczak (σ. 233) προτείνουν ως πιθανό έτυ-
μο το τουρκ. istilâcı ‘invader’, adj. ‘rapacious, 
grasping; agressive’, ενώ για την εναλλακτι-
κή ετυμολογία από τη λ. iştira σημειώνουν 

ότι «no agent noun *iştiracı is attested in the 
historical dictionary of Stachowski (1996) {= 
Historisches Wörterbuch der Bildungen auf 
-cı /-ıcı im Osmanisch Türkischen}, nor in 
the Turkish dictionaries used by the present 
authors». Προφανώς η λ. ιστι ρατζής δημιουργή-
θηκε στα ελ ληνικά: ιστιρ(άς) + -(α)τζής.}

ιστιραχάτι, το [istiraxáti] (Τουρκοκρητ.) : η ανά-
παυση.
[< istirahat (Bilgehan2, 628)] (استراحت)

ιταΐτι, το [itaíti] : υπακοή. Η λ. σε τουρκοκρητ. ρί-
μα του 1826: Όλα τα λη σμονήξανε [αναφέρεται 
στους Γενίτσαρους], δεν είχανε νιζάμι [= τάξη] 
/ όλα τα ιταΐτια τους και τα εχλιριζλίκια [= τιμιό-
τητα] (βλ. Dedes, 369).
[< itaat «υπακοή, ευπείθεια, υποταγή» (Χλω-
ρός, Α 128] (اطاعت)

ιτανιέ [itañé]· μόνο στη ρημ. περίφρ. κάνω ιτα-
νιέ : διατηρώ, συνεχίζω· σε τουρκο κρητ. έγγρα-
φο του 1872: Το χρέος του ποτέ Γεωργίου Κου-
κιάκι από το χοριό πιρ γού της Επαρχίας Μαλεβι-
ζίου εις την ορφανική ισλάμικι τρά πεζα το γήρισε 
επάνο του ο πατέραςτου Ιοάνης Κουκιάκης και 
έκαμε ιτανιέ με το εδικότου πράγμα και δια τούτο 
τού δίδομε αφτήν την απόδιξην. 4 σα φέρ 1289 2 
Απριλίου 1288 ο κατής Μα λεβιζίου και Τεμένους 
Χουσεΐν ντεμίρ (Α.Δ.Η., 2 / 57-174 - 4ο φύλλο).
[ίσως < idame etmek «κάμνω τι να διαρκή, να 
παρατείνεται, διαιωνίζω, συνεχίζω» (Χλωρός, 
A 45.), με τροπή m > n ‘χρέος’ (Συντ.)] (ادامه)

ιτζαρές, βλ. τζαρές2.
ιτζέλι, βλ. ετζέλι.
ίτσι, βλ. χίτς.
ιφτιράς, ο [iftirás] : συκοφαντία. Η λ. σε Προ-

κήρυξη του Ααλή Πασά προς τους Κρητικούς 
(Χανιά, 24 Σεπτ. 1867) : πίσω από το σκοτεινό 
σκέπασμα των συκοφα ντιών, δηλαδή των ιφτι-
ράδων (βλ. Κωνστ. Φουρναράκης, Προ κηρύξεις 
πασσάδων (εκ της ιστορίας της Επαναστάσεως 
του 1866), Χανιά, χ. χ., σ. 8 [ψηφιοποιημένο 
στην Ανέμη]).
[< iftira «διαβολή, συκοφαντία» (Χλωρός, Α 
150), από το αραβ. iftirāˀ τον Nişanyan (Συντ.)] 
(افتراء)

ίχιαλά (επιφ.) [í∫alá] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : «είθε, μακάρι, π.χ. “φαίνεται πως 
θα ν-έχομε βροχή σήμερο. – Ίχιαλά”, κ.σ. θεού 
θέλοντος» (Παπ.)· ΦΡ. στο ίχιαλά ‘στην τύχη’: 
«Επήρα ’γω ’να λαχείο στο ίχιολά κι ότι βρέξ’ 
ας κατεβάσει» (Τσιρ.)· «Είδες; Ετσά το ’πα στα 
ίχιαλα κι έπιασε» (Αποστ., Τσιρ.).
[< inşallah (Παπ.) / και διαλεκτ. işalla (TDK) 
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(Συντ.)] (انشاءهلل٬ انشاهلل)
{Εκφέρεται με δύο τόνους ίδιας έντασης. Ο Δα-
ριβιανάκης το γράφει με ένα τόνο: στο ιχιαλά. 
Ο Αποστολάκης το θεωρεί πληθυντικό: στα ίχι-
αλα. Ο Τσιριγωτάκης έχει: ίχιολά (άκλ.), ίσως 
από επίδραση του ίς ολά (βλ.).}

ιχιαρέτι, βλ. χιαρέτι.
ιχιούλι, βλ. ισούλι.
ιχιούρι, βλ. ισούρι.
ίχιολά, βλ. ίχιαλά.

ιχτϊάρης, ο [ixtiráis] : γέροντας. Η λ. σε τουρκο-
κρητ. ρίμα του 1826: Πού ’ναι κι οι γ-ιχτιάρη-
δες, πού ’ναι κι οι γνωστικοί σας; (βλ. Dedes, 
363).
[< ihtiyar ‘γέρος’, κατά τον Νişanyan από το 
αραβ. iχtiyār ‘εκλογή· εκλε κτός’(Συντ.)] (اختيار)

(*)ιχτισάπι, βλ. Παράρτημα 1.
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Κ
κά [ká] (μόριο) (Γαρ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ.) : 

«Επιτατικό μόριο σε φράσεις: “Κά κακομοίρα”, 
“κά κακορίζικο” κλπ.» (Γαρ.).
[ίσως σχετίζεται με το τουρκ. kap- ή kat-, kas-, 
kıp-, kup- (Χλωρός, Β 1228, 1232, 1243, 1267, 
1314), επιτατικό πρόθεμα επιθέτων που αρχί-
ζουν από ka- ή k-, πβ. κασκακιό, βλ. και κος κο-
τζά στο λ. κοτζάμου (Συντ.)]
{Για τον επιτατικό μερικό αναδιπλασιασμό 
επιθέτων στην τουρκική γλώσσα και τον επι-
λεκτικό δανεισμό του φαινομένου αυτού στα 
καππαδο κικά ελληνικά, βλ. Metin Bağrıaçık – 
Mark Janse, “Μερικός αναδιπλασια σμός στις 
Καππαδοκικές διαλέκτους”, Patras Working 
Papers in Linguistics, 3 [Μορφολογία και 
γλωσσική επαφή] (2013), 110-131. Ο Κρι-
τσωτάκης λημματογραφεί χωριστά την επιφ. 
έκφρ. κα-κακομοίρη. Αυτό το κα δεν φαίνεται 
να είναι το ίδιο με το κλητικό κα που λημματο-
γραφεί ο Κονδυλάκης: «κα, αντί καλέ! Φρ. κά, 
είντα κάνεις εκειά; Κά, δεν ντρέπε σαι;» Το έχει 
και ο Τσιριγωτάκης.}

καβαγιάδα, η [kavaʒáδa] (Πάγκ.) & καφαγιάδα 
[kafaʒáδa] (Ξανθιν.) : «μα κρά κόμη κατερχομέ-
νη μέχρι του καφά, σβέρκου» (Πάγκ.).
[δεν είναι τουρκ. προέλευσης, βλ. σημείωση 
(Συντ.)]
{Ο Πάγκ. ετυμολογεί από τη λ. kafa ‘σβέρκο’, 
ίσως με επίδραση της λ. γενειάδα. Ο Ξανθινά-
κης έχει: < καφαδιάδα < *καφάδι, υποκορ. του 
καφάς. Κατά τη Γεωργία Κατσούδα (“Η ετυ-
μολόγηση σε διαλεκτικά γλωσσάρια και λεξι-
κά: Παραδείγματα από το κυθηραϊκό ιδίωμα”· 
στο: Selected papers of the 10th International 
conference of greek linguistics, Δημοκρί τειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, Kομοτηνή 2012, σ. 
858) η λ. καβαγιάδα (που απαντά επίσης στα 
Εφτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα) προέρχεται 
από το βενετικό cavegiara ‘τα μαλλιά, η κόμη 
ενός ανθρώ που’, με εξακολουθη τική αφομοίω-
ση /e/ > /a/ και με τροπή του /r/ σε /ð/ αναλογι-
κώς προς το πλήθος θηλυκών ονομάτων σε 
-άδα. Συνεπώς, η λ. καβ/φαγιάδα δεν έχει θέση 
σ’ αυτόν εδώ τον κατάλογο.}

καβάζης, ο [kavázis] & καβάσης(Α) [kavásis] 
(Παπ., Πάγκ., ΙδομΒ., ΤσιρΒ.) : ο κλη τήρας.
[< kavas (Παπ.)] (قواس٬ قواص)
{Ο Ανδριώτης έχει: καβάσης ‘φρουρός προξε-
νείου’.}

καβαλτί, βλ. καφαλτί.
καβαλτίζω, βλ. καφαλτίζω.
καβάφης, ο [kaváfis] (ΤσιρΒ.) : μεταπωλητής ει-

δών διαλογής, συνήθως πα πουτσιών: Εδά-εδά 
δα περάσει ο καβάφης και να ’χεις τ’ αμέντε σου 
να πάρεις παπούτσα τω’ γ-κοπελιώ.
[< kavaf (Κουκκίδης, 34)] (قواف)

καβγαδίζω* [kavγaδízo] (παλαιότερη γραφή: 
καυγαδίζω) (Παπ., Κονδ., Δαρ.) : φι λονικώ, δι-
απληκτίζομαι.
[< καβγάς (Παπ.)]

καβγάς*, ο [kavγás] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., Δαρ., 
Ξεν.) : η φιλονικία, ο δια πληκτισμός, η συ-
μπλοκή.
[< kavga (Παπ.)] (غوغا٬ فوغا)
{Η παροιμία Ο καβγάς είναι για το πάπλω-
μα αντιστοιχεί στην τουρκική Kavga bizim 
yorganın üstüne imiş (Χλωρός, Β 1175).}

καβγατζής* (επίθ. προσ.) [kavγadzís] : αυτός που 
του αρέσει να διαπληκτί ζεται.
[< καβγάς (Παπ.) / < kavgacı (ΛΚΝ)] (غوغاجى)

καβεδοκούτι, το [kaveδokúti] (Γαρ., Κασσ., Ξεν.) : 
μεταλλικό κουτί (με χω ρίσματα) για τον καφέ 
και τη ζάχαρη.
[< καβέδες (καβές) + κουτί (Συντ.)]

καβές, ο [kavés] & γκαβές [gavés] & καϊβές 
[kaivés] & γκαϊβές [gaivés] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. ο καφές· βα-
πορίσιος καφές: άνοστος, που ψή θηκε γρήγορα· 
2. το καφε νείο.
[< kahve ‘καφές’ (Παπ.) / & διαλεκτ. kağve, 
gave, gayve (TDK) (Συντ.)] (قهوه)
{Οι σημ. ‘καφές’ και ‘καφενείο’ ήδη στο τουρκ. 
kahve (βλ. Χλωρός, Β 1341), βλ. και διαλεκτ. 
kâve ‘kahvehane’στο TDK. Ο τ. γκαβές στο 
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όνομα του χωριού Γενί Γκαβέ, κ.λ. ‘καινούριο 
καφενείο’, (σήμερα: Δροσιά) στο Ν. Ρεθύμνης. 
Στον Πα παγρηγοράκη το λ. καφές αναπτύσσε-
ται ως εξής: «το γνωστόν αφέψημα. Εκ τού του 
ο καφετζής, το καφενείον, ο καφενόβιος, η κα-
φετζού, ο καφεπώλης κλπ.». Η λ. καφές κατά το 
ΛΚΝ όχι κατευθείαν από τα τουρκ. αλλά μέσω 
γαλλικής ή ιταλικής. Γι’ αυτό δεν συμπεριλαμ-
βάνονται σ’ αυτόν εδώ τον κατάλογο λέξεις που 
παρά γονται από τη λ. κα φές ή την έχουν ως συν-
θετικό, εκτός από τις λ. καφενές (< kahvehane) 
και καβετζής (< kahveci).}

καβετζής, ο [kavedzís], θηλ. καβετζού, η 
[kavedzú] & καβετζίνα [kavedzína] (Πιτ., 
Κριτσ., Κασσ.) : ο καφετζής.
[καφετζής* < kahveci (ΛΚΝ)] (قهوه جى)

καβοντενεκές, ο [kavodenet∫és] (Ξεν.) : το μπρίκι.
[< καβές + ντενεκές (Ξεν.)]

καβούκα, βλ. καούκα.
καβούκι, βλ. καμπούκι.
καβούρι, το [kavúri] (Τσιρ.) : η κύρτωση, η κα-

μπούρα: «Ένα γ-καβούρι ’ναι η πλάτη ν-του 
απού τσι δουλειές μα δεν γ-καθίζει κιόλας».
[μάλλον < καμπουρίζω (βλ.), υποχωρητικά 
(Συντ.)]
{Ίσως μόνο στην έκφρ. ένα γ-καβούρι ‘πολύ 
κυρτός, εντελώς καμπουρια σμένος’. Λέγεται 
και ένα γ-καμπούρι. Η λ. ένα με επιτατική ση-
μασία, πβ. ένας αθός είναι οφέτος οι ελιές, δηλ. 
ολάνθιστες. Ο κάβουρας (καβούρι) στην Κρήτη 
λέγεται κα βρός· > καβρουλίζω / κάνω καβρού-
λια ‘μπου σουλώ, περπατώ στα τέσσερα σαν κά-
βουρας’, καβρομαμούνα ‘σκαθάρι’, καβροπί-
λαφο (βλ.), Καβροχώρι (ΝΔ κοντά στο Ηρά-
κλειο).}

καβουρντίζω* [kavurdízo] (Παπ., Πάγκ., Ξεν.) : 
ξεροψήνω, στο τηγάνι ή την κα τσαρόλα.
[< kavurd(um), αόρ. του ρ. kavurmak (Παπ.)] 
(قاورمق٬ قورمق)

καβουρντιστήρι*, το [kavurdistíri] (Παπ.: χωρίς 
ερμήνευμα στο λ. καβουρ ντίζω) : «μηχανή για 
το καβούρντισμα του καφέ, κυρίως χειροκίνητη 
και για οικιακή χρήση» (ΛΚΝ).
[< καβουρντίζω (Παπ.)]

καβούσι, το [kavúsi] (Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Ξεν.) : «μικρή πη-
γή, συνήθως απλός λάκκος, στον οποίο διαρρέει 
το νερό της μικρής πηγής» (Ξανθιν.).
[<χαβούζι < havuz (Καραποτόσογλου, Ετυμολ. 
Δυτ. Κρ., 94)]
{Ο Ξανθινάκης ετυμολογεί από το λατ. cavus 
‘κοίλος’.}

καβροπίλαφο, το [kavropílafo] (Ιδομ.) : πιλάφι με 
καβούρια.
[< καβρός (καβούρι) + πιλάφι (Συντ.)]

καβρουρμάς, ο [kavrumás] & καβουρμάς* 
[kavurmás] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ξαν θιν., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ.) : 1. είδος ξεροψημένου 
κουλουριού· 2. ξε ροψημένο κρέας.
[< kavurma (Παπ.)] (قاورمه)
{Στο ΛΚΝ μόνο με τη σημ. 2.}

καγάτ, το [kagát] : έγγραφο (Σταυρινίδης). Η λ. 
σε προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-
1845 (Ημερολόγιο Κοζύρη, 189) : Έστειλα κα-
γάτ αποδει κτικό του Πέτρο.
[< kağıt ‘χαρτί· επιστολή· έγγραφο’, κατά το 
TDK από τo περσ. kāġaḏ (Συντ.)] (كاغد)

καγιαγάνι, βλ. καγιάνι.
καγιάνι, το [kajáñi] (Πιτ., Τσιρ.) & καγιαγάνι 

[kajaγáñi] (Γαρ., Κριτσ.) : (για α γρούς) το πολύ 
αδύνατο, άπαχο χωράφι, το μη γόνιμο λόγω συ-
στάσεως του εδά φους.
[< kayan (TDK) ‘σχιστόλιθος’ και kayağan 
(Χλωρός, Β 1260) (Συντ.)] (& قياغانن   قاياغانن٬ 
(قايان

καγιάρι, το [kajári] (Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Τσιρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ.) : ψαλίδισμα των οπλών 
υποζυγίου πριν από το πετάλωμά του, και 
επανα χρησιμοποίηση πα λαιού πετάλου, αλλα-
γή των καρφιών στα πέταλα· ΦΡ. το κάνω κα-
γιάρι (το άλογο).
[< kayar (Ξανθιν.)] (قايار)
{Μάλλον βρίσκεται μόνο στη ρημ. περίφρ. κά-
νω καγιάρι, πβ. διαλεκτ. kayar etmek «hayvanın 
eski nallarını onarmak, eski nalın çivilerini 
yenilemek» (επισκευ άζω τα παλιά πέταλα ενός 
ζώου, αλλάζω τα παλιά πε ταλόκαρφα με και-
νούρια) (TDK).}

καγιαρολόγος, ο [kajarolóγos] (ΞανθινΔ) : καμπύ-
λο κοφτερό εργαλείο, ει δικό για το ψαλίδισμα 
των οπλών υποζυγίου κατά το πετάλωμά του.
[< καγιάρι + -λόγος (Ξανθιν.)]

καγιάρω [kajáro] (ΞανθινΔ) : επιδιορθώνω πέτα-
λα παλιά, πεταλώνω ιπποει δές με παλιά πέταλα.
[< καγιάρι (Ξανθιν.)]
{Για την κατάληξη -άρω βλ. σημείωση στη λ. 
ταλιμέρνω.}

καγιάς, βλ. κεχαγιάς.
καδής, βλ. καντής.
καεμεκλής, βλ. καερετλής.
καερεκλής, βλ. καερετλής.
καερετάκι, βλ. καερέτι.
καερετάρος, ο [kaeretáros] (Ιδομ.) : αυτός που χω-
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ρίς αμοιβή εργάζεται εθε λοντικά για βοήθεια, 
αυτός που κάνει ένα καερέτι.
[< καερετάρω, υποχωρητικά (Συντ.)]

καερετάρω [kaeretáro] (ΙδομΒ.) : βοηθώ εθελοντι-
κά χωρίς αμοιβή.
[< καερέτι + -άρω, πβ. γιούχα > γιουχάρω, 
γιούργια > γιουργιάρω (Συντ.)]
{Για την κατάληξη -άρω βλ. σημείωση στη λ. 
ταλιμέρνω.}

καερετηλής, βλ. καερετλής.
καερέτι, το [kaeréti] & καϊρέτι [kairéti] (Παπ., 

Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., 
Ξεν.) : 1. υπομονή, ε γκαρτέρηση, κουράγιο: 
κάνω καερέτι = α) (μτβ.: σε κάποιον) συμπαρί-
σταμαι, δίνω κουράγιο σε κάποιον που βρίσκε-
ται σε δύσκολη θέση, β) (αμτβ.) κάνω υπομονή, 
προσπαθώ να αντέξω σε μια δυσκολία· 2. βοή-
θεια: κάνω ένα καερέτι σε κάποιον = εθελοντι-
κά και χωρίς αμοιβή βοηθώ κάποιον σε μια ερ-
γασία, κυρίως γεωργική. ΥΠΟΚΟΡ. καερετάκι 
& καϊρετάκι.
[< gayret (Παπ.)] (غيرت)
{Πέρα από τη ρημ. περίφρ. κάνω καερέτι, η λ. 
χρησιμοποιείται και ως κα νονικό ουσιαστικό, 
π.χ. Δε θέλω καερέθια· μπορώ κι αμοναχός μου! 
Το TDK έχει και τον διαλεκτ. τ. kayret. Ο Κρι-
τσωτάκης έχει και τον πληθ. καερέτια. Η έκ-
φραση ξερόκαερέτικάνω ‘παίρνω κουράγιο, 
αντέχω όσο μπορώ’, την οποία καταγράφει ο 
Αποστολάκης στο λήμμα ξερός (σ. 348) φαί-
νεται να αποδίδει αντίστοιχη τουρκική (kuru 
gayret), πβ. Του λόγου σου [ο ποιητής απευθύνε-
ται στον γιατρό και συμπα ραστάτη του] μόνον 
μπο ρείς πάλι να με εγκαρδιώνης / και το κουρού 
γαϊρέτιμου να ξανακαινουργώ νεις (Βοσπορομα-
χία, 2η έκδοση, Βενετία 1792, σ. 2).}

καερετικός (επίθ.) [kaeretikós] (Πάγκ.) : αυτός 
που δίνει θάρρος, κουράγιο, βοήθεια.
[< καερέτι (Πάγκ.)]

καερετλής (επίθ. προσ.) [kaeretλís] & καερετιλής 
[kaeretiλís] & καερεκλής [kaerekλís] & καϊρε-
κλής [kairekλís] (Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., 
Κριτσ.) & καε μεκλής [kaemekλís] (ΙδομΒ.) : 1. 
αυτός που κάνει καερέτι σε άλλον, δίνει κουρά-
γιο, βοηθά· 2. αυτός που κάνει καερέτι, κάνει 
κουράγιο, υπο μένει.
[< gayretli (Πάγκ.)] (غيرتلو٬ غيرتلى)
{Ο Γαρεφαλάκης το γράφει καερετηλής. Ο Κρι-
τσωτάκης έχει και το θηλ. καερετι λίνα. Για τον 
τ. καερεκλής βλ. σημείωση στο λ. κουμπελίδι-
κος. Ο τ. καεμεκλής είναι μάλλον προϊόν φωνη-
τικής παραφθοράς.}

κάζα, η [káza] (Γαρ.) : είδος κόρακα.

[< kaz ‘χήνα’ (yabankazı ‘αγριόχηνα’), θηλ. 
ίσως κατά τα: κουρούνα, σκλώπα ‘κουκουβά-
για’, φάσα ‘αγριοπερίστερο’ (Συντ.)]
{Η αναζήτηση στο Διαδίκτυο δείχνει ότι η λ. 
κάζα χρησιμοποιείται σε άλλα μέρη της Ελλά-
δας με τη σημ. ‘χήνα, αγριόχηνα’.}

καζάδιο, το [kazáδjo] & καζάδι [kazáδi] & καζά-
ντιο [kazádjo] & καζάντι(Α) [kazádi] & καζά-
ντισμα [kazándizma (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., 
Ροδ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : το κέρδος.
[< καζαντίζω (Πάγκ.)]
{Συχνά χρησιμοποιείται με ειρων. ή μειωτ. ση-
μασία, όπως στο παράδειγμα χρή σης του Δαρι-
βιανάκη (και του Αποστολάκη) : «Ε το παντέρ-
μο το κα ζάδιο που μου ’δωκες!»}

καζάζης*, ο [kazázis] (Τσιρ., Κασσ.) : ο μεταξουρ-
γός ή μεταξοπλόκος.
[< kazaz (Μπόγκας, 171)] (قزاز)

καζάνα, βλ. καζάνι.
καζανάρα, βλ. καζάνι.
καζανάραινα, βλ. καζανάρης.
καζαναργιό, το [kazanarʒó] (Γαρ., Κριτσ., Κασσ.) : 

ο τόπος όπου καζανεύ ουν.
[< καζαναρεύω (Συντ.)]

καζαναρεύγω [kazanarévγo] (Πάγκ.) : κάνω από-
σταξη ρακής από στέμφυλα με το παραδοσιακό 
σύστημα του καζανιού.
[< *καζανάρι < kazan (Πάγκ.) / μάλλον < καζα-
νάρης (Συντ.)]
{Λέγεται και καζανεύω.}

καζανάρης, ο [kazanáris], θηλ. καζανάρισσα 
[kazanárisa] (Πιτ., Γαρ., Ιδομ., Κριτσ., Κασσ., 
ΤσιρΒ.) : εκείνος που φροντίζει τη λειτουργία 
του καζανιού για την παρα γωγή ρακής.
[< καζάνι (Πιτ.)]
{Κατά τον Κριτσωτάκη καζανάραινα είναι η 
σύζυγος του καζανάρη.}

καζανάτορας, ο [kazanátoras] (Κριτσ.) : ιδιοκτή-
της καζανιού για παραγωγή ρακής.
[< καζάνι ίσως κατά το μαγαζάτορας (;) (Συντ.)]

καζανατζής, ο [kazanadzís] (Γαρ., Κριτσ., Κασσ.) : 
ο κατασκευαστής καζα νιών.
[< καζάνι + -(α)τζής (Συντ.)]
{Βλ. και καζαντζής.}

καζάνεμα, τo [kazánema] (Κριτσ.) : η διαδικασία 
της απόσταξης της ρακής.
[< καζaνεύω (Συντ.)]

καζανέματα, τα [kazanémata] (Ξανθιν., Αποστ., 
Τσιρ., Κριτσ.) : η εποχή που γίνεται η απόσταξη 
της ρακής (μέσα Οκτωβρίου - τέλη Νοεμβρίου).
[< καζaνεύω (Ξανθιν.)]
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καζανεύ(γ)ω [kazanév(γ)o] (Ξανθιν.: απλή ανα-
φορά στο λ. καζανέματα, Γαρ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ.) : καζανιάζω (βλ.).
[< καζάνι (Συντ.)]

καζάνι*, το [kazáñι] (Παπ., Κονδ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Ξεν.) : 1. λέβητας· 2. άμ-
βυκας, ιδίως για την απόσταξη ρακής (ο άμβυ-
κας αλλά και η εγκα τάσταση και το κτίσμα συ-
νολικά). ΜΕΓΕΘ. καζάνα, η (μτφ. σημαίνει 
‘πεισματά ρικο κεφάλι’: «αυτός είναι ό,τι κόψει 
η καζάνα του» (Δαρ.)) & καζανάρα, η.
[< kazan (Παπ.)] (قزغان٬ قازغان٬ قزان)
{Η έκφρ. έγινε το κεφάλι μου καζάνι (= πονο-
κεφάλιασα) αντιστοιχεί ακρι βώς στην τουρκ. 
başım kazan gibi oldu. Για τα παράγωγα και τα 
σύνθετα της λ. καζάνι βλ. σχόλιο στη λ. ρακή.}

καζανιά, η [kazañá] (Παπ., Πάγκ., Κριτσ., Ξεν.) : 
η ποσότητα που χωράει ένα κα ζάνι.
[< καζάνι (Παπ.)]

καζανιάζω [kazañázo] (Παπ., Ξανθιν.: απλή ανα-
φορά στα λ. καζάνι και κα ζανέματα, Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ.) : Βάζω τα στέμφυλα στο 
καζάνι για την απόσταξη.
[< καζάνι + -ιάζω, πβ. τσουβαλιάζω < τσουβά-
λι (Συντ.)]

καζανιάτικο, το [kazañátiko] (συχνότερα στον 
πληθ.: τα καζανιάτικα) (Πιτ., Κριτσ., Κασσ.) : 
ποσότητα ρακής που κρατά ως αμοιβή ο κάτο-
χος του κα ζανιού από τη ρακή που έβγαλε κά-
ποιος τρίτος στο καζάνι αυτό.
[< καζάνι (Πιτ.)]

καζανοβγάνω [kazanovγáno] (Πάγκ., Πιτ.) : βγά-
ζω ρακή, κάνω απόσταξη ρακής από στέμφυ-
λα με το παραδοσιακό σύστημα του καζανιού.
[< καζάνι + βγάνω (Πάγκ.)]

καζανόκαιρος, ο [kazanót∫eros] (Γαρ., Κριτσ.) : η 
εποχή που γίνεται η από σταξη της ρακής (μέσα 
Οκτωβρίου – τέλη Νοεμβρίου).
[< καζάνι + καιρός (Συντ.)]

καζανοκέφαλος (επίθ.) [kazanot∫éfalos] (Πάγκ., 
Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ., Ι δομΒ.) : 1. αυτός 
που έχει μεγάλο κεφάλι· 2. χοντροκέφαλος, 
ισχυρογνώ μονας· 3. όχι ιδιαί τερα ευφυής.
[< καζάνι + κεφάλι (Πάγκ.)]

καζανόξυλα, τα [kazanóksila] (Γαρ., Κριτσ.) : ξύ-
λα (χοντρά) για το καζάνι της ρα κής.
[< καζάνι + ξύλα (Συντ.)]
{Ο ενικός καζανόξυλο χρησιμοποιείται σπά-
νια.}

καζανοπαραστιά, η [kazanoparastx̃á] (Γαρ., 
Κριτσ.) : μεγάλη παραστιά για το κα ζάνεμα.
[< καζάνι + παραστιά ‘πυροστιά’ (Συντ.)]

καζαντζής*, ο [kazandzís] (Κονδ., Ιδομ.) : αυτός 
που κατασκευάζει καζάνια.
[< kazancı (ΛΚΝ)] (قزغانجى٬ قزانجى)
{Βλ. και καζανατζής. Στην τουρκ. παροιμία 
Gürültü istemeyen kazancı dükkânına girmez 
(κ.λ. αυτός που δεν θέλει θόρυβο δεν πηγαίνει 
στου κα ζαντζή το μαγαζί) αντιστοιχεί ακριβώς 
η κρητική Όποιος δε θέλει χτύπους στο χαρκι-
δειό δεν πάει.}

καζαντίζω* [kazadízo] & καζαντεύω [kazadévo] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Χουστ., Ξεν.) : αποκτώ, αποκομί-
ζω, κερ δίζω.
[< kazand(ım), αόρ. του ρ. kazanmak (Παπ.)] 
(قزانمق٬ قازانمق)

καζάντισμα, βλ. καζάδιο.
καζάς1, ο [kazás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 

Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. δυσάρεστο γεγονός, 
ατύχημα, μπε λάς, εμπόδιο· 2. κουραστικός, 
ενοχλητικός άνθρωπος.
[< kaza (Παπ)] (قضاء)
{Κατά τον Χλωρό (Β 1259) η λ. kaza σημαί-
νει «πεπρωμένον, μοίρα, δυ στύχημα ακούσιον 
εκ τύχης και συμπτώσεως προερχόμενον, συμ-
βεβηκός δυσάρεστον». Με τη σημ. αυτή η λ. 
καζάς στη γνωμική μαντινάδα: Όταν η μοίρα δε 
βοηθά, ο νούς ίντα να κάμει; / Ανέ ν-τρέχεις φτά-
νεις τον καζά, κι ανέ σταθείς σε φτάνει.}

καζάς2, ο [kazás] : επαρχία. Η λ. εν χρήσει στον 
Οργανικό Νόμο (1868) : Εκάστη Διοίκησις θέ-
λει υποδιαιρεθή εις αριθμόν τινά Επαρχιών (Κα-
ζάδων) (βλ. Κρητικός Κώδιξ, Α6). Βλ. και Με-
ταφράσεις, Ε 52.
[< kaza, στη σημ. «διοικητική περιφέρεια υπο-
διοικητού (Καϊμακάμη)» (Χλωρός, Β 1295)] 
(قضاء)

καζίκι*, το [kazít∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., Ξεν.) : 1. 
πάσσαλος (και ειδικότερα:) 1α. πάσσαλος για 
την πρόσ δεση ζώων, 1β. (πληθ. καζίκια) πάσ-
σαλοι καρφωμένοι με ορισμένη διά ταξη σε ένα 
τοίχο που χρη σίμευαν για την προετοιμασία του 
στημονιού για τον αργαλειό· (μτφ.) : 2. απάτη, 
δόλος, ιδίως σε εμπορικές συναλλαγές· 3. δυ-
σκολία, “παλούκι”· 4. πέος· 5. η σε ξουαλική 
πράξη.
[< kazık (Παπ.)] (قازيق٬ قازق٬ خازق٬ خازوق)
{Oι μτφ. σημ. ‘δυσκολία’ και ‘εξαπάτηση’ ήδη 
στο τουρκ. kazık (βλ. TDK, σημ. 3 και 4). Η σημ. 
5 μάλλον από κάποια έκφρ. με τη λ. καζίκι στη 
σημ. 4. Στο ΛΚΝ μόνο με τη σημ. 2. Αντίστρο-
φος λεξιλογικός δανεισμός: πάσ σαλος, υποκορ. 
πασ σάλιον (ποντ. πασσάλι) > τουρκ. διαλεκτ. 
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pasal, (κατά το TDK: «Hayvan bağlamak için 
yere çakılan kazık» (= πάσσαλος που καρφώ-
νεται στη γη για να δένουν τα ζώα), basal, fasal, 
βλ. Tzitzilis, σ. 101.}

καζικιά, η [kazit∫á] (Κονδ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., 
Κασσ., Ξεν.) : επιζήμια ε ξαπάτηση, αισχροκέρ-
δεια· ΦΡ. ήκατσέ ντού τηνε την καζικιά (Κονδ.).
[< καζίκι (Κονδ.)]
{Η εξαπάτηση συνίσταται συνήθως στην πώλη-
ση ενός πράγματος σε ψη λότερη τιμή από την 
πραγματική του αξία. Η ίδια ιδέα και στο τουρκ. 
kazıklamak ή kazık atmak, βλ. σημείωση στο λ. 
καζικώνω.}

καζίκος, ο [kazíkos] (Κριτσ.) : αυτός που επιδί-
δεται σε σεξουαλικές δραστη ριότη τες, μπήχτης.
[< καζικώνω στη σημ. 4. υποχωρητικά (Συντ.)]

καζικοσίντερο, το [kazikosídero] (Κασσ.) : σιδε-
ρένιος πάσσαλος (καζίκι), που είχε κεφαλή στο 
πάνω μέρος για να μη φεύγει το σκοινί.
[< καζίκι + σίδερο (Κασσ.)]

καζικώνομαι, βλ. καζικώνω.
καζίκωμα, το [kazíkoma] (Κριτσ.) : το παλούκω-

μα, το κάρφωμα ενός πα λουκιού.
[< καζικώνω (Συντ.)]

καζικώνω [kazikóno] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ.) : 1. προσδέ-
νω σε πάσσαλο ένα ζώο να βόσκει σε ορισμένη 
ακτίνα· μτχ. παθ. πρκ. καζικωμένος· 2. (μτφ.) 
εξαπατώ, ξεγελώ κάποιον, ιδίως σε εμπορικές 
συναλλα γές. Λέγεται και βάνω καζίκι· 3. ανα-
σκολοπίζω· 4. κάνω σεξουαλική πράξη (πβ. κα-
ζίκι, σημ. 4).
[< καζίκι (Παπ.)]
{H σημ. 1. είναι σαν μετάφραση του τουρκ. 
hayvanı kazığa bağlamak (βλ. λ. kazık στο 
TDK). Στις σημ. 2. και 3. αντιστοιχούν ακρι-
βώς οι σημ. «α πατώ εν ληψοδο σία» και «τι-
μωρώ δι’ ανασκολοπισμού» (Χλωρός, Β 1243) 
του τουρκ. ρ. kazıklamak, που σημαίνει αρχι-
κά ‘πασσαλώνω, καρ φώνω πασσάλους’ (TDK). 
Ο Ιδομενέως λημματογραφεί χωριστά το μέσο 
καζικώνομαι με τη σημ. ‘κάθομαι σε ένα μέρος 
ακίνητος’, αλλά στη μα ντινάδα που παραθέτει 
ως παράδειγμα χρήσης έχει το ενεργ. καζικώνω 
με τη σημ. ‘εξαπατώ, ξεγελώ’.}

καζικώνω σιγούρα, βλ. σιγουροκαζικώνω.
καηλές, βλ. γαϊλές.
καηναντίζω, βλ. καϊναντίζω.
κάθια, τα [κáθx̃a] & κάτια [κátx̃a] (μόνο στον 

πληθ.) (Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Κριτσπ.) : 1. φορές 
(πολλαπλασιασμός) : «Αν μ’ αγαπάς, θα σ’ αγα-
πώ τέσ σερα κάθια πάνω, / κι αν τύχει και μ’ 

απαρνηθείς στο νου μου δεν το βάνω» (Πάγκ.)· 
2. ο αριθμός των κλωστών που στρίβονται μα-
ζί, ανάλογα με το επιθυμητό πάχος του νήμα-
τος: «Πολλά χοντρό είναι το μετάξι σου και να 
το κλώσεις μόνο δυο κάθια» (Πιτ.)· 3. τα μέρη 
στα οποία μοιράζεται η κληρονομητέα περιου-
σία: “Ο κύρης τως είχε μπό λικη περιουσία, μα 
είχε και οχτώ κοπέλια κι ήκαμε τα έχη του οχτώ 
κάτια κι ήπηρε καθαείς απολι γού” (Γαρ.).
[< kat ‘στρώση, όροφος’ (Πιτ., κατά τον Κουκ-
κίδη) / ‘πολλαπλάσιο, φο ρές’ (Συντ.)] (قات٬ قت)
{Ο Πάγκαλος θεωρεί ότι η λ. κάθια υπάρχει μό-
νο σε μαντινάδες και την ετυμολο γεί (λανθα-
σμένα) ως εξής: κάθι < τα κάθια < τα κάτια < 
takat ‘δύ ναμη’. Ο Κρι τσωτάκης έχει τη λ. κάτια 
με τη σημ. ‘τεμάχια’ και (παρ)ετυ μολογεί από 
τα κομ μάτια.}

καϊκεύω [kaikévo] (Πάγκ.) : κάνω βαρκάδα με 
καΐκι.
[< καΐκι (Πάγκ.)]

καΐκι*, το [kaít∫i] (Παπ.) : μικρό ιστιοφόρο σκά-
φος.
[< kayık (Παπ.)] (قايق)
{Αντίστροφος λεξιλογικός δανεισμός: pereme 
‘είδος καΐκιού’ (πεπαλ. ή διαλεκτ. κατά το TDK) 
< βυζ. πέραμα ‘πορθμείον’ – sandal ‘είδος βάρ-
κας’ < βυζ. σαντάλι ‘είδος βάρκας’. Η τουρκι-
κή γλώσσα έχει δανειστεί πλήθος ναυτικών 
όρων από την ελληνική, όπως και από την ιτα-
λική, βλ. αναλυ τικά στο: Henry & Renée Ka-
hane – Andreas Tietze, The Lingua franca in 
the Levant: Turkish nautical terms of Italian 
and Greek origin, University of Illinois Press, 
Urbana 1958. Για τα πα ραπάνω δάνεια, στις σ. 
558-9 και 564-7 αντίστοιχα.}

καϊλές, βλ. γαϊλές.
καϊλίζομαι [kaiλízome] (Γαρ.) : δέχομαι συμφω-

νώ.
[< καΐλης < kail ‘λέγων’, στη σημ. ‘συναινώ’, 
πβ. kail olmak «λέγω, παρα δέχομαι, συναινώ, 
ανέχομαι» (Χλωρός, Β 1261) (Συντ.)] (قائل)
{Η λ. καΐλης είναι αμάρτυρη για την Κρήτη, αλ-
λά τη λημματογραφεί ο Μπόγκας (σ. 171) επι-
σημαίνοντας ότι χρησιμοποιείται «σε συνδυ-
ασμό πά ντοτε με το ρ. εί μαι: “είμαι καΐλης” / 
“δεν είμαι καΐλης” (συμφωνώ, δεν συμφωνώ)». 
Ο Παμπού κης (σ. 165) καταγράφει τη λ. καΐλης 
‘σύμφωνος’, από την Αληπασιάδα του Χα τζη-
Σεχρέτη (βλ. και Kappler, σ. 88). Ο Ιδο μενέως 
λημματογραφεί τη λ. καϊλώ νομαι, με τη σημ. 
‘παραδειγματίζο μαι’. Ίσως έχει κοινή ετυμολο-
γία με το καϊλί ζομαι.}

καϊλώνομαι, βλ. καϊλίζομαι.
καϊμακαλίκι, το [kaimakaλít∫i] : το κτίριο όπου 
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στεγαζόταν ο έπαρχος, ο κα ϊμακά μης. Η λ. σε 
έγγραφο του 1869: τα γρόσια οπού χρεωστεί 
[…] να τα παραδώση του επιστάτου […] οπού 
είναι εδώ εις το Καϊμακαλίκι (Α.Δ.Η., 2 / 57-
300).
[< kaymakamlık (Συντ.)]

καϊμακάμης(Α), ο [kaimakámis] (Παπ., Πάγκ., 
Κονδ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Κασσ.) : αντισυ-
νταγματάρχης, υποδιοικητής (στον τουρκ. στρα-
τό). Με τη σημ ‘έπαρχος’ η λ. εν χρήσει στον 
Οργανικό Νόμο (1868) : Εκάστη δε Ε παρχί α θέ-
λει διοικείσθαι από έναν Έπαρχον (Καϊμακάμην) 
(βλ. Κρητικός Κώδιξ, Α 6).
[< kaymakam (Παπ.)] (قائمقام)

καϊμάκι*, το [kaimát∫i] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Ξεν.) : 
1. ο αφρός του καφέ· 2. η τσίπα του γάλατος 
(και του γιαουρτιού)· 3. μτφ. το εκλεκτότερο 
μέρος ε νός πράγματος, ο “αφρός”.
[< kaymak (Παπ.)] (قايماق٬ قيماق)

καϊμακλής* (επίθ.) [kaimaklís] & καϊμακλίδι-
κος [kaimakλíδikos] (Παπ., Πάγκ.) : που έχει 
αφρό, καϊμάκι. Λέγεται κυρίως για το αφέψη-
μα του καφέ.
[< kaymaklι (Παπ.)] (قايمقلو٬ قايماقلو)

(*)καΐμης / καγίμης, βλ. Παράρτημα 1.
καϊναμίχι, το [kainamí∫i] (Γαρ., Κριτσ.) : καημός, 

στενοχώρια, πίεση.
[μάλλον < kaynamış ‘βραστός, βρασμένος’ 
(Συντ.)] (βλ. قاينامق٬ قينامق)

καϊναντίζω [kainadízo] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. αποκτώ πο-
λύ ψηλή θερμο κρασία, καίω, ζεματώ, καίγο-
μαι· 2. έχω πολύ ψηλό πυρετό· 3. (για μηχανές) 
φτάνω στον υπέρτατο βαθμό ενέργειας· 4. (για 
φυτά και αγρούς) μισοξεραίνομαι από την έλ-
λειψη νερού· 5. (μτφ.) είμαι διψασμένος, λα-
χταρισμένος για κάτι που στερούμαι, και γι’ αυ-
τό βρίσκομαι σε υπερέ νταση, “βράζω”. Μτχ. 
παθ. πρκ. καϊ ναντισμένος (ιδίως στη σημ. 4.).
[< kaynad(ım), αόρ. του ρ. kaynamak (Παπ.)] 
(قاينامق٬ قينامق)
{Η γραφή καηναντίζω (του Τσιριγωτάκη) ίσως 
από παρετυμολ. επίδραση από το ρ. καίω (εκά-
ηκα).}

καϊνάντισμα, το [kainádizma] (Ιδομ., Κριτσ., 
Κασσ.) : «στέγνωμα, βράσιμο από υ περβολική 
θερμοκρασία, από δίψα ή λαχτάρα» (Ιδομ.). Βλ. 
και καϊ ναντισμός.
[< καϊναντίζω (Συντ.)]

καϊναντισμός, ο [kainadizmós] (Ξανθιν., ΙδομΒ.) : 
υπερένταση, υπέρμετρη προσπά θεια.
[< καϊναντίζω (Ξανθιν.)]

καϊναντιστός (επίθ.) [kainadistós] (Γαρ., Κριτσ.) : 
καυτός, βραστός.
[< καϊναντίζω (Συντ.)]

καϊξής*, ο [kaiksís] (Παπ.) : ο κυβερνήτης καϊ-
κιού.
[< kayıkçı (Παπ.)] (قايقچى)
{Ο Ανδριώτης το γράφει: καϊκτσής.}

καϊρέτι, βλ. καερέτι.
καΐρης (επίθ. προσ.) [kaíris] (Πάγκ., Πιτ., Ξαν-

θιν., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Κασσ., ΤσιρΒ.) : φιλάργυρος, σπαγγοραμμένος.
[δυσετυμολόγητο· πιθανόν τουρκ. προέλευσης, 
βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Ο Κριτσωτάκης λημματογραφεί χωριστά το 
θηλ. καΐραινα ‘η γυναίκα του καΐρη, η τσιγγού-
να’. Ο Ιδομενέως(Β) λημματογραφεί τον τ. καί-
ρης [t∫éris], που κατά τη γνώμη μου είναι ανυ-
πόστατος. Για την ετυμολογία ο Πάγκαλος (που 
τον ακολου θεί ο Πιτυκάκης) έχει: «Πβ. τουρκ. 
ρ. kayrilmak (= είμαι φιλάργυρος, φειδωλός)». 
Ο Ξανθινάκης ετυμολογεί από το «Τουρκ. kayır 
= (μτφ.) αυτός που μαζεύει (συλ λέγει) χρήματα 
ή αγαθά». Λέξη kayır με τη σημ. αυτή δεν εντό-
πισα σε λεξικό· ούτε kayrilmak. Υπάρχει το ρ. 
kayırılmak (με ι χωρίς κουκίδα) ‘βοηθιέμαι ευ-
νοιο κρατικά’. Ο Παμπούκης (σ. 167) ετυμολο-
γεί το επώνυμο Καΐρης από το kaıyrıcı ‘προστά-
της, κηδεμόνας’. Κατά τον Κ. Καραποτόσογλου 
(“Γλωσσικά Μυκόνου”, Ελληνικά, 55/1 (2005), 
102) «η λ. το πιθανότερο πρέπει να συσχετιστεί 
με το τουρκ. haris = άπληστος, πλεονέκτης».}

καΐσι1*, το [kaísi] (Παπ., Πάγκ.) : το (γλυκοπύρη-
νο) βερίκοκο.
[< kayısı (Παπ.) / καΐσι: < καϊσιά < kayısı 
(ΛΝΕΓ)] (قايسى٬ قيسى)
{Ο Ronzevalle (414) έχει τον οξύτονο τύπο 
καϊšί που τον ετυμολογεί κα τευθείαν από το 
kayısı. Τον τύπο καϊσί έχει και ο Σκαρλάτος Βυ-
ζάντιος στο Λεξικόν της καθ’ ημάς ελληνικής δι-
αλέκτου, Αθήνα 1835, σ. 330. Τον λημματογρα-
φεί και ο Hakkı Bilgehan (Bilgehan2, 630). Ίσως 
η διαδρομή να είναι: kayısı > καϊσί > καϊ σιά. Στη 
συνέχεια, από την καϊσιά ο τ. καΐσι, κατ’ αναλο-
γίαν προς ζεύγη όπως: αχλάδι-αχλαδιά, χαρού-
πι-χαρουπιά, ό που όμως είναι αντίστροφη η φο-
ρά της πα ραγωγής. Βλ. και καϊσιά.}

καΐσι2, το [kaísi] & καΐχι [kaí∫i] (Πάγκ., Πιτ., 
Κριτσ.) : πέτσινη λουρίδα: α) από την οποία 
κρέμεται ο αναβολέας στο σαμάρι, β) «που χρη-
σιμοποιούν οι κουρείς για να περνούν τη λεπίδα 
του ξυραφιού, ώστε ν’ αποκτά “αι θέρα” και να 
κόβει καλύ τερα» (Πιτ.).
[< kayış (Πάγκ.)] (قايش)
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καϊσιά, η [kaisx̃á] (Παπ.) : η βερικοκιά.
[< καΐσι (Παπ.) / < kayısı (ΛΝΕΓ)]
{Κατά τον Ronzevalle (414) : καϊšιά < καϊšί < 
kayısı. Βλ. σημείωση το λ. καΐσι1.}

κακοπάπουτσο, το [kakopáputso] (ΙδομΒ.) : φθαρ-
μένο, κατεστραμμένο πα πούτσι.
[< κακο- + παπούτσι (Συντ.)]

κακουλές1, ο [kakulés] (Πιτ.) : «Αρωματικός σπό-
ρος που πουλιέται σαν μπα χαρικό και προστί-
θεται στη ζύμη, κυρίως όταν ζυμώνουν τα κου-
λούρια της Λαμπρής [...] Το καρδάμωμον».
[< kakule (Παμπούκης, 169)] (قاقوله٬ قاقله)
{Οι σπόροι του φυτού Elettaria cardamomum.}

κακουλές2, βλ. κακουρές.
κακουντές, βλ. κακουρές.
κακουρές (επίθ. προσ.) [kakurés] (Πάγκ., Πιτ., Ξαν-

θιν., Αποστ., Τσιρ., Ιδομ., Ξεν.) & κακουντές 
(Γαρ.) & κακουσές & κακουλές2 (Ξανθιν.) : 1. 
κακο φτιαγμένος, ασουλούπωτος, αδύναμος, ανί-
σχυρος, ελαττωματικός· 2. ξε πεσμένος, άθλιος, 
α νυπόλυπτος.
[κακουρές: < κακούρης, μεταπλασμός κατά τα 
αρσ. σε -ές, κατάληξη αρ σενικών ονομάτων, 
που συνήθως έχουν αρνητική σημασία, βλ. -ές 
(Συντ.)]

κακούρης (επίθ. προσ.) [kakúris] (Αποστ., Τσιρ.) : 
αδύναμος, ανίσχυρος, ε λαττωμα τικός.
[πβ. καρπαθ. κακούρης ‘άσχημος, δύσμορ-
φος’, το οποίο σχετίζεται με το τουρκ. δια-
λεκτ. < kakur = eğri ‘κυρτός’, kambur ‘καμπού-
ρης’ (Κώστας Καραποτόσο-γλου, “ Ετυμολογι-
κά στα ιδιώματα της Καρπάθου”, Ελληνικά 62 
(2012), 132)]

κακουσές, βλ. κακουρές.
κακοφούντουλος (επίθ.) [kakofúdulos] & κακο-

φούνταλος [kakofúdalos] (ΞανθινΔ., ΙδομΒ.) : 
ατημέλητος, απεριποίητος, κακοντυμένος.
[< κακο- + φουντούλης (βλ.) (Συντ.)]

καλάι*, το [kalái] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Ξεν.) : ο κασσί τερος.
[< kalay (Παπ.)] (قاالى٬ قالى)
{Ο Πάγκαλος το γράφει: καλάυ.}

καλαϊτζής, ο [kalaidzís] & καλατζής [kaladzís] 
(Παπ., Πάγκ., Ροδ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ.) : 1. ο 
κασσιτερωτής, γανωτ(ζ)ής· 2. ο φανοποιός.
[< kalaycı (Παπ.)] (قااليجى)
{Ο Πάγκαλος το γράφει: καλαϋτζής. Το γανώ-
νω στα τουρκ. λέγεται kalaylamak, που έχει και 
τη μτφ. σημ. ‘βρίζω, περιλούζω κάποιον’. Ίσως 
με αυτό σχετίζεται η ελλ. έκφρ. γανώνω τα αυ-
τιά κάποιου.}

καλαϊτζώνω [kalaidzóno] (Ροδ.) : επικασσιτερώ-
νω.
[< καλαϊτζής (Συντ.)]

καλαμομαχιά, η [kalamoma∫á] (ΚριτσΓ.) : «καλα-
μένια λαβίδα 25-30 εκατ. που τη χρησιμοποι-
ούν οι γυναίκες, για να γυρίζουν τα μακρουλά 
ξεροτή γανανα μέσα στο τηγάνι, και οι μπακά-
ληδες, για να βγάζουν τις παστές σαρδέλες από 
το κουτί».
[< καλάμι + μαχιά (Συντ.)]

καλαμπαλίκι, βλ. χαλαμπαλίκι.
καλαμπουρ(ι)τζής* (επίθ. προσ.) [kalabour(i)

dzís] (Δαρ.) : αυτός που κά νει/λέει α στεία, πλα-
κατζής.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -τζής.}

καλαπαλούκι, βλ. χαλαμπαλίκι.
καλατζής, βλ. καλαϊτζής.
καλαϋτζής, βλ. καλαϊτζής.
καλαφάτι, το [kalafátı] : σκούφος γενιτσάρων. Η 

λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1826: Με ποια καρ-
διά το βγάλανε τούτο το καλαφάτι (βλ. Dedes, 
357).
[< kalafat «aşağısı dar, yukarısı geniş bir çeşit 
yeniçeri başlığı» (= είδος καλύμα τος κεφαλής 
των γενιτσάρων στενό κάτω, φαρδύ επάνω) 
(TDK) (Συντ.)]
{Kalafat σημαίνει επίσης ‘καλαφάτισμα’, κα-
τά τον Nişanyan από το αραβ. ḳalafaṭ (από το 
οποίο τα ελλ. καλαφάτης, καλαφατίζω), το δε 
αραβ. από το αραμ. ḳəlāphtā ‘κάλυμμα, θήκη’ 
(Συντ.)] (قلفات٬ قالفات)

καλέ καπισί, το [kalé kapisí] : θύρα φρουρίου: 
δεν έβλεπα την ώρα να ξεπορ τίσω το Καλέ κα-
πισί και να πάω στο χωργιό μας (Κάτοπτρον, 7).
[< kale kapısı (Συντ.)]

καλέμι*, το [kalémi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ.) : 1. ερ-
γαλείο γραφής, κοντυλοφόρος· 2. μεταλλικό ερ-
γαλείο του χτίστη, είδος σμίλης σε σχήμα μο-
λυβιού· 3. τμήμα ξυλώδους βλαστού (καρποφό-
ρου) δέ ντρου, με δυο-τρία μάτια, που χρησιμο-
ποιείται για το κέ ντρισμα άλλου δέντρου· 4. Δη-
μόσιο γραφείο (επί Τουρκοκρατίας).
[αντδ. < kalem < αραβ. kalam < κάλαμος 
(Παπ.)] (قلم)
{Για το αντιδάνειο βλ. Βασμανόλη, σ. 280-2.}

καλεμιάζω [kalemñázo] (Τσιρ.) : μπολιάζω δέ-
ντρο με καλέμι (βλ. λ., σημ. 3).
[< καλέμι (Συντ.)]

καλεμϊές, ο [kalemiés] : Η λ. στον πληθ. καλεμιέ-
δες ‘γραφικά έξοδα’ (Σταυ ρινίδης) σε προσωπι-
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κό ημερολόγιο των ετών 1831-1845 (βλ. Ημε-
ρολόγιο Κοζύρη, 365).
[< kalemiye «δικαίωμα γραφικόν» (Χλωρός, Β 
(قلميه) [(1305

καλεμικέρης, ο [kalemit∫éris] (Τσιρ.) : παραδοσι-
ακός τεχνίτης, χαράκτης που εσκά λιζε διάφορα 
σχέδια πάνω σε ξύλινα (χρηστικά) αντικείμενα.
[< kalemkâr (Μπόγκας, 172), κατά το TDK < 
αραβ. ḳalam ‘κοπίδι’ + περσ. kār ‘έργο’ (Συντ.)] 
(قلمكار)

(*)καλεμκιάρης, βλ. Παράρτημα 1.
καλεμπέντης, ο [kalebé(n)dis] & καλεμπέτης 

[kalebétis] (Πιτ., Γαρ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ.) : 1. εκτοπισμένος, «ο υπό αστυνομ. 
εκτόπισιν διατε λών» (Πιτ.), εξόριστος· 2. (κατ’ 
επέκταση) αυτός που περιφέρεται άσκοπα από 
τόπο σε τόπο.
[< kalebent (Κριτσ.) «ελέγετο ο καταδικασθείς 
εις κάθειρξιν εντός ενός φρουρίου, μη επιτρεπο-
μένου εις αυτόν να εξέλθη έξω των πυλών τού-
του» (Σταυρινίδης, Με ταφράσεις, Β 380), κατά 
τον Nişanyan: < περσ. ḳal‘aband < αραβ. ḳal‘a 
‘πύργος, φρούριο’ + περσ. band ‘δεσμός’, για το 
τελευταίο βλ. και ναλμπάντης (Συντ.)] (قلعه بند)
{Για την προφορά ο Τσιριγωτάκης σημειώνει: 
καλεbέdης. Ο Κριτσωτάκης έχει και το θηλ. κα-
λεμπέντισσα.}

καλής σόης (άκλ.) [kaλís sóis] (Ιδομ.) : καλής ποι-
κιλίας, καλής ράτσας. Βλ. και σοϊ κός.
[< καλό σόι, καλή σογιά, με επίδραση από την 
έκφρ. καλής λο(γ)ής (Συντ.)]
{Για την έκφρ. αυτή ο Ιδομενέως σημειώνει: 
«ιδιωματική έκφραση συνή θης στα νοτιοδυτικά 
του Νομού Ηρακλείου (τέως επαρχίες Κανουρ-
γίου και Πυργιωτίσ σης)» και παραθέτει ως πα-
ράδειγμα χρήσης την εξής μαντι νάδα: Μια κα-
λής σόης κοπελιά σού βγαίνει και γεννήτρα, / να 
μεγαλώσει, κι αυτηνής, και η γι-εδική σου φύ-
τρα.}

(*)καλιοντζής, βλ. Παράρτημα 1.
καλκάνι, το [kalkáñi] (ΤσιρΒ.) : «αέτωμα στέγης 

της οικίας».
[< kalkan ‘ασπίδα’ (Τσιρ.) και μτφ. ‘προστάτης, 
προστατευτικός’ (Συντ.)] (قالقان)

καλντιρίμι*, το [kaldirími] & καρντιρίμι 
[kardirími] & καντιρίμι [kandirími] & καλ-
ντερίμι [kalderími] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ.) : ο 
λιθόστρωτος δρόμος.
[< kaldιrιm (Παπ.)] (قالديرم٬ قالديريم٬ قالدريم)
{Ο Μeynard (B 467) επισημαίνει [το 1886] ότι 
κάποιοι έλληνες λεξικο γράφοι που αγνοούν 
την αδιαμφισβήτητη τουρκική προέλευση της 

λ. kaldırım παρετυμολο γούν από το καλίδρο-
μος (< καλός + δρόμος). Τέτοιες παρετυμολο-
γίες συναντά κανείς και στις μέρες μας, κυρίως 
σε μια προ σπάθεια, ρητή ή καλυμμένη, «να ξε-
τουρκέψει η γλώσσα μας». Το Διαδί κτυο είναι 
πλούσιο από τέτοιες “συμβολές”, βλ. πρόχει-
ρα σχετική συζή τηση [2007] στο http://athens.
indymedia.org/front.php 3?lang=el&arti cle_id 
=680605 και τα όσα πολύ σοφά συνεισφέρει, 
αποκαθιστώ ντας τέ τοιες ετυμολογικές πλάνες, 
αυτός που υπογράφει με το ψευδώνυμο Άχθος 
Αρούρης.}

καλντιριμιτζής, ο [kaldirimidzís] & καρντιρι-
μιτζής [kardirimidzís] (Παπ., Πάγκ., Ιδομ., 
ΤσιρΒ.) : 1. αυτός που κατασκευάζει καλντιρί-
μια (Ιδομ.)· 2. «μτφ. ο άνθρω πος του πεζοδρο-
μίου, πλάνης» (Παπ.), άνεργος (Πάγκ.).
[< καλντιρίμι (Παπ.) / < kaldırımcı (Παμπούκης, 
(قالدريمجى) [(174
{Κατά το TDK η λ. kaldırımcı σημαίνει: 1. αυ-
τός που φτιάχνει λιθό στρωτο, 2. (αργκό) αυτός/ή 
που αρπάζει τσάντες πελατών πάνω από τον 
πάγκο του καταστή ματος. Στο TDK βρίσκου-
με επίσης: (σκωπτ.) kaldırım mühendisi ‘άερ-
γος, σουλα τσαδόρος’ και kaldırım kabadayısı 
‘ψευτόμα γκας’. Με τη σημ. ‘μικροκλέφτης’ η 
λ. καλντεριμτζής στην ελλ. αργκό (Κυ ρανούδης, 
319). Για τους νταήδες καλντιρι μιτζήδες στο 
Ηράκλειο στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 
20ου αιώνα βλ. Δη μήτρης Σάββας, “Αρχή Τρι-
ωδίου”, εφημ. Πατρίς (Ηρακλείου), φ. της 14-2-
2011, και: Γιάν νης Ζαϊμάκης, “Καλντιριµιτζή-
δες και καλαµαράδες: Ο πολιτισµικός δυι σµός 
ως βίωµα και ανάπλαση στο µυθιστορηµατικό 
έργο του Νίκου Κα ζα ντζάκη», ανακοίνωση στο 
Διεθνές Συνέδριο Ο Νίκος Καζαντζάκης και ο 
Κρητικός πολιτισµός, Hράκλειο-Μυρτιά, 28-30 
Σεπτ. 2007, σ. 5-6 &7 (e-book).
Το ΛΚΝ έχει μόνο το θηλ. καλντεριμιτζού* (λα-
ϊκ.) ‘γυναίκα ελευθερίων ηθών· γυναίκα του 
πεζοδρομίου, τροτέζα’ με την ετυμολογία: 
«καλντε ρίμ(ι) -ιτζού, ως θηλ. του -ιτζής (πρβ. 
τουρκ. kaldırımcı για άντρα που τρι γυρνάει 
στους δρόμους)», πβ. kaldırım süpürgesi ‘γυ-
ναίκα του δρόμου’, κ.λ. σκούπα του λιθόστρω-
του. Ο Ιδομενέως(Β) το έχει ως καλντιριμιτζού 
‘γυναίκα του δρόμου, ανήθικη, αλή τισσα’. Η 
μειωτική σημασία του θηλυ κού αναπτύχθηκε 
στα ελληνικά με πρότυπο ίσως το συνών. τρο-
τέζα (Κυ ρανούδης, ό.π.). Φαίνεται ότι στη συ-
νέχεια, με βάση τη λ. καλντεριμιτζού, η κατα-
ληξη -τζού απέκτησε παραγωγική δύναμη και 
δίνει θηλυκά (χωρίς αντίστοιχο αρσενικό τύ-
πο) με μειωτική σημασία: ‘γυναίκα που α σχο-
λείται επαγγελματικά με ό,τι σημαίνει η βά-
ση’ (π.χ. καμπαρετζού, μοιρατζού, στριπτιτζού) 
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Κκαλοσουρντίζω

ή ‘γυναίκα που της αρέσει πολύ αυτό που ση-
μαίνει η βάση’ (π.χ. κουμκανατζού, τεκνατζού). 
Βλ. σχόλιο 70 στο άρθρο “Τζαμπατζήδες και 
τζάμπα μάγκες” στο ιστολόγιο του Νίκου Σα-
ραντάκου Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία 
(http://sarantakos.wordpress.com/2011/02/10/ 
tzampa/).}

καλοσουρντίζω [kalosurdízo] (Γαρ., ΙδομΒ.) : στη 
ΦΡ. δεν καλοσουρντίζω: δεν βλέπω καθαρά.
[καλο- + σουρντίζω3 (βλ.) (Συντ.)]

καλουπαξής, ο [kalupaksís] (Ροδ.) : προεστός.
[< καλπακτσής ‘κατασκευαστής καλπακιών’ (< 
kalpakçı), μέσω της φρ. τα μεγάλα καλπάκια = 
οι προύχοντες (βλ. Δημήτρης Φωτιάδης, Κα-
ραϊσκάκης, Κυψέλη, Α θήνα 1962, σ. 92, 134) 
(Συντ.)]
{Για την προσθήκη αυτού του λήμματος, βλ. 
Kaczyńska & Witczak, σ. 233.}

καλουπατζής, ο [kalupadzís] (Κασσ.) : αυτός που 
φτιάχνει καλούπια για κα τασκευές από τσιμέντο.
[< καλούπ(ι) + -ατζής]
{Σε έντυπο Εκλογικό Κατά λογο Δή μου Ηρα-
κλείου του έτους 1906 (Ιστορικό Αρ χείο Κρή-
της, φωτοτυ πημένο αντί γραφο στη Βικελαία) 
στη στήλη «επάγγελμα» βρίσκουμε (σ. 37) τη 
λ. καλουψής. Εδώ δεν πρόκειται για οικοδό-
μο αλλά για κατασκευ αστή καλουπιών γενικό-
τερα ή ίσως κάποιον που έφτιαχνε καλαπόδια. 
Στο λ. kalıp ο Χλωρός (Β1249) διευκρι νίζει ότι 
πρόκειται για «καλούπι, ως των υποδηματοποι-
ών, των μεταλλοχυτών, των χυτών στοιχείων, 
των χρυσο χόων, των κηροποιών των επί υφα-
σμάτων ή άλ λων αποτυπούντων διά φορα σχέ-
δια κτλ.»}

καλούπι*, το [kalúpi] (Παπ.) : τύπος, σχέδιο, φόρ-
μα, μήτρα.
[αντδ. < kalıp (Παπ.) < αραβ. qālib < ελνστ. κα-
λάπους (ΛΚΝ)] (قالب)
{Για το αντιδάνειο βλ. Βασμανόλη, σ. 290-1.}

καλουπιά, η [kalup∫á] (Κασσ.) : «κυκλοτερής στε-
ρέωση με μπετόν των τοιχωμά των του πηγα-
διού κατά την εκβάθυνσή του κατά ένα μέτρο 
περί που. “τρεις κα λουπιές εχρειάστηκε να βγά-
λομε στο παλιό πηγάιδι ίσαμε να βρούμε νερό”».
[< καλούπι (Κασσ.)]

καλουπιάζω, βλ. καλουπώνω.
καλούπωμα*, το [kalúpoma] (Παπ.: στο λ. καλού-

πι) : η ενέργεια του καλου πώνω.
[< καλουπώνω (Παπ.)]

καλουπώνω* [kalupóno] & καλουπιάζω 
[kalup∫ázo] (Παπ.: στο λ. καλούπι, Ιδομ.) : βάζω 
κάτι σε καλούπι.
[< καλούπι (Παπ.)]

καλουψής, βλ. καλουπατζής.
καλπαζάνης / -ος, βλ. καλπουζάνης.
καλπαζανιά, βλ. καλπουζανιά.
καλπάκι*, το [kalpát∫i] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., 

Χουστ.) : ανδρικό κάλυμμα κε φαλής, σκούφος.
[< kalpak (Παπ.)] (قلپاق٬ قالپاق)

κάλπης* (επίθ. προσ.) [kálpis] (Παπ., Πάγκ., 
Κονδ., Ιδομ., Δαρ., Ξεν.) : ψεύ της, α νειλικρι-
νής, αφερέγγυος.
[< kalp (Παπ.)] (قلب)

κάλπικος* (επίθ.) [kálpikos] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., 
Δαρ., Κριτσ., Ξεν.) : ψεύ τικος, κίβδηλος. Συχνή 
χρήση: κάλπικος παράς.
[< κάλπης (Παπ.)]
{Ο Κριτσωτάκης λημματογραφεί χωριστά το 
σύμπλοκο κάλπικος παράς.}

καλποκάνταρος, ο [kalpokándaros] (Kριτσ.) : το 
καντάρι που δεν ζυγίζει σωστά.
[< kalp kantar (Κριτσ.)]
{Ο Κριτσωτάκης σημειώνει ότι υπάρχει και ως 
παρατσούκλι και ότι μτφ. σημαίνει «απατεώ-
νας, αναξιόπιστος, ψεύτης, αφερέγγυος». Μάλ-
λον πρώτα προέκυψε το ουδ. *καλποκάνταρο, 
στη συνέχεια έγινε παραστούκλι (Καλποκάντα-
ρος) για συ γκεκριμένο πρόσωπο, γενικεύτηκε 
έπειτα στη σημ. ‘κακοζυγιστής’, και στο τέλος 
το αρσ. υποκατάστησε το ουδ., επειδή (λόγω 
του αναβιβασμού του τόνου –που βέβαια εδώ 
οφείλεται στη σύν θεση– και της κατάληξη -ος) 
ακούγεται ως μεγεθυ ντικό (πβ. σταφύλι > στά-
φυλος), κάτι που παριστά εντονότερα την ιδέα 
της απά της στο ζύγι σμα.}

καλπομονέδα, η [kalpomonéδa] (Kριτσ.) : κίβδη-
λο χρήμα.
[< τουρκ. kalp + βενετ. moneda (Κριτσ.) / μάλ-
λον < κάλπ(ης) -ο- + μονέδα (Συντ.)]

καλπομονέδας, ο [kalpomonéδas] (Kριτσ.) : χα-
ρακτηρισμός ανθρώπου τον οποίο δεν μπορείς 
να εμπιστευτείς σε μια συναλλαγή, απατεώνας, 
κατα φερτζής.
[< καλπομονέδα (Συντ.)]
{Ο Κριτσωτάκης το έχει μαζί με τη λ. καλπο-
νομέδα.}

καλπουζάνης(Α) (επίθ. προσ.) [kalpuzáñis] & 
καλπα ζάνης(Α) [kalpazáñis] & καλπα ζάνος 
[kalpazános] & καρπουζάνης [karpuzáñis] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., Κριτσ., Χουστ., 
ΤσιρΒ., Ξεν.) : δόλιος, ψεύτης, παραχα ράκτης.
[< kalpazan (Παπ.)] (قلبزن٬ قالپزان)
{Το ΛΚΝ έχει τον τ. καλπουζάνος. Ο τ. καρπου-
ζάνης «θυμίζει τη λ. καρ πούζι» (Georgiadis, 
252).}
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καλπουζανιά*, η [kalpuzañá] & καλπαζανιά 
[kalpazañá] & καρπουζανιά [karpuzañá] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Κονδ.) : απάτη, εξαπάτηση, ψευ-
τιά.
[< καλπαζάνης (Παπ.)]

καλτάκα, η [kaltáka] (ΙδομΒ.) : γυναίκα διεφθαρ-
μένη, ανήθικη. Βλ. και καρ ντάκα.
[< kaltak (Κουκκίδης, 36)] (قالتاق٬ قالطاق)
{Η λ. kaltak σημαίνει αρχικά ‘σέλλα’ (κι από 
εδώ η λ. καλτάκι ‘σέλλα, αστράβη’, βλ. Κουκ-
κίδης, 36). Ως βρισιά σημαίνει ‘πόρνη’. Κατά 
το TDK έχει διαλεκτ. και τη σημ. ‘παλιό πα-
πούτσι’. Παράλληλα, η λ. ayakkabı (Meynard, 
Α 212) σημαίνει: «chaussure, pantoufle; fille 
publique» (υπό δημα, παντούφλα· πόρνη). Ίσως 
να σχετίζεται με αυτό, ως μτφδ. (;), η κρητ. βρι-
σιά (παλιο)παντόφλα, που έχει την ίδια σημ. με 
τη λ. καλτάκα.}

καλφαλίκι, το [kalfaλít∫i] (Παπ., Πάγκ.) : η αμοι-
βή του κάλφα.
[< κάλφας (Παπ.)]
{Υπάρχει και το τουρκ. kalfalık (قلفه لق).}

κάλφας*, ο [kálfas] (Παπ., Πάγκ., Ιδομ., Τσιρ., 
Χουστ., Ξεν.) : 1. βοηθός τεχνίτης, κυρίως σε 
ραφείο ή υποδηματοποιείο· 2. πρώτος υπάλλη-
λος κα ταστήματος ή ερ γαστηρίου.
[< kalfa (Παπ.)] (قلفه)
{Το σύνθετο μπασ̌κάλφας [ba∫kálfas] ‘πρωτο-
μάστορας’ (βλ. μπάσ-) σε τουρκο κρητ. ρίμα του 
1826: Πού ’ναι κι οι μπαşκαλφάδες σας πού ’χα-
νε ραντιφλίκια (βλ. Dedes, 359).}

κάμα*, η [káma] (Παπ., Πάγκ.) : είδος δίκοπου 
μαχαιρού.
[< kama (Παπ.)] (قامه٬ قاما٬ قما)

καμακατζής, ο [kamakadzís] (ΚριτσΓ.) : 1. αυτός 
που χειρίζεται το αλιευτικό κα μάκι· 2. άνδρας 
που φλερτάρει τουρίστριες, που “κάνει καμά-
κι”· 3. ο τρακαδόρος.
[< καμάκι + -(α)τζής (Κριτσ.)]
{Στη σημ. 3. ο αμακατζής, με παρετυμολογική 
επίδραση από το καμάκι.}

καμινατζής, ο [kaminadzís] (Κριτσ.) : 1. αυτός 
που κατασκευάζει και λει τουργεί καμίνι (για 
ασβέστη ή κάρβουνα), καμινάρης· 2. μαθητής 
που κά νει “καμίνι”, σκασιαρχείο (η σημ. αυτή 
από τη μακρά απουσία των καμι νάρηδων από 
το σπίτι τους).
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής.}

καμουζός (επίθ.) [kamuzós] (Πάγκ.) : σταχτόχρω-
μος.
[< kamus ‘ωκεανός’ «εκ της ομοιότητος του 
στακτερού, φαιού χρώματος προς το χρώμα του 

ωκεανού» (Πάγκ.) / δυσετυμολόγητο, βλ. ση-
μείωση (Συντ.)] (قاموس)
{Κατά τον Nişanyan η λ. kamus από το αραβ. 
ḳāmūs, με ελλ. παράλληλο τη λ. ωκεανός, που 
και τα δύο ίσως να έχουν κοινή προέλευση από 
τη γλώσσα των Φοινίκων. Κατά το TDK η λέ-
ξη kamus σημαίνει (μτφ.) ‘(με γάλο) λεξικό’ 
και θε ωρείται πεπαλαιωμένη. Θεωρώ απίθα-
νο να πέρασε στα ελλ. η λ. kamus κατευ θείαν 
με συνεκδοχικό νόημα (το οποίο άλλωστε δεν 
έχει στα τουρκικά), χωρίς να έχει προηγουμέ-
νως προσαρμοστεί με την αρχική της σημ. (ως 
*καμούσ/ζι;). ΄Ισως η λ. καμουζός να έχει άλλη 
προέ λευση. Η αναζήτηση στο Διαδίκτυο οδηγεί 
στο κυπρ. «καμαχιάς = ο στα κερός το χρώμα» 
(Ιερών. Μυριανθεύς, “Λέξεις Κυπρια καί”, Φι-
λίστωρ, τόμ. 4 (1863), 427-437, στη σελ. 430. 
Η λ. αυτή παραπέμπει ηχη τικά στη λ. καμουχάς 
‘μεταξωτό ύφασμα’ (κατά το ΕΛΝΕΓ: < μεσν. 
καμουχάς < περσ. kamkhā ‘μονόχρωμο μετά-
ξι από τη Δαμασκό’), αλλά η ηχητική ομοιότη-
τα δεν αρκεί για τον ετυμολογικό συσχετισμό 
τους.}

καμουτσί*, το [kamutsí] & καμτσί [kamtsí] & 
καμουτσίκι* [kamutsít∫i] (Παπ., Ιδομ., Τσιρ., 
Δαρ.) : το μαστίγιο.
[< kamçı (Παπ.) / καμουτσίκι: < καμουτσ(ί) ή 
kamç(ı) -ίκι (ΛΚΝ)] (قامچى)

καμουτσίκι, βλ. καμουτσί.
καμπάδικος(Α) (επίθ.) [kabáδikos] (Πιτ.) : ογκώ-

δης, μπατάλικος.
[< καμπάς (Πιτ.) / kaba + -δ-ικος· Για για το 
πρόσφυμα -δ- βλ. Κυρανού δης, 173-4.]

καμπαέτι, το [kabaéti] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : το φταίξιμο, η 
ενοχή.
[< kabahat (Παπ.)] (قباحت)

καμπαετλής (επίθ. προσ.) [kabaetλís] & καμπα-
ετιλής [kabaetiλís] (Πιτ., Γαρ., Κριτσ.) : φταί-
χτης, υπεύθυνος.
[< kabahatli (Πιτ.)] (قباحتلى)

καμπαλίδικος (επίθ.) [kabaλíδikos] (Πάγκ., Πιτ., 
Γαρ., Ιδομ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : ογκώδης, 
μπατάλικος.
[< kabalık «χονδρότης» (Πάγκ.) / kabalı 
(Bilgehan1, 41), αλλά βλ. σημεί ωση (Συντ.)]
{Από το kabalık αναμενόμενος τύπος είναι το 
ουσ. *καμπαλίκι. Το επίθ. kabalı (που θα προ-
σαρμοζόταν ως *καμπαλής, πληθ. καμπαλήδες, 
και στη συνέχεια θα έδινε το καμπαλίδικος) δεν 
εντοπίζεται σε λεξικά, αφού η λ. kaba είναι ήδη 
επί θετο (βλ. καμπάς) – το TDK την έχει, αλλά 
ως διαλεκτ. ουσ., με τη σημ. ‘είδος τηγανόπι-
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τας’ και ως τοπωνύμιο. Το καμπαλίδικος προ-
έκυψε ίσως από το καμπά δικος με μετάπλα-
ση κατά τα τουρκ. προέλευ σης επίθ. σε -λ-ίδι-
κος (π.χ. κουμπελί δικος, κιμαλίδικος, κερεστελί-
δικος) ό που το -λ- δικαιολογείται από την κα-
τάληξη -li (ή: -lı, -lu, -lü), του τουρκ. ετύμου.}

καμπανί, το [ka(m)bañí] (Ροδ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ.) : μεγάλο τετράγωνο μαντίλι, άσπρο με 
κίτρινα καρό, που το φορούσαν σαρίκι οι άν-
δρες όταν δούλευαν στα χωράφια.
[τουρκοκρητική λ. (Τσιρ.) / *αγκαμπανί < 
τουρκ. agabani (βλ. σημείωση), με α ποβολή 
του αρχικού [a] από τη συνεκφορά με το αόρ. 
άρθρο > ένα γκαμπανί > αποηχηροπ. [g > k] 
όταν συνεκφέρεται με το οριστ. άρθρο: το κα-
μπανί, κατ’ ανα λογίαν προς το σχήμα: το κερί / 
ένα γ-κερί (Συντ.)]
{Η Ηülya Taş σε άρθρο της για την υφαντουρ-
γία και τη μεταξουργία στην Προύσα (Brusa) και 
τις εκεί τοπικές ενδυμασίες γράφει ότι ağabanî 
σημαί νει «sarıklar için kullanılan sarı ipekle işli 
pamuklu kumaş», δηλ. βαμβα κερό ύφασμα κε-
ντημένο με κίτρινο μετάξι, που χρησιμοποιεί-
ται για σαρί κια (βλ. Πρακτικά του VIIIth In-
ternational Congress of the Economic and Social 
History of Turkey, Προύσα 18-21 Ιουν. 1998, σ. 
96 και 100). Αλλού το βρίσκουμε ως agabani ή 
ağbani – το TDK έχει: abani. Τέτοια υφάσμα-
τα έφτιαχναν και στη Βαγδάτη, και μάλιστα σε 
δύο ποιότητες: τα ακριβά, που ήταν ολομέταξα 
(για θερινά ενδύματα πολυτελείας), και τα κοι-
νά, στενό μακρα ή τετράγωνα, που ήταν απλώς 
μεταξoκέντημα σε απλό ύφασμα («sur étoffe 
quelconque») και χρησίμευαν για καθημερινή 
χρήση, όπως σαρίκια, ζωνάρια, εργόχειρα σπι-
τιού κλπ. (Vital Cuinet, La Turquie d’ Asie, 3ος τό-
μος, Παρίσι 1894, σ. 66). Το καμπανί των αγρο-
τών μας (τέτοιο φορούσε κι ο πατέρας μου) ήταν 
ένα φτηνό εργοστασιακό πανί μαζικής παραγω-
γής, που από το μεταξωτό του παρελθόν κρατού-
σε μόνο λίγο κί τρινο χρώμα. Η επισήμανση του 
Τσιριγωτάκη ότι καμπανί «έφεραν στο κεφάλι οι 
πρόσφυγες της Μ. Ασίας» (ίσως αυτοί να έφεραν 
και τη λ. στην Κρήτη) επιβεβαιώνεται από όσα 
διαβάζουμε σχε τικά στο: Μ. Μαραβελά κης – Α. 
Βακαλόπουλος, Αι προσφυγικαί εγκαταστάσεις εν 
τη περιοχή Θεσ σαλονίκης, ΙΜΧΑ, αρ. 4, Θεσ/νί-
κη 1955, σ. 112, 250, 460. Η λ. καμπανί υπάρ-
χει και στη Σάμο, με τη σημ. ‘μαντίλα που έβα-
ζαν στο κεφάλι τους οι τσοπάνηδες’, βλ. Ευρετή-
ριο και Συμπλήρωμα στα Λαογραφικά της Σάμου 
του Νικόλαου Δημητρίου (http://www.alkisd.com/
laografika/index.php). Αναλυτικό τερα για το μι-
κρασιάτικο καμπανί βλ. στο: Η αντρική φορε-
σιά στο Μελί Ερυθραίας Μ. Ασίας (http://nmeli.
blogspot.gr/p/blog-page_8. html).}

καμπανίκικος, βλ. καπανίκικος.
καμπανιτζής, ο [kabanidzís] (ΞανθινΔ.) : αυτός 

που χτυπά την καμπάνα.
[Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλ. κα-
τάλ. -τζής (Συντ.)]

καμπανταηλίκι, βλ. καπανταηλίκι.
καμπανταής, βλ. καπά νταής.
κάμπαρα, τα [kábara] (Κασσ.) : «ποικίλματα, στο-

λίδια, διακοσμητικά καρ φιά. “χαλινάρι με κά-
μπαρα”».
[< kabará (Κασσ.) «καρφίον έχον πλατείαν και 
κιτρίνην κεφαλήν και χρη σιμεύον ως κόσμημα, 
ομφάλιον [χαλινού]» (Χλωρός, Β 1264), ενικός 
που θεωρήθηκε πλη θυντικός ουδετέρου· ο τονι-
σμός ίσως κατά τα χάμουρα (Συντ.)] (قباره)

καμπάς1, ο [kabás] (Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Κριτσ., 
Κασσ.) : 1. (φορτίο) που πιά νει πολύ χώρο· ΦΡ. 
έχει μεγάλο καμπά: είναι ελαφρύ αλλά έχει με-
γάλο όγκο· 2. (μτφ.) α λαζονικός άνθρωπος.
[< kaba ‘ογκώδης αλλά ελαφρύς’ (Πιτ.) / και 
μτφ. ‘αγροίκος, χοντράνθρω πος’ (Συντ.)] (قبا٬ 
(قابا
{Η λ. kaba ως α΄συνθ. της λ. kabadayı (> κα-
πάνταης). Σημειώνουμε τον αντί στροφο λεξι-
λογικό δανεισμό: τουρκ. hoyrat ‘άνθρωπος άξε-
στος, απο λίτιστος’ (και: horyat, Χλωρός, Α 757) 
< ελλ. χωριάτης (Δημάση & Νιζάμ, 172).}

καμπάς2, ο [kabás] : πανωφόρι· φορούσε την κα-
μιζόλα κι από πάνω τον κα μπά: πρό ταση που 
άκουσε ο φίλος Μιχάλης Παπαχατζάκης από 
μια ηλι κιωμένη στο Καλό Χωριό Ηρακλείου.
[< kaba’ «üsten giyilen elbise, cübbe, kaftan» 
(Devellioğlu, 546), «ένδυμα, χι τών», από τα 
περσικά (Χλωρός, Β 1263)] (قباء)

καμπί, (το;) [kambí] : είδος γαρδένιας. Η λ. σε μα-
ντινάδα, πιθανόν τουρκο κρητική, αν κρίνουμε 
από τη συσσώρευση τουρκογενών λέξεων στον 
πρώτο στίχο: Μπί καρεφύλλι, μπί καμπί, μπί 
τζερτζεφύλλι βιόλα, / ώστε να ζω θα σ’ αγαπώ, 
κι ας μη σε πάρω κιόλας (Λιουδάκι, 83). Βλ. μπί 
και τζερ τζεφύλλι.
[< kambi, βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Κατά το TDK η λ. kambi σημαίνει ‘αρωματι-
κή ρητινώδης ουσία που πα ράγεται από το φυ-
τό Gardenia lucida και χρησιμοποιείται στην 
παρα σκευή βερνικιών’ και προέρχεται από το 
αγγλ. cambi. Το παραπάνω φυτό (επιστημονι-
κό συνώνυμο: Gardenia resinifera) στα αγγλικά 
λέγεται Brilliant gardenia ή Cambi resin tree. Η 
αναζήτηση στο Διαδίκτυο δείχνει ότι πρό κειται 
για ένα είδος γαρδένιας, ενδη μικό των Ινδιών, 
και ότι Kambi είναι ένα από τα τοπικά ονόματα 
αυτού αλλά και άλλων ειδών γαρδένιας.}
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καμπζιλίκι, το [kabziλít∫i] (Κονδ., ΙδομΒ.) : δυ-
σκοιλιότητα.
[< kabızlık (Συντ.)] (قبضلق)
{Ο Αποστολάκης έχει στο ίδιο λήμμα χαβεσιλί-
κι ή χαμπζιλίκι με τη σημ. ‘σφοδρό πάθος, με-
γάλη επιθυμία’, αλλά πρόκειται για συμφυρμό 
δύο ε ντελώς διαφορετι κών επιθυμιών, βλ. χα-
βεσιλίκι.}

καμπούκι, το [kabút∫i] & καβούκι* [kavút∫i] & 
καούκι1 [kaút∫i] (Παπ., Πάγκ., Ξαν θιν., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ., Ξεν.) : το όστρα-
κο, το κέλυφος, συνήθως του σαλιγκαριού. Βλ. 
και καούκι2.
[< kavuk (Παπ.) / το σωστό: < kabuk (ΛΚΝ)]
{Στα τουρκ. υπάρχει η λ. kavuk (για την οποία 
ο Meynard, B 479, δίνει τους εξής τύπους: قاوق 
[kaúk], قاغوق [kaγúk] και قاووق [kavúk]), που 
σημαί νει ‘ψηλό αν δρικό κάλυμμα κεφαλής τυ-
λιγμένο με τουρμπάνι’ (βλ. κα ούκι2) και ‘κύ-
στη’, αρ χική σημ. «πράγμα κενόν έσωθεν» 
(Χλωρός, Β 1259). Υπάρχει επίσης λ. kabuk 
-φλοιός, τσόφλι, κέλυφος, καύ‘ (قبوق ή قابوق)
καλο’ (Χλωρός, Β 1230). Ο Παπα γρηγοράκης 
λημματογραφεί τους τ. καβούκι και καούκι με 
τη σημ. ‘κάλυμμα’, αλλά στο παράδειγμα χρή-
σης που παραθέτει (από κρητ. δημοτ. τραγού-
δι) η λ. έχει σαφώς τη σημ. ‘κέ λυφος’: σαν το 
χοχλιό τρυπώξανε ντελόγκως στο καβούκι, όντε 
τον εξανά δανε οι χωριανοί ν-του Τούρκοι. Το 
ΛΚΝ ετυμολογεί το καβούκι ‘καύ καλο’ από το 
kabuk.}

καμπουλαντίζω [kabuladízo] & κα(μ)πουλετίζω 
[kab/puletízo] (Ξανθιν., Τσιρ., Ι δομΒ., Χουστ.) : 
δέχομαι, παραδέχομαι, υιοθετώ.
[< kabulad(ım), αόρ. του ρ. kabulamak (Ξαν-
θιν.) / μάλλον < kabul ett(im), αόρ. της ρημ. πε-
ρίφρ. kabul etmek ή από τον αόρ. kabullend(im) 
του μο νολεκτικού kabullenmek (Συντ.)] (قبول 
(ايتمك
{Το TDK έχει μόνο kabullenmek = kabul etmek 
‘παραδέχομαι’. Ο Χλωρός (Β 1267) έχει το ρ. 
kabullanmak με τη σημ. ‘αρπάζω, καταλαμβά-
νω’.}

καμπούλι [kabúλi] ·μόνο στη ρημ. περίφρ. κάνω 
καμπούλι : (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσπ., ΙδομΒ.) : 1. παραδέχομαι· 
2. ανέ χομαι. Με τη γραφή κάνω καπούλι και 
τη σημ. ‘δέχομαι’ (Σταυρινίδης) : σε προσωπικό 
ημερο λόγιο των ετών 1831-1845 (βλ. Ημερολό-
γιο Κοζύρη, 608): τζοι ντεσκερέδες […] δε τζοί κά-
μανε στο [Ν]τιβάνι καπούλι. Ομοίως σε έγγραφο 
του 1861, σχετικά με μια χριστιανή που συζούσε 
με Τούρκο και οι γονείς της την είχαν διώξει από 
το σπίτι και της ζητούσαν: ναφίσι τον τούρκο και 
νατήν κάμουν καπούλη (Α.Δ.Η., 2 / 3-739).

[< kabul (Παπ.) / kabul etmek (Συντ.)] (قبول ايتمك)
{Η ρημ. περίφραση kabul etmek πέρα-
σε στο κρητικό ιδίωμα και μονολε κτικά: κα-
μπουλαντίζω (βλ. λ.).

καμπουλίζομαι [kabuλízome] (Πιτ.) : κάνω κα-
μπούλι, παραδέχομαι, ανέχο μαι.
[< καμπούλι (Πιτ.)]

καμπούρα*, η [kabúra] (Παπ., Πάγκ.) : 1. η κύρτω-
ση, γενικώς· 2. η κυρτή ράχη. Βλ. και καβούρι.
[< καμπούρης (ΛΚΝ)]

καμπούρικος* (επίθ.) [kabúrikos] (Κονδ., χωρίς 
ερμήνευμα) : κυρτός, που παρου σιάζει κύρτωση.
[< καμπούρα (Συντ.)]

καμπούρης* (επίθ. προσ.) [kabúris] (Παπ., Κονδ.) : 
που έχει κυρτή ράχη, που πάσχει από κύφωση.
[< kambur (Παπ.)] (قنبور٬ قامبور)
{Ο Κονδυλάκης το έχει στα τρία γένη: καμπού-
ρης, -α, -άκι. Το θηλ. κα μπούρα (βλ.) χρησιμο-
ποιείται και ως ουσιαστικό. Ο Nişanyan θεωρεί 
ότι το τουρκ. kam bur προέρχεται από το ελλ. 
καμπύλος, οπότε η λ. καμπούρης θα ήταν αντι-
δάνειο (όπως το είχε θεωρήσει ο Α. Maidhof, 
Glotta, 10 (1920), 10), πιθανότητα την ο πο-
ία αναφέρει και το ΕΛΝΕΓ, αλλά το ΛΚΝ ετυ-
μολογεί ξεκάθαρα από τα τουρ κικά: «μσν. κα-
μπούρης < τουρκ. kambur –ης».}

καμπουρίζω [kaburízo] & καμπουρώνω 
[kaburónzo] (Παπ.: στο λ. καμπού ρης, Κονδ., 
Ιδομ., Κριτσ.) : 1. έχω κυρτή ράχη· 2. κυρτώνω 
τη ράχη μου· 3. βαδίζω σκυφτά.
[< καμπούρης (Παπ.)]

καμπουρομύτης*, -α, -ικο (επίθ.) [kaburomítis] 
(Κριτσ.) : αυτός που έχει κυρτή μύτη.
[< καμπούρης + μύτη (ΛΚΝ)]

καμπουρώνω, βλ. καμπουρίζω.
καμτσί, βλ. καμουτσί.
καναβίτσα, η [kanavítsa] (Πάγκ., Ξανθιν.) : χο-

ντρό αντρικό πουκάμισο ή σακάκι.
[< τουρκ. kanaviça, kanaviçe ‘καμβάς για κέ-
ντημα’ < ιταλ. canavaccio ‘καναβά τσο, κανα-
βοδίμητο’, το οποίο ανάγεται στο αρχαίο κάν-
ναβις, η (Καραποτόσο γλου, Ετυμολ. Δυτ. Κρ., 
(قانويچه) [(98

καναμπελίκι, βλ. καναπελίκι.
καναπελίκι, το [kanapeλít∫i] & καναμπελίκι, το 

[kanabeλít∫i] (ΞανθινΔ., Κριτσ., Ξεν.) : 1. στρω-
σίδι του καναπέ που καλύπτει το στρώμα και το 
μπροστινό μέρος· 2. το πολύωρο ξάπλωμα στον 
καναπέ.
{Μάλλον πρέπει να γίνουν δύο λήμματα: κανα-
μπελίκι1 ‘στρωσίδι καναπέ’ < kanepelik ‘ύφα-
σμα επιπλώσεων’, με φωνητ. επίδραση από τον 
τ. κανα μπές, και καναμπελίκι2 ‘ξάπλα, τεμπελιό’ 
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< καναμπές + -ιλίκι, κατά τα α ραλίκι, αγαλίκι. Το 
2ο λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευ-
σης κα τάλ. –(ι)λίκι.}

κανάτι*, το [kanáti] (πληθ. κανάθια) (Παπ., Πάγκ., 
Κονδ., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσπ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. το παραθυρόφυλλο· 2. φύλλο 
δέρματος για κα τασκευή υποδημάτων.
[< kanat (Παπ.)] (قنات٬ قناد)
{«Εκ παρομοιώσεως αυτού προς πτέρυγα πτη-
νού», σημειώνει ο Πάγκα λος, επειδή η πρώ-
τη σημ. της λ. kanat είναι ‘φτερούγα’. Η μετα-
φορά αυτή είχε ήδη συντελε στεί στα τουρκικά. 
Για τη σημ. 2. πβ. τουρκ. kanat, στη σημ. ‘φύλ-
λο (υφάσματος, τάπητος, δέρματος)’ (Χλωρός, 
Β 1309).}

Κανδιελής, ο [kanδjeλís] (Χουστ.) : ο Ηρακλειώτης.
[< Kandiyeli < Kandiye < ενετ. Candia < Χάν-
δαξ (Συντ.)] (قنديه لى)
{Υποθέτω ότι έτσι θα έλεγαν οι Τούρκοι τους 
Ηρακλειώτες· οι χριστιανοί είχαν τη λ. Καστρι-
νός, που την πρόλαβα κι εγώ εν χρήσει στα παι-
δικά μου χρόνια.}

Κανλί Τάμπια, βλ. ντάμπια.
Κανουναμές, βλ. Παράρτημα 1.
κανταΐφι*, το [kadaífi] (Παπ.) : 1. είδος ζυμαρι-

κού· 2. το γλύκισμα που γί νεται με αυτό. ΥΠΟ-
ΚΟΡ. κανταΐφάκι (Κριτσ.).
[< kadayıf (Παπ.)] (قطايف٬ قدايف)
{To ζυμαρικό αυτό στα τουρκ. λέγεται tel 
kadayıf.}

κανταϊφτζής, ο [kadaıfdzís] : αυτός που φτιάχνει/
πουλάει κανταΐφι. Η λ. σε έντυπο Εκλογικό Κα-
τάλογο Δήμου Ηρακλείου του έτους 1906 (Ιστο-
ρικό Αρχείο Κρήτης, φωτοτυπημένο αντίγραφο 
στη Βικελαία) στη στήλη «ε πάγγελμα», σ. 29.
[< kadayfcı (Συντ.)]

κανταριγιές, ο [kandariʒés] (Παπ., Πάγκ., Ξαν-
θιν., ΙδομΒ.) : η αμοιβή του ζυγιστή.
[< kantariye (Παπ.)] (قنطاريه)
{Κατά το TDK ήταν ένας φόρος για το ζύγισμα 
των προϊόντων στην αγορά ή το παζάρι, βλ. και 
Χλωρός, Β 1311: «δικαίωμα δημαρχιακόν ζυγί-
σεως δια του στα τήρος, ζύγιστρα».}

κανταριτζής, ο [kandaridzís] & κανταρτζής 
[kandardzís] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Ι δομΒ., 
Κασσ.) : ο ζυγιστής.
[< kantarcı (Παπ.)] (قنطارجى)

καντεμ(ν)ιά, η [kademñá] & γκαντεμ(ν)ιά* 
[gademñá] (Αποστ., Τσιρ.) : η ατυχία, η γρου-
ζουζιά1.
[< (γ)καντέμης (ΛΚΝ)]

καντεμ(ν)ιάζω [kademñázo] & γκαντεμ(ν)ιά-

ζω [gademñázo] (Αποστ., Τσιρ.) : μα τιάζω κά-
ποιον, του φέρνω ατυχία, γρουζουζιά1.
[< (γ)καντεμ(ν)ιά (Συντ.)]

καντέμης (επίθ. προσ.) [kadémis] & γκαντέμης* 
[gadémis] (Αποστ., Τσιρ., Δαρ.) : άτυχος, γρου-
ζούζης1.
[γκαντέμης: < τουρκ. kadem (από τα αραβ.) 
‘καλή τύχη’ (ειρωνικά) –ης με ηχη ροπ. [k > g] 
από συμπροφ. με το άρθρο στην αιτ. [ton-k > 
toŋg > g] (ΛΚΝ)] (قدم)
{Για την ετυμολογία αναλυτικότερο το ΕΛΝΕΓ: 
< τουρκ. kadem «πόδι, βήμα – (μτφ.) καλή τύ-
χη» (με ειρωνική ή ευφημιστική χρήση, που 
σχετί ζεται με την πρό ληψη ότι η είσοδος με το 
δεξί / αριστερό πόδι φέρνει α ντιστοίχως καλή / 
κακή τύχη) < αραβ. qadam «πόδι, βήμα». Στα 
τουρκ. ο καντέμης λέγεται kademsiz (kadem + 
στερητ. –siz).}

καντεμί, το & καντεμή, η [kademí] (Πάγκ., Ξαν-
θιν., ΙδομΒ., Χουστ.) : δου λεία διό δου, δικαίωμα 
διάβασης (νομικός όρος).
[< kademe ‘πορεία, δρόμος’ (Πάγκ.) / < kadimi 
‘παλαιόθεν’ (Παμπούκης, 183), βλ. σημείωση 
(Συντ.)]
{Η λ. kademe σημαίνει ‘σκαλοπάτι, σκαλί’ 
(Χλωρός, Β 1275). Από αυτήν προκύ πτει κα-
νονικά το αρσ. *καντεμές. Ο Παμπούκης λημ-
ματογραφεί τη λ. καντεμί ως επίρρημα ‘παλαιό-
θεν’ (από την Αληπασιάδα του Χατζή Σε χρέτη) 
και το ετυμολο γεί από το αραβ. kadimî (βλ. και 
Kappler, 88). Ο Χλωρός (Β 1276) έχει το (πε-
παλ. κατά το TDK) επίθ. kadimî قديمى «ο από 
πολλού υφιστάμενος, αρχαίος» (στα τουρκ. η 
ίδια λέξη μπορεί να είναι επίθετο ή επίρρημα, 
πβ. γκιουζέλ). Από αυτό πρέπει να προέρχεται 
η κρητ. λ. καντεμί (το θηλ. καντεμή μάλλον κα-
τά τα κρητ. συνώνυμα: η περασά, η εμπασά), 
αφού το δικαίωμα διάβασης για μια έγγειο ιδιο-
κτησία μέσω μιας άλλης (που υφίσταται τη δου-
λεία διόδου) είναι κάτι που διαιω νίζεται από γε-
νιά σε γενιά κληρονόμων. Λιγότερο πιθανή φαί-
νεται η σχέση της λ. κα ντεμί με τo επίθ. kademi 
‘που σχετίζεται με το πόδι, ποδικός’ – kadem εί-
ναι το πόδι ως ανατομικός όρος· το πόδι ως όρ-
γανο στήριξης και βάδισης, το ποδάρι, λέγεται 
ayak. Ο Γιαγκουλλής (σ. 24) ετυμολογεί από 
το τουρκ. kadem το κυπρ. κατεμίν – κατέμιν, το 
& κατεμής, ο, ‘όρεξη, ποδαρικό, δι καίωμα διά-
βασης νερού (νεροδιάβαση) για άρδευση μέσα 
από ξένο κτήμα’, αλλά μάλλον έχουμε στο ίδιο 
λήμμα λέξεις με διαφορετική ετυμο λογία.}

καντζίκης (επίθ. προσ.) [kandzít∫is] & σκαντζίκης 
[skandzít∫is] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσπ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) & κατσίκης [katsít∫is] 
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(Πάγκ.) : 1. αυτός που δεν τηρεί τον λόγο του· 
2. άπιστος, προδότης· 3. ατίθασος, σκανταλιά-
ρης, πει ραχτήρι. ΕΠΙΡΡ. σκα(ν)τζίκικα.
[< kancık (Παπ.) / «στην κυριολεξία σημαίνει 
σκύλα, αλλά και προδότης, άπιστος, ο μη τηρών 
τον λόγον του» (Πιτ.)] (قانجيق٬ قانجق)
{Και οι Κρητικοί χρησιμοποιούσαν τη λ. σκύ-
λοι με τη σημ. ‘Τούρκοι’ (Κονδυλά κης, σ. 237, 
στο λ. σκύλος). Ίσως είναι σημασιολογικός 
δανει σμός. Ο Ιδομενέως έχει τη λ. σκύλος με τη 
σημ. «προσωνύμιο κατάρας, οργής, αποστρο-
φής, μίσους». Ο Αποστολάκης λημματογραφεί 
το επίθ. σκυλογεννημένος με το εξής ερμήνευ-
μα: «Λέγεται πολύ υποτιμητικά κι ε πιτιμητικά 
για κάποιον άσπονδο εχθρό μας, που τον θεω-
ρούμε όχι γέννημα ανθρώπου, αλλά σκύλας». 
Ο τ. σκαντζίκης μάλλον από λανθασμένη τμή-
ση της συμπροφοράς με το αόρ. άρθρο ένας: 
ένα-ς κανζίκης. Ο τ. κατσίκης οφείλεται ίσως σε 
παρετυμολ. επίδραση από το επιρρ. κατσά κα-
τσά (βλ.). Η ετυμολογία από το kaçik ‘ετεροβα-
ρής, ανισόρροπος’, που προτείνει ο Πάγκαλος 
(Γ 298), δεν φαίνεται να ευσταθεί. Ο Τσιριγω-
τάκης έχει τη λ. σκαντζίκης με τη σημ. «μικρό-
σωμος και ευλύγιστος άνθρωπος» (παρά δειγμα 
χρήσης: Μώρε συ σκαντζίκη, ίντα μπήχνεσαι 
εσύ με τσι μεγάλους) και την ετυμολογεί (λαν-
θασμένα) από το όνομα του φυτού σκάνδιξ (Αν-
θρίσκος ο χαιρέφυλλος).}

καντζικιά, η [kandziʧá] & κατσικλιά [katsikλá] 
(Κονδ., Πάγκ., ΞανθινΔ., Ι δομ., Α ποστ., Τσιρ.) : 
η απάτη.
[< καντζίκης (Συντ.)]

καντζικλίκι, το [kandzikλíʧi] & καντζιλίκι 
[kandziλíʧi] (Παπ., Πάγκ., Ξαν θινΔ., Ι δομΒ.) & 
κατσικλίκι [katsikλíʧi] (Πάγκ., Κριτσ.) : απά-
τη, πονηριά, δολιότητα, κατεργαριά.
[< kancıklık (Ξανθιν.)] (قانجيقلق)
{Η λ. καντζικλίκι μπορεί να προκύψει και με 
τους δύο τρόπους, αλλά πι θανότερος φαίνεται 
ο δεύτερος. Ο τ. καντζιλίκι μάλλον από επίδρα-
ση τουρκικών δανείων σε -λίκι. Για το αντίθετο 
φαινόμενο (-λίκι > -κ-λίκι) βλ. σημείωση στα λ. 
μεζεκλίκι και μεζεκλής. Η ετυμολογία του Πά-
γκαλου (Γ 298) για τους τ. κατσικλίκι και κα-
τσικλιά (βλ.) «εκ του τουρκ. kaçıklık (= ανισορ-
ροπία, ετεροβαρές, μτφ. απάτη, τούτο δε εκ του 
τουρκ. επιθ. kaçık = ετεροβαρής, ανισόρρο-
πος)» δεν φαίνεται να ευσταθεί: το κατσικλί-
κι προ έκυψε μάλλον από το καντζικλίκι, με πα-
ρετυμολ. επί δραση από το επίρρ. κατσά κατσά 
(βλ.), ενώ η κατσικλιά από το κατσικλής (βλ.).}

καντζιλίκι, βλ. καντζικλίκι.
καντής, ο [kadís] & καδής* [kaδís] (Παπ., Πάγκ., 

Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : ο δι-

καστής, ο κριτής (επί Τουρκοκρατίας). ΦΡ. Έλα 
να σε κάμω καδή: να σε βάλω να καθίσεις στο 
σβέρκο μου για να σε μεταφέρω.
[< kadi (Παπ.)] (قاضى)
{Η φρ. να σε κάμω καδή σχετίζεται ίσως με το 
ότι (όπως παραδίδεται) κατά την Τουρκοκρατία, 
όταν ένας Τούρκος συναντούσε ένα Χριστιανό, 
τον υ ποχρέωνε να τον τον μεταφέρει στην πλά-
τη του. Η πικρή παροιμία Ο κα ντής γαμεί τη μά-
να σου, κι άντε να βρεις το δίκιο σου αντανακλά 
προφανώς τις αυθαιρεσίες της δικαιοσύ νης κα-
τά την Τουρκοκρατία, αλλά χρησιμο ποιείται γε-
νικότερα για κάθε κατά χρηση εξουσίας.}

καντηφές, βλ. καντιφές.

καντίζω [kandízo] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : (ως μτβ.) : 1. κα-
ντίζω κάποιον (που έχει αντιρρήσεις) : τον κάνω 
να δεχτεί τη γνώμη μου, κατα φέρνω να τον πεί-
σω· 2. καντίζω κάτι: το κατανοώ επιτέλους· το 
παραδέ χομαι· 3. (ως αμτβ.) πείθομαι· μτχ. παθ. 
πρκ. καντισμένος.
[< kandırmak ‘πείθω’ (Παπ.) / kanmak ‘πείθο-
μαι’ (Πιτ.)] (قانديرمق \ قانمق)
{Στα τουρκ. kandırmak (αόρ. kandırdı-m) εί-
ναι το μεταβατικό καντίζω· το αμετά βατο είναι 
kanmak (αόρ. kandı-m).}

καντίλ γκεγκεσί, το [kandíl g̃edʒesí] (Κονδ.) : 
εορτή των μουσουλμάνων κατά την οποία φω-
ταγωγούνται οι μιναρέδες.
[μεταγραφή με ελλ. χαρακτήρες του kandil gecesi, 
κ.λ. ‘καντηλοβραδιά’ (Συντ.)] (قنديل كيجه سى)
{Για την ακρίβεια πρόκειται για τη νύχτα της 
παραμονής πέντε σημαντι κών μου σουλμανικών 
εορτών (Mevlid, Regaip, Miraç, Berat, Kadir), 
για τις οποίες βλ. στο: Ευάγγελος Καταφύλης, 
Το μουσουλμανικό εορτολόγιο: Σχέσεις και δι-
αφορές μεταξύ σουνιτικού και σιιτικού κύκλου 
εορτών, Δι πλωματική εργασία, Θεολογική Σχο-
λή Α.Π.Θ., Θεσ/νίκη 2007 (http://inve nio.lib.
auth.gr/ record/105736/). Στα ποντιακά βρί-
σκουμε (Ξενοφώντας Άκογλου, Λαογραφικά 
Κοτυώρων, 1ος τόμος, Αθήνα 1939, σ. 407) : 
κα ντήλ-κετžεσίν, το, «βραδιά εορταστική με 
ψωταψίες» < kandil ‘καντήλι’ + gece ‘νύχτα’.}

καντίνα, η [kadína] (Κονδ., Ξανθιν.) : η Τουρκά-
λα. Σε κρητικά δημοτικά τραγούδια βρίσκου-
με τη λ. καντίνα με τη σημ. ‘γυναίκα, σύζυγος 
(οθωμα νού) : αμέτε δα μπουρμάδες μου, κάμετε 
το ντουά σας, / πάρετε τσι καντίνες σας, κάτσετε 
στα χωριά σας (Παπαγρηγοράκης, ως παράθε-
μα στο λ. μπουρ μάς)·ΥΠΟΚΟΡ. καντινάκι: Το 
καντινάκι τον θωρεί ’π’ ώριο παραθυράκι (βλ. 
Εμμ. Κουτσαντωνάκης, “Το τρα γούδι του Με-
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Κκαντίνη

μέτακα”, Αμάλθεια, 7/26 (1976), 50).}
[< kadın ‘γυναίκα’ (Ξανθιν.)] (قادين)

καντίνη, η [kadíñi] (Κονδ.) : η γιαγιά.
[< kadınnine (Συντ.)] (قادين ننه)

καντιρίμι, βλ. καλντιρίμι.
καντισμένος, βλ. καντίζω.
καντιφένιος (επίθ.) [kadiféños] & καντιφεδένιος 

[kadifeδéños] (Κριτσ., ΤσιρΒ.) : αυτός που έχει 
καντιφέδες ή που έχει βελουδένια υφή.
[< καντιφές, -δες (Συντ.)]
{Ο Τσιριγωτάκης το γράφει: καντηφεδένιος.}

καντιφές*, ο [kadifés] & κατιφές [katifés] & 
καντουφές [kadufés] & κα τουφές [katufés] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ροδ., Ιδομ., Κριτσ., 
Κασσ., Ξεν.) : Το φυτό Τagetes sp. και το άνθος 
του, που είναι σαν γαρίφαλο και τα πέταλά του 
έχουν βελουδένια υφή.
[< kadife (Παπ.) / kadife (çiçeği), κ.λ. ‘βελουδέ-
νιο λουλούδι’ (Συντ.)] (قطيفه٬ قديفه)
{Ο Ιδομενέως το γράφει: καντηφές. Στο ΛΚΝ : 
κατιφές*. Ο Κονδυλάκης έχει τη λ. κα(ν)τουφές 
με τις σημ. «άνθος ευώδες, κατιφές» και «ύφα-
σμα σελαδωτόν». Με το τελευταίο (δεν μπόρε-
σα να βρω αλλού τη λ. σελαδω τόν) ίσως εννο-
εί το ‘βε λούδο’, που είναι και η κύρια (αρχική) 
σημασία του τουρκ. kadife.}

κάνω: βλ. ρηματικές περιφράσεις από τα τουρ-
κικά.

κάνω βακούφι [káno vakúfi] : αφιερώνω, κληρο-
δοτώ σε εκκλησιαστικό ί δρυμα. Η ρηματ. πε-
ρίφρ. σε διαθήκη του 1686: κάνει βακούφι στο 
μονα στήρι του αγίου ηλήα στο αυτό χοριό το μι-
σόν τζι πράμα σερνάμενο στεκά μενο [= κινητή 
και ακίνητη περιουσία] (βλ. Βουρδουμπάκις, 
411).
[< vakıf etmek «αφιερώ είς τι ιερόν ή φιλαν-
θρωπικόν καθίδρυμα» (Χλω ρός, Β 1948)] (وقف 
(ايتمك

κάνω ιβαλά [káno ivalá] (Κασσ.) : «παραβλέπω 
κάτι το οποίο με ενοχλεί, καμώνο μαι πως όλα 
είναι εντάξει, λέω τυπικά ευχαριστώ».
[< eyvallah demek «λέω ευχαριστώ, παραδέχο-
μαι, ενδίδω, υποτάσσομαι» (Χλω ρός, Α 305) 
(Συντ.)] (ايوهلل ديمك)

καούκα, η [kaúka] & καβούκα [kavúka] 
(Πιτ., Γαρ., Ροδ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 1. προ-
χειροφτιαγμένο κάλυμμα κεφαλής, για προστα-
σία από τον ήλιο είτε για τις από κριες· 2. (ειρω-
νικά) η κεφαλή.
[< καούκι2 (Πιτ.) / μεγεθ. τ. λόγω της αρνητ. 
σημ., πβ. κεφάλι, το > κεφάλα, η (Συντ.)]
{Και σκωπτικά για φανταχτερό ή ογκώδες κα-
πέλο. Ο Αποστολάκης έχει: καούκα = κάλυμμα, 

περίβλημα. Μάλλον από το καούκι1, βλ. σημεί-
ωση στο λ. καμπούκι.}

καούκι1, βλ. καμπούκι.
καούκι2, το [kaút∫i] (Πάγκ., Κασσ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : 

1. ψηλό κάλυμμα κεφαλής των Τούρκων περι-
τυλιγμένο με τουρμπάνι· 2. μαύρο κυλινδρικό 
καπέλο χωρίς προε ξοχή, πλεγμένο με χονδρό 
νήμα ή χόρτο, συμπλήρωμα της πα ραδοσιακής 
στολής (ΤσιρΒ.){δεν διευκρινίζεται τίνος τόπου 
(Συντ.)}.
[< kavuk (Πάγκ.) / υπάρχει και ο τύπος kauk, βλ. 
σημείωση στο λ. καμπούκι (Συντ.)] (قاوق ٬ قاووق)

καούνης (επίθ. προσ.) [kaúñis] (Πάγκ., Κονδ., 
Ξανθιν., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ.) : 1. κιτρι-
νιάρης, καχεκτικός· 2. φαλακρός· 3. «επί αιγο-
προβάτων μη εχόντων κέ ρατα μεταφορικώς εκ 
παρομοιώσεως της κεφαλής αυτών προς πεπό-
νι» (Πάγκ.).
[< kavun ‘πεπόνι’ (Πάγκ.) / ή < καούνι (Συντ.)]
{Η σημ. ‘κιτρινιάρης’ προφανώς από το κίτρι-
νο χρώμα του πεπονιού, πβ. τουρκ. σημ. sapsarı 
kavuna dönmüş «“devenu tout jaune comme le 
melon”, se dit d’ un malade, etc.» (Meynard, B 
170).}

καούνι(Α), το [kaúñi] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., 
Ροδ., Τσιρ., Κριτσ., Ξεν.) : 1. το πεπόνι· 2. «Λέ-
γεται κυρίως για το υπερώριμο φρούτο (αχλά-
δι, σύκο) και μάλιστα για το πεπόνι» (Προσθή-
κη Θεοχ. Δετοράκη, φιλολογικού επι μελητή της 
έκδοσης του Κρητικού Λεξιλογίου του Κονδυ-
λάκη).
[< kavun (Πάγκ.) / & (διαλεκτ.) kaun (Χλωρός, 
Β 1259) (Συντ.)] (قاون٬ قاوون)
{Η έκφρ. έσκασε σαν το καούνι λέγεται για μεγά-
λο τραύμα στο κεφάλι από χτύ πημα ή πτώση.}

καουνιά, η [kauñá] (Πάγκ., Ξεν.) : η πεπονιά 
(Cucumis melo).
[< καούνι (Πάγκ.)]

καπάγκια, η [kapádʒa] (Πάγκ.) : το καπάκι, το 
σκέπασμα της μουσάντρας (βλ.).
[< kapanca, βλ. και καπάντζα (Συντ.)]

κάπα καπί (επίρρ.) [kápa kapí] (Γαρ., Ιδομ., 
Κριτσ., ΤσιρΒ.) : τελείως κλει στά.
[< βαλκ. διαλεκτ. kapa kapi ‘κλείσε την πόρτα’ 
(Συντ.)]
{Η πρόταση ‘κλείσε την πόρτα’ κανονι-
κά λέγεται kapıyı kapa. Για το βαλκ. δια-
λεκτ. kapa kapi, βλ. Victor Friedman, 
“Balkanology and Turkology: West rume lian 
turkish in Yougoslavia as reflected in prescrip-
tive grammar”, στο: South Slavic and Balkan 
Linguistics, T. 1, Ed. Rodopi, Άμστερνταμ 
1982, σ. 35-35 & 68. Η έκφρ. κάπα καπί ακού-
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γεται στην πε ριοχή Ηρακλείου παρεφθαρμένη 
ως κούμ καπί ή κούν καπί [kúŋ kapí], ί σως από 
επίδραση της εικόνας της περίκλειστης στοάς 
στην Πύλη του Δερματά (αλλιώς: Κούμ Καπί 
ή (μεταφρασμένο) Πύλη της Άμμου), στα ενε-
τικά τείχη της πόλης. Κούμ Καπί υπάρχει και 
στα Χανιά.}

καπάκι*, το [kapát∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Χουστ.) : 1. το σκέπασμα δοχείου· 2. το καπά-
κι του ματιού: το βλέφαρο· 3. το καπάκι τση κε-
φαλής: το πάνω μέρος του κεφαλιού· ΦΡ. βγά-
ζω καπάκι (ή καπενέκι) κάτι ή κά ποιον (Αποστ., 
Τσιρ.) : αφανίζω, καταστρέφω, ξεκάνω.
[< kapak (Παπ.)] (قپاق٬ قاپاق)
{Ο Αποστολάκης (μετά και ο Χουστουλά-
κης) λημματογραφεί και τον τ. καπε νέκι. Αυ-
τός μάλλον προέρχεται από το τουρκ. διαλεκτ. 
kepenek, κατά το TDK «kapak, kepenk», βλ. κε-
πέγκι. Το kepenek σημαίνει επίσης ‘κάπα βο-
σκού’ και από αυτό το σαμιακό κεπενέκι, με 
την ίδια σημασία, βλ. http://www.alkisd.com/ 
laografika/index.php. Το βλέφαρο στα τουρκ. 
λέ γεται göz kapağı, κ.λ. ‘καπάκι του ματιού’.}

καπακιάζω, βλ. καπακώνω.
καπάκιασμα, το [kapát∫azma] (ΙδομΒ.) : αποστό-

μωση, κατατρόπωση.
[< καπακιάζω, στη σημ. ‘αποστομώνω’ (Συντ.)]

καπακλίδικος (επίθ.) [kapakλíδikos] (Παπ., 
Πάγκ., Ξεν.) : που έχει καπάκι. Η λ. σε κρητ. εκ-
κλησιαστικό έγγραφο : έν δισκοπότηρον μεγά-
λον καπακλί δικον (βλ. Ν. Β. Δρανδάκης, “Απο-
δεικτικά παρακαταθήκης ιερών σκευών και αμ-
φίων του 1841”, Κρητικά Χρονικά, 2 (1948), 
204).
[< kapaklı (Παπ.)] (قپاقلو)
{Ο Πάγκαλος το γράφει καπακλήδικος.}

καπακώνω* [kapakóno] & καπακιάζω 
[kapat∫ázo] (Παπ., Πάγκ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. σκεπάζω, καλύπτω (με καπάκι 
ή με κάτι που λειτουργεί σαν καπάκι)· μτχ. παθ. 
πρκ. καπακιασμένος· 2. (καπα κιάζω, μτφ:) 
αποστομώνω κάποιον.
[< kapak (Παπ.) / μάλλον < καπάκι (Συντ.)]

καπαμάς*, ο [kapamás] (Παπ., Πάγκ., Κριτσ., 
Ξεν.) : είδος φαγητού με κρέας (που μαγειρεύε-
ται με κλειστή, καπακωμένη κατσαρόλα.)
[< kapama (Παπ.)] (قاپامه٬ قپامه)

(*)καπάνι, βλ. Παράρτημα 1.
καπανίκικος (επίθ.) [kapañít∫ikos] (Παπ., 

Πάγκ., Τσιρ., Κασσ., Ξεν.) & κα μπανίκι κος 
[kabañít∫ikos] (Ροδ., Αποστ., Τσιρ.) : (για δομη-
μένο χώρο) χα μηλοτάβανος, κλειστός, σκοτει-
νός, μη αεριζόμενος.

[< kapanık (Παπ.)] (قپانيق)
{Το επίθ. καπανίκικος λέγεται για ένα χώρο που 
σου χαλάει τη διάθεση, επειδή έχει τα παραπά-
νω χαρακτηριστικά. Την έκφραση είναι καπανί-
κικα (επίρρ.) τη λέει κάποιος μιλώντας για έναν 
τέτοιο χώρο.}

καπανταηλίκι, το [kapadaiλít∫i] & καμπανταη-
λίκι [kabadaiλít∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ., ΤσιρΒ.) : 
επίδειξη ψευτοπαληκαριάς.
[< καπά νταής (Παπ.)]
{Υπάρχει και το τουρκ. kabadayılık (قباطاييلق).}

καπάνταης (επίθ. προσ.) [kapádais] & καπαντα-
ής [kapadaís] & καμπα νταής [kabadaís] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : ψευτοπαλικαράς, τρα-
μπούκος.
[< kapa dayı (Παπ.) / kabadayı (Πιτ., με βάση 
τον Κουκκίδη)]قبا دايى٬ قابا دايى٬ قبا طاى) )
{Για τους καπανταήδες στα χρόνια των Οθωμα-
νών, βλ. Οι άρχοντες της στάχτης, στο ιστολόγιο 
του Δύτη των νιπτήρων (https://dytistonniptiron. 
wordpress.com/ 2010/11/17/kulhanbey/).}

καπανταϊλίκι, βλ. καπανταηλίκι.
καπάντζα*, η [kapándza] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., 

Ιδομ., Τσιρ., Αποστ., Τσιρ.) : πρό σθετο εξωτε-
ρικό θυρόφυλλο· ΦΡ. κατεβάζω τσι καπάντζες: 
μου τρώνω. (καπάντζες είναι και τα ρολά μαγα-
ζιού, εξού και το ρ. κατεβάζω.)
[< kapanca (Παπ.)] (قپانچه)
{Το ΛΚΝ έχει καπάντζα (η) και κεπεντζές (ο), με 
τη σημ. ‘1. είδος παγίδας για πουλιά ή για πο-
ντίκια. 2. καταπακτή’. Στο ετυμολογικό τμήμα 
γράφει: «τουρκ. kapanca· ίσως τουρκ. kepenk, 
-gi ‘καταπαχτή’ -ές με επίδρ. της λ. καπάντζα». 
Κατά τον Χλωρό (Β 1366) η λ. kepenk έχει και 
τη σημ. «θυ ρόφυλλα ξύλινα ή σιδηρά κλείοντα 
την πρόσοψιν του εργαστηρίου τας νύ κτας», βλ. 
κεπέγκι. Το τουρκ. kapanca σημαίνει «μικρά πα-
γίς δια πτηνά» (Χλωρός, Β 1269). Κατά το TDK 
διαλεκτικώς έχει και άλλες σημασίες, όπως 
‘πόρτα κήπου φτιαγμένη με α ραιά κλαδιά’, ‘κα-
λάθι με σκέπασμα’, ‘κάλυμμα σπορόφυτων κα-
πνού φτιαγμένο από φυτικές ύλες’.}

καπαντίζω [kapandízo] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
ΤσιρΒ.) : 1. (μτβ.) υπερνικώ, εξουσιάζω: «μ’ 
εκαπά ντισε το κρασί κι εζαλίστηκα» (Παπ.), 
«τον έχει καπαντίσει η γυναίκα ντου και δεν τζη 
βγάζει άχνα!» (Ξανθιν.)· 2. (αμτβ.) σκοντάφτω 
και τείνω να πέσω προς τα εμπρός: «εκα πάντισε 
ο γάιδαρός μου και άλλο-λίγο να με γκρεμίσει» 
(Πιτ.), πέφτω από αδυνα μία, καταβάλλομαι.
[< kapand(ım), αόρ. του ρ. kapanmak (Παπ.) 
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Κκαπάντισμα

/ στη σημ. ‘γονατίζω’ (Πιτ., από Κουκκίδη)] 
(قپانمق)
{Το ρ. kapanmak είναι μέσο ή παθητικό και ση-
μαίνει ‘κλείνομαι, περιορί ζομαι’ αλλά και ‘πέ-
φτω στα πόδια κάποιου παρακαλώντας’. Ειδικά 
για τα υποζύγια ση μαίνει «πίπτω πρηνής ή επί 
του ρύγχους, ως ίππος κτλ» (Χλω ρός, Β 1269). 
Το καπαντίζω χρησιμοποιείται ως μτβ. με την 
μτφ. σημ. ‘κα ταβάλλω κάποιον, τον γονατίζω’, 
και ως αμτβ. με τη σημ. ‘παραπατώ και πέφτω 
κάτω προς τα εμπρός’. Λέγεται επίσης (σκωπτι-
κά / δηκτικά) γι’ αυ τούς (συνήθως αυτές) που 
γονυπετούν επιδεικτικά στην εκκλησία.}

καπάντισμα, το [kapándizma] (Γαρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ.) : απότομο γονάτισμα φορτηγού ζώου 
κατά το βάδισμα.
[< καπαντίζω (Συντ.)]

καπατουμά, η [kapatumá] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Χουστ., Κασσ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : 1. η ερωμένη, η 
με τρέσα· 2. η αστε φάνωτη, η γυναίκα που ζει 
με έναν άνδρα χωρίς να έχουν τελέσει γάμο.
[< kapatma (Παπ.)] (قاپاتمه٬ قپاتمه)
{Ο Ιδομενέως έχει τη λ. στο αρσ. γένος: ο κα-
πατουμάς, με τη σημ. ‘συμβί ωση χωρίς γάμο’.}

καπενέκι, βλ. καπάκι.
καπετανιλίκι*, το [kapetañiλít∫i] (Κονδ., ΙδομΒ.) : 

η αρχηγία.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλ. κα-
τάληξη -ιλίκι.}

καπίνι, το [kapíñi] (ΤσιρΒ.) : ιεροδικαστική πράξη 
γάμου μουσουλμάνων. Μα ο Τσε λεπής δε θέλει 
πλειο, γυναίκα να την ξέρει / κι αυτή την όμορ-
φη Ναζλή, να χωρισθεί γυρεύγει. / Παίρνουν πη-
γαίνουν στου Καντή και σκίζουν το καπίνι (Στί-
χοι από τουρ κοκρητ. ρίμα: Ο άτυχος γάμος του 
Τσελεπή αγά με τη Ναζλή, βλ. Πλανάκης, σ. 112· 
από: Αρχείον Παύλου Βλαστού, 14ος τόμος, 
1078-1082). Σε έγγραφο του 1861 για μια χρι-
στιανή που συζούσε με Τούρκο: από πολά χρό-
νια κρατί Τούρκο ούτε μεκα πίνι ούτε με/στεφά-
νη (Α.Δ.Η., 2 / 5-739). Και με μτφ. σημ.: […] 
εφταίξαν οι Ελλή νοι {sic}· / Αυτοί φοβούνται τον 
Αγά να σχίσουν το καπίνι (στίχοι από κρητ. στι-
χούρ γημα γραμμένο στα τέλη του 19ου αι., βλ. 
Αναγνώστου Ντούνη, Οι αγώνες της Κρήτης, 
Χανιά 1910, σ. 58). Στους παραπάνω στίχους η 
φρ. να σχί σουν το καπίνι παίρνει το νόημα ‘να 
πάρουν πίσω όσα είχαν συμφωνήσει’ (υπαινιγ-
μός για παθητική/συμβιβαστική στάση της ελ-
ληνικής κυβέρνησης στο Κρητικό Ζήτημα).
[< kâbin (Κριαράς)] (كابين)
{Ο Τσιριγωτάκης σημειώνει ότι κατέγραψε τη 
λ. καπίνι το 1972 στην πε ριοχή Αμαρίου, με τη 

σημ. ‘προικοσύμφωνο’. Ο Χλωρός (Β, 1344-5) 
ετυ μολογεί τη λ. كابين από τα περσικά και την 
ερμηνεύει ως εξής: «προίξ, ήτοι χρηματικόν πο-
σόν, όπερ ορίζεται κατά τον γάμον υπέρ της νύ-
φης και όπερ εν περιπτώσει διαζυγίου οφείλει ο 
ανήρ να πληρώση τη γυναικί». Ο Κρια ράς (Επι-
τομή του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής 
δημώδους γραμμα τείας: 1100-1669) έχει για τη 
λ. καπίνι: «Γάμος (χριστιανών) με πράξη μου-
σουλμάνου ιεροδικαστή. Φρ. Κόβω καπίνι = 
παντρεύομαι με άδεια του κατή».}

καπλαμάς*, ο [kaplamás] (Παπ., Γαρ., Ροδ., 
ΤσιρΒ.) : 1. το υλικό με το οποίο επεν δύομε ένα 
πράγμα που το υλικό του είναι συνήθως κατώ-
τερο από την επένδυση, π.χ. καπλαμάς από κα-
ρυδιά, με τον οποίο επενδύεται ένα έπιπλο από 
φτηνότερο ξύλο· 2. (μτφ.) στρώμα, στρώση, 
π.χ. μετά από δυνατό α έρα, «καπλαμάς είναι στο 
χωράφι οι ελιές» (Γαρ.).
[< kaplama (Παπ.)] (قاپالمه)

καπλάνι*, το [kapláñi] (Ροδ.) : τίγρης.
[< kaplan (ΛΚΝ)] (قپالن)

καπλαντίζω* [kapladízo] & καπλέρνω [kaplérno] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ροδ., Ιδομ., Κριτσ., Χουστ., 
ΤσιρΒ., Ξεν.) : 1. επενδύω κάτι με ένα πολυτι-
μότερο υλικό· 2. (ειδικότερα) επενδύω ένα πά-
πλωμα με ένα προστατευτικό ύφα σμα· 3. βιβλι-
οδετώ.
[καπλαντίζω: < kaplad(ιm), αόρ. του ρ. 
kaplamak (Παπ.)· καπλέρνω: < να/θα κα πλάρω, 
αόρ. εκάπλαρα < kaplar-, θέμα α(προσδι)όρι-
στου ενε στώτα (Συντ.)] (قاپالمق٬ قپالمق)
{Το καπλέρνω μόνο με τη σημ. 2. Στα τουρκ. 
yorgan kaplamak σημαίνει ακριβώς ‘καπλαντί-
ζω πάπλωμα’.}

καπλάντισμα*, το [kapládizma] (Παπ., ΙδομΒ.) : 
η πράξη και το αποτέλεσμα του καπαλαντίζω.
[< καπλαντίζω (Παπ.)]

καπλαντοβελόνα, η [kapladovelóna] (Ξεν.) : ει-
δική βελόνα που χρησιμοποι ούσαν για το κα-
πλάντισμα.
[< καπλαντ(ίζω) + βελόνα (Συντ.)]

καπλαροσέντονο, το [kaplarosédono] (Γαρ.) : πα-
πλωματοθήκη, σεντόνι για καπλά ντισμα πα-
πλώματος.
[< καπλαρ- (εκάπλαρα, αόρ. του ρ. καπλέρνω) + 
σεντόνι (Συντ.)]

καπλέρνω, βλ. καπλαντίζω.
καπούλι, βλ. κάνω καμπούλι.
(*)καπουτζής, βλ. Παράρτημα 1.
(*)καπουτζήμπασης, βλ. Παράρτημα 1.
καραβάνα*, η [karavána] (Πάγκ.) : στρατιωτικό 
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δοχείο φαγητού. Σε τουρ κοκρητ. ρίμα του 1826: 
Του διακονιάρου δίδανε πιλάβια καραβάνες (βλ. 
Dedes, 365).
[< karavana (Πάγκ.) / παλ. ιταλ. caravána 
‘υπηρεσία του νεοσύλλεκτου’ με αλ λαγή της 
σημ. κατά το τουρκ. carávana < ιταλ. caravana 
(ΛΚΝ) / τουρκ. karavana (ΕΛΝΕΓ)] (قراوانه)
{Η λ. καραβάνα ‘νηοπομπή’ που βρίσκουμε 
στον Μπουνιαλή είναι ιταλι κής προ έλευσης 
(Αλεξίου & Αποσκίτη, 586.}

καραβανάς*, ο [karavanás] (Πάγκ.) : «Άνθρωπος 
τρεφόμενος από την κα ραβάναν, δημοσίαν χύ-
τραν, μισθοδοτούμενος από το δημόσιον ταμεί-
ον, ο ανήκων εις το κόμμα που κυβερνά».
[< karavana «γαβάθα δια τους στρατιώτας και 
ναύτας» (Πάγκ.) / < καρα βάνα (ΛΚΝ)]
{Ο Πάγκαλος καταγράφει μια άλλη σημ. της λ. 
καραβανάς, η οποία στο ΛΚΝ υ πάρχει ως «(μει-
ωτ.) χαρακτηρισμός αμόρφωτου και άξεστου 
αξιω ματικού ή υπα ξιωματικού, ιδίως αυτού που 
δεν έχει φοιτήσει σε ανώτατη στρατιωτική σχο-
λή» [< καραβάνα]. Στη διατύπωση του Πάγκα-
λου ίσως να έπαιξε ρόλο, παρετυμολο γικά, ο 
κρατικός κορβανάς, που εμφανίζεται στο ερμή-
νευμα με το συνώνυμό του δημόσιον ταμείον.}

καραγάτσι, το [karaγátsi] : το δέντρο Ailanthus 
altissima, κοινώς βρομοκαρυδιά.
[< *κοκαραγάτσι < kokar ağaç, κ.λ. ‘δέντρο που 
βρομάει’ (Συντ.)]
{Διαφορετικό δέντρο είναι το καραγάτσι = φτε-
λιά < kara ağaç.}

καράγιαλης, ο [karáʒaλis] (ΚριτσΓ.] : βορειοδυτι-
κός άνεμος, μαΐστρος.
[< karayel (Κριτσ.)]

καραγκιόζ μπερντεσί {ο / το ?} [karadʒóz 
berdesí] (Παπ.: στο λ. μπερντές) : αυλαία του 
Καραγκιόζη, οθόνη του θεάτρου σκιών.
[< *karagöz perdesi (Κυρανούδης, 207)]
{Ο Παπαγρηγοράκης αναφέρει ακριβώς με την 
τουρκ. μορφή του αυτό το ιζαφε τικό σύνθετο – 
ενδιαφέρον στοιχείο για τις φάσεις προσαρμο-
γής ενός γλωσσικού δανείου. Ως μπερντέςτου
Καραγκιόζη, με μτφ. σημασία, σε κρητ. σατιρι-
κό στι χούργημα του 1875: και σεις {Δημογέρο-
ντες} τα {προ νόμια που παραχώρησε ο Σουλ-
τάνος τα} καταντήσατε μπερντέ του Καρα γκιόζη, 
(βλ. Ν. Ι. Παπαδάκις, “Πο λιτική σάτιρα εν Κρή-
τη”, Κρητικαί Με λέται, 1 (1933), 128.}

καραγκιόζης*, ο [karadʒózis] (Παπ.) : ο γελωτο-
ποιός.
[< karagöz (Παπ.)] (قره كوز)
{Είναι περίεργο που ο Παπαγρηγοράκης ανα-
φέρει μόνο τη μτφ. σημ. και όχι τις κύριες σημ. 
‘θέατρο σκιών’ και ‘κύριο πρόσωπο του θε-

άτρου σκιών’, αν και στην εποχή του (1888-
1967) ο Καραγκιόζης ήταν γνωστός στην Κρή-
τη ως λαϊκό θέ αμα.}

καραγκιοζιλίκι, βλ. καραγκιοζουλούκι.
καραγκιοζουλούκι, το [karadʒozulút∫i] & κα-

ραγκιοζιλίκι* [karadʒoziλít∫i] (Παπ., Πάγκ., 
Ιδομ., ΙδομΒ., ΤσιρΒ.) : η αστειότητα, η γελοιό-
τητα.
[< καραγκιόζης (Παπ.) / μάλλον < karagözlük 
(Παμπούκης, 190)] (قره كوزلق)

καραγκιουλές, ο [karadʒulés] & καρά γκιουλέ, 
το [kará dʒulé] (Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 
το μαύρο τριαντάφυλλο. «Λέγεται για κάτι ακα-
τόρθωτο» (Τσιρ.).
[< kara ‘μαύρο’ + gül ‘ρόδο’ (Τσιρ.) / μάλλον < 
Karagülle, βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Από το kara gül αναμενόμενος τ. είναι το ουδ. 
*καραγκιούλι, πβ. καρα μπάσι < karabaş, καρα-
κούχι < karakuş. Απ’ όσο ξέρω, ως Κρητικός, 
η λ. καραγκιουλέ(ς) δεν χρησιμοποιήθηκε με τη 
κυριολ. σημ. ‘μαύρο τριαντά φυλλο’, αλλά μόνο 
σε τραγούδια ως επωδός, για το ξεκίνημα μιας 
μαντι νάδας ή για το πέρασμα από τον πρώτο 
στον δεύτερο στίχο, πβ. Ωχ καρά γκιουλέ, στο 
τραγούδι του Μήτσου Σταυ ρακάκη Καινούρια 
αγάπη, τραγου δημένο από τον Βασίλη Σκου-
λά στον δίσκο Σερ γιάνισμα στην Κρήτη (1980). 
Μάλλον πρόκειται για αναφορά στον ξακουστό 
σε όλη την Κρήτη Τουρκοκρητ. λαϊκό βιολιστή 
Μουσταφά Καραγκιουλέ (1845-1930;), για τον 
οποίο βλ. στο: Αθανάσιος Δεικτάκης, Χανιώτες 
Λαϊκοί Μουσικοί που δεν υπάρχουν πια, Καστέ-
λι Κισάμου 1999, σ. 56-58. Ένας άλλος Καρα-
γκιου λές, «ονομαστός τις Καραγκιουλές», ανα-
φέρεται μεταξύ των Τούρ κων νεκρών της μά-
χης στον Μακρή Τοίχο Κυδωνίας, τον Μάιο του 
1822 (Σπυρίδων Τρικού πης, Ιστορία της Ελληνι-
κής Επαναστάσεως, 2η έκδοση, 2ος τόμος, Αθή-
να 1861, σ. 221). Ο Παμπούκης (σ. 191) ετυμο-
λογεί το επώνυμο Καραγκιουλές από το καρά + 
γκιουλές ‘οβίδα’, αλλά μάλλον προ έρχεται κα-
τευθείαν από το τουρκ. επώνυμο Karagülle. Κα-
τά το TDK υ πάρχει το διαλεκτ. karagülle < kara 
‘μαύρος’ + gülle ‘οβίδα’ (πβ. γκιουλές ‘σφαίρα 
πυροβόλου’, Μπόγκας, 166), που είναι ένα φυ-
τό που φυτρώνει στα σταροχώραφα και κάνει 
μαύρους σπόρους. Ίσως η λ. καρα γκιουλέ(ς) να 
προήλθε από παρετυμολ. πρόσληψη του επιθέ-
του Karagülle. Στην πα ρετυμολογία θα συνέβα-
λε η επίγνωση της σημ. των λ. kara (μαύρος) 
και gül (τριαντάφυλλο, πβ. γκιούλ μπαξές). Η 
σημείωση του Τσιριγωτάκη σχε τίζεται, κατά τη 
γνώμη μου, με το ότι ο Καραγκιουλές θεωρή-
θηκε αξεπέ ραστος ως λυρά ρης· αυτός και ο –
σχεδόν μυθικός– Ανδρέας Ροδινός (1912-1934), 
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στο επίθετο του οποίου το ‘ρόδο’ επανέρχεται 
από καθαρή σύμπτωση.}

καραζιλής (επίθ. προσ.) [karaziλís] (Ιδομ.) : μνη-
σίκακος. Βλ. και γαραζκιά ρης.
[< garazlı (Συντ.)] (غرضلى)
{garazlı < garaz ‘σκοπός, πρόθεση· κακός σκο-
πός· πάθος, εμπάθεια, μνη σικακία’ (Χλωρός, Β 
1165), κατά το TDK και διαλεκτ. karaz.}

καρά καζάνι, το [kará kazáñi] : Η λ. σε πολύστιχο 
επικό ποίημα του 1874 (Η Κρη τικοπούλα, 19). 
Ερμηνεία σε υποσελίδια σημείωση: «τροφοδο-
τείον των Γιανιτσά ρων», βλ. και Βασ. Ψιλλά-
κης, Ιστορία της Κρήτης, 3ος τόμος, σ. 1471: «ο 
μαγει ρικός μέγας λέβης (το καρακαζάνι)» σε 
τάγμα Γενιτσά ρων.
[< kara kazan, όπου η λ. kara μάλλον με επιτατ. 
σημ. ‘μεγάλο’ (Συντ.)]

καράκα, βλ. κατράκι.
καρακάντζολος, ο [karakándzolos] (Ροδ.) : 1. κα-

λικάντζαρος.
[αντιδάνειο: < karakoncolos, κ.λ. μαύρο στοι-
χειό (Χλωρός, Β 1336) < κα λικά ντζαρος 
(Nişanyan) (Συντ.)] (قره قونجلوس)

καρακόλι*, το [karakóλi] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., 
Γαρ., ΙδομΒ.) : 1. σταθμός χωροφυ λακής, 1α. 
(ειδικότερα) κρατητήριο, φυλακή· 2. αστυνομι-
κή περί πολος
[< karakol (Παπ.), το οποίο από το μογγολ. 
karaġul ‘παρατηρητής, βιγλά τορας, φρουρός’ 
κατά τον Nişanyan (Συντ.), βλ. και καραούλι] 
(قره قول)
{Στο ΛΚΝ μόνο με τη σημ. ‘χωροφύλακας’. Ο 
Χλωρός (Β 1279) έχει στο ίδιο λήμμα τους τύ-
πους karağol قراغول, karakol قره قول και karaul 
-με τη σημ. «περίπολος, περιπολία, φρου ,قراول
ρά, φυλακή».}

καρακουλίζω [karakuλízo] (Ξανθιν., ΙδομΒ.) : 
φρουρώ, βιγλίζω.
[< καρακόλι (Ξανθιν.)]

καρακουλουξής, βλ. μπάς καρακουλουξής.
καρακούχι, το [karakú∫i] (Πιτ., Ιδομ., Ξεν.) : 1. 

ζωονόσος, λίπωμα ή οίδημα που παρουσιάζε-
ται στους μηρούς ή στις κνήμες των ζώων και 
ιδίως των ιπποειδών (Πιτ.)· 2. χρόνιο πρόβλη-
μα υγείας, κυρίως του μυοσκελετικού συστήμα-
τος (Ι δομ.).
[< τουρκ. (Πιτ.) / < karakuş (Παμπούκης, 192), 
κ.λ. ‘μαύρο πουλί’, πλη ρέστερα karakuş ileti 
(Χλωρός, Β,1324), βλ. και karakuş (ΙΙ) στο 
TDK (Συντ.)] (قره قوش)

καραμουσάλι, το [karamusáλi] : είδος πλοίου. Η 
λ. στον Μπουνιαλή.
[< kara-musal (Αλεξίου & Αποσκίτη, 587)]

καραμπασάς, ο [karabasás] (Ξανθιν., Κασσ.) : «ο 
πωλητής (και ενίοτε πα ρασκευα στής) καραμπα-
σιού».
[< καραμπάσι (Ξανθιν.)]

καραμπάσι, το [karabási] & καραμπάχι [karabá∫i] 
(Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ., ΙδομΒ., 
Χουστ., ΤσιρΒ., Ξεν.) & καραμπάτσι [karabátsi] 
(Αποστ., Τσιρ.) : 1. το φυτό Lavandula stoehas, 
είδος λεβάντας· 2. ιαμα τικό λάδι με βάση αιθέ-
ριο έλαιο από το φυτό αυτό (μερικοί το συγχέ-
ουν με το δαφνόλαδο, βλ. σημείωση). Βλ. και 
καρμπάς.
[< karabaş (Παπ.)] (قره باش)
{Για το καραμπάχι βλ. άρθρο του Σάκη Κουβά-
τσου με τίτλο “Αγριολεβά ντα” στην εφημ. Χα-
νιώτικα Νέα, φ. της 8-10-2011. Ο Δημ. Λιθο-
ξόου (http://lithoksou.net/lexiko_ka.html) κα-
ταγράφει 16 λαϊκά συνώνυμα για το φυτό κα-
ραμπάσι. Δύο από αυτά, το μαυροκεφάλι και 
το καλογερικό χορτο, είναι σαν μτφδ. από τη 
λ. karabaş, η οποία σημαίνει ‘καλόγερος’ και 
κ.λ. ‘μαύρο κεφάλι’, μάλλον επειδή οι ταξιαν-
θίες που κάνει η Λεβάντα στοιχάς είναι σκού-
ρο μοβ, σχε δόν μαύρες. Για το καλο γερ(ικ)
όχορτο ο Σκαρλάτος Βυζάντιος (Λεξικόν της 
καθ’ ημάς ελληνικής διαλέ κτου, Αθήνα 1835, 
σ. 327) σημειώνει: «Υποθέτω ότι μετέ φρασαν 
την τουρκ. λέξιν κα ραμπάς, με την οποίαν εκεί-
νοι ονομάζουν τους καλο γήρους». Ο Ξανθινά-
κης και ο Αποστολάκης έχουν τη λ. καραμπά-
σι με τη σημ. ‘δαφνόλαδο’. Η Ευαγγελία Φρα-
γκάκι στο βιβλίο της Συμβολή εις την δημώδη 
ο ρο λογία των φυτών (Αθήνα 1969, σ. 105) γρά-
φει για το καραμπάχι: «Λαβαντίς η στοι χάς – 
Εξ αυτής εξάγεται το αρωματικό έλαιον καρα-
μπάχι, το οποίον λαμ βά νουν οι πάσχοντες κα-
τά σταγό νες επί τεμαχίου ζάχαρης, δι’ οιοδήπο-
τε πόνο». Για το δαφδόλαδο και την παρα σκευή 
του γράφει αναλυτικά στο λ. δάφνη. Όπως θυ-
μούμαι από τα παιδικά μου χρόνια, η μάνα μου 
αγόραζε και είχε χωριστά δαφνό λαδο (για λα-
μπερά μαλλιά) και χωριστά, σε πολύ μικρότερο 
μπουκαλάκι (βλ. φω τογραφία στο οπισθόφυλλο 
[της 1ης έκδο σης], που δείχνει και το λουλού-
δι), κα ραμπάσι (για τα κοιλιακά άλγη). Α κόμα 
ηχεί στα αυτιά μου το τελάλημα του πλα νόδιου 
καραμπασά: – Φα σκομηλόλαδο έχω, αμυγδαλό-
λαδο, δαφνόλαδο, καρα μπάσι... Ελάτε, συντέ-
κνισσες, να πάρετε!... Στα τουρκ. πληρέστερα 
λέγεται karabaş yağı, και από αυτό το κυπρ. κα-
ραπάς γιαγί, το, ‘το λάδι της Μυροφόρας (λεβά-
ντα)’ (Γιαγκουλλής, 22).}

καραμπάχι, βλ. καραμπάσι.
καρά μπογιάς, ο [kará boʒás] & καραμπογιάς 

[karaboʒás] (Παπ., Πάγκ.) : 1. μαύρο χρώμα 
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(ως υλικό βαφής)· 2. ο θειικός σίδηρος (ως υλι-
κό για γε ωργική χρήση).
[< karaboya (Παπ.)] (قره بويا)
{Ο θειικός σίδηρος λέγεται και ως θηλυκό: η 
καραμπογιά. Το ΛΚΝ έχει το θηλ. καραμπογιά, 
στη σημ. 1.}

καραμπουζουκλής (επίθ. προσ.) [karabuzukλís] 
(Γαρ., Δαρ., ΙδομΒ., Κασσ., ΤσιρΒ.) : 1. γυναι-
κάς, ζαμπαράς· 2. «μόνο ως αστεία έκφραση. 
“Γειά σου ρε Νίκο μερακλή, ασίκη ντερμπεντέ-
ρη και καραμπουζουκλή”» (Γαρ.).
[< kara büzüklü ‘ζόρικος άντρας, πολύ μάγκας’ 
(Κυρανούδης)]
{Λεπτομέρειες για τη σημ. και την ετυμολ. της 
λ. καραμπουζουκλής βλ. στον Κυ ρανούδη, σ. 
439-440.}

καραμπουτζές, ο [karabudzés] & καραμπου-
τζάς [karabudzás] (Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ., Ξεν.) : 1. σταφίδα τελευταίας διαλογής· 
2. (μτφ.) άνθρωπος χωρίς ηθική αξία.
[< διαλεκτ. karaböce ‘αποξηραμένο, σάπιο και 
χαλασμένο σταφύλι’ (TDK: «kurumuş, çürük ve 
bozuk üzüm»), κ.λ. ‘μαύρο έντομο/σκουλήκι’ 
(Συντ.)] (قره بوجك)
{Ο Τσιριγωτάκης έχει στο ίδιο λήμμα και τη λέ-
ξη ντουρμπουτζές ως άλλο τύπο. Δεν μπόρεσα 
να εντοπίσω το τουρκ. έτυμο. Πάντως και στις 
δύο το β΄συνθετικό είναι η λ. böce, διαλεκτ. τ. 
του böcek ‘έντομο, σκουλήκι’.}

καραντεμίρης (επίθ.) [karademíris] (Κασσ.) : 
«μαύρος σαν σίδερο, γερός σαν σί δερο. “καρα-
ντεμίρης βράχος”».
[< kara ‘μαύρος’ + demir ‘σίδερο’ (Κασσ.)]

καραντί, το [karantí] (Ροδ., ΚριτσΓ.) : η φουσκο-
θαλασσιά.
[< karıntı (Σαραντάκος)] (قارندى٬ قاريدى)
{Κατά τον Χλωρό (Β 1241) η λ. karıntı «μικρά 
κύματα προσβάλλοντα μό νον την κοιλίαν του 
πλοίου» παράγεται από τη λ. karın «κοιλία».}

καραούλι*, το [karaúλi] (Ιδομ., ΤσιρΒ.) : ενέδρα
[< karavul (ΛΚΝ)] (قراول٬ قراغول٬ قره قول)
{Καραούλι σημαίνει και ‘φυλάκιο’ (Μεταφρά-
σεις, Α 406) : έστειλα στο Με ρα μπέλλο το χου-
λασά της βάρδιας [= περίληψη της αποφάσεως 
του Συμ βουλίου για τη φύλαξη των παραλίων 
(Σταυρινίδης)], να φυλάσσουνε στα καραούλια 
στα περι γιάλια Τούρκοι και Ρωμιοί (βλ. Ημερο-
λόγιο Κοζύρη, 337).}

καραουλουκτσής, βλ. μπάς καρακουλουξής.
καράπιδο, το [karápiδo] (Πάγκ., Γαρ., Κριτσ., 

Χουστ., Κασσ.) : «μαυριδερό απίδι, ως πλακω-
τό φλασκάκι με κοτσάνι μακρύ, χωρίς πολλήν 
σάρκα» (Πάγκ.), «όψιμο και σκληρό» (Γαρ.), 

«ποικιλία απιδιών (αχλαδιών) σκληρά σαν σε 
σχήμα καρυ διού».
[< kara ‘μαύρος’ + απίδι (Πάγκ.), αλλά βλ. ση-
μείωση (Συντ.)]
{Ίσως είναι μισομεταφρασμένο το τουρκ. kara 
armut. Το ερμήνευμα του Χου στουλάκη θα 
οδηγούσε στην ετυμολογία: καρά (καρυδιά) 
+ απίδι, ο πότε η λ. κα ράπιδο δεν θα είχε θέση 
στον παρόντα κατάλογο.}

καράρι(Α), το [karári] : 1. η κατάσταση (Παπ., 
Πάγκ.)· 2. με τη σημ. ‘από φαση’ στις ρηματ. 
περιφρ. έγινε καράρι και εδόθη καράρι σε προ-
σωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845, (βλ. 
Ημερολόγιο Κοζύρη, σ. 346 & 353).
[< karar (Παπ.) «το ίστασθαι, διαμονή ή κατά-
στασις σταθερά και μόνιμος, μονι μότης, διάρ-
κεια· ανάπαυσις, ησυχία· απόφασις· ποσόν ή 
ποιόν ή χρό νος κατάλ ληλος, μέτρον προσήκον 
ή βαθμός θερμοκρασίας, πήξεως υγρού κλτ.» 
(Χλωρός, Β 1277» (Συντ.)] (قرار)
{Ο Ανδριώτης έχει τη λ. καράρι με τη σημ. ‘δό-
ση, αναλογία’.}

καρά σεβντάς, ο [kará sevdás] (Γαρ., Κριτσ.) : ο 
δυνατός έρωτας.
[< kara sevda (Μπόγκας, 173), στη σημ. ‘απελ-
πισμένος και σφοδρός έρω τας’ (TDK: «umutsuz 
ve güçlü aşk») (Συντ.)] (قره سودا)
{Ο Κριτσωτάκης το γράφει μονολεκτικά, με 
δύο τόνους: καράσεβντάς.}

καραφατουμές, ο [karafatumés] & καραφατμέ, 
η [karafatmé] (Κριτσ.) : «μι κρός και σκληρός, 
σκούρος σκούληκας που κόβει τη ρίζα στα νεο-
φύτευτα κηπευτικά. Για να μην κάνει ζημιά, πε-
ριβάλλουμε κατά το φύτεμα τη ρίζα του φυτού 
με ένα μασούρι από σφάκα (πικροδάφνη)».
[< karafatma (Κριτσ.)]
{Πιο κοντά στο τουρκ. έτυμο το καρά-φα-
τμά «σκώληξ κατατρώγων την ρίζαν των φυ-
τών», από το λεξιλόγιο των κατοίκων της Νέας 
Αλικαρνασ σού Ηρακλείου (Νικ. Κοντοσόπου-
λος, “Το γλωσσικόν ιδίωμα της Αλικαρ νασσού 
Μ. Ασίας (με λέτη και λεξιλόγιον)”, Αθηνά, 62 
(1958), 283.}

καραφύλλι, βλ. καρεμφύλλι.
καραχανίες, βλ. κοραχανίες.
καρεμφίλι, βλ. καρεμφύλλι.
καρεμφύλλι, το [karemfíλi] (Πιτ.) : το φυτό 

Tanacetum balsamita ή Balsamita major, κοι-
νώς καρυοφύλλι [karʒοfíλi], καλλωπιστικό, 
αρωμα τικό και φαρμακευ τικό φυτό με φύλλα 
που μοιάζουν με της καρυδιάς.
[< καρεφύλλι, με φωνητ. επίδραση από το 
τουρκ. karanfıl ‘γαρίφαλο’ (λου λούδι και μπα-
χαρικό) (Συντ.)]
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{Ο Ξανθινάκης λημματογραφεί τους τ. καρε-
φύλλι (επίσης ο Κονδυλάκης, ο Ιδο μενέως και η 
Ξενάκη-Ροβίθη) και καραφύλλι και ετυμολογεί 
από το μτγν. *καρυ οφύλλιον < καρυόφυλλον, με 
επίδραση της λ. καρέ ‘καρυδιά’. Ο Πιτυκάκης 
ση μειώνει ότι στη Δ. Κρ. λέγεται και καρεφυλά-
το (βλ. λ. στον Χουστ.). Άλλη λαϊκή ονομασία: 
βάλσαμο / βάρσαμο (βλ. Θ. Χελδραϊχ, Τα δημώ-
δη ονόματα των φυτών, 2η έκδοση επηυξημ. και 
βελτιωμ., Βιβλιοπω λείον της «Εστίας», Αθήνα 
1926, σ. 61). Στα τουρκ. λέγεται marsama otu ή 
barsama otu. Ο Κονδυλάκης καταγράφει τη λ. 
καρεμφίλι με τη σημ. ‘κα ριοφίλι (όπλο)’.}

καρηχείρω, βλ. καριχίρω.
καρικάτι, βλ. ταρικάτι.
καρίκι, το [karít∫i] (Πάγκ., Γαρ., Ροδ., Αποστ., 

Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. 
κενή λωρίδα εδάφους ανάμεσα σε σειρές φυ-
τών· 2. η κάθε γραμμή των κλημάτων σε ένα 
αμπέλι.
[< karık ‘αυλάκι’ (Κριτσ.) / στο TDK: karık II 2 
‘το κομμάτι του εδάφους ανάμεσα σε δύο αυ-
λάκια’) (Συντ.)]
{Ο Αποστολάκης το γράφει: καρύκι.}

καρικιάζω [karit∫ázo] (Κριτσ.) : φτιάχνω καρίκια.
[< καρίκι (Συντ.)]

καρίκιασμα, το [karít∫azma] (Κριτσ., ΙδομΒ.) : η 
δημιουργία καρικιών.
[< καρικιάζω (Συντ.)]

καριχίρω [kari∫íro] (Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Κριτσπ.) : 
επιχειρώ, παρεμβαίνω.
[< karışmak ‘αναμειγνύομαι’ (Πάγκ.) / από 
το θέμα του α(προσδι)όριστου ενεστ.: karışır- 
(Συντ.)] (قارشمق)
{Η γραφή καρηχείρω του Πιτυκάκη οφείλεται 
προφανώς στην (παρ)ετυ λογία του: < κάρη + 
χειρόω. Ο Hakkı Bilgehan το ερμηνεύει με το 
κρητ. συνών. ανεκατώνο μαι (Bilgehan2, 630). Ο 
Μπόγκας (σ. 173) καταγράφει τον τ. καριστίζω, 
από τον αόρ. karışt(ım). Ο Παμπούκης (σ. 201) 
έχει: κα ρισίρω ‘ανακατεύω, συγχίζω, τα ράζω, 
χαλάω’. Παραθέτει το εξής λαϊκό δίστιχο από 
την Κάσσο: Γαρούφαλο από τον Κιαμπέ, μήλο 
’πό το Μισίρι, / έ θέλω στην αάπη μας άλλος να 
καρισύρη (το ίδιο παράδειγμα χρήσης έχει και 
στο λ. Κιαμπές < Κâbe, η Κάαμπα, κυβοειδές 
οικο δόμημα στη Μέκκα, το ιερότερο των Μω-
αμεθανών – Μισίρι είναι η Αίγυπτος). Η Μαρία 
Λιου δάκι (Μαντινάδες, σ. 241) καταγράφει μια 
παραλλαγή: Γαρέφαλ’ α πού το Γκιαμπέ, ρόδ’ 
απού το Μισίρι, / δε θέλω στην αγάπη μας άλ-
λος να κάμει σίρι. Για τη σημ. της λ. σίρι σημει-
ώνει: τραγούδι. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται 
για παρετυμολογική επανανάλυση (να καρισί-

ρει > να κάμει σίρι), που οφείλεται στον συνδυ-
ασμό δύο στοιχείων: Το ένα είναι ότι στις κλει-
στές παραδοσιακές κοι νωνίες αρκετοί άνθρω-
ποι είχαν την τάση να σχολιάζουν την προσωπι-
κή ζωή των άλλων· μερικοί μάλιστα σκάρωναν 
και σχετικό, συνήθως βραχύβιο, σατιρικό ποί-
ημα, τραγούδι. Το άλλο στοι χείο: φαίνεται ότι 
η τουρκ. λ. şiir (شعر) «ποίησις, ποί ημα, στίχος» 
(Χλω ρός, Α 966), και διαλεκτ. şir (TDK), είχε 
περάσει στην Κρήτη ως σίρι. Έ τσι, η παραπάνω 
μαντινάδα παίρνει το νόημα: Δεν θέλω κανείς 
να δια κω μωδήσει την αγάπη μας.}

καρμπάς, ο [karbás] (ΞαθινΔ.) : 1. ο κληρικός· 2. 
(μτφ.) άγαμος.
[< karabaş, κ.λ. ‘μαύρο κεφάλι’, στη σημ. «ιε-
ρεύς» (Χλωρός, Β 1285), κατά το TDK και: ‘κα-
λόγερος’, μτφ. ‘άγαμος, που δεν θέλει να πα-
τρευτεί’ (Συντ.)]
{Η ίδια λέξη σημαίνει επίσης ένα είδος λεβά-
ντας (Lavandula stoehas), βλ. καρα μπάσι· άλλη 
ονομασία: καλογερ(ικ)όχορτο.}

καρναμπίθι(Α), το [karnabíθi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κασσ., Ξεν.) : το φυτό Brassica oleracea var. 
botrytis και η βρώσιμη κεφαλόμορφη ταξιανθία 
του, κοινώς κουνουπίδι.
[< karnabit (Παπ.)] (قرنابيت٬ قرنبيت)
{Ο Ανδριώτης έχει τον τ. καρναμπίτι. Γλωσσι-
κές ανταλλαγές: Στα τουρκ. το κου νουπίδι λέ-
γεται και karnabahar (قرنبحار στον Χλωρό, Β 
1284), το οποίο κατά τον Nişanyan από το 
περσ. karamb-i bahār ‘κ.λ. ανοιξιάτικο λάχα-
νο’ (karamb < ελλ. κράμβη + περσ. bahār ‘άνοι-
ξη’), κατά το TDK από τα ελληνικά (δεν προσ-
διορίζει έτυμο) + περσ. bahar. Επίσης, το λά-
χανο στα τουρκ. λέγεται lahana لحنه (Χλωρός, Β 
1481), (Δημάση & Νιζάμ, 195).}

καρνάσης, βλ. αρκαντάσης.
καρντάκα, η [kardáka] (ΤσιρΒ.) : «παρατσούκλι 

σωματώδους γυναίκας χω ρίς τρό πους, χοντρο-
κομμένη και αγενής».
[μάλλον φωνητική παραφθορά της λ. καλτάκα 
(βλ.) (Συντ.)]

καρντάχης, βλ. αρκαντάσης.
καρντιρίμι, βλ. καλντιρίμι.
καρπουζά, η [karpuzá] (Ιδομ., Κριτσ.) : το φυτό 

Citrullus lanatus, κοινώς καρπουζιά.
[< καρπουζιά (Συντ.)]
{Για την κατάληξη -ζά αντί -ζιά βλ. Γ. Πάγκα-
λος, Περί του γλωσσικού ι διώματος της Κρήτης, 
1ος τόμος [Γραμματική], Αθήνα 1955, σ. 172.}

καρπούζα, η [karpúza] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : 1. 



καρπουζάνης κασαπομάχαιροΚ

102

ο καρπός της καρπουζιάς (Citrullus lanatus), το 
καρ πούζι· 2. (μτφ.) το κεφάλι. ΥΠΟΚΟΡ. καρ-
πουζάκι, το. ΜΕΓΕΘ. καρπου ζάρα.
[< karpuz (Παπ.) / ή μεγεθ. της λ. καρπούζι* 
(Ξανθιν.)] (قارپوز٬ قرپوز)
{Κατά τον Νişanyan, το τουρκ. karpuz προέρ-
χεται από το περσ. χarbūze خربزه, και αυτό με τη 
σειρά του από το ελλ. καρπός. Το TDK σταμα-
τά στο περσ. harbüz. Στα περσ. ανάγει το τουρκ. 
έτυμο και το ΕΛΝΕΓ, ενώ το ΛΚΝ καθώς και το 
Χρη στικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών στα-
ματούν στο τουρκ. karpuz. Στην τουρκ. παροι-
μία İki karpuz bir koltuğa sığmaz (Meynard, A 
575) αντιστοιχεί ακριβώς η ελλ. Δυο καρπούζια 
στην ίδια μα σχάλη δε χωρούνε.}

καρπουζάνης, βλ. καλπουζάνης.
καρπουζανιά, βλ. καλπουζανιά.
καρπουζοκέφαλος (επίθ.) [karpuzot∫éfalos] 

(Τσιρ.) : αυτός που έχει μεγάλο κεφάλι, σαν 
καρπούζι.
[< καρπούζ(α) -ο- + κεφαλ(ή)-ος (Συντ.)]

καρπουζόσπορος, ο [karpuzot∫éfalos] (Κριτσ.) : οι 
σπόροι του καρπουζιού.
[< καρπούζα + σπόρος (Συντ.)]

καρσί* (επίρρ.) [karsí] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Γαρ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ.) : 
ακριβώς απέναντι.
[< karşı (Παπ.)] (قارشو٬ قارشى)

καρσιλαμάς*, ο [karsilamás] (Τσιρ.) : παραδοσια-
κός αντικρυστός χορός σε ρυθμό 9/8, «που έφε-
ραν οι Μικρασιάτες» (ΤσιρΒ.).
[< karşιlama (ΛΚΝ)] (قارشوالمه)

καρτάλι, το [kartál] (ΚριτσΓπ.) : ο αετός, ο γύπας.
[< kartal (Κριτσ.)] (قارتال)

καρύκι, βλ. καρίκι.
κασαβέτι, το [kasavéti] (Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 

Γαρ., Ροδ., Τσιρ., Κριτσπ., Ι δομΒ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. πόνος, καημός, βάσανο· 2. 
εμπάθεια, μνη σικακία, εκδι κητικότητα.
[< kasavet ‘λύπη’ (Πάγκ.) / άλλη σημ.: ‘σκλη-
ρότης’ (Χλωρός, Α 1289) (Συντ.)] (قساوت٬ قسوت)

κασαλίκι, βλ. κασελίκι.
κασάμι, το [kasámi] : απογραφή περιουσίας θα-

νόντος. Η λ. σε έγγραφα του 1863: ο επιστάτης 
της Δημογεροντίας συνέταξε το κασάμι (Α.Δ.Η., 
2 / 9-640)· ήκαμα την πράξιν του μακαρίτη Εμ-
μανουήλ Βλαχάκη την δημοπρα σίαν των κι-
νητών την οποία φανερώνει εις το κασάμη και 
εκατάγραψα και το ακίνητο πράγμα το όσον εί-
χε (Α.Δ.Η., 2 / 9-546). Και σε άλλο, του 1861 
(Α.Δ.Η., 2 / 4-154).
[πβ. Κασάμης < kassâm «ο επί της διανομής των 

περιουσιών, ήτοι υπάλ ληλος του Σερή [شرع], 
επιτετραμένος την επί τη βάσει του Σερή δια-
νομήν της περιουσίας των αποθνησκόντων με-
ταξύ των κληρονόμων αυτών, κ. Κασάμης» 
(Χλωρός, Β 1289)» (Συντ.)]

κασάμπαχης, ο [kasába∫is] : επικεφαλής των κρε-
οπωλών. Η λ. με τη γραφή κασά παχης σε προ-
σωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845 (βλ. 
Ημερο λόγιο Κοζύρη, 367).
[< kasap başı, βλ. κασάπης & μπασ-(Συντ.)]

κασαπειό, βλ. κασάπικο.
κασαπηλειό, το [kasapiλó] (Ξανθιν.) : το κρεο-

πωλείο.
[< *κασαπηλείον < *κασάπηλας (Ξανθιν.) / μάλ-
λον < κασαπιλεύω, οπότε προτιμό τερη η γραφή 
κασαπιλειό (Συντ.)]

κασαπηλεύ(γ)ω [kasapilév(γ)o] (Ξανθιν., Ροδ.) : 
1. είμαι χασάπης· 2. (μτφ.) σφάζω, μακελεύω 
κάποιον.
[< *κασάπηλας + κατάλ. -εύ(γ)ω (Ξανθιν.) / 
μάλλον < κασαπιλίκι, κατά το: κασα πεύω· οπό-
τε προτιμότερη η γραφή κασαπιλεύ(γ)ω (Συντ.)]
{Το ρ. κασαπεύω σημαίνει κάνω περιστασια-
κά τον κασάπη, όπως συνηθι ζόταν στα χωριά, 
όπου δεν υπήρχε κρεοπωλείο, αλλά ο καφετζής 
έσφαζε κάποιο ζώο –κατά κανόνα τα Σάββατα– 
και πουλούσε το κρέας.}

κασαπιλεύ(γ)ω, βλ. κασαπηλεύ(γ)ω.
κασάπης, ο [kasápis] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., 

Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ.) : ο κρεο-
πώλης, ο χασάπης*.
[< kasap (Παπ.)] (قصاب)

κασάπικο, το [kasápiko] & κασαπειό [kasap∫ó] 
(άλλες γραφές: κασαπιό, κα σαπχιό) (Παπ., 
Πάγκ., Ξανθιν., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : το σφα γείο, κρεοπωλείο. 
Βλ. και κασαπηλειό.
[< κασάπης (Παπ.)]

κασαπικό, το [kasapikó] (συνήθως στον πληθ.: 
κασαπικά) (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Ιδομ., 
Κριτσ., Ξεν.) : ζώα, κυρίως αιγοπρόβατα, που 
προορίζο νται για σφάξιμο.
[< κασάπης (Παπ.)]

κασαπιλίκι, το [kasapiλít∫i] (Ξανθιν., ΙδομΒ., 
Κασσ.) : η εργασία του χασάπη.
[< κασάπης + -ιλίκι (Ξανθιν.) / ή κατευθείαν < 
kasaplık (Συντ.)] (قصابلق)

κασαπιό, βλ. κασάπικο.
κασαπομάχαιρο, το [kasapomá∫ero] (Ιδομ., 

Κριτσ., Κασσ.: μαχαίρι του χα σάπη.
[< κασάπης + μαχαίρι (Συντ.)]



κουστίζω

103

Κκασαπόσκυλος

κασαπόσκυλος, ο [kasapó∫t∫ilos] (Πάγκ.) : σκύλος 
που τριγυρίζει στα χασά πικα και τρέφεται μ’ αυ-
τά που του πετούν, χωρίς να κυνηγά.
[< κασάπης + σκύλος (Πάγκ.)]

κασαπόχαρτο, το [kasapóxarto] (Κριτσ.) : ειδικό 
χαρτί περιτυλίγματος για κρεοπω λεία.
[< κασάπης + χαρτί (Συντ.)]

κασαπχιό, βλ. κασάπικο.
κασατούρα, η [kasatúra] & σακατούρα [sakatúra] 

& σαρκατούρα [sarkatúra] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Ξανθιν., Γαρ., Αποστ., Τσιρ., ΙδομΒ.) : η ξιφο-
λόγχη.
[< kasatura (Παπ.)] (قصاتوره)

κασελίκι, το [kaseλít∫i] & κασαλίκι [kasaλít∫i] 
(Αποστ., ΤσιρΒ.) : το ξύλινο πλαίσιο όπου στη-
ρίζονται τα θυρόφυλλα ή τα παραθυρόφυλλα, η 
κάσα.
[πβ. τουρκ. kasalık «kasa yapmaya uygun 
(tahta)» (= (για ξύλο:) κατάλ ληλο για κατα-
σκευή κάσας) (TDK)· στα τουρκ. η λ. kasa έχει 
και τη ση μασία ‘ξύλινο πλαί σιο πόρτας ή παρά-
θυρου’ (Συντ.)]

κασέρι*, το [kaseri] (Παπ.) : είδος τυριού.
[< kaşar ή kaşer (Παπ.)] (قاشر٬ قشر)

κασκακιό, το [kaskat∫ó] (Ιδομ.) : «μικροκαμωμέ-
νος άνθρωπος. “Το κασκα κιό, που αγαπάς, δεν 
σου ταιριάζει πούρι, / και μοιάζεις συ με άρδαχτο 
και κείνος με μα σούρι”».
[ίσως σχετίζεται με το τουρκ. kas-, επιτατικό 
πρόθεμα επιθέτων που αρχί ζουν από ka- ή k- 
(Χλωρός, Β 1243), βλ. και επιτατικό πρόθεμα 
κα (Συντ.)]
{Λέγεται και κακακιό. Ο Κουκκίδης (σ. 40) 
έχει: «κασκατής, ο = (Θρ.), πολύ σκληρός, κα-
κός, (kaskatı)».}

κασκαρίκα*, η [kaskarika] (Χουστ., Ξεν.) : 1. χον-
δροειεδής αστεϊσμός· 2. φιάσκο, μεγάλη ζημιά.
[< ιταλ.(;) (πβ. τουρκ. kaşkariko ‘απάτη’ (ΛΚΝ)]
{Ο Nişanyan ετυμολογεί το kaşkariko από το 
ελλ. κασκαρίκα, κι αυτό από το ιταλ. cascare 
‘πέφτω, πέφτω σε παγίδα’.}

κασκαρό (χωράφι), βλ. κούσκουρας.
κασμάς*, ο [kazmás] (Παπ., Ιδομ., Ξεν.) : είδος 

σκαπάνης.
[< kazma (Παπ.)] (قازمه)
{Ο Ανδριώτης έχει τον τ. καζμάς. Έτσι το λημ-
ματογραφεί και η Ξενάκη-Ροβίθη.}

καστανόμπεμπλα, τα [kastanóbebla] : περιληπτι-
κό ουσιαστικό που σημαίνει «φιλο δώρημα δι-
δόμενον υπό των γυναικών εις μικρά παιδία συ-
νήθως (και εις μεγάλους ενίοτε) αποτελούμε-
νον από κάστανα, αμύγδαλα, κουλούρια, σακ-

χαρωτά, σταφί δες κ.ά.» (Κρητικαί Μελέται, 1/5 
(1933), 150).
[< καστανομπέμπεμπλα, με απλοποίηση [bebe] 
> [be] < κάστανα + μπε μπεμπλιά (Συντ.)]
{Καστανομπέμπεμπλα έλεγε η μάνα μου συνο-
λικά τους ποικίλους ξηρούς καρπούς που φύ-
λαγε σε ένα ντουλάπι «να έχει να κεράσει έναν 
άθρωπο [= έναν επισκέ πτη]».}

Καστέλ Κιαγιασής, ο [kastél t∫aʒasís] & Καστέ-
λι Κιααγιάς [kastéλi t∫aaʒás] (Κονδ., στο λ. Κα-
στέλλι, Τσιρ.) : «Οι αποτελούντες τα συμβούλια 
της Διοι κήσεως Χρι στιανοί προ του 1866, ιδίως 
επί Αιγυπτιακής κατοχής, οι λεγό μενοι Καστέλ-
Κια γιασήδες και Σύμβουλοι» (Κονδ., στο λ. κα-
πετάνιος).
[μάλλον < *kastel kayası (Συντ.)]
{Το α΄ τμήμα του τίτλου (Καστέλ) παραπέμπει 
στη διοικητική οργάνωση της Κρήτης σε κα-
στελλανίες στα χρόνια των Ενετών. «Η διαίρε-
σις αύτη από Ενετών», σημειώνει ο Κονδυλά-
κης. Το β΄ τμήμα (Κιαγιασής / Κιαα γιάς) προ-
έρχεται από το τουρκ. kaya (κατά το TDK δια-
λεκτ. τ. της λ. kethüda < περσ. kadχudā), βλ. 
κεγα χιάς. Στην Κρήτη κατά την Τουρκο κρατία 
μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα «κάθε επαρχία 
εξέλεγε τον πρόεδρό της, ο οποίος αναλάμβα-
νε τη διεκπεραίωση όλων των σχετικών με τους 
χριστιανούς της επαρχίας του υποθέσεων, τους 
αντιπροσώ πευε στις τουρ κικές αρχές και είχε τη 
μεγάλη ευθύνη της είσπραξης του κεφαλι κού 
φό ρου. Ήταν κάτι ανάλογο με τον Κοντζάμπα-
ση άλλων περιοχών, αλλά σε επίπεδο επαρχίας 
και όχι κοινότητας». Ο τίτλος του στα τουρκικά, 
όπως αναφέ ρεται σε κρητ. έγγραφο του 1717, 
ήταν Kastel Kethudası (Θεοχ. Δε τοράκης, Ιστο-
ρία της Κρήτης, Αθήνα 1986, σ. 291-2). Ο αντί-
στοιχος αντι πρόσωπος των οθωμα νών ήταν ο 
μπουλούκμπασης, βλ.}

καστίζω [kastízo] & κουστίζω [kustízo] (Πάγκ.) : 
Καστίζει [= πιέζει, ζορί ζει] τη φοράδα του και 
πάει ’ς ένα κάρτο [= τέταρτο] (Στίχος από κρητ. 
δημοτ. τραγούδι, βλ. Παύλος Βλαστός, Ο γάμος 
εν Κρήτη, Αθήνα 1893, σ. 127).
[< kast(ım), αόρ. του ρ. kasmak, βλ. σημείωση 
(Συντ.)]
{Στο Γλωσσάριον ο Βλαστός (σ. 157) έχει: «Κα-
στίζω, λ. Τ., “καστίζω το άλογον» = του δίδω 
καιρόν, το βάζω να τρέχει”. 2. Καστίζω, εν τη 
ραπτική, επί διορθώσεως ενδυμάτων στενεύω 
δια συμπτύξεων». Για το τουρκ. ρ. kasmak ο 
Χλωρός (Β 1245) έχει: «περιστέλλω τι, στε-
νεύω, βραχύνω, συ μπτύσσω, περιορίζω, ελατ-
τώ· […]· μτφ. καταπιέζω, τυραννώ». Ο Πάγκα-
λος λημματογραφεί το ρήμα κουστίζω (με την 
ένδειξη: αγνώστου ετύμου) : «1) Αμτβ. Τρέχω: 
Το άλογο εκούστιζε δυνατά κ’ έσκασε. 2) Μτβ. 
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Εγώ εκούστιζα το άλογο κ’ έσκασε, το παρώρ-
μων, ηρέθιζον, εκεντούσα, δια να τρέχη πολύ».}

καταντίπι, βλ. ντίπι.
κάτα πάτρα, βλ. τσάτρα πάτρα.
καταφερτζής* (επίθ. προσ.) [kataferdzís], θηλ. 

καταφερτζού [kataferdzú] (ΙδομΒ.) : «χαρα-
κτηρισμός ανθρώπου επιτήδειου, που ξέρει να 
αξιοποιεί τις γνωριμίες του και τις περιστάσεις 
προς όφελός του, ακολουθώντας, όχι σπάνια, 
πλάγια μέσα» (ΛΚΝ).
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -τζής.}

κατημέρι, βλ. κατιμέρι.
κατιμάς, βλ. κατμάς.
κατιμέρι*, το [katiméri] & κατουμέρι [katuméri] 

(Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ξαν θιν., Γαρ., ΤσιρΒ.) : 
1. είδος άνθους (βιολέτα;)· 2. είδος τηγανη-
τής μυζη θρόπιτας που μοιάζει με ξεροτήγανο· 
3. (άλλη γραφή: κατημέρι) το γλυκό νεραντζά-
κι (Τσιρ.).
[< katmer (Παπ.)] (قاتمر٬ قتمر)
{Η λ. katmer ως ουσ. σημαίνει ‘πτυχή, δίπλα, 
φύλλο’ και ως επίθ. ‘πολύ πτυχος, πολύφυλλος, 
διπλός’. Ειδικά για τα λουλούδια το επίθ. λέγε-
ται και katmerli (Χλω ρός, Β 1233). Το παρά-
δειγμα χρήσης του Παπαγρηγοράκη «το κατι-
μέρι σας είναι από το διπλό» οδηγεί στη σκέψη 
ότι υπάρχει συγκε κριμένο φυτό κατιμέρι, με μο-
νά άνθη ή με διπλά. Τέτοιο φυτό, συνηθι σμένο 
και στην Κρήτη, είναι η Matthiola annua, κοι-
νώς βιολέτα, μονή ή διπλή. Κατά τον Κονδυλά-
κη κατιμέρι είναι η α γριοβιολέτα. Το ΛΚΝ έχει 
τη λ. κατιμέρι μόνο με τη σημ. ‘γλυκό του τα-
ψιού από διπλωμένα φύλλα και αυγό’. Η σημ. 
αυτή ήδη στα τουρκικά.}

κατλαντίζω [katladízo] (Τουρκοκρητ.) : υπομένω.
[< katland(ιm), αόρ. του ρ. katlanmak 
(Bilgehan1, 42) ‘διπλώνομαι, τσα κίζω’, στη 
μτφ. σημ. ‘υφίσταμαι’ (Συντ.)] (قاپالنمق)

κατμάς, ο [katmás] & κατουμάς [katumás] (Παπ., 
Πάγκ.) : κρέας δεύτερης ποιότη τας που οι κρε-
οπώλες βάζουν και πουλούν μαζί με το καλό.
[< katma (Παπ.)] (قاتمه)
{Λέγεται και κατιμάς. Έτσι το έχει και ο Αν-
δριώτης. Και από εδώ η λ. κατιμα δούρα, που 
έχω ακούσει να χρησιμοποιούν Ηρακλειώτες 
μικρασια τικής καταγω γής (Αττάλεια) : περι-
ληπτικό ουσ. που σημαίνει ‘πράγματα ευτελέ-
στατα, φτηνια τζούρες’ αλλά και ‘άνθρωποι της 
υστάτης υποστάθ μης’.}

κατουμάς, βλ. κατμάς.
κάτρα πάτρα, βλ. τσάτρα πάτρα.قطران) )

κατράβαλο, βλ. κατράκι.
κατράκι, το [katrát∫i] (Τσιρ.) & κάτρακας, ο 

[kátrakas] & κατράκα, η [katráka] & κατρα-
κάκι, το [katrakát∫i] (ΚριτσΓ.) : «το παλιό 
σαραβαλια σμένο όχημα ή το φθαρμένο κοπτι-
κό εργαλείο που δεν κόβει και χρειάζε ται τρί-
ψιμο» (ΚριτσΓ.)
[πβ. τουρκ. katrak «marangozlukta tomrukları 
biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan 
biçme makinesi» (= κοπτικό μηχάνημα με πολ-
λά πριόνια που χρη σιμεύει στον μαραγκό για 
την κοπή κορμών)· ο παραλληλισμός για τον 
θόρυβο (Συντ.)]
{Η επίταση της έννοιας εδώ γίνεται είτε με με-
γεθυντικά (κάτρακας, πβ. λελέκι, λέλεκας· κα-
τράκα, πβ. μπαρντάκι, μπαρντάκα) είτε μέσω 
υποκορι σμού (κατρακάκι, πβ. μπαρντάκι, μπαρ-
ντακάκι). Ο Αποστολάκης λημμα τογραφεί τη λ. 
κατράβαλο με τη σημ. ‘σαράβαλο’. Μάλλον 
πρόκειται για συμφυρμό: κατρά(κι) + (σαρά)βα-
λο. Ο Κασσωτάκης έχει: καράκα, η, με τη σημ. 
«παλιό αυτοκίνητο ή άλλο μηχάνημα, το οποίο 
εμφανίζει συχνά βλάβες», με πιθανή προέλευση 
από το σακαράκα. Ο Ξανθινάκης έχει την ίδια 
λέξη με τη σημ. «φορτηγό αυτοκίνητο».}

κατράμι, βλ. κατράνι.
κατράνι, το [katrámi] (Κριτσ.) : 1. «δοκάρι, με κί-

τρινο-κόκκινο χρωματισμό εσωτε ρικά και μαύ-
ρο εξωτερικά, που όταν κοπεί μυρίζει ρετσί-
νι και συνα ντάται σε στέ γες παλιών αρχοντό-
σπιτων. Από αυτά τα δοκάρια κατασκευ άζουν 
οι οργανοποιοί καπάκια στα μουσικά όργανα 
και κυρίως στις λύρες και οι μαραγκοί έπιπλα ή 
πόρτες» {πρόκειται για ξύλο από κωνοφόρο δέ-
ντρο, ίσως κέδρο}· 2. (Σταυρινί δης) πίσσα : Στί-
χος από τουρκοκρητ. ρίμα του 1815: λαδοπα-
τσάβρες ρίχνουσι, α πίρι (= θειάφι) και κατράνι 
(βλ. Nίκος Σταυρινίδης, “Το τραγούδι του Μαζ-
λούμ Αγά ή Μπαλουξή”, Αμάλθεια, 2/5 (1971), 
62)· 3. (μτφ. & μειωτ.) κατάμαυρος (περιοχή 
Ηρακλείου).
[< katran (Κριτσ.), ίσως είναι αντιδάνειο, βλ. 
σημείωση (Συντ.)]
{Για το katran o Nişanyan έχει δύο ομόγραφες 
λέξεις: katran1 ‘ρητίνη’ (< αραβ. ḳaṭrān/ḳiṭrān 
-και katran2 ‘κέδρος’ (< ελλ. κέδρον, κέ (انقطر
δρος). Η αραβ. λ. που θεωρείται ελληνικής αρ-
χής (< κεδρία ‘ρητίνη κέδρου’ (βλ. Αδαμ. Κο-
ραής, Άτα κτα, 4ος τόμος, Παρίσι 1832, σ. 233) 
πέρασε στα ελλ. και ως κιτράμι (αυτόθι). Ο Πά-
γκαλος (Γ, 291) λημματογραφεί τη λ. κα τράμι: 
«1. Η πισσάσφαλτος. 2. Εν Δ. Κρ. και η ασθέ-
νεια της αμπέλου και των λαχανικών». Το ΛΚΝ 
ετυμολογεί τη λ. κατράμι από το ιταλ. catrame.}

κατσά κατσά [katsá katsá] & κάτσα κάτσα [kátsa 
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Κκατσάκος

kátsa] (επίρρ.) (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Χουστ., Κασσ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : αθόρυβα και προ-
σεκτικά ώστε να μη γίνει κάποιος αντιληπτός.
[< kaçak-kaçak (Παπ.) / < kaça kaça (Συμεωνί-
δης)] (قاچاق٬ قچاق)
{Το τουρκ. kaçak ως ουσ. σημαίνει ‘φυγάς, 
δραπέτης’, ως επίθ. ‘λα θραίος’. Από αυτό ο κα-
τσάκης ‘δραπέτης’ στον Ανδριώτη, μάλλον και 
το επίθετο Κατσακός, βλ. και κατσάκος. Επίρρ. 
kaçak (απλό ή με επανάληψη) δεν εντοπίζεται 
σε λεξικά. Ο Χαράλαμπος Συμεωνίδης (σε βι-
βλιοκρισία του για το: Μ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουά-
ρου, Λεξικόν της Καρπαθιακής διαλέ κτου, Αθή-
να 1972, στο περιοδ. Ελληνικά, 26/1 (1973), 
166) ετυμολογεί το «κάτσα κάτσα ή κατσά κα-
τσά “κρυφίως, επιφυλακτι κώς”» από το kaça 
kaça. Πρόκειται για αναδιπλωμένο γερούνδιο 
του ρ. kaçmak ‘δραπετεύω’, που με την ανα-
δίπλωση αποκτά επιρρ. σημασία (‘δίκην δρα-
πέτη’), πβ. korkmak ‘φοβούμαι’ > korka korka 
‘μετά φόβου, περιδεώς’ (Χλωρός, Β 1320).}

κατσάκος, ο [katsákos] (Πάγκ.) : ο γάτος.
[πιθανόν: < kaçak, βλ. σημείωση στο λ. κατσά 
κατσά (Συντ.)]
{Για την ετυμολ. ο Πάγκαλος (Γ 295) σημειώ-
νει: «Εκ του ουσ. καττί < κατσί και της σπανιω-
τάτης εν Κρήτη καταλήξεως -άκος > κατσιάκος 
> κα τσάκος. Θα μπο ρούσαμε να υποθέσουμε 
ότι η λ. κατσάκος μπορεί να ήταν αρχικά όνομα-
χαρα κτηρισμός γάτου, ακριβώς λόγω της ικα-
νότητας του να πλησιάζει αθόρυβα, χωρίς να γί-
νεται αντιληπτός (πβ. κατσά κατσά σαν τον κά-
τη), και στη συνέχεια να γενι κεύτηκε με τη σημ. 
‘γάτος’. Υπάρχει επίθετο Κατσακός.}

κατσαμάκι(Α), το [katsamát∫i] (Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ.) : «κατσάδα, επίπληξη» (Κριτσ.). Στη 
ΦΡ. βάνω κατσαμάκι: προκαλώ, ερεθίζω, βάζω 
φιτίλια.
[ίσως < kaçamak, στη μτφ. σημ. ‘πρόφαση, 
υπεκφυγή’ (Χλωρός, B 1236) (Συντ.)] (قاچه مق)
{Στον Ανδριώτη: κατσαμάκι ‘υπεκφυγή, νάζι’. 
Ο Τσιριγωτάκης έχει τη λ. κατσα μάκι με τη σημ. 
‘μικρής διάρκειας εργασία’.}

κατσαπροβέρνω [katsaprovérno] (Γαρ., Κριτσ.) : 
κρυφοπροβάλλω (αμτβ.) “Κάθε τόσο κατσα-
προβένρει από το μικιό παραθυράκι τση κουζί-
νας τση και ξανοίγει να δει ποιοι έρχουνται στο 
σπίτι μας. Από ’κειά κρυφακούει κιόλας ίντα λέε-
με. Θαρρεί πως είμαστε στραβοί να μην τηνε θω-
ρούμε;” (Γαρ.).
[κατσά κατσά + προβέρνω ‘προβάλλω’ (Συντ.)]

κατσάς-κατσάς (επίθ. προσ.) [katsás katsás] & 
κατσά-κατσάς (Δαρ., ΤσιρΒ.) : ύ πουλος.
[< κατσά κατσά (Συντ.)]

{Βλ. σημείωση στο λ. κατσά κατσά. Ο Τσιριγω-
τάκης το έχει ως παρατσού κλι συ γκεκριμένου 
αγροφύλακα από την Αρμάχα Πεδιάδος, «που 
εμφανι ζόταν εκεί που δεν τον περίμενες».}

κατσά χωστά (επίρρ.) [katsá xostá] (ΤσιρΒ.) : σι-
γά και κρυφά.
[επιτατικός συνδυασμός των επιρρ. κατσά και 
χωστά (Συντ.)]

κατσιαλές, ο [katsx̃alés] (Ξανθιν.) : «είδος γερα-
κιού που πλησιάζει το υπο ψήφιο θύμα του κά-
τσα-κάτσα (= κρυφά, προσεκτικά)».
[< *κατσιάλ-ης (< κάτσα) + -ές (Ξανθιν.)]
{Βλ. σημείωση στο λ. κατσά κατσά. Για τη με-
τάπλαση σε -ές, βλ. σημεί ωση στο λ. μπουντα-
λάς.}

κατσιγανιά, η [katsiγañá] (Γαρ., Κριτσ.) & κα-
τσουγανιά [katsuγañá] : «ατα ξία, η μη υπα-
κοή στους κανόνες του παιγνιδιού» (Γαρ.), μι-
κρό παρά πτωμα.
[συμφυρμός των λ. κατσουκανιά ‘ζαβολιά’ και 
αζιγανιά (βλ.) (Συντ.)]

κατσιγανιάρης (επίθ. προσ.) [katsiγañáris] (Γαρ., 
Κριτσ.) : αυτός που κάνει ζαβολιές στο παιγνί-
δι, ζαβολιάρης, κατεργάρης.
[< κατσιγανιά (Συντ.)]

κατσίκα*, η [katsíka] (Παπ.) : η αίγα.
[< keçi (Παπ.) / μεγεθ. του κατσίκι < μσν. κατσί-
κι < τουρκ. keçi (ΛΚΝ)] (كچى)
{Η κρητ. παροιμία Απ’ όπου πηδά η αίγα πη-
δά και το ριφάκι, «δηλ. απομι μείται το τέκνον 
τας πράξεις των γονέων» (Πάγκαλος, Ε 141, βλ. 
και Μά ριος Παπαδάκης – Ελευθέριος Τσικαλά-
κης, 7.000 κρητικές παροιμίες, Ε κτύπ. Τυποκρέ-
τα, Ηρά κλειο 2011, σ. 210), αντιστοιχεί στην 
τουρκ. Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya 
çıkar (βλ. TDK-Atasözleri).}

κατσίκης, βλ. καντζίκης.
κατσίκικα (επίρρ.) [katsít∫ika] (Δαρ.) : ύπουλα.

[< κατσίκης (βλ. καντζίκης) (Συντ.)]
κατσικλιά, η [katsikλá] (Πάγκ., Γαρ., Κριτσ.) : η 

απάτη.
[< kaçıklık (Πάγκ.) / μάλλον < κατσικλής, βλ. 
σημείωση στο λ. καντζικλίκι (Συντ.)]

κατσικλής (επίθ. προσ.) [katsikλís] (Ξανθιν., 
ΙδομΒ.) : μπαμπέσης, διπρόσω πος, πα λαβός· 
ΕΠΙΡΡ. κατσικλίστικα: κρυφά, λάθρα, μπα-
μπέσικα.
[< κατσικλίκι (βλ. καντζικλίκι), υποχωρητικά 
(Συντ.)]

κατσικλίκι, βλ. καντζικλίκι.
κατσικλίστικα, βλ. κατσικλής.
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κατσικοκλέφτης, ο [katsikokléftis] (Παπ.) : αυτός 
που κλέβει αιγοπρόβατα.
[< κατσίκα + κλέφτης (Παπ.)]

κατσικοπόδαρος (επίθ.) [katsikopóδaros] (Δαρ.) : 
αυτός που φέρνει παντού και πά ντοτε κακοτυ-
χία.
[< κατσίκα + ποδάρι (ΛΚΝ)]
{Η αρνητική σημ. της λ. μάλλον από τη δοξα-
σία ότι υπάρχουν βλαπτικά δαιμο νικά όντα με 
πόδια κατσίκας, π.χ. καλλικάντζαροι. Από το 
κατσικο πόδαρος (ίσως μέσω ενδιάμεσου τύπου 
*κατσίποδας - υπάρχει ως οικογε νειακό επίθε-
το) προκύ πτει πιθανόν η λ. κατσιποδιά ‘αναπο-
διά, κακοτυχία, κακή εξέλιξη’ (Δαρ.).}

κατσιποδιά, βλ. κατσικοπόδαρος.
κατσιργάς, ο [katsirγás] (Γαρ., Κριτσπ., ΤσιρΒ.) : 

πολύ δυνατός άνεμος.
[< kasırga «ανεμοστρόβιλος, καταιγίς, σίφων» 
(Χλωρός, B 1245) (Συντ.)] (فاصرغه)
{Αντίστροφος λεξιλογικός δανεισμός σχετικά 
με ονόματα ανέμων: poyraz ‘βό ρειος ή βορειοα-
νατολικός άνεμος’ (και διαλεκτ. poryaz, boyraz, 
boryaz, βλ. στο TDK) < βοριάς· lodos ‘νότιος 
ή νοτιοανατολικός άνεμος’ (< νότος). Αναλυ-
τικά στο: Henry & Renée Kahane – Andreas 
Tietze, The Lingua franca in the Levant: Turkish 
nautical terms of Italian and Greek origin, 
University of Illinois Press, Urbana 1958, σ. 
494-6 και 547-8 αντί στοιχα.}

κατσιρμά (επίρρ.) [katsirmá] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., 
Ιδομ., Τσιρ., ΞανθινΔ., Κριτσ., Ξεν.) : λαθραία, 
κρυφά.
[< kaçırma (Παπ.)] (قاچرمه)
{Αντίστροφος λεξιλογικός δανεισμός: τουρκ. 
(αργκό) zula ‘το κρυφό μέ ρος όπου κρύβονται 
τα λαθραία και τα απαγορευμένα πράγματα’ < 
ελλ. στη ζούλα (Δημάση & Νιζάμ, 259).}

κατσιρμάς, ο [katsirmás] (Πιτ., Κονδ., Ροδ., Ιδομ., 
Κριτσ.) : 1. το λαθρεμπό ριο· 2. εμπόρευμα για 
τον οποίο παράνομα δεν πληρώθηκαν τελωνει-
ακοί δασμοί.
[< kaçırma (Πιτ.)] (قاچرمه)

κατσιρντίζω [katsirdízo] : αφήνω κάποιον να 
δραπετεύσει, να διαφύγει. Η λ. σε προσωπικό 
ημερολόγιο των ετών 1831-1845: Εφέρανε τους 
δυό Λιά πηδες από το Μυλοπόταμο, το Δημήτρη 
και το Νικολή, όπου έκλεψαν […], και εις το Γιό-
φυρο κοντά έφυγε ο Δημήτρης και φαίνεται πως 
τόνε κατζίρ ντισε ο Τούρκος οπού τον ήφερνε (βλ. 
Ημερολόγιο Κοζύρη, 341).
[< kaçırd(ım), αόρ. του ρ. kaçırmak (Συντ.)] 
(قاچرمق)

κατσομπαίνω [katsobéno] & κοτσομπαίνω 

[kοtsobéno] (Ξανθιν.) : «παρεμ βαίνω απρό-
σκλητος σε υπόθεση, ενώ δεν έχω τις απαιτού-
μενες προϋποθέ σεις, επεμ βαίνω σιγά σιγά».
[< κάτσα (κρυφά) + μπαίνω (Ξανθιν.)]
{Σε ξεχωριστό λήμμα έχει τη λ. κουτσομπαίνω 
‘επεμβαίνω σιγά-σιγά’. Βλ. σημεί ωση στο λ. 
κατσά κατσά.}

κατσομπήχνομαι [katsobíxnome] (Ξανθιν.) : 
«προβάλλω κάποια αντίσταση, επιτί θεμαι σι-
γά».
[< κάτσα + μπήχνομαι (Ξανθιν.)]
{Βλ. σημείωση στο λ. κατσά κατσά.}

κατωκάζανο, το [katokázano] (Γαρ.: απλή αναφο-
ρά στην ανάπτυξη του λ. καζάνι) : το κάτω μέ-
ρος (η χύτρα, το κυρίως καζάνι) του άμβυκα.
[< κάτω + καζάνι (Συντ.)]

καυγαδίζω, βλ. καβγαδίζω.
καφαγιάδα, βλ. καβαγιάδα.
καφαδιά, η [kafaδjá] (Κονδ., Ξανθιν., Ιδομ.) : χτύ-

πημα στο σβέρκο (στον καφά).
[< καφάς, πληθ. καφάδες, κατά τα: σβερκιά, 
καρπαζιά (Συντ.)]

καφαλ(ι)τής, βλ. καφαλτί.
καφαλτί, το [kafaltí] & καβαλτί [kavaltí] & κα-

φαλ(ι)τής, ο [kafaltís/ kafaλitís] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Ξεν.) : 1. το πρόγευμα, το πρω-
ινό, το κολατσιό· 2. (συ νεκδ.) ώρα καφαλτί: 
8-9 το πρωί· 3. το απογευματινό φαγητό (Γαρ., 
Δαρ.).
[< kahvaltı (Παπ.)] (قهوه التى)

καφαλτίζω [kafaltízo] & καβαλτίζω [kavaltízo] 
(Πάγκ., Πιτ., Αποστ., Τσιρ., Ροδ.) : προγευμα-
τίζω, κολατσίζω.
[< καφαλτί (Πάγκ.)]

καφάς, ο [kafás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Χουστ., Ξεν.) : το σβέρκο.
[< kafa (Παπ.)] (قفا٬ قفه)
{Ο Ιδομενέως λημματογραφεί και τον τ. γκα-
φάς. Αμάρτυρη ονομαστική· η ηχη ροποίηση 
[k > g] από συμπροφορά με το άρθρο στην αι-
τιατική: τον καφά [togafá]. Η έκφραση τον κα-
φά του δεν ντονε κόβγεις ούτε με το σά ρακα, την 
οποία καταγρά φει ο Δαριβιανάκης, λέγεται για 
ανθρώπους με χοντρό σβέρκο (σάρακας = πρι-
όνι).}

καφάσι*, το [kafási] & καφέσι [kafési] (Παπ., 
Πάγκ., Κονδ.) : το ξύλινο δικυωτό πλέγμα πα-
ραθύρων, το καφασωτό. ΥΠΟΚΟΡ. καφεσά-
κι: και η χανούμη ’πρόβαλε απού το καφεσάκι 
(στίχος από δημοτικό κρητ. τραγούδι γύρω στα 
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1815, βλ. Εμμ. Κουτσαντωνάκης, “Το τραγούδι 
του Μεμέτακα ή (Μ)ουστατσελεπάκη”, Αμάλ-
θεια, 7/26 (1976), 51).
[< kafes (Παπ.) / διαλεκτ. kafas (ΛΚΝ)] (\  قفس 
(قفص
{Ο Τσιριγωτάκης λημματογραφεί τη λ. καφέ-
σι με τη σημ. ‘καφενείο’ (ε παρχία Πεδιάδος).}

καφαταρεύγω [kafatarévγo] (Πάγκ.) : γίνομαι 
ανυπότακτος.
[«πβ. τουρκ. kafadar (= σύντροφος)» (Πάγκ.) / 
μάλλον < *καφατάρης < καφαντά ρης, στη σημ. 
‘οπαδός’ (Συντ.)]
{Η λ. kafadar (قفادار) σημαίνει: «σύντροφος, φί-
λος, επιστήθιος, ομότροπος, ήτοι άνθρωπος των 
αυτών ιδεών και αρχών μετά τινος άλλου και 
επομένως ακολουθών αυτώ εν παντί» (Χλω-
ρός, Β 1299). Το ουσιαστικό καφaντάρης δεν 
υπάρχει στα λεξικά που αποδελτίωσα. Το έχει ο 
Κουκκίδης (σ. 40), με τη σημ. ‘σύντροφος, φί-
λος’.}

καφατουρεύω [kafaturévo] (Πάγκ., Ξανθιν., 
ΙδομΒ.) : 1. δυναμώνω (Πάγκ.)· 2. α γριεύω, γί-
νομαι θηριώδης (Ξανθιν.).
[ < καφατούρος < καφάτος < καφάς (Ξανθιν.)]
{καφατούρος και καφάτος δεν λημματογραφού-
νται στον Ξανθινάκη ούτε σε άλλο λεξικό από 
αυτά που αποδελτίωσα. Η λ. καφατούρος δεν 
υπάρχει ούτε στο Διαδί κτυο. Η λ. Καφάτος μό-
νο ως οικογενειακό επίθετο. Ίσως το καφατου-
ρεύω να σχε τίζεται με το καφαταρεύω (βλ.).}

καφεδί, το [kafeδí] (Τσιρ., Κριτσ.) : το καφέ χρώ-
μα.
[< καφεδ- (καφές) -ί (ΛΚΝ)]
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευ-
σης κατάλ. -ί, που δηλώνει χρώμα, πβ. fıstıki > 
φιστικί. Ο Κριτσωτάκης έχει σε δύο ξεχωριστά 
λήμ ματα τα επίθ. κα φεδής, -ιά, -ιό (όπως και ο 
Ιδομενέως(Β)) και καφεδιός, -ιά, –ιό.}

καφενές*, ο [kafenés] (Πάγκ., Τσιρ.) : καφενείο.
[< kavene < kavehane < kahve-hane (Πάγκ.) 
/ σωστότερα: < kahvene, δια λεκτ. τ. του 
kahvehane (ΛΚΝ)] (قهوه خانه)

καφεσωτά, τα [kafesotá] (Γαρ., Κριτσ.) : είδος 
σκουλαρικιών που το βασικό τους διακοσμητι-
κό στοιχείο είναι ένας δικτυωτός ρόδακας, με τα 
πέταλα γυρισμένα λίγο προς τα πίσω.
[ουσιαστικοπ. επίθ. καφεσωτός (καφεσωτά 
σκουλαρίκια) < καφέσι (βλ. κα φάσι) (Συντ.)]
{Για τα καφεσωτά/καφασωτά κρητικά κοσμή-
ματα βλ. Περίανδρος Επι τροπάκης, “Το κρητ. 
παραδοσιακό κόσμημα”, περιοδ. Κρητ. Πανό-
ραμα, 22 (Ιούλ.-Αύγ. 2007), 68-83 (αφιέρωμα 
με πολλές φωτογραφίες αυθεντι κών κοσμημά-
των).}

καφετζές, ο [kafedzés] (Τσιρ.) : το καφενείο 
(επαρχία Σητείας).
[< καφενές, μάλλον με επίδραση από τη λ. μα-
γατζές (Συντ.)]

καφούρος, βλ. κιαφίρης.
καφτάνι*, το [kaftáñi] (Ροδ., Κριτσπ., Χουστ.) : 

«γυναικείο παλτό με φαρδιά μανί κια».
[< kaftan (από τα περσ.) (ΛΚΝ)] (قفتان)
{Στο ΛΚΝ: «φαρδύ και μακρύ, πολυτελές και 
συνήθ. επίσημο ένδυμα, που το φο ρούν οι άν-
δρες στην Aνατολή. || για άχαρο, ριχτό γυναι-
κείο ρούχο».}

κάχρι, το (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Ροδ., ΙδομΒ., 
ΤσιρΒ., Ξεν.) & κάχριτα, η [káxrita] (Γιάννα-
ρης, 85) : η θλίψη, η οργή, το μίσος.
[< kahır, -hrı (Παπ.)· ο τ. κάχριτα, κατά τα: μά-
νιτα (μανία), έχθριτα (έ χθρα) (Συντ.)] (قهر)
{Ο Ροδάκης το έχει ως οξύτονο: καχρί. Μάλ-
λον από την αιτιατ. kahrı}

κάχριτα, βλ. κάχρι.
καψιλίκι, το [kapsiλít∫i] (Γαρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : η 

έντονη επιθυμία.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -ιλίκι.}

κεζίν, το [k̃ezín] : «ύφασμα εκ μετάξης καί βάμβα-
κος με επιφάνειαν κυμα τοειδή», Κεζίν χιώτικο : 
«Χιώτικον καλείται διότι κατεσκευάζετο, όπως 
και άλλα πολυτελή υφάσματα εν τη τότε άκμα-
ζούση καί σηροτροφούση Χίω». Η λ. σε κρητ. 
κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 94). 
Πβ. ποντ. κεζίν «ύφασμα μεταξοβάμβακον με 
χρωματιστάς ραβδώσεις» (ΙΛΠΔ, Α 432).
[< gezi (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης), από 
τα περσ. κατά το TDK] (كزى)

κελεπίρι, το [t∫elepíri] & κελεπούρι* [t∫elepúri] 
(Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Α ποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : 1. κάτι που αποκτάται σε 
τιμή μικρότερη από την αξία του· 2. ανέλπιστο 
εύρημα, ευκαιρία. «Συνήθως λέγεται ειρωνικά» 
(Α ποστ., Τσιρ.).
[< kelepir (Παπ.)] (كالپير٬ كلپير٬ كله پور)
{Το έχει TDK και τους διαλεκτ. τ. kelepür & 
kelepur.}

κελεπιριτζής, ο [t∫elepiridzís] (Παπ., Πάγκ.) : αυ-
τός που ψάχνει για κελεπού ρια.
[< κελεπίρι (Παπ.) / + -τζής (Πάγκ.)]
{Υπάρχει και το τουρκ. kelepirci (كالپيرجى٬ 
{.(كلپيرجى

κελεπισές, βλ. κελεπτσές.
κελεπόσι, το [kelepósi] : κάλυμμα κεφαλής. Η λ. 

σε κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέ-
σια, 107).
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[< kellepuş (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)] 
(كله پوش)

κελεπούρι, βλ. κελεπίρι.
κελεπτσές(Α), o [t∫eleptsés] & κελεπισές 

[t∫elepisés] (συνήθως στον πληθ.) (Tσιρ., 
Κριτσπ.) : οι χειροπέδες. Βλ. και: τσελέκι, τσελε-
πλίκι, τσελεψίκια.
[< kelepçe (Κριτσ.)] (كلبچه)

κελεπτσίκια, βλ. τσελεψίκια.
κελερμενί (το;) : «είδος ερυθράς αργίλου, με θε-

ραπευτικές ιδιότητες, γνωστό ήδη στους βυζα-
ντινούς ιατρούς». Η λ. σε κρητ. ιατροσόφιο του 
1826 (βλ. Παπαδο γιαννάκης, 213).
[< kil Ermeni «βώλος ή λίθος αρμενιακός» (Πα-
παδογιαννάκης)] (كل ارمى)
{Ο Χλωρός (Β 1406) το έχει με το ερμήνευμα: 
«βώλος Σινωπίς [φαρμ.]».}

κελίφι, βλ. κιλίφι.
κελντανές, βλ. γερντανές.
κελύφι, βλ. κιλίφι.
κεμάλι, το [kemáλi] (Γαρ., Κριτσ.) : η ακμή, η 

εντέλεια. Παροιμία: Το ρόδο στο κεμάλι του μυ-
ρίζει.
[< kemal (Συντ.)] (كمال)
{Η λ. φαίνεται να χρησιμοποιείται μόνο σε αυ-
τήν την παροιμία.}

κεμεντζές*, ο [t∫emendzés] (Τσιρ.) : λύρα.
[< kermeze ‘χοροεσπερίδα’ (Τσιρ.) / το σω-
στό: < τουρκ. kemençe < περσ. keman ‘δοξάρι’ 
(ΛΚΝ)] (كمانچه٬ كمانجه)
{Στα τουρκ. η χοροεσπερίδα/συνεστίαση λέγε-
ται kermes, από το γαλλ. kermesse. Για τον κε-
μεντζέ ο Τσιριγωτάκης σημειώνει: «σπάνια λέ-
ξη». Εί ναι όντως σπάνια στην Κρήτη, διότι κε-
μεντζές λέγεται η ποντιακή λύρα, όχι η κρητι-
κή.}

κεμέρι*, το [t∫eméri] & κιμέρι [t∫iméri] (Παπ., 
Πάγκ., Γαρ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
ΤσιρΒ., Ξεν.) : ζώνη με θήκη για χρήματα, και 
κατ’ επέκταση το χρηματοφυλάκιο, το ταμείο, 
το πουγγί.
[< kemer (Παπ.)] (كمر)
{Στα τουρκ. η λ. kemer (από τα περσικά) εκτός 
από ‘ζώνη’ σημαίνει επίσης ‘ά ψίδα, θόλος, κα-
μάρα’ – su kemeri ‘καμάρα υδραγωγείου, υδρα-
γωγείο’. Ο Κρι τσωτάκης λημματογραφεί χω-
ριστά τον τ. κεμέρι, με τη σημ. «σπίτι παλαι-
ού τύπου με καμάρα, ως αποθήκη», και χωρι-
στά τον τ. κιμέρι (και υποκορ. κιμεράκι), με 
τη σημ. «μικρή πηγή με πέτρινο γουρνάκι (κου-
τσουνάρι) για να πίνουν νερό οι περαστικοί». 
Με την τελευταία σημ. χρη σιμοποιείται ως μι-

κροτοπωνύμιο (Κιμέρι) στο χωριό Σχινοκά-
ψαλα Ιερά πετρας, για μια πλατεία όπου υπάρ-
χει αψιδωτή δε ξαμενή νερού με πέτρινη γούρ-
να, ακριβώς όπως το περιγράφει ο Κριτσωτά-
κης, ο οποίος αναφέρει το Κιμεράκι: τοποθεσία 
ανάμεσα στην Επισκοπή και τα Τούρ τουλα Ση-
τείας, «όπου υπήρχε μικρή πηγή με κουτσου-
νάρι». Για την απώτερη κα τα γωγή από το αρχ. 
ελλ. καμάρα, καθώς και για τους κοντινούς και 
μακρι νούς της συγγενείς και απογόνους στα 
ελληνικά και σε άλλες γλώσσες, βλ. άρθρο με 
τίτλο “Η Ελληνίδα καμαριέρα” στο ιστολόγιο 
του Νίκου Σαρα ντάκου Οι λέξεις έχουν τη δι-
κή τους ιστορία (https://sarantakos.wordpress.
com/2011/05/18/ kamariera/) ο οποίος αντλεί 
στοιχεία από σχετικό άρθρο του Νίκου Λίγγρη 
στο http://lexilogia.gr/forum/.}

κεμπάπι*, το [t∫ebápi] (Παπ., Ξανθιν., ΙδομΒ.) : 
κρέας ψητό. ΦΡ. (απειλή) Θα τονε κάμω κε-
μπάπ: θα τον κάνω κομμάτια. (Παπ.)
[< kebap (Παπ.)] (كباب)
{Ο Παπαγρηγοράκης λημματογραφεί τον τ. κε-
μπάπι, αλλά στην ανάπτυξη του λ. έχει τον τ. κε-
μπάπ. Η παροιμία Μήδε η σούβλα να καεί / μήδε 
και το κιαμπάπι, την οποία καταγράφει η Ειρήνη 
Παπαδάκη (Λόγια του Στειακού Λαού: Λαογραφι-
κά σύμμεικτα Σητείας Κρήτης, 1ος τόμος, 2η έκ-
δοση, Κνω σός, Αθήνα 1938, σ. 195), αντιστοιχεί 
ακριβώς στην τουρκική Ne şiş yansın ne kebap.}

κεμπίρ χαΐρης, ο [ t∫ebír xaíris] : που διακρίνεται 
για τις αγαθοεργίες του. Η λ. σε τουρκοκρητ. ρί-
μα του 1826: Πού ’ν’οι κεμπίρ χαΐρηδες απού 
’χανε ντοβλέτι / < που η > μεγάλη η τουρκιά τούς 
ήκαμε ραγμπέτι [= τους είχε σε υπόληψη, τους 
σεβόταν] (βλ. Dedes, 359).
[< kebir كبير «μέγας, σημαίνων, έξοχος, σπου-
δαίος», από τα αραβ. (Χλωρός, Β 1366) & 
hayırخير (ως ουσ.) «αγαθόν, καλόν, αγαθοερ-
γία», (ως επίθ.) «καλός, α γαθός, αίσιος, ωφέ-
λιμος» (Χλωρός, Α 761), αλλά μπορεί να εί-
ναι και παραφθορά τού keşiru-l-hayır كشيرال خير 
«ού πολλή η αγαθο εργία, ήτοι άνθρωπος λίαν 
αγα θοεργός» (Χλωρός, Α 761)]
{Ο πληθ. της λ. kebir είναι kibar. Όταν χρησιμο-
ποιείται αντί ενικού ση μαίνει «ευ γενής, πλούσι-
ος, ο ανήκων τη υψηλή κοινωνία, αξιοπρεπής, 
με γαλοπρεπής, κομ ψός, ωραίος» (Χλωρός, Β 
1363). Από εδώ το ελλ. κιμπά ρης, θηλ. κιμπά-
ρισσα, (οι κείο επίπεδο λόγου) : «άνθρωπος με 
φυσική ευ γένεια, γενναιόδωρος, ντόμπρος και 
αξιοπρεπής. || αυτός που είναι ντυμέ νος με ρού-
χα ακριβά, κομψά και διακρι τικά» (ΛΚΝ).}

κεναράτο σεντόνι, το [t∫enaráto sedóñi] (Κριτσ.) : 
«βαμβακερό σεντόνι με ρίγες».
[< κενάρι, στη σημ. 4. (Συντ.)]
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{Ο Ιδομενέως(Β) λημματογραφεί το επίθ. κενα-
ράτος ‘κεντητός’, αλλά απ’ όσο ξέρω το χρη-
σιμοποιούσαν ως χαρακτηρισμό μόνο για ριγέ 
υφαντά σε ντόνια, βλ. σημείωση στο λ. κενάρι.}

κενάρι, το [t∫enári] (Πάγκ., Πιτ., Γαρ., ΙδομΒ., 
ΤσιρΒ., Ξεν.) : 1. κράσπεδο, άκρη ενός φορέμα-
τος· 2. ακμή μεταξύ δύο αυλακιών του κήπου· 
3. «νήμα δίκλωνον ή τρί κλωνον, διπλοστριμμέ-
νο του εμπορίου, που χρησιμοποιεί ται για στη-
μόνι στον αρ γαλειό. Συνήθως όταν “διάζονται” 
βάζουν ένα μέ ρος κενάρι κι ένα μέρος μπαμπα-
κερό νήμα κατ’ αποστάσεις ανάλογες με την 
επιθυμία ή την καλαισθησία της νοι κοκυράς 
κι έτσι σχηματίζονται στο ύφασμα διακοσμητι-
κές κάθετες ρίγες. Αυτό όταν πρόκειται να δι-
αστούν σεντόνια» (Πιτ.) 4. η καθεμιά από τις 
κάθετες ρίγες που δημιουργούνται με τον παρα-
πάνω τρόπο στα υφαντά σεντόνια - η λ. σε έγ-
γραφο του 1865: σεντόνι κενούργιο με κενάργια 
(Α.Δ.Η., 2.2 / 1-139)· 5. μικρό κενό: «κενάρι κά-
νει η πόρτα» (Κασσ.).
[1. & 2.: < kenar ‘άκρη’ (Πάγκ.) / 3.: < πιθανόν 
kenar (Πιτ.)] (كنار)
{Οι ρίγες στα κεναράτα σεντόνια θυμίζουν τα κε-
νάρια του κήπου. Μετω νυμικά ονομάστηκε κε-
νάρι το νήμα χάρη στο οποίο δημιουργείται αυ-
τό το υφαντικό εφέ. Η μετωνυμία και στο κυπρ. 
κκενάριν, το, ‘τυπωμένο σχέδιο στο γύρο των 
μαντι λιών· χοντρό, άσπρο και βρασμένο μαλα-
κό μετάξι’ (Γιαγκουλλής, 29). Στα τουρκ. kenar 
σημαίνει επίσης ‘ούγια’. Στην τουρ κική παροι-
μία Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al 
(Την ούγια του κοίτα [και] πάρε το πανί, τη μά-
να της κοίτα [και] πάρε την κόρη) (Meynard, B 
648) αντιστοιχεί ακριβώς η κρητική Θώρειε νού-
για, έπαιρνε πανί, / θώρειε μάνα, έπαιρνε παιδί 
(βλ. Θεοχ. Δετοράκης, “Στεφά νου Ξαν θουδίδου 
ανέκδοτος συλλογή παροιμιών”, Κρητολογία, 1 
(Ιούλ.-Δεκ. 1975), 91-165, αρ. 389) ή (όπως την 
έμαθα από τη μάνα μου) Απ’ την ούγια το πανί 
/ κι απ’ τη μάνα το παιδί. Στα τουρκ. υπάρχει η 
λ. oya ‘λεπτή χει ροποίητη δαντέλα’ (TDK). Κατά 
τον Νişanyan προέρχεται από το ελλ. ούια/ούγια. 
Το ΛΚΝ θεωρεί ότι η λ. ούγια ίσως είναι αντιδά-
νειο (< τουρκ. oya (< αραβ;) < ελνστ. ᾤα, αρχική 
σημ.: ‘δέρμα προβάτου’, αρχ. ὄα), αλλά, κατά το 
ΕΛΝΕΓ, «η παρουσία τής λ. στις διαλέκτους τό-
σο του Πόντου όσο και, κυρίως, της Κάτω Ιταλί-
ας δεν καθι στά πιθανή αυτήν την εκδοχή».}

κενέφης, βλ. κενέφι.
κενέφι, το [t∫enéfi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-

θιν., Γαρ., Ροδ., Κριτσ., Κασσ.) & κενέ φης, ο 
[t∫enéfis] & σενέφι, το [senéfi] (ΙδομΒ.) : 1. απο-
χωρητήριο, απόπατος· 2. (μτφ.) τιποτένιος, ελε-
εινός.

[< kenef (Παπ.)] (كنف٬ كينف)
{Ο τύπος σενέφι δεν υπάρχει ούτε στο Δια-
δίκτυο. Ίσως σχετίζεται με το τσεσινέ κενέφι 
(βλ.).}

κεντανάτζης (επίθ. προσ.) [t∫endanádzis] & κια-
ντανάτζης [t∫andanádzis] (Γαρ., Κριτσ.) : που 
έχει κνήμες λεπτές σαν το πράσο.
[< κεντανές ‘πράσο’ (Κριτσ.) + ατζί ‘κνήμη’ 
(Συντ.)]
{Βλ. σημείωση στο λ. παπουτσάς.}

κεντανές, ο [t∫endanés] & κιοντανές [t∫ondanés] 
& κιαντανές [t∫andanés] (Πιτ., Κονδ., Γαρ., 
Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., 
Ξεν.) & γκιορντα νές [dʒordanés] (Πάγκ.) & 
κιολντανές [t∫oldanés] : το καλλιερ γημένο πρά-
σο (Allium porrum).
[φαίνεται τουρκ. προελεύσεως (Πάγκ.) / τουρκ. 
(Κονδ.) / < τουρκ. kedena < περσ. kendena (βλ. 
Χλωρός, Β 1423) (Συντ.)] (كندنا)
{Στους τ. γκιορντανές και κιολντανές προφανώς 
επέδρασε φωνητικά κά ποια άλλη λ. με παρό-
μοιο ήχο. Ο Ιδομενέως έχει τη γραφή κιεντανές. 
Το περσ. έτυμο αναφέ ρεται ως gandāna σε λε-
ξικά του 19ου αιώνα: Fransis Johnson, Persian, 
arabic and english dictionary, Λονδίνο 1852, σ. 
1047· F.G. Steingass, A comprehensive Persian 
English dictionary, 1892, σ. 1099. Αντίστρο-
φος λεξιλογικός δανεισμός: η κανονική λ. για 
το πράσο στα τουρκ. είναι pırasa, από τα ελλη-
νικά (Δημάση & Νιζάμ, 223). Η ελλ. λ. έχει πε-
ράσει και σε βαλκανικές γλώσσες (βλ. Stanley 
J. Kays, Cultivated vegetables of the world: a 
multilingual onomasticon, Wa geningen Aca-
demic Publishers, The Netherlands, 2011, σ. 
30).}

κεντανόριζα, η [t∫endanóriza] (Κριτσ.) : η ρίζα του 
κεντανέ, το κάτω μέρος, το λευκό.
[< κεντανές + ρίζα (Συντ.)]

κεντανόρυζο, το [t∫endanóriza] (Κριτσ.) : το πρα-
σόρυζο (φαγητό).
[< κεντανές + ρύζι (Συντ.)]

κεντανόσπορος, ο [t∫endanósporos] (Κριτσ.) : 
σπόροι καλλιεργημένου πρά σου.
[< κεντανές + σπόρος (Συντ.)]
{Η αντίστοιχη λέξη για το κρεμμύδι είναι: μπα-
ρούτι.}

κεντανόφυλλο, το [t∫endanófilo] (Κριτσ.) : το 
πρασόφυλο.
[< κεντανές + φύλλο (Συντ.)]

κεντανόφυτο, το [t∫endanófito] (Κριτσ.) : φυτάριο 
πράσου, έτοιμο για μετα φύτευση.
[< κεντανές + φυτό (Συντ.)]

κεντέρι, το [t∫endéri] (Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
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Κασσ.) : 1. δύστροπος άν θρωπος· 2. το πειρα-
χτήρι.
[< keder ‘θλίψη, κακό, βάσανο’ (κατά το TDK 
από τα αραβ.) (Συντ.)] (كدر)

κεπέγκι, το [t∫epéndʒi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Τσιρ., 
Κριτσπ., Χουστ.) : 1. το πρόσθετο θυρόφυλλο, 
ιδίως καταστημάτων, όταν η πόρτα είναι με τζά-
μι (σαν βιτρίνα), που τοποθετείται όταν κλεί-
νουν το μαγαζί, για ασφάλεια· 2. καταπακτή.
[< kepenk (Παπ.)] (كپنك)

κεπσές, ο [t∫epsés] (Τσιρ.) : «μεγάλη γαλβανισμέ-
νη τρυπητή κουτάλα από κασσί τερο».
[< kepçe ‘κουτάλα’ (Τσιρ.)] (كپچه)
{Προτεινόμενη γραφή: κεψές. Ο Ανδριώτης 
έχει τον τ. κεπτσές.}

κερατιλίκι, το [t∫eratiλít∫i] (ΙδομΒ.) : η ιδιότητα 
του κερατά (βαριά βρισιά, συχνά στον πληθ. κε-
ρατιλίκια, π. χ., τον άρχισε στα κερατιλίκια).
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -ιλίκι.}

κερεβίζι, το [t∫erevízi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., 
Κασσ.) : το φυτό Apium graveolens, κοινώς σέ-
λινο. Αστείο δίστιχο: «– Ίντα ψήνεις και μυρί-
ζει; – Κεντανέ και κερεβίζι {= πράσα με σέλι-
νο}» (Πιτ.).
[< kereviz (Παπ.)] (كرويز٬ كرفس)
{Ο Ιδομενέως και ο Αποστολάκης έχουν τη 
γραφή: κερεβύζι. Στα λεξικά η λ. κε ρεβίζι φαί-
νεται να χρησιμοποιείται μόνο στο παραπάνω 
δίστιχο, αλλά εγώ την άκουγα από τον πατέρα 
μου (1904-1995) ως κανονική λ. για το σέλινο.}

κερεβύζι, βλ. κερεβίζι.
κερεμέ, βλ. ένα γκερεμέ.
κερέμι [k̃erémi]· μόνο στη ρημ. περίφρ. κάνω 

κερέμι : κάνω χάρη· σε τουρ κοκρητ. τραγού-
δι για την άλωση του Αρκαδίου: Αλή! σε βάνω-
με ομπρός εις τα δεξιά μας μέρη, / σύρε το ζουλ-
φικάρι σου και κάμε μας κερέμι (βλ. Πλανάκης, 
102· από: Αρ χείον Παύλου Βλαστού, 15ος τό-
μος, σ. 1211-1215.
[< eyle kerem «ποίησόν μοι την χάριν» (Χλω-
ρός, Β 1385)](ايله كرم)
{Η λ. kerem «ευγένεια χαρακτήρος, μεγαθυμία, 
γενναιοδωρία, χάρις, ευερ γεσία» (Χλωρός, ό.π.) 
έχει περάσει στα ελληνικά ως κερέμι (Μπόγκας, 
174· Κουκκίδης, 41).}

κερεστελίδικος (επίθ.) [t∫eresteλíδikos] (Πιτ., 
Ξανθιν., Γαρ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ.) : «Ο κατα-
σκευασμένος από υλικά πολύ καλής ποιότητος» 
(Πιτ.). Κατά τον Ξανθι νάκη «ο κατασκευασμέ-
νος από κερεστέ» (δέρμα παπου τσιών) : κερε-
στελίδικα στι βάνια. Κατά τον Τσιριγωτάκη «κα-

λοφτιαγμένος, χειροποίητος, γερός».
[< keresteli (Ξανθιν.)]
{Ο Ξανθινάκης εντοπίζει σωστά το τουρκ. έτυ-
μο, όχι όμως και τη σημασία του: κατά το TDK 
keresteli (adam) σημαίνει ‘γεροδεμένος, σωμα-
τώδης (άνθρωπος)’. Κερεστελίδικα στιβάνια εί-
ναι τα καλοφτιαγμένα, τα γερά στι βάνια. Ο συ-
σχετισμός με τον κερεστέ, στη σημ. ‘δέρμα’, δεν 
φαίνεται να έχει νόημα, αφού τα στιβάνια δεν 
γίνονται από άλλο υλικό.}

κερεστές*, ο [t∫erestés] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : 1. οικοδομική ξυλεία· 
2. (κατ’ επέκταση) διά φορα υλικά κατασκευής 
επίπλων, οικιακών σκευών και ι δίως υποδημά-
των· 3. ψέμα, απάτη.
[< kereste (Παπ.)] (كرسته٬ كراسته)
{Κατά το TDK η λ. kereste σημαίνει: 1) ξυλεία, 
2) υλικά για την κατα σκευή πα πουτσιών, 3) 
(μτφ.) άξεστος, χοντράνθρωπος, ξύλο απελέκη-
το. Από εδώ ίσως προέκυψε η σημ. ‘ψέμα, απά-
τη’ της λ. κερεστές.}

κερεστετζής (επίθ. προσ.) [t∫erestedzís] (Ξανθιν., 
ΙδομΒ., Κασσ., ΤσιρΒ.) : 1. (ως ουσ.) έμπορος 
ξυλείας· 2 (μτφ. ως επίθ. προσ.) ψεύτης, απα-
τεώνας.
[< keresteci (Κασσ.)] (كرسته جى)
{Για τη μτφ. σημ. βλ. σημείωση στο λ. κερε-
στές.}

κεριζής, ο [t∫erizís / k̃erizís ?] : εργάτης που φτιά-
χνει οχετούς. Η λ. σε προ σωπικό ημερολόγιο 
των ετών 1831-1834: έδωσα τω[ν] κεριζήδω γρ. 
9 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 610).
[μάλλον < *(γ)κεριτζής < *(γ)κεριζιτζής < (γ)κε-
ρίζι < geriz & διαλεκτ. keriz «υπό νομος, οχε-
τός ακαθαρσιών, κ. γκερίζι» (Χλωρός, Β 1357), 
από το περσ. kārīz κατά τον Nişanyan (Συντ.)] 
(كاريز٬ كريز)
{Η λ. γκεριτζής απαντά ως οικογενειακό επίθε-
το στην περιοχή Σερρών (Διαδί κτυο).}

κερμεζίδικος (επίθ.) [t∫ermezíδikos] (Τσιρ.) : σε 
απόχρωση του κόκκινου.
[< *κερμεζής < κιρμιζής (Συντ.)]

κερντανές, βλ. γιορντανές.
κερχανατζής [t∫erxanadzís] & κερχαντζής 

[t∫erxandzís] (επίθ. προσ.) (Ροδ., Κασσ.) : 1. αυ-
τός που συχνάζει στα πορνεία· 2. αεριτζής.
[< kerhaneci, βλ. σημείωση στο λ. κερχανές 
(Συντ.)] (كارخانه جى)

κερχανές, ο [t∫erxanés] (Πάγκ., Ξανθιν., Αποστ., 
Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ.) : 1. μεγάλο σπί-
τι· 2. ελαιοτριβείο· 3. μαγαζί, εργοστάσιο· 4. 
«η αποθήκη τυριού στα όρη, το τυρόσπιτο» 
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(Δαρ.)· 5. «χαρακτηρισμός για άνθρωπο χαμερ-
πή» (ΙδομΒ.).
[< kerhane ‘εργοστάσιο’ (Ξανθιν.)] (كارخانه)
{Ο Ιδομενέως ετυμολογεί από το kerhane ‘πορ-
νείο’. Η λ. αυτή έχει περά σει στα ελλ. με την 
ίδια σημασία – καθώς και το σχετικό παράγωγο 
κερ χανετζής, πβ. kerhaneci. Η λέξη, με την αρ-
χική μορφή kârhana/ä (Κυρα νούδης, 100), από 
το περσ. kâr ‘εργασία’ και τη λ. hane ‘οίκος’, 
εσήμαινε βασικά ‘εργαστήριο’, βλ. Μeynard, B 
622, όπου βρίσκουμε και yoğurtçu kerhanesi = 
fromagerie, crémerie (τυροκομείο). Με την τε-
λευταία σημ. χρησιμοποιείται η λ. στα Ανώγεια, 
βλ. άρ θρο της Ειρήνης Ταχατάκη στην εφημ. 
Πατρίς, φ. της 4-11-2008, με τίτλο “Ο κερ χανές 
(αποθήκη τυριού ή τυρόσπιτο)”. Η σημ. 1. από 
παρομοίωση μεγάλου σπι τιού με ελαιοτριβείο ή 
εργοστάσιο, κατά το μέγεθος.}

κερχαντζής, βλ. κερχανατζής.
κεσάτι*, το [t∫esáti], συνήθως στον πληθ. κεσά-

θια [t∫esáθx̃a] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Δαρ., Χουστ., 
Κασσ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : οι χαμηλές εισπράξεις 
που ο φείλονται σε μειωμένη εμπορική κίνηση 
της αγοράς (ΛΚΝ), η εμπορική απραξία.
[< kesat (Παπ.)] (كساد)

κεσές1, βλ. κιασές.
(*)κεσές2, βλ. Παράρτημα 1.
κεσέμι, το [k̃esémi] : Η λ. στην παροιμία: Άσπρα 

(= χρήματα) θέλει το κεσέμι / και τα θέλει και πε-
σίνι (= τοις μετρητοίς) (βλ. Κριάρης, 384).
[φωνητική παραφθορά της λ. κεσίμι (Συντ.)]
{Ο Κριάρης έχει σε υποσελίδια σημείωση: «Κε-
σέμι = πορτοφόλι πλεκτόν. Άλλως Ασπροσάκου-
λο (λέξ. Τουρκ.)», αλλά πρόκειται για τη λ. κεσί-
μι, με την οποία απο καθίσταται η ομοιοκαταλη-
ξία αλλά και το νόημα της παροι μίας: Ένα σο-
βαρό εγ χείρημα απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις, 
όπως απαι τούνται χρήματα για να προ πληρώσει 
κανείς την εκμίσθωση δημοσίων φό ρων.}

κεσίμι, το [k̃esími (Ροδ., ΙδομΒ.) : 1. περιουσία. 
Επίσης: 2. ποσόν κατ’ απο κοπή· 3. η κορμοστα-
σιά, το παρουσιαστικό, η εμφάνιση», η κοψιά: 
Δά σκαλε Γιάννη τω Σφακιώ με το πολύ κεσίμι 
(Γιάνναρης, 26).
[< kesim, στη σημ. ‘τμήμα, τομέας, κομμάτι’, 
από το ρ. kesmek ‘κόβω’ (Συντ.)] (كسيم)
{Ίσως η λ. κεσίμι στην αρχή να σήμαινε ‘μερί-
διο’ (επί κληρονομιάς) και στη συ νέχεια να πή-
ρε τη σημ. ‘περιουσία’. Με τη σημ. «τιμή κε-
κομμένη, ωρισμένη και προπληρωνομένη· εκ-
μίσθωσις κατ’ αποκοπήν δημοσίων προσόδων» 
(Χλωρός, Β 1397) βρίσκουμε τη λ. κεσίμι σε 
κρητ. συμβόλαιο του 1687 (βλ. Βουρδουμπά-
κις, 416-7). Με τη σημ. 3 στο: Nίκος Σταυρινί-

δης, “Το τραγούδι του Μαζλούμ Αγά ή Μπα-
λουξή”, Αμάλθεια, 2/5 (1971), 56.)

κεσκέκι στο ξύλο (φρ.) [k̃esk̃ét∫i sto ksílo] (Γαρ., 
Κριτσ.) : ΦΡ. τον ήκαμε κεσκέκι στο ξύλο: τον 
έδειρε άγρια, τον μαύρισε στο ξύλο.
[< keşkek ‘φαγητό από κρέας και σιτάρι’ 
(Κριτσ.)] (كشكك)
{Ο Καθηγ. Hakkı Bilgehan σε προσωπική επι-
κοινωνία διευκρινίζει ότι keşkek «είναι ένα φα-
γητό που ανεκατώνουνε κρέας με στάρι και το 
μαλά σουνε να γενεί σαν τη ζύμη» και προσθέ-
τει: «και στα τουρκικά λέμε “τον ήκαμα κεσκέκ 
στο ξύλο”». Η μεταφορά μάλλον επειδή το σι-
τάρι ήταν κο πανισμένο, πβ. «οι χωρικοί εκο-
πάνιζον […] τον σίτον αυτών δια κεσκέ κιον» 
(Σκαρλάτος Βυζάντιος, Η Κων σταντινούπολις, 
3ος τόμος, Αθήνα 1869, σ. 328).}

κέσφι [k̃ésfi]· μόνο στη ρημ. περίφρ. κάνω κέσφι : 
διαπιστώνω επισήμως (Σταυρινίδης)· σε προ-
σωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845 (βλ. 
Ημε ρολόγιο Κοζύρη, 355): Επήγα στον Αρμυρό 
και ήκαμα κέσφι τον άνθρωπο, οπού επλάκωσε ο 
χωματόλακος, το Γεώργη Αγιομυριανό.
[< keşf «εξέτασις δικαστικής αγωγής ιδία πε-
ρί οικοδομής ή γαιών, γινο μένη επι τοπίως δι’ 
αποστολής εκ μέρους του δικαστηρίου επί τού-
τω ειση γητού· εκτίμησις ή προϋπολογισμός 
εξόδων οικοδομής· κατόπτευσις του εχθρικού 
στρατού· νεκρο ψία», αρχική σημ. «άρσις πέ-
πλου, αποκάλυψις πράγματος κεκρυμμένου» 
(Χλω ρός, Β 1399)] (كشف ايتمك)

κετένι, το [t∫etéñi] : «είδος γλυκίσματος [χαλβά] εκ 
μέλιτος και αλεύρου εν είδει λεπτών νημάτων» 
(Χλωρός, Β 1367). Η λ. στο στόμα υπαίθριου 
κου ρουροπώλη-ζαχαροπώλη στο Ηράκλειο των 
αρχών του 20ου αιώνα, σε λα ογραφικό κείμενο 
(βλ. Γεωργία Ορφανού, Τα Νοσταλγικά, Βικε-
λαία Δη μοτική Βιβλιοθήκη, Ηρά κλειο 2018, σ. 
274) : Ελάτε για να πάρετε γλυκά-γλυκά κετένια 
/ που είν’ όλα μερα κλίδικα κι είν’ όλα ζαχαρένια.
[< keten helvası (Κουκκίδης, 42), κ.λ. λιναρέ-
νιος χαλβάς/γλύκισμα· keten = λι νάρι (Συντ.)] 
(كتان حلواسى)
{Αναλυτική αναφορά στο γλύκισμα αυτό και 
φωτογραφίες βλ. στο: Mary Işın, Sherbet and 
Spice. The copmlet story of Turkish sweets and 
desserts, I. B. Tauris, London/New York 2103, 
σ. 137-143).}

κετεύρια, βλ. κιοφτέρια.
κετσές*, ο [t∫etsés] (Παπ., Πάγκ.) : είδος χ»οντρού 

υφάσματος από συμπιε σμένο μαλλί ή τρίχες 
(ΛΚΝ), σαν αυτό που έβαζαν ως επένδυση εσω-
τερικά στα σαμάρια, πίλημα.
[< keçe (Παπ.)] (كيچه٬ كچه)
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κετχουντά(ς), βλ. κεχαγιάς.
κεφένι, το [t∫eféñi] (ΚριτσΓπ.) : το σάβανο, το νε-

κροσέντονο. Βλ. και κεφίλι.
[< kefen (Κριτσ.) (Συντ.)] (كفين٬ كفن)
{Η ελλ. παροιμία Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες 
αντιστοιχεί ακριβώς στην τουρκική Kefenin 
cebi yok. Αντίστροφος λεξιλογικός δανεισμός: 
Η λ. σά βανο έχει περάσει στα τουρκ. διαλεκτ. 
ως savan, με τη σημ. ‘βαμβακερό χοντρό κιλίμι, 
κουρελού, στρωσίδι’ (TDK).}

κέφι*, το [t∫éfi] (Παπ.) : η ευθυμία.
[< keyif (Παπ.), διαλεκτ. kef (ΛΚΝ)] (كيف)
{Η λ. keyif πέρασε στα ελλ. με τις σημασίες: 
‘ψυχική διάθεση (γενικά)’, ‘καλή ψυχική διάθε-
ση (ειδικά)’ και (ειδικότερα) ‘κατάσταση ευφορί-
ας συ νεπεία οινο ποσίας’. Στα τουρκ. έχει και μια 
άλλη, πιο ήρεμη, σημασία (αυτή δεν πέρασε στα 
ελληνικά) : «Ο Τούρκος […] αν εξέλθη ποτέ εις 
περίπατον […], υπάγει όχι να τρέξη, αλλά να κα-
θήση υπό την δροσεράν τής φιλυρέας ή του πλα-
τάνου σκιάν, εις το πλάγιον κελαρύζοντος ρυα-
κίου, ν’ ακούση το άσμα τής αηδόνος, να ανα-
πνεύση την εσπερινήν αύραν, να θεωρήση εν σι-
ωπή τον κατάστερον ουρανόν […], ν’ α πολαύση 
ενί λόγω την ύπαρξιν του, και ν’ ακούση την φω-
νήν τού Θεού εις τα δημιουργήματά του. Η πί-
πα, ή τουλάχιστον η καπνοσακκούλα, τον συνο-
δεύει πα ντού, τον δε καχβέν ευρίσκει εκ του προ-
χείρου εις κάθε βήμα. Το είδος τούτο της εν σιω-
πή θεωρίας των όντων και της απολαύσεως εαυ-
τού, το ονομάζει κέϊφ, λέξιν μη μεταφραζομένην 
εις ουδεμίαν γλώσσαν, και ίσως αντιστοιχούσαν 
μόνον με την γλυκυθυμίαν» (Σκαρλάτος Βυζά-
ντιος, Η Κωνσταντινούπολις, 1ος τόμος, Α θήνα 
1851, σ. 86-87). Ακριβώς στο ίδιο πνεύμα επι-
σημαίνεται η δυσκολία μετά φρασης της λ. keyif 
στα γαλλικά: «Le keyif est une notion essentielle 
dans le monde oriental musulman : c’est le plaisir 
de vivre à sa façon, son bien être, son monde de 
bonheur. C’est intraduisible en français. Il faut 
saisir sur le vif ce que c’est le keyif en regardant 
par exemple un Turc dans un café au bord de l’eau 
avec un petit ver de thé devant lui et un chapelet 
dans la main, jouissant d’ un farniente ineffable 
(δική μου η υπο γράμμιση)» (Dominique Hablout 
– Gönen Güzey, Le turc sans peine, As simil, Πα-
ρίσι 1992, σ. 239).}

κεφιλαντίζω [t∫efiλadízo] (Κριτσ.) : 1. έρχομαι 
στο κέφι· 2. δημουργώ κέφι σε άλ λους· μτχ. 
παθ. πρκ. κεφιλαντισμένος ‘χαρούμενος, κε-
φάτος’ (ΤσιρΒ.).
[< keyiflenmek (Κριτσ.), αόρ. keyiflend(im)]

κεφιλής (επίθ). [t∫efiλís] (Πάγκ., Τσιρ.) : εύθυμος, 
κεφάτος.
[< keyifli (Πάγκ.)] (كيفلو)

κεφίλης, ο [t∫efíλis] : ο εγγυητής. Και εις την προ-
θεσμίαν αν δεν τα προπλη ρώση, / κι αυτόν και 
τσοι κεφίληδες ’ς τη φυλακή τσοι χώνει (Από 
κρητ. σατιρικό στιχούρ γημα του 1875, βλ. Ν. Ι. 
Παπαδάκις, “Πολιτική σάτιρα εν Κρήτη”, Κρη-
τικαί Με λέται, 1 (1933), 130).
[< kefil (Κουκκίδης, 42)] (كفيل)

κεφίλι, το [t∫efíλi] (Πιτ.) : «Το σάβανο. Ο όρος δεν 
είναι και τόσο συνηθι σμένος. [...] Υποθέτω ότι 
ο όρος κεφίλι επιχωριάζει στη Σητεία». Βλ. και 
κεφένι.
[< κεφίνι < kefin (κατά το TDK διαλεκτ. τ. του 
kefen ‘σάβανο’) (Συντ.)] (كفين \ كفن)
{Βασίλης Κ. Αναστασιάδης, “Τουρκικές λέξεις 
στο φαρασιώτικο ιδίωμα”, Δελ τίον Κέντρου Μι-
κρασιατικών Σπουδών, 2 (1980), 81: κεφίνι, το 
(< kefin) = σά βανο.}

κεφιλίκι, το [t∫efiλít∫i] : η εγγύηση (Σταυρινί-
δης). Η λ. σε προσωπικό ημερο λόγιο των ετών 
1831-184: Έδωσε τεμεσούκι ο […] ότι χρωστεί 
του Βασι λάκη γρ. 1840 εις διορία ημέρες 61, και 
εβγήκα εγώ από το κεφιλίκι του ζου [= γιου] του 
(βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 612).
[< kefillik] (كفيللق)

κεφτέλι, το [t∫eftéλi] (Πιτ.: απλή αναφορά στην 
ανάπτυξη του λ. κεφτελιά, Ιδομ.) & κιόφτελο 
[t∫óftelo] (Τσιρ.) : ο καρπός της κεφτελιάς (βλ.), 
ποικι λία ροδάκινου.
[κεφτέλι: < κεφτελιά, κατ’ αναλογίαν προς ζεύ-
γη «παροξύτονος καρπός / οξύτονο δέντρο», 
π.χ. αχλάδι > αχλαδιά· κιόφτελο: < κιοφτελιά, 
κατ’ ανα λογίαν προς το ζεύγος ροδακινιά / ρο-
δάκινο (και στις δύο περιπτώσεις η φορά της 
παραγωγής είναι αντίστροφη προς τα παραδείγ-
ματα).
{Λέγεται και κιοφτέλι.}

κεφτελιά, βλ. κιοφτελιά.
κεχαγιάς*, ο [t∫exaʒás] & κιαχαγιάς [t∫axaʒás] & 

τσαχαγιάς [tsaxaʒás] & καγιάς [kaʒás] & κια-
γιάς [t∫aʒás] (Πάγκ., Τσιρ., ΙδομΒ., Ξεν.) : 1. 
άρχο ντας με μεγάλη ιδιοκτησία· 2. ο επίτροπος, 
ο τοποτηρητής, ο οικονόμος κάποιου υψηλού 
προσώ που· 3. ο υπεύθυνος στο χάνι, που παρέ-
χει τροφή και στέγη σε περαστικούς.
[< kâhya (Πάγκ.) / διαλεκτ. kehaya (ΛΚΝ)] (كهيا٬ 
(كحيه
{Ο Τσιριγωτάκης έχει στο ίδιο λήμμα κεγα-
χιάς και καγιάς. Το πρώτο προ έρχεται από το 
kehaya, διαλεκτ. τ. του kethüda, το δεύτερο από 
το kâhya (κατά το TDK και τα δύο από το περσ. 
kadχudā), όπως και ο τ. κιαγιάς, τον οποίο έχει 
ο Ιδομε νέως με τη σημ. ‘επίτροπος της εκκλη-
σίας’, προφανώς από στένωση της σημ. 2, που 
βρίσκουμε στον Τσιριγωτάκη. Η έκφρ. κε χαγιάς 
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Κκεχλιμπάρι

στο κεφάλι αντιστοιχεί στην τουρκ. (birinin) 
başına kâhya kesilmek. Για τον Κετχουντά / 
Κεχαγιά / Κιαγιά γρά φει αναλυτικά ο Σταυρι-
νίδης (Με ταφράσεις, Α 58 & 64) και σημειώ-
νει ότι: «Εν Κρήτη Kethuda Kehaya ελέγοντο 
οι πρόεδροι των επαρχιών». Με την προσθή-
κη της λ. μπέης προ κύπτει ο τ. κιαχαγιάμπεης 
[t∫axaʒámbeis], που τον βρίσκουμε σε κρητ. κεί-
μενο του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 96).}

κεχλιμπάρι, το [t∫exλibári] & κιχλιμπάρι 
[t∫ixλibári] (Παπ., Πάγκ., Ιδομ.) : το ήλε κτρο, 
το κεχριμπάρι.
[< kehlibar (Παπ.) / άλλος τ. του kehribar 
(TDK) (Συντ.)] (كهربار)
{Στο ΛΚΝ : κεχριμπάρι.}

κεχρές, ο [(t∫/k̃?)exrés] (Ξανθιν., Τσιρ., ΙδομΒ.) : 
«δυσάρεστο συμβάν, συμ φορά, κακή εξέλιξη 
των υποθέσεων κάποιου» (Ξανθιν.).
[< kerhe (Ξανθιν.) / μάλλον < kerihe (Συντ.)] 
(كريهه)
{kerh ‘αποστροφή, βδελυγμία’ (από τα αραβ.) > 
kerih ‘αποτρόπαιος, αη διαστι κός’, θηλ. kerihe, 
το οποίο χρησιμοποιείται και ως ουσ. με τη σημ. 
«σφοδρότης πολέμου, συμφορά, πράγμα δυσά-
ρεστον και ανιαρόν» (Χλω ρός, Β 1390). To 
TDK δεν έχει λ. kerhe.}

κεψές, βλ. κεπσές.
κηλύφι, βλ. κιλίφι.
κηπόκουμος, βλ. κούμος.
κιαχαγιάμπεης, βλ. κεχαγιάς.
κιαλτίκ, βλ. κι αρτίκ.
κϊαμέτι, το [t∫/k̃iaméti] & κιγιαμέτι [k̃iʒaméti] 

(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Κριτσ., 
ΙδομΒ.) : 1. μεγάλη φασαρία, αναταραχή, χαλα-
σμός Κυρίου· 2. Δευ τέρα Παρουσία (αρχική 
σημ. τoυ τουρκ. ετύμου) : «Δεν θέλω ψεύτικη φι-
λιά να θέλει μεραμέτι, / μα τηνε θέλω μπιστικιά να 
’ν’ ώς το κιαμέτι» (Πιτ.)· 3. προκοπή (Κασσ.) : 
«Δε δα κάμει κιαμέτι ετσά που λαλιεται».
[< kiyamet (Παπ.), κατά το TDK διαλεκτ. τ. του 
kıyamet (Συντ.)] (قيامت)
{Ο Πάγκαλος δίνει την προφορά [k̃iaméti, 
k̃iʒaméti] (μου είναι οικεία η πρώτη), η επιμελή-
τρια 2η έκδοσης του έργου του δίνει [t∫iaméti]. Ο 
Ιδομε μενέως(Β) (σ. 208) έχει στο ίδιο λ. κιαμέτι και 
κισιμέτι, αλλά πρόκειται για δύο λέξεις με εντελώς 
διαφορετική σημασία και ετυμολογία. Στην ίδια 
σε λίδα λημματογραφεί χωριστά τον τ. κιγιαμέτι.}

κιαμπάπι, βλ. κεμπάπι.
Κιαμπές, ο [t∫abés] : η Κάαμπα, κυβοειδές οικο-

δόμημα στη Μέκκα, το ιερό τερο των Μωα-
μεθανών. H λ. σε προσωπικό ημερολόγιο των 

ετών 1831-1845: Ήρθε ο χ(α τζή) Σμαήλαγας 
από τον κια(μ)πέ (βλ. Ημερολόγιο Κο ζύρη, 364). 
Επίσης σε μαντι νάδα, πιθανόν τουρκοκρητική: 
Γαρέφαλ’ απού το Γκιαμπέ [= τον Κιαμπέ], ρόδ’ 
απού το Μισίρι, / δε θέλω στην αγάπη μας άλλος 
να κάμει σίρι (Λιουδάκι, 241· βλ. σχετικά στο 
λ. καριχίρω).
[< Κâbe (Παμπούκης, 226), από το αραβ. 
kaˁba(t) κατά τον Nişanyan (Συντ.)] (كعبه)

κιαντανάτζης, βλ. κεντανάτζης.
κιαντανές, βλ. κεντανές.
κιαπαπέ (το;) [k̃apapé] : ο καρπός του φυτού Piper 

cubeba, της οικογένειας του πι περιού, «θάμνος 
ιθαγ. της Ιάβας, ο καρπός του φαρμακευτικός» 
(Γεννάδιος, 757). Η λ. σε κρητ. ιατροσόφιο του 
1826 (βλ. Παπαδογιαννά κης, 156).
[< kebabe «κυβοκύαμος» (Χλωρός, Β 1368) 
(Συντ.)] (كبابه)
{Ίσως είναι αρσενικό: ο κιαπαπές.}

κιάρι, το [t∫iári] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Τσιρ., 
ΙδομΒ.) : η ωφέλεια, το κέρδος.
[< kâr (Παπ.)] (كار)
{Βλ. και όντα κιάρι.}

κι αρτίκ (επιφ. φρ.) [t∫artík] & κι αλτίκ [t∫altík] 
(Γαρ., Κριτσ.) : και τι στον κόσμο! (= και δεν 
θέλω πια τίποτε άλλο!) «Ας εθώρου γαμπρό τον 
Αντρέα μου με νύφη τη Δεσποινιά του Κωστή κι 
αρτίκ» (Γαρ.).
[< artık, στην επιρρ. σημ. ‘δεν... πια’ που έχει 
όταν συντάσσεται με ρήμα στην άρνηση 
(Συντ.)] (آرتق٬ آرتيق)
{Ο Γαρεφαλάκης το λημματογραφεί ως αρτίκ, 
ο Κριτσωτάκης ως κιαρτίκ ή κιαλ τίκ. Ο Κουκκί-
δης (σ. 19) έχει τη λ. άρτικ με τις σημ. «περισ-
σεύων, υπόλοιπος, τέλος πάντων! αι, λοιπόν».}

κιασεδάκι, το [t∫aseδát∫i] (Πιτ.) : «Μικρό πήλινο 
δοχείο, με ή χωρίς αυτί, που εχρη σιμοποιείτο 
(σήμερο σπανίως) για φλιτζάνι του καφέ» {σή-
μερο = 1983}.
[υποκορ. του κιασές (Πιτ.)]

κιασές, o [t∫asés] & κεσές1* [t∫esés] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Ξανθιν., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : βαθύ πήλινο πιάτο ή λε-
κάνη, π.χ. ένας κια σές για ούρτι.
[< kâse (Παπ.)] (كاسه)
{Το υποκορ. κιασεδάκι (βλ.) λημματογραφεί-
ται χωριστά με τη σημ. ‘φλι τζάνι του καφέ’. To 
ΛΚΝ έχει τη λ. κεσές* (υποκορ. κεσεδάκι) με τη 
σημ. ‘μικρό, στρογγυλό, αβαθές πήλινο ή και 
πλαστικό δοχείο, όπου πήζουν το γιαούρτι’ και 
την ετυμολο γεί από το τουρκ. kese ‘μικρός σά-
κος’. Ο Αν δριώτης έχει: «κεσές, ο· δοχείο μι-
κρό· τουρκ. kese».}
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κιατίπης, ο [t∫atípis] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Ι δομΒ., ΤσιρΒ.) : ο 
γραμματέας (επί Τουρκοκρατίας). Βλ. τη λ. σε 
κρητ. δη μοτ. τραγούδι: Γιάνναρης, 84.
[< kâtip (Παπ.)] (كاتب)

κιαφίρης (επίθ. προσ.) [t∫afíris], θηλ. κιαφίρισσα 
[t∫afírisa] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., 
Ροδ., Τσιρ., ΙδομΒ., Ξεν.) : 1. αχάριστος. «Σή-
μερον ο όρος έχασε την υβριστική του σημα-
σία και ακούεται συχνά σε αθώες επι πλήξεις» 
(Πιτ.)· 2. (επί Τουρκοκρατίας) ο γκιαούρης, ο 
άπιστος (ως ουσ.). Πληθ. κιαφίρηδες και κια-
φίργια, τα (Κάτοπτρον, 46).
[< kâfir (Παπ.)] (كفر)
{Αρχική σημ. της λ. kâfir στα τουρκ. ‘αυτός που 
δεν πιστεύει στο Ισλάμ’, ‘ο άπι στος και αγνώ-
μων’. Έπειτα σημαίνει ‘κακός, μοχθηρός’. Σε 
οικείο επίπεδο λόγου σημαίνει ‘πονηρούλης, 
κατεργάρης’ (βλ. Meynard, B 606), πβ. στα ελλ. 
παρόμοια χρήση των λ. θεομπαίχτης και αθεό-
φοβος.
Ο πληθ. kefere (كفره) σημαίνει «άπιστοι, μη 
μουσουλμάνοι» (Χλωρός, Β 1403). Από εδώ το 
κρητ. επώνυμο Κεφεράκης, το οποίο σημειώνει 
ο Σταυ ρινίδης (Με ταφράσεις, Γ 465).
Ο Κριτσωτάκης λημματογραφεί τη λ. καφούρος 
‘αμόρφωτος, άξεστος, κλπ.’ και την ετυμολογεί 
από το τουρκ. kâfir, αλλά μάλλον είναι φωνητι-
κή παραλλαγή της λ. κάφρος, για την ετυμολο-
γία της οποίας το ΛΚΝ έχει: «λόγ. < ιταλ. cafro 
-ς ε θνικό των κατοίκων της Κεντρικής Aφρικής 
(< αγγλ. caffer < αραβ. kāfir ‘άπι στος’) κατά τη 
σημ. της αγγλ. λ.».}

κιαχαγιάμπεης, βλ. κεχαγιάς.
(*)κιαχί, βλ. Παράρτημα 1
κιγιαμέτι, βλ. κϊαμέτι.
κιγιάς, ο [t∫iʒás] (Πάγκ.) : άγριος επαναστάτης.

[ίσως παραφθορά της λ. εσκϊάς (βλ.) (Συντ.)]
κιγμέτι, βλ. κιμέτι.
κιεντανές, βλ. κεντανές.
(*)κιζιλμπάσης, βλ. Παράρτημα 1.
Κιζίλ Τάμπια, βλ. ντάμπια.
κιλέ(ς), βλ. κλαπουντάνι (σημείωση).
κιλιά, τα, βλ. κλαπουντάνι (σημείωση).
κιλίμι*, το [k̃ilími & t∫iλími] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 

Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Κασσ., Ξεν.) : είδος κλινο-
σκεπάσματος, βαρειά μάλλινη υφαντή κουβέρ-
τα.
[< kilim (Παπ.)] (كليم)
{Για τα κουμπελίδικα κιλίμια, βλ. κουμπές.}

κιλιντζίρης, ο [t∫iλindzíris] (Κριτσπ., Ροδ.) & κι-

λιγκιρίδης [t∫iλing̃iríδis] (Κασσ.) : «ο σιδη-
ρουργός που κατασκεύαζε μικρά αντικείμενα, 
κλειδα ριές, μαχιές κ.ά.» (Κριτσ.)
[< çilingir (Κριτσ.)] (چلينكر)
{Κανονικά λέγεται τσιλιγκίρης. Η λ. σε έγγρα-
φο του 1864: Ο υποφαινό μενος εμ μανουήλ στε-
φανάκης τζιλληγκήρης […] εδανείστηκα από του 
εμμα νουήλ σκαλιδάκη τζιλλιγήρη τα πεντακόσια 
γρόσια (Α.Δ.Η., 2 / 14-167), βλ. και Κώδικας θυ-
σιών, 371.}

κιλίφι, το [k̃ilí̃fi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κασσ.) : 
η μαξιλαροθήκη. Με τη σημ. ‘θήκη’ στην πα-
ροιμία: Όποιος θα κλέψει το μιναρέ πρέπει να 
’χει και το κελύφι του (Κριάρης, 413), η οποία 
πρέπει να είναι προσαρμογή της αντίστοιχης 
τουρκικής: Minareyi çalan kılıfını hazır eder «ο 
κλέ πτων τον μιναρέν προετοιμάζει την θήκην 
του» (Χλωρός, Β 1306).
[< kılıf (Παπ.)] (قليف٬ قلف)
{Η λ. παρουσιάζεται με τρεις γραφές: κιλύφι, 
κιλίφι, κηλύφι (Ιδομ.). Πα ράλληλα καταγρά-
φεται ο τ. κελύφι / κελίφι. Το ΛΚΝ έχει: κελύ-
φι ‘μαξιλα ροθηκη’ [< κελύ φιον, υποκορ. του κέ-
λυφος]. Ο Παπαγρηγοράκης θεωρεί το κιλίφι 
αντιδάνειο: < kılıf < κέλυφος. Ο Ανδριώτης έχει 
τη λ. με δύο τύ πους: κελύφι (από το αρχ. κελύ-
φιον, υποκορ. του κέλυφος) και «κιλίφι (αντδ. 
< τουρκ. kılıf < ελλ. κελύφιν < αρχ. κελύφιον, 
υποκορ.του κέλυφος). Κατά το TDK και τον 
Nişanyan: kılıf από το αραβ. ġilāf, αλλά δεν γί-
νεται λόγος για αναγωγή του στα ελληνικά. Ο 
Κώστας Καραπο τόσογλου (“Ετυ μολογικά της 
δυτικής κρητικής διαλέκτου”, Λεξικογραφικόν 
Δελ τίον, 25 (2004-2005), 101) ετυμολογεί από 
το τουρκ. قيليف kılıf ‘περικάλυμμα, θήκη’, το 
οποίο από το αραβ. غالف gılaf ‘κολεός, θήκη, 
περικάλυμμα’, από το ρ. غلف galafa = to put or 
wrap something in a cover, wrap, envelope, or 
case. Υπέρ της προέλευσης από τα τουρκ. συνη-
γορούν τα ασυνήθιστα στο κρητικό ιδίωμα [k̃i] 
και [lĩ] στη λ. κιλίφι – το πρώτο, μάλιστα, στην 
Κεντρική και Ανατολική Κρήτη το συναντούμε 
μόνο σε δάνεια από την τουρκική.}

κιλύφι, βλ. κιλίφι.
κιμαλίδικος (επίθ.) [(k̃/t∫)imaλíδikos] (Ιδομ., 

Κριτσ.) : λέγεται για φαγητό που έχει κιμά (κυ-
ρίως: ντολμάδες, γεμιστά, μακαρονάδα).
[< kıymalı (Συντ.)] (قييمه لى)

κιμάς*, ο [/ t∫imás] (Παπ.) : κρέας λεπτοκομμένο 
για παρασκευή φαγητών.
[< kıyma (Παπ.] (قيمه٬ قييمه)

κιμέτι, το [k̃iméti] (Τουρκοκρητ.) : η αξία.
[< kıymet (Bilgehan2, 631] (كيمت)
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Κκιμιχιρένιος

{Ως κιγμέτι στη Βοσπορομαχία (2η έκδοση, Βε-
νετία 1792, σ. 21).}

κιμιχιρένιος (επίθ.) [t∫imi∫iréños] : Η λ. σε κρητ. 
κείμενο του 1786: χιλάλια [= οδο ντογλυφίδες] 
κιμιχιρένια, δηλ. «κατεσκευασμένα εξ ξύλου 
του δέν δρου τoυ λεγο μένου τσιμισίρι Τουρκ. 
çimşir, είδος πύξου (Γαλλ. buis)» (βλ. Κανονι-
κά πεσκέσια, 105).
[< κιμιχίρι / τσιμισίρι < çimşir (Mehmet Yunus 
& Ξανθουδίδης)] (چمشير)

κιμ μπιλίρ(ι) (έκφρ.) [t∫í(m) biλír(i)] (άλλες γρα-
φές: κιν μπιλίρ(ι), κινμπιλίρι, κιμπι λίρει) (Παπ., 
Πάγκ., Κονδ., Γαρ., Ροδ., Τσιρ., Δαρ.,: ποιος ξέ-
ρει... (ει σάγει πλάγια ερώτηση).
[< kim bilir (Παπ.)] (بلمك ٬ كيم٬ كم + بيلمك)
{Ακούγεται και ως [t∫íbi λír(i)]. Ο Δαριβιανά-
κης έχει στο ίδιο λήμμα: κιν μπιλίρι ή αλλαμπλί-
ρι. Πράγματι είναι συνώνυμα. Η γραφή κιμπιλί-
ρει (Γαρ.) οφείλεται πιθα νόν σε επίγνωση της 
ρηματικής σημασίας του τουρκικού ετύμου – ο 
Γαρεφαλάκης αναφέρει στο βιογραφικό του ότι 
είχε υπηρετή σει ως δάσκαλος επί οκτώ χρόνια 
σε μουσουλμανικό σχολείο στη Θράκη.}

κιμπιλίρει, βλ. κιμ μπιλίρι.
Κιμπλέ, το [k̃iblé] : «το μέρος προς ο διευθύνο-

νται οι Μουσουλμάνοι όταν προσεύ χονται, ήτοι 
η Μέκκα, ή οι Ιουδαίοι, ήτοι η Ιερουσαλήμ» 
(Χλωρός, Β 1266). Η λ. σε σατιρικό στιχούργη-
μα του 1908 (Διαλυνομιχάλης, «Η γυναίκα και 
ο διάβο λος», Δρήρος, 2 (1938), 467), στο οποίο 
μια γυναίκα που παριστάνει τη μουσουλ μάνα 
μιλάει σε έναν χότζα για το δήθεν άρρω στο παι-
δί της: οπού είναι ν’ αποθάνει / και δε βρίσκεται 
κανένας που [= προς] κιμπλέ να το γυρίσει / και 
τσ’ ευχές να του διαβάσει οπού γράφει το κοράνι.
[< kıble, από το αραβ. ḳibla(t) κατά τον 
Nişanyan (Συντ.)] (قبله)

κιναργιάζω [t∫inarjázo] : βάφω με κινά. Η λ. σε 
τουρκοκρητ. επιθαλάμια μα ντινάδα: Ανοίξετε, 
σφαλίξετε τα δέκα παραθύρια, / στη χέρα κιναρ-
γιάζουνε της νύφης τα δα χτύλια (Κρήτη & Τουρ-
κοκρητικοί, 68).
[< κινάς (Συντ.)]

κινάς*, ο [k̃inás / t∫inás] (Ροδ., ΤσιρΒ.) : είδος κόκ-
κινης φυτικής βαφής (ΛΚΝ). Ειδι κότερα: «ρο-
δόχρουν υγρό βαφής νυχιών» (Τσιρ.)
[< kına < αραβ. hinnā (ΛΚΝ)] (قنا)
{Το ΛΚΝ έχει: το κινά, ο Ανδριώτης: η κινά. Κα-
τά τον Χλωρό (Β 1308) : «κύπρος, κ. κνα, ήτοι 
η θάμνος ή η εκ των φύλλων αυτής κόνις, δι’ ής 
οι Ανατολικοί λαοί και ιδία οι Πέρσαι βάφου-
σιν ερυθράν την κόμην, το γέ νειον, αι δε γυ-
ναίκες τούς όνυχας». Πρόκειται για τα το φυ-
τό Lawsonia inermis (Γεννάδιος, 599). Τη βαφή 

που προέρχεται από τα φύλλα του έχει επικρα-
τήσει να τη λέμε χένα, αραβ. λέξη που πέρασε 
στα ελληνικά μέσω αγγλικής (ΛΚΝ).}

κιν μπιλίρ(ι), βλ. κιμ μπιλίρ.
κινμπιλίρι, βλ. κιμ μπιλίρ.
κιντάς, ο [t∫idás] (Πάγκ.) : το γεμεκλίκι (βλ.).

[< gıda ‘τροφή, τρόφιμα’ (κατά το TDK από το 
αραβ. ġiḏā’) (Συντ.)] (غذاء)

κιντί, το [k̃i(n)dí & t∫i(n)dí] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Κονδ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., 
Ξεν.) : 1. το δειλινό, το βραδάκι· 2. το φυτό 
δειλινό (βλ. κιντί τσιτσεγί)· 3. η προσευχή των 
Τούρκων το δειλινό, βλ. ναμάζι· 4. τραγούδι με 
σφύ ριγμα. ΕΠΙΡΡ. κιντί κιντί: βράδυ βράδυ.
[< ikindi (Παπ.) /& kindi (διαλεκτ. κατά το 
TDK) (Συντ.)] (ايكندى)
{Ο Ανδριώτης έχει: κεντί ‘το φαΐ του δειλινού’. 
Η σημασία αυτή μόνο στον Ρο δάκη. Για τη 
σημ. 3 ίσως χρειαζόταν ξεχωριστό λήμμα, λό-
γω διαφορε τικής ετυ μολογίας (< ikindi namazı 
‘απογεματινή προσευχή’). Στη σημ. 4 (που 
υπάρχει μόνο στον Τσιριγωτάκη) ίσως έχει δι-
αφορετική ετυμολογική προέλευση.}

κίντικος, βλ. κίτικος.
κιντί τσιτσεγί, το [k̃indí tsitsejí] (Πιτ.) : «Το γνω-

στό καλλωπιστικό φυτό δειλινό, με τα σαν χω-
νάκια άνθη του που ανοίγουν το απόγευμα και 
κλεί νουν το πρωί της επομένης».
[< ikindi çiceği (Συντ.)] (ايكندى چيڅكى)
{Λέγεται και απλώς κιντί (βλ.). Έτσι το λημ-
ματογραφεί ο Γαρεφαλάκης, με πληθ. κιντιά 
στο παράδειγμα χρήσης. Έτσι το ξέρω κι εγώ. 
Πρόκειται για το φυτό Mirabilis jalapa, κ. δει-
λινό. Περισσότερα στο: Ευαγγελία Φραγκάκι, 
Συμβολή εις την δημώδη ορολογία των φυτών, 
Αθήνα 1969, σ. 112. Στα τουρκ. λέγεται akşam 
sefası ή gece sefası, σπανιότερα ikindi sefası 
(çiceği).}

κιοκνές, βλ. κιοχνές.
κιοντανές, βλ. κεντανές.
κιόρκια, η [t∫órt∫a] (Δαρ.) : η σφαίρα που δεν 

παίρνει φωτιά, που δεν σκοτώ νει, η άχρηστη 
σφαίρα. «Τρεις του ’παιξα μα εβγήκανε και οι 
τρεις κιόρκες και μού ’φυγε ο παντέρμος {εν-
νοείται: λαγός}».
[πιθανόν ουσιαστικοπ.(;) θηλ. του επιθ. κιόρι-
κος < kör ‘τυφλός’, στη σημ. «ο μη οξύς ή κο-
πτερός, αμβλύς» (Χλωρός, Β 1432) (Συντ.)]
{Η λ. κιόρκια φαίνεται να διαμορφώθηκε με 
βάση τον πληθ. κιόρκες [t∫órt∫es] που υπάρχει 
στο παράδειγμα χρήσης. Ο εμφανής επιθετικός 
χα ρακτήρας τής λ. επιτρέ πει να υποθέσομε ότι 
το κιόρκες είναι πληθ. θηλ. του επιθ. κιόρικος: 
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κιόρ(ι)κη ή κιόρ(ι)κια > κιόρ(ι)κες. Στα τουρκ. 
kör kurşun είναι η ‘αδέσποτη σφαίρα’.}

κιολντανές, βλ. κεντανές.
κιορδάμι, βλ. γιορντάμι.
κιορντανές, βλ. γερντανές.
κιόρος (επίθ.) [t∫óros] (Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Τσιρ., 

Κριτσ., ΙδομΒ.) : 1. αλλή θωρος· 2. αυτός που 
δεν βλέπει κάτι από απροσεξία· 3. αυτός που 
δυσκο λεύεται να δει λόγω κάποιας πάθησης 
των ματιών.
[< kör ‘τυφλός’ (Πάγκ.)] (كور)
{Ο Κριτσωτάκης έχει και το θηλ. κιόρα & κιό-
ρισσα και το ουδ. κιοράκι. Στις ελλ. παροιμίες 
Στη χώρα των τυφλών βασιλεύει ο μονόφθαλμος 
και Όποιος κάτσει με στραβό το πρωί αλληθωρί-
ζει αντιστοιχούν οι τουρκ. Κörler memleketinde 
şaşılar padışah olur και Κörle yatan şaşı kalkar 
(Tuncay & Καρατζάς, στο λ. kör).}

Κιοσέ Καρντάχης, ο [t∫osé kardá∫is] (Γαρ.) : «Ση-
μαίνει: ο σπανός αδελφός. Την ο νομασία έδι-
ναν σε ήρωα παλιών λαϊκών παραμυθιών του 
τόπου μας».
[προφανώς προσαρμογή του τουρκ. Κöse 
kardeş (Bilgehan1, 37) (Συντ.)]
{Στoν τουρκ. λαϊκό πολιτισμό ο τύπος του σπα-
νού (köse) υπάρχει στο λα ϊκό θέα τρο, στο θέα-
τρο σκιών και στα παραμύθια – στα τελευταία 
είναι «είναι ένας αρ νητικός, αντιπαθητικός τύ-
πος, ένας απατεώνας, άλλοτε ύ πουλος και άλ-
λοτε σκλη ρός, και μερικές φορές ένας μυστη-
ριώδης και υ περφυσικός χαρακτήρας που ζη-
μιώνει τους ανθρώπους· ένας ραδιούργος χωρίς 
ανθρώπινα συναισθήματα» (And Metin, “The 
Τurkish Folk Τheatre”, Αsian Folklore Studies, 
38/2 (1979), 155-176, στη σελ. 159).}

κιοσκιαντήρι, το [t∫o∫t∫adíri] (προτεινόμενη γρα-
φή: κιοσκιαντίρι) (Γαρ.) : «Είδος πρόχει-
ρης καλύβας που έφτιαχναν στις εξοχές για να 
προστατευ τούν από τον ήλιο το καλοκαίρι».
[ίσως συμφυρμός των λέξεων κιόσκι [< köşk] 
και τσαντίρι [< çadır] (Συντ.)]

κιοστέκι, το [t∫ostét∫i] & κιστέκι [t∫istét∫i] (Ροδ., 
ΤσιρΒ.) : ρολόι τσέπης με αλυσίδα, «χρυσαφι-
κό που χάριζαν στο γαμπρό οι γονείς της νύ-
ψης, ήταν χρυσό ρολόι με επίσης χρυσή θήκη 
και αλυσίδα» (Τσιρ.).
[μετωνυμικά από τη λέξη κιοστέκι ‘αλυσίδα 
ρολογιού’ (Κουκκίδης, 44) < köstek, στη σημ. 
«άλυσις ωρολογίου» (Χλωρός, Β 1442)] (كوستك)
{Η λ. köstek σημαίνει επίσης «πέδικλον ίππων». 
Με τη σημ. αυτή στη ρημ. πε ρίφρ. κάνω κιο-
στέκι (Γαρ., Κριτσπ., στο λ. κιοστέκι) : κάνω 
κιοστέκι του γαϊδά ρου: δένω τα μπροστινά του 
πόδια λασκαριστά με ένα κομμάτι σκοινί, ώστε 

να μην μπορεί να τρέξει και να απομακρυνθεί 
από τον τόπο βοσκής. Η πρακτική αυτή σήμερα 
τιμωρείται από τον Νόμο.}

κιοτεύ(γ)ω* [t∫otév(γ)o] (Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
ΤσιρΒ.) : υποχωρώ, εγκατα λείπω την πρώτη 
γραμμή, προδίδω, πηγαίνω με τον εχθρό.
[< κιοτής (ΛΚΝ)]

κιοτής* (επίθ. προσ.) [t∫otís] (Αποστ., Τσιρ., 
ΤσιρΒ.) : δειλός, άτολμος.
[< kötü ‘κακός’, διαλεκτ. köti (ΛΚΝ)] (\  كوتو 
(كوتى

κιούγκι*, το [t∫úŋdʒi] (Παπ., Πάγκ.) : ο πήλινος 
σωλήνας αποχέτευσης.
[< künk (Παπ.)] (كنك٬ كونك)

κιουκιουλάτος (επίθ.) [t∫ut∫ulátos] (Πάγκ.) : «Ο 
έχων κιουκιούλια, βοστρύ χια, εις το μέτωπον: 
Κιουκιουλάτο πρόβατο».
[< κιουκιούλια (βλ.) (Συντ.)]
{Ο Στέφανος Ξανθουδίδης (Μελετήματα, Επι-
μέλεια: Νικ. Παναγιωτάκης – Θεοχ. Δετορά-
κης, Έκδοση Δήμου Ηρακλείου, Ηράκλειο 
1980, σ. 360) καταγράφει (Ποι μενικά Κρήτης) 
τον τ. τσουτσουλλάτη για κατσίκα, «όταν έχη 
τσουτσούλια (βο στρύχια)».}

κιουκιούλια, τα [t∫ut∫úλa] (Τσιρ.) & τσουσούλια 
[tsutsúλa] (Πάγκ.) : μπου κλάκια που πέφτουν 
στο μέτωπο, “αφέλειες”.
[< kâkül, από τα περσικά (Τζιτζιλής)] (كاكل)
{Ο ετυμολογικός συσχετισμός στο: Χρήστος 
Τζιτζιλής, “Ανάλεκτα ετυμο λογικά ΙΙ”, Ελ-
ληνικά, 36/2 (1985), 331. Η λ. kâkül σημαί-
νει «βόστρυχος, ιδία ο εκατέρω θεν του προ-
σώπου εν είδει δακτυλίων κρεμάμενος» (Χλω-
ρός, Β 1359). Ο Ξανθι νάκης λημματογραφεί τη 
λ. τσούτσουδα, τα, με τις σημ. 1. ‘γεμίδια στρώ-
ματος ή άλλων συναφών’, 2. ‘τούφες μαλλιών, 
τσου λούφια’, καθώς και τη λ. τσουτσούδα, η, 
‘πλεξούδα’. Μάλλον πρέπει να συσχετιστούν 
ετυμολογικώς με τα τσουσούλια.}

κιουλάφι, το [t∫uláfi] : 1. (κωνικός) σκούφος: ξυ-
πόλυποι, ξεσκέπαστοι, γδυ μνοί, δίχως κιουλάφια 
(στίχος από κρητ. στιχούργημα του 1878, βλ. 
Κάτο πτρον, 52)· 2. επι κάλυμμα μιναρέ (Μετα-
φράσεις, Β 245).
[< külah] (كاله)
{Η λ. külah (που έχει προσαρμοστεί και ως 
γκιουλάς, βλ. λ.) σημαίνει αρ χικά «κά λυμμα κε-
φαλής απολήγον εις οξύ, ως το των δερβισών»· 
minare külahı σημαίνει «επικάλυμμα μολύβδι-
νον του μιναρέ» (Χλωρός, Β 1047). Κιουλάφια 
έλεγε η Μι κρασιάτισσα πεθερά μου ένα είδος 
τορτελίνια, που τα έφτιαχνε σε κωνικό σχήμα.}

κιουλμπέτι (;), το [t∫ulbéti] : Η λ. σε τουρκοκρητ. 
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Κκιουλχάμπεης

ρίμα του 1826: Πού ’ναι κι οι γι-ουλεμάδες σου, 
που σύραν το [κιουλμπέτι (;)] / “Αλλάχ Αλλάχ” 
φω νιάζανε “μεντέτ για Μουχαμέτη”] (βλ. Dedes, 
363).
[ίσως < külbet, βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Στη θέση της λέξης κιουλμπέτι ο Dedes έχει ‡ 
külbettî ‡ (έτσι μεταγράφει το: كلبتتى), ενώ στη 
μετάφραση (σ. 374) σημειώνει: unclear. Ίσως 
πρόκειται για τη λ. κιουλμπέτι (αμάρτυρη από 
άλλα κείμενα) [< külbet «σφοδρότης· μόχθος» 
(Χλω ρός, Β 1408)], που εδώ ομοιοκαταληκτεί 
με τη λ. Μουχα μέτη. Η περίφραση σύραν το κι-
ουλμπέτι μπορεί να σημαίνει ‘μόχθησαν’ ή ‘υπέ-
στησαν δεινά’. μεντέτ, για Μουχαμέτη σημαίνει 
‘βοήθεια, ω Μωάμεθ’ βλ. μεντέτι.}

κιουλχάμπεης, βλ. ντεστέμπασης.
κιουλχάνης, βλ. ντεστέμπασης.
κιουλχάνι, το [t∫ulháñi] : στο χαμάμ, εξωτερικό 

πρόσθετο κτίσμα, όπου ήταν οι ε γκαταστάσεις 
με τα καζάνια (βλ. Ευαγγελία Φραγκάκι, “Τα 
χαμάμια του Μεγάλου Κάστρου. Προέλευσης 
και λειτουργία των”, Αμάλθεια, 8/30 (1977), 
16). Βλ. και ντεστέμπασης.
[< külhan (Κουκκίδης, 44)] (كلخان)

κιουμρουκτζής, βλ. γκουμουρουξής.
κιούπι*, το [t∫úpi] (Παπ., Πάγκ., Κριτσ.) : το μι-

κρό πιθάρι, το κρητ. κου ρούπι.
[< küp (Παπ.)] (كوپ)

κιούλα, βλ. τσούλα.
κιούρκι, το [t∫úrt∫i] : γούνα. Η λ. σε κρητ. στιχούρ-

γημα που θεωρείται από δοση σκο λίου (ευωχι-
κού άσματος) του Υβρία του Κρητός (6ος αι. 
π.Χ.) : για κιούρκι μ’ έχω το κοντό ράσο χωρίς 
τσοχάδες (εφημ. Ραδάμανθυς, φ. της 20-9-1863) 
– στο φ. της 11-4-1864 ο ίδιος στίχος: για γού-
να μ’ έχω κλπ. Η λ. κιούρκι και σε κρητ. σατι-
ρικό στιχούργημα του 1875: (μουσουλ μάνοι δι-
καστές) που ξέρουσιν από γαμπά πώς γίνεται το 
κιούρκι (βλ. Ν. Ι. Παπαδάκις, “Πολιτική σάτιρα 
εν Κρήτη”, Κρητικαί Μελέται, 1 (1933), 131).
[< kürk (Συντ.)] (كورك)

(*)κιουρκτζής, βλ. Παράρτημα 1.
κιουρλούκι, το [t∫urlút∫i] & κιουρουλούκι 

[t∫urulút∫i] (Πιτ., Γαρ., Τσιρ., Κριτσ.) : 1. τύ-
φλωση, η στραβωμάρα της Κοινής· 2. Με το 
ρ. βάνω παίρνει τη σημ. του υπο κινώ, υποδαυ-
λίζω μια έριδα μεταξύ τρίτων· 3. (μτφ.) πα-
ραφροσύνη, τρέλα. Βλ. και γιουρλούκι.
[< körlük ‘τυφλότης’ (Πιτ.)] (كورلك)

κιουρντάμι, βλ. γιορντάμι.
κιοφτελιά, η [t∫ofteλá] & κεφτελιά [t∫efteλá] & 

τσεφτελιά [tsefteλá] (Πάγκ., Πιτ., Τσιρ.: στο λ. 

κιόφτελο, ΙδομΒ.) : η ροδακινιά.
[μάλλον < şeftali ‘ροδάκινο’, διαλεκτ. şefteli – ο 
τ. κιοφτελιά με επίδραση από τη λ. κιοφτές (για 
το σχήμα και το μέγεθος) (Συντ.)]
{Όχι η ροδακινιά γενικά, αλλά μια ποικιλία 
ροδακινιάς με μικρούς μυτε ρούς καρ πούς με 
χνούδι, εύγευστους, χυμώδεις και αρωματι-
κούς. Κοινό τατη στα παιδικά μου χρόνια, σή-
μερα σπανίζει.}

κιοφτέλι, βλ. κεφτέλι.
κιόφτελο, βλ. κεφτέλι.
κιοφτεράτος (επίθ.) [t∫ofterátos] (Ξεν.) : σε σχή-

μα ρόμβου (όπως έκοβαν τα κιοφτέ ρια, για να 
τα αφήσουν στον ηλιο να ξεραθούν).
[< kιοφέρι (Συντ.)]

κιοφτέρι, το [t∫oftéri] & κεφτέρι [t∫eftéri], πληθ. 
τα κιοφτέρ(γ)ια [t∫oftérʒα] (Πιτ., Ροδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ., Ξεν.) : η 
μουστα λευριά.
[< köfter (κατά το TDK από το περσ. kofter), κα-
τά τον Τζιτζιλή αντιδάνειο: < μσν. δημώδες κο-
πτάριον (< κοπτή, ενν. σησαμίς), διαλεκτ. κο-
φτάρ’] (كوفتر٬ كفتر)
{Την ετυμολ. από τα ελλ. υποστηρίζει και ο 
Χλωρός (Β 1444), ο οποίος στο ερ μήνευμα της 
λ. köfter έχει: «κοπτή, κ. κοφτούρι, οινούττα, 
μουστό πητα, ήτοι μάζα εκ γλεύκους [είδος γλυ-
κού σουδζουκίου]». Κατά το TDK η λ. köfter 
σημαίνει «üzüm şırasıyla nişasta kaynatılıp 
dökülerek kesildikten sonra kurutulan bir 
çeşit pestil» (απόδοση: είδος πολτού που γίνε-
ται από μούστο και άμυλο με βρασμό, χύνε-
ται {σε ταψί}, κόβεται και μετά στεγνώνεται 
{στον ήλιο}), πβ. τα κρητικά ξερά κιοφτέρια. 
Λεπτομε ρώς για το αντιδάνειο, βλ. Tzitzilis, σ. 
66-7. Ο Ιδομε νέως(Β) χαρακτηρίζει άκλιτη τη λ. 
κιοφτέρια (και κευτέρια, στο ΙδομΒ.)· ίσως ε πε-
ιδή χρησιμο ποιείται μόνο στην ονομ. και την 
αιτ. του πληθυντικού, που είναι όμοιες. Έχει 
και τον τ. κετεύρια, αλλά προφανώς πρόκειται 
για τυπογραφικό λάθος αντί για τη γραφή κευ-
τέρια.}

κιοφτές, ο [t∫oftés] (Παπ., Αποστ., Τσιρ., ΞανθιΔ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : εί δος φα γητού (μπαλίτσα 
από κιμά).
[< köfte (Παπ.)] (كوفته)

κιοχνές (επίθ. προσ.) [t∫oxnés] & κιοκνές [t∫oknés] 
(Γαρ., Τσιρ.: στο λ. κνου κνού, Κριτσ., ΙδομΒ., 
Κασσ.) : χασομέρης, ασήμαντος, απαξιωμένος.
[< köhne ‘παλιατζούρα, σαράβαλο’ (Κριτσ.)] 
(كهنه)
{Ο Ιδομενέως έχει στο ίδιο λ. και τους τ. κνε-
κνές (τον έχει και ο Ροδάκης) και κνουκνές 
(και ΞανθινάκηςΔ) (φωνητικές παραλλαγές;) 
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Ο Τσιριγωτά κης λημμα τογραφεί το θηλ. κνου-
κνού, με τη σημ. ‘ελαφρόμυαλη γυ ναίκα’, και 
σημειώνει ότι «στη Δ. Κρ. η λ. κνουκνός και 
κνουκνές λέγεται για τον αργόσχολο». Με τη 
σημ. ‘αργοκίνητος, ράθυμος, βραδύς’ έχει ο 
Κασσωτάκης τον τ. κνεκνές. Στους τύπους αυ-
τούς πιθανόν να έχουμε επί δραση από τη λ. 
οκνός.}

κιράς, ο [t∫irás] (άλλες γραφές: κοιράς, κυράς) 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., 
Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ.) : 1. η αμοιβή για 
τη με ταφορά φορτίου με υποζύγιο, το αγώι, 
ενοίκιο· 2. πραμάτεια, εμπόρευμα πλανόδιου 
πωλητή.
[< kira (Παπ.)] (كراء٬ كرا)
{Στη σημ. 2. από τη λ. κιρατζής στη σημ. 2, υπο-
χωρητικά.}

κιρατζής, ο [t∫iradzís] (άλλη γραφή: κυρατζής) 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., 
Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. 
ο αγω γιάτης· 2. πλανό διος έμπορος που κουβα-
λούσε την πραμάτεια του με υπο ζύγιο.
[< kiracı (Παπ.)] (كراجى)

κιρατζίδικο [t∫iradzídiko] σπίτι : ενοικιασμένο 
(Σταυρινίδης). Η λ. σε προ σωπικό ημερολόγιο 
των χρόνων 1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύ-
ρη, 90).
[< κιρατζής, στη σημ. ‘ενοικιαστής’ (Συντ.)]

(*)κιρετζής, βλ. Παράρτημα 1.
κιρίκι, το [k̃irík̃i] (Ξανθιν., ΙδομΒ., ΤσιρΒ.) : 1. 

κομματάκι φύλλου καπνού· 2. «ερ γασία τεμα-
χισμού καπνού» (Τσιρ.).
[< kırık ‘θραύσμα, σκλήθρα’ (Ξανθιν.)] (قيريق٬ 
(قريق

κίρικος (επίθ.) [k̃írikos] (Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., 
Κριτσ.) : 1. κίρικο χωράφι: «ξη ρικό κτήμα ελα-
φρώς άγονο» (Τσιρ.)· 2. φρούτο πολύ γλυκό 
από μη αρ δευόμενη καλ λιέργεια, π.χ. κίρικο 
σταφύλι (Ιδομ.).
[< kır, στη σημ. «γη χέρσος, ακαλλιέργητος» 
(Χλωρός, Β 1344) + -ικος (Συντ.)] (قير)
{Η λ. kır έχει περάσει στην έκφραση κίρι μπα-
ΐρι (βλ.).}

κίρι μπαΐρι, το [k̃íri baíri] & κιρμπαΐρι [k̃irbaíri] 
(Ιδομ., Τσιρ., Ξεν.) : ξερο βόρι, ρεύμα ψυχρού 
αέρα.
[< kır bayır ‘ψηλός τόπος’ (Συντ.)] (قر+ باير)
{Λέγεται και κίρ μπαΐρ [kɯ́r baír] (από τις ελά-
χιστες περιπτώσεις τουρκ. δανείου, όπου ακού-
γεται (ακουγόταν) στο κρητικό ιδίωμα ο φθόγ-
γος [ɯ] της τουρκικής, οπί σθιο κλειστό μη 
στρογγυλό φωνήεν, που παριστάνεται στο σύγ-
χρονο τουρκ. αλ φάβητο με το γράμμα ι χωρίς 

κουκίδα, βλ. και κιχ). Πρόκειται ειδικά για ρεύ-
μα ψυχρού αέρα που φυσά σε ανοιχτό, αερινό 
μέ ρος. Συνεκδοχικά δηλώνει έναν τέ τοιο τόπο. 
Το σύμπλοκο kır bayır δια λεκτ. σημαίνει ‘ψη-
λός τόπος’, βλ. Eker Süer, “A travelling word 
in atlaic: kır”, International Journal of Central 
Asia Studies, 11 (2006), 133-155· στη σελ. 137, 
§ 3.1: «kır bayır ‘hilly, high ground’».}

κιρκιμίσι, το [k̃irk̃imísi / t∫irt∫imísi] (Περ.) : (στον 
Βουβά Σφακίων) το φυτό Nerium oleander, η 
πικροδάφνη, κοινώς (στην Κρήτη) σφάκα.
[< kìpkırmızı ‘ολοκόκκινος’ (Kaczyńska & 
Witczak, 234)]

κιρλίμπας, ο [k̃irλíbas], πληθ. κιρλίμπηδες 
(Κριτσ.) : 1. αυτός που έχει βρό μικο κεφάλι· 
2. (μτφ.) ανήθικος, αισχρός, ανέντιμος, απατε-
ώνας.
[< kirli ‘βρόμικος’ + baş ‘κεφάλι’ (Κριτσ.)] 
(قيرلو+ باش)
{Ο Κριτσωτάκης λημματογραφεί χωριστά τον 
τ. κυρλίμπας, με τη σημ. ‘ο κύριος που τα κά-
νει λίμπα, που φέρνει αναστάτωση, ο βιρτου-
όζος, ο θερμός, ο φλογερός’ (και καλλιτεχνικό 
ψευδώνυμο του Γ. Σ., «κουρέα, λυράρη και ορ-
γανοποιού»). Θε ωρεί ότι η λ. προέρχεται από την 
κλητ. κύρ (κύριος) και το ιταλ. limba ‘λεκάνη’ 
και limbo ‘αναστάτωση, αβέβαιη κα τάσταση’. 
Μάλλον πρόκειται για παρατσού κλι (Κιρλίμπας) 
συγκεκριμέ νου προσώπου, με ειδικές ικανότη-
τες στη λύρα, όπως στο ερμήνευμα του Κριτσω-
τάκη, οπότε έχουμε παρετυμολογική γραφή και 
λεξι κογράφηση – εκτός κι αν το «καλλιτεχνικό 
ψευδώνυμο» προέρχεται (;) πράγματι (;) από το 
προτακτικό κυρ και το επίρρ. λίμπα.}

κιρλιμπίστικος (επίθ.) [k̃irλibístikos] (Κριτσ.) : 
που ταιριάζει στην εμφά νιση ή τη συμπεριφο-
ρά του κιρλίμπα.
[< κιρλίμπας (Συντ.)]

κιρμιζί, το [k̃irmizí] & κριμιζί [krimizí] (Παπ., 
Πάγκ., Ξανθιν., ΙδομΒ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : το κόκ-
κινο χρώμα.
[< kırmızı (Παπ.), βλ. και Κυρανούδης, 473] 
(قرمزى)
{Στην ανάπτυξη του λ. κιρμιζί ο Παπαγρηγοράκης 
έχει το επίθ. κιρμίζος (που δεν το λημματογραφεί) : 
«Βασιλικέ μου πράσινε και βιόλα μου κιρ μίζα…», 
βλ. κιρμί ζος. Το ΛΚΝ έχει: το επίθ. κρεμεζής -ιά –ί 
& κρεμεζί (άκλ.) ‘κοκκινωπός’, με την ετυμολο-
γία: παλ. ιταλ. *cremes(i) -ής (πρβ. ιταλ. cremisi 
([kré-]), chermisino ([-zí-]), ισπαν. cremesin ([-
sín])) < αραβ. qirmizī· παλ. ιταλ. *cremesi.}

κιρμίζος (επίθ.) [k̃irmízos] & κριμίζος [krimízos] 
(Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Κρι τσπ., ΙδομΒ.) : 
κόκκινος.
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Κκιρμπαΐρι

[< κριμιζί (Πάγκ.), < kırmızı (Πιτ.) / μάλλον < 
kırmız ‘κιρμίζι’ (Συντ.)] (قرمز)
{Κατά τον Πιτυκάκη «εκείνος που έχει χρώμα 
βαθύ κόκκινο, σ’ αντίθεση με το καρνάδο, το 
ανοιχτό μα ζωηρό {κόκκινο} χρώμα», δηλ. το 
άλικο (< τουρκ. al). Αντίθετα, κατά τον Χλω-
ρό kırmızı σημαίνει «ο έχων χρώμα […] ανοι-
κτόν λα μπρόν κόκκινον». Το κιρμίζος θα μπο-
ρούσε να παραχθεί κατευθείαν από το kırmız 
«την γνωστήν ερυθράν βαφικήν ύλην την κα-
λουμένην κοινώς κιρμίζι» (Χλωρός, Β 1284).}

κιρμπαΐρι, βλ. κίρι μπαΐρι.
κισλάς, ο [k̃islás] & κισιλάς [k̃isilás] & κιχιλάς 

[k̃i∫ilás] (Πάγκ., Κονδ., Ροδ., ΙδομΒ.) : ο στρα-
τώνας.
[< kişla (Πάγκ.)] (قيشله٬ قشله قشالق)

κισιμέτι, το [k̃isiméti] & κισμέτι* [k̃isméti] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : το πεπρω-
μένο, η τύχη, το γραφτό.
[< kısmet (Παπ.)] (قسمت)
{Ένας ωραίος ποιητικός πλεονασμός σε κρητ. 
δημοτ. τραγούδι : ετσά του το ’χε η μοίρα ντου 
γραφτό και κισιμέτι (Κριάρης, 50). Και μια πα-
ροιμία (την έλεγε η μάνα μου), για ανθρώπους 
που παίρνουν τα μέτρα τους κό ντρα σε πιθανές 
αναποδιές: Το μάνταλο κόβει το κισιμέτι.}

κισιντισμένος, βλ. κισντίζω.
κισκινάρι, το [k̃isk̃inári] (Τσιρ., Κριτσ.) : «Λέγε-

ται επί μέθης: Εγενήκαμε κι σκινάρι στο μεθύσι» 
(Τσιρ.).
[ίσως < keskin ağrı ‘οξύς πόνος’, όπως ο πονο-
κέφαλος από μεθύσι (Συντ.)] (كسكين + آغرى)
{Για την προφορά ο Τσιριγωτάκης σημειώνει: 
τα κι- με αστική προφορά. Μάλλον χρησιμοποι-
είται μόνο στην παραπάνω φράση.}

κισκιντάκι, το [k̃isk̃i(n)dát∫i] (& στον πληθ.: κι-
σκιντάκια) & κισκίντι [k̃isk̃í(n)di] (& στον 
πληθ.: κισκίντια) & κισκιτάκι, το [k̃isk̃itát∫i 
& κί σκιντο [k̃ísk̃i(n)do] (& στον πληθ. κίσκι-
ντα) (Πάγκ., Γαρ., Ιδομ. Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : τα πεντόβολα (παιδικό 
παιγνίδι, κυ ρίως των κοριτσιών).
[πιθανόν < kız ‘κορίτσι· κοριτσίστικος’ + kιndak 
‘παιδικό παιγνίδι που παί ζεται με βόλους’, κα-
τά το TDK διαλεκτ. σε Αμάσεια, Σεβάστεια 
(Συντ.)]
{Ο Κριτσωτάκης λημματογραφεί χωριστά τη 
λ. κισκίντι, υποκορ. κι σκιντάκι, με τη σημ. ‘κά-
ποιο μικροαντικείμενο, ένα στρογγυλό πετρα-
δάκι ή οτιδήποτε άλλο που είναι μικροκαμωμέ-
νο και παίζεται με ευκολία στα χέρια’, και χωρι-
στά τα κι σκίντια, με τη σημ. ‘πεντόβολα’ και ‘τα 
πετραδά κια με τα οποία παίζεται το παι γνίδι αυ-

τό’. Ο Γαρεφαλάκης λημματογρα φεί τον πληθ. 
κισκίντια. Λέγεται και κί σκιντα, τα (βλ. Μανό-
λης Πατερά κης, Αναστορήματα, 1985, σ. 94). Ο 
Γιώργος Εμμ. Πλουμάκης (“Παλιά παιχνίδια, 
2005, στο: e-thrapsano.gr) αναφέρει το παι-
γνίδι με την ονομα σία σκλισκλιντράκι. Λεπτο-
μερής περιγραφή του παιγνιδιού: πε ριοδ. Μύ-
σων, 4 (1935), 105. Βλ. και: Χριστόφορος Χα-
ραλαμπάκης, “Περιορισμέ νης χρήσεως λαϊκά 
παίγνια εις τον Νομόν Λασιθίου”, Αμάλθεια, 2 
(1971), 218-8.}

κισκίντι, βλ. κισκιντάκι.
κίσκιντο, βλ. κισκιντάκι.
κισιλάς, βλ. κισιλάς.
κισντίζω [k̃isdízo] & κισιντίζω [k̃isidízo] & 

σκιντίζω [sk̃idízo] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ.) : κά-
νω κάποιον ή γίνομαι εγώ έξω φρενών, εξορ-
γίζω -ομαι· μτχ. παθ. πρκ. κι σιντισμένος 
[k̃isidizménos] (Τσιρ.) : εξαγριωμένος.
[< kızd(ım), αόρ. του ρ. kızmak ‘οργίζομαι’ (Νικ. 
Κοντοσόπουλος, “Το γλωσσικόν ιδίωμα της Αλι-
καρνασσού Μ. Ασίας”, Αθηνά, 62 (1958)] (قيزمق)

κισπέτι, το [t∫ispéti] (Τουρκοκρητ.) : η ενδυμασία.
[< kispet (Bilgehan2, 631) «ενδυμασία, ένδυμα, 
περιβολή, ενδυμασία ιδιά ζουσα εις τινα τάξιν» 
(Χλωρός, Β 1396)] (كسبت٬كسوت)
{Ειδική σημασία της λ. κισπέτι είναι το δερμάτι-
νο πανταλόνι που φορούν οι πα λαιστές στο πα-
ραδοσιακό τουρκικό άθλημα «πάλη με λάδι» 
(βλ. σχε τικό λήμμα στη Βικιπαίδεια). Είναι το 
τουρκ. pehlivan kispet, βλ. πεχλιβά νης.}

κιστέκι, βλ. κιοστέκι.
κίστι, το [k̃ísti] (Χουστ.) : το γραμμάτιο (για μια 

δόση).
[< kesit ‘τομή, δόση’ (Μπερμπέρη, 197)]

κιτάπι*, το [t∫itápi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ροδ., Δαρ., 
ΙδομΒ., ΤσιρΒ.) : 1. το βιβλίο· 2. το τεφτέρι.
[< kitap (Παπ.)] (كتاب)
{Η λ. kitap σημαίνει ειδικότερα το κατεξοχήν 
βιβλίο των μουσουλμάνων (Kitap), δηλ. το Kο-
ράνιo (πβ. Βίβλος). Με τη σημ. αυτή η λ. κιτά-
πι σε κρητ. δημοτ. τρα γούδι: «Τούρκεψε, σκύλε 
Κωσταντή, να γένης Μουσουλ μάνος, / να προ-
σκυνάς εις το τζαμί, να μνώης (= να ορκίζεσαι) 
’ς το κι τάπι». Βλ. Γιάνναρης, 175.}

κίτι γκέλ, το [k̃íti g̃él] (Τσιρ.) : το πηγαινέλα: 
«Ντα αφήνει σε το κίτι γκέλ να ξανοί ξεις το 
σχολειό και τα χαρθιά σου!»
[< τουρκ. (Τσιρ.) / < gitgel < git ‘πήγαινε’– gel 
‘έλα’, από το οποίο και το κυπρ. κίττα-κέλι (Για-
γκουλλής, 28)] ((كيتمك) كل (كلمك) + كيت)

κίτικος (επίθ.) [k̃ítikos] & κίντικος [k̃índikos] 

http://www.e-thrapsano.gr
http://www.e-thrapsano.gr
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(Παπ., Πιτ., Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ.) : λι-
γοστός, λειψός, σπάνιος || κίντικος παράς: κάλ-
πικος. Ε ΠΙΡΡ. κίτικα [k̃ítika] : ελλιπώς.
[< kıt (Παπ.)] (قيت٬ قت٬ قط)

κιτουρούμης [t∫iturúmis] & κουτουρούμης 
[kuturúmis] (Παπ., Πάγκ., Ξαν θιν., Ι δομΒ.) : α) 
(ως επίθ. προσ.) 1. παράλυτος· 2. κατάκοιτος, 
κρεβατω μένος· β) (ως ουσ.) ο παράλυτος.
[< kütürüm (Παπ.) / kötürüm (Πάγκ.)] (كوتروم)
{Η γραφή κειτουρούμης του Ιδομενέως(Β) δεί-
χνει παρετυμολ. επίδραση από το κεί τομαι. Ο 
Ροδάκης το γράφει: κοιτορούμης. Στο TDK ο 
τ. kütürüm ως διαλεκτ. του kötürüm.}

κιτουρουμιάζω [t∫iturumñázo] (Πάγκ.) : είμαι κα-
τάκοιτος, από ρευματι σμούς ή άλλη βαριά αρ-
ρώστια.
[< κιτουρούμης (Πάγκ.)]

κιχ, το [k̃íx, σπάνια kɯ́x] (Γαρ., Τσιρ., Κριτσ.) : 
βρωμιά, ακαθαρσία (στη γλώσσα για μικρά παι-
διά) : «α) – Στάσου να σου βγάλω το κιχ απού 
τη μύτη σου. β) – Μη ’γγίζεις εκειά γιατί ’ναι 
κιχ» (Τσιρ.).
[< διαλεκτ. kıh, κατά το TDK «çocuk dilinde: 
pis» (= στην παιδική γλώσσα: βρώ μικος) 
(Συντ.)]
{Το χρησιμοποιούν και ως αποτρεπτικό επιφ. 
μιλώντας σε μικρό παιδί: Μη! Κιχ! ή Κιχ! Κα-
κά! ή απλώς Κιχ! Μια από τις ελάχιστες περι-
πτώσεις τουρκ. δανείου, όπου ακούγεται (ακου-
γόταν) στο κρητικό ιδίωμα ο φθόγγος [ɯ] της 
τουρκικής, οπί σθιο κλειστό μη στρογγυλό φω-
νήεν, που παριστά νεται στο σύγχρονο τουρκ. 
αλ φάβητο με το γράμμα ι χωρίς κουκίδα, βλ. 
και κίρι μπαΐρι. Κατά το TDK kıh ση μαίνει επί-
σης ‘περίττωμα προβάτου ή κατσίκας· περίτ-
τωμα ανθρώπου’, ενώ το διαλεκτ. kih σημαί-
νει ‘περί τωμμα προβάτου, κατσίκας, καμήλας 
κλπ.’ αλλά και ‘φλέμα, βλένα’. Ο Χλωρός λημ-
ματογραφεί τις λ. كيخ κιχ «λήμη οφθαλμού, κ. 
τσί μπλα· ακα θαρσία, ρύπος σώματος» (Β 1461) 
και كوه γκιουχ «περίττωμα, ακαθαρ σία, κ. σκα-
τόν» (Β 1455), από τα περσικά και οι δύο, κα-
θώς και τη λ. قيح καΐχ «πύον», αυτή από τα αρα-
βικά (Β 1343).}

κίχι, βλ. τσίχια.
κιχιλαντίζω [k̃i∫iladízo] : διαχειμάζω (Σταυρι-

νίδης). Η λ. σε κρητ. κείμενο (επι στολή) του 
1829: μελετώ να κιχιλαντίσω έως το Μάρτη (βλ. 
Μενέλαος Παρλαμάς, ‟Ανέκδοτα έγγραφα εκ 
Σφακίων (1799-1832)”, Κρητικά Χρο νικά, 7 
(1953), 254).
[< kışlad(ım), αόρ. του ρ. kışlamak] (قيشالمق)

κιχιλάς, βλ. κισλάς.
κιχλιμπάρι, βλ. κεχλιμπάρι.

κιχλιμπαρένιος (επίθ.) [t∫ixλibaréños] (Παπ.) : 
που είναι από κεχριμπάρι.
[< κιχλιμπάρι (Παπ.)]

κλανιατζής, ο [klañadzís] (Πάγκ.) : «ο διαρκώς 
περδόμενος».
[< κλανιάς + -τζής (Πάγκ.)]
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής.}

κλαπάκι, βλ. καπλάκι.
κλαπουντάνι, το [klapudáñni] (Τσιρ.) : «κορδό-

νι πλεγμένο με χρυσοκλωστή που στόλιζε πα-
λιές ανδρικές ή γυναικείες φορεσιές». Άλλοι τύ-
ποι: χλα μπιντάνι & φλαμπουζάνι, ο δεύτερος 
ίσως από επίδραση της λ. τραπου ζάνι (βλ. Εμμ. 
Κου τσαντωνάκης, “Το τραγούδι του Μεμέτα-
κα ή (Μ)ου στατσελεπάκη”, Αμάλθεια, 6/24-25 
(1975), 206, 207), και κλαπουτάνι (βλ. σημεί-
ωση). Σε εκκλησιαστικό έγγραφο του 1796 η λ. 
προσαρμοσμένη στην καθαρεύουσα: αρκετήν 
ποσότητα από κλαμπουτανίον (Κρητικά Χρο-
νικά, 3 (1949), 357).
[«παραφθορά του τουρκ. κηλαπτάν [kılaptan, 
kılabdan], ειδικού νήματος περιει λιγμένου με 
χρυσήν ή αργυράν κλωστήν, χρησιμοποιουμέ-
νου δια την διακόσμη σην των ιερατικών ή άλ-
λων επισήμων χρυσοκεντήτων» (Κρητικά Χρο-
νικά, 3 (1949), 359  ̵ σημείωση του Ευμένιου 
Φανουράκη, εκδότη του παραπάνω εγγρά φου)] 
(قالپتان٬ قلبدان)
{Ο ετυμολογικός συσχετισμός και στο: Χρή-
στος Τζιτζιλής, “Ανάλεκτα ε τυμολο γικά ΙΙ”, Ελ-
ληνικά, 36/2 (1985), 332. Στο Ημερολόγιό του 
ο Κοζύ ρης καταγράφει ένα όνειρό του με θέμα 
έναν θησαυρό. Σε ένα σημείο λέει: ήτονε το κα-
σελάκι […] γεμάτο χρυσίον καθαρόν ωσάν κλα-
πουτάνι κιλια κι λια [χωρίς τόνο οι δυο τελευ-
ταίες λέξεις]. «Δεν γνωρίζω τη σημασία της 
φράσεως», σημειώνει ο εκδότης του ημερολο-
γίου Μεν. Παρλαμάς. Κατά τη γνώμη μου ση-
μαίνει: χρυσάφι σε μορφή νήματος άφθονο, με 
τις οκάδες. Η αναδιπλωμένη λ. κιλιά είναι η 
τουρκ. λ. kile (كيله), «μέτρον προς κατα μέτρησιν 
σίτου, κριθής και εν γένει των σιτηρών» (Χλω-
ρός, Β 1467), από τα αραβ. κατά το TDK, αν όχι 
το αντίστοιχο ελλ. κοιλόν. Το βάρος ενός κοιλού 
σιταριού ήταν περίπου 20 οκάδες (βλ. Ημερο-
λόγιο Κοζύρη, 348). Σε μεταφράσεις τουρκικών 
εγγράφων ο Νικ. Σταυρινίδης κρατά στα ελλη-
νικά τον τύπο κιλέ: ενός κιλέ σιτηρών, βλ. Νι-
κόλαος Σταυρινίδης, “Συμβολή εις την ιστορί-
αν των Σφακίων (1615-1770)”, Κρητικά Χρονι-
κά, 9 (1955), 299.}

κλιμπάτσι, βλ. κριμπάτσι.
κνεκνεκίζω [kneknet∫ízo] & κνουκνουκίζω 
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Κκνουκνές

[knuknut∫ízo] (Κασσ., ΤσιρΒ.) : «αργώ να εκτε-
λέσω ορισμένη εργασία, καθυστερώ» (Κασσ.).
[< κνεκνές (Κασσ.), βλ. κιοχνές]

κνεκνές, βλ. κιοχνές.
κνουκνές, βλ. κιοχνές.
κνουκνός, βλ. κιοχνές.
κνουκνού, βλ. κιοχνές.
κνουκνουκίζω, βλ. κνεκνεκίζω.
κόβ(γ)ομε τα λόγια (έκφρ.) [kóv(γ)ome ta lóʒa] 

(Τσιρ., Αποστ., Τσιρ.) : τε λειώνουμε ένα προξε-
νιό, δίνομε υπόσχεση γάμου. Συνώνυμο: λογο-
στένω. Βλ. αμανέτι.
{Με την έκφρ. στον αόριστο (εκόψαμε τα λό-
για) οι γονείς του νέου και της κοπέ λας ανακοί-
νωναν στον περίγυρό τους την οριστική από-
φασή τους να συμπεθερέ ψουν. Υπάρχει ακρι-
βώς αντίστοιχη τουρκ. έκφραση: söz kesmek 
«συμφωνώ, δίδω λόγον οριστικόν δια γάμον 
κτλ.» (Χλωρός, Β 1395, στο λ. kesmek ‘κόβω’, 
όπου και άλλες παράλληλες εκφράσεις, όπως: 
ekser kesmek «κόπτω καρφιά, ήτοι κρυώνω πο-
λύ, τρέμω εκ του ψύχους», akıl kesmek «εννοώ 
[κόπτει ο νους]», paha/fıyat kesmek «κόπτω, 
ορίζω τιμήν»). Για το πρόβλημα του γλωσσι-
κού δα νεισμού βλ. σημείωση στο λ. δένω σκου-
λαρίκι.}

κοζαλής (επίθ. προσ.) [kozaλís] (Δαρ.) : «αυτός 
που διαθέτει μέσα, αυτός που του περνά, αυτός 
που έχει κόζι, αυτός που έχει μπάρμα στην Κο-
ρώνη».
[< κόζ(ι)α (βλ. κόζι) + -λής (Συντ.)]
{Απ’ όσο ξέρω ως Κρητικός, κοζαλής είναι αυ-
τός που έχει από δικού του κύρος, αξία και δύ-
ναμη· γι’ αυτό είναι αξιοσέβαστος, περνά ο λό-
γος του, και προστρέ χουν σ’ αυτόν όταν χρει-
άζεται μεσολαβητής για να λήξει μια διένεξη 
(Συντ.). Για τον κοζαλή άντρα, βλ. Άρης Τσα-
ντηρόπουλος, Η βε ντέτα στη σύγχρονη ορεινή 
κε ντρική Κρήτη, Πλέθρον, Αθήνα 2004, σ. 179.}

κόζι*, το [kózi] (μόνο ονομ. & αιτ.) (Παπ., Πάγκ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Ξεν.) : 1. 
το καρύδι· 2. το δυνατό τραπουλόχαρτο σε χαρ-
τοπαίγνιο, το ατού· 3. (μτφ.) «υψηλά ιστάμενο 
πρόσωπο για εξυπηρέτηση ατομικών συμφερό-
ντων» (Τσιρ.), το μέσον· 4. (μτφ.) η δύναμη, η 
αντοχή.
[< koz (Παπ.)] (قوز)
{Ο Κριτσωτάκης έχει και τον πληθ. τα κόζα. 
Ο Ροδάκης έχει κόζι = χορ τασμένη. Εγώ ξέ-
ρω (από την περιοχή Ηρακλείου) την έκφρ. την 
έκαμα κό τσι = έφαγα μέχρι κορεσμού, την τύ-
λωσα.}

κοιράς, βλ. κιράς.

κοιτορούμης, βλ. κιτουρούμης.
κοκκινογελεκάτος, ο [kot∫inoʒelekátos] (Πιτ.) : 

«Ο χωροφύλαξ της Κρητ. Πολιτείας, του οποί-
ου το γελέκι (γιλέκο) της μεγάλης στολής ήταν 
από κόκκινη τσόχα με διάφορα ποικίλματα».
[< κόκκινο + γελέκι (Πιτ.)]

κοκκινομερτζανόχειλη (επίθ.) [kot∫ino merdza nó-
∫i λi] (Πιτ.) : «Ποιητικό κοσμ. επί θετο της κοπε-
λιάς. Εκείνη που έχει χείλη κόκκινα σαν το μερ-
τζάνι (κοράλλι)».
[< κόκκινα + μερτζάνι + χείλη (Πιτ.)]
{Βλ. μερτζανόχειλη. Υπάρχουν πολλές (πο-
λυ)σύνθετες λέξεις που τις συ ναντούμε μόνο 
(ή κυρίως) σε μαντινάδες, π.χ. (ουσιαστικά:) 
αρισμαροβι τσόβεργα, μαργα ριταρομέρτζανα, 
νεραϊδοποταμίδα, χαμηλανεντράνισμα, (επίθε-
τα:) γαρεφαλοχνο τάτη, μοσχοκανελοκόκαλη, 
στρογγυλομηλοπρό σωπη, (ρήματα:) αμυγδαλο-
δια βαίνω, καρυδαρρωστώ, κρυφοθεμελιώνω, 
σταφυλομαραίνομαι (όλα τα παραδείγ ματα 
από: Μαρία Λιουδάκι, Μαντι νάδες, 2η έκδο-
ση, Γνώσεις, Αθήνα 1971). Τέ τοια περίτεχνα 
μακροσκελή λαϊκά σύνθετα (που θυμίζουν τα 
έμμετρα ερωτικά ιπποτικά μυθιστορή ματα της 
ύστερης βυζαντινής περιόδου) “ανάστησε” ο 
Καζα ντζάκης στις μεταφράσεις των ομηρικών 
επών (σε συνεργασία με τον Κακριδή) και στη 
δική του Οδύσ[σ]εια. Πρόκειται για λέξεις που 
πλάστηκαν κυρίως για με τρικούς/στιχουργικούς 
λόγους, αλλά και ως επίδειξη γλωσσοπλαστικής 
ι κανό τητας του μαντιναδολόγου – πολλές είναι 
λέξεις άπαξ. Θα μπορούσε να γίνει μια μελέτη 
γι’ αυτές. Βλ Χρυσούλα Καραντζή, “Οι σύνθε-
τες λέ ξεις στις νεοελληνικές διαλέκτους και τη 
λογοτεχνία”, Γλωσσολογία, 22 (2014), 77-104 
[ευρεία ανασκό ποηση της σχετικής βιβλιογρα-
φίας]. Για τον Καζαντζάκη υπάρχει η διδακτο-
ρική διατριβή του Νικ. Μαθιουδάκη: Νεολογι-
κά αθησαύριστα στην «Οδύσεια» του Νί κου Κα-
ζαντζάκη: Στρατηγι κές κατανόησης, ασάφεια και 
βεβαιότητα. ∆ηµοκρίτειο Πανε πιστήµιο Θρά-
κης, Κομοτηνή 2012.}

κοκονόζης, o [kokonózis] (Κασσ.) : απένταρος, 
φτωχός.
[< kokoz (Κασσ.), αλλά μάλλον < Κοκονόζης < 
kokonoz βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Από τη λ. kokoz (قوقوز) προκύπτει η λ. κοκό-
ζης (Κουκκίδης, 45), αλλά δεν μπο ρεί να προ-
έλθει η λ. κοκονόζης. Τo πιθανότερο είναι ότι 
πρόκειται για ουσιαστικό με περιορισμένη το-
πική χρήση, ίσως παρατσούκλι που προήλθε 
από συγκεκρι μένο πρόσωπο με το επίθετο Κο-
κονόζης (το οποίο υπάρχει ακόμη στην Κρή-
τη). Κατά τον Nişanyan, ο Evliya Çelebi χρησι-
μοποιεί στο Seyahatname (1683) τη λ. kokonoz/
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kokonos ‘γέρος’. Ετυμολο γικά φαίνεται να σχε-
τίζεται με τη λ. κοκόνα, η οποία ίσως από το 
ρουμαν. cocoăna. Κατά τον Mehmet Pakalın 
(Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü, 
Istanbul 1993, σ. 287) η λ. kokonoz (ως στρατ. 
ό ρος) ήταν όρος εν χρήσει μεταξύ των Γενιτσά-
ρων που εδήλωνε σεβασμό (αυτό θυμίζει τη δι-
άκριση ‘παλιός’ vs. ‘νέος’ στον ελλην. στρα-
τό). Κokonoz (قوقونوز) ήταν και τίτλος σατιρικής 
τουρκοκυπριακής εφημερίδας (1896). Δεν εντό-
πισα τη λ. αυτή σε σύγχρονα τουρκικά λεξικά, 
γενικά ή ιδιωματικά.}

κολάι*, το [kolái] (άλλη γραφή: κολάυ) (Παπ., 
Πιτ., Κονδ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Χουστ.) : 1. η ευκολία, η άνεση με την 
οποία κάνω κάτι (ΛΚΝ)· 2. κουμάντο, απόφα-
ση, λήψη μέτρων· ΦΡ. κάνω το κολάι μου: κά-
νω το κουμάντο μου, βρίσκω τρόπο να ρυθμίσω 
ένα θέμαι || κολάι θα γενεί: θα βρεθεί τελικά λύ-
ση, θα διευθετηθεί το πρόβλημα· 3. «κολάι και 
κολαϊνά (απειλή) : να το θυμάσαι: (θα ’ρθει και 
το κολάι της εκδικήσεως)» (Κονδ.).
[< kolay (Παπ.)] (قوالى)

κολάι μαντές (έκφρ.) [kolái madés] (Πιτ.: στο λ. 
κολάι) : εύκολη υπόθεση.
[< kolay madde (Συντ.)]

κολαϊνά, βλ. κολάι.
κολάνι, το [koláñi] : Η λ. σε κρητ. δημοτ. τρα-

γούδι: κι όντεν εκαβαλίκευγε, έσπασε το κολά-
νι (Γιάνναρης, 77), δηλ. η ίγγλα, το λουρί που 
αγκαλιάζει το λαιμό (ή την κοιλιά) του αλόγου 
και συγκρατεί τη σέλα.
[< kolan (Συντ.)] (قوالن)
{Ο Γιάνναρης (σ. 340) ετυμολογεί από το ιταλ. 
collana, αλλά από αυτό ο αναμε νόμενος τύ-
πος είναι το θηλ. *κολάνα, ενώ η ετυμολόγη-
ση από το τουρκ. kolan (παλαιοτουρκ. κατά τον 
Nişanyan) συμφωνεί με το σχήμα «τουρκικά 
άψυχα συμ φωνόληκτα > ελληνικά ουδέτερα σε 
-ι» (Κυρανού δης, 77).}

κολαντρίζω, βλ. κουλαντρίζω.
κολαούζος*, ο [kolaúzos] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., 

Χουστ., Κασσ.) : ο οδηγός.
[< kulağuz (Παπ.) / kılavuz (Πάγκ.)] (قيالغوز٬ 
(قوالووز٬ قالغوز٬ قوالغوز
{Η (πανελλήνια) παροιμία Χωριό που φαίνεται 
κολαούζο δεν θέλει, την ο ποία πα ραθέτει ο Παπα-
γρηγοράκης, είναι η ελλ. εκδοχή της αντίστοιχης 
τουρκικής Görünen köy kılavuz istemez (Meynard, 
B 1329, βλ. και Ηρα κλής Μήλλας, Κατά λογος κοι-
νών ελληνικών και τουρκικών λέξεων, εκφρά σεων 
και παροιμιών, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008, σ. 
152). Ο Ροδάκης λημματογραφεί χωριστά το ου-
δέτερο κολαούζο = εξήγηση.}

κόλι, το [kóλi] (Πάγκ., ΙδομΒ.) : «η ανά τας αγυιάς 
της πόλεως ή κώμης πε ριφερο μένη αστυνομική 
περίπολος» (Πάγκ.).
[< kol ‘βραχίονας’, στη σημ. ‘περίπολος’ (Χλω-
ρός, Β 1328-9) (Συντ.)] (قول)

κολιτζής, βλ. κολτζής.
κολογλάνης, ο [koloγláñis] : «εσήμαινεν άλλοτε 

τον μυστικόν αστυνόμον». Η λ. σε κρητ. κείμε-
νο του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 99).
[< koloğlan(ı) (Yunus Mehmet & Ξανθουδί-
δης)· kol, βλ. κόλι - οğlan, βλ. τσογλάνι (Συντ.)]

κολομπαράς*, ο [kolombarás] (Παπ.) : (χυδ.) ο 
ενεργητικός ομοφυλόφιλος.
[< gulampara (Παπ.) / kulampara + παρετυμολ. 
κώλος (ΛΚΝ)] (غالمپاره)
{Κατά το TDK: kulampara < αραβ. ġulām ‘νε-
αρός’ + περσ. bāre ‘λάτρης’, πβ. ζαμπαράς < 
zampara < περσ. zenbāre, κ.λ. ‘λάτρης γυναι-
κών’.}

κολτζής, ο [koldzís] & κολιτζής [koλidzís] & 
κουλτζής [kuldzís] (Τσιρ.) : χωροφύ λακας δί-
ωξης.
[< kolcu (Tσιρ.)] (قولجى)
{Κατά τον Νικ. Σταυρινίδη (“Συμβολή εις την 
ιστορίαν των Σφακίων (1615-1770)”, Κρητι-
κά Χρονικά, 9 (1955), 319) «τελωνοφύλαξ, 
δασοφύ λαξ, όργανον της τάξεως, εισπράκτωρ. 
Αργότερον η ονομασία αύτη εδόθη εις τα όρ-
γανα τα εντε ταλμένα την δίωξιν του λαθρεμπο-
ρίου».}

κόμπιτσα, βλ. κοψάς.
κονακεύω, βλ. κονεύω (σημείωση)
κονάκι*, το [konát∫i] (Παπ., Πάγκ., Αποστ., Τσιρ., 

Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Ξεν.) : το σπίτι, το κατάλυ-
μα. ΦΡ. κάνω κονάκι: διαμένω.
[< konak (Παπ.)] (قوناق)

κονεύ(γ)ω(Α) [konév(γ)o] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Κονδ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : 1. 
(αμτβ.) διανυκτερεύω, διαμένω προσωρινά· 2. 
(μτβ.) πα ρέχω στέγη, φι λοξενώ.
[< κονάκι (Παπ.) / < kon- (θέμα του ρ. konmak) 
+ -εύω (βλ. σημείωση)] (قونمق)
{Για τις σημ. 1. και 2. υπάρχουν αντίστοιχα στην 
τουρκ. οι ρημ. περιφρ. konak etmek και konak 
vermek. Αν η λ. κονεύω προερχόταν από το κο-
νάκι, κανονικά θα ήταν κονακεύω. Αυτόν τον 
τύπο τον λημματογραφεί μόνο ο Κασσωτάκης 
(Ορο πέδιο Λασιθίου). Ο Ανδριώτης σημειώνει 
στην ετυμολ. της λ. κονεύω: «Κατά τον Α. Πα-
παδόπ., στο Λεξ. Δελτ. 5, 137, από το θέμα kon- 
του τουρκ. konmak + κα τάλ. -εύω». Με τον ίδιο 
τρόπο το ετυ μολογεί και ο Matthias Kappler (σ. 
52). Ση μειώνεται, για την ιστορία των τουρκι-
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κών δανείων της ελληνικής, ότι το ρ. κονεύω 
καταγράφεται και ως (υπερδιορθωμένος τύ-
πος) οικονεύω (< οίκος) στο ελληνο γαλλικό λε-
ξικό του F. D. Dehèque (Παρίσι 1825, σ. 441), ο 
οποίος σημειώνει ότι πρόκειται για «correction 
hell. de l’expression vulgaire κονεύω».}

(*)κονταξής, βλ. Παράρτημα 1.
κόντε μιρί, το [kónte mirí] & κοντεμιρί 

[kontemirí] & κολντεμιρί [koldemirí] (Πάγκ., 
Κονδ., Ξανθιν., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) & κο ντομιρί [kondomirí] 
(ΞανθινΔ.) & κοντομερί [kondomerí] (Χουστ.) : 
αμπάρα, «το σιδερένιο αντέρεισμα του σταθε-
ρού φύλλου πόρτας» (Ξανθιν.).
[< koldemiri ‘αμπάρα’ (Ξανθιν.)] (قول تميرى)
{Ο Γαρεφαλάκης το γράφει μονολεκτικά με 
δύο τόνους: κόντεμιρί. Το τουρκ. γρά φεται με 
δύο λέξεις (kol demiri) και ακούγεται με ένα 
ισχυρό τόνο στην πρώτη λέξη και ένα δευτε-
ρεύοντα στη λήγουσα της δεύτερης. Κατά λέ-
ξη σημαίνει ‘σι δερένιος βραχίονας’. Βλ. Χλω-
ρός, Β 1329, («μο χλός, αμπάρα [η σιδηρά] της 
θύ ρας») και Κυρανούδης, 210 και 219. Οι τ. κο-
ντομιρί & κοντομερί από παρετυμο λογική επί-
δραση του επιθ. κοντός.}

κοντζάκαρη, βλ. κοτζάκαρη.
κοντζάς, βλ. κοντζές.
κοντζές, ο [kondzés] & κοτζές [kodzés] & κο-

ντσές(Α) [kontsés] & κοντζάς [kondzás] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Ι δομΒ., Ξεν.) : 1. το μπουμπούκι, ιδίως 
του τριαντάφυλλου· 2. (μτφ., με θετική διάθε-
ση) νεαρός στο άνθος της νιότης του (σπανιότε-
ρα λέγεται και για κοπέλα.)· 3. (μτφ., με ειρωνι-
κή διάθεση) νεαρός που κάνει τον κομ ψευόμενο 
και καμαρώνει.
[< konca (Παπ.)] (غنچه٬ قونجه)
{Η λ. μπουμπούκι στα τουρκ. είναι gonca. Κα-
τά τον Κυρανούδη (σ. 97) οι ελλ. τύποι σε -ες 
θα πρέπει να αναχθούν σε ένα βαλκ. τουρκ. τ. 
*konce. Ο Ανδριώτης ετυμολογεί τη λ. κοντσές 
(και γκοντσές) από το τουρκ. gonce. To TDK δί-
νει τον τ. Konce (όπως και τους τ. Gonca, Gonce, 
Konca) ως γυναικείο όνομα, με τη σημ. ‘μπου-
μπούκι, τριαντάφυλλο’, πβ. το ελλ. χα ϊδευτικό 
Μπουμπού(κα), που μερικές φορές μένει τελι-
κά ως κύριο όνομα, εκτοπίζοντας το βαφτιστι-
κό. Με βάση την έκφραση ένα κοτζέ δεν δίνω 
για λόγου σου ο Τσιριγωτάκης καταγράφει και τη 
σημ. «ευτελούς αξίας νόμι σμα επί Τουρκοκρατί-
ας». Νόμισμα με τέτοιο όνομα δεν μπόρεσα να 
εντο πίσω. Πιθανόν να πρόκειται για μετωνυμική 
αναφορά σε χάλκινο νόμισμα που έφερε παρά-
σταση άνθους, όπως π.χ. αυτά που κόπηκαν επί 
σουλτά νου Αμπντούλ Μετζίτ Α΄ (1839-1861).}

κοντικλίκι, βλ. κοντιλίκι.
κοντιλίκι, το [kondiλí∫i] (Κριτσ.) : το φέρσιμο και 

η εμφάνιση κάποιου που βάζει τον εαυτό του με 
την υψηλή αριστοκρατία.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -ιλίκι. Ο Κριτσω τάκης το γράφει: κοντη-
λίκι. Το έχω ακούσει (Ηράκλειο) και ως κοντι-
κλίκι: (ειρων.) Τα κο ντικλίκια τού λείπανε!.. Για 
την κατάληξη -κ-λίκι βλ. σημεί ωση στο λ. με-
ζεκλής.}

κοντομερί, βλ. κόντε μιρί.
κοντόχι, το [kondó∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 

Ξανθιν., Γαρ., Τσιρ., Κρι τσπ., Ξεν.) : «τσόχινον 
μεϊτάνι των γυναικών (φέρμελη) με ποικίλματα 
χρυσά ή αργυρά» (Κονδ.).
[< kontoş (Παπ.)] (قونتوش)
{Κατά το TDK kontoş σημαίνει ‘μακρύ πα-
νωφόρι με στενά μανίκια που το φο ρούσαν οι 
ανώτεροι αξιωματούχοι και οι Χαν της Κρι-
μαίας’, «μετά σει ραδίων εις το στήθος» (Χλω-
ρός, Β 1336), «couvert de broderies» (Meynard 
B 580). Ο Ξαν θινάκης ετυμολογεί «όχι από το 
kondoş αλλά από το ελλ. κοντός χιτών», χω-
ρίς άλλη τεκμηρίωση. Η Ξενάκη-Ροβίθη έχει 
τη λ. κοντόχι με τη σημ. ‘πολύ κοντό φόρεμα ή 
επανωφόρι’ και παράδειγμα χρήσης: ήπλυνα το 
φουστάνι μου και γίνηκε κοντόχι.}

κοντραμπατζής, ο [kontrabadzís] & κουτραμπα-
τζής [kutrabadzís] (Πάγκ., Κριτσ.) : λαθρέμπο-
ρος.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής.}

κοντσές, βλ. κοντζές.
κοπανατζής (επίθ. προσ.) [kopanadzís] (Πάγκ.) : 

άεργος, αυτός που κοπανί ζει αέρα.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευ-
σης κατάλ. -(α)τζής. Διαφορε τικό εί ναι το πα-
νελλήνιο κοπανατζής ‘αυτός που συστηματικά 
κάνει κοπά νες’, από το σχολείο ή τη δουλειά 
του (ΛΚΝ).}

κόπιτσα, βλ. κοψάς.
Κοράνι*, το [korññi] : «το ιερό βιβλίο των μωα-

μεθανών, η ιερή πηγή της μωαμεθα νικής θεο-
λογίας και δικαιοσύνης» (ΛΚΝ). Βλ. γκιουλάς 
και κι μπλέ.
[όχι από τα τουρκικά αλλά από το αραβ. qur΄ān 
με επίδρ. του γαλλ. coran ή του ιταλ. corano 
(πρβ. μσν. κουράν) (ΛΚΝ)]
{Η αραβ. προέλευση εμφανής στον τ. αλκοράνι 
[< αραβ. al-qur’ān] : «το τούρ κικ’ αλκοράνι δι-
αλαλεί όσους δεν το πιστεύγουνε κιαφίρια (απί-
στους)» (Κάτο πτρον, 46).}

Κοράν χερίφι, βλ. σερίφι.
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κοραχανίες, οι (θηλ.) [korahaníes] : αερολογίες, 
αρλούμπες, μπούρδες. Η λ. σε κρητ. σατιρικό 
στιχούργημα του 1868: Θα πας στην Πόλη βέ-
βαια να πεις ψευδολογίες, / να γράφεις στες γα-
ζέττες σου όλο κοραχανίες (στίχοι από: Σάτιρα 
τοιχοκολληθείσα εν ταις οδοίς της πόλεως Χανί-
ων επί τη μελε τωμένη αναχωρήσει εκ της νήσου 
του Μ. Βεζίρου Ααλή πασά. Δημοσιεύ τηκε στην 
αθηναϊκή εφημ. Αιών, φ. 2320, της 15 Φεβρ. 
1868 – τώρα ψη φιοποιημένη στη Βιβλιοθήκη 
της Βουλής).
[< κο(υ)ραχάνης < οθωμ. Kur’ân-hân ‘που δια-
βάζει ωραία το Κοράνι· που η δου λειά του εί-
ναι να διαβάζει το Κοράνι’· για τη δείνωση της 
σημ. βλ. σημείωση (Συντ.)] (قرآن خان٬ قرآن خوان)
{Εντόπισα το έτυμο με τη βοήθεια του τουρ-
κομαθούς φίλου Γιώργου Πα παδό πουλου 
στο: Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe 
Ansiklopedik Lûgat, Aydin Kitabevi, Ankara 
32017, σ. 607). Για το δεύτερο συνθετικό της ο 
Χλωρός (Α 755) έχει: « خوان han Π.{= περσικό} 
[προστ. του handen = αναγιγνώσκειν, άδειν, εν 
χρήσει εν συνθέσει] ο αναγιγνώκων: قرآن خوان    
κουράν-χάν, ο αναγιγνώσκων το Κοράνιον».
Για τη λ. κοραχανία (θηλ.) έχουμε τα εξής: Το Ελ-
ληνογαλλικόν Λεξικόν του Ηπίτη (Αθήνα 1909, 
Τόμος Β ,́ σ. 276) έχει: κουραχάνι, το – [ιδίως 
πληθ.] κουραχάνια, ψευδολογίαι, sornettes {αε-
ρολογίες, κούφιες φλυαρίες}, blagues {ανέκδο-
τα, α νοησίες, πλάκες}. Στο Διαδίκτυο βρίσκου-
με τα κου ραχάνια ως διαλεκτ. λ. σε πολ λές περι-
οχές με τη σημ. ‘σαχλαμάρες, ανοη σίες, αρλού-
μπες’. Σχετική λεξικογρά φηση: «Κουραχάνια = 
ανοησίαι» (Γε ώργιος Λαμπουσιάδης, “Γλωσσάρι-
ον Αδρια  νουπόλεως”, Θρακικά, 3 (1932), 339. Τη 
χρήση της σήμερα στην περιοχή του Πηλίου μού 
επιβε βαίωσε ο φίλος Δημήτρης Σάββας, Προϊστά-
μενος της Βικελαίας Βιβλιο θήκης. Η λ. κουραχάνι 
υπάρχει στο Αντίστροφο λεξικό της Άννας Αναστα-
σιάδη-Συμεωνίδη. Στο Διαδίκτυο βρίσκουμε τη λ. 
Κο(υ)ραχάνης ως οικο γενειακό επίθετο.
Για τη μειωτική σημασία της λ. κοραχανίες δια-
βάζουμε τα εξής στο βιβλίο του Χάρη Σπαθάρη 
Τα Κωνσταντίνου-πολίτικα και άλλα τινά : η ελ-
ληνική Πόλη, λίγο πριν απ’ τη δεύτερή της Άλω-
ση (1923) (χ.ε., Αθήνα 1988, σ. 425) : «Στον 
Τσαρσά μπα [...] κάτω από την προεξοχή της στέ-
γης των [τούρκικων] σπιτιών, συνήθως κρεμότα-
νε ένα μεγάλο διακοσμητικό κά ντρο με σκούρο 
φόντο και έντονα χρυσά γράμματα με περίεργες 
καραμπό λες. Μου εξήγησαν πως αυτά γράφανε 
ρητά του Κορανίου που, εμείς που δεν τα πιστεύ-
αμε, τα λέγαμε κοροϊδευτικά Κοραχανίες».
Ως γνωστόν, η τουρκική γλώσσα μέχρι το 1928 
γραφόταν με το οθωμανικό (αρα βοπερσικό) 
αλφάβητο, που ήταν πολύπλοκο και δυσνόη-

το ακόμη και για τους φυ σικούς ομιλητές της 
γλώσσας, και γινόταν ακόμη πιο δύσκολο στην 
περίτεχνη καλλιγραφική μορφή του. Αυτό, σε 
συνδυασμό με την α πορριπτική στάση απένα-
ντι στη θρησκεία του άλλου, μπορεί να οδηγή-
σει στη δημιουργία λέξης με μειω τική σημασία. 
Έτσι, αυτά που διάβαζε ένα Αναγνώστης στο 
Κοράνι, ένα κοραχά νης, θεωρήθηκαν… κορα-
χανίες (sic). Πβ. παλάβρα ‘λόγος ανόητος· πα-
λαβωμάρα· κενόλογη κομπορρημοσύνη’, κατά 
το ΛΚΝ : αντδ. < ισπαν. palavra ‘λέξη’ (η νέα 
σημ. στα ισπανοεβραί ικα) < λατ. parabola ‘πα-
ραβολή, λόγια του Χριστού’ < ελ νστ. παραβολή 
(του Χριστού). Βλ. και τις λ. σαλαβαντίζω και 
χαχάμης στο παρόν λεξικό.
Ο Χαράλαμπος Συμεωνίδης (“Ποντιακά έτυμα 
ανατολικής προέλευσης. Συμβολή πρώτη (Α-
Λ)”, Αρχείον Πόντου, 32 (1973-74), 319) ετυ-
μολογεί ως εξής την πο ντιακή λέξη καραχα-
νίες, οι ‘λόγοι ανυπόστατοι’: «< αραβ. hurāfa 
(απ’ όπου το νεοελλ. ξουράφα, -ες) : τουρκ. 
hurafe ‘φαντασιώσεις, ψευδαίσθηση’ > *κου-
ραφα(ν)-ία, πλ. *κουραφανίες > καραχανίες.}

(*)κοριτζής, βλ. Παράρτημα 1.
κόρκουμα (επίρρ.) [kórkuma] (Πάγκ.) : «Μη φο-

βήσαι, αρχ. ατρέμα(ς), ησύ χως έχε: Η δουλειά 
σου πάει καλά και κόρκουμα».
[< korkmak ‘φοβούμαι’ (Πάγκ.) / < kórkma 
(Ronzevalle) ‘μη φοβάσαι’, προστ. του ρ. 
korkmamak ‘δεν φοβούμαι’, αρνητ. τ. του ρ. 
korkmak (Συντ.)] (قورقمق)
{Από το παράδειγμα χρήσης φαίνεται ότι πρό-
κειται για ρήμα και όχι για επίρρημα, οπότε η 
γραμματική ένδειξη πρέπει να γίνει (φρ.) και όχι 
(ε πίρρ.).}

κοσαράκι, το [kosarát∫i] (Κονδ., Γαρ., Ιδομ. Τσιρ., 
Κριτσ.) : «{1.} αργυρό νόμισμα (20 παράδων), 
{2.} απομιμήσεις νομισμάτων, που δένονται σε 
σειρά και τοποθε τούνται στο κεφάλι ή στο λαι-
μό σαν απαραίτητο συμπλή ρωμα της γυναικεί-
ας πα ραδοσιακής φορεσιάς, {3.} κόσμημα μι-
κρής αξίας, κατά κανόνα, θρησκευτικό σύμ-
βολο, το οποίο μοιράζεται στους καλεσμέ νους 
στις βαφτίσεις» (Ιδομ.), βλ. και κουζαράκι.
[< υποκορ. της λ. (ει)κοσάρι (Συντ.)]

κοσάρι, το [kosári] (Κονδ., Γαρ., Κριτσ., Κασσ., 
ΤσιρΒ.) : (επί Τουρκοκρα τίας) «1. χρυσούν νό-
μισμα 20 γροσίων ή ριαλιών. 2. αργυρόχαλ-
κον ή χαλ κούν νόμισμα 20 παράδων» (Κονδ.), 
που χρησιμοποιήθηκε αργότερα μόνο ως στολί-
δι γυναικών. ΥΠΟΚΟΡ. κοσαράκι, το (που έχει 
και άλλες σημα σίες, βλ. λήμμα κοσαράκι.)
[< εικοσάρι, μετάφραση της λ. yirmilik «εικοσά-
ρα, ή εικοσάρι [νόμισμα αξίας εί κοσι παράδων, 
ή είκοσι γροσίων]» (Χλωρός, Β 2014) (Συντ.)]
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{Ο Τσιριγωτάκης αναφέρει μια ειδική χρήση 
του νομίσματος: «με το κο σάρι που δεν πιάνει 
σκουριά και είναι λεπτό με δοντάκια στην πε-
ριφέρεια, έκοβε η μαστό ρισσα (πρακτική μαία) 
τον κόλπο της γυναίκας όταν ζορι ζόταν να βγει 
το παιδί κατά τον τοκετό». Το yirmilik έχει προ-
σαρμοστεί στα ελληνικά και ως γιρμι λίκι/γερ-
μαλίκι/ερμαλίκι, αλλά δεν έχω βρει τη λέξη σε 
κρητ. λεξικό.}

κός κοτζά, βλ. κοτζάμ(ου).
κοτζά, βλ. κοτζάμ(ου).
κοτζάκαρη, η [kodzákari] (άλλη γραφή: κοντζάκα-

ρη) (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσπ., Χουστ., Κασσ.) : 1. γριά γυναί-
κα· 2. (ειρων.) η σύζυγος· 3. σε εκφράσεις συ-
μπαθείας, με τη σημ. η ‘καη μένη’, ‘καημενού-
λα’· 4. αρχοντοχωριάτισσα, γυναίκα που παρι-
στάνει τη μεγάλη κυρία· 5. (με κάποια ει ρωνική 
διάθεση) η παραχαϊδεμένη (μο ναχο)κόρη.
[< ίσως koca ‘γέρων’ + karı ‘γυνή’ (Πάγκ.) / 
σωστότερα: < kocakarı «γραία γυνή, γραΐδιον» 
(Χλωρός, Β 1241) (Συντ.)] (قوجه قارى)
{Με την 3η σημ. ίσως χρησιμοποιείται σε πε-
ριορισμένη γεωγραφική έ κταση. Με τη σημ. 
‘γριά’ η λ. και στα κυπριακά (Γιαγκουλλής, 32). 
Με την αντίστροφη σειρά οι τουρκικές λέξεις 
(karıcoca) σημαίνουν ‘ανδρό γυνο’.}

κοτζάμου* [kodzámu] (άκλ. επίθ.) & κοτζάμ* 
[kodzám] & κοτζά [kodzá] (Παπ., Πάγκ., 
Κονδ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ.) : πελώριος, 
τόσο μεγά λος. Για τον ε πιτατ. τύπο κός κοτζά 
βλ. σημείωση.
[κοτζά: < koca (Παπ.) / κοτζάμ(ου) : < kocam 
(Πάγκ.)] (قوجه)
{Ο Πιτυκάκης αναφέρει τη λ. κοτζάμου εν πα-
ρόδω στην ανάπτυξη του λ. κόπελος ‘κορίτσα-
ρος’. Για την προσθήκη του [u] (πβ. αντάμου, 
μάντεμου, μπάρεμου, μπι λέμου, τζάνεμου) βλ. 
Georgiadis, σ. 153-4. Ο (τουρκομαθής;) Ιωάν-
νης Κωνστα ντινίδης, στο μακροσκελές ποίημα 
Η εκστρατεία του Ο μέρ Πασά κατά του Λα σιθίου 
(Ερμούπολη 1868, σ. 9) χρησιμοποιεί τον τουρ-
κικό επιτατικό τύπο koskoca: Χέρι σηκώνει ένα 
νησί [=η Κρήτη] σε κός κοτζά Ντοβλέτι.}

κοτζάμπασης*, ο [kodzábasis] (Παπ., Πάγκ., 
Χουστ.) & κοτζάμπαχης [kodzába∫is] : ο πρό-
κριτος, ο δημογέροντας. Σε έγγραφο του 1864, 
υπο γραφή: Ο Κοτζάμπαχης Γεώργιος Σαριδά-
κης (Α.Δ.Η., 2 / 14-106).
[< kocabaşı (Παπ.)] (قوجه باشى)

κοτζές, βλ. κοντζές.
κοτσάνι, το [kotsáñi] (Παπ., Πάγκ., Χουστ.) : 1. 

το στέλεχος, ο μίσχος άν θους ή καρπού· 2. η δι-
πλότυπη απόδειξη.

[< koçan (Παπ.) / βλ. σημείωση (Συντ.)] (قوچان)
{Στα τουρκ. η λ. koçan σημαίνει ‘κοτσάνι’ και 
(μτφ.) ‘στέλεχος (αποδεί ξεων)’. Κατά το ΛΚΝ 
το κοτσάνι προέρχεται από το σλαβ. kocan. Και 
ο Νişanyan ετυμο λογεί το τουρκ. koçan από 
τα βουλγαρικά/αλβανικά. To TDK το έχει χω-
ρίς ετυ μολογία. Για τη σημ. 2. βλ. και κοτσα-
νομάνα. Στον Ανδριώτη: «κοτσάνι το, *κο-
ψάν-ιον, υποκορ. του *κόψανον < κόπτω· το 
τουρκ. koçan από το ελλ. (Μ. Φι λήλντ. Γλωσ-
σογν. 1, 16)». Αλλά από το *κόψανον ετυμο-
λογεί ήδη τη λ. κότσαλο ‘φρύγανο’. Η Ευαν-
θία Δουγά-Παπαδοπούλου και ο Χρήστος Τζι-
τζιλής (Το γλωσ σικό ιδίωμα της ορεινής Πιερί-
ας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσ/νίκη 
2006) κα τα τάσσουν τη λ. κοτσάνι στις “βαλκα-
νικές λέ ξεις”, δηλ. «μια σειρά λέ ξεων που απα-
ντούν σε δύο ή περισσότερες βαλκανικές γλώσ-
σες και η προέλευσή τους είναι άγνωστη ή αβέ-
βαιη» (σ. 43), και παραθέτουν τις μορφές με τις 
οποίες εμφανίζεται σε βαλκανικές γλώσσες, τα 
τουρκικά και τα ρωσικά (σ. 51).}

κοτσανομάνα, η [kotsanomána] (Παπ., Πάγκ.) : 
το στέλεχος των διπλοτύπων απο δείξεων.
[< κοτσάνι (Παπ.) + μάνα (Πάγκ.)]
{Βλ. σημείωση στο λ. κοτσάνι.}

κοψάς, ο [koptsás] & κόπιτσα*, η [kópitsa] & κό-
μπιτσα [kóbitsa] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Ξεν.) : 1. πόρπη, 1α. «μι-
κρός μεταλλικός γάντζος με αντίστοιχη υπο-
δοχή που χρησιμοποιείται στα γυ ναικεία ιδί-
ως φορέ ματα ή εσώρουχα για να κουμπώνουν» 
(Πιτ.)· 2. κου μπί.
[< kopça (Παπ.)] (قوپچه٬ قپچه)
{Ο κοψάς αποτελείται από δύο κομμάτια, τον 
αρσενικό κοψά (άγκιστρο) και τον θηλυκό 
(υποδοχή). Η διάκριση αυτή ήδη στα τουρκικά: 
erkek kopça / dişi kopça.}

κουβαρντάς, βλ. χουβαρντάς.
κουβαρντοσύνη, βλ. χουβαρντοσύνη.
κουβάς*, ο [kuvás] & γουβάς [γuvás] & γκουβάς 

[guvás] (Παπ., Πάγκ., ΤσιρΒ.) : μικρός μεταλ-
λικός κάδος με χερούλι για την άντληση/μετα-
φορά νερού.
[< kova (Παπ.)] (قوغه٬ قغه٬ قووه)
{Το TDK έχει και τους τ. gova και guva.}

κουβετλής (επίθ. προσ.) [kuvetλís] & κου-
βατλής [kuvatλís] & κουβετλίδι κος (ε πίθ.) 
[kuvetλíδikos] (Γαρ., Κριτσπ.) : δυνατός.
[< kuvvetli (Κριτσπ.)] (قوتلى)

κουβέτι, το [kuvéti] (Πάγκ., Γαρ., Κριτσπ.) : η δύ-
ναμη.
[< kuvvet ‘ισχύς’ (Πάγκ.)] (قوت)
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κουβετλίδικος, βλ. κουβατλής.
κουγιουλτίζει [kuʒultízi] & κουγιουρντίζει 

[kuʒurdízi] & κουγιουλντά [kuʒuldá] & κου-
γιουρντά [kuʒurdá] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Δαρ., ΤσιρΒ.) : (τριτο πρόσωπο, πάντα με 
γενική της προσωπικής αντωνυμίας) 1. μου 
μπαίνει η ιδέα να…, μου έρχεται να... · 2. νευρι-
άζω, “μου τη δίνει”.
[< koyuld(um), αόρ. του ρ. koyulmak (Παπ.)] 
(قويلمق٬ قويولمق)
{Όλοι οι τύποι υπάρχουν και σύνθετοι με 
α΄συνθετικό απανω-, για επίταση της έννοι-
ας (με την ίδια σύνταξη), π.χ. απανωκουγουλ-
ντά. Ο Τσιριγωτάκης (σ. 701) λημματογραφεί 
τον τ. απανωκουγιουρντίζω, ως κανονικό ρ. 
με τη σημ. «αλλάζω γνώμη, αναθεωρώ τις από-
ψεις μου». Ομοίως τον τ. κου γιουρντίζω, με τις 
σημ. ‘λέω τη γνώμη μου’ και ‘παίρνω αυθαίρε-
τη από φαση’ (ΤσιρΒ., 248). Ο Πάγκαλος (Γ 392) 
λημματογραφεί τον τ. κουjουλ τίζω ‘κρίνω εύ-
λογον’.}

κουγιουμιτζής, ο [ku(ʒ/j)umidzís] & κουγιουμου-
τζής [ku(ʒ/j)umudzís] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., Ροδ., 
Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Ξεν.) : ο χρυσο-
χόος.
[< kuyumcu (Παπ.)] (قويومجى)
{Λέγεται και κουγιουμτζής. Στον Τσιριγωτά-
κη ο τ. αυτός έχει τη σημ. ‘κατα σκευαστής πη-
γαδιών’, αλλά πρόκειται για τη λ. κουγιουτζής 
(βλ.).}

κουγιουμτζίδικο, το [kuʒumdzíδiko] (ΙδομΒ.) : το 
χρυσοχοείο.
[< κουγιουμτζής (Συντ.)]

(*)κουγιουμτζήμπασης, βλ. Παράρτημα 1.
κουγιουτζής, ο [kuʒudzís] : ο κατασκευαστής πη-

γαδιών.
[< kuyucu < kuyu ‘πηγάδι’ (Συντ.)] (قويوجى)
{Με τη σημ. αυτή ο Τσιριγωτάκης λημματο-
γραφεί (μάλλον εσφαλμένα) τη λ. κου γιουμτζής 
και την ετυμολογεί από το kuyu ‘πηγάδι’. Βλ. 
κουγιου μιτζής.}

κουζαράκι, το [kuzarát∫i] (ΤσιρΒ.) : κουζαράκια: 
«μικροσκοπικά σταυρουδά κια ή ει κονίσματα 
με κορδελίτσα σε φιόγκο που βάζει στο πέτο 
των καλε σμένων της βά φτισης ο νονός του παι-
διού», μαρτυρίκια.
[φωνητική παραφθορά της λ. κοσαράκι (βλ.) 
(Συντ.)]

κουζουλοί παράδες, βλ. παράς.
κουζουλόσογο, το [kuzulósoγo] (Ιδομ., Κασσ., 

ΤσιρΒ.) : οικογένεια, σόι που γεννά κουζουλούς, 
τρελόσογο.
[< κουζουλός + σόι (Συντ.)]

κουκιού κουκιού! (επιφ.) [kut∫ú kut∫ú] & κού-
κιο κούκιο! [kút∫o kút∫o] & κούκι κούκι! [kút∫i 
kút∫ti] (Πάγκ., Κονδ., Γαρ., Τσιρ., Κριτσ.) : 
«κλητική προσφώνησις επί σκύλων, δια να προ-
σέλθουν προς ημάς» (Πάγκ.). Συχνά προτάσσε-
ται το νά, που εκφέρεται τονισμένο ισχυρότερα: 
νά κουκιού κου κιού, νά κούκιο κούκιο. O Κον-
δυλάκης έχει «νά κούκι κούκι» στο λ. νά «κλή-
σις προς τα κτήνη».Την επιφ. φρ. νά κουκιού 
κουκιού λημματογραφεί χωριστά ο Κριτσωτά-
κης.
[α) κουκιού κουκιού: < kuçu kuçu· β) κούκιο 
κούκιο & κούκι κούκι: < ; πβ. ιταλ. cúcciolo 
‘κουτάβι’ < πεπαλ. cúccio (Συντ.)] (قيچى)
{α) Το TDK έχει : kuçu kuçu (επιφ.) «köpekleri 
çağırmak için kullanılan bir seslenme sözü» (= 
κλητική λέξη για να φωνάξεις τα σκυλιά) και 
kuçukuçu «çocuk dilinde köpek (= σκύλος, στην 
παιδική γλώσσα). Ο Χλω ρός (Β 1343) για τη 
λέξη kuçu έχει το ερμήνευμα: «επιφώνημα δι’ 
ού κα λούσι τους κύνας: ~ ~ κύων [εν τη γλώσση 
των παίδων]». Ο Fatih Kemik σε άρθρο του με 
τίτλο το ερώτημα “Hayvan seslenme ünlemleri 
ses yansımalı ünlemlerden midir?” {Είναι τα 
επιφωνήματα κλήσης ζώων ηχο ποιημένα;} 
(http://istanbul.academia.edu/FatihKemik/
Papers) υποστηρί ζει ότι πρόκειται για πλή-
ρη λέξη που έγινε (αναδιπλωμένο) επιφώνημα, 
όπως και τα pisi pisi και bülü bülü, βλ. αντίστοι-
χα πχι πχί και πούλι πούλι.
β) Ο Νικ. Κοντοσόπουλος (“Το γλωσσικόν ιδί-
ωμα της Αλικαρνασσού Μ. Ασίας”, Αθηνά, 62 
(1958), 286) έχει καταγράψει το «κούτσου-κού-
τσου! ε πιφώνημα προς κύνα δια να πλησιά-
ση». Ίσως σχετίζονται με αυτό οι πα ροξύτονοι 
τύποι κούκιο κούκιο και κούκι κούκι, εκτός αν 
έχουν διαφορε τική προέλευση, πβ. ιταλ. cúcciο 
= «cúcciolo {κουτάβι}, Lat. catellus, Gr. Σκυ-
λάκιον» (Dizionario della lingua italiana, 2ος 
τόμος, Πάντοβα 1827, σ. 670 – ψηφοποιημένο 
στο Διαδίκτυο).
Αντίστροφος λεξιλογικός δανεισμός: το τουρκ. 
διαλεκτ. kuluk ‘σκυλάκι’ προέρ χεται από το 
ποντιακό κουλούκι (Συμπλήρωμα ΙΛΠΔ, 99). 
Η αναζή τηση στο Δια δίκτυο δείχνει ότι η ονο-
μασία/κλήση του σκύλου με λέξεις που μοιά-
ζουν ηχητικά με το τουρκ. kuçu γίνεται και σε 
άλλες γλώσσες: βουλγ. kuče, αλβαν. kuç, σερ-
βοκρ. kȕče.}

κουλαντρίζω* [kuladrízo] & κολαντρίζω 
[kοladrízo] & κουλαντρώ [kuladró] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : δι-
ευθύνω, εξουσιάζω, έχω στην ε ξουσία μου.
[< kulland(ım), αόρ. του ρ. kullanmak (Παπ.)] 
(قولالنمق)
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Κκουλαντρώ

{Την ίδια ετυμολ. έχει και το ΛΚΝ, με ερωτη-
ματικό για την ανάπτυξη του -ρ-, που δεν δι-
καιολογείται από το αοριστικό θέμα. Ίσως το 
κουλαντρίζω να προήλθε από το θέμα του ρ. 
kullandır[mak «βάλλω ή κάμνω τινά να μετα-
χειρισθή τι, κάμνω να διορίσωσί τινά εις θέσιν, 
υπηρεσίαν» (Χλωρός, Β 1332) : κουλαντρίζω < 
*κουλα ντιρίζω < kulandır- + -ίζω. Βλ και Κυρα-
νούδης, 254.}

κουλαντρώ, βλ. κουλαντρίζω.
κούλες, ο [kúles] & κουλές [kulés] (Παπ., Πάγκ., 

ΙδομΒ.. Ξεν.) : ο πύργος .{Λέγεται ίσως μόνο για 
τον Κούλε, βλ. σημείωση.}
[< kule (Παπ.)] (قله٬ قوله٬ قلعه٬ قالع)
{Στο Ηράκλειο, στην είσοδο του παλιού λιμα-
νιού υπάρχει ο (μεγάλος) Κούλες, από τα χρό-
νια των Ενετών. Στην άκρη του άλλου λιμενι-
κού βρα χίονα υπήρχε ο Μικρός Κούλες (έργο 
των Οθωμανών), που κατεδαφί στηκε το 1936.}

κουλντού, βλ. ός κελντί.
κουλούκι, το [kulút∫i] : αστυνομικός σταθμός 

(Σταυρινίδης). Η λ. σε προσω πικό η μερολό γιο 
των ετών 1831-1845: εβάλαμε αρχή να χτίζο-
με το χαπίς χανέ [= φυ λακή] στο Κουλούκι (βλ. 
Ημερολόγιο Κοζύρη, 199). Συνεκδ. ση μαίνει ‘η 
αστυνο μία, οι αστυνομικοί’: Κι ευθύς προστάζει 
ο πασάς να πάγει στο κουλούκι / να γίνει ανακά-
τωσις, πολύ καλαπαλούκι (βλ. χαλαμπαλίκι) (Βε-
νέρης, 393).
[< kulluk (Χλωρός, Β 1332)] (قوللق)
{Αυτή η λ. δεν έχει καμιά σχέση με την ομόγρα-
φή της κουλούκι = σκυ λάκι.}

κουλτζής, βλ. κολτζής.
κουλτούκι, το [kultút∫i] (Παπ., Πάγκ., Γερ., Γαρ., 

Ροδ., Ιδομ.) : 1. απόκεντρο μέ ρος· 2. σκοτεινή 
αποθήκη, παράμερος στεγασμένος χώρος· 3. 
μικρό οινο πωλείο, κου τούκι.
[< koltuk (Παπ.)] (قولتوق٬ قولتق)
{Ο Ροδάκης έχει τη λ. μόνο με τη σημ. ‘βραχίο-
νας’. Το τουρκ. koltuk ση μαίνει «μασχάλη· βρα-
χίων· άκρα, γωνία, απόκεντρον μέρος· μικρόν 
κα πηλείον ή παντο πωλείον ή παλαιοπωλείον 
εν τη γωνία οδού· καθέδρα, πο λυθρόνα· μτφ. 
υπερηφά νεια, έπαρσις· κολακεία» (Χλωρός, 
Β 1331). Κουλτούκια λέγονται και οι τέσσερις 
ορθογώνιες κόγχες που σχηματίζο νται δεξιά 
κι αριστερά από την καμάρα σε πα ραδοσιακό 
κρητ. καμαρό σπιτο (Κ. Λασιθιωτάκης, “Σφα-
κιανά σπίτια”, Κρητικά Χρονικά, 11 (1957), 
178). Ίσως γι’ αυτό ο Γερωνυμάκης (σ. 50) έχει 
τη λ. κουλ τούκι με τη σημ. «μικρό σπιτάκι, κα-
κοσπιτάκι». Για το κουτούκι ‘ταβερνάκι’ βλ. ση-
μείωση στο λ. κουτούκι ‘κού τσουρο’.}

κουμαράς, βλ. κουμπαράς.

κουμάρι*, το [kumári] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Γαρ., 
Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ., Ξεν.) : 
τυχερό παιγνίδι με χρήματα, ζάρι, χαρτοπαιξία.
[< kumar (Παπ.), κατά τον Nişanayan από το 
αραβ. ḳimār/ḳumār (Συντ.)] (قمار)
{Η λ. κουμάρι σημαίνει επίσης ‘πήλινο αγγείο 
νερού, κανάτα’ (Τσιρ.), ‘κύ πελλο νερού’ (Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ.), αλλά αυτό ετυμολογείται κατά το 
ΛΚΝ από το μσν. κουκουμάριον < λατ. cucuma.}

κουμαριτζής, βλ. κουμαρτζής.
κουμαροπαίχτης, ο [kumaropéxtis] (Ξανθιν., 

Αποστ., Τσιρ.) : τζογαδόρος, χαρτο παίχτης.
[< κουμάρι + παίχτης (Ξανθιν.)]
{Το τουρκ. kumarbaz σημαίνει κατά λέξη ‘κου-
μαροπαίχτης’.}

κουμαρόρακη, η [kumarórat∫i] (Πιτ., ΞανθινΔ.) : η 
ρακή από κούμαρα.
[< κούμαρα + ρακή (Συντ.)]

κουμαρτζής*, ο [kumardzís] & κουμαριτζής, 
ο [kumaridzís] (Παπ., Πάγκ., Ξαν θινΔ., Γαρ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., ΤσιρΒ, 
Ξεν..) : χαρ τοπαίκτης, ζαριτζής, τζογαδόρος.
[< kumarcι (Παπ.)] (قمارجى)
{Το θηλ. κουμαρτζίνα που προσθέτει ο Κρι-
τσωτάκης έχει μάλλον μόνο γραμμα τική υπό-
σταση. Βλ. και κουμαροπαίχτης.}

κουμάσι*, το [kumási] & κουμάχι [kumá∫i] 
(Πάγκ., Κονδ., Ροδ., Ιδομ., Κασσ., ΤσιρΒ.) : 1. 
ύφασμα· 2. κακότροπος, κακόγνωμος άνθρω-
πος, πα λιάνθρωπος· ΦΡ. «καλό κουμάσι (περί 
ανθρώπου, ειρων.) = παστρικός» (Κονδ.).
[< kumaş (Πάγκ.) / ‘ρούχα, ποιότητα’, με δείνω-
ση της σημ. (ΛΚΝ)] (قماش)
{Η δείνωση της σημ. (ποιότητα > κακή ποιό-
τητα) ήδη στα τουρκικά, βλ. Χλωρός, Β 1307. 
Στα ελλ. υπάρχει η λαϊκή έκφρ. κακό πανί με 
τη σημ. ‘δύσκολος χαρα κτήρας, δύστροπος άν-
θρωπος’. Για τη σημασιολογική με τάβαση από 
το ύφασμα στον άνθρωπο, πβ. μτφ. σημ. της λ. 
στόφα (< ιταλ. stoffa) ‘ύφασμα ταπετσαρίας’: 
«τα στοιχεία του χαρακτήρα που συγκρο τούν 
την προσωπικότητα ενός ατόμου» (ΛΚΝ).}

κούμος, ο [kúmos] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., 
Κασσ.) : μικρός στεγασμένος χώρος για ζώα, 
ιδίως για πουλερικά, κοτέ τσι.
[< τουρκ. küme ‘υπόστεγο, καταφύγιο ζώων, 
κοτέτσι, περιστερώνας’, το οποίο από το περσ. 
koma ‘καλύβα φύλακα σε αγρούς’ (Καραποτό-
σογλου, Ετυμολ. Δυτ. Κρ., 101)]
{Για την ετυμολογία, βλ. αναλυτικότερα στο: 
Κώστας Κραποτόσογλου, «Κυ πριακά έτυμα: 
Ετυμολογικά σε δημώδη ονόματα αγγείων και 
άλλα», Κυπριακαί σπουδαί, 48 (1984), 10-16. 
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(συνοπτική παρουσίαση στο ιστο λόγιο του Νί-
κου Σα ραντάκου, στο άρθρο της 19-7-2018 : 
https:// sarantakos.wordpress.com/2018/07/ 19/
qumas/). Βλ. παρακάτω και την ε τυμολο γική 
πρόταση από Elwira Kaczyńska & Krzysztof 
Tomasz Witczak.
Ο Χλωρός (Β 1452) έχει τη λέξη كومه (küme) 
με το ερμήνευμα: «σωρός, άθροι σμα, σμήνος, 
όμιλος· λόφος: {güvercin kümesi} σωρός περι-
στερών»
Από το τουρκ. küme كومه (Καραποτόσογλου) 
ο αναμενόμενος τύπος στα ελλ. εί ναι *κουμές 
(όπως έγινε με τα τουρκ. φωνηεντόληκτα ου-
σιαστικά σε -e, πβ. κου μπές, μπουλμές, σιλτές, 
κλπ.), εκτός κι αν επέδρασε η λ. στά βλος. Ση-
μειώνουμε ότι με τη σημ. ‘στάβλος’, ‘μαντρί’ 
το TDK έχει και τα διαλεκτικά küm, köm, kom, 
güm, göm, gom, από τα οποία μπορεί ευκο-
λότερα να προκύψει το ουδ. *κούμι αρχικά, και 
στη συνέχεια το αρσ. κού μος, είτε ως μεγεθυντι-
κό είτε κατά μεταπλα σμό. Όμως, τα ρεθυμνιώ-
τικα χωριά Κούμια (τα) και Κούμοι (οι), που ο 
Στέργιος Σπανάκης τα ετυμολο γεί από το βυζα-
ντινό ο κομάς, αναφέρονται με αυτές τις ο νομα-
σίες από τον Fr. Barrozi ήδη το 1577, περίπου 
εβδομήντα χρόνια χρόνια πριν την κατά ληψη 
της περιοχής από τους Τούρκους (βλ. Στέργι-
ος Σπανάκης, Πόλεις και χωριά της Κρήτης στο 
πέρασμα των αιώνων, 1ος τόμος, 3η έκδοση, Γ. 
Δετο ράκης, Ηράκλειο 2006, σ. 427-8).
Οι Elwira Kaczyńska & Krzysztof Tomasz 
Witczak (“Wyjątkowy bałkanizm anatolijskiego 
pochodzenia” (An exceptional balkanism of 
Anatolian origin), Prace Językoznawcze, 19/3 
(2017), 53-69) θεωρούν (σ. 69) ότι «Mod. 
Gk. κούμος, Turk. küm and Bulg. dial. кумà 
represent an ancient borrowing from Anatolian 
*ḫaumaš c. (o-stem), cf. Hitt. ḫūmmaš c. ‘stable, 
stall, sty’, whereas Ancient Greek κουμάσιον, 
Mod. Gk. κουμάσι and its Balkan equivalents 
(cf. Turk. kümes, Alb. kumác, Arom. cumás) 
derives from the diminutive form *ḫaumati- in 
Anatolian, cf. Luw. ḫūmmati- ‘stable’».
Αν τελικά η λ. κούμος είναι τουρκ. προέλευ-
σης, θα πρέπει να συμπεριλά βουμε εδώ και 
τα παράγωγά της που υπάρχουν στα αποδελ-
τιωθέντα λε ξικά: κουμνιάζω ‘μαντρίζω, κλεί-
νω στον κούμο’, κούμνιασμα ‘η ενέρ γεια του 
κουμνιάζω’, κού μνιαστρο ‘μικρός κούμος στον 
οποίο απομονώ νουν ένα ζώο’, κουμνιάτης /
κου μνιώτης ‘αυτός που δεν ξεπορτίζει, σπι-
τόγατος’, καθώς και το αθησαύριστο κου μνιά, 
η (κουμέ στη ΔΚρ.), ‘το πλήθος των ζώων που 
χωράνε σε ένα κούμο· (μτφ.) πλήθος’: Μια κου-
μνιά θυγατέρες έχει και δεν πιάνει να τωσε κά-
μει κιανένα μ-πρου κιό, μόνο γυρίζει όλη μέ-

ρα από πόρτα σε πόρτα τη γειτονιά (αυθεντικό 
κουτσομπο λιό). Ο μοίως πρέπει να περιλάβου-
με τα σύνθετα που λημματογραφεί ο Ξανθινά-
κης: κηπόκουμος ‘κούμος δίπλα στον κήπο για 
να γίνεται από το μέρος αυτό η επίβλεψή του, 
ορνιθόκουμος, ριφόκουμος, σκυλόκουμος, 
χοιρό κουμος (καθένα για το αντίστοιχο ζώο).}
Σημειώνουμε, τέλος, τον αντίστροφο δανεισμό: 
τουρκ. (διαλεκτ.) kodes ‘κοτέτσι· στενός τό-
πος’ και στην αργκό ‘φυλακή’ (TDK), κατά τον 
Nişanyan < ελλ. κοτέ τσι.}

κουμούρη, η [kumúri] (Ξανθιν.) : «η σκόνη από 
το λίχνισμα δημητριακών κ.ά., η οποία επικαθί-
ζει στο πρόσωπο των λιχνιστάδων».
[< kömür ‘κάρβουνο’, μτφ. ‘μαύρος’ (Ξανθιν.) / 
θηλ. κατά τη σκόνη (Συντ.)] (كومور كومر٬)

κουμουστεύγω [kumustévγo] (Γαρ.) : καλοπιάνω, 
έχω κάποιον από κοντά.
[ίσως κοινή προέλευση με το ρ. κουνουστεύγω 
(βλ.) (Συντ.)]

κουμουστελίκι, το [kumusteλít∫i] (Πάγκ.) : συνα-
ναστροφή, επικοινωνία.
[βλ. κουμουστεύγω (Συντ.)]

κουμπαραδάκι, το [kumbaraδát∫i] (Ιδομ.) : ποικι-
λία πεπονιού που αντέχει και δια τηρείται μήνες 
εκτός ψυγείου.
[προφανώς υποκορ. της λ. κουμπαράς, λόγω 
ομοιότητας κατά το σχήμα (Συντ.)]

κουμπαράς*, ο [kumbarás] (Παπ.) : «μικρό κου-
τί αποταμίευσης».
[< kumbara ‘βόμβα’ (Παπ.) & ‘κουμπαράς’ 
(Χλωρός, Α 750)] (خمبره٬ قمبره٬ قومباره)
{Ο Τσιριγωτάκης καταγράφει τον παρεφθαρμέ-
νο τύπο κουμαράς (ΤσιρΒ., 251). Η λ. κουμπα-
ράς χρησιμοποιήθηκε και με την (αρχική της) 
σημ. ‘ο βίδα’. Βλ. Γιάν ναρης: Με τα μπουρλότα 
τού χτυπούν και με τσι κουμπαρά δες (σ. 30) και 
—Μωρέ Ρωμηοί, σιμώσετε πριχού σας πολεμή-
σω, / πριχού σας ρίξω κουμπαρά και σάςε δια-
γουμίσω (σ. 32). Βλ. (*)κουμπαρατζής.}

(*)κουμπαρατζήμπασης, βλ. Παράρτημα 1.
(*)κουμπαρατζής, βλ. Παράρτημα 1.
κουμπελής, βλ. κουμπελίδικος.
κουμπελίδικος (επίθ.) [kubeλíδikos] & κουμπε-

κλίδικος [kubekλíδikos] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., 
Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Ξεν.) : θολωτός, με τρού-
λο.
[< κουμπές (Παπ.) / < πληθ. κουμπεκλήδες 
(Πάγκ.) / βλ. σημείωση (Συντ.)] (قبه لو)
{Ο Πάγκαλος ετυμολογεί από τον πληθ. κου-
μπεκλήδες, αλλά στο έργο του δεν υπάρχει σχε-
τικό λήμμα. Στη μαντινάδα που παραθέτει ο 
Παπαγρηγο ράκης ως πα ράδειγμα χρήσης για 
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Κκουμπές

τη λ. κουμπεκλίδικος χρησιμοποιεί το ουδ. κου-
μπελί: «Ως είν’ το ρόδο κουμπελί και πεθυμά 
ν’ ανοίξη / ετσά την πεθυμώ κι εγώ την εδική 
σου σμίξη». Πιστεύω ότι πρόκειται για δύο πα-
ράλληλα ζεύγη: κουμπελής / κου μπελίδικος [< 
κουμπές + -λής ή κατευ θείαν < kubbeli, και στη 
συνέχεια κουμπελ-ίδικος] το ένα· κουμπεκλής / 
κουμπεκλίδικος [κουμπές + κατάληξη -κλής, και 
στη συνέχεια κουμπεκλ-ίδικος] το άλλο. Κατά 
τον Κυρανούδη (σ. 441, 453), από την παρετυ-
μολ. συσχέτιση του θεριακλής με το θεριό προ-
έκυψε, με τη μορφολογική και σημασιολογική 
επανανάλυση θεριό + -κλής, και αποσπάστηκε 
το τμήμα -κλής ως αλλόμορφο της κατάληξης 
-λής: χασικλής, μεζεκλής. Βλ. επίσης: μπουρου-
κλής, χουϊκλίδικος. Για τα κουμπελίδικα κιλίμια, 
βλ. κουμπές.}

κουμπές*, ο [kubés] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., 
ΤσιρΒ., Ξεν.) : 1. ο θόλος, τρούλος· 2. τοπωνύ-
μια στην Κρήτη για μέρη στα οποία υπάρχουν/
υπήρχαν θολωτά οικήματα (π.χ. Κουμπές, στην 
πόλη των Χανίων· Κουμπέδες, δυτικά του Ηρα-
κλείου, προς την Τύλισσο, λίγο πριν τον Αρό-
λιθο.}
[< kubbe (Παπ.)] (قبه)
{Οι κουμπέδες «ήσαν θολωτά οικοδομήματα 
κτισμένα σε μικρή απόσταση έξω από τα Κά-
στρα και χρησίμευαν για τη διανυκτέρευση των 
οδοιπόρων, που δεν θα πρόφθαναν ανοιχτές τις 
πόρτες του τείχους. Έξω από το Με γάλο Κά-
στρο ήσαν τρεις κουμπέδες (αντίστοιχοι στις 
τρεις πόρτες)», βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 347. 
Κουμπές λέγεται και ένα χαρακτηριστικό σχέ-
διο σε κρητικά κιλίμια, τα λεγόμενα κουμπελί-
δικα, βλ. πληροφορίες και φωτο γραφίες στην 
ιστοσελίδα του Μουσείου Κρητικής Εθνολογί-
ας. Αντίστροφος λε ξιλογικός δανεισμός: τουρκ. 
tonoz ‘θόλος’ < θόλος (Nişanyan). Από τα ελλ. 
ετυ μολογεί και ο Χλωρός (Β 1096) τον παλαιό-
τερο τύπο طولوس tolos ‘θόλος’.}

κουμπούρα(Α), η [kubúra] (Παπ., Πάγκ., Ιδομ.) : 1. 
το πιστόλι, η πιστόλα· 2. (μτφ.) άνθρωπος υπερ-
συντηρητικός, φιλάργυρος.
[< kubur (Παπ.) / < κουμπούρι (Πάγκ.) / μάλ-
λον μεγεθ. του κουμπούρι (Κυ ρανού δης, 80)] 
(قوبور٬ قبور)

κουμπούρι*, το [kubúri] (Ιδομ.) : πιστόλι, περί-
στροφο.
[βλ. κουμπούρα]

κουμπουρίδι, το [kuburíδi] (ΞανθινΔ.) : πιστολίδι, 
πληθος πυροβολισμών.
[< κουμπούρι (Ξανθιν.)]

κούμ καπί / κουν καπί, βλ. κάπα καπί.

κουνουστεύ(γ)ω [kunustév(γ)o] (Πάγκ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Χουστ., ΤσιρΒ.) : 1. συ-
ναναστρέφομαι· 2. κουβεντιάζω, συνεννοού-
μαι· 3. παρα στεκουλίζω: στέ κομαι κοντά σε κά-
ποιους, σαν να ’χω κάποιο σκοπό.
[< konuşt(um), αόρ. του ρ. konuşmak (Ξανθιν.)] 
(قونشمق)
{Για τις σημ. του ρ. παραστεκουλίζω αναλυτι-
κά βλ. σχετικό λ. στο slang.gr. Βλ. και κουμου-
στεύω.}

κούντρα, η [kúndra], πληθ. κούντρες (Κονδ., 
Τσιρ., ΙδομΒ.) : «τουρκ. σκαρ πίνια με τακούνια, 
διαδεχθέντα τα γεμενιά» (Κονδ.).
[< kundura, kundra, κατά τον Χλωρό (Β 1336) 
«εκ του ελλ. κόθορνος» (Συντ.)] (قنطوره٬ قونطوره٬ 
(قوندره
{Στον Ανδριώτη: κουντούρα. Υπάρχει ασάφεια 
σχετικά με την προέλευση της λ. kundura: Το 
TDK έχει δύο λήμματα, στο ένα ετυμολογεί από 
το ιταλ. condura, στο άλλο (διαλεκτ. αυτό) από 
το ελλ. «kothurne» (κόθορ νος). Ο Νişanyan 
ετυμο λογεί από το πεπαλ. ιταλ. condura ‘κατα-
σκευή’ < λατ. condere. Βλ. και Βασμα νόλη, σ. 
282-3, που έχει τη λ. ως αντιδάνειο.}

κουντρατζής, ο [kundradzís] (Κονδ., ΙδομΒ., 
ΤσιρΒ.) : «1. ο κατασκευάζων κού ντρες, 2. ο 
υποδηματοποιός (όχι στιβανάς) και γοβατζής» 
(Κονδ.).
[< κούντρα + -τζής (Συντ.) ή κατευθείαν < 
kunduracı (Ronzevalle, 426)]
(قنطوره جى٬ قوندره جى)

κούμπεμπέ, [kú bebé] (Κριτσ.) : 1. (ως επιφ.) 
«λέξη που τη λέμε τραγουδιστά καθώς κουνά-
με ρυθμικά τις παλάμες, παίζοντας με ένα βρέ-
φος» (ΛΚΝ: κουπεπέ*)· 2. (ως ουδ. ουσ.) παι-
γνίδι όμοιο με κουδουνίστρα για μωρά παιδιά· 
3. «ειδικό σύστημα στην κορυφή τού [ελαιο]ρα-
βδιστικού μηχανή ματος, που πάλλεται αντί να 
περι στρέφεται».
[< agu bebek ‘μωρουδάκι’ (András Mohay, βλ. 
σημείωση στο λ. αγκού) (Συντ)]
{Ενδιαφέρουσα και παραστατική η ανασημασι-
οδότηση στο 3 (η αναζή τηση στο Διαδίκτυο δεί-
χνει ότι δεν χρησιμοποιείται μόνο στην Κρήτη). 
Στη σημ. 1. ο Κρι τσωτάκης παραθέτει σχετι-
κό τραγουδάκι (που ίσως είναι συμφυρμός από 
σχετικά ταχταρίσματα) : «Κούμπεμπέ και λαϊ-
λί, έτσι κάνει το πουλί, κάμε το κι εσύ παιδί να 
γενείς κι εσύ πουλί, κούμπεμπέ τού λέ γανε και 
μου το παντρεύανε». Την (αθη σαύριστη) λ. λα-
ϊλί τη βρίσκουμε ως αλαλί σε παρόμοιο μωρου-
δίστικο τραγουδάκι, που επίσης συνοδεύεται 
από ρυθμικές στροφές των παλαμών δεξιά-αρι-
στερά, με τα δάκτυλα κάπως ανοιχτά και προς 
τα πάνω : Αλαλί αλαλί, έτσι κάνει το πουλί, έτσι 
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κάνε το κι εσύ κλπ. Έτσι το έλεγε η μάνα μου. Η 
Μικρασιάτισσα πεθερά μου (Ατ τάλεια) το έλε-
γε: Αλαλί μπουλαλί κλπ. Στα τουρκ. υπάρχει το 
διαλεκτ. alalı bulalı, το οποίο, κατά το TDK, 
σημαίνει ‘πολύχρωμος. παρδαλός’.}

κουπεπέ, βλ. αγκού και κούμπεμπέ.
κουραμπιές*, ο [kurabʒés] (Παπ.) : 1. είδος γλυκί-

σματος· 2. (μτφ.) «ανήρ μαμμό θρεπτος, απόφυ-
γών την στράτευσιν».
[< kurabiye (Παπ.)] (قرابيه٬ قورابيه٬ غرابيه)

κουρκουζανεύω [kurkuzanévo] (Πάγκ., Ξανθιν.) : 
δειλιάζω.
[< κουρκουζάνης (Πάγκ.)]

κουρκουζάνης (επίθ. προσ.) [kurkuzáñis] (Πάγκ., 
Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., 
Κριτσ., Χουστ., Ξεν.) : 1. δειλός· 2. αφερέγγυ-
ος, αερι τζής, ελαφρό μυαλος· 3. ξεροκέφαλος.
[< διαλεκτ. korkuzan ‘φοβιτσιάρης’ (Καραπο-
τόσογλου, Ετυμολ. Δυτ. Κρ., 102)] (βλ. قورقاق)
{Η σημ. 3 ίσως από επίδραση της (κρητ.) λ. 
καρκανάς ‘ξεροκέφαλος’.}

κουρκουζανιά, η [kurkuzañá] (Κονδ., Ιδομ.) : 1. 
δειλία· 2. αδικαιολόγητη πράξη.
[< κουρκουζάνης (Συντ.)]

κουρκουμάς, ο [kurkumás] & κουκουμάς 
[kukumás] & γκουρκουμάς [gurkumás] (Πάγκ., 
Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. μελανοδοχείο· 
2. δοχείο με στενό λαιμό για κρασί· 3. κουμπαράς.
[μάλλον < kumkuma (βλ. σημείωση) (Συντ.)] 
(قمقمه)
{Ο Πάγκαλος ετυμολογεί «εκ του βυζαντ. κου-
κούμιον (ιταλ. cuccuma = λέβης) κατ’ ανάπτυ-
ξιν ρ». Ως παράδειγμα χρήσης έχει την παροιμία 
«“Βάλε λάδι στο πι θάρι / και κρασί στο κουκουμά-
ρι” δηλ. αποθήκευσε το καλοκαίρι τρόφιμα, ως 
ο μύρμηξ, διά να έχεις τον χειμώνα». Η Ελευθ. 
Γιακουμάκη, επιμελήτρια της 2η έκδοσης του 
έργου του, σημειώνει: «Το λήμμα δεν περιέχε-
ται στο παράδειγμα». Ο Ξανθινάκης έχει: «Λατ. 
cucuma (δοχείο νερού, κανάτι) με ανάπτ. ρ στον 
α΄τύπο. Πβ. και μσν. κουκούμιν < μτγν. κουκού-
μιον». ΄Ομως ο τονισμός της λ. στη λήγουσα και 
το αρσ. γένος δείχνουν ότι προέρχεται μάλλον 
από το τουρκ. kumkumá κατά το σχήμα: τουρκ. 
[–προσωπικά] φωνηεντόληκτα ουσ. σε -á > ελλ. 
αρσ. σε -άς (Κυρανούδης, 89), πβ. καβγάς, οντάς, 
σεβντάς κλπ. Ο Παπαγρηγορά κης (σ. 131) ανα-
φέρει τη λ. κουρκουμάς, χωρίς ερμήνευμα, μαζί 
με άλλες που τις παρέλειψε διότι «δεν ακούονται 
ποσώς σήμερον {= 1952} ούτε από τους γερο-
ντοτέρους» ή διότι «κατά την γενομένην επιστα-
μένην έρευναν προέκυψαν αμφι βολίαι περί της 
προελεύσεώς των». Στην Κέρκυρα (βλ. http://

kerkiraikolexiko. blogspot.gr) κούκουμα (η) λέ-
νε το μπρίκι. Εδώ ο τονισμός, το γένος και η ση-
μασία οδηγούν στο ιταλ. cúccuma (βλ. σχετικό 
λ. στο www.etimo.it). Το τουρκ. kumkuma κατά 
τον Nişanyan προέρχεται από το αραβ. ḳumḳum/
ḳumḳuma, το ο ποίο θεωρεί συνώνυμο του λατ. 
cucuma. Σημειώνει ότι «η απώτατη ρίζα πρέ-
πει να είναι σημιτική ή από κάποια άλλη αρ-
χαία γλώσσα της Μεσογείου». Με βάση παλαι-
ότερα λε ξικά αναφέρει τις σημασίες: ‘δοχείο νε-
ρού, καράφα με στενό λαιμό, μελα νοδοχείο’. 
To TDK έχει τη λ. με την ένδειξη πεπαλ. και τη 
σημ. ‘μικρή στά μνα’, από το αραβ. ḳumḳume. Η 
λ. κουκουμάς χρησιμο ποιείται και αλ λού, πβ. το 
έθιμο του κουκουμά στη Σύμη (2 Μαΐου), αντί-
στοιχο με τον Κλήδονα. Βλ. και γιγούμι. Υπάρ-
χει και το μπαχαρικό κουρκουμάς (από το φυτό 
Curcuma domestica), αλλά αυτό στα τουρκ. λέ-
γεται zerdeçal ή Hint safranı.}

κουρκούτι*, το [kurkúti] (Κριτσ.) : χυλός από 
αλεύρι και νερό.
[ίσως τουρκ. προέλευσης, βλ. σημείωση 
(Συντ.)]
{Για την ετυμολογία το ΛΚΝ έχει: «μσν. κουρ-
κούτιν < (;)». Ο Σκαρλάτος Βυζά ντιος (Λεξικόν 
της καθ’ ημάς ελληνικής διαλέκτου, έκδοση Β΄, 
Αθήνα 1859, στο λ. αλευριά) το θεωρεί τουρκι-
κής προέλευσης, αλλά δεν προσ διορίζει έτυμο. 
Ο Χλω ρός (Β 1175) έχει το εξής ερμήνευμα για 
τη λ. γουρ γούτ (غورغوت) (που τη θεωρεί αραβι-
κής προέλευσης) : «σίτος ξεφλουδι σμένος· αρ-
τόζωμος, κ. πανάδα, είδος πολτού διδομένου ως 
τροφή εις τα βρέφη». Το TDK έχει (χωρίς ετυ-
μολογία) το διαλεκτ. girgit ‘βρασμένο πλι γούρι, 
στάρι, καλαμπόκι’. Η ετυμολ. του Κριτσω τάκη 
από το «τουρκ. kükürt = θειάφι (λόγω του ίδιου 
χρώματος)» δεν είναι πει στική.

κουρμουτσούλι, το [kurmutsúλi] (Πιτ., Γαρ., 
Κριτσ.) : Το φυτό Ebenus cre tica, κοι νώς πλου-
μί, ενδημικό της Κρήτης, φρυγανικός θάμνος 
της οικο γένειας των ψυ χανθών. Παλαιότερα, με 
τα αποξηραμένα άνθη του γέμιζαν μαξιλάρια 
και στρώ ματα (πληροφορία από τη φίλη Ασπα-
σία Δρυμάκη-Ζουμάκη).
[ίσως < kuru ‘ξερός’ + muçul ‘φύτρο, βλαστάρι’ 
(διαλεκτ. κατά το TDK) (Συντ.)]
{Ο Πιτυκάκης το συσχετίζει ετυμολογικώς με 
τη λ. κορμός: «Μέσα στο έδαφος έχει μια χον-
δρή σκληρή ρίζα που την ξεραίνουν και τη 
χρησιμο ποιούν για καύ σιμη ύλη. Από τη ρίζα 
τούτη προφανώς πήρε την ονομασία. Κορμός 
– κορμο τσούλι (υποκορ. – κουρμουτσούλι)».}

κουρμπάνι*, το [kurbáñi] (Πάγκ., Ροδ., ΙδομΒ., 
Χουστ.) : θυσία, θύμα, σφά γιο.
[< kurban (Πάγκ.)] (قربان)
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κουρνάζος (επίθ. προσ.) [kurnázos] (Τσιρ.) : ανοι-
χτομάτης, έξυπνος.
[< kurnaz (Τσιρ.)] (قورناز)

κουρντίζω, βλ. κουρουντίζω.
κουρού τακτάς, βλ. κουρού ταχτάς.
κουρού ταχτάς, ο [kurú taxtás] & κουρουταχτάς 

[kurutaxtás] & κουρτα χτάς [kurtaxtás (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ.) : 
ποικι λία σταφυλιού.
[< kuru tahta (Παπ.) /«(τουρκ. κουρού: ξηρόν) 
(τακ-τακ)» (Κονδ.) / ση μείωση (Συντ.)]
{Ο Meynard (A 558) έχει kuru tahta με τη σημ. 
‘κατάχαμα, χωρίς στρώμα’. Η αναζήτηση σε λε-
ξικά και στο Διαδίκτυο δείχνει ότι στα τουρκ. 
δεν υ πάρχει ο συν δυασμός των λέξεων kuru 
-ξύλο’ ως ονομα‘ (تخته) ξερός’ και tahta‘ (قورو)
σία ποι κιλίας σταφυλιού. Η μόνη πιθανή σχέ-
ση της παραπάνω ποικιλίας σταφυλού με τη λ. 
kuru είναι ότι ο κουρού ταχτάς γινόταν ωραία 
σταφίδα και ότι η σταφίδα στα τουρκ. λέγεται 
kuru üzüm (κ.λ. ‘ξερό στα φύλι’).}

κουρουντίζομαι [kurudízome] & κουρντίζομαι 
[kurdízome] (Κονδ., ΙδομΒ., ΤσιρΒ.) : «επιδει-
κνύομαι, προκαλώ» (Κονδ.).
[«τουρκ., αν μη από το κουρντίζομαι» (Κονδ.) 
/ μάλλον < κουρουλντίζομαι < kuruld(um), αόρ. 
του ρ. kurulmak (Κουκκίδης, 47-48) στη σημ. 
«κομπά ζομαι, βρενθύνομαι, κ. κορδώνομαι» 
(Χλωρός, Β 1320)] (قورلمق)

κουρουντίζω1 [kurudízo] & κουρντίζω2 [kurdízo] 
(Κονδ., Ξανθιν., Ροδ., Ι δομΒ., ΤσιρΒ.) : «1. υπο-
στηρίζω, 2. θαρρύνω» (Κονδ.), «ενισχύω την 
α διαλλαξία κά ποιου, τον υπερασπίζομαι» (Ξαν-
θιν.).
[< korud(um), αόρ. του ρ. korumak «φυλάττω, 
προφυλάττω, προστατεύω, υπερα σπίζω» (Χλω-
ρός, Β 1322) (Συντ.)] (قورمق)

κουρουντίζω2 [kur)dízo] & κουρντίζω2 [kurdízo] 
(Ξανθιν., ΤσιρΒ.) : «περι φράζω χώρο, τον περι-
τοιχίζω» (Ξανθιν.)
[< kurd(um), αόρ. του kurmak, στη σημ. «στή-
νω, ιδρύω, εγείρω» (Χλωρός, Β 1321)]
{Από το kurmak πρέπει να προέρχεται και το 
λαϊκό ρήμα της κοινής κουρ ντίζω στη σημ. 
‘στήνω, τοποθετώ’, διαφορετικό από το κοινό 
κουρντίζω (ρολόι ή μου σικό όργανο & μτφ. άν-
θρωπο).}

κουρούντιση1, η & κουρούντισμα1 (Ξανθιν.) : 
«υπεράσπιση παρεκτρεπομέ νου».
[< κουρ(ου)ντίζω1]

κουρούντιση2, η & κουρούντισμα2 (Ξανθιν.) : 
«περίφραξη χώρου».
[< κουρ(ου)ντίζω2]

κουρσούμι, το [kursúmi] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., 
ΙδομΒ.) : η μολυβένια μπίλια (για παιγνίδι).
[< kurşun (Παπ.) / & διαλεκτ. kurşum (Kappler, 
(قورشون٬ قرشون) [(93
{Στον Ανδριώτη: κουρσούνι ‘σφαίρα’ (βλ. ντελί-
δικος). To τουρκ. kurşun σημαίνει αρχικά ‘μό-
λυβδος’. Στην τουρκ. έκφρ. şeytan kulağına 
kurşun «μολύβι εις το αυτί του διαβόλου, ήτοι 
να στουμπώσωσι τα ώτα του δια βόλου, να μη 
το ακούση [λέ γεται όταν ομιλή τις περί αγα-
θού, όπερ φοβεί ται να μη χάση]» (Χλωρός, Α 
993), αντιστοιχεί ακριβώς η αποτρεπτική φρ. 
(απευχή) κουφό του πονηρού τ’ αυτί, η οποία 
λέγεται και στην Κρήτη – ο Γαρεφαλάκης (σ. 
620) την καταγράφει σε πλη ρέστερη μορφή: 
κουφό και μολυβωμένο του πονηρού τ’ αυτί (ο 
πονηρός = ο σατα νάς, βλ. σχόλιο στο λ. σατα-
νάς στο ΕΛΝΕΓ). Για μια παράλληλη εξέταση 
τυπο ποιημένων ευχών και απευχών στα ελλη-
νικά και τα τουρκικά, βλ. Deborah Tan nen & 
Piyale Cömert Öztek, “Health to Our Mouths: 
Formulaic Expressions in Turkish and Greek”, 
στο: Proceedings of the 3rd Annual Meeting of 
the Berkeley Linguistics Society (1977), 516-
534 (ψηφιοποιημένο στο Διαδί κτυο).}

κουρτουλούσι, το [kurtulúsi] (Παπ., Πάγκ., Ξαν-
θινΔ., Γαρ., Κριτσπ., ΙδομΒ., Χουστ.) : η σωτη-
ρία.
[< kurtuluş (Παπ.)] (قورتليش٬ قورتلش)

κουσάκι, το [kusát∫i] (Παπ., Πάγκ.) : η γενιά, γε-
νεά.
[< kuşak, κύρια σημ. ‘ζώνη’ (Παπ.) / έχει και τη 
σημ. ‘γενιά’ (βλ. σημ. 6 και 9 της λ. kuşak στο 
TDK) (Συντ.)]
{Ο Γρηγ. Παπαδοπετράκης (Ιστορία των Σφα-
κίων, Αθήνα 1888, σ. 55) έ χει τη λ. κουσάκι με 
τη σημ. ‘πόρπη’: [στη γυναικεία ενδυμασία], 
επί των ώμων το λεγόμε νον Κωλέτο. Τούτο […], 
κατήρχετο δε μέχρι της ζώνης, ήτις ην λωρίς 
χρυσοποίκιλ τος με αργυροχρύσους πόρπας (κου-
σάκια). Ο Ροδάκης λημματογραφεί τη λ. με τη 
σημ. ‘σανίδα’. Μάλλον πρόκειται για τη λ. κου-
τσάκι (βλ.).}

κουσκούνι, το [kuskúñi] (ΞανθινΔ.) : το λουρί που 
περνά κάτω από την ουρά του υποζυγίου και 
συγκρατεί το σαμάρι.
[< kuskun (Ξανθιν.)] (قوسقون)

κούσκουρας, ο [kúskuras] & κούσκουρος 
[kúskuros] (Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : «είδος πλακώ-
δους πετρώ ματος, {και μετω νυμικά} χωράφι 
άγονο» (Ξανθιν.).
[< kupkuru ‘ολόξερος, κατάξερος’ (Ξανθιν.) 
/ δυσετυμολόγητο· βλ. σημεί ωση (Συντ.)] 
(قوپقورو)
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{Την ετυμολ. πρόταση του Ξανθινάκη στη-
ρίζουν τα εξής: Το γένος και η κατά ληξη -ας 
ίσως κατά το αρσ. άσπρουγας ‘ασπρόχωμα’ 
(και ο κούσκου ρας είναι α σπριδερός). Η τρο-
πή [pk > sk] μάλλον επειδή το σύμπλεγμα πκ 
δεν υπάρχει στα ελληνικά (μόνο στο νεότερο 
δάνειο ποπκόρν, που κι αυτό προφέρεται σαν 
δύο λέξεις [pópkórn], βλ. ΛΚΝ). Άλλη υπόθε-
ση ετυμολο γίας: κούσκουρας < *koskuru (kos-: 
«μόριον προτασσόμενον επιθέτων τι νών αρχο-
μένων από [ku] προς επίτασιν της εννοίας αυ-
τών» (Χλωρός, Β 1323). Την ίδια λειτουργία 
επιτελεί το μόριο kup- (Χλωρός, Β 1313). Η λ. 
Koskuru υπάρχει ως τοπωνύμιο στην επαρχία 
Bayburt της Τουρκίας. Κατά τον Ελευθ. Πλα-
τάκη (Δημώδη ονόματα ορυκτών και πετρωμά-
των της Κρήτης, Κρητολογία 12-13 (1981), σ. 
138) η λ. κούσκουρας κατά τόπους δηλώνει άλ-
λο πέτρωμα. Στη Σητεία και σε περιοχές του 
Μεραμπέλλου εί ναι χον δρομερής ψαμμίτης έως 
κροκαλοπαγές πέτρωμα. Στον νομό Ηρα κλείου 
μαργαϊ κός ασβεστόλιθος, ίσως και στην Ιεράπε-
τρα. Στους νομούς Ρεθύμνης και Χανίων χώμα 
σκληρό έως πέτρωμα συμπαγές, αλλά και προ-
σχωσιγενές πέτρωμα ανάμει κτο με άσπρουγα. 
Δηλώνει ακόμη τον σχιστό λιθο. Ο Γαρεφαλά-
κης λημματογρα φεί το κασκαρό (χωράφι) με τη 
σημ. ‘φτενό, με λίγο χώμα’. Ίσως αυτό να σχετί-
ζεται με το ποντιακό κασκάριν, το, ‘πυρίτης λί-
θος’ (ΙΛΠΔ, Α 413), το οποίο όμως ετυμολο-
γείται από το αρμενικό gays’kar (Κώστας Κα-
ραποτόσογλου, “Δυσετυμο λόγητες πο ντιακές 
λέξεις”, Αρχείον Πόντου, 37 (1982), 208-9). 
Υπάρχει ακόμη το ε πίσης ποντιακό κουšκούριν, 
το (ΙΛΠΔ, Α 487), που σημαίνει ‘πλινθοποιη-
μένη ξηρά κόπρος βοών χρησιμεύουσα και ως 
καύσιμος ύλη’ και μτφ. ‘ψωμί σκληρό’. Κα-
τά τον Κ. Καραποτόσογλου (ό.π., 217-8) «η λ. 
προέρ χεται από το κούšτ(ιν) < αρμεν. goshd = 
βώλος, και το τουρκ. kor = ανα μένα κάρβου-
να».}

κουσκουσεδένιος, βλ. κουσκουσένιος.
κουσκουσελήδικος, βλ. κουσκουσελίδικος.
κουσκουσελίδικος (επίθ.) [kuskuseλíδikos] (άλ-

λη γραφή: κουσκουσελήδι κος) (Ξαν θιν., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΤσιρΒ.) : φτιαγμένος με 
την τεχνική του κου σκουσέ (βλ.).
[< *κουσκουσέλης < κουσκουσές (Ξανθιν.)]

κουσκουσένιος (επίθ.) [kuskuséños] & κουσκου-
σεδένιος [kuskuseδéños] (Τσιρ.: στο λ. κου-
σκουσές, Αποστ., Τσιρ., ΤσιρΒ.) : φτιαγμένος με 
την τε χνική του κου σκουσέ (βλ.).
[< κουσκουσές, πληθ. - έδες (Τσιρ.)]

κουσκουσές, ο [kuskusés] (Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., 

Κασσ., Ξεν.) : 1. «Όρος υφαντικής. Ειδικός τρό-
πος ύφαν σης, ιδίως κου βερτών, κατά την οποία 
με ανάλογους χειρισμούς σχηματί ζονται μικρές 
θηλιές σαν κόκκοι λιναριού, που εξέχουν και 
καλύπτουν ή ολόκληρο το ύφασμα ή ορι σμένα 
σημεία του σαν ποικίλματα.» (Πιτ.)· 2. κουβέρ-
τα που έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο ύφανσης.
[< πιθανώς kuskus ‘ζυμαρικό σε σχήμα μικρών 
κόκκων’ (Πιτ.) / κατάλ. -ες < ; (Συντ.)] (قوسقوس٬ 
(قسقس
{Χρησιμοποιείται και ως άκλιτο επίθετο: οχτώ 
κουβέρτες κουσκουσέ είχε στα προυκιά τζη 
(Ξεν.). Σε άλλα μέρη της Ελλάδας ο κουσκου-
σές είναι εί δος ζυμαρι κού με μικρούς κόκκους, 
σαν το κουσκούσ(ι)* (ΛΚΝ).}

κουσούρι*, το [kusúri] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Ξεν.) : 1. το ελάτ-
τωμα· ΦΡ. δεν σου πιάνω κουσούρι: δεν σε λαμ-
βάνω υ πόψη, δεν σε υπολογίζω (Ιδομ.)· 2. υπό-
λοιπο λογαριασμού. ΥΠΟΚΟΡ. κουσουράκι.
[< kusur (Παπ.)] (قصور)
{Η λ. kusur σημαίνει και ‘υπόλοιπο’ (Χλω-
ρός, Β 1293-4). Η έκφρ. δεν σου πιάνω κουσού-
ρι σημαίνει στην ουσία ‘δεν στέκομαι στα λάθη 
σου, δεν σε συνερίζομαι’. Ίσως σχετίζεται με το 
τουρκ. kusura bakmamak ‘συγχωρώ’, κ.λ. ‘δεν 
κοιτάζω το λάθος’.}

κουστίζω, βλ. καστίζω.
κουστούκι, το [kustút∫i] & κουστούνι [kustúñi] 

(Ξανθιν., ΙδομΒ.) : 1. μό σχευμα (από φυτό)· 2. 
εμβόλιο δέντρου (βλ. καλέμι)· 3. το κουτσουρε-
μένο, το απόκομμα.
[ίσως < κουτούκι (βλ.), με ανάπτυξ. ευφων. σ 
(Ξανθιν.) / μάλλον από επί δραση της λ. παστού-
κι (βλ.), λόγω εννοιολογικής συνάφειας (Συντ.)]

κουτούκι(Α), το [kutút∫i] (Πάγκ., Πιτ., Γαρ., 
Κριτσ.) : τεμαχισμένος κορμός ή χοντρός κλά-
δος δέντρου, κούτσουρο. Βλ. και γίνομαι κου-
τούνα.
[< kütük (Πάγκ.), βλ. σημείωση (Συντ.)] (كوتوك٬ 
(كوتك٬ كتوك
{Ο Κριτσωτάκης δίνει και τις σημ. ‘πολύ ζε-
στός τόπος’ και ‘υπόγεια τα βέρνα’, υποκορ. 
κουτουκάκι. Στη δεύτερη σημ. πρόκειται για πα-
νελλήνια λέξη, την οποία το ΛΚΝ και το ΛΝΕΓ 
ετυμολογούν από το κουτούκι ‘αυτός που δεν 
βλέπει απ’ το μεθύσι’ < kütük ‘κούτσουρο’ (με 
βάση τη φρ. kütük gibi ‘σαν κούτσουρο απ’ 
το μεθύσι’). Ο András Mohay (“Ετυμολογικές 
παρατηρήσεις σε δύο λεξικά της νέας ελληνι-
κής”, στο: Christos Clairis (ε πιμ.), Recherches 
en linguistique grecque II, L’ Harmattan, Παρί-
σι 2002, σ. 103) προτείνει να διαχωριστούν ως 
ομόηχες οι λ. κουτούκι1 ‘κούτσουρο’ (< kütük) 
και κουτούκι2 ‘μαγαζάκι’ (< κολτούκι < koltuk 
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‘μασχάλη’, ‘κάτι απόμερο’ (βλ. κουλτούκι)». 
Ίσως πρόκειται για δύο λεξιλογικές διαδρομές 
που τέμνονται… στα Κούτσουρα του Δαλαμά-
γκα. Το θέμα απαιτεί διε ρεύ νηση.}

κουτουκιάζω [kutut∫ázo] (Πάγκ., Γαρ., Κριτσ., 
Κασσ.) : κόβω σε κουτούκια.
[< κουτούκι (Πάγκ.)]

κουτούνα [kutúna]·μόο στη ρημ. περίφρ. γίνο-
μαι κουτούνα (ΤσιρΒ.) : «στην ευρύ τερη περιο-
χή Μυλοποτάμου λέγεται η φρ.: “εγίνηκε κου-
τούνα στο μεθύσι”, δηλ. ολομέθυστος».
[μάλλον συμφυρμός των εκφρ. κουρούνα στο 
μεθύσι (βλ. Στέφ. Ξανθουδί δης, “Διορθώσεις 
εις τα ποιήματα Στεφάνου Σαχλίκη”, Βυζαντίς, 
1/β-γ (1909), 367) και κουτούκι στο μεθύσι, η 
οποία από το τουρκ. kütük gibi sarhoş, βλ. κου-
τούκι (Συντ.)]

κουτουράδα*, η [kuturáδa] & κετουράδα [k̃/t∫(?)
eturáδa] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Ξεν.) : απερισκεψία και τόλμη.
[< κουτουρού (Παπ.) / + -άδα (Πάγκ.)]
{Βλ. σημείωση στο λ. κουτουρού. Το κε- στον 
τ. κετουράδα (Τσιρ.) αποδί δει ίσως το gö- του 
götürü ή το kö- του kötürü.}

κουτουρατζής (επίθ. προσ.) [kuturadzís] & κου-
τουρουτζής [kuturudzís] & κου τουρτζής 
[kuturdzís] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ιδομ., Δαρ., 
ΙδομΒ., Κασσ., Ξεν.) : που κάνει απερισκεψί-
ες, κουτουράδες. Πβ. κυπρ. κουτουρατζής ‘που 
περπατεί αλογά ριαστα’ (Γιαγκουλλής, 35).
[< κουτουρού (Παπ.) / + -τζής (Πάγκ.)]
{Βλ. σημείωση στο λ. κουτουρού. Οι Kaczyńska 
& Witczak (σ. 234) προ τείνουν ως έτυμο το 
τουρκ. götürüçü.}

κουτουρού* [kuturú] (επίρρ.) (Παπ., Πάγκ., 
Κονδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ., ΤσιρΒ., 
Ξεν.) : 1. χωρίς ζύγισμα, κατ’ αποκοπή: «πόσα 
δίνεις σ’ ό,τι έχει το τσου βάλι στα κουτουρού;» 
(Δαρ.)· 2. στην τύχη, στα τυφλά.
[< götürü (Παπ.) / ίσως δεν είναι τουρκικής 
προέλευσης, βλ. τέλος της ση μείωσης (Συντ.)] 
(كوتورى٬ كوترى \ قوتورو)
{Συχνά χρησιμοποιείται στην επιρρ. φρ. στα 
κουτουρού (Αποστ., Τσιρ.). Το TDK έχει και 
τον τύπο kötürü. Ο Meynard (B 548) έχει 
«qoutourou, à tort et à travers» (= εική και 
ως έτυχεν) και χωριστά «gueuturu, en bloc, 
gueuturu pazar, vente en bloc, à forfait» (= κατ’ 
αποκοπήν). Όμως, φαίνε ται ότι η λ. κουτουρού 
προέρχεται από ελλ. λέξεις (κατά ταρού ‘κατ’ 
ανέ μου’) και όχι από τα τουρκικά, βλ. Κυρα-
νούδης, 328.}

κουτουρούμης, βλ. κιτουρούμης.

κουτουρουτζής, βλ. κουτουρατζής.
κουτουρτζής, βλ. κουτουρατζής.
κουτουσού (το;) [kutusú] (Ροδ.) : κουτί.

{Η ελλ. λ. κουτί έχει περάσει στα τουρκ. ως kutu 
-Με το κτητικό επίθημα γ΄προσώπου γί .(قوطو)
νεται kutusu σε διλεκτικά σύνθετα, όπως kahve 
kutusu ‘κουτί του καφέ’, enfiye kutusu ‘ταμπα-
κιέρα’, para kutusu ‘χρηματοκιβώτιο’ κλπ. Ίσως 
από κάτι τέτοιο λημματογραφεί ο Ροδάκης τη λ. 
κουτουσού, που – αν χρησιμοποιήθηκε αυτοτε-
λώς – είναι αντιδάνειο.}

κουτραπατζής, βλ. κοντραμπατζής.
κουτρέτι χαλβασί (το;) [kutréti halvasí] : Η λ. σε 

κρητ. ιατροσόφιο του 1826 (βλ. Παπαδογιαννά-
κης, 202). Για τη σημασία βλ. σημείωση.
[< kudret helvası (Παπαδογιαννάκης)] (قدرت 
(حلواسى
{Το δάνειο χρησιμοποιείται χωρίς να έχει προ-
σαρμοστεί στα ελληνικά. Ο Παπα δογιαννάκης, 
με βάση στοιχεία από το Ιστορικό Λεξικό Ακα-
δημίας Αθηνών, έχει το ερμήνευμα «δυναμω-
τικό παρασκεύασμα». Αυτό είναι μια από τις 
δύο σημασίες που βρίσκουμε στο λήμμα kudret 
helvası στο TDK· η άλλη είναι: το δέντρο 
Fraxinus olmus, ένα είδος μελίας. Έχει επίσης 
το μονολεκτικό kudrethelvası ως βοτανικό όρο 
με τη σημασία στα γαλλικά: manne. Ο Χλωρός 
το έχει το قدرت حلواسى με το ερμήνευμα «το μάν-
να του ουρανού» (Β 1274) και «μάννα, αερόμε-
λι» (Α 710). Στο παραπάνω ιατρο σόφιο κουτρέτ 
χαλβασί πρέπει, σύμφωνα με τα συμ φραζόμενα, 
να σημαίνει ‘μάννα (το)’, για το οποίο διαβά-
ζουμε στον Γεννάδιο (σ. 637) : «Μάννα (γαλλ. 
Manne, αγγλ. Manna, τουρκ. Κουδρέτ-χαλβα-
σί), σακχαρώ δης, ευ κοίλιος ουσία, ην ενέχουν 
εν ποσώ φυτά τινα και ιδίως Μελία η ευρωπα-
ϊκή, εξ ής και πρωτίστως λαμβάνεται (εξ εντο-
μών προξενουμένων επί του κορμού της) το 
μάννα των φαρμακείων».}

κουτσακώνω [kutsakóno] (ΞανθινΔ.) : καρφώνω 
κουτσάκι, παλουκώνω.
[< κουτσάκι (Ξανθιν.)]

κουτσάκι, το [kutsát∫i] (Ξανθιν., Τσιρ.) : 1. μικρό 
και ξερό ξύλο· 2. ξύλινος πάσσα λος στον οποίο 
δένουν ένα ζώο· 3. (μτφ.) μόνος κι έρημος.
[< küçük (Τσιρ.) / ίσως < köçek, βλ. σημείωση 
(Συντ.)]
{Ο Ξανθινάκης την ετυμολογεί από το κοψάκι 
< *κοψάκιον < κόπτω. Από το küçük ‘μικρός’ 
προκύπτει κανονικά το ουσ. *κ(ι)ουτσούκι. Άλ-
λωστε έ χει δώσει ήδη το επίθ. κούτσικος (βλ.) 
Στη μελέτη τους για το Γλωσσικό ιδίωμα της 
ορεινής Πιερίας (Εταιρεία Μακεδονικών Σπου-
δών, Θεσ/νίκη 2006, σ. 75) η Ευανθία Δουγά-



κούτσικας κυρλίμπαςΚ

134

Παπαδοπούλου και ο Χρήστος Τζιτζιλής κατα-
γράφουν τη λ. κουτσάκ’ «ένα από τα δύο κυρτά 
ξύλα στο πίσω μέρος του σαμαριού» (αυτό που 
λέμε στην Κρήτη: σκαρβέλι) και τη ετυμολο-
γούν από το τουρκ. köçek. Κατά τον Κώστα Κα-
ραποτόσογλου (“Ετυμολο γικά της δυτικής κρη-
τικής διαλέκτου”, Λεξικογραφικόν Δελτίον, 25 
(2004-2005), 75) η κρητική λ. κουτσάκι προέρ-
χεται από το δημώδες τουρκικό göçek ‘κρίκος, 
χαλκάς καρφωμένος στην πόρτα για να κρέ-
μεται το κλειδί’, ‘μεντεσές, ρεζές’, ‘τσιγκελω-
τό σίδερο που στερεώνετεται στην πίσω πλευ-
ρά των σμαριών’, και για το πέρασμα από το 
‘τσιγκελωτό σίδερο’ στο ‘πα λούκι’ παραλλη-
λίζει με το ποντιακό μαγκούριν και τη λ. βέρ-
γα, που παρουσιάζουν ανάλογη σημασιολογική 
εξέλιξη. Άλλη πρόταση: η λ. κου τσάκι θα μπο-
ρούσε να είναι υποκορ. της λ. κούτσα ‘κορμός 
(δέντρου)’ (βλ. Εμμ. Κριαράς, Λεξικό της μεσαι-
ωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας, 1100-
1669, 8ος τόμος, σ. 351), πβ. κούτση ‘κομμάτι 
λαχανικού ή ολό κληρο το λαχανικό’, μια κού-
τση κερεβίζι ‘σέ λινο’ (Ξανθιν.), οπότε δεν θα εί-
χε θέση σ’ αυτόν εδώ τον κατάλογο. Άλλο είναι 
το κουτσάκι ‘αγκαλιά’ < kucak, που καταγράφει 
ο Παμπούκης (σ. 261).}

κούτσικας, ο [kútsikas] (πληθ. κουτσίκοι) (Γάρ., 
Κριτσ.) : μικρό και σκληρό εξό γκωμα που πα-
ρουσιάζεται στα δάχτυλα των χεριών, μυρμη-
γκιά.
[< küçük ‘μικρός’ (Κριτσ.) / μάλλον < göçek, βλ. 
αγκούτσακας (Συντ.)]
{Ο Σταύρος Χριστοδουλάκης (Γητειές – Λαϊκή 
θεραπευτική της Κρήτης, Μπα τσιούλας, Αθήνα 
2011, σ. 370) έχει τον τ. κουτσίκος.}

κούτσικος* (επίθ.) [kútsikos] (Πάγκ., Ιδομ.) : πο-
λύ μικρός.
[< μικρούτσικος ή μικειούτσικος (Πάγκ.) / σω-
στότερα: < küçük (ΛΚΝ)] (كوچك٬ كوچوك)
{Κατά το TDK υπάρχει διαλεκτ. τ. kuçuk.}

κουτσομπάφιλας, ο [kutsobáfilas] (Κριτσ.) : αυ-
τός που έχει κομμένο κάποιο δά κτυλο.
[< κουτσο- + μπάφιλας (Κριτσ.)]
{Βλ. σημείωση στο λ. παπουτσάς.}

κοψάς, βλ. κόπιτσα.
κράι, το [krái] (Πάγκ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., 

Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : παγετός, πάχνη, δριμύ ψύχος 
«που καίει τσι βλαστούς των δέντρων, τα αμπέ-
λια και τα κηπευτικά και μαργώνει τα χέ ρια 
μας» (Δαρ.).
[< kırağı ‘παγωνιά’ (Ξανθιν.)] (قيراغو٬ قيراغى)
{Κατά τον Ξανθινάκη: kırağı < πιθανόν ελλ. 
κρύο· κατά τον Νişanyan: < παλαιό τουρκ. kıra. 
Για την τουρκ. προέλευση της λ. κράι συνηγο-
ρεί το ποντιακό κουρα γού, η, «η πρωινή δροσιά, 
παγωνιά», που ετυμολογείται από το τουρκ. 
kırağı, δια λεκτ. kırağu (Συμπλήρωμα ΙΛΠΔ, 
100).}

κριμπατσά, η [kribatsá] (Πιτ., Κριτσ.) : χτύπημα 
με το κριμπάτσι, με το μα στίγιο.
[< κριμπάτσι (Συντ.)]

κριμπάτσι, το [kribátsi] & κιρμπάτσι [k̃irbátsi] & 
χιρμπάτσι [x̃irbátsi] & κλιμπά τσι [kλibátsi] & 
χλιμπάτσι [xλibátsi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ.: στην 
α νάπτυξη του λ. κριμπατσά, Ξανθιν., Ροδ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., 
Ξεν.) : το μαστίγιο.
[< kırbaç (Παπ.)] (قيرباچ٬ قرباج)
{Στο ΛΚΝ : κουρμπάτσι.}

κριμπατσώνω [kribatsóno] (Πιτ., Κριτσ., Κασσ.) : 
δέρνω με το κριμπάτσι, μαστι γώνω.
[< κριμπάτσι (Συντ.)]

κυλίφι, βλ. κιλίφι.
κυράς, βλ. κιράς.
κυρατζής, βλ. κιρατζής.
κυρλίμπας, βλ. κιρλίμπας.
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Λ
λαγά, βλ. λαλά.
λαγουδατζής, ο [laγuδadzís] (Κριτσ.) : αυτός που 

είναι ειδικός στο κυνήγι του λα γού.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής.}

λαγουδότελο, το [laγuδótelo] (Κριτσ.) : παγίδα 
από σύρμα σε μορφή θηλιάς για λα γούς.
[< λαγουδο- (πβ. λαγουδόχορτο, λαγουδόποδας, 
λαγουδότοπος) + τέλι (Συντ.)]

λαγούμι*, το [laγúmi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Τσιρ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. ο υπόνο μος· 2. υπό-
γεια στοά (όπου τοποθετούνται εκρηκτικά για 
την ανατί ναξη).
[< lâğιm (Παπ.)] (لغم)

λαγουζίμω [laγumízo] (Κασσ.) : 1. ανοίγω λαγού-
μι· 2. (μτφ.) σκάβω μέσα σε πράγ ματα, αναζη-
τώντας κάτι.
[< λαγούμι (Κασσ.)]

λαγουμιτζής*, ο [laγumidzís] (Πάγκ., ΤσιρΒ.) : αυ-
τός που κατασκευάζει υ πονόμους.
[< lâğιmcι (Πάγκ.)] (لغمجى)

λαδομαγατζές, ο [laδomaγadzés] (Ξανθιν., 
Αποστ., Τσιρ.) : αποθήκη λαδιού.
[< λάδι + μαγατζές (Ξανθιν.)]

λαδομουτουλούκια, τα [laδοmutulút∫a] (Πιτ., 
Κριτσπ.) : «Όρος ιστορικής ση μασίας. Η κατ’ 
έθιμον άγραφη αμοιβαία συμφωνία, η ανακωχή 
θα μπο ρούσαμε να πούμε, μεταξύ Χριστιανικού 
και Οθωμανικού στοιχείου της Κρήτης σε όλο 
το διάστημα της συλλογής του ελαιοκάρπου. Η 
συμφωνία τούτη ετηρείτο πιστά και από τις δυο 
πλευρές και το λιομάζωμα γινόταν ανενόχλητα 
και χωρίς προστριβές μεταξύ τους.» (Πιτ.)
[< λάδι + μουτουλούκι ‘συμβιβασμός’ < μουτίζω 
< μουτής (βλ. λέξεις) (Συντ.)]
{Στην απόδοση στο κρητικό ιδίωμα του τεύ-
χους Ο Αστερίξ στους Ολυμπια κούς Αγώ νες > Ο 
Αστερικάκης στσι Ολυμπιακές Συνορισές (ΜΑ-
ΜΟΥΘΚΟΜΙΞ, Αθήνα 2008, σ. 11) ο Μιχ. Πα-
τεράκης αποδίδει την ‘ο λυμπιακή εκεχειρία’ 
ως… συνορι σομουτουλούκια (!)}

λαδομπογιάς, ο [laδoboʒás] (Ιδομ.) : ελαιόχρωμα.
[< λαδο- + μπογιάς, βλ. λαδομπογιά στο ΛΚΝ 
(Συντ.)]

λαζέτι, βλ. λεζέτι.
λαϊκατζής, ο [laikadzís] (ΚριτσΓ.) : ο έμπορος λα-

χανικών, φρούτων, ενδυ μάτων κλπ. σε λαϊκή 
αγορά.
[Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλ. κα-
τάλ. -(α)τζής (Συντ.)]

λαϊλί, βλ. κούμπεμπέ.
λάκιμου (σύνδ.) [lak̃im] (Κονδ.) : αλλά, όμως.

[< τουρκ. λάκιμ (Κονδ.) / < lakin (κατά το TDK 
από το αραβ. lākin) (Συντ.)] (لكن٬ الكن)
{Για την προσθήκη του [u] (πβ. αντάμου, κο-
τζάμου, μπάρεμου, μπιλέμου, τζάνε μου) βλ. 
Georgiadis, σ. 153-4.}

λακιρντί*, το [lak̃irdí] & λακριντί* [lakridí] 
(Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ροδ., Γαρ., Ιδομ., Δαρ., 
ΞανθινΔ., Χουστ., Ξεν.) : ομιλία, κουβέντα, λό-
γος.
[< lakîrdî (Παπ.)] (لقردى٬ القردى)

λακιρντίζω [lak̃irdízo] & λακιρντεύω [lak̃irdévo] 
(Πάγκ., ΙδομΒ., Ξεν.) : μιλώ, συ νομιλώ.
[< lakîrdî ‘λόγος’ (Πάγκ.) / μάλλον < λακιρντί 
(Συντ.)]

Λακιωτοτακίμι, βλ. τακίμι.
λακριντί, βλ. λακιρντί.
λαλά(Α), η [lalá] & λάλη [láλi] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 

Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : η γιαγιά.
[Κατά τους Πάγκ. και Ξανθιν. θηλ. του λάλος 
‘παππούς’ (Δ. Κρ.) < lâla ‘ο παιδα γωγός’ (Ξαν-
θιν.), βλ. σημείωση στο λ. λάλος] (الال٬ الله)
{Ο Ροδάκης τονίζει στην παραλήγουσα: λά-
λα. Κατά τον Ανδριώτη «νη πιακή λέξη, γνωστή 
και σε άλλες γλώσσες (Δ. Γεωργακ. στο Αρχ. 
Θρακ. Θησ. 14, 78 κ. εξ.)».΄Οπως επισημαίνει ο 
Πάγκαλος, η λ. λαλά ‘γιαγιά’ υπάρχει ήδη στον 
Ερω τόκριτο {Β 487, Ε 1510}. Κατά το TDK 
και τον Nişanyan η λ. lala < περσ. lālā. Ο Δα-
ριβιανάκης λημματογραφεί και τον τύπο λαγά 
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[laγá], χωριστά. Η μετάβαση από τη σημ. ‘παι-
δαγωγός’ στη σημ. ‘γιαγιά’ ίσως μέσω του σύ-
μπλοκου γριά λαλά, αφού η παιδαγωγός ήταν 
συνήθως γυναίκα μεγάλης ηλικίας, όπως η Νέ-
να στον Ερωτόκριτο – άλλωστε στις συνηθισμέ-
νες οικογένειες τον ρόλο αυτόν τον ανα λάμβανε 
συνήθως η γιαγιά.}

λαλάς, ο [lalás] (Ροδ.) : ψυχογιός.
[βλ. λάλος]

λαλές(Α), ο [lalés] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Τσιρ., Κασσ., 
Ξεν.) : το λείριο, ένα είδος κρί νου ή (κατά τον 
Πιτ.) ο καντηφές.
[< lâle (Παπ.)] (الله)
{Συχνό ως προσφώνηση λαλέ μου σε μοιρολό-
για, γιατί ομοιοκαταληκτεί με τα επίσης εύχρη-
στα σ’ αυτό το είδος καλέ μου, καντηφέ μου, ελε-
μέ μου κ.ά. Στα τουρκ. lâle είναι η τουλίπα.}

λάλη, βλ. λαλά.
λαλίνι, το [laλíñi] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ξανθιν., 

Τσιρ., ΙδομΒ.) & ναλίνι [naλíñi] (Ροδ.) : η ξύλι-
νη παντούφλα, το τσόκαρο.
[< nalın (Παπ.) / με ανομοίωση του ν σε λ (Ξαν-
θιν.) για τον τ. λαλίνι] (نالين٬ نعلين \ اللين)
{Το TDK εκτός από τον τ. nalın / nalin έχει επί-
σης τους διαλεκτ. τύπους lalın και lâlin. Ως συ-
νώνυμο δίνει τη λ. takunya, που την ετυμολογεί 
από τα ελληνικά.}

λάλος, ο [lálos] (Πάγκ., Κονδ., Ξανθιν., Ροδ., 
ΙδομΒ.) : ο παππούς.
[το αρσ. του λάλη (Πάγκ.) ή < lala ‘παιδαγω-
γός’ (Ξανθιν.)]
{Ο Ξανθινάκης σημειώνει (χωρίς συγκεκριμένη 
παραπομπή) ότι «τη λ. α ναφέρει και ο ιστορι-
κός της Άλωσης Δούκας». Κατά τον Κυρανού-
δη (σ. 125) ισχύει ο εξής κανόνας προσαρμο-
γής: «τουρκικά [± προσωπικά] αρ σενικού φυσι-
κού γένους > ελληνικά αρσενικού γραμματικού 
γένους σε -ας». Ίσως το αρσ. λάλος να προήλ-
θε από το θηλ. λαλά και όχι κατευθείαν από το 
τουρκ. lala, πβ. αμπλός < αμπλά < abla. Ο τονι-
σμός κατά το πάππος (;) Ο Ανδριώτης έχει: «λα-
λάς ο, θείος· μεσν. λαλάς, από το λαλά η. Κατ’ 
άλλους τουρκ. lala, περσικής αρχής (Δ. Γεωρ-
γακ. στο Αρχ. Θρακ. Θησ. 14, 78 κ. εξ.)». Με τη 
σημ. ‘παππούς’ έχει τη λ. λαλάς ο Γεώρ γιος Βε-
ντότης (Λεξικόν τρίγλωσσον, 3ος τόμος, Βιέν-
νη 1790, σ. 311). Κατευθείαν από το τουρκ. lâla 
ετυμολογείται και το ποντιακό λαλάς (& λάλας) 
στο Συμπλή ρωμα του ΙΛΠΔ (σ. 108).}

λαμπάς, ο [labás] (Πιτ., ΤσιρΒ.) : «(όρος οικοδό-
μων) πληθ. οι λαμπάδες = οι δύο λιθόκτιστες ή 
πλινθόκτιστες πλευρές του παραθύρου, εσωτε-
ρική (= μέσα λαμπάς) και εξωτερική (= όξω λα-
μπάς). Στο ενδιάμεσο τοποθετείται η “κάσα” 

στην οποία εφαρμόζονται τα παραθυρόφυλλα. 
Λέγουνται και μάγουλα».
[πιθανόν κοινή προέλευση με το τουρκ. lamba 
‘αυλάκι χαραγμένο σε ξύλο’ (Χλω ρός, Β 1475) 
(Συντ.)] (المبه)
{Το TDK έχει τη λ. lamba με τις σημασίες: 1. 
λάμπα πετρελαίου, 2. λυχνία (τραν ζίστορ), 3. 
εσοχή, συνήθως σε ορθή γωνία, ανοιγμένη σε 
πλαίσιο πόρτας ή παρα θύρου. Την ετυμολογεί 
από τα νέα ελλ. (Rum.) χωρίς να προσδιορίζει 
από ποια λέξη ακριβώς. Ο Nişanyan ξεχωρίζει 
lamba1 ‘λά μπα’ (από τα ελλ.) και lamba2 ‘πλαί-
σιο’ (από το ιταλ. lembo). Μάλλον ισχύει αυ-
τό που σημειώνουν οι Henry & Renée Kahane 
– Andreas Tietze για το τουρκ. lambasa ‘yard 
batten’: Η λέξη υ πάρχει σε πολλές παραλλα γές 
στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο» (μία 
από αυτές το ελλ. λαπά τσα ‘άμβολον’), αλλά η 
προέλευση της λέξης «is not clear», και «χωρίς 
αμφιβολία πολλές παραλλαγές μαρτυρούν πα-
ρετυμολογικές επίδρασεις» (The Lingua franca 
in the Levant: Turkish nautical terms of Italian 
and Greek origin, University of Illinois Press, 
Urbana 1958, σ. 269). Λαπάτσα είναι η κοινή 
λ. για το άμβολον = «επίμηκες τεμάχιον ξύλου 
κατηργασμέ νου καταλλήλως ώστε να εφαρμό-
ζηται επακριβώς κατά μήκος κεραίας ι στού ή 
άλλου αντικειμένου έχο ντος ανάγκην ενδυνα-
μώσεως» (Αντ. Ηπί της, Λεξικόν Ελληνογαλλι-
κόν, 1ος τόμος, Αθήνα 1908, σ. 216.}

λάντζα, η [lándza] (Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ.) : 
1. δοχείο από τσίγκο, σε σχήμα ανεστραμμένου 
κόλουρου κώνου, μέσα στο οποίο βάζουν διά-
λυμμα ποτάσας για να εμβαπτίζουν τα σταφύ-
λια που πρόκειται να γίνουν σταφίδα· 2. μεγάλο 
δοχείο από λαμαρίνα, συνήθως κυλινδρικό, για 
την αποθήκευση λαδιού· 3. δοχείο γεμάτο νερό 
μέσα από το οποίο περνά ο λουλάς του καζα-
νιού· 4. υπόγεια δεξαμενή κρα σιού· 5. το πλύσι-
μο των πιάτων μέσα σε γούρνα.
[α) Για τις σημ. 1-4: πβ. τουρκ. διαλεκτ. lanca, 
που κατά το TDK σημαίνει ‘μεγάλο κυλινδρι-
κό δοχείο από γαλβανισμένο μέταλλο για ελαι-
όλαδο’ (στην Κρήτη αυτό το λένε αλλιώς ντί-
να). Ο Nişanyan επισημαίνει ότι πρό κειται για 
λ. της διαλέκτου των παραλίων του Αιγαίου 
(Ege ağzı). Δεν διευκρινίζει αν προέρχεται από 
τα ελ ληνικά. β) Στη σημ. 5: < λάντζα ‘το πλύσι-
μο των μαγειρικών σκευών’, ίσως < βεν. lanza 
([nts]) ‘κοντάρι κα ταρτιού όπου δένεται το πα-
νί’ (δουλειά που έκανε το κα τώτερο πλήρωμα) 
(ΛΚΝ), βλέπε τέλος σημείωσης (Συντ.)]
{Στο ΙΛΠΔ (Α 514) η ποντιακή λ. λάντζα ‘μεγά-
λο βαρέλι εις το οποίον βράζει ο μούστος’ ετυ-
μολογείται «πιθανώς από το Ιταλ. lancia = είδος 
λέμ βου». «Κατά τον Κ. Καραποτόσογλου (Αρ-
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χείον Πόντου, 43 (1990-1), 290-291) η λ. παρά-
γεται από το ιταλ. lànce […] ‘μια φαρδιά επί-
πεδη λεκάνη, πιατέλα’, που πέρασε στην ελλη-
νική με διευρυμένη την αρχική του σημα σία, αν 
και δεν αποκλείεται να υφίσταται σε κάποιο ελ-
ληνικό ιδίωμα η αρχική σημασία της ιταλικής 
λ.» (Συμπλήρωμα ΙΛΠΔ, 109). Η λ. λάντζα χρη-
σιμοποιείται και με τη σημ. ‘βάρκα, ιδίως αυ-
τή που μετέφερει τους ε πιβάτες από και προς το 
πλοίο’, βλ. π.χ. Νέλλη Ανδρικοπούλου, Το ταξί-
δι του Ματαρόα, 1945: Στον καθρέφτη της μνή-
μης, Βιβλιοπωλείον της Ε στίας, Αθήνα 2007, σ. 
70). Για την κρητ. λάντζα πρέπει να γίνουν να 
γίνουν δύο λήμματα: ένα για το πλύσιμο των 
πιάτων (που δεν θα είχε θέση εδώ) και άλλο για 
τις υπόλοιπες σημασίες, που κι αυτές είναι αμ-
φίβολο αν είναι τουρκ. προέλευσης, γιατί –αντί-
θετα– το τουρκ. διαλεκτ. lanca ενδέχεται να εί-
ναι ελλ. προέλευσης.}

λαπαδιάζω* [lapaδjázo] (Παπ., Πάγκ., Γαρ.) : γί-
νομαι νερουλός.
[< λαπάς (Παπ.)]

λαπάς*, ο [lapás] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Ξεν.) : το νερό βραστο ρύζι, νερου-
λό πιλάφι.
[< lâpa (Παπ.)] (الپا٬ الپه٬ لپه٬لپا)
{Κατά το TDK η λ. lâpa προέρχεται από τα ελ-
ληνικά, αλλά δεν προσδιο ρίζεται από ποια λέ-
ξη. Ο Χλωρός (Β 1470) αναφέρει ότι «κα-
τά τον Βυζά ντιον περίεργος η σύμπτωσις προς 
το της ελληνικής λαπάζω» (βλ. Σκαρ λάτος Βυ-
ζάντιος, Λεξικόν της καθ’ ημάς ελληνικής δι-
αλέκτου, έκδοση 3η, 1874, σ. 559). Κατά τον 
Nişanyan είναι ηχοποίητη: < lap ‘ήχος από νε-
ρουλό και μαλακό πράγμα’. Η μτφ. σημ. ‘μαλ-
θακός’ ήδη στα τουρκ. lapa και lapacı (Χλω-
ρός, Β 1471). Σημειώνουμε ότι η λ. επέστρε-
ψε στα τουρκ. ως lapaz, με τη σημ. «disease of 
sponges, causing them to rot» (Henry & Renée 
Kahane – Andreas Tietze, The Lingua franca 
in the Levant: Turkish nautical terms of Italian 
and Greek origin, University of Illinois Press, 
Ur bana 1958, σ. 534)

λασπόρακη, η [laspórat∫i] (Ξανθιν.) : ρακή που 
προέρχεται από απόσταξη ιζήματος (“λάσπης”) 
κρασιού. Συνών. υλόρακη, φετσόρακη (βλ.).
[< λάσπη + ρακή (Ξανθιν.)]

λαφαζάνης (επίθ. προσ.) [lafazáñis] (Παπ., Πάγκ., 
Γαρ., Ροδ., Κριτσπ., ΙδομΒ., Χουστ.) : 1. φλύα-
ρος, πολυλογάς· 2. καυχησιάρης.
[< lâfazan (Παπ.)] (الفزن٬ الفه زان)

λάφια, τα [láf∫a] (Πάγκ., Πιτ.) : καυχησιολογία, 
καυχησιές.
[< lâf (Πάγκ.)] (الف)

{Μάλλον μόνο στον πληθυντικό. Στον αριθμό 
αυτόν το καταγράφει και ο Μπό γκας (σ. 178). 
Ομοίως και το ΙΛΠΔ (Α 516).}

λαχουρί, βλ. λαχούρι (σημείωση).
λαχούρι*, το [laxúri] (Πιτ., Ροδ., Τσιρ., Χουστ.) : 

«Ύφασμα μάλλινο, πλου μιστό με πολύχρω-
μα κεντήματα, για φουστάνια πολυτελείας, 
τραπεζομάν δηλα κ.ά.» (Πιτ.).
[< Λαχώρη, πόλη των Ινδιών, όπου κατασκευ-
άζονται τα γνήσια λαχούρια (Πιτ.) / < τουρκ. 
lâhurî από τα αραβ., τοπων. Λαχώρη (πόλη της 
Ινδίας, σήμερα του Πα κιστάν) (ΛΚΝ)] (الهورى)
{Ο Πιτυκάκης δίνει ως παράδειγμα χρήσης τη 
μαντινάδα: «Μού ’βαλες πάλι σή μερο το λα-
χουρί φουστάνι, / να μην το ξαναβάλεις μπλιο 
και δα με κουζουλάνει». Εδώ η λ. λαχουρί (και 
όχι λαχούρι) ως επίθετο». Το υποκορ. λαχουρά-
κι που ανα φέρεται στο ΛΚΝ είναι μάλλον δια-
φορετικό από το lahuraki (الهوراكى) που έχει ο 
Χλωρός (Β 1477) : «είδος υφάσματος λινού 
κατ’ απομίμησιν του ινδικού σα λίου».}

λεβεδιά, η [leveδjá] (Αποστ., Τσιρ.) : η λεβεντιά*.
[λεβεντιά: < λεβέντης (ΛΚΝ)]

λεβέντης*, ο [levéndis] : 1. ναύτης (οθωμανικού 
στόλου)· (ως επίθ. προσ.) 2α. με καλοφτιαγμέ-
νο σώμα και ωραίο παράστημα, θηλ. λεβέντισ-
σα· 2β. θαραλέος, τολ μηρός· 2γ. ντόμπρος και 
μεγαλόκαρδος· 3. (ως ουσ.) νέος άνδρας με τα 
χαρακτη ριστικά τού 2α.
[< τουρκ. levend ‘όμορφος, δυνατός νεαρός’ 
(από τα περσ.) (ΛΚΝ)]
{Το ΕΛΝΕΓ, που έχει την ετυμολογία: μσν. < 
τουρκ. levend / levent < περσ. lawand ‘γενναί-
ος, παλικάρι’, προσθέτει: «Κατ’ άλλη εκδοχή, 
λιγό τερο πιθ., η τουρκ. λέξη προέρχεται από το 
παλ. ιταλ. leventi “πυροβολη τής σε πλοίο από 
την Ανατολή – κουρσάρος ή πειρατής από την 
Ανατολή” < levante “Ανατολή” (βλ. λ. λεβά-
ντες)», και παρέχει αναλυτικά στοιχεία για την 
ιστορία της λέξης λεβέντης. Κατά το TDK η λ. 
levent, -di (από το περσ. levend) σημαίνει: 1. 
(ιστορ.) στρατιώ της του οθωμανικού στόλου, 2. 
(επίθ.) μακρύς, 3. (μτφ., επίθ.) ψηλός και όμορ-
φος (άνθρωπος). Με την πρώτη σημασία η λ. 
στον πληθ. λεβέντες στον Μπουνιαλή τρεις φο-
ρές (Α λεξίου & Αποσκίτη, 592). Και νωρίτε-
ρα σε κρητ. λαϊκό στιχούρ γημα του 1668: […] 
απόφασι να δώσει / να βγούσιν οι λεβέντες να 
σκλαβώσου / τσι Χριστιανούς και πάθη να τως 
δώσου (βλ. Εμμ. Κριαράς, “Λεηλασία της Πα-
ροικίας της Πάρου (Κρητικόν ποίημα του 17ου 
αιώνος)”, Αθηνά, 48 (1938), 140). Και πολύ αρ-
γότερα σε τουρκοκρητ. ρίμα για το ναυάγιο της 
λόντρας του Μπραΐμ Αγά: ∆εν κλαίω ’γώ τσι λό-
ντρες µου, µηδέ τα έξοδά µου, / µα κλαίω τσι λε-
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βέντες µου, απού ’τον η πρεπιά µου (βλ. Πλανά-
κης, σ. 122· από: Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ανέκ-
δοτα ∆ηµοτικά Τραγούδια της Κρήτης, Ηρά-
κλειο, 1976, σ. 91).

λεβέντικος (επίθ.) [levéndikos] : που σχετίζε-
ται με τον λεβέντη = ναύτη. Η (κρητική) βρά-
κα «είναι ή μάλλον ήτο λεβέντικο ένδυμα. Γι’ 
αυτό και ό ποιος τη φορούσε λέγαμε πώς “φο-
ρά λεβέντικα”. Έχει το “ελάττωμα” πως είναι 
“αυστηρή”. Θέλει σώμα αληθώς λεβέντικο» 
(Κρητική Εστία, 4/30 (1952), 22). ΕΠΙΡΡ. λεβέ-
ντικα (επίρρ.) [levéndika] : Η λ. σε κρητ. λαϊ-
κό στιχούργημα του 1668: λεβέντικα ντυ μένος = 
ντυμένος ναυτικά (βλ. Εμμ. Κριαράς, “Λεηλα-
σία της Παροικίας της Πά ρου (Κρητικόν ποίη-
μα του 17ου αιώνος)”, Αθηνά, 48 (1938), 146.}
[< λεβέντης ‘ναύτης’(Συντ.)]

λεβεντογέννα* (επίθ. μόνο στο θηλ.) (ΤσιρΒ.) 
[levendoʒéna] : που γεννάει, που βγά ζει λεβέ-
ντες (συνήθως το λέμε για την Κρήτη).
[λεβέντ(ης) -ο- + γενν(ώ) -α, θηλ. του -ος 
(ΛΚΝ)]

λεβεντορράφτης, ο [levendoráftis] : ράφτης που 
έκανε κρητικές βράκες. Η λ. στην καθαρεύου-
σα (λεβεντορράπται) σε σημείωμα με τίτλο Η 
βράκα, και υπογραφή Έ νας παλαιός : Κρητική 
Εστία, 4/30 (1952), 22.
[< λεβέντης ‘ναύτης’ + ράφτης (Συντ.)]

λεβεντοσύνη, η [levendosíñi] (Πάγκ., ΞανθινΔ., 
Αποστ., Τσιρ., Ξεν.) : «αρ ρενωπή ευκινησία» 
(Πάγκ.).
[< λεβέντης (Πάγκ.), βλ. λεβεδιά (Συντ.)]

λεγγέρι, το [leng̃éri] & λεγγέρα, η [lendʒéra & 
leng̃éra] (Πιτ., Αποστ., Τσιρ., Κασσ.) : μεγάλη 
χάλκινη λεκάνη φαγητού, λεκάνη κουζίνας. Ο 
τ. λεγκέρι σε προσωπικό ημερολόγιο των ετών 
1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 336).
[< lenger (Dawkins, 685)] (لنكر)
{Το θηλ. λεγγέρα ίσως από επίδραση συνα-
φών θηλυκών, όπως: μοσόρα, μουρ χούτα (και 
τα δύο σημαίνουν ‘μεγάλη πήλινη λεκάνη’, βλ. 
Πάγκ. Δ 261 & 277), λεκανίδα – αν δεν είναι με-
γεθυντικό.}

λεγένι(Α), το [leʒéñi] & λεγκένι [ledʒéñi] (Παπ., 
Πάγκ., Κονδ., Γαρ., Ροδ., Τσιρ., Κρι τσπ., ΙδομΒ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. η λεκάνη· 2. (ειδικότερα) η με-
ταλλική λεκάνη που χρησιμοποιούσαν άλλοτε 
στα κουρεία για τη σαπου νάδα.
[< leğen (Παπ.), το οποίο ίσως < ελλ. λεκάνη 
(Ανδριώτης)] (لكن)
{Στα τουρκ. η λεκάνη του κουρέα λέγε-
ται berber leğeni. Το TDK ετυμο λογογεί από 
το περσ. legen, o Nişanyan από από το περσ. 
lagan, που (μαζί με το αραβ. laḳan και το ελλ. 

λεκάνη) το ανάγει στο ακκαδικό lakannu. Στα 
ελληνικά το ανά γει ο Μiclosich (Ib 16). Βλ. και 
Βασμανόλη, σ. 283-4.}

λεγενόμπρικο, το [leʒenóbriko] : λεκάνη και κα-
νάτα για το νίψιμο χεριών και προ σώπου. Η 
λ. σε προικοδοτήριο του 1861: λεγενόβρυκον 
χάλκινον· και: λεγενόβρυ κον πήλινον άσπρον 
(Α.Δ.Η., 2 / 41-326)
[< λεγένι + μπρίκι (Συντ.)]

λεγκένι, βλ. λεγένι.
λεζέτι, το [lezéti] & λαζέτι [lazéti] (Παπ., Πάγκ., 

Ξανθιν., Ροδ., Τσιρ.) : 1. τέρψη, ευχαρίστηση· 
2. (μτφ.) γούστο, νοστιμάδα.
[< lezzet (Παπ.)] (لذت)
{Ο Πάγκαλος το γράφει: λεζζέτι.}

λειανοτούφεκο, βλ. λιανοτούφεκο.
λειανοχάρουπο, βλ. λιανοχάρουπο.
λεϊλάκι, βλ. λελεκιά.
λεκές*, ο [let∫és] (Παπ., Πάγκ., Δαρ.) : 1. κηλίδα, 

λερωματιά· 2. (μτφ., ως χαρακτη ρισμός προσ.) 
ρουφιάνος, καταδότης, λέρα. «Ο λεκές στον 
μπέτη {= στήθος} κα θαρίζει, στην τζέπη σε εκ-
θέτει και στο κούτελο {= μέτωπο} σε καταδι-
κάζει» (Δαρ.).
[< leke (Παπ.)] (لكه)

λεκιάζω* [let∫ázο] (Παπ.: στο λ. λεκές, Πάγκ.) : 
λερώνω.
[< λεκές (Παπ.)]

λεκιούνι, το [let∫úñi] (ΤσιρΒ.) : πολλή βρομιά, εμ-
φανές λέρωμα στο σώμα ή στα ρούχα.
[μάλλον < λεκές (Συντ.)]
{Από εδώ το ρ. λεκιουνιάζω.}

λέλακας, ο [lélakas] (Ξανθιν.) : ο υπερβολικά ψη-
λός, ο μακροπόδαρος.
[< λέλεκας, μεγεθ. του λελέκι (< leylek), με προ-
ληπτ. αφομ. του ε της πα ραλήγ. απο το α της κα-
τάλ. (Ξανθιν.) / η τροπή [lele] > [lela] ίσως από 
επίδραση του (κατά το TDK) διαλεκτ. léylak 
(Συντ.)]
{Η λ. λέλεκας* (ΛΚΝ) δεν υπάρχει ως λήμμα 
στον Ξανθινάκη.}

λελέκι*, το [lelét∫i] (Πιτ., Δαρ.) : 1. πελαργός της 
Κοινής· 2. το άνθος της λελεκιάς (πασχαλιάς).
[βλ. σημείωση (Συντ.)] (لكلك٬ ليلك)
{Πρόκειται για δύο ξεχωριστές λέξεις: λελέκι1 
‘πελαργός’ [< τουρκ. leylek (ΛΚΝ)] και λελέκι2 
‘άνθος πασχαλιάς’ [< λελεκιά (βλ.)]. Ο Δαριβια-
νάκης έχει τη λ. μόνο με τη σημ. ‘πελαργός’.}

λελεκιά, η [lelet∫á] (Πιτ.) : «Το γνωστό καλλωπι-
στικό δέντρο με τα μοβ λου λούδια, η πασχαλιά, 
“σύριγξ η Περσική”».
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Λλεμές

[< ιταλ. lilla ‘πασχαλιά’ (Πιτ.) / το σωστό: 
< leylak (κατά το TDK από το αραβ. leylāḳ) 
(Συντ.)] (ليالق٬ ليالك)
{Πρόκειται για τον δενδροειδή θάμνο Syringa 
vulgaris, που ανθίζει γύρω στο Πά σχα (> πα-
σχαλιά). Η Ευαγγελία Φραγκάκι (Συμβολή εις 
την δημώδη ορολογία των φυτών, Αθήνα 1969, 
σ. 129) το καταγράφει ως λεϊλάκι, που είναι φω-
νητικά πιο κοντά στο τουρκ. έτυμο. Στα ελλ. λέ-
γεται και λιλάς < γαλλ. lilas, απ’ όπου και το 
χρώμα λιλά ‘μοβ ροζ’, το οποίο στα τουρκ. λέ-
γεται leylaki.}

λεμές, βλ. ελεμές.
λεμονατζής, ο [lemonadzís] (ΙδομΒ.) : αυτός που 

ασχολείται επαγγελματικά με την παρασκευή 
και εμφιάλωση αναψυκτικών.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής.}

λεμόν τουζού, το [lemón tuzú] (Γαρ., Κριτσπ.) : κι-
τρικό οξύ σε μορφή λευκής κρυ σταλλικής σκό-
νης, το ξινό.
[< limon tuzu (Κουκκίδης, 49)] (ليمون طوزى)
{Για το ιζαφετικό αυτό δάνειο γράφει αναλυτι-
κά ο Κυρανούδης (σ. 203-204).}

λεμπλεμπί*, το [leblebí], & λεμπλεμπίδι 
[leblebíδi], πληθ. λεμπλεμπιά [leblebjá] & λε-
μπλεμπλιά [leblebλá] & (με αναγραμματισμό, 
μόνο στον πληθ.) μπεμπεμπλιά [bebebλá] & 
μπεμπελιά [bebeλá] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ροδ., 
Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., ΚριτσΓ.) : 1. ρε-
θύθι καβουρντισμένο, στραγάλι· 2. ο πληθ. μπε-
μπεμπλιά σημαίνει επίσης ‘διάφορα δωράκια 
για μικρά παιδιά (παιγνίδια, καραμέλες, σου-
σαμωτά κλπ.)’.
[< leblebi (Παπ.)] (لبلبى)
{Ο Ροδάκης λημματογραφεί τον ενικό λεμπλέ-
μπλι.}

λεμπλεμπιτζής, ο [leblebidzís] (Σταυρινίδης) : 
στραγαλατζής (Μεταφράσεις, Γ 399).
[< leblebici «ο παρασκευαστής ή πωλητής ερε-
βίνθων, φρυκτών, κ. στρα γαλάς» (Χλωρός, Β 
(لبلبيجى) [(1479

λεμπλεμπιτζίδικο, το [leblebidzíδiko] : στραγα-
λατζίδικο, μαγαζί που που λούσε ξη ρούς καρ-
πούς.
[< λεμπλεμπιζής (Συντ.)]
{Στο Ηράκλειο τα μαγαζιά αυτά ήταν συγκε-
ντρωμένα στον ίδιο δρόμο, τα λεμπλε μπιτζίδικα, 
όπως γινόταν επί Τουρκοκρατίας με τα ομοειδή 
κατα στήματα, πβ. ντερμιτζίδικα, τερζίδικα, στι-
βανάδικα, μαχαιράδικα, βλ. και Αραστάς. Εκεί 
ήταν τα γραφεία και το τυπογραφείο της εφημε-
ρίδας Μίνως, όπως αναγράφεται στην κε φαλίδα 
της εφημερίδας, βλ. φύλλο 2/27-12-1880.}

λεπέ! (επιφ.) [lepé] (Κονδ.: χωρίς ένδειξη γραμ-
ματικής κατηγορίας) : «Ορί στε! (α πάντησις εις 
κλήσιν)».
[< οθωμ. lepe, παραφθορά του επιφ. lebbeyk 
‘ορίστε!’ (Συντ.)] (لبيك)
{Η επισήμανση «τουρκοκρητ., αλλ’ όχι τουρκι-
κόν» του Κονδυλάκη είναι εν μέρει σωστή: κα-
τά το TDK το (πεπαλ.) επιφ. lebbeyk είναι αρα-
βικό. Κατά τον Χλωρό (Β 1480) σημαίνει «εί-
μαι εις τα διαταγάς σας» και ισο δυναμεί με το 
δικό μας «ο ρίσατε [εν χρήσει ως απάντησις 
εις την φωνήν τού καλούντος]». O τ. lepe εί-
ναι ένας από τους πολλούς λαϊκούς τύπους αυ-
τής της λέξης, βλ. σχετικά: Yavuz Kartallıoğlu, 
“Lebbeyk kelimesinin Osmanlı Türkçesindeki 
kullanımları üzerine” (On the use of the 
word lebbeyk in Ottoman Turkish), Turkish 
Studies - International Periodical For The 
Languages, Literature and History of Turkish or 
Turkic,Volume 8/9, Summer 2013, p. 289-296.}

λέσι, βλ. λέχι.
λεσκέρι, το [le∫t∫éri] : (τουρκικό) στράτευμα. Η λ. 

στον Μπουνιαλή πολλές φορές, π.χ. Μα ως τ’ά-
κουσεν ο βασιλιός, όρισε να μαζώνου / λεσκέρι 
κ’ εις τα κάτεργα να βάνου ν’ αρματώνου (Αλεξί-
ου & Αποσκίτη, 132). Βλ. και ασκέρι.
[< leşker (Αλεξίου & Αποσκίτη, 592), από το 
περσ. laşkar κατά τον Nişanyan] (لشكر)

λεσπέρης, βλ. ρεσπέρης.
λέχης, βλ. λέχι.
λέχι, το [& λέσι* [lési] (Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., 

Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ., 
Ξεν.) : το ψοφίμι.
[< lâse (Πάγκ.), διόρθωση επιμελήτριας της 2η 
έκδοσης: les / < leş (Ξαν θιν.)] (لش)
{Ο Τσιριγωτάκης λημματογραφεί τη λ. λέχι με 
το εξής ερμήνευμα: «στη φράση: “έπεσε σαν 
το λέχι απού τη γ-κούραση” σημαίνει έπεσε ξε-
ρός, ξά πλωσε σαν το μάρι από κούραση». Η φρ. 
σαν το λέχι ίσως πρέπει να λημ ματογραφηθεί ως 
μτφδ. από το leş gibi, που σημαίνει ‘(ακίνητος) 
σαν πτώμα’ ή ‘(που βρομάει) σαν πτώμα’. Με 
τη δεύτερη σημ. την έχω ακού σει ως λέσκιμπι 
από Ηρακλειώτες μι κρασιατικής καταγωγής 
(Αττάλεια). Ο Γαρεφαλάκης (και στη συνέχεια 
ο Κριτσω τάκης και ο Ιδομενέως) έ χουν: λέχης 
= τεμπέλης. Από το παράδειγμα χρήσης του Γα-
ρεφαλάκη (Δεν επήε σήμερο ο γιος μας στο σκο-
λειό μόνο εκείτουντονε ολημέ ριως τση μέρας 
ωσάν τον λέχη) φαίνεται ότι η αλλαγή γραμμα-
τικού γένους οφεί λεται σε σημασιολ. επίδραση 
από τη λ. τεμπέλης. Την υπόθεση ενισχύει το ότι 
ο ίδιος λημματογραφεί χωριστά το ουδ. λέχι με 
τη σημ. ‘υπομονή, πάσο, βα ρεμάρα’: επορπά-



λέχομαι -λίδικος -η -οΛ

140

τειε με το λέχι ντου και δεν επρόκαμε τ’ αυτοκί-
νητο. Επίσης έχει το ρ. λέχο μαι (βλ.), με τη σημ. 
‘τεμπελιάζω’, αλλά αυτό προέρχεται μάλλον 
από το αρχαίο λέχος ‘κλίνη’. Ο Πάγκαλος έχει 
το ρ. λέχομαι με το ερμήνευμα: «Επί της ταχεί-
ας αναπτύξεως δένδρων και ζώων. Αυξάνω τα-
χέως». Το θεωρεί αγνώστου ετύμου. Ο Τσιρι-
γωτάκης έχει το ίδιο ρήμα με τη σημ. ‘αναγκά-
ζομαι σε γρήγορες αναπνοές λόγω υπερβολι-
κής ζέστης ή υπερκόπωσης’. Αυτά μάλλον δεν 
έχουν σχέση με το λέχι/λέσι. Ο Κασσω τάκης το 
έχει με τη σημ. ‘τεμπελιάζω, κάνω κάτι με βρα-
δύ ρυθμό / είμαι ξαπλωμένος’ και το ετυμολο-
γεί από το αρχ. λέχος ‘κρεββάτι’, αλλά στο λ. 
λέχι ‘κάτι το νωθρό, το τεμέλικο / ψοφίμι’ (που 
το ετυμολ. από το λέχομαι) έχει ως παράδειγμα 
χρήσης τη φρ. σα-ν-το λέχι κείτεται.}

λέχομαι, βλ. λέχι (σημείωση).
-λής [lís] & -αλής [alís], θηλ. -λού [lú] & -α -

λού [alú] : Επίθημα με το οποίο σχημα τίζονται 
επίθετα. Τα περισσότερα είναι επίθετα προσώ-
που. Μερικά χρησιμοποι ούνται (και) ως ουσι-
αστικά. Το επίθημα αυτό το βρίσκουμε κυ ρίως 
σε λέξεις τουρκικής προέλευσης προσαρμοσμέ-
νες στα ελληνικά (π.χ. μερακλής < meraklı· με-
ρακλής άνθρωπος, και: πέντε μερακλήδες), αλλά 
και σε κάποιες λέξεις που η βάση δεν σχετίζεται 
με την τουρκική γλώσσα (π.χ. μπεσαλής > μπέ-
σα). Στη δεύ τερη περίπτωση η παραγωγικότη-
τά του είναι περιορισμένη. Δηλώνουν κυρίως: 
ιδιότητα (μπελαλής, ντερτιλής, κοζαλής). Άλλες 
σημασίες: προέλευση από έναν τόπο, κράτος, 
έθνος, πόλη (γερλής ‘ντόπιος’, Γκιριτλής ‘Κρη-
τικός’, Μισιρλής ‘από το Μισίρι’)· αυτόν που 
έχει/περιέχει ό,τι δηλώνει η λέξη-βάση (κουμπε-
λής ‘που έχει κουμπέ, θόλο’, σεκερλής ‘που έχει 
ζάχαρη’)· εξάρτηση από κάποια ουσία (θε ρια-
κλής), χρωματισμό στο φυσικό χρώμα της λέ-
ξης-βάσης (μενεξελής), σχέση με κάποιο ίδρυ-
μα, οργάνωση, αξίωμα (πασαλής).
Κατά τον Κυρανούδη (σ. 441) από λέξεις όπως 
θεριακλής, μέσω παρετυ μολογικής ανάλυσης 
(θερίο + -κλής), προέκυψε και η μορφή -κλής, 
π.χ. μεζε-κλής. Στον πα ρόντα κατάλογο έχου-
με επίσης εναλλαγή τλ/κλ, π.χ. ατ λής/ακλής, ρα-
μετλής/ραμεκλής.
[< -li, -lı, -lü, -lu, βλ. -λής στο ΛΚΝ. Αναλυτικό-
τατα για το επίθημα αυτό γράφει ο Κυρανού-
δης, σ. 433-465.]
{Συγκεντρωτική παρουσίαση λέξεων που 
υπάρχουν σ’ αυτό το λεξικό και έ χουν το επί-
θημα -λής/-αλής (δεν αναφέρονται τυχόν φω-
νητικές παραλλα γές/παραφθορές). Υπάρχουν 
και μερικές τουρκ. λέξεις που προσαρμόστη καν 
ως ουδέτερα σε -ί (και ένα σε -ού), βλ. γιαγλί 
(yağlı), ρομπαλί (robalı), ταρουκλί (taraklı), φι-

ντικλί (fındıklı), χαβλί (havlu), τουρλού (türlü). 
Ο delikanlı έγινε ντελι κανής και (σπανιό τερα) 
ντελικαλής Για τις τουρκ. λέ ξεις σε -li, -lı, -lü, 
-lu που προσαρμόστηκαν στα ελληνικά με λη-
κτικό τμήμα -λίδικος/-λούδικος, βλ. -λίδικος.
αριλής, ατλής, γιαγκιλής, γιαμαλής, γιοργαλής, 
γιορνταμιλής, γκεβετζελής, Γκιριτ λής, γουρ(ι)-
λής, ζοριλής, θεριακλής, καερετλής, καμπαετλής, 
Κανδιελής, καραζιλής, καραμπουζουκλής, κα-
τσικλής, κεφιλής, κοζαλής, κουβετλής, κουμπε-
λής, μαχμουρ λής, μεζεκλής, μερακλής, Μισιρλής, 
μπαμπαλής, μπελαλής, μπερατιλής, μπερεκετ-
λής, μπεσαλής, μποϊλής, μπουγιοκλής, μπουρου-
κλής, ναζιλής, νταβεκλής, ντελικα λής, ντερτιλής, 
παραλής, πασαλής, πατενταλής, πονταλής, ραετ-
λής, ραχατλής, ραχ μετλής, σεβνταλής, σεκερλής, 
σεφερλής, σοϊλής, συρμαλής, ταμαχιλής, τερτιπι-
λής, τζιλβε λής, τσιτσεκλής, τσιφτελής, φατσαλής, 
φιντικλής, χαβεσιλής, χιεβκετλής, χιοϊ ταρ λής.}

λιανοτούφεκο*, το [λanotúfeko] (Κριτσ.) : 1. το 
μονόκανο όπλο· 2. όπλο μικρής ισχύος ή εμβέ-
λειας.
[< λιανός + τουφέκι (ΛΚΝ)]
{Ο Κριτσωτάκης το γράφει με ει, επειδή ετυμο-
λογεί το α΄συνθ. (λειανός) από το αρχ. λείος.}

λιανοχάρουπο, το [λanoxárupko] (Κριτσ.) : το μι-
κρό, άγριο χαρούπι.
[< λιανός + χαρούπι (Συντ.)]
{Ο Κριτσωτάκης το γράφει με ει, επειδή ετυμο-
λογεί το α΄συνθ. (λειανός) από το αρχ. λείος.}

λιατίφης (επίθ. προσ.) [λatífis] (Τσιρ.) : ντροπα-
λός, αναποφάσιστος.
[< lâtif (κατά το TDK από το αραβ. laṭīf) 
(Συντ.)] (لطيف)

λιαχούντης, βλ. γιαχουντής.
λιβάς, ο [lĩvás] : διοικητική περιφέρεια, νομός. Η 

λ. εν χρήσει στον Οργανικό Νόμο (1868) : Ολό-
κληρος η Νήσος θέλει διαιρεθή εις τον προσή-
κοντα αριθ μόν διοική σεων (Λιβά) (βλ. Κρητικός 
Κώδιξ, Α 7). Βλ. και μουτεσαρίφης.
[< liva, από το αραβ. liwāˀ κατά τον Νişanyan 
(Συντ.)] (لواء)

-λίδικος -η -ο [λíδikos] : Ληκτικό τμήμα επιθέτων 
που παράγονται από τον πληθυ ντικό λέξεων σε 
-λής (βλ. σχετικό λήμμα) με την προσθήκη της 
κα τάληξης -ικος, π.χ. μερακλής, μερακλήδ-ες > 
μερακλήδ-ικος (και με ορθο γραφική απλοποίη-
ση, κατά το ΛΚΝ) > μερακλίδικος. Όταν υπάρ-
χει το ζεύ γος -λής/-λίδικος έχουμε αντί στοιχα 
επίθετο προσώπου: αρσ. μπελαλής, θηλ. μπελα-
λού, και επίθετο (για άψυχα) : μπελαλίδικος, -η, 
-ο. Το ουδέτερο χρησιμοποιείται και για πρό-
σωπο: μπελαλίδικο κοπέλι. Υπάρχουν όμως και 
επίθετα σε -λίδικος χωρίς το αντίστοιχο επίθε-
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το προ σώπου. Αυτά προέρ χονται από τουρκι-
κές λέξεις (επίθετα) σε -li που προσαρμό στηκαν 
στα ελ ληνικά είτε κατευθείαν είτε μέσω ενός 
αμάρτυρου τύπου σε -λής, π.χ. κι μαλίδικος < 
*κιμαλής < kıymalı (στη Σητεία βρίσκουμε το 
επίθετο Κιμα λής). Σε μερικά η φωνητική του 
τουρκ. ετύμου αποδίδεται μέσω της μορ φής 
-λούδικος, π.χ. σουλουπλούδικος ‘καλοφτιαγ-
μένος’ < üsluplu ‘με στιλ’. Σε άλλες περιπτώ-
σεις συνυπάρχουν τύποι σε -λίδικος και -λού-
δικος: μαξουλίδικος/μαξουλούδικος (mahsullu, 
κατά τον Χλωρό, Β 1601) «εύφο ρος, ο δίδων 
πολύν καρπόν, καρπο φόρος»). Η λ. μπουγια-
λίδικος προέρχε ται από τη λ. μπούγιο (ΤσιρΒ., 
335). Υπάρ χουν και αλλόμορφα σε -κλίδι κος: 
κουμπελίδικος/κουμπεκλίδικος, χουϊλίδι κος/χου-
ϊκλίδικος, ρα χατ(ι)λίδικος/ραχακλίδικος, κατά 
τα ζεύγη -λής/κλής, πβ. ατ λής/ακλής.
{Συγκεντρωτική παρουσίαση λέξεων με ληκτι-
κό τμήμα σε -λίδικος/-λούδι κος που υπάρχουν 
σ’ αυτό το λεξικό:
βαρακλίδικος, γιαγκιλίδικος, γουρ(ι)λίδι κος, ερε-
κλίδικος, ζορλαμαλίδικος, καϊμα κλίδι κος, κα-
μπαλίδικος, καπακλίδικος, κε ρεστε λίδικος, κι-
μαλίδικος, κου μπε(κ)λίδικος, κουσκουσελίδικος, 
μαγλαταλίδικος, μαϊλακταλίδικος, μαντεμιλίδι-
κος, μαξουλίδικος, μενεξελίδικος, μερακλίδικος, 
μπελαλίδικος, μπερεκετλίδικος, μπεσαλίδικος, 
μποϊλίδικος, μπου γιαλίδικος, ναζιλίδικος, ντα-
βαλίδικος, ντα μαλίδι κος, νταμπαλίδικος, ντελί-
δικος, ντερτιλίδικος, ντουρσεκλίδικος, οκαλίδι-
κος, οντα λίδικος, ορταλίδικος, πεμπελίδικος, ρα-
χατ(ι/κ)λίδικος, σαντρασελίδικος, σεβνταλί δικος, 
σοϊλίδικος, σουλουπλούδικος, σουστα λίδικος, 
σοφαλίδικος, συρμαλίδικος, τζαρε λίδικος, τζιλ-
βελίδικος, τουρσουλίδικος, τσι ρα λίδικος, τσιφτε-
λίδικος, φατσαλί δικος, χαβαλελίδικος, χαϊρλίδι-
κος, χουϊ(κ)λίδικος.}

-λίκι [λít∫i] (ΤσιρΒ.) / -ιλίκι [iλít∫i] & -λούκι [lút∫i] : 
Επίθημα με το οποίο παράγονται ουδέτερα 
ου σιαστικά. Το βρίσκουμε σε λέξεις τουρκι-
κής προ έλευσης προσαρμο σμένες στα ελλη-
νικά (π.χ. μασκαραλίκι < maskaralık, ρεζιλί-
κι < rezillik, μαχμουρ λούκι < mahmurluk) αλλά 
και σε λέξεις που η βάση δεν σχετίζεται με την 
τουρκική γλώσσα (π.χ. καπετανιλίκι, γραμμα-
τιλίκι, πορδολούκι), συνήθως με μειωτική ση-
μασία. Από τη δεύτερη κατη γορία στον παρό-
ντα κατάλογο υπάρχουν ελάχιστες. Τα τουρ-
κογενή παρά γωγα δηλώνουν κυρίως: αξίωμα 
(αγαλίκι), επάγγελμα (κασα πιλίκι), ιδιό τητα/συ-
μπεριφορά (νταηλίκι), προορισμό χρήσης (μπο-
ξαλίκι) κλπ.
[< -lik, -lık, -lük, -luk, βλ. -ιλίκι στο ΛΚΝ. Ανα-
λυτικότατα για το επίθημα αυτό γράφει ο Κυρα-
νούδης, σ. 373-432.]

{Συγκεντρωτική παρουσίαση λέξεων που 
υπάρχουν σ’ αυτό το λεξικό και έ χουν το επίθη-
μα -λίκι/-ιλίκι, -λούκι.
αγαλίκι, αγιακτασιλίκι, αγιζλίκι, αϊλίκι, αϊπλί-
κι,αναξιλίκι, αραλίκι, αρπαλίκι, ασι κλίκι, ασι-
λίκι, ασταρλίκι, αχτιμαλίκι, βαρβατιλίκι, βασι-
λίκι, γεμεκλίκι, γενιτσαρλίκι, γιαγκιλίκι, γιαγλί-
κι, γιορνταναλίκι, γιουλουχταλίκι, γκεβετζελίκι, 
γραμματιλίκι, εμι λίκι, εντεψιζλίκι, εχλιριζλίκι, 
ζαμπαραλίκι, ζαμπιτιλίκι, ζαριφλίκι, ζορμπαλίκι, 
θε ριακλίκι, καϊμακαλίκι, καλφαλίκι, καμπζιλί-
κι, καναμπελίκι, καντζικλίκι, καπανταη λίκι, κα-
πετανιλίκι, καραγκιοζιλίκι, κασαλίκι, κασαπιλί-
κι, κασελίκι, κατσικλίκι, κα ψιλίκι, κερατιλίκι, κε-
φιλίκι, κιουρλούκι, κοντι(κ)λίκι, κουμουστελίκι, 
λαδομουτου λούκια, μασκα ραλίκι, μαχμουρλού-
κι, μεζε(κ)λίκι, μεζαρλίκι, μερακλίκι, μεσημερα-
λίκι, μεσιτιλίκι, μισμιτζιλίκι, μουζεβιρλίκι, μουζ-
ντελίκι, μου ναφικλίκι, μουσαφιρ λίκι, μουτεσα-
ριφλίκι, μουτουλούκι, μουφλουζιλίκι, μπαινο-
βγαλίκι, πακαλίκι, μπα μπαλίκι, μπασλίκι, μπα-
στιλίκι, μπατζακλίκι, μπεϊλίκι, μπεκιαρλίκι, μπε-
κριλίκι, μπερ μπαντιλίκι, μπεσιλίκι, μπεστεκλί-
κι, μπεχλιβανιλίκι, μπινισλίκι, μποξαλίκι, μπου-
τσουξουλούκια, νταηλίκι, νταλγκινλίκι, ντελικα-
νιλίκι, ντουρντουλούκι, ογουρσουζ λούκι, ορτα-
κλίκι, παζαρλίκι, παπουτσουλούκι, παρμακλίκι, 
παρτσαλίκι, πασαλίκι, πισμανλίκι, πουστουλούκι, 
προεστιλίκι, ραντιφλίκια, ρα χατ(ι)λίκι, ρεζιλίκι, 
ρεσπερι λίκι, ριτζαλίκι, ρο ζο ναλίκι, ροσφαϊλίκι, 
ρουφιανιλίκι, σαλαμαλίκι, σακατιλίκι, σα(μ)πρι-
λίκι, σαριλίκι, σαραφιλίκι, σεβνταλίκι, σελαμετλί-
κι, σενλίκι, σερμπετλίκι, σερσεμιλκι, σερφιντιλίκι, 
σεφιλίκι, σιλακλίκι, σιναλίκι, σινεκλίκι, σκετζιλί-
κι, σκια λίκι, σοϊταρλίκι, σουσουλούκι, τακζιρλίκι, 
ταμακιαρλίκι, τελαλίκια, τερλίκι, τζαμι λίκι, τζι-
μπουκλούκι, τζιμπριλίκια, τζορμπαλίκι, τουσλού-
κι, τσαμουρλούκια, τσανα κλίκι, τσαξιρλίκι, τσα-
ουσιλίκι, τσαρπαλίκια, τσασιτιλίκι, τσελεπλίκι, 
τσεμπερ λίκι, τσιφλίκι, τσιτσεκλίκι, τσιφτελίκι, φι-
σεκλίκι, φιστανλίκι, φιτνελίκι, φουντου λούκι, χα-
βεσιλίκι, χαμαλίκι, χαρεμλίκι, χαρτζιλίκι, χαρου-
μουλούκι, χασιλίκι, χαφτα λίκι, χου βαρνταλίκι.}

λικοντίζω, -ομαι, βλ. αλικοντίζω.
λιμανεύγει [λimanévγi] (η θάλασσα ή ο τόπος) 

(Γαρ., Κριτσ.) : σχηματίζει λιμάνι.
[< λιμάνι (Συντ.)]

λιμάνι, το [λimañi] (Κονδ.) : «ο λιμήν».
[αντδ. < τουρκ. liman < ελνστ. λιμένιον υποκορ. 
του αρχ. λιμήν (ΛΚΝ)]
{Στον Γαρεφαλάκη (κατόπιν και στον Κριτσω-
τάκη) η λ. Λιμάνι λημματο γραφεί ται ως κύριο 
όνομα, με τη σημ. ‘η πόλη της Σητείας’. Βλ. και 
Λιμα νιώτης2. Ανά λογη στένωση έχει υποστεί η 
λ. άγιος, η οποία ως κύριο ό νομα (Άγιος) δη-
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λώνει (για τους Λασιθιώτες) την πόλη του Αγί-
ου Νικο λάου – αλλά οι κάτοικοί της λέ γονται 
Αγιονικολιώτες. Κατά τον Τσιριγω τάκη, Λιμά-
νι ονόμαζαν όλες τις παρα θαλάσσιες πόλεις 
(ΤσιρΒ., 278). Για το αντιδάνειο, βλ. Βασμανό-
λη, σ. 284-6.}

λιμανιώτης1, ο [λimañótis] (Κονδ., Ιδομ.) : ο λι-
μενεργάτης.
[< λιμάνι (κατά το ΛΚΝ : αντδ. < τουρκ. liman < 
ελνστ. λιμένιον υποκορ. του αρχ. λιμήν) (Συντ.)]

Λιμανιώτης2, ο [λimañótis] (Γαρ., Κριτσ.) : ο κά-
τοικος της πόλης της Ση τείας (αλ λιώς: Λιμάνι).
[< Λιμάνι ‘Σητεία’ (Συντ.)]
{Βλ. σημείωση στο λ. λιμάνι.}

λιμανιώτικος (επίθ.) [λimañótikos] (Κριτσ.) : αυ-
τός που προέρχεται από το Λιμάνι (Σητεία).
[< Λιμάνι ‘Σητεία’ (Συντ.)]

Λιμανόχωρα, η [λimanóxora] (ΤσιρΒ.) : όταν η 
Χώρα (πρωτεύουσα του νο μού) έχει και λιμά-
νι, λέγεται Λιμανόχωρα.
[< λιμάνι + χώρα (Τσιρ.)]

λιστίζω, βλ. αλιστίζω.
λομπούτι, το [lobúti] (Τσιρ.) : ξυλοδαρμός.

[< lobut ‘είδος ρόπαλου’ (Ronzevalle), κατά το 
TDK από το αραβ. nebbūt] (لوبوط)

λοντρατζής, ο [londradzís] : καπετάνιος σε λό-
ντρα (τύπος πλοίου). Η λ. σε τουρκο κρητ. ρίμα 
για ένα ναυάγιο, στο σημείο όπου ο καπετάνιος 
της λό ντρας Μπραΐμ Αγάς αφήνει παραγγελία, 
το μοναχοπαίδι του: ας το βάλουν λοντρατζή με 
τσ’ άλ λους λοντρατζήδες (βλ. Πλανάκης, σ. 122· 
από: Θεοχά ρης ∆ετοράκης, Ανέκδοτα ∆ηµοτικά 
Τραγούδια της Κρήτης, Ηράκλειο, 1976, σ. 91).
[< λόντρα + -τζής ή τουρκ. *londracı (Συντ.)]
{Κατά τους Henry & Renée Kahane – Andreas 
Tietze από το Βαλκ. λατ. lunter το βυζ. λουντήρ 
και *λούντρα, από το οποίο η λ. πέρασε και σε 
άλλες γλώσσες, με ταξύ αυτών και στα τουρκ. 
ως londra/lundra «a typical Turkish type of 
ship» (The Lingua franca in the Levant: Turkish 
nautical terms of Italian and Greek origin, 
University of Illinois Press, Urbana 1958, σ. 
540). Η λ. λόντρα στον Μπουνιαλή πολλές φο-
ρές (βλ. Αλεξίου & Αποσκίτη, 593).}

λοταριτζής, βλ. λοτατζής.
λοταρτζής, βλ. λοτατζής.
λοτατζής, ο [lotadzís] : ο διοργανωτής λοταρίας. 

Βρίσκουμε τη λ. σε έντυπο Εκλο γικό Κατάλογο 
Δήμου Ηρακλείου του έτους 1906 (Ιστορικό Αρ-
χείο Κρήτης, φω τοτυπημένο αντίγραφο στη Βι-
κελαία) στη στήλη «επάγ γελμα», π.χ. σ. 6, 15, 
24, δίπλα σε όνομα Χριστιανών.

[< λόττος ‘είδος λαχείου’ (από το ιταλ. lotto, κα-
τά τον Παπ.) + τουρκ. προέλ. κα τάλ. -(α)τζής ή 
< λοταρτζής, με αποβοή του ρ, βλ. σημείωση 
(Συντ.)]
{Από τα παιδικά μου χρόνια θυμούμαι την έκ-
φραση βγάζω στο λότο (τότε νόμιζα ότι ήταν: το 
λότο), που σημαίνει ‘διοργανώνω λοταρία για 
ένα α γαθό’, π.χ. ένα ζευγάρι περιστέρια, ένα 
λαγό, ένα «γουλίδι κρέας», ψάρια, ένα υφα-
ντό κλπ. Ο διοργανωτής γύριζε από καφενείο 
σε καφενείο με το έπαθλο της λοταρίας στα χέ-
ρια και ένα τετράδιο με ένα αριθμό σε κάθε σει-
ρά (π.χ. από το 1 μέχρι το 100), και όποιος ήθε-
λε κατέβαλλε το ορι σμένο τίμημα (συνήθως μι-
κρό), διάλεγε έναν αριθμό και έγραφε δίπλα το 
όνομα που ήθελε. Όταν συμπληρωνόταν η λί-
στα, γι νόταν επί τόπου η κλή ρωση και ο τυχε-
ρός έπαιρνε τα κερδισμένα του.
Υπάρχει και ο τ. λοταρτζής (ο Παπαγρη-
γο ράκης το έχει ως λοταριτζής). Τον χρη-
σιμοποιεί ο Καζαντζάκης: δεν μπορώ να γυρίζω 
τα μοναστήρια, να κρατώ τον πα παγάλο στο χέρι 
σα λοταρτζής (Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορ-
μπά, Εκδ. Ελένης Καζαντζάκη, Αθήνα 1968, 
358-9). Επίσης ο Κονδυ λάκης: Είναι και ο απα-
ραίτητος λοταρτζής, περιφέρων ζεύγος πουλιών, 
των οποίων η κλήρωσις θα γίνη εντός «βρα χέου 
διαστημάτου», όπως λέγει ο ίδιος (βλ. Σ. Σκοπε-
τέας, Ο Κονδυλάκης και το χρονογράφημα, Βα-
σική Βι βλιοθήκη, 34ος τόμος, Ι. Ζαχαρόπουλος, 
Αθήνα 1956, σ. 12.)
Στα τουρκικά αυτός που ζει από λοταρίες λέγε-
ται lotaryacı.}

-λούδικος, βλ. -λίδικος.
λουκανικατζής, ο [lukañikadzís] (ΚριτσΓ.) : 1. αυ-

τός που του αρέσουν τα λουκά νικα· 2. που φτιά-
χνει ή ψήνει λουκάνικα.
[Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλ. κα-
τάλ. -(α)τζής (Συντ.)]

λούκι*, το [lút∫i] (Παπ., Πάγκ., Ξεν.) : σωλήνας ή 
αυλάκι, συνήθως για νερό.
[< oluk (Παπ.)] (اولوق٬ اولق)

λουκουμάς*, ο [lukumás] (Παπ.) : είδος γλυκί-
σματος, μικρές μπάλες από ζυμάρι που ψήνο-
νται σε καυτό λάδι και σερβίρονται με μέλι.
[< lokma (Παπ.)] (لقمه)
{Η λ. lokma σημαίνει αρχικά ‘μπουκιά’, όπως 
στην παροιμία Büyük lokma ye(de), büyük söz 
etme (Χλωρός, Α 933), στην οποία αντιστοιχεί 
ακριβώς η ελληνική Με γάλη μπουκιά φάε, με-
γάλο λόγο μην πεις – η κρητική παραλ λαγή της 
είναι πιο αυ στηρή, ίσως για τις ανάγκες του μέ-
τρου: Μεγάλο λόγο να μην πεις, μεγάλη μπουκιά 
μην καταπιείς.}
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λουκουματζής*, ο [lukumadzís] (Παπ.) : αυτός 
που φτιάχνει και πουλάει λουκου μάδες.
[< λουκουμάς (Παπ.) / < lokmacı (Κυρανούδης, 
(جى لقمه) [(331 & 320

λουκούμι*, το [lukúmi] (Παπ.) : γλύκισμα σε σχή-
μα κύβου από άμυλο και ζάχαρη.
[< lokum (Παπ.)] (لقوم٬ لوقوم)
{Ο Κριτσωτάκης λημματογραφεί το λουκούμι 
ντόπιο ‘γλύκισμα σαν λου κου μάς’.}

λούκουμος & υπολούκουμος, ο [lúkumos, 
ipolúkumos] (Κριτσ.) : «το τε λευταίο και το 
προτελευταίο σερβίς στο βόλεϊ».
[< (προθ. υπό +) μεγεθ. της λ. λουκούμι (Συντ.)]
{Οι λέξεις δεν ανήκουν ειδικά στο «Στειακό Λε-
ξιλόγιο», αλλά είναι όροι της ελ ληνικής αθλητι-
κής αργκό γενικότερα. Η άποψη ότι σχετίζονται 
με λουκούμια που δίνονταν κάποτε ως έπαθλο 
στους νικητές έχει άρωμα πα ρετυμολογίας.}

λουλαδόνερο, το [lulaδónero] (Κριτσ.) : το νερό 
που βγαίνει από τον λουλά στο τέ λος της από-
σταξης και δεν περιέχει οινόπνευμα.
[< λουλάδες (λουλάς) + νερό (Συντ.)]

λουλάς*, ο [lulás] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Πιτ., Γαρ., 
Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ.), Ξεν. & λουλές 
[lulés] : 1. «η καπνοσύριγξ του ναργιλέ ιδίως 
και του αποστακτήρος της ρακής» (Παπ.)· 2. η 
εστία του ναργιλέ ή της πίπας του οπίου· 3. «Ο 
λουλάς του καζανιού στο οποίο αποστάζονται 
τα στρά φυλα κλπ. Μια σωλήνα από λευκοσί-
δηρο, που ξεκινά απ’ το κάλυμμα του άμβυκος 
με ελαφρά κεκλιμένη κατεύθυνση, περνά μέσα 
από ένα επί τούτω τρυπημένο πιθάρι γεμάτο νε-
ρό, και καταλήγει μέσα από μια άλλη τρύπα πά-
νω από το μικρό δοχείο που τρέχει η ρακή. Προ-
ορισμός είναι, όπως βρί σκεται σε κρύο πάντα 
νερό, να ψύχει τους υδρατμούς που δημιουρ-
γούνται μέσα στον άμβυκα και να τους υγρο-
ποιεί.» (Πιτ.)
[< lûle (Παπ.) / lula (Πάγκ.)] (لوله)
{Ετυμολογία του ΛΚΝ για τη λ. λουλάς: «τουρκ. 
lûl(e) -άς από τα περσ. (αλλ. [e > a] ;)». Για τη 
διπλοτυπία λουλές/λουλάς (Κανονικά πεσκέσια, 
96) και lule/lula, βλ. αναλυτικά στον Κυρανού-
δη, σ. 99-100. Κατά τον Σταυ ρινίδη ο λουλάς 
ήταν «μετρική μονάς ρέοντος ύδατος, χρησι-
μοποιουμένη υπό των τούρκων. Ποσότης 8 ½ 
οκάδων ρέοντος ύδατος εις έν λεπτόν της ώρας 
εθεωρείτο είς λουλάς» (Με ταφράσεις, Β 2).}

λουφές*, ο [lufés] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., Ξεν.) : ο 
μισθός.
[< ulufe (Παπ.)] (علوفه)

λυριτζής, ο [λiridzís] & λυρατζής [λiradzís] (Γαρ., 
Τσιρ.) : o λυράρης.
[< λύρα + -(α)τζής (Συντ.)]
λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής.}
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μααλέ ιμαμής, ο [maalé imamís] : ο ιμάμης της 

συνοικίας (Σταυρινίδης). Η λ. σε προσωπικό 
ημερολόγιο των ετών 1831-1845 (βλ. Ημερολό-
γιο Κο ζύρη, 608).
[< mahalle imamı] (محله امامه)
{Ο Παπαγρηγοράκης το αναφέρει (στο λ. μαχα-
λάς) ως μουχαλέ μαμής και ση μειώνει: «λέγε-
ται σήμερον [= 1951] δια τους προεξάρχοντας 
της συνοι κίας ειρω νικώς». Προσθήκη 2109 
(Συντ.) : έχει πάψει προ πολλού να α κούγεται.}

μαασεπεντζής, βλ. μουχασεπετζής.
μαβί*, το [maví] : 1. το γαλάζιο χρώμα (Παπ., 

Πάγκ.)· 2. το μοβ χρώμα (Τσιρ.).
[< mavi (Παπ.)] (ماوى)
{Μavi είναι το χρώμα που βρίσκεται στο φάσμα 
ανάμεσα στο πράσινο και το ιώ δες, δηλ. το κυ-
ανούν. Το μοβ στα τουρκ. λέγεται mor, από το 
οποίο το κρητ. μό ρικος (βλ.). Στην κοινή νεοελ-
ληνική μαβί είναι σήμερα το μοβ χρώμα (ΛΚΝ), 
αλλά παλαιότερα η λ. χρησιμοποιήθηκε και με 
τη σημ. που έχει το τουρκ. mavi, πβ. «μαβής, 
ο = κυανούς, βαθυκύανος, σκούρος» (Κουκ-
κίδης, 50) και ποντιακό μαβής «ο έχων χρώ-
μα κυανούν, γαλάζιος» (ΙΛΠΔ, Β 1). O Σκαρ-
λάτος Βυζάντιος (Λεξι κόν της καθ’ ημάς ελληνι-
κής διαλέκτου, Αθήνα 1835, σ. 334) έχει το επίθ. 
μαβύς ‘γαλάζιος’ στις «εκ φυλλοφορητέες» λέ-
ξεις, αλλά ο Καβάφης ευτυχώς δεν τον α κολο-
ύθησε, και έτσι η ποίηση κέρδισε ένα σαπφείρι-
νο μαβί, που είχαν κάποια ξε χα σμένα μαβιά μά-
τια, αναστημένα στο ποίημα Μακρυά, του 1914. 
Σημειώ νουμε ότι και το TDK δίνει στο λ. mavi 
ως παράδειγμα χρήσης δύο στίχους του Ibrahim 
Alaettin Gövsa (1889-1949) που αναφέρονται 
σε κάποια μα βιά μάτια που είναι σαν ένας ου-
ρανός. Σημειώνουμε επίσης ότι στα χρόνια μας, 
όταν πια η λ. μαβί είχε πάψει να δηλώνει το γα-
λάζιο χρώμα, τα μαβιά μάτια μεταφράστηκαν (;) 
και έγιναν μενεξιά (!) : «μα τις νυχτιές σα συλ-
λογιέμαι τα μάτια της τα μενεξιά» (από το τρα-
γούδι Μάλιστα Κύριε, σε στίχους Αλ. Καγιάντα 
και μουσική Γ. Ζαμπέτα, σε ομότιτλο δίσκο του 
1973). Για τα «μενεξιά βουνά» του Μίκη Θε-
οδωράκη βλ. ση μείωση στο λ. μενεξελίδικος.}

μαγαζές, βλ. μαγατζές.
μαγαράς, ο [maγarás] (Κονδ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., 

Τσιρ., ΤσιρΒ.) : η σπηλιά, το σπή λαιο.
[< mağara (Κουκκίδης, 50)] (مغاره)
{Τοπωνύμιο στο Ηράκλειο: Στου Κορώνη τον 
μαγαρά, ΝΔ του Μασταμπά, όπου σώζεται ακό-
μη κρήνη στεγασμένη σε θολωτό κτίσμα της 
εποχής της Τουρκοκρα τίας. Ο Ροδάκης έχει τη 
λ, μόνο με τη σημ. ‘τάφος’.}

μαγατζές, ο [maγadzés] & μαγαζές [maγazés] 
& μαγκατζές [magadzés] (Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. αποθήκη για τρόφιμα και σο-
δειές, κελάρι· 2. αποθήκη σε αγρό· 3. καφεπα-
ντοπωλείο.
[< ιταλ. magazzino (Πάγκ.) ή τουρκ. mağaza 
(Ξανθιν.), βλ. σημείωση (Συντ.)] (مغازه)
{Το TDK ετυμολογεί το mağaza «μαγαζείον ή 
υπόγειον οικίας προς φύ λαξιν ή διατή ρησιν δια-
φόρων πραγμάτων, ταμείον, σκευο φυλάκιον» 
(Χλωρός, Β 1613) από το γαλλ. magasin, ενώ ο 
Nişanyan από το ελλ. μα γαζιά, πληθ. του μαγα-
ζί ‘αποθήκη’ < βενετ. magazín, με την ίδια ση-
μασία, < αραβ. maχāzin ‘κελάρια’, πληθ. του 
maχzan < χazn ‘αποθήκευση’ (από το οποίο 
το τουρκ. hazine, βλ. λ. χαζινές). Ο Χλωρός (Β 
1731) σημειώνει για το τουρκ. mağaza ότι «λέγε-
ται και مغازى μαγαζί». Το ΛΚΝ ετυμολογεί το μα-
γαζί ως εξής: «βεν. *magazin με αποβ. του τελι-
κού [n] < αραβ. mahāzin ‘αποθήκη καταστήμα-
τος’». Σημειώνουμε επίσης ότι ήδη στον Μπουνι-
αλή υπάρχουν οι τ. μαγατζάς και μαγατζί, όπου 
ετυμολο γούνται από το βεν. magazen (Αλεξίου 
& Αποσκίτη, 593). Για τις τύχες αυτής της βενετ. 
λέξης, από τη Δυτική Ευρώπη ως την ανατολική 
Μεσόγειο, βλ. λε πτομερές σχετικό λήμμα στο: 
Henry & Renée Kahane – Andreas Tietze, The 
Lingua franca in the Levant: Turkish nautical 
terms of Italian and Greek origin, University of 
Illinois Press, Urbana 1958, σ. 278-9.}

μάγγαλα, τα [máŋgala] (Παπ.) (προτεινόμενη 
γρα φή: μάγκαλα) : «είδος παι διάς α γνώστου 
όμως εν Κρήτη».
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[< mankala (Παπ.)] (مانقاله٬ منقاله٬ منغله)
{Ο Χλωρός (Β 1516) έχει: «μαγκαλά, σανίς 
δια παιγνίδιον, έχουσα πολλάς κοιλό τητας». 
Ο Μeynard (Β 791) είναι πιο αναλυτικός: «jeu 
usité autrefois chez les Turcs de la basse classe. Il 
consiste en une combinaison, toujours en nombre 
pair, de 72 petits coquillages distribués en 12 
cases». Το TDK δεν έχει αυτήν τη λέξη. Κατά την 
Wikipedia, mancala: παραδοσιακό επι τραπέζιο 
παιγνίδι συναναστρο φής, με πολλές παραλλαγές, 
αντίστοιχο προς το σκάκι, που συνηθίζεται στην 
Α φρική και την Ασία και παίζεται με βόλους και 
μια σανίδα με λακουβίτσες. Για την τουρκ. πα-
ραλλαγή του παιγνιδιού (mangala) βλ. σχετικό 
άρθρο στην τουρκ. Vikipedi (http://tr.wikipedia.
org/wiki/Mangala).}

μαγδάλι, βλ. σμαγάλι.
μαγιά*, η [maʒá] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Δαρ.) : 1. η 

πυτιά για την πήξη του γάλακτος· 2. το προζύ-
μι· 3. (μτφ.) τα πρώτα κεφάλαια μιας επιχείρη-
σης, η σερμαγιά.
[< maya (Παπ.)] (مايه)

μαγιασίλι(Α), το [maʒasíλi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Ροδ., Ιδομ., Δαρ., Κριτσ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : 1. οι 
αιμορροΐδες· 2. το έκζεμα.
[< mayasıl (Παπ.)] (ماياسيل٬ مايسيل٬ مايه سيل)
{Κατά το TDK mayasıl σημαίνει ‘έκζεμα’ αλλά 
και ‘αιμορροΐδες’. Ση μειώνουμε τον αντίστρο-
φο λεξιλογικό δανεισμό: τουρκ. egzama < γαλλ. 
eczéma < ελλ. έκ ζεμα (Δημάση & Νιζάμ, 147).}

μαγιασιλόχορτο, το [maʒasilóxorto] (Ξανθιν., 
Γαρ., Κριτσ.) : βότανο που πιστεύεται ότι θερα-
πεύει το μαγιασίλι.
[< μαγιασίλι + χόρτο (Ξανθιν.)]
{Με τη λαϊκή ονομασία μαγιασιλόχορτο αναφέ-
ρονται τα φυτά Glaucium flavum και Fumaria 
officinalis (βλ. Χελδραϊχ, Θ., Τα δημώδη ονό-
ματα των φυτών, 2η έκδοση επηυξημ. και βελ-
τιωμ., Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 
1926, σ. 213). Στη θέση του δεύτερου η Ευαγ-
γελία Φραγκάκι (Συμ βολή εις την δημώδη ορο-
λογία των φυτών, Αθήνα 1969, σ. 137) έχει το 
Glaucium corniculatum. Στα τουρκ. υπάρχει 
το mayasıl otu (κατά λέξη μαγιασιλόχορτο), το 
οποίο όμως είναι η λαϊκή ονομασία οκτώ άλλων 
φυ τών (Ingeborg Hauenschild, Türksprachige 
Volksnamen für Kräuter und Stauden, Otto 
Harrassowitz, Wiesbaden 1989, σ. 316).}

μάγκαλα, βλ. μάγγαλα.
μαγκάλι*, το [maŋgáλi] (Παπ., Πάγκ., Δαρ., 

ΤσιρΒ., Ξεν.) : «μεταλλικό δο χείο σε σχήμα λε-
κάνης με πόδια ή με άλλο στήριγμα, μέσα στο 
οποίο το ποθετούνται α ναμμένα κάρβουνα για 
θέρμανση». (ΛΚΝ)

[< mangal (Παπ.)] (منقل٬ منغال)
{Στα σύγχρονα τουρκικά mangal είναι η ψη-
σταριά, φορητή ή σταθερή.}

μαγκαλιά, η [maŋgaλá] (Ιδομ.) : όσο χωράει ένα 
μαγκάλι: μια μαγκαλιά κάρ βουνα.
[< μαγκάλι (Συντ.)]

μαγκαφάς, ο [maŋgafás] (Πάγκ., Κριτσ.) : «νό-
σος κατά την οποίαν το τετρά ποδον πρήσκεται, 
βγάζει πόνεμα, εξοίδημα εις τον λαιμόν υποκά-
τω ή εις την κοιλίαν» (Πάγκ.).
[ίσως < mankafa (Συντ.)] (مانقفا)
{Υπάρχει το τουρκ. mankafa (βασική σημ. 
‘βλάκας, χαζός’, από εδώ η λ. μαγκα φάς ‘χον-
δροκέφαλος, ανόητος’ που έχουν ο Κουκκί-
δης, σ. 50, και το το ΙΛΠΔ, Β 3), το οποίο κα-
τά τον Χλωρό (Β 1516) σημαίνει επίσης «ο 
υποκείμενος εις χρόνιον κατάρρουν [ίππος]». 
Αντίστοιχα το TDK έχει: «anlayışsız, sersem» 
(= ασυνεννό ητος, ανόητος, βλάκας) αλλά και 
«sakağı hastalığına tutulmuş (at)» (= άλογο που 
έχει προσβληθεί από την ασθένεια sakağı), βλ. 
σακαβί. Το TDK έχει τη λ. mankafa χωρίς έν-
δειξη ετυμολο γίας· ο Nişanyan τη θεωρεί αγνώ-
στου ετύμου.}

μαγκίρι, το [maŋg̃íri] (Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., 
Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ., 
Ξεν.) : Ζυμαρικό σαν μεγάλες χυλοπίτες και η 
σούπα που φτιά χνεται από αυτά.
[< ίσως mangır ‘κέρμα από χαλκό’, πιθανώς 
λόγω μεγέθους και σχήματος (Πιτ.) / διαλεκτ. 
mangır «hamurdan kare biçiminde kesilmiş 
çorbalık» (ζυ μαρικό κομ μένο σε τετράγω-
νο σχήμα, κατάλληλο για σούπα) (Καραποτό-
σογλου, Ετυμολ. Δυτ. Κρ., 103)] (مانغر٬  مانقر٬ 
(منغر٬ منقر
{Ο Ιδομενέως το γράφει μανκίρι και σημειώνει 
για την προφορά: [μανquίρι]. Με τη σημ. «χαλ-
κούν νόμισμα» βρίσκουμε τη λ. μαγκίρι σε με-
τάφραση του αχτιναμέ του Σουλτάνου Ιμπρα-
ήμ (1627) στο: Π. Αργυρό πουλος, Δημοτική δι-
οίκησις εν Ελ λάδι, 2η έκδοση, 1ος τόμος, Αθήνα 
1855, σ. 49 (1η έκδοση 1843), στο εισαγωγικό 
κεφάλαιο “Περί των Δημοτικών θεσμών προς 
της Επαναστάσεως”: «ό,τι είναι από της αρχής 
νομοθετημέ νον {ως φόρος} εκείνο να παίρνου-
νε, και περισσότερον ένα Μαγκίρι να μη παίρ-
νουνε».}

μαγλαταλίδικος (επίθ.) [maγlataλíδikos] (Γαρ., 
Κριτσ.) : διαφιλονικούμε νος, βλ. και μαγλατα-
τζίδικος.
[< *μαγλαταλής + -ίδικος (Συντ.)]

μαγλατάς, ο [maγlatás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. αβάσιμη αθέτηση συμφωνίας, 
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υπα ναχώρηση. Συ νήθως χρησιμοποιείται με το 
ρήμα βγάζω και γενική της προσωπικής αντω-
νυμίας ως έμμεσο αντικείμενο: μου έβγαλε μα-
γλατά(δες)· 2. φασαρία.
[< mugalata (Παπ.) / maglata (Πάγκ.)] (مغلطه٬ 
(مغالطه
{Ο Χλωρός έχει και τους δύο τύπους: maglata 
(Β 1731) και mugalata (Β 1735) ‘σόφισμα, 
παραπλάνηση’. Κατά το TDK από το αραβ. 
muġālaṭa. Το TDK έχει και τον διαλεκτ. τ. 
mağlata ‘φασαρία, σαματάς, καβγάς’.}

μαγλατατζής, ο [maγlatadzís] (Παπ., Πάγκ., 
Κονδ., Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Ξεν.) : αυτός που συνηθίζει να κάνει μαγλατά-
δες, ο απατε ώνας.
[< μαγλατάς (Παπ.) / + -τζής (Πάγκ.)]
{Υπάρχει το τουρκ. mugalatacı με την ίδια ση-
μασία. Ο Ιδομενέως έχει σε παρά δειγμα χρήσης 
το θηλ. μαγλατατζού, ο Κριτσωτάκης δίνει το 
θηλ. μα γλατατζίνα.}

μαγλατατζίδικος (επίθ.) [maγlatadzíδikos] 
(Κριτσ.) : αυτός που τον διεκδι κούν δύο άτομα, 
αμφισβητούμενος: μαγλατατζίδικη περιουσία.
[< μαγλατατζής, -ήδες (Συντ.)]
{Ο Κριτσωτάκης το γράφει: μαγλατατζήδικος.}

μάγλες γάγλες, οι (θηλ.) [máγles γáγles] (Δαρ.) : 
οι συνεχείς στροφές.
[αντιστροφή του γάγλες μάγλες, το οποίο προ-
έκυψε από τη λ. γάγλες, κατά το τουρκ. σχήμα 
επανάληψης μιας λέξης με αντικατάσταση του 
αρχικού συμφώνου με το μ-, στη σημ. ‘και τα 
παρόμοια’, πβ. σόγια μόγια (Συντ.)]
{Ο Νίκος Σαραντάκος (Λέξεις που χάνονται: ένα 
ταξίδι σε 366 σπάνιες λέ ξεις, Εκ δόσεις του Εικο-
στού Πρώτου, Αθήνα 2011, σ. 56) σημειώνει, 
στη λ. γάγλα, ότι «για όποιον πηγαίνει κάνοντας 
πολλούς ελιγμούς, κυριολε κτικά ή μεταφορικά, 
υπάρχει η φρ. “κάνει γάγλες μάγλες”» και πα-
ραθέτει την κρητική μαντινάδα Γά γλες και μά-
γλες κοπελιά, στο δρόμο μη μου κά νεις, / γιατί 
είμ’ ελεύθερο πουλί κι ογλήγορα με χάνεις (την 
τραγουδά ο λυ ράρης Γιώργης Καλομοίρης στον 
δίσκο του «Μάγλες και γάγλες», του 1976). Για 
την ιστορία των γλωσσικών ανταλλα γών: Η 
κρητ. λ. γάγλα έχει περάσει στα τουρκ. ως δια-
λεκτ. gangel, με την ίδια σημασία («dönemeçli 
yol», TDK), βλ. Andreas Tietze, “Griechische 
Lehnwörter im anatolischen Türkish”, Oriens, 
8 (1955), 215.}

μαϊλακταλίδικος (επίθ.) [mailaktaλíδikos] 
(Κασσ.) : «αδιανέμητος (λέγεται στον πληθυ-
ντικό). Δέντρα ή κτήματα που δεν έχουν μοιρα-
σθεί και έχουν πολλούς ιδιο κτήτες».
[ίσως < *μαχλουλιετίδικος < mahluliyet «η κα-
τάστασις του αδέσποτου, του σχο λάζοντος, του 

μη έχοντος κύριον, ιδιοκτήτην, το αδέσποτον 
[επί κτη μάτων, πε ριουσιών κτλ.]» (Χλωρός, Β 
(محلوليت) [(1605

μαϊμούνι(Α), το [maimúñi] & μαϊμού*, η [maimú] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν θιν., Γαρ., Ροδ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ.) : 1. ο πίθηκος· ΥΠΟ-
ΚΟΡ. μαϊ μουνάκι· 2. (μτφ., υβριστ.: αρσ. και 
ουδ. το μαϊμούνι, θηλ. η μαϊμούνα) : άσχημος, 
αναιδής, γελοίος· ΦΡ. μαϊμούνι τση Μέκκας 
(ταπεινωτική-υβρι στική έκφραση)· 3. (με α γα-
θή πρόθεση, για παιδιά: μαϊμούνι) παλιόπαιδο, 
πειραχτήρι, αφιλότιμο.
[< maymun < μίμος (Παπ.), βλ. σημείωση 
(Συντ.)] (ميمون٬ مايمون)
{Ο Παπαγρηγοράκης θεωρεί ότι πρόκειται για 
αντιδάνειο: μαϊμούνι < maymun < μίμος. Το 
ΛΚΝ ετυμολογεί τη λ. μαϊμού από το μσν. μα-
ϊμού < αραβ. maymūn, αλλά δεν τη χαρακτηρί-
ζει αντιδάνειο. Κατά τον Κυρα νούδη (σ. 363) ο 
τ. μαϊμούνι πι θανόν να προέρχεται κατευθείαν 
από το τουρκ. maymun (κατά το σχήμα προσαρ-
μογής: [-προσωπικά] συμφωνόλη κτα τουρκικά 
ουσιαστικά > ελληνικά ουδέτερα σε -ι).}

μαϊμουνιάρης, ο [maimuñáris] (Κριτσ.) : 1. πλα-
νόδιος τσιγγάνος που εκγυ μνάζει μια μαϊμού 
να εκτελεί διάφορες μιμητικές κινήσεις και την 
περιφέ ρει στις γειτονιές ως θέαμα, για το οποίο 
ζητά αμοιβή από τους θεατές «ό,τι έχουν ευχα-
ρίστηση»· 2. χαρακτηρισμός ανθρώπου με ελά-
χιστη υπό ληψη.
[< μαϊμούνι + -άρης, πβ. αρκουδιάρης (Συντ.)]

μαϊμούν ντεβρί, το (άκλ.) [maimún devrí] 
(Κριτσ.) : «προσβλητική και τα πεινωτική έκ-
φραση για άνθρωπο σκληρό, δύστροπο, κακό 
και ανένδοτο».
[< «maymun = μαϊμού + devri = κυκλικός, πε-
ριοδικός, περιστροφικός» (Κριτσ.) / μάλλον με-
ταγραφή με ελλ. χαρακτήρες τού maymun devri 
‘πε ριφορά μαϊμούς’ (devir, -vri) (Συντ.)] ميمون٬) 
مايمون + دور)

μαϊμουνόσκαλα, η [maimunóskala] (Κριτσ.) : 
«αντίζηλη λέξη για την πόλη της Ση τείας».
[< μαϊμούνι + σκάλα ‘ενδιάμεσο λιμάνι· ιχθυό-
σκαλα’, βλ. σκάλα2 στο ΛΚΝ(Συντ.)]
{Ίσως πρέπει να γραφτεί με κεφαλαίο αρχικό, 
ως κύριο όνομα. Δεν προσ διορίζε ται ποιοί είναι 
οι αντίζηλοι που χαρακτήριζαν έτσι τη Σητεία. 
Θα μπορούσε να γίνει ολόκληρη εργασία για τη 
θλιβερή συνήθεια να “τρώγο νται” μεταξύ τους 
στην Κρήτη (και αλλού) διπλανά χωριά ή και 
πόλεις, και να αλληλοστολίζονται οι κάτοικοί 
τους με απίστευτους χαρακτηρι σμούς, που δεί-
χνουν πάντως… γλωσ σική εφευρετικότητα (!)}

μαϊμουτζούκι, το [maimudzút∫i] (Τσιρ.) : σιδερέ-
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Μμαϊτάπι

νιος γάντζος που ασφαλίζει εσωτε ρικά την πόρ-
τα. Με άλλη σημασία η λ. στο μακροσκελές 
ποίημα του Ιωάννη Κων σταντινίδη Η εκστρα-
τεία του Ομέρ πασά κατά του Λασιθίου (Ερμού-
πολη 1868, σ. 35) : Και το σπαθί του έσυρε, κτυ-
πά το μαϊμουτζούκι, δηλ. το πίσω άκρο του σω-
λήνα ενός κανονιού, το σημείο το οποίο στην 
τεχνική ορολογία λέγεται βάλανος του πυθμένος 
(< γαλλ. bouton de la culasse), «βάλανος του 
πυγαίου» κατά τον Σταυρινίδη (Μεταφράσεις, Β 
371). Βλ. και μαμαλζούκι.
[< maymuncuk] (ميمونجق)
{Ο συσχετισμός μαϊμουτζούκι – maymuncuk 
στο: Ηρακλής Μήλας, Κατά λογος κοινών ελ-
ληνικών και τουρκικών λέξεων, εκφράσεων και 
παροιμιών, Εκδ. Παπα ζήση, Αθήνα 2008, σ. 61. 
Βλ. και Χλωρός, Β 1838: «Τ. μαϊνουν-δζούκ, 
όν. βαλα νάγρα, ήτοι εργαλείον χρησιμεύον τοις 
κλειθροποιοίς και τοις κλέπταις προς ά νοιξιν 
κλείθρων· αντικλείδιον· αγκύριον σιδηρούν, κ. 
τζεγκελάκι».}

μαϊτάπι, το [maitápi] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Ροδ., 
Τσιρ.) : ειρωνεία, εμπαιγ μός.
[< maytap (Παπ.)] (ماهتاب٬ ٬مهتاب)
{maytap ‘λάμψη, κροτίδα, πυροτέχνημα’, μτφ. 
‘ειρωνεία, σκώμα’ και maytap etmek ‘κοροϊ-
δεύω κάποιον’. Στα Συνώνυμα και Συγγενικά 
του Πέ τρου Βλαστού (Νέα έκδοση συμπληρω-
μένη από τα κατάλοιπα του συγ γραφέα, έκδοση 
Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1989, σ. 238) βρίσκουμε την 
έκφ. παίρνω στο μαϊτάπι ‘ειρωνεύομαι’.}

μακάμι, το [makámi] (Τσιρ.) : «ο μουσικός τρό-
πος: Έχει το μακάμι ν-του το Μανο λιό να παίζει 
τη λύρα που σηκώνουνται της γης τα χώματα».
[< makam (Τσιρ.)] (مقام)

μακαράς*, ο [makarás] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., Ιδομ., 
Κριτσ., Ξεν.) : 1. η τρο χαλία· 2. το (ξύλινο) κα-
ρούλι.
[< makara (Παπ.)] (مقره)

μακάπι, βλ. ματικάπι.
μακάσι, το [makási] (ΙδομB., Ξεν.) : «μικρή πόρτα 

των τειχών» (Ιδομ., βλ. σημεί ωση).
[< makas ‘ψαλίδι (οικοδομικός όρος)’ (Λιθο-
ξόου), κατά τον Νişanyan από το α ραβ. miḳaṣṣ 
(Συντ.)] (مقاص)
{Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, σε δί-
πτυχο για τη Στοά Μακάσι των ενετικών τει-
χών (http://www.heraklion.gr/makasi/Diptyxo_
Makasi.pdf) διαβά ζουμε τα ε ξής για την ετυμολ. 
της λ. μακάσι: «αυτή η λέξη είναι τούρκικη που 
ση μαίνει τόπος φύλαξης κλειδιών της πόλης, 
αφού εδώ φυλάσσονταν τα κλειδιά των Πυλών 
του Μεγάλου Κάστρου, όταν έκλειναν αυτές κα-
τά τη διάρκεια της νύχτας». Στα τουρκ. υπάρχει η 
λ. makas, η οποία όμως ση μαίνει ‘ψαλίδι’. Ως οι-

κοδομικός όρος (πληρέστερα çatı makası) σημαί-
νει «δοκοί πλάγιαι σταυροειδώς και εν είδει ψαλί-
δος τιθέμεναι υπό την στέγην προς υποστήριξιν» 
(Χλωρός, Β 1746). Και στα ελληνικά η λ. ψαλίδι 
έχει (στον πληθ.) και τη σημ. «ζεύγος δοκών ενω-
μένων σε σχήμα Λ που χρη σιμοποιούνται για στή-
ριξη της στέγης» (ΛΚΝ). Την ίδια σημ. έχει και η 
λ. μακάσι – ο Βυζάντιος (Λεξικόν της καθ’ ημάς ελ-
ληνικής διαλέκτου, Αθήνα 1835, σ. 334) την έχει 
στις «εκφυλλοφορητέες» και προτείνει αντ’ αυτής 
την ελλ. λ. ζευτό. Ίσως η Στοά Μακάσι να ονομά-
στηκε έτσι επί Τουρ κο κρατίας από κάποια σχετι-
κή κατασκευή στήριξης. Η σημ. ‘μικρή πόρτα των 
τειχών’ με την οποία έχει τη λ. μακάσι ο Ιδομενέως 
φαίνεται να προέ κυψε ως εξής: Αρχικά μετωνυμία 
(η πόρτα αντί της στοάς Μακάσι των τειχών) και 
στη συνέχεια γενίκευση (κάθε μικρή πόρτα των 
τειχών). Ο προσδιορισμός μικρή προφανώς από 
σύγκριση με τις πολύ πιο μεγάλες (νεότερες) πύ-
λες των τειχών, τη Χανιώπορτα και την Καινούρια 
Πόρτα. Σημειώνουμε ότι οι Ηρακλειώτες τη Στοά 
Μακάσι τη λένε απλώς Μακάσι, βλ. π.χ. εφημ. 
Πατρίς: «Οι Κρουσανιώτες στο Μακάσι» (φ. της 
22-6-2004) και «Σήμερα η εκδήλωση στο Μακά-
σι» (φ. της 15-6-2005) – και τα δύο δημοσιεύμα-
τα αναφέρονται στους πατριώτες που φυλακίστη-
καν εκεί από τους ναζί στην Κατοχή· περισσότερα 
για τη σύλληψη, τη φυλάκιση και το τραγικό τέ-
λος των περισσοτέρων βλ. στο φ. της 23-6-2007: 
«“Ξέθαψε” το Μακάσι από τη λησμονιά!»}

μακάτι(Α), το [makáti] (Γαρ., Κριτσπ., ΙδομΒ., Ξεν.) : 
κάλυμμα (κεντημένο) του κα ναπέ.
[< makat (Μπόγκας, 179), στη σημ. ‘επίστρω-
μα, μιντέρι’] (مقاط)
{Ο Γαρεφαλάκης λημματογραφεί τη λ. στον 
πληθ. μακάτια, διότι υπήρχε το κάτω μακάτι 
(κάθισμα) και το πάνω μακάτι (ράχη και πλαϊ-
νά). Ο Ροδά κης λημματογρα φεί τον τ. μακάθι, 
προφανώς από τον πληθ. μακάθια (με την γνω-
στή τροπή -τια > -θια, πβ. μάτια < μάθια). «Η 
λέξις κοινή και σή μερον», σημείωνε το 1913 
ο Ξαν θουδίδης (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 196). 
Στα παιδικά μου χρόνια την άκουγα κι εγώ από 
τη μάνα μου (γενν. 1904), αλλά φαίνεται ότι η 
χρήση της είχε περιοριστεί: ο Παπαγρηγοράκης 
(1952) δεν την περιέλαβε στις τουρκογενείς λέ-
ξεις του κρη τικού ιδιώματος.}

μακρολέλακας, ο [makrolélakas] (Ξανθιν.) : 
(σκωπτ.) ο υπερβολικά ψηλός, ψηλέας.
[< μακρός + λέλακας (βλ.) (Ξανθιν.)]

(*)μακτού, βλ. Παράρτημα 1.
μαλαδούρι, το [malaδúri] (Πιτ., Ιδομ.) : εργαλείο 

του χτίστη.
[υποκορ. του μαλάς < mala (κατά τον Ανδριώ-
τη) (Πιτ.)]
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μαλάς(Α), ο [malás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ροδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : το μυστρί. 
ΥΠΟΚΟΡ. μαλαδάκι.
[< mala (Παπ.)] (ماله)
{Αντίστροφος λεξιλογικός δανεισμός: μυστρί > 
τουρκ. διαλεκτ. misiri, με πολλές φωνητικές πα-
ραλλαγές, βλ. Tzitzilis, σ. 91-2.}

μαλεμιρί, το [malemirí] : φόρος. Η λ. σε τουρκο-
κρητ. ρίμα του 1815 (βλ. Nίκος Σταυρινίδης, 
“Το τραγούδι του Μαζλούμ Αγά ή Μπαλουξή”, 
Αμάλ θεια, 2/5 (1971), 62).
[βλ. μάλι & εμιρί]

μάλε χούλε, βλ. μαλιχουλές.
μάλι, το [máλi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 

ΙδομΒ.) : η περιουσία.
[< mal (Παπ.)] (مال)

μαλιδάτος (επίθ.) [maλiδátos] (Ξανθιν.) : πλούσι-
ος, ευκατάσταστος.
[< *μαλίδι, υποκορ. του μάλι (βλ.) (Ξανθιν.)]

μαλϊέ εφέντης, ο [maλié eféndis] : «υπάλληλος 
επί της οικονονομίας». Η λ. σε κρητ. κείμενο 
του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 99). Βλ. μα-
λϊές.
[< maliye (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης) «τα 
οικονομικά· το υπουρ γείον των οικονομικών» 
(Χλωρός, Β 1514)] (ماليه)

μαλϊέ κιατιπής, ο [maλié katipis] : «γραμματεύς 
του υπουργείου των οικο νομικών» (Χλωρός, 
Β 1514). Η λ. σε έγγραφο του 1872: Ο Καντρή 
εφέντης Μαλιέ Κιατιπής (Α.Δ.Η., 2.2 / 6-5). Βλ. 
μαλϊές.
[< maliye katibi] (ماليه كاتبى)

μαλϊές, ο [maλiés] : το τουρκικό υπουργείο των 
οικονομικών. Η λ. στην ε φημ. Κρήτη, έτος ΙΑ΄, 
φ. 501, 23-1-1879.
[< maliye] (ماليه)

μαλικιανέ αγάς, ο [maλit∫án aγás] : «μισθωτής 
μουκατάδων (βλ. μουκατάς) μέσω του φορολο-
γικού συστήματος μαλικιανέ» (Σπυρόπουλος, 
286). Αϊ ντέστε σεις οι Καστρινοί κι οι μαλικιάν 
αγάδες (στίχος από κρητ. δημοτ. τραγούδι, βλ. 
Γιάννα ρης, 40 & Κριάρης, 71). Βλ. μαλικιανές.
[< malikâne ağası (Σπυρόπουλος).]
{Ο Κριάρης το γράφει μαλικιάν’, ενώ σε υποσε-
λίδια σημείωση έχει: «Μαλικια νοί = πλούσιοι. 
Εκ του Μάλι = θησαυρός (λέξ. Τουρκ.)».}

μαλικιανές, ο [maλit∫anés] (Κασσ., ΤσιρΒ.) : «Η 
εφ’ όρου ζωής εκμίσθωση κρατικών φόρων» 
(Ιεροδικείο, Γ 485). «Πολλές φορές αυτή γι-
νόταν κλη ρονομική» (Κώδι κας θυσιών, 374). 
«Το σύστημα αυτό εισήχθη το 1695, αλλά στην 
Κρήτη εφαρ μόστηκε μόλις το 1720. Ο όρος μα-
λικιανέ, πέρα από τις εισφορές τις οποίες χαρα-

κτήριζε, αναφερόταν και στις διάφορες φορο-
δοτικές μονάδες/περιοχές στις οποίες αναφερό-
ταν» (Σπυρόπουλος, 286).
[< malikâne (Καραντζίκου & Φωτεινού)] 
(مالكانه)

μαλισαπήδες, οι [maλisapíδes] (Ξανθιν.) : (Σφα-
κιά:) οι συνεταιρισμένοι στην ί δρυση μιτάτου.
[< malsahibi ‘ιδιοκτήτης’ (Ξανθιν.)] (مال صاحبى)
{Το TDK το γράφει με δύο λέξεις: mal sahibi.}

μαλιχέρι, το [maλix̃éri] (Χουστ.) : «μαχαίρι επί 
Τουρκοκρατίας, φονικό όρ γανο». Πρόκειται για 
είδος τουφεκιού, βλ. σημείωση.
[δεν είναι τουρκικής προέλευσης, βλ. σημείω-
ση (Συντ.)]
{Ο Χουστουλάκης δεν δίνει ετυμολογία, αλλά 
το ερμήνευμά του θα μπο ρούσε να οδηγήσει τη 
σκέψη προς πιθανό τουρκικό έτυμο. Πρόκειται 
ό ντως για φονικό όρ γανο, όμως όχι για μαχαί-
ρι αλλά για το τουφέκι μάνλι χερ*, που μπήκε 
(κατά τη Βικιπαίδεια) σε χρήση στον Ελληνι-
κό Στρατό στις αρχές του 1900. Κατά το ΛΚΝ 
ετυμολογείται από το όνομα του κατα σκευαστή 
του, του Αυστριακού Mannlicher. Στα παιδικά 
μου χρόνια θυ μούμαι που χρησιμοποιούσαν τη 
λ. μάλιχερ [máλix̃er] σε φρ. που δήλωναν ενα-
γώνια πλην άκαρπη αναζήτηση, π.χ. θα παίζεις 
του πελάτη με το μάλι χερ, όπως λέμε: θα ψάχνεις 
πελάτη με το τουφέκι.}

μαλιχουλές, ο [maλixulés] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Ξανθιν., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Ξεν.) & μα-
λεχουλές [malexulés] (Κασσ.) & μάλε χούλε, 
το [mále xúle] (Κριτσ., ΙδομΒ.) : η αναστάτω-
ση, ανακατωσούρα.
[αντδ. < malihülya < μελαγχολία (Παπ.)] 
(مالحوليا)
{Κατά τον Τσιριγωτάκη προφέρεται 
[malixulés]. Η λ. malihülya (κατά τον Nişanyan 
< αραβ. māliχūliyā < ελλ. μελαγχολία) έχει και 
τη σημ. ‘αδικαι ολόγητος φόβος, ταραχή’. Ο 
αναμενόμενος τύπος είναι *μαλιχουλιά. Η κα-
τάληξη -ές ίσως κατ’ αναλογίαν προς λέξεις με 
συναφές νόημα όπως: δι γαβρές ‘έγνοια’, μπερε-
στές ‘δυσχερής θέση, κατάσταση’, γαϊλές ‘καη-
μός, έγνοια’.}

μαλιχουλιδιάζω [maλixuλiδjáζο] (Ξανθιν.) : στε-
νοχωρώ, αναστατώνω, προ καλώ μεγάλη δυ-
σφορία.
[< *μαλιχουλίδι, υποκορ. του μαλιχουλές (Ξαν-
θιν.)]

μαλμουδιρής, ο [malmuδirís] : Η λ. εν χρήσει 
στον Οργανικό Νόμο (1868) : Δια την οικονομι-
κήν διαχείρισιν της νήσου θέλει υπάρχει […] είς 
οικονομι κός υπάλληλος (μαλμουδιρής) ανά εκά-
στην επαρχίαν, (βλ. Κρητικός Κώδιξ, Α 6).
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Μμαλμουζαράρι

[< mal müdürü (Koυκκίδης, 30) «λογιστής υπο-
διοικήσεως» (Χλωρός, β 1511)] (مال مديرى)

μαλμουζαράρι (έκφρ.) [malmuzarári] : με κέρ-
δος ή ζημία, με εμπορικό ρί σκο (Σταυ ρινίδης). 
Η έκφρ. σε προσωπικό ημερολόγιο των ετών 
1831-1845: έλαβε ο Ηλίας από τον Ταλίκ-μπέη 
γρ. 450 [=] 50 εννιάρια, δια να τα πραγματεύεται 
[= εμπορεύ εται] μαλμουζαράρι [= χάσει-κερδί-
σει] (βλ. Η μερολόγιο Κοζύρη, 194).
[για το πρώτο τμήμα δεν μπόρεσα να εντοπίσω 
έτυμο· το τελευταίο τμήμα < zarar ‘ζημία’, βλ. 
ζαράρι (Συντ.)]

μαμές, ο [mamés] & ιμαμές [imamés] (ΚριτσΓπ., 
ΤσιρΒ.) : 1. το επιχείλιο του ναρ γιλέ, συνήθως 
από κεχριμπάρι, απ’ όπου ρουφάει ο καπνιστής· 
2. η μεγάλη χάντρα στην άκρη του κομπολο-
γιού. Με τη μορφή ιμαμές και τη σημασία «το 
μεσαίον μέρος του επιστομίου του τσιμπουκί-
ου εν σχήματι στρογγύλης ή φακοειδούς ψή φου 
περιδεραίου», η λ. σε κρητ. κείμενο του 1786 
(βλ. Κανονικά πεσκέσια, 98).
[< imame (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)] 
(عمامه)
{Η λ. imame σημαίνει αρχικά «κίδαρις, σαρίκι-
ον ό φέρουσι ιδίως οι κλη ρικοί», και στη συνέ-
χεια «η ως επί το πλείστον εξ ηλέκτρου προστο-
μίς καπνοσύριγγος εν σχήματι κιδάρεως ειργα-
σμένη, κ. ιμαμές» (Αβραάμ Μα λιάκας, Λεξικόν 
Τουρκο-Ελληνικόν, Κων/πολη 1876, σ. 441).}

μαμουδιές, βλ. μαμουντϊές.
μαμαλζούκι, το [mamalzút∫i] (Τριρ2., στο λ. μαϊ-

μουτζούκι) : ό,τι και το μαϊ μουτζούκι (βλ.).
[Φαίνεται τουρκικής προέλευσης, αλλά δεν 
μπόρεσα να βρω τουρκικό έ τυμο· ί σως εί-
ναι φωνητική παραφθορά της λ. μαϊμουτζούκι 
(Συντ.)]

μαμμουρεύω, βλ. μαμουρεύ(γ)ω.
μαμουνίζω [mamuñízo] (Πάγκ.) : «Βαδίζω τετρα-

ποδιστί με τα χέρια και με τα πόδια, ως το μαϊ-
μούνι, ο πίθηκος».
[< μαϊμουνίζω < μαϊμούνι (Πάγκ.)]
{Λήμμα μαϊμουνίζω δεν υπάρχει στον Πάγκα-
λο. Απ’ όσο ξέρω το ρ. αυτό σημαί νει ‘φέρομαι 
σαν “μαϊμούνι”, κάνω γελειότητες’. Το ρ. μα-
μουνίζω ‘μπουσουλάω’ μπορεί να προκύψει και 
από τη λ. μαμούνα ‘είδος σκαρα βαίου’, πβ. φρ. 
πάει σαν την (καβρο)μαμούνα: βαδίζει (εκνευ-
ριστικά) αργά.

μαμουντιγιές, βλ. μαμουντϊές.
μαμουντϊές, ο [mamudiés] & μαμουντιγιές 

[mamudijés] & μαχμουντϊές [maxmu- diés] 
& μα(χ)μουδϊές [ma(x)muδiés] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., 

Δαρ., Κριτσπ., Ξεν.) : Χρυσό τουρκικό νόμισμα 
που κόπηκε επί Μαχμούτ Β΄(1808-1839) και 
άξιζε 25 γρόσια ή (κατά τον Πιτ.) επί Μαχμούτ 
Α΄ (1730-1754) και άξιζε 36 γρόσια. Χρησι-
μοποιήθηκε στην Κρήτη ως γυναικείο κόσμη-
μα «φορούμενον με τα κοσά ρια (βλ. κοσάρι) ή 
φλουριά εις τις κολαΐνες» (Κονδ.) ή «άλλα χει-
ροποίητα παραδοσιακά από κασσίτερο στολί-
δια (μποτόνια) περασμένα σε αλυσίδα» (Τσιρ.).
[< mahmudiye (Παπ.)] (محموديه)
{Περισσότερα για τον μαχμουντιέ βλ. στο: Ευ-
τυχία Δ. Λιάτα, Φλωρία δε κατέσ σερα στένουν 
γρόσια σαράντα - Η κυκλοφορία των νομισμά-
των στον ελληνικό χώρο, 15ος - 19ος αι., Κέ-
ντρο Νεοελλ. Ερευνών Εθνικού Ιδρύ ματος 
Ερευνών, Αθήνα 1996, 92-93.}

μαμουρεύ(γ)ω [mamurév(γ)ο] & μαμουρέω 
[mamuréο] (Πάγκ., Ροδ., ΙδομΒ.) : 1. καλλιεργώ 
με επιμέλεια το χωράφι· 2. (ΞανθινΔ.) προσφέ-
ρω σε κάποιον εξαιρετική περιποίηση.
[< μαμούρης (Πάγκ.)]
{Για την αποβολή του [v] βλ. σημείωση στο λ. 
μουσμουλεύω. Ο Ξανθινά κης το γράφει: μαμ-
μουρεύω, προφανώς διότι το ετυμολογεί από τη 
λ. *μαμ μούρα < μάμμη = γιαγιά.}

μαμούρης (επίθ. προσ.) [mamúris] (Πάγκ., ΤσιρΒ., 
Ξεν.) : επιμελής γεωργός, «ο καλ λιεργών λε-
πτομερώς τον αγρόν» (Πάγκ.).
[< mamur ‘καλλιεργημένος’ (Πάγκ.)] (معمور)
{Πβ. με την ίδια ετυμολογία κυπρ. μαμούριν, το 
– μαμούρικος, ο, ‘εύφορος, καλά καλλιεργημέ-
νος’ (Γιαγκουλλής, 38).}

μαμουρίδα, η [mamuríδa] (Πάγκ., Τσιρ.) : «μι-
κρόν ζωύφιον, ως το ρεβίθι, σχήματος ελλειψο-
ειδούς με πολλά πόδια, τεφρόχρουν το συχνά-
ζον κυρίως εις το μαγειρείον και ως ο γεωργός, 
ανακινούν το χώμα του χωματώδους δαπέδου 
της οικίας» (Πάγκ.).
[< μαμούρης (Πάγκ.)]

μαμουρίζω [mamurízο] (Πάγκ.) : (λέγεται για τον 
χοίρο) ανασκαλεύω, ανα σκάπτω το χώμα με το 
ρύγχος.
[< μαμούρης (Πάγκ.)]
{Με την ίδια σημ. λέγεται και ανεμουρίζω· < 
ανε- (πρόθεση ανά) + μούρη.}

μαμουρλής, βλ. μαχμουρλής.
μαμουρλούς, βλ. μαχμουρλής.
μουμουτιά, η [mamutx̃á] : το φυτό σκαμωνία 

(Convolvulus scammonia), το ρίζωμα της οποί-
ας έχει καθαρτικές ιδιότητες. Η λ. σε κρητ. ια-
τροσόφιο του 1826 (βλ. Πα παδογιαννάκης, 
202).
[< mahmude «σκαμμωνία» (Χλωρός, Β 1606), 
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από το αραβ. maḥmūda(t) κατά τον Nişanyan 
(Συντ.)] (محمده)
{Ο Κοραής το λημματογραφεί ως μαχμουτά και 
σημειώνει: Μαμουτιάν την ήκουσα πάντοτε προ-
φερομένην από τους Τουρκοχυδαΐζοντας (Άτα-
κτα, 5ος τόμος, Παρίσι 1835, 195.}

μανάβης*, ο [manávis] (Παπ.) : ο πωλητής φρού-
των και λαχανικών.
[< manav (Παπ.)] (مناو)
{Το TDK ετυμολογεί τη λ. manav ‘μανάβης’ 
από τα ελληνικά, χωρίς να προσδιο ρίζει έτυμο. 
Ο Χλωρός (Β 1786) σημειώνει ότι «λέγεται ει-
ρωνικώς περί των Τούρ κων της Μικράς Ασίας». 
Ο Nişanyan ετυμολογεί με ερωτη ματικό από το 
Manav ‘ομάδα των ανθρώπων που ασχολού-
νται με την καλ λιέργεια λαχανικών στη Δυ-
τική Μικρά Ασία (σε αντίθεση με τις νομαδι-
κές)’. Ως κύριο όνομα που δηλώνει ομάδα αν-
θρώπων συγκεκριμένης προ έλευσης υπάρχει 
και στο TDK.}

μανάβικο*, το [manáviko] (Παπ.: στο λ. μανάβης) : 
το κατάστημα του μα νάβη.
[< μανάβης (Παπ.)]

μαναστήρι, το [manastíri] (Γαρ., Ιδομ.) : το μο-
ναστήρι.
{Λημματογραφείται για την πιθανή αντδ. φω-
νητ. επίδραση από το τουρκ. mamastır [< μο-
ναστήρι]. Ο Μιχάλης Σκανδαλίδης (Λεξικό των 
κωακών ι διωμά των, Αθήνα 2006, σ. 434) ανα-
φέρει ετυμολογία (από: Ι. Καραναστά σης, “Η 
φω νητική των ιδιωμάτων της Κω”, Λεξικογρα-
φικόν Δελτίον, 10 (1964), 3-96) από το μοναστή-
ρι, με υποχωρητική αφομοίωση ο + α > α + α.}

μανκίρι, βλ. μαγκίρι.
μάννα, το, βλ. κουτρέτ χαλβασί.
μανσούπι, το [mansúpi] & μασούπι [masúpi] 

(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., ΙδομΒ., Κασσ.) : το 
αξίωμα, η θέση.
[< mansıp (Παπ.)] (منصب)
{Ο Ιδομενέως λημματογραφεί τη λ. μασούπι με 
τη σημ. «δέσμη, μάτσο, δεμάτι» και τη χρησι-
μοποιεί στη μαντινάδα: Μασούπι τα ’χεις τα λε-
φτά κι όλους τσοι ξα γοράζεις, / μα εγώ θωρώ και 
δυστυχάς και στο ζουμί σου βρά ζεις. Στην περί-
πτωση αυτή λέμε μασούρι και όχι μασούπι.}

μαντανός, ο [madanós] (Ιδομ.) : ο μαϊντανός.
[μάλλον < mağdanos, κατά το TDK διαλεκτ. τ. 
του maydanoz (Συντ.)] (مغدانوس)
{Το ΛΚΝ ετυμολογεί τη λ. μαϊντανός από 
το τουρκ. maydanoz < ινδ. maidani ‘α ρ-
ωματικό φυτό’. Το TDK ετυμολογεί τη λ. 
maydanoz κατευ θείαν από το ελλ. μα κεδονήσι, 
ενώ ο Nişanyan μέσω του αραβ. maḳdanus / 

ma‘danus. Κατά το ΕΛΝΕΓ, που χαρακτηρί-
ζει αντιδάνειο τη λ. μαϊντα νός, η λ. μακεδονή-
σι (μεσν. μα κεδονήσιον) προέρχεται από το λατ. 
macedonense ‘μακεδονικός’. Για τις απόψεις 
περί αντιδανείου βλ. Βασμα νόλη, σ. 286-8.}

μαντάς, ο [mandás] (Πάγκ.) & μαντί, το [mandí] 
(Ημερολόγιο Κοζύρη, 588) : «δέρμα βουβάλου 
που το χρησιμοποιούν για τις σόλες και τα τα-
κούνια» (Πάγκ.).
[< manda ‘βούβαλος’ (Πάγκ.)] (مانده٬ ماندا)

μαντέμι*, το [madémi] (Παπ., Πάγκ.) : ο χυτοσί-
δηρος.
[< maden ‘μέταλλο’ (Παπ.)] (معدن)

μαντεμιλίδικος (επίθ.) [mademiλíδikos] (Παπ., 
Πάγκ.) : ο κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο, 
μαντεμένιος.
[< μαντέμι (Παπ.) / + -λίδικος (Πάγκ.)]
{Η κατάληξη -λίδικος μάλλον κατ’ αναλογίαν 
προς επίθετα που παράγο νται από επίθετα σε 
-λής, δάνεια από τουρκ. επίθετα σε -li (-lı, -lu, 
-lü), π.χ. belalı > μπελα λής (πληθ. μπελαλήδες) 
> μπελαλήδικος > (με ορθογρα φική απλοποίη-
ση) μπελαλί δικος. Η λ. madenli, από την οποία 
θα μπορούσε να προκύψει το απαιτούμενο ενδι-
άμεσο *μαντεμιλής, υπάρχει στο TDK μόνο ως 
ονομασία οικισμών. Στο Δια δίκτυο βρίσκουμε 
το οικογενειακό επίθετο Μαντεμλής.}

μάντεμου (σύνδ.?) [mádemu] (Κονδ., Τσιρ.) : «μια 
και, αφού: Μάντεμου κι επέ ρασα» (Κονδ.).
[< madem (Κονδ.)] (مادام \ مادامكه)
{Κατά το TDK το madem λέγεται και mademki, 
προς το οποίο πλησιάζει περισ σότερο το μάντε-
μου και/κι φωνητικά. Για την προσθήκη του [u] 
(πβ. αντάμου, κο τζάμου, μπάρεμου, μπιλέμου, 
τζάνεμου) βλ. Georgiadis, σ. 153-4.}

μαντές, ο [madés] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ.) : 1. υπό-
θεση, θέμα, πρόβλημα· (παροιμ. έκφρ.) κολάι 
μα ντές (βλ.)· 2. εί δηση.
[< madde (Παπ.)] (ماده)
{Μόνο ο Γαρεφαλάκης έχει τη λ. με τη σημ. ‘εί-
δηση’.}

μαντί, βλ. μαντάς.
μαντιλές, βλ. μεντιλές.
μαντιναδοκαβγάς, ο [madinaδokavγás] (Ξαν-

θινΔ.) : αμοιβαία πειράγματα δύο ατό μων με 
μαντινάδες.
[< μαντινάδα + καβγάς (Ξανθιν.)]

μαντραμπάζης, o [madrabázis] & ματραμπάζης 
[matrabázis] & ματραμπα τζής [matrabadzís] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Ροδ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ., Ξεν.) : 1. ο μεταπωλη-
τής, μεταπράτης, ιδίως ζώων· 2. «Μτφ. όπως 
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και στην τουρκική, ο μικροαπατεώνας, προφα-
νώς επειδή ο μεσίτης ενδιαφερόμενος για την 
αμοιβή του, δεν διστάζει να εξαπατά, κατά κά-
ποιον τρόπο τόσο τον αγο ραστήν όσον και τον 
πωλητή» (Πιτ.).
[< matrabaz (Παπ.)] (مدره باز٬ مطراباز)
{Ο Παπαγρηγοράκης θεωρεί τη λέξη matrabaz 
(γράφεται και madrabaz) αντδ. από το μετα-
πράτης. Το TDK την ετυμολογεί από τo περσ. 
madarabāz και ο Nişanyan από το τουρκ. madra 
(< ελλ. μάνδρα) + περσ. baz, ενώ απορρρίπτει 
ως αβάσιμη την προέλευση από το *matrakbaz 
< περσ. matrak baz, κ.λ. ‘αυτός που παίζει με 
το ραβδί’, αρχική σημ. ‘δάσκαλος ξιφασκίας’, 
ετυμολογία που έχει και ο Χλωρός (Β 1705).}

μαντρατζής, ο [madradzís] (Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ.) : νεαρός 
βοηθός του βοσκού.
[< μάντρα + -τζής (Πάγκ.) / μάλλον κατευθεί-
αν < τουρκ. mandıracı, βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Ο Δαριβιανάκης αναφέρει λεπτομερώς τα κα-
θήκοντα του μαντρατζή. Η λ. ση μαίνει επίσης 
‘επαγγελματίας που έχει μάντρα οικοδομικών 
υλικών ή μάντρα με μεταχειρισμένα αυτοκίνη-
τα’. O Χλωρός (Β 1517) έχει τη λ. mandra (< 
ελλ.) «μάν δρα, αγέλη προβάτων», που τη βρί-
σκουμε ως mandıra στο TDK, και από αυτήν 
παράγωγο το επαγγελματικό ουσ. mandıracı.}

μαντρατζοσύνη, η [madradzosíñi] (ΞανθινΔ.) : η 
υπηρεσία του μαντρατζή.
[< μαντρατζής (Ξανθιν.)]

μαντροκάζανο, το [madrokázano] (Γαρ., Κριτσ.) : 
μεγάλο καζάνι μέσα στο οποίο βράζουν το γάλα 
στις μάντρες (μαντρί).
[< μάντρα + καζάνι (Συντ.)]

μαξουλήδικος, βλ. μαξουλίδικος.
μαξούλι(Α), το [maksúλi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-

θιν., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Κασσ., Ξεν.) & μαχσούλι (βλ. σημείωση) : το 
προϊόν, η σοδειά.
[< mahsul (Παπ.)] (محصول)
{Προσαρμοσμένο στο τυπικό της καθαρεύου-
σας (του μαχσουλίου) σε εκ κλησια στικό έγγρα-
φο του 1793 (βλ. Φανουράκης, 131).}

μαξουλίδικος (επίθ.) [maksuλíδikos] & μα-
ξουλούδικος [maksuλúδikos] (Πιτ., Ξαν θιν., 
Αποστ., Τσιρ.) : γόνιμος, αποδοτικός.
[< μαξούλι (Πιτ.) / ή ίσως *μαξουλής < mahsullü 
«εύφορος, ο δίδων πολύν καρπόν, καρποφό-
ρος» (Χλωρός, Β 1601), βλ. -λίδικος (Συντ.)] 
(محصوللى)
{Ο Ξανθινάκης το γράφει μαξουλήδικος και δι-
αφοροποιεί σε χωριστά λήμ ματα: μαξουλήδι-
κος (για δέντρα και χωράφια), μαξουλούδικος 

(για ζώα). Ετυμολογεί το πρώτο από το μαξού-
λι + -ήδικος, το δεύτερο από το μαξου λούδ-ης 
+ -ικός, αλλά λήμμα μαξουλούδης δεν υπάρχει 
στο λεξικό του.}

μαξουλοσυμμίσακος (επίθ) [maksulosimísakos] 
(Πάγκ., ΞανθινΔ., ΤσιρΒ.) : χαρα κτηρισμός για 
ένα παραγωγικό μέσο (π.χ. χωράφι, δέντρο, 
ζώο) που δύο το έχουν συμμισακό (ανήκει στον 
ένα και το φροντίζει ο έτερος) και μοιράζονται 
το προϊόν του μισό-μισό. Βλ. και συμμισομά-
ξουλο.
[< μαξούλι + συμμισακός (Πάγκ.)]

μαξουλοχρονιά, η [maksuloxroñá] (ΤσιρΒ.) : η εύ-
φορη χρονιά.
[< μαξούλι + χρονιά (Τσιρ.), βλ. σημείωση στο 
λ. αμπελοχρονιά (Συντ.)]

μαξουλούδικος, βλ. μαξουλίδικος.
μαξούμικο, το [maksúmiko] (ΤσιρΒ.) : το νήπιο.

[< μαξούμι ‘παιδί’, πβ. καππαδοκ. μαχτσού-
μι ‘μωρό’ < ma’sun معصوم (Dawkins, 686, στο: 
Kappler, 94-95), το οποίο ως επίθ. σημαίνει «ο 
από της αμαρτίας και παντός κακού πεφυλαγμέ-
νος, αγνός, αθώος» και ως ουσ. «μικρός παις» 
(Χλωρός, Β 1724), κατά τον Nişanyan από το 
αραβ. maˁṣūm (Συντ.)]
{Ο Τσιριγωτάκης αναφέρει ως τόπο καταγρα-
φής της λέξης την Άνω Βιάνο και σημειώνει ότι 
η λ. σπανίζει σήμερο. Ετυμολογεί από το τουρκ. 
maxum (όμως δεν υπάρχει x στο τουρκικό αλ-
φάβητο). Η λ. μαξούμικο υπάρχει στην Αληπα-
σιάδα (βλ. Kappler, 95). Τη βρίσκουμε επίσης 
στη Συλλογή των κατά την Ήπειρον δημο τικών 
ασμάτων του Γ. Χ. Χασιώτη (Αθήνα 1866) : 
δέκα παιδιά μαξούμικα γυρεύει του Βεζύρη (σ. 
113)· στο γλωσσάριο διαβά ζουμε: «μαξούμικα 
(τουρκ. μαξούμ) = νήπια» (σ. 232).}

μαξούς (επίρρ.) [maksús] & μάξους [máksus] 
& μάξως [máksos] (Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Ροδ., 
Κριτσ.) : σκοπίμως, επίτηδες.
[< maksut (Πάγκ.) / και (κατά το TDK) maksus 
(Συντ.)] (مقصد \ مخصوص)

μαραζά, η [marazá] (Πάγκ.) : «μτφ. μνησικακία, 
ευπάθεια, η κατατρύχουσα τον άν θρωπον, ως 
άλλη φθίσις».
[< maraz ‘φθίσις’ (Πάγκ.) / μάλλον κατευθεί-
αν < maraza, στη σημ. ‘αντι παλό τητα, διένεξη’ 
(κατά το TDK από το αραβ. māraḍa) (Συντ.)] 
(معارضه)

μαραζάρης, βλ. μαραζιάρης.
μαράζι*, το [marázi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Δαρ., 

Ξεν.) : μεγάλη λύπη, (χρό νιος) καη μός.
[< maraz (Παπ.) / από τα αραβ., ίσως αντδ. < 
ελνστ. μαρασμός (ΛΚΝ)] (مرض)
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μαραζιάρης.) [marazjáris] & μαραζάρης 
[marazáris] (επίθ. προσ.) (Παπ. & Πάγκ.: χωρίς 
ερμήνευμα, Ξεν.) : 1. που πάσχει από μαράζι· 2. 
μαραζωμέ νος, καχεκτικός.
[< μαράζι (Παπ.)]

μαραζώνω [marazóno] & μαραζιάζω [marazjázo] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Δαρ.) : πα θαίνω ή προκαλώ 
μαράζι, μαρασμό.
[< μαράζι (Παπ.)]

μαραμπούτης (επίθ. προσ.) [marabútis] & μερα-
μπούτης [merabútis] (Παπ., Κονδ., Ξανθιν., 
ΙδομΒ.) & μουραμπούτης [murabútis] (ΤσιρΒ.) : 
1. όσιος, άγιος· 2. (μτφ.) ολιγαρκής, συντηρητι-
κός· 3. αδρανής, νωθρός, που έχει ανάγκη από 
βοήθεια.
[< marabut (Παπ.) / merbut (Ξανθιν.)] (مرابط)
{Κατά το TDK: marabut / murabıt ‘μουσουλ-
μάνος μοναχός, δερβίσης’, merbut ‘προσαρτη-
μένος, συνημμένος’.}

μαραμπουτοσύνη, η [marabutosíñi] & μερα-
μπουτοσύνη, η [merabutosíñi] (Ξαν θιν.) : 
αδράνεια, νωθρότητα, αδιαφορία.
[< μαραμπούτης (Ξανθιν.)]

μαρδάς, ο [marδás] (Πάγκ.) : ακαθαρσία, κατα-
κάθι.
[< marda ‘πεταγμένα, άχρηστα πράγματα, 
σκουπίδια’ (Καραποτόσογλου) (Συντ.)]
{Η λ. και στα ποντιακά ως θηλ.: η μαρδά ‘υπό-
λειμμα πράγματος άχρη στον’, βλ. Συμπλήρωμα 
ΙΛΠΔ, σ. 122, όπου αναφέρεται και η ετυμολο-
γία από το τουρκ. marda, με παραπομπή στο: 
Κώστας Καραποτόσογλου, “Ε τυμολογικά σε 
ποντια κές λέξεις”, Αρχείον Πόντου, 43 (1990-
1991), 297. Τo TDK έχει τη λ. marda με τη σημ. 
«ıskarta mal» (= σκαρταδούρα) και την ετυμο-
λογεί από τα ελληνικά, χω ρίς όμως να προσδι-
ορίζει έτυμο. Η Ευανθία Δουγά-Παπαδοπού-
λου και ο Χρήστος Τζιτζιλής (Το γλωσσικό ι δί-
ωμα της ορεινής Πιερίας, Εταιρεία Μακεδονι-
κών Σπου δών, Θεσ/νίκη 2006) στην κατηγορία 
“βαλκανικές λέξεις”, δηλ. «μια σειρά λέ ξεων 
που απαντούν σε δύο ή περισσότερες βαλκανι-
κές γλώσσες και η προέλευσή τους είναι άγνω-
στη ή αβέβαιη» (σ. 43), καταγράφουν: «σμιρ-
δάς ‘κατά λοιπο αρ ρώστιας’, πβ. αρωμ. smîrδă 
‘defaut, tare; manque’, αλβ. mardha ‘mancanza 
di una cosa’, βουλγ. marda ‘1) απούλητο, ακα-
τάλληλο εμπό ρευμα, 2) ελάττωμα’, τουρκ. 
marda ‘εμπόρευμα κακής ποιότητας’» (σ. 52). 
Πβ. και κυπρ. μαρτάες, οι, ‘σκου πίδια, άχρη-
στα’, που ετυμολογείται από το τουρκ. marda 
(Γιαγκουλλής, 38).}

μαρέτι, το [maréti] (Ροδ.) : ίδρυμα (βλ. σημείω-
ση).

[< ιμαρέτι < imaret (Βενέρης, βλ. σημείωση), 
από το αραβ.‛imāra(t) (Nişanyan)] (عمارت)
{imaret σημαίνει αρχικά «ακμή, ευημερία», 
και στη συνέχεια «πτωχοτρο φείον, κ. ιμαρέ-
τι, ήτοι φιλανθρωπικόν καθίδρυμα, ένθα δια-
νέμουσι τοις πτωχοίς και τοις ιεροσπουδασταίς 
τοις διαμένουσιν εντός των κελλίων των τεμε-
νών τροφήν, ήτοι άρτον, ζωμόν και γλύκισμά τι 
εξ ορύζης μετά κρό κου και σακχάρεως» (Χλω-
ρός, Β 1146). Το Ιμαρέτ της Καβάλας, εξαιρε-
τικό δείγμα οθωμανικής αρχιτεκτονικής, λει-
τουργεί σήμερα ανακαινι σμένο ως ξενοδοχείο 
πολυτελείας. Για το Μαρέτι στο Ρέθυμνο, που 
ήταν Διοικητήριο και φυλακές κατά την επα-
νάσταση του 1866, γί νεται λόγος στο Αρκά-
δι δια μέσου των αιώνων του Τιμόθεου Βενέρη 
(Αθήνα 1938), όπου και σκίτσο του κτιρίου (σ. 
394). Ο Βενέρης ετυμολογεί από τα τουρ κικά 
(σ. 392). Το Μαρέτι στεγαζόταν στην καθολι-
κή εκκλησία του Αγίου Φρα γκίσκου, βλ. περισ-
σότερα στο: Γιάννης Παπιομύτογλου, “Το Μα-
ρέτι (τι και πού ήταν;)”, Ενοριακή Παρουσία, 31 
(2005), 17.}

μαριφέτι, το [mariféti] (Παπ., Πάγκ., ΞανθινΔ.) : 
1. το τέχνασμα· 2. το εργα λείο· 3. (μτφ.) «το 
γυναικείον αιδοίον και το ανδρικόν μόριον» 
(Πάγκ.).
[< marifet (Παπ.)] (معرفت)
{Στο ΛΚΝ : μαραφέτι*. Για την σημ. 3. πβ. αντί-
στοιχη χρήση της λ. εργα λείο. Σε πολύστιχο επι-
κό ποίημα του 1874 οι στίχοι: Αν ο θεός μας πά-
ντοτε το φέρνη μαρι φέρι [= μαριφέτι], / γλήγορα 
θα το διώξωμε το Τούρκικο μιλέτι (Η Κρητικο-
πούλα, σ. 68). Ο πρώτος στίχος έχει το νόημα 
‘αν δώσει/αν βοηθήσει ο Θεός’.}

μαρκουτσά, η [markutsá] (Γαρ., Κριτσ.) : η πο-
σότητα υγρού που χωράει στο σωλήνα με τον 
οποίο μεταγγίζουν τα υγρά (μαρκούτσι).
[< μαρκούτσι, στη σημ. ‘σιφόνι’, πβ. ταγάρι, το 
> ταγαρά, η (Συντ.)]

μαρκούτσι*, το [markútsi] (Παπ., Πάγκ., Κριτσ.) : 
1. ο οφιοειδής σωλήνας του ναρ γιλέ μέσα από 
τον οποίο περνά ο καπνός· 2. σωλήνας με τον 
οποίο μεταγγίζουν τα υγρά, σιφόνι· 3. κάθε λα-
στιχένιος ή δερμάτινος σωλήνας μικρού μή-
κους.
[< marpuç (Παπ.)] (مارپوچ ٬ مارپيچ)

μαρμουρέτι, το [marmureti] : διοικητικό κέντρο. 
Η λ. σε δημοτ. κρητ. τρα γούδι γύρω στα 1815: 
γράφει γραφές και στέλνει τζι σ’ όλα τα μαρμου-
ρέτια (βλ. Εμμ. Κουτσαντωνάκης, “Το τραγούδι 
του Μεμέτακα ή (Μ)ουστατσε λεπάκη”, Αμάλ-
θεια, 6/24-25 (1975), 204).
[παραφθορά της λ. μεμουρέτι (Συντ.)]
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μαρχαμάς. βλ. μαχραμάς.
μασά, βλ. μαχιά.
μασαδοκέρης (επίθ.) [masaδot∫éris] (Πάγκ., Ξαν-

θιν.) : (για κερασφόρα ζώα) αυτός που τα κέ-
ρατά του είναι σαν μασιά, πολύ κοντά το ένα 
στο άλλο.
[< μασάς, πληθ. μασάδες + κέρας (Πάγκ.)]

μασαλά, βλ. μαχιαλά.
μασάλι(Α), το [masáλi] (Κριτσπ.) : το παραμύθι.

[< masal (Κριτσπ.)] (ماثاك٬ مثل٬ مصك)
μασάς, βλ. μαχιά.
μασάτι, το [masáti] (Ξανθιν., Ιδομ., Κριτσ.) : στε-

νόμακρο στρογγυλό ακόνι μαχαι ριών, που το 
χρησιμοποιούν κυρίως οι κρεοπώλες.
[< masat (Ξανθιν.)] (مصاد٬ مصد)

μασιά, βλ. μαχιά.
μασγάλι, το [mazγáλi] & μασγκάλι [mazgáλi] 

& σμαγδάλι [zmaγδáλi] & μεσγάλι [mezγáλi] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Τσιρ., 
Κρι τσπ.) : οπλοθυρίδα σε κάστρο, τουφεκίστρα, 
πολεμίστρα.
[< mazgal (Παπ.)] (مازغل٬ مازغال٬ مزغل)
{Υπάρχει και ο τύπος μαγδάλι (Κλεάνθη Κυπρι-
ωτάκη, Η Κρήτη μέσα από την παράδοση. Κρητι-
κά δημοτικά τραγούδια, Ηράκλειο 2003, σ. 53). 
Μάλ λον πρόκει ται για αντιδάνειο. Το TDK ετυ-
μολογεί τη λέξη mazgal από τα ελληνικά, χω-
ρίς να προσδιορίζει από ποια λέξη ακριβώς· ο 
Nişanyan από τη λ. μασχάλη. Ο Πάγκαλος έχει 
τη λ. μασκάλι [maskáλi] «το σελλί, ο πόρος, η δί-
οδος του βουνού», με πιθανή προέλευση από το 
μασγάλι. Ο Α ποστολάκης λημματογραφεί τη ίδια 
λέξη με τη σημ ‘το ξάγναντο’. (}

μασιλαχάτια, τα [masilaxátx̃a] (Γαρ., Κριτσ.) : 
παρακάλια, καλός τρόπος.
[< maslahat ‘ζήτημα, θέμα’ (Κριτσ.) / ‘υπόθε-
ση, πράγμα, ενδιαφέρον’ (Χλωρός, Β 1696) 
(κατά το TDK από το αραβ. maṣlaḥat, κατά τον 
Nişanyan από το αραβ. maṣlaḥa «iş güç, gereç, 
amaca hizmet eden şey» (= απασχόληση, εφό-
διο, κάτι που εξυπηρετεί ένα σκοπό) (Συντ.)] 
(مصلحت)
{Ο Κουκκίδης (σ. 51) έχει: μασλαχάτι ‘υπόθε-
ση, ζήτημα, περίπτωση’. Ο Μπόγκας (σ. 180) 
έχει επιλέον τη σημ. ‘τα ιδιαίτερα του καθε-
νός συμφέ ροντα’. Ο Λιθοξόου το έχει και με τη 
σημ. ‘κουβεντολόι’.}

μασκάλι, βλ. μασγάλι.
μασκαραλίκι*, το [maskaraλít∫i] (Πάγκ., Ροδ., 

Δαρ., ΙδομΒ., Κασσ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : 1. ανηθικό-
τητα, αναίδεια· 2. εξαπάτηση, υποκρισία.
[< maskaralık (Πάγκ.)] (مسخره لق)

μασκαράς* (επίθ. προσ.) [maskarás] (Πάγκ., 
Κονδ., Δαρ.) : αναιδής, ανήθι κος, πα-
λιάνθρωπος.
[< maskara (Πάγκ.)] (مسخره٬ مسقره)

μασματάς, ο [mazmatás] (Κονδ.) : το πρακτικό 
(έγγραφο). Η λ. στο μακρο σκελές ποίημα του 
Ιωάννη Κωνστανινίδη Η εκστρατεία του Ομέρ 
πασά κατά του Λασιθίου (Ερμούπολη 1868, σ. 
18) : να κάμωμ’ ένα μασματά ψεύ τικο με τερτί-
πι (βλ. λ.), / πως εμουτίσαν (βλ. μουτίζω) οι Ρω-
μνοί, κ’ ησύχα σεν η Κρήτη. Με τη μορφή μα-
σπατάς και τη σημ. ‘έκθεσις’ στην εφημ. Κρή-
τη, έτος ΙΑ΄, φ. 526, 14 Απρ. 1879. Με τη σημ. 
‘βεβαίωση’ σε έγγραφο του 1861 (Α.Δ.Η., 2 / 
4-129).
[< mazmanta (κατά το TDK διαλεκτ. του 
mazbata, από το αραβ. maḍbaṭa) (Συντ.)] 
(مضبطه)

μασπατάς, βλ. μασματάς.
Μαστραντής Χότζας, o [mastradís xódzas] 

(ΙδομΒ.) : o Νασρεντίν Χότζας.
{Λημματογραφείται για την φωνητική προσαρ-
μογή του τουρκ. Nasrettin Hoca: δείχνει πιθα-
νή παρετυμολ. επίδραση από το προτατικό μα-
στρο-, πβ. μαστρο-Γιάν νης > οικογ. επίθ. Μα-
στρογιάννης (βλ. ΛΚΝ).}

μασούπι, βλ. μανσούπι.
μασούρα, η [masúra] (ΤσιρΒ.), βλ. στο λ. μασού-

ρι τη φρ. ένα μασούρι νερό και την αρχή της ση-
μείωσης.

μασούρι*, το [masúri] (Πιτ., Γαρ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., Ξεν.) : 1. κομμάτι από λεπτό κα-
λάμι στο οποίο τυλίγουν το υφάδι· 2. (μτφ.) 
αδύνα τος άνθρωπος· 3. (μτφ.) το πέος· 4. (πληθ: 
μασούρια) δίαυλος, δίοδος αέρα (λέγεται κυρί-
ως σχετικά με τους πνεύμονες). ΦΡ. τα κάνει 
μασούρι (εννο είται: τα χρήματα) : είναι φιλάρ-
γυρος, τσίφρης || (μπαίνει) μασούρι ο αέρας ή 
μασούρι τονε βάνει: υπάρχει ρεύμα αέρα εξαιτί-
ας κάποιου μικρού ανοίγ ματος. || Η (κρητ.) έκ-
φραση ένα μασούρι νερό σημαίνει ‘παροχή νε-
ρού σε διατομή ενός μασουριού’ (λαϊκή μονάδα 
μέτρησης παροχής νερού, που παλαιότερα τη 
χρησιμοποιούσαν συχνά στην περιγραφή κτη-
μάτων για τα οποία υπήρχε δυνατότητα άρδευ-
σης· λέγεται και μασούρα).
[< masιra «κερκίς υφαντικής» (Πιτ.) / < μσν. 
μασούριον < τουρκ. masura (από τα περσ.) 
(ΛΚΝ) / < masur (Γιάνναρης, 347), βλ. σημεί-
ωση] (ماسور & ماسوره)
{Ο Χλωρός (Β 1509) έχει: ماسوره masurá, κ. 
masrá: Α[ραβ.], μικρός κάλα μος· πήνη ή καλά-
μιον: panbuk masurası πήνη ή καλάμιον υφά-
ντου περι τετυλιγμένον νήμα, κ. μασούρι· σω-
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λήν κρήνης, κρουνός· μέτρον ύδατος, το τέταρ-
τον του λουλά» Λημματογραφεί χωριστά τον 
τύποماسور masur (που τον θεωρεί περσικής προ-
έλευσης) ως συνώνυμο του masurá. Στη σημ. 
‘μέτρον ύδατος’ ο Σταυρινίδης το μεταφράζει 
ως μασούρα (θηλ.), βλ. Μεταφράσεις, Γ 299).
Ο Παπαγρηγοράκης (σ. 131) αναφέρει τη λ. 
μασούρι, χωρίς ερμήνευμα, μαζί με λέξεις που 
τις παρέλειψε, διότι «κατά την γενομένην επι-
σταμένην έρευναν προέ κυψαν αμφιβολίαι πε-
ρί της προελεύσεώς των». Ο Κοραής (Άτα-
κτα, 4ος τόμος, Παρίσι 1832, σ. 311) τη χαρα-
κτηρίζει τουρκική. Ο Miklosich (II 22) ετυμο-
λογεί το ελλ. μασούρι (μαζί με το σερβ. mosur 
και το ρουμ. mosor) από το τουρκ. ماسور masur. 
Το TDK ετυμολογεί τη λ. masura (που έχει και 
τις τρεις σημασίες που αναφέρει ο Χλωρός) από 
τα ελληνικά, χωρίς να προσδιορίζει έτυμο. Ο 
Nişanyan τη θεωρεί αγνώστου ετύμου, ενώ ση-
μειώνει ότι το ελλ. μασούρι είναι δάνειο από τα 
τουρκικά. Μεταξύ των διαλεκτικών τύπων του 
masura το TDK έχει τους τ. masır & masur με 
τη σημ. «ince kamıştan yapılan iplik makarası», 
δηλ. μποπίνα για κλωστή φτιαγμένη από λεπτό 
καλάμι. Ο Γιάνναρης (σ. 347) ετυμολογεί το μα-
σούρι από το τουρκ. masur.}

μασουρίζω [masurízo] (Πιτ., Ιδομ., Ξεν.) : 1. τυ-
λίγω νήμα σε μασούρια· 2. (ως τρι τοπρόσωπο, 
για τον άερα) περνώ μέσα από ανοιχτές πόρτες 
ή τρύ πες ή από ρωγ μές.
[< μασούρι (Πιτ.)]
{Περιφραστικά λέγεται βάζω μασούρια. Στο 
γ΄ενικό με εννοούμενο υπο κείμενο τη λ. αέρας: 
μασουρίζει = υπάρχει ένα κρύο και ανεπιθύμη-
το ρεύμα αέρα εξαιτίας κάποιου ανοίγματος.}

μασούρισμα, το [masúrizma] (Ιδομ., Τσιρ.) : η ερ-
γασία του ρ. μασουρίζω.
[< μασουρίζω (Συντ.)]

μασουροδαχτυλάτος (επίθ.) [masuloδaxtilátos] 
(Τσιρ.) : αυτός που έχει μα κριά και λεπτά δά-
χτυλα.
[< μασούρι + δάχτυλο (Τσιρ.)]
{Μοιάζει με ποιητικό σύνθετο για μαντινάδες, 
βλ. σημείωση στο λ. κοκκι νομερ τζανόχειλη.}

μασουροκάλαθο, το [masurokálaθo] (Πιτ., Γαρ., 
Κριτσ.) : πανέρι μέσα στο οποίο η υφάντρια βά-
ζει τα μασούρια.
[< μασούρι + καλάθι (Πιτ.)]

μασουρολάτης, ο [masurolátis] (Γαρ., Τσιρ., 
Κριτσ.) : 1. «μεταλλική περόνη [κατά μήκος] 
της σαΐτας από την οποία περνά το μασούρι για 
να περιστρέ φεται ελεύθερα κατά την ύφανση» 
(Τσιρ.)· 2. η σαΐτα του αργαλειού.
[< μασούρι + -λάτης (< αρχ. ελαύνω) (Τσιρ.)]

μασράφι, το [masráfi] (Τουρκοκρητ.) : το έξοδο.
[< masraf (Bilgehan2, 632)] (مصرف)
{Η λ. σε ελλ. έγγραφο αλλού: βλ. Μπερμπέρη, 
213.}

μαστραπάς*, ο [mastrapás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Κονδ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Κασσ.) : 1. μικρό μεταλλικό δοχείο σαν κανά-
τα, για νερό ή κρασί· 2. «αγ γείο πήλινο ή από 
μπακίρι για πότισμα ζώων» (Τσιρ.).
[< maştrapa (Παπ.) / < maşrapa, με ανάπτ. [t] 
για διευκόλυνση της άρ θρωσης (ΛΚΝ) / < βαλκ. 
τουρκ. *maştrapa (Κυρανούδης, 89)]
{Στις μαντινάδες, όπως αυτήν που παραθέτει 
ο Παπαγρηγοράκης, γίνεται λόγος για γυαλέ-
νιο μαστραπά. Ο Πιτυκάκης σημειώνει σχετι-
κά: «Επρό κειτο όμως προ φανώς για τις μεταγε-
νέστερες γυάλινες κανάτες που αντι κατέστησαν 
τους μα στραπάδες». Άλλωστε, ταιριάζει καλύ-
τερα να παρο μοιάσουμε μια κοπέλλα με γυάλι-
νο μαστραπά (που απαιτεί λεπτότητα και προ-
σοχή στους χειρισμούς) παρά με … μπακιρέ-
νιο, όταν μάλιστα έχουμε το μειωτ. επίθ. μπακι-
ρονούσης (βλ.) και την επίσης μειωτ. έκφρ. δεν 
αξίζει μια μπακίρα. Ο παπα-Μανόλης Καλαϊ-
τζάκης (“Στρούμπος - Κρητικά ήθη και έθιμα”, 
9ο μέρος, εφημ. Πατρίς, φ. της 3-8-2004) κατα-
γράφει ένα α στείο παιγνίδι ενηλίκων το οποίο 
λεγόταν μαστραπάς: Κάποιος παρίστανε τον Δε-
σπότη, αλλά αντί για μίτρα είχε στερεώσει στο 
κεφάλι του ένα μα στραπά γεμάτο νερό. Καθώς 
πλησίαζε κάποιος να υποβάλει τα σέβη του, 
εκεί νος έγερνε ελαφρά το κεφάλι του να τον 
ευλογήσει και… τον κατά βρεχε! Σημειώ νουμε 
τον αντίστροφο λεξιλογικό δανεισμό: kanata 
‘σκεύος νερού με πλατύ στό μιο και με μια λα-
βή’ < μσν. κανάτα < υστλατ. cannata (Δημάση 
& Νιζάμ, 172, βλ. και Meyer, Türkische Studien 
1, Βιέννη 1893, σ. 50).}

μαστραπιδέ, η [mastrapiδé] (ΞανθινΔ.) : (Δυτ. 
Κρ.) το περιεχόμενο ενός μα στραπά, η ποσότη-
τα υγρού που χωράει ένας μαστραπάς.
[< μαστραπάς (Ξανθιν.)

μαστραχάς, βλ. ματρακάς.
ματαράς, ο [matarás] : μικρό δοχείο για νερό, πα-

γούρι. Η λ. στο Αρκάδι δια των αιώνων του Τι-
μόθεου Βενέρη (Αθήνα 1938), σ. 390, όπου και 
η ετυ μολογία από τα τουρκικά.
[< matara «λήκυθος σκυτίνη ή εκ λευκοσι-
δήρου, εντός της οποίας οι οδοι πόροι φέρου-
σι μεθ’ εαυτών ύδωρ πόσιμον, ασκοπυτίνη, κ. 
ματαράς, φλα σκί» (Χλωρός, Β 1706), από το 
αραβ. maṭara(t) κατά τον Nişanyan] (مطره)

(*)ματαρατζής, βλ. Παράρτημα 1.
ματζούμι, βλ. ματζούνι.
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Μματζούνι

ματζούνι*, το [madzúñi] & ματζούμι [madzúmi] 
(Παπ., Πάγκ.) : το δυνα μωτικό, συνήθως φαρ-
μακευτικής παρασκευής, «έκλειγμα τονωτι-
κόν» (Παπ.).
[< macun (Παπ.)] (معجون)
{Ο τ. ματζούμι στον Παπαγρηγοράκη. Στη συ-
νέχει τον αναπαράγει ο Πά γκαλος ως τύπο της 
Δ. Κρήτης. Η Ελευθ. Γιακουμάκη, επιμελήτρια 
της 2η έκδοσης του έργου του, σημειώνει (Δ 
202) : «Εξεταστέος ο τύπος μα τζούμι. Πάντως 
εις την Κίσαμο που είναι Δ. Κρ. λέγεται ωσαύ-
τως μα τζούνι».}

ματικάπι*, το [matikápi] & μακάπι [matikápi] 
(Παπ., Πάγκ., ΞανθινΔ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., 
Κασσ.) : 1. τρυπάνι ξυλουργού, αρίδι· 2. λο-
στός με πεπλατυσμένο το ένα άκρο, με τον 
οποίο άνοιγαν τρύπες για να βάλουν τα εκκρη-
κτικά στα φουρνέλα.
[< matkap (Παπ.) & makap (TDK) (Συντ.)] 
(مطقب)

ματρακάς, ο [matrakás] & ματραχάς [matraxás] 
& μαστραχάς [mastraxás] (Πιτ., Γαρ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., Κασσ., ΤσιρΒ.) : ειδικό σφυρί με 
το οποίο ο πετροκόπος διαμορφώνει τις πέτρες 
κατά το χτίσιμο.
[< αραβ. mitragah ‘σφύρα’ (Τσιρ.) / μάλλον < 
τουρκ. mıtraka «σφυρίον σιδη ρουργού» (Χλω-
ρός, Β 1706) (Καραποτόσογλου)] (مطرقه)
{Για την ετυμολ. βλ. Κώστας Καραποτόσο-
γλου, “Γλωσσικά Μυκόνου”, Ελλη νικά, 55/
(2205), 109. Σημειώνουμε τον αντίστροφο λεξι-
λογικό δα νεισμό: η βα ριοπούλα στα τουρκ. λέ-
γεται balyoz ή varyos (Δημάση & Νι ζάμ, 137, 
257), κατά τον Nişanyan από το ελλ. βαρειός < 
βαρύς.}

ματραμπάζης, βλ. μαντραμπάζης.
μαύρο μπαρούτι, το [mávro barúti] & μαυρο-

μπάρουτο [mavrobáruto] (Κριτσ.) : «η πυρίτι-
δα που όταν καίγεται βγάζει μαύρο καπνό, σε 
αντίθεση με το άκαπνο, που δεν βγάζει».
{Κατά τη Βικιπαίδεια το ίδιο σε πολλές γλώσ-
σες: τουρκ. karabarut, αγγλ. black powder, γερμ. 
Schwarzpulver, ρωσ. чёрный порох κλπ.}

μαυροτζεμπερίζομαι [mavrodzeberízome] (Ξαν-
θιν.) : βάζω μαύρο τζεμπέρι, μαυ ροφορώ, πεν-
θώ.
[< μαύρος + τζεμπέρι (Ξανθιν.)]

μαυροχαρτζάτος (επίθ.) [mavroxardzátos] 
(Πάγκ.) : (για ρούχο) που έχει μαύρα χάρτζα 
(βλ. χάρτζι), κεντητά ποικίλματα.
[< μαύρος + χάρτζι (Πάγκ.)]

μαφαζάς, ο [mafazás] (Ροδ.) : φύλακας, σκοπός.
[< mafaza, κατά το TDK διαλεκτ. τ. του 

muhafaza ‘περιφρούρηση, προ στασία, διάσω-
ση’ (Συντ.)] (محافظه)

μαχαλάς*, ο [maxalás] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ.) : η 
συνοικία.
[< mahalle (Παπ.)] (محله)

μαχάρι, βλ. τρώγω τα μαχάρια μου.
μαχιά, η [ma∫á] & μασά [masá] & μασάς, ο 

[masás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν θιν., 
Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Κασσ.) : 1. με ταλλική λαβίδα με την οποία πιά-
νουν τα κάρβουνα· 2. (Παπαδάκης) μικρή τσι-
μπίδα χωμένη στην άκρη της λαβής κρητικού 
μαχαιριού (βλ. σημεί ωση).
[< maşa (Παπ.)] (ماشه)
{Στο ΛΚΝ : μασιά*. Βλ. και μαχιδάκι, μαχιά τση 
σφάκας. Για τη σημ. 2: «Στην άκρη της μανίκας 
–σχημ. V– κι ανάμεσα στα δύο σκέλη της, κά-
νουν μια τρύπα όπου βάζουν ένα μικρό εξάρτη-
μα, άγνωστο στους πολλούς, τη μασά. Μια μι-
κρή ατσάλινη τσιμπίδα 4-5 εκ., που η κορυφή 
της, από ελφα ντόδοντο, στο σχήμα ενός κου-
μπιού, εξείχε στο βάθος της λαβής. Τη χρη-
σιμοποιούσαν οι παλιοί καπνιστές για να τακτο-
ποιούν τα καρβουνάκια του ναργιλέ τους» (Μα-
νόλης Παπαδάκης, “Το κρητ. μαχαίρι”, Αμάλ-
θεια, 10/39 (1979), 123-124).}

μαχιαλ(λ)ά (επιφ.) [má∫alá, με δύο τόνους] & μα-
σαλ(λ)ά* (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Γαρ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ.) : 1. 
εύγε!· 2. ντροπή!
[< maşallah (Παπ.)] (ما شاءهللا)
{Προσθήκη Θεοχ. Δετοράκη, φιλολογικού επι-
μελητή της έκδοσης του Κρητικού Λεξιλογίου 
του Κονδυλάκη (σ. 293) : «Ακούεται ακόμη ως 
επι φώνημα θαυμασμού ή και ειρωνείας. ΦΡ. μα-
χιαλά παπάς (= για ανάξιο ιερέα)». Ο Δαριβια-
νάκης έχει δύο λήμματα: μαχιαλλά! και μαχι-
αλλά σου! ‘ντροπή (σου)!’ Ο Γαρεφαλάκης το 
γράφει με δύο τόνους: μάχιαλά (έτσι ακούγεται 
συνήθως).}

μαχιά τση σφάκας, η [ma∫á tsi sfákas] (Κριτσ.) : 
ο μακρουλός καρπός του φυτού σφάκα (Nerium 
oleander, κ. πικροδάφνη), που όταν ξεραθεί 
ανοίγει στα δύο σαν μασιά.
[βλ. μαχιά]

μαχιδάκι, το [ma∫iδát∫i] (Κριτσ.) : μικρή μεταλλι-
κή λαβίδα με την οποία πιά νουν το φτίλι του λύ-
χνου ή του καντηλιού και το σβήνουν.
[από τη λ. μαχιά, μάλλον με διπλό, διαδοχικό, 
υποκορισμό: μαχιά > *μα χίδι > μαχιδάκι, πβ. 
μπόλια/μπολίδα > μπολίδι > μπολιδάκι (Συντ.)]
{Θα μπορούσε να προκύψει και από τον πληθ. 
μαχιάδες: > μαχιαδάκι > μαχιδάκι, πβ. μασαδο-
κέρης.}
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μαχλουκάτι, το [maxlukáti] (Ροδ.) : πλάσμα.
[< mahlukat ‘πλάσματα, δημιουργήματα’, 
πληθ. του αραβ. mahluk (Συντ.)] (مخلوقات)
{«–Γρίκα, μωρέ! Λέει ο Τούρκος, ίσα είναι το 
μαχλουκάτι του Ραμπή με το ραγιά;» (Παντελής 
Πρεβελάκης, Ο Κρητικός: Το δέντρο, Βιβλιοπω-
λείον της Εστίας, 1965, σ. 113.}

μαχμουντιγιές, βλ. μαμουντϊές.
μαχμουντϊές, βλ. μαμουντϊές.
μαχμουρλής* (επίθ. προσ.) [maxmurλís] & 

μαμουρλής [mamurλís] & μα μουρλούς 
[mamurlús] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Τσιρ., Δαρ., 
Κασσ.) : αυτός που έχει ακόμη βαρύ κεφάλι με-
τά από οινοποσία ή ύπνο.
[< mahmurli (Παπ.) / mahmurlu (Πάγκ.) / 
mahmur ‘νυσταγμένος’ (από τα αραβ.) + -λής 
είτε < διαλεκτ. *mahmurlu (ΛΚΝ)] (مخمور)
{Αναλυτικά για την ετυμολ. βλ. Κυρανούδης, 
443-4.}

μαχμουρλούκι, τo [maxmurlút∫i] & μαμουρλού-
κι [mamurlút∫i] (Παπ., Πάγ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ.) : η κατάσταση του μαχμουρλή.
[< mahmurluk (Παπ.)] (مخمورلق)
{Ο Παπαγρηγοράκης έχει παράδειγμα χρήσης 
με τη λ. στον πληθ.: «εση κώθηκες πάλι με τα 
μαμουρλούκια σου». Ο Ανδριώτης έχει τον τ. 
μαχμουρ λίκι.}

μαχμουτά, βλ. μαμουτιά.
μαχραμάς, ο [maxramás] (Πιτ., Τσιρ.) & μαρχα-

μάς [marxamás] (ΤσιρΒ.) : «Πολύ παλιό προϊόν 
αργαλειού ξομπλιαστό. Οι πληροφορίες για το 
είδος του διχάζονται. Άλλες παλιές οικοκυρές 
ισχυρίζονται πως ήταν χιράμι κι άλλες πως ήταν 
είδος πετσέτας. Ο όρος δεν χρησιμοποιείται σή-
μερο, α κούεται μόνο σε παροιμίες. “Άμε μωρή 
να ξεις προβιές να κάνεις μαχρα μάδες” (Για γυ-
ναίκες νωθρές που κάθονται όλη την ημέρα με 
σταυρωμένα χέρια). Και βρίσκεται σε ορισμέ-
να δημοτ. τραγού δια [...]. Στην επαρχία Μεραμ-
βέλου προ ολίγων ετών η λέξις εν χρήσει με τη 
σημ. ‘πετσέτα’» (Πιτ.).
[< mahrama & makrama (Ronzevalle, 442) 
«μανδήλιον, προσόψιον, χει ρόμα κτρον» (Χλω-
ρός, Β 1753) (Συντ.)] (ماخرمه٬ محرمه٬ مقرمه)
{Μαχραμάς του 18ου αι. από τη Σκύρο (πετσέ-
τα μπάνιου κεντημένη στις δύο στε νές πλευ-
ρές της με χρυσοκλωστή και μετάξι) υπάρχει 
(με Α.Μ. 13475) στο Μου σείο Λαϊκής Ελληνι-
κής Τέχνης στην Αθήνα. Λέξη που μοιάζει με το 
μαχραμά είναι η λ. μακραμές (στα αγγλ., γαλλ., 
ιταλ. λέγεται macramé· στα τουρκ. makrοme, 
από τα γαλλ. κατά το TDK· κατά τον Nişanyan 
αφετηρία το αραβ. miḳram/ḳirām, νεολογισμός 
με αλλαγή της αρχικής σημ. ‘σκάλισμα, γλυπτι-

κή’). Μακραμές ση μαίνει ‘τεχνική δεσί ματος 
καλλιτεχνικών κόμπων με σπάγγο ή άλλα υλι-
κά’, με την οποία δη μιουργούνται καλαίσθητα 
χρηστικά ή διακοσμητικά αντικείμενα της κα-
θημερινής ζωής (βραχιόλια, ζώνες, κοσμήματα, 
δαντέλες κλπ.), που συνή θως λέγονται κι αυτά 
μακραμές, κατά μετωνυμία. Η αναζήτηση εικό-
νων στο Διαδί κτυο με κλειδί τις λέξεις σεμέν μα-
κραμέ βγάζει πλήθος εικόνες με τέτοιες περίτε-
χνες δημιουργίες.}

μαχριές, βλ. μπαχριές.
μαχσούλιον, βλ. μαξούλι.
με την αβραντίνα (έκφρ.) [me tin avradína] 

(Κονδ., ΙδομΒ.) : «αυθαιρέτως, με το άστε-
ντούα».
[χωρίς ετυλογ. / πβ. avradını (avrat ‘γυναίκα, 
σύζυγος’) (Συντ.)]
{Ο Κονδυλάκης το συσχετίζει με τη βρισιά 
αβραντινί σικτίμ (βλ.). Η λ. αβραντίνα και σε 
άλλες περιοχές: Ο Καλλισθένης Χουρμουζιά-
δης (“Γλωσ σάριον Τσακη λίου”, Θρακικά 13 
(1940), 366) την καταγράφει με τη σημ. ‘σύ-
ζυγος’, ενώ ο Πο λύδωρος Παπαχριστοδούλου 
(“Γλωσσάριο από τη Σα ρανταεκκλησιώτικη 
γλώσ-σα ”, Θρακικά 1 (1928), 223) την έχει τη 
σημ. ‘αδελφή’, αλλά και ως βρισιά: «την Αβρα-
ντίνα σ’ …!» Στη Σ(υ)καμιά Λέ σβου σημαίνει 
‘γυναίκα ατίθαση, γλωσ σού και προκλητική’ 
(skamia. com).}

μεβλούτι, το [mevlúti] (Κονδ.) : «τουρκικόν μνη-
μόσυνον, ότε προσφέρουν αχιουρέ δες» (βλ. 
αχιουρές).
[< mevlüt / mevlüd (κατά το TDK διαλεκτ. τ. του 
mevlit, από το αραβ. mevlid) (Συντ.)] (مولود)
{Mevlit είναι ένα μακρύ ποίημα για τη γέννη-
ση και τη ζωή του Μωάμεθ. Το δια βάζουν σε 
διάφορες περιστάσεις. Μια από αυτές είναι 
στην τελετή για την 40η ημέρα μετά τον θά-
νατο κάποιου. Έτσι, mevlit okumak (κ.λ. ‘δια-
βάζω το Μεβλίτ’) σημαίνει ‘κάνω μνημόσυνο’ 
και mevlit ‘μνημό συνο’. Με τη γενικότερη σημ. 
‘θρησκευτική τελετή’ η λ. μεβλούτι σε κρητ. δη-
μοτ. τραγούδια (Κριάρης, 52 και 165). Ο Ροδά-
κης έχει τον αναγραμμα τισμένο τ. μελβούτι, με 
τη σημ. ‘συμπό σιο’.}

μέγγενη*, η [méŋdʒeñi] (Παπ., Πάγκ.) : εργαλείο 
με το οποίο οι τεχνίτες σφίγγουν κάτι και το 
σταθεροποιούν για να το εξεπεργαστούν.
[αντδ. < mengene < μάγγανον (Παπ.)] (منكنه)

μεγέγκι, βλ. μεχέγκι.
μεεμούρης, ο [meemúris] (Κονδ., ΤσιρΒ.) & με-

μούρης [memúris] (Ημερο λόγιο Κο ζύρη, 204) 
& μεμουρής [memurís] (Ροδ.) : δημόσιος 
υπάλληλος (επί Τουρκοκρα τίας). Ως μεϊμούρης 
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Μμεζάρι

[meimúris] σε έγγραφα από το Α.Δ.Η.: διετά-
ξαμεν αυστηρώς τους υπό tην δικαιοδοσίαν μας 
μεϊμούριδες (2 / 44-149)· έγραψε εις τον Μεϊ-
μούρη του ειρημένου χωρίου (2 / 44-222). Βλ. 
και μεμουρέτι.
[< memur (Κουκκίδης, 53), κατά το TDK από το 
αραβ. me’mur (Συντ.)] (مٔامور)
{Ο Χλωρός (Β 1514) αποδίδει την προφορά 
της οθωμ. λ. مأمور ως [με’μούρ] και ο Μeynard 
(Β 720) ως [mèèmour]. Ο Κουκκίδης έχει: με-
μούρης.}

μεζάρι, το [mezári] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., 
Κριτσ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : μνήμα, τάφος.
[< mezar (Παπ.)] (مزار)
{Ο Πιτυκάκης διευκρινίζει ότι ο όρος σημαίνει 
‘τουρκικός τάφος’ και ότι δεν χρη σιμοποιείται 
για τους χριστιανικούς. Ακούγεται ως τοπωνύ-
μιο (π.χ. στο Καβρο χώρι Ηρακλείου) : Στα Με-
ζάρια.}

μεζαρλίκι, το [mezarλít∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Κονδ., Ξανθιν., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ.) : το τουρκικό νεκροταφείο. Και ως το-
πωνύμιο (π.χ. στη Σητεία) : Στα μεζαρλίκια.
[< mezarlık (Παπ.)] (مزارلق)

μεζαρόπετρα, η [mezarópetra] (Πιτ., Ροδ., ΤσιρΒ.) : 
«Η όρθια λαξευμένη στήλη που τοποθετείται 
στο μεζάρι, στο μέρος που αντιστοιχεί ο σταυ-
ρός των χριστιανικών τάφων» (Πιτ.), ταφόπε-
τρα.
[< μεζάρι + πέτρα (Πιτ.)]
{Μοιάζει με μισομεταφρασμένο δάνειο: < 
mezar taşı.}

μεζάτι(Α), το [mezáti] (Κριτσπ.) : η πλειοδοτική δη-
μοπρασία.
[< mezat (Κριτσπ.)] (مزاد)

μεζεδικό, το [meseδikó] (Τσιρ.) : κρεατομεζές.
[< μεζέδες, κατά τα: ορεκτικό, δροσερικό κλπ. 
(Συντ.)]

μεζεκλής (επίθ. προσ.) [mezekλís] (Ιδομ.) : καλο-
φαγάς.
[< μεζές + -κλής (Κυρανούδης)]
{Κατά τον Κυρανούδη (σ. 441, 453), από την 
παρετυμολ. συσχέτιση του θερια κλής με το θεριό 
προέκυψε, με τη μορφολογική και σημασιολογι-
κή επανανάλυση θεριό + -κλής, και αποσπάστη-
κε το τμήμα -κλής ως αλλό μορφο της κατάληξης 
-λής: χασικλής, μεζεκλής. Βλ. επίσης: μπουρου-
κλής, κουμπεκλίδικος, χουϊκλίδικος.}

μεζεκλίκι, βλ. μεζελίκι.
μεζελίκι*, το [mezeλít∫i] & μεζεκλίκι [mezekλít∫i] 

(Παπ., Πάγκ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Ξεν.) : ο 
(εκλεκτός) μεζές.

[< mezelik (Πάγκ.)] (مزه لك)
{Κατά τον Κυρανούδη (σ. 388) «η ανάπτυξη 
του /k/ έγινε στην ελληνική και ο φείλεται σε 
επίδραση του μεζεκλής» (βλ. λ.).}

μεζές*, ο [mezés] (Παπ., Κονδ., Αποστ., Τσιρ.) : 
«το λίχνευμα της αρχαίας» (Παπ.)· ΦΡ. παίρ-
νω κάποιον στο μεζέ: τον κοροϊδεύω, τον “δου-
λεύω”.
[< meze (Παπ.)] (مزه)
{Η σημ. ‘κοροϊδία’ ήδη στα τουρκικά, πβ. και 
mezele(n)mek ‘κοροϊδεύω’ (Χλω ρός, Β 1649).}

μεζιλής ναζιρής, ο [meziλís nazirís] : ο Πρόεδρος 
του Συμβουλίου (Σταυρι νίδης). Η λ. σε προ-
σωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845 (βλ. 
Ημερο λόγιο Κοζύρη¸ 601).
[< meclis nazırı, βλ. μετζιλίχι & μουκατά ναζι-
ρής (Συντ.)]

μεζίλι, το [mezíλi] (Πάγκ., Πιτ., Γαρ., ΙδομΒ., 
Κασσ.) & μετζίλι [medzíλi] (Ροδ.) & μενζί-
λι [menzíλi] (Bilgehan2, 632) : 1. η απόσταση 
(από ένα τόπο σε άλλο)· ΦΡ. πετράς μεζίλι: από-
σταση «εις όσην δύναται να φθάση βολή λίθου 
ριπτομένη υφ’ ημών» (Πάγκ.)· 2. ταχυδρόμος, 
αγγελιαφόρος (βλ. σημείωση).
[< menzil (Πάγκ.) (Συντ.)] (منزل)
{Η επισήμανση του Πάγκαλου ότι χρησιμοποι-
είται μόνο στη φρ. πετράς μεζίλι αναιρείται από 
το παράδειγμα χρήσης του Γαρεφαλάκη: Ήπαι-
ξα του λαγού από κανονικό μεζίλι και δεν έπια-
σε ασκάι, που να ’χει ανάθεμα. Κατά τον Χλωρό 
(Β 1793) η λ. menzil σημαίνει «το μέρος ένθα ο 
οδοιπόρος κατά το ταξείδιον κατα λύει και ανα-
παύεται, σταθμός· ταχυδρομείον· κ. ίππος τα-
χυδρομείου· βολή, από στασις ήν διανύει ή μέ-
χρι ού φθάνει σφαίρα πυροβόλου κτλ.» Με τη 
σημ. ‘ταχυ δρόμος’ η λ. μετζίλι σε έμμετρη αφή-
γηση του 1840: Μετζίλι στείλαν στα Χανιά δια 
να τους ειπούσι / πως τον Ντεδζάρη ζωντανόν οι 
Έλληνες βαστούσι (Αντωνούσα Καμπουροπού-
λα, Ποιήματα τραγικά εμπεριέχοντα διαφόρους 
πολέμους της Κρήτης επί της Ελληνικής Επανα-
στάσεως, Ερμούπολη 1840, σ. 40).

μεζλίσι, βλ. μετζιλίχι.
μεϊμάρης, ο [meimáris] : ο αρχιτέκτονας (Σταυ-

ρινίδης). Η λ. σε προσωπικό ημερο λόγιο των 
ετών 1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 347).
[< mimar, από το αραβ. mi‛mār] (معمار)

μεϊμούρης, βλ. μεμούρης.
μεϊντάνι*, το [meidáñi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 

Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ., 
Ξεν.) : η πλατεία· ΦΡ. βγάζω στο μεϊντάνι: κοι-
νολογώ, αποκαλύ πτω κάτι το επιλήψιμο, το βγά-
ζω στα φόρα της Κοι νής. || βγαίνω στο μεϊντάνι: 
(μτφ.) φανερώνομαι αποκαλύπτομαι (Κονδ.).
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[< meydan (Παπ.)] (ميدان)
{Ως τοπωνύμιο στο Ηράκλειο, τα Χανιά και τα 
Ανώγεια. Για τις εκφράσεις βγαίνω στο μεϊντά-
νι < meydana çıkmak και βγάζω στο μεϊντάνι < 
meydana çıkarmak βλ. Kappler, 95.}

μεϊτάνι, το [meitáñi] & μιτάνι [mitáñi] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Αποστ., 
Τσιρ., Κριτσ., Κασσ.) : «Εξάρτημα της {ανδρι-
κής} κρητι κής φορεσιάς. Κοντός εφαρμοστός 
επενδύτης με χειρίδες, από μαύρο ή βαθύ μπλε 
ύφασμα, από τσόχα στα σαλβάρια, ανοικτό στο 
στήθος. Φοριέ ται πάνω από το γελέκι. Συνήθως 
είναι ποικιλμένο με διάφορα “χάρτζα”» (Πιτ.).
[< mintan (Παπ.)] (منتان)

μεϊτανογέλεκο, το [meitanoʒéleko] & μιτανογέ-
λεκο [mitanoʒéleko] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ.) : 
κοντό και εφαρμοστό ανδρικό σακκάκι (κατά 
τους Πάγκ. και Ξανθιν.)· το μιτάνι και το γελέκι/
γελέκο της κρητικής φορεσιάς με μια λέξη (κα-
τά τους Παπ. και Πιτ.)
[< μεϊτάνι/μιτάνι (Παπ.) / + γελέκο (Πάγκ.)]

μεϊτέπι, το [meitépi] & μεχτέπι [mextépi] (Κονδ., 
Τσιρ., ΙδομΒ.) : το σχο λείο.
[< mektep (Τσιρ.) / < meydep, mehdep (κατά το 
TDK διαλεκτ. τ. του mektep) (Συντ.)] (مكتب)

(*)μεϊχανετζής, βλ. Παράρτημα 1.
μεκιαρές1 (επίθ. προσ.) [met∫arés] (Παπ., Πάγκ., 

Ξανθιν.) : δόλιος, απατεώ νας.
[< mekkâr (Παπ.) / mekkâre (Πάγκ.)]
{Η λ. mekkâr (مكار), που σημαίνει ‘απατεώ-
νας’, κάνει mekkâre (مكاره) στο θηλ. (Χλωρός, Β 
1759). Στα αραβ. προέρχεται από τη λ. مكر mekr 
‘δόλος, απάτη, πα νουργία’.}

μεκιαρές2, ο [met∫arés] (Ροδ.) : γαϊδουρομούλαρο.
[< mekkâre ‘υποζύγιο για μεταφορές’, από τα 
αραβ. (Συντ.)] (مكاره مكارى٬)
{Κατά τον Χλωρό (Β 1760) το αραβ. έτυμο 
ανάγεται στη λ. كرا kirā ‘ενοίκιο’, που έχει επί-
σης περάσει στα τουρκικά, και στη συνέχεια 
στα ελ ληνικά: βλ. κιράς.}

μεκτούπι, το [mektúpi] : η επιστολή. Η λ. σε 
εκκλησιαστικό έγγραφο του 1793, προ-
σαρμοσμένη στο τυπικό της καθαρεύουσας: του 
μεκτουπίου (Φα νουράκης, 130).
[< mektup «γράμμα, επιστολή αποστελλόμενη 
εις άνθρωπον κατοικούνται εις άλ λην χώραν» 
(Χλωρός, Β 1781), από το αραβ. maktūb κατά 
τον Nişanyan] (مكتوب)

μεκτουπτζής, ο [mektupdzís] (Ροδ.) : ο γενικός 
γραμματέας. Η λ. εν χρήσει στον Οργανικό Νό-
μο (1868) : Το διοικητικόν Συμβούλιον της Γε-
νικής Διοι κήσεως θέλει σύγκεισθαι εκ […] δύο 

Γενικών Γραμματέων (μεκτουπτζή) (βλ. Κρητι-
κός Κώδιξ, Α 7).
[< mektupçu (Kaczyńska & Witczak, 235)] 
(مكتوبجى)

μελαϊκές, ο [melait∫és] & μιλαϊκές [milait∫és] 
(Πιτ., Κριτσπ.) : ο άγγελος.
[< melaike ‘άγγελοι’ (Κριτσπ.)] (مالئكه  : πληθ. 
αραβ. του ملك)

μελβούτι, βλ. μεβλούτι.
μελεούνης (επίθ. προσ.) [meleúñis] (Πάγκ., Πιτ., 

Κονδ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : κα ταραμένος. 
Κατά τον Πιτυκάκη: «Υβριστικός χαρακτηρι-
σμός με κάποιαν αορι στία στην ερμηνεία του. 
Επί ανθρώπων ανοήτων που τους διακρίνει 
όμως παράλ ληλα μια κακότης, μια θρασύτης σε 
κάθε τους ενέρ γεια. Ο στενοκέφαλος και α λι-
τήριος ίσως αποδίδουν την πιο ακριβή σημα σία 
του όρου». Ο Τσιριγωτάκης (ΤσιρΒ.) προσθέτει 
τη σημ. ‘άκλερος’.
[< melun (Πάγκ.), από τα αραβ. (Κονδ.)]
{Η δυσκολία του Πιτυκάκη να ορίσει ακριβώς 
τη σημ. της λ. μελεούνης αντανα κλά το γενικό-
τερο φαινόμενο (που αξίζει να μελετηθεί) να 
χρησι μοποιούμε λέξεις ξενικής προέλευσης, 
συχνά τουρκικής, που ξέρουμε ότι έχουν αρνη-
τική σημασία (υποτιμητική, σκωπτική, υβριστι-
κή κλπ.) αλλά δεν μπορούμε να την προσδιορί-
σουμε ακριβώς, όπως είναι π.χ. οι χαρα-
κτηρισμοί ζεβζέκης, αχμάκης, πεζεβέγκης κλπ. 
Το τουρκ. melun σημαίνει ‘καταραμένος, επά-
ρατος, αναθεματισμένος, κατα χθόνιος’ (Χλω-
ρός, Β 1773). Είναι ομόρριζη με τη λ. lanet (και 
nalet) ‘κατάρα, ανάθεμα’, από την οποία προέ-
κυψε το κρητ. ναλέτι (βλ.).}

μελισσί (άκλ. επίθ.) [meλisí] (Κασσ.) : το καστανό 
χρώμα του μελιού.
[Λημματογραφείται για το τουρκ. προέλ. χρω-
ματικό επίθημα -ί (Συντ.)]

μελντέ-μεντέ, βλ. σεντέ-μεντέ.
μελόρακη, η [melórat∫i] (Πάγκ., Γαρ., Κριτσ.) : 

«απόσταγμα από το υγρό που μένει μετά το 
πλύσιμο των σκευών που εχρησιμοποιήθηκαν 
κατά τον τρυ γητό των με λισσών».
[< μέλι + ρακή (Πάγκ.)]

μελτέμι*, το [meltémi] & μερτέμι [mertémi] 
(Παπ., Πάγκ., Κασσ.) : ΒΔ ά νεμος που φυσά 
(στην Κρήτη) το καλοκαίρι, ο ετησίας των αρ-
χαίων.
[< meltem (Παπ.)] (ملتم)

μελχέμι, το [melx᷉émi] : το γιατρικό. Η λ. σε επώ-
νυμο στιχούργημα του 1908: μελχέμι στου καρά 
σεβντά τον άγριό μου πόνο (βλ. Μιχαήλ Γ. Διαλυ-
νάς, Ποιήματα, τόμος Α΄, Ηράκλειο 1909, σ. 22).
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Μμεμέτηδες

[< melhem, «κατά παραφθοράν εκ του merhem: 
αλοιφή» (Χλωρός, Β 1775), yaraya merhem 
olmak «θεραπεύω πληγήν, κακόν» (Β 1644) 
(Συντ.)] (مرهم \ ملهم)

μεμέτηδες, οι [memétiδes] (Γαρ., Κριτσ.) : «Θά-
μνοι μικρόσωμοι που φυτρώ νουν στον ποταμό 
του Πισκοκέφαλου ανάμεσα σε λυγαριές και 
σφάκες. Έχουν πολλά κλαδιά και φυλλαράκια 
με χρώμα βαθύ πράσινο» (Γαρ.).
[προφανώς πληθ. της λ. μεμέτης (βλ.), αλλά 
άγνωστος ο λόγος τού συσχε τισμού με θάμνο 
(Συντ.)]

μεμέτης (επίθ. προσ.) [memétis] (Δαρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ., Κασσ.) : 1. «περιφρο νητικός χαρακτηρι-
σμός για αλλαξοπιστήσαντα» (Δαρ.)· 2. ο Τούρ-
κος· 3. (μτφ.) άνθρωπος δύστροπος και κατα-
φερτζής (Κριτσ.).
[< Μemmet, Μemmed, Mehmet < Μuhammed 
(TDK) (κατά τον Nişanyan από το αραβ. 
muḥammad, κ.λ. ‘δοξασμένος’) (Συντ.)]
{Το όνομα Μuhammed ‘Μωάμεθ’ «ως όνομα 
κύριον άλλων προσώπων προφέρε ται κοινώς 
Μεχμέτ και Μεμέτ» (Χλωρός, Β 1605). Στην 
κοινή νε οελληνική η λ. Μεμέτης (στο Διαδίκτυο 
υπάρχει και ως Μεμετάκος) χρη σιμοποιείται σε 
λαϊκό ε πίπεδο μετωνυμικά, με μειωτική και συγ-
χρόνως χιουμοριστική διάθεση, ως συ νώνυμο 
της λ. Τούρκος, πβ. Τζώνηδες αντί Άγγλοι (π.χ. 
Γ. Θεοτοκάς, Ασθενείς και Οδοιπόροι, Βιβλιοπω-
λείον της Ε στίας, Αθήνα 1967, σ. 94) ή Αμερικα-
νοί (π.χ. εφημ. Το Ποντίκι, φ. της 20-11-2009). 
Ήδη στα τουρκ. το υποκορ. Μehmetçik (Μεχμε-
τάκος) χρησιμο ποιείται, με κάποια διάθεση συ-
μπάθειας, με τη σημ. ‘Τούρ κος στρατιώ της’, βλ. 
σχετικό λ. στο TDK, πβ. το δικό μας (υποτιμητι-
κό όμως) γιαννάκι ‘νεοσύλλεκτος’. Ο Γαρεφαλά-
κης λημματογραφεί τον πληθ. μεμέτηδες (βλ.) με 
τη σημ. ‘είδος θάμνου’.}

μεμουρέτι, το [memuréti] : δημόσια υπηρεσία.
[< μεμουριέτι < memuriyet «υπηρεσία ή θέσις 
δημοσία» (Χλωρός, Β 1514)] (مٔاموريت)
{Το βρήκα σε κείμενο, αλλά παρέλειψα να ση-
μειώσω παραπομπή.}

μεμούρης, βλ. μεεμούρης.
μενεβίσικος (επίθ.) [menevísikos] : γαϊτάνι μενε-

βίσικο, δηλ. γυαλιστερό, που έχει ανταύγειες, 
που κάνει νερά. Η λ. σε προσωπικό ημερολό-
γιο των χρό νων 1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κο-
ζύρη, 197).
[< meneviş, στη σημ. «κυματισμός, κ. νερά (επί 
υφάσματος)» (Χλωρός, Β 1818) (Συντ.)] (منويش)

μενεβίχι [meneví∫i] & μπενεβίχι [beneví∫i] : η μα-
στίχα (ή/και το λιβάνι).
[< τουρκ. (Τσιρ.) / < beneviş / meneviş (Συντ.)]

{Ο Τσιριγωτάκης έχει το λήμμα: μπενεβίχι = 
το χρώμα που έχει το λιβάνι. Στο Διαδίκτυο 
υπάρχει μόνο ως μενεβίχι (http://crete.mmx.gr/
lexiko/menebixi). Ο Hakkı Bilgehan αποθησαυ-
ρίζει τη μαντινάδα Μισεύγεις, μενεβίχι μου, κι 
εμένα πού μ’ αφήνεις, / πάρε με σα κρυγιό νε-
ρό στο δρόμο να με πίνεις. Η μετάφρασή του 
Menevişim gidiyorsun κλπ. (Bilgehan1, 87) δεν 
μας διαφωτίζει πλήρως για την α κριβή σημα-
σία της λ. μενεβίχι στη μαντινάδα αυτή. Κατά 
το TDK beneviş & meneviş (από τα περσ.) εί-
ναι το φυτό Pistacia terebinthus, που λέγεται 
αλ λιώς και menengiç (βλ. και Fatih Alkayış, 
Türkiye türkçesinde bitki adları (= The plant 
names in Turkey turkish), διδακτ. διατρ., Πα-
νεπ. Erciyes, Kayseri (Καισάρεια) 2007, σ. 482-
3). Ο Γεννάδιος (σ. 783) σημειώνει για το φυ-
τό αυτό: «η ρητίνη του φαρμακευτική παρά τω 
λαώ». Και για τη ρη τίνη τού στενώς συγγενούς 
είδους P. palaestina γράφει (σ. 785) πως όταν 
στερεοποιηθεί «λαμβάνει χρώμα γαλακτώδες 
υαλίζον». Σημειώνουμε ότι είδος του ίδιου γέ-
νους είναι το μαστιχόδεντρο της Χίου. Από το 
τουρκ. meneviş ετυμολογείται (Γιαγκουλλής, 
40) το κυπρ. μενεβίšιν – μενεβέšιν, το, ‘βρακο-
ζώνι, χρώμα ή ύφασμα, ποικιλία σύκων’ (ίσως 
είναι αυτά που λέμε στην Κρήτη φαζά σύκα, 
δηλ. όχι ενιαίου χρώματος αλλά με ‘νερά’), βλ. 
μενεβίσικος.}

μενεξελίδικος (επίθ.) [menekseλíδikos] (Παπ., 
Πάγκ.) : που έχει το χρώμα του με νεξέ, μπλε-
μοβ.
[< μενεξές (Παπ.) / < μενεξελής (ΛΚΝ)]
{Αυτός που έχει το χρώμα του μενεξέ λέγε-
ται μενεξελής, μενεξεδής, με νεξεδένιος (βλ. 
ΛΚΝ) και πολύ σπάνια μενεξής, πβ. «το μενε-
ξελί ομπρελίνο είχε ανακατευτεί με το μενε-
ξί σούρουπο του σοκακιού» (Κοσμάς Πολίτης, 
Στου Χα τζηφράγκου, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 
Αθήνα 1993, σ. 192) και «καλά βουνά μου με-
νεξιά στα σύννεφα ντυμένα» (από το τραγού-
δι «Καλά βουνά», σε στίχους και μουσική του 
Μίκη Θεοδω ράκη, στον δίσκο Διόνυσος, του 
1985). Για «τα μά τια της τα μενεξιά» (σε λαϊκό 
τραγούδι) βλ. σημείωση στο λ. μαβί.}

μενεξές*, ο [meneksés] (Παπ.) : το φυτό Viola 
odorata και το άνθος του.
[< menekşe (Παπ.)] (منكشه < بنفشه)

μενζίλι, βλ. μεζίλι.
μεντάτι, βλ. μεντέτι.
μεντέρι, το [medéri] & μιντέρι* [midéri] (Παπ., 

Πάγκ., Πιτ., Ροδ., Τσιρ., Κριτσπ., Ξεν.) : 1. το 
στρώμα· 2. χαμηλό πρόχειρο κρεβάτι.
[< minder (Παπ.)] (مندر)

http://crete.mmx.gr/lexiko/menebixi
http://crete.mmx.gr/lexiko/menebixi


μεντεσές μερασκελντήςΜ

160

μεντεσές*, ο [mendesés] & μεντζεσές [mendzesés] 
(Παπ., Πάγκ., Ιδομ., Ξεν.) : με ταλλικό εξάρτη-
μα πάνω στο οποίο στηρίζεται η πόρτα ώστε να 
μπορεί να ανοίγει και να κλείνει (ΛΚΝ).
[< menteşe (Παπ.)] (منتشا)

μεντέτι, το [medéti] & μιντέτι [midéti] & μιντάτι 
[midáti] & μεντάτι [medáti] & μεντίτι [medíti] 
(Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Κριτσπ., 
ΙδομΒ.) : η βοήθεια.
[< medet (Παπ.)] (مدد)
{Στην τουρκ. μορφή της η λ. σε τουρκοκρητ. ρί-
μα του 1826: “Αλλά Αλ λάχ” φω νιάζανε, “μεντέτ 
για [=ω!] Μουχαμέτη” (βλ. Dedes, 363).}

μεντζεσές, βλ. μεντεσές.
μεντηλές, βλ. μεντιλές.
μεντήλι, βλ. μεντίλι.
μεντιλές, ο [medilés] (άλλη γραφή: μεντηλές) 

(Τσιρ., Αποστ., Τσιρ.) : 1. «πο λύχρωμο κεντητό 
γυναικείο κάλυμμα κεφαλής, μεντήλα» (Τσιρ.)· 
2. το (ανδρικό) καμπανί (ΤσιρΒ.).
[< μεντήλι, μετάπλαση σε -ές (βλ.), κατάληξη 
συχνή σε λέξεις από τουρκ. φωνηε ντόληκτα σε 
-e (Συντ.)]
{Ξέρω ότι στα Ανώγεια μαντιλές λέγεται το αν-
δρικό μαντίλι, το σαρίκι.}

μεντίλι, το [me(n)díλi] (άλλη γραφή: μεντήλι) (Πιτ., 
Κονδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ.. Κασσ., ΤσιρΒ.) : 
«1) Το μανδήλι της Κοινής [...], 2) Το μαύρο αν-
δρικό κρητ. κάλυμμα της κεφαλής» (Πιτ.).
{Λημματογραφείται για την πιθανή (αντιδά-
νεια;) φωνητική επίδραση στο μαντίλι από το 
τουρκ. mendil (منديل), βλ. Χριστόφορος Χαρα-
λαμπάκης, Κρητολογικά Με λετήματα, Πανεπι-
στημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001, σ. 
106. Κατά το ΛΚΝ : μαντίλι [< ελνστ. ἡ μαντή-
λη, μαντίλιον (και μαντήλιον, μανδήλιον) < λατ. 
mantile, mantele (ουδ.), mantilium]. Το TDK 
ετυμολογεί το mendil από το αραβ. mendîl· ο 
Nişanyan προχωρεί στο α ραμαϊκό mandīlā < 
ελλ. μαντήλη < λατινικό mantele.
Ο Πιτυκάκης έχει και δεύτερο λήμμα μαντί-
λι, με τις σημασίες: «1) Το μα ντίλι της Κοινής 
[...] 2). Ο ντροβάς των ελαιοτριβείων, όχι σά-
κος, αλλά σε σχήμα πολύ μεγάλου μανδιλιού, 
κατασκευασμένου από τρίχες αιγών στο οποίο 
τοποθετούν τη ζύμη του αλεσμένου ελαιοκάρ-
που για την έκθλιψη στο πιεστήριο». Το τελευ-
ταίο λέγεται αλλιώς μποξάς (βλ.).}

μεντίτι, βλ. μεντέτι.
μεράκι*, το [merát∫i] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Δαρ., 

Ξεν.) 1. μελαγχολία· 2. εν διαφέρον, επιθυμία, 
ζήλος.
[< merak (Παπ.)] (مراق)

μερακλαντίζομαι [merakladízome] (Κονδ., Τσιρ., 
ΙδομΒ., Ξεν.) : έχω μερά κια· μτχ. πρκ.: μερα-
κλαντισμένος.
[< merakland(ım), αόρ. του ρ. meraklanmak 
(Κουκκίδης, 53)] (مراقالنمق)
{Ο Κριτσωτσάκης λημματογραφεί το μτβ. με-
ρακλαντίζω, το οποίο ο Κουκκίδης έχει ως 
αμτβ., με τη σημ. «καταλαμβάνομαι από μερά-
κι, θλί βομαι, ανησυχώ».}

μερακλαντισμένος, βλ. μερακλαντίζομαι.
μερακλής* (επίθ. προσ.) [merakλís], θηλ. μερα-

κλίνα [merakλína] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., ΙδομΒ., 
Ξεν.) : 1. αυτός που έχει μεράκι· 2. αυτός που 
του αρέσει να κάνει τα πράγματα με μεράκι, με 
επιμέλεια και μαστοριά.
[< meraklı (Παπ.)] (مراقلو٬ مراقلى)
{Ο Ροδάκης λημματογραφεί τον τ. ρεμεκλής 
= μερακλής. Ίσως πρόκειται για τυ πογραφικό 
αναγραμ ματισμό που δεν διορθώθηκε.}

μερακλίδικος (επίθ.) [merakλíδikos] (Παπ., 
Πάγκ., Αποστ., Τσιρ., Ξεν.) : 1. ο κατα-
σκευασμένος με μεράκι· ΕΠΙΡΡ. μερακλίδικα· 
2. καλόκαρδος, γε λαστός.
[< μερακλής (Παπ.)]
{Ο Τσιριγωτάκης καταγράφει για το επίρρ. και 
τον τ. βερακλίδικα.}

μερακλίκι, το [merakλít∫i] (ΞανθινΔ., Αποστ., 
Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ., ΤσιρΒ.) : η ιδιότη-
τα του μερακλή.
[< μερακλής + -λίκι ή κατευθείαν < meraklılık· 
και στις δύο περιπτώσεις με απλο ποίηση -λιλί- 
ή -lılı- > -λί- (Συντ.)]

μερακλίνα, βλ. μερακλής.
μερακλοσύνη, η [meraklosíñi] (Αποστ., Τσιρ., 

Κριτσ.) : η ιδιότητα του με ρακλή.
[< μερακλής (Συντ.)]
{Ο Κριτσωτάκης το γράφει: μερακλωσύνη.}

μερακλώνομαι* [meraklónome] (Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ.) : βγαίνω στο κέφι.
[< μερακλής (ΛΚΝ)]

μεραμετάκι, βλ. μερεμέτι.
μεραμέτι, βλ. μερεμέτι.
μεραμετίζω, βλ. μερεμετίζω.
μεραμέτισμα, βλ. μερεμέτισμα.
μεραμπούτης, βλ. μαραμπούτης.
μεραμπουτοσύνη, βλ. μαραμπουτοσύνη.
μερασκελντής, ο [meraskeldís] (Πάγκ.) : ο κλη-

ρονόμος.
[< mirasyedi (Συντ.), βλ. μιρασγιεντής στον 
Κουκκίδη] (ميراث ييدى)
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Μμερεμέτι

{To τουρκ. mirasyedi σημαίνει κατά το TDK 
‘κληρονόμος’ και μτφ. ‘σπά ταλος’. Ο Χλωρός 
(Β 1835) έχει: «μιράς-γεντί, ο κληρονομήσας [ο 
φαγών κληρονομίαν]· ο διασπαθών την περιου-
σίαν, άσωτος», το ετυμολογεί δηλ. από το miras 
‘μερίδιο κληρονομιάς’ και το yedi ‘έφαγε’. Ο 
Κουκκίδης (σ. 55) έχει τη λ. μιρασγιεντής ‘πρό-
σωπον κληρονομήσαν και καταφαγόν την μοί-
ραν του, πολυδάπανος’. Ο τ. μερασκελντής ίσως 
να οφείλεται σε παρε τυμολ. επίδραση της έκφρ. 
ός κελντί (βλ.).}

μερεμέτι*, το [mereméti] & μεραμέτι [meraméti] 
(Παπ., Πάγκ., Κονδ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., 
Δαρ., ΙδομΒ., ΤσιρΒ.) : 1. επισκευή, επιδιόρθω-
ση· 2. (μτφ.) ξυλοκό πημα, βλ. σουλτάν μερεμέτ. 
ΥΠΟΚΟΡ. μεραμετάκι, το.
[< meremet (Παπ.)](مرامت٬ مرمت)
{Κατά το TDK στα τουρκ. η λ. έχει δύο τύπους: 
meramet και meremet.}

μερεμετίζω* [meremetízo] & μεραμετίζω 
[merametízo] & μερεμετώ [meremetó] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., ΙδομΒ., 
Κασσ., Ξεν.) : επισκευάζω, επιδιορθώνω.
[< μερεμέτι (Παπ.)]

μερεμέτισμα*, το [meremétizma] & μεραμέτι-
σμα [meramétizma] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., ΤσιρΒ., 
Ξεν.) : επι σκευή, επιδιόρθωση, μερεμέτι.
[< μερεμετίζω (Παπ.)]

μερτέμι, βλ. μελτέμι.
μερτζανένιος (επίθ.) [merdzanéños] (ΙδομΒ.) : κο-

ραλλένιος.
[ < μερτζάνι (Συντ.)]

μερτζάνι(Α), το [merdzáñi] (Πιτ., Γαρ., Ροδ., 
Κριτσπ., ΙδομΒ., ΤσιρΒ.) : 1. το κοράλλι· 2. (συ-
νεκδ.) πε ριδέραιο από κοράλλια· 3. το καλλωπι-
στικό φυτό κοράλλι.
[< mercan (Πιτ.)] (مرجان)
{Με το λαϊκό όνομα κοράλλι είναι γνωστό το 
φυτό Impatiens balsamina (αυτό λέγεται και κι-
ράλι βλ. λ.), καθώς και το λιγότερο διαδεδομένο 
Russelia equisetiformis.}

μερτζανοβαμμένος (επίθ.) [merdzanovaménos] 
(Πιτ., Ροδ., Ξεν.) : βαμμένος κόκκι νος σαν κο-
ράλλι (συνή θως λέγεται για γυναικεία χείλη) 
(Πιτ.).
[< βερζανοβαμμένος, με παρετυμολογική επί-
δραση από τη λ. μερτζάνι, ε ξού και το ερμήνευ-
μα του Πιτυκάκη, βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Ο Κώστας Καραποτόσογλου (“Ετυμολογικά 
στα ιδιώματα της Κω”, Δω δεκανη σιακά Χρο-
νικά, 26 (2014), 522) ετυμολογεί τη λ. βερζα-
νοβαμμένος ‘ο βαμμένος κόκκινα’ από το μεσν. 
βερζίν, το ‘βα φικό ξύλο δένδρου και συνεκδ. το 

κόκκινο χρώμα που προέρχεται από αυτό, και 
το βερζίν από το βενετ. legno verzin ‘ξύλο του 
δέντρου Caesalpinia echinata, που δίνει κόκ-
κινη βαφή’.}

μερτζανοζωσμένος (επίθ.) [merdzanozozménos] 
(ΙδομΒ.) : στολισμένος με κοράλ λια.
[< μερτζάνι + ζωσμένος (Συντ.)]

μερτζανόχειλη (επίθ. προσ.) [merdzanó∫iλi] & 
μερτζανάχειλη [merdzaná∫iλi] (Πιτ., Αποστ., 
Τσιρ., Κριτσπ.) & μερτζάχειλη [merdzá∫iλi] 
(ΙδομΒ.) : (για κοπέλα) που έχει κοραλλένια χεί-
λη.
[< μερτζάνι + χείλια (Συντ.)]
{Το ερμήνευμα του Αποστολάκη «αυτή που 
έχει χείλη χρώματος μελι τζανί» προ φανώς από 
παρετυ μολ. επίδραση της λ. μελιτζάνα, που λέ-
γεται και μερτζάνα, και μερτζανί το μελιτζα-
νί χρώμα (βλ. Πάγκαλος, Δ 223). Το επίθ. μερ-
τζανόχειλη ίσως είναι μισομεταφρασμένο δά-
νειο από το τουρκ. mercan dudaklu (مرجان 
 .που έχει την ίδια ακριβώς σημασία (βλ ,(طوداقلى
Meynard, Β 750), πβ. και mercan dudak ‘κο-
ραλλένιο χείλος’ (Χλωρός, Β 1085).}

μερτζάχειλη, βλ. μερτζανόχειλη.
μερχαμέτι, το [merxaméti] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 

Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσπ., Κασσ.) : οίκτος, ευσπλαχνία, μακροθυ-
μία· ΦΡ. έχω μερχαμέτι: εί μαι διαλλακτικός, δεί-
χνω συγκατά βαση || η ΦΡ. δεν κάνω μερχαμέ-
τι έχει τη σημ. της υπερβολής, της κατάχρησης.
[< merhamet (Παπ.)] (مرحهت)

μερχαμπά [merxabá & mérxaba] (Πάγκ., Κονδ., 
Γαρ., Κριτσ.) : καλημέρα! (χαιρε τισμός).
[< merhaba (Πάγκ.)] (مرحبا)
{Ο Κονδυλάκης σημειώνει: Το καλημέρα με-
ταξύ των Τουρκοκρητικών». Ο Γα ρεφαλάκης 
επισημαί νει ότι «εδώ τον χρησιμοποιούν χά-
ριν αστειότη τος». Ο Κρι τσωτάκης αποθησαυρί-
ζει το διαλογικό – Μέρχαμπα, μπάρμπα Νικόλα! 
– Μέρχα μπα, καλώς τη βιόλα, που λέγεται ως 
αστεϊσμός. Πβ. και «μερ χαμπάρ! = επιφώ νημα 
σκωπτικόν προς ευήθεις, διαμορφωθέν υπό των 
Ελλήνων εκ της λέξεως: μερ χαμπά» (Κουκκί-
δης, 54).}

μεσγάλι, βλ. μασγάλι.
μεσελές, ο [meselés] (Πιτ., ΙδομΒ., Κασσ.) : ψέμα, 

μύθος, απίθανη αφήγηση.
[< mesele (Πιτ.)] (مسألة)
{Κατά το TDK mesele σημαίνει ‘θέμα, ζήτημα, 
υπόθεση, πρόβλημα’.}

μεσελετζής (επίθ. προσ.) [meseledzís] (Κασσ.) : 
αυτός που δημιουργεί ψεύ τικα ζη τήματα, ψεύ-
της.
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[< μεσελές (Κασσ.) + τουρκ. προέλευσης. κα-
τάλ. -τζής (Συντ.)]

μεσημεραλίκι, το [mesimeralít∫i] (Κονδ.) : ασω-
τείες, μπαταξιλίκια.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευ-
σης κατάλ. -λίκι. Ο Κονδυλά κης ετυ μολογεί 
από τη λ. μεσημεράς «αργόβιος, χασομέρης και 
γυναικο θήρας, ντεληφυ σέκης, κάμνων ασωτεί-
ες και τρέλ λες».}

μεσιτιλίκι, το [mesitiλít∫i] (Τσιρ., Κασσ.) : «η ιδι-
ότητα του μεσίτη, του δια μεσολα βητή για την 
επί τευξη συμφωνίας ή συμφιλίωσης» ή μάλλον 
αυτή καθαυτήν η διαμεσολάβηση (Συντ.).
[< μεσίτης + -ιλίκι (Συντ.)]
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -ιλίκι.}

μασκεμέ κιατιπής, ο [me∫t∫emé t∫atipís] : γραμ-
ματέας δικαστηρίου, ιεροδι κείου (Σταυρινίδης). 
Η λ. σε προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-
1845 (βλ. Ημερο λόγιο Κοζύρη, 364).
[< mahkeme kâtibi, βλ. μεσκεμές & κιατίπης 
(Συντ.)]

μεσκεμές, ο [me∫t∫emés] (Πιτ., Κριτσπ., ΙδομΒ.) & 
μεχκεμές [mext∫emés] (Φανουρά κης, 131) : το 
δικα στήριο (επί Τουρκοκρατίας), το ιεροδικείο. 
Η λ. εν χρήσει στην Εφημ. Κρήτη, Έτος ΙΑ΄, φ. 
502, 27 Ιαν. 1879: δια δε τους Μουσουλμάνους 
οι Μεχκεμέδες, δικάζοντες κατά τον Ιερόν Μου-
σουλμ. Νό μον.
[< mehkeme (Μπόγκας, 183), κατά το TDK δια-
λεκτ. του mahkeme (Συντ.)] (محكمه)

μεσκίνης, ο [me∫t∫íñis], θηλ. μεσκίνισσα, & μι-
σκίνης [mi∫t∫ííñis], θηλ. μι σκίνισσα, (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ.) : α) (ως 
ουσ.) ο λεπρός· β) (ως επίθ. προσ.) άθλιος, βρο-
μιάρης, απατεώνας.
[< miskin (Παπ.), «αραβ. ίσως αρχικώς» 
(Κονδ.)] (مسكين)
{Ο Ξανθινάκης σημειώνει ότι «το μσν. μεσκί-
νης (< ιταλ. meschino = ά θλιος) είναι διάφορο 
του με σκίνης = λεπρός». Την ετυμολ. αυτή βρί-
σκουμε στον Meyer (Neugriechishen Stüdien, 
IV, Βιέννη 1895, σ. 52: λ. μεσκίνος). Κατά το 
TDK τo τουρκ. miskin προέρχεται από το αραβ. 
miskīn, που κατά τον Nişanyan σημαίνει «çok 
fakir, zavallı, acınacak halde olan» (= πολύ φτω-
χός, άθλιος, αξιολύπη τος). Την ίδια προέλευση 
έχει και το ι ταλ. meschino, βλ. σχετικό λήμ-
μα στο Vocabolario Etimologico della Lingua 
Italiana του Ottorino Pianigiani (www.etimo.
it). Η αλλαγή της ση μασίας: ‘φτωχός, ά θλιος’ > 
‘λεπρός’ (που υπάρ χει και στα τουρκ.) οφείλε-
ται πιθανώς στο ότι οι λεπροί, που ήταν υπο-

χρεωμένοι να ζητιανεύουν για να ζήσουν, συ-
νόδευαν το άπλωμα του χεριού που ζητού-
σε ελεημοσύνη με τη στερεότυπη έκκληση 
Miskin!.. (όπως κάνουν ακόμη και σή μερα οι 
ζη τιάνοι στους δρόμους του Καΐρου, για παρά-
δειγμα), πβ. το ελλ. Ελεήστε το φτωχό!.. Για τον 
μεσκίνη και τη μεσκινιά βλ. περισ σότερα στο: 
http://sarantakos.wordpress.com/2010/11/16/
miskina/. Αντίστροφος λεξι λογικός δανει σμός: 
η λέπρα στα τουρκ. λέγεται και lepra (Δημάση 
& Νι ζάμ, 195), δίπλα στα cüzzam και miskin 
hastaliği.}

μεσκινιά, η [me∫t∫iñá] & μισκινιά [mi∫t∫iñá] 
(Παπ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Ξεν.) : 1. συνοικία (άλλο-
τε) των λεπρών και τοπω νύμιο σε Ρέθυμνο και 
Ηράκλειο. 1α. (ειδικότερα) η Σπι ναλόγκα· 2. 
μικρή έκταση γης: μια μεσκινιά χωράφι (Κασσ.)
[< μεσκίνης (Παπ.)]
{Παλαιότερος τύπος: μεσκινιό, το (βλ. Γιάννα-
ρης, 23). Στο Ηράκλειο το προά στιο Μεσκινιά, 
α νατολικά έξω από τα ενετικά τείχη, λέγεται 
εδώ και πολλές δε καετίες Χρυσοπηγή.}

μεσκινιάζω [me∫t∫iñázo] & μεσκινιώ [me∫t∫iñó] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Ροδ., Ιδομ., 
Κριτσ., Κασσ.) : προσβάλλομαι από λέπρα.
[< μεσκίνης (Παπ.)]

μεσκινιώ, βλ. μεσκινιάζω.
μεσκινόβρυση, η [me∫t∫inóvrisi] (ΤσιρΒ) : «βρύ-

ση με πόσιμο νερό στη ΒΔ γωνία του κήπου 
του Ρεθύ μνου, απ’ όπου έπαιρναν νερό μόνο οι 
μεσκίνη δες, δηλ. οι λεπροί της περιοχής» {εν 
αχρηστία σή μερα}.
[< μεσκίνης + βρύση (Τσιρ.)]

μεσοκαδιάρικος (επίθ.) [mesokaδjárikos] (ΙδομΒ., 
ΚριτσΓ.) : αυτός που χω ράει μισή οκά (ανα-
φέρεται κυρίως σε φιάλες)· μτφ. λέγεται για 
μισοτε λειωμένες δουλειές.
[< μεσο- (μισο-) + οκαδιάρικος(Συντ.)]

μεσομπούνταλος (επίθ.) [mesobúdalos] (ΙδομΒ.) : 
μισοπάλαβος, χαμηλής νοημοσύ νης.
[< μεσο- (μισο-) + μπουνταλάς (Συντ.)]

μεσοτζέμπερο, βλ. πομεσοτζέμπερο.
με σουρούτι (εμπρόθ. φρ.) [me surúti] : υπό τον 

όρον (Σταυρινίδης). Η φρ. σε προ σωπικό ημερο-
λόγιο των ετών 1831-1845: Επάκτωσε ο Σκύβα-
λος το κασαπιό πουγ γιά 412 γρ. 100. με σουρούτι 
το πρόβειο να πουλεί παράδες 80, το γιτσικό 75, το 
βοδινό 60 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 599).
[< şurut «όροι, συμφωνίαι», πληθ. του şart 
(Χλωρός, Α 964)] (شروط)

μεσοφύστανο, το [mesofístano] (Τσιρ.) : το μισοφόρι.
{Βλ. σχόλιο στο λ. φιστάνι.}
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Μμέστια

μέστια, τα [méstx̃a] (Κονδ.) : «κίτρινα ή κόκκινα 
υποδήματα χανουμισσών μέχρι μέσης κνήμης, 
πλα τειά, ως υποδήματα ιπποκόμων».
[< mest (Μπόγκας, 183)]
{Ο Μπόγκας έχει τη λ. μέστια με τη σημ. «λε-
πτά και μαλακά υποδήματα που τα φορούσαν 
μέσα απ’ τα άλλα οι εύποροι Τούρκοι και χρι-
στιανοί» (βλ. και Χλωρός, Β 1655)· «είδος εμ-
βάδων εκ λεπτού δέρματος χωρίς πτέρναν, οι 
οποίαι εφορούντο τον χειμώνα με γαλότσες», 
σημειώνει ο Σταυρινίδης (Μεταφράσεις, Γ 138). 
Για τα ετυμολ. προβλήματα της λ. βλ. Kappler, 
96. Στη λαϊκή έμμετρη αφήγηση της Αντωνού-
σας Καμπουροπού λας Ποιήματα τραγικά εμπε-
ριέχοντα διαφόρους πολέ μους της Κρήτης επί της 
Ελληνικής Επαναστάσεως (Ερμούπολη, 1840) 
βρίσκουμε δύο φορές την έκφραση με χώρις μέ-
στια (= ξυπόλυτοι, συνεκδ. ‘βιαστικοί, πιεσμέ-
νοι από ανώτερη βία’), ειπωμένη από Τούρ-
κους: «κατόπι μάς ετρέχασι, γιου ρούσι μάς εκά-
μαν, / με χώρις μέστια στα Χανιά οι άπιστοι μάς 
βάλαν» (σ. 55), «και χώρις μέστια μπήκασι στο 
Κάστρο οι αγάδες, / έτζι μάς καταντή σασιν οι 
σκύλοι οι ραγιάδες» (σ. 76). Σημειώνουμε ότι 
η αφηγήτρια δεν προσφεύγει στο τουρκικό δά-
νειο όταν μιλά η ίδια: «τους έκαμαν στα κά στρα 
τους ξυπόλυτοι να ’μβούσι» (σ. 17), «ξυπόλυ-
τοι ξαρμάτωτοι εφεύ γαν οι αγάδες» (σ. 74). Βλ. 
και ξεπαπούτσω τος (πιθανόν μτφδ. < τουρκ. 
papuçsuz).}

μεστοπάπουτσα, τα [mestopáputsa] : Η λ. σε 
κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέ-
σια, 96), με το εξής ερμήνευμα: «υποδήματα 
μετ’ εμβάδων bottines galoches. Προ δεκάδων 
τινών ετών ήσαν ακόμη εν κοινή χρήσει καί εν 
Κρήτη μάλιστα παρά τοις Μουσουλμάνοις των 
πόλεων. Καί σήμε ρον {=1913} μέστια λέγονται 
τα μέχρι του μέσου της κνήμης εξικνούμενα 
υποδήματα των χωρικών γυ ναικών».
[< μέστι + παπούτσι (Mehmet Yunus & Ξανθου-
δίδης)]

μεσφερέτι, τo [mesféreti] & εσφερέτι [esféreti] : 
Στίχος από κρητ. δημοτ. τρα γούδι: Το μεσφε ρέτι 
’κάμανε ντελόγο και τερτίπι, / για να σκοτώσουν 
τον Παπά να ξεμπερδέσ’ η Κρήτη (Φαφουτάκης, 
79). Παραλλαγή: Και εσφερέτι κάμανε ντελόγο 
και τερτίπι, / να μακελέψου τον παπά, να ξεβρο-
μέσ’ η Κρήτη (Κλεάνθη Κυπριω τάκη, Η Κρήτη 
μέσα από την παράδοση. Κρητικά δημο τικά τρα-
γούδια, Ηρά κλειο 2003, σ. 52).
[< meşveret «σύσκεψις, συνδιάσκεψις» (Χλω-
ρός, Β 1688) από το αραβ. maşwara(t) κατά τον 
Nişanyan (Συντ.)] (مشورت)

μεταλίκι(Α), το [metaλít∫i] (άλλη γραφή: μεταλλίκι) 
(Πιτ., Τσιρ., Ξεν.) : «Τουρκ. κέρμα αξίας μισής 

πεντάρας. Εν χρήσει και σήμερον ο όρος συ-
χνότατα για να προσδιορίσει το ελάχιστο χρη-
ματ. ποσό» (Πιτ.).
[αντδ. < τουρκ. metelik < ελλ. μεταλλικόν (Αν-
δριώτης), ίσως μέσω του γαλλ. métallique 
(Συντ.)] (متالك٬ متاليق٬ متايق٬ متالق)
{Στη γραφή μεταλλίκι διατηρείται η ανάμνηση 
του αρχικού ελλ. ετύμου. Ο Χλω ρός (Β 1531) 
έχει: «μεταλίκ < ελλ.: μεταλλικόν, ήτοι νόμι-
σμα χαλ κούν επικεκα λυμμένον δι’ αργύρου, ως 
αι σημεριναί δεκάραι, τα πενηντά ρια και εκατο-
στάρια». Το TDK έχει: metalik (επίθ.) ‘μεταλλι-
κός, μετάλλι νος’ και metelik (ουσ., πεπαλ.) ‘νό-
μισμα που άξιζε 10 παράδες’, μτφ. ‘νό μισμα 
ασήμαντης αξίας’. Με την τελευ ταία σημ. 
χρησιμοποιείται σε εκ φράσεις όπως metelik 
vermemek ‘δεν δίνω δε κάρα’ ή metelik etmez 
‘δεν αξίζει δεκάρα’. Τα ετυμολογεί και τα δύο 
από το γαλλ. métallique. Ο Nişanyan ετυμολο-
γεί από το ελλ. μεταλλικόν. Βλ. και Βασμανό-
λη, σ. 292-3}

μετερίζι* [meterízi] & μιτιρίζι, το [mitirízi] 
(Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Δαρ.) : οχυρή θέση μά-
χης, ιδίως ατομική (ΛΚΝ).
[< meteriz (Παπ.) / meteris (Ξανθιν.)] (مترس)
{Ο Ροδάκης λημματογραφεί τον τ. μηταρίσι 
‘σκοπιά’. Ετυμολογία κατά το ΛΚΝ : «τουρκ. 
meteris (από τα περσ.) -ι (η αλλ. [-is > -iz] ίσως 
στις τουρκ. διαλέκτους των Βαλκανίων)». Το 
TDK έχει τους τ. metris (από το αραβ. metres) 
και meteriz, καθώς και το διαλεκτ. meteris ‘κρυ-
ψώνα, ενέ δρα κυνη γών’. Ο Nişanyan ετυμο-
λογεί το metris (παλαιότεροι τύποι: meters και 
metaris) από το αραβ. matāris, πληθ. του mitras 
‘οχύρωμα’.}

μετζήτι, βλ. μετζίτι.
μετζητιές, βλ. μετζιτϊές.
μετζίλι, βλ. μεζίλι.
μετζιλίχι, το [medziλí∫i] (Χουστ.) : συμβούλιο. 

Η λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1815 (βλ. Nί-
κος Σταυ ρινίδης, “Το τραγούδι του Μαζλούμ 
Αγά ή Μπα λουξή”, Αμάλ θεια, 2/5 (1971), 61). 
Επίσης, με τη μορφή μεζλίσι, σε κρητ. σατιρι-
κό στιχούρ γημα του 1868: τα μεζλίσια έγιναν με 
νόμους κι αβοκά τους (στίχος από: Σάτιρα τοιχο-
κολληθείσα εν ταις οδοίς της πόλεως Χανίων επί 
τη μελετωμένη ανα χωρήσει εκ της νήσου του Μ. 
Βεζίρου Ααλή πασά. Δημο σιεύτηκε στην αθηνα-
ϊκή εφημ. Αιών, φ. 2320, 15 Φεβρ. 1868 – τώ-
ρα ψη φιοποιημένη στη Βιβλιοθήκη της Βουλής).
[< meclis (Σταυρινίδης)] (مجلس)

μετζιδιές, βλ. μετζίτι1.
μετζίτι1*, το [medzíti] (Πιτ., ΞανθινΔ., Γαρ., Ροδ., 

ΤσιρΒ., Ξεν.) : «Τουρκ. νόμισμα αξίας στην 
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Κρήτη επί Αυτονομίας ενός πενταδράχμου πε-
ρίπου. Οι μικροσυναλ λαγές και επί Κρητικής 
Πολιτείας ακόμη, υπολογίζοντο σε ριάλια και 
μετζήτια, αδιάφορο αν τα νομίσματα που εχρη-
σιμοποιούντο ή σαν της Τραπέζης Κρή της. Ο 
όρος σήμερο σε αχρηστία. Το νόμισμα εκόπη 
επί Σουλτάνου Αβδούλ Μετζήτ (1839-1861)» 
(Πιτ.), συγκεκριμένα το 1840, κατά το TDK.
[< mecid (ΛΚΝ)] ([يه]مجيد)
{Ο Πιτυκάκης το γράφει μετζήτι. Στα τουρκ. 
λέγεται mecidiye (κατά το TDK· και διαλεκτ. 
mejit). Στην εφημ. Μίνως (Ηρακλείου), φ. 9/14-
2-1881 αναφέρεται ως μετζιδιέ: «ο υπόχρεως εις 
πληρωμήν φόρου ενός μετζι διέ».}

μετζίτι2, το [medzíti] : τζαμί. Η λ. ήδη στον Μου-
νιαλή.
[< mescit (Αλεξίου & Αποσκίτη, 595), από το 
αραβ. mescid, κατά το TDK ‘μικρό τζαμί χωρίς 
μιναρέ’ (Συντ.)] (مسجد)
{Ο Σταυρινίδης μεταφράζει το mescit ως «ιερόν 
προσκυνητάριον» (Μετα φράσεις, Α 259).}

μετζιτϊές, ο [medzitiés] (Πιτ.) : «Το κόκκινο σπα-
στό φέσι που φορούσαν οι βρακο φόροι μέχρι 
πριν λίγα χρόνια, σαν κάλυμμα κεφαλής, αντί 
τον “κούκο” ή το κρο σάτο κεφαλομάντιλο. [...] 
η ονομασία του οφείλεται στο ότι η τιμή του επί 
Τουρ κοκρατίας ήταν ένα μετζήτι».
[< μετζίτι (Πιτ.) / μάλλον < mecidiye ‘μετζίτι’ 
(Λιθοξόου), βλ. σημείωση στο λ. μετζίτι] (مجيديه)
{Ο Πιτυκάκης το γράφει μετζητιές.}

με τον α(ν)θό στη μύτη, βλ. μπουρούνι1 (σημεί-
ωση).

μετουρκιάτι, το [meturk̃áti] : η περιουσία ανθρώ-
που που πέθανε. Η λ. σε Κανονισμό (1864) για 
τα καθήκοντα του Επιστάτη της Δημογεροντί-
ας: Ο επιστάτης θέλει λαμ βάνει δύο τοις εκατόν 
επί των κινητών και ακινήτων πραγμάτων δια δι-
καίωμα από τον τερακέ (Μετουρκιάτι) (Α.Δ.Η., 2 
/ 14-410). Και σε έγγραφο του 1870 : το ορ φανό 
έλαβε από της μάνας του το μετουρκιάτι τεσσα-
ράκοντα γρόσια (Α.Δ.Η., 2/ 39-551). Βλ. και τε-
ρακές.
[< metrukât «ό,τι εγκαταλείπει τις μετά θάνα-
τον, περιουσία», πληθ. του metruk «εγκατα-
λελειμένος» (Χλωρός, Β 1545), από το αραβ. 
metrūkāt κατά το TDK (Συντ.)] (متروكات)

μεχέγκι [mexédʒi ?] (ΤσιρΒ.) & μεγέγκι, το 
[meʒédʒi / mejeg̃i ?] (Τσιρ.) : η ασημό πετρα.
[< mehek (taşı) ‘λυδία λίθος’ και διαλεκτ. 
mehenk (Κουκκίδης, 54)] محك (طاشى) \ مهنك)

μεχίνι, το [me∫íñi] (Πάγκ., Πιτ., Κριτσ.) : είδος 
δέρματος για σαμάρια.
[< meşin ‘δέρμα’ (Πάγκ.)] (مشين٬ ميشين)

(*)μεχτερχανές, βλ. Παράρτημα 1.
μήνες σεληνιακού έτους

1ος: μουχαρέμ [muxarém] (30 μέρες) 
 [< muharrem]
2ος: σαφέρ [safér] (29 μέρες) [< safer]
3ος: ρεπιουλεβέρ [repx̃úlevér] (30 μέρες)  
[< rebiyülevvel]
4ος: ρεπιουλαχίρ [repx̃úlax̃ír] (29 μέρες)  
[< rebiyülahir]
5ος: τζεμαζιελεβέλ [dzemaziélevél] (30 μέρες) 
[< cemaziyelevvel]
6ος: τζεμαζιελαχίρ [dzemaziélax̃ír] (29 μέρες) 
[< cemaziyelahir]
7ος: ρετζέπ [redzép] (30 μέρες) [< receb]
8ος: σιαμπάν [sx̃abán]& χιαμπάν [ʃabán] (29 
μέρες) [< şaban]
9ος: ραμαζάν [ramazán] (30 μέρες) [< ramazân]
10ος: σιεβάλ [sx̃evál] & χιεβάλ [ʃevál] (29 μέ-
ρες) [< şevvâl]
11ος: ζιλκαδέ [zilkaδé] (30 μέρες) [< zilkade]
12ος: ζιλχιτζέ [zilx̃idzé] (29 μέρες) [< zilhicce]
{Βρίσκουμε τις ονομασίες των μηνών του σε-
ληνιακού έτους των Μου σουλμάνων σε ημε-
ρομηνίες εγγράφων, είτε μόνες του (π.χ. στο 
Ημερολό γιο Κοζύρη) είτε μαζί με την ονομασία 
της αντίστοιχης ελληνικής χρονο λογίας (σε έγ-
γραφα στο Αρχείο Δημογεροντίας Ηρακλείου).}

μησμητζής, βλ. μισμιτζής.
μηταρίσι, βλ. μετερίζι.
μή χιάχιρμα (επιφ. φρ.) [mí ∫á∫irma] (Γαρ., Κριτσ.) : 

«λέγεται προς κάποιον που είναι πολύ βιαστι-
κός, σαστισμένος ή πανικόβλητος, για να δηλω-
θεί συνετισμός» (Κριτσ.).
[< şáşırma ‘μην απορείς, μην τα χάνεις’, προστ. 
του ρ. şaşırmamak ‘δεν τα χάνω’, αρνητ. τ. του 
ρ. şaşırmak, από το οποίο το κρητ. χιαχιρντίζω 
(βλ.)· το ελλ. μη κατά πλεονασμό, για έμφαση 
(Συντ.)]
{Ένα καλό συνώνυμο θα ήταν το παλαιότερο 
ψυχραιμία!.. ή το σημερινό νεανικό κούλαρε! [< 
αγγλ. cool].}

μιγιανές, ο [mi(j/ʒ?)anés] (Ξανθιν., Ροδ., Τσιρ.) : 
1. «η μακαρία, τα κόλλυβα. “Ο μιγιανές του ψή-
νεται κι αυτός δεν το κατέει.” (παροιμ.)» (Ξαν-
θιν.)· 2. το μνημόσυνο.
[< meyane ‘είδος χαλβά από βούτυρο και 
αλεύρι’ (Ξανθιν.), κατά το TDK από το περσ. 
miyāne· ο Devellioğlu (σ. 761) έχει ως κεφα-
λή λήμματος τον οθωμ. τ. miyâne (Συντ.)] (ميانه)
{Αντίστροφος λεξιλογικός δανεισμός: Η λ. κόλ-
λυβα έχει περάσει στα τουρκ. ως koliva, δια-
λεκτ. κατά το TDK, με τη σημ. «suda haşlanmış 
tahıl» (= δημητριακά βρασμένα σε νερό).}
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Μμιζμίκης

μιζμίκης, βλ. μισμιτζής.
μιζμιτζής, βλ. μισμιτζής.
μικρορεσπέρης, βλ. ρεσπέρης.
μιλαϊκές, βλ. μελαϊκές.
μιλέτι(Α), το [miléti] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ροδ., Ιδομ., 

Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : το 
έθνος, η φυλή, και κατ’ επέκταση η ράτσα, η κα-
ταγωγή. Συνη θίζεται στην υποτιμητική ΦΡ. E, 
του διαόλου του μιλέτι! ή Ε, του κερατά το μιλέτι!
[< millet (Παπ.)] (ملت)

μιναρές*, ο [minarés] : «ψηλός και στενός κυ-
λινδρικός πύργος μουσουλμα νικού τε μένους, 
από τον εξώστη του οποίου ο μουεζίνης κα-
λεί τους πι στούς να προσευχη θούν» (ΛΚΝ). H 
λ. σε κρητ. δημοτ. τραγούδι για τον σεισμό του 
1856: χαλούν τα μοναστήρια του, χαλούν κ’ οι 
μιναρέδες (Γιάν ναρης, 348). Σε κρητ. πα ροιμία: 
Οντέ θα βγει ο γάιδαρος στο μιναρέ, δη λαδή πο-
τέ (βλ. Θεοχ. Δετοράκης, “Στεφάνου Ξανθου-
δίδου ανέκδοτος συλ λογή παροιμιών”, Κρητο-
λογία, 1 (Ιούλ.-Δεκ. 1975), 91-165, αρ. 367). 
Και σε μαντινάδα από την εποχή της Τουρκο-
κρατίας: Ανοίξετε τον κλήδωνα, να βγει τ’ αγά 
ο μήλο, / που στέκει σαν το μιναρέ και λάμπει 
σαν τον ήλιο (βλ. Μανώλης Πιτυκάκης, “Η Χρι-
στιανική θρησκεία και οι Τούρκοι της Κρή της”, 
Δρήρος 2 (1938), 520).
[< minare (Γιάνναρης), από τα αραβ. (ΛΚΝ)] 
(مناره)
{H λ. minare σχετίζεται ετυμολ. με τη λ. nur 
‘φως’ (βλ. νούρι) και σημαίνει αρχικά ‘φάρος’ 
(Χλωρός, Β 1782).}

μιντάτι, βλ. μεντέτι.
μιντέρι, βλ. μεντέρι.
μιντερλίκι, το [minderλít∫i] : ύφασμα κατάλλη-

λο για μιντέρι. Η λ. σε έγ γραφο τ μποξάδιασμα 
ου 1863 από το Αρχείο της Δημογεροντίας Ηρα-
κλείου (2/9-116) : 1 μιντερλίκι 4 πήχ. πανί.
[< minderlik kumaş (Συντ.)]

μιντές, ο [midés] (Πάγκ.) : η ψυχική διάθεση, όρεξη.
[< mide ‘στομάχι’ (Πάγκ.)] (معده)
{Η μτφ. σημ. ‘όρεξη’ ήδη στα τουρκικά: 
«yemek yeme isteği» (TDK).}

μιντέτι, βλ. μεντέτι.
μιραλάης, ο [miraláis] (Ροδ.) : συνταγματάρχης· 

κατά τον Σταυρινίδη: το πάρχης (Μεταφράσεις, 
Α 3). Η λ. στο Τραγούδι του Δασκαλογιάννη 
(Βαρ δίδης, 197): ’ς του Διοματάρη το Σελί πέ-
μπουν το μιραλάη.
[< miralay (Μπόγκας, 183)] (ميراالى)

μιράσι, το [mirási] (αλλά στα λεξικά ως: μοιρά-
σι) (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν θιν., Γαρ., Ροδ., 

Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : μερίδιο 
κληρονο μιάς, ιδίως ακί νητης περιουσίας.
[< miras (Ronzevalle)] (ميراث)
{Ο Ronzevalle (452) το γράφει μιράšι και ση-
μειώνει σχετικά: «Μεταγρά φουμε επίτηδες με 
μι και όχι με μοι, γιατί διαφορετικά θα συγχέ-
αμε αυτήν την τουρκικής προέλευσης λέξη με 
την αντίστοιχή της μοιρασιά, που προ έρχεται 
από το μοιράζω ‘κατανέμω, διανέμω’». Το 
τουρκ. miras από το αραβ. mīrās̠ ‘inheritance’, 
το ο ποίο όχι από τα ελληνικά αλλά από το επί-
σης αραβ. irs̠ ‘inheritance, remains, old custom’ 
(Καραποτόσογλου, Ετυ μολ. Δυτ. Κρ., 104), το 
οποίο έχει περάσει και στα τουρκικά (irs ارث), 
με τη σημ. ‘κληρονομιά, κληρονομική ιδιότητα’ 
(βλ. Χλω ρός, Α 59· Tuncay & Καρατζάς, 346), 
πβ. κυπρ. ίρζιν, το, ‘αυτό που κληρονομή θηκε’ 
(Για γκουλλής, 17). Κρατώ εντούτοις τη γραφή 
μοι ράσι των αποδελτιωθέ ντων λεξικών, γιατί, 
λόγω της σημασιολογικής σύμπτωσης με τις λ. 
μοι ρά ζω/μοιρασιά, οποιοσδήποτε θα θεωρούσε 
ορθογραφικό λάθος τη γραφή μιράσι.}

μιρασχόρος, ο [mirasxóros] & μιρασχόρης 
[mirasxóris] : ο κληρονόμος (Σταυρινί δης). Η λ. 
στον πληθ. (μιρασχόροι) σε προσωπικό ημερο-
λόγιο των ετών 1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κο-
ζύρη, 595). Και σε επιστολή του 1863: αν αυτός 
εγνώριζε πως ήτονε μηρασχόρης (Α.Δ.Η., 2 / 11-
1439), πβ. και ποντ. μοιρασχόρης «ο έχων αξιώ-
σεις κληρονομικάς» (ΙΛΠΔ, Β 51).
[< miras-hor «ο κληρονομήσας (φαγών) περι-
ουσίαν» (Χλωρός, Β 1835)] (ميراثخور)

μιρί, βλ. εμιρί.
μισαφιρλίκι, βλ. μουσαφιρλίκι.
Μισίρι(Α), το [misíri] (Παπ., Κασσ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : 

η Αίγυπτος.
[< Mısır (Παπ.)] (مصر)
{Τα Μισίρια είναι προάστιο στα ανατολικά του 
Ρεθύμνου.}

μισιριωτάκια, τα [misirʒotát∫a] (άλλες γραφές: μι-
σιργιωτάκια, μισιργιοτάκια) (Παπ., Πάγκ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : ποικιλία 
κου κιών με μικρούς σπόρους.
[< Μισίρι ‘Αίγυπτος’ (Παπ.) / < Μισιριώτης ‘ο 
καταγόμενος από την Αί γυπτο’ (Ξανθιν.)]
{Ο Πάγκαλος αναφέρει τη λ. στην ανάπτυξη 
του λ. βλαχουρί.}

μισιριώτικος (επίθ.) [misirʒótikos] : από την Αί-
γυπτο. Μαντινάδα: Μετα ξωτό βε ρίκοκο είναι το 
πρό σωπό σου, / γαϊτάνι μισιριώτικο το καμαρό-
φρυδό σου (Λιου δάκι, 13).}
[< Μισιριώτης]

Μισιρλής, ο [misirλís] (ΤσιρΒ.) : Αιγύπτιος. Στί-
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χος από κρητ. δημοτ. τρα γούδι: Στην Κρήτη για 
να κατεβή απού ’ν’ οι Μυσερλήδες [sic] (Παύ-
λος Βλαστός, Ο Γάμος εν Κρήτη, Αθήνα 1893, 
σ. 124).
[< Mısırlı, και διαλεκτ. Mısırli]

(*)μισκάλι, βλ. Παράρτημα 1.
μισμιδεύω, [mizmiδévo] (Κριτσ.) : εξετάζω κάτι 

εξονυχιστικά, λεπτολογώ, “ψει ρίζω”.
[μάλλον < μουσμουδεύω, με παρετυμολ. επί-
δραση από τη λ. μισμιτζής (Συντ.)]

μισμιδοσύνη, η [mizmiδosíñi] (Κριτσ.) : η λεπτο-
λογία, η σχολαστικότητα.
[ίσως < *μισμιτζοσύνη (< μισμιτζής), με επίδρα-
ση από το μισμιδεύω (Συντ.)]
{Ο Κριτσωτάκης ετυμολογεί από το mızmızlık, 
αλλά αυτό έχει ήδη προ σαρμοστεί ως μισμιτζι-
λίκι (βλ.). Η λ. μισμιτζοσύνη μπορεί να προκύ-
ψει κα νονικά από ήδη υπάρχον μισμιτζής κα-
τά τα: ατζαμο σύνη < ατζαμής, μπου νταλοσύνη 
< μπουνταλάς, χουβαρντοσύνη < χουβαρντάς.}

μισμιτζηλίκι, βλ. μισμιτζιλίκι.
μισμιτζής (επίθ. προσ.) [mizmidzís], θηλ. μι-

σμιτζίνα [mizmidzína] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Ξεν.) & μιζ-
μίκης [mizmít∫is] (Ροδ.) : λεπτολόγος, σχολα-
στικός,, μίζε ρος.
[< mızmız (Παπ.) / μάλλον < διαλεκτ. mizmici 
(Συντ.)] (مزمز)
{Από το mızmız προκύπτει κανονικά ο τ. μισμί-
ζης* (βλ. ΛΚΝ). Ο τ. μισμι τζής (ο Κριτσωτάκης 
το γράφει: μιζμιτζής) θα προήλθε είτε υποχωρη-
τικά από το μισμιτζι λίκι (< mızmızlık) είτε –το 
πιθανό τερο– από κάποιον δια λεκτ. τ. mizmici. 
Στην περιοχή Rize (Ριζούντα), στη ΒΑ Τουρ-
κία, χρησι μο ποιείται η λ. mizmici με τη σημ. 
‘çok titiz’ = πολύ σχολαστικός (βλ. Rize Mahalli 
Sözlüğü, http://www.bi riz.biz/rize/sozluk/index.
htm - 18.12.2011). Το επίθημα -ci προστέθηκε 
στο επίθ. mizmiz κατά πλεονασμό, βλ. σημεί-
ωση στο λ. μουτάφης/μουταφτσής.}

μισμιτζιλίκι, το [mizmidziλít∫i] (άλλη γραφή: μισμι-
τζηλίκι) (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Κασσ., Ξεν.) : η 
υπερβο λική λεπτολογία.
[< mızmızlık (Παπ.)] (مزمزلك)

μιτάνι, βλ. μεϊτάνι.
μιτανογέλεκο, βλ. μεϊτανογέλεκο.
μιτατοκάζανο, το [mitatokázano] (Κριτσ.) : καζά-

νι μέσα στο οποίο βράζουν οι βο σκοί το γάλα 
στο μιτάτο.
[< μιτάτο + καζάνι (Συντ.)]

μιτιρίζι, βλ. μετερίζι.
μιχνέτι, το [mixnéti] : «δοκιμασία, θλίψις, δυστυ-

χία, συμφορά» (Χλωρός, Β 1606). Η λ. σε τουρ-
κοκρητ. ρίμα του 1826: ’Πόθανε η γενιτσαριά με 
το πολύ μιχνέτι (βλ. Dedes, 365).
[< mihnet, από το αραβ. miḥna(t) κατά τον 
Nişanyan] (محنت)

μιχτάρι, το [mixtári] (Κριτσ.) : ένα μέρος ενός 
συνόλου, ένα τμήμα: «Ένα μιχτάρι στο χωριό 
μπαλο τοκοπούνε κάθα βολά στα γλέντια».
[< miktar ‘ποσότητα’ (Κριτσ.)] (مقدار)

μοιράσι, βλ. μιράσι.
μοιρασχόρης, βλ. μιρασχόρος.
μολυβομπάρουτα, τα [moλivobáruta] (Πιτ., 

Κριτσ.) : τα πολεμοφόδια.
[< μολύβια + μπαρούτι (Συντ.)]

μονοφ(ι)τιλιάζω, βλ. μονοφτιλίζω.
μονοφτίλι βλ. μονοφτιλιάζω.
μονοφτιλίζω [monoftiλízo] & μονοφ(ι)τιλιάζω 

[monof(i)tiλázo] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., 
Κασσ. : (κανονικά χρησιμοποιείται στον πληθ.) 
: «του μονοφτι λιάσαμε: τον πυροβολήσαμε συγ-
χρόνως. (φράση μείνασα από τα παλαιά θρυαλι-
δοφόρα όπλα» (Κονδ.).
[< μονο- ‘μεμιάς’ + φτίλι (Πάγκ.)]
{Υπάρχει και το επίρρ. μονοφτίλι ‘ταυτόχρο-
να’, αλλά πάντοτε σε σχέση με πυ ροβολισμούς: 
μονο φτίλι τού ’παιξε δυο μπαλωθιές (Κασσ.).}

μοντάρω, βλ. μουντέρνω.
μοντέρνω, βλ. μουντέρνω.
μόρικος (επίθ.) [mórikos] (Γαρ., Κριτσ.) : χρώμα-

τος μοβ.
[< mor (Κριτσ.)] (مور)
{Ο Γαρεφαλάκης το γράφει: μώρικος. Πιθανόν 
αντιδάνειο: από το ελλ. μόρον ‘μούρο’, που πέ-
ρασε (μέσω της αραβικής;) στα τουρκ. ως mor, 
βλ. περισσότερα στο: Νίκος Σαραντάκος, Λέ-
ξεις που χά νονται: ένα ταξίδι σε 366 σπάνιες λέ-
ξεις, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 
2011, σ. 165. Ο Nişanyan ετυμολογεί το τουρκ. 
mor από το αρμενικό morm ‘βατό μουρο’, με 
αναγωγή στο στο ινδο ευρω παϊκό *moro-, και 
παραβάλλει με το αρχαίο ελλ. μόρον, το λατ. 
morum ‘βατό μουρο’ και το περσ. mūrd ‘καρ-
πός της μυρτιάς’. Από το τουρκ. mor ετυμολογεί 
και ο Γιαγκουλλής (σ. 42) το κυπρ. μόρικον ‘βα-
θύ κόκκινο χρώμα’. Αντίθετα, ο Άνθιμος Παπα-
δόπουλος (ΙΛΠΔ, Β 55) ετυμολογεί το ποντια-
κόν μόρικος ‘ο έχων χρώμα όμοιον με του βα-
τόμουρου’ από το ουσ. μόριν ‘βατόμουρο’, το 
οποίο (σ. 56) «από το αρχ. ουσ. μόρον = ο καρ-
πός της συκαμινιάς». Σημειώνουμε ότι στην 
Κρήτη το μούρο λέγεται «μούρνο» και το βατό-
μουρο «βάτσινο» (από το αρχ. βά τινος (< βάτος) 
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Μμοσαφίρης

κατά τσιτακι σμόν, κατά τον Πάγκαλο, Β 352) 
Για το μαβί, που δεν σήμαινε πάντοτε ‘μοβ’, βλ. 
σημείωση στο λ. μαβί.}

μοσαφίρης, βλ. μουσαφίρης.
μοσφαηλίκι, βλ. ροσφαΐλίκι.
μουαβίνης, ο [muavíñis] (Ροδ.) : ο βοηθός. Η λ. 

εν χρήσει στον Οργανικό Νόμο (1868) : παρ’ 
εκάστω δε Διοικητή θέλει υπάρχει εις Βοηθός 
(Μουαβί νης), (βλ. Κρη τικός Κώδιξ, Α 6). Σε έγ-
γραφο του 1874: ο Μουαβίνης Μο νοφατζίου 
Εμμανουήλ δι’ ενοίκ. γρ. 506 (Α.Δ.Η., 2 / 14-
193).
[< muavin «ο πρόσθετος υπάλληλος, βοηθός 
νομάρχου ή άλλου διοικητι κού υ παλλήλου» 
(Κουκκί δης, 55)] (معاون)

μουατζίρης, ο [muadzíris] (Τσιρ.) : ο πρόσφυγας.
[< muhacir ‘μετανάστης’ (Τσιρ.)] (مهاجر)

μουδιρϊέτι, βλ. μουντιρϊέτι.
μουεζίνης*, ο [muezíñis] (Σταυρινίδης) : «μου-

σουλμάνος κληρικός ο οποίος, συνή θως απ’ 
τον εξώστη του μιναρέ, καλεί τους πιστούς να 
προσευχη θούν» (ΛΚΝ).
[< müezzin] (مؤذن)

μουζαβίρης, βλ. μουζεβίρης.
μουζεκερέ(ς;), (ο;) [muzek̃eré(s)] : Η λ. εν χρήσει 

στον Κρητικό Κώδικα (Β 166: Ποıνική Δικονο-
μία, άρθρο 142) : Εάν η απόφασις του δικαστη-
ρίου εί ναι αθωωτική, διατάττει αμέσως ο Πρόε-
δρος δι’ εγγράφου (μουζεκερέ) την αποφυλάκισιν 
του κρα τουμένου.
[< müzekkere «γράμμα άνευ τίτλων γραφόμε-
νον εκ μέρους μιας αρχής προς άλ λην» (Χλω-
ρός, Β 1626), από τα αραβ. κατά το TDK 
(Συντ.)] (مذكره)

μουζεβίρης(Α), ο [muzevíris] & μουζαβίρης 
[muzavíris] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ροδ., Κρι τσπ., ΙδομΒ. ΤσιρΒ.) : προδότης, 
ψευδολό γος, ασυνεπής, στρεψόδικος, απατεώ-
νας.
[< müzevir ‘δόλιος’ (Παπ.) ή < müzevvir 
(Πάγκ.)] (مزور)
{Οι Tuncay & Καρατζάς (σ. 531) έχουν τις λ. 
müzevir ‘χαφιές’ και müzevvir ‘στρεψόδικος, 
απατεώ νας’. Στο παράδειγμα χρήσης στο λ. 
πατι σάχ ο Γαρεφαλά κης χρησιμοποιεί το θηλ. 
μουζαβίρισσα.}

μουζεβιρλίκι, το [muzevirλít∫i] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Κονδ., Ξανθιν.,Ροδ., Κρι τσπ., Ι δομΒ.) : 
προδοσία, εξαπάτηση, ασυνέπεια, ραδιουργία.
[< μουζεβίρης (Παπ.) / < müzevvirlik (Πάγκ.)] 
(مزورلك)

μουζντελίκι, το [muzdeλít∫i] (Ροδ.) : φιλοδώρημα..

[< müjdelik «δώρον διδόμενον τω κομιστή καλής 
ειδήσεως» (Χλωρός, Β 1650) (Συντ.)] (مڅده لك)

μουζντές, ο [muzdés] (Ξεν.), άλλη γραφή: μου-
σντές (Πιτ., Τσιρ., ΙδομΒ.) : η είδηση, η πληρο-
φορία. (Ο Τσιριγωτάκης δίνει στη λ. μουσντές 
όλες τις σημ. της λ. τζεβρές (βλ.), αλλά όχι τη 
σημ. ‘είδηση’, βλ. και μουστεντζής.)
[< müzde ‘καλή είδηση’ (Πιτ.)] (مژده٬ موشتو)
{ΦΡ. Κάνω το μουζντέ: μεταφέρω μια είδηση, 
“προφταίνω” ένα νέο. || Γλάκα να κάμεις τον 
μουζντέ: Μη χάσεις, τρέχα να πεις τα νέα! (ει-
ρων.) Το τουρκ. müjde και διαλεκτ. müzde και 
muştu (από τα περσ. κατά το TDK) σημαίνει 
‘καλή εί δηση’. Το δώρο που δίνεται σε αυτόν 
που φέρνει ένα καλό νέο (πβ. τζεβρές) λέ γεται 
στα τουρκ. müzdelik ή muştuluk.}

μουζούραγας, ο [muzúraγas] : «σημαίνει περίπου 
ό,τι και ο μουζούρμπα χης», βλ. το επόμενο.

μουζούρμπαχης, ο [muzúrba∫is] : «κλητήρας του 
δικαστηρίου ή του Καντή». Η λ. σε κρητ. κείμε-
νο του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 61).
[< muhzurbaşı· muhzır (Mehmet Yunus & Ξαν-
θουδίδης)] (محضر)

μουκαβάς, ο [mukavás] (άλλη γραφή: μουκαββάς) 
& μπακαβάς [bakavás] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., 
Τσιρ.) : χοντρό χαρτόνι (ναστόχαρτο).
[< mukavva (Παπ.)] (مقوا٬ مقوى)

μουκαββάς, βλ. μουκαβάς.
μουκαέτης [mukaétis]· μόνο στη ρημ. περίφρ. γί-

νομαι μουκαέτης : φρο ντίζω. Σε επιστολή του 
1833 του Αρχιστρατήγου Κρήτης Μουσταφά 
Πασά: θελωμεν ναγε νήτε μουκαέτηδες εις τονα-
το πληροφορίσε του λαου (ορθογραφία του κει-
μένου), βλ. Ευμένιος Φανουράκης, “Ανέκδοτα 
εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρ-
κοκρατίας αποκείμενα εν τω Μουσείω Ηρα-
κλείου”, Κρητικά Χρονικά, 5 (1951), 423.
[< mukayyet olmak «επιμελούμαι, φροντίζω, κ. 
νοιάζομαι» (Χλωρός, Β 1758)] (اولمق مقيد)
{Η λ. είχε μάλλον προσαρμοστεί και ως ουδέτε-
ρο: μουκαέτι, πβ. να γένη μουκα έτη, όσα πράγ-
ματα βαστούν του μοναστηρίου τούρκοι ή ρω-
μαίοι να τα ξεμπερδεύη από αυτούς (από κρητ. 
συμφωνητικό του 1801 - ορθογρα φία του κειμέ-
νου, βλ. Ευμένιος Φανουράκης, “Ανέκδοτα εκ-
κλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκο-
κρατίας αποκείμενα εν τω Μουσείω Ηρακλεί-
ου”, Κρητικά Χρονικά, 6 (1952), 341.}

μουκαέτι, βλ. μουκαέτης.
μουκαμπελετζής, ο [mukabeledzís] : «γραμμα-

τεύς αντιπαραβάλλων τα αντι γραφό μενα έγγρα-
φα». Η λ. σε κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κα-
νονικά πε σκέσια, 99) και σε προσωπικό ημερο-
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λόγιο των 1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 
348). Κατά τον Σταυρινίδη, υπάλληλος οικονο-
μικής υπηρεσίας (Με ταφράσεις, Α 204).
[< mukabeleci (Mehmet Yunus & Ξανθουδί-
δης)] (مقابله جى)
{Ο Ιδομενέως(Β) λημματογραφεί τον τ. μπου-
καμπελετζής [bukabeledzís] με τη σημ. 
‘φοροεισπρά κτορας.}

μουκανένικος (επίθ.) [mukanénikos] : «κεκανονι-
σμένος, νενομισμένος, ωρι σμένος υπό του νό-
μου, νό μιμος, τακτικός» (Χλωρός, Β 1757). Η 
λ. σε κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά πε-
σκέσια, 93).
[< mukannen (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)] 
(مقنن)
{μουκανένικα πεσκέσια = δώρα «τα οποία 
ώφειλεν έκαστος νέος Μητρο πολίτης Κρήτης 
να δίδη κατά την εις Κρήτην άφιξίν του εις άρ-
χοντας πο λιτικούς, στρα τιωτικούς και θρησκευ-
τικούς Μουσουλμά νους και Χριστια νούς και 
εις άλλους προύχοντας της πρωτευούσης (Με-
γάλου Κάστρου)». Η λ. μου κανένικος «προέρ-
χεται εκ του Αραβικού επιθέτου mukan’nen γε-
νομένου εκ του Kanoun (ό πάλιν εκ του ελλ. κα-
νών) και σημαίνει κανονι κός. Εις την Αραβικήν 
λέξιν παραληφθεί σαν δια της τουρκικής προσε-
τέθη η ελλ. επιθ. κατάληξις -ικος και ούτως εγέ-
νετο το μουκανένικος. Σήμερον {=1913} δεν 
ακούεται παρ’ ημίν η λέξις» (ό.π., 94).}

μουκαρέμι, το [mukarémi] (πληθ.: τα μουκαρέμια) 
& μουκάρεμα, το [mukárema] (Πάγκ., Δαρ.) & 
μπουκαρέμνια, τα (Τσιρ.) : 1. αγγελία, εί δηση 
(Πάγκ.)· 2. «τα παράπονα, οι ρουφιανιές, οι δι-
αβολές, τα αντιβάλ ματα, “επήγε πάλι στη μάν-
να ντου και τού ’καμε μουκαρέμια και ήρθε και 
μ’ έβαλε ομπρός”» (Δαρ.) {Προφα νώς αυτά τα 
λέει κάποια σύζυγος.}
[μάλλον < μουκαρέρι < mukarrer, βλ. σημείω-
ση (Συντ.)] (مقرر)
{Ο τ. μουκάρεμα προϋποθέτει ένα ρ. *μουκα-
ρεύω, ενώ στον τ. μπουκαρέ μνια μπο ρούμε να 
υποθέ σουμε παρετυμολ. φωνητ. επίδραση από 
τη λ. μπούκα ‘στόμα’. Με τη σημ. ‘τα νέα, η εί-
δηση’ συνα ντούμε τη λ. μουκα ρέμι σε κρητ. δη-
μοτ. τρα γούδια, στην πάγια διατύπωση το μου-
καρέμι φτά νει, όπως στο τραγούδι για τον Χα-
τζή Μιχάλη (1828) : Στο Κάστρο κι εις το Ρέθε-
μνος το μουκαρέμι φτάνει (Γιάν ναρης, 62). Στο 
γλωσσάριο (σ. 349) ο Γιάνναρης την ετυμολο-
γεί από τα τουρκ. mukarem, mukarik. Πριν από 
αυτόν o Passow, που δημοσιεύει το ίδιο τραγού-
δι (Τραγούδια Ρωμαίικα, Λειψία 1860, σ. 199), 
έχει στον Πίνακα Λέξεων (σ. 620) τη λ. ως 
μουκα ριέμι, με τη σημ. ‘εταιρία’, και την ετυ-
μολογεί από το τουρκ. muqārin, mucharik. Δεν 
μπόρεσα να εντοπίσω σε λεξικά αυτά τα έτυμα.

Η λ. μουκαρέμι φαίνεται να είναι παραφθο-
ρά της λ. μουκαρέρι (αμάρτυρο στην Κρήτη) < 
mukarrer «εκτεθειμένος, εξηγημένος, ανεπτυγ-
μένος, ωρι σμένος, δεδογ μένος, αποφασισμένος, 
συμπεφωνημένος» (Χλωρός, Β 1752), πληθ. 
mukarrerat «αποφάσεις». Μουκαρέρι λεγόταν η 
έγγραφη επι κύρωση μιας διαταγής: καθ’ έκα στον 
έτος να δίδεται τω ηγεμόνι επικύρωσις δι’ ενός 
φερμανίου […], η οποία επι κύρωσις και ονομά-
ζετο μουκαρέρι (Διο νύσιος Φωτεινός, Ιστορία της 
πάλαι Δα κίας…, Τόμ. Γ΄, Βιέννη 1819, σ. 344), 
πβ. και: τώρα θέλεις στείλει μεντζίλ [εδώ = έφιπ-
πο ταχυδρομείο] με τες είδησες, και υστερότερα 
θέλω υπά γει εγώ με τα κυρω τικά γράμματα, ή γουν 
με το μουκαρέρι (Αραβικόν Μυθολογικόν, τόμος 
Α΄, Βε νετία 1837, σ. 56). Έτσι αποκτά νόημα η 
λ. μουκαρέμι στους στίχους από το Τραγούδι του 
Αληδάκη (Βαρδίδης, σ. 40) : Μα κι ο Σουλτάνος 
τ’ άκουσε, πολλά του βα ρο φάνη, / ’ς την Κρήτη 
με το μπουγιουρντί το μουκαρέμι φτάνει (άρα, το 
μπουγιουρντί έπρεπε να εκτελεστεί αμέσως). O 
Émile Legrand, που είχε περιλάβει αυτό το τρα-
γούδι στο Recueil des poèmes historiques en grec 
vulgaire (Παρίσι, 1877) μετα φράζει τη λ. μου-
καρέμι με τη λ. decret (σ. 265), αλλά στο Γλωσ-
σάριο (σ. 350) έχει: «μουκαρέμι, το, nouvelle, 
information».}

μουκαταγασής, βλ. μουκατατζής.
μουκατά ναζιρής, ο [mukatá nazirís] : ο επιβλέ-

πων τον φόρο μουκατά (βλ.). Η λ. σε προσωπι-
κό ημε ρολόγιο των ετών 1831-1845 (βλ. Ημε-
ρολόγιο Κο ζύρη, σ. 343, 352).
[< mukataa (βλ. μουκατάς) naziri· nazir ‘έφο-
ρος’ (Χλωρός, Β 1851) (Συντ.)] (ناظر)

μουκατάς, ο [mukatás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θινΔ., Γαρ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ., 
Ξεν.) : 1. ο φόρος της δεκάτης· 2. (κατά μετω-
νυμία) ο φοροεισπρά κτορας· 3. (μτφ.) ο ανεπι-
θύμητος στην παρέα.
[< mukataα (Παπ.)] (مقاطعه)
{Σημείωση της Ελευθ. Γιακουμάκη, επιμελή-
τριας της 2η έκδοσης του έρ γου του Πάγκαλου 
(Δ 269) : Στερεότυπη φρ. από την Κίσαμο: βγά-
νω μου κατά = εγείρω απαιτήσεις. Για τον φόρο 
αυτό βλ. εκτενή σημείωση του Σταυρινίδη στις 
Μετα φράσεις (Δ 67-8).}

μουκατατζής, ο [mukatadzís] & μουκαταγασής 
[mukataγasís] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ.) : ο ενοικιαστής του 
φόρου της δεκά της, ο φοροεισπράκτορας.
[< mukataacı (Συντ.)] (مقاطعه جى)
{Ο τ. μουκαταγασής (πληθ. μουκατά-αγασίδες, 
βλ. Μεταφράσεις, Γ 338) προέρχε ται από το 
mukataa ağası.}
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Μμουλαζίμης

μουλαζίμης, ο [mulazímis] (Πάγκ., Ξανθιν., Κασσ.): 
ο ανθυπολοχαγός.
[< mülazım (Πάγκ.)] (مالزم)
{Ο Ροδάκης λημματογραφεί τον τ. μουλατζί-
μης με τη σημ. ‘ιππέας’.}

μουλαϊμεύω [mulaimévo] (Ξανθιν.) : τιθασσεύω, 
καταπραΰνω.
[< mülâyemet ‘πραότητα’ (Ξανθιν.) / κανονικά 
από το μουλαΐμης ή κατευ θείαν από το mülâyim 
(Συντ.)]

μουλαΐμης (επίθ. προσ.) [mulaímis] (Γαρ., Κασσ.) : 
κουτοπόνηρος.
[< mülâyim (Συντ.)] (مالئم)
{Το πέρασμα από την ‘πραότητα’ (βλ. μουλαΐ-
μικος) στην ‘κουτοπονηριά’ μάλλον μέσω της 
ιδέας που εκφράζει η παροιμία Το σιγανό ποτά-
μι να φο βάσαι.}

μουλαΐμικος (επίθ.) [mulaímikos] (Παπ., Πάγκ., 
Ξανθιν., Τσιρ.) : ήπιος, προσηνής, καλοσυνά-
τος.
[< mülâyim (Παπ.)] (مالئم)

μουλαρομπέγιρο, το [mularobéʒiro] (Κριτσ.) : 
μουλάρι που γεννήθηκε από φοράδα, όχι από 
γαϊδούρα. Στον πληθ.: τα μουλαρομπέγιρα: μου-
λάρια και μπεγίρια σε ένα σύνολο.
[< μουλάρι + μπεγίρι ‘άλογο’ (Συντ.)]

μουλαρόσογο, το [mularósoγo] (Κονδ., Ιδομ.) : 
λέγεται για στείρους ή κακό τροπους ανθρώ-
πους· ΦΡ. είναι (από) μουλαρόσογο.
[< μουλάρι + σόι (Συντ.)]

μουλατζίμης, βλ. μουλαζίμης.
μουλβέρι, βλ. μουρβέρι.
μουλκέικο πεπόνι, το [mult∫éiko] (σωστότερα: 

μουλκαίικο) : μεσοπρώιμη ποικιλία πεπονιού: 
καρποί ατρακτο ειδείς με ελαφρές ριτιδώσεις, 
χρώμα επιδερμίδας ζωηρό κίτρινο, χρώμα σάρ-
κας πρασινωπό (υπάρχει και πορτοκαλί). Πολύ 
μυρωδάτο και πολύ γευστικό. Πήρε τον όνομά 
του από το Μούλκι (σήμερα Αλίαρτος) Βοιωτί-
ας.
[< Μουλκαίος (Συντ.) < Μούλκι (Μπόγκας, 185 
& Γεννάδιος, 758)]
{Από το Μούλκι, προκύπτει κανονικά το επίθ. 
μούλκικος (βλ.). Το επίθ. μουλκαί ι κος προϋπο-
θέτει το ουσ. Μουλκαίος ‘που ζει στο Μούλκι’. 
Το βρί σκουμε στο Δια δικτυακό Βήμα Αλιάρτου 
(επίσκεψη στις 3-3-2020).}

μούλκι(Α), το [múlt∫i] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Ροδ., 
Τσιρ., Ξεν.) : κτηματική περιου σία. Βλ. και 
μούλκικος.
[< mülk (Παπ.)] (ملك)
{Ο Ροδάκης λημματογραφεί και τον τ. μούρκι. 

Έτσι περίπου ακούγεται η λ. στις περιοχές όπου 
το λ προφέρεται ως ανακεκαμμένο ρ, π.χ. Ανώ-
γεια. Ο Ανδριώτης επισημαίνει το μσν. μούλ-
κιον. Χρησι μοποιείται και με ειρω νική/υπο-
τιμητική διά θεση, π.χ. Χαρά στο μούλκι! Η λ. 
μούλκι (και μούλκια) απαντά και ως τοπωνύμιο 
ή ως όνομα χωριού/οικισμού στην Ελλάδα, π.χ. 
Μούλκι Κορινθίας, Μούλκι Βοιω τίας (σήμερα 
Αλίαρτος).

μούλκικος (επίθ.) [múlt∫ikos] : που αναφέρε-
ται σε κτηματική περιουσία με πλήρη κυριό-
τητα (αντιδιαστολή προς τα βακούφικα). Η λ. 
σε διανεμητή ριο περιουσίας του 1872: κτήμα-
τα μούλκικα και βακούφικα (Α.Δ.Η., 2 / 54-84).
[< μούλκι, mülk «κτήμα, κυριότης, ιδιοκτησία, 
τελεία ιδιοκτησία, ήτοι ι διοκτησία ήτις μετά θά-
νατον δεν περιέρχεται εις βακούφιόν τι ή εις το 
δη μόσιον, κ. μούλκι [κατ’ αντίθεσιν προς το وقف 
βάκφ, βακούφιον]» (Χλω ρός, Β 1773) (Συντ).]

μουλτεζίμης, ο [multezímis] & μουρτεζίμης 
[murtezímis] (Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Ι δομΒ., Κασσ.) : ο ενοικιαστής φόρων 
του δη μοσίου (επί Τουρκο κρατίας, βλ. ιλτιζάμι).
[< mültezim (Πάγκ.)] (ملتزم)
{Χιουμοριστικό το παράδειγμα χρήσης του Γα-
ρεφαλάκη: «Κάθε φορά που εσκού πιζε, ήμπωθε 
τα σκουπίδια στη γωνιά, ίδια πως επερίμενε το 
μουλτε ζίμη να περάσει να τα ζυάσει».}

μούλτι, το [múlti] (Δαρ.) : «το καλό πράμα, το 
εξαιρετικό κομμάτι, “το οι κόπεδό μου είναι το 
μούλτι του χωριού”».
[μάλλον παραφθορά της λ. μούλκι (βλ.) (Συντ.)]
{Θα μπορούσε να σχετίζεται ετυμολογικώς με 
το λατινικό επίθ. multus ‘πολύς’, αλλά το παρά-
δειγμα χρήσης οδηγεί μάλλον προς τη λ. μούλκι. 
Για την τροπή [k > t] πβ. μπεϊλίκικος & μπεϊλίτι-
κος, μπέλικι & μπέλιτα, γιαγκι λίκι & γιαγκιλίτι.}

μουμπάρι, το [mubári] : «το απευθυσμένον έντε-
ρον» ζώου (Ξανθουδίδης, Μελετή ματα, 380). 
Βλ. και μπουμπάρι (σημείωση).
[< bumbar, από το περσ. būnbār/mūbār κατά 
τον Nişanyan (Συντ.)](موبار بونبار)

μουμπασίρης1, ο [mubasíris] : ο επιβλέπων, επι-
στάτης (Σταυρινίδης). Η λ. σε έγ γραφο του 
1820, βλ. Μενέλαος Παρλαμάς, ‟Ανέκδοτα έγ-
γραφα εκ Σφακίων (1799-1832)”, Κρητικά Χρο-
νικά, 7 (1953), 252.
[< mubassır (Μπόγκας, 185). Για τη λ. αυτή ο 
Χλωρός (Β 1528) έχει: «ο επιβλέ πων και προ-
σέχων· γενικός επιμελητής σχολής ή τελωνεί-
ου».] (مبصر)

μουμπασίρης2, ο [mubasíris] (Χουστ.) : κλητή-
ρας, αγγελιοφόρος. Κατά τον Σταυρι νίδη: δι-
καστικός κλητήρας (βλ. Νικόλαος Σταυρινίδης, 
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“Συμβολή εις την ιστορίαν των Σφακίων (1615-
1770)”, Κρητικά Χρονικά, 9 (1955), 299).
[< mübaşir (Χλωρός Α 1522] (مباشر)

(*)μουμπασιριγιέ, βλ. Παράρτημα 1.
(*)μουμτζής, βλ. Παράρτημα 1.
μουναφίκης, ο [munafít∫is] : συκοφάντης, ραδι-

ούργος (Σταυρινίδης). Η λ. σε προ σωπικό ημε-
ρολόγιο των ετών 18431-1845: να δούμε ποιος 
είναι ο μου ναφίκης, όπου είπε του εφέντη τα ψό-
ματα, για να γνωριστούν και τα επίλοιπα ψόμα-
τα των μουναφίκηδων (βλ. Ημερολόγιο Κοζύ-
ρη, 370).
[< münafık «ο ενσπείρων διχονοίας· συκοφά-
ντης» (Χλωρός, Β 1785), από τo α ραβ. munāfiḳ 
κατά τον Nişanyan] (منافق)

μουναφίκι, το [munafít∫i] (ΚριτσΓπ.) : συκοφαντία, 
διαβολή.
[< münafık (Κριτσ.)] (منافق)

μουναφικλίκι, το [munafikλít∫i] & ναφικλίκι 
[nafikλít∫i] (Πάγκ.) : επιβουλή, σκάν δαλο. Βλ. 
και μανα φούκι.
[< münafıklık ‘συκοφαντία’ (Πάγκ.)] (منافقلق)
{Για την αφαίρεση της πρώτης συλλαβής στον 
τ. ναφικλίκι, βλ. στο έργο του Πά γκαλου, 1ος 
τόμος [Γραμματική], Αθήνα 1955, σ. 251.)

μουνταρισά, η [mudarisá] & μουρνταρσά 
[murdarsá] & μουντάρισμα, το [mudárizma] 
(Κριτσ., ΙδομΒ.) : η απότομη επίθεση, εφόρμη-
ση, εναντίον κάπoιου.
[< μουντέρνω / μουρντέρνω, βλ. σημείωση στο 
λ. μουντέρνω (Συντ.)]

μουντέρνω [mudérno] & μοντέρνω [modérno] & 
μοντάρω [modáro] & μου ντάρω [mudáro] & 
μουρ ντέρνω [murdérno] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ.) : ορμώ 
εναντίον κάποιου, του ρίχνομαι με άγριες δια-
θέσεις.
[< μουρντάρης < τουρκ. murdar (Πάγκ.) / σω-
στότερα: < ιταλ. montare ‘α νεβαίνω’ (Ξανθιν.)]
{Από το μουρντάρης προκύπτει κανονικά ο τ. 
μουρνταρεύω (βλ.). Ο Κον δυλάκης θεωρεί βε-
νετικής προέλευσης το μουντάρω ‘ορμώ’. Ο 
Ανδριώτης το ετυμολογεί από το ιταλ. montare 
‘ανεβαίνω’ (το οποίο ως μτβ. έχει και τη σημ. 
‘οχεύω’, βλ. www.dizionario-italiano.it). Ο τ. 
μουρντέρνω ίσως από επίδραση της λ. μουρντά-
ρης (βλ.) ‘αυτός που ρίχνεται σε όποια γυ ναίκα 
βρει’. Μόνο αυτός ο τ. φαί νεται να έχει θέση 
στον παρόντα κατά λογο, καθώς και η λ. μουρ-
νταρσά, βλ. το προη γούμενο λήμμα, πβ. και 
μουρνταρισά, στο λ. μουρνταρά.}

μουντίζω, βλ. μουτίζω.
μουντίρης, ο [moudíris] (Κονδ., Χουστ.) : Τούρ-

κος ειρηνοδίκης ή αστυνό μος. Κατά τον Γιάν-
ναρη (σ. 349) έπαρχος. Βλ. και μουντιρϊέτι.
[< müdir, müdür (Μπόγκας, 185) «ο διευθύ-
νων, διοικών, διευθυντής» (Χλωρός, Β 1625) 
(Συντ.)] (مدير)

μουντιρϊέτι, το [mudiriéti], και υπερδιορθωμέ-
νος τ. μουδιρϊέτι [muδiriéti],: διοικη τική περι-
φέρεια μικρότερη από επαρχία (κατά την όψι-
μη Τουρκο κρατία στην Κρήτη) : το περί μετα-
τροπής των Διοικήσεων εις επαρχίας και τούτων 
εις μουδιριέ τια ζή τημα (Εφημ. Κρήτη, έτος ΙΑ΄, 
φ. 501, 23-1-1879). Και το κτίριο που εστέγα-
ζε αυτήν τη διοίκηση, βλ. έγγραφο του 1863: 
Ε πήγε στο μουτηριέτη (γράφε: μου ντιρϊέτι) και 
επρόσβαλε τους Αζάδες [= πρόκριτους] Ισιλάμι-
δες και Χριστιανούς (Α.Δ.Η., 2 / 11-1462). Βλ. 
και μου ντίρης.
[< müdiriyyet «δήμος διοικούμενος υπο μουδί-
ρου ήτοι ανθυποδιοικητού» (Χλω ρός, Β 1625) 
(Συντ.)] (مديريت)

μουρακάκι, το [murakát∫i] : Η λ. σε πολύστι-
χο επικό ποίημα του 1874: κα θίζουν γράφουν 
γράμματα πάνω σε μουρακάκι (Η Κρητικοπού-
λα, σ. 72).
[< murakka’ «συλλογή υποδειγμάτων καλλι-
γραφίας» (Χλωρός, Β 1041) (Συντ.)] (مرقع)

μουραμπάς, ο [murabás] (Τσιρ., Ξεν.) : κακή συ-
νήθεια.
[μάλλον < murabba (κατά το TDK από τα 
αραβ.) (Συντ.)] (مربا٬ مربى)
{Η λ. murabba κατά τον Χλωρό (Β 1632) ση-
μαίνει «ο καλώς ανατεθραμ μένος, παιδαγωγη-
μένος». Η αλλαγή της σημ. στο αντίθετο στη λ. 
μουρα μπάς πιθανόν ως ειρωνεία.}

μουραμπούτης, βλ. μαραμπούτης.
μουράτι, το [muráti] (Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., 

Αποστ., Τσιρ., Κριτσπ., Ι δομΒ., Κασσ.) : 1. επι-
θυμία, πόθος· 2. απόφαση, διαταγή: «Να κάμει 
το μουράτι ντου {ενν. ο Θεός}, παιδί μου, να σε 
πάρω, / να θέσω στ’ αγκα λάκια σου, περδίκι ν’ 
αποθάνω» (Πιτ.).
[< murat (Πάγκ.)] (مراد)
{Στη μαντινάδα που παραθέτει ο Πιτυκάκης το 
νόημα προφανώς είναι: Μακάρι να θελήσει ο 
Θεός να...}

μουρατολιά, η [muratoλá] (Πάγκ., Πιτ., Γαρ., 
Τσιρ., Κριτσ.) : ποικιλία βρώ σιμης ελιάς (το δέ-
ντρο και ο καρπός). Οι καρποί είναι μεγαλύτε-
ροι από τις ψιλολιές και μικρότερες από τις κα-
λαματιανές.
[δεν είναι τουρκικής προέλευσης, αλλά: < μου-
ράτη ελιά, βλ. σημείωση]
{Για την ετυμολογία τής λ. ο Πάγκαλος γρά-
φει: «Το α΄συνθετικόν Μου ράτης θα έχη σχέ-
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Μμουρ’αφά

σιν προς Τούρκον τινα πασάν ή άλλον διοικού-
ντα εν Κρήτη επί Τουρκο κρατίας ονομαζόμενον 
Μουράτ, εκ του οποίου προήλ θεν η λ. μουρα-
τολαιά, την οποίαν σχέσιν εγώ αγνοώ». Η σω-
στή ετυμολ. είναι αυτή που προτείνει ο Κριτσω-
τάκης: Το πρώτο τμήμα της λ. προέρ χεται από 
το επίθ. μουράτος, δηλ. ‘αυτός που κάνει/έχει 
μούρη, μύτη· μυ τερός’ – άλλο είναι το σύγχρο-
νο μουράτος ‘εντυπωσια κός’ (στη γλώσσα των 
νέων). Πρόκειται για ελιές που ο καρπός τους 
είναι ελαφρά μυτερός στο κάτω μέρος. Λέγο-
νται και απλώς μουράτες (Τσιρ.). Πβ. χοντρολιά 
< χοντρή ελιά, λιανολιά < λιανή ελιά. Συνεπώς, 
η λ. μουρατολιά δεν σχετίζε ται με την τουρκι-
κή γλώσσα.}

μουρ’αφά (επίρρ.) (Τσιρ.) : κατάμουτρα (βλ. ση-
μείωση). «Αυτός δε θέλει ντροπές, μουρ’αφά 
να του τα πεις».
[< murafaa ‘παράσταση διαδίκων’ (Μπερμπέ-
ρη, 228)] (مرافعه)
{Ο Τσιριγωτάκης τη θεωρεί «παράφραση της 
φρ. “πρόσωπο αμφάς”», ό μως το νόημα της 
πρότασης είναι: Θα χάσεις τον κόπο σου αν 
προσπαθή σεις να τον φέ ρεις στο φιλότιμο· στα 
δικαστήρια να τον πας. Η λ. αυτή δεν υπάρχει 
σε άλλο κρητ. λεξικό. Με τη σημ. της δικαστι-
κής διαδικασίας μαρτυ ρείται σε ελλην. έγ γραφα 
στα Αρχεία του Αλή Πασά, βλ. Μπερ μπέρη, 
ό.π. Ο Γιαγκουλλής (σ. 43) λημματογραφεί το 
αρσ. μουραφάς ‘ποινική αγωγή, δίκη’.}

μουρβέρι, το [murvéri] & μουλβέρι [mulvéri] & 
βουρβέρι, το [vurvéri] (Πιτ., Κριτσ., Ξεν.) : 1. 
η κουφοξυλιά της Κοινής, αλλιώς ζαμπούκος, ο 
δενδροειδής θάμνος Sambucus nigra· 2. (μτφ.) 
χαρακτηρισμός για δέντρο με μεγάλη ανθοφο-
ρία, ιδίως για τις ελιές.
[< mürver (Ronzevalle, 444), κατά το TDK 
από το περσ. murdber, κατά τον Nişanyan από 
το περσ. murwarī/marwarīd ‘μαργαριτάρι’, 
το οποίο από το αρχ. ελλ. μαργαρίτης (Συντ.)] 
(مرور)
{Η ετυμολογία που προτείνει ο Nişanyan φαί-
νεται να ευσταθεί: τα ανθάκια αυτού του φυ-
τού μοιάζουν όντως με μικρά μαργαριτάρια, 
όταν είναι α κόμη μπουμπού κια (βλ. εξώφυλ-
λο). Ο Κριτσωτάκης σημειώνει ότι το μουρ-
βέρι «είναι σπάνιο στον τόπο μας». Πράγμα-
τι, στην Κρήτη (απ’ όσο ξέρω) το συναντούμε 
μόνο ως καλλιεργημένο καλλωπιστικό. Σε άλ-
λα μέρη είναι δασικό. Η επισήμανση της Ευαγ-
γελίας Φραγκάκι «αυτοφυές, σπανίως καλλιερ-
γείται στις πόλεις σε αυλές» (Συμβολή εις την 
δημώδη ο ρολογία των φυτών, Αθήνα 1969, σ. 
145), δεν ευ σταθεί για την Κρήτη: «S. nigra is 
present in […] mainland Greece but is absent 
in Crete» (Kabuce, N. and Priede, N. (2006) : 

NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet 
– Sambucus nigra. Από: Online Database of the 
European Network on In vasive Alien Species – 
www.nobanis.org, επίσκεψη στις 25-9-2013). 
Όταν ανθίζει το μουρβέρι, σχεδόν καλύπτεται 
από τις σκιαδιόμορφες ταξιανθίες του με τα λε-
πτεπίλεπτα υπόλευκα ανθάκια. Από εδώ η μετα-
φορική χρήση στη σημ. 2.}

μούρκι, βλ. μούλκι.
μουρνόρακη, η [murnórat∫i] (Πιτ., Κονδ., Ξαν-

θινΔ., Ιδομ., Δαρ., Κριτσ., Ξεν.) : ρακή από μού-
ρα.
[< μούρνα ‘μούρα’ + ρακή (Πιτ.)]

μουρνοσόροπο, το [murnosóropo] (Πιτ.) : σιρό-
πι από χυμό μαύρων μούρων και ζά χαρη, που 
το χρησι μοποιούσαν ως φάρμακο για τον βήχα.
[χωρίς ετύμολ. / < μούρνα ‘μούρα’ + σορό-
πι ή μτφδ. από το dut şurubu ‘σιρόπι μούρων’ 
(Συντ.)]

μουρνταρά, η [murdará] & μουρνταρισά 
[murdararisá] (Κριτσ.) : βλ. μουρ νταργιό.
[μουρνταρά: < μουρνταρεύω (βλ.), υποχωρητι-
κά· μουρνταρισά < *μουρ νταρίζω (Συντ.)]
{Η λ. μουρνταρά (& μουρνταργιά) συχνά χρη-
σιμοποιείται στον πληθυ ντικό: Ίντα μουρνταρές 
είναι που ήμακες πάλι! (έκφραση δυσαρέσκειας 
νοικοκυράς προς σύ ζυγο ή τέκνο). Οι μουρντα-
ριές (βλ.) έχουν και άλλη σημασία.}

μουρνταργιό, το [murdarʒó] (Πιτ., ΙδομΒ., Κασσ.) : 
οικιακή ακαταστασία, αλλά και ρύπανση οικια-
κών σκευών, ενδυμάτων κ.ά.
[< μουρντάρης, κατά το: κεραμιδαργιό (Πιτ.)]
{Βλ. και μουρνταρά.}

μουρνταρεμένος, βλ. μουρνταρεύω.
μουρνταρεύω [murdarévo] (Παπ., Πάγκ., Ιδομ., 

Κριτσ., Κασσ.) : 1. βρω μίζω, λε ρώνω κάτι· μτχ. 
παθ. πρκ. μουρνταρεμένος· 2. ασελγώ, τσιλι-
μπουρδίζω.
[< μουρντάρης (Παπ.)]

μουρντάρης* (επίθ. προσ. μόνο στο αρσ.) 
[murdáris] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ροδ., Δαρ., 
ΤσιρΒ.) : 1. ρυ παρός· 2. αυτός που ρίχνεται σε 
όποια γυναίκα βρει.
[< murdar (Παπ.)] (مردار)
{Το ΛΚΝ έχει και το θηλ. μουρντάρα. Κατά 
το TDK η λ. murdar σημαίνει ‘βρώ μικος, ρυ-
παρός’ και (για ανθρώπους) ‘αυτός που δεν 
πλύθηκε μετά τη συνουσία’ – λαϊκ. mundar 
(Redhouse, 1004), από το οποίο το ποντιακό 
μουντάρτς ‘ακάθαρ τος, βρώμικος’ (Ξενοφώντας 
Άκογλου, Λαογραφικά Κοτυώ ρων, 1ος τόμος, 
Α θήνα 1939, σ. 414). Ίσως από εδώ και η σημ. 
‘αυ τός που ρίχνεται σε όποια γυναίκα βρει’ που 

http://www.nobanis.org
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πήρε στα ελληνικά. Ο Δημ. Στάμος (Τουρκι-
κές λέξεις στην Πραμάντα. Επιλογή. Σύλλογος 
Πραμαντιω τών Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2007, σ. 
47) έχει: «Μου ντάρ(η)ς (ο) = Βρώμικος, ακά-
θαρτος, μτφ. έκφυλος, ακόλαστος».}

μουρνταριές, οι (θηλ.) [murdarʒés] : «αι πράξεις 
του γυναικοθήρα».
[< μουρντάρης (Παπ.)]
{Ακούγεται και με τη σημ. ‘ακαταστασία/ρύ-
πανση’, βλ. μουρνταρά.}

μουρνταρισά, βλ. μουρνταρά.
μουρνταρισμένος (επίθ.) (Ξανθιν.) : 1. λερωμένος 

(που τον έχουν λερώσει)· 2. νο θευμένος.
[μτχ. πρκ. του ρ. μουρνταρίζομαι (Ξανθιν.)]
{Ακούγεται και ως μουρνταρεμένος, βλ. μουρ-
νταρεύω. Ρήμα μουρνταρίζο μαι δεν λημματο-
γραφείται στον Ξανθινάκη. Φαίνεται αμάρτυ-
ρο, βλ. και μουρνταρισά στο λ. μουρνταρά.}

μουρντέρνω, βλ. μουντέρνω.
μουρντεύγω [murdévγo] (Πιτ., ΙδομΒ.) : 1. βρί-

σκομαι σε σεξουαλικό οργα σμό και γίνομαι επι-
θετικός, ασυγκράτητος· 2. (κατ’ επέκταση) γί-
νομαι έ ξαλλος, αφη νιάζω.
[Δεν είναι τουρκικής προέλευσης, βλ. σημείω-
ση. (Συντ.)]
{Ο Πιτυκάκης ετυμολογεί από το murdar ή 
mirdat. Από το murdar προ κύπτει κανονικά ο τ. 
μουρ νταρεύω (βλ.), κατευθείαν ή μάλλον μέσω 
του μουρντάρης. Η λ. mirdat δεν εντοπίζεται σε 
λεξικά. Ο Γαρεφαλάκης λημ ματογραφεί τη λ. 
μουρ τεύγω με τη σημ. ‘αυξάνει η όρεξή μου’ 
(π.χ. για δουλειά.)· ο Τσιριγωτάκης την έχει με 
τη σημ. 1. ‘αρχίζω, ξεκινώ κάτι’, 2. ‘επιταχύ-
νω, δυναμώνω’. Κατά τον Στέφανο Ξανθουδίδη 
(“Συνθήκη με ταξύ Ενετικής Δημοκρατίας και 
Αλεξίου Καλ λιέργου», Αθηνά, 14 (1902), 302) 
το ρ. μουρτεύω «εκ του ουσιαστικού μούρτος· 
και τούτο μεν σημαίνει επανάστασιν, το δε ρή-
μα επαναστατώ και μουρτεμένοι οι επαναστά-
ται. Η λέξις αύτη προήλθεν εκ του Σαξωνικού 
morth, εξ ου το του μεταγ. Λατι νισμού mordum 
και murdum = homicidium· εκ τούτων παρέ-
λαβον την λέ ξιν οι μεταγενέστεροι Βυζαντι-
νοί, κατ’ αρχάς επί της σημασίας του φόνου και 
ύστε ρον του πολέμου, της αποστασίας […]. Σή-
μερον εν Κρήτη σώζε ται το ρήμα μουρ τεύγω – 
εμούρτεψα – μουρ τεμένος, αλλ’ επί παρηλλαγ-
μένης πως σημασίας, ήτοι του μαίνομαι – οργί-
ζομαι – παραφέρομαι – α γριαίνω». Ο Τσιριγω-
τάκης το έχει με τις σημ. ‘αρχίζω, ξεκινώ’ και 
‘επιτα χύνω, δυναμώνω’ (ΤσιρΒ., 319).}

(*)μουρουριέ, βλ. Παράρτημα 1.
μουρτάτης(Α), ο [murtátis] (Πάγκ., Ροδ., ΙδομΒ.) : 

ο αρνησίθρησκος.

[< mürtet (Πάγκ.) / & διαλεκτ. murtat (TDK) 
(Συντ.)] (مرتد)
{Κατά τον Ανδριώτη: < μεσν. μουρτάτης < 
τουρκ. murtad < ελλ. *μουρτά δες < μεσν. λατ. 
mordum, γερμ. αρχής. Το τουρκ. έτυμο: mürtet 
< αραβ. murtedd (κατά το TDK) ή mürted < 
αραβ. murtadd (κατά τον Nişanyan). Το TDK 
έχει και το διαλεκτ. murtat, με τη σημ. «hain», 
βλ. χαΐνης.}

μουρτεζίμης, βλ. μουλτεζίμης.
μουρτεμένος (επίθ. προσ.) [murteménos] (Ροδ.) : 

μανιακός (βλ. μουρτεύγω).
μουρτεύγω, βλ. μουρντεύγω.
μουρτεύω, βλ. μουρντεύγω.
μουσαβίρης, ο [musavíris] : Η λ. εν χρήσει στον 

Οργανικό Νόμο (1868) : Παρά τω Γενικώ Διοι-
κητή θέλουν υπάρχει δύο σύμβουλοι (Μουσαβίρ) 
(βλ. Κρητικός Κώδιξ, Α 6).
[< müşavir «σύμβουλος· ο συσκεπτόμε-
νος μετά τινος· σύμβουλος νομάρ χου» (Χλω-
ρός, Α 1679), από το αραβ. muşāwir κατά τον 
Nişanyan (Συντ.)] (مشاور)
{Η Σύμβαση της Χαλέπας όριζε ότι ο Γεν. Διοιη-
τής θα έχει έναν σύμβουλο (Κρη τικός Κώδιξ, ό.π.}

μουσακάς*, ο [musakás] : είδος φαγητού (λέξις 
των πόλεων, Παπ.).
[< musakka (Παπ.)] (مسقا٬ موسقه)

μουσαμαδένιος, βλ. μουχιαμαδένιος.
μουσαμάς, βλ. μουχιαμάς.
μουσαντές, ο [musadés] (Τουρκοκρητ.) : η άδεια.

[< müsaade (Bilgehan2, 633)] (مساعده)
{Δεν έχει ετυμολογική σχέση με το λαϊκό επίθ. 
μουσαντένιος ‘ψεύτικος, κάλπι κος’.}

μουσάντρα(Α), η [musándra] (Πάγκ., ΞανθινΔ., 
Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ.) : 1. ιμα τιοθήκη· 2. 
υπόγεια αποθήκη· 3. «η τουαλέτα με καθρέφτη 
τση κρε βατοκάμερας» (Δαρ.).
[< musandιra (Πάγκ.)] (موصندره)
{Για την ετυμολ. της λ. μουσάντρα/μεσά-
ντρα ‘ντουλάπα για στρώματα’ ο Αν δριώτης 
έχει: « *μεσ-άνδηρα < μέσον + μεταγν. άν-
δηρον. Κατ’ άλλους τουρκ. musandra». Ίσως 
πρόκειται για αντιδάνειο. Το TDK έχει τη λ. 
musandıra (με πολ λές διαλεκτ. παραλλαγές) 
και την ετυμολογεί απροσδιό ριστα από τα ελ-
ληνικά. Ο Νişanyan διευκρινίζει ότι προέρχε-
ται από το ελλ. μεσάνδηρο. Διαφορετική ά πο-
ψη: Κατά τους Alex Baltazzi – George Galdies 
– George Poulimenos (A lexicon of Smyrneika 
– İzmir Rumcası sözlüğü, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, Κων/πολη 2012, σ. 69), η σμυρνέι-
κη «musándra: built-in cupboard, some highly 
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decorated. From the name of French architect 
François Mansart (1598-1666). Gr. entihisméni 
doulápa. Tur: gömme dolap». Χωρίς αναφορά 
για την πηγή της πλη ροφορίας – προ φανώς συ-
σχετίζουν με το γαλλ. mansarde ‘σοφίτα (κά-
τω από τη στέγη)· πα ράθυρο σοφίτας (το οποίο 
βγαίνει πιο έξω από τον τοίχο)’.}

μουσαφιρ(γ)ιό, βλ. μουσαφιρλίκι.
μουσαφίρης*, ο [musafíris] & μισαφίρης 

[misafíris] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Ι δομ. Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) & μοσαφί-
ρης [mosafíris] (Ιδομ.) : 1. ο φιλοξενούμενος 
επισκέπτης· 2. οφθαλμική πάθηση, επιστημ. 
φλυκταινώδης επι πεφυκίτης (Πιτ.).
[< misâfir (Παπ.) / & διαλεκτ. musafir (ΛΚΝ)] 
(مسافر)
{Ο Αποστολάκης λημματογραφεί τον πληθ. 
μουσαφίρδες (-ρδ-). Μουσα φίρης εί ναι ο επισκέ-
πτης που έχει έρθει από κάποια απόσταση, και 
η φιλο ξενία του συνε πάγεται συνήθως και δια-
νυκτέρευση. Κατά τον Ιδομενέως «επισκέπτης 
που δια νυκτερεύει»· «ο επισκέπτης από το ξε-
νοχώρι» κατά τον Δαριβιανάκη. Στα τουρκ. 
(Χλωρός, Β 1652) η αρχική σημ. της λ. είναι 
«ο ταξιδεύων, ταξιδιώτης, περιηγη τής» – και 
εκτός από ‘φιλοξενούμενος’ η λ. σημαίνει επί-
σης «λευκή κηλίς του οφθαλμού παροδική». Ο 
Κριτσω τάκης (σ. 199) καταγράφει τη ΦΡ. ήρ-
θανε οι μου σαφίρηδες, με τη σημ. (για γυναίκα) 
‘της ήρθε περίοδος’. Στην περιοχή του Ηρα-
κλείου μουσαφίρης λέγεται και ένας είδος νυ-
χτοπεταλούδας (η εμφάνιση της μέσα σε σπί-
τι θεωρείται ότι προοιωνίζει μουσαφιρλίκια για 
τις αμέ σως επόμενες μέρες), καθώς και ο φτε-
ρωτός σπόρος ορισμένων φυτών, π.χ. του σκού-
λου ή πη γουνίτη (Tragopogon pratensis).}

μουσαφιρλίκι, το [musafirλít∫i] & μισαφιρλίκι 
[misafirλít∫i] (Παπ., Πάγκ., ΞανθινΔ., Αποστ., 
Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : 1. η επίσκεψη μου-
σαφίρη, η φιλοξενία· 2. (στον πληθ. τα μουσα-
φιρλίκια) οι μουσαφίρηδες.
[< musafirlik (Παπ.) / misâfirlik (Πάγκ.)] 
(مسافرلك)
{Λέγεται και μουσαφιρ(γ)ιό και χρησιμοποιεί-
ται και στον πληθ. τα μουσα φιρ(γ)ιά: Εφύγανε, 
μπρε, τα μουσαφιργιά σου;}

μουσελίμης, ο [museλímis] : «υποδιοικητής δια-
μερίσματος ή πόλεως». Η λ. σε κρητ. κείμενο 
του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 108)
[< müsellim (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)] 
(مسلم)

μουσελίμι (επίρρ.) [museλími] (Πάγκ.) : με εμπι-
στοσύνη.
[< müsellem (Πάγκ.)] (مسلم)

μουσίρης, ο [musíris] (Ροδ.) : διοικητής. Η λ. σε 
κρητ. δημοτ. τραγούδι (βλ. Γιάννα ρης, 55). Και 
σε έγγραφο του 1864: απεφασίσαμεν λοιπόν 
όλοι γε νικώς Ησηλάμη δες και Χριστιανοί να κά-
μωμεν αναφορά εις του Μουσήρ πασά εφέντη 
μας (Α.Δ.Η., 2 / 14-23). Και σε άλλο, του 1861: 
η Α. Εξ. ο Μουσίρης της Νήσου Ισμαήλ Πασάς 
(Α.Δ.Η., 2 / 4-28).
[< müşir (Γιάνναρης, 349), από τα αραβ. κα-
τά το TDK, «στρατάρχης, Μουσίρης, ήτοι ο 
έχων τον ανώτατον στρατιωτικόν βαθμόν, 
αντιστοιχού ντα τω ανωτάτω πο λιτικώ (Χλω-
ρός, Β 1689)] (مشير)
{Υπάρχει και ο τ. μουχίρης, βλ. Λευτέρης Αλε-
ξίου, “Ριμάδα για τη θρό νιαση της μητρόπολης 
του Αγίου Μηνά”, Κρητικά Χρονικά, 10 (1956), 
121, 123, 127.}

μουσμουδεύ(γ)ω [muzmuδévo] (Γαρ., Τσιρ., 
Κριτσ.) : «Ψάχνω υπομονε τικά. “Ή πεψα το Δε-
σποινιό στ’ απάνω σπίτι να μου φέρει από το 
σύρμα του σκρίνιου μια μόστρα για να πλέξω 
ένα τραπεζομάντιλο, κι ως ως το συνηθί ζει, μου-
σμουδεύγει κι αργεί να γυαήρει”» (Γαρ.).
[παραφθορά του μουσμουλεύω (βλ. μουσμου-
λέω) (Συντ.)]
{Ο Τσιριγωτάκης έχει: «μουσμουδεύω: ψάχνω 
για λιγοστή τροφή, – Πή γαινε να δέσεις την αί-
γα έκε όξω να μουσμουδέψει πράμα, γιατί πεινά 
η κακομοίρα». Ο Κριτσωτάκης έχει: «μουσμου-
δεύω = (κυ ριολ.) βαδίζω αργά ψάχνοντας με το 
μου σούδι μου, όπως ακριβώς ο χοίρος, (μτφ.) 
ψαχου λεύω, ε ρευνώ, κάνω κάτι αργά. ΣΥΝ. μι-
σμιδεύω».}

μουσμουλέω [muzmuléo] (Πάγκ.) : 1. εργάζομαι 
σιγά-σιγά, για να περνά ο καιρός· 2. ερευνώ, 
ψάχνω, ανακατώνω, μυρίζομαι.
[εκ του μουσμουλεύω κατ’ αποβολήν του υ (= 
β) των εις -εύω (Πάγκ.) / και αυτό από τη λ. 
μουσμού λης (Συντ.), βλ. και μουσμουδεύω]
{Ο Πάγκαλος σημειώνει εύστοχα: «Εάν η λ. 
μουσμουλέω προέρχεται εκ του μού σμουλο, 
αγνοώ ποίαν σχέσιν δύνανται να έχη αύτη προς 
τούτο ση μασιολογικώς». Φυσικά: το μουσμου-
λεύω παράγεται από το μουσμούλης (βλ.). Πο-
λύ σωστά όμως ανάγει το μουσμουλέω στο μου-
σμουλεύω (βλ. λήμμα στον Κασσωτάκη), διότι, 
ό πως ο ίδιος σημειώνει στον Α΄ τόμο του έργου 
του (Γραμματική, Αθήνα 1955, σ. 193), σε αρ-
κετά μέρη της Κρήτης στα ρήματα σε -εύω το 
[v] «εις άλλα μεν πρό σωπα αποβάλλεται μόνον 
αυτό, εις άλλα δε αποβάλλεται και το μετ’ αυ-
τού συλ λαβιζόμενον φωνήεν: χορεύω – χορέω, 
χορές, χορέει, χορέομε και χορέμε, χορέτε, χορέ-
νε» (βλ. επίσης ό.π., σ. 354-355), πβ. και τους 
τ. γυρές, γυρέτε, γυρένε (γυρεύ εις, γυρεύτε, γυ-
ρεύουνε), τους οποίους ο Τσιριγωτάκης έχει ως 
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ξεχωριστά λήμ ματα. Σημειώνεται (ό.π., σ. 244) 
ότι τα ρ. σε -εύω μεταπλάθονται επί σης σε -εύ-
γω: χορεύγω, εχόρευγα κλπ. Σημειώνουμε επί-
σης ότι η αναζή τηση στο Διαδίκτυο έ δειξε ότι 
το ρ. μουσμουλεύω χρησιμο ποιείται ως ι διω-
ματική λέξη σε περιοχές της Πελοπονήσου, με 
τη σημ. «περπατάω σκυφτός και ψά χνω κάτι», 
βλ. μουσμου δεύω. Ο Καλλισθένης Χουρμου-
ζιάδης (“Γλωσσάριον Τσακηλίου”, Θρακικά 
14 (1940), 240) έχει το ρ. μουσμουλεύω ως πα-
ράγωγο της λ. μουσμούλ’ς «σιγανός εις τα έρ-
γα του». Ο Χρήστος Τζιτζιλής (“Συμβολή στην 
ποντιακή ετυμολογία”, Ελ ληνικά 34/2 (1982-
1983), 449) ετυ μολογεί το ποντιακό μισμιλαεύω 
‘λεπτολογώ’ «από το τουρκ. mızmızlanmak, που 
έχει την ίδια ση μασία, με ανομοιωτική απο βολή 
ζ - ζ > ζ - ø».}

μουσμούλης (επίθ. προσ.) [muzmúλis] (Πάγκ.) : «1) 
Ο εργαζόμενος βρα δέως, για να περνά ο και-
ρός, 2) Ο ερευνητής, ο ψάχνων, ο ανακατώ-
νων».
[< μουσμουλεύω, υποχωρητικά (Πάγκ.) / σω-
στότερα: < mısmıl (διαλεκτ. κατά το TDK), 
‘ήσυχος· κα λός· κλεισμένος στο καβούκι του, 
που δεν α νακατεύεται· που κάνει καθαρή δου-
λειά’ (Συντ.)]
{Βλ. και σιγανομουσμούλης. Ο Πέτρος Βλα-
στός στα Συνώνυμα και Συγγε νικά (Νέα έκδοση 
συμπλη ρωμένη από τα κατάλοιπα του συγγρα-
φέα, έκ δοση Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1989, σ. 437) έχει: 
«μουσμούλης· μουσμούλης και καλόκαρδος», 
ενώ βρί σκουμε τη λ. μουσμούλης σε σύγχρονο 
δημοσίευμα (Εβδομ. εφημ. Επταήμερο Α νατολι-
κής Αττικής, φ. 427, 8-6-2011) με τη σημ. «υπο-
τακτικός».}

μουσντάς, βλ. μουστάς.
μουσντές, βλ. μουζντές.
μουσουλούκι, το [musulút∫i] & μουσουρλούκι 

[musurlút∫i] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., Δαρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : ο κρου-
νός.
[< musluk (Παπ.)] (موصلق٬ مصلق)
{Για την ανάπτυξη του -ρ- στο μουσουρλού-
κι: Σε μερικά δάνεια αναπτύσ σεται ένα ρ (χω-
ρίς να υπάρχει αντίστοιχος φθόγγος στο τουρκι-
κό έτυμο), κυρίως πριν από /l/ (καθώς και πριν 
από /n/), αλλά και σε άλλες θέσεις. Βλ. σχετικά: 
Georgiadis, σ. 234-235, όπου και παραδείγματα 
από τις διάφορες περιπτώ σεις.}

μουσουμπιά, η [musubʒá] (Κονδ., Ροδ., Ιδομ., 
Τσιρ., Γαρ., Κριτσ., Χουστ.) : 1. «α ποπλη ξί α. 
Μόνον ως αρά: Μουσουμπιά να σού ’ρθει» 
(Κονδ.)· 2. πονηρό πνεύμα, δαιμονικό όν, που 
μπαίνει στον άνθρωπο και προκαλεί δεινά, π.χ. 
διαζύγιο στο ανδρόγυνο, αποβολή στην έγκυο 

κλπ.· 3. άνθρω πος κακός και πονηρός.
[< musabe ‘συμφορά, δυστυχία, καταστροφή’, 
πβ. musibet (مصيبت), κατά το TDK και διαλεκτ. 
müsübet, «συμφορά, δυστύχημα, καταστροφή· 
[κοι νώς] άθλιος, μου σουμπέτης [ύβρις]· πληθ. 
mesaib» (Χλωρός, Β 1698), κατά τον Nişanyan 
από το αραβ. muṣība) (Συντ.)]
{Για τη σημ. 2 βλ. περισσότερα στο: Ευαγγελία 
Φραγκάκι, Η δημώδης ια τρική της Κρήτης, Αθή-
να 1978, σ. 68 και 229. Στη σημ. 3 χρησιμοποι-
είται κυρίως για γυ ναίκες: ο Ροδάκης έχει τη λ. 
με το ερμήνευμα: πονηρή.}

μουσουρλούκι, βλ. μουσουλούκι.
μουστάς, ο [mustás] & μουσντάς [muzdás] (Τσιρ., 

Κριτσ., Κασσ.) : «σιδε ρένιο ερ γαλείο του τσα-
γκάρη, με λαβή και πεπλατυσμένη βάση, για να 
μαλακώνει το δέρμα με κτύπημα» (Τσιρ.) – με 
αντί στοιχο εργαλείο ο χα σάπης μαλακώνει το 
κρέας (Κριτσ.).
[< muşta (Κριτσ.)] (موشته)

μουσταχάτι σου [mustaxáti su] (έκφρ.) (Ξεν.) : 
(πάντοτε με γεν. προσ. αντω νυμίας) μπράβο 
σου (ειρων.).
[< mustehaktir ‘καλά να πάθεις’ (Ξεν.)· σω-
στότερα: < müstahak ή müstehak ‘δι καιούχος’ 
και ως ουσ. ‘ό,τι αξίζει κάποιος, αμοιβή ή ποι-
νή’· φρ. Allah müstahakını versin «ο Θεός να 
τω δώση ό,τι αξίζει, ήτοι τα επί χειρα της κακίας 
του, κ. κακόν χρόνον νάχη» (Χλωρός, Β 1658)] 
(مستحق)

μουστεντζής, ο [mustedzís] (Τσιρ.) : «αυτός που 
έφερνε στο σπίτι της νύφης την είδηση ότι το 
ανδρό γυνο έρχεται από την εκκλησία και του 
έδιναν το μουσντέ, βλ. λ.»
[< μουσντές ή κατευθείαν < müsteci (Συντ.)] 
(مژده جى)
{Στον αγγελιαφόρο έδιναν για δώρο τον τζεβρέ. 
Βλ. σημείωση στο λ. μουσ ντές.}

μουστερής*, ο [musterís] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Χουστ., Κασσ.) : ο πελάτης, ο αγοραστής.
[< müşteri (Παπ.)] (مشترى)
{Ο Κριτσωτάκης έχει και το θηλ. μουστερίνα.}

μουτάφης, ο [mutáfis] (Πάγκ., Ιδομ.) & μουτα-
φτσής [mutaftsís] (Τσιρ.) : 1. «ο υ φαντής νη-
μάτων εκ τριχών αιγός και ο πωλητής αυτών» 
(Πάγκ.)· 2. σαγματο ποιός.
[μουτάφης: < mutaf + -ης (Πάγκ.)· μουταφτσής: 
< mutaf + -τσής (Τσιρ.) / μάλλον < mutafçı 
(Συντ.)] (موتاف٬ موتاب)
{Το τουρκ. mutaf σημαίνει «σχοινοπλόκος, ο 
πλέκων σχοινία ή καλύμ ματα ίππων ή άλλα τοι-
αύτα είδη εκ τριχών αιγών» (Χλωρός, Β 1811). 
Από αυτήν προκύπτει κανονικά ο τ. μουτάφης. 
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Ο τ. μου ταφτσής μάλλον από το τουρκ. (λαϊκό) 
mutafçı, όπου το επίθημα -çı έχει ήδη προστεθεί 
κατά πλε ο νασμό στη λ. mutaf. Για την πλεονα-
στική προσθήκη τού επιθήματος -ci στα τουρ-
κικά καθώς και της κατάλη ξης -τζής/-τσής, που 
προέκυψε από αυτό, στα ελληνικά, βλ. Κυρα-
νούδης, Κεφ. 9.3, ειδικότερα σ. 255 & 261 αντί-
στοιχα.}

μουταφτσής, βλ. μουτάφης.
μουτεβελής, ο [muteveλís] (Κονδ.) : διαχειριστής 

βακουφικού κτήματος, ε πίτροπος.
[< mütevelli (Μπόγκας, 185)] (متولى)
{Η λ. σε κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κανο-
νικά πεσκέσια, 108) και σε έγ γραφο του 1801 
(βλ. Μενέλαος Παρλαμάς, ‟Ανέκδοτα έγγραφα 
εκ Σφα κίων (1799-1832)”, Κρητικά Χρονικά, 7 
(1953), 248). Περισσότερα για τον μουτεβελή 
βλ. στο: Νικόλαος Σταυρινίδης, “Συμβολή εις 
την ιστορίαν των Σφακίων (1615-1770)”, Κρη-
τικά Χρονικά, 9 (1955), 242.}

μουτεκεφίλης [mutet∫efíλis] : εγγυητής (Σταυ-
ρινίδης). Η λ. σε προσωπικό ημερολό γιο των 
ετών 1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 198).
[< mütekeffil «ο εγγυώμενος, εγγυηθείς, εγγυ-
τής», από το kefil (Χλωρός, Β 1564), βλ. κεφί-
λης] (متكفل)

μουτεμπέρης (επίθ. προσ.) [mutebérıs] (Κονδ., 
ΙδομΒ.) & μουχτεμπέρης : ευυπόλη πτος. Σε έγ-
γραφο του 1863: αυτός που φέρνει το γράμμα μου 
ο μιχαήλ βαρδουλάκις ίνε μουχτεμπέρης Άνθρω-
πος και Ασ έμπι ενγγιητής (Α.Δ.Η., 2 / 11-1462).
[< muteber (mu’teber) «ο έχων κύρος, υπό-
ληψιν, έγκυρος, σεβαστός, ο λαμβανό μενος 
υπ’ όψει» (Χλωρός, Β 1715), από το αραβ. 
muˁtabar κατά τον Nişanyan (Συντ.)] (معتبر)
{Στον τ. μουχτεμπέρης το χ αποδίδει τον φθόγ-
γο που παριστά το γράμμα ع στο τουρκ. έτυ-
μο, έναν ηχηρό τριβόμενο φαρυγγικό φθόγγο 
(στο Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο συμβολίζε-
ται με το ʕ).}

μουτεσαρίφης, ο [mutesarífis] (Πάγκ., Ροδ.) & 
μουτεσαφίρης [mutesafíris] (Κονδ.) : διοι-
κητής νομού με βαθμό πασά. Η λ. εν χρήσει 
στον Οργανικό Νόμο (1868) : Η πολιτική διοί-
κησις εκάστης διοικήσεως {βλ. λιβάς} θέλει εί-
ναι εμπεπιστευμένη εις έναν Διοικητήν (Μουτε-
σαρίφην) (βλ. Κρητικός Κώδιξ, Α 6).
[< mutasarrıf (Πάγκ.)] (متصرف)
{Ο Χλωρός (Β 1551) μεταγράφει τη λ. متصرف 
(mutasarrıf) ως [μουτεσαρ ρήφ]. Ο τ. μουτεσα-
φίρης (Κονδ.) μάλλον από αναγραμματισμό.}

μουτεσαφίρης, βλ. μουτεσαρίφης.
μουτεσαφιρλίκι, το [mutesafirλít∫i] (Κονδ.) : ο 

νομός.

[< μουτεσαφίρης + -λίκι ή < μουτεσαριφλίκι 
(< mutesarrıflık) με αναγραμ ματισμό (Συντ.)] 
(متصرفلق)
{Ο Χλωρός (Β 1551) μεταγράφει τη λ. متصرفلق 
(mutesarrıflık) ως [μουτε σαρρη φλήκ] και την 
ερμη νεύει ως «μουτεσαριφλίκιον».}

(*)μουτεσελίμης, βλ. Παράρτημα 1.
μουτής, ο [mutís] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-

θιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Κριτσ., 
Κασσ.) & μούτης [mútis] (Χουστ.) : 1. αυ-
τός που υποτάχτηκε, που κατέθεσε τα όπλα· 
2. (κατ’ επέκταση, ως επίθ. προσ.) ενδοτικός, 
υποχω ρητικός, ευπειθής.
[< müti (Παπ.) / < muti (Πάγκ.)] (مطيع)
{Το TDK έχει μόνο τον τύπο muti. Ο Κριτσω-
τάκης λημματογραφεί χωρι στά το θηλ. μουτί-
να, με τις σημ. ‘η υποταγμένη’ και ‘η σύζυγος 
του μουτή ή του Μου τάκη’ (το τελευταίο είναι 
οικογενειακό επίθετο). Εγώ χρησιμο ποιώ τον 
παροξύ τονο τύπο: μούτης.}

μουτίζω [mutízo] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ. Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) & μουντίζω 
[mudízo] (Δαρ.) : κατα θέτω τα όπλα, συνθηκο-
λογώ, υποτάσσομαι, προσκυνώ· μτχ. παθ. πρκ. 
μουτισμέ νος.
[< μουτής (Παπ.)]
{Ο Δαριβιανάκης εκτός από το λ. μουντίζω ή 
μουτίζω έχει και δεύτερο μουτίζω «βάνω με το 
ζόρε τη μούρη κάποιου στο πιάτο, κατουμώνω, 
πει θαναγκάζω, φέρνω κάποιον με τα νερά μου». 
Μάλλον πρόκειται για νέο ρ. μουτίζω, με μετα-
βατική σημασία αυτό, προϊόν συμφυρμού των 
ρ. μυ τίζω ‘πέφτω με τη μύτη’ και μουτίζω (αμε-
τάβατα και τα δύο). Επίσης, ο Ξανθινάκης έχει 
το ρ. μουντίζει /μου ντώ νει, με τη σημ. ‘σκοτει-
νιάζει, σου ρουπώνει’.}

μούτισμα, το [mútizma] (Πιτ., ΙδομΒ., Κασσ.) : η 
δήλωση υποταγής, η συν θηκολό γηση.
[< μουτίζω (Πιτ.)]

μουτουλάκ (επίρρ.) [mutulák] & μουτουλακί 
[mutulak̃í] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Πιτ., ΞανθινΔ.) : 
εξάπαντος, απα ραίτητα.
[< mutlak (Παπ.)] (مطلق)

μουτουλούκι, το [mutulút∫i] : (επαίσχυντος) συμ-
βιβασμός: Μη χολοσκάτε για τα μου τουλούκια 
που γίνονται ’πό μερικούς γεβεντισμένους […]. 
Δεν έπρεπε να παραξε νευτήτε για τον Αλικα-
μπιώτη τον Αναγνώστη πως εμούτισε, γιατί δεν 
ημπόργιε ο κακομοίρης να κάμη κι αλλοιώς απ’ 
ήτις ώρα και τούλειψε το πιλάβι (’πού τρωε μαζύ 
με τον αδερφοκτόν του το Χοντοτζανάρα μπέη) 
(βλ. Κάτοπτρον, 19).
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[< μουτίζω, κατ’ αναλογία προς τα: πουστίζω, 
πουστουλούκι (Συντ.)]
{Ως β΄ συνθετικό στη λ. λαδομουτουλούκια 
(βλ.).}

μουτουπάκι, το [mutupát∫i] (Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ., 
Ξεν.) : 1. μαγειρείο, κουζίνα· 2. αποθήκη κά-
τω από τον οντά.
[< mutpak (Πάγκ.) / mutfak (Πιτ.)] (مطبخ)
{Το TDK έχει mutfak και mutbak. Η λ. μου-
τουπάκι χρησιμοποιείται και ως μειω τικός χα-
ρακτηρισμός για μικρό δωμάτιο ή σπίτι (πβ. 
“τρύπα”), ίσως επειδή μοιά ζει με υποκοριστι-
κό. Ο Κριτσωτάκης την έχει με τη σημ. ‘πα-
ρακούζινο’.}

μουτουπακόσπιτο, το [mutupakóspito] (ΙδομB.) : 
δωμάτιο που χρησιμοποιεί ται ως κουζίνα και ως 
κρε βατοκάμαρα.
[< μουτουπάκι + σπίτι (Συντ.)]

μουτοχάρτι, το [mutohárti] (ΞανθινΔ.) : «έγγραφο 
υποταγής» (Κάτοπτρον, 36).
[< μουτής + χαρτί (Ξανθιν.)]

μουφλέτι, το [mufléti] : η προθεσμία (Σταυρινί-
δης). Η λ. σε προσωπικό ημε ρολόγιο των ετών 
1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 342): Επή-
ραν μου φλέτι […] ημέρες 20.
[< mühlet, από το αραβ. muhla(t) κατά τον 
Nişanyan] (مهلت)

μουφλούζεμα, το [muflúzema] (Τσιρ.) : η πτώ-
χευση.
[< μουφλουζεύω (Τσιρ.)]

μουφλουζεύω [mufluzévo] & μουφλουσεύω 
[muflusévo] & μουφλουτεύω [muflutévo] 
(Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., ΙδομΒ.) : χρεοκο-
πώ, πτωχεύω.
[< μουφλούσης (Παπ.) / μουφλούζης (Πάγκ.)]

μουφλούζης* (επίθ. προσ.) [muflúzis] & μου-
φλούσης [muflúsis] (Παπ., Πάγκ., Ξαν θιν., 
Ροδ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ.) : χρεοκοπη-
μένος.
[< müflüs (Παπ.) / < müflis (Πάγκ., σημείωση 
επιμελήτριας 2η έκδοσης)] (مفلس)
{Το TDK έχει τον τ. müflüs ως διαλεκτικό.}

μουφλουζουλίκι, το [mufluzuλít∫i] : η χρεοκοπία.
[< μουφλούζης (Πάγκ.) / < müflüslük (Συντ.)] 
(مفلسلك)
{Η λ. müflüslük δεν υπάρχει στο TDK. Τη βρί-
σκουμε στο: N. Mallouf, Diction naire Français-
Turc, 2η έκδοση, Παρίσι 1856, σ. 44 και 258. Το 
Güncel Türkçe Sözlük (http://www.tdk.gov.tr) 
έχει τον τ. müflislik.}

μουφλουσεύω, βλ. μουφλουζεύω.

μουφλούσης, βλ. μουφλούζης.
μουφλουτεύω, βλ. μουφλουζεύω.
μουφτής*, ο [muftís] (Πάγκ.) : ο (Τούρκος) δικα-

στής, «μουσουλμάνος θεο λόγος και ιδίως ερμη-
νευτής των σχετικών νόμων, με θρησκευτικές, 
δικα στικές και αστικές δικαιοδοσίες» (ΛΚΝ).
[< müfti (Πάγκ.)] (مفتى)

μούφτι, το [múfti] (ΙδομΒ.) : πράγμα ευτελές, χω-
ρίς αξία.
[< müft, από το περσ. muft (Συντ.)] (مفت)
{Κατά το TDK müft σημαίνει «bedava, beleş» 
(= δωρεάν, χάρισμα, τσά μπα, πβ. μπενταβά, 
μπελέχι). Ο Miklosich (II 27) το έχει με τη σημ. 
«umsonst» (= άδικα) ως έτυμο του σερβ. mufte. 
Το μούφτι μάλλον από την πρώτη σημασία, με 
σημα σιολογική δείνωση με ψυχολογικό ενδια-
φέρον: συχνά το ακριβό θεωρείται και καλό, εί-
τε πρόκειται για αντικείμενα είτε για υπηρεσίες.}

μουχαλέ μαμής, βλ. μααλέ μαμής.
μουχαλεμπί*, το [muxalebí] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 

Ροδ.) : είδος γλυκίσματος από γάλα και ρυζά-
λευρο. «Ο όρος λησμονημένος, διατηρείται μό-
νο σε λα ϊκά δίστιχα» (Πιτ.).
[< muhallebi (Παπ.)] (محلبى)
{Πβ. το λαϊκό δίστιχο: Μουχαλεμπί και 
γκιούλ σερμπέτ ο αναστεναγμός σου / και του 
Χατζη Μπεκήρ λοκούμ ο τρυφερός λαιμός σου, 
που μας το θύμισε η Μαρία Ιορδανίδου στη Λω-
ξάντρα της (1963).}

Μουχαμέτης, ο [muxamétis] : ο Μωάμεθ. Η λ. σε 
τουρκοκρητ. ρίμα του 1826: Ο Μουχαμέτης τού 
’δωκε του βασιλιά νουσρέτι (βλ. Dedes, 371).
[< Muhammed «[κ.λ. δεδοξασμένος] Μωάμεθ ο 
προφήτης· ως όνομα κύ ριον άλ λων προσώπων 
προφέρεται κοινώς Μεχμέτ και Μεμέτ» (Χλω-
ρός, Β 1605) (Συντ.)] (محمد)

μουχαπέτι, το [muxapéti] & μουχαμπέτι* 
[muxabéti] (ΤσιρΒ.) : η συνομιλία, το κου-
βεντολόι. Με τη μορφή μουχαπέτι σε κρητ. ρίμα 
του 19ου αιώνα: πόρτα χτυπά, και κόβγουσι τό-
τε το μουχαπέτι. (Εμμ. Δουλγεράκης, “Τo κρη-
τικόν δημώδες άσμα της Σουσάννας”, Κρητικά 
Χρονικά, 9 (1955), 344).
[< muhabbet (Δουλγεράκης)] (محبت)

μουχαρέμ, βλ. μήνες σεληνιακού έτους.
μουχαρεμπές, ο [muxarebés] (Κονδ., ΙδομΒ.) : πό-

λεμος, επανάσταση· ΦΡ. τον καιρό του μουχα-
ρεμπέ.
[< muharebe (κατά το TDK από τα αραβ.) 
(Μπόγκας, 186)] (محاربه)

μουχασεδένια βράκα, η [muxaseδéña vráka] 
(Πιτ.) : «Βράκα της ανδρικής κρητικής φορε-

http://www.tdk.gov.tr/
http://www.tdk.gov.tr/
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σιάς, κατα σκευασμένη από ειδικό πανί που ει-
σήγετο από ξένες αγορές. Εθε ωρείτο πολυτελής 
αμφίεσις, ύστερα από τα (τσόχινα) σαλβάρια».
[δυσετυμολόγητο, βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Για την ετυμολ. ο Πιτυκάκης γράφει: «Το γε-
γονός ότι οι ανδρικές κρητι κές στο λές, εξόν από 
τα τσόχινα, υφαίνονταν κατά κανόνα στους ντό-
πιους αργαλειούς καθιστά εύλογη την υπόθε-
ση πως ο όρος προήλθεν από το Τ. muhacir = 
μετανά στης. Δηλ. όχι ντόπιο ύφασμα». Όμως, 
από το muhcacir προκύπτει κανονικά ο τ. *μου-
χατζίρικος, έστω *μουχατζιρένιος. Αν ισχύει η 
υπόθεση του Πιτυκάκη, θα πρέπει να τη συ-
μπληρώσουμε ως εξής: με επίδραση από το 
επίθ. χασεδένιος, αφού αυτό το «ειδικό πανί» 
ήταν ένα είδος χασέ (βλ.), που ήταν βιομηχανι-
κό προϊόν.}

μουχασεμπετζής, ο [muxasebedzís] & μαασεπε-
ντζής, ο [maasepedzís] : λο γιστής της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας επί Τουρκοκρατίας (Μεταφρά-
σεις, Γ 46), γραμματέας της λογιστικής υπηρε-
σίας (Μεταφράσεις, Γ 51). Ο τ. μου χασεπετζής 
εν χρήσει στον Οργανικό Νόμο (1868) : Δια την 
οικονομικήν διαχείρισιν της νήσου θέλει υπάρ-
χη […] είς μουχασεπεδζής ανά εκάστην διοίκη-
σιν (Λιβάν) (βλ. Κρητικός Κώδιξ, Α 6), βλ. και 
Εφημ. Κρήτη, έτος ΙΑ΄, φ. 506, 10-2-1879: τον 
διευθυντήν του λογιστηρίου (Μουχασεμπετζήν). 
Ο τ. μαασεπεντζής σε. κρητ. κείμενο του 1786 
(βλ. Κανονικά πεσκέσια, 97).
[< muhasebeci] (Mehmet Yunus & Ξανθου-
δίδης) < muhasebe «λογαρια σμός· θε ώρησις, 
εξέλεγξις λογαριασμών· γραφείον λογιστικόν» 
(Χλωρός, Β 1591), από τη λ. hesap ‘λογαρια-
σμός’, βλ. αλέ λεσάπι (Συντ)] (محاسبهجى)

μουχασερές, ο [muxaserés] (Παπ., Πάγκ.) : η ανα-
στάτωση, & μουχασερέ (επίρρ.) (Ξανθιν.) : άνω-
κάτω: Ήρθε επαέ και μας έκαμε ούλους μουχα-
σερέ (Ξανθιν.).
[< muhareşe ‘υποκίνηση σε καυγά’, με αντιμε-
τάθεση συλλαβών (Συντ.)] (مهارشه)
{Ο Παπαγρηγοράκης (που τον ακολουθεί ο Πά-
γκαλος) ετυμολογεί από το muhaceret, το οποίο 
όμως σημαίνει ‘μετανάστευση’, ο Ξανθινάκης 
από το muhasara ‘πολιορκία’. Η λ. ετυμολογεί-
ται από το muhareşe «το ποιείν τους αν θρώπους 
ερίζειν και διαπληκτίζεσθαι, το διεγείρειν τον 
μέν κατά του δε» (Χλω ρός, Β 1827). Στα ελ-
ληνικά η σημασία της αναστάστωσης γενικεύ-
τηκε, όπως φαί νεται από το παράδειγμα χρήσης 
του Παπαγρηγο ράκη: Ήρθαν οι Γερμανοί και 
μας εκάμανε το σπίτι μουχα σερέ. Μάλλον χρησι-
μοποιείται μόνο στην έκφρ. κάνω μουχασερέ.}

μουχατζερίνα, η [muxadzerína] (Πάγκ., Κονδ., 
ΤσιρΒ.) : «Νόμισμα δεκάλε πτον. Πά ντως το 

όνομα θα προήλθεν εκ Τούρκου τινός κυβερνώ-
ντος, ονο μαζομένου Μου χατζερή» (Πάγκ.). Αλ-
λού βρίσκουμε τον τ. μουχασερίνα = τουρκικό 
νόμισμα (πε ριοδ. Δρήρος, 2 (1938), 519).
[δυσετυμολόγητο· ίσως σχετίζεται με το οθωμ. 
hacereyn (αραβ. δυϊκός α ριθ. του hacer ‘πέ-
τρα’), που σημαίνει ‘χρυσάφι και ασήμι’, κ.λ. 
‘δύο πέ τρες’ (Devellioğlu, 351) (Συντ.)] (حجرين)
{Η Ειρήνη Ταχατάκη χρησιμοποιεί τη λ. μουχα-
τζερίνα με τη σημ. ‘θυγα τέρα’ σε αφήγημά της 
με τίτλο “Το γιάντες και η μουσάντρα” (εφημ. 
Πα τρίς, φ. της 25.12.2001) και σε άλλο με τίτ-
λο “Η Μελτινιά η μπεκροκα νάτα” (στο φ. της 
9.11.2004). Ο Χουστουλάκης έχει τη λ. μου-
χατσερίνα με τη σημ. ‘πονηρή’. Υ πάρχει η λ. 
muhacir «μεταναστεύων [μουσουλ μά νος]», 
πληθ. muhacirin (Χλω ρός, Β 1826). Σήμερα 
η λ. αυτή χρησιμο ποιείται κυρίως με τη σημ. 
‘πρόσφυγας’. Με τη σημ. αυτή στα ελλ. ως μου-
χατζίρης, με διάφορες φωνητ. παραλλαγές, βλ. 
μουα τζίρης.}

μουχαφίζης, ο [muxafízis] : διοικητής οχυρω-
μένης πόλεως (Μεταφράσεις, Β 467). H λ. σε 
προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845, 
ως τίτλος: ο Μουχαφίζης Μουσταφά Πασάς 
(βλ. Ημερολόγιο Κο ζύρη, 364)· σε άλλο ση-
μείο του ημερολο γίου: ο υψηλότατος Μουχα-
φίζ Παχιά εφέντης (σ. 351). Επί σης, ως ουσια-
στικό: με τους μουχαφίζηδες και τους αξιωμα-
τικούς (σ. 343).
[< muhafız «ο φυλάττων, φύλαξ· ως ουσ. διοι-
κητής φρουρίου, φρούραρ χος· διοι κητής το πά-
λαι πό λεως οχυρωμένης» (Χλωρός, Β 1593)] 
(محافظ)

μουχιαμαδένιος (επίθ.) [mu∫amaδéños] & μουσα-
μαδένιος [musamaδéños] (Παπ.: στο λ. μουσα-
μάς, Τσιρ.) : φτιαγμένος από μουσαμά.
[< μουσαμάς (Παπ.) & μουχιαμάς (βλ.) (Συντ.)]

μουχιαμάς, ο [mu∫amás] & μουσαμάς* 
[musamás] (Παπ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., 
Ξεν.) : αδιαβροχοποιημένο ύφασμα, κηρόπανο 
(λέξις πα νελλήνιος, Παπ.).
[< muşemma ή muşamba (Παπ.) / διαλεκτ. 
muşamma (ΛΚΝ)] (مشمع٬ موشامبه)

(*)μoυχζίρης, βλ. Παράρτημα 1.
μουχίρης, βλ. μουσίρης.
μουχούρι, το [muxúri] (Παπ., Πάγκ.) : δαχτυλίδι 

με πέτρα για σφράγισμα, σφραγι δόλιθος. Βλ. 
και μπουχούρι.
[< mühür (Παπ.)] (مهر)

μουχτάρης, ο [muxtáris] (Τσιρ.2) : δημογέροντας 
(Κριάρης, 177). Η λ. εν χρήσει στον Κρητικό 
Κώδικα (Α 58-60) : Κανονισμός της εκλογής 
των Δημο γερόντων (μου χτάριδων) των πόλεων 



μουχτάρι μπαεράμιΜ

178

και των χωρίων. Στην επαρχία Πε διάδος (νομός 
Η ρα κλείου) χωριό με την ονομασία Μουχτάρω 
[προφανώς γε νική πληθ., πβ. των α θρώπω], σή-
μερα Ευαγγελισμός.
[< muhtar (Κουκκίδης, 57)] (مختار)

μουχτάρι, το [muxtári] (Χουστ.) : πακέτο.
[πιθανόν < mikdar «ποσόν, ποσότης», bir 
mikdar «ποσόν τι, εν μέρος, ο λίγον τι» (Χλω-
ρός, Β 1750) (Συντ.)] (مختار)

μουχτεμπέρης, βλ. μουτεμπέρης.
(*)μoυχτεσίπης, βλ. Παράρτημα 1.
μπαγαδένιος (επίθ.) [baγaδéños] : φτιαγμένος από 

όστρακο χελώνας. Σε κεί μενο του 1786: χιλά-
λια [= οδοντογλυφίδες] παγαδένια (βλ. Κανονι-
κά πε σκέσια, 105).
[< μπαγάς < bağa «όστρακον της χελώνης» 
(Mehmet Yunus & Ξανθουδί δης)]

μπαγάδες, οι (αρσ.) [baγáδes] (Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ., Ξεν.) : «πάθη-
ση της οπλής των ιπποειδών, είδος παραμορφω-
τικής αρθρίτιδας» (Ξανθιν.).
[< bağa ‘χελώνιο, ογκίδιο’ (Ξανθιν.)] (بغا٬ بغه)
{Ο Κριτσωτάκης το έχει ως θηλ.: μπαγάδα (η), 
μπαγάδες (οι). Στο παρά δειγμα χρήσης ο Ιδο-
μενέως χρησιμοποιεί τη λ. μπαγάδα (θηλ.) με 
τη σημ. ‘παραμορφω τική αρθρίτιδα (ανθρώ-
πων)’.}

μπαγαδιάζω [baγaδjázo] (Ξανθιν., Δαρ.) : 1. κάνω 
μπαγάδες (βλ. μπαγάδες), 2. πα θαίνω παράτριμ-
μα (σύγκαμα) ανάμεσα στα σκέλη έπειτα από 
πολύ ποδαρόδρομο.
[< μπαγάδες (Ξανθιν.)]

μπαγαδοφευγάλα, η [baγaδofevγála] (Πάγκ., 
Πιτ.) : «Το να φύγη τις με με γίστην ταχύτητα, 
ως να έχη μπαγάδες εις τα πόδια» (Πάγκ.).
[< μπαγάδες (βλ.) + φευγάλα (Πάγκ.)]
{«Αλλά ακριβώς η ασθένεια τούτη δεν επιτρέ-
πει ταχύτητα στα πόδια, αλλά ακρι βώς το αντί-
θετο, δυσκινησία», παρατηρεί ο Πιτυκάκης. Η 
δια φωνία αίρεται πι στεύω, αν σημειωθεί ότι η 
μπαγαδοφευ γάλα είναι η “άτα κτη φυγή”, όταν 
κανείς φεύγει κακήν κακώς, οπότε το τρέξιμό 
του δεν έχει ρυθμό και αρμονία, σαν να υπάρχει 
πρόβλημα στα πόδια.}

μπαγάς, βλ. μπαγάδες.
μπαγδατί*, το [baγδatí] & βαγδατί [vaγδatí] & 

μπαγναντί [baγnadí] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., Ροδ., 
Τσιρ.) : διαχωριστικό (μεσότοιχος) από λεπτά 
ξύλα και αμμοκονία. Βλ. και μπαγδατότοιχος, 
τσατμάς.
[< bağdadi (Παπ.), (από τα αραβ., τοπων. Βα-
γδάτη) (ΛΚΝ)] (بغدادى)

μπαγδατόπηχες, οι (θηλ.) [baγδatópi∫es] (Ξαν-
θινΔ.) : στενόμακρα κομμάτια από σα νίδια, τα 
οποία τα χρησιμοποιούσαν στην κατασκευή ξύ-
λινου σκε λετού στέγης ή και τοίχου.
[< μπαγδατί + πήχες (Ξανθιν.)]

μπαγδατότοιχος [baγδatótixos] (ΤσιρΒ.) : μπαγδα-
τί. Βλ. και τσατμάς.
[< μπαγδατί + τοίχος (Τσιρ.)]

μπαγιαγί! [bajají] (επιφ.) (Γαρ.) : Ποπό!
[< bayağı, στη σημ. ‘πολύ καλά’ (Tuncay & Κα-
ρατζάς, 77) (Συντ.)]
{Για τους Τουρκοκρητ. εσήμαινε ‘απλός’ (βλ. 
Bilgehan1, 35).}

μπαγιατεύω* [baʒatévo] (Παπ.: στο λ. μπαγιάτι-
κος, Ιδομ., Δαρ.) : παύω να είμαι φρέσκος, πρό-
σφατος, νέος (ΛΚΝ).
[< μπαγιάτικος (Παπ.) / < μσν. *μπαγιάτης < 
τουρκ. bayat (ΛΚΝ)]

μπαγιάτικος* (επίθ.) [baʒátikos] (Παπ., Πάγκ., 
Ροδ., Ιδομ., Δαρ.) : το αντί θετο του φρέσκος.
[< bayat (Παπ.) / < μσν. *μπαγιάτης (πρβ. μσν. 
μπαγιάτι ουδ.) < τουρκ. bayat (ΛΚΝ)] (بايات٬ بات)

μπαγλαντίζω [baγladízo] (Πάγκ.) : μπαγλαρώνω 
(βλ.).
[< bağlad(ım), αόρ. του ρ. bağlamak ‘δένω’ 
(Πάγκ.)] (باغالمق)

μπαγλάρι, βλ. μπεγλέρι.
μπαγλαρώνω* [baγlaróno] & μπαγλάρω 

[baγláro] & μπαγλέρνω [baγlérno] (Παπ., 
Πάγκ., Δαρ., Κριτσ.) : 1. δένω, δεσμεύω και 
δέρνω, κακοποιώ· 2. επιπλήττω, κα τσαδιάζω.
[μπαγλαρώνω < bağlar- ‘δένω’ (ΛΚΝ), θέ-
μα α(προσδι)όριστου ενεστ. του ρ. bağlamak] 
(باغالمق)

μπαγλατζίκι, βλ. πλακα(ν)τζίκι.
μπαγναντί, βλ. μπαγδατί.
μπαεράκι αγασής, ο [baerát∫i aγasís] (Κονδ.) & 

μπαερακαγασής [baerakaγasís] (Σταυρινίδης) : 
αρχη γός.
[< bayrak ağası]
{Ο Σταυρινίδης (Μεταφράσεις, Γ 191) σημειώ-
νει για τους Μπαερακαγασή δες: «Bayrak ağası 
ελέγο ντο οι στρατιωτικοί αρχηγοί (Ağa) και οι 
διάφο ροι στρατιω τικοί βαθμούχοι, π.χ. ο αρ-
χηγός (Ağa) των αυτοκρατορικών και εντοπί-
ων γενι τσάρων, ο φρούραρχος, οι διάφοροι αρ-
χηγοί των φρου ριακών τμημάτων και των προ-
πυργίων του φρουρίου και λοιποί άλλοι βαθ-
μούχοι».}

μπαεράκι, βλ. μπαϊράκι.
μπαεράμι, βλ. μπαϊράμι.
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Μμπαεραχτάρης

μπαεραχτάρης, βλ. μπαϊραχτάρης.
μπαζί, το [bazí] & παζί [pazí] (Χουστ., Ξεν.) : 

το φυτό Beta vulgaris, κοινώς σέ σκουλο, στην 
Κρήτη σέφκουλο (υπάρχει άγριο και καλλιερ-
γημένο - το δεύτερο λέγεται και γούλα, η).
[< pazı] (چازى)

μπαζίνα, η [bazína] & μπατζίνα [bazína] (Γαρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Τσιρ2.) : 1. η μουστα-
λευριά· 2. πυκνός χυλός από αλεύρι, νερό, λίγο 
λάδι, ζάχαρι ή μέλι και κανέλα.
[ίσως < διαλεκτ. bacına, στη σημ. ‘είδος χαλ-
βά από αλεύρι’ (TDK), βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Ο Κ. Καραποτόσογλου ετυμολογεί από το 
ιταλ. basina ‘σούπα, μανέ στρα’ τη μυκονιάτι-
κη λ. μπα ζίνα ‘πρόχειρη σούπα από βρασμέ-
να αποκόμ ματα ψωμιού με βούτυρο και ντο-
μάτα’ (“Γλωσσικά Μυκόνου”, Ελληνικά, 55/1 
(2005), 110). To TDK δεν αναφέρει έτυμο για 
τη λ. bacına. Ίσως να έχει κι αυτή ιταλ. προέ-
λευση. Στην περίπτωση αυτή η λ. μπαζίνα δεν 
έχει θέση στον παρόντα κατάλογο.}

μπαϊλαντίζω, βλ. μπαϊλντίζω.
μπαϊλντίζω* [baildízo] & μπαϊρντίζω [bairdízo] 

& μπαϊλαντίζω [bailadízo] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. δυσα νασχετώ, στενοχωριέμαι 
υπερβολικά· 2. αποκά μνω, εξα ντλούμαι, δεν 
αντέχω άλλο· μτχ. παθ. πρκ. μπαϊλντισμένος & 
μπαϊρντι σμένος & μπαϊλα ντισμένος.
[< bayιlmak (Παπ.) / αόρ. bayιld(ιm) (Πάγκ.) / 
‘λιποθυμώ’ (ΛΚΝ)] (بايلمق)

μπαινάμικος, βλ. μπενάμικος.
μπαινοβγαλίκι, το [benovγaλít∫i] (Κριτσ.) : «το 

πήγαιν’ έλα: Εφάγανέ με τα μπαινο βγαλίκια στο 
Λιμάνι» (= τη Σητεία).
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -λίκι.}

μπαίνω γαμπρός [béno γabrós] (Κριτσ.) : νυμ-
φεύομαι. Η φρ. σε προσωπικό ημερο λόγιο των 
ετών 1831-1845: εμπήκε γαμβρός ο Βελή-μπέ-
ης… (βλ. Η μερολόγιο Κο ζύρη, 590).
[μτφδ. < güve girmek (Χλωρός, Β 1456) (Σταυ-
ρινίδης)] (كويكى كيرمك)

μπαΐρα, η [baíra] (Τσιρ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ.) : 
«μεγάλο σε έκταση, άγονο κτήμα σε βουνοπλα-
γιά» (Τσιρ.).
[< bayır ‘πλαγιά’ (Τσιρ.) / μάλλον μεγεθ. του 
μπαΐρι < bayır, πβ. χωράφα, η < χωράφι, το 
(Συντ.)]

μπαϊράκι*, το [bairát∫i] & μπαεράκι [baerát∫i] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Α ποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Χουστ., Ξεν.) : 1. η (πολεμική) σημαία· 
2. η αντάρτικη ο μάδα. ΦΡ. σηκώνω μπαϊράκι: 

κάνω ανταρσία, επαναστατώ, α πειθαρχώ.
[< bayrak (Παπ.)] (بايراق٬بيراق)

μπαϊρακιάς, ο [bairat∫ás] (Κονδ.: ως ερμήνευμα 
στο λ. μπαεράκι-αγασής) : αρχηγός.
[μάλλον < μπαϊράκι (Συντ.)]

μπαϊράμι*, το [bairámi] & μπαεράμι [baerámi] 
(Κονδ., Τσιρ., Κασσ.) : 1. ονομασία δύο μεγά-
λων μουσουλμανικών εορτών· 2. αργία (λέγε-
ται για τε μπέληδες).
[< bayram (ΛΚΝ)] (بيرام٬ بايرام)
{Η λ. bayram σημαίνει ‘θρησκευτική ή εθνι-
κή εορτή’. Σημαντικότερο εί ναι το kurban 
bayramı, κ.λ. ‘γιορτή θυσιών’ (kurban > κουρ-
μπάνι, βλ.). Με τη σημ. ‘ε ορτή’ η λ. μπαϊράμι 
σε κρητ. ρίμα του 19ου αιώνα: Κάθε Σαβ βάτο, 
Κυριακή και κάθε μπάϊράμι (Εμμ. Δουλγεράκης, 
“Τo κρητικόν δη μώδες άσμα της Σουσάννας”, 
Κρητικά Χρονικά, 9 (1955), 349). Η φρ. επιά σαν 
μπαϊράμι (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 191) σημαί-
νει ‘άρχισαν τη νηστεία του μπαϊράμ’ και είναι 
μτφρ. του τουρκ. bayram oruç tutmak.}

μπαϊραμίζω [bairamízo] : (για μουσουλμάνους) 
εορτάζω το μπαϊράμι. Κ’ έ μνώξανε εις το ρα-
μπή ωσάν μπαϊραμίσουν, / νά κόψουνε τσι Χρι-
σιανούς, ένα να μην αφήσουν (Γιάνναρης, 33).
[< μπαϊράμι (Συντ.)]

μπαϊραχτάρης(Α), ο [bairaxtáris] & μπαεραχτάρης 
[baeraxtáris] & μπαερα κτάρης [baeraktáris] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ., Χουστ.) : 1. ο σημαιοφόρος· 2. ο επικε-
φαλής γαμήλιας πο μπής (ψίκι), που κρατά ένα 
κοντάρι με ένα τζεβρέ (βλ.) για σημαία και, συ-
νήθως, ένα στεφάνι από λουλούδια.
[< bayraktar (Παπ.)] (بايراقدار)

μπαΐρι, το [baíri] (Γαρ., Κριτσ.) : «χωράφι φτενό, 
μη ποτιστικό» (Γαρ.).
[< bayır ‘λόφος’ (Μπόγκας, 186)] (باير)
{Η λ. μπαΐρι είναι αρχικά γεω-τοπογραφικός 
όρος: δηλώνει έναν ψηλό τόπο (πλα γιά λό-
φου, παπούρι) όχι ιδιαίτερα εύφορο. Στον πληθ. 
Μπαΐρια, ως τοπωνύμιο στο Γάζι Ηρακλείου. 
Εκεί το 1936 ήρθαν στο φως σε ανα σκαφή του 
Σπ. Μαρινάτου σημαντικότατα ευρήματα της 
Υστερομινωικής περιόδου, όπως τα ειδώλια της 
“θεάς με υψωμένα τα χέρια”.}

μπαϊρντίζω, βλ. μπαϊλντίζω.
μπακαβάς, βλ. μουκαβάς.
μπακάλης*, ο [bakáλis] (Παπ.: στο λ. μπακάλης) : 

ο παντοπώλης (λέξις πα νελλήνιος, Παπ.).
[< bakkal (Παπ.)] (بفال)

μπακαλική*, η [bakaλit∫í] (Παπ.: στο λ. μπακά-
λης) : το επάγγελμα του μπα κάλη. (ΛΚΝ)
[< μπακάλης (Παπ.)]
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μπακαλίκι, το [bakaλít∫i] (συχνά στον πληθ.: μπα-
καλίκια) (Παπ.: στο λ. μπα κάλης, Ιδομ., Δαρ., 
ΤσιρΒ.) : αγαθό που πουλιέται στο μπακάλικο.
[< μπακάλης (Παπ.)]
{Το τουρκ. bakkallık σημαίνει ‘η δουλειά του 
μπακάλη, η μπακαλική’.}

μπακάλικο*, το [bakáλiko] (Παπ.: στο λ. μπακά-
λης, Δαρ.) : το κατάστημα του μπα κάλη, παντο-
πωλείο. (ΛΚΝ)
[< μπακάλης (Παπ.)]

μπακαλούμ (έκφρ.) [bakalúm] & μπακαλού-
μι [bakalúmi] & μπακαλούμου [bakalúmu] & 
αμπακαλούμ [abakalúm] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : να/θα δούμε… ίδω μεν... άραγε.
[< bakalım (Παπ.) / α΄ πληθ. υποτακτ. του ρ. 
bakmak ‘κοιτάζω’ (χρησιμο ποιείται ως προστ. 
στην έκφρ. haydi bakalım, πβ. άντε να δούμε) 
(Συντ.)] (باقمق \ باقملم)
{Ακούγεται και με δύο τόνους [bákalúm], με 
πιο ισχυρό τον πρώτο.}

μπακαλούμι, βλ. μπακαλούμ.
μπακαλούμου, βλ. μπακαλούμ.
μπακάμιασμα, το [bakámñazma] (Κασσ., στο λ. 

μπακάμι) : φάση στη διαδι κασία βαφής υφά-
σματος με μπακάμι.
[< *μπακαμιάζω < μπακάμι (Συντ.)]

μπακάμι, το [bakámi] (Κασσ.) : ξύλο από το τρο-
πικό δέντρο Hematoxylum campechianum, που 
το χρησιμοποιούσαν ως βαφική ύλη για κόκκι-
νο χρώμα.
[< bakam (Κουκκίδης, 58)] (بقم)

μπακατσής, βλ. μπαταξής.
μπακίρα, η [bak̃íra] (Παπ., Ξανθιν., Τσιρ., Κριτσ., 

Ξεν.) : χάλκινο νόμισμα, δεκάρα μπακιρένια.
[< μπακίρι (Παπ.) / μάλλον < bakır (para)· στο 
θηλ. από επίδραση από ονομασίες άλλων νομι-
σμάτων όπως: πεντάρα, δεκάρα (Συντ.)]

μπακιρένιος* (επίθ.) [bak̃iréños] (Παπ.: στο λ. 
μπακίρι, ΙδομΒ.) : χάλκινος. (ΛΚΝ)
[< μπακίρι (Παπ.)]

μπακίρι*, το [bak̃íri] (Παπ., Πάγκ.: στο λ. μπακι-
ροτσύκκαλο, Ροδ., Ιδομ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ.) : 
ο χαλκός (λέξις πανελλήνιος, Παπ., Ξεν.). ΜΕ-
ΓΕΘ. μπακίρα (βλ. και χωριστό λήμμα, με άλ-
λη σημασία).
[< bakır (Παπ.)] (باقر٬ بقر)
{Μετωνυμικά η λ. μπακίρι σημαίνει ‘χάλκινη 
χύτρα’ (κατά το TDK δια λεκτ. το bakır σημαί-
νει tencere ‘χύτρα’), ΥΠΟΚΟΡ. μπακιράκι, το. 
Στον πληθ. τα μπακί ρια (ΤσιρΒ.), ως περιληπτι-
κό ουσιαστικό, δηλώνει το σύ νολο των χάλκι-

νων σκευών σε μια κουζίνα. Αντίστροφος λεξι-
λογικός δα νεισμός: τουρκ. λαϊκό helke ‘χάλκι-
νος κουβάς’ < χαλκός (Δημάση & Νι ζάμ, 166).}

μπακιρικό, το [bak̃iriko] (ΙδομΒ., Ξεν.) : το χάλκι-
νο σκεύος. Η λ. χρησιμο ποιείται συνήθως στον 
πληθυντικό, ως περιληπτικό ουσιαστιτικό: τα 
μπα κιρικά = τα χάλ κινα σκεύη του σπιτιού.
[< μπακίρι (Πάγκ.)]

μπακιρονούσης (επίθ. προσ.) [bak̃ironúsis] 
(Πάγκ., Ξανθιν., Ροδ., Τσιρ., Ι δομΒ.) : «ο αμ-
βλύνους, ισχυρογνώμων ο έχων τρόπον τινά 
νουν, ως το μπακίρι, ο ορείχαλ κος, άκαμπτον» 
(Πάγκ.).
[< μπακίρι + νους (Πάγκ.)]
{Ο παραλληλισμός μάλλον από το μπακίρι, στη 
σημ. ‘μπακιρένια χύτρα’, πβ. κα ζανοκέφαλος 
‘κεφαλάς, χοντροκέφαλος’.}

μπακιροσαγάνι, το [bak̃irosaγáñi] (ΙδομΒ.) : η 
χάλκινη λεκάνη.
[προφανώς < μπακίρι + σαγάνι (Συντ.)]

μπακιροτσίκαλο, το [bak̃irotsíkalo] (Πάγκ., 
Κασσ.) : η χάλκινη χύτρα.
[< μπακίρι + τσικάλι (Πάγκ.)]
{Ο Πάγκαλος το γράφει: μπακιροτσύκκαλο.}

μπακιροτσύκκαλο, βλ. μπακιροτσίκαλο.
μπακιρτζής(Α), ο [bak̃irdzís] (Παπ.: στο λ. μπακίρι, 

Τσιρ., Κριτσ.) : αυτός που κατα σκευάζει σκεύη 
από μπακίρι.
[< bakırcı (Παπ.)] (باقرجى)

μπακιρτζίδικο, το [bak̃irdzíδiko] (Τσιρ.) : το πα-
ραδοσιακό εργαστήριο του χαλκιά, χαλκωματά-
δικο. Στον πληθ. μπακιρτζίδικα, τα (Παπ.: στο 
λ. μπα κίρι) : γειτονιά ή τμήμα της αγοράς με τα 
καταστήματα των μπακιρτζήδων.
[< μπακιρτζής (Παπ.)]

μπακλαβάς*, ο [baklavás] (Παπ.) : γλυκό ταψιού 
καμωμένο από φύλλα ζύ μης και καρύδια και 
περιχυμένο με σιρόπι. (ΛΚΝ)
[< baklava (Παπ.)] (باقلوا٬ بقالوا)

μπαλάλα, βλ. μπατάλικος (σημείωση).
μπαλάσκα*, η [baláska] (Παπ., Πάγκ.) : η φυσιγ-

γιοθήκη.
[< palaska (Παπ.)] (پالسقه٬ پلسقه)

μπαλτάς*, ο [baltás] (Παπ., Πάγκ., Ξεν.) : είδος 
τσεκουριού (λέξις πανελλή νιος, Παπ.).
[< balta (Παπ.)] (بالطه٬ بالته)
{Ακούγεται και ως μπαλντάς [baldás].}

(*)μπαλτατζής, βλ. Παράρτημα 1.
μπαλτατζίκι, βλ. πλακα(ν)τζίκι.
μπαλτζής, ο [baldzís] & βαλτζής [valdzís] (Τσιρ., 
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Ξεν.) : ο μελισσοκόμος ή αυτός που πουλάει μέ-
λι.
[< bal ‘μέλι’ (Τσιρ.) / < balcı ‘μελισσοκόμος’ 
(Κώδικας Θυσιών, 371)] (بالجى)

μπαμ μπαραντάμ, βλ. αντάμ μπαμπαντάμ.
μπάμ(ν)ια*, η [bámña] & μπαμ(ν)ιές, ο [bamñés] 

(Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Ξεν.) : 
το γνωστό λαχανικό, ο καρπός του φυτού Ι βί-
σκος ο εδώδι μος (Hibiscus ή Abelmoschus 
esculentus).
[< bamya (Παπ.)] (باميه)
{Ο Meynard στο σχετικό λήμμα (Α 281) μεταγρά-
φει το باميه ως bamiè. Αυτό μπο ρεί να είναι μια εξή-
γηση για την προέλευση του αρσ. μπαμνιές. Για το 
θηλ. μπάμια, βλ. Κυρανούδης, 106. Ο Ronzevalle 
(262) σημειώνει ότι η λ. μπάμια ανήκει σ’ αυτές 
που θα μπορούσαμε να τις πούμε «παν-ανατολι-
κές», αφού τις συναντούμε σε όλη την ανατολι-
κή λεκάνη της Με σογείου. Σημειώνουμε, για τις 
σχέσεις ελ ληνικής και τουρκικής, ότι κατά τον 
Meynard (A 351) στα τουρκ. η μπάμια λεγό ταν 
επίσης rum boynuzu (بوينوزى روم), δηλαδή ‘ελληνι-
κό κέρατο’ (πβ. γαλλ. corne grecque ‘μπά μια’). Σε 
προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845 βρί-
σκουμε την εξής περίεργη σημείωση: Από τα τα 
Μάλια ο σύντεκνός μας μού ‘στειλε με το παιδί του 
[μ]πάμνιες 160 και μερικά κρομμυδάκια (βλ. Ημε-
ρολόγιο Κοζύρη, 592), η ο ποία εξηγείται αν λά-
βουμε υπόψη ότι «τις μπάμιες πουλούσαν με την 
έκατοντάδα, όχι με την οκά», βλ. περιοδ. Θρακικά, 
19-20 (1994), 48.}

μπαμ(ν)ιεδιά, η [bamñeδjá] (Κριτσ.) : το φυτό 
μπάμια.
[< μπάμ(ν)ιέδες, πβ. χουρμαδιά < χουρμάδες 
(Συντ.)]

μπαμ(ν)ιελίδικο, το [bamñeλíδiko] (Αποστ., 
Τσιρ., ΙδομΒ.) : 1. «η μπάμια. “Μπαμιε λίδικα 
θα φάμε σήμερο και τα καθαρίζεις;”» (Αποστ., 
Τσιρ.)· 2. φαγητό που πε ριέχει μπάμιες.
[< bamyalı (Συντ.)]
{Το σκέτο μπαμνιελίδικο τουρκ. λέγεται 
bamyalı yahnı· το κοτόπουλο με μπάμιες λέγε-
ται bamyalı tavuk.}

μπαμνιές, βλ. μπάμια.
μπαμπαλής*, ο [babaλís] (Πιτ., Ροδ., ΙδομΒ.) & 

μπαρμπαλής [barbaλís] (Ι δομΒ.) : ο υπέργηρος. 
Τοπωνύμιο: στου Μπαμπαλή [το μετόχι] (σήμε-
ρα: ο οικισμός Καλλι θέα, κοντά στο Ηράκλειο), 
του Μπαμπαλή το χάνι (σήμερα: ο οικισμός Άγι-
οι Πά ντες Αποκορώνου).
[< babalı (Κουκκίδης, 59), βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Το ΛΚΝ ετυμολογεί ως εξής: «ίσως αρχ. [πα-
μπάλαιον ‘πολύ παλιό’ > *πά μπαλ(ον) -ής (ηχη-
ροπ. του αρχικού [p > b] από συμπροφ. με το 

άρθρο στην αιτ. [ton-p > tomb > tom-b]». Το 
τουρκ. babalı «κατά τουρκικήν κυ ριολεξίαν 
σημαί νει: ο έχων πατέρα» (Κουκκίδης). Κα-
τά τον Στέργιο Σπα νάκη (Πόλεις και χωριά της 
Κρήτης στο πέρασμα των αιώνων, 1ος τόμος, 
Έκδοση 3η, Γ. Δετοράκης, Ηρά κλειο 2006) «η 
ονομασία Μπαμπαλή με τόχι οφείλεται στο όνο-
μα του τότε ιδιο κτήτη Τούρκου αγά» (σ. 337). 
Για του Μπαμπαλή το Χάνι σημειώνει (σ. 56) 
ότι «είναι συγκοινωνικακός κόμβος και γι’ αυτό 
έκτισε κάποιος Τούρκος Μπαμπαλής χάνι, που 
εξελί χτηκε σε οικισμό». Ο τ. μπαρμπαλής του 
Ιδομενέως μάλλον από παρετυ μολογ. επίδραση 
της λ. μπάρμπα- στη σημ. ‘γερο-’.}

μπαμπαλίκι, το [babaλít∫i] (Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., 
Κασσ., Ξεν.) : στη ΦΡ. κάνω μπα μπαλίκι σε κά-
ποιον: 1. παροτρύνω γνωστούς και φίλους να 
υπο στηρίξουν με α γορά προϊόντων συγγενικό 
ή φιλικό μου έμπορο· 2. βοηθώ στην εκπλήρω-
ση ενός έργου.
[< babalık ‘πατρότητα’ (Κουκκίδης, 59)] (بابالق)
{Η λ. χρησιμοποιείται κατ’ επέκταση και για κι-
νήσεις που αποσκοπούν στην υπο στήριξη προ-
σώπων και σε άλλους χώρους, π.χ. κομματικό 
μπα μπαλίκι. Κατά τον Meynard (A 250) η λ. 
babalık έχει και τη μτφ. σημ. ‘πατρική τρυφε-
ρότητα, αφο σίωση’. Διαλεκτικώς (βλ. Türkiye 
Türkçesi Ağızları Sözlüğü) έχει και άλλες ση-
μασίες, που σχετίζο νται με την ιδιότητα του πε-
θερού, του κουμπάρου κλπ.}

μπαμπά μαλί (επιρρ. φρ.) [babá malí] (Ξανθιν., 
Ροδ.) : «από παλιά, ανέκα θεν, κλη ρονομικά. 
“Ετούτονε το χωράφι το ’χω μπαμπά μαλί”» 
(Ξανθιν.).
[< baba malı ‘πατρική περιουσία’ (Ξανθιν.)]
{Ο Δαριβιανάκης το έχει ως ερμήνευμα του 
επιρρ. τέκνω τεκνώ: «από μπα μπά μαλλί {με 
δύο λ}, από γενιά σε γενιά, από κληρονόμο σε 
κληρονόμο, πάππου προς πάππου».}

μπαμπάς1*, ο [babás] (Παπ., Πάγκ., Κονδ.) : 1. ο 
πατέρας (λέξις πανελλήνιος, Παπ.)· 2. ηγούμε-
νος τεκέ (τουρκικής μονής).
[< baba (Παπ.)] (بابا)
{Και ως μονοσύλλαβη λ. στην κλητική ε μπα! 
(πβ. ε μα!, για την κλήση της μά νας). Ίσως από 
εδώ επηρεασμένος ο Ιδομενέως χρησιμοποιεί 
την ονομ. μπας σε μαντινάδα του που έχει ως 
παράδειγμα χρήσης στο λήμμα νενέ «μαμά (σε 
πολύ παλαιότερη εποχή)»: “Και η νενέ μου επό-
θανε* κι ο μπας* κι η πεθερά μου / και λίγο λίγο 
θέλει εδά* να φτάξει κι η σειρά μου”. Οι αστε-
ρίσκοι παραπέμπουν σε αναπτυγμένα λήμματα, 
αλλά λήμμα μπας δεν υπάρχει στο λεξικό του.}

μπαμπάς2*, ο [babás] (Τσιρ.) ή μπαμπάς τσαθιού 
[babás tsaθx̃ú] (Ξανθιν.) : «κα θένα από τα ξύ-
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λα που στηρίζουν τον ξύλινο σκελετό στέγης» 
(Ξαν θιν.).
[μπαμπάς2: < baba (ΛΚΝ)· μπαμπάς τσαθιού: < 
μπαμπάς (μτφ.) + τσατί (βλ.) (Ξαν θιν.)]
{Κατά το TDK η λ. baba ‘πατέρας’ έχει και τη 
σημ. «çatı merteği» (= δο κάρι στέγης).}

μπαμπάς τσαθιού, βλ. μπαμπάς2.
μπανιγέρι, βλ. γιαμπάν γερί.
μπανταναρίζω, βλ. μπαντανίζω.
μπαντανάρισμα, το [badanárizma] (Γαρ., Κριτσ., 

ΙδομΒ.) : το ασβέστωμα.
[< μπανταναρίζω (Συντ.)]

μπαντανάρω, βλ. μπαντανίζω.
μπαντανάς*, o [badanás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 

Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Ξεν.) : 1. το ασβέστω-
μα, το άσπρισμα των τοίχων με διαλυμένο ασβέ-
στη· ΦΡ. κάνω μπαντανά (Πάγκ.) : 1. ασβεστώ-
νω, 2. (μτφ.) «κατά την συνουσίαν αποσύρω […] 
το πέος [...] και εκσπερματώνει έξω [...] προς 
αποφυγήν της συλλήψεως τέκνου» (Πάγκ.)· 2. 
(μετωνυμικά) ο ασπριτζής (Τσιρ.).
[< badana (Παπ.)] (بادانه)
{Ο Γαρεφαλάκης στο παράδειγμα χρήσης έχει 
τον πληθ. μπαντανάδες με τη σημ. ‘χέρι ασπρί-
σματος’: Χρόνους είχα να μπαντανιάρω το σπί-
τι μας κι εδά του ’καμα δυο μπαντανάδες και πά-
λι δεν ήσπρισε.}

μπαντανατζής, ο [badanadzis] (Γαρ., Κριτσ.) : ο 
ασπριτζής.
[< μπαντανάς + -(α)τζής ή κατευθείαν < 
badanacı (Συντ.)] (بادانه جى)

μπαντανέρνω, βλ. μπαντανίζω.
μπαντανίζω [badañízo] & μπανταναρίζω 

[badanarízo] & μπαντανέρνω [badanérno], 
μέλλ. θα μπαντανάρω [badanáro] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Ξεν.) : ασπρί-
ζω, επιχρίω τους τοίχους με διάλυμα ασβέ στη.
[< μπαντανάς (Παπ.)]
{Ο Γαρεφαλάκης έχει: μπαντανιάρω ή μπαντα-
νίζω. Στο παράδειγμα χρή σης έχει: Χρόνους εί-
χα να μπαντανιάρω το σπίτι. Για την κατάληξη 
-άρω βλ. σημείωση στη λ. ταλιμέρνω.}

μπαντάνισμα, το [badáñizma] (ΞανθινΔ., Γαρ.) : 
το ασβέστωμα.
[< μπαντανίζω (Ξανθιν.)]

μπαντανόφουρτσα, η [badanófurtsa] (Ιδομ.) : η 
βούρτσα ασπρίσματος.
[< μπαντανάς + φούρτσα (βούρτσα) (Συντ.)]
{Ο τ. φούρτσα (βλ.) πιθανόν είναι αντιδάνεια 
φωνητ. επίδραση από το τουρκ. fırça < βούρ-
τσα (κατά το ΛΚΝ : βούρτσα < μσν. γερμ. Burst 
ή μέσω του ιταλ. brusta).}

μπανταξιλίζω [badaksiλízo] (ΙδομΒ.) : φέρομαι ως 
μπανταξής, δεν κρατώ τον λόγο μου, είμαι κα-
κοπληρωτής.
[< μπανταξής, με επίδραση από τη λ. μπανταξι-
λίκι (Συντ.)]

μπανταξοδουλειά, η [badaksoδuλá] (Αποστ., 
Τσιρ.) : η βρομοδουλειά.
[< μπανταξής + δουλειά (Συντ.)]

μπαντέτι, το [badéti] (Χουστ.) : λατρεία, προσευχή. 
Η λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα γύρω στο 1850: Νύχτα 
και μέρα στα τζαμιά εκάνανε μπαντέτι (για το θάνα-
το του Κερήμ Μπέη), / πέντε ημέρες βάσταξε ετού-
το το αντέτι (βλ. Νικ. Σταυρινίδης, “Ο θάνατος του 
Κερήμ Μπέη στη λαϊκή μούσα”, Αμάλθεια, 4/16-
17, 289, όπου και η ετυμο λογία από το ibadet).
[< ibadet (Σταυρινίδης)]

μπαντίζω, βλ. μπατίζω.
μπαξεβάνης*, ο [bakseváñis] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., 

Κριτσ., Κασσ.) & μπα χτσεβάνης [baxtseváñis] 
(Ροδ.) : 1. κηπουρός, περιβολάρης· 2. πλανόδι-
ος μανάβης.
[< bahçιvan (Παπ.)] (باغچوان)

μπαξεβανικά, τα [baksevañiká] (Τσιρ.) : τα ζαρ-
ζαβατικά.
[< μπαξεβάνης (Τσιρ.)]

μπαξελέρης, ο [bakseléris] (Κασσ.) : μπαξεβάνης, 
κηπουρός.
[ίσως < bahçeler, πληθ. του bahçe ‘κήπος’, βλ. 
μπαξές (Συντ.)]

μπαξές*, ο [baksés] & μπαχτσές [baxtsés] (Παπ., 
Πάγκ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. ο κήπος, το περιβόλι· 2. (μτφ.) 
ο εύθυμος και καλόγνω μος άνθρωπος.
[< bahçe (Παπ.)] (باغچه٬ بغچه)

μπαξίσι, βλ. μπαξίχι.
μπαξίχι, το [baksí∫i] & μπαξίσι* [baksísi] (Παπ., 

Πάγκ., ΞανθινΔ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Χουστ., Ξεν.) : το φιλοδώρημα, ιδίως σε 
οργανοπαί χτες.
[< bahşiş (Παπ.)] (بخشش٬ باغشش)

μπάου τσά, το [báu tsá] (Γαρ., Κριτσ., Ξεν.) : 
«Στιγμιαία εμφάνιση. “– Εφά νηκε μπρε καθό-
λου επαέ ο Αντρέας; – Ήκαμε μια-ν-κοπανιά 
το μπάου-τσά ντου κι ήφυγε ντε λόγο. Προσεπού 
ήπηρε δεν κατέχω να σου πω”« (Γαρ.).
[μπάου < ; Το δεύτερο τμήμα (τσα) μάλλον σχε-
τίζεται με το επιφ. τσα (βλ.) που λένε οι μεγάλοι 
παίζοντας “κρυφτούλι” με μωρά. (Συντ.)]
{Από Ηρακλειώτες μικρασιατικής καταγωγής 
(Αττάλεια) έχω ακούσει πολλές φο ρές την έκ-
φραση στο τσα και μπα ‘πολύ γρήγορα, μέχρι ν’ 
ανοί ξεις και να κλείσεις τα μάτια’.}
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μπαρδάκι, βλ. μπαρντάκι.
μπάρε σκιάς (επίρρ.) [báre ∫t∫ás] & μπαρεσκιάς 

[bare∫t∫ás] (Ιδομ., Τσιρ.) : τουλάχι στον: «Αφού 
δεν έρχεσαι, πέψε μπάρε σκιάς μια φωτογραφία 
να σε δούμενε» (Τσιρ.).
[βλ. μπάρεμ]
{Παράθεση δύο συνωνύμων, για έμφαση: μπά-
ρε = σκιάς = τουλάχιστον.}

μπάρε, βλ. μπάρεμ.
μπάρεμ* [bárem] & μπάρεμου [báremu] (και ως 

δύο λέξεις: μπάρε μου) & μπάρε [báre] (επίρρ.) 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., 
Α ποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ., 
Ξεν.) : 1. τουλάχιστον (λέξις πανελλήνιος, 
Παπ.)· 2. πράγματι, αληθινά· 3. (ως επίθ.) αξι-
όλογος: «– Να πάρεις κακομοίρα μου το Μα-
νολιό απού ’ναι μπάρε μου κοπέλι, όι ψό ματα» 
(Τσιρ.).
[< bari (Παπ.) / < barim (ΛΚΝ)] (باريم)
{Το TDK έχει και τους διαλεκτ. τ. bare και 
barêm. Η σημ. ‘αξιόλογος’ μάλλον από βραχυ-
λογία: που είναι μπάρεμ μου (= πράγματι) [αξι-
όλογο] κοπέλι. Για την προσθήκη του [u] στο 
μπάρεμου (πβ. αντάμου, μάντεμου, κοτζάμου, 
μπιλέμου, τζά νεμου) βλ. Georgiadis, σ. 153-4.}

μπάρεμου, βλ. μπάρεμ.
μπαρής, ο [barís] (Ξανθιν.) : φίλος, αυτός που έρ-

χεται με φιλική, ειρηνική διάθεση.
[< barış ‘ειρήνη’ (Ξανθιν.)] (باريش٬ بارش)

μπαρισίκι, το [barisít∫i] : ειρήνη. Η λ. σε προσω-
πικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845: έκαμε 
μπαρισίκι ο Σουλτάνος με τον Αντιβασιλέα της 
Αιγύπτου (βλ. Ημερο λόγιο Κοζύρη, 352).
[< barışık “ειρήνη, ομόνοια, συνδιαλλαγή’ 
(Χλωρός, Α 314) (Συντ.)] (باريشيقر)

μπαριστίζω [baristízo] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., 
Τσιρ.) : συμφιλιώνομαι.
[< barışt(ım), αόρ. του ρ. barışmak (Παπ.)] 
(باريشمق٬ بارشمق)

μπαρμπαλής, βλ. μπαμπαλής.
μπαρμπής, βλ. ερμπαμπής.
μπαρμπούτι*, το [barbúti] (Παπ., Πάγκ.) : είδος 

τυχερού παιγνιδιού με ζάρια (λέξις των πόλε-
ων, Παπ.).
[< barbut (Παπ.)]

μπαρντάκα, η [bardáka] (Ροδ.) : η στάμνα.
[< bardak, στη σημ. «toprak testi» (= πήλινη 
στάμνα, TDK), θηλ. κατά τη στάμνα (Συντ.)]

μπαρντάκι, το [bardát∫i] & μπαρδάκι(Α) [barδát∫i] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν θιν., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Ροδ., Κασσ.) : ποτήρι νερού με χέρι, κύ-

πελλο· ΥΠΟΚΟΡ. μπαρ ντακάκι, το.
[< bardak (Παπ.)] (بارداق٬ برداق)
{Ο Αποστολάκης λημματογραφεί τον τύ-
πο μπορντακάκι (αβλεψία γραφής ή πα-
ράκουσμα;)}

μπαρντακιά, η [bardat∫á] (ΤσιρΒ.) : η ποσότητα 
που χωράει ένα μπαρντάκι.
[< μπαρντάκι]

μπαρνταξής, ο [bardaksís] (ΤσιρΒ., στο λ. μπαρ-
ντάκι) : ο κατασκευαστής ή πωλητής αγγείων. 
Ως επιθετο: Βαρδαξής.
[< bardakçı (Συντ.)] (بارداقجى)

μπαρουθιάζω [baruθx̃ázo] & μπαρουθιώ 
[baruθx̃ó] (ΤσιρΒ.) : λέγεται για κάτι που ξε-
ράθηκε, αφυδατώθηκε πάρα πολύ: «εμπαρού-
θισασε η σταφίδα = ξεράθηκε πε ρισσότερο απ’ 
όσο χρειάζεται· εμπαρούθιασε ο κήπος από την 
ανομβρία· (και ως μτβ.) : εμπαρούθιασε η πάχνη 
οψάργας τ’αμπέλια, δηλ. ξέρανε τη νέα και τρυ-
φερή βλάστηση».
[< μπαρούτι]

μπαρουξής, ο [baruksís] (Ξανθιν.) : ο κατασκευα-
στής μπαρουτιού.
[< barutçu (Ξανθιν.)] (باروتجى)

μπαρουταποθήκη, η [barutapoθít∫i] (Αποστ., 
Τσιρ.) : η πυριτιδαποθήκη, βλ. επίσης: μπαρούτ 
χανέ και τσεπανές.
[< μπαρούτι + αποθήκη (ΛΚΝ)]

μπαρουτάσκαγα, τα [batutáskaγa] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Κονδ., Κριτσ., Κασσ.) : το μπαρούτι και 
τα σκάγια, με μια λέξη.
[< μπαρούτι (Παπ.) / + σκάγια (Πάγκ.)]

μπαρούτι*, το [barúti] (Παπ., Κονδ., Αποστ., 
Τσιρ.) : η πυρίτιδα (λέξις πα νελλήνιος, Παπ.)· 
ΦΡ. μπαρούτι μυρίζει: προμηνύεται πόλεμος || 
μπαρούτι βρομεί: λέγεται για επερχόμενη δύ-
σκολη κατάσταση ή για υποτιθέμενο κίνδυνο 
που απαιτεί προσοχή.
[αντδ. < barut < πυρίτις (Παπ.) / πληρέστερα: 
πυρῖτις (λίθος) ‘τσακμακόπετρα’ (ΛΚΝ)] (باروت٬ 
(بارود
{Υπάρχει και το τουρκ. pirit ‘πυρίτης’ (ορυκτό), 
αλλά αυτό από το γαλλ. piryte κατά το TDK. Οι 
έκφρ. γίνομαι μπαρούτι και βρωμάει μπαρού-
τι α ντιστοιχούν στις τουρκ. barut gibi olmak 
και barut kokusu gelmek. Για το αντιδάνειο, βλ. 
Βασμα νόλη, σ. 293-5.}

μπαρουτιά, η [barutx̃á] (Κριτσ.) : η μυρωδιά του 
μπαρουτιού, όταν καίγεται.
[< μπαρούτι (Συντ.)]

μπαρουτομούρης (επίθ.) [barutomúris] (Πάγκ.) : 
μπαρουτομούρι πρόβατο: που έχει στη μούρη 
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στίγματα στο μέγεθος των κόκκων της πυρίτι-
δας, δια φορετικού χρώ ματος από το κύριο χρώ-
μα του.
[< μπαρούτι + μούρη (Πάγκ.)]
{Ενδιαφέρων ο τ. του ουδ. μπαρουτομούρι αντί 
για τον αναμενόμενο μπα ρουτο μούρικο.}

μπαρουτόπετρα, η [barutópetra] : «που όταν σπά-
σει μυρίζει σαν μπαρούτι» (Ελευθ. Πλατάκης, 
“Δημώδη ονόματα ορυκτών και πετρωμάτων 
Κρήτης”, Κρητολογία, 12-13 (1981), 144).
[< μπαρούτι + πέτρα (Συντ.)]

μπαρουτόφλασκο, το [barutóflasko] (Κονδ.: χω-
ρίς ερμήνευμα) : Βλ. σημεί ωση.
[< μπαρούτι + φλασκί (Συντ.)]
{Ο Κονδυλάκης παραπέμπει στο λ. φλα-
σκί, που το ερμηνεύει απλώς ως ‘νεροκο-
λόκυθο’. Ο Γεννάδιος (Λεξικόν Φυτολογικόν, 
Αθήνα 1914, σ. 528-9) αναφέρει δύο ποικιλί-
ες του φυτού Cucurbita lagenaria (στην Κρή-
τη: η τσουκιά), που ταιριά ζουν εδώ: την Πυρι-
τιδοκολοκύνθη και την Απιόμορφο. Οι αποξη-
ραμένοι καρποί της πρώτης «ήσαν άλλοτε κοι-
νής παρά τοις κυ νηγοίς χρήσεως αντί δοχεί-
ων μο λυβδοσφαιρίων και ιδίως πυρίτιδος, διό 
και ονομάζεται εν Κύπρω η διαφορά [= ποικι-
λία] αύτη Μπαρουτοκολο τσά», ενώ της δεύτε-
ρης «εχρησιμοποιούντο άλλοτε εν Ευρώπη αντί 
δο χείων πυρίτιδος, όθεν και το παρά Γάλλοις 
κν. όνομα της δια φοράς Poire à poudre», στα 
τουρκ. barut kabağı. Η λ. μπαρουτόφλασκο ίσως 
να δη μιουργήθηκε με βάση το αντίστοιχο ιταλ. 
fiasca da polvere.}

μπαρούτ-χανές, ο [barút xanés] : η πυριτιδαποθή-
κη (Σταυρινίδης). H λ. σε προσω πικό ημερολό-
γιο των ετών 1831-1845, με τη γραφή παρούτ-
χανέ (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 368 & 372).
[< baruthane (Κουκκίδης, 60)] (باروتخان̵ه)

μπαρουτώνω [barutóno] (ΞανθινΔ.) : (για θηρά-
ματα:) «τα σκάγια του τσιφτέ μου “ξύνουν” το 
θήραμα, το οποίο όμως ξεφεύγει, αλλά “μπα-
ρουτωμένο”».
[< μπαρούτι + -ώνω (Ξανθιν.)]

μπάσ- [bás], & μπάσι- [bási] & μπάχι- [bá∫i] & 
μπά [bás] : ως α΄συνθετικό σε προ διοριστικά 
σύνθετα έχει τη σημ. του ελλ. αρχι-, το οποίο 
δηλώνει «στον υπερθε τικό βαθμό την αρνητική 
ιδιότητα που εκφράζει το β΄συνθε τικό» (ΛΚΝ). 
Βλ. μπάσ-κλέφτης (και: μπάσης κλέφτης, μπα-
σικλέφτης, μπάχι κλέφτης) ‘κλεφταράς’, μπασ-
ψεύτης ‘ψευταράς’, μπάχι κερατάς ‘κερατάς τω-
γ-κερατάδω’, μπά χανούμ ‘πρώτη κυρία του χα-
ρεμιού’.
[< baş ‘κεφαλή’, βλ. σημείωση (Συντ.)] (باش)
{Στα τουρκ. η λ. baş σημαίνει αρχικά ‘κεφα-

λή’. Με τη σημ. αυτή στα σύν θετα karabaş 
(κ.λ. ‘μαύρο κεφάλι’) > καραμπάσι (βλ. λ.), 
akbaş (κ.λ. ‘ά σπρο κεφάλι’) > ακουμπάς (βλ. 
λ.), başıbozuk (κ.λ. ‘χαλασμένο κεφάλι’) > μπα-
σιμπουζούκος (βλ. λ. στο ΛΚΝ). H φρ. baş(ım) 
üstüne (κ.λ. ‘πάνω στο κεφάλι (μου)’) χρησι-
μοποιείται με τη σημ. ‘στους ορισμούς σας, 
όπως ε πιθυμείτε’. Η αντίστοιχη κρητική φρά-
ση (μτφδ;) είναι: στην κεφαλή μου απάνω (βλ.).
Μτφ. η λ. baş σημαίνει ‘επικεφαλής, υπεύθυ-
νος’. Η λ. μαρτυρείται ήδη στον Μπουνιαλή με 
τη μορφή πασής: Κι εσυναχτήκανε εκεί οι Τούρ-
κοι οι μεγάλοι, / πασήδες και τσαούσηδες κ’ οι 
άρχοντες οι άλλοι (βλ. Αλεξίου & Αποσκίτη, 
146).
Τη βρίσκουμε σε δηλωτικά αξιωμάτων, π.χ. 
binbaşı ‘χιλίαρχος, ταγματάρ χης’ > μπίμπα-
σης / μπίμπαχης, βλ. και όμπαχης, γιούζμπα-
χης, κουμπαρα τζήμπασης, σού μπασης, μπου-
λούμπασης, μουζούρμπασης, οντάμπασης, πα-
ζάρμπασης, σου γιολτζούμπασης, τζεμπετζήμπα-
σης, τουρνατζήμπασης, τοψούμπασης.
Δήλωνε επίσης τον επικεφαλής μιας συντεχνίας 
ή μιας ομάδας, βλ. κασά μπαχης, ντεστέμπασης, 
σαρατζήμπαχης, τελάλμπασης, τερζήμπαχης, τσι-
φτσίμπαχης, χαμάλ μπασης.
Χρησιμοποιείται και ως επίθετο σε θέση α΄συν-
θετικού τίτλων με τη σημ. ‘αρχι-’, π.χ. başçavuş 
‘επιλοχίας’ > μπάσ-τσαούσης, βλ. και μπασ-
καρα κουλουξής, μπασ-ουστάς, μπάσ-ρεΐζης. Με 
αυτήν τη σημ. στις λ. μπά χα νούμ ‘πρώτη κυρία 
του χα ρειμιού’ και μπάση σκλάβα ‘αρχισκλάβα’. 
Με βάση τέτοιες λέξεις θα σχηματίστη καν στα 
ελλ. προσδιοριστικά σύνθετα με α΄συνθετικό το 
πρόθημα μπασ- με επι τατ. σημασία, π.χ. μπάσης 
κλέφτης (Παπ.) ή μπάσ-κλέφτης (Πιτ.) ή μπασ(ι)
κλέφτης (Ξανθιν.), ή β΄συνθετικό -μπάσης, π.χ. 
χιλετζόμπασης ‘αρχιαπατεώνας’ (βλ. λέ ξεις). Η 
ποικιλία στη γραφή οφείλεται στο ότι μπορεί να 
θεωρήσουμε το α΄ συν θετικό πλήρη λέξη ή δε-
σμευμένο πρόθημα – ο Γεώργιος Χατζιδάκις εί-
χε επιση μάνει, σε βιβλοκρισία του για την Πλή-
ρη Συλλογή Κρητικών Ασμάτων του Αριστ. Κρι-
άρη (Λεξικογραφικόν Δελτίον, 6 (1923), 495), 
ότι « το Τουρκ. basch προφερό μενον bας μετέ-
στη από επιτατικού μορίου εις επίθετον κλιθέν, 
bάσης κλέφτης. Συνήθως εκφέρεται άνευ του 
τελικού –ς, μπάση κλέφτης, μπάση μασκαράς». 
Ο Παπαγρηγοράκης (στο λ. μπάσης ‘κεφαλή, η 
αρχή, ο πρώτος’) το γράφει σαν να ήταν πλήρης 
λέξη: μπάσης κλέφτης: ο αρχι κλέφτης και μπά-
ση σκλάβα: η αρχι σκλάβα. Αντίθετα, ο Πιτυκά-
κης, που δεν έχει σχετικό λήμμα, φαίνεται να 
θεωρεί το μπας- ως δεσμευμένο μόρ φημα. Γρά-
φει στο ετυμολ. τμήμα του λ. μπαστίζω (βλ.) τα 
εξής: «[...] από το Τ. baş συνηθέστατο α΄συν-
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θετικό σε πολλές τουρκικές και τουρκοελλη-
νικές λέξεις. Πρβλ. μπάς-τσαούσης = επιλο-
χίας, μπάς-ρεΐζης = κυ βερνήτης πολεμ. πλοί-
ου, μπάς-κλέφτης = κλεφταράς, μπάς-ψεύτης 
= ψευταράς, πά ντοτε με τη σημασ. του ανώτε-
ρος, πιο μεγάλος, πιο ικανός». Ο Γαρεφαλά κης 
γράφει: μπάχι κερατάς· και στη συνέχεια ο Κρι-
τσωτάκης: μπάχι κλέ φτης, μπάχι κερατάς, μπά-
χι λωποδύτης. Ο Ξανθινάκης υιοθετεί τη γρα-
φή μπασ(ι)κλέφτης: εδώ το μπασ- έχει γίνει πλή-
ρως δεσμευμένο μόρφημα και έχει χάσει τον δι-
κό του τόνο.}

μπασαγάς, ο [basaγás] : «ο αρχηγός της φρου-
ράς». Η λ. σε κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κα-
νονικά πεσκέσια, 100).
[< baş ağa (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)]

μπασαλής, βλ. πασαλής.
μπασαλιά, βλ. πασαλιά.
μπασαλιάζω [basaλázo] (Ξανθιν.) : 1. μαχαιρώ-

νω· 2. (μτφ. και σκωπτ.) συ νουσιά ζομαι.
[< μπασαλής (βλ. πασαλής) (Ξανθιν.)]

μπασαλντίζω, βλ. μπαχιαρντίζω.
μπασαρντίζω, βλ. μπαχιαρντίζω.
μπάση μασκαράς, βλ. μπάσ- (σημείωση).
μπάση σκλάβα, η [bási skláva] (Παπ.: στο λ. μπά-

σης) : «αρχισκλάβα».
[< μπάσης ‘κεφαλή, ο πρώτος, αρχι-’ (< baş, βλ. 
σημείωση στο λ. μπασ-) + σκλάβα (Συντ.)]
{Η λ. αρχισκλάβα μπορεί να σημαίνει ‘η δούλα, 
η υπηρέτρια με την υψη λότερη θέση απ’ όλες 
τις άλλες στο ίδιο αφεντικό’ ή ‘η πρώτη παλλα-
κίδα’ (κατά το ΛΚΝ το μσν. σκλάβα «μαρτυρεί-
ται στη σημ.: ‘παλλακίδα’».}

μπάσης κλέφτης, βλ. μπάσ-κλέφτης.
μπάσης, ο [básis] (πληθ. οι μπάσηδες) (Ξανθιν., 

Ροδ.) : αρχηγός, ηγέτης. Με τη μορφή πασής 
η λ. μαρτυρείται ήδη στον Μπουνιαλή: Κι εσυ-
ναχτήκανε εκεί οι Τούρκοι οι μεγάλοι, / πασήδες 
και τσαούσηδες κ’ οι άρχοντες οι άλλοι (βλ. Αλε-
ξίου & Αποσκίτη, 146).
[< baş (Ξανθιν.), βλ. σημείωση στο λ. μπασ- 
(Συντ.)]
{Ο Τσιριγωτάκης έχει τη λ. μπάσης με τη σημ. 
«κακός χαρακτήρας, αρχι κλέφτης, αρχιμαφιό-
ζος» (ΤσιρΒ., 324), αλλά πρόκειται μάλλον για 
στενω τική ανασημασιο δότηση με βάση τα μπά-
σης κλέφτης, μπασ-ψεύτης, μπάχι κερατάς κλπ.}

μπασ(ι)κλέφτης, βλ. μπάσ-κλέφτης.
μπασισκής, ο [basisk̃ís] : «εσήμαινε τον αρχαιότε-

ρον υπηρέτην οικίας, ύστε ρον δε μικρόν αξιω-
ματικόν των Γιανιτσάρων». Η λ. σε κρητ. κείμε-
νο του 1786 (βλ. Κα νονικά πεσκέσια, 100).

[< başeski (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)] 
(باش اسكى)

μπασ-κάλφας, βλ. κάλφας.
μπάσ-καρακουλουξής, ο [bás karakuluksís] : αξι-

ωματικός των Γενιτσάρων ο οποίος διηύθυνε 
τις περιπολίες ή τις φρουρές. Η λ. σε κρητ. κεί-
μενο του 1786 (βλ. Κανο νικά πεσκέσια, 108)
[< baş karakullukçu (Mehmet Yunus & Ξαν-
θουδίδης), βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Το TDK έχει ως συνώνυμα τις λ. karakol (βλ. 
καρακόλι & καραούλι) και kulluk (βλ. κουλού-
κι), από την οποία η λ. kullukçu قوللقجى «αξιω-
ματικός άλλοτε του α στυνομικού σταθμού· κα-
τώτερος αξιωματικός παρά Γενιτσά ροις» (Χλω-
ρός, Β 1332). Η λ. karakol έχει και τους τύπους 
karağol και karaul. Με τον τελευταίο πρέπει να 
σχετίζεται η λ. καραουλουκτσούδες (-ήδες;), 
που απαντά σε τουρκο κρητ. ρίμα του 1826 (βλ. 
Dedes, 359).

μπασκάς, ο [baskás] (Γαρ.) : Χρησιμοποιείται 
με γενική και ισοδυναμεί με σχετικό υπερθετι-
κό του επιθέτου καλός, π.χ. ο μπασκάς τση πε-
ριουσία(ς) μας: το καλύτερο κομμάτι της περι-
ουσίας μας.
[< başka «έτερος, άλλος, διάφορος, διακεκριμέ-
νος, χωριστός» (Χλωρός, Α 354) (Συντ.)] (بشقه)

μπασκίνι, βλ. πασκίνι.
μπάσ-κλέφτης [bás kléftis] & μπάσης κλέφτης 

[básis kléftis] & μπάχι κλέ φτης [bá∫i kléftis] 
& μπασ(ι)κλέφτης [bas(i)kléftis] : 1. αρχικλέ-
φτης, κλε φταράς (Παπ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ.)· 2. 
αρχηγός κλεφτών (ανταρτών) (Ξαν θιν.).
[< μπάσ- ‘αρχι-’ (< baş, βλ. σημείωση στο λ. 
μπασ-) + κλέφτης (Συντ.)]

μπασλίκι, το [basλít∫i] & πασλίκι [pasλít∫i] (Σταυ-
ρινίδης) : κάλυμμα κεφα λής (Με ταφράσεις, Α 
33).
[< başlık] (باشلق)

μπασουμαδένιος (επίθ.) [basumaδéños] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Γαρ.: όλοι στην ανά πτυξη του λ. 
μπασουμάς) : φτιαγμένος από μπασουμά, τσί-
τινος.
[χωρίς ρητή ετυμολ. / < μπασουμάδες (μπασου-
μάς) (Συντ.)]

μπασουμάκι, βλ. πασουμάκι.
μπασουμάς, ο [basumás] & πασουμάς [pasumás] 

(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) & βασμάς [vasmás] 
(ΤσιρΒ.) : 1. εμπριμέ ύφασμα χαμηλής ποιότη-
τας, τσίτι· 2. (στον πληθ. μπασουμά δες) : «τα 
σημάδια που αφήνει στα πόδια η φωτιά όταν 
κάθεται κανείς κοντά επί πολλή ώρα» (Γαρ.).
[< basma (Παπ.)] (باصمه)
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{Για την ιστορία της λέξης: Τη βρίσκουμε με 
τη γραφή πασουμάς σε κρητ. κείμενο του 1786 
(βλ. Κανονικά πεσκέσια, 104). Ο εκδότης του 
κειμένου Στέφ. Ξανθουδί δης σημείωνε: «Και 
σήμερον {= 1913} η λ. μπασουμάς κοινοτάτη». 
Απ’ όσο ξέρω, σήμερα η λ. πρέπει να υπάρχει 
μόνο στα λε ξικά.}

μπασουματζής, ο [basumadzís] (Πιτ.) : ο έμπορος 
υφασμάτων.
[< basmacı (Πιτ.)] (باصمه جى)

μπάσ-ουστάς, ο [bás ustás] : «ο αρχηγός των γε-
νιτσάρων που εκτελούσαν αστυνο μικά καθήκο-
ντα στο Μ. Κάστρο». Η λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα 
του 1815 (βλ. Nίκος Σταυρινίδης, “Το τραγού-
δι του Μαζλούμ Αγά ή Μπα λουξή”, Αμάλθεια, 
2/5 (1971), 57).
[< baş usta (Σταυρινίδης)]

μπάσ-ρεΐζης, ο [bás reízis] (Πιτ.) : κυβερνήτης πο-
λεμικού πλοίου.
[< baş reis (Κουκκίδης, 60), βλ. σημείωση στο 
λ. μπασ-]باش رئيس) )

μπαστίζω [bastízo] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Ροδ., ΙδομΒ.) : 1. πιέζω, πατώ, συμπι-
έζω· 2. ελέγχω αιφνιδιαστικά, ερευνώ (αστυ-
νομ.)· 3. (μτφ.) δοκιμάζω κάποιον· 4. κατακά-
θομαι, (μτφ.) χάνομαι.
[< basmak (Παπ.) / αόρ. bast(ım) (Ξανθιν.)] 
(باصمق٬ بصمق)
{Ο Πιτυκάκης έχει το ρ. μπαστίζω ‘υπερέχω, 
υπερτερώ’ και το ετυμολογεί από το μπασ- ‘αρ-
χι-’ (βλ.), αλλά πρόκειται μάλλον για μτφ. χρή-
ση της σημ. 1. του μπα στίζω [< basmak] : ‘βάζω 
κάτω κάποιον, τον νικώ’.}

μπαστιλίκι [bastiλlí∫i] (ΞανθινΔ) : έλεγχος, έρευ-
να.
[< μπαστίζω, με κατάλ. -ιλίκι (Ξανθιν.)]

μπάσ-τσαούσης [bás tsaúsis] & μπάχι τσαούσης 
[bá∫i tsaúsis] (Πάγκ., Πιτ.) : ο επι λοχίας. Η λ. με 
τη γραφή μπαστζαούσης σε κρητ. κείμενο του 
1786 (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 99).
[baş ‘κεφαλή, ανώτερος’ + τσαούσης (Ελευθ. 
Γιακουμάκη, επιμελήτριας της 2η έκδοσης του 
έργου του Γ. Πάγκαλου)· başçavuş (Mehmet 
Yunus & Ξανθουδί δης)] (باش چاوش)
{Η λ. μπαστσαούσης

μπάς χανούμ, βλ. μπά χανούμ.
μπάσ-ψεύτης, ο [bás pséftis] (Πιτ.) : ψευταράς.

[< baş- ‘ο πιο μεγάλος’ + κλέφτης (Πιτ.), βλ. 
σημείωση στο λ. μπασ- (Συντ.)]

μπαταίρνω, βλ. μπατάρω.
μπαταλεύ(γ)ω(Α) [batalév(γ)o] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 

Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., 

Ξεν.) : (κυρίως ως αμτβ.) αχρηστεύω, -ομαι, 
παύω να είμαι χρή σιμος, να έχω αξία, ιδίως λό-
γω της φθοράς του χρόνου.
[< battal (Παπ.) / μπατάλης + -εύω (Ξανθιν.)]

μπατάλης, βλ. μπατάλικος.

μπαταλϊές, ο [bataλiés] (Αποστ., Τσιρ.) : φθαρμέ-
νο, άχρηστο αντικείμενο, μπαγκα τέλα.
[< μπαταλεύω, υποχωρητικά· η κατάληξη κα-
τά τα τουρκ. προέλευσης σε -ές, αν όχι από το 
οθωμ. battaliyye بطاليه (Devellioğlu, 83) «işi 
bitmiş olan resmi kağıtların konulduğu torba» 
(= σάκος όπου τοποθετούνταν επίσημα έγγρα-
φα τε λειωμένων υποθέσεων» (Συντ.)]

μπατάλικος* (επίθ.) [batáλikos] & μπατάλης(Α) 
[batáλis], θηλ. μπατάλα, βλ. σημεί ωση (Παπ., 
Πάγκ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : ογκώδης, (και γι’ αυτό) 
δύσκολος στη μεταφορά, δύσχρη στος.
[< battal (Παπ.) / < μπατάλης < battal (ΛΚΝ)] 
(بطّال)
{Κατά τον Κυρανούδη (σ. 183) και το μπατά-
λης και το μπατάλικος από το battal. Ο Ξανθι-
νάκης λημματογραφεί το θηλ. μπαλάλα με τη 
σημ. «μεγα λόσωμη, παχύ σαρκη, χοντρομπα-
λού» (ΞανθινΔ., 410), με πιθανή ετυμολ. «από 
το τουρκ. bala (= ψηλός), με αναδίπλ. της συλλ. 
λα για έμφαση». Κατά τη γνώμη μου πρόκειται 
για παραφθορά της λ. μπατάλα, θηλ. του μπα-
τάλης.}

μπατανία, βλ. πατανία.

μπαταξηλίκι, βλ. μπαταξιλίκι.
μπαταξής* (επίθ. προσ.) [bataksís] & μπαντα-

ξής [badaksís] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ροδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κασσ., Ξεν.) : 1. ο κακο-
πληρωτής, ο απατεώνας· 2. (χαϊδ. για παιδιά) ο 
πολύ ζωηρός, που κάνει αταξίες.
[< batakçı (Παπ.)] (باتاقجى)
{Ο Ροδάκης λημματογραφεί χωριστά τον τ. 
μπακατσής.}

μπαταξιλίκι, το [bataksiλít∫i] & μπανταξιλίκι 
[badaksiλít∫i] (Παπ.: στο λ. μπαταξής, Πάγκ., 
Κονδ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ.) : οι πράξεις, 
το φέρ σιμο του μπαταξή, του κακοπληρωτή· 
ατιμία.
[< batakçılık (Πάγκ.)] (باتاقجيلق)
{Ο Δαριβιανάκης το γράφει: μπαταξηλίκι.}

μπατάρω* [batáro] (Ιδομ., Κασσ.) : 1. γέρνω, 
ανατρέπομαι· 2. εξασθενώ, εξουθε νώνομαι.
[< batar- ‘βουλιάζω’ (ΛΚΝ), θέμα α(προσδι)
όριστου ενεστ. του ρ. batmak.]
{Υπάρχει (Κονδ., Γαρ., Ιδομ.) και το ρ. μπαταίρ-
νω (μπατέρνω στους Πάγκ., Ξαν θιν., Αποστ., 
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Τσιρ.) ή μπατάρω, με τη σημ. ‘θεωρώ, λαμβάνω 
υπόψη, λογαριάζω, συμψηφίζω’. Το μεσοπαθ. 
στο γ΄ενικό πρόσωπο: δεν μπατέρνεται (ορολο-
γία σε παιδικά παιγνίδια) = δεν πιάνεται, δεν με-
τρά, δεν υπολογίζεται. Ο Μανώλης Κων. Αστυ-
ρακάκης (Η Τύλισος την εποχή της Βενετοκρατί-
ας, Ηράκλειο 2014, σ. 256) το ετυμολογεί από 
το «ιταλ. badare = ασχολούμαι, φροντίζω, υπο-
λογίζω, βενετ. badare ή abbadare».}

μπατζάκα, βλ. μπατζάκι.
μπατζάκας, ο [badzákas], πληθ. οι μπατζάκηδες 

(Πάγκ., Πιτ., Τσιρ., Κριτσ.) : 1. «Έτσι ονομά-
ζονταν σκωπτικώς στην περίοδο της Αυτονομί-
ας της Κρήτης οι οπα δοί του πολιτικού αρχη-
γού Αντ. Μιχελιδάκη, από τους πο λιτικούς των 
αντιπά λους. Κατά κάποιαν εκδοχή […] επει-
δή κάποτε [...] από απροσεξία εθεάθη με ανα-
σηκωμένες τις άκρες του πανταλονιού του έτσι 
που εφαίνοντο οι “μπατζάκες” του εσωβρά-
κου [...] Ο όρος επεκρά τησε και μετά την Ένω-
ση για όλους τους αντι βενιζελικούς. Όταν μάλι-
στα ήθελαν να χαρακτηρίσουν κανένα σαν φα-
νατικό, α νέβαζαν τον τόνο στην παραλήγουσα 
“μπάτζακας”.» (Πιτ.)· 2. παρατσούκλι για μο-
ντέρνο που φο ρούσε πανταλόνι αντί για βράκα.
[< μπατζάκα (Πάγκ.)]
{Για τη σημ. 2 βλ. σημείωση στο λ. παπουτσάς.}

μπατζάκι*, το [badzát∫i] (Παπ., Πιτ., Γαρ., Αποστ., 
Τσιρ., Κριτσ., Ξεν.) : το κάτω μέρος του παντα-
λονιού, του εσώβρακου, της βράκας· ΦΡ. (επι-
τιμητ.) τρομάρα στα μπατζάκια σου. Μεγεθυντ. 
μπατζάκα, η [badzáka].
[< bacak (Παπ.) / ‘κνήμη’ (Πάγκ.)] (باجاق٬ بوجاق٬ 
(بجاق
{Συχνά η λ. μπατζάκα χρησιμοποιείται όχι ως 
μεγεθυντικό αλλά ως εναλ λακτικός τ. της λ. 
μπατζάκι, ίσως κατά το κρητ. η ποδαρά ‘το κά-
τω μέρος’. Έτσι την έχει ο Κριτσωτάκης. Τη 
χρήση αυτή («μεγεθυντικό που απώλεσε τη με-
γεθυντική σημα σία») επισημαίνει ο Χριστόφο-
ρος Χαραλαμπάκης (Κρητολογικά Μελετήμα-
τα, Πα νεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηρά-
κλειο 2001, σ. 91). Η λ. bacak σημαίνει ‘μη-
ρός, κνήμη’ (Χλωρός, Α 310), αλλά και «patte 
de derrière chez les animaux» (Meynard, A 
255). Με τη δεύτερη σημασία (πισινό πόδι ζώ-
ου) στην τουρκ. πα ροιμία Her kouyn kendi 
bacağından asılır, στην οποία αντιστοιχεί ακρι-
βώς η κρη τική Κάθε αρνί από τον ατζίποδά ντου 
θα κρεμαστεί, δηλ. καθένας πληρώνεται τελι-
κά κατά τα έργα του (Πάγκαλος, Β 296, βλ. και 
Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Απόστ.: στο λ. ατζίποδας). 
Το μπατζάκι τουρκικά λέγεται pantolon bacağı 
(Tuncay & Κα ρατζάς, 61).}

μπατζακλίκι, το [badzakλít∫i] (Τσιρ.) : το καθένα 

από τα δύο ανοίγματα της κρητι κής βράκας απ’ 
όπου περνούν τα πόδια.
[< bacaklık (Συντ.)]
{Το τουρκ. bacaklık κατά το TDK έχει την ει-
δική σημ. ‘δερμάτινη επιγο νατίδα για τους παί-
κτες του χόκεϋ’. Η αναζήτηση εικόνων στο δια-
δίκτυο δείχνει ότι η λ. bacaklık σημαίνει διάφο-
ρα πράγματα που περιβάλλουν το πόδι, όπως: 
καλτσοδέ τες, γκέτες κλπ. Ο Κουκκίδης (σ. 50) 
έχει τη λ. μπα τζακλίκι με τη σημ. ‘δαντέλα γυ-
ναικείων πανταλονιών’. Ο Μενέλαος Λου-
ντέμης (Τότε που κυνηγούσα τους α νέμους, Δω-
ρικός, Αθήνα 1964, σ. 31) τη χρησιμοποιεί με 
τη σημ. ‘μπατζάκι (το κάτω μέρος)’: «Το ένα 
του πα πούτσι είχε τελειώσει. Κατέβασα το μπα-
τζακλίκι του και χτύπησα με τη βούρτσα το κα-
σελάκι, όπως είδα να κάνουν οι βετεράνοι της 
δουλειάς».}

μπατζανάκης*, ο [badzanát∫is] & τζαμπανάκης 
[dzabanát∫is] & μπατζανής [badzañís] (Παπ., 
Πάγκ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Ξεν.) : ο σύγγαμ-
βρος, αυ τός που έχει παντρευτεί την αδελφή της 
γυναίκας κάποιου (λέξις των πό λεων, Παπ.).
[< bacanak (Παπ.)] (باجاناق٬ باجيناق٬ باجناح)
{Όπως σημειώνει ο Παπαγρηγοράκης, στα χω-
ριά λέγεται κουνιάδος. Ο τ. μπατζα νής υποχω-
ρητικά από το μπατζανάκης.}

μπατζανής, βλ. μπατζανάκης.
μπατζάς, ο [badzás] : φεγγίτης, φωταγωγός. Η 

λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1815 (βλ. Nίκος 
Σταυρινίδης, “Το τραγούδι του Μαζλούμ Αγά ή 
Μπα λουξή”, Αμάλθεια, 2/5 (1971), 62). Βλ. και 
Ημερολόγιο Κοζύρη, 610, όπου η λ. μπατζάς με 
τη σημ. ‘οπή αποχωρητηρίου’.
[< baca ‘καπνοδόχη’ (Σταυρινίδης), dam bacası 
(βλ. ντάμι) «φεγγίτης, ή τοι οπή επί της στέγης 
χρησιμεύουσα εις φωτισμόν ή προς έξοδον επί 
της στέγης» (Χλω ρός, Α 310), ο κρητ. ανηφο-
ράς (Συντ.)] (باجه)

μπατζίνα, βλ. μπαζίνα.
μπατίζω [batízo] & μπαντίζω [badízo] (Πάγκ., 

Κονδ.) : καταστρέφω, -ομαι.
[ίσως < batt(ım), αόρ. του ρ. batmak ‘βυθί-
ζω, -ομαι’ (Πάγκ.), και μτφ. ‘κα ταστρέ φομαι’ 
(Συντ.)] (باتمق)

μπατίρης*, ο [batíris] (Ροδ., Δαρ., Κασσ.) : ο 
άφραγκος, που δεν έχει μία (δραχμή στην τσέ-
πη του) (Δαρ.).
[υποχωρητικά < μπατίρω (μπατιρίζω) < τουρκ. 
batιr- ‘βυθίζ-ω’ (ΛΚΝ)]

μπάφυλλος, ο [báfilos] & μπάφυλλας [báfilas] 
(άλλη γραφή: μπάφιλας) (κοι νός πληθ.: οι μπα-
φύλλοι, από επίδραση της αιτιατικής: τσι μπα-
φύλλους) (Πάγ., Πιτ., Ροδ., Κριτσ., Χουστ., 
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Κασσ., ΤσιρΒ.) : 1. κάλυκας φυσσιγίου· 2. ορει-
χάλκινο έ λασμα· 3. παιδικό παιγνίδι, είδος αυ-
τοσχέδιας κροτίδας.
[< σερβ. pafta «μεταλλικός δακτύλιος στερεώ-
νων τον σωλήνα του όπλου» + φύλλο (Πάγκ.) 
/ πάφιλας*: < ίσως συμφυρμός τουρκ. paf(ta) 
(προφ. [pá-]) ‘μεταλ λικό στολίδι αλόγου’ (από 
τα περσ.) + φύλλο (ΛΚΝ)]
{Βλ. και παφίλι.}

μπαχανές, ο [bahanés] (Τουρκοκρητ.) : η πρόφα-
ση, η αφορμή.
[< bahane (Bilgehan2, 623)] (بهانه)

μπά χανούμ, η [bá xanúm] (Χουστ.) : η πρώτη κυ-
ρία του χαρεμιού.
[< μπάς χανούμ (Πλανάκης) με απλοποίηση 
[sx] > [x]· < baş hanım (βλ. μπασ-)]

μπαχάρι*, το [baxári] (συνήθως στον πληθ. τα 
μπαχάρια) (Παπ.) : κάθε μπα χαρικό.
[< bahar (Παπ.) / ‘μπαχαρικά’ (ΛΚΝ)] (بهار)
{Ο Παπαγρηγοράκης παραθέτει την εξής μα-
ντινάδα: Ζάχαρη τρως την τα χινή κι’ απ’ όλα τα 
μπαχάρια / και καθαρίζεις τη φωνή και τραγου-
δείς κα θάρια. Η λ. χρη σιμοποιείται και με τη 
σημ. του συγκεκριμένου μπαχαρι κού (ινδικό πι-
πέρι), πβ. μαντινάδα: Πέμπω σου χαιρετίσματα 
μ’ ένα κλαδί (= ένα κόκκο) μπαχάρι / για να ταΐ-
ζεις το πουλί να φέρνει το χαμπάρι.}

μπαχαρικά*, τα [baxariká] (Παπ.: στο λ. μπαχά-
ρι) : «γενική ονομασία για προϊόντα που προ-
έρχονται από ορισμένα φυτά των θερμών χω-
ρών, έχουν αρωματική οσμή ή πικάντικη γεύση 
και χρησιμοποιούνται στη μαγειρική ως καρυ-
κεύματα» (ΛΚΝ).
[< μπαχάρι (Παπ.)]

μπαχάς, βλ. παχάς.
μπάχης, ο [bá∫is] (ΙδομΒ.) : ο περίσσιος.

[μάλλον < μπάχι, στη σημ. ‘πλεόνασμα’ (Συντ.)]
μπάχι, το [bá∫i] (Γαρ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 1. 

«πανωζύγι, μικρό βάρος που έκλεβε ο ζυγιστής 
κατά το ζύγισμα αγαθών» (Τσιρ.)· 2. πλεόνα-
σμα · 3. το επιτόκιο.
[μάλλον < baş, στη σημ. «sarrafiye» ‘δικαίωμα, 
αμοιβή του αργυραμοιβού για τη συναλλαγή’ 
(βλ. TDK, λ. baş, σημ. 9) (Συντ.)] ((صرافيه) باش)
{Η σημ. 2. ως “φυσικό” αποτέλεσμα της σημ. 1, 
όπως φαίνεται στο παρά δειγμα χρήσης του Γαρε-
φαλάκη: “Λειψό μιαολιά ήβανα των πελατώ τον 
μπακαλιάρο, για να μην πέσω όξω έτσά απού πολυ-
φυρά. Οψές εξάνοιξα πόσο έχω πουλημένο και εζύ-
ασα τον αποδέλοιπο κι έχω μπάχι τέσσερα κιλά”.}

μπαχιαρντίζω [ba∫ardízo] & μπασαρντίζω 
[basardízo] & μπασαλντίζω [basaldízo] (Παπ., 
Ξανθιν., Τσιρ.) : 1. τα καταφέρνω, κατορθώ-

νω· 2. προ λαβαίνω, αντέχω: «Δεν μπαχιαρντί-
ζω μπλιό την κοιλιά σας να μαγεροτσι καλιάζω» 
(Τσιρ.).
[< başarmak (Παπ.) / αόρ. başard(ım) (Ξαν-
θιν.)] (باشارمق)

μπάχι κερατάς, ο [bá∫i keratás] (Γαρ.: στο λ. μπά-
χι-κλέφτης, Κριτσ.) : κερα τάς στον υπερθετικό 
βαθμό· κρητ. συνώνυμα: κερατάς τω γ-κερατά-
δω, μπίνι κερατάς (βλ. μπιν).
[μπαχι ‘αρχι-’ (< baş, βλ. σημείωση στο λ. 
μπασ-) + κερατάς (Συντ.)]

μπάχι κλέφτης, βλ. μπάσ-κλέφτης.
μπαχιλαντίζω, βλ. παχλαντίζω1.
μπάχι λωποδύτης, ο [bá∫i lopoδítis] (Κριτσ.) : με-

γάλος λωποδύτης, αρχιλω ποδύτης.
[< baş- ‘αρχι-’ + λωποδύτης (Κριτσ.)]

μπάχι τσαούσης, βλ. μπάσ-τσαούσης.
μπαχριέ, το [bahrié] & μπαχριές, ο [bahriés] & μα-

χριές [mahriés] (Πάγκ., Κονδ., Τσιρ.) : «είδος ζι-
πονιού (ή μεϊτανιού) με περιλαίμιον υψούμε-
νον εις τον σβέρκον, ως σακκάκι του αξιωματι-
κού του ναυτικού ή πεζικού, οπόθεν η μεταφορά 
κατ’ επέκτασιν επί ζιπονιού φορουμένου και υπό 
μη αξιωματικού, αρκεί να έχη τούτο περιλαίμι-
ον υψωμένον» (Πάγκ.), «κο ντογούνι κεντητό γυ-
ναικείον, μπολερό· φέρ μελη γυναικεία» (Κονδ.).
[< bahriye ‘το ναυτικόν’ (Πάγκ.)] (بحريه)
{Πβ. στα ελλ. το επίθ. ναυτικός ως όρο μόδας, 
π.χ. ναυτικός γιακάς (ΛΚΝ).}

μπάχτι, το [báhti] (Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ.) : 
1. κάτι που μας φέρνει τύχη, το ποδαρικό· 2. συ-
νήθεια: «Μπάχτι το ’χει να σηκώνετ’ αξημέρω-
τα» (Τσιρ.).
[< baht ‘τύχη’ (Ronzevalle)] (بخت)
{Το παράθεμα στη σημ. 2 πρέπει ίσως να εν-
νοηθεί ως εξής: ‘Το έχει για καλό, για γούρι, 
να σηκώνεται αξημέρωτα’. Ο Δαριβιανάκης 
λημματογρα φεί την φρ. κακό μπάχτι ‘κακό πο-
δαρικό, κακό χερικό’}.

μπαχτσεβάνης, βλ. μπαξεβάνης.
μπεγεντίζω [beʒe(n)dízo] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 

Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ι δομ., Α ποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ.,) : ξεχωρίζω κά-
τι σαν το πιο εκλεκτό, τιμώ, εκτιμώ· μτχ. παθ. 
πρκ. μπεγεντισμένος (ως επίθ. σημαίνει ‘ξεχω-
ριστός, ζη λευτός, αξιοθαύμαστος’).
[< beğenmek (Παπ.) / αόρ. beğend(ım) (Ξαν-
θιν.)] (بكنمك)

μπεγεντινές, ο [beʒe(n)dinés] (Δαρ.) : ο έρωτας.
[πιθανόν από λέξη ομόρριζη με το ρ. beğenmek 
(βλ. μπεγεντίζω) ή από κάποιον τύπο του 
(Συντ.)]
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μπεγέντιση, η [beʒé(n)disi] & μπεγέντισμα, το 
[beʒé(n)dizma] (Ξανθιν., Α ποστ., Τσιρ., Δαρ.) : 
εκτίμηση, αναγνώριση της αξίας κάποιου, 
θαυμα σμός.
[< μπεγεντίζω (Ξανθιν.)]

μπεγέντισμα, βλ. μπεγέντιση.
μπεγιάνι, το [bejáñi] (Πιτ., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., 

Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Ξεν.) : ρεζί λεμα, εξευτε-
λισμός, διασυρμός· ΦΡ. βγαίνω μπεγιάνι: απο-
καλύπτομαι, φανερώ νομαι || κάνω μπεγιάνι: δι-
ασύρω.
[< beyan ‘δήλωση, ανακοίνωση’ (κατά το TDK 
από τo αραβ. beyān) (Συντ.)] (بيان)
{Η έκφρ. κάνω μπεγιάνι φαίνεται μτδφ. από το 
beyan etmek. Στην έκφρ. βγαίνω μπεγιάνι δια-
φαίνεται επίδραση από την έκφρ. βγαίνω στο 
μεϊντάνι.}

μπεγιράκι, βλ. μπεγίρι.
μπεγιραντόντης (επίθ.) [beʒiradódis] (Ξανθιν.) : 

(μειωτ.) που έχει πολύ με γάλα δό ντια.
[< μπεγίρι + αντόντι ‘δόντι’ (Ξανθιν.)]

μπεγίρι, το [beʒíri] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : το άλογο. ΜΕ-
ΓΕΘ. μπε γίρα, η [beʒíra]· μτφ. σημαίνει ‘με-
γαλόσωμη και χοντροκομμένη γυ ναίκα’. ΥΠΟ-
ΚΟΡ. μπεγιράκι, το [beʒirát∫i] : 1. αλογάκι· 2. 
(μτφ.) η ονεί ρωξη, στη ΦΡ. «Έφυγέ ντου το 
μπεγιράκι τη νύχτα» (Πάγκ.).
[< beygir (Παπ.), και διαλεκτ. beğir, στο TDK 
(Συντ.)] (بيكير٬ باركير)
{Όπως επισημαίνει ο Καθ. Θεοχ. Δετοράκης, 
φιλολογικός επιμελητής της έκδο σης του Κρη-
τικού Λεξιλογίου του Κονδυλάκη, μπεγίρι είναι 
το αρσε νικό άλογο, το θηλυκό είναι η φοράδα. 
Στα τουρκ. beygir είναι το άλογο για δουλειές. 
Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται και για τα “άλο-
γα” (ιπποδύ ναμη) των αυτοκινήτων. Το ά λογο 
για ιππασία είναι at (Μπόγκας, 161), πβ. το πα-
ράθεμα χρήσης που δίνει ο Παμπούκης (σ. 35) 
: γύριζε συχνά καβάλα σε περήφανο άσπρο άτι.}

μπεγιρόμυγα, η [beʒirómiγa] & μπεγιρόμυγια 
[beʒirómiʒa] (Ξανθιν.) : 1. μεγάλη μύγα που 
έχει συνήθως το μπεγίρι· 2. (μτφ.) άνθρωπος 
φορτικός, κολλητσίδα.
[< μπεγίρι + μύγ(ι)α (Ξανθιν.)]

μπεγιρόσπορος, ο [beʒirósporos] (Κριτσ.) : 1. το 
σπέρμα του αλόγου· 2. (μτφ.) η σουμάδα {!}
[< μπεγίρι + σπόρος (Συντ.)]

μπεγλέρι, το [beγléri] & μπαγλάρι [baγlári] 
(Πάγκ.) : το κομπολόι.
[ίσως < παλ. τουρκ. beğler, πληθ. του ουσ. beğ 
(παλ. τ. του bey = μπέης) (ΛΚΝ)]

μπεζαχτάς*, ο [bezaxtás] (Ροδ., Tσιρ., Δαρ., 
ΙδομΒ., Κασσ., Ξεν.) : συρτάρι χρημά των εμπό-
ρου, χρηματοκιβώτιο. Βλ. και μπεσταχτάς.
[παραφθορά της λ. μπεσταχτάς (Συντ.) ή < 
bezahta (ΛΚΝ, ΕΛΝΕΓ, Χρη στικό)]
{Το ΛΚΝ έχει τη λ. με το ερμήνευμα: «(λαϊ-
κότρ.) το ταμείο || (επέκτ.) για χρημα τικό ποσό 
ιδίως μεγάλο». Την ετυμολογεί από το τουρκ. 
bezahta, ομοίως και το Χρηστικό Λεξικό της 
Ακαδημίας Αθηνών. Το ΕΛΝΕΓ ετυ μολογεί 
από το παλ. τουρκ. bezahta «ταμείο». Δεν μπό-
ρεσα να εντοπίσω αυτήν τη λέξη σε τουρκικά 
λεξικά, σύγχρονα ή παλαιότερα. Το TDK δεν 
την έχει, ούτε ως διαλεκτική, βλ. στο λ. μπε-
σταχτάς. Κατά τη γνώμη μου η λ. μπεζαχτάς εί-
ναι απλοποίη ση/παραφθορά της λ. μπεσταχτάς, 
αλλά τη λημματογραφώ χωριστά, γιατί ίσως τα 
παραπάνω λεξικά να στηρίχτηκαν σε πηγές που 
δεν μπόρεσα να εντοπίσω.
Μια εντελώς διαφορετική προέλευση για τη 
λ. μπεζαχτάς ‘comptoir’ προ τείνει ο Rinaldo 
Marmara (Les Levantins et la grécisation des 
emprunts turcs-ottomans – Lexique étymo-
logique, Les éditions İsis, Κων/πολη 2005, 
σ. 153) : την ετυμολογεί από από το τουρκ. 
bezestan και σημειώνει: «Certains transcrivent 
le mot “bézestan” (bedesten) par μπεζαχτάς, de 
l’ ottoman bezzâz-istân (même sens que bezz-
istân), s. c., de bezzâz, adj. et s. ottoman d’ origine 
arabe, pesrsonne qui vend des tissus, marché, et 
de -istân, suffixe ottoman d’ origine persane qui 
sert à former des noms de lieu. Ils le traduisent 
par “comptoir” (table sur laquelle le marchand 
compte son argent ou étale la marchandise, 
établissement de banque et de crédit). Pendant 
l’ Empire ottoman, le “bézestan” était le lieu 
(dépôt) où les gens confiaient leurs objets 
précieux et leur argent, en quelque sorte la salle 
de coffres de nos banques actuelles, et l’une des 
fonctions des commerçants du “bézestan’ était 
d’ accorder des prêts d’ argent à intérêt, aux 
particuliers et aux artisants. Il faut noter que 
“bézestan” signifiait surtout marché d’ objets 
précieux». Σημειώνουμε πάντως ότι η λ. έχει 
περάσει στα ελλ. ως μπεζεστένι ή μπεντεστένι 
‘αγορά θολοσκεπής’ (Κουκκίδης, 61 & 62), βλ. 
και μπεντεστένι ‘αγορά, παζάρι’ στον παρόντα 
κατά λογο.}

μπεζερίζω [bezerízo] (Ροδ.) : στεναχωριέμαι, αη-
διάζω.
[< bezer- θέμα α(προσδι)όριστου ενεστώτα του 
ρ. bezmek (Κουκκίδης, 61)] (بزمك)
{Από τον αόριστο beztim του ίδιου ρήματος η 
λ. μπεστίζω (βλ.).}

μπεηλίκικος, βλ. μπεϊλίκικος.
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μπεϊζαντές, ο [beizadés] & μπεζαντές, ο [bezadés] 
(Κασσ.) : γιος μπέη, αρ χοντό πουλο. Απόψε μου-
σαφίρης σου, κι ό,τι κι αν θες με κάμε, / μπεϊζα-
ντές θα μου φανεί [πως είμαι] α[ν] θέσω ’γώ και 
χάμαι (μαντινάδα, τραγουδη μένη από τον Νίκο 
Ξυ λούρη: Η Κρήτη και τα τραγούδια της, Music 
Box 1967).
[< beyzade (Κουκκίδης, 61) < τουρκ. bey ‘μπέ-
ης» + περσ. zade ‘γιος, παιδί’, ‘γιος μπέη, πρί-
γκηπα· ευγενής’ (Χλωρός, Α 361)] (بكزاده)
{Κατά τον Μπόγκα (σ. 187) η λ. μπεηζαdές ή 
βεηζαδές στην Ήπειρο ως επώνυμο: ο χριστια-
νός του οποίου ο πατέρας επήρε τον τίτλο του 
μπέη, έγινε αριστοκρά της.}

μπεϊλί, βλ. μπελί.
μπεϊλίκια, τα βλ. μπεϊλίκικος.
μπεϊλίκικος (επίθ.) (άλλες γραφές: μπεηλίκικος, 

μπεϋλίκικος) [beiλít∫ikos] & μπεϊλί τικος (μπε-
ϋλίτικος) [beiλítikos] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Τσιρ., Κριτσπ., ΙδομΒ.) : 1. 
αυτός που ανήκει στο δημόσιο (λέ γεται κυρί-
ως για δημόσια γη)· 2. αδέσποτος, εγκαταλε-
λειμμένος (λέγεται κυρίως για χωράφια). «Ο 
όρος προφανώς δημιουργήθηκε κατά τις συ-
χνές εγκαταλείψεις, εκ μέρους των μπέηδων και 
αγάδων, των αγροτικών πε ριουσιών των για να 
κλειστούν μέσα στα κάστρα, όταν οι επαναστά-
τες κυριαρχούσαν στην ύπαιθρο» (Πιτ.)· 3. Το-
πωνύμιο Μπεϊλίτικα στην ε παρχία Σελίνου.
[< beylik (Παπ.) / + -ικος, «το δε τ του μπεϋλί-
τικος κατ’ ανομοίωσιν προς το έτερον κ της κα-
τάλ. -ικος» (Πάγκ.)] (بكلك)
{Η λ. beylik ως ουσ. σημαίνει αρχικά ‘τίτλος 
του μπέη’ και ‘υποτελής η γεμονία’ (όπως της 
Σάμου: 1834-1912). Ως επίθ. σημαίνει ‘κυ-
βερνητικός, δημόσιος’: beylik mal(ı) = «δημό-
σιον πράγμα» (Χλωρός, Α 362). Από το beylik 
ετυμολογεί ται (Γιαγκουλλής, 51) και το κυπρ. 
πεϊλίτικον, το, ‘κρα τική γη (χωράφι) που δεν 
ανήκει σε κανένα’. Στον Μουνιαλή η λ. μπεηλί-
κια σημαίνει «πλοία που εξόπλι ζαν οι μπέηδες 
του ναυτικού» (Αλεξίου & Αποσκίτη, 596).}

μπεϊλίτικος, βλ. μπεϊλίκικος.
μπεϊλού, η [beiλú] (Κονδ.) : «κωμική απηρχαιω-

μένη λέξις, αντί κυρά ή κερά».
[< *μπεηλής ή μπέης (ίσως κατά τα: σογια-
λού, μπελαλού) : ‘αυτή που έχει μπέη σύζυγο’ 
(Συντ.)]
{Υπάρχει οικογενειακό επίθετο Μπεηλής (στο 
Διαδίκτυο). Το TDK έχει τη λ. Beyli μόνο ως 
ονομασία οικισμού. Στην κυριολεξία σημαίνει 
‘που ανή κει σε μπέη’, πβ. πασαλής (< paşalı < 
paşa).}

μπεϊταμάλης, ο [beitamáλis] : ο υπεύθυνος του 

θησαυροφυλακίου. Η λ. σε τουρ κο κρητ. ρίμα 
του 1826: Πού ’ναι κι ο μπεϊταμάλης σας με τα 
κιορδάμνια τ[ου] όλα (βλ. Dedes, 363).
[< beytülmal «devletin hazinesi» (= θησαυροφυ-
λάκιο του κράτους) (TDK), κατά τον Nişanyan 
από το αραβ. baytul-māl (Συντ.)] (بيت المال)

μπεκιάρης*, ο [bet∫áris] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ροδ., 
Αποστ., Τσιρ., Κασσ., Ξεν.) : αυ τός που ζει μό-
νος χωρίς την οικογένειά του, όχι μόνο ο άγα-
μος (λέξις πανελλήνιος, Παπ.).
[< bekâr (Παπ.)] (بيكار٬ بكار)
{Το θηλ. μπεκιάρισσα (όπως και το εργένισσα) 
είναι σπάνιο, διότι παλαιό τερα σπά νιο ήταν και 
το φαινόμενο να ζει μια γυναίκα ως bekâr.}

μπεκιαρλίκι, το [bet∫arλít∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Κασσ., ΤσιρΒ.) : η διαβίωση του μπεκιάρη.
[< bekârlik (Πάγκ.)] (بيكارلق)

μπεκρή μεζές, ο [bekrí mezés] (Παπ.: χωρίς ερ-
μήνευμα και χωρίς ετυμολ. στο λ. μεζές) : μι-
κρές μπουκιές (χοιρινό) κρέας μαριναρισμένο 
σε κρασί, σοταρισμένο σε ελαιόλαδο και μαγει-
ρεμένο με κρεμμύδι και ντομάτα (Συντ.).
{Κατά τον Κυρανούδη (σ. 208) «ίσως δεν πρό-
κειται για γνήσιο τουρκικό σύνθετο, αλλά για 
ελληνικό σχηματισμό με χιουμοριστικούς στό-
χους», α φού ιζαφετικό σύνθετο *bekri mezesi 
δεν εντοπίζεται σε κάποια τουρκική πηγή. Υπό-
θεση: Ίσως να σχηματίστηκε από κάποιους που 
ήξεραν το τουρκ. şarap mezezi ‘ορεκτικό’, κ.λ. 
κρασομεζές.}

μπεκρής*, ο [bekrís] (Παπ., Κασσ.) : ο μέθυσος 
(λέξις πανελλήνιος, Παπ.).
[< bekri (Παπ.] (بكرى)

μπεκριλίκι, το [bekliλít∫i] (Παπ.: στο λ. μπεκρής, 
Κονδ., ΤσιρΒ.) : 1. η κατά σταση του μέθυσου· 
2. υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών 
ποτών (ΛΝΕΓ).
[< μπεκρής (Παπ.) / < bekrilik (ΛΝΕΓ)] (بكريلك)

μπεκροπίνω* [bekropíno] (Ιδομ., Τσιρ.) : μεθο-
κοπώ.
[< μπεκρής + πίνω (Συντ.)]

μπεκρουλιάζω* [bekruλázo] (Παπ.: στο λ. μπε-
κρής) : (μειωτ.) μεθοκοπώ (ΛΚΝ).
[< μπεκρής (Παπ.) / < μπεκρούλιακας (ΛΚΝ)]

μπελαγιά αγραντίμ, βλ. μπελογραντίζω.
μπελαλήδικος, βλ. μπελαλίδικος.
μπελαλής* (επίθ. προσ.) [belaλís] (Τσιρ., Δαρ., 

Κασσ.) : αυτός που δημιουρ γεί μπε λάδες, δύ-
σκολος άνθρωπος.
[< belalι (ΛΚΝ)] (باللى)

μπελαλίδικος* (άλλη γραφή: μπελαλήδι-
κος) (επίθ.) [belaλíδikos] & μπελα λούδικος 



μπέλκι

191

Μμπελαλούδικος

[belalúδikos] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Γαρ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : αυτός που προκα-
λεί μπελά, ενοχλητικός.
[μπελαλίδικος: < πληθ. μπελαλήδες < belalı· 
μπελαλούδικος: < μπελαλού δες, πληθ. του θηλ. 
μπελαλού (Πάγκ.)]

μπελαλούδικος, βλ. μπελαλίδικος.
μπελάς*, ο [belás] & μπελιάς [beλás] (Παπ., Πάγκ., 

Κονδ., Ροδ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ., Κασσ.) : η ενό-
χληση (λέξις πανελλήνιος, Παπ.), το εμπόδιο, 
μπλέ ξιμο, μπέρδεμα, πρόβλημα.
[< belâ (Παπ.)] (بالء)
{Η έκφρ. βρίσκω τον μπελά μου αντιστοιχεί 
ακριβώς στην τουρκ. belasını bulmak.}

μπελεζίκι, βλ. μπιλεζίκι.
μπελεντένιος (επίθ.) (Ξεν.) : χαρακτηρισμός για 

υφαντό με σχέδια (συνδυα σμός τε τραγώνων) 
που γίνονται στην ύφανση, όπως στα δεξιμάτα. 
Συνή θως χρησιμο ποιείται στο θηλ.: μια μπελε-
ντένια πατανία, ή απλώς: μια μπε λεντένια.
[< beledi, στη σημ. «pamuklu, kalın bir tür 
kumaş» (= είδος χοντρού βαμ βακερού υφά-
σματος), απαρχ. κατά το TDK, από τα αραβ. 
(Συντ.)]
{Από τη ιστορία των λέξεων: Κατά τον Χλωρό 
(Α 364), η λ. beledi αρχικά είναι επίθετο και ση-
μαίνει ‘εγχώριος, δημοτικός, δημαρχιακός’. Στο 
θηλ. έκανε belediye (από εδώ ο μπελεντιές ‘δη-
μαρχείο’, βλ. τα επόμενα). Σχετί ζεται με τη λ. 
belde ‘πόλις’, από το αραβ. balda(t), το οποίο 
ανάγεται στο ελλ. πολιτεία, κατά τον Νişanyan. 
Το αντίθετο του beledi είναı bedevi ‘νο μάς, βε-
δουΐνος’ και ως επιθ. ‘νομαδικός, απολίτιστος’ 
(Χλωρός, Α339), πβ. τοπωνύμιο στου Μπεντε-
βή (Ηρά κλειο).}

μπελεντιέ αγάς, ο [beledié aγás] (Κονδ.: στο λ. 
μπελεντιέ ρεΐζης) : δημοτικός σύμ βουλος.
[< μπελεντιέ + αγάς ή *belediye ağası (Συντ.)]
{Με αστερίσκο το τουρκικό έτυμο, διότι δεν το 
βρήκα σε λεξικά. Υπάρχει πάντως σε κείμενα 
στο Διαδίκτυο.}

μπελεντιέ ρεΐζης, ο [beledié reízis] (Κονδ.) : δή-
μαρχος
[< μπελεντιέ + ρεΐζης ή belediye reisi (Συντ.)] 
(بلديه رئيس)

μπελεντιές, ο [belediés] (Πιτ., ΙδομΒ.) : 1. δημαρ-
χείο· 2. «Ο όρος εχρησιμο ποιείτο (σήμερο {= 
1983} σπάνια) με τη σημασ. ανώτατο δικαστή-
ριο. Ο Άρειος Πάγος τρόπον τινά» (Πιτ.).
[< belediye ‘δημαρχείο’ (Πιτ.)] (بلديه)

μπελέχι (άκλ.) [belé∫i] (Γαρ., Κριτσπ.) : ΦΡ. μπελέ-
χι το πράμα: αφθονία, μπό λικο πράμα.
[μάλλον < beleş ‘τζάμπα, δωρεάν’ (αργκό κα-

τά το TDK, από το αραβ. bilā şey’ ‘άνευ ουδε-
νός πράγματος’ (Χλωρός, Α 365) (Συντ.)] (بلش)
{Ο Hakkı Bilgehan το έχει ως ουδ. το μπελέχι, 
με τη σημ. «το τζάμπα» (Bilgehan2, 623). Στην 
τουρκ. παροιμία Beleş atın dişine bakılmaz αντι-
στοιχεί ακριβώς η κρητ. Το χαρισμιό άλογο δεν το 
ξανοίγουνε στ’ αντόδια (βλ. Μάριος Παπαδάκης 
– Ελευθέριος Τσικαλάκης, 7.000 κρητικές παροι-
μίες, Εκτύπ. Τυποκρέτα, Ηράκλειο 2011, σ. 98).}

μπελήμπαχης, ο [beλíba∫is] : πρόκριτος (Σταυ-
ρινίδης). Η λ. σε προσωπικό ημερο λόγιο των 
ετών 1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, σ. 
192, 583, 587). Ως μπε λήμπασης σε έγγραφο 
του 1867: επήγα και εφώναξα τον Μπελήμπα-
ση και προσε στούς του αυτού χωρίου (Α.Δ.Η., 2 
/ 20-2).
[< belli başlı «πασίγνωστος, διακεκριμένος» 
(Χλωρός, Α 366)] (بللى باشلو)

μπελί (άκλ. επίθ.) [beλí] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ροδ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : προφανής. Συ-
νηθίζεται στην έκφρ. είναι μπελί (πως...) : είναι 
φανερό, προφανές. Βλ. και μπεσμπελί.
[< belli (Παπ.)] (بللى ή بللو)
{Ο Πάγκαλος το γράφει: μπελλί. Ο Παπαγρη-
γοράκης λημματογραφεί τον αρσ. τ. μπελής, 
όμως στη μαντινάδα που παραθέτει χρησιμο-
ποιεί το άκλ. ουδέτερο: «Μπελί ’ναι τ’ άπια-
στα βυζιά, μπελί και τα πιασμένα, [...]». Ο Πιτυ-
κάκης χαρα κτηρίζει το μπελί επίρρημα. Ο Ξαν-
θινάκης το λημματο γραφεί ως ουδ. ουσ. (μπε-
λί και μπεϊλί, το), αλλά στο παράδειγμα χρήσης 
το έχει ως άκλ. επίθετο: «Το πράμα είναι μπελί 
κι ούλοι το κατένε». Τσι ριγωτάκης, Δαριβιανά-
κης και Αποστολάκης έχουν ως λήμμα την έκ-
φραση μπελί είναι.}

μπέλι, βλ. μπέλκι.
μπελιάς, βλ. μπελάς.
μπέλικι, βλ. μπέλκι.
μπελίμπασης, μπελίμπαχης, βλ. μπελήμπαχης.
μπέλιτα, βλ. μπέλκι.
μπέλκι (επίρρ.) [béλt∫i] & μπέλικι [béλit∫i] & 

μπέλιτα [bélita] & μπέλιτας [bélitas] & μπέ-
λι [béλi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Κασσ., Ξεν.) : ίσως, μήπως.
[< belki (Παπ.)] (بلكه)
{Εκφράζει πάντοτε θετική προσδοκία: μπας και 
+ υποτακτ. αορίστου. Από τον τ. belkim (بلكيم) o 
τ. μπέλκιμ και μπέλκιμου, που έχω ακούσει από 
Ηρα κλειώτες μι κρασιατικής καταγωγής, πβ. 
ποντ. πέλκιαμ (Συμπλήρωμα ΙΛΠΔ, 156), κυπρ. 
πέρ κιμον, πέρκιμου (Γιαγκουλλής, 52).}
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μπελλί, βλ. μπελί.
μπελογραντίζω [beloγradízo] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 

Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : μπλέ-
κομαι σε υποθέσεις με δυσάρεστες συνέπειες.
[< μπελάς + γραντίζω (Πάγκ.) / βλ. σημείωση 
(Συντ.)]
{Στα τούρκικα υπάρχει η ρημ. περίφρ. belaya 
uğramak (اوغرامق  .’μπαίνω σε μπελάδες‘ (باليه 
Από αυτήν η έκφραση μπελαγιά αγραντίμ: 
βρήκα τον μπελά μου (τουρκ. belaya uğradım), 
την οποία καταγράφει ο Κονδυ λάκης στο λ. 
ογραντίζω.}

μπελούρι, βλ. μπιλούρι.
μπελτές, βλ. πελτές.
μπεμούρης, ο [bemúris] (Κονδ.) : δήμαρχος.

[ίσως < me’mur «εντεταλμένος, διατεταγμένος, 
ο λαβών εντολήν· δημό σιος υπάλ ληλος» (Χλω-
ρός, Β 1514) (Συντ.)] (مأمور)
{Βλ. και μεεμούρης.}

μπεμπέ, βλ. ροζ μπεμπέ & πεμπελίδικο.
μπεμπεζάρι, το [be(m?)bezári] : ονομασία μετα-

ξωτού υφάσματος. Η λ. σε έγγραφο του 1863: 1 
υποκάμισον μπεμπεζάρι (Α.Δ.Η., 2 / 9-116). Και 
σε προικοδοτήριο του 1870: 35 συνδόνια Μπε-
μπεζάρια δήμητα· και: εν εφά πλωμα με σινδόνι-
ον μπεμπε ζάρ (Α.Δ.Η., 2 / 41-326).
[< penbezar «ύφασμα δι’ υποκάμισα, ού το 
στημόνιον βάμβαξ, η δ’ επιφά νεια με ταξωτή» 
(Χλωρός, Α 432) (پنبه زار)

μπεμπελτζίδικο, βλ. μπλεμπλετζίδικο.
μπεμπεμπλιά, βλ. λεμπλεμπί.
μπεμπεμπλίδικο, το [bebebλíδiko] (Πιτ.) : το κα-

τάστημα που πουλάει μπε μπεμπλιά (βλ. λεμπλε-
μπί).
[< μπεμπεμπλιά (Πιτ.)]

μπενάμικος (επίθ.) [benámikos] & μπενέμικος 
[benémikos] (Πιτ., Γαρ., Ροδ., Κριτσ., ΙδομΒ.) 
& παινάμικος (Τσιρ.) : εξαίρετος, ξακουστός, 
παι νεμένος.
[< benam «περιώνυμος, ονομαστός, διάσημος» 
(Χλωρός, Α 368) (Συντ.)] (بنام)
{Ο Πιτυκάκης (παρ)ετυμολογεί από το επαινώ-
παινεμένος και το γράφει μπαινά μικος. Ομοί-
ως το γράφουν ο Κριτσωτάκης και ο Ιδομενέ-
ως. Την ίδια προέλευση μαρτυρεί και η γραφή 
παινάμικος του Τσιριγωτάκη. Κατά τον Χλωρό, 
το τουρκ. benam: < περσ. πρόθεση be + nam 
(βλ. νάμι).}

μπενεβίχι, βλ. μενεβίχι.
μπενέμικος, βλ. μπενάμικος.
μπενταβά (επίρρ.) [bedavá] & πενταβά [pedavá] 

(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Τσιρ., ΙδομΒ., Κασσ., 
Ξεν.) : άδικα, μάταια, ανώφελα (βλ. και πέσπε-
νταβά).
[< bedava (Παπ.) / ‘δωρεάν’ (Συντ.)] (بداوه٬ بداوا٬ 
(بادهوا
{Ο Γαρεφαλάκης λημματογραφεί την έκφρ. 
του μπενταβά με τη σημ. ‘χω ρίς λόγο, άδικα, 
τζάμπα’. Ίσως κατ’ αναλογίαν προς την έκφρ. 
του κάκου. Στην τουρκ. πα ροιμία Bedava sirke 
baldan tatlıdır (Meynard, A 332) αντι στοιχεί 
ακριβώς η ελλ. Ξίδι χάρισμα γλυκό σαν μέλι 
(που την άκουσα πρώτη φορά το 1968 από τον 
Θρα κιώτη κ. Γ. Παπαγεωργίου, αγαπητό κα-
θηγητή μου στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρα-
κλείου).}

Μπεντεβή (τοπωνύμιο), βλ. μπελεντένιος (σημεί-
ωση).

μπεντέλι, το [bedéλi] (Τουρκοκρητ.) : το αντάλ-
λαγμα.
[< bedel (Bilgehan2, 623)] (بدل)
{Ο Ανδριώτης έχει τη λ. μπεντέλι (απαρχ.) με τη 
σημ. «αντισήκωμα στρατ. θητείας των Χριστια-
νών». Πρόκειται για το bedel-i nakdi «αντάλ-
λαγμα χρηματικόν, ήτοι ποσόν χρηματικόν εκ 
πεντήκοντα λιρών, όπερ καταβάλ λει ο κληρω-
θείς προς α παλλαγήν από της στρατιωτικής 
υπηρεσίας» (Χλω ρός, Α 338).}

μπεντένι*, το [bedéñi] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., 
Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Χουστ.) : 1. το τείχος (λέξις πανελλήνιος, Παπ.)· 
2. το τειχίο, ψηλός τοίχος που διαχωρίζει, συ-
γκρατεί ή περιορίζει· 3. (μτφ.) ο δυνατός, ο 
ακατάβλητος άν θρωπος. ΥΠΟΚΟΡ. μπεντενά-
κι, το.
[< beden (Παπ.)] (بدن)
{Το υποκορ. Μπεντενάκι ως τοπωνύμιο στο 
Ηράκλειο: η περιοχή των ενε τικών τειχών βό-
ρεια από το Ιστορικό Μουσείο, η οποία στις δε-
καετίες ’50-’60 ήταν προ σφιλής τόπος κοινω-
νικού περιπάτου (passeggiata) για τους Ηρα-
κλειώτες, ιδίως τα κυριακάτικα απογεύματα. Το 
Κομμένο Μπεντένι εί ναι τοπωνύμιο στο Ηρά-
κλειο: ρήγμα στο ευθύγραμμο τμήμα των τει-
χών μεταξύ των προμαχώνων Μαρτινέγκο και 
Βηθλεέμ, που γεφυρώθηκε κατά τη δεκαετία 
του 1960, και η γύρω από αυτό περιοχή.}

μπεντενιάζω [bedeñázo] (Κριτσ.) : χτίζω μπεντέ-
νι, τοιχίζω.
[< μπεντένι (Συντ.)]

μπεντεστένι, το [bedestéñi] (Πάγκ.) : το παζάρι, 
η αγορά.
[< bedesten (Πάγκ.)] (بدستان٬ بزستان)

μπέντι, το [bénti] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Τσιρ., 
Κριτσ.) : 1. ο (κατάλληλος) τρόπος ενέργειας, 
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το “κουμπί”· 2. πρόφαση, αφορμή, δικαιολογία, 
τέχνα σμα (πληθ. τα μπένθια [bénθx̃a]).
[< bent ‘άρθρο νόμου’ (Παπ.)] (بند)
{Το TDK έχει και το διαλεκτ. bend. Κατά τον 
Χλωρό (Α 368) η περσ. προέλευσης λ. bent ση-
μαίνει αρχικά (ως β΄ συνθετικό) ‘δένων, δέσας, 
δε θείς’ (βλ. ναλμπάντης, καλεμπέντης’), και στη 
συνέχεια: ‘δεσμός, δεσμά, ζώνη, αρμός, άρ-
θρο εφημερίδας ή νόμου, παράγραφος, στρο-
φή ποιήμα τος’. Το κρητ. μπέντι σχετίζεται με τη 
σημ. ‘δένω’, πβ. την έκφρ. να δέσομε τη δουλειά, 
δηλ. να τη σιγουρέψουμε, να τακτο ποιήσουμε 
μια υπόθεση έ τσι ώστε να μην κινδυνεύει να χα-
λάσει η σχετική συμ φωνία.}

(*)μπεράτι, βλ. Παράρτημα 1.
μπερατιλής (επίθ. προσ.) [beratiλís] (Πάγκ.) : 

«εκείνος που του περνά, έχει δύναμιν, τα λεγό-
μενα μέσα, παρά τη Κυβερνήσει, δια να επιτύ-
χη κάτι».
[< ίσως berat ‘δίπλωμα’ + -li (Πάγκ.) / < beratli 
(Ελευθ. Γιακουμάκη, επι μελήτρια 2η έκδοσης 
του έργου του Πάγκαλου)] (براتلو٬ براتلى)
{Το τουρκ. έτυμο σημαίνει «ο έχων βεράτιον ή 
ο κεχορηγημένος δυνάμει βερα τίου» (Χλωρός, 
Α 341).}

μπερεκέτι*, το [beret∫éti], πληθ. μπερεκέθια 
[beret∫éθx̃a], & μπερκέτι [bert∫éti] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : αφθονία 
(αγαθών, ιδίως γεωργικών προϊό ντων).
[< bereket (Παπ.)] (بركت)
{Η λ. μπερεκέτι χρησιμοποιείται κυρίως ως άκλ. 
επίθ. με τη σημ. ‘άφθονος, μπό λικος’ : «πατά-
τες είχαμε οφέτος μπερεκέτι δόξα σοι ο Θε-
ός» (Παπ.)· «κάτσε [να φάμε] μα το φαητό εί-
ναι μπερεκέτι» (Δαρ.). Η τουρκ. λ. bereket προ-
έρχεται από τα αραβικά, και η αρχική της σημ. 
είναι ‘θεϊκή ευλογία’, πβ. από την ίδια ρίζα το 
κύριο όνομα Μπαράκ ‘ευλογημένος από τον 
Θεό’. Η ευχαριστία-ευχή o Θεός να σου τα πλη-
θαίνει είναι αντίστοιχη της τουρκ. Allah bereket 
versin. Ο Γαρεφαλάκης (στο λ. μπερεκέτι) γρά-
φει ότι λεγό ταν στην Κρήτη και με την τουρκ. 
της μορφή, ως Αλλάχ μπερεκέτ βερσίν (βλ. και 
Μπόγκας, 159).}

μπερεκετλής (επίθ. προσ.) [beret∫ketλís] & μπερ-
κετιλής [bert∫etiλís] & μπερκεκλής [bert∫eκλís] 
(ΚριτσΓ., ΤσιρΒ.) : 1. αυτός που έχει μπερεκέτι, 
τυχερός· 2. ανοιχτο χέρης, χουβαρντάς.
[< bereketli (Τσιρ.)]

μπερεκετλίδικος (επίθ.) [beret∫etλíδikos] (ΤσιρΒ.) : 
άφθονος, καρπερός.
[< bereketli (Τσιρ.)]

μπερεστές, ο [berestés] & περεστές [perestés] 

(Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ., Χουστ., 
Ξεν.) : η κατάντια, η κατάσταση, το στάδιο: 
«Στο μ-περε στέ που μ’ έφε ρες, έχασα κάθε ελ-
πίδα» (Δαρ.).
[ίσως < διαλεκτ. pereste ‘εμφάνιση, όψη, θέα’ 
(TDK) (Συντ.)]
{Η λ. μπερεστές δηλώνει την κακή κατάσταση 
στην οποία φτάνει κάποιος για συ γκεκριμένη 
αιτία, π.χ. από έρωτα. Χρησιμοποιείται συνή-
θως στην αιτιατική με τα ρήματα φέρνω ή έρ-
χομαι / φτάνω, πβ. τη μαντινάδα «Μπροστά στα 
μάθια σου ξανθιά χάνουνται τα δικά μου, / και 
στου τρελού τον μπερεστέ φέρνεις τα λογικά 
μου!» (http://www.goodnet.gr/forum/viewtopic.
php?f=10&t=415). Υπάρχει και η υβριδική (;) 
έκφραση εγενήκανε χεστέν μπερεστέν, που ση-
μαίνει ‘μαλλώσανε και βρίσανε άγρια ο ένας 
τον άλλον’.}

μπεριχιάνι [beri∫áñi]· μόνο στη ρημ. περίφρ. γί-
νομαι μπεριχιάνι : διαλύο μαι, δια κορπίζομαι, 
καταστρέφομαι. Σε σε τουρκοκρητ. ρίμα του 
1826: Ε τότεσα κι ο βα σιλιάς έβγαλε το νιζάμι / 
κι ήκαμε τη γιανιτσαριά κι εγίνη μπεριχιάνι (βλ. 
Dedes, 355).
[< perişan olmak - perişan «διεσπαρμένος, ο εν 
ακαταστασία, συγκεχυμέ νος, ά τα κτος, ο φύρ-
δην μίγδην, κατεστραμμένος, ηφανισμένος, ο 
τραπείς εις φυγήν, ά θλιος, ελεεινός, δυστυχής, 
τεθλιμμένος» (Χλωρός, Α 427)] (چريشان)

μπερκεκλής, βλ. μπερεκετλής.
μπερκετιλής, βλ. μπερεκετλής.
μπερμπαθιές, οι (θηλ.) [berbaθx̃és] (Δαρ.: στην 

ανάπτυξη του λ. μπερμπά της) : οι “ατασθαλίες” 
του μπερμπάτη.
[< μπερμπάτης (Συντ.)]

μπερμπαντιλίκι, το [berbandiλít∫i] (Κριτσ.) : η 
συμπεριφορά του μπερμπά ντη.
[< berbat + -ιλίκι (Κριτσ.) / μάλλον < μπερμπά-
ντης + -ιλίκι (Συντ.)]
{Βλ. σημείωση στο λ. μπερμπάτης.}

μπερμπατεύγω [berbatévγo] (Γαρ., Κασσ.) : 
ασχολούμαι διαρκώς με δια σκεδάσεις και γυ-
ναικοδουλειές.
[< μπερμπάτης, όπως: μπερμπαντεύω < μπερ-
μπάντης (ΛΚΝ)]
{Ο Κουκκίδης (σ. 62) ετυμολογεί τη λ. μπερ-
μπατεύω από τη ρημ. περίφρ. berbat olmak.}

μπερμπάτης (επίθ. προσ.) [berbátis] (Κονδ., 
Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Κασσ., Ξεν.) : 1. «άθλι-
ος, αχαΐρευτος, ακατάστατος, διεφθαρμένος» 
(Κονδ.)· 2. γυναι κοθήρας (Τσιρ.), μπερμπάντης 
(Ιδομ., Ξεν.).
[< berbat (Κουκκίδης, 62)] (برباد)
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{Το ΛΚΝ ετυμολογεί τη λ. μπερμπάντης ‘γυναι-
κάς’ από το ιταλ. birbante ‘απατε ώνας’. Το τουρκ. 
berbat σημαίνει ‘κατεστραμένος’ και ‘ακάθαρ-
τος, ρυπαρός’ (Χλωρός, Α 343). Από αυτήν η λ. 
berbatlık ‘ακαρθαρσία, ρυπα ρότητα’ και ‘κακή 
διαγωγή’. Το κρητ. μπερμπάτης πήρε και τη σημ. 
‘γυ ναικάς’ προφανώς από επι δραση της λ. μπερ-
μπάντης, λόγω της μεγάλης ηχητικής ομοιότητας. 
Με τη σημ. «λερώνω, φέρνω σε άσχημο χάλι» η 
πε ρίφρ. κάνωμπερμπάτι, π.χ. στη μαντινάδα (την 
παραθέτει και ο Πιτυκά κης στο λ. τσαφίζω) Επήγα 
να σ’ αγκαλιαστώ κι εγκά λιασα τον κάτη, / κι ετσά-
φισέ με στο μερί και με ’καμε μπερμπάτι (Λιουδά-
κι, σ. 289), πβ. «bιρbάτ’ στη φρ. γίνουμι bιρbάτ’ 
‘λερώνομαι’ < berbat (olmak)» (Ευαν θία Δουγά-
Παπαδοπούλου − Χρήστος Τζιτζιλής, Το γλωσσι-
κό ιδίωμα της ο ρεινής Πιερίας, Εταιρεία Μακεδο-
νικών Σπουδών, Θεσ/νίκη 2006, σ. 70).}

μπερμπάτι, βλ. μπερμπάτης.
μπερμπατολογώ [berbatoloγó] : αποκαλώ κά-

ποιον μπερμπάτη. Άλλ’ όνομα δεν έχομε παρά 
επαναστάτες / τση Κρήτης οι Χριστιανοί του κό-
σμου οι μπερ μπάτες / αγάλι αγάλια, αγάδες μου, 
μη μπερμπατολογάτε, / ούλα εσείς τα κάνετε και 
πρέπει να σω πάτε (Από κρητ. σατιρικό στιχούρ-
γημα του 1875, βλ. Ν. Ι. Παπαδάκις, “Πολιτική 
σάτιρα εν Κρήτη”, Κρητικαί Μελέται, 1 (1933) 
σ. 133).
[< μπερμπάτης + -λογώ (Συντ.]

μπερμπελέχι (άκλ.) [berbelé∫i] & μπερμπελέσι 
[berbelési] (Κονδ., Γαρ., Α ποστ., Τσιρ., Κριτσπ., 
ΤσιρΒ.) : ΦΡ. μ’ έκαμε μπερμπελέσι: με καταλέ-
ρωσε || το έκαμα μπερμπελέχι: το έκαμα λιώμα || 
με πάει μπερμπελέχι η κοιλιά μου: έχω διάρροια.
[ίσως τουρκ. (Κονδ.) / φαίνεται τουρκ. προέ-
λευσης, αλλά δεν μπόρεσα να εντο πίσω τουρκ. 
έτυμο· ίσως < *bir beleş, βλ. μπελέχι (Συντ.)]

μπερντάχι*, το [berdá∫i] & περντάχι [perdá∫i] & 
μπερτάκι [berdát∫i] (Παπ., Πάγ., Πιτ., Γαρ., 
Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. «το 
ανά στροφον ξύρισμα, το κοιν. κόντρα»· 2. ξυ-
λοκόπημα, ξυλοδαρμός· 3. αυ στηρή επίπληξη· 
ΦΡ. «τού ’δωσα ένα γερό μπερντάχι = τον εξυλο-
κόπησα καλά ή τον επέπληξα» (Παπ.).
[< perdah (Παπ.) / ‘στίλβωμα’ (Πάγκ.) / & μτφ. 
‘επίπληξη’ (Συντ.)] (پرداخ)
{Η μτφ. σημ. ‘αυστηρή επίπληξη’ υπάρχει ήδη 
στα τουρκ. και μάλιστα στη ρηματ. περίφρ. perdah 
vermek, κ.λ. ‘δίνω μπερντάχι’ (Χλωρός, Α 423). 
Ο Ιδομενέως ερ μηνεύει (“υποχωρητικά”;) τη λ. 
μπερντάχι ως «ποσότητα, δόση, μερίδα» – στο πα-
ράδειγμα χρήσης έχει: «Ένα μπερντάχι (ξύλο) σου 
χρωστώ». Με το ίδιο ερμή νευμα λημματογραφεί 
χωριστά τον παρεφθαρ μένο τ. ζμπερντάχι και αλ-
λού τον τ. σμπερντάχι.

Σε κρητ. ρίμα του 19ου αιώνα βρίσκουμε τη 
λ. να χρησιμοποιείται με θε τική ση μασία: Ση-
κώνεται ο Σαλή-Μπαχρής στο σπίτι τζη και πά-
ει· / βρίσκει τηνε τη λυγερή περτάφια να του κά-
νη (Εμμ. Δουλγεράκης, “Τo κρητικόν δημώ-
δες άσμα της Σου σάννας”, Κρητικά Χρονικά, 9 
(1955), 344). Ο Δου λεγεράκης έχει σε υποσελί-
δια σημείωση: «Περτάφια, λέξ. Τουρκ., perdah 
= στίλβωμα και μτφρ. περιποίησις». Δεν βρή-
κα σε τουρκικά λεξικά τη λ. perdah με αυτήν τη 
μτφ. σημασία.}

μπερντές*, ο [berdés] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., 
Χουστ., Ξεν.) : «το παραπέτα σμα» (Παπ.).
[< perde (Παπ.)] (پرده)
{Στη μαντινάδα Βάλε το πάπλωμα μπερντέ να μην 
περνούν οι μπάλες {= σφαίρες}, / και βάλε με να 
κοιμηθώ στσι δροσερές σου αγκάλες (Λιουδάκι, 
σ. 65) η λ. παίρνει τη σημ. ‘προπέτασμα’. Σήμε-
ρα, όπως συμβαίνει και με άλλες λέξεις τουρκικής 
προέλευσης (π.χ. κιτάπι, σκεμπές, χούι, τεφτέρι), η 
λ. μπερντές χρησιμοποιείται ως μειωτικό συνώνυ-
μο για την αντίστοιχη ελ ληνική. Παλαιότερα χρη-
σιμοποιήθηκε ως κανονικό συνώνυμο της κουρ-
τίνας (δάνειο κι αυτή, αλλά από τα ιταλικά, που 
θεωρήθηκαν γλώσσα υ ψηλού γοήτρου), πβ. Τί 
καλά που ’ναι στο σπίτι μας / τώρα που όξω πέφτει 
χιόνι! / Το μπερντέ παραμερίζοντας, / τ’ άσπρο βλέ-
πω εκεί σεντόνι / να σκε πάζει όλα τα πράματα (Από 
το ποίημα “Xιόνι”: Κ. Γ. Καρυωτάκη, Άπαντα τα 
ευρισκόμενα, Φιλολοφική επιμέλεια: Γ. Π. Σαββί-
δης, 2ος τόμος, Ερμής, Αθήνα 1979, σ, 109). Για 
την εξέλιξη της χρήσης των τουρκικών δανείων, 
θέμα που αξί ζει να μελετηθεί εκτενώς, βλ. στο: 
Matthias Kappler, “Über die Funktion der Tur-
zismen im griechischen Journalismus”, Zeitschrift 
für Balkanologie, 33/1 (1977), 26-38. Επίσης: Έλ-
λη Σκοπετέα, “«Ασθενείς» και «ισχυροί» των 
Βαλκανίων”. Στο «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσ-
σες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσι-
κού ηγεμονισμού, επιμ. Α.-Φ. Χρηστίδης, (Πρα-
κτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη, 26-18 Μαρ-
τίου 1997), Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας, Θεσ/νί-
κη 1999, σ. 655-659).}

μπερτσές, βλ. περτσές.
μπεσαλής (επίθ. προσ.) [besaλís] (Δαρ., Κασσ., 

ΤσιρΒ.) : αυτός που κρατά τον λόγο του, αυτός 
που έχει μπέσα.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευ-
σης κατάλ. -(α)λής. Η μπέσα από το αλβανικό 
besa (ΛΚΝ).}

μπεσαλίδικος (επίθ.) [besaλíδikos] (ΙδομΒ.) : αυ-
τός που κρατά τον λόγο του, αυτός που έχει 
μπέσα.
{Λημματογραφείται ως παράγωγο από το μπε-
σαλής (βλ.).}
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Μμπεσελεμέ

μπεσελεμέ, βλ. μπεσιλεμέ.
μπεσιλεμέ, η [besilemé] & μπεσελεμέ [beselemé] 

(Κονδ., Τσιρ., ΙδομΒ.) : υπηρέτρια, παραδουλεύ-
τρα.
[< besleme (Κουκκίδης, 62)] (بسلمه)
{Για τη λ. αυτή ο Σταυρινίδης σημειώνει: 
«Besleme = αναθρεπτή. Ανήλι κος κο ρασίς ή και 
ενήλικος τοιαύτη, υπηρετούσα παρά πλουσία 
τουρκική οικογενεία μόνον χάριν τροφής. Εν 
Κρήτη […] ήσαν αύται ως επί το πλεί στον χρι-
στιαναί κορασίδες, τας οποίας όμως άμα τη ενη-
λικιώσει των εχρη σιμοποιούν οι πλούσιοι οικο-
δεσπόται και ως παλλακίδας» (Μεταφράσεις, Γ 
241), «που ύστερα τις πά ντρευαν» προσθέτει ο 
ο Μεν. Παρλαμάς, στην έκδοση του Ημερολο-
γίου Κοζύρη (σ. 349). Ο Ιδομενέως το λημμα-
τογραφεί ως μπεσιλεμές & μπεσελεμές, (θηλ. 
-έ), ‘υπηρέτης’.}

μπεσελίκι, βλ. μπεσιλίκι.
μπεσιλής, ο [besiλís] (Πάγκ., Κριτσπ.) & μπεσι-

λί, το [besiλí] (Ημερολόγιο Κοζύρη, 599) : αρ-
νί που το εκτρέφουν για να το παχύνουν. Αυτό 
που προ οριζόταν για το Ραμαζάνι λεγόταν Ρα-
μαζάν-μπεσιλί.
[< besili ‘ευτραφής’ (Πάγκ.)] (بسيلو)

μπεσιλίκι, το [besiλít∫i] & μπεσελίκι [beseλít∫i] 
(Παπ., Πάγκ., Κονδ.) & (μ)πεχιλίκι [be∫iλít∫i] 
(Ημερολόγιο Κοζύρη, 612) : 1. η πεντάρα (νόμι-
σμα)· 2. το πεντάρι (στα τραπουλόχαρτα).
[< beşlik (Παπ.)] (بشلك)

μπεσμπελής (επίθ. προσ.) [bezbeλís] (Ιδομ.) : 
«εκτεθειμένος, ανισόρροπος, αμφίβο λος, φαι-
νομενικός, υποτιθέμενος, βλαμμένος» (Ιδομ.)
[< μπεσμπελί· η αρνητική σημ. ίσως από φρά-
σεις όπως: είναι μπεσμπελί πως λεί βγεται = ότι 
δεν του κόβει.}

μπεσμπελί (επίρρ.) [bezbeλí] & μπέσμπελι 
[bézbeλi] & μπεσπελί [bespeλí] (Παπ., Πάγκ., 
Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Τσιρ., Κριτσ., 
Κασσ.) : ολοφά νερα, πασιφα νώς. Κατά τον 
Κονδ.: φαίνεται, πιθανόν, ίσως.
[< besbelli (Παπ.)] (بسابللو)
{Κατά τον Χλωρό (Α 351) το besbelli από το 
bes «μόριον προτασσόμενον επιθέ των τινών 
και επιρρημάτων αρχομένων από του γράμμα-
τος b και ε πιτείνον την έννοιαν αυτών» και belli 
‘προφανής’ (βλ. μπελί). Ο Γαρεφα λάκης το γρά-
φει με δύο τόνους: μπέσμπελί. Βλ. επίσης πέσπε-
νταβά και μπίς μπιτούν.}

μπεσπελί, βλ. μπεσμπελί.
μπεσταχτάς, ο [bestaxtás] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) 

& μπισταχτάς (ΙδομΒ.) : πρόχειρο χρηματοκι-
βώτιο, το συρτάρι του πάγκου του μαγαζιού. 

Βλ. και μπεζαχτάς.
[< beştahta (Παπ.) / peştahta (Καραποτόσο-
γλου), βλ. και μπεζαχτάς] (پشتخته٬ پيشتخته)
{Κατά τον Ξανθινάκη: < beş tahta ‘πέντε σα-
νίδια (που συναποτελούν το συρ τάρι)’. Πρό-
κειται για παρετυμολογία (την οποία βρίσκου-
με και στον Κουκκίδη, αλλά πιο πριν στον Κο-
ραή (Άτακτα, 5ος τόμος, Παρίσι 1835, σ. 227) : 
«από το Μπες (πέντε) και το Τακτά (σανίδιον) 
ως αν έλεγες Πεντα σάνιδον»). Υπάρχει η τουρκ. 
λ. peştahta, η οποία κατά το TDK είναι πε-
παλαιωμένη, προέρχεται από το περσ. pīş taχte 
(κ.λ. ‘μπροστινό ξύλο’) και σημαίνει (Χλωρός, 
Α 429) «αβάκιον, εφ’ ου συνήθως οι αργυρα-
μοιβοί με τρούσι χρήματα» και «πρόχειρον μι-
κρόν χρη ματοκιβώτιον χρησιμεύον και ως γρα-
φείον» (Καραποτόσογλου, Ετυμολ. Δυτ. Κρ., 
105). To TDK έχει τον τ. beştahta ως διαλεκτι-
κό, με τη σημ. ‘αναλόγιο’. Την περσ. προέλευ-
σης λ. pīş «πρόθ. και επίρρ. προ, ενώπιον, το 
έμπροσθεν μέρος», (Χλωρός, Α 442) τη βρί-
σκουμε ως πρώτο συνθετικό (peş-) στις τουρκι-
κές λέξεις peşkeş, peşkir, peşref, peşin, που πέ-
ρασαν στα ελλ. ως πεσκέσι, πεσκίρι, πεστρέφι, 
πεσίνι: μόνο στην τελευταία είναι κάπως αισθη-
τή η έννοια ‘μπροστά’.}

μπεστεκλίκι, το [bestekλít∫i] (Χουστ.) : το φιλο-
δώρημα.
[φαίνεται τουρκικής προέλευσης· ίσως παρα-
φρθορά τού μπεσιλίκι ‘πε ντάρα’ < beşlik (Συντ.)]

μπεστίζω [bestízo] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Ροδ., 
Αποστ., Τσιρ.) : απαυδώ, κουράζο μαι να υπο-
μένω, χάνω το κουράγιο μου.
[< bezmek (Παπ.) / αόρ. bezd(im) (Ξανθιν.)] 
(بزمك)
{Από το ίδιο έτυμο και η λ. μπεζερίζω (βλ.).}

μπεϋλίκικος, βλ. μπεϊλίκικος.

μπεϋλίτικος, βλ. μπεϊλίκικος.

μπεχιαρέτι, το [be∫aréti] (Γαρ., Κριτσπ.) : χαρμό-
συνη αγγελία, καλά νέα.
[< beşaret (από το αραβ. başāret κατά το TDK) 
(Συντ.)] (بشارت)

μπεχίκι, το [be∫ík̃i ?] (Πιτ., Ροδ., Δαρ., ΤσιρΒ.) : η 
κούνια του μωρού, το λίκνο.
[< beşik (Πιτ.)] (بشيك٬ بشك)

μπεχλιβάνης*, ο [pexλiváñis] (Πάγκ., Πιτ., Ροδ., 
Τσιρ., ΙδομΒ.) : ο (κατ’ ε πάγγελμα, κατά τον 
Πιτ.) παλαιστής.
[< pehlivan ‘αθλητής’ (Πάγκ.)] (پهلوان)

μπεχλιβανιλίκι, το [bexλivañiλít∫i] (Πιτ., ΙδομΒ.) : 
η επίδειξη σωματικής ρώ μης, πα ληκαρισμός, 
προκλήσεις.
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[< πεχλιβάνης ή ίσως κατευθείαν < pehlivanlık 
(Συντ.)]
{Το τουρκ. pehlivanlık (پهلوانلق) σημαίνει «το 
έργον του αθλητού, παλαι στού· α θλητικότης, 
ηρωισμός» (Χλωρός, Α 430).}

μπεχτσής, ο [bextsís] (Τσιρ.) : χωροφύλακας που 
έκανε νυχτερινές εφόδους ακόμα και σε σπίτια.
[< bekçi ‘φύλακας, φρουρός’ (Τσιρ.)] (بكچى)

μπί [bí] : ίσως επιφώνημα θαυμασμού. Η λ. σε 
μαντινάδα πιθανόν τουρκο κρητική, αν κρίνου-
με από τη συσσώρευση τουρκογενών λέξεων 
στον πρώτο στίχο: Μπι καρεφύλλι, μπι καμπί, 
μπι τζερτζεφύλλι βιόλα, / ώστε να ζω θα σ’ αγα-
πώ, κι ας μη σε πάρω κιόλας (Λιουδάκι, 83). Βλ. 
καμπί και τζερτζεφύλλι.
[< τουρκ. bi, διαλεκτ. τύπος του επιφ. ba (κατά 
το TDK), που εκφράζει ποικιλία συναισθημά-
των (εδώ ως επιφ. έκπληξης), ή bir ‘ένας, μία, 
ένα’, που διαλεκτικώς χάνει το τελικό -r αν το 
ουσιαστικό στο οποίο αναφέρεται αρχίζει από 
σύμφωνο (Συντ.)]

μπιλέ μου [bilému] (επίρρ.) & μπιλέ [bilé] (Παπ., 
Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., Τσιρ., Κριτσ.) : επίσης 
και, και μάλιστα.
[< bile (Παπ.) / & διαλεκτ. bilem (Συντ.)] (بيله٬ 
(بله
{Ο τ. μπιλέ μου μάλλον από τον διαλεκτ. τ. 
bilem, οπότε προτιμότερη η μονολε κτική γραφή 
μπιλέμου. Για την προσθήκη του [u] (πβ. αντά-
μου, κο τζάμου, μάντε μου, μπάρεμου, τζάνεμου) 
βλ. Georgiadis, σ. 153-4.}

μπιλεζίκι, το [bilezít∫i] & μπελεζίκι [belezít∫i] 
& μπιλετζίκι(Α) [biledzít∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Ξανθιν., Τσιρ.) : 1. δακτύλιος που στερεώνει 
και στο λίζει την κάνη του όπλου (συνήθως εί-
ναι χάλκινος ή ασημένιος). Λέγεται και για τους 
δακτύ λιους που στερεώνουν την (οστέϊνη) λαβή 
του μαχαι ριού· 2. βραχιόλι.
[< bilezik (Παπ.) / ‘βραχιόλι’ (Πάγκ.)] (بيالزيك٬ 
(بالزك

μπιλετζίκι, βλ. μπιλεζίκι.
μπιλμέζης, ο [bilme∫is] & μπιλμέχης [bilme∫is] 

(ΚριτσΓ., Κασσ.) : αυτός που επικα λείται 
άγνοια, ο ανήξερος.
[< bilmez ‘αδαής’ (Συντ.)]

μπιλμέχης, βλ. μπιλμέζης.
μπιλούρι, το [bilúri] & μπιλιούρι [biλúri] & μπε-

λούρι [belúri] & πελούρι [pelúri] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Ξανθιν., Ροδ., ΙδομΒ.) : το κρύσταλλο.
[< billûr (Παπ.)] (بللور٬ بلور)
{Αντιδάνειο: μπιλούρι < τουρκ. billûr < 
αραβ. billur < αρχ. ελλ. βήρυλλον (Stanislav 
Stachowski, Studien über die arabischen 

Lehnwörter im Osmanish-Türkischen, μέρος 
1ο, Πολωνική Ακαδημία Επιστημών, αρ. 13, 
Wroclaw 1975, 31.}

μπίμπασης, βλ. μπίμπαχης.
μπίμπαχης, ο [bímba∫is] & μπίμπασης [bímbasis] 

(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Κασσ.) : ο ταγμα-
τάρχης.
[< binbaşı (Παπ.)] (بيكباشى)
{Στην πρόταση που δίνει ως παράδειγμα χρή-
σης ο Παπαγρηγοράκης έχει τη λ. στον πληθ. με 
τον τ. μπισμπασάδες. Ίσως το παρέμβλητο -σ- 
να οφεί λεται σε τυ πογραφικό λάθος. Η λ. χρη-
σιμοποιείται και με τη μτφ. σημ. ‘αυταρχικός, 
κουμα νταδόρος, κεχαγιάς’.}

μπιμπίλα, η [bimbíla] (Πιτ., Κονδ., Τσιρ., Κριτσπ.) : 
«κόσμημα παρυφής {= ούγιας} με διαδοχικάς 
καμπύλας» (Κονδ.), «μικρή, λεπτή, δαντελίτσα 
με μυτερές γλωσ σίτσες στο κάτω μέρος. Χρη-
σιμοποιείται στα γυναικεία ε σώρουχα, και άλλα 
είδη ρουχισμού» (Πιτ.).
[δεν είναι τουρκικής προέλευσης, βλ. σημείωση]
{Ο Κονδυλάκης το γράφει μπιμπύλλα και σημει-
ώνει ότι έτσι λέγεται και η κάθε “γλώσσα” της 
δαντέλας. Απ’ όσο ξέρω η λ. μπιμπίλα έχει αυτήν 
τη σημασία. Για την ετυμολογία: Κατά το ΛΚΝ: 
ίσως < bülbül dişi (bülbül ‘αηδόνι’ dişi ‘θηλυκό 
ταίρι’) με αποβολή του πρώτου υγρού [lb > b], 
θηλ. -α κατά το δαντέλα. Αλλά, όπως έδειξε ο 
Κώστας Καραποτόσογλου (“ Ε τυμολογικά στα 
ιδιώματα της Καρ πάθου”, Ελληνικά 62 (2012), 
160-161), η λ. πιμπίλλα ‘είδος δαντέλλας που 
ράβε ται γύρω από μαντήλι ή φουστάνι’ δεν είναι 
τουρκ. προέλευσης, αλλά «προέρχε ται από το 
ιταλικό pippiolino […] ‘ρέλιασμα, τελείωμα σε 
κέντημα με βελονάκι’, υποκορ. της λ. pippolo».}

μπίν [bín] & μπίνι [bíñi] (Ξανθιν., Τσιρ., Κριτσ.) : 
«προτάσσεται ως επιτα τικό σε λέξεις που δηλώ-
νουν βρισιά. “Ο μπίν κερατάς” = ο χίλιες φορές 
κερατάς, ο αρχι κερατάς» (Ξανθιν.), μπίνι κου-
ζουλός: θεότρελος (Τσιρ.), μπίν κατεργάρης: μέ-
γας κατεργάρης (Πάγκ.).
[< bin ‘χίλια’ (Ξανθιν.)] (بيك)
{Βλ. και μπίν κατεργάρης.}

μπίν κατεργάρης, ο [bín katerγáris] (Πάγκ.) : μέ-
γας κατεργάρης.
[< bin ‘χίλιοι’ + κατεργάρης, «το μπίν επιτατι-
κόν, ως χιλιάρφανος, χιλιο κακομοί ρης» (Πάγκ.)]
{Βλ. μπίν.}

μπίν κερατάς, βλ. μπίν.
μπινάς, ο [binás] (Πιτ., ΚριτσΓ., ΤσιρΒ.) : 1. ψηλό 

κτίριο, σπίτι με όροφο· 2. ψηλός τοίχος.
[< bina ‘κτίριο, οίκημα’ (Πιτ.)] (بناء)

μπίνι, βλ. μπίν.
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Μμπίνι κουζουλός

μπίνι κουζουλός, βλ. μπίν.
μπινίσι, το [biñísi] (Ροδ., ΤσιρΒ.) : «παραδοσιακός 

επίσημος μανδύας, “…εβγάλαν τα μπινίσα ντων 
και στο χορόν επιάσα…” (ΤσιρΒ), «ένδυμα φερό-
μενον κατά τας επισήμους τελετάς υπό των Ου-
λεμάδων και άλλων αξιωματούχων του Τουρκι-
κού Κράτους» (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 99). Βλ. 
και μπινίχια. Με τη σημ ‘πανωφόρι’ στο Τραγού-
δι του Δασκαλογιάννη: και βάνει [ο Πρωτόπαπ-
πας] το μπινίσι του, πάει στην εκκλησία (Βαρδί-
δης, 9). Και σε άλλο κρητ. δημοτ. τραγούδι: Των 
καντίνω τα μπαξίσια / ήταν τούρ κικα μπινίσια 
(Γιάνναρης, 136). Βλ. και μπινίχια.
[< biniş (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)] 
(بينيش٬ بنش)
{Η λ. biniş είναι ομόρριζη με τη λ. binici ‘ιππέας’ 
(βλ. μπινιτζής), από το ρ. binmek ‘ιππεύω’. Κατά το 
TDK σημαίνει: 1. ίππευση, καβαλίκεμα, 2. πανε-
πιστημιακή τή βενος, 3. (ιστορ.) επενδύτης ανωτέ-
ρων λειτουργών και αξιωματούχων γενιτσά ρων, 4. 
(πεπαλ.) σύνταγμα ιππικού, 5. (πεπαλ.) εν δυμασία 
ιππέων συντάγματος ιππικού. Ο Χλωρός (Α 405) 
έχει το ερμή νευμα: «μπινίσι, ήτοι είδος επενδύτου 
ή χλαμύδος ήν εφόρουν άλλοτε κατά τας επισή-
μους τελετάς, ή [είδος] πλατείας μη λωτής ήν εφό-
ρουν άλ λοτε οι ουλεμάδες και άλλοι ανώτεροι λει-
τουργοί του κρά τους». Στα ελλ. η λ. πέρασε με τη 
σημ. ‘(πολυτελές) πανωφόρι’. Ο Μπόγκας (σ. 188) 
την έχει με τη σημ. ‘φαρδύς μανδύας ιππασίας’.}

μπινισλίκι, το [biñisλít∫i] : «ύφασμα για μπινίσι». 
Βλ. το προηγούμενο.
[< binişlik (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)]

μπινιτζής, ο [biñidzís] (Πάγκ.) : ιππέας.
[< binici (Πάγκ.)] (بنيجى٬ بينيجى)

μπινίχια, τα [biñí∫a] (Γαρ., Κριτσπ.) : «Αποσκευές, 
πράγματα. “– Τίνος είναι μπρε ετουτανέ τα μπι-
νίχια; – Τση θυγατέρας σου, Κατερίνι. – Και πού 
δα πάει και τ’ ανεμαζώνει; – Στο λιμάνι δα κατε-
βει την ταχυνή”» (Γαρ.).
[< γενίκευση (και δείνωση;) της λ. μπινίχι ‘πα-
νωφόρι’, βλ. μπινίσι (Συντ.)] (بينيش٬ بنش)

μπιρεμπίρ, βλ. μπίρι.
μπίρης, ο [bíris] (Γαρ., Κριτσ.) : ο εαυτός (μου) : 

«Δεν ήπρεπε μήδε την κα λημέρα να του λέω, 
μηδέ να ξανοίγω έκειά που είναι. Δεν μ’ αφήνει 
όμως ο μπίρης μου, γιατί είναι δικολογιά μου ο 
ανάθεμας και τονε καλημερίζω για τα μάτια του 
κόσμου» (Γαρ.).
[< bir ‘ένας’, στη σημ. ‘ο ίδιος, ο αυτός’ (Συντ.)] 
(بر)

μπίρι (αριθμ.) [bíri] (Πάγκ., Πιτ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : ένας· ΦΡ. μπίρι σου και 
μπίρι μου: μία σου και μία μου, «επί πράξεων 
γινομένων εναλλάξ προς ανταπόδοσιν υπό δύο 

ή περισσοτέρων προσώπων, είτε και εναλασ-
σομένων περι στάσεων ευτυχίας ή δυστυχίας» 
(Πάγκ.).
[< bir (Πάγκ.)] (بر)
{Ο Δαριβιανάκης λημματογραφεί (σωστά κατά 
τη γνώμη μου) ολόκληρη την φρ. και όχι μεμο-
νωμένα τη λ. μπίρι. Η έκφραση μπίρεμπίρ ‘ένα 
κι ένα’ (= αποτελε σματικός) την οποία χρησιμο-
ποιεί η Ευαγγελία Φραγκάκι (Συμβολή εις την 
δη μώδη ορολογία των φυτών, Αθήνα 1969, σ. 
68) είναι το τουρκ. birebir «δραστή ριον, άπται-
στον, κ. άφτακτο [επί ιατρικού]» (Χλωρός, Α 
340).}

μπίρι μπάχι (επίρρ.) [bíri bá∫i] (Ιδομ., Δαρ., ΤσιρΒ.) : 
1. «μια και δυο, πάνω κάτω, πολύ λίγο, περί-
που. «Πως είσαι ολοκούζουλη σου το ’πα μπί-
ρι μπάχι / και μόν’ ο πετεινός μπορεί τα λογικά 
σου να ’χει» (Ιδομ.), βλ. σημείωση· 2. «ξαφνι-
κά, στο άψε-σβήσε, ντε και καλά, οπωσδήποτε, 
ώστε να πεις α μήν» (Δαρ.). «Η αμπλά μου εσή-
κωσε μπαεράκι και θέλει μπίρι-μπάχι πα ντρειά» 
(παράδειγμα χρήσης στο λ. αμπλά, Δαρ.)
[< bir baş (TDK) ‘απευθείας’ (Συντ.)]
{Το επίρρ. μπίρι μπάχι σημαίνει ό,τι και το 
τουρκ. έτυμο: στη μαντινάδα του Ιδο μενέως ως 
τροπικό, στο παράδειγμα χρήση του Δαριβια-
νάκη ως χρονικό, πβ. και τη μαντινάδα «Έμα-
θα πως την παίρνουνε και πήγα μπίρι-μπάχι / 
κι έπαιξα δέκα μαχαιριές κι έφαγα μια στη ρά-
χη». (Δ. Μ. Κοτζάκης, Κρήτη του κόσμου αρχό-
ντισσα, Καλέντης, Αθήνα 2003, σ. 134.)}

μπιριντζής (επίθ. προσ.) [birindzís] & μπιριτζής 
[biridzís] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., 
Κριτσ, Κασσ.) : 1. ο καλύτερος· 2. δεξιοτέχνης, 
μοναδικός στη δου λειά του.
[< birinci (Παπ.) / ‘πρώτος’ (Συντ.)] (برنجى)

μπιρνταχά (επίρρ.) [birdaxá] & μπίρνταχι 
[bírdax̃i] (Πάγκ., Τσιρ.) : 1. και δεύτερη φορά· 
2. ποτέ (ποτέ ξανά).
[< bir daha (Πάγκ.) & bir dahı (Συντ.)] (بر دها 
και بر دخى)
{Ο Τσιριγωτάκης έχει τη λ. μπίρνταχι με τη σημ. 
‘ουδόλως, καθόλου’: «Δεν τόνε θέλω μπίρντα-
χι να ξαναπατήσει το’ μ-πόδα ν-του στο σπίτι». 
Στα τουρκ. το bir daha σημαίνει «άλοτε, άλλη 
μία, ήτοι πλέον, εις το εξής, ή ουδέποτε (Χλω-
ρός, Α 340). Παίρνει τη σημ. ‘ποτέ’ όταν χρη-
σιμοποιείται με ρήμα στον αρνητικό τύπο, βλ. 
Meynard, Α 291: «bir daha: encore, de nouveau 
et (avec un verbe négatif) jamais».}

μπιρντέ μπιρέ, βλ. στο μπιρντέ μπιρέ.
μπιρντένι (επίρρ.) : αμέσως. Η λ. σε κρητ. δημοτ. 

τραγούδι (Γιάνναρης, 36).
[< birden (Γιάνναρης, 351)] (بردن)
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μπίρ παρά (επίρρ.) [bír pará] (Κριτσ.) : «με ένα 
χρήμα, με το ίδιο χρήμα. Φρ. Επλέ ρωσέ ντονε 
μπιρ-παρά» (βλ. σημείωση).
[< bir para (Κριτσ.)]
{Στην κοινή νεοελληνική η λαϊκή φρ. μπίρ πα-
ρά σημαίνει ‘σε εξευτελι στική τιμή’. Ο Ροδά-
κης λημματογραφεί τον τ. πιρπαπά (προφανώς: 
μπιρπαρά) = τζάμπα, δω ρεάν.}

μπιρταμά (επίρρ.) [birtamá] (Πάγκ.) : «Γενικώς : 
Ο αδερφός μου ήθελε bιρταμά να μου αγοράση 
το μοιράσι μου όλο ’ς την -ε- μισή dιμή».
[< bir tamam, από το biltemam (προφορά: bi-t-
temam), το οποίο κατά τον Χλωρό (Α 326) από 
την πρόθεση bi, το άρθρο al και τη λ. temam 
(βλ. Μπόγκας, 189) (Συντ.)]
{Tο επίρρ. bir tamam το βρίσκουμε στο 
Dictionnaire français-turc του N. Malouf (2η 
έκδοση, Παρίσι 1856, σ. 221), μαζί με το bil-
tamam, με τη σημ. «entière- ment».}

μπισιμίλλαχι (έκφρ.) [bisimílax̃i] (Κονδ.) : στ’ 
όνομα του θεού.
[< bismillah (κατά τον Nişanyan από το αραβ. 
bi-ismi-allāhi) (Συντ.)] (بسم هللا)
{Πιθανόν κατευθείαν από την αραβική μορφή 
της έκφρασης, που θα τη χρησιμο ποιούσαν οι 
Τούρκοι, όπως και άλλες, λόγω θρησκείας.}

μπισμπιτού, βλ. μπις μπιτούν.
μπίς μπιτού, βλ. μπίς μπιτούν.
μπίς μπιτούν (επίρρ.) [bís bitún] & μπίς μπιτού 

[bis bitú] & μπισμπιτού [bizbitú] & μπούς 
μπουτούν [bús butún] & μπουσμπουτού 
[buzbutú] & μπισμπουτούν [bizbutún] & μπι-
σμπουτού [bizsbutú] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ροδ., Τσιρ., Κριτσπ., ΙδομΒ., Χουστ., 
Κασσ.) : εντε λώς.
[< büs bütün (Παπ.)] (بسبتون)
{Ο Γαρεφαλάκης το γράφει με δύο τόνους: μπί-
σμπιτού. Το α΄ συνθετικό του τουρκ. ετύμου 
(büs / bes) είναι «μόριον προτασσόμενον επιθέ-
των τι νών και επιρ ρημάτων αρχομένων από του 
γράμματος b και επιτείνον την έννοιαν αυτών» 
(Χλωρός, Α 351), βλ. επίσης μπεσμπελί και πέ-
σπενταβά.}

μπισμπουτού(ν), βλ. μπις μπιτούν.
μπισταχτάς, βλ. μπεσταχτάς.
μπίτ* (επίρρ.) [bit] & μπίτι [bíti] & μπίτις [bítis] 

(Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : εντελώς, ντιπ· ΦΡ. μπίτι για μπίτι: 
πέρα για πέρα, ολοκληρωτικά.
[< biti (Παπ.) / < bit ‘τέλειωνε!’ (ΛΚΝ)] (بتدى)
{Ο Ξανθινάκης ετυμολογεί «από το ντίμπι-ς με 
αντιμετ. συλλ.». Ο Ιδομε νέως στα λ. κιαολιάς 

και ντίπι καταγράφει τα επιρρ. μπίτι κιαολιάς 
και ντίπι κιαολιάς, με τη σημ. «καθόλου (με 
έμφαση)».}

μπιτί [bití] & (το πλήρες:) ολντού μπιτί (φρ.) 
[oldú bití] (Κονδ.) : «ετελεί ωσε· αυτό είναι».
[μεταγραφή με ελλ. χαρακτήρες: μπιτί: < bitti 
‘ετελείωσε’· ονλντού μπιτί: < oldubitti ‘τετελε-
σμένο’ (Συντ.)] (اولدى بتدى)

μπίτι, βλ. μπιτ.
μπιτίζω* [bitízo] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-

θιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ. Δαρ.,, 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : τελειώνω (αμτβ.), εξα-
ντλούμαι, παύω να υφί σταμαι.
[< bitirmek (Παπ.) / (σωστότερα) < bitti (ΛΚΝ), 
αόρ. του ρ. bitmek] (بتمك)
{Το bitirmek είναι μτβ.: ‘τελειώνω κάτι’. Η φρ. 
σα δεν μπιτίζει (Χουστ.) εκφράζει συγκατάβαση 
εκείνου που τη λέει.}

μπίτι κιαολιάς, βλ. μπίτ.
μπιτσακάκι, βλ. μπιτσάκι.
μπιτσάκι, το [bitsát∫i] (Τσιρ.) & μπιτσάκος, ο 

[bitsákos] (Δαρ.) : μικρό μα χαίρι τσέ πης, σου-
γιάς, (κατά τον Δαρ.) σφαλιχτάρι. ΥΠΟΚΟΡ. 
μπιτσα κάκι, το [bitsakát∫i] (Ξανθιν., Ροδ., 
Αποστ., Τσιρ.).
[< biçak (Τσιρ.)] (بيچاق٬ بچاق)
{Το μπιτσάκι δεν είναι υποκοριστικό αλλά κα-
νονικός σχηματισμός. Ο τ. μπιτσά κος ίσως να 
σχηματίστηκε υποχωρητικά από το μεγεθ. μπί-
τσακος (βλ.).}

μπιτσάκος, βλ. μπιτσάκι.
μπίτσακος, ο [bítsakos] (ΙδομΒ.) & μπίτσακας 

[bítsakas] (Ροδ.) : μαχαίρι.
[Μεγεθυντικά και τα δύο της λ. μπιτσάκι, πβ. 
σταφύλι > στάφυλος & τσι ράκι > τσίρακας 
(Συντ.)]

μπιτσακτσίδικο, βλ. μπιτσαξίδικο.
μπιτσαξήδικο, βλ. μπιτσαξίδικο.
μπιτσαξής, o [bitsaksís] & μπιτσακτσής 

[bitsaktsís] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Ροδ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσπ., ΙδομΒ.) : ο κατασκευα-
στής/πωλητής μαχαιριών.
[< biçakçı (Παπ.)] (بيچاقچى)

μπιτσαξίδικο, το [bitsaksíδiko] (άλλη γραφή: μπι-
τσαξήδικο) & μπιτσακτσί δικο [bitsaktsíδiko] 
(Παπ., Πιτ., Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσπ.) : το εργαστήριο κατασκευής μαχαι-
ριών. Τα Μπιτσαξίδικα: τοπωνύμιο στα Χανιά, 
στην παλιά πόλη – στο Ηράκλειο, στο μέσον 
της οδού Ι821.
[< μπιτσαξής (Παπ.)]
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Μμπιτσάρισμα

μπιτσάρισμα, το [bitsárisma] (Ξεν.) : το κόψιμο, η 
πράξη του να κόψεις κάτι.
[< μπιτσέρνω: εμπίτσαρα, να μπιτσάρω (Συντ.)]

μπιτσέρνω [bitsérno], αόρ. εμπίτσαρα (Ξεν., στην 
ανάπτυξη του λ. μπιτσάρι σμα ‘κό μιψο’) : «να 
μπιτσάρεις από ’κειέ το μανίκι, γιατί πέφτει μα-
κρύ».
[< biçer-, βάση του Geniş zaman (κ.λ. Ευρύς 
χρόνος), του ρ. biçmek ‘κόβω’ (Συντ.)]

μπιτσίμι, το [bitsími] (Πάγκ., Γαρ., Κριτσ.) : κομ-
μάτι· ΦΡ. του διαόλου μπι τσίμι: διαόλου σπορά, 
κακός άνθρωπος.
[< biçim (Πάγκ.) ‘κόψιμο’ & (μτφ.) ‘μορφή, 
σχέδιο, κοψιά’ (Συντ.)] (بيچيم)

μπιτσιμές, ο [bitsimés] (Παπ., Γαρ., Ροδ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ., Ξεν.) : 1. 
σχιστό ξύλο, γιαρμάς2, καδρόνι· 2. το κασελίκι 
της πόρτας.
[< biçme (Παπ.) «πράγμα κεκομμένον, πριο-
νισμένον, ως σανίς ή δοκός κτλ.» (Χλωρός, Α 
(بيچمه) [(397

μπλεμπλετζίδικο, το [blebledzíδiko] & μπεμπελ-
τζίδικο [bebeldzíδiko (Πάγκ., ΙδομΒ.) : το στρα-
γαλατζίδικο.
[< *μπλεμπλετζής (Συντ.)]
{O Πάγκαλος το συσχετίζει με το λεμπλεμπίδι 
‘στραγάλι’ (< leblebi) από το Ετυ μολογικό Λεξι-
κό του Ανδριώτη.}

μπλοφατζής (επίθ. προσ.) [blofadzís] (ΤσιρΒ.) : 
αυτός που μπλοφάρει.
[Λημματογραφείται για την τουρκ, προέλ. κα-
τάληξη -(α)τζής.]

μπογάζι*, το [boγázi] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ., Κασσ.) : 1. ο πορ θμός· 2. ο δυνατός άνε-
μος (λέξις πανελλήνιος, Παπ.)· 3. κρύο ρεύμα 
αέρα.
[< boğaz (Παπ.)] (بوغاز)
{Κατά τον Παπαγρηγοράκη στη σημ. 2. είναι 
ναυτικός όρος.}

μπογάκι, βλ. μπόι.
μπογαλής, βλ. μποϊλής.
μπογάρα, βλ. μπόι.
μπογαράς (επίθ. προσ.) [boγarás] (Ξανθιν., 

Αποστ., Τσιρ.) : μποϊλής, ψηλός.
[< μπογάρα, μεγεθ. του μπόι (Ξανθιν.)]

μπογαρέ, βλ. μπόι.
μπογάτσα, βλ. μπουγάτσα.
μπογατσατζής, ο [boγatsadzís] : ο παρασκευα-

στής/πωλητής μπογάτσας. Η λ. σε έ ντυπο Εκλο-
γικό Κατάλογο Δήμου Ηρακλείου του έτους 
1906 (Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, φωτοτυπημένο 

αντίγραφο στη Βικελαία) στη στήλη «ε πάγγε-
λμα», π.χ. σ. 33, πάντοτε δίπλα σε όνομα Τουρ-
κοκρητικού - στις σ. 19 και 22 ο υπερδιορθωμέ-
νος τ. βογατσατζής.}
[< poğaçacı (Συντ.)]
{Το στοιχείο αυτό συνηγορεί υπέρ της άποψης 
ότι την μπογάτσα δεν την έφεραν οι Μικρασιά-
τες στην Κρήτη, αλλά υπήρχε ήδη, βλ. σημείω-
ση στο λ. μπογάτσα.}

μπογιαμάδες, οι [boʒamadáδes] (Ξανθιν.) : 
«εγκοπές, διακριτικό σήμα, στα μπάρι σμα στον 
τοίχο καμινιού».
[< boyama ‘βάψιμο’ (Ξανθιν.)] (بويامه)

μπογιαμάς, ο [boʒamás] (Γαρ., Κριτσπ.) : τετρά-
γωνο μεταξωτό γυναικείο κε φαλο μάντιλο.
[< boyama, στη σημ. ‘χρωματιστός γιασμάς 
(βλ.) ή μαντίλι’ (TDK) (Συντ.)] (بويامه)

μπογιαντίζω* [boʒadízo] (Παπ., Δαρ.) : βάφω, 
χρωματίζω.
[< μπογιάς (Παπ.) / < boyad(ιm), αόρ. του ρ. 
boyamak (ΛΚΝ)] (بويامق)

μπογιάς, ο [boʒás] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : 
1. το χρώμα, ως υλικό βαφής (λέξις πανελλήνι-
ος, Παπ.)· 2. το φυτό Oxalis pes-caprae, κοινώς 
ξινίδα (στην Κρήτη: οξινίδα), που τα άνθη του 
χρησι μοποιούνται ως βαφική ύλη· 3. μπογιάδες: 
καλλυ ντικά· ΦΡ. (μτφ., για γυναίκα) επέρασε ο 
μπογιάς τση: «παρήλθεν η νεα νική αυτής ανθη-
ρότης» (Πάγκ.). {Και των ανδρών η νεανική 
ανθηρότης παρέρχεται, φευ! (Συντ.)}
[< boya (Παπ.)] (بويا)

μπογιατζής*, ο [boʒadzís] (Παπ., Τσιρ., Κριτσ.) : 
ο βαφέας (νημάτων και υφασμά των) : Έδωσα 
του [μ]πογιατζή δια τα ρούχα του γα[μ]πρού μου 
του Μανολιό, 2 βράκες και μια ζώνη και βελεσί, 
γρ. 33 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 606).
[< μπογιάς (Παπ.) / < boyacι (ΛΚΝ)] (بوياجى)
{Σήμερα λέγεται (σπάνια) με τη σημ. ‘ασπρι-
τζής, ελαιοχρωματιστής’. Ο Κριτσω τάκης λημ-
ματογραφεί χωριστά το θηλ. μπογιατζίνα, με 
τις σημ. ‘γυναίκα βαφέας’ και ‘σύζυγος του 
μπογιατζή’. Στο παράθεμα η λ. βελεσί πρέπει να 
διαβαστεί βε λέσι, το ‘μεσοφούστανο’ < βενετ. 
valessio (Κριτσ.).}

μπογιατζίδικο, το [boʒadzíδiko] (Παπ., Κριτσ.) : 
το βαφείο.
[< μπογιατζής (Παπ.)]

μπογιατζοπίθαρο, το [boʒadzopíθaro] (Τσιρ., 
Κασσ.) : πιθάρι που χρησιμο ποιούσε ο μπογια-
τζής για τη βαφή νημάτων και υφασμάτων.
[< μπογιατζής + πιθάρι (Συντ.)]

μπογιώ μπογιώ, βλ. μπόι.
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(*)μποζάς, βλ. Παράρτημα 1.
(*)μποζαχανές, βλ. Παράρτημα 1.
μποζμά(ς), βλ. μποσμάς.
μπόι*, το [bói] (Παπ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Κασσ., 

Ξεν.) : το ανάστημα (λέξις πανελ λήνιος, Παπ.)· 
ΥΠΟΚΟΡ. μπογάκι, το· ΜΕΘΕΘ. μπογάρα, η 
& μπογαρέ, η [boγaré] (Ξανθιν., Τσιρ., ΙδομΒ.)· 
Στη γεν. πληθ. με επανά ληψη: μπογιώ μπογιώ 
[boʒó boʒó] ‘διαφόρων μεγεθών ή αναστημά-
των’· ΦΡ. σέρνω μπόι: μεγαλώνω, ψηλώνω (για 
ανθρώπους και φυτά) || ο ήλιος θέλει ένα μπόι 
να βασιλέψει.
[< boy (Παπ.)] (بوى)
{H έκφρ. μπογιώ μπογιώ (που λέγεται και μπό-
για μπόγια) αντιστοιχεί στο τουρκ. boy boy. Πα-
ράλληλες είναι και οι έκφρ. σέρνω μπόι ‘ψηλώ-
νω, με γαλώνω’ και boy çekmek.}

μποϊλής (επίθ. προσ.) [boiλís], θηλ. μποϊλίνα 
[boiλína], & μπογαλής [boγaλís] (Παπ., Πιτ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ.) : 
ψηλός.
[< μπόι (Παπ.) / < boyli (Πιτ.) / boylu (Ξανθιν.)] 
(بويلو)
{Ο Πιτυκάκης έχει στο ίδιο λ. δύο τύπους: μπο-
ϊλής-μποϊλίδικος [boiλíδikos], ο δεύτερος για το 
ουδέτερο. Ο τ. μπογαλής ίσως από τον πληθ. 
μπόγια ή από συμ φυρμό: μπογαράς (βλ.) + μπο-
ϊλής. To TDK έχει τρεις τύπους: boylu, boylı, 
boyli.}

μποϊλίδικος (επίθ.) [boiλíδikos] Κριτσ., Κασσ.) : 
ψηλός.
[< μποϊλής (Συντ.)]

μπολαντίζω [boladízo] (ΙδομΒ.) : «ικανοποιού-
μαι πλήρως, αποκτώ επάρκεια ηθικών ή υλικών 
αγαθών».
[< bolland(ım), αόρ. του ρ. bollanmak, άλλος τ. 
του ρ. bollaşmak «καθί σταμαι άφθονος, δαψι-
λής» (Χλωρός, Α 388) (Συντ.)] (بولالنمق)

μπόλικος* (επίθ.) [bóλikos] (Παπ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 
1. άφθονος· 2. ευρύχω ρος· ΕΠΙΡΡ. μπόλικα.
[‘άφθονος’ < bol, ‘ευρύχωρος’ < bolluk (Παπ.) / 
και τα δύο < bol (ΛΚΝ)] (بول \ بوللق)
{Αναδιπλασιασμένο έχει επιτατ. σημασία: 
«μπόλικο μπόλικο κόψε το ύ φασμα να φτάξει 
να κάμω και γιλέκο» (Δαρ.), βλ. και μπόλου 
μπόλου.}

μπόλκα, η [bóλka] (Ξανθιν.) ή μπολκάκι, το 
[bolkát∫i] & πολκάκι [polkát∫i] (Πάγκ., Πιτ., 
Ξανθιν., Ροδ., Τσιρ., Κριτσπ., Κασσ., ΤσιρΒ.) : εί-
δος εφαρμο στής γυναικείας ζακέτας «από μαύ-
ρο τίμπετι» (Τσιρ.) (βλ. τίμπετι), που «κάτω από 
τη μέση σε μήκος 0,20-0,25 μ. ανοίγει και σχη-
ματίζει κολπώ σεις» (Πιτ.).

[< τουρκ. διαλεκτ. bolka «çuhadan, kadifeden 
yapılmış ceket, hırka» (= είδος ζα κέτας, ζα-
κέτα κατασκευαμένη από τσόχα, βελούδο) 
(Καραποτό σογλου, Ετυμολ. Δυτ. Κρ., 105)]
{Υπάρχει και ο τύπος πόλκα (Επετ. Εταιρ. 
Κρητ. Σπουδών, 4 (1941), 223). Ο τ. μπολκάκι 
έχει χάσει τη σημ. του υποκοριστικού, πβ. σά-
κος = σακάκι (Τσιρ., 539). Το μπολκάκι θυμά-
μαι να το φορούν στα μέσα του περασμέ νου αι-
ώνα μόνο κά ποιες ηλικιωμένες γυναίκες στα 
χωριά.}

μπόλου μπόλου (επίρρ.) [bólu bólu] (Πάγκ., Ιδομ.. 
Κασσ.) : απλόχερα, άφ θονα.
[< bol (Πάγκ.) / < bol bol (Συντ.)] (بول)
{Βλ. και μπόλικος.}

μπομπός, ο [bombós] (Πιτ., Κριτσ., ΙδομΒ.) & 
μπομπό, το (Κασσ.) : «είδος παλαιό τερης γυ-
ναικείας κόμμωσης η οποία απαιτούσε να προε-
ξέχουν φου σκωτά τα μαλ λιά πάνω από το μέτω-
πο. Για να φουσκώνουν χρησιμοποι ούσαν σαν 
παραγέμισμα το μπομπάρι (βλ.)» (Πιτ.).
[ίσως < τουρκ. bomboş, βλ. σημείωση (Συντ.)] 
(بوم بوش)
{Ο Πιτυκάκης θεωρεί ως πιθανό έτυμο το γαλλ. 
ρ. bomber ‘κυρτώνω, κα μπυ λώνω’ ή το γαλλ. 
ουσ. pompon ‘σφαιρικός θύσανος από μαλλί’. 
Το πρώτο (η πα θητική μετοχή του) έχει περάσει 
στα ελλ. ως επίθ. μπομπέ* με τη σημ. ‘ημισφαι-
ρικός ή γενικά κυρτός’ (ΛΚΝ), το δεύτερο ως 
πομπόν [mp] (λέγεται και κούμαρο). Ο Κριτσω-
τάκης ετυμολογεί από το τουρκ. ε πίθ. bomboş 
‘εντελώς άδειος, κενός, κούφιος’. Από την ίδια 
λέξη ετυμο λογεί και ο Πάγκαλος (Β 387) το 
ουδ. μπομπό (το γράφει: bobό), που ση μαίνει 
«σχέδιον κουράς της κόμης κατά το οποίον 
αφή νουν ακούρευτον μίαν δεσμίδα μαλλιών 
επάνω από το μέτωπον» – αναφέρεται μάλλον 
σε ανδρικό κούρεμα, βλ. τέλος της σημείωσης 
στο λ. μπουμπάρι. Το ουδ. δι καιολογείται ίσως 
από τη συνηθισμένη (τότε) έκφραση έστεσε το 
μπομπό, δηλ. ‘χτενίστηκε με αυτόν τον τρόπο’, 
στην οποία δεν φαίνεται αν πρόκει ται για αρσε-
νικό ή ουδέτερο, πβ. τη μαντινάδα Πολλώ λο-
γιώ τα σάζετε, κοπέλες, τα μαλλιά σας, / στραβο-
χωρίστρα και μπομπό, που να καεί η καρ διά σας 
(Λιουδάκι, σ. 22).}

μπομποχείλης (επίθ. προσ.) [bobo∫íλis] (Πάγκ.) : 
αυτός που έχει παχειά, φουσκωτά χείλη.
[«Η παρομοίωσις ίσως εκ του εξογκώματος του 
σχήματος της κουρά bobό προς το εξόγκωμα 
των χονδρών χειλέων» (Πάγκ.), βλ. μπομπός]

μποξαδιάζω [boksaδjázo] (Ιδομ.) : τοποθετώ την 
ελαιοζύμη στους μποξάδες (βλ. μποξάς, σημ. 4).
[< μποξάδες (μποξάς) (Συντ.)]
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Μμποξάδιασμα

μποξάδιασμα, το [boksáδjazma] (Κασσ.) : η εργα-
σία τού μποξαδιάζω.
[< μποξaδιάζω]

μποξαδιαστής, ο [boksaδjastís] (ΙδομB.) : αυτός 
που εργάζεται στο πόστο των μπο ξάδων στο 
ελαιοτριβείο (βλ. μποξάς, σημ. 4, και μποξαδιά-
ζω).
[< μποξαδιάζω (Συντ.)]

μποξαργάτης, ο [boksarγátis] (Κασσ.) : «χοντρό 
ξύλο περιστρεφόμενο περί τον ά ξονά του, το 
οποίο χρησίμευε στις παλιές φάμπρικες (ελαιο-
τριβεία) για τη συμπί εση των μποξάδων και την 
εξαγωγή του ελαιολάδου»· (μτφ.) το αγύριστο 
κεφάλι: “πιο εύκολα γυρίζει ο μποξαργάτης πα-
ρά η κεφαλή ντου”.
[< μποτζαργάτης (βλ. λ. στα περισσότερα κρη-
τικά λεξικά), με παρετυμο λογική ε πίδραση από 
τη λ. μποξάς (Συντ.)]
{Λέγεται και απλώς εργάτης (= «εξάρτημα 
της φάμπρικας, με την περι στροφή του οποί-
ου από 3-4 άτομα λειτουργεί το ελαιοπιεστή-
ριο»· βλ. Ξανθινάκης, 179-180). Ο Αποστο-
λάκης καταγράφει άλλη παρετυμολο γική μορ-
φή: μπρατσαργάτης. Η λ. μποτζαργάτης είναι 
βασικά ναυτικός ό ρος και σημαίνει, όπως και 
το τουρκ. bucurgat بوجرغاد (το οποίο κατά τον 
Nişanyan και το TDK από τα ελλ.), «βα ρούλ-
κον, εργαλείον δι’ ού εγείρο νται βάρη» (Χλω-
ρός, Α 372). Και στα δύο το β΄ συν θετικό είναι 
η λ. εργά της, στην παλιά σημ. «είδος μηχανήμα-
τος ναυτικού κυ ρίως προς ανέλκυ σιν αγκυρών, 
κοινώς “αργάτης”» (βλ. Liddell-Scott, B 315), 
ενώ το α΄ τμήμα, αν και «widely spread in the 
Levant, is unidentifiable» (βλ. Henry & Renée 
Kahane – Andreas Tietze, The Lingua franca 
in the Levant.Turkish nautical terms of Italian 
and Greek origin, University of Illinois Press, 
Urbana 1958, σ. 508.}

μποξαλίκι, το [boksaλít∫i] : «ύφασμα δι’ ένα μπο-
ξάν» (βλ. μποξάς, σημ. 1 και 2). Η λ. σε κρητ. 
κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 106).
[< bohça (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)]

μποξάς*, ο [boksás] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Γαρ., 
Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ.) : 1. σά-
λι, εσάρπα· ΥΠΟΚΟΡ. μποξαδάκι, το· 2. με-
γάλο τε τράγωνο πανί όπου τυλίγουν και φυλά-
γουν τα ρούχα τους οι γυναίκες· 3. δέμα ρού-
χων, μπόγος· 4. «τετράγωνος σάκος από χοντρό 
νήμα σε σχήμα φακέλου για την πίεση της ζύ-
μης του ελαιοκάρπου στο πιεστήριο του ε λαι-
οτριβείου» (Τσιρ.).
[< bohça (Παπ.) / bokça (ΛΚΝ)] (بوغچه)

μπορντακάκι, βλ. μπαρντάκι.
μπόσικος* (επίθ.) [bósikos] & μπόχικος [bó∫ikos] 

(Παπ., Πάγκ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Κασσ.) : 1. κενός· 2. (μτφ.) ανωφελής, 
μάταιος (μπόχικα λό για, Πάγκ.)· 3. χαλαρός (κυ-
ριολ. & μτφ.)· 4. ευάλωτος· ΕΠΙΡΡ. μπόχικα.
[< boş (Παπ.)] (بوش)
{Οι σημασίες 1-3 υπάρχουν ήδη στα τουρκι-
κά: Η κυριολ. σημ. ‘κενός’ στην πα ροιμία Boş 
çuval ayakta durmaz (Meynard, A 332), στην 
οποία αντιστοιχεί ακρι βώς η ελληνική: Άδεια-
νό σακί ορθό δεν στέκει· η μτφ. σημ. ‘μάται-
ος’ στην έκφρ. boş lakırdı ‘λόγος κενός, μάται-
ος’ και η μτφ. σημ. ‘χαλαρός’ στην έκφρ. boş 
bulmak «ευρίσκω τινά ελεύθερον, ουχί απησχο-
λημένον, ευρίσκω ευκαιρίαν» (Χλωρός, Α 381). 
Η 3η σχετίζεται περισσό τερο με τη σημ. ‘ευά-
λωτος’ που έχει κυρίως η λ. στο κρητικό ιδίω-
μα.}

μποσμάς, ο [bozmás] (άλλη γραφή: μποζμάς) 
(Παπ., Πάγκ., Γαρ., Τσιρ., Κριτσ.) : η κατα-
στροφή. Συνηθίζεται στην έκφρ. κάνω μποζμά 
κάποιον: τον κάνω να μην μπορεί να σηκωθεί 
από το ξύλο, (μτφ.) νικώ, εκμηδενίζω.
[< bozmak (Παπ.) / < bozma (Λιθοξόου)] (بوزمه)
{Ο Παπαγρηγοράκης γράφει μποζμά, χωρίς τε-
λικό -ς. Το ίδιο και ο Πά γκαλος, που τον ακο-
λουθεί. Ο Τσιριγωτάκης το γράφει: μπωσμά.}

μποστανατζής, βλ. μποστα(ν)τζής.
μποστάνι*, το [bostáñi] & ποστάνι [postáñi] (Παπ., 

Πάγκ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ.) : 1. ο λα-
χανόκηπος· 2. φυτεία κυρίως από πεπόνια και 
καρπούζια. ΦΡ. βάνω μποστάνι: φυτεύω/σπέρ-
νω φυτά σε μποστάνι.
[< bostan (Παπ.)] (بوستان٬ بستان)
{Παλαιότ. τ. būstan, κατά τον Nişanyan: < 
περσ. būstān/būyistān ‘κήπος, ειδικά: ανθόκη-
πος’ < bōδ/bōy ‘ωραία μυρωδιά’ + -istan ‘τό-
πος’. Το μπο στάνι λοιπόν εί ναι ένα τόπος με 
ωραίες μυρωδιές! Το ξέρει αυτό από πρώτο χέ-
ρι όποιος έχει κοιμηθεί σε καλύβα μποστανιού, 
και νά ’ναι στην ώρα τους τα πεπόνια…}

μποστανιά, η [bostañá] (Τσιρ.) : επιμελημένος 
τρόπος καλλιέργειας κτήμα τος: «Μποστανιά 
το ’καμα το σόχωρο» (δηλ. χωρίς βόλους, με 
αφράτο χώμα).
[< μποστάνι (Συντ.)]
{Όταν μεγάλωναν κάπως τα φυτά στο μποστά-
νι, ο γεωργός (θυμούμαι τον πατέρα μου) σκά-
λιζε το χώμα για να απομακρύνει τα ζιζάνια, και 
μετά το ίσιωνε πιέζοντάς το με ένα πλατύ σκα-
πέτι (τσάπα), για να κρατήσει την υγρασία, για-
τί το μποστάνι δεν ήταν αρδευόμενη καλλιέρ-
γεια − και δεν ξα νάμπαινε κανείς εκεί ώσπου να 
ω ριμάσουν οι πρώτοι καρποί. Αυτός ήταν πράγ-
ματι ένας επιμελημένος τρόπος καλ λιέργειας.}
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μποστανικό, το [bostañikó] (Πάγκ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ.) (συχνότερα στον πληθ. μποστανικά) : 
προϊόντα από το μποστάνι: πεπόνια, καρπούζια, 
ξυ λάγγουρα κλπ.
[< μποστάνι (Πάγκ.)]

μποσταντζής [bostandzís] & μποστανατζής 
[bostanadzís] & μποστατζής [bostadzís] (Τσιρ., 
Κριτσ., Ξεν.) : ο καλλιεργητής μποστανιού.
[< bostancı (Κουκκίδης, 65)] (بوستانجى)
{bostancı : ήταν επίσης «στρατιωτικός τίτλος 
που έφεραν τα μέλη ενός ειδικού σώματος στην 
υπηρεσία του σουλτάνου» (Ιεροδικείο, Ε 553).}

μπου, το [mbú] & μπουά [mbuá] (Τσιρ.) & μπού-
νι [mbúñi] (ΚριτσΓ.) : μω ρουδίστικη λέξη που 
σημαίνει ‘νερό’. ΥΠΟΚΟΡ. μπουάκι (ΚριτσΓ.).
[πβ. τουρκ. διαλεκτ. buva «νερό στην παιδική 
γλώσσα» (TDK) (Συντ.)}
{Ο Τσιριγωτάκης σημειώνει: «με χωριστή προ-
φορά του μ από το π». Λέ γεται και μπουμπού, 
το [(m)bumbú], πβ. και ποντ. μπου & μπουμπού 
(ΙΛΠΔ, Β 64). To TDK έχει τη λ. bumbu «νερό 
στην παιδική γλώσσα» ως διαλεκτική.}

μπουγάτσα*, η [buγátsa] (Πάγκ.) : είδος γλυκί-
σματος από φύλλο και μυζή θρα.
[< poğaça (Πάγκ.)] (بوغاچه٬ پوغچه)
{Πιο συνηθισμένος ο τ. μπογάτσα. Για τις 
δυο πιο φημισμένες μπογάτσες στην Κρή-
τη, του Ιορδάνη στα Χανιά και του Κιρκόρ 
στο Ηράκλειο, βλ. αντίστοιχα: http://www.
iordanis.gr/history.htmlκαιhttp://www.patris.
gr/articles/50588?PHPSESSID=. Στο δεύτε-
ρο (άρθρο με τίτλο “Μπουγάτσα για το καλό − 
Ένα έθιμο που ήρθε από τη Μικρά Ασία”) γίνε-
ται λόγος και για το έθιμο των Ηρακλειωτών να 
φέρνουν στο σπίτι τους μπογάτσα το πρωί της 
Πρωτοχρο νιάς. Αντίθετη άποψη για την ιστορία 
της μπογάτσας και την προέλευση του εθί μου 
βλ. στο: http://iscreta.gr/2016/12/το-πρωτοχρο-
νιάτικο-έθιμο-της-μπουγάτ-2, όπου και σχε τική 
βιβλιογραφία. Βλ. και σχόλιο στο λ. μπογατσα-
τζής.}

μπουγιαλίδικος (επίθ.) [buʒaλíδıkos] (ΤσιρΒ.) : 
αυτός που κάνει μπούγιο, ευτραφής.
[< μπούγιο (Τσιρ.), βλ. -λίδικος (Συντ.)]

μπουγιοκλής, ο (ΙδομΒ.) : ο μουστακαλής.
[< bıyıklı (Συντ.)] (بييقلو)

μπουγλούρι, βλ. μπουργούρι.
μπουγιουρντί*, το [buʒurdí] & μπουχιουρντί 

[bu∫urdí] (Πάγκ., Πιτ., Ιδομ., ΙδομΒ., Κασσ., 
ΤσιρΒ., Ξεν.) : 1. διαταγή· 2. σφοδρή επίπληξη.
[ < παλ. τουρκ. buyurdı, buyurtu (Κυρανούδης, 
(بيوردى٬ بيورلدى) [(102
{Για την ετυμολ. της λ. μπουγιουρντί βλ. περισ-

σότερα στον Κυρανούδη (σ. 102). Προσθέτου-
με την επισήμανση των Kieffer & Bianchi στο 
λ. buyuruldi (Dictionnaire Turc-Francais, 1ος 
τόμος, Παρίσι 1835, σ. 226) : «Le vulgaire pro-
nononce bouϊourouldou et bouϊourdi». Η γρα-
πτή διαταγή (Μεγ. Βεζίρη, Υπουρ γού ή Νομάρ-
χη) ονομάστηκε buyuruldu επειδή άρ χιζε με αυ-
τήν τη λέξη, που ση μαίνει ‘διετάχθη’, εννοείται: 
υφ’ ημών. (Στις μεταφράσεις από το Τουρκικό 
Αρ χείο Ηρακλείου, ο Σταυρινίδης χρησιμο ποιεί 
τον τύπο μπουγιουρουλντί.) Τα δια τάγματα 
που εξέδιδε η Υψηλή Πύλη λέγονταν φιρμάνια.
Για την ιστορία του δανείου: Σε έγγραφο του 
1652 (δηλ. πριν καν ολοκλη ρωθεί η κατάληψη 
της Κρήτης από τους Τούρκους) βρίσκουμε τη 
λ. ήδη προσαρμοσμένη στα ελληνικά: Εις την 
πικολούθησι τουμπουγιουρτιού = κατόπιν της 
δοθείσης πρωθυπουργικής διαταγής (Βουρδου-
μπάκις, 373). Βλ. και το επόμενο.

μπουγιουρντισμένος (μτχ.) [buʒurdizménos] : Η 
λ. σε προσωπικό ημερολό γιο των ετών 1831-
1845 (Ημερολόγιο Κοζύρη, 337) : επήρε το ιλάμι 
(βλ. λ.) μπουγιουρντι σμένο, δηλ. πήρε απόγρα-
φο της αποφάσεως εκτελεστό (Σταυρινίδης).
[παθ. μτχ. του ρ. *μπουγιουρντίζω < buyurd(um), 
αόρ. του ρ. buyurmak ‘διατάζω, ορίζω, προστά-
ζω’, στη σημ. «επιψηφίζω, ήτοι παραπέμπω 
αίτη σιν, αναφοράν κτλ. εις το αρμόδιον γραφεί-
ον» (Χλωρός, Α 407)] (بيورمق)
{Οι Ρωμιοί της Πόλης όταν λένε μπουγιουρ-
ντίζω εννοούν ‘έρχομαι απρο ειδοποί ητα, κα-
ταφθάνω’ (Νίκος Ζαχαριάδης, Λεξικό του 
Κωνσταντινουπο λίτικου γλωσσι κού ιδιώματος, 
Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014, σ. 114).}

μπουγιουρουλντί, βλ. μπουγιουρντί.
μπουγιουρούμ (επιφ. φρ.) [buʒurúm] & μπού-

γιουρουμ [búʒurum] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., 
Γαρ., Ιδομ., Δαρ., Κριτσ.) : ορίστε, περάστε, δι-
ατάξτε.
[< buyurun (Παπ.) / (και buyurunuz) : β΄πρόσ. 
πληθ. προστ. του ρ. buyurmak ‘διατάζω’ 
(Συντ.)] (((بيورمق) بيىرك
{Ακούγεται και με δύο τόνους: μπούγιουρούμ. 
Έτσι το γράφει ο Γαρεφα λάκης. Συνηθισμένη η 
αστεία παρότρυνση μπούγιουρούμ στον πατσά! 
= όρμα! ορμήστε!}

μπούζι* [búzi] (άκλ. επίθ.) (Παπ., Πάγκ., Ροδ., 
Τσιρ., Δαρ., Ξεν.) : πολύ ψυ χρός· ΦΡ. μπούζι μ’ 
έκαμε: με πάγωσε, μου έκοψε τη φόρα (Δαρ.).
[< buz ‘πάγος’ (Παπ.)] (بوز)
{Ο Παπαγρηγοράκης και ο Πάγκαλος, που τον 
ακολουθεί, το έχουν ως ουδ. ου σιαστικό: το ψυ-
χρόν. Το μπουζ ντουλάπ (= ψυγείο) είναι ίσως 
ο μόνος τουρκοφα νής χιουμοριστικός σχημα-
τισμός που δεν απέχει πολύ από την αντίστοι-
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χη κανο νική τουρκική ονομασία: buzdolabı, πβ. 
γερμαν. Kühlschrank.}

μπουζούκι* το [buzút∫i] (Παπ., Πάγκ.) : είδος 
μουσικού οργάνου (ΛΚΝ : λα ϊκό μου σικό όργα-
νο με ημισφαιρικό ηχείο, μακρύ βραχίονα και 
τρεις ή τέσσερις χορδές.)
[< bozuk (Παπ.)] (بوزوق٬ بوزق)
{Όπως και άλλοι, ο Πάγκαλος το ετυμολο-
γεί (λανθασμένα) από το büzük, που όμως ση-
μαίνει ‘πρωκτός’, και στην αργκό ‘τόλμη’, πβ. 
καραμπουζου κλής (βλ. Κυ ρανούδης, 439-440). 
Σημειώνουμε, για την ιστορία των λέ ξεων που 
ταξιδεύουν και κάποτε επαναπατρίζονται, ότι 
το διαδικτυακό Güncel Türkçe Sözlük (που πε-
ριέχεται στο TDK) έχει ξεχωριστό λήμμα για το 
ελληνικό μπουζούκι, που το ετυ μολογεί απλώς 
από τα ελληνικά: «buzuki Rum. Bağlamaya 
benzer, bozuk düzen çalınan bir Yunan çalgısı». 
Στο αντίστοιχο λήμμα ο Nişanyan ανατρέχει 
στο τουρκ. bozuk.}

μπουζουκοκέφαλος* (επίθ. προσ.) [buzukot∫é fa-
los] (ΙδομΒ.) : 1. αυτός που έχει με γάλο κεφά-
λι, πβ. καζανοκέφαλος· 2. (μτφ.) ξεροκέφαλος, 
χοντρο κέφαλος, ισχυ ρογνώμων.
[< μπουζούκι + κεφάλι (ΛΚΝ)]

μπουκαμπελετζής, βλ. μουκαμπελετζής.
μπουκαρέμνια, βλ. μουκαρέμι.
μπουλαματζές, ο [bulamadzés] & μπουλαματζέ 

(άκλ.) [bulamadzé] & που λαματζέ [pulamadzé] 
(Πιτ., Τσιρ., Κασσ.) : η αφθονία, η πλησμονή 
αγα θών.
[< επίρρ. bol bulamaç ‘πολύ πολύ’ (λαϊκό κατά 
το TDK) (Συντ.)] (بول بوالماج)
{To TDK έχει τη λ. bulamaç ως ουσ. με τη σημ. 
‘κουρκούτι’ και ως επίρρ. με τη σημ. ‘ανάκα-
τος, ετερόκλητος’. Ο Τσιριγωτάκης χαρακτηρί-
ζει τη λ. επίρρημα. Αυτό δεν είναι σαφές στο 
παράδειγμα χρήσης που παραθέτει: Εστέσαμε 
τσι πλάκες στ’ αλώνι και πχιάσαμενε πουλαματζέ 
τα περιστέρια. Ο Κασσωτάκης έχει ως αρσ. τον 
τ. μπουλαματζέ ‘αφθονία’, με παράδειγμα χρή-
σης τη μαντινάδα: Μπουλαματζέ τα βάσαννα τα 
φέρνει εμένα η μοίρα, / σαν όντε τρέχει ο ποτα-
μός και γίνεται πλημ μύρα. Φαίνεται ότι πρόκει-
ται για άκλιτο επίθετο, που χρησιμοποιείται στα 
παρα πάνω παραδείγματα ως ε πιρρηματικό κα-
τηγορούμενο.}

μπουλαμάτσα (άκλ.) [bulamátsa] & μπουλαμά-
τσι [bulamátsi] (Ξανθιν., Γαρ., Τσιρ., Ξεν.) : 
(για φαγητά) ΦΡ. μια μπουλαμάτσα το’καμε / 
εγίνηκε: νερουλό, μαλακό, ανακατεμένο.
[< bulamaç ‘κουρκούτι’ (Ξανθιν.)] (بوالماج)

μπουλγαρί, το [bulγarí] & μπουργαρί [burγarí] & 
βουργαρί [vurγarí] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) : εί-

δος λαούτου. Κατά τον Παπαγρηγοράκη «μου-
σικόν όργανον συνηθέ στατον εις Δυτ. Κρήτην, 
όπερ μετά της λύρας αποτελούν τα μόνα μου-
σικά λαϊκά όργανα, άλλως λαγούτο». Κατά τον 
Πάγκαλο «το μουσικόν όργανον λαγούτο, τα-
μπουράς».
[< bulgari (Παπ.)] (بولغارى)
{Το TDK έχει: διαλεκτ. bulgarı (τζουράς, τρί-
χορδο σάζι, μπαγλαμάς με μακρύ βραχίονα) 
και bulgari, με κουκίδα στο i, (α. τετράχορδος 
μπαγλα μάς, β. δίχορδο σάζι μεγαλύτερο από 
τον τζουρά και μικρότερο από τον μπαγλαμά).}

μπουλμές, ο [bulmés] & μπουρμές [burmés] 
(Παπ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., Ι δομΒ., 
ΚριτσΓ.) : 1. ξύλινο διαχωριστικό δωματίου· 2. 
αποθηκευτι κός χώρος χω ρισμένος με τάβλες· 3. 
χωμάτινος, σαθρός τοίχος.
[< bölme (Παπ.)] (بولمه)

μπουλούκι*, το [bulút∫i] (Παπ., Τσιρ., Δαρ.) : πο-
λυπληθής ομάδα, «πολλοί μαζί α σύνταχτοι που 
αλληλοσπρώχνονται» (Δαρ.).
[< bölük (Παπ.) / < αλβ. buluk < τουρκ. bölük 
‘στρατιωτικό απόσπασμα (ατά κτων)’ (ΛΚΝ) / < 
βαλκ. τουρκ. bülük (Κυρανούδης, 318)] (بولوك٬ 
(بولك

μπουλούκμπασης, μπουλούκμπαχης, βλ. μπου-
λούμπασης.

μπουλούμπασης, ο [bulú(m)basis] (Τσιρ., Κασσ.) 
& μπουλούκμπασης [bulúkbasis] (Κριτσ.) : 
επικεφαλής ομάδας επαναστατών. Με την σημ. 
‘α ντιπρόσωπος των μουσουλμάνων σε τοπικό 
συμβούλιο’ (βλ. σημείωση στο λ. Καστέλ Κια-
γιασής) η λ. μπουλούκμπαχης [bulúkba∫is] σε 
προσω πικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845 
(Ημερολόγιο Κοζύρη, 139, 145 και αλλού).
[< bölükbaşı ‘διοικητής λόχου Γενιτσάρων’ 
(Κουκκίδης, 65)] (بولوك باشى)
{Ο Γαρεφαλάκης λημματογραφεί το θηλ. 
μπουλουμπαχίνα ‘γυναίκα α ξιωματού χου επί 
Τουρκοκρατίας’ (στη συνέχεια ο Κριτσωτά-
κης το έχει ως μπουλουκμπα χίνα) και σημειώ-
νει (ο Γαρ.) ότι η λέξη χρησιμοποιείται σή μερα 
μόνο στην πα ροιμία: Ας με λεν μπουλουμπαχί-
να / κι ας ψοφώ από την πείνα, βλ. και τζορμπα-
τζής, -ίνα. Για τις πολλές παραλλαγές της πα-
ροιμίας υπάρχει η μελέτη του Δημ. Λου κάτου 
“Η παροιμία για την κενόδοξη σύ ζυγο” (περι-
οδ. Λαογραφία, 18 (1959), 497-520). Βλ. σχε-
τικά στο ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου Οι 
λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία (http://www. 
sarantakos.com/language/ bouleutina.html).}

μπουλουμπαχίνα, βλ. μπουλούμπασης.
μπουλουστίζω [bulustízo] (ΙδομΒ.) : αφο μοιώ-

νομαι, προσαρμόζομαι.
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[< buluşt(um), αόρ. του ρ. buluşmak ‘συναντιέ-
μαι’ και μτφ. ‘συμφωνώ’ (Συντ.)] (بولشمق)

μπουμπάρι*, το [bumbári] & μπομπάρι [bombári] 
(Πιτ., Κριτσ.) : «κυλιν δρικό κα τασκεύασμα 
από τρίχες για αύξηση του όγκου στη γυναικεία 
κόμ μωση που λέγε ται μπομπός (βλ.)» (Κριτσ.).
[< bumbar (Κριτσ.)] (بومبار)
{Ο Μπόγκας (σ. 190) έχει τη λ. μπουμπάρι με 
τη σημ. 1. ‘το φαρδύ έντερο παρα γεμιστό (φα-
γητό τούρκικο)’, 2. ‘ο ψεύτικος κότσος των γυ-
ναικών, ε πειδή μοιάζει με το μπουμπάρι’. Η λ. 
bumbar σημαίνει αρχικά ‘το παχύ έντερο σφαγ-
μένου ζώου’ (βλ. μουμπάρι) και στη συνέχεια 
‘φαγητό με πα ραγεμισμένο μπουμπάρι’. Κατά 
το TDK σημαίνει κατ’ επέκταση ‘υφασμά τινο 
“λουκάνικο” γεμισμένο με βαμβάκι, που το βά-
ζουν σε πόρτες και πα ράθυρα για να μην μπαί-
νει κρύο’. Με τις δύο πρώτες σημ. η λ. μπου-
μπάρι στο ΛΚΝ. Στη σημ. που σχετίζεται με την 
κόμμωση το θεωρεί παρωχη μένο, αλλά η ανα-
ζήτηση στο Διαδίκτυο δείχνει ότι χρησιμοποι-
είται ως ό ρος κομμωτικής για να δηλώσει «ένα 
αξεσουάρ μαλλιών το οποίο χρησι μοποιούν 
κατά κόρον οι κομμωτές με σκοπό να δώσουν 
όγκο στα μαλλιά». Η λ. χρησιμοποιείται επίσης 
για να δηλώσει ένα τρόπο με τον οποίο οι γυναί-
κες δένουν ένα μαντίλι στο κεφάλι τους, αφού 
πρώτα το στρίψουν και του δώσουν κυλινδρι-
κή μορφή, αλλά και ένα τρόπο (ανδρικής) κόμ-
μωσης: «έφτιαχνε το μαλλί του μπομπάρι πά-
νω από το κούτελο, σαν μισο γερμένη πολεμί-
στρα» (Παύλος Μάτεσις, Η μητέρα του σκύλου, 
Καστανιώ της, Αθήνα 1992, σ. 158). Ο Ιδομενέ-
ως λημματογραφεί τη λ. μπουμπάρι με τη σημ. 
‘κανόνι’, αλλά ασφαλώς πρόκειται για άλλη λέ-
ξη, πβ. μπο(υ)μπάρδα.}

μπουμπασίρης, ο [bubasíris] (Ροδ.) : ο απεσταλ-
μένος.
[< mubassır «δικαστικός κλητήρ», σε εκφρ. 
όπως mubassır göndermek «α πο στέλλω κλητή-
ρα» (Χλωρός, Β 1522) (Συντ.)] (مباشر)

μπουμπού, βλ. μπου.
μπουμπουλές, ο [bubulés] & μπουμπουλιάς 

(Ξανθιν., Τσιρ.) : 1. «πυκνό φράγμα φυλλωμά-
των που σχηματίζεται από τη διαπλοκή ή συ-
γκέντρωση κλαδιών, θά μνων ή και δέντρων» 
(Ξανθιν.)· 2. «ανθισμένος κήπος λου λουδιών 
με πολλά μπουμπούκια» (Τσιρ.).
[μάλλον: μπουμπουλιάς < μπούμπουλος/μπου-
μπούλης + -ιάς, κατ’ αναλο γίαν προς λ. όπως: 
πευκιάς, σκινιάς, ρεικιάς κλπ. (βλ. -ιάς2 στο 
ΛΚΝ : επί θημα για τον σχη ματισμό αρσενικών 
ουσιαστικών παράγωγων από ουσια στικά· δη-
λώνει τόπο κα τάφυτο από το είδος του φυτού 
που δίνει η πρωτό τυπη λέξη)· μπουμπουλές: τ. 

της Δυτ. Κρήτης, -ές (βλ.) (Συντ.)]
{Ο Ξανθινάκης έχει: «ίσως από το πουπου-
λές (< πούπουλο) με ηχηροπ. του π σε μπ. Πβ. 
και τη μαντινάδα: “Δάσκαλο τονέ θέλω ’γώ 
… {βλ. στο λ. μπουμπού λης}”». Λήμμα που-
πουλές δεν υπάρχει στο λεξικό του. Στο Διαδί-
κτυο (Google books) βρίσκουμε το τοπωνύμιο 
Μπούμπουλος (στο Φρε Χανίων). Ο Κώστας 
Κα ραποτόσογλου (Ετυμολ. Δυτ. Κρ., 108) συ-
σχετίζει ετυμολογικά τη λ. μπουμπου λές με το 
λατινικό pampinus ‘αμπε λόφυλλο, το φύλλωμα 
του κλήματος’, ειδικό τερα από τη διάδοσή του 
σε νεολατινικές γλώσσες, π.χ. ρεατινικά (Rieti) 
pampul’a ‘ξερό φύλλωμα’, «και προφανώς από 
το pampul’a > μπουμπουλές, με υποχωρη τική 
αφομοί ωση α - ου < ου – ου».}

μπουμπούλης (επίθ. προσ.) [bu(m)búλis] (Πιτ.) : 
«Κατ’ εξοχήν στο θηλυκό, μπου μπούλα, χωρίς 
να σπανίζει και στο αρσενικό όπως και στο ου-
δέτερο. Η μικρούλα, η κάπως ανώριμη κοπέλα 
με το δροσερό και αφράτο πρό σωπο».
[«Προφανώς από το μπουμπούκι, κατ’ αναλογ. 
προς τη μικρούλα, ομορ φούλα, τσαχπινούλα 
κ.ά.» (Πιτ.) / πιθανότερο < διαλεκτ. bunbul (κα-
τά το TDK: «tombul, şişman kadın veya kız», 
δηλ. ‘ευτραφής, στρουμπουλή γυ ναίκα ή κο-
πέλλα’) (Συντ.)]
{Ο Χλωρός (Α 438) έχει ως λ. το επίθ. pumbul 
 ευτραφής, φυσί γναθος, κ. παχουλός» : (پومبول)
[παις]». Το TDK έχει αυτήν τη λέξη (ως δια-
λεκτ.) με διάφορους φω νητικούς τύπους, αλ-
λά χωρίς ετυμολ. ένδειξη, όπως άλλω στε και 
τη λ. bunbul. O Λιθοξόου επισημαίνει τον τ. 
μπούμπουλος ‘χοντρό αγόρι’ (από λεξικό του 
1837). Ο Πιτυκάκης στην ανάπτυξη του λ. φου-
ντούλης παραθέτει τη μαντινάδα: Δάσκαλο το-
νέ θέλω ’γώ, μπουμπούλη και φουντούλη / κι ας 
κάμω μήνα να το δω το κριθ(ιν)ο πιτούλι. Την 
ίδια μαντι νάδα παραθέτει ο Ξανθινάκης στην 
ανάπτυξη του λ. μπου μπουλές ‘πυκνό φράγμα 
φυλλωμάτων’, αλλά αντί για μπουμπούλης έχει 
μπούμπου λος. Και η λ. μπουμπουλές (βλ.) φαί-
νεται να σχετίζεται ετυμολογικώς με το μπου-
μπούλης.}

μπούμπουλος, βλ. μπουμπούλης.
μπουμπουλωτός (επίθ.) [bu(m)bulotós] (Ιδομ.) : 

«πρησμένος, καλοθρεμμέ νος, α φράτος».
[< μπουμπούλης (Συντ.)]

μπουνάρι, το [bunári] (Τσιρ.) : «πηγή νερού ή 
κουτσουνάρι».
[< bunar ‘πηγή, βρύση’ (Συντ.)] (بيكار٬ پيكار)
{Σημειώνουμε ότι για την απαρχή της πηγής 
υπάρχουν στις δύο γλώσσες παράλ ληλες εκ-
φράσεις: κεφαλόβρυσο / bunarbaşı (Meynard, A 
263) και νερομάννα / ana su (Χλωρός, Α 207). 
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Για τον παραλληλισμό βλ. σημείωση στο λ. δέ-
νω σκουλα ρίκι.}

μπούνι, βλ. μπου.
μπουνταλάγρα, η [budaláγra] (Γαρ., Κριτσ.) : η 

αποβλάκωση.
[< μπουνταλάς + -άγρα, πβ. κουτσός > κου-
τσάγρα ‘κουτσαμάρα’, στραβός > στρα βάγρα 
‘στραβωμάρα’ (Συντ.)]
{Για κατάληξη βλ. Γ. Πάγκαλος, Περί του Γλωσ-
σικού Ιδιώματος της Κρή της, 1ος τόμος [Γραμ-
ματική], Αθήνα 1955, σ. 402. Κατά τον Ανδριώ-
τη (σ. 5) «κατάλ. ουσ. που σημαίνουν πάθηση: 
κουφ-άγρα, τυφλ-άγρα κ.τ.λ.· ήδη στον Ερω-
τόκριτο, από το ουσ. άγρα, που ως β΄συνθετι-
κό των ποδ-άγρα (= πιάσιμο των ποδιών), χειρ-
άγρα κ.τ.ό., μεταδόθηκε ως κατάληξη και άλλες 
λέξεις».}

μπουνταλάδα, η [budaláδa] (Κονδ., Ξανθιν., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ.) : βλακεία, ανοη-
σία, απερισκεψία.
[< μπουνταλάς (Ξανθιν.) / + -άδα (βλ. ΛΚΝ : 
-άδα1) (Συντ.)]

μπουντάλακας, βλ. μπουνταλάς.
μπουνταλαρία, η [budalaría] (Πάγκ.) : «η αγαθo-

σύνη, η ηλιθιότης».
[< *μπουνταλάρις (Πάγκ.) / < μπουνταλάς + 
-αρία (βλ. στο ΛΚΝ : -αρία, σημ. 4) (Συντ.)]

μπουνταλάς* (επίθ. προσ. & ουσ.) [budalás], θηλ. 
μπουνταλού [budalú] & μπου νταλές [budalés] 
(Δ. Κρ.) (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ροδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : κου-
τός, βλάκας· ΜΕΓΕΘ. μπουντάλα κας (Κονδ., 
Ξανθιν.: στην ανάπτυξη του λ. μπούτης, Ιδομ.).
[< budala (Παπ.)] (بوداال٬بدالء)
{Βλ. και αμπουντάλα. Για τη μετάπλαση του 
μπουνταλάς σε μπουνταλές, βλ. ση μείωση το λ. 
-ές.}

μπουνταλέ, βλ. μπουνταλιά.
μπουνταλές, βλ. μπουνταλάς.
μπουνταλιά, η [budaλá] & μπουνταλέ [budaλé] 

(Δ. Κρ.) (Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ.) : βλακεία, ανοησία, απερισκεψία.
[< μπουνταλάς (Ξανθιν.)]

μπουνταλιάζω [budaλázo] & μπουνταλιώ 
[budaλó] (Παπ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : απο-
βλακώνομαι.
[< μπουνταλάς (Παπ.)]

μπουνταλιέρος (επίθ. προσ. & ουσ.) [budaλéros] 
(Τσιρ.) : βλάκας.
[< μπουνταλάς + - ; (Συντ.)]

μπουνταλιώ, βλ. μπουνταλιάζω.
μπουνταλίστικα (επίρρ.) [budaλístika] (Ξανθιν.) : 

βλακωδώς.
[< μπουνταλ-άς + -ίστικα (Ξανθιν.)]

μπουνταλοδείχνω [budaloδíxno] (Ξανθιν.) : μοιά-
ζω με μπουνταλά, μπου νταλο φέρνω.
[< μπουνταλάς + δείχνω (Ξανθιν.)]

μπουνταλοκούτι, το [budalokúti] (Ιδομ.) : η τη-
λεόραση.
[μάλλον σύγχρονος χιουμοριστικός σχηματι-
σμός κατά το: χαζοκούτι (Συντ.)]

μπουνταλοσύνη*, η [budalosíñi] (άλλη γραφή: 
μπουνταλωσύνη) (Κονδ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., 
Κασσ.) : η μωρία, η βλακεία.
[< μπουνταλάς (Συντ.)]

μπουνταλοσύρνω [budalosírno] (Γαρ.) : είμαι λι-
γάκι μπουνταλάς.
[< μπουνταλάς + σύρνω, στη σημ. ‘κατάγομαι, 
συγγενεύω’ (Συντ.)]
{Και στα τουρκ. η ομοιότητα λόγω κλη ρο-
νο μικότητας δηλώνεται με τη βοήθεια του ρ. 
çekmek ‘σέρνω’, π.χ. soyuna çekmek «ομοιά-
ζει προς το γέ νος [σόι], ήτοι έχει τα ήθη και τας 
έξεις του πατρός ή της οικογενείας του» (Χλω-
ρός, Α 659).}

μπουνταλοφέρνω [budaloférno] (Πιτ., Ξανθιν., 
Γαρ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ. : 
«Δεν είμαι μπουνταλάς εντελώς, αλλά κάπου 
κάπου δεί χνομαι τέτοιος» (Πιτ.).
[< μπουνταλάς, κατά τα: αντροφέρνω, γυναικο-
φέρνω κλπ. (Πιτ.)]

μπουνταλοχαμάλης, ο [budalohamáλis] : σαν 
μπουνταλοχαμάλη / θα τον ξα ναφορ τώσετε (Από 
κρητ. σατιρικό στιχούργημα του 1875, βλ. Ν. Ι. 
Παπα δάκις, “Πολι τική σάτιρα εν Κρήτη”, Κρη-
τικαί Μελέται, 1 (1933), 136).
[< μπουνταλάς + χαμάλης (Συντ.)]

μπουνταλωσύνη, βλ. μπουνταλοσύνη.
μπουντίρης, ο [budíris] (Κριτσ.) : άλλη ονομασία 

του παιγνιδιού βεζίρης (βλ.).
[< müdir, müdür (Κουκκίδης, 56), βλ. μουντί-
ρης]

μπουντρούμι*, το [budrúmi] (Παπ., Πάγκ.) : 1. 
σκοτεινό υπόγειο· 2. σκο τεινή φυ λακή.
[ίσως αντδ. < bodrum < ελλ. υπόδρομος (Παπ.) 
/ αντδ. < τουρκ. bodrum < μσν. ιππόδρομος < 
ελνστ. ιππόδρομος (επειδή είχε υπόγεια για τα 
θηρία) (ΛΚΝ) / βλ. σημείωση (Συντ.)] (بودروم)
{Η αβεβαιότητα του Παπαγρηγοράκη υπάρ-
χει και σε τουρκικά λεξικά (που ανά γουν τη 
λ. bodrum είτε στον υπόδρομο είτε στον ιππό-
δρομο). Στη διπλή αυτή ετυ μολογία προστέθη-



μπουργαρί μπουρίΜ

206

κε τελευταία και ο συσχετισμός με το ελλ. πέ-
τρα (Nişanyan, στο λ. bodrum: ~ Yun πέτριον 
pétrion taşlık < Yun pétra πέτρα taş + -ion). H 
πρόταση αυτή αντανακλά τη μετονομασία (ή 
μήπως παρετυμολογική φωνητική παραφ θορά;) 
σε Bodrum της μικρασια τικής Αλικαρνασσού, 
που είχε πάρει το όνομα Petroneum, από το κά-
στρο του Αγίου Πέτρου, που είχαν χτίσει εκεί το 
1402 οι Ιωαννίτες ιππότες της Ρόδου, βλ. Νικ. 
Κοντοσόπουλος, “Το γλωσσικόν ιδίωμα της 
Αλικαρνασ σού Μ. Ασίας”, Αθηνά, 62 (1958), 
249: «Από το ξένον όνομα του φρου ρίου προ-
ήλθεν και το τοπικόν όνομα της πόλεως (Πε-
τρούμι)». Το κάστρο αυτό είχε χρησιμοποιη-
θεί και ως φυλακή (βλ. http://bodrum.bel.tr/be-
bodrum-kalesi.html, στην επίσημη ιστοσελίδα 
του Δήμου της πόλης Βodrum). Το θέμα απαι-
τεί έρευνα σε παλαιότερα λεξικά, για την πα-
ρουσία και τη σημασία της λ. στα τουρκικά και 
σε άλλες γλώσσες, καθώς και σε κείμενα (πη-
γές και μελέτες). Ως τότε, όπως προτείνει σχε-
τικά και ο Νίκος Σαραντάκος στο ιστολόγιο Δι-
αγόρας ο Μήλιος (http://diagoras.wordpress.
com/2009/03/01/bodrum/) σε συζήτηση για την 
ετυμολογία της λέξης μπουντρούμι, «μέχρι νε-
οτέρας μένουμε στον ιππό δρομο σαν αρχή» 
της λέξης. Η έρευνα θα πρέπει να ασχοληθεί 
και με τη σημ. ‘φυλακή’, η οποία υπάρχει κυ-
ρίως στα ελληνικά και λιγότερο στα τουρκικά, 
ενώ δεν φαίνε ται να υπάρχει στις άλλες γλώσ-
σες, όπου το αντί στοιχο δάνειο προσδιορίζει 
ένα υπόγειο χώρο, συνήθως κάβα ή κελάρι (βλ. 
Meninski, Thesaurus linguarum orientalium 
turcicae, arabicae, persicae, Βιέννη 1680, 
στήλη 912, όπου το τουρκ. podrom ‘cella 
vinaria’ ετυμολο γείται από τα ουγγρικά· Franz 
Miklosich, Lexicon Palaeoslovenico-graeco-
latinum, 1862-1865, σ. 596 & συμπληρωμα-
τικά 176, 177· του ί διου: Die Fremdwörter in 
der slavischen Sprachen, Βιέννη 1867, σ. 118· 
Die türkischen Elemente in den südost- und 
osteuropäischen Sprachen, ΙV, 1890, σ. 14). 
Σημειώνουμε ότι η λ. ιππόδρομος, έχει περά-
σει στην τουρκ. ως hipodrom, μέσω του γαλλ. 
hippodrome (TDK και Nişanyan), αλλά αυτό 
μπορεί να είναι ένας δεύτερος, πιθανότατα νε-
ότερος, δανεισμός της ίδιας λέξης.}

μπουργαρί, βλ. μπουλγαρί.
μπουργαριτζής, ο [burγaridzís] (Πάγκ.) : αυτός 

που παίζει μπουλγαρί.
[< μπουργαρί (Πάγκ.)]

μπουργούρι, το [burγúri] & μπουρμπούρι 
[burbúri] & μπουλγούρι(Α) [bulγúri] & μπου-
γλούρι [buγlúri] (Πιτ., Ξανθιν., Ροδ., Ιδομ., 
Κριτσ.) : «Σι τάρι βρασμένο προηγουμέ-
νως που ξηραίνεται στον ήλιο και κατόπιν χο-

ντραλέθεται στο χερό μυλο. Μαγειρεύεται πιλά-
φι ή σούπα συνήθως σε ζωμό κρέατος. [...] το 
πνιγούρι της Κοινής» (Πιτ.).
[< bulgur (Ξανθιν.) / και διαλεκτ. burğur (TDK) 
(Συντ.)] (بورغول ٬برغول)
{Στον Χλωρό (Α 376) η λ. burgul, και με ανα-
γραμματισμό bulgur, σημαί νει: «χόνδρος, ήτοι 
σίτος εβρασμένος, εξηραμένος και χονδροαλε-
σμένος, εξ ου κατα σκευάζεται σούπα ή πιλάφι-
ον, κ. πλιγούρι». Ο Nişanyan το ε τυμολογεί από 
το περσ. barġul / burġul. Το ΛΚΝ ετυμολογεί τη 
λ. πλιγούρι ως εξής: «ίσως *πνιγούρι < πνίγ(ω) 
-ούρι (επειδή πριν αλεστεί βράζεται) ή αντδ. < 
τουρκ. bulgur < πλι γούρι». Αντιδάνειο το θεω-
ρεί και ο Ανδριώτης. Ομοίως και ο Ξανθινάκης 
(στο λ. μπουγλούρι).}

μπουρέκι*, το [burét∫i] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., 
Κριτσ., Ξεν.) : 1. είδος φαγητού· 2. είδος πί-
τας· 3. είδος γλυκού με φύλλο ζύμης και μυζή-
θρα περιχυμένο με σιρόπι. ΜΕΓΕΘ. μπουρέκα, 
η [buréka] : «1) το μεγάλο μπουρέκι, 2) (μτφ.) 
το κόπρανο του σκύλου» (Κριτσ.)· ΥΠΟΚΟΡ. 
μπουρεκάκι, το.
[< börek (Παπ.) / και διαλεκτ. bürek (TDK) 
(Συντ.)] (بورك)
{Στη σημ. 1 πρόκειται για το χανιώτικο μπου-
ρέκι: φαγητό με μορφή πίττας, με ή χωρίς φύλ-
λο πάνω κάτω, που έχει ως βασικά συστατικά 
φέτες από κολοκυθάκια και πατάτες, τοπικό μα-
λακό τυρί (όπως: μαλάκα, τυρομά λαμα, μυζή-
θρα), δυόσμο και σουσάμι. Στη σημ. 2 είναι πί-
τα με φύλλο και μυζήθρα. Ο Γαρεφαλάκης λημ-
ματογραφεί τη λ. στον πληθ. τα μπουρέκια. Η 
2η σημ. του μεγεθ. μάλλον από το παιδικό δια-
λογικό πείραγμα: – Πες δέκα. – Δέκα! – Φάε του 
σκύλου τη μπουρέκα!}

μπουρεξής, ο [bureksís] (Τσιρ.: στο λ. μπουρεξίδι-
κο) : ο φούρναρης. Αρχικά: «πα ρασκευαστής ή 
πωλητής μπουρεκιών» (Κώδικας θυσιών, 371).
[< börekçi (Κώδικας Θυσιών, 371)] (بوركچى)
{Με τον υπερδιορθωμένο τ. βουρεξής η λ. σε 
έντυπο Εκλογικό Κατάλογο Δήμου Ηρακλεί-
ου του έτους 1906 (Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, 
φωτοτυπη μένο αντίγραφο στη Βικελαία), στη 
στήλη «επάγγελμα» (σ. 13), πβ. οικογ. επίθετο 
Βουρεξάκης.}

μπουρεξίδικο, το [bureksíδiko] (Γαρ., Τσιρ.) : το 
φουρνάρικο (αλλά και το ζαχαρο πλαστείο).
[< μπουρεξής (Συντ.)]
{Ίσως είναι ουσιαστικοπ. επίθετο: Ο Γαρεφα-
λάκης το λημματογραφεί ως μπουρε ξίδικος 
φούρνος, ο Κριτσωτάκης ως μπουρουξίδικος.}

μπουρί*, το [burí] & μπουρού*, η [burú] (Πάγκ., 
Ιδομ., Κασσ.) : 1. η σάλ πιγγα του αγροφύλα-
κα· 2. σωλήνας από λαμαρίνα μέσω του οποίου 
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Μμπουριδιάζω

διοχε τεύεται προς τα έξω ο καπνός της σόμπας.
[< boru (Πάγκ.)] (بورو٬ بورى)
{Στη σημ. 1. λέγεται (λεγόταν) επίσης μούζικο 
και μουζούκα. Στα τουρκ. boru σημαίνει ‘σω-
λήνας’ και ‘βούκινο’, βλ. TDK. Ο Ιδομενέως δί-
νει και τη σημ. ‘ε κνευρισμός’, στην φρ. έχω τα 
μπουριά μου. Μόνο με αυτή τη σημ. λημματο-
γραφεί τη λ. στον πληθ. η Ξενάκη-Ροβίθη. Πρό-
κειται μάλ λον για επίδραση της φρ. έχω μπου-
ρούνια (πβ. το κοινό έχω μπουρίνια, βλ. ΛΚΝ) ή 
από τη λ. μπουρού, το (βλ. παρακάτω σχετικό 
λήμμα). Το ΛΚΝ έχει τις λέξεις μπουρί (το) και 
μπουρού (η) σε χωριστά λήμματα.}

μπουριδιάζω [buriδjázo] (Ξανθιν.) : τοποθετώ τα 
μπουριά της σόμπας.
[< *μπουρίδι, υποκορ. του μπουρί (Ξανθιν.)]

μπουρμαδοκουρούνα, η [burmaδokurúna] : απα-
ξιωτικός χαρακτηρισμός για χρι στιανή κοπέλ-
λα που την έκαναν μουσουλμάνα. Η λ. σε κρητ. 
σατιρικό στιχούρ γημα του 1875, βλ. Ν. Ι. Πα-
παδάκις, “Πολιτική σάτιρα εν Κρήτη”, Κρητι-
καί Με λέται, 1 (1933), 132.
[< μπουρμάδες (βλ. μπουρμάς) + κουρούνα, πβ. 
μειωτική χρήση συναφών λέξεων για γυναίκες, 
π.χ. κάργια, κλώσσα, κότα (Συντ.)

μπουρμάς, ο [burmás] & μπουρμπάς [burbás] 
(Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Ροδ., Κασσ., Ξεν.) : 1. 
εξωμότης, «ύ βρις των Χρι στιανών Κρητών κα-
τά των Τουρκοκρητικών» (Κονδ.), προ δότης· 2. 
«άνθρωπος χαμηλής νοημοσύνης: (Παροιμία) 
Ντα κατέχει ο μπουρμάς ίντα είναι ο χουρμάς;» 
(Ιδομ.)· 3. το σαλιγκάρι που το κέλυφός του εί-
ναι ακόμη αμέστωτο, εύθραυστο, στην περιοχή 
του στομίου· 4. κρουνός βρύσης.
[< burma (Παπ.)] (بورمه٬ بورمق)
{Η λ. burma από ρ. burmak, που η βασική 
του σημ. είναι ‘στρίβω, συ στρέφω κάτι’ (ιδί-
ως με δύναμη), εξού και το βρίσκουμε σε εκφρ. 
που ση μαίνουν: στρίβω το χέρι κάποιου (bras 
de fer), του στρίβω το αυτί, στίβω ασπρόρου-
χα, ευνουχίζω ζώο (δια συστροφής των όρχε-
ων), στρίβω (με έ παρση) το μουστάκι μου κλπ. 
(βλ. Χλωρός, Α 376· Meynard, A 325). Το πα-
ραγόμενο ουσ. burma σημαίνει ‘στρίψιμο’. Το 
σύμπλοκο burma sarık ή burma dulbend σημαί-
νει ‘στριφτό σαρίκι’ (που είχε κα θιερωθεί από 
τα χρόνια του σουλτάνου Ορχάν (1281-1386), 
βλ. Μeynard, Α 326). Για την προέλευση της λ. 
μπουρμάς στη σημ. 1 έχουν διατυπωθεί διάφο-
ρες από ψεις: α) Ο Κ. Φουρναράκης (Τουρκο-
κρήτες, Χανιά 1929, σ. 1) τη συσχετί ζει με το 
στριφτό σαρίκι που φορούσαν οι πρώτοι που 
εισέβαλαν στα Χα νιά όταν τα κατέ κτησαν οι 
Τούρκοι. β) Κατά τον Εμμ. Αγγελάκι (Ση τειακά, 

2ος τόμος, Αθήνα, 1939) οι μπουρμάδες ονομά-
στηκαν έτσι γιατί έστριβαν το μουστάκι τους 
προς τα πάνω, σε αντίθεση με τους Χριστια-
νούς που το είχαν προς τα κάτω (βλ. και Μου-
ρέλος, Α 85). γ) Κατ’ άλλους μπουρμάς σημαί-
νει ‘γυρισμένος’, δηλ. που έχει αλ λαξοπιστήσει, 
αλλά και ‘ευνουχισμένος’ (βλ. Yorgos Dedes, 
“Blame it on the Turko-Romnioi (Turkish 
Rums). A Muslim Cretan song on the abolition 
of the Janissaries”, στο: Evangelia Balta & 
Mehmet Ölmez (επιμ.), Between Religion and 
Lan guage: Turkish-Speaking Christians, Jews 
and Greek-Speaking Muslims and Catholics in 
the Ottoman Empire, Κων/πολη, 2011, σ. 327-
8). Από τις τρεις προτάσεις πιθανότερη φαίνε-
ται η τελευταία: Στη Φυλλάδα για τσοι Τούρκους 
της Κρήτης γραμμένη από ένα γέρω Κρητικό το 
1858 (σ. 7), ο ανώνυμος συγγραφέας αποκαλεί 
«τουρκογυρίσματα από τσι πουτ περέστ» τους 
μπουρμάδες των Ινδιών, δηλ. τους ειδωλολά-
τρες που έγιναν μου σουλμάνοι.
Η σημ. 2 μόνο στον Ιδομενέως, ίσως “υποχωρη-
τικά” από την παροιμία που παρα θέτει, η οποία 
λέγεται με διάθεση υποτιμητική για αδαείς, που 
δεν μπορούν να εκτιμήσουν την αξία ενός πράγ-
ματος, (υποθέτω) όπως οι Μπουρμάδες, που δεν 
μπορούσαν να δώσουν αξία στους χουρμάδες, 
αφού, ως Κρητικοί, πιθανότατα ούτε που τους 
ήξεραν: Όπως σημείωνε το 1700 ο Tournefort, 
«δεν υπάρχουν κα θόλου φοίνικες γύρω από την 
Ιεράπετρα, και τους καλλιεργούν πολύ λίγο στο 
νησί· οι χουρμάδες τους οποίους τρώνε εδώ έρ-
χονται από την Αφρική» (Relation d’ un voyage 
du Levant, 1ος τόμος, Παρίσι 1717, σ. 48). Σχε-
δόν δύο αιώνες νωρί τερα, ο Pierre Be lon έγρα-
φε στις Παρατηρήσεις του από το ταξίδι του 
στην Ανα τολική Με σόγειο (Alexandra Merle 
(επιμ.), Voyage au levant (1553). Les observa- 
tions de Pierre Belon du Mans, Chandeigne, 
Παρίσι 2001, σ. 75) ότι «υπάρχουν μερικά μέρη 
στην Κρήτη όπου φυτρώνουν φοίνικες, μεγά λοι 
και μικροί, και κυ ρίως κατά μήκος ενός ποτα-
μού που οι Κρητικοί στη γλώσσα τους τον λένε 
Αλ μυρό, αλλά δεν κάνουν κανένα καρπό, διότι 
το κλίμα της Κρήτης είναι πολύ κρύο για τους 
φοίνικες». Σημειώνουμε ότι κι αυτοί, όπως όλοι 
οι αυτοφυείς φοίνικες της Κρήτης, σε Βάι, Πρέ-
βελη, Στα λίδα, Χρυσοσκαλίτισσα κλπ., κάνουν 
καρπούς (τα θηλυκά υποκείμενα – το φυτό εί-
ναι δίοικο) αλλά όχι βρώσιμους, και αυτό όχι 
λόγω κλίματος αλλά επειδή ανήκουν στο είδος 
Phoenix Theophrasti (βλ. http://cretaplant.biol.
uoa.gr/el/plants/phoenix/). Αντιθέτως, από αυ-
τούς που (μετα)φυτεύτηκαν τα τελευταία χρό-
νια ως καλλωπιστικά φυτά στο Η ράκλειο, ή λί-
γο παλαιότερα στην Ιεράπετρα, όσοι είναι ποι-
κιλίες του εί δους Phoenix dac tylifera κάνουν 
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κανονικούς, βρώσιμους, χουρμάδες (προσω-
πική παρατήρηση). Ο Θεοχ. Δετοράκης, φιλο-
λογικός επιμελητής της έκδοσης του Λεξιλογί-
ου του Κον δυλάκη δίνει (σ. 295) μια παραλλα-
γή της παραπάνω παροιμίας: «Κατέχει ο μπουρ-
μάς είντα δα πει χουμάς (για κείνον που αγνοεί 
στοιχειώδη πράγματα ή δεν αντι λαμβάνεται τα 
εύκολα και τα κοινά)».
Με τη σημ. ‘κρουνός’ έχει τη λ. μπουρμάς και ο 
Ανδριώτης. Κατά το TDK, το τουρκ. burma έχει 
διαλεκτ. και τη σημ. αυτή.}

μπουρμές, βλ. μπουλμές.
μπουρμπάς, βλ. μπουρμάς.
μπουρμπούρι, βλ. μπουργούρι.
μπουρμπουροκουταλιά, η [burburokutaλá] 

(Κριτσ.) : μια κουταλιά μπουρ μπούρι (βλ. 
μπουργούρι).
[< μπουρμπούρι + κουταλιά (Συντ.)]
{Ίσως μόνο στην παραδοσιακή μαντινάδα (βλ. 
σημείωση στο λ. κοκκινο μερτζα νόχειλη) Κάθα 
μπουρμπουροκουταλιά θέλει και το χοχλιό τζη, / 
ετσά και κάθα κο πελιά τον αγαπητικό τζη, την 
οποία παραθέτει ο Κριτσωτάκης. Το φαγητό 
το οποίο αναφέρεται έμμεσα στον πρώτο στί-
χο είναι χόντρος με τσι χοχλιούς, δηλ. σαλιγκά-
ρια μαγειρεμένα με χοντροαλεσμένο σιτάρι, βλ. 
μπουργούρι.}

μπουρνούζι*, το [burnúzi] (Παπ., Πάγκ.) : ρόμπα 
από χνουδωτό (χαβλουδέ νιο) ύφα σμα που τη 
φορά κανείς αμέσως μετά το μπάνιο (λέξις των 
πό λεων, Παπ.).
[< burnuz (Παπ.)] (بورنوز)
{Ο Τσιριγωτάκης λημματογραφεί το ουδ. 
μπουρνούζο ‘μάλλινο ανδρικό παλτό’ (ΤσιρΒ., 
337). Στο Τραγούδι του Δασκαλογιάννη (Βαρδί-
δης, σ. 15) βρίσκουμε τους στίχους : ’σ τη μέ-
ση στέκει ο Δάσκαλος ζωσμένος το σπαθί του, 
/ κι’ εφόρειε το μπουρνούζο του κι’ έλαμπε το 
κορμί του. Για τη σημ. της λ. σημειώνεται στο 
Λεξι λόγιον (σ. 60) : «μπουρνούζι, χλαίνα εριού-
χος». Ο Χλωρός (Α 347) έχει :برنس»   μπουρ-
νούς επίμηκες κάλυμμα κεφα λής, ως το κιουλά-
φιον, όπερ άλλοτε εφόρουν οι ουλεμάδες· χλα-
μύς μετά κορδύλης [κουκούλας], κοινώς μπουρ-
νούζ, βλ. بورنوز», για το οποίο γράφει (Α 376) : 
«[εκ του αραβ. برنس] χλαμύς λευκή μετά κορ-
δύλης [κουκκού λας], ήν φέρουσιν οι Άραβες· 
χλαμύς τοιαύτη ην οι μέλλοντες να εισέλθω σιν 
εις τον λουτρώνα φορούσι συνήθως αφού εκ-
δυθώσιν, ή κατά την έξο δον αυτών εκ του λου-
τρώνος». Στον Καπετάν Μιχάλη του Καζαντζά-
κη (έκδ. 1981, σ. 318) διαβάζουμε: Ο αράπα-
κας του πασά, ο Σουλεϊμάνης, χι μούσε μπρο στά, 
ξεστήθωτος, ξυπόλυτος, μ’ ένα κίτρινο, αναριχτό 

στις πλά τες του μπουρνούζι. Παλαιότερη μαρτυ-
ρία (1831) χρήσης της λ. μπουρ νούζι: σε κατά-
θεση μάρτυρα (κατά σύμπτωση Κρητικού) για 
τη δολοφονία του Καποδίστρια: «Φθάνοντες 
εις τον άγιον Σπυρίδωνα ήτον ο Κωνστα ντής 
Μαυρομιχάλης σκεπασμένος μ’ ένα μπουρνού-
ζι» (Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, Στ΄, 84-
85, σ. 533).}

μπουρνούζο, το, βλ. μπουνούζι.
μπουρού, η, βλ. μπουρί.
μπουρού, το [burú] (Ξανθιν., Γαρ., Αποστ., Τσιρ., 

Κριτσ., Κασσ.) & μπουρί2 (Ροδ.) & μπουρ(γ)
ιά, τα [burʒá] (Ξανθιν., Ιδομ., ΙδομΒ., Κασσ., 
Ξεν.) : «πείσμα, μού τρωμα. “Έπιασέ ντονε το 
μπουρού ντου και δεν θέλει να φάει”« (Τσιρ.).
[< boru (Ξανθιν.), στη σημ. ‘ασχημα, σε άσχη-
μη κατάσταση’ βλ. Καραπο τόσο γλου, Ετυμολ. 
Δυτ. Κρ., 108.]

μπουρουδιασμένος (επίθ.) [buruδjazménos] 
(ΙδομΒ.) : χολωμένος, νευρια σμένος, α πρόθυμος 
για κουβέντες.
[< μπουρουδιάζω ‘μουτρώνω’, ως παθ. μτχ. 
πρκ. (Συντ.)]
{Η λ. μπουρουδιάζω εμφανίζεται στο Διαδίκτυο 
(στον αόρ. μπουρούδιασε) δύο φορές μόνο, μία 
για άνθρωπο, με τη σημ. «μουτρώνω και αντι-
δρώ κατά την κού τρα μου» και μία για τον και-
ρό, με τη σημ. ‘χάλασε, συννέ φιασε’.}

μπουρουκλής (επίθ. προσ.) [burukλís], θηλ. -ού 
(ΙδομΒ.) : αυτός που νευριά ζει και πεισμώνει με 
το παραμικρό.
[< μπουρού (βλ.) + -κλής (Συντ.)]
{Κατά τον Κυρανούδη (σ. 441, 453), από την 
παρετυμολ. συσχέτιση του θερια κλής με το θε-
ριό προέκυψε, με τη μορφολογική και σημασι-
ολογική επανανάλυση θεριό + -κλής, και απο-
σπάστηκε το τμήμα -κλής ως αλλό μορφο της 
κατάληξης -λής: χασικλής, μεζεκλής. Βλ. επί-
σης: κουμπεκλίδι κος, χουϊκλίδικος.}

μπουρούνι1, το [burúñi] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., Ξεν.) : 
1. ακρωτήριο· 2. ύ ψωμα, ψηλό μέρος με καλή 
θέα. Ως τοπωνύμιο: Μπουρούνι τση Ρογδιάς, 
δυτικά του Ηρα κλείου.
[< burun (Παπ.)] (بورن)
{Η λ. burun σημαίνει αρχικά ‘μύτη’. Στα τουρκ. 
υπάρχει η έκφρ. çiçeyi burnunda «oυ το άνθος εις 
το άκρον, ήτοι νεόδρεπτος [λέγεται επί καρπού 
ή λαχανικών δια τηρούντων εισέτι το άνθος]» 
(Χλωρός, Α 377). Στο κρητικό ιδίωμα υπάρχει η 
αντί στοιχη έκφραση με τον α(ν)θό στη μύτη, που 
λέγεται κυρίως για τα φρεσκο κομ μένα κολοκυ-
θάκια ή αγγουράκια. Ίσως είναι με ταφραστικό 
δάνειο. (Για έκ φρά σεις σχετικές με μέλη ή όρ-
γανα του σώμα τος κοινές στις δύο γλώσσες 
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Μμπουρούνι

βλ. αναλυ τικά στο: Ch. Symeonidis, “Türkish-
griechische phraseologische Isoglossen an hand 
von Bezeich nungen für menschliche Körperteile 
und Organe”, Zeitschrift für Balkanologie, 33/1 
(1977), 76-90 – ειδικότερα για την παραπάνω έκ-
φραση στη σελ. 87: ΙΙ. Α. 2.). Στην τουρκ. παροι-
μία Burnu yere düşse, almaz α ντιστοιχεί α κριβώς 
η κρητ. Η μύτη του να πέσει δε σκύφτει να την πιά-
σει (Μάριος Παπαδάκης – Ελευθέριος Τσικαλά-
κης, 7.000 κρητικές παροιμίες, χ. ε. (Εκτύπ. Τυ-
ποκρέτα), Ηράκλειο 2011, σ. 351). Ο Γαρεφαλά-
κης λημ ματογραφεί τη λ. μπουρούνι (και μπουρί-
νι) με τη σημ. ‘θυμός’, βλ. μπου ρούνι2.}

μπουρούνι2, το [burúñi] (Γαρ., Κριτσ.) : ξαφνικός 
θυμός.
[φωνητ. επίδραση της λ. μπουρού ‘πείσμα, μού-
τρωμα’ στη λ. μπουρίνι, στη σημ. ‘ξαφνικός θυ-
μός’, λόγω εννοιολογικής ομοιότητας (βλ. λ. 
μπουρίνι στο ΛΚΝ) (Συντ.)]

μπουρουνιάζω [buruñázο] (Κριτσ.) : κατεβάζω τα 
μούτρα, θυμώνω· μτχ. παθ. πρκ. (με επιθετ. λει-
τουργία) μπουρουνιασμένος.
[< μπουρούνι2 (Συντ.)]

μπουρουξής (επίθ. προσ.) [buruksís] (Αποστ., 
Τσιρ., Κριτσ., Κασσ.) : κακό κεφος, οξύθυμος.
[< burukça ‘στυφός∙ στενοχωρημένος’ (Κριτσ.) 
/ πβ. και buruk ‘κακιωμέ νος’ (Συντ.)]
{Η λ. buruk ως ουσ. σημαίνει ‘μώλωπας ή πό-
νος από διάστρεμμα’ (Χλω ρός, Α 377) και ως 
επίθ. ‘στρεβλός∙ στυφός’ και (μτφ., κατά το 
TDK) «alınarak küskünlük gösteren, gücenmiş 
(kimse)» (= κάποιος που κακιώνει όντας θιγ-
μένος, προσβε βλημένος). Συναφής με το buruk 
‘πόνος’ είναι η λ. buru ‘κολικός, σουβλιά’, βλ. 
μπουρού.}

μπουρουξίδικος φούρνος, βλ. μπουρεξίδικο.
μπουρουξισμένος [buruksizménos] (Κριτσ.) : θυ-

μωμένος, μουτρωμένος, κα τσού φης.
[< μπουρουξής ή *μπουρουξίζω (Συντ.)]
{Είναι παθ. μτχ. πρκ. με επιθετ. λειτουργία.}

μπουρσάφι, το [bursáfi] : η σμύρνα, ρητίνη του 
δέντρου Commiphora myrrha. Η λ. σε κρητ. 
ιατροσόφιο του 1826 (βλ. Παπαδογιαννάκης, 
157).
[< *μουρσάφι < murr-ı safι «σμύρνα η καθαρά» 
(Χλωρός, Β 1628) (Συντ.)] (مرصاف)

μπουρώνω [buróno] (Ξανθιν.) : κατεβάζω τα μού-
τρα, πεισμώνω.
[< μπουρί (τουρκ. < boru), «η σημασία μεταφο-
ρική από την υπερθέρμανση του μπουριού σό-
μπας» (Ξανθιν.) / Βλ. σημείωση στο λ. μπου-
ρού (Συντ.)]
{Λέγεται και μπουρουνιάζω (βλ.).}

μπουσκιά, η [bu∫t∫á] (Τσιρ., Κασσ.) : απότομη 
πτώση στο έδαφος
[< μπουσκιάζω, κατά τα: πεσμαθιά (πέφτω), 
κουτουλιά (κουτουλώ) (Συντ.)]

μπουσκιάζω [bu∫t∫ázo] (ΙδομΒ., Κασσ.) : πέφτω, 
σωριάζομαι καταγής.
[< μπούσκος (βλ.) (Συντ.)]

μπούσκος, ο [búskos] (Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ.) : 1. 
παταγώδες, ηχηρό πέσιμο· 2. (μτφ. και σκωπτ.) 
η απόρριψη ενός μαθητή στην ίδια τάξη.
[ίσως παραφθορά της λ. ντούσκος (βλ.), με πα-
ρετυμολ. επίδραση από ηχο ποίητη λέξη, όπως: 
μπούμ / μπάμ (Συντ.)]

μπούς μπουτούν, βλ. μπίς μπιτούν.
μπούτι*, το [búti] (Παπ.) : ο μηρός.

[< but (Παπ.)] (بوط٬ بود٬ بوت٬ بت)
μπουτούνικος (επίθ.) [butúñikos] (Πάγκ.) : όλος.

[< bütün (Πάγκ.)] (بتون)
μπουτσουξουλούκια, τα [butsuksulút∫a] & μπου-

τσουξουλούδικα [butsuksulúδika] (Παπ., 
Πάγκ., Ξανθιν.) : 1. «μικροαπασχολήσεις, π.χ. 
“πότε θα πάμε στη δουλειά; –Να κάνω πρώ-
τα κάτι μπουτσουξουλούκια και ύστερα πάμε”. 
κ.σ. δυσαρέσκειαι» (Παπ.)· 2. «μικροπράγμα-
τα, μικροπει ράγματα, άνοστα αστεία. “Άφης τα 
ετού τανα τα μπουτσουξουλούδικα και ντήρηξε 
να δεις ίντα θ’ απογενούμε”« (Ξανθιν.).
[< bozuşukluk ‘δυσαρέσκειαι’ (Παπ.) / < 
mızıkçılık ‘ζαβολιά στο παιγνίδι’ (Γεωρ γιάδης) 
/ < bozu ‘ψιλά νομίσματα’ (Πάγκ.) {μάλλον 
εννοεί: bozuk para} / < bozukçuluk ‘η ιδιότη-
τα του ψιλικατζή’ (Κυρανούδης, 247) / ίσως < 
buçukçuluk ‘διανομή ελεημοσύνης στους ζητιά-
νους κατά τη μετάβαση του Σουλτάνου στο τζα-
μί’ (Συντ.)]
{Την ετυμολογία του Παπαγρηγοράκη ανα-
παράγει ο Κουκκίδης (σ. 66), αλλά γράφει το 
τουρκ. έτυμο ως bozuşkluk (προφανώς είναι τυ-
πογραφικό λάθος). Ο Γεωργιάδης στη διατριβή 
του για την φωνητική προσαρμογή των τουρκι-
κών δα νείων στα ελληνικά (Pavlos Georgiadis, 
Die lautlichen Veränderungen der türkischen 
Lehnwörter im Griechischen, διδακτ. διατρ., 
Μόναχο 1974, σ. 245) το εκλαμβάνει ως αμάρ-
τυρο και χωρίς νό ημα, και ετυμολογεί τη λέξη 
μπουτσουξου λούκια (που τη γράφει μπουζου-
ξουλούκια) από το mızıkçılık «Betrug im Spiel» 
(= ζαβολιά στο παιγνίδι). Από το mızıkçılık ανα-
μενόμενος τ. είναι τα *μουζουξου λούκια. Από 
τη λ. bozuşukluk (που προφέρεται bozu∫uklúk) 
μπορεί να προκύψει ο τ. *μπο(υ)ζουσουκλούκιa, 
ενδεχομένως με παχύ το /σ/. Στην ετυμολογία 
που προ τείνει ο Κυρανούδης, είναι προβλημα-
τική η τροπή [z] > [ts] (γνωστή κυρίως στο πα-
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ράδειγμα zülüf > τσουλούφι, αλλά και ζουλούφι). 
Με βάση τη φωνητική μορφή [butsuksulút∫a] 
καθώς και την ιδέα ‘ασήμαντο’ που υπάρ-
χει και στα δύο ερμηνεύ ματα (μικροαπασχο-
λήσεις, μικροπράγματα, μικρο πειράγματα) 
της λ. μπουτσου ξουλούκια, θεωρώ πιθανότε-
ρο να προ έρχεται από τη λ. buçukçuluk (προ-
φέρεται: but∫ukt∫ulúk) ‘δια νο μή ελεημο σύνης 
στους ζητιάνους κατά τη μετάβαση του σουλ-
τάνου στο τζαμί’ («pâdişâhın câmiye çıkışında 
fakirlere sadaka dağıtılması» – Πηγή:http://
www.turkansiklopedi.com/turkiye/63-osmanli-
tarihi/18617-kapikulu- uvai leri.html). Επιφορ-
τισμένοι με αυτό το έργο ήταν στρατιώτες της 
συνοδείας του σουλτάνου. Γι’ αυτούς το TDK 
έχει τον όρο (ιστορ.) buçukçu, που παράγεται 
από τη λ. buçuk (بچوق٬ بوچوق٬ بچق), η οποία ση-
μαίνει ‘μισό’ (χρησι μοποιείται συνήθως με ακέ-
ραιο αριθμό: ένα και μισό, δύο και μισό κλπ.). 
Βuçuklu para ση μαίνει ‘υποδιαίρεση νομίσμα-
τος’.}

μπουφεντές, βλ. σεντέ-μεντέ.
μπουφετζής, ο [bufedzís] (Ροδ) : καφετζής.

[< μπουφέ(ς) + -τζής (ΛΚΝ)]
{Στην κοινή νεοελλ. η λ. σημαίνει ‘ιδιοκτήτης 
ή υπάλληλος κυλικείου’ και ‘υπεύ θυνος για το 
μπουφέ και το σερβίρισμα, ιδίως σε γιορτές, δε-
ξιώσεις κλπ.’ Για το τουρκ. büfeci σε σχέση με τη 
λ. μπουφετζής βλ. Kaczyńska & Witczak, σ. 235.}

μπουχίζω, βλ. μπουχιουρτνίζω.
μπουχιουρντί, βλ. μπουγιουρντί.
μπουχιουρντίζω [bu∫urdízo] (Πιτ.) : «Επιπλήττω 

έντονα, περιλούω, με προ σβλητι κές ή υβριστι-
κές λέξεις κάποιον».
[< püsürd(üm), αόρ. του ρ. püsürmek, κατά το 
TDK διαλεκτ. του püskürmek «φυ σών εκσφεν-
δονίζω ύδωρ δια του στόματος εν είδει βροχής» 
(Χλωρός, Α 436)] (پسكورمك)
{Στο: Ευγγελία Φραγκάκι, Η δημώδης ιατρική 
της Κρήτης, Αθήνας 1978, σ. 36, βρίσκουμε το 
εξής: «μπουχιουρντίζουνε = μπουκώνουνε το 
στόμα με ρακή και κάνοντας μια προσπάθεια με 
τα χείλια εκτοξεύουν το υγρό σε λεπτά νήμα-
τα». Ο Πιτυκάκης λημματογραφεί το ρ. προφα-
νώς στη μτφ. του σημασία ‘περιλούω’ κά ποιον. 
Το ρ. püskürmek σημαίνει επίσης ‘ε κρήγνυμαι, 
ξερνώ λάβα’ (για υφαί στεια) και μτφ. ‘ξεσπάω 
τον θυμό μου’ (TDK). Ο Κριτσωτάκης λημμα-
τογραφεί το ρ. μπουχίζω ‘καταβρέχω με νερό 
που έχω μέσα στο στόμα μου’. Το ετυμολογεί 
από τη λ. buhar ‘α τμός’.}

μπουχουργιό, το [buxurʒó] (Ροδ.) : μπαχαροπω-
λείο.
[< μπουχούρι1 (Συντ.)]

μπουχούρι1, το [buxúri] (Ροδ., ΚριτσΓ., ΤσιρΒ.) : 
«μπαχαρικό» (Ροδ.), «ρη τίνη που στάζει από 
το δέντρο (α)στύρακα, την οποία οι Tούρκοι τη 
χρη σιμοποιούσαν για λιβάνι» (Τσιρ.)
[< buhur ‘λιβάνι’ (από το αραβ. baχūr/buχūr κα-
τά τον Nişanyan) (Συντ.)] (بخور)

μπουχούρι2, το [buxúri] (Πιτ., ΙδομΒ.) : η υπογρα-
φή, αλλά και η σφραγίδα. Βλ. και μουχούρι.
[παραφθορά της λ. μουχούρι (Κουκκίδης, 57) < 
mühür ‘σφραγίδα’ (από το περσ. muhr κατά το 
TDK) (Συντ.)] (مهر)

μπουχουρίζω [buxurízo] (ΚριτσΓ) : θυμιατίζω, λι-
βανίζω.
[< μπουχούρι1]

μπουχουρντάνι, το [buxurdáñi] (Τουρκοκρητ.) : 
το θυμιατήρι.
[< buhurdan (Bilgehan2, 62)] (بخوردان)

μπουχτίζω* [buxtízo] (Παπ., Πάγκ.., ΙδομΒ.) : 1. 
(αμτβ.) χορταίνω υπερβο λικά· 2. (μτβ.) μπου-
κώνω, ταΐζω υπερβολικά κάποιον.
[< bıkmak ‘αηδιάζω’ (Παπ.) / αόρ. bıkt(ım) 
(Πάγκ.)] (بيقمق٬ بقمق)

μπόχικος, βλ. μπόσικος.
μπράτη, βλ. αμπράτη του κάτη.
μπρατσαργάτης, βλ. μποξαργάτης.
μπραχάτζο, το [braxádzo] (Τσιρ.) : «μικρό δοχείο 

λαδιού για καθημερινή χρήση, λαδικό».
[ίσως < bahraç, κατά το TDK διαλεκτ. του 
bakraç, από το οποίο το μπα κράτσι ‘μικρό χάλ-
κινο δοχείο για τον αγιασμό’ (Μπόγκας, 186-7· 
Κουκκί δης, 58) (Συντ.)] (باقراج)

μπρε* (επιφ.) [bré] & βρε* [vré] (Πιτ., Κονδ., Ιδομ., 
Γαρ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ.) : 
«Επιφώνημα: ό,τι περίπου το ‘βρε’ της Κοι-
νής, αλλά με σημασία λιγότερο τραχειά και κά-
πως ανοίκεια, η οποία εκφράζε ται με το “μω-
ρέ”. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε 
σεβαστά πρό σωπα. […] Συχνά χρησιμοποιεί-
ται σαν επιφώνημα έκπληξης. [...] Άλλοτε πάλι 
σαν άρνηση, στη σημασ. του “όχι δα” της Κοι-
νής» (Πιτ.).
[< μσν. μπρε < τουρκ. bre, bire (ΛΚΝ)] (بره)
{Ως κλητικό χρησιμοποιείται συχνά με τη 
αντωνυμία συ, συνήθως με έ γκλιση του τόνου: 
μπρέ συ Μανόλη! Ο Δαριβιανάκης λημματογρα-
φεί χω ριστά το μρε ‘μωρέ, μπρε συ, εσύ που με 
γροικάς’. Αυτό ίσως προέρχεται από το μωρέ. 
Κατά τον Κον δυλάκη (σ. 49) «Το μωρέ έγινε 
μπρε και βρε διά να φαίνεται ολιγώτερον αγροί-
κον». Το TDK ετυμολογεί το bre από τα ελληνι-
κά, χωρίς να προσδιορίζει από ποια λέξη ακρι-
βώς.}



μώρικος

211

Μμπρίκι

μπρίκι*, το [brít∫i] (Παπ., Πάγκ.) : 1. είδος πήλι-
νου δοχείου για νερό· 2. μι κρό με ταλλικό σκεύ-
ος για το ψήσιμο του καφέ και άλλων αφεψη-
μάτων. Και ιμπρίκι [ibrít∫i], σε προικοσύμφω-
νο του 1872: τρία ιμπρίκια του καφφέ γρ. 20 
(Α.Δ.Η., 2 / 55-287).
[< ibrik (Παπ.)] (ابريق)

μπρικούλα, η [brikúla] (Γαρ., Κριτσ.) : μπουκά-
λα καλυμμένη με ψάθινο πλέγμα ό πως οι ντα-
μιτζάνες.
[μάλλον < μπρίκι, στη σημ. ‘δοχείο για νερό’ 
(Συντ.)]
{Παρά την κατάληξη -ούλα δεν χρησιμοποιεί-
ται ως υποκοριστικό.}

μπρισίμι*, το [brisími] (Παπ., Πάγκ., ΙδομΒ., Ροδ., 
Κασσ., Ξεν.) : η μεταξωτή κλω στή.
[< ibrişim (Παπ.)] (ابريشم)

μπρισιμιτζής, ο [brisimidzís] : κατασκευαστής 
μεταξωτών κλωστών, μετα ξουργός. Η λ. σε 
έντυπο Εκλογικό Κατάλογο Δήμου Ηρακλείου 
του έτους 1906 (Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, φω-
τοτυπημένο αντίγραφο στη Βικελαία) στη στή-
λη «επάγγελμα» (σ. 6: βρισημιτζής, 24: βρισιμι-
τζής). Βλ. και Κώ δικας θυσιών, 371,
[< ibrişimci] (ابريشمجى)

μπροκατζής (επίθ. προσ.) [brokadzís] (Γαρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ.) : ο κακοπληρω τής.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής. Μπρο κώνω ση μαίνει ‘καρφώ-
νω’ αλλά και ‘αφήνω απλήρωτο χρέος, φεσώ-
νω’. Βλ. και καζικιά.}

μπωσμά, βλ. μποσμάς.
μυξομέντιλο, το [miksoméndilo] (Αποστ., Τσιρ.) : 

μαντίλι τσέπης.
[< μύξα + μεντίλι (Συντ.)]
{Βλ. σημείωση στο λ. μεντίλι.}

Μυσερλής, βλ. Μισιρλής.
μώρικος, βλ. μόρικος.
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Ν
νααγές, βλ. ναχιγές.
ναγές, βλ. ναχιγές.
νά κουκιού κουκιού, βλ. κουκιού κουκιού.
νά πούλι πούλι, βλ. πούλι πούλι.
νά πχι πχί, βλ. πχι πχί.
νά ψι ψί, βλ. πχι πχί.
ναζάρι, το [nazári] (Τουρκοκρητ.) : η ματιά, το 

(κακό) μάτι.
[< nazar (Bilgehan1, 45) «βλέμμα, όμμα, κ. μα-
τιά, παρατήρησις· εύνοια· βάσκα νος οφθαλμός, 
κ. μάτι» (Χλωρός, Β 1884), από το αραβ. naẓar 
κατά τον Nişanyan (Συντ.)] (نظر)

νάζι*, το [názi], πληθ. νάζα (Παπ., Πάγκ., Κονδ., 
Ιδομ., Δαρ., Χουστ., Κασσ., ΤσιρΒ.) : 1. σκέρ-
τσο, χαριτωμένο και παιγνιδιάρικο φέρσιμο· 2. 
ερωτοτρο πία· 3. προσποι ητή άρνηση. ΦΡ. κάνω 
νάζ(ι)α: προσποιούμια ότι δεν θέλω κάτι, ενώ 
παραγματικά το θέλω (Πάγκ.).
[< naz (Παπ.)] (ناز)

ναζιάρης* (επίθ. προσ.) [nazjáris] & ναζάρης 
[nazáris] (Παπ., Πάγκ., ΤσιρΒ.) : αυτός που κά-
νει νάζια.
[< νάζι (Παπ.)]

ναζιλής (επίθ. προσ.) [naziλís], θηλ. ναζιλίνα 
(Κριτσ., Ροδ., Ξεν.) : ναζιάρης.
[< nazlı (Κριτσ.)]
{Στο ίδιο λήμμα έχει και το επίθ. ναζιλίδικος 
(βλ.).}

ναζιλίδικος (επίθ.) [naziλíδikos] & ναζλίδικος 
[nazλíδikos] & νατζιλίδικος [nadziλíδikos] 
(Πιτ., Κριτσ., ΙδομΒ., ΤσιρΒ.) : κομψός, παιγνι-
διάρης, να ζιάρης. ΕΠΠΙΡ. ναζιλίδικα.
[< nazlı (Πιτ.)] (نازلو٬ نازلى)
{Μάλλον είναι επίθ. προσ. που χρησιμοποιείται 
ως ουδ. του ναζιλής, βλ. υποσημ. 15.}

ναζίρης, ο [nazíris] : επόπτης (Σταυρινίδης, Μετα-
φράσεις, Γ 343). Η λ. στο ουδ. σε τουρκοκρητ. 
σκωπτική μαντινάδα: Η βρούβα εξεστράτισε και 
πήδε στο Μισίρι / και παραγίνεται το κολοκύθι να 
γίνεται ναζίρι (βλ. Κρήτη & Τουρκοκρητικοί, 76)

[< nazır (Κουκκίδης, 67) (ناظر)
{Κατά τον Χλωρό (Β 1851) nazır σημαίνει 
‘έφορος, επιθεωρητής, διευ θυντής, υπουργός’ 
αλλά και ‘επόπτης, επιστάτης’. Αρχική σημα-
σία: «ο βλέπων, ο έχων θέαν εις τι μέρος». Η λ. 
ναζίρης μαρτυρείται σε ελλην. έγγραφο αλλού: 
βλ. Μπερμπέρη, 248.}

ναζίφης (επίθ. προσ.) [nazífis] (Τσιρ.) : γελοίος 
και άμυαλος.
[< nazıf «καθαρός, αγνός [κυριολ., μτφ.]» 
(Χλωρός, Β 1886), με σημασιολ. δεί νωση, πβ. 
αγαθός (Συντ.)] (نظيف)

ναΐπης [naípis] : Η λ. σε κρητ. κείμενο του 1786 : 
Ναΐπης του Καντή. «Ση μαίνει τον έξαρχον ή βο-
ηθόν του Καντή» (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 97).
[< naip (από το αραβ. nāˀib) (Mehmet Yunus & 
Ξανθουδίδης)]
{Το 1900 ο Χλωρός (Β 1859) έχει τη λ. naip με 
το ερμήνευμα: «τοποτη ρητής, ο επέχων θέσιν τι-
νός· ιεροδικαστής, κ. Ναΐπης, Καδής· εισηγητής 
[νομ.]».}

ναίσου [nésu] (επιφ.) & ναίσε [nése] (Ιδομ., Γαρ., 
Κριτσπ.) : «παραινετικό μόριο (παρότρυνση με 
πολλές σημασίες: έλα τώρα, κάνε το, τελείωνε, 
βιά σου, μην κά νεις πως δεν θέλεις, ξεκίνα, κάνε 
ό,τι είναι να κάνεις, μη δι στάζεις, προχώρα, ξέ-
χασέ το κλπ.)» (Ιδομ.).
[< ne ise (Συμπλήρωμα ΙΛΠΔ, 138) ‘ό,τι κι αν 
είναι, οπωσδήποτε’ (Χλω ρός, Β 1912). Άλλη 
γραφή (TDK) : neyse. Έτσι το έχουν οι Tuncay 
& Κα ρατζάς (σ. 540), ως επιφ. με τη σημ. «τέ-
λος πάντων, ό,τι να ’ναι, ας είναι δα» (Συντ.)] 
(نه ايسه)
{Προτεινόμενη γραφή: νέσου, νέσε. Ως παι-
δί το άκουγα σαν δύο λέξεις (ναι + σου), αλλά 
με ρηματική σημασία (β΄ενικ. πρόσ. προτρεπτι-
κής προ στακτικής) : πάρ’ τα πόδια σου, παίξε τα 
χέρια σου, ανελέσου! Η γραφή με αι και το ερ-
μήνευμα του Ιδομενέως με κάνουν να σκεφτώ 
ότι δεν ήμουν ο μόνος (βλ. και σημείωση στο 
λ. ναλέτι). Πβ. ποντιακό νäισâ ‘ό,τι και να είναι, 
όπως και να έχει το πράγμα, τέλος πάντων’.}

νάκλι, το [nákλi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-
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Νναλέτης

θιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Ροδ., Κασσ., Ξεν.) : 1. αφήγηση, εξιστόρηση· 
2. (μτφ., στον πληθ.) τα νάκλια: οι ανεκδιήγητες 
πράξεις, τα “κατορθώματα”, η ε πίμεμπτη φήμη.
[< nakil (Παπ.) / αιτιατ. nakli (Ξανθιν.), κατά το 
TDK και τον Nişanyan από τα αραβ. naḳl / < 
οθωμ. nakl (Χλωρός, Β 1896) (Συντ.)] (نقل)
{Μάλλον από το nakl· από το nakil ο αναμενό-
μενος τ. είναι *νακίλι, πβ. ρεζίλι < rezil, φιτίλι < 
fitil, χασίλι < hasıl κλπ. Για την κοινωνιολογική 
διάσταση της σημ. 2. βλ. σχόλιο στο λ. καριχί-
ρω για τη λ. σίρι.}

ναλέτης [nalétis] (Πιτ., Κονδ., Ιδομ., Τσιρ.) : α) 
(ως επίθ. προσ., θηλ. ναλέ τισσα) καταραμέ-
νος, αθεόφοβος, παλιάνθρωπος. β) (ΞανθινΔ., 
ως ουσ.) οι ναλέτηδες: οι διαβόλοι.
[< ναλέτι (Πιτ.)]

ναλέτι, το [naléti] & αλέτι2 [aléti] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : ανάθεμα, 
κα τάρα. Με υπο τακτ. του ρ. έχω στην κατάρα: 
Ναλέτι να ’χεις. Βλ. και δια λέτι.
[< lânet (Παπ.) / nalet (Πιτ.)] (لعنت \ نعنت)
{Το TDK έχει lanet και διαλεκτ. nalet. Ο Γαρε-
φαλάκης έχει ναλέτι και νά λετι· πράγματι ακού-
γεται και ως προπαροξύτονο στην κατάρα. Ο 
Ιδομε νέως(Β) το έχει και με τη σημ. ‘το άδικο, 
η αδικία’. Ο Κασσωτάκης λημμα τογραφεί χω-
ριστά τους τύπους αναλέτι και εναλέτι, αλλά 
προφανώς πρό κειται για μονολεκτική γραφή 
του επιφω. α!/ε! και της λ. ναλέτι στις φρά σεις ά 
ναλέτι να ’χεις / έ ναλέτι να ’χεις, που έχει ως πα-
ραδείγματα χρήσης. Όταν ήμουν παιδάκι άκου-
γα την παραπάνω κατάρα ως Ναλέ τινάχεις (με 
λανθασμένη τμήση· όπως την έλεγε η γειτόνισ-
σά μας) και την αντιλαμβα νόμουν ως Να λέει τι 
να ’χεις, δηλ. ‘να σε βλέπει ο άλλος και να απο-
ρεί για το χάλι σου’ (!) Η τάση των μικρών παι-
διών να τροποποιούν φωνητικά κάτι που τους 
φαίνεται ακατανόητο, ώστε να αποκτήσει νόη-
μα γι’ αυτά (βλ. και λ. ναίσου), που εξηγεί εν 
μέρει και την τάση των μεγαλυτέρων για παρε-
τυμολογική τροποποίηση ή επανανάλυση, είναι 
ένα ωραίο θέμα για μελέτη, στα σύνορα γλωσ-
σολογίας και ψυχανάλυσης.}

ναλετιάζω [naletx̃ázo] (Χουστ.) : νευριάζω.
[< ναλέτι (Συντ.)]

ναλίνι, βλ. λαλίνι.
ναλμπάντης, βλ. αλμπάντης.
ναμάζι(Α), το [namázi] (Κονδ., Χουστ., ΚριτσΓ.) : 

η προσευχή, το προσκύ νημα του μωαμεθανού.
[< namaz (Κουκκίδης, 67)] (نماز)
{Στο λ. namaz ο Χλωρός (Β 1901) σημειώνει: 
«αι ώραι της προσευχής των Μου σουλμάνων 

είναι πέντε, αι εξής: صباح نمازى [sabah namazı, 
βλ. σαμπάν αμάζι] η προσευχή της πρωίας, اويله 
-η προσευχή της μεσημβρί [öğle namazı] نمازى
ας, ايكندى نمازى [ikindi namazı, βλ. κιντί] η προ-
σευχή του δειλινού, آقشام نمازى [akşam namazı, 
βλ. αξάμι] η προσευχή της εσπέρας, και ياتسو 
 η προσευχή της [yatsı namazı, βλ. γιατσί] نمازى
κατακλίσεως. Βλ. και ση μείωση στο λ. αζά να-
μαζί.]

νάμι, το [námi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : το όνομα, η φή-
μη κάποιου (συνήθως με θε τική σημασία).
[< nam, από τα περσ. (Παπ.)] (نام)
{Ο Νişanyan σημειώνει ότι το παλαιοπερσ. 
nām, το σανσκρ. nāman, το αρχαίο ελλ. όνυμα 
και το λατ. nomen έχουν κοινή καταγωγή και 
ανάγονται στο ινδοευρ. *nōmn. Για το πόσο ση-
μαντικό είναι να βγάλει κανείς καλό όνομα μι-
λά η κρητ. παροιμία: Να βγει το νάμι του θεριστή 
κι ας θέτει να κοιμάται. Αλλά αυτά ίσχυαν τότε 
που το κέντρο της ζωής μας δεν είχε με τατεθεί 
από το είμαι στο έχω.}

ναμικιόρος (επίθ. προσ.) [namit∫óros] & ναμι-
κιόρης [namit∫óris] & νιμικιό ρος [ñimit∫óros] 
(Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Τσιρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ.) : αχά ριστος, αγνώ μων.
[< namkör (Πιτ.) / < namikör, κατά το TDK δια-
λεκτ. του nankör (Συντ.)] (نامكور٬ نانكور)
{Ο Γαρεφαλάκης λημματογραφεί μόνο το θηλ. 
ανεμικιόρα ‘αχάριστη’. Ο Κρι τσωτάκης έχει: 
«ανεμικιόρος -α -ικο = ανέμελος, ανέμυαλος 
(άμυα λος), αχάρι στος». Το ετυμολογεί από το 
ανεμική + κιόρος. Κατά τον Nişanyan το τουρκ. 
nankör από τα περσ. nānkūr (< nān ‘ψωμί’ + 
kūr ‘τυ φλός’).}

ναμιντάρης (επίθ. προσ.) [namidáris] (Πιτ., ΙδομΒ.) : 
ξακουστός, φημισμέ νος, να μουντάνικος.
[< νάμι (Πιτ.) / < namdar (< περσ. nāmdār) 
(Kappler, 102)] (نامدار)
{Στο παράδειγμα χρήσης του Πιτυκάκη χρησι-
μοποιείται ο τ. ναμιντάρικη. Ο Ιδο μενέως λημ-
ματογραφεί και τον τ. ναμιντάρικος.}

ναμούζης, βλ. ναμουσούζης.
ναμούζι, βλ. ναμούσι.
ναμουντάνικος (επίθ.) [namudáñikos] & ναμου-

ντάνης [namudáñis] (Πιτ., Τσιρ., Ι δομΒ.) : 1. ξα-
κουστός, φημισμένος· 2. δυνατός, ισχυρός.
[< νάμι (Πιτ.) / < namından «ονομαζόμενος, κα-
λούμενος» (Χλωρός, Β 1854) (Συντ.)]
{Η λ. ξαναζωντάνεψε στον τίτλο του βιβλίου 
του Κωστή Λαγουδιανάκη Τα να μουντάνικα 
χωριά τση μάνα μας τση Κρήτης, Εκδ. Δοκιμά-
κης, Ηρά κλειο 2009, το οποίο περιέχει 1430 δί-
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στιχα (μαντινάδες) του συγγραφέα για τα ισά-
ριθμα χω ριά/πόλεις της Κρήτης, και είχε πρω-
τοδημοσιευτεί τμη ματικά στην εφημ. Πατρίς 
(Ηρακλείου), στη στήλη Αποσπερίδες και Βαΐ-
ζα, από 3 Μαΐου έως 25 Οκτ. 2008. Ο Λαγου-
διανάκης έχει χρησιμοποιήσει μέγα πλήθος ξε-
χασμένες λέξεις του κρη τικού ιδιώματος – με-
ταξύ αυτών και πάρα πολλές από τις λέξεις του 
ανα χείρας καταλόγου.}

ναμούσι, το [namúsi] & ναμούζι [namúzi] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Κριτσπ., 
ΙδομΒ., Κασσ., ΤσιρΒ.) : αιδώς, αξιοπρέπεια, 
υπόληψη.
[< namus (Παπ.)] (ناموس)
{Ίσως είναι αντιδάνειο: Κατά τον Nişanyan η 
λ. namus < αραβ. nāmūs < ελλ. νόμος. Βλ. και 
Χλωρός, Β 1857.}

ναμουσούζης (επίθ. προσ.) [namusúzis] (Ροδ., 
Τσιρ., ΙδομΒ., Χουστ.) : άτι μος, ανυ πόληπτος.
[< namussuz (Κουκκίδης, 67)] (ناموسسز)
{Ο Ιδομενέως λημματογραφεί χωριστά τη λ. 
ναμούζης ‘ανήθικος, άτιμος’, αλλά πρόκειται 
μάλλον για παραφθορά της λ. ναμουσούζης.}

νανές, ο [nanés] (ΚριτσΓπ.) : ο δυόσμος.
[< nane (Κριτσ.)] (نانه)

ναντίρι (επίρρ.) [nadíri] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) : 
Μόνο στην επιρρ. φρ. πολλά να ντίρι: πολύ σπά-
νια.
[< nadir (Παπ.)] (نادر)

νάξης (επίθ. προσ.) [náksis] (Πάγκ.) : 1. ευέξα-
πτος, «ο “μη μου άπτου”»· 2. κακό φαγος.
[< naksi (Συμεωνίδης) / < aksi (Καραποτόσο-
γλου) ή < nahs (& nahıs, nahîs, nakıs, nakis), 
διαλεκτ. κατά το TDK, «ters, inatçı», βλ. τέρσης, 
ινα τζής (Συντ.)]
{Ο Πάγκαλος δίνει ως συνώνυμο της 2ης σημ. 
τη λ. νάψης, που την έχει και σε ξεχωριστό λήμ-
μα, αλλά πρόκειται μάλλον για φωνητικό τύπο 
της λ. νάξης. Ο Χου σουλάκης το έχει ως νιά-
ψης. Ο Πέτρος Βλαστός (Συνώ νυμα και συγ-
γενικά - Τέ χνες και σύνεργα, Αθήνα 1931) έχει 
τη λ. νάξης ως συνώνυμο των λ. γκρινιάρης, 
δύσκολος, ντροπαλός, παραξενιάρης (σ. 63, 
74, 143, 163 αντίστοιχα), και τη λ. ναξιλίκι ως 
συνώνυμο στη λ. γκρίνια (σ. 63), βλ. αναξιλί-
κι. Η Ευγγελία Φραγκάκι (Η δημώδης ιατρι-
κή της Κρή της, Αθήνα 1978, σ. 256) έχει: «νά-
ξικο (παιδί) = αυτό που γκρινιάζει». Ο Χαρά-
λαμπος Συμεωνίδης (“Μ. Γ. Μιχαηλίδου-Νου-
άρου, Λε ξικόν της Καρπαθιακής διαλέκτου, 
Αθήνα 1972”, Ελληνικά, 26/1 (1973), 167) ε τυ-
μολογεί τη λ. «νάξης “ιδιότροπος, παράδοξος”» 
από το τουρκ. naksi. O Κώστας Καραποτόσο-
γλου ετυμολογεί από το τουρκοαραβικό aksi 

‘ενά ντιος, αντίθετος, ουχί ευνοϊκός’ (“ Ετυμο-
λογικά στα ιδιώματα της Καρπά θου”, Ελληνικά 
62 (2012), 152).}

νάξικος (επίθ.) [náksikos] (Ροδ.) : γκρινιάρης.
[βλ. το προηγούμενο]

ναργιλές*, ο [narʒilés] & αργιλές [arʒilés] & αρ-
γελές [arʒelés] (Παπ., Κριτσ.) : «περσική κα-
πνοσύριγξ» (Παπ.), «είδος ανατολίτικης συ-
σκευής καπνίσματος, που αποτελείται από ένα 
δοχείο με νερό, μέσα από το οποίο περνάει ο 
καπνός πριν φτάσει σε ένα μακρύ και ευλύγι-
στο σωλήνα, στο μαρκούτσι, που καταλήγει στο 
στόμα του καπνιστή» (ΛΚΝ).
[< nargile (Παπ.) / & διαλεκτ. nargele (TDK) 
(Συντ.)] (ناركليه)
{Ακούγεται και ως ναργελές. Οι τ. αργιλές και 
αργελές προκύπτουν από λανθα σμένη τμήση 
στη συμπροφορά με το άρθρο στην αιτιατική: 
τον ναρ γιλέ > τον ν-αργιλέ > τον αργιλέ > ο αρ-
γιλές.}

νάρκι [nárt∫i] : διατίμηση (Σταυρινίδης). Η λ. 
σε προσωπικό ημερολόγιο των χρόνων 1831-
1845, σε ρηματ. περίφρ. με το ρ. γίνομαι: έγινε 
νάρκι το λάδι, 68 π(α)ρ(άδες) την οκά (βλ. Ημε-
ρολόγιο Κοζύρη, 123).
[< nark, παραθορά του narh «διατίμησις κρέ-
ατος και άλλων εδωδίμων, ήτοι τιμή οριζομέ-
νη κυβερνητικώς, κ. νάρκι» (Χλωρός, Β 1868), 
από το περσ. narχ/nirχ κατά τον Nişanyan 
(Συντ.)] (نارق)

νασαέτι, το [nasaéti] (Πιτ., Γαρ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 1. η από φαση, η οριστική 
και αμετάκλητη απόφαση: Εγώ το νασαέτι μου 
το πήρα και δα ξενιτευτώ (Πιτ.)· 2. η συνήθεια.
[< nasihat ‘συμβουλή’ (Κριτσ.) & διαλεκτ. 
nasiat, nesehet, nesat (TDK) (Συντ.), βλ. και να-
σαχάτι] (نصيحت)
{Στο λήμμα νασαέτι ο Πιτυκάκης έχει ως δεύ-
τερο παράδειγμα χρήσης την τουρ κοκτητική (;) 
μαντινάδα Το νασαέτι σου βαστώ και το ριτζά 
σου πιάνω, / και το χατίρι σου βαστώ στην κε-
φαλή μου απάνω. Εδώ όμως η έκφρ. το νασαέτι 
του βαστώ σημαίνει σαφώς ‘ακολουθώ τη συμ-
βουλή σου’. Η σημ. ‘απόφαση’ μάλλον από την 
ιδέα της εφαρμογής μιας συμβουλής. Η σημ. 
‘συνήθεια’ από την κατ’ επανά ληψη εφαρμογή 
μιας οριστικής απόφασης.}

νασαχάτι, το [nasaháti] : συμβουλή. Η λ. σε τουρ-
κοκρητ. ρίμα του 1826: Δίκια κρίνει ένας Θεός, 
δε θέλει νασαχάτι (βλ. Dedes, 369).
[< nasahat, διαλεκτ. τ. του nasihat ‘συμβου-
λή’(Meynard, Β 821) (Συντ.)] (نصيحت)

νασίπι, το [nasípi] : το μερίδιο. Η λ. σε τουρκο-
κρητ. γνωμική μαντινάδα: Να εργαστώ με την 
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τιμή και με τη ντρετοσύνη, / να φάγω το νασίπι 
μου και τ’ άλλο να ’πομείνει (βλ. Κρήτη & Τουρ-
κοκρητικοί, 149).
[< nasip (Bilgehan1, 45) «κλήρος, μερίδιον, 
δόσις, τύχη» (Χλωρός, Β 1880), από τo αραβ. 
naṣīb κατά τον Nişanyan (Συντ.)] (صيب)

νατζιλίδικος, βλ. ναζιλίδικος.
νάτζονα, βλ. τζο.
νάτι, το [náti] : η λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1815: 

που του ζηλούσε στην αντρειά και στο καλό του 
νάτι (βλ. Nίκος Σταυρινίδης, “Το τραγούδι του 
Μαζλούμ Αγά ή Μπαλουξή”, Αμάλθεια, 2/5 
(1971), 58).
[«ίσως από την τουρκ. λέξη νατκ και νάκτι, που 
σημαίνει αυτός που μιλεί λογικά» (Σταυρινί-
δης)]
{Ο Χλωρός (Β 1850) έχει: ناطق νατήκ [μτχ. εν. 
και επίθ.] ο λαλών, ομιλών, ο πεπροικισμένος 
δια λόγου, λογικός. Στο TDK: natıka.}

νατίρης, ο [natíris], θηλ. νατίρισσα, η [natírisa] : 
λουτράρης / λουτράρισσα σε χα μάμ (βλ. Ευ-
αγγελία Φραγκάκι, “Τα χαμάμια του Μεγάλου 
Κάστρου. Προέλευσης και λειτουργία των”, 
Αμάλθεια, 8/30 (1977), 15).
[< nadir «επιστάτης λουτρώνος» (Χλωρός, Β 
1850) (Συντ.)] (ناطر٬ناطور)

ναχιγές, ο [nax̃ijés] : η επαρχία (διοικητική περι-
φέρεια επί Τουρκοκρατίας). Η λ. ως νααγές σε 
εκκλησιαστικό έγγραφο του 1793 (βλ. Φανου-
ράκης, 135)· ως ναγές στο Τραγούδι του Αλη-
δάκη (Βαρδίδης, σ. 44) : ’ς τον εδικόν του [= 
του Αληδάκη] το ναγιέ πόδα να μην πατούσι [οι 
Σφακιανοί].
[< nahiye «υποδιαίρεσις υποδιοικήσεως, δια-
μέρισμα ή δήμος» (Χλωρός, Β 1843), από το 
αραβ. nāḥiya(t) κατά τον Nişanyan (Συντ.)] 
(ناحيه)

ναφακάς, ο [nafakás] & ανεφακάς [anefakás] 
(ΚριτσΓπ.) : η διατροφή (χρή ματα). Η λ. σε έγ-
γραφο του 1863: δια τον ανεφακά του παιδιού 
(Α.Δ.Η., 2 / 9-405). Και σε άλλο του 1872: ο σύ-
ζυγός μου […] να διαταχθεί να πλιρόνι κάθε μή-
να το νεφακά τον τέκνον του ή να τα πάρι μαζί 
του επιδί έχι αρκετόν πράγμα εδικόν του (Α.Δ.Η., 
2 / 58-33). Στον πληθ.: ανεφακάδες για τα παι-
διά προς διατήρησιν αυτών (Α.Δ.Η., 2 / 29-152).
[< nafaka (Κριτσ.)] (نفقه)

ναφικλίκι, βλ. μουναφικλίκι.
ναφιλέ (επίρρ.) [nafilé] & αναφιλέ [anafilé] & 

ανεφιλέ [anefilé] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Τσιρ., Κριτσπ., Ροδ.) : μάταια, 
ανώφελα, του κάκου.
[< nafile (Παπ.)] (نافله)

{Ο Παπαγρηγοράκης το θεωρεί αντιδάνειο: 
< αραβ. < ελλ. ανωφελώς. Το TDK αναφέρει 
απλώς ότι το nafile προέρχεται από τα αραβικά, 
ο Nişanyan προχωρεί στο αραβ. nafl ‘περιττό, 
παραπανίσιο’. Ανεξάρτητα από την ε τυμολογία, 
ο τ. α ναφιλέ μάλλον προέκυψε με επανανάλυση 
από τη φρ. μα ναφιλέ ‘αλλά μάταια’.}

νάψης, βλ. νάξης.
(*)νεκίπης, βλ. Παράρτημα 1.
νέ μπού (έκφρ.) [né bú] (Πάγκ.) : «Τι (εννοείται 

το: είναι) τούτο εδώ: Πολ λάκις συ νεκφέρεται 
εκ παραλλήλου και η αντίστοιχος ελληνική 
μετάφρα σις: νέ μπού, εί ντα’ναι δά και τουτονά;»
[< ne ‘τι;’ + bu ‘αυτός’ (Πάγκ.)] (نه بو)

νέ… νέ… (σύνδ.) [né né] (Παπ., Πάγκ.) : ούτε … 
ούτε…
[< ne… ne… (Παπ.)] (نه)

νεκαντάρ (επίρρ.) [nekadár] (Πάγκ.) : «Πόσον; 
Νεκαντάρ οκά; πόσον τιμάται η οκά;»
[< ne kadar (Πάγκ.)] (نه قدر٬ نقدر)
{Το νεκαντάρ οκά; είναι το τουρκ. Ne kadar 
oka? γραμμένο με ελλ. χαρα κτήρες. Μάλλον 
πρέπει να λημματογραφηθεί ως: νεκαντάρ οκά; 
(φρ.), διότι η λ. νεκαντάρ δεν φαίνεται να χρησι-
μοποιείται αλλού.}

νελέρ (άκλ. επίθ.) [nelér] (Παπ., Πάγκ.) : «πάρα 
πολλοί, π.χ. “τούτο-νέ τον ψεύτη το ντουνιά τον 
επεράσανε νελέρ και νελέρ κόσμος!”» (Παπ.), 
πβ. κόσμος και κοσμά κης, κόσμος και ντουνιάς.
[< neler (Παπ.)] (نه لر)
{Ίσως πρέπει να λημματογραφηθεί ως νελέρ και 
νελέρ (έκφρ.) : κατά το TDK η λ. neler (πληθ. 
του ερωτημ. ne ‘τι;’) σημαίνει ‘πολλά και διά-
φορα’, και χρησιμο ποιείται αναδιπλωμένη για 
επίταση, πβ. ελλ. πόσοι και πόσοι δεν…(Ευαγ-
γελία Βλάχου, “Μορφολογική και σημασιολο-
γική ανάλυση των αναδιπλασιασμένων ε ρωτη-
ματικών λέξεων της ελληνικής και της τουρ-
κικής”, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Το-
μέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολο-
γίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, 32 (2012), 52-64), αλλά υπάρχει 
και το επιτατικό neler de neler (Müller Hans-
Georg, Morphophonologische Untersuchungen 
an Reduplikationen im Türkischen, διδακτ. δι-
ατρ., Πανεπ. Tübingen, 2003, σ. 40), του οποί-
ου “ακριβές αντίγραφο” είναι η φρ. νελέρ και 
νελέρ.}

νενέ*, η [nené] (Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ.) : «η 
μαμά (σε πολύ παλαιότερη εποχή)» (Ιδομ.).
[< nene (κατά το TDK ‘γιαγιά’ και (παρωχ.) 
‘μαμά’) (Συντ.)] (ننه)

νερό στον τραχανά, βλ. τραχανάς.
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νεσαρέτι [nesaréti]· μόνο στη ρημ. περίφρ. κά-
νω νεσαρέτι : «εποπτεύω, επι τηρώ, εφορεύω» 
(Χλωρός, Β 1883)· σε κρητ. δημοτ. τρα γούδι: 
Δευτέρα το λογιά στηκε και κάνει νεσαρέτι / να 
πέψη το Χαλήλ αγά εις την Αγιά να βλέπη (Κρι-
άρης, 181).
[< nezaret etmek (Συντ.)] (نظارت ايتمك)
{Ο Κριάρης έχει: Νεσαρέτι = Απόφασις.}

νέσε, βλ. ναίσου.
νέσου, βλ. ναίσου.
νεσπέρης, βλ. ρεσπέρης.
νεστέρι, το [nestéri] (Ιδομ., Τσιρ., Κασσ.) & (Ημε-

ρολόγιο Κοζύρη, 591) : το νυστέρι.
[μάλλον < τουρκ. neşter (Συντ.)] (نشتر٬ نيشتر)
{Κατά τον Πάγκαλο (Περί του Γλωσσικού Ιδι-
ώματος της Κρήτης, 1ος τό μος [Γραμματική], 
Αθήνα 1955, σ. 178) η τροπή [i > e] (νυστέρι 
> νεστέρι) οφείλεται στη γειτνιάση με το [r]. Το 
ΛΚΝ ετυμολογεί τη λ. νυστέρι ως εξής: «ελνστ.
(;) *νυ στέριον (με αποφυγή της χασμ.) υποκορ. 
του αρχ. *νυ στήρ < ρ. νύσ(σω) ‘αγγίζω με οξύ 
αντικείμενο’ -τήρ». Ομοίως και το ΕΛ ΝΕΓ. Το 
TDK ετυμολογεί το τουρκ. neşter από το περσ. 
nēşter, ο Nişanyan (που αναφέρει και τον πα-
λαιότερο τ. nişter) από το περσ. nīştar/naştar. 
Περσικής προέλευσης το θεωρεί και ο Χλω-
ρός (Β 1877), ο οποίος σημειώ νει ότι η λ. προ-
φέρεται nişter και κοινώς neşter. Αλλά δεν ξέ-
ρουμε από πού το πήρε η περσική γλώσσα. Από 
το τουρκ. neşter ετυμολογού νται και οι διάφο-
ροι φωνητικοί τ. της λ. στην ποντιακή διάλεκτο 
(Συμπλήρωμα ΙΛΠΔ, 140).}

νεφέρης, βλ. νεφέρι.
νεφέρι, το [neféri] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ξανθιν., 

Ροδ., Τσιρ., ΙδομΒ., Κρι τσΓπ., Κασσ.) : 1. το άτο-
μο, ο ένας άνθρωπος· 2. με τη σημ. ‘στρατιώ-
της’ σε κρητ. δη μοτ. τραγούδι: κάμετε ναύτες τα 
κουπιά, νεφέρια το τιμόνι (Κριάρης, 247)· επί-
σης σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1826: Ουστάδες 
και νε φέρηδες ήσανε σα λιοντάρια (βλ. Dedes, 
361).
[< nefer (Παπ.)] (نفر)
{Κατά το TDK η λ. nefer (πεπαλ.) σημαίνει: 
1. ‘άνδρας’, ως στρατιωτ. ό ρος = απλός στρα-
τιώτης, 2. άτομο, πρόσωπο. Ο Πιτυκάκης 
λημματογρα φεί τον τ. νεφέ ρης, για τον οποίο 
σημειώνει τα εξής: «Στην κυριολεξία, στρατιώ-
της-υπηρέτης αξιωματικού, Τ. nefer. Επεκράτη-
σεν όμως στη ση μασία ακόλουθος, συνοδός, αν 
και σε περιορισμένη χρήση σήμερο». Στο πα-
ράδειγμα χρήσης όμως έχει τον πληθ. ουδ. νε-
φέρια. Στη συνέχεια βρί σκουμε τη λ. νεφέρης 
‘στρατιώτης’ στον Ιδομε νέως(Β) και στον Ροδά-
κη. Ο Κασσωτάκης επίσης έχει τον τ. νεφέρης, 

με τη σημ. ‘επόπτης κατά τη διάρ κεια του χαρ-
τοπαιγνίου που ονομάζεται σκαμπίλι’.}

νεφέσι, το [nefési] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ.) : ει-
σπνοή, ρουφηξιά καπνού.
[< nefes (Παπ.)] (نفس)

νεφς [néfs] (Σταυρινίδης) : «Επειδή εν Κρήτη 
υπήρχον χωρία τινά, τα οποία ήταν συνώνυμα 
με την επαρχίαν ή τον νομόν εις τα οποία υπή-
γοντο, προς διάκρισιν τούτων απ’ αλλήλων ετί-
θετο προ του ονόματός των η λέξις nefs, ήτις 
εσήμαινε ότι πρόκειται περί αυτού τούτου του 
χωρίου και ουχί δια την επαρχίαν ή τον νο μόν» 
(Μεταφράσεις, Α 457). Νέφς Αμάρι = ο οικισμός 
Αμάρι, όχι όλη η επαρχία Αμαρίου. Σε έγγραφο 
του 1871: οι Δημογέροντες του χωρίου νεφσ Κα-
στέλη (Α.Δ.Η., 2 / 41-75).
[< nefs ‘αυτός ο ίδιος’ (Χλωρός, Β 1890)] (نفس)
{Νέφς Σφακιά (βλ. Νικόλαος Σταυρινίδης, 
“Συμβολή εις την ιστορίαν των Σφα κίων (1615-
1770)”, Κρητικά Χρονικά, 9 (1955), 241, 244).}

νεχάρης (επίθ.) [nexáris] (Τουρκοκρητ.) : ημερή-
σιος
[< nehar (Bilgehan2, 633) «ημέρα, η διάρκεια 
της ημέρας» (Χλωρός, Β 1912] (نهار)

νηνί (και νηνίδι) του αμαθιού [ñiñí(δi) tu 
amaθx̃ú] (Ξανθιν.) : η κόρη του ματιού.
[πβ. τουρκ. διαλεκτ. nini & ninni ‘μωρό· (πάνι-
νη) κούκλα· κόρη του μα τιού’ (Συντ.)]

νιάψης, βλ. νάξης.
νιζάμης, o [ñizámis] (Πάγκ., ΙδομΒ., Ροδ.) : (Τούρ-

κος) στρατιώτης.
[< nizami ‘τακτικός’ (Πάγκ.) / σωστότερα: < 
nizam (askeri) ‘τακτικός (στρατιώ της/στρατός)’ 
(Συντ.)] (نظام عسكرى)
{Από το nizami κανονικά προκύπτει *νιζα-
μής, πβ. acemi > ατζαμής. Ο τ. νιζάμης πρέ-
πει να προήλθε από το nizam (askeri) ‘τακτι-
κός στρατιώ της/στρατός’, πβ. acem ‘Πέρσης’ 
> Ατζέμης (οικογενειακό επίθετο). Με τη σημ. 
‘στρατός’ η λ. σε πολύστιχο επικό ποίημα του 
1874: ο Τούρκος πού ’χει κάτεργα, πού ’χει τόσο 
νι ζάμι (Η Κρητικοπούλα, σ. 51). Στην περιοχή 
Αμαρίου έλεγαν νιζαμάκια μια ποι κιλία φασο-
λιών που κάνει μικρούς ά σπρους σπόρους (πλη-
ροφορία από τον φίλο Νίκο Φουντεδάκη). Τα 
φασό λια αυτά η μάνα μου (περιοχή Μοιρών) τα 
έλεγε δερ βισάκια, ίσως από την άσπρη ενδυμα-
σία των δερβίσηδων.}

νιζάμι, η [ñizámi] (Ροδ.) : η τάξη. Η λ. σε τουρκο-
κρητ. ρίμα του 1826 με τη σημ. ‘τακτικός στρα-
τός’: Ετότεσα κι ο βασιλιάς έβγαλε το νιζάμι [= 
οργά νωσε τακτικό στρατό] / κι έκαμε τη γιανι-
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τσαριά κι εγίνη μπεριχιάνι [= έπαθε σύγχυση, 
δεν ήξερε τι να κάνει] (βλ. Dedes, 355)
[< nizam (Κουκκίδης, 68)]((نظام 

νιμέτι, το [niméti] (Τουρκοκρητ.) : τα τρόφιμα (ο 
Bilgehan έχει τον κρητ. πληθ. «τα τροφίματα»)
[< nimet (Bilgehan2, 633) «αγαθόν, ευεργεσία, 
χάρις, ευεργέτημα, παν ό,τι συμ βάλλει προς ευ-
ζωίαν, απόλαυσις» (Χλωρός, Β 1888)](نهار)

νινί, το [ñiñí] (Τσιρ., ΙδομΒ., Ροδ.) : 1. το παιδάκι, 
το μωρό (στη γλώσσα για μικρά παιδιά)· 2. η 
κόρη του ματιού.
[πβ. nini/ninni, με τις ίδιες σημασίες (Συντ.)]

νινίδι, το [ñiñíδi] (ΙδομΒ.) : η κόρη του ματιού.
[υποκορ. της λ. νινί, στη σημ. 2 (Συντ.)]

νισάνι, βλ. νιχιάνι.
νισαντίρι*, το [ñisadíri] & ανισαντίρι [añisadíri] & 

αλισαντίρι [aλisadíri] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ., Ροδ., Κασσ.) : το χλωριούχο αμμώνιο.
[< nişadır (Παπ.)] (نشادر)
{Ο Τσιριγωτάκης σημειώνει ότι το χρησιμοποι-
ούσε ο γανωτής για τον κα θαρισμό και το γυά-
λισμα μπακιρένιων σκευών. O Ιδομενέως το 
γράφει: αλισαντήρι.}

νισαντιρόνερο, το [ñisadirónero] (Χουστ.) : «αλά-
τι και σόδα διαλυμένα στο νερό».
[< νισαντίρι + νερό (Συντ)]

νισάφι*, το [ñisáfi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Τσιρ., 
ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : μετριο πάθεια, επι-
είκεια, έλεος. ΦΡ. κάνω νισάφι: συγκρατώ τον 
εαυτό μου, κάνω κράτει || (επιφ. φρ.) νισάφι δα 
μπλιό!: φτάνει πια! σταμάτα επι τέλους! έλεος!
[< insaf (Παπ.)] (انصاف)
{Ο Ιδομενέως το λημματογραφεί χωριστά και ως 
επίρρημα, με τη σημ. ‘αρκετά, ικανοποιητικά’.}

νισεστές*, ο [ñisestés] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., Ξεν.) : 
άσπρο αλεύρι άριστης ποι ότητας.
[< nişasta (Παπ.)] (نشاسته٬ نشسته)
{Η λ. χρησιμοποιείται (πανελληνίως) και με 
την ειδικότερη σημ. ‘άμυλο καλα μποκιού, κορν 
φλάουρ’.}

νισπέτι, το [nispéti] (Τουρκοκρητ.) : η αναλογία.
[< nispet (Bilgehan2, 633)](نسبت)

νιχιάνι, το [ñi∫áñi] & νισάνι [ñisáñi] : το παρά-
σημο (Σταυρινίδης). Ο τ. νι χιάνι σε προσωπικό 
ημερολόγιο των ετών 1831-1845 (βλ. Ημερολό-
γιο Κο ζύρη, 581). Ο τ. νισάνι σε τουρκοκρητ. ρί-
μα: Ένα νισάνι του ’βαλεν οπού ’φεξεν η Κρήτη, 
/ κι’ έλαµπεν εις τα στήθια του σαν τον αποσπερί-
τη (βλ. Πλανάκης, σ. 95· από: Αρχείον Παύλου 
Βλαστού, 15ος τόµος, σ. 983-985).
[< nişan στη σημ. ‘παράσημο’ (Χλωρός, Β 
(نشان) [(1876

{Κατά το TDK πρόκειται για οθωμανικό παρά-
σημο υπηρεσιών και χρη στότητας που δινόταν 
μετά το 1832 («Osmanlılarda 1832’den sonra 
hizmet ve yararlık karşılığı olarak bir kişiye 
verilen madalya»). Η λ. nişan σημαί νει επίσης 
‘αρραβώ νας’, βλ. σημάδι.}

νοκούτι, το [nokúti] (Αποστ., Τσιρ.) : το κομπόδε-
μα, τα αποταμιευμένα χρή ματα.
[< nukut ‘χρήματα, μετρητά’ (Μπόγκας, 193) 
/ (πεπαλ. κατά το TDK, από το αραβ. nuḳūd), 
πληθ. του nakd ή nakıt (Χλωρός, Β 1893) 
(Συντ.)],(نقود πληθ. του نقد)

νομπέτι, το [nobéti] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : «η σειρά 
προτεραιό τητας, η ουρά, ιδίως στις βρύσες όταν 
λιγοστεύει το νερό το φθινόπωρο» (Πιτ.).
[< nöbet (Παπ.) / nοbet (Πιτ.)] (نوبت)
{Το TDK έχει και τους δύο τύπος: nöbet και 
nοbet. Η λ. νομπέτι χρησιμο ποιείται είτε με τη 
σημ. ‘σειρά προτεραιότητας’, π.χ. ο νερουλάς 
είπε πως αύριο είναι το νομπέτι μας (να ποτίσο-
με), είτε με τη σημ. ‘σειρά αναμονής, ουρά’, π.χ. 
εστάθηκα στο νομπέτι να γεμίσω το σταμνί.}

νοξάνι, το [noksáñi] : Η λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα 
του 1826: Γιατί εκάμανε αφορμές ετούτ’ οι γιανι-
τσάροι / και κάμανε και φταίξιμο, απ’ την τουρ-
κιά νοκσάνι (= deficient in their Turkish creed, 
βλ. Dedes, 355).
[< noksan,«έλλειψις, μείωσις, ελάττωμα, βλά-
βη», και ως επίθ. «ελλιπής, κ. λει ψός, ουχί 
σωστός», από τα αραβ. (Χλωρός, Β 1894-5)] 
(نقصان)

νοσκάς, ο [noskás] (Κονδ., ΙδομΒ., ΤσιρΒ.) : «χαρτί 
με μαγικήν ρήσιν κρεμ μάμενον από του τραχή-
λου ή διαλυόμενον εις το νερόν και πινόμενον 
υπό του αρρώστου» (Κονδ.).
[< nuska (κατά το TDK διαλεκτ. του muska 
‘φυλαχτό, ξόρκι’ < nüsha ‘α ντίγραφο’, από τα 
αραβ.) (Συντ.), βλ. και νουσκάς στον Κουκκίδη] 
(نسخه٬ نوسقه٬ موسقه)
{Κατά τον Χλωρό (Β 1873) η λ. νουσχά ‘αντί-
γραφο’ σημαίνει επίσης «προβασκά νιον, φυλα-
κτόν, ήτοι τεμάχιον χάρτου δεδιπλωμένον εν 
σχή ματι τριγώνου, περιέ χον ευχήν και αναρτώ-
μενον επί του στήθους ή επί του βραχίονος του 
πάσχοντος προς ίασιν, ή προς αποσόβησιν κα-
κού ή προφύ λαξιν από βασκανίας του υγιούς· 
κοινώς λέγεται νουσκά ή μουσκά». Ίδια σημ. 
με το νοσκά έχει και η (μάλλον αθη σαύριστη 
με αυτήν τη σημασία) λ. απόγραμμα: ένα χαρ-
τί με λόγια θρησκευτικού περιεχομένου υπέρ 
της υγείας ενός αρρώστου, συνήθως γραμμέ-
να από κάποιον σεβάσμιο ιερω μένο (αλλά δεν 
έλειψε και η αντιποίηση από επιτήδειους αγύρ-



νου ζαράρι νταβατζήςΝ

218

τες). Το έ βαζαν στο νερό μέχρι να διαλυθεί και 
μετά έδιναν το νερό αυτό στον άρ ρωστο να το 
πιεί. Από ιστορίες που έχω ακούσει από τη μάνα 
μου, φαίνε ται ότι έφερνε αποτέλεσμα (υποθέτω 
σε περιπτώσεις ψυχοσωματικών νο σημάτων). 
Όπως έ γραφε ο Σκαρλάτος Βυζάντιος το 1851, 
«των φυλακτη ρίων τούτων η χρήσις δεν έχει 
καν συνεπείας επιβλαβείς, ίσως μάλιστα πλήτ-
τουσα πολλάκις δια της φαντα σίας το νευρικόν 
σύστημα του νοσού ντος, επιφέρει τας παραδό-
ξους θεραπείας ε κείνας, τας οποίας ηξεύρουσι 
τόσον επιτηδείως να μεταλλεύωσιν οι αγύρται» 
(Η Κωνσταντινούπολις, 1ος τόμος, Αθήνα 1851, 
σ. 94-95).}

νου ζαράρι, βλ. ζαράρι.
νουζούλι, το [nuzúλi] (Τουρκοκρητ.) : η αποπλη-

ξία.
[< nüzul (Bilgehan2, 633)](نزول)

νούρι, το [núri] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., 
Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., Ξεν.) : η 
λάμψη της ομορφιάς, το κάλλος.
[< nur ‘φως’ (Παπ.)] (نور)
{Μόνο στην ονομ. και αιτ. ενικού. Ο Κριτσω-
τάκης το χαρακτηρίζει ά κλιτο. Ο Ροδάκης και ο 
Χουστουλάκης το τονίζουν στη λήγουσα: νου-
ρί. Από το ουσ. nur το ανδρικό όνομα Nuri ‘φω-
τεινός, λαμπερός’, που ο Κα ζαντζάκης το διάλε-
ξε εύ στοχα για τον Νουρήμπεη (Nuri bey) στον 
Καπετάν Μιχάλη.}

νουσουμπέτι, το [nusubéti] (Τσιρ.) : σύγχυση, κε-
ραυνοβόλημα.
[< διαλεκτ. nusubet ‘καταστροφή (μτφ.)’ 
(TDK), πβ. musibet (مصيبت) «συμφορά, δυστύ-
χημα, καταστροφή» (Χλωρός, Α 1698), και δια-
λεκτ. müsübet, βλ. μουσου μπιά (Συντ.)]
{«–Νουσουμπέτι να τού ’ρθει! καταράστηκε 
η Σηφογιάννενα» (στο χιου μορι στικό διήγη-
μα Κακό συναπάντημα) τον Τούρκο Μόχογλου, 
που είχε υποχρεώσει τον άντρα της να τουρ-
κέψει, βλ. Ι. Κονδυλάκης, Πρώτη α γάπη. Διη-
γήματα, Χανιά 1919, σ. 105, όπου και υποσε-
λίδια σημείωση: «Τουρκ. αποπληξία (λεγότανε 
και Νταμουλάς, κι αυτό τουρκικό)». Με τη σημ. 
‘αποπληξία’ λημματογραφεί τη λ. ντουσουμέτι 
ο Χουστουλάκης.}

νουσουρέτι, βλ. νουσρέτι.
νουσρέτι, το [nusréti] & νουσουρέτι [nusuréti] 

(Χουστ.) : βοήθεια, ιδίως βο ήθεια από τον Αλ-
λάχ. Η λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1815 (όπου 
ένας μου σουλμάνος απευθύνεται σε ομόθρη-
σκό του) : νουσρέτι μπλιο δεν έχετε σαν χάσε-
τε εμένα = «δεν έχετε πια θεϊκή σύναρση, αντί-
ληψη, νίκη και θρίαμβο κατά του εχθρού» (βλ. 
Nίκος Σταυρινίδης, “Το τραγούδι του Μαζλούμ 

Αγά ή Μπαλουξή”, Αμάλθεια, 2/5 (1971), 63). 
Επίσης σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1826: Ο Μου-
χαμέτης τού ’δωκε του βασιλιά νουσρέτι (βλ. 
Dedes, 371)
[< nusret (Σταυρινίδης) «βοήθεια, θεία σύ-
ναρσις, αντίληψις· νίκη, θρίαμ βος κατά του 
εχθρού» (Χλωρός, Β 1880)] (نصرت)

νουφούσι, το [nufúsi] (Τουρκοκρητ.) : το άτομο.
[< nüfus (Bilgehan2, 633)](نفوس)

νταβαλίδικος (επίθ.) [davaλíδikos] : διαφιλονι-
κούμενος. Η λ. σε προσωπικό ημερο λόγιο των 
ετών 1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 188).
[< da’valı «ο περί ου υπάρχει αγωγή, επίδικος, 
διαφιλονικούμενος» (Χλω ρός, Α 782)] (دعوالى)

νταβαλισιμιός (επίθ. προσ.) [davaλisimñós] 
(Δαρ., ΙδομΒ.) : ανάποδος, ατί θασος, α πείθα-
ρχος· εκτεθειμένος, δυσφημισμένος.
[μάλλον κοινή ετυμολογία με το προηγούμενο, 
πβ. da’valı adam ‘εγωι στής’ (Χλωρός, Α 782)]

νταβαντούρι*, το [davadúri] & νταβατούρι 
[davatúri] & ταβατούρι [tavatúri] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : 1. θόρυ-
βος, φασαρία· 2. έμμονος ψίθυρος, διάχυτη φή-
μη· 3. «γλέντι, επουσιώδης {= ;} σύναξη» (Δαρ.).
[< tevatür (Παπ.)] (تواتر)
{Ο Κριτσωτάκης λημματογραφεί χωριστά το 
ταβατούρι «ξύλινη λουρίδα που σκε πάζει το ψα-
θί της καρέκλας από το μπροστινό τμήμα, θηλυ-
κώνει σε δύο σχισμές στα μπροστινά πόδια και 
καρφώνεται με μικρά καρφάκια» και το ετυμο-
λογεί από το τουρκ. tavattum ‘μόνιμη εγκατά-
σταση’, από το οποίο όμως ο αναμενόμενος τύ-
πος είναι *ταβατούμι.}

νταβάς1, ο [davás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ιδομ., Γαρ., Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., 
Ροδ., Κασσ., ΤσιρΒ.) : 1. δικαστική αγωγή, δί-
κη. Με τη σημ. αυτή η λ. σε έγγραφο του 1864: 
η υπόθεσις δια την οποίαν ο Χατζή Ανε στάσης 
Φτενός μού κάνει σήμερον νταβά εις την Δημο-
γεροντία (Α.Δ.Η., 2 / 14-404)· 2. προστασία· 3. 
ο ντα βατζής.
[< dava (Παπ.)] (دعوا)
{Κατά το ΒΤS η λ. dava έχει (στην αργκό) και 
τη σημ. ‘εραστής’. Βλ. και σημεί ωση στο λ. 
νταβατζής.}

νταβάς2*, ο [davás] (Τσιρ., Κριτσ.) : μεγάλο πή-
λινο ταψί.
[< tava ‘τηγάνι’ (Κουκκίδης, 90)] (تاوه٬ تاوا٬ طابه٬ 
(طوه

νταβατζήδικος, βλ. νταβατζίδικος.
νταβατζής* (επίθ. προσ.) [davadzís] (Παπ., 

Πάγκ., Πιτ., Δαρ.) : 1. φιλόδικος· 2. προ στάτης, 
υπερασπιστής (Στη δεύτερη έννοια μάλλον ως 
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ουσιαστικό, όπως φαίνεται από τα παραδείγμα-
τα χρήσης που παραθέτει ο Πιτυκάκης, αν και ο 
ίδιος χαρακτη ρίζει τη λ. ως επίθετο.)· 2α. ειδικά 
ο “προστάτης” εκδιδομένων γυναικών
[< davaci (Παπ.) / κατά το TDK διαλεκτ. του 
davacı ‘ενάγων, αντίδικος, κατήγο ρος’ (Συντ.)] 
(دعواجى)
{Ο Κυρανούδης (σ. 319) σημειώνει ότι δεν 
εντόπισε σε τουρκικές πηγές τη λ. davacı με τη 
σημ. ‘προστάτης, προαγωγός’. Με τη σημ. ‘κα-
τήγορος’ η λ. νταβα τζής στην παραδοσιακή μα-
ντινάδα Όλος ο κόσμος να γενεί για σένα {δηλ. 
επειδή σε αγαπώ} νταβατζής μου, / δεν αφρου-
κούμαι κιανενούς, μόνο τση κεφαλής μου (Λιου-
δάκι, σ. 61). Επίσης σε έγγραφο του 1864: ο 
νταβατζής μου κατά τον τότε νόμον δεν είχε δί-
καιον (Α.Δ.Η., 2 / 14-404). Με τη σημ. 2α ο 
Κριτσωτάκης λημ ματογραφεί και τον τ. ντα-
βάς (βλ.).}

νταβατζίδικος (επίθ.) [davadzíδikos] (Πάγκ., Ξαν-
θιν.) : διαφιλονικούμενος, αμφι σβητούμενος 
(κυρίως για ιδιοκτησίες).
[< νταβατζήδες (Πάγκ.) ή < νταβάς + -τζήδικος 
(Ξανθιν.) / σωστότερα: -ίδικος (βλ. ΛΚΝ)]
{Στα αποδελτιωθέντα λεξικά η γραφή: νταβα-
τζήδικος.}

νταβεκλής, ο [davekλís] : (από αφηγήσεις της μά-
νας μου:) αυτός που κάνει το ντα βέτι, γενικότε-
ρα αυτός που ασκεί μαύρη μαγεία.
[παραφθορά της λ. *νταβετλής < νταβέτι, πβ. 
ρα(χ)μετλής & ραμεκλής (Συντ.)]
{Υπάρχει η λ. τουρκ. λ. davetli η οποία σημαί-
νει μόνο ‘προσκεκλημένος’, καθώς στα τουρκ. 
η λ. davet σημαίνει ‘πρόσκληση’ και συνεκδ. 
‘γεύμα’, ενώ ως δικα στικός όρος σημαίνει ‘κλή-
ση, κλήτευση’. Συνεπώς η λ. νταβε κλής πρέπει 
να σχη ματίστηκε στα ελληνικά από το νταβέτι 
> *νταβετι-λής > *νταβετλής > νταβεκλής. Για 
την εναλλαγή τλ/κλ βλ. σημείωση στο λ. -λής.

νταβέτι, το [davéti] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., 
Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ.) : 1. «τε λετή μα-
γείας, κατά την οποία συγκεντρώνονται, μετά 
από τελετουρ γική πρό σκληση, πονηρά πνεύμα-
τα, για τη διαλεύκανση ανεξιχνίαστων υ ποθέ-
σεων» (Κασσ.). Συνήθως χρησιμοποιείται στην 
έκφραση κάνω ντα βέτι ‘καλώ τα πνεύ ματα’· 2. 
σημείωμα, επιστολή.
[< davet ‘πρόσκληση’ (Τσιρ.)] (دعوت)
{Κατά τον Πάγκαλο (εσφαλμένα) από το adavet 
‘εχθρότης’. Λεπτομέρειες για το νταβέτι ως τελε-
τή μαύρης μαγείας, βλ. Μανώλης Παπαδογιάν-
νης, «Το νταβέτι – μαγική τελετή στην Κρήτη», 
Κρητική Εστία, 189 (Δεκ. 1968), 539-542.}

νταβούκι, το [davút∫i] (ΙδομΒ.) : το φέρετρο.
[ίσως παραφθορά της λ. ταμπούτι ‘φέρετρο’ (< 

tabut, κατά το TDK από το αραβ. tābūt), κατά το 
καβούκι (Συντ.)] (تابوت)
{Για τη λ. ταμπούτι σε κρητ. δημοτ. τραγούδι, 
βλ. Τραγούδι για τον θάνατο του Τζελεπή, που 
είχε καταγράψει ο R. Pashley (Travels in Crete, 
2ος τό μος, Λονδίνο 1837, σ. 131-133) – το τα-
μπούτι το μεταφράζει ως bier (σ. 133). Τους τ. 
τα μπούτι/νταμπούτι καταγράφει ο Μπόγκας (σ. 
194).}

νταβραμπάς, βλ. ταυραμπάς.
νταβραντερός (επίθ.) [davraderós] (ΞανθινΔ.) : γε-

ρός, δυνατός, δραστήριος.
[< μεταπλασμός του νταβραντισμένος, με πιθα-
νή επίδραση από λέξεις με παρό μοια σημασία, 
όπως στιμονερός, βασταγερός (Συντ.)]

νταβραντίζω* [davradízo] & νταβραντώ 
[davradó] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Γαρ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Ροδ., Κασσ., Ξεν.) 
& νταβραντί ζομαι (Ξαν θινΔ.) [davradízome] : 
1. αντέχω, βαστώ, έχω καλή υγεία· 2. ανακτώ 
σφρίγος, παίρνω τα πάνω μου, δυναμώνω, π.χ. 
μετά από αρρώ στια· μτχ. παθ. πρκ. νταβρα-
ντισμένος (ως επίθ.) : δυνατός, ρωμαλέος.
[< davranmak (Παπ.) / αόρ. davrand(ım) 
(Πάγκ.)] (طاورانمق٬ طورانمق)
{Ο Κριτσωτάκης το γράφει: νταυραντίζω, ταυ-
ραντίζω.}

νταβραντισμένος, βλ. νταβραντίζω.
νταβραντώ, βλ. νταβραντίζω.
νταγαρτζίκι, το [daγardzít∫i] & νταγαρτζίκα, η 

[daγardzíka] (Πάγκ.) : «ποι μενική πήρα κατα-
σκευαζομένη εκ κναφέντος δέρματος εριφίου».
[< tağarcık (Πάγκ.)] (طغارجق٬ طغرجق)
{Το θηλ. κατά τη βούργια (του βοσκού) ή ως 
μεγεθυντικό. Το TDK έχει το tağarcık ως δια-
λεκτ. τ. του dağarcık.}

νταγιάκι, το [daʒát∫i] (Πάγκ., Κριτσ.) : 1. το υπο-
στήριγμα· 2. (μτφ.) βοήθεια, υπο στήριξη.
[< dayak (Πάγκ.)] (طياق٬ طاياق)
{Η λ. dayak σημαίνει ‘έρεισμα, στήριγμα, ρά-
βδος’ και συνεκδ. από την τελευταία σημ. ‘ξυ-
λοκόπημα, ραβδισμός’ (Χλωρός, Β 1066). Με 
τη σημ. αυτή η λ. νταγιάκα, ιδίως στην έκφρ. 
θα πέσει νταγιάκα: θα πέσει ξύλο. Ο θηλ. τύ-
πος μάλλον κατ’ αναλογίαν προς τη βέργα ή 
ως μεγεθυντικό για έμφαση, πβ. μπατζάκι, μπα-
τζάκα. Η παροιμία Το ξύλο βγήκε απ’ τον παρά-
δεισο αντιστοιχεί ακριβώς στην τουρκ. Dayak 
cennetten çıkmıştır (Ηρα κλής Μήλλας, Κατά-
λογος κοινών ελληνικών και τουρκικών λέξε-
ων, εκφρά σεων και παροιμιών, Εκδ. Παπαζήση, 
Αθήνα 2008, σ. 166). Παράλληλες είναι και οι 
εκφράσεις τρώγω ξύλο και dayak yemek.}
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νταγιάντα, βλ. νταγιάντισμα.
νταγιαντίζω* [daʒandízo] & νταγιαντώ(Α) 

[daʒandó] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., ΞανθινΔ., 
Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Κασσ., Ξεν.) : υπο μένω, ανέχομαι, αντέχω.
[< dayanmak (Παπ.) / αόρ. dayand(ım) (Πάγκ.)] 
(طايانمق٬ طاينمق)
{Το παθητικό νταγιαντίζομαι ακούγεται στη 
έκφρ. δεν νταγιαντίζεται: είναι ανυ πόφορος (πό-
νος, άνθρωπος). Ο Ανδριώτης ετυμολογεί το 
νταγιαντώ ‘στηρίζομαι’ από το νταγιαντίζω.}

νταγιάντισμα, το [daʒjádizma] & νταγιαντισμός, 
ο [daʒandizmós] (Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) 
& νταγιάντα, η [daʒánda] (Ροδ.) : «αντοχή, 
καρτε ρική υπομονή. “Τσ’ αμοναξάς το βάσανο 
νταγιαντισμό δεν έχει” (λαϊκή ρήση)» (Αποστ., 
Τσιρ.).
[< νταγιαντίζω (Συντ.)]
{Ίσως μόνο στην έκφρ. δεν έχει νταγιαντισμό: 
δεν νταγιαντίζεται, είναι α νυπό φορο.}

νταγιαντώ, βλ. νταγιαντίζω.
νταγλαράς*, ο [daγlarás] & ντεγλαράς [deγlarás] 

(Πάγκ., Γαρ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Ροδ., Κασσ.) : ο πολύ ψηλός (και γεροδεμένος) 
άν θρωπος· ΜΕΓΕΘ. ντέγλαρος (Γαρ., Κριτσ.)
[< dağlι ‘ορεσίβιος’ + -αράς (Πάγκ., με βάση 
τον Ανδριώτη) / < dağlar πληθ. της λ. dağ ‘βου-
νό’ -άς, από ΦΡ. όπως dağlar kadar “σαν τα 
βουνά”, δηλ. τεράστιος, dağlar anasι για μεγα-
λόσωμη γυναίκα (ΛΚΝ)] (طاغلر \طاغلو)
{ντέγλαρος: Για τον σχηματισμό αρσ. μεγεθ. 
σε -ος με αναβιβασμό του τόνου, π.χ. σταφύ-
λι > στάφυλος, βλ. λήμμα -ος3 στο ΛΚΝ και Γ. 
Πάγκαλος, Περί του Γλωσ σικού Ιδιώματος της 
Κρήτης, 1ος τόμος [Γραμματική], Α θήνα 1955, 
σ. 396.}

νταδάκι, βλ. οντάς.
νταερές, ο [daerés] & νταϊρές [dairés] (Πάγκ., 

Κονδ., Γαρ., Τσιρ., Δαρ., Κρι τσπ., ΙδομΒ.) : 1. η 
έκταση, επιφάνεια, περιοχή· 2. ανώμαλο ή πε-
τρώδες τμήμα ενός αγρού που δεν μπορεί να 
οργωθεί· 3. περίβολος με πολλούς τάφους τουρ-
κικούς· 4. κύκλος μαγικός που γίνεται με μαυ-
ρομάνικο μα χαίρι· 5. τα περιφερειακά κλα διά 
ενός δέντρου: «Στσι νταϊρέδες κατεβάζει καρ-
πό η γι-ελιά κι εσύ τσι κόβγεις;» (Τσιρ.) και (με-
τωνυμικά) νταερές: όση γη σκεπάζουν τα κλα-
διά ενός δέντρου.
[< daire ‘κύκλος, περιφέρεια’ (Πάγκ.)] (دائره٬ 
(دايره
{Ο Δαριβιανάκης λημματογραφεί χωριστά το 
επίρρ. νταϊρές ‘κατάφατσα, κατά μουτρα, απευ-
θείας, ακριβώς απέναντι’, χωρίς παράδειγμα 
χρήσης. Η σημ. αυτή ίσως από το ράβδισμα της 

ελιάς: χτυπούμε τα δέντρα κυρίως στα χαμηλά 
κλαδιά, στον νταϊρέ (που είναι απέναντί μας, 
στο ύψος μας), γιατί εκεί υπάρχει ο περισσό-
τερος καρπός.}

νταζινές, ο [dazinés] (Πιτ., ΙδομΒ.) : «Το πλήκτρο, 
η πέννα που χρησιμοποι ούσαν όταν έπαιζαν τα-
μπουρά ή μαντολίνο» (Πιτ.).
[< tazene (κατά το TDK διαλεκτ. του tezene, 
από το περσ. tâziyâne) (Συντ.)] (تازنه٬ تازيانه)
{Το TDK έχει και το διαλεκτ. dezine ‘πένα 
φτιαγμένη από φτερό αετού ή νύχι αλόγου’.}

νταηλίκι*, το [dailít∫i] (άλλη γραφή: νταϊλίκι) 
(Παπ., Πάγκ., ΙδομΒ.) : η ψευ τοπαλη καριά.
[< νταής (Παπ.) / dayılık (Πάγκ.)] (طاييلق)

νταής*, ο [daís] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Δαρ., ΙδομΒ.) : 
ο ψευτοπαληκαράς.
[< dayı (Παπ.)] (داى٬ دايى٬ طايى)
{To τουρκ. dayı σημαίνει επίσης ‘θείος, αδελ-
φός της μητέρας’. Η διαλο γική πα ροιμία – Μου-
λάρι, ποιος είναι ο πατέρας σου; – Το άλογο εί-
ναι θείος μου αντιστοι χεί στην τουρκ. – Katıra 
baban kim? – Demişler, dayım at demiş.}

νταϊλίκι, βλ. νταηλίκι.
νταϊφάς, βλ. ταϊφάς.
ντακαζάς, ο [dakazás] & τακαζάς [takazás] 

(Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Κριτσπ., Ι δομΒ., Κασσ., Ξεν.) : 
1. η υποχρέωση που έχει κάποιος να πληρώσει 
την οφειλή του, υλική ή ηθική· 2. επίπληξη· 3. 
διένεξη.
[< takaza ‘ανάγκη’ (Πάγκ.) / tekaza «το πιέ-
ζειν οφειλέτην εις απότισιν χρέους» (Χλωρός, 
Α 539) (Συντ.)] (تقاضا٬ تقاضه٬ تقاضى)
{Η σημ. ‘διένεξη’ μάλλον από τα όσα συνεπά-
γεται η (δυσάρεστη) υπεν θύμιση της οφειλής. 
Κατά το TDK η λ. takaza σημαίνει επίσης ‘επί-
πληξη’. Ο τ. tekaza είναι οθωμ. κατά τα λεξι-
κά. Με τη σημ. ‘υπαινιγμός, υπονοού μενο’ χρη-
σιμοποιεί τη λ. ντακαζάς ο Κωστής Λαγουδια-
νάκης σε λαΐκό τροπο στιχούργημά του (Εφημ. 
Πα τρίς (Ηρακλείου), φ. της 25-9-2009, στη 
στήλη “Α ποσπερίδες και Βαΐζα”.}

ντακίμι, βλ. τακίμι.
ντακιμιάζω, βλ. τακιμιάζω.
ντάλα (επίρρ. & θηλ. ουσ.) (Τσιρ.) : 1. (ως ουσ.) 

το πιο θερμό χρονικό σημείο ηλιό λουστης μέ-
ρας, το καταμεσήμερο: «Στη ντάλα τση μέρας 
πας στο μύλο και δα σκάσεις απού τη γ-κά-
ψα» (Τσιρ.) β) (ως επίρρ.) κατακόρυφα: «ντά-
λα ν’ ο ήλιος» (Τσιρ.). Στη φρ. ντάλαμεσημέρι 
(Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Ροδ.) έχει χρονική σημα-
σία = (επίρρ.) καταμεσήμερο {ηλιόλουστης μέ-
ρας πάντως}.
[< dal (ΛΚΝ), βλ. σημείωση (Συντ.)]
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Ννταλαβέρα

{Ο Βασίλης Κ. Αναστασιάδης στη μελέτη του 
“Η επίδραση της τουρκικής γλώσ σας στο λε-
ξιλόγιο του Γρεβενιώτικου γλωσσικού ιδιώ-
ματος” [Β΄ μέ ρος], Ελι μειακά, 57 (Δεκ. 2006), 
187-216, έχει: «ντάλα επίρρ. = ακριβώς, μόνο 
στη φράση: ντάλα μισιμέρι = καταμεσήμερο < 
dal = εντελώς, πλή ρως», βλ. και: Γιάννης Κου-
λάκης, Το μεγάλο ετυμολογικό λεξικό της Νεο-
ελληνικής γλώσσας, Μάλλιαρης-Παι δεία, Αθή-
να 1993, σ. 648: «ντάλα, δά νειο επίρρ. < τουρκ. 
dal (= ακριβώς) → ντάλ-α». Πράγματι, η λ. dal, 
ως επίθετο, σημαίνει (όπως σημειώνει και το 
ΛΚΝ) ‘σκέ τος, γυμνός’, αλλά διαλεκτικώς έχει 
και την επιρρ. σημ. ‘ακριβώς’, βλ. στο TDK dal 
(V) «Tam: Dal öğleyin geldi» (Ακριβώς: Ακρι-
βώς το μεσημέρι ήρθε). Κώστας Καραποτόσο-
γλου, «Ετυμολογικά στα ιδιώματα της Καρπά-
θου, Ελληνικά, 62 (2012), 171. Βλ. και «tam 
öğle üzeri ντάλα μεσημέρι» (Τuncay & Κα-
ρατζάς, σ. 706). Επειδή δεν βρίσκουμε στα ελλ. 
τη λ. ντάλα να συνοδεύει άλλη χρονική στιγμή 
παρά το μεσημέρι, μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι πρώτα πέρασε η φρ. dal öğleyin ως ντάλα 
μεσημέρι (μισομεταφρασμένο δάνειο), και στη 
συνέχεια το τμήμα ντάλα αυτονομήθηκε, με τις 
παραπάνω σημασίες.
Το ρ. νταλώνω (ενεργ. μτβ.) «θαμπώνω την 
όραση κάποιου ρίχνοντάς του υπερ βολικό φως» 
(Αποστ., Τσιρ.), που λέγεται συνήθως με υπο-
κείμενο κάποια ισχυρή πηγή φωτός και κυρίως 
τον ήλιο («νταλώνει με ο ήλιος και δε γ-καλο-
θωρώ» (Α ποστ., Τσιρ.), νταλώνω κάποιον ρί-
χνοντας στα μάτια του το φως ενός προβολέα) 
θα μπορούσε να (παρ)ετυμολογηθεί από τη φρ. 
ντάλα ο ήλιος, αλλά κατά τον Γε ώργιο Χατζι-
δάκι (Επετηρίς Εταιρείας Βυ ζαντινών Σπουδών, 
3 (1926), 248) είναι το ενταλώνω, που το είχαν 
κατα γράψει ο Du Cange και ο Somavera και 
που ο Κοραής στα Άτακτα (2ος τόμος, Παρίσι 
1829, σ. 124) το έχει ως «ενταλόνω θαμ βόνω 
(eblouir)», το οποίο (κατά τον Χατζ.) ανάγεται 
πιθανόν στο *ανταλόω (βλ. ενταλώνω (ενεργ. 
αμτβ.) ‘σκοτεινιάζω’/ ενταλώνομαι ‘ζαλίζομαι’ 
στην Επιτομή Λε ξικού Κριαρά).}

νταλαβέρα, η [dalavéra] (Παπ., Κονδ., ΞανθινΔ., 
Ιδομ.) : αξεκαθάριστη υπό θεση, σύγχυση.
[< alevere (Παπ.) / ίσως < dalavere (Nişanyan: 
μαρτυρείται και ως dalavera) ‘ε ξαπάτηση’ 
(Συντ.)] (دالويره)
{Υπάρχει και η έκφραση alavere dalavere 
‘αναταραχή, αναμπουμπούλα, σύγ χυση’. Ο 
Nişanyan αναφέρει ότι μαρτυρείται και ως 
alavera dalavera. Τη χαρα κτηρίζει ως αγνώ-
στου ετύμου, ενώ δεν θεωρεί πειστικό το συσχε-
τισμό της με το ιταλ. dare ed avere. Το TDK έχει 
alevere, dalavere και alavere dalavere, όλα χω-

ρίς ετυμολ. ένδειξη. Κατά το ΛΚΝ η λ. νταρα-
βέρι/νταλαβέρι (που έχει και τη σημ. ‘φασα-
ρία, αναστάτωση’) προέχεται από το ιταλ. dare-
avere ‘δούναι-λαβείν’. Ο Ιδομενέως λημματο-
γραφεί το ρ. νταλαβερίζω ‘έχω ερωτικές σχέσεις 
με κάποια’, το οποίο παράγεται μάλλον από το 
νταλαβέρι και όχι από τη νταλαβέρα.}

νταλαβερίζω, βλ. νταλαβέρα.
νταλαβεριτζής, ο [dalaveridzís] (Παπ., Πάγκ.) : ο 

ταραχοποιός.
[< alevereci Παπ.) / < νταλαβέρι (Πάγκ.) / ίσως 
dalavereci ‘απατεώνας’ (Συντ.)]
{Βλ. σημείωση στο λ. νταλαβέρα.}

ντάλα μεσημέρι, βλ. ντάλα.
νταλγκάς, ο [dalgás] & νταλκάς* [dalkás] & 

νταρκάς [darkás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., ΙδομΒ., 
ΚριτσΓ., Ξεν.) : 1. ο διακαής έρωτας· 2. εσωτε-
ρικός πόνος, π.χ. στο στο μάχι.
[< dalga ‘κύμα, τρικυμία’ (Παπ.)] (طالغه٬ دالغه)
{Το ΛΚΝ έχει τη λ. νταλκάς με τη σημ. (λαϊκ.) 
‘μεγάλη, δυνατή επιθυμία, μεράκι’ και την ετυ-
μολογεί από το τουρκ. dalga ‘αφηρημάδα, δόση 
ναρ κωτικού’. Όντως, κατά το TDK η λ. dalga 
(και dalka), αρχική σημ. ‘κύμα, κυματισμός’, 
έχει και την σημ. (αργκό) ‘ζαλάδα από ναρκω-
τικά’ («esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin 
verdiği keyif durumu»). Στα ελλ. έχει πε ράσει 
και με αυτήν τη σημασία, πβ. «Ώρες με θρέ-
φει ο λουλάς, ώρες αδυ νατάω, ώρες με ρίχνει 
σε νταλκά κι ανθρώπου δεν μιλάω» (από τρα-
γούδι του Μάρκου Βαμβακάρη). Έχει όμως και 
τη σημ. (αργκό) ‘εφήμερος έρω τας’ (η σχέση 
ή το πρόσωπο) όπως και στα τουρκικά (TDK : 
«geçici sevgili, geçici aşk ilişkisi»).}

νταλγκινλίκι, το [dalg̃inλít∫i] (Τουρκοκρητ.) : ο 
ρεμβασμός.
[< dalgınlık (Bilgehan2, 626)] (طالغينلق)

νταλέτι, βλ. ανταλέτι.
ντάλια! βλ. τάλια.
νταλίμι, βλ. ταλίμι.
νταλκαδιάζομαι [dalkaδjázome] (ΙδομΒ.) : παθιά-

ζομαι, καταλαμβάνομαι από έντονο πόθο.
[< νταλκάδες (νταλκάς) (Συντ.)]

νταλκαβούκος, βλ. νταρκαούκης.
νταλκάς, βλ. νταλγκάς.
νταλντίζω1 (αμτβ.) [daldízo] (Δαρ., Ροδ.) & νταλ-

τίζω [daltízo] (Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : εισβάλλω 
βίαια, μπαίνω με φόρα.
[< dald(ım) (Τσιρ.) / αόρ. του ρ. dalmak, πβ. bir 
kapıya dalmak «βυθίζομαι εις μίαν θύραν, ήτοι 
εισέρχομαι άνευ αδείας, επαιτώ» (Χλωρός, Β 
1062) (Συντ.)] (طالمق٬ دالمق)
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{Βλ. και νταλντίζω2. Υπάρχει και ο τ. νταρντί-
ζω: «[…] ποιος είναι ο κα βαλλάρης, / που ντάρ-
ντιζε στον πόλεμο σαν άγριο λιοντάρι;» (Κλε-
άνθη Κυπριωτάκη, Η Κρήτη μέσα από την πα-
ράδοση. Κρητικά δημοτικά τραγού δια, Ηρά-
κλειο 2003, σ. 69). Πβ. και την περιγραφή της 
συγκλονιστικής σκηνής, στην οποία μια γυναί-
κα στα Ανώγεια, την ώρα που οι Γερμανοί έκαι-
γαν το σπίτι της (Αύγ. 1944), «νταρ ντίζει μέ-
σα στη φωτιά κι αρπά αυτή την {οικογενεια-
κή} φωτογραφία και χτυπά όξω» (Γ. Καλογε-
ράκης, “Ανώγεια – 13 Αυγούστου 1944”, άρ-
θρο στην εφημ. Πα τρίς (Ηρακλείου), φ. της 13-
8-2004). Για την τροπή [ld > rd] πβ. καλντιρί-
μι / καρ ντιρίμι, μπα ϊλντίζω / μπαϊρντίζω, ξιλντί-
ζω / ξιρντίζω.}

νταλντίζω2 (μτβ.) [daldízo] (Πιτ., Γαρ., Κριτσ.) & 
νταρντίζω [dardízo] (ΞανθινΔ.) : 1. (νταλντί-
ζω:) στενοχωρώ υπερβολικά, ζαλίζω, προκαλώ 
α πογοήτευση και θλίψη· 2. (νταρντίζω:) συγχύ-
ζομαι, αναστατώνομαι, σα στίζω.
[«Κατά τον Κουκκίδη από το Τ. dalmak, του 
οποίου όμως η ερμηνεία (= καταδύ ομαι, χώνω 
τα χέρια μου) δεν αποδίδει τη σημασία με την 
οποία ακούεται συχνό τατα και σήμερο» (Πιτ.) / 
βλ. σημείωση (Συντ.)] (طالمق٬ دالمق)
{Tο ρ. dalmak (αόρ. daldım) είναι αμτβ. και ση-
μαίνει ‘βυθίζομαι (στο νερό)’ (στα ελλ. έχει πε-
ράσει ως νταλντίζω ‘κάνω μακροβούτι’, βλ. πε-
ριοδ. Θρακικά 46-47 (1972), 330), αλλά χρησι-
μοποιείται και μτφ. στην έκφρ. teffeküre dalmak 
‘βυθί ζομαι σε σκέψεις, πέφτω σε συλλογή’. Με 
τη σημ. αυτή το ρ. νταλντίζω σε δημο τικό τρα-
γούδι: Μες στην συλλογήν νταλντίζω / και τα 
ντέρτια μου σαητίζω {βλ. σαϊντίζω} (Arnold 
Passow, Τραγούδια Ρωμαίικα, Λειψία 1860, σ. 
452). Για τη σημασία του ο Passow (σ. 623) ση-
μειώνει: «turbor, anxius, sollicitus sum».}

νταλφεσίνα, η [dalfesína] (Πάγκ.) : «η ασκεπής 
γυνή».
[θηλ. του *νταλφέσης < dalfes (dal fes, κ.λ. γυ-
μνό φέσι) ‘φέσι χωρίς σαρίκι γύρω του’ και συ-
νεκδ. ‘αυτός που φοράει τέτοιο φέσι’ (TDK) 
(Συντ.)] (طال فس)
{Η σημ. ‘ασκεπής’ μάλλον από τη γυναίκα που 
δεν φορούσε γιασμάκι (βλ.) πάνω από το φέσι 
της. Ο Πάγκαλος (Γ 24) ετυμολογεί τη λ. από το 
dalli ‘φουντωντός’ + φέσι και υποθέτει ότι «η λ. 
dαλφεσίνα θα εσήμαινε ίσως κατ’ αρχάς την γυ-
ναίκα την φορούσαν φουντωτόν φέσι και κατό-
πιν κα τήντησε να σημαίνει την ασκεπή γυναί-
κα». Η υπόθεση αυτή δεν ευστα θεί.}

νταλώνω, βλ. ντάλα.
ντάμα, βλ. βγάνω ντάμα.
νταμαβλυσέ, βλ. νταμαύλησι.

νταμά βλυσί, βλ. νταμαύλησι.
νταμαλίδικος (επίθ.) [damaλíδikos] (Γαρ., Κριτσ.) : 

με τετράγωνα σχέδια, νταμω τός: νταμαλίδικη 
πατητή: είδος υφαντής κουβέρτας με τετράγω-
να σε δύο χρώματα.
[< damalı + -ίδικος, πβ. σαντρασελίδικος (Συντ.)]
{Η λ. damalı είναι ήδη επίθετο: ‘νταμωτός’. Η 
λ. Νταμαλής ως οικογ. επί θετο (Διαδίκτυο).}

νταμάρι*, το [damári] (Παπ., Πάγκ., ΤσιρΒ.) : το 
λατομείο.
[< damar (Παπ.)] (طمار٬ طامار٬ طمر)

νταμαύλησι, το [damávλisi] & νταμαυλησί 
[damavλisí] (Ξανθιν.) & νταμά βλυσί [damá 
vλisí] (Παπ.: σ. 142, Πάγκ.) & νταμαβλυσέ 
[damavλisé] (Ροδ.) : «μικρή αυλή (αυλιδάκι) 
που σχηματίζεται στη στέγη ισόγειου δω ματίου. 
“Τα καλοκαίρια βγάνομε το τραπέζι όξω στο 
νταμαύλησι και τρώμε εκειά”« (Ξανθιν.).
[< dam avlusu ‘αυλή στέγης’ < dam ‘στέγη’ + 
avlu ‘αυλή’ (< αυλή) (Ξαν θιν.)] (طام آولوسى)
{Η λ. dam χρησιμοποιείται στο ιζαφετικό σύν-
θετο dam avlusu με την αρ χική της σημ. ‘στέ-
γη’. Κατά το TDK σημαίνει επίσης ‘χαμόσπιτο, 
χωρια τόσπιτο, στάβλος, καλύβα, (αργκό) κρα-
τητήριο’ κ.ά. (βλ. ντάμι). Το dam avlusu σημαί-
νει ‘αυλή στέ γης’ και όχι ‘αυλή καλύβας’, βλ. πε-
ρισσότερα: Κυρανούδης, 205. Η ορθογραφία του 
Ξανθινάκη δικαιολογείται από την ετυμολογία, η 
γραφή του Παπαγρηγοράκη είναι πιο κοντά στη 
διλεκτική μορφή του τουρκ. ετύμου. Η λ. αυλή 
πέρασε στα τουρκ. ως avlu (avlusu, με το κτητι-
κό επίθημα γ΄ προσώπου). Ξαναγύρισε σ’ εμάς 
με τουρκική συνοδεία ως νταμαύλησι, δηλ. είναι 
ένα δάνειο… πληρωμένο και με τόκο!}

ντάμι(Α), το [dámi] (Τσιρ., ΚριτσΓπ.) : «στέγη, 
αχούρι, στάβλος: Το ντάμι βά νει νερό και δα γε-
νεί πηλομάχτισμα απού τσι κοπρές εκειά που 
στέκει ο γάιδαρος» (Τσιρ.) (για τις σημασίες βλ. 
και σημείωση στο λ. νταμαύλησι).
[< dam (Τσιρ.)] (طام)

νταμούζα, βλ. τζαμούζα.
νταμουλάς, ο [damulás] & νταμπλάς* [dablás] 

(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., 
Ξεν.) : αποπληξία, συμ φόρηση, κόλπος, συγκο-
πή. Βλ. και νουσουμπέτι.
[< damla (Παπ.)] (طامله٬ طامال٬ دامله)
{Ο Ροδάκης έχει τη λ. νταμπλάς με τη σημ. ‘κό-
ντραπλακέ’, βλ. ταμπλάς (σημεί ωση). Το τουρκ. 
έτυμο σημαίνει επίσης ‘σταγόνα’, πβ. παροιμία 
Damlaya damlaya göl olur (σταγόνα σταγόνα 
γίνεται λίμνη), στην οποία αντιστοιχεί η (με-
τριοπαθέστερη) ελληνική Σταλαματιά σταλαμα-
τιά γεμίζει η στάμνα η πλατειά.}
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Ννταμουλιασμένος

νταμουλιασμένος (επίθ.) [damuλazménos] (Τσιρ.) : 
αυτός που έχει πάθει με γάλο κακό.
[μτχ. παθ. πρκ. του *νταμουλιάζω < νταμουλάς 
‘νταμπλάς’, πβ. συφορια σμένος < συμφορά, βλ. 
ΛΚΝ : -μένος1, σημ. 4: «ισοδυναμεί με ευχή ή 
κα τάρα [...] Μερικές φορές είναι σε χρήση μόνο 
ο τύπος της μετοχής» (Συντ.)]

νταμπακαρειό, το [dabakarʒó] (άλλη γραφή: 
νταμπακαριό) & ταμπακαριά, τα [tabakarʒá] 
(Παπ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ., Ροδ., Κασσ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : 1. το βυρσο-
δεψείο· 2. (ως τοπων., στον πληθ.) τα Νταμπα-
καριά: όνομα συνοικίας (με βυρσοδεψεία, πα-
λαιότερα) στα Χανιά και στο Ηράκλειο.
[< νταμπάκης (Παπ.)]
{Προτιμότερη η γραφή νταμπακαριό του Ιδο-
μενέως (αλλού το γράφει: τα μπακαρ γιό, όπως ο 
Γαρεφαλάκης) και ταμπακαριά του Αποστολά-
κη, βλ. και Κυρανούδης, 512.}

νταμπακαριό, βλ. νταμπακαρειό.
νταμπακάς, ο [dabakás] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) : 

1. το ξύλινο πάτωμα· 2. στρώση.
[< tabaka (Παπ.)] (طبقه)

νταμπάκης, ο [dabát∫is] & ταμπάκης* [tabát∫is] 
(Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Κριτσ., Ροδ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : ο βυρσοδέ-
ψης.
[< tabak (Παπ.)] (طاباق٬ طباق٬ دبّاغ)

νταμπαλίδικος (επίθ) [dabaλíδikos] (Πάγκ.) : δια-
φιλονικούμενος, διεκδι κούμενος.
[μάλλον < davalı ‘επίδικος, διαφιλονικούμενος’ 
(Χλωρός, Α 782) (Συντ.)] (دعوالى)
{Η ετυμολ. «πιθανόν από το davacılık ‘αγόρευ-
σις δικηγόρου’» (Πάγκ.) δεν φαί νεται να ευστα-
θεί. Σημειώνουμε ότι στα ελλ. η λ. νταβατζιλίκι 
(< νταβατζής), έχει εντελώς διαφορετική σημα-
σία (βλ. σχετικό λήμμα στο Χρηστικό Λεξικό της 
Ακα δημίας Αθηνών).}

νταμπάνα, η [dabána] (Γαρ.) : νταμπάνες: «τα ορι-
ζόντια καδρόνια που στη ρίζουν τις κάθετες σα-
νίδες που συγκρατούν το τσιμέντο».
[< ταμπάνα, μεγεθ. του ταμπάνι ‘δοκός’ (Συντ.)]
{Ο Μπόγκας (σ. 194) καταγράφει τον τ. νταμπά-
νι, με τη σημ. «το μεγάλο δοκάρι που στηρίζει το 
πάτωμα στα χωριάτικα σπίτια». Ο Χλωρός στην 
ανάπτυξη του λ. taban (Β 1051) έχει: ok tabanı 
‘οριζοντία δοκός της στέ γης’ και taban tahtası ή 
taban ağacı ‘δοκός επιστρωνόμενη εν τη βάσει 
των οικοδομών’. Βλ. και ντα μπάς.}

νταμπάς, ο [dabás] & ταμπάς [tabás] (Κριτσ.) : 
στο καλούπιασμα ταράτσας, καθε μιά από τις 
οριζόντιες σανίδες που σχηματίζουν τη ξύλινη 

βάση (κα λούπι) πάνω στην οποία θα μπουν τα 
σίδερα και θα πέσει το μπετόν.
[< taba (Κριτσ.) / μάλλον < νταμπάνα, αρσ. 
ίσως από μεταπλασμό κατά το γιαρ μάς2 ‘καδρό-
νι’ ή κατευθείαν < διαλεκτ. (κατά το TDK) daba 
‘καμπύλο γωνιώδες ξύλο που τοποθετείται στις 
άκρες χωμάτινης στέγης’ (Συντ.)]
{Το τουρκ. taba (κατά το TDK) δηλώνει το 
χρώμα ταμπά, δηλ. αυτό έχουν τα ξεραμένα 
φύλλα καπνού (γαλλ. tabac)· διαλεκτ. έχει και 
άλλες σημα σίες, αλλά καμμιά δεν σχετίζεται με 
καλούπια.}

νταμπάνι, βλ. ταμπάνι.
ντάμπασης, ο [dábasis] & οντάμπασης [dábasis] 

(Κονδ.) : αξίωμα των γενι τσάρων.
[< οντά μπάς (Κονδ.) = odabaşı (Συντ.)] (اوطه 
(باشى
{Ο τ. ντάμπασης από το οντάμπασης, όπου το 
αρχικό ο- προφανώς θεωρή θηκε άρθρο. Ο Κον-
δυλάκης έχει τους δύο τ. σε ξεχωριστά λήμμα-
τα. Η λ. ντάμπασης σημαίνει και ‘χανιτζής’ (βλ. 
νταμπασίνα).}

νταμπασίνα, η [dabasína] (Κονδ.) : η σύζυγος του 
ντάμπαση (χανιτζή).
[προφανώς θηλ. του ντάμπασης (Συντ.)]
{Η λ. odabaşı (> ντάμπασης, βλ.) εκτός από αξί-
ωμα των γενιτσάρων εσή μαινε επίσης «φύλαξ 
και ενοικιαστής χανίου ή οικίας, ενοικιαζομέ-
νων κατά δωμάτια» (Χλωρός, Α 254). Η λ. χρη-
σιμοποιείται σε παραλλαγή της παροιμίας για 
την κε νόδοξη σύζυγο, βλ. σχετ. σημείωση στο 
λ. μπουλου μπαχίνα. Για τη σημ. και την ετυμολ. 
της λ. νταμπασίνα βλ. και επισήμανση του Νί-
κου Σαραντάκου στο ιστο λόγιό του Οι λέξεις 
έχουν τη δική τους ι στορία (http://sarantakos.
wordpress.com/ 2012/02/22/7000proverbs/).}

νταμπής, ο [dabís] & ταμπής [tabís] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Ξανθιν., Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ.) : ο σερβιτό-
ρος, ο τραπεζοκόμος. Με τη σημ. ‘δηλώνω υπο-
ταγή’ η ρηματ. περίφρ. γίνομαι ταμπής σε προ-
σωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845: Επή-
γε ο Χαρι τάκης στην Αγιά-Βαρβάρα και έγινε τα-
πής εις τον Βελή [Μ]πέη (βλ. Ημερολόγιο Κο-
ζύρη, 603).
[< tâbi (Παπ.) / ‘βοηθός, υπάλληλος’ (Πιτ.), 
‘υποτακτικός’ (Ξανθιν.)] (تابع)

ντάμπια*, η [dábʒa] & τάμπια* [tábʒa] (Παπ., 
Πάγκ., Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ., 
Ξεν.) : η έπαλξη, ο προμαχώνας. Και ως τοπω-
νύμιο στα Χανιά και στο Ηράκλειο (βλ. σημεί-
ωση).
[< tabya (Παπ.)] (طابيه٬ تابيه)
{Στο Ηράκλειο ακουγόταν παλαιότερα ως όνο-
μα συνοικίας η Ακ Ντάμπια (κ.λ. ‘λευκός προ-
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μαχώνας’, «λόγω της λευκής συστάσεως του 
εδάφους», βλ. Μεταφρά σεις, Α 171), περίπου 
στη σημερινή περιοχή της Ανάληψης (Μετα-
φράσεις, Β 404), που την έλεγαν και Άκρη 
Ντάμπια, (προσωπική εμπειρία, αρχές δεκαετί-
ας του ’60) προφανώς από παρετυμολ. επίδρα-
ση της λ. άκρη, καθώς η εν λόγω περιοχή βρι-
σκόταν στα (τότε) κράσπεδα της πόλης. Άλλο 
τοπωνύμιο στο Ηράκλειο: Ξύ λινη Ντάμπια, η 
σημερινή συ νοικία Αγίας Τριάδας. Και τα δύο 
δεν χρησιμοποι ούνται σήμερα, παρά μόνο περι-
στασιακά σε αφηγήσεις. Κατά τον Ξανθουδίδη, 
η ονομασία Ξύ λινη Τάμπια προήλθε κατά λαϊ-
κήν παρετυμολογία από το Κιζίλ Τά μπια (Kızıl 
tabya = ερυθρός προμαχών· «πιθανώς ονομά-
σθη ούτως για το ερυ θρόγαιον του μέρους». 
Βλ. Κανονικά πεσκέσια, 102, όπου αναφέρο-
νται ε πί σης η Τασλή Τάμπια (taşlı tabya = πε-
τρώδης προμαχών), δηλ. ο ενετι κός προμαχώ-
νας του Αγίου Πνεύματος στα δυτικά της πό-
λης, και η Κανλί Τάμπια (kanlı tabya = προ-
μαχών του αίματος), δηλ. ο μεγάλος εξωτερικός 
προμαχώνας ο αποκαλούμε νος από τους Ενε-
τούς Opera Moceniga, όπου έγινε μεγάλη αιμα-
τοχυσία όταν τον κατέλαβαν για λίγο οι Τούρ-
κοι και α μέ σως μετά τον ανέκτησαν οι Ενετοί. 
«Γιουκσέκ Τάμπια, ήτοι Υψηλή Τάμπια, ελέ-
γετο ο προμαχών Μαρτινέγκο» (Με ταφράσεις, 
Γ 335).}

νταμπιέτι, το [dabʒéti] & ταμπιέτι [tabʒéti] (άλλη 
γραφή: (ν)ταμπγέτι) (Πάγκ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., 
Ξεν.) : η ψυχική διάθεση.
[< tabiat (Πάγκ.)] (طبيعت)

νταμπλάς, βλ. νταμουλάς & ταμπλάς.
νταμπουράς, βλ. ταμπουράς.
νταμπουροκέφαλος (επίθ. προσ.) [daburot∫éfalos] 

(Ροδ) : βλάκας.
[< νταμπουράς (ταμπουράς) + κεφαλή (Συντ.)]

ντανάς(Α), ο [danás] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Ροδ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. νεαρός ταύρος· 2. (μτφ.) ρω-
μαλέος και αρρενωπός (νέος) άνδρας· 3. (μτφ.) 
βλάκας, πβ. (κρητ. μειωτ.) μούσκαρος.
[< dana (Παπ.)] (طانا٬ طنا٬ دانه٬ دانا)
{Σχετικά με τη σημ. 3: Στην τουρκ. έκφρ. dana 
baş (Meynard, B 269), που σημαί νει κυριολ. 
‘κεφαλή μοσχαριού’, αλλά μτφ. έχει το νόημα 
‘βλάκας’, αντιστοιχεί το “ευγενέστατο” κρητ. 
μουσκαροκεφαλή. Για σωματώδη άν δρα, παρα-
στατική η έκφρ. σαν του ντανά είναι ο καφάς του 
(το σβέρκο του) (!)}

ντανίσκα (άκλ. επίθ.) [dañíska] : άριστος, ο κα-
λύτερος. Η λ. σε κρητ. σατι ρικό στι χούργημα 

(τέλη 19ου αι.) : Ντρέτά ’ζαρε (= συνήθιζε) γ-
και τσί ’παιζε [τις μπαλο θιές], γιατί ’τονε ντα-
νίσκα, / μα ’δά ’σφαλε γ-και δε γ-κεντά (= δεν 
παίρνει φωτιά) άνε ντου βάλου γ-κι ίσκα! (www.
amariotes.gr, στην ενότητα: Τραγούδια).
[< daniska ‘εξαιρετικός’ (Συντ.)]
{Στο Αμαριώτικο γλωσσάρι, στην παραπά-
νω ιστοσελίδα, η λ. ντανίσκα ερ μηνεύε ται ως 
«σκληρός συμπαγής όγκος». Το TDK έχει τη 
λ. daniska ‘ε ξαιρετικός’ με την ένδειξη tkz. (= 
teklifsizce) ‘οικείο’ και την ετυμολογεί από το 
όνομα της πόλης Danzig, γερμανική ονομασία 
του Γντάσκ (Πολω νία). Ίδια ετυμολογία και 
στον Nişanyan.}

ντανιστεύ(γ)ω [dañistév(γ)o] (Πιτ., Κονδ., Γαρ., 
Κριτσπ., ΙδομΒ.) : εκμυστη ρεύομαι, εμπιστεύομαι.
[< danışt(ım), αόρ. του ρ. danışmak ‘συμβου-
λεύομαι’ (Κριτσπ.)] (طانيشمق٬ طانشمق٬ دانشمق)

νταντά*, η [dadá] (Παπ., ΤσιρΒ.) : η παιδαγωγός 
(λέξις των πόλεων, Παπ.). Βλ. και ντάντος.
[< dada και dadı (Παπ.)] (دادا٬ دادى)

ντάντα, βλ. ντάντος.
ντάντας, ο [dádas] : παιδαγωγός. Η λ. σε τουρκο-

κρητ. ρίμα γύρω στο 1850: και με τον ντάντα τον 
καλόν που ήταν παληκάρι, βλ. Νικ. Σταυρινίδης, 
“Ο θάνατος του Κερήμ Μπέη στη λαϊκή μού-
σα”, Αμάλθεια, 4/16-17, 287).
[< dada ‘τροφός, παιδαγωγός’ (Σταυρινίδης)]

ντάντεμα* [dádema] (Πιτ., Κριτσ., Ξεν.) : «Η πε-
ριποίηση, η φροντίδα προς κάποιον (κυρίως 
προς παιδιά) που έχει ανάγκη τέτοιας» (Πιτ.).
[< νταντεύω (Πιτ.)]

νταντεύω* [dadévo] (Παπ., Πιτ., Γαρ., Τσιρ., 
Κριτσ.) : 1. περιποιούμαι, φρο ντίζω κάποιον 
που δεν μπορεί ο ίδιος να περιποιηθεί τον εαυ-
τό του· 2. (ειρων.) περιποι ούμαι κάποιον υπερ-
βολικά.
[< νταντά (Παπ.)]

ντάντος, ο [dádos] & ντάνος [dános] (Κονδ., Ξαν-
θιν., Τσιρ., Ροδ.) : (Δ. Κρ.) ο νονός· θηλ. ντάντα 
[dáda] (ΙδομΒ.) : η νονά. Βλ. και νταντά.
[ντάντος: < ντάντας κατά μεταπλασμό (Συντ.)]

νταουλάρης, ο [dauláris] (Κριτσπ.) : ο χάρος.
[< νταούλι + -άρης (Κριτσπ.)]
{Αδιαφανής ο ετυμολ. συσχετισμός με το ντα-
ούλι.}

νταουλ(α)τζής, ο [daul(a)dzís] (Πάγκ., Κονδ., 
Κριτσ.) : αυτός που παίζει νταούλι.
[< νταούλι + -τζής (Πάγκ.) ή κατευθείαν < 
davulcu (Κώδικας θυσιών, 371)]

νταούλι*, το [daúλi] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Τσιρ., 
Δαρ., Χουστ.) : 1. το τύ μπανο (λέξις πανελλή-
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νιος, Παπ.)· ΥΠΟΚΟΡ. νταουλάκι (Κασσ.)· 2. 
(μτφ.) πρήξιμο, φού σκωμα.
[< davul (Παπ.)] (طاول٬ داول)
{Η σημ. ‘πρησμένος’ ήδη στο τουρκ. davul gibi 
‘σαν νταούλι’.}

νταουλιασμένος (επίθ.) [dauλazménos) (Κριτσ.) : 
πρησμένος, φουσκωμένος
[μτχ. παθ. πρκ. του *νταουλιάζω < νταούλι 
‘πρήξιμο’, πβ. συφοριασμένος < συμ φορά, βλ. 
ΛΚΝ : -μένος1, σημ. 4: «ισοδυναμεί με ευχή ή 
κατάρα [...]. Μερικές φορές είναι σε χρήση μό-
νο ο τύπος της μετοχής.» (Συντ.)]

νταουλόξυλα, τα [daulóksila] (Πάγκ.) : οι ράβδοι 
με τις οποίες χτυπούν το νταούλι.
[< νταούλι + ξύλο (Πάγκ.)]

νταουτόσκυλος, ο [dautóskilos] (Πάγκ.) : οκνη-
ρός σκύλος, ντεμπέλ Χασάν (βλ.).
[< Daut + σκύλος (Πάγκ.)]
{Davut και Daut είναι στα τουρκ. ο Δαβίδ. Ίσως 
πρόκειται για ιστορικό πρόσωπο με κάποιο αξί-
ωμα που έδρασε στην Κρήτη. Η συνήθεια να 
δί νουν σε ένα σκύλο το όνομα ενός εχθρού δεν 
έχει εκλείψει: Στις αρχές της δεκαετίας του ’50 
στο Καβροχώρι Ηρακλείου ο Μιχ. Πατρ. είχε 
ένα σκύλο που τον φώναζαν Σούμπερη, από 
το όνομα του Γερμανού στρατιωτικού Frits 
Schubert, του διαβόητου για τα εγκλήματα που 
είχε διαπράξει στην Κρήτη την περίοδο της Κα-
τοχής. Σημειώ νουμε πάντως και το κυπρ. «ττα-
πακκόσσ̌υ̌λλος, ο, [τταπάκκης + σσ̌ύ̌λλος] ο 
ισχνός και τεμπέλης σκύλος που συχνάζει στον 
τταπάχαναν {δηλ. στο βυρσοδεψείο}, σύμβολο 
οκνη ρίας και υπνηλίας» (Γιαγκουλλής, 80). Βλ. 
και χαραμοκούλουκο.}

νταραντόλια, τα [daradóλa] (ΙδομΒ.) : «υπερβολι-
κά ψημένο φαγητό, που μοιάζει με αραιή κρέ-
μα. “Με νταραντόλια και μ’ αβγά, που ήμαθες να 
ψή νεις, / απάντρευτη, [ε]τσά που θωρώ στο ρά-
φι δα πομείνεις”».
[ίσως < ταρατόρι, πβ. νταραντόργια και νταρα-
ντόχυλος (Συντ.)]
{Ο Πάγκαλος λημματογραφεί τη λ. dαραdούλι 
με τη σημ. ‘αραιός χυλός, βλ. ση μείωση στο λ. 
ταρατόρι.}

νταραντόργια (επίρρ.) [daratórʒa] (Τσιρ.) : (για 
ζυμάρι) πολύ αραιό: «Πολλά ντα ρατόργια ’ναι 
η ζύμη, μόνο βάλε μιάολιά αλεύρι και γρόθισέ 
τηνε μια χιά ακόμη» (Τσιρ.).
[ίσως < ταρατόρι (βλ.) (Συντ.)]
{Ο Τσιριγωτάκης χαρακτηρίζει τη λέξη επίρρη-
μα, αλλά από το παρά δειγμα χρή σης που παρα-
θέτει φαίνεται ότι είναι ουσ. που χρησιμοποιεί-
ται (στον πληθ. ;) με σημ. επιθέτου.}

νταραντόχυλος, ο [daradó∫ilos] (Πάγκ., ΙδομΒ.) : 
αραιός χυλός από αλεύρι, νερό και λάδι.
[ίσως < *ταρατορόχυλος (< ταρατόρι + χυλός) 
(Συντ.)]
{Βλ. σημείωση στο λ. ταρατόρι.}

νταρέ, βλ. ινταρές.
νταρένιος (επίθ.) [daréños] (Γαρ., Κριτσ.) : φτιαγ-

μένος με κλαδιά από το φυτό νταρί (βλ.) : ντα-
ρένια σκούπα.
[< νταρί (Συντ.)]

νταρής, βλ. νταρί.
νταρί, το [darí] & νταρής, ο [darís] (Πάγκ., 

Πιτ., Κονδ., Ιδομ., Τσιρ., Κασσ.) : 1. το φυτό 
Sorghum scoparium (σόργο σαρωθροποιίας), 
από το οποίο κατασκευάζονται σκούπες· 2. το 
κεχρί.
[< dari (Πάγκ.), κατά το TDK διαλεκτ. τ. του 
darı (Συντ.)] (دارى٬ دارو٬ طارى٬ طارو)
{Το σόργο σαρωθροποιίας στα τουρκ. λέγεται 
süpürge darısı (süpürge = σκούπα).}

ντάρι φιλφίλ, (το;) [dári filfíl] : μαύρο πιπέρι. Η 
λ. σε κρητ. ιατροσόφιο του 1826, με τη μορφή 
τάλφηλ φήλ (βλ. Παπαδογιαννάκης, 210).
[< dar-ı fülfül (Χλωρός, Β 1216), κατά τον 
Nişanyan < αραβ. dāru’l-fulful < περσ. dār-i 
pilpil دار dār ‘δέντρο’ + pilpil ‘πιπέρι’ (Συντ.)] 
(دارفلفل)
{Το δάνειο χρησιμοποιείται στο παραπάνω κεί-
μενο χωρίς να έχει προσαρ μοστεί στα ελληνι-
κά.}

νταρκάς, βλ. νταλγκάς.
νταρκαούκης (επίθ. προσ.) [darkaút∫is] (Κονδ., 

Γαρ., Κριτσπ.) & νταλκα βούκος [dalkavúkos] : 
1. «άεργος, της προσκολλήσεως» (Κονδ.)· 2. 
α στείος.
[< dalkavuk, κατά τον Ανδριώτη)] (طالقاغوق٬ 
(دالقاغوق

νταρμπούκα, η [darbúka] (Τουρκοκρητ.) : είδος 
τύμπανου.
[< darbuka (Bilgehan2, 626)] (طالغينلق)

νταρνταγός (επίθ.) [dardaγós] (Παπ., Πάγκ.) : δια-
σκορπισμένος, διαμελισμέ νος.
[< dardağan (Παπ.)] (طارطغان٬ دارطغان)

νταρντίζω, βλ. νταλντίζω.
νταυραμπάς, βλ. ταυραμπάς.
νταυραντίζω, βλ. νταβραντίζω.
νταΰς, βλ. νταής.
νταχά (επίρρ.) [daxá] (Πάγκ.) : «Περισσότερον: Αυ-

τός είναι νταχά χειρότε ρος από τον αδερφό ντου».
[< daha (Πάγκ.)] (دها٬ دخى)
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{Ο Πάγκαλος (1ος τόμος, Γραμματική, Α΄έκδο-
ση, σ. 279) αναφέρει ότι ο υπερθε τικός βαθμός 
επιθέτου μπορεί να σχηματιστεί και «δια του 
τουρκ. επιρρ. dahà (= περισσότερον) και του 
συγκριτικού (σπανιώτατα) : αυτός είναι dαχά 
χειρότερος». Όμως, δεν είναι βέβαιο ότι το ντα-
χά χρησιμοποιή θηκε ως αυτόνομη λέξη: το ντα-
χά χειρότερος φαίνεται ως μισομεταφρα σμένο 
daha beter (βλ. νταχά μπετέρι).}

νταχά μπετέρι (επίρρ.) [daxá betéri] & ταχά μπε-
τέρι [taxá betéri] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., Ιδομ., 
Τσιρ., Κριτσ., Ροδ., Ξεν.) : ακόμη χειρότερα, τα 
ίδια και χειρότερα.
[< daha beter (Παπ.)] (دها بتر)
{Ο Τσιριγωτάκης το λημματογραφεί ως χάμπε-
τερ με τη σημ. ‘ίδια κι α παράλλα χτα’, αλλά στο 
παράδειγμα χρήσης το έχει με τη μορφή τα χά-
μπε-τερ: «Τα χάμπε-τερ του κουζουλού του γει-
τόνου σου είσαι, φτύσμα δεν τ’ αφήνεις». Ο Ρο-
δάκης λημματογραφεί χωριστά τον τ. τάχα μπέ-
τε. Στην Κύπρο: ταχάμπετερ ‘χειρότερα’ (Για-
γκουλλής, 70).}

ντε!* (επιφ.) [dé] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Δαρ., 
Κασσ.) : «Παρακελευστικό προς τα ά λογα να 
προχωρήσουν, να επιταχύνουν το βήμα. Όπως 
το “σε!” στα γαϊδούρια και το “μούλε!” στα 
μουλάρια» (Πιτ.).
[< διαλεκτ. de (ΛΚΝ)] (دى٬ ده)

ντεβέρο, το [devéro] (Πάγκ., Γαρ., Τσιρ., Ροδ.) : 
το χρονικό διάστημα που πρέπει να περάσει για 
να γιατρευτεί μια αρρώστια, χρόνος αποθερα-
πείας.
[< devir ‘περίοδος’ (Πάγκ.) / < devre, πβ. nekahet 
devresi ‘περίοδος αναρ ρώσεως’ (Συντ.)] (دوره)

ντεβές, ο [devés] (Ροδ.) : η καμήλα.
[< deve (Συντ.)] (دوه)
{Η κρητ. παροιμία Εκουτσάθηκε η καμήλα απ’ 
τ’ αυτί, που λέγεται για πράγματα που παρου-
σιάζονται ως σημαντικά ενώ είναι ασήμαντα, 
αντι στοιχεί στην τουρκ. έκφραση devede kulak 
‘ασήμαντο, ανάξιο λόγου’, κ.λ. στην καμήλα 
αυτί. (TDK-Atasözleri). Το νόημα της έκφρασης 
φαίνεται καλύτερα στο ερμήνευμα του Χλω ρού 
(Α 807) : «το ους εν τη καμήλω, ήτοι απένα-
ντι μεγάλου πράγματος ελάχιστόν τι και ασή-
μαντος [πρμ. {πα ροιμία} επί πτωχεύσεων, εν 
αίς οι δανεισταί λαμβά νουσιν ελάχιστα εκ των 
οφειλομένων].}

(*)ντεβετζής, βλ. Παράρτημα 1.
ντεβράνι, το [devráñi] (Τουρκοκρητ.) : η εποχή 

(ως χρονικό διάστημα).
[< devran (Bilgehan2, 626)] (دوران)

ντέβρε, βλ. κάνω ντέβρι.

ντέβρι1, το [dévri] (Παπ., Πάγκ.) : η εποχή, η πε-
ρίοδος.
[< devr (Παπ.) «εποχή, περίοδος» (Χλωρός, 
(دور) [(796

ντέβρι2, το [dévri] : περιοδεία (Σταυρινίδης). Η 
λ. σε προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-
1835: Ο Νικολάκης εκόπιασε (= ήρθε) από το 
[ν]τεύρι (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 608).
[< devr «περιοδεία διοικητού, αρχιερέως κτλ.» 
(Χλωρός, Α 795)] (دور)
{Με τη σημ. κάνω ντέβρι ‘ερευνώ επίμονα, 
κάνω άνω κάτω’ η ρημ. πε ρίφρ. κάνω ντέβρι 
ή κάνω ντέβρε (Πιτ., Κριτσ., Τσιρ., Ξεν.), πβ. 
devr etmek (دور ايتمق) «πε ριέρχομαι, ποιώ περιο-
δείαν» (Χλωρός, Α 796), βλ. και Kappler, 104.}

ντέγλαρος, βλ. νταγλαράς.
ντεγριμί, το [deγrimí] (Πιτ., ΤσιρΒ., Ξεν.) & ντε-

γρεμί [deγremí] (ΞανθινΔ.) : 1. «Ε ξωτερικό, 
λευκό, ελαφρό και λεπτό γυναικείο κάλυμμα 
της κεφαλής» (Πιτ.). ΥΠΟΚΟΡ. ντιγριμάκι 
(Ημερολόγιο Κοζύρη, 338)· 2. ύφασμα κομ μένο 
σε ορθο γώνιο σχήμα (ΤσιρΒ.), ώστε να γωνιάζει 
όταν διπλωθεί δια γωνίως.
[< değirmi, στη σημ. ‘κεφαλομάντιλο, γιασμά-
κι’ (Συντ.)] (دكرمى)
{Η αρχική σημ. της λ. değirmi είναι ‘στρογ-
γυλός, σφαιρικός’ αλλά και «τετράγω νος, ήτοι 
ούτινος το μήκος και το πλάτος είναι το αυτό: 
değirmi dülbent οθόνη τετράγωνος» (Χλωρός, 
Β 785). Σε κρητ. κείμενο του 1786: τεχρίμι τζε-
περήν, δηλ. τετράγωνο τσεμπέρι (βλ. Κανονικά 
πεσκέσια, 104). Τη σημ. αυτή καταγράφει ο Τσι-
ριγωτάκης. Η λ. ντεγριμί χρησιμοποιείται και με 
την επιρρ. σημ. ‘διαγώνια’: διπλώνω ή κάνω 
κάτι ντεγριμί, διπλώνω κατά την έννοια της δια-
γωνίου κάτι που είναι τετράγωνο, ώστε να γίνει 
τριγωνικό. Μάλλον από την έκφρ. διπλώνω το 
ντε γριμί (το κεφαλομά ντιλο) για να το φορέσω. 
Πβ. και «ντεγρεμές = τετράγωνον διπλούμενον 
εις τρίγωνον», Θρακικά (46 (1972), 331. Στην 
Κύπρο: «τεϊρμίν, το [τουρκ. değirmi] ύφασμα 
ή χαρτί που διπλώνεται και κόβεται σε τετρά-
γωνα ή δια γώνια για κεφαλοσκέπασμα» (Για-
γκουλλής, 70).}

ντεϊνέκι, το [deinét∫i] (Γαρ., Κριτσ.) : ραβδισμός, 
ξυλιές.
[< değnek ‘ραβδί· ραβδισμός’ (Bilgehan1, 38)] 
(دگنك)

ντεζδάρης, βλ. ντιζντάρης.
ντεκλαρατζής (επίθ.) [deklaradzís] (Κριτσ.) : αυ-

τός που μιλάει ντεκλαρέ, ντόμπο ρος, ευθύς.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής.}

ντεκλίφι, βλ. τεκλίφι.
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ντελβίσης, βλ. ντελμπίσης.
ντελή φυσέκης, βλ. ντελιφισέκης.
ντεληκανής, βλ. ντελικανής.
ντεληκανιλίκι, βλ. ντελικανιλίκι.
ντεληκάρος, ο [deλikáros] (Πιτ.) : ντελικανής.

[«Προφανώς από το Τ. delikanli (βλ. ντεληκα-
νής). Η κατάλ. -άρος μεγε θυντική κατά το παλι-
κάρι, παλίκαρος - μουσκάρι, μούσκαρος - βούϊ, 
βούϊδαρος κ.ά.» (Πιτ.).]
{Σύμφωνα με το σκεπτικό του Πιτυκάκη θα 
έπρεπε να έχουμε *ντεληκά ναρος. Η λ. ντελη-
κάρος μάλλον από το ντελής, στη σημ. ‘παλη-
κάρι’. Ο τονισμός, που είναι αντίθετος προς 
τον τονισμό των μεγεθυντικών, ίσως κατά το 
καερετάρος (βλ.) και τα παλαιότερα αντισκά-
ρος ‘επ’ αμοιβή αντι καταστάτης αγγαρεμένου 
για κωπηλα σία σε ενετικές γαλέρες’ (βλ. Δετο-
ράκης, Ιστορία της Κρήτης, Αθήνα 1986, σ. 219-
220) και κατεργάροι, πληθ. του κατεργάρης ‘κω-
πηλάτης σε κάτεργο’ στον Κρητικό Πόλεμο του 
Μπου νιαλή (Αλεξίου & Αποσκίτη, 588).}

ντελής(Α) (επίθ. προσ.) [deλís], θηλ. ντελίνα 
[deλína], (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., Ροδ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Ξεν.) : 1. 
τρελός, ζωηρός, απερί σκεπτος· 2. γενναίος, πα-
ληκάρι.
[< deli (Παπ.)] (دلى)
{Ο Παπαγρηγοράκης, που επισημαίνει ότι η λ. 
deli σημαίνει στην κυριολ. ‘τρε λός’, έχει τη λ. 
ντελής με τη σημ. ‘γενναίος’, αλλά στη μαντι-
νάδα που παραθέτει ως παράδειγμα χρήσης, η 
λ. χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της λ. κουζου-
λαμένος, κατά το σχήμα εν δια δυοίν: «Κου-
ζουλαμένος και ντε λής γυρίζω ’γω για σένα, / 
μα εσύ δεν είσαι μπιστικιά να μ’ αγαπάς εμένα». 
Το θηλ. ντελίνα χρησιμοποιήθηκε ως κοσμητι-
κό επίθετο για γυναίκα σε πολύστιχο επικό ποί-
ημα του 1874: σαν άντρας ήτονε ψηλή, όμορφη 
και ντε λίνα (Η Κρητικοπούλα, σ. 31). Αντίστρο-
φος λεξιλογι κός δανεισμός: τουρκ. saloz ‘βλά-
κας, χαζός’ < ελλ. σαλός ‘τρελός’ (Maria Petrou, 
“Greek ele ments in Turkish argot”, Zeitschrift 
für Balkanologie, 44/2 (2008), 182).}

ντελί, το [deλí] : το ένα (το πιο μικρό) από τα δύο 
ραβδιά με τα οποία παίζε ται το υπαίθριο παιγνί-
δι ντελιμάς ‒ το μεγάλο λέγεται ντελόβεργα (βλ. 
Μα νόλης Καλαϊ τζάκης, “Στρούμπος - Κρητικά 
ήθη και έθιμα”, 9ο μέρος, ε φημ. Πατρίς (Ηρα-
κλείου), φ. της 3-8-2004).
[υποχωρητικά < ντελιμάς (Συντ.)]

ντελιάζω [deλázo] & ντιλιάζω [diλázo] & ντε-
λιώ [deλó] (Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ., Χουστ.) : 
μανιάζω, μαίνομαι, λυσσώ, εξαγριώνομαι· μτχ. 

παθ. πρκ. ντελιασμένος (Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ., 
Χουστ.) : θυμωμένος, αγριεμένος.
[< ντελής (Ξανθιν.)]

ντελιασμένος, βλ. ντελιάζω.
ντελίδικος (επίθ.) [deλíδikos] (Πιτ., Ροδ., ΙδομΒ.) : 

ντελίδικη μπάλα: «η αδέ σποτη, η τρελή σφαίρα. 
“Ντελίδικη μπάλα να σου ’ρθει στο σκώτι” (κα-
τάρα)» (Πιτ.), βλ. σημείωση.
[τελίδικη μπάλα: μισομεταφρασμένο telli 
kurşun ‘σφαίρα που έχει σύρ ματα’ (Συντ.)]
{Ο Πιτυκάκης διατύπωσε το ερμήνευμά του προ-
φανώς με βάση την ετυ μολογία που προτείνει: < 
deli. Όμως, κατά τον Αριστείδη Κριάρη ντελίδι-
κες σφαίρες ήταν «δύο σφαίραι όπλου συνδεδε-
μέναι με τέλια (σύρμα) και τιθέμεναι ομού, εις 
αρί στης ποιότητος όπλα, ως γέμισμα ίνα το κτύ-
πημα προξενήση μείζονα καταστρο φήν» (Πλή-
ρης συλλογή κρητικών δημωδών ασμάτων, 2η έκ-
δοση, Αθήνα 1920, σ. 68). Ο Αντ. Γιάνναρης (σ. 
354) διευ κρινίζει ότι πρόκειται για μία σφαίρα: 
«eine mit Draht versehene Kugel, die tödliche 
Wunden herbeiführt». Για την ετυμολογία ση-
μειώνει: «siehe τέλι». Κurşun είναι η σφαίρα, 
βλ. κουρσούμι. Ο τ. ντελίδικη από το τελίδικη, με 
ηχηροποίηση του αρχικού [t > d] στη συμπρο-
φορά με το άρθρο στην αιτιατική: μα στι μπαλά-
σκες μου κρατώ τελίδικες τσι μπάλες (Φαφουτά-
κης, 72). Κατά το ντελίδικος και το επίθ. συρμαλί-
δικος, που βρίσκουμε στον Πατούχα τού Κονδυ-
λάκη: «Πολλάκις τα λαγκάδια αντελάλουν από 
τας φωνάς του, εις τας οποίας επροσπάθει να δώ-
ση ρυθμόν άσματος. Αλλ’ από τα τραγούδια που 
είχεν ακούσει μόνον ένα στίχον διετήρει η μνή-
μη του και αυτόν επανελάμβανε με το στερεό-
τυπον προανάκρουσμα: “Αι! αμάν, αμάν!” Δυο 
μπάλλες συρμαλίδικες θα βάλω στο τουφέκι…»}

ντελικαλής, βλ. ντελικανής.
ντελικανής, ο [deλikañís] (άλλη γραφή: ντεληκα-

νής) & (Ρεθ.) ντελικαλής [deλikaλís] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Ροδ., Κασσ., Ξεν.) : 
άνδρας στην αρχή της νιότης του· Υ ΠΟΚΟΡ. 
ντελι κανιδάκι, το.
[< delikanlı (Παπ.) / & διαλεκτ. delikanni 
(TDK) (Συντ.)] (دليقانلى٬ دليقانلو)
{Ο Γαρεφαλάκης το γράφει με δύο τόνους: ντε-
λήκανής.}

ντελικανιδάκι, βλ. ντελικανής.
ντελικανιδίκια, τα [deλikañiδít∫a] (Αποστ., Τσιρ.) : 

«η νεότητα, η νεαρή η λικία. - “Αυτός, στα ντε-
λικανιδίκια ν-του, θαν επάθειε τη γης και θαν 
ήβγανε σπίθες”».
[< ντελικανιλίκια, με τροπή λ > δ ίσως από επί-
δραση του πληθ. ντεληκανή δες (Συντ.)]
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ντελικανιλίκι, το [deλikañiλít∫i] (άλλη γραφή: ντε-
ληκανιλίκι) (Κονδ., Γαρ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., 
Κριτσ.) : 1. παλληκαροσύνη, νεανική ζωηρότη-
τα· 2. επίδειξη παλ ληκαριάς.
[< ντελικανής + -ιλίκι ή κατευθείαν < delikanlılık 
(Συντ.)]

ντελιμαδόξυλα, τα [deλimaδóksila] (Αποστ., 
Τσιρ.) : τα δύο ραβδιά (ένα μι κρό, 25-30 cm, 
και ένα διπλάσιου μήκους) που χρησιμοποιού-
σαν στο παι γνίδι του ντελιμά (βλ.).
[< ντελιμάς (πληθ. *ντελιμάδες) + ξύλα (Συντ.)]

ντελιμάς, ο [deλimás] (Tσιρ., Αποστ., Τσιρ., 
Χουστ.) & ντελής2 [deλís] (Τσιρ.) & ντελί, το 
[deλí] (Κασσ.) : παιδικό παιγνίδι: «΄Εβαζαν δυο 
πέτρες και ένα ξύλο {ραβδάκι} από πάνω, μετά 
με μια βέργα σήκωνε ο ένας {παί χτης} το ξύ-
λο ψηλά και το χτυπούσε στον αέρα ώστε να 
πάει μακριά, ο άλλος παίχτης έπαιρνε το ξύλο 
με το χέρι και έπρεπε πετώντας το να πλη σιάσει 
κοντά στις δυο πέτρες τόσο όσο το μήκος της 
βέργας, διαφορετικά έχανε και ξανάπαιζε ο άλ-
λος» (Τσιρ.). Το παι γνίδι αυτό λέγεται και ντελι-
ματσάκι (Ξεν.), βλ. σημείωση.
[δυσετυμολόγητο· πιθανόν υποχωρητικά < ντε-
λιματσάκι, πβ. κίσκιντα, τα < κι σκιντάκι, ή < ντε-
λί + ελιμάς (βλ. λ.) (Συντ.)]
{Η Ξενάκη-Ροβίθη έχει για το παιγνίδι αυτό 
το λήμμα ντελιματσάκι. Η Ευαγγελία Φραγκά-
κι (Συμβολή στα λαογραφικά της Κρήτης, Αθήνα 
1949, σ. 182) το έχει με δύο λέξεις: «Τα αγόρια 
πάλι, παίζουν στο δρόμο το ντελή ματζάκι».
Υποθέσεις για την ετυμολογία: α) Το δεύτερο 
τμήμα στο ντελή ματζάκι (ντελιμα τζάκι, ντελιμα-
τσάκι) ίσως είναι υποκορ. της λ. μάτσα (< ιταλ. 
mazza, στη σημ. ‘μπαστούνι’), η οποία στην 
Κρήτη σημαίνει ‘γουδοχέρι’, αλλά ίσως να εί-
χε και τη σημ. «κυλινδρική ξυλίνη ράβδος “με 
την οποία ανοίγουν το φύλλο της ζύμης”», με 
την οποία τη βρίσκουμε σε νησιά του Αιγαίου 
(Λεξικογραφικόν Δελτίον 10 (1964-5), 122). Αν 
υποθέσουμε ότι αυτό το ματσάκι πήρε τον χα-
ρακτηρισμό ντελί ‘τρελό’ από τα στριφογυρί-
σματα που έκανε στον αέρα, οδηγούμαστε στο 
ντελί-ματσάκι (και μονολε κτικά: ντελιματσάκι), 
από το οποίο στη συνέχεια το ντελιμά (με απο-
κοπή συλλαβών για συντομία, πβ. κίσκιντα, τα 
< κισκιντάκια ‘πεντόβολα’, βλ. κισκιντάκι) και 
ο ντελιμάς ή απλώς ντελί και ντελής. β) Ίσως η λ. 
ντελιμάς να είναι σύνθετη από της λέξεις ντελής 
και ελιμάς. Αλλά τότε θα πρέπει να υποθέ σουμε 
ότι η ονομασία του παιχνιδού είναι τουρκοκρη-
τικής προέλευ σης, αφού (με βάση τα λεξικά του 
TDK) δεν έχουμε ενδείξεις για παρόμοια ονο-
μασία του παι γνιδιού στα τουρκικά.
Σε άλλα μέρη της Ελλάδας το παιγνίδι αυτό λέ-
γεται τσελίκι / τσιλίκι (ΛΚΝ) ή τσελίκ τσομάκ (με 

διάφορες παραλλαγές, βλ. λ. τσιλίκι στο slang.
gr) από το çelik çomak «είδος κινδαλισμού, ήτοι 
παιγνίδιον των παίδων παιζόμε νον δια μιας ρά-
βδου [τσομάκ] και ετέρου μικρού τεμαχίου ξύ-
λου [τσελίκ], όπερ τυπτόμενον δια της ράβδου 
προς το άκρον και αιωρούμενον ολίγον εκτι-
νάσσεται πάλιν δια της ρά βδου μακρότερον» 
(Χλωρός, Α 661).}

ντελιματσάκι, βλ. ντελιμάς.
ντελιφισέκης (επίθ. προσ.) [deλifisét∫is] (Παπ.: 

στο λ. φυσέκι, Ξεν.) νταλι φισέκης [daλifisét∫is] 
(Χουστ.) : 1. άνθρωπος απερίσκεπτος· 2. 
επαναστά της.
[< φυσέκι (Παπ.) / delifişek (Συντ.)] (دلى فيشنك)

ντελμπεχανείο, το [delbexañío] (Δαρ.) : κακόφη-
μο κέντρο διασκέδασης.
[< (ν)τεμπελχανάς (ΛΚΝ)]
{Πρόκειται για παραφθορά της λ. ντεμπελχα-
νείο (βλ.)· από τυπογραφική αβλεψία, αν δεν εί-
ναι από παράκουσμα. Συνηθέστερα τέτοιου εί-
δους κέ ντρα τα έλεγαν κω λοχανεία, αλλά έχω 
ακούσει (δεκαετία του ’50) να χα ρακτηρίζονται 
και ως πα- σϊόν, το (παραφθορά και ανασημασι-
οδότηση της γαλλ. προέλευσης λ. πανσιόν, η).}

ντελμπεντέρης, βλ. ντερμπεντέρης.
ντελμπιγιέ, βλ. ντερμπϊές.
ντελμπίσης (επίθ. προσ.) [delbísis] & ντελπίσης 

[delpísis] & ντερμπίσης [derbísis] & ντελβί-
σης [delvísis] & ντεμπίσης [debísis] & ντεμπί-
χης [debí∫is] (Πάγκ., Γαρ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ.) : 1. απατεώνας· 2. 
βαρετός και ανάγωγος.
[< telbis ‘δύστροπος, αχαϊρευτος, απαίδευ-
τος, πονηρός, κομπιναδόρος’ (διαλεκτ. κατά το 
TDK), (Συντ.)] (تلبيس)
{Για το τουρκ. έτυμο ο Χλωρός (Α 553) σημει-
ώνει ότι «κατά παραφθο ράν» λέγε ται και تلويش 
(telviş). Ο Ξανθουδίδης είχε καταγράψει την 
παροι μία Ο ταμασκιά ρης κι ο ντελπίσης γλήγο-
ρα συβάζουνται. Για τη σημ. της λ. ντελπίσης 
σημείωνε: «ο πονηρός, ο δόλιος, ο απατεών», 
βλ. Θεοχ. Δετο ράκης, “Στεφάνου Ξανθουδίδου 
ανέκδοτος συλλογή παροιμιών”, Κρητο λογία, 1 
(Ιούλ.-Δεκ. 1975), 91-165, αρ. 554.}

ντελμπισιά, η [delbisx̃á] & ντελμπισά [delbisá] & 
ντεμπισά [debisá] & ντεμπιχιά [debi∫á] (Κονδ., 
Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ., Χουστ., 
ΤσιρΒ.) : απάτη, απα τεωνιά.
[< ντελμπίσης (Συντ.)]

ντελόβεργα, η [delóverγa] : το ένα (το πιο μεγά-
λο) από τα δύο ραβδιά με τα οποία παίζεται το 
υπαίθριο παιγνίδι ντελιμάς - το μικρό λέγεται 
ντελί (βλ. Μανόλης Κα λαϊτζάκης, “Στρούμπος 
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Νντελπίσης

– Κρητικά ήθη και έθιμα”, 9ο μέρος, εφημ. Πα-
τρίς (Ηρα κλείου), φ. της 3-8-2004).
[< ντελί + βέργα (Συντ.)]

ντελπίσης, βλ. ντελμπίσης.
ντεμέκ* (μόριο) [demék] (Παπ.) : δηλαδή.

[< demek ‘λέω’ (απαρέμφατο), demek olur ki 
«ou simplement demek» (Meynard, A 784) «θα 
είπη ότι..., λοιπόν, άλλες λέξεσι» (Χλωρός, Α 
816) (Συντ.)] (ديمك)
{Ο Παπαγρηγοράκης (σ. 131) αναφέρει τη λ. 
ντεμέκ, χωρίς ερμήνευμα, μαζί με άλλες που τις 
παρέλειψε «διότι δεν ακούονται ποσώς σήμε-
ρον {= 1952} ούτε από τους γεροντοτέρους». 
Το ΛΚΝ έχει τη λ. ντεμέκ ως (προ φορικό, λαϊκό) 
επίρρ. που σημαίνει ‘δήθεν, τάχα’.}

ντεμεκιούλικος, βλ. ντεμεκιούνικος.
ντεμεκιούνικος (επίθ.) [demet∫úñikos] & ντε-

μεκιούλικος [demet∫úλikos] (Τσιρ., ΞανθινΔ., 
Γαρ., Κριτσπ., ΙδομΒ.) : 1. ταχτικός, μόνιμος. Ει-
δικότερα: εργάτης/τρια που το αφεντικό τον/την 
απασχολούσε για ολόκληρη περίοδο γεωργικής 
εργασίας (λιομάζωμα, θέρος, τρύγος), ντεμε-
κιούλικη θερίστρα, ντεμεκιούλικος αλουσουδια-
στής (Τσιρ.)· 2. πρόχειρος, διαθέσιμος (Ξαν-
θινΔ.)
[< temekün ‘εγκατάσταση’ (Χλωρός, Α 653: 
 ,πβ. τουρκ. διαλεκτ. temekünlü ‘μόνιμος ,(تمكن
διαρκής’ (TDK) (Συντ.)]

ντεμενάς, βλ. τεμενάς.
ντεμεσούκα, βλ. τεμεσούκα.
ντεμεσούκι, βλ. τεμεσούκι.
ντεμιρικλίδικο (επίθ.) [demirikλíδiko] & ντεμιρ-

γκιλίδικο [demirg̃iλíδiko] (Ξαν θιν., Γαρ.) : (για 
άλογο) γκριζωπό, στο χρώμα του σιδήρου· γενι-
κά άλογο ωραίο. Βλ. και ντεμίρικο.
[< ντεμιρκιριλίδικο < demirkırılı ‘σιδηρόχρωμο 
άλογο’ (Ξανθιν.)] (دمرقير)
{Για το γκρίζο άλογο το TDK έχει (διαλεκτ.) 
demirikır, demirkır και demirigır. Tuncay & 
Καρατζάς, σ. 168: demir kırı.}

ντεμίρικο (επίθ.) [demíriko] (Ξανθιν.) : (για άλο-
γο) βλ. ντεμιρικλίδικο.
[< demir ‘σίδερο’ (Ξανθιν.)] (دمور٬ دمر٬   دمير٬ 
(تمور٬ تميور

ντεμιρκιρίδικο, το [demirk̃iríδiko] (Κονδ.) : 
«άλογον ψαρόν, σιδηρόχρουν».
[< demir kırı ή από κάποιον διαλεκτ. τ. του 
(Συντ.)] (دمرقيرى)
{Βλ. και σημείωση στο λ. ντεμιρικλίδικο.}

ντεμιρτζήδικο, βλ. ντερμιτζίδικο.
ντεμιρτζής, βλ. ντερμιζτζής.

ντεμιρτζίδικο, βλ. ντερμιτζίδικο.
ντεμπέλ Χασάν, ο [debél xasán] (Πάγκ.) : «Επί 

Τουρκοκρατίας θα υπήρξε κάποιος Τούρκος 
οκνηρός ονομαζόμενος Χασάν. Το όνομα μετε-
φέρθη και ελέχθη επί σκύ λου οκνηρού, ο οποί-
ος δεν κυνηγεί».
{Βλ. σημείωση στο λ. νταουτόσκυλος.}

ντεμπέλακας (επίθ. προσ.) [debélakas] (Πιτ.: ως 
ερμήνευμα στο λ. τεμπελχα νάς) : τεμπέλαρος.
[μεγεθυντ. του ντεμπέλης, πβ. μπουντάλακας < 
μπουνταλάς (Συντ.)]

ντεμπέλης(Α) (επίθ. προσ.) [debéλis], θηλ. ντεμπέ-
λα [debéλa] & ντεμπέ λισσα [debéλisa], & τε-
μπέλης* [tebéλis] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ιδομ., 
ΙδομΒ.) : οκνηρός, που αποφεύγει τη δουλειά.
[< tembel (Παπ.)] (تنبل)

ντεμπελιά, η [debeλá] (Πάγκ., Κονδ., Ιδομ.) : η 
οκνηρία.
[< ντεμπέλης (Πάγκ.)]

ντεμπελιάζω [debeλáζο] & ντεμπελιώ [debeλó] 
(Ιδομ.) : κάθομαι χωρίς να κάνω τίποτα, ενώ 
έχω δουλειές που με περιμένουν.
[< ντεμπέλης (Συντ.)]

ντεμπελιάρης (επίθ. προσ.) [debeλáris] (ΙδομΒ.) : 
τεμπέλης.
[< ντεμπελιά, κατ’ αναλογίαν προς το συνώνυ-
μο βαρεσάρης (< βαρεσά ‘βα ρε μάρα’) (Συντ.)]

ντεμπελιώ, βλ. ντεμπελιάζω.
ντεμπελόσκυλος, ο [debeló∫t∫ilos] (Κονδ.: χωρίς 

ερμήνευμα, ΙδομΒ.) : αυτός που συ στηματικά 
αποφεύγει να κοπιάσει.
[< ντεμπέλης + σκύλος (Συντ.)]
{Ο Ιδομενέως έχει το ουδέτερο ντεμπελόσκυλο 
(< τεμπέλης + σκυλί, κατά το ΛΚΝ).}

ντεμπελ(ο)χανάς [debel(ο)xanás] & τεμπελ(ο)
χανάς* [tebel(ο)xanás] (Παπ.: στο λ. τεμπέλης, 
Πιτ., Γαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ.) : 1. Κατά τον 
Παπ. (ουσ.) «το σπίτι των οκνηρών»· 2. Κατά 
τον Πιτ. (επίθ. προσ.) εκ συστή ματος οκνηρός 
και φυγό πονος, «ντεμπέλακας».
[< τεμπέλης (Παπ.) / < tebel hane (Πιτ.) / και 
διαλεκτ. tembelhana (TDK) (Συντ.)] (تنبلخانه)
{Κατά τον Χλωρό (Α 567) η λ. tenbelhane (το 
TDK τη γράφει: tembelhane) ση μαίνει: «οίκος 
δι’ οκνηρούς, ενδιαίτημα οκνηρών ή ανικά νων 
εις εργασίαν· οικία ή γραφείον ου οι άνθρωποι 
ή οι υπάλληλοι είναι οκνηροί». Ο Μeynard (A 
490) διευκρινίζει ότι πρόκειται για «“ladrerie”, 
asile de lepreux et de mendiants» (= “λεπροκο-
μείο”, άσυλο λεπρών και ζητιάνων). O Κυρα-
νούδης (σ. 510) διατυπώνει την υπόθεση ότι 
η σημα σιολογική μετάβαση από το ‘οίκος τε-
μπέληδων’ στο ‘με γάλος τεμπέλης’, που πα-
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ρατηρείται επίσης στα σερβοκροατικά και στα 
βουλγά ρικα, είχε ήδη συντελεστεί στις βαλκα-
νικές τουρκικές διαλέκτους πριν η λέξη πε ρά-
σει στις άλλες γλώσσες, κατά μετωνυμική εξέ-
λιξη, πβ. αυτός είναι τρελο κομείο, δηλ. τρελός.}

ντεμπελ(ο)χανείο, το [debel(o)xañío] (Κριτσ., 
ΙδομΒ., Κασσ.) : το μέρος ό που συ χνάζουν πολ-
λοί τεμπέληδες
[< tembelhane (Κριτσ.) / βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Για την ετυμολ. της λ. τεμπελχανείο γράφει 
αναλυτικά ο Κυρανούδης (σ. 510-512). Με 
εντελώς διαφορετική σημασία η παραφθο-
ρά ντελμπεχανείο (βλ.), την οποία λημματο-
γραφεί ο Δαριβιανάκης. Ο Ν. Πολίτης (Παροι-
μίαι, Β΄, 305) είχε αποδώσει στα ελληνικά τη λ. 
tembelhane ως νωθροκο μείον.}

ντεμπεσίρι, το [debesíri] & ντεμπεχίρι [debe∫íri] 
& τεμπεσίρι* [tebesíri] & τεμπε χίρι* [tebe∫íri] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Τσιρ., ΙδομΒ., Ροδ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. η κιμωλία· 2. (συνεκδ.) η οφει-
λή, «επειδή αύτη εγράφετο με κι μωλίαν εις 
τα ράφια ή τους μελανοπίνακας των καφενεί-
ων υπό των καφε τζήδων επί Τουρκοκρατίας» 
(Πάγκ.).
[< tebeşir (Παπ.)] (تباشير٬ تبه شير٬ تبشور)

ντεμπεχίρι, βλ. ντεμπεσίρι.
ντεμπισά, βλ. ντελμπισιά.
ντεμπίσης, βλ. ντελμπίσης.
ντεμπίχης, βλ. ντελμπίσης.
ντεμπιχιά, βλ. ντελμπισιά.
ντεναζέδες, οι (αρσ.) [denazéδes] (Γαρ.) : ανωμα-

λία, ταραχή.
[ίσως < tenâzu’ ‘καβγάς’, βλ. σημείωση (Συντ.)] 
(تنازع)
{tenâzu’ (από τα αραβ.) είναι η μεταγραφή 
με το λατ. αλφάβητο του οθωμ. تنازع. Το τελι-
κό γράμμα ع παριστάνει έναν ηχηρό τριβόμενο 
φαρυγγικό φθόγγο (στο Διεθνές Φωνητικό Αλ-
φάβητο συμβολίζεται με το ʕ). Κατά τον Χλω-
ρό (Α 566) η λ. σημαίνει «το διεκδικείν, έρις, 
φιλονικία».}

ντενέκα, η [denéka] (Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
ΞανθινΔ., Κασσ., Ξεν.) : 1. δοχείο από λευκο-
σίδηρο χωρητικότητας 16-17 lt «με μικρό βιδω-
τό καπάκι, κατάλληλο για λάδι, ή με μεγάλο κα-
πάκι, για τυρί ή σταφίδες. (Όταν πά λιωνε, την 
άσπριζαν με ασβέστη και τη χρησιμοποιούσαν 
ως γλάστρα)» (Αποστ., Τσιρ.)· 2. μεγάλο με-
ταλλικό δοχείο για τη μεταφορά λαδιού ή νε-
ρού. ΦΡ. του δώκανε τη ντενέκα: απόρριψαν (οι 
συγγενείς κοπέλας) πρό ταση νέου για σύναψη 
γάμου (ΞανθινΔ.)
[< μεγεθ. της λ. ντενεκές, με αναβιβασμό τόνου 

και αλλαγή γένους, πβ. άθρωπος, ο > αθρώπα, 
η (Συντ.)]
{Στη 2η σημ. η ντενέκα ήταν ένα μεταλλικό δο-
χείο που χωρούσε περίπου 50 λί τρα, σε ημικυ-
λινδρικό σχήμα, με χερούλια δεξιά κι αριστε-
ρά, ώστε να είναι εύ κολο να το φορτώνουν σε 
υποζύγιο, ένα από κάθε πλευρά του σαμαριού. 
Ο Κρι τσωτάκης λημματογραφεί μαζί και τον τ. 
ντενέκος, στη ΦΡ. Και βίρα ο ντενέκος και ση-
μειώνει ότι «λέγεται για τη συνέχιση της δου-
λειάς». Φαίνεται να απηχεί κάποιο εργασιακό 
“τελετουργικό”, το ο ποίο δεν μπόρεσα να εντο-
πίσω.}

ντενεκάκι, βλ. ντενεκές.
ντενεκές*, ο [denet∫és] & τενεκές* [tenet∫és] 

(Παπ., Κονδ., Ιδομ., Δαρ., Χουστ., Ξεν.) : 1. ο 
λευκοσίδηρος· 2. δοχείο από λευκοσίδηρο· 3. 
τενεκε δένιο ποτήρι του νερού με λαβή· ΥΠΟ-
ΚΟΡ. ντενεκάκι, το· 4. (μτφ.) άν θρωπος ανά-
ξιος λόγου, ε λαφρόμυαλος, ακαλλιέργητος, κε-
νός.
[< teneke (Παπ.)] (تنكه٬ تنه كه)

ντενεκετζής, ο [denet∫edzís] & τενεκετζής* [te-
net∫edzís] (Παπ., Ιδομ., Δαρ., ΙδομΒ., Κασσ.) : 
τεχνίτης που κατασκευάζει αντικείμενα από 
λευκοσίδηρο.
[< τενεκές (Παπ.) χωρίς / < tenekeci (ΛΚΝ)] (تنكه 
(جى

ντενεκετζίδικο*, το [denet∫edzíδiko] (Ιδομ., 
ΙδομΒ.) : το εργαστήριο του ντε νεκετζή.
[< ντενεκετζής (Συντ.)]

ντενέκος, βλ. ντενέκα.
ντένι, το [deñ] (Πάγκ., Τσιρ., ΞανθινΔ., Χουστ.) : 

μίσχος, κοτσάνι.
[< διαλεκτ. deñek ‘μίσχος λαχανικών’ (Καραπο-
τόσογλου, Ετυμολ. Δυτ. Κρ. 110)].

ντενταρίκι, το [dedarít∫i] (Πάγκ., Ξανθιν.) : ετοι-
μασίες για μια γιορτή, μια διασκέ δαση ή για τη 
φιλοξενία ενός επισκέπτη. Ο Ξανθινάκης ση-
μειώνει: «Λέγεται α πειλητικά. “Να κάμεις το 
ντενταρίκι του, όντεν έρθει ο αφέντης σου”» (ο 
πατέρας σου).
[< tedarik ‘προπαρασκευή’ (Πάγκ.)] (تدارك)

ντεντέ, το [dedé] (Πάγκ., Ξανθιν., Κονδ., Κασσ.) : 
1. «ο όνος, ο ημίονος και ίππος εις την γλώσσαν 
των μικρών παιδίων» (Πάγκ.)· 2. η καβάλα, το 
κα βαλίκεμα σε ιπποειδές. Βλ. και ντεντές.
[< ντε (< de) με αναδιπλασιασμό (ΛΚΝ)]
{Ο Ιδομενέως (Β) λημματογραφεί τη λ. ντεντές 
‘βόλτα, περίπατος’, αλλά μάλλον πρόκειται για 
τη λ. ντεντέ, από φράσεις που λέγονται σε νή-
πια, όπως έλα να σε βάλω στο ντεντέ να σε πάω 
βόλτα.}
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ντεντένι, το [dedéñi] (Ξανθιν.) : το καθοίκι.
[< ντεντέ (Ξανθιν.)]
{Αλλού η λ. ντεντένι σημαίνει (στη γλώσσα για 
νήπια) ό,τι και τα ντεντέ και ντε ντές (βλ.).}

ντεντές1, ο [dedés] (Τουρκοκρητ.) : ο παππούς.
[< dede (Bilgehan2, 626)] (دده)
{«λέξις τουρκική, σημαίνουσα τον πάππον· τίτ-
λος απονεμόμενος εις τους δερβί σας» (Σταυρι-
νίδης, Μεταφράσεις, Α 7). Γνωστός ο Χορασα-
νί-ζαντέ Μεβλανά Ντερβίς Αλί Ντεντέ, που εί-
χε ιδρύσει το 1650 τεκέ των Μπεκτα σήδων σε 
προά στιο του Ηρακλείου, που πήρε το όνομα Τε-
κές (σήμερα Αμπελόκηποι). Το τζαμί του τεκέ 
σώζεται μέχρι σήμερα, καθώς και ο τά φος (τουρ-
μπές) του ιδρυτή. Βλ. σχετικά στην ιστοσελίδα 
του Ιντιτούτου Μεσογειακών Σπουδών: Ψηφιακή 
Κρήτη - Στα χρόνια των Οθωμανών - Οθωμανι-
κά μνημεία. Η λ. μαρτυρείται ως ντέντε σε ελλην. 
έγγραφα αλλού: βλ. Μπερμπέρη, 256.}

ντεντές2, βλ. ντεντέ.
ντεντίμ (σύνδ.) [dedím] & ντεντί [dedí] (Κονδ.) : 

λοιπόν.
[< dedim, αόρ. του ρ. demek ‘λέω’ (Συντ.)] 
(ديمك)
{Ο Δημ. Βυζάντιος στην κωμωδία του Βαβυλω-
νία (1836) βάζει συχνά τη λ. ντε ντίμ (γραμμένη: 
δεδίμ) στο στόμα του Κρητικού, π.χ. Είπα σου το 
δα μαθές, δε σε κατέχω, δεδίμ, διάλε τα πάσπα-
λα που θα θέσω στον άδη (πράξη Α΄, σκηνή Ι΄).}

ντεπές, βλ. τεπές.
ντερεϊλής, ο [dereiλís] : «μέγας γαιοκτήμων, τίτ-

λος τουρκικός, απονέμετο δε συνή θως εις άρχο-
ντας οθωμανούς και είς τινας χριστιανούς των 
παραπο ταμίων και πα ραθαλασσίων περιφερει-
ών» (Βαρδίδης, 60). Η λ. σε στίχο από το Τρα-
γούδι του Δασκαλογιάννη (Βαρδίδης, 24) : να 
μην αργήση ’ς του Πασά να πάη δίχως άλλο, / 
που θα τον κάμη πρίτζιπα και Ντερεϊλή μεγάλο.
[ίσως παραφθορά του *ντερεμπεηλής, το οποίο 
υποχωρητικά από το ντερε μπεηλίκι ‘το αξίωμα 
του ντερέμπεη’, κ.λ. άρχοντας της κοιλάδας, βλ. 
ντερές (Συντ.)]

ντερές, ο [derés] (Τουρκοκρητ.) : το ρυάκι.
[< dere (Bilgehan2, 626) «κοιλάς, ρύαξ» (Χλω-
ρός, Α 778)] (دره)
{Χωριό Ντερές στο νομό Χανίων.}

ντερλίκωμα, το [derλíkoma] (Κριτσ.) : υπερβολι-
κή κατανάλωση φαγητού.
[< ντερλικώνω (Συντ.)]

ντερλικώνω* [derλikóno] (Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., 
Ροδ.) : τρώγω υπερβο λικά, σκάω στο φαΐ.
[< dirlik ‘άνετη ζωή, πλούτος’ (ΛΚΝ)]
{Υπάρχει και η λ. ντερλίκι (πβ. κατάρα: Να φας 

το ντερλίκι σου, περιοδ. Λαογρα φία, 5 (1915), 
391). Στο Διαδίκτυο τη βρίσκουμε ως ονομα-
σία ψη τοπωλείου (Ρό δος, Χίος) καθώς και με 
τη σημ. ‘πολύ φαγητό’ ή ‘κακό φαγητό’. Κατά 
το TDK η λ. dirlik έχει διαλεκτ. και τη σημ. ‘ζω-
οτροφή, γέμι’. Ίσως η διαδρομή να ήταν η εξής: 
dirlik ‘ζωοτροφή’ > ντερλίκι (αρ χικά ‘ζωοτρο-
φή’ και στη συνέχεια (μειωτ.) ‘φαγητό, μάσα’) 
> ντερλι κώνω. Για το πέρασμα από την τροφή 
των ζώων στο φαγητό των ανθρώ πων (με σημα-
σιολογική δείνωση) πβ. το γερμανικό ρ. fressen 
‘τρώγω’ (για ζώα), που με τη σημ. ‘καταβρο-
χθίζω’ λέγεται για ανθρώπους (αντί essen), ή 
το γαλλικό ρ. gaver ‘ταΐζω ένα ζώο (ιδίως χή-
νες) για να το παχύνω’, που λέγεται και με τη 
σημ. ‘μπουκώνω, ταΐζω υπερβολικά’. Πβ. και 
το κρητ. ματζα ντούρα ‘παχνί’ (από το ιταλ. 
mangiatoja και διαλεκτ. mangiatora), που με 
τη σημ. «η θέσις εξ ής αποζεί τις εύκολα» (Πα-
παγρηγοράκης, 42) και συνεκδοχικά ‘μάσα, κα-
λοπέραση’ χρησιμοποιείται μειωτι κά/ειρωνικά/
σκωπτικά για ανθρώπους.}

ντερμάνι(Α), το [dermáñi] & ντιρμάνι [dirmáñi] 
(Κονδ., Τσιρ., ΞανθινΔ., Ι δομΒ., Κασσ.) : 1. δύνα-
μη, σωματική ρώμη, ισχύς· 2. υπομονή, αντοχή, 
καρτερία. Με τη σημ. 1. σε κρητ. δημοτ. τραγού-
δι: έσυρα το γιαταγάνι, / μα δεν είχα μπλιο ντερμά-
νι (Ι. Σ. Αλεξάκης, “Ο Τσούλης και το τραγούδι 
του”, Κρητικά Χρονικά 2 (1948), 177).
[< derman (Ανδριώτης)] (درمان)

ντερμενιά, η [dermeñá] (Χουστ.) : η τραμπάλα, «η 
ξύλινη κούνια που είναι σαν πα λάντσα και κά-
θεται το ένα παιδί από τη μια μεριά και το άλλο 
από την άλλη και ανεβοκατεβαίνουν, ασταθές 
αντικείμενο. Συνήθης φράση: Πέταξέ τηνε μω-
ρέ ε τηνά τη καρέκλα, δε θωρείς πως είναι ντερ-
μενιά, και θα σε ρίξει χάμαι;»
[πιθανόν < değirmen ‘μύλος’, διαλεκτ. dermen 
(TDK) (Συντ.)] (دكرمن)

ντερμιτζής, ο [dermidzís] & ντεμιρτζής(Α) 
[demirdzís] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., 
Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., 
Ξεν.) : ο σιδη ρουργός, ο σιδε ράς (λέξις πα-
νελλήνιος, Παπ.). ΥΠΟΚΟΡ. ντερμιτζάκι, το 
(Κρητικαί μελέται, 1 (1933), 53)
[< demirci (Παπ.)] (تميرجى)

ντερμιτζίδικο, το [dermidzíδiko] & ντεμιρτζίδι-
κο [demirdzíδiko] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Τσιρ., Κριτσ., Ροδ., Κασσ., Ξεν.) : το σιδηρουρ-
γείο, το σιδεράδικο. Και ως (μικρο)τοπωνύμιο 
τα Ντερμιτζίδικα, π.χ. στο κέντρο του Ηρακλεί-
ου, το μέρος όπου ήταν συγκεντρωμένα τα ερ-
γαστήρια των ντερμιτζήδων.
[< ντερμιτζής (Παπ.)]
{Ο Ξανθινάκης, ο Αποστολάκης και ο Κριτσω-
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τάκης το γράφουν: ντερμι τζήδικο. Στο Ηράκλειο 
υπήρχαν «τα πάνω Ντερμιτζίδικα στην οδό Κό-
σμων, τα μεσακά στην περιοχή Μονής Οδη-
γητρίας και Αργυράκη, και τα κάτω στη οδό 
Βουρβά χων» (Δημ. Σάββας).}

ντερμπεντέρης* (επίθ. προσ.) [derbedéris] & 
ντελμπεντέρης [delbedéris] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Ροδ., ΙδομΒ., Κασσ.) : 1. αλήτης, τυχοδιώκτης, 
«ελευ θέρων φρονη μάτων» (Παπ.)· 2. λεβέντης, 
ανοιχτόκαρδος, παλικαράς.
[< derbeder (Παπ.)] (دربدر)
{Παραστατική η ετυμολογία του τουρκ. 
derbeder: κατά τον Nişanyan, από το περσ. dar 
ba dar ‘πόρτα πόρτα’, πβ. και το ερμήνευμα το 
Χλωρού (Α 774) «ο από θύρας εις θύραν περι-
φερόμενος, φερέοικος, αλήτης, τυχοδιώ κτης, 
άθλιος». Η ση μασιολογική “αναβάθμιση” της 
λέξης θυμίζει την α νάλογη εξέλιξη της λέξης 
μά γκας, για την οποία βλ. ΕΛΝΕΓ, 803-4.}

ντερμπϊές, ο [derbiés] & ντερμπιγιές [derbijés] 
& τερμπϊές [terbiés] & τερ μπιγές [terbijés] & 
τερμπιγέ, το [terbijé] & ντελμπιγέ [delbijé] 
(Παπ., Ι δομ., Αποστ., Τσιρ., ΞανθινΔ., Κριτσ., 
Ξεν.) : 1. καρύκευμα φαγητού· 2. (άκλ. επίθ., 
ως όρος μαγειρικής) καρυκευμένο με αλεύρι 
και λεμόνι: ροβί θια ντερμπϊέ.
[< terbiye (Παπ.)] (تربيه)
{Η λ. terbiye σημαίνει αρχικά ‘ανατροφή, αγω-
γή, σωφρονισμός· ποινή· δαμα σμός, εξημέρω-
ση (για ζώα)’ αλλά και ‘άρτυση, σάλτσα’ γενικά, 
ειδι κότερα ‘αυγολέμενο’ (πληρέστερα: yumurtalı 
terbiye). Αυτό που εμείς λέμε ντερμπϊέ στα 
τουρκ. λέγεται limonlu terbiye. Από Ηρακλειώ-
τες μι κρασιατικής καταγωγής (Ατ τάλεια) έχω 
ακούσει τη φρ. (απειλητική “υπό σχεση”) θα του 
κάνω τον ντερμπϊέ του (= θα τον “συγυρίσω”), 
προφανώς μετάφραση της αντίστοιχης τουρκ. 
birine terbiyesini vermek «δίδω τινί την τιμωρίαν 
αυτού, κολάζω, σωφρονίζω» (Χλωρός, Α 487).}

ντερμπίσης, βλ. ντελμπίσης.
ντερσέκι, το [dersét∫i] (Ροδ.) : γωνία.

[< dirsek (Σαραντάκος)] (ديرسك)
{Το τουρκ.έτυμο σημαίνει αρχικά ‘αγκώνας’ 
και στη συνέχεια ‘καμπή’ (Χλωρός, Α 811). 
Για τη λ. ντερσέκι γράφει αναλυτικά ο Νίκος 
Σαραντά κος στο βιβλίο του Λέξεις που χάνο-
νται: ένα ταξίδι σε 366 σπάνιες λέξεις, Εκδόσεις 
του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 2011.}

ντέρσι, το [dérsi] (Τουρκοκρητ.) : το μάθημα.
[< ders (Bilgehan2, 626)] (درس)

ντέρτι*, το [dérti], πληθ. ντέρθια [dérθx̃a] (Παπ., 
Πάγκ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Ξεν.) : λύπη, καημός, 
«ηθική νόσος» (Πάγκ.).
[< dert (Παπ.)] (درد)

ντερτιλής (επίθ. προσ.) [dertiλís] (Πάγκ., Ιδομ., 
Τσιρ., Δαρ., Ξεν.) : 1. «ο έχων νόσον αθεράπευ-
τον, κυρίως φθίσιν» (Πάγκ.)· 2. αυτός που έχει 
ντέρτι· 3. ευέξαπτος, νευρικός, ιδιότροπος· 4. 
συνώνυμο του μερακλής (Τσιρ.).
[< dertli «ο έχων λύπην, πόνον» (Πάγκ.)] (دردلى٬ 
(دردلو
{Στο θηλυκό: ντερτιλίνα.}

ντερτιλίδικος (επίθ.) [dertiλíδikos] (Τσιρ.) : μερα-
κλίδικος.
[< ντερτιλής, στη σημ. ‘μερακλής’ (Τσιρ.)]

ντεσεψίδικος, βλ. εντεψίδικος.
ντεσκερές, βλ. τεσκερές.
ντεστέμπασης, ο [desté(m)basis] (Ξανθιν.) : «ο 

πιο καλός, ο ανώτερος. “Χα ντά {= νομίζει} πως 
είναι ο ντεσπέμπασης ουλωνώ!»
[< destebaşı ‘μόστρα εμπορεύματος’ (Ξανθιν.) / 
βλ. σημείωση (Συντ.)] (دسته باشى)
{Χρησιμοποιείται και με τη σημ. ‘αυταρχικός, 
κουμανταδόρος, κεγαχιάς’: Να δούμε ίντα θα πει 
και ο ντεστέμπασης..., έλεγε μια γνωστή μου για 
την πεθερά της (!) Το ιζαφετικό σύνθετο deste 
başı (βλ. τεστές και μπασ-) ση μαίνει ‘δείγμα 
(εμπο ρεύματος)’ (Meynard, A 740). Η λ. deste 
σημαίνει ε πίσης ‘μπουκέτο, μάτσο, πα κέτο’ και 
‘δωδεκάδα’. Κατά το TDK deste başı διαλεκτι-
κώς σημαίνει «bir tane, eşsiz» (= μοναδικός, 
ασύγκριτος, ασυνα γώνιστος). Γραμμένο μονο-
λεκτικά destebaşı (αυτό δεν το έχει το TDK) ση-
μαίνει ‘ο αρχηγός μιας δεκάδας külhanbeyi’, 
δηλ. ανέστιων ορφανών εφήβων που διαβιού-
σαν στα χαμάμ και φρό ντιζαν για τα ζεστά νε-
ρά [< külhan ‘εστία (στο χαμάμ), βλ. κιουλχά-
νι], βλ. Nesimi Yazici, “Osmanlılarda yetimlerin 
korunması üzerine bazı değerlendirmeler”, 
Ilahiyat Fakültesi Dergisi (Ankara Üniversitesi), 
48/1 (2007), 24). Στη συ νέχεια, η λ. külhanbeyi 
πήρε τη σημ. ‘νταής, μάγκας, μόρτης, απά-
χης’, κατά τον Χλωρό (Β 1409) «αχρείος, κα-
κοήθης, κ. μάγκα», βλ. Mehmet Demirtaş, 
“XVIII. yüzyılda Osmanlıda bir zümrenin alt-
kültür grubuna dönüşmesi: Külhanbeyleri”, 
Sosyal Bilimler Enstıtüsü Dergisi (Atatürk 
Üniversitesi), 7/1 (2006), 113-141· βλ. επί-
σης: Οι άρχοντες της στάχτης, στο ιστολόγιο 
του Δύτη των νιπτήρων (https://dytistonniptiron.
wordpress.com/2010/11/17/kulhanbey/). Η λ. πέ-
ρασε στα ελλ. ως διαλεκτ. κιουλχάνμπεης ‘αλή-
της, διανυκτερεύων εις φούρνον λουτρού, ά στε-
γος, α πάχης’, και κιουλχάνης ‘υπηρέτης λουτρού, 
αλήτης’ (Κουκκίδης, 44).}

ντεστές, βλ. τεστές.
ντεστίρι, βλ. τεστίρι.
ντετζερές, βλ. τέντζερη.
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ντέτζερη, βλ. τέντζερη.
ντετικάς, ο [detikás] (Παπ., Πάγκ.) : το λεπτό της 

ώρας.
[< dakika (Παπ.)] (دقيقه)

ντέφι*, το [défi] & τέφι [téfi] (Παπ., Πάγκ.) : «τύ-
μπανον αοιδών» (Παπ.).
[< tef (Παπ.)] (دف٬ دّف٬ تف)

ντέφι να γίνει (έκφρ.) [défi naʒíñi] : έκφραση με 
την οποία κλείνουμε την αναφορά σε ένα θέμα, 
δηλώνοντας ταυτόχρονα συγκατάβαση με κρύα 
ό ρεξη ή αδιαφορία.
[παρετυμολογική προσαρμογή του τουρκ. 
defοl! ‘άει χάσου!’, προστακτ. του ρ. defolmak 
«απέρχομαι [επί κακού, ήτοι γκρεμίζομαι, φεύ-
γω]», από τις λ. def دفع «απώθησις, απόκρουσις, 
αποσόβησις, αποπομπή» (Χλωρός, Α 784) και 
olmak ‘γίνομαι’· στο ΛΚΝ και στο Χρηστικό η 
έκφρ. στο λ. ντέφι (Συντ.)]
{Άκουγα ως παιδί αυτήν την έκφραση, και ανα-
ρωτιόμουν τι χρειαζόταν η ανα φορά στο ντέφι.}

ντεφτερντάρ εφέντης, ο [defterdár eféndis] : «ση-
μαίνει τον γενικόν διευθυ ντήν των οικονομικών 
μιας επαρχίας». Η λ. σε κρητ. κείμενο του 1786 
(βλ. Κανονικά πε σκέσια, 99).
[< defterdar, «εκ του αραβ. defter (ό εκ του 
ελλ. διφθέρα) και του περσ. dar = ο κρατών») 
Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)] (دفدردار)
{Με τη γραφή τεφτερτάρ εφέντης: σε εκκλησι-
αστικό έγγραφο του 1793 (Φανου ράκης, 137).}

ντεχλουκές, βλ. τεχλουκές.
ντεψίζης, βλ. εντεψίζης.
ντεψίζικος, βλ. εντεψίζικος.
ντεψίζω, βλ. εντεψίζω.
ντζετζερές, βλ. τέντζερη.
ντζεντζερέδια, τα [dzendzeréδja] (Κασσ.) (προ-

τιμότερη γραφή: τζεντζερέ δια) : «διάφορα οι-
κιακά σκεύη, φτιαγμένα από τσίγκο ή χαλρκό, 
κατσα ρολικά, κουζι νικά (τενζερέδια στην κοινή 
νεοελληνική)».
[< τζεντζερέδες < τενζερέδες]

ντζού(τ)ζικος, βλ. τζούζικος.
ντηρίδικος, βλ. ντιρίδικος.
ντιβανές (επίθ. προσ.) [divanés] (Παπ., Τσιρ.) : 

τρελός, σαχλός.
[< divane (Τσιρ.)] (ديوانه)
{Ο Παπαγρηγοράκης (σ. 131) αναφέρει τη λ. 
ντιβανές, χωρίς ερμήνευμα, μαζί με λέξεις που 
τις παρέλειψε «διότι δεν ακούονται ποσώς σή-
μερον {= 1952} ούτε από τους γεροντοτέρους». 
Παρά την ηχητική ομοιότητα, δεν έχει σχέση με 
το ντιβάνι: κατά τον Νişanyan προέρχεται από 

το περσ. dīvāne/dēvāne ‘παράφρων, δαιμονό-
πληκτος’ (< dīv/dēv ‘πνεύμα, δαίμων’ + κατάλ. 
-āne).}

ντιβάνι*, το [diváñi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., ΙδομΒ., 
Χουστ.) : 1. το ανάκλιντρο (λέξις των πόλε-
ων, Παπ.)· 2. η Υψηλή Πύλη, επί Οθωμανι-
κής Αυτοκρατο ρίας· 3. δικα στήριο (Πιτ.: απλή 
αναφορά στην ανάπτυξη των λημμάτων χάκι 
και μεσκεμές)· Με τη σημ. ‘κυβερνητικό συμ-
βούλιο’ η λ. στον Μπου νιαλή, στο σημείο όπου 
το Κάστρο θρηνεί που θα έχει: αντίς καμπάνες 
χουγιατά, κι αντίς ναούς ντιβάνια (βλ. Αλεξίου 
& Αποσκίτη, 515).
[< divan (Παπ.) / (αρχικά η κυβέρνηση (από 
τα περσ.) και ο χώρος συνε δριάσεων με τέτοια 
έπιπλα και μετά το ίδιο το έπιπλο με επίδρ. του 
γαλλ. δανείου divan) (πρβ. μσν. διβάνη ‘συμ-
βούλιο’) (ΛΚΝ)] (ديوان)
{Κατά τον Χλωρό (Α 817), η λ. divan έχει και 
τις σημ. ‘συμβούλιο’, ‘δι καστή ριο’.}

Ντιβάν εφέντης, ο [diván eféndis] : «ο αρχιγραμ-
ματεύς παρα τω Διοικητή ή τω Υ πουργώ». Ο 
όρος σε κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά 
πεσκέσια, 96).
[< Divan efendisi «εκ του Περσ. Divan = Αυ-
λή, Ανώτατον Συμβούλιον, και του τουρκ. 
effendi (εκ του Βυζαντ. αυθέντης και αφέντης» 
(Mehmet Yunus & Ξαν θουδίδης)]

(*)ντιβανχανές, βλ. Παράρτημα 1.
ντιβίτι, το [divíti] : «μελανοδοχείον αρχαίας κατα-

σκευής εξ ορειχάκλου μετά θήκης όπισθεν δια 
κάλαμον» (Χλωρός, Α 807) : είδα […] να βαστά 
το ντι βίτι και μια χάρτα κι όποιος ήθελε των απα-
ντήξη να τονε καλημερίζουνε και να του λένε να 
υπογράψη (Κάτοπτρον, 6).
[< divit (Συντ.)] (دويت٬ ديويت)

ντιγέτι, το [diʒéti / dijéti] (Ροδ.) : αντίποινα (βλ. 
σημείωση).
[< diyet (Σταυρινίδης)] (ديت)
{diyet = «τιμή αίματος, ήτοι χρηματικόν ποσόν, 
όπερ κατά το Σερή {δηλ. τον ιερό μουσουλμα-
νικό νόμο} καταδικάζεται {καταδικαζόταν} ο 
φονεύς ή ο τραυματίσας όπως πληρώση ο μεν 
εις τους συγγενείς του φονευθέντος, ο δε εις τον 
τραυματι σθέντα προς αποζημίωσιν του μέλους 
του παθόντος εκ του τραύματος» (Χλωρός, Α 
809-810, βλ. και Μεταφράσεις, Α 370). Οι Χρι-
στιανοί που δεν μπορούσαν να απαιτήσουν ντι-
γέτι το διεκδικούσαν με άλλο τρόπο, όπως φαί-
νεται στο παρακάτω απόσπασμα από το έργο Ο 
Κρη τικός (Το δέντρο) του Παντελή Πρεβελάκη 
(Βι βλιοπωλείον της Εστίας, 1965, σ. 156) : Ο 
γούμενος έτρεχε μέσα στα ταμπούρια, με τα φυ-
σέκια στην ποδιά του. Χάραζε σταυρωτά στη μύ-
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τη τα μολύβια, τα μοίραζε στα παληκά ρια: –Ρί-
χτε! Για το ντιγέτι των σκοτωμένων μας!}

ντιγνεντίζω [diγnedízo] (Ιδομ.) : «ξεσυνερίζομαι, 
ασχολούμαι». Συντάσσε ται με γε νική: σου ντι-
γνεντίζω.
[< diğned(ım), αόρ. του ρ. diğnemek (κατά το 
TDK διαλεκτ. του dinlemek ‘ακούω κάποιον 
προσεκτικά, υπακούω’) (Συντ.)] (ديكلمك٬ ديكله مك٬ 
(دكلمك
{Το ντιγνεντίζω έχει τη διπλή (κυριολ. και μτφ.) 
σημ. που έχει και το κρητ. (α)φρουκούμαι ‘αφου-
γκράζομαι, ακούω’, πβ. μην του φρουκάσαι: 
μην α κούς τι λέει, μη δίνεις σημασία στα λόγια 
του, μην τον συνερίζεσαι. Ο Τσιριγωτάκης λημ-
ματογραφεί το ρ. ντιγνεντίζω με τη σημ. ‘κατα-
νοώ’, και δίνει ως παράλληλους τύπους: ντιγνέ-
ρω, αγνάρω (βλ.) και ντιγνερίζω (βλ.). Χωριστά 
λημματογραφεί την έκφρ. δε ντιγνέρνω.}

ντιγνέρι, βλ. ντιγνέρω (σημείωση).
ντιγνερίζω, βλ. ντιγνέρω.
ντιγνέρω [diγnéro] & ντιγνερίζω [diγnerízo] 

(Τσιρ.) : καταλαβαίνω, εννοώ.
[< diğner-, θέμα α(προσδι)όριστου ενεστώ-
τα του ρ. diğnemek (κατά το TDK δια λεκτ. 
του dinlemek ‘ακούω κάποιον προσεκτικά’) 
(Συντ.)] (ديكلمك٬ ديكله مك٬ دكلمك)
{Βλ. σημείωση στο λ. ντιγνεντίζω. Η λ. ντιγνέ-
ρι, που ο Γαρεφαλάκης και ο Κρι τωτάκης τη 
λημματογραφούν με τη σημ. ‘εξόντωση, ξεκά-
μωμα’ στη φρ. τον ή βγαλε ντιγνέρι ‘τον ξέκανε, 
τον πέθανε’, ενώ ο Κονδυλάκης και ο Ιδομενέ-
ως(Β) με τη σημ. ‘παιγνιόχαρτο’, ετυμολογείται 
από το ιταλ. dinaro, πληθ. dinari ‘χρήματα’ και 
‘παιγνιόχαρτο’, βλ. σχετικά: Κώστας Καραπο-
τόσογλου, “Ετυμολογικά στα ι διώματα της 
Καρπάθου”, Ελληνικά 62 (2012), 130).}

ντιγνές (επίθ. προσ.) [diγnés] (Γαρ., Κριτσ.) : εξα-
σθενημένος, ισχνός.
[ίσως < διαλεκτ. tıknaz «sıska, zayıf» (= ισχνός, 
λιπόσαρκος, λεπτός) (TDK) (Συντ.)]

ντιγριμί (επίρρ.) [diγrimí] (Πάγκ.) : κατ’ ευθείαν.
[< doğru (Πάγκ.) / ; (Συντ.)]
{Προβληματική λέξη, και για τη σημασία και 
για την ετυμολογία, βλ. ση μείωση στο λ. ντε-
γριμί.}

ντιζντάρης, ο [dizdáris] : φρούραρχος. Ο Σταυρι-
νίδης το γράφει διζντάρης: «υπό του φρουράρ-
χου (Διζντάρη) Χάνδακος» (Μεταφράσεις, Β 49). 
Με τη γραφή ντεζδάρης η λ. πολλές φορές στο: 
Αντωνούσα Καμπουρο πούλα, Ποιήματα τρα-
γικά εμπεριέχοντα διαφόρους πολέμους της Κρή-
της επί της Ελληνικής Επαναστά σεως, Ερμούπο-
λη, 1840, π.χ. σ. 84: Και τον Ντεζδάρη [της Γραμ-
βούσας] πιάσα σιν ευθύς και τον εδένουν.

[< dizdar (Σταυρινίδης), κατά τον Nişanyan < 
περσ. dizdar < diz ‘πρύγος, φρού ριο’+ dar ‘ο 
κρατών’] (دزدار)

ντιλιάζω, βλ. ντελιάζω.
ντιλμπάζα (επίθ. προσ., μόνο θηλ.) [dilbáza] & 

ντιρμπάζα [dirbáza] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ., Χουστ., Ξεν.) : (για γυναίκα) γλωσσού 
(Κονδ.), «πολύξευρη και ερωτό τροπος» (Παπ.), 
«εύθυμη και φαιδρά» (Πάγκ.), αεράτη, κατα-
φερτζού (Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ.).
[< dilbaz (Παπ.) / κατά λέξη ‘που παίζει με τη 
γλώσσα (όργανο ομιλίας)’ (Συντ.)] (ديلباز)
{Συνυποδηλώνει πάντοτε κάποια επιφύλαξη 
του ομιλούντος για το πρό σωπο στο οποίο ανα-
φέρεται. Ο Κριτσωτάκης το έχει ως τριγενές: 
ντιλπά ζης -α -ικο, αλλά, από όσο ξέρω και όπως 
μαρτυρούν και τα λεξικά, χρη σιμοποιείται μό-
νο στο θη λυκό.}

ντιλμπέρι, το [dilbéri] : η καλλονή. Στίχος από 
κρητ. ρίμα του 19ου αιώνα: η Σούσα η λυγερή, 
του Κάστρου το ντιλμπέρι (Εμμ. Δουλγεράκης, 
“Τo κρη τικόν δημώδες άσμα της Σουσάννας”, 
Κρητικά Χρονικά, 9 (1955), 343).
[< dilber ‘ωραία’ (Δουλγεράκης), από τα περσ. 
(TDK)] (دلبر)
{Σε άλλη παραλλαγή του ίδιου τραγουδιού 
έχουμε: η Σούσα η λυγερή, τση χώρας το γκιου-
ζέρι (ό.π., σ. 356). Ο Χλωρός (Α 788) έχει τη 
λ. dilber με το εξής ερμή νευμα: «επιθ. ο αρπά-
ζων την καρδίαν, θελξικάρδιος· όν. ω ραία γυνή, 
αντικείμενον έρωτος, αγάπης». Η Μικρασιά-
τισσα πεθερά μου (Αττάλεια) χρησιμοποιούσε 
τη λ. ντιλμερίμ [dilber + -im ‘μου’] ως επί θετο 
(κυρίως για πράγματα) με τη σημ. ‘εξαιρετικό, 
θαυμάσιο’. Με τη ση μασία αυτήν τη χρησιμο-
ποιούν τα παιδιά της και τα εγγόνια της. Τη χρη-
σιμοποιώ κι εγώ, αλλά την έχουν μάθει και με-
ρικοί οικογενειακοί φίλοι μας. Το αναφέρω ως 
παράδειγμα εξακτίνωσης ενός λεξιλογι κού δα-
νείου.}

ντιμιχιρντί, το [dimix̃irdí] : το φυτό οξυφοίνιξ ο 
ινδικός (Tamarindus indica). Η λ. σε κρητ. ια-
τροσόφιο του 1826 (βλ. Παπαδογιαννάκης, 85).
[< demirhindi (Παπαδογιαννάκης), από το 
αραβ. tamr hindī κατά το TDK (Συντ.)] (تمرهندى 
(/ دمرهندى

ντίπ για ντίπ, βλ. ντίπι.
ντίπι [dípi] (επίρρ.) & ντίπις [dípis] & ντίμπις 

[díbis] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., 
Ξεν.) : τε λείως, εντελώς. Και για έμφαση: 
ντίπ(ι) καταντίπ(ι) [díp(i) katadíp(i)] (Τσιρ.) & 
ντίπι κιαολιάς [dípi t∫aoλás] (Ιδομ., ΙδομΒ.) & 
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Νντίπι κιαολιάς

ντίπ για ντίπ* [díp ʒa díp] (Δαρ.).
[< bit ‘πυθμήν’ (Παπ.) / < dip ‘πάτος’ (Ξανθιν., 
βλ. και ΛΚΝ)] (دب٬ دوب)
{Ο Παπαγρηγοράκης σημειώνει: «Μάλλον 
πρόκειται περί του μπιτ (ο βλέπε) α ναγραμματι-
σμένου». Και προσθέτει: «λέγεται και εκτετα-
μένως ντιμπιντούς», βλ. ντιπιντούς. Για τον τύ-
πο αυτόν ο Louis Ronzevalle (σ. 307) έχει: «دوز 
 .signifie plat, uni دوز .dúbudus, tout à fait دوب
 n’ est qu’ une particule augmentative. Pour دوب
les Grecs, ignorant de la langue turque, le tout 
ne fait qu’ un mot adverbial: dúbudus τριλός il 
a complètement perdu la tête, totalement fou». 
Σημειώνουμε ότι η έκφρ. ντιπ τρελός είναι και 
σήμερα πολύ συνηθισμένη. Το TDK έχει τους 
τύπους: dibiduz, dibidüz και dübüdüz· όλους με 
τη σημ. «büsbütün» (ε ντελώς). Για το dip/düp 
ο Χλωρός γράφει: «μόριον επιτατικόν προτασ-
σόμενον επιθέτων τινών από [د] {= d}» και δί-
νει ως παράδειγμα dipdiri ‘ολοζώντανος’ (Α 
770) και düpdüz ‘εντελώς επίπεδος’ (Α 795). Τo 
TDK έχει και ένα διαλεκτ. dip (IV), που χρησι-
μοποιείται με τη σημ. ‘λίαν, πολύ’ («pek, çok 
anlamında kullanılır»). Κατά το ΛΚΝ το τροπ. 
επίρρ. ντιπ προέρχεται από «τουρκ. dip ‘πάτος, 
κατώτατο σημείο’».}

ντίπι κιαολιάς, βλ. ντίπι και μπιτ.
ντιπιντούς (επίρρ.) [dipidús] & ντιμπιντούς 

[dibidús] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Ροδ., Χουστ.) : 
εντελώς, τελείως, απολύτως.
[εκτεταμένος τ. του ντίπι (Παπ.) / < dibiduz 
(dibidüz, dübüdüz) (Συντ.)] (دوز دوب)
{Βλ. σημείωση στο λ. ντίπ. Υπάρχει και ο κατά 
πλενονασμό εκτεταμένος τ. σο ντιμπιντούς (βλ.).}

ντιρέκι, το [dirét∫i] (Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., ΞανθινΔ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : 1. ιστός, μακρύ ξύλο, κο-
ντάρι· 2. (μτφ.) ψηλός άνθρωπος, νταγλαράς· 
ΦΡ. βγαίνω στο ντι ρέκι (ΤσιρΒ.) : γελοιοποιού-
μαι (μτβ.: βγάζω στο ντιρέκι.)
[< direk ‘κολόνα, ιστός’ (Τσιρ.)] (ديرك)
{Στο ΛΚΝ : ντερέκι*. Η μτφ. σημ. ‘ψηλός’ ήδη 
στην τουρκ. παρομοίωση direk gibi ‘σαν ντιρέ-
κι’. Ο Ιδομενέως έχει τη λ. ντιρέκι με τη ειδικό-
τερη σημ. «χοντρή ράβδος πάνω στην οποία κά-
νουν ακροβατικά οι γυμνασμέ νοι πίθηκοι». Από 
εδώ η φρ. βγάζω/βγαίνω στο ντιρέκι, που τη βρί-
σκουμε ως βγάζω στο κοντάρι σε τίτλο δημοσι-
εύματος της εφημ. Πατρίς (στις 25-2-2003 και 
στις 22-11-2011). Ο Ιδομε νέως(Β) λημματογρα-
φεί το μέσο βγαίνω στο κοντάρι ‘εκτίθεμαι δη-
μοσίως, εκπίπτω ηθικά’. Αντίστροφος λεξιλο-
γικός δανεισμός: η λ. κοντάρι έχει περάσει στα 
τουρκ. ως gönder ‘κοντάρι· ιστός σημαίας’ (Δη-
μάση & Νιζάμ, 165).}

ντιρίδικος (επίθ.) [diríδikos] (Ιδομ., Τσιρ.) : άγου-

ρος, «άωρος, μισοψημένος. – Ντι ρίδικα ’ν’ ακό-
μη τ’ απίδια και δα πάνε αμόντες, μόνο μη’ ν-τα 
κό βγεις» (Τσιρ.).
[μάλλον < diri ‘ζωντανός’ + -ίδικος (Συντ.)] 
(ديرى)
{Το σχεδόν άψητο κρέας, το saignant των Γάλ-
λων, λέγεται στην Κρήτη (π.χ. Α νώγεια) (α)ζω-
ντανό. Ο Πιτυκάκης λημματογραφεί (χωρίς ετυ-
μολ.) τον τ. ντηρίδι κος με τη σημ. «κάθε τι που 
προστατεύεται, προφυλάσσεται, αλλά και φυ-
λάσσεται και διατηρείται πολύν καιρό». Ίσως 
σχετίζεται με το ρ. ντηρώ ‘βλέπω, προσέχω’, 
που λημματογραφεί στη συνέχεια (< αρχ. τη-
ρέω -ώ.}

ντιρμπάζα, βλ. ντιλμπάζα.
ντιρτνίζω, βλ. ατιρντίζω.
ντοάς, ο [doás] & ντουάς [duás] (Παπ., Πάγκ., 

Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Α ποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : η δέηση, 
παρά κληση, προ σευχή (μουσουλμάνων), τα πα-
ρακάλια.
[< dua (Παπ.) / & διαλεκτ. doa (TDK) (Συντ.)] 
(دعا)

ντοατζής, ο [doadzis] & δοατζής [δoadzis] : πι-
στός θεράπων. Η λ. σε εκκλη σιαστικό κρητ. έγ-
γραφο του 1831 (βλ. Ευμένιος Φανουράκης, 
“Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρό-
νων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω Μου-
σείω Ηρα κλείου”, Κρητικά Χρονικά, 5 (1951), 
91.)
[< duacı] (جى دعا)
{Η λ. duacı σημαίνει αρχικά ‘προσευχητής’, 
«αναγνώστης των δεήσεων» (βλ. Ιε ροδικείο, Γ 
488). Σε έγγραφα προς μια αρχή έμπαινε ως τυ-
πικός χα ρακτηρισμός του αποστολέα. Ισοδυνα-
μεί με το ελλην. λόγιο σε έγγραφα: υμέτερος πι-
στός θερά πων.}

ντοβλέτι(Α), το [dovléti] & δοβλέτι* [δovléti] & 
ντεβλέτι [devléti] (Κονδ., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Χουστ.) : 1. η κυβέρνηση: Ούλοι το θω-
ρούνε μπλειο πως το Ντοβλέτι μας είν’ αρρωστά-
ρικο (Κάτοπτρον, 11)· 2. (μτφ.) το σόι, η κατα-
γωγή.
[< devlet (ΛΚΝ) & διαλεκτ. dovlet (TDK) 
(Συντ.)] (دولت)
{Η λ. devlet σημαίνει «κράτος, δύναμις, βα-
σίλειον» και «μεγάλη ευτυχία, ευδαι μονία» 
(Χλωρός, Α 804). Σε τουρκοκρητ. ρίμα του 
1826: Πού ’ν’οι κεμπίρ χαΐρη δες [= αγαθοεργοί] 
απού ’χανε ντοβλέτι / <που η (;)> μεγάλη η τουρ-
κιά τούς ήκαμε ραγμπέτι [= τους σεβόταν] (βλ. 
Dedes, 359). Ο Dedes (σ. 373) μεταφράζει τη λ. 
ντοβλέτι ως ‘good fortune’.}

ντογρού, βλ. ντουγρού.
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ντογρουτζάς, ο [doγrudzás] & ντουγρουτσάς 
[duγrutsás] & ντουγρουτζές [doγrudzés] & 
ντουργουτζές [durγudzés] (Παπ., Πάγκ., Ξανθ., 
Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Ροδ., Ξεν.) : 
1. απότομο κακό τέλος της ζωής: καρδιακή προ-
σβολή, συγκοπή, εγκεφαλικό· 2. μεγάλη τρομά-
ρα· 3. τέτα νος.
[< doğruca ‘απ’ ευθείας’ (Παπ.) / βλ. σημείωση 
(Συντ.)] (طوغريجه)
{Υπάρχει η κατάρα: Ε, που να σού ’ρθει ντουρ-
γουτζές που πιάνει τσι γαϊ δάρους! ΄Ισως ο τ. 
ντουργουτζές να σχετίζεται ετυμολ. και με το 
επίρρ. durgunca, που πα ράγεται από το επίθ. 
durgun «στάσιμος, ακίνητος, αδρα νής» (Χλω-
ρός, Β 1086). Για τον ντουργουτζέ ‘τέτανο’ βλ. 
Eυαγγελία Φρα γκάκι, Η δημώδης ιατρική της 
Κρήτης, Αθήνα 1978, σ. 180).}

ντογρουτζιάζω [doγrudzjázo] (Ξανθιν.) : (για ιπ-
ποειδή) παθαίνω τέτανο.
[< ντογρουτζάς (Ξανθιν.)]

ντοκμετζής, ο [dokmedzís] & δοκουμετζής 
[δokumedzís] (Τσιρ.) : τεχνίτης που α σχολείται 
με τη διαμόρφωση μετάλλων, χρυσοχόος.
[< dökümcü ‘χύτης’ (Τσιρ.) / και dökmeci (TDK) 
(Συντ.)] (دوكمه جى٬ دوكومه جى)

ντο(υ)λαμάς, βλ. δολαμάς.
ντολαντίζω, -ομαι [doladízo] (Πάγκ., Ροδ., 

Αποστ., Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ.) : 
εξαπατώ κάποιον με κολακείες και δόλο, παρα-
πλανώ, κάνω κάποιον να αμφιβάλλει. Το μέσο 
ντολαντίζομαι (συνήθως στον αόρ. εντολαντί-
στηκα) : κλονί ζεται η βεβαιότητα που είχα για 
κάτι, ταλαντεύο μαι, μπερδεύομαι, δυσκολεύο-
μαι να αποφασίσω.
[< dolad(ım), αόρ. του ρ. dolandırmak (Πάγκ.), 
βλ. σημείωση (Συντ.)] (دوالنمق  \طوالنمق٬ 
(طوالندرمق٬ دوالندرمق
{Ο Αποστολάκης έχει το ρ. ντολαντίζω με τη 
σημ. ‘αντέχω καρτερικά, υ πομένω’. Το doladım 
είναι αόρ. του ρ. dolamak ‘(περι)τυλίγω’. Ο 
αόρ. του ρ. dolandırmak είναι dolandırdım, που 
θα προσαρμοζόταν στα ελλ. ως *ντολαντι-ρντί-
ζω. Μάλ λον πρόκειται για απλολογία, εκτός κι 
αν το ντο λαντίζω προέρχεται από το dolamak, 
με επίδραση της μτφ. σημ. του ελλ. τυλίγω ‘πεί-
θω κάποιον με παραπλα νητικό τρόπο να κάνει 
κάτι επιζήμιο γι’ αυτόν’ (ΛΚΝ). Ο Ιδομενέως(Β) 
λημματο γραφεί χωριστά τον τ. ντο ναλντίζω 
‘ξεγελώ, μεταπείθω’. Πρόκειται για παραφ θορά 
του ντολαντίζω – το τουρκ. donalmak (αόρ. 
donaldım), από το οποίο θα μπο ρούσε να προ-
κύψει κανονικά, σημαίνει (κατά το TDK) ‘πα-
γώνω’ και λέγεται για φυτά που καταστρέφο-
νται από το κρύο.}

ντολάπα, η [dolápa] (Πάγκ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Κασσ.) : ντουλάπα*.
[< μεγεθ. του ντολάπι1 (Πάγκ.)]

ντολάπης, o [dolápis] (Πάγκ.) : ντολάπα (βλ.)
[< ντολάπα (Πάγκ.)]
{Δεν αιτιολογεί την αλλαγή γένους.}

ντολάπι1 [dolápi] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Ξεν.) : το ντουλάπι*, 
ΥΠΟΚΟΡ. ντολαπάκι, το.
[< dolap (Παπ.)] (طوالب٬ دوالب)

ντολάπι2 [dolápi] (Παπ., Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ.) : 
σύστημα άντλησης νερού, μαγγα νοπήγαδο.
[< dolap (Παπ.)] (طوالب٬ دوالب)
{Το dolap για την άντληση νερού, στις διά-
φορες τεχνικές παραλλαγές του, λέγε ται kuyu 
dolabı, su dolabı, bostan dolabı, παλαιότερα 
και sakiye, βλ. σακϊές.}

ντολαπίνα, η [dolapína] (Ξανθιν., Τσιρ., Αποστ., 
Τσιρ.) : 1. στο νερόμυλο: χτιστός κάθετος αυ-
λός, μέσω του οποίου το νερό φτάνει με ορμή 
από το μυλαύλακο στη φτερωτή και τη βάζει σε 
κίνηση, συνώνυμο: πηγάδι του νερόμυλου· 2. 
ντουλάπι2, μαγγανοπήγαδο, σακϊές.
[< dolap (βλ. ντολάπι2)· η κατάληξη ίσως 
από επίδραση της λ. τουρμπίνα (πβ. φτε ρωτή) 
(Συντ.)]

(*)ντολαπτζής, βλ. Παράρτημα 1.
ντολμαδιάζω [dolmaδjázo] (Ιδομ.) : 1. κάνω ντολ-

μάδες· 2. «περιτυλίγω κάτι και το κάνω πακέτο, 
για να μπορώ να το ελέγχω».
[< ντολμάδες (Συντ.)]

ντολμάς*, ο [dolmás] & ντουλουμάς [dulumás] 
(Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Α ποστ., Τσιρ., Ξεν.) : εί-
δος φαγητού: μικρή ποσότητα ρύζι και μυρωδι-
κά, με ή χωρίς κιμά, τυλιγμένη σε αμπελόφυλ-
λο ή λαχανόφυλλο, σπανιότερα σε φύλλα άλ-
λων φυτών (σέσκουλο στην Κρήτη, κυκλάμινα 
στη Σύμη Δω δεκανήσου).
[< dolma (Παπ.)] (طولمه)
{Σε μερικά μέρη της Ελλάδας ο ντολμάς (ντολ-
μαδάκι) λέγεται σαρμάς (σαρμα δάκι), από το 
τουρκ. sarma ‘τυλιχτός’. Αυτό συμβαίνει ήδη 
στα τουρκικά, όπου dolma σημαίνει αρχικά ‘γέ-
μισμα’ και στη συνέχεια ‘γεμι στό’ (φαγητό), βλ. 
Meynard, A 180 και A 327, sarma και dolma 
αντί στοιχα. Βλ. και γιαπράκι.}

ντομούζης, ο [domúzis] (Ροδ.) : ο χοίρος.
[< domuz (παραφθορά του donuz) (Συντ.)] 
(طوموز طوكوز٬)
{Πρόκειται ίσως για τη μτφ. σημ. της λέξης 
domuz: «άνθρωπος υγιέστα τος, ρω μαλεώτατος, 
ευτραφέστατος· ή επίμονος, ισχυρογνώμων, 
μοχθη ρός, γουρούνι [ύ βρις]» (Χλωρός, Β 1093).}
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Νντομουρούκι

ντομουρούκι, το [domurút∫i] (Τσιρ.) : «κόψιμο δέ-
ντρου από τη ρίζα με ε γκάρσια τομή. Κόψε ντο-
μουρούκι τη λεμονιά να βγάλει ντελόγο λουμά-
κους, μπα πάρει απάνω τζη». Για τη σημ. ‘όργα-
νο βασανισμού’ βλ. σημεί ωση.
[< tomruk (και διαλεκτ. domruk και tomuruk) 
‘κομμένος κορμός δέντρου, κού τσουρο’ (TDK) 
(Συντ.)] (طومروق٬ طمروق)
{Η λ. tomruk σημαίνει επίσης «ποδοκάκη, χοί-
νιξ ήτοι το ξύλον δι’ ού σφίγ γουσι τους πόδας 
των καταδίκων· συνεκδ. ειρκτή» (Χλωρός, Β 
1097). Από εδώ η λ. τουμπρούκι σε κρητ. δη-
μοτ. τραγούδι για τον Δασκαλογιάννη: πιά-
νουν και κατε βάζουν τον κάτω εις το τουμπρούκι 
(Emile Legrand, Recueil des poèmes historiques 
en grec vulgaire, Paris 1877, σ. 250. Για τη ση-
μασία της λ. ο Legrand σημειώνει: billot où l’on 
attache les criminels; ici on peut l’ entendre dans 
le sens de cachot (σ. 366). Για το βασανιστήριο 
αυτό γράφει αναλυτικά ο Νικόλαος Σταυ ρινίδης 
στο: “Συμβολή εις την ιστορίαν των Σφακίων 
(1615-1770)”, Κρητικά Χρο νικά, 9 (1955), 302. 
Για τον τόπο σημειώνει: «ευρίσκετο εις τον 
Μ. Κούλεν». Σε άλλη έκδοση του τραγουδιού 
(Βαρδίδης, 31) βρίσκουμε: πιάνου και κατεβά-
ζου τον κάτω στο Γιμουρούκι. Προφανώς πρό-
κειται για τυπογραφικό λάθος, αντί για τιμου-
ρούκι. Αυτό λημματογραφεί ο Χουστουλάκης, 
με τη σημ. ‘όργανο βασα νι σμού’.}

ντόμπε, βλ. τόμπε.
ντομπρατζής (επίθ. προσ.) [dobradzís] (Ξανθιν.) : 

ντόμπρος, ειλικρινής.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής.}

ντοναλντίζω, βλ. ντολαντίζω.
ντοναμάς, βλ. ντονανμάς.
ντονανίδικο, βλ. ντονανίκικο.
ντονανίκικο (επίθ.) [donañít∫iko] & ντονανίδικο 

[donañíδiko] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., 
Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : ειδικά για το σα-
μάρι: δια κοσμημένο στους “ώμους” με «πράσι-
νες και κόκκινες ροδέλες από τσόχα, καρφωμέ-
νες με ειδικά απαστράπτοντα πούλια» (Τσιρ.).
[< donan-mak (Παπ.) ‘στολίζομαι· εξοπλίζομαι’ 
/ ντονανίκικος: < donanık· ντο νανίδικος: < ντο-
νανίκικος, μετάπλαση κατά τα επίθετα σε -ίδι-
κος (Συντ.)] (طونانمق٬ دونانمق)
{Προστιθέμενο στο θέμα του ρήματος «το επί-
θημα -ik [ή: -ık, -uk, -ük] φτάχνει επίθετα, κυ-
ρίως με παθητική σημασία, και ουσιασικά, 
που δεί χνουν κυρίως το αποτέλεσμα της πρά-
ξης» (G. L. Lewis, Turkish grammar, Oxford 
University Press, 1967, σ. 6). Η λ. donanık μό-
νο στο Διαδίκτυο.}

ντοναλμάς, ο [donalmás] : ο εορτασμός (Σταυ-
ρινίδης). Η λ. σε προσωπικό ημερο λόγιο των 
ετών 1831-1845: προσταγή να γίνει νοναλμάς με 
φωτοχυ σίες και με κα νονιοβολισμούς (βλ. Ημε-
ρολόγιο Κοζύρη, 343).
[< donanma, στη σημ. «φωταγωγία, φωταψία» 
(Χλωρός, Β 1098)] (طونانمه٬ دونانمه٬ دوننمه)

ντονανμάς, ο [donanmás] & ντοναμάς [donanmás] 
(Πιτ., ΙδομΒ., Ροδ.) : ο στόλος.
[< donanma ‘στόλος’ (Πιτ.)] (دونانمه٬  طونانمه٬ 
(دوننمه
{Και ντουναλμάς (Εμμ. Κριαράς, “Λεηλα-
σία της Παροικίας της Πάρου (Κρητι κόν ποίη-
μα του 17ου αιώνος)”, Αθηνά, 48 (1938), 142, 
159).}

ντοναντίζω [donadízo] (Τσιρ.) : τοποθετώ: «Εντο-
νάντισές μου το πιθάρι ’σα στη μέση και δεν 
έχω την εξά μου να ξεσύρω μέσα στο σπίτι».
[μάλλον < donatt(ım), αόρ. του ρ. donatmak 
‘στολίζω’ (Συντ.)] (دوناتمق٬ طوناتمق)
{Πβ. την ειρων. χρήση του ρ. στολίζω με τη 
σημ. ‘βάζω, τοποθετώ σε πε ρίοπτη θέση, κο-
τσέρνω’.}

ντοντίζω [dondízo] & τοντίζω [tondízo] (Κονδ., 
Αποστ., Τσιρ., ΤσιρΒ.) : κρυώνω υπερβολι-
κά, παγώνω, «ξεπαγιάζω, μτφ. πνίγομαι από 
χιονοθύελ λαν» (Κονδ.).
[< dond(um), αόρ. του ρ. donmak (παλαιότ., αλ-
λά και διαλεκτ., tonmak, κατά το TDK) (Συντ.)] 
(طوكمق)

ντοντίνι [dodíñi] & ντουντούνι, το [dudúñi] & 
ντοντόνι [dodóñi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Γαρ., Ιδομ. Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Ροδ., 
Κασσ., Ξεν.) : χάντρα, συ νήθως από χρωματι-
στό γυαλί. Με επιρρ. σημ. στην έκφρ. ντοντίνι 
νου (Ιδομ.) / ντοντίνι μυαλό (Δαρ.) δεν έχει: δεν 
έχει κου κούτσι μυαλό.
[< tütün ‘καπνόσπορος’ (Παπ.) / δυσετυμολόγη-
το, βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Προβληματική ετυμολογία: Η λ. tütün στα λε-
ξικά έχει τη σημ. ‘καπνός’ (το φυτό). Η σημεί-
ωση του Παπαγρηγοράκη ότι σημαίνει ‘καπνό-
σπορος’ δίνει μια πιθανή εξήγηση: οι χάντρες εί-
ναι σφαιρικές σαν τους σπόρους του καπνού, οι 
ο ποίοι όμως είναι μικροσκοπικοί. Σημειώνουμε 
πάντως ότι η λ. tütün έχει ήδη προ σαρμοστεί ως 
τουτούνι (βλ.) ‘κάπνισμα’. Επίσης: η λ. tütün έχει 
περάσει και σε άλλες γλώσσες (βλ. Miklosich, II 
79) αλλά σε καμιά δεν πήρε σημ. που να σχετί-
ζεται με το ‘ντοντίνι’. Ο Πάγκαλος έχει τα λ. 
dουdούνι ‘χάντρα’ (< τουρκ. tütün) και dodόνι 
«λίθος προσδεδεμένος εις το ένα άκρον σχοινίου 
και αιωρούμενος ως εκκρεμές» (< ιταλ. dondolo 
‘εκκρεμές’). Η Ελευθερία Γιακουμάκη, επιμε-
λήτρια της 2η έκδοσης του έργου του, σημειώ-
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νει (Γ, 70) : «Θεωρώ απαραίτητα την ενο ποίηση 
των λημμάτων dοdόνι και dουdούνι και ορθή 
της εκ του τουρκ. tü̃tü̃n προ έ λευση». Ο Ξανθι-
νάκης ετυμολογεί τη λ. ντουντούνι «από τον ήχο 
ντουν-ντουν που παράγεται με τη μετακίνηση 
των “ντουντουνιών”». Ο Γαρεφα λάκης έχει ντο-
ντίνια και ντοντόνι χωριστά. Βλ. και ντοντόνα 
στον Ιδομε νέως και στον Αποστο λάκη. Στην Κύ-
προ τουτούνια, τα, λέγονται τα «κενά σφαιρίδια 
συρματέινης τεχνι κής τα οποία αποτελούν στοι-
χεία περιδεραίων ή αλλων κοσμημάτων» (βλ. 
Για γκουλλής, σ. 75, όπου η λ. ετυμολογείται ως 
εξής: «τουρκ. tutun < tut-mak»).}

ντοντόνι, βλ. ντοντίνι.
ντοντουρμάς, ο [dondurmás] & ντουντουρμάς 

[dundurmás] (Πάγκ., Κονδ.) : 1. το παγωτό· 2. 
η παγωνιά, το γιάτσο.
[< dondurma (Πάγκ.)] (طوكدرمه)

ντόπε, βλ. τόμπε.
ντορβάς, βλ. ντρουβάς.
ντόρθια*, τα [dorθx̃a] (Δαρ., Ξεν.) : 1. οι τεσσάρες 

(στα ζάρια)· 2. οι ατυχίες / απο τυχίες (στη ζωή).
[< ντόρτια* : < dört (cihar) ‘τέσσερα τεσσάρια’ 
(από τα περσ.) -ια, ουδ. πληθ. του -ι κατά τα ζά-
ρια (ΛΚΝ)] (درت)

ντορμπαδιάζω, βλ. ντρουβαδιάζω.
ντορμπάς, βλ. ντρουβάς.
ντουάς, βλ. ντοάς.
ντουβάκι, το [duvát∫i] : πέπλο (νύφης). H λ σε 

τουρκοκρητ. επιθαλάμια μα ντινάδα: Θωρείς 
πως τήνε ραίνουμε τελί με το ντουβάκι, / να μη 
μας τήνε κάμετε κίτρινο μανουσάκι (βλ. Κρήτη 
& Τουρκοκρητικοί, 68).
[< duvak (Bilgehan1, 38)] (طواق)

ντουβάρι*, το [duvári] (Παπ., Πάγκ.) : 1. ο τοί-
χος (λέξις πανελλήνιος, Παπ.)· 2. (μτφ.) βλάκας.
[< duvar (Παπ.)] (ديوار)

ντουγρού* (επίρρ.) [duγrú] & ντογρού* [doγrú] 
(Πάγκ., Κονδ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
ΙδομΒ., Χουστ.) : ίσια.
[< doğru (Πάγκ.)] (طوغرى٬ طوغرو٬ دوغرو)

ντουγρουτζές, βλ. ντογρουτζάς.
ντουγρουτσάς, βλ. ντογρουτζάς.
ντουζάκα, η [duzáka] (Ξανθιν.) : η φάκα, η ποντι-

κοπαγίδα.
[< tuzak (Ξανθιν.) / και διαλεκτ. duzak (TDK) 
(Συντ.)] (طوزاق٬ دوزاق)

ντουζένια, τα [duzéña] (Ξανθιν.) : «πλακίδια με τα 
οποία επιπέδωναν το πάνω άκρο τοίχου».
[< düzen ‘επίπεδο’ (Ξανθιν.)] (دوزن)

{Κατά το TDK η λ. düzen έχει διαλεκτ. και τη 
σημ. «taştan duvar örülürken, düzgün olması 
için en üst sıraya konulan çok yassı taşlar» (= 
πολύ επίπεδες πέτρες για να στρωθούν στην πά-
νω πάνω σειρά σε πετρό χτιστο τοίχο). Το ΛΚΝ 
έχει τη λ. ντουζένια [< düzen ‘αρμονία’] στη λα-
ϊκή φρ. είμαι στα ντουζένια μου ‘είμαι στα κέφια 
μου’. Τη λημματογραφεί ο Χουστουλάκης στον 
ενικό: ντουζένι ‘όρεξη, κέφι στη διασκέδαση’.}

ντουζενιάζω [duzeñázo] (Ξανθιν.) : «επιπεδώνω 
το πάνω άκρο τοίχου».
[< ντουζένια (βλ.) (Ξανθιν.)]

ντουζιελντίζω [duzjeldízo] (Ξανθιν.) : ισιώνω, 
ισοπεδώνω.
[< düzeld(ım), αόρ. του ρ. düzelmek (Ξανθιν.)] 
(دوزلمك)
{Μάλλον < düzeltmek· το düzelmek είναι μέσο/
παθητικό.}

ντούζικος(Α) (επίθ.) [dúzikos] (Πάγκ., Γαρ., 
Κριτσ., Ροδ.) : ομαλός, επίπεδος. ΕΠΙΡΡ. ντού-
ζικα: ομαλά, στρωτά.
[< düz (Πάγκ.)] (دوز)
{Το τουρκ. düz (düz rakı) ‘είδος ρακής’ (βλ. 
Χλωρός, Α 829: «دوز راقى απλή ρακή, κ. δούζι-
κο»), πέρασε στα ελλ. ως ουδ. ουσ. ντούζικο ‘εί-
δος ρακής’ (Κουκ κίδης, 72), και επέστρεψε στα 
τουρκ. ως düziko, βλ. TDK και Tzitzilis, σ. 92.}

ντουζούμζικος, βλ. τζούζικος.
ντουκάνι, βλ. ντουκιάνι.
ντουκιάνι, το [dut∫áñi] & δουκιάνι [δut∫áñi] & 

ντουκάνι [dukáñi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Ροδ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. καφε νείο· 2. μαγαζί, εμπορι-
κό ή βιοτεχνικό κατάστημα και (κατά τον Πιτ.) 
κατ’ εξοχήν το παντοπωλείο.
[< dükkân (Παπ.)] (دكان)
{Μόνο ο Ιδομενέως έχει τον τ. δουκιάνι. Ο Γα-
ρεφαλάκης έχει τη λ. με τη σημ. ‘παντοπωλείο, 
καφενείο ή και τα δύο’. Πράγματι ντουκιά-
νι ήταν το καφενείο του χωριού (συχνά το μο-
ναδικό), που ήταν και παντοπωλείο (σχεδόν με 
την κυριολ. σημ. του πρώτου συνθετικού, αφού 
εκεί έβρισκε κανείς “τα πάντα”, δηλαδή τα λι-
γοστά καταναλωτικά αγαθά του εμπορίου που 
απαιτούσε τότε η λιτή ζωή των χωρικών και που 
δεν μπορούσαν να τα παράγουν οι ίδιοι: ζάχα-
ρη, καφέ, ρύζι, πετρέλαιο, σπίρτα, βελόνες για 
το ράψιμο και –τη μοναδική ίσως “πολυτέλεια” 
της κουζίνας τους– διακο σμητικά χαρτιά για τα 
ράφια της πιατοθήκης (προσωπική εμπειρία).}

ντουκιανιτζής, ο [dut∫añidzís] & ντουκιαντζής 
[dut∫andzís] & ντουκιανα τζής [dut∫anadzís] & 
δουκιαντζής [δut∫andzís] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Ξαν θιν., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ.) : 
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1. καταστηματάρχης, μαγαζά τορας· 2. καφε-
τζής.
[< ντουκιάνι (Παπ.) / < dükkâncı (Ξανθιν.)] 
(دكانجى)
{Τον τ. δουκιαντζής τον έχει μόνο ο Ιδομενέ-
ως.}

ντουκιαντζής, βλ. ντουκιανιτζής.
ντουκμές, ο [dukmés] (Γαρ., Κριτσπ.) : λέγεται κυ-

ρίως για το πολύ σκληρό έδαφος (χωράφι).
[ίσως < dökme ‘χυτός’, πβ. dökme demir ‘χυτο-
σίδηρος’ (Συντ.)] (دوكمه)

ντουλγέρης, ο [dulʒéris] & ντουλγκέρης, ο 
[duldʒéris] (Τσιρ., Ροδ.) : 1. ο πρωτομά στορας 
σε οικοδομικές εργασίες, χτίστης, μαραγκός 
κλπ. 2. βα ρελοποιός.
[< dülger (Τσιρ.)] (دولكر)
{Αντίστροφος λεξιλογικός δανεισμός: μαρα-
γκός > marangoz ‘επιπλο ποιός’.}

ντουλμές, βλ. ντουλουμές.
ντουλμπέντι, το [dulbénti] & ντουλμπέτι [dulbéti] 

(Πιτ., Αποστ., Τσιρ., Ι δομΒ., Ξεν.) : 1. λεπτό 
λευκό γυναικείο κάλυμμα της κεφαλής (τζεμπέ-
ρι), η μπολίδα· 2. (κατ’ επέκταση) κάθε λεπτό, 
διαφανές, αραχνοΰφαντο ύφα σμα· 3. (ειδικότε-
ρα) λεπτό πανί που χρησιμοποιείται ως σουρω-
τήρι για μυζήθρα, τοματοπολτό κλπ., τουλουπά-
νι (βλ.).
[< dülbent ή tülbent (Συντ.)] (دلبند٬ دولبند٬ تولبند)

ντουλουμάς, βλ. ντολμάς.
ντουλουμές, ο [dulumés] & ντουλμές [dulmés] 

(Χουστ.) : σκέψη, συλλογι σμός.
[μάλλον παραφθορά της λ. ντουχιουλμές 
(Συντ.)]

ντουλούμι, βλ. ντουνούμι.
ντουλούμπα, βλ. τουλούμπα.
ντουλουμπόχερο, το [dulubóxero] (ΤσιρΒ.) : μο-

χλός στερεωμένος στην κο ρυφή της τουλούμπας.
[< ντουλούμπα + χέρι]

ντουμάνι*, το [dumáñi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Ροδ., Ξεν.) : 1. πυκνός 
καπνός· 2. (ως επίρρ.) : συνεχώς, διαρκώς, χω-
ρίς διακοπή (Πιτ.).
[< duman (Παπ.)] (دومان٬ طومان٬ تومان)
{Κατά τον Πιτυκάκη «από το ντουμάνι = κα-
πνός, πλάστηκε το επίρρημα με την πιο πάνω 
σημασία λόγω της συνέχειας που παρουσιάζει 
η άνοδος του καπνού».}

ντουμανιασμένος, βλ. ντουμανίζω.
ντουμανίζω [dumañízo] & ντουμανιάζω 

[dumañázo] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., 
Δαρ., ΙδομΒ., Ροδ.) : 1. βγάζω καπνούς, καπνί-

ζω· 2. καπνίζω (τσιγάρο) με πάθος· 3. (ντου-
μανίζω) πυροβολώ. Μτχ. παθ. πρκ. ντουμα-
νιασμένος (Τσιρ.) : 1. (για χώρο) με πολύ κα-
πνό, 2. (για άνθρωπο) νευ ριασμένος, 3. (για τον 
καιρό) που προμηνύει βροχή.
[< ντουμάνι (Παπ.)]
{Η σημ. ‘πυροβολώ’ προφανώς από τον καπνό 
του όπλου κατά την εκπυρ σοκρό τηση.}

ντουναλμάς, βλ. ντοναμάς.
ντουνιάς*, ο [duñás] (Παπ., Πάγκ., Αποστ., Τσιρ., 

Δαρ., Ξεν.) : ο κόσμος.
[< dünya (Παπ.)] (دنيا)

ντουνούμι, το [dunúmi] & ντουλούμι [dulúmi] : 
«Το ντουνούμι (τουρκ. dönüm) εί ναι μέτρον 
εκτά σεως επιφανείας ισοδυναμούν με εν στρέμ-
μα ή με επιφάνειαν ε κτάσεως 1 ½ μουζουριού». 
Η λ. σε συμβόλαιο του 1685 (Βουρδουμπάκις, 
407-8). Ο τ. ντουλούμι σε εκκλησιαστικό έγγρα-
φο του 1793 (Φανουράκης, 137).
[< dönüm «στρέμμα, ήτοι μέτρον επιφανείας 
τεσσαράκοντα βημάτων πα νταχόθεν, ήτοι το 
όλον 1600 πήχεων» (Χλωρός, Α 806)] (دونم)

ντουντού, η [dudú] : γυναίκα, κυρία (Αρμένισσα) : 
Και δυο ντουντούδες κά θονται σ’ ένα ψηλό μπε-
ντένι (Στίχος από δημοτικό κρητ. τραγούδι γύ-
ρω στα 1815, βλ. Εμμ. Κουτσαντωνάκης, “Το 
τραγούδι του Μεμέτακα ή (Μ)ουστατσελεπά-
κη”, Αμάλ θεια, 7/26 (1976), 52).
[< dudu, από τα αρμένικα κατά τον Nişanyan 
(Συντ.)] (دودو)

ντουντούκι(Α), το [dudút∫i] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) : 
κοινολόγηση, διάδοση, βούκινο. “Ούλο το χω-
ριό το ’χει ντουντούκι και συ το ’χεις κρυφό;” 
(Παπ.).
[< düdük (Παπ.) / ‘φλογέρα’ (Πάγκ.) / πβ. dilli 
düdük ‘ένα είδος φλογέρας’, κ.λ. ‘φλογέρα με 
γλωσσίδι’, (μτφ.) ‘αυτός που μιλάει πολύ’ & 
dilli düdük etmek ‘δια δίδω ένα νέο σε όλους’ 
(TDK) (Συντ.)] (دودك٬ دودوك)
{Η λ. ντουντούκι χρησιμοποιείται και ως χαρα-
κτηρισμός για πολύ στενό, εφαρμο στό ρούχο 
(περιοχή Ηρακλείου).}

ντουντούνι, βλ. ντοντίνι.
ντουράς, ο [durás] & τουράς [turás] (Γαρ., Τσιρ., 

ΞανθινΔ.) : σπειροειδής δέσμη νήματος (που 
μπαίνει στην ανέμη για να περαστεί στα μασού-
ρια), : ένας ντουράς μετάξι. Η αντίστοιχη ελλ. 
λ. είναι κυκλί (< κυκλίον < κύκλος), που λέγεται 
και στην Κρήτη (Πάγκ., Γ 444).
[< tura (Μπόγκας, 212)] (طوره)
{ντουράς μετάξι, πβ. τουρκ. ipek turası (βλ. 
Χλωρός, Β 1087). Ο Γαρεφα λάκης διευκρινίζει 
ότι ένας ντουράς γινόταν από τέσσερις μικρό-
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τερες δέ σμες, τα μονά, και ότι οχτώ ντουράδες 
έφτιαχναν ένα μπαλότο. Η λ. του ράς, ή θηλ. του-
ρά (tuğra, طغرا), είναι γνωστή με τη σημ. ‘καλ-
λιγραφικό αυτοκρατορικό μονόγραμμα’ που 
έμπαινε ως ένδειξη γνησιότητας σε σουλτανι-
κά έγγραφα. Αναλυτικά βλ. λ. τουρά και tuğra 
στην ελλ. και τουρκ. Βικαιπαίδεια αντίστοιχα.}

ντουρβάς, βλ. ντρουβάς.
ντουρμπουτζές, βλ. καραμπουτζές.
ντουρντίζω [durdízo] (Ξανθιν., Δαρ.), ντουρντί-

ζομαι [durdízome] (ΙδομΒ.) : «ετοι μάζω, παρα-
σκευάζω, αποτελειώνω». “Ντούρντισέ τα όλα 
κι έλα να με βρεις”» (Ξανθιν.), συνθέτω, κατα-
σκευάζω. Το μέσο: ετοιμάζομαι.
[ίσως < dürd(üm), αόρ. του ρ. dürmek ‘τυλίγω’ 
(Ξανθιν.)] (دورمك)
{Κατά τον Χλωρό (Α 797) το ρ. dürmek σημαί-
νει «διπλώνω, τυλίσσω έν δυμα, οθόνην κτλ.». 
Κατά το TDK διαλεκτ. έχει και τη σημ. derleyip 
katlamak = συγυ ρίζω, φτιάχνω, ευπρεπίζω, τα-
κτοποιώ.}

ντουρντουλούκι, το [durdulút∫i] (Γαρ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Ροδ., Κασσ.) : πολυκο-
σμία, συνωστισμός, πολλή κίνηση και φασαρία.
[< dürtülmek ‘σκουντιέμαι’ (Τσιρ.) / ίσως από τη 
μορφή dürtülü- που παίρ νει το ρ. κατά την κλί-
ση του σε ορισμένους χρόνους (Συντ.)] (درتله مك)

ντουρσεκλίδικος (επίθ.) [dursekλíδikos] (Ροδ.) : 
γωνιακός.
[< dirsekli (Συντ.), βλ. και ντερσέκι]

ντουσεμές, ο [dusemés] (Ροδ.) : πεζοδρόμιο.
[< düşeme (Κουκκίδης, 73), στη σημ. ‘πάτωμα, 
δάπεδο’ (Χλωρός, Α 801)] (دوشه مه)

ντουσέδες, οι [duséδes] (Κριτσ.) : οι εξάρες στο 
ζάρι.
[< düşeş (Κριτσ.), κατά το TDK από τα περσ. dū 
‘δύο’ + şeş ‘έξι’ (Συντ.)] (دوشش)
{Το έξι στα τουρκ. λέγεται altı. Στη λέξη şeş 
ο Meynard (Β 146) σημειώνει ότι στα τουρκι-
κά «οι περσικοί αριθμοί χρησιμοποιούνται μό-
νο στο τάβλι», βλ. και Μπόγκας, σ. 163, στο λ. 
γέκ.}

ντουσές, ο [dusés] (Κριτσ.) : οι τριάρες στο ζάρι.
[< düse (Κριτσ.), κατά το TDK από τα περσ. dū 
‘δύο’ + se ‘τρία’ (Συντ.)]

ντούσκος1, ο [dúskos] (Ξανθιν.) : χτύπημα δυνα-
τό, πέσιμο.
[ίσως < düşkün ‘πεσμένος’ (Ξανθιν.) / μάλλον < 
düşük ‘πεσμένος’(Συντ.)] ((دوشكون/ دوشوك

ντούσκος2, ο [dúskos] (Τσιρ.) : ζωηρός, ατίθασος 
νέος.
[< διαλεκτ. düşkü (TDK) «akılsız, düşünçesiz, 

sersem» (= άμυαλος, απερί σκεπτος, σερσέμης) 
(Συντ.)]

ντουσουλμές, βλ. ντουχιουλμές.
ντουσουμάνης, βλ. ντουχιουμάνης.
ντουσουμέτι, βλ. νουσουμπέτι.
ντουσουντίζω, -ομαι, βλ. ντουχιουντίζω.
ντουσουντισμένος, βλ. ντουχιουντίζω.
ντουσουντώ, βλ. ντουχιουντίζω.
ντουσουρμές, βλ. ντουχιουλμές.
ντουφεκόγεργα, βλ. τουφεκόβεργα.
ντουχιουλμές [du∫ulmés] & ντουσουλμές 

[dusulmés] & ντουχιουρμές [du∫urmés] & 
ντουσουρμές [dusurmés] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Γαρ., Ρoδ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., 
Κασσ.) : σκέψη που απασχολεί έντονα κάποιον, 
έγνοια, συλλογή.
[< ντουχιουντίζω (Παπ.) / μάλλον < düşünme 
(Συντ.)] (دوشنمه)

ντουχιουμάνης, ο [du∫umáñis] & ντουσουμάνης 
[dusumáñis] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. ο εχθρός· 2. ο διάβολος.
[< düşman (Παπ.)] (دشمن)

ντουχιουντίζω [du∫udízo] & ντουσουντίζω 
[dusudízo] & ντουσουντώ [dusudó] & ντου-
σουντίζομαι [dusudízome] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : σκέ-
φτομαι έντονα, συλ λογίζομαι, προβληματί-
ζομαι· μτχ. παθ. πρκ. ντουχιουντισμένος & 
ντουσουντι σμένος.
[< düşünmek (Παπ.) / αόρ. düşünd(üm) (Πάγκ.)] 
(دوشنمك)

ντουχιούντισμα, βλ. ντουχιουντισμός.
ντουχιουντισμένος, βλ. ντουχιουντίζω.
ντουχιουντισμός, ο [du∫udizmós] & ντουχιού-

ντισμα, το [du∫údizma] (Πιτ., Ξανθιν., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ.) : βαθιά σκέψη, συλλογή.
[< ντουχιουντίζω (Πιτ.)]

ντουχιουρμές, βλ. ντουχιουλμές.
ντραμπουζάνι, βλ. τραπουζάνι.
ντρομπαδιάζω, βλ. ντρουβαδιάζω.
ντρουβαδάκι, το [druvaδát∫i] (Τσιρ.) : μικρό σακί εγ-

χώριας κατασκευής (για σιτηρά, αλεύρι, ρούχα).
[< ντρουβάς· υποκορ. κατά τον τύπο αλλά όχι 
και στη σημασία (Συντ.)]

ντρουβαδιά, η [druvaδjá] (Ιδομ.) : όσο χωράει 
ένας ντρουβάς.
[< ντρουβάς (Συντ.)]
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Νντρουβαδιάζω

ντρουβαδιάζω [druvaδjázo] & ντορμπαδιάζω 
[dorbaδjázo] & ντρομπα διάζω [drobaδjázo] 
(Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Κασσ.) : 1. βάζω πράγ ματα στον ντρουβά· 2. 
(ειδικότερα) βάζω τις αλεσμένες ελιές (ελαιοζύ-
μη) σε ντορμπάδες· 3. (μτφ.) μαζεύω με πλεο-
νεξία, αποθηκεύω.
[< ντουρβάς (Πιτ.), ντορμπάς (Ξανθιν.)]

ντρουβαδικά, τα [druvaδiká] (Γαρ., Κριτσ.) : 1. 
«Δώρα που περιέχονται στο ντρουβά. “Μια σω-
ρά ντρουβαδικά εβάστα κάθε φορά που ήρχου-
ντονε απού το χωργιό η συντέκνισσά μας η Μα-
ριγώ”» (Γαρ.)· 2. «οι ντρουβάδες με τρόφιμα 
που έστελναν οι γονείς από τα χωριά στα παιδιά 
του Γυμνασίου με το λεωφορείο, δύο με τρεις 
φορές την εβδομάδα» (Κριτσ.).
[< ντρουβάς (Συντ.)]

ντρουβάς, ο [druvás] & ντουρβάς(Α) [durvás] & 
ντορβάς* [dorvás]& ντορ μπάς [dorbás] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. σακκίδιο σαν ταγάρι για την 
τροφή ανθρώπων ή ζώων· ΥΠΟΚΟΡ. ντρουβα-
δάκι, το (βλ. και ως ξεχωριστό λήμμα)· 2. σάκ-
κος τρίχινος μέσα στον οποίο το ποθετούν πο-
σότητα ελαιοπολτού στο πα ραδοσιακό ελαιο-
τριβείο και μετά τον τοποθετούν στο πιεστήριο 
για να βγάλουν το λάδι.
[< torva (Παπ.) / torba (Πάγκ.)] (طوربه٬ طوربه٬ 
(توربه
{Αντί για ντρουβάδες στα ελαιοτριβεία χρησι-
μοποιούσαν επίσης τους μπο ξάδες, βλ. μποξάς.}
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Ξ
ξαναγεραντίζομαι [ksanaʒeradízome] (Ιδομ.) : 

«Δεν ξαναγεραντίστηκε πλια ό μορφη από σένα, 
/ μα μου ’χεις χίλια ψόματα οφέτος λεωμένα».
[< ξανά + *γεραντίζομαι (< γεραντίζω) (Συντ.)]
{Το νόημα του πρώτου στίχου της μαντινά-
δας είναι: δεν έχει γεννηθεί άλλη, δεν ξανάγι-
νε άλλη πιο όμορφη από σένα. Η χρήση του 
ρ. ξαναγερα ντίζομαι περιορί ζεται μάλλον μόνο 
στην έκφρ. δεν (ε)ξαναγεραντίστηκε.}

ξεγραντίζω [kseγradízo] (ΙδομΒ.) : απαλλάσσομαι 
από γράντισμα.
[< στερητ. ξε- + γραντίζω (βλ.) (Συντ.)]
{Το ξε- με τη σημ. ‘αντίθετη ενέργεια από αυτή 
που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη’ (ΛΚΝ).}

ξεκαζανιάζω [ksekazañázo] & ξεκαζανεύ(γ)ω 
[ksekazanév(γ)o] (Ξανθιν., Ι δομ., Α ποστ., Τσιρ., 
Κριτσ.. Κασσ., Ξεν.) : 1. αδειάζω το καζάνι από 
τα αποσταγμένα στέμφυλα· 2. (μτφ.) βγάζω τα 
απωθημένα μου· 3. (μτφ.) α φοδεύω.
[< στερητ. ξε- + καζανιάζω (Ξανθιν.)]
{Το ξε- με τη σημ. ‘αντίθετη ενέργεια από αυτή 
που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη’ (ΛΚΝ).}

ξεκαζάνιασμα, το [ksekazáñazma] & ξεκαζάνε-
μα [ksekazánema] (Αποστ., Τσιρ., Κριτσ.) : το 
άδειασμα του καζανιού από τα στέμφυλα.
[προφανώς: ξεκαζάνιασμα < ξεκαζανιάζω· ξε-
καζάνεμα < ξεκαζανεύω (Συντ.)]

ξεκαζίκωμα, το [ksekazíkoma] (Αποστ., Τσιρ.) : 
το τράβηγμα, η εξαγωγή του πασ σάλου (στον 
οποίο δένουμε ένα ζώο) από το έδαφος.
[< ξεκαζικώνω (Συντ.)]

ξεκαζικώνω [ksekazikóno] (Πιτ., Ξανθιν., Αποστ., 
Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : (ως αμτβ.) «Επί 
ζώων που βόσκουν δεμένα με σχοινί σε καζίκι. 
Κατορθώνω με δυνατά τραβήγματα του σκοι-
νιού ν’ αφαιρέσω το καζίκι (πάσσαλο) και ν’ 
απελευθε ρωθώ» ή (ως μτβ., με υποκείμενο τον 
άνθρωπο) βγάζω από το έδαφος τον πάσ σαλο 
στον οποίο είναι δεμένο ένα ζώο (Πιτ.).
[< στερητ. ξε- + καζικώνω (Ξανθιν.)
{Το ξε- με τη σημ. ‘αντίθετη ενέργεια από αυτή 
που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη’ (ΛΚΝ).}

ξεκαλουπιάζω [ksekalup∫ázo] & ξεκαλουπώνω 
[ksekalupóno] (Κριτσ.) : 1. αφαιρώ το καλού-
πι από την οικοδομή· 2. αφαιρώ το καλούπι από 
υποδή ματα.
[< στερητ. ξε- + καλουπιάζω, καλουπώνω 
(Συντ.)]
{Το ξε- με τη σημ. ‘αντίθετη ενέργεια από αυτή 
που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη’ (ΛΚΝ).}

ξεκαλούπιασμα, το [ksekalúp∫azma & ξεκαλού-
πωμα [ksekalúpoma] (Κριτσ.) : 1. η αφαίρε-
ση του καλουπιού (Συχνός ο πληθ. ξεκαλουπιά-
σματα, με τη σημ. της χρο νικής φάσης στην κα-
τασκευή μιας οικοδομής.)· 2. ο άνθρωπος (στη 
ΦΡ. Ε, του διαόλου το ξακαλούπιασμα!)
[< ξεκαλουπιάζω, ξεκαλουπώνω (Συντ.)]

ξεκαλούπωμα, βλ. ξεκαλούπιασμα.
ξεκαλουπώνω, βλ. ξεκαλουπιάζω.
ξεκαπακιάζω [ksekapat∫ázo] (Κονδ., Ιδομ., 

Αποστ., Τσιρ., Κριτσ.) : 1. α φαιρώ το καπάκι· 
2. «προκαλώ έκρηξη, βίαιη εκτόνωση» (Ιδομ.), 
βλ. ξε καπακώνω, σημ. 2.
[< στερητ. ξε- + καπακιάζω (Συντ.)]
{Το ξε- με τη σημ. ‘αντίθετη ενέργεια από αυτή 
που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη’ (ΛΚΝ).}

ξεκαπακώνω [ksekapakóno] (Κονδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ.) : 1. α φαιρώ βιαίως 
(ξεκαρφώνω) σανίδα· 2. εκρήγνυμαι, σκάω 
(μτφ.)· ΦΡ. να ξεκαπακώσει θέλει η κεφαλή μου 
(Αποστ., Τσιρ.) : το κεφάλι μου πάει να σπάσει 
(από πόνο ή άλλη αιτία)
[< στερητ. ξε- + καπακώνω (Συντ.)]

ξεκαπλαντίζω [ksekapladízo] & ξεκαπλέρνω 
[ksekaplérno] (ΙδομΒ.) : α φαιρώ το σεντόνι με 
το οποίο είχα καλύψει την εσωτερική πλευρά 
του πα πλώματος.
[< στερητ. ξε- + καπλαντίζω/καπλέρνω (Συντ.)]
{Το ξε- με τη σημ. ‘αντίθετη ενέργεια από αυτή 
που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη’ (ΛΚΝ).}

ξελαγουμίζω [kselaγumízo] & ξελαμίζω 
[kselamízo] (Πάγκ., Γαρ., Ιδομ., Δαρ., Κριτσ., 
Κασσ.) : «1) ορύσσω, ανοίγω, υπόνομον και 
εν γένει λάκ κον· 2) μτφ. προ σπαθώ με πλάγι-
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Ξξελαμίζω

ον τρόπον να επιτύχω, κατορθώσω τι, τρό πον 
τινά υπονομεύω τινά» (Πάγκ.)· 3. σκάβω πολύ 
βαθιά ένα χωράφι· 4. ανακαλύπτω, εφευρίσκω, 
ε ντοπίζω κάτι το κρυμμένο ή το άγνωστο.
[ξελαμίζω < ξελαγουμίζω < στερητ. ξε- + λαγού-
μι (Πάγκ.)]
{Το TDK έχει lam και lâm ως διαλεκτ. τ. της 
λ. lağım ‘λαγούμι’. Ο Ιδομε νέως λημματογρα-
φεί τις λ. λαμί «επιμήκης σωρός αλωνισμένων 
δημητρια κών στη μέση του αλωνιού» και ξε-
λαμίζω «χωρίζω τα δημητριακά από τα κοντύ-
λια, αποκαλύ πτω κάτι που ήταν δύσκολο ή ακό-
μη και αδύνατο να αποκαλυφτεί, αρθρώνω με-
τά δυσκολίας μια φράση». Έχει επίσης το ρ. ξε-
λουμίζω «αρθρώνω, αναδεικνύω, εμ φανίζω». Ο 
Γαρεφαλάκης έχει το ρ. αυτό με τη σημ. ‘κά-
νω κάτι στα κρυφά’. Το ρ. ξελαμίζω λέγεται επί-
σης με τη σημ. ‘αποκομίζω κάποιο κέρδος στο 
τέλος μιας προσπάθειας’. Ο Δαρι βιανάκης έχει: 
Ξελαμίζω = «κάνω κακές δουλειές, κάνω κακό 
τελείωμα, “περιμένω να δω είντα θα μου ξελα-
μίσει πάλι”». Με την ίδια πε ρίπου σημ. έχει ο 
Αποστολάκης το ρ. ξελεμίζω: “Επολυπρήστη-
κεν η χέρα μου ε παέ, απού μου κάμανε το μπό-
λι και δεν γ-κατέχω είντα θα μου ξελεμίσει ετού-
τονα το πρήξιμο”.}

ξελαμίζω, βλ. ξελαγουμίζω.
ξεμποξαδιάζω [kseboksaδjázo] : στο ελαιοτρι-

βείο: βγάζω τους μποξάδες από το πιε στήριο, 
τους ανοίγω και πετώ τα υπολείματα της ελαιο-
ζύμης, ξεντορμπαδιάζω.
[< στερητ. ξε- + μποξαδιάζω (Συντ.)]
{Το ξε- με τη σημ. ‘αντίθετη ενέργεια από αυτή 
που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη’ (ΛΚΝ).}

ξεμποξάδιασμα, το [kseboksáδjazma] : η ενέργεια 
τού ξεμποξαδιάζω, ξε ντορμπά διασμα.
[< ξεμποξαδιάζω (Συντ.)]

ξεμποστανιάζω [ksebostañázo] (Κριτσ., Ξεν.) : 
«κόβω και τα τελευταία προϊόντα από το μπο-
στάνι, ξεριζώνω τα φυτά, για να σκάψω το χω-
ράφι».
[< στερητ. ξε- + μποστάνι (Συντ.)]

ξεμπουνταλιάζω [ksebudaλázo] (Ξανθιν., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Ξεν.) : 1. πο νηρεύ ομαι· 2. συ-
νέρχομαι από την αποβλάκωση.
[< στερητ. ξε- + μπουνταλιάζω (Ξανθιν.)]

ξενταμπακιάζω [ksedabat∫ázo] (Ξανθιν.) : «1. 
προκαλώ σωματικές βλάβες σε κά ποιον. 2. ξε-
ριζώνω φυτό. 3. κρημνίζω από τα θεμέλια οίκη-
μα. 4. ξε πατώνω δοχείο ή άλλο αντικείμενο».
[< στερητ. ξε- + νταμπακάς ‘πάτωμα, στρώση’ 
(βλ.) (Συντ.)]

ξενταμπανιάζω [ksedabañázo] (Γαρ., ΞανθινΔ., 

Κριτσ.) : 1. αφαιρώ τις ντα μπάνες (βλ. νταμπά-
να), ξεκαλουπιάζω· 2. (μτφ.) κουράζω υπερβο-
λικά κά ποιον· 3. γκρε μίζω, καταστρέφω κάτι.
[< στερητ. ξε- + *νταμπανιάζω < νταμπάνα 
(Συντ.)
{Ο Κριτσωτάκης (σ. 434) λημματογραφεί τη 
ΦΡ. με ξενταμπανιάσανε ‘μου πήραν όλα τα 
χρήματα, με αφήσανε ταπί’, ενώ έχει χωριστό 
λήμμα με το μέσο ξενταμπα νιάζομαι, με τη μτφ. 
σημ. ‘κουράζομαι πολύ’.}

ξενταμπανιάστρα, η [ksedabañástra] (Κριτσ.) : 
«σιδερένιο εργαλείο, γωνιώ δες στην άκρη του, 
ειδικό για το ξεκαλούπωμα».
[< ξενταμπανιάζω (Συντ.)]

ξεντορμπαδιάζω [ksedorbaδjázo] (Ξανθιν., Ξεν.) : 
αδειάζω τους ντορμπάδες μετά την έκθλιψη των 
ελιών στο πιεστήριο, ξεμποξαδιάζω.
[< στερητ. ξε- + ντορμπαδιάζω (Ξανθιν.)]
{Το ξε- με τη σημ. ‘αντίθετη ενέργεια από αυτή 
που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη’ (ΛΚΝ).}

ξεντορμπάδιασμα, το [ksedorbáδjazma] (Ξαν-
θινΔ.) : το άδειασμα των ντορ μπάδων μετά την 
έκθλιψη των ελιών στο πιεστήριο, το ξεμποξά-
διασμα.
[< ξεντορμπαδιάζω (Ξανθιν.)]

ξεντορμπαδιαστής, ο [ksedorbaδjastís] (ΞανθινΔ.) : 
o εργάτης που έκανε το άδεια σμα των ντορμπά-
δων στη φάμπρικα (ελαιοτριβείο).
[< ξεντορμπαδιάζω (Ξανθιν.)]

ξεπαπουτσώνομαι [ksepaputsónome] (Ιδομ., 
Ξεν.) : βγάζω τα παπούτσια μου.
[< στερητ. ξε- + παπουτσώνομαι (Συντ.)]
{Το ξε- με τη σημ. ‘αντίθετη ενέργεια από αυτή 
που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη’ (ΛΚΝ).}

ξεπαπούτσωτος (επίθ.) [ksepapútsotos] (Παπ.: 
στο λ. παπούτσι, Δαρ., Κριτσ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : ξυ-
πόλυτος, χωρίς παπούτσια· ΦΡ. ήρθε ξεπαπού-
τσωτος (Δαρ.) : τρεχάτος, χωρίς καθυστέρηση.
[< στερητ. ξε- + παπούτσι (Παπ.) / ίσως μτφδ.: < 
pabuçsuz (Συντ.)]
{Η τουρκ. έκφρ. pabuçsuz kaçmak σημαίνει 
«φεύγω άνευ υποδημάτων, εν μεγάλη σπουδή, 
άναυλα» (Χλωρός, Α 409). Η σημ. ‘εν μεγά-
λη σπουδή’ της λ. ξεπαπού τσωτος φαίνεται πο-
λύ ωραία στο τραγούδι Βοσκαρουδάκι αμούστα-
κο (τραγουδη μένο αξεπέραστα από τον Κώστα 
Μουντάκη), στο οποίο ο έφηβος βοσκός ονει-
ρεύεται μια μεγάλη κακοκαιρία, που θα ανά-
γκαζε την καλή του να τρέξει κοντά του: «Ν’ 
αστράφτει, να κουφοβροντά, να ρίχνει κου-
κοσάλι (χαλάζι) / και ξεπα πούτσωτη να ’ρθεις 
στην εδική μου αγκάλη».}

ξεπαραδιάζομαι [ksepaδjázome] (Κονδ., Ιδομ., 
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Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΤσιρΒ.) : (χρησιμοποιεί-
ται κυρίως στον αόρ.) (ε)ξεπαραδιάστηκα: έμει-
να χωρίς χρήματα, γιατί τα ξόδεψα όλα.
[< στερητ. ξε- + παράδες (παράς) (Συντ.)]
{Ο Κονδυλάκης έχει και το μτβ. ξεπαραδιάζω, 
με τη σημ. «αδειάζω το πουγγί άλλου».}

ξεπατωντενέκα, η [ksepatodenéka] (ΙδομΒ., 
Ξεν.) : 1. παλιά ντενέκα (βλ.) που της έχει φύ-
γει ο πάτος· 2. (μτφ.) άνθρωπος διεφθαρμένος, 
κουτσομπό λης.
[*ξεπατω(μενο)ντενέκα < ξεπατωμένη ντενέκα 
(Συντ.)]
{Συνήθως στη σημ. 2., κυρίως για ανθρώπους 
που δεν κρατούν το μυστικό. Στη σημ. αυτή εί-
ναι συνώνυμο της λ. ξεπατωκαλάθα / ξεπατω-
κάλαθο (που ο Πάγκα λος το ετυμολογεί από το 
*ξεπατω(μενο)κάλαθο).}

ξεραβεντὶντάβελη, βλ. ζεραβεντίν ταβελί.
ξεσικιλντίζω [ksesik̃ildízo] (ΙδομΒ.) : «ξεσκώ, 

περνώ την ώρα μου, διασκε δάζω τη στενοχώ-
ρια μου».
[< στερητ. ξε- + σικιλντίζω (βλ., καθώς και το 
επόμενο) (Συντ.)]

ξεσικλεντίζω [ksesikledízo] (ΙδομΒ.) : «ξεσκώ, 
περνώ την ώρα μου, διασκε δάζω τη στενοχώ-
ρια μου».
[< στερητ. ξε- + σικλεντίζω (βλ. σεκλετίζω, κα-
θώς και το παραπάνω) (Συντ.)]

ξεροτσιβή, η [kserotsiví] (Γαρ., Κριτσ.) : ξεροβό-
ρι.
[< ξερο- + τσιβή (βλ.) (Συντ.)]

ξετζεμπερώνω [ksedzeberóno] (Ξανθιν., Ξεν.) : 
βγάζω το τζεμπέρι κάποιου.
[< στερητ. ξε- + τζεμπέρι (Ξανθιν.)]

ξετουλουπανιάζω [ksetulupañázo] (Ξανθιν., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ.) : ξετυ λίσσω κάτι που έχω 
περιτυλιγμένο.
[< στερητ. ξε- + τουλουπανιάζω (Ξανθιν.)]
{Το ξε- με τη σημ. ‘αντίθετη ενέργεια από αυτή 
που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη’ (ΛΚΝ).}

ξετσικουρώνω [ksetsikuróno] (Κασσ.) : (λέγεται 
για την κρητική βράκα) χάνω το τσικούρι: ξετσι-
κούρωσε η βράκα μου και δεν τη στένω.
[< στερητ. ξε- + τσικούρι]

ξετσιτίζω [ksetsitízo] (Αποστ., Τσιρ.) : χτυπώ τα 
κλαδιά της ελιάς με ένα ραβδί, για να πέσουν 
οι ελιές.
[< ξε- (βλ. ΛΚΝ ξε- ΙΙΙ 2) + τσίτα, βλ. σημείωση 
στο λ. τσίτα (Συντ.)]

ξετσίτισμα, το [ksetsitízma] (Αποστ., Τσιρ.) : το 
ράβδισμα της ελιάς.
[< ξετσιτίζω, βλ. σημείωση στο λ. τσίτα (Συντ.)]

ξεφιτιλίζω, βλ. ξεφτιλίζω.
ξεφλαφλακίζω [kseflaflat∫ízo] (Ροδ.) : διαδίδω.

[< στερητ. ξε- + φλαφλατίζω (βλ.) (Συντ.)]
ξεφτιλίζω [kseftiλízo] & ξεφιτιλίζω [ksefitiλízo] 

(Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν θιν., Γαρ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., ΤσιρΒ, Ξεν.) : 
«καθαρίζω το φτίλι του λύχνου από την καρ-
βουνίδα που κάνει στην άκρη, για να φω τίζει 
καλλίτερα» (Πιτ.).
[< στερητ. ξε- + φ(ι)τίλι (Πάγκ.)]
{Ο Κονδυλάκης το γράφει: ξεφτυλίζω. Ο Κρι-
τσωτάκης λημματογραφεί χωριστά τη φρ. ξε-
φτιλίζει το αμπέλι, με τη σημ. «φεύγουν τα μά-
τια της κουρμούλας (κλή ματος) του αμπελιού, 
που μοιάζουν με φιτίλια». Το ΛΚΝ ετυμολογεί 
το ξεφτιλίζω ‘εξευτελίζω, προσβάλλω’ ως εξής: 
«< ξεφιτιλίζω (συγκ. του άτ. [i]) ‘βγάζω το φιτίλι 
απ’ το λυχνάρι’ < ξε- φιτίλ(ι) -ίζω· συμφυρ. εξευ-
τελίζω & ξεφτιλίζω».}

ξεφτίλισμα, το [kseftíλizma] (Αποστ., Τσιρ.) : η 
αφαίρεση της καμένης ά κρης από το φιτίλι του 
λύχνου ή του καντηλιού.
[< ξεφτιλίζω (Συντ.)]

ξεφτιλιστήρι, το [kseftiλistíri] (Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Αποστ., Τσιρ.) : μικρό ξυλάκι ή τσιμπιδά-
κι με το οποίο καθάριζαν την καμένη άκρη από 
το φιτίλι του λύχνου για να φωτίζει καλύτερα.
[< ξεφτιλίζω (Πάγκ.)]
{Λέγεται και ξεπασουλιστήρι.}

ξεφτυλίζω, βλ. ξεφτιλίζω.
ξεχαμπέτωμα, το [ksexabétoma] (Ξανθιν., Κριτσ., 

Κασσ.) : 1. ξεπάτωμα· 2. ξεθεμέ λιωμα.
[< ξεχαμπετώνω (Ξανθιν.)]

ξεχαμπετώνω [ksexabetóno] & ξεχαπετώνω 
[ksexapetóno] & ξεχαμπι τώνω [ksexabitóno] 
(Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Τσιρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ., Κασσ, Ξεν. 1. αφαιρώ τον πάτο των στι-
βανιών: (στο παράδειγμα χρήσης του Πάγκα-
λου ως μέσο/παθητικό:) «Τα στιβάνια μου εξε-
χαμπετωθήκανε και θέλουνε να τως-ε βάλω ’πο-
κάτω πετσί»· 2. γκρεμίζω κάποιο κτίσμα συθέ-
μελα.
[< επιτατ. ξε- + χαμπετώνω (< οθωμ. habt ή 
habıt, βλ. σημείωση στο λ. χαμπε τώνω) (Συντ.)] 
(هابط ή هبط)

ξεχαμπιτώνω, βλ. ξεχαμπετώνω.
ξεχαπετώνω, βλ. ξεχαμπετώνω.
ξεχαρμανιάζω [ksexarmañázo] (Ξανθιν., Αποστ., 

Τσιρ.) : εκτονώνομαι, ξε σκάω.
[< στερητ. ξε- + χαρμανιάζω (Ξανθιν.)]

ξεχαρμπίζω [ksexarbízo] (Τσιρ., ΙδομΒ.) : 1. ξε-
βουλώνω κάτι με τη βοήθεια ράβδου· 2. βγάζω 
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Ξξεχαρτζίζω

το μαχαίρι από τη θήκη του, ξιφουλκώ· 3. απο-
καλύπτω κάτι που ήταν κρυμμένο.
[< στερητ. ξε- + χαρμπ- (< harbi ‘βέλος, ρά-
βδος’) + -ίζω (Τσιρ.)]
{Ο Τσιριγωτάκης έχει επίσης το λ. χαρμπί-
ζω (βλ.), από το οποίο μπορεί ευκολό τερα να 
προκύψει το ξεχαρμπίζω. Στα τουρκ. harbi εί-
ναι ο μεταλ λικός οβελός με τον οποία γέμιζαν 
τα εμπροσθογεμή όπλα, η τουφεκό βεργα (βλ. 
χαρμπί).}

ξεχαρτζίζω [ksexardzízo] : 1. αποκομίζω όφελος, 
μου μένει κέρδος (Παπ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., 
Κασσ., Ξεν.)· 2. ξοδεύω, δαπανώ (Πάγκ.)
[< χάρτζι < harç ‘εξοδο, δαπάνη’ (Παπ.) / < ξε- 
+ harç (Πάγκ.) / < ξε- + *χαρτζίζω (Ξανθιν.)]
{Η 2η σημ. μάλλον δεν είναι σωστή. Όπως ση-
μειώνει η Ελευθ. Γιακου μάκη, επι μελήτρια της 
2η έκδοσης του έργου του Πάγκαλου (Δ, 380), 
ξε χαρτζίζω «σημαίνει το αντίθετον δεν δαπανώ, 
συμμετέχω σε χαρά, γιορτή, παρέα χωρίς να κά-
νω έ ξοδα» (βλ. και ξεχαρτιστός). Ο Παπαγρηγο-
ράκης έχει το λ. χάρτζι, με δύο σημα σίες, ‘κέ-
ντημα’ και ‘έξοδο, δαπάνη’, και από αυτό πα-
ράγει το ξεχαρτίζω, με τη σημ. «λαμβάνω κα-
θαρόν κέρδος».}

ξεχαρτζισά (επίρρ.) [ksexardzisá] (Πιτ.) : «όρος 
συμφωνίας μεταξύ του ιδιο κτήτη ενός εκμεταλ-
λεύσιμου είδους και εκείνου που αναλαμβάνει 
την α ξιοποίησή του: Στο τέλος της συνεργασί-
ας ο πρώτος παίρνει ένα εξαρχής ορισμένο πο-
σό, ανε ξάρτητα από τα κέρδη της επιχείρησης, 
το δε υπόλοιπο το μοιράζονται εξίσου. «΄Ηδω-
κα ένα μουσκάρι {ενν. για εκτροφή} ξεχαρ τζισά 
για 500 δραχμές».
[< ξεχαρτζίζω (Συντ.)]
{Ίσως δεν είναι επίρρ. αλλά θηλ. ουσ. (*η ξε-
χαρτζισά = το κέρδος) που χρησιμο ποιείται με 
επιρρ. σημασία, ή (λιγότερο πιθανό) είναι άλ-
λος τ. του επιρρ. ξεχαρ τζιστά. Στο λ. ξεχαρτιστά 
(βλ. ξεχαρτζιστός) το ερμήνευμα του Κονδυλά-
κη είναι: «δίδω εις ένα τα ωζά να τα βόσκη και 
άμα βγη η αξία των από το εισόδημά των να τα 
έχωμε σημισακά».}

ξεχαρτζιστής, βλ. ξεχαρτζιστός.
ξεχαρτζιστός (επίθ.) [ksexardzistós] (Παπ.: στο λ. 

χάρτζι, Πάγκ., Πιτ., Ξαν θιν., Γαρ., Τσιρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ.) : 1. ανέξοδος· 2. κάτι που δίνεται για εκ-
μετάλλευση κατά τον όρο συμφωνίας ξεχαρτζι-
σά (βλ.)· «ξεχαρτζιστά οζά: ζώα που παίρνει ο 
βοσκός από το σύνολο των ζώων που του έδω-
σαν να βόσκει» (Τσιρ.). Σε κείμενο του 1870: 
1 αηλιά [= αγελάδα] την οποία επήρε από τον 
Ανδρέα Καλοκερινόν επί συμ φωνία ξεχαρτζιστή 
(Α.Δ.Η., 2 / 36-227) || ξεχαρτζιστό κοινάτο : 

«ποιμενικός συ νεταιρισμός κατά τον οποίο δί-
δει κανείς τα αιγοπρόβατά του σ’ έναν άλλο, για 
να του τα βόσκη, μα τα υπολογίζει σε χρήμα το 
οποίο υποχρεούται να πληρώνη στον ιδιοκτήτη 
αυτός που τα παίρνει και μάλιστα όσον μπορεί 
πιό γρήγορα, γιατί τον συμ φέρει έτσι πιό καλά. 
Αυτός που παίρνει τα αιγοπρόβατα για βοσκή 
ονομά ζεται ξεχαρτζιστής (συζευτής στα Σφα-
κιά)» (Γιάννης Μαυρακάκης, Ποι μενικά Δυτι-
κής Κρήτης, Χανιά 1948). ΕΠΙΡΡ. ξεχαρτζιστά: 
1. χωρίς έ ξοδα· 2. βλ. ξεχαρτζισά.
[< ξεχαρτζίζω (Παπ.)]
{Παλιότερα, τότε που ο καταναλωτισμός δεν εί-
χε διαβρώσει όλες τις εκ δηλώσεις μας, στα βα-
φτίσια πήγαινε κανείς χωρίς δώρο. Γι’ αυτό τα 
θεω ρούσαν ξεχαρτζιστή γιορτή. Επίσης, έλε-
γαν (με μαύρο (;) χιούμορ) ξεχαρ τζιστό το φα-
γητό που προ σφέρεται κατά το έθιμο στα μνη-
μόσυνα.}

-ξής, βλ. -τζής
ξιγκικοζυγιάζω [ksidʒikoziʒázo] & ξιγκοζυάζω 

[ksigoziázo] (Πιτ., Ξανθιν., Κριτσ., ΙδομΒ.) : κλέ-
βω στο ζύγισμα, πουλώ ελλιποβαρές εμπόρευμα.
[< ξίγκικος (βλ.) + ζυάζω (Πιτ.)]

ξιγκικοκαμπανίζω [ksidʒikokabañízo] (Ξανθιν.) : 
ό,τι και το ξιγκικοζυγιάζω (βλ.).
[< ξίγκικος + καμπανίζω (< καμπανός ‘ζυγα-
ριά’) (Ξανθιν.)]

ξίγγης (επίθ. προσ.) [ksídʒis], θηλ. ξίγγαινα 
[ksídʒena] ή ξιγγού [ksigú] (Κριτσ.) : «1) αυτός 
που δεν έχει στο σώμα του ξίγγι, δηλ. πάχος. 2) 
(μτφ.) ο τσιγγούνης, ο σφιχτοχέρης».
[< eksik (Κριτσ.)]
{Κανονικά η λέξη ακούγεται με ως ξίκης. O τ. 
ξίγγης (σωστότερα: ξίγκης) από παρετυμολ. επί-
δραση, όπως φαίνεται στη σημ. 1. Βλ. και ξί-
γκικος.}

ξίγκικος (επίθ.) [ksídʒikos] & ξίκικος* [ksít∫ikos] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν θιν., Ιδομ., Γαρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : 1. ελλιποβαρής· 2. ελλι-
πής, λειψός· 3. σπά νιος· ΕΠΙΡΡ. ξίγκικα. Βλ. 
και ξίγγης.
[< eksik (Παπ.)] (اكسيك٬ اكسك)
{Κατά τον Πιτυκάκη «ξίκικος-ξίγκικος, πιθα-
νώς κατ’ επίδραση της λέξης ξύγκι, γι’ αυτό το 
ορθογραφούν πολλοί ξύγκικος».}

ξιγκοζυάζω, βλ. ξιγκικοζυάζω.
ξίκης, βλ. ξίγγης.
ξίκ ολσούμ (έκφρ.) [ksík olsúm] (Παπ., Πάγκ.) : 

ας λείψη από μένα.
[< eksik olsun (Παπ.)] (اكسيك اولسون)

ξιλντίζω [ksildízo] & ξιρντίζω [ksirdízo] (Πάγκ., 
Πιτ., Γαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Ξεν.) : ελαττώνομαι, 
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φυραίνω, αδυνατίζω. Πιο κοντά στο τουρκ. έτυ-
μο ο τ. εξιλτίζω [eksiltízo] : απομένω. Η λ. σε 
προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845: 
Έ στειλέ μου ο Πέτρος ένα σουρέ [= χρηματό-
δεμα] γρ. 200 και τζοί δωκα στο Χαζινέ. Έτερο 
σουρέ με το Γιαννακό γρ. 2.200. Και εξιλτίσανε 
[= έμειναν] εφτά και τά ’καμα τεσιλίμι [= τα πα-
ρέδωσα] στο Χαζινέ [=Τα μείο] (βλ. Ημερολόγιο 
Κοζύρη, 590).
[< eksild(ım), αόρ. του ρ. eksilmek (Πάγκ.)] 
(اكسيلمك)

ξιρντίζω, βλ. ξίλντίζω.
ξύγκικος, βλ. ξίγκικος.
ξυλάδες, οι [ksiλádes] : ξυλοκόποι, σκαπανείς, 

στρατιώτες επί οθωμανικής υτοκρα τορίας που 
ήταν οπλισμένοι με πέλεκυ (μπαλτά). Έργο 
τους αρχικά ήταν να κα θαρίζουν τους θάμνους 
και τις δασικές εκτάσεις κατά τη διάρ κεια μιας 
εκστρα είας, να ανοίγουν το δρόμο, να στήνουν 
και να μαζεύουν τις σκηνές, να φορτώ νουν και 
να ξεφορτώνουν φορτία. Αργότερα ήταν σωμα-
τοφύλακες του Αυτοκρα τορικού γυναικωνίτη, 
ενώ ήταν υπεύθυνοι για εξωτερικές υπηρεσίες 
του σαραγιού (TDK & Χλωρός, Α 327). Η λ. σε 
τουρκοκρητ. ρίμα του 1826: Και οι ξυλάδες θα 
γινού σουλτανχανέδες (βλ.) όλοι / και μέσα να γε-
μίσουνε ταλίμ ασκέρι όλοι (βλ. Dedes, 357). Βλ. 
και μπαλτατζής.
[σημασιολ. δάνειο < baltacı ‘ξυλοκόπος’ 
(Συντ.)] (بالطه جى)

Ξύλινη Ντάμπια, βλ. ντάμπια.
ξυλοκούμπουρο, το [ksilokúburo] (Ξανθιν.) : εί-

δος πιστολιού (παιγνίδι) που κατα σκευάζεται 
από παιδιά.
[< ξύλο + κουμπούρι (Ξανθιν.)]
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Ο
ογουρλής, βλ. γουριλής.
ογουρσουζά, βλ. γρουσουζά.
ογουρσουζεύω1 [oγursuzévo] & ογρουσουζεύω1 

[oγrusuzévo] (Ξανθιν., Ξεν.) : φέρνω κακοτυ-
χία.
[< ογουρσούζης1 ή ογρουσούζης1 (Ξανθιν.), βλ. 
σημείωση στο λ. γρουσού ζης]

ογουρσουζεύω2 [oγursuzévo] (Πιτ.) : λερώνω, 
βρωμίζω.
[< ογουρσούζης2 (Συντ.), βλ. σημείωση στο λ. 
γρουσούζης]

ογουρσούζης, βλ. γρουσούζης.
ογουρσουζιά, βλ. γρουσουζά.
ογουρσούζικος [oγursúzikos] & ογρουσούζικος 

[oγrusúzikos] (επίθ.) (Ξαν θιν.) : αυ τός που φέρ-
νει κακοτυχία.
[< ογουρσούζης1 ή ογρουσούζης1 (Ξανθιν.), βλ. 
σημείωση στο λ. γρουσού ζης]

ογουρσουζλούκι, το [oγursuzlút∫i] (Πιτ.) : ό,τι και 
η ογουρσουζά.
[< uğursuzluk (Πιτ.) / μάλλον < ογουρσούζης2 
(βλ. σημείωση στο λ. γρου σούζης) με κατάλ. 
-λούκι < -luk (Συντ.)]

ογράντιζμα, βλ. γράντισμα.
ογραντίζω, βλ. γραντίζω.
ογρουσούζης, βλ. γρουσούζης.
ογρουσουζ(ι)ά, βλ. γρουσουζά.
οικονεύω, βλ. κονεύω.
οϊλέσα (μόριο) [oilésa] (Κονδ.) : ώστε, δηλαδή.

[τουρκοκρητ. (Κονδ.) / < öyleyse ‘εν τοιαύτη 
περιπτώσει, ε τότε λοιπόν’ (Συντ.)]

οκά*, η [oká] (Τσιρ., ΞανθινΔ., Ξεν.) : μονάδα μέ-
τρησης βάρους (1.282 γραμ μάρια), με υποδιαί-
ρεση το δράμι (1 οκά = 400 δράμια).
[μσν. οκά, αντδ.(;) < okka < αραβ. ūqiyah ίσως 
< αρχ. οὐγγία (ΛΚΝ)] (اوقه٬ اوققه٬ قيه٬ وقيه)
{Για τη μέτρηση (ή τη μετάγγιση) υγρών, και 
κυρίως του λαδιού, υπήρχε η οκά, ένα είδος 
καρτούτσου από (γαλβανισμένη) λαμαρίνα.}

οκαδάκι, το [okaδát∫i] (Τσιρ.) : πήλινο αγγείο με 
χερούλι που χωρούσε μια οκά λάδι.
[< προφανώς υποκορ. της λ. οκά (Συντ.)]
{Υπήρχαν και μεταλλικά οκαδάκια, από γαλ-
βανισμένη λαμαρίνα. Ο πλα νόδιος αχτάρης που 
περνούσε μια φορά τον χρόνο από το χωριό μου 
(στα μέσα της δε καετίας του ’50) μετρούσε τα 
αιθέρια έλαια που πουλούσε (βλ. λ. καραμπάσι) 
με μια μικρογραφία μεταλλικού καρτούτσου, 
λίγο μεγαλύ τερο από δαχτυλήθρα, που το έλε-
γε οκαδάκι.}

οκαδιάρα, η [okaδjára] (Τσιρ.) : φιάλη που χω-
ρούσε μια οκά λάδι, κρασί, κλπ.
[ουσιαστικοπ. θηλ. του επιθ. οκαδιάρης, -α, ικο 
(Συντ.)]
{Βλ. οκαδιάρης, σημ. 2. Πβ. η χιλιάρα (μπουκά-
λα) = που χωρούσε δυόμισυ οκά δες (χίλια δρά-
μια) κρασί – στα τουρκ. αντίστοιχα λέγεται binlik 
(< bin ‘χίλια’), και από αυτό η λ. μπινλίκα, η = 
«υαλίνη φιάλη, περιέχουσα υγρόν χιλίων δραμί-
ων» (Κουκκίδης, 63)· το πεντακοσάρι (μπουκά-
λι) = που χω ρούσε πεντακόσια δρά μια.}

οκαδιαρέ, βλ. οκαδιαρή.
οκαδιαρή (μαζώχτρα), η [okaδjarí mazóxtra] 

(Αποστ., Τσιρ.) & (Σφακιά) οκαδιαρέ 
[okaδjaré] (Ξανθιν., ΤσιρΒ.) : «η εργάτρια που 
συλλέγει ελιές, με αμοιβή μια οκά λάδι την ημέ-
ρα» (Αποστ., Τσιρ.).
[< οκαδιάρης (Ξανθιν.) / βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Ο τ. οκαδιαρέ της Δυτ. Κρήτης αντιστοιχεί 
στον τ. οκαδιαρά (οκαδιαρή) της Α νατολικής, ο 
οποίος μπορεί να είναι το θηλ. του *οκαδιαρός, 
πβ. αρ ρωσταρός (συ νηθέστερα: αρρωστάρης), 
θηλ. αρρωσταρά, καβαλαρός (συ νηθέστερα: 
καβαλά ρης), θηλ. καβαλαρά, ή να προκύψει κα-
τευθείαν από το αρσ. οκαδιάρης με μετα κίνηση 
του τόνου, πβ. αφορμάρης, θηλ. αφορ μαρά. Ο 
Τσιριγωτάκης λημματογρα φεί τη λ. οκαδιαρέ 
μαζί με το επίρρ. οκαδιάτικα (βλ.).}

οκαδιάρης, -α, -ικο(Α) (επίθ.) [okaδjáris] (Κριτσ., 
ΙδομΒ.) : α. (ως επίθ. προσ.) : «αυ τός που πλη-
ρώνεται σε είδος, απ’ αυτόν στον οποίον εργά-
ζεται, αντί σε χρήμα, για την εργασία που προ-
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σφέρει» (ΙδομΒ.). β. (ως επίθ.) : 1. αυτός που 
έχει βάρος μια οκά (1282 γραμμάρια) : οκαδιά-
ρης λαγός· 2. αυτός που χωρούσε μια οκά: οκα-
διάρικο μπουκάλι.
[< οκάδες (οκά) + -ιάρης (Συντ.)]
{Ο Ιδομενέως λημματογραφεί χωριστά: οκα-
διάρης (για το α) και οκαδιά ρικος (για το β). 
Στη σημ. 2 λέγεται και οκαλίδικος (< okkalı), 
όπως στο στίχο από ευτράπελο κρητ. δημοτ. 
τραγούδι: τρία ψωμιά οκαλίδικα ήτρωε στην κα-
θιά τζης (Κλεάνθη Κυπριωτάκη, Η Κρήτη μέ-
σα από την παράδοση. Κρητικά δημοτικά τρα-
γούδια, Ηράκλειο 2003, σ. 205).}

οκαδιάρικος, βλ. οκαδιάρης.
οκαδιάτικα (επίρρ.) [okaδjátika] : με μέτρο την 

οκά. «Τρόπος αποζημίωσης εργάτη συλλογής 
ελαιοκάρπου […] συνήθως η αμοιβή ήταν το 
25-30% της παραγωγής».
[< οκαδιάτικος (Συντ.)]
{Βλ. σημείωση στο λ. οκαδιαρή.}

οκαλίδικος, βλ. οκαδιάρης.
ό καντάρ (έκφρ.) [ó kadár] (Παπ., Πάγκ.) : «το-

σούτος, εις την τουρκικήν παροιμίαν “ό-καντάρ 
παρά, ό-καντάρ μπογιά” = δηλ. όσο χρήμα δώ-
σεις, τόσο χρώμα θα πά ρεις» (Παπ.).
[< o kadar (Παπ.)] (او قدر)
{Μάλλον θα έπρεπε να λημματογραφηθεί η πα-
ροιμία και όχι η έκφρ. ό καντάρ, αφού αυτή δεν 
αναφέρεται να χρησιμοποιείται αυτοτελώς με 
τη σημ. ‘τόσος’. Η επιφ. φρ. ό καντάρι (βλ.) που 
λημματογραφεί ο Γαρεφα λάκης σημαίνει ‘φτά-
νει πια!’}

ό καντάρι (επιφ. φρ.) [ó kadárı] (Γαρ.) : φτάνει 
πια, ως εδώ και μη παρέκει!
[< o kadar (Ronzevalle, 416)] (او قدر)

ολαλά, βλ. αλαλά.
ολντού μπιτί, βλ. μπιτί.
όλντου κάχαρ (το;) [óldu káhar] : ρίζα πύρεθρου. 

Η λ. σε κρητ. ιατροσόφιο του 1826 (βλ. Παπα-
δογιαννάκης, 157).
[< ud-ül kahar (Συντ.)]
{Το δάνειο χρησιμοποιείται χωρίς να έχει προ-
σαρμοστεί στα ελληνικά. Βρήκα τη λ. ud-ül 
kahar με το λατινικό φαρμακολογικό ερμήνευ-
μα Radix Pyrethri στο: Richard Caprioli (επιμ.), 
Mass spectrometry in Biomolecular Sciences, 
Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 1996, 
σ. 476.}

ολομποτίς (επίρρ.) [olobotís] (Πάγκ.) : ολωσδιό-
λου, εντελώς.
[< όλον + bütün ‘όλος’, «συμφύρονται αι δύο 
συνώνυμοι λέξεις προς επί τασιν της ολοκληρώ-
σεως» (Πάγκ.)]

{Η επίταση της έννοιας με τη βοήθεια επιτατ. 
προθέματος ήδη στο τουρκ. büs bütün, βλ. μπίς 
μπιτούν.}

ολοσερσέμιαστος (επίθ.) [olosersémñastos] (Γαρ.: 
απλή αναφορά στο λ. σερ σέμης) : που έχει γίνει 
τελείως σερσέμης.
[< επιτατ. ολο- + σερσέμιασ- (σερσεμιάζω) -τος 
(Συντ.)]

ολοτζιρίτηχτος (επίθ.) [olodzirítixtos] (Ξανθιν.) : 
τρεχάτος.
[< επιτατ. ολο- + τζιριτηχτός (Ξανθιν.)]

ολοτσίζωτος (επίθ. προσ.) [olotsízotos] (Πιτ., 
ΙδομΒ.) : «Βιαστικός, εν σπουδή, αλλά συγχρό-
νως και ερεθισμένος, αγανακτισμένος. “Φαίνε-
ται πως τα παραβάλανε με το γείτονά ντου, για-
τί τον είδα κι ήφευγεν ολοτσί ζωτος” (έκφρ.). Το 
β΄συνθετικό αγνώστου ετύμου.» (Πιτ.)
[Βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Το β΄συνθετικό: κανονικά από το *τσιζώ-
νω/τζιζώνω, το οποίο ίσως από το ciz /cız (جز٬ 
 σε εκφράσεις όπως yürüğe ciz etmek ,(جاز٬ جظ
آتمق) جز  -τραυμα τίζω την καρδίαν, λυ» (يوركه 
πώ μεγάλως [κάμνω εις την καρδίαν δζιζ]» και 
yürük ciz etmek «τραυματίζεται, λυπείται η 
καρδία» (Χλωρός, Α 616). Σημειωτέον ότι το 
μόριο ciz /cız, ως ηχοποίητη λέξη, παριστάνει 
τον ήχο «ρανίδος ύδατος πιπτούσης επί άνθρα-
κος» (πβ. ελλ. επιφ. φρ. μη, τζιζ!), αλλά επίσης 
χρησιμοποιείται (με διά φορες παραλλαγές, σε 
επανά ληψη) και «προς παράστασιν της ορμής 
και ταχύτη τος». Ο Ιδομενέως λημ ματογραφεί 
χωριστά το επίθ. ολοτσίτωτος ‘βιαστικός και 
αγανακτισμέ νος’. Μάλλον πρόκειται για το 
ολοτσίζωτος με παρετυμολ. επίδραση από τη λ. 
τσίτα, σε εκφρ. όπως: είμαι στην τσίτα ‘τα νεύρα 
μου είναι τεντω μένα’.}

ολοτσίτωτος, βλ. ολοτσίζωτος.
ολούρμε (έκφρ.) [olúrme] (Παπ., Πάγκ.) : γίνεται; 

είναι δυνατόν;
[< olur mu? (Παπ.)]

ομπανέ (επίρρ.) [obané] & ουμπανέ [ubané] 
(Κονδ., Ιδομ., Τσιρ., ΙδομΒ., Ροδ.) : 1. το βρά-
δυ· 2. χθες βράδυ.
[δεν είναι τουρκικής προέλευσης, βλ. σημείω-
ση (Συντ.)]
{Με την ετυμολογία της λ. ασχολήθηκε ο Σ. Γ. 
Καψωμένος στα “Eτυμο λογικά της Κρητικής 
Διαλέκτου” (Κρητικά Χρονικά, 446-450). Ανα-
φέρει ότι η λ. απαντά για πρώτη φορά στο τρί-
το ιντερμέδιο του Φορτουνάτου (στ. 104) με τη 
σημ. «τα χέως, όσον ούπω»: Λοιπόν με δίχως 
άργιτα θέλετε μπη στην χώρα / να φυλακτήτε, κι 
ομπανέ δώ τονε βάνει η ώρα. Προτείνει την πα-
ραγωγή του από τη φρ. όπου αν έ(νι) = όπου να 
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’ναι (σ. 449) και προσθέτει: «Από την τοπική 
σημασία μετέπεσε, όπως και τόσα άλλα το πικά 
επιρρήματα (λ.χ. ένθα, ενταύθα, οπίσω, πρόσω 
κττ.) στην χρονική “σε όποιο χρόνο και αν εί-
ναι”, απ’ όπου περαιτέρω “σε λίγο” (και τέλος 
“το βράδυ”)» (σ. 450).}

όμπασης, ο [óbasis] & όμπαχης [óba∫is] (Πάγκ., 
Κονδ., ΙδομΒ.) : ο δεκανέας.
[< onbaşι (Πάγκ.)]

όμπαχης, βλ. όμπασης.
ομπνές, ο [obnés] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) : ο ομο-

φυλόφιλος.
[< ibne (Παπ.)] (ابنه)
{Στο ΛΚΝ : μπινές*}

όντα κιάρι (έκφρ.) [óda t∫ári] (Πάγκ.) : «Η φρ. λέ-
γεται όταν τις θέλη να δη λώση τι το ελάχιστον, 
ανεπαίσθητον, ανάξιον λόγου και ασήμαντον εν 
συ γκρίσει προς το άλλο τι μέγιστον και σπου-
δαιότατον: Ο ψύλλος εκατού ρησε ’ς τη θάλασ-
σα. – Όdα κιάρι, δηλ. το ούρημα, χέσιμον αυ-
τού αναξιώ τατον λόγου, ελάχιστον, μηδαμινόν 
πράγμα εν συγκρίσει προς το μέγεθος της θά-
λασσας, δεν υπολογίζεται διόλου».
[< o da kâr ‘κι αυτό κέρδος (είναι)’, με ειρων. 
σημ. (Συντ.)] (او ده كار)
{Το ίδιο νόημα εκφράζει η κρητ. παροιμία Του 
μποντικού το κατρουλιό βοήθεια είναι στο για-
λό. Μερικές φορές όμως χρησιμοποιείται με θε-
τική διάθεση και όχι ειρωνικά, για την συμβο-
λή (ας είναι και μικρή) κάποιου σε μια προσπά-
θεια. Βλ. και κιάρι.}

ονταδάκι, βλ. οντάς.
ονταλήδικος, βλ. ονταλίδικος.
ονταλίδικος (επίθ.) [odaλíδikos] (άλλη γραφή: 

ονταλήδικος) (Ξανθιν., Γαρ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ.) : (για σπίτι) που έχει οντά, σπίτι 
με ανώγειο, μεγάλο σπίτι.
[< *ονταλής < οντάς (Ξανθιν.)]
{Το τουρκ. odalı σημαίνει ‘που έχει δωμάτια’.}

οντάμπασης, βλ. ντάμπασης.
οντάς*, ο [odás] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ξανθιν., 

Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : 1. ανώ-
γειο δωμάτιο, υποδοχής ή ύπνου· 2. σπίτι με 
οντά, διώροφο· 3. «ξύλινη υπερυψωμένη κατα-
σκευή εντός δωματίου σε ύψος 1,5 μ. για χρή-
ση κρεβατοκά μαρας» (Τσιρ.). ΥΠΟΚΟΡ. οντα-
δάκι & νταδάκι, το.
[< oda (Παπ.)] (اوطه)
{Το τουρκ. oda σημαίνει ‘δωμάτιο’ ή ‘γραφείο’. 
Παλαιότερα είχε και τη σημ. ‘στρατώνας’: 
yeniçeri odası «στρατώνας γενιτσάρων» (Μετα-
φράσεις, Α 178). Το υπνοδωμάτιο λέγεται yatak 
odası (βλ. γιατάκι). Η σημ. 1 της λ. οντάς σχετί-

ζεται μάλλον με το ότι στα σπίτια με όροφο το 
(υπνο)δωμάτιο ήταν κατά κανόνα στο ανώγειο. 
Και κατά στένωση της έννοιας, η λ. δή λωνε ‘το 
ξύλινο πάτωμα του οντά’, πβ. τα σανίδια του 
οντά, τα μεσοδόκια του οντά. Το υποκορ. οντα-
δάκι (που έχει κυρίως τη σημ. 3, βλ. και σοφάς) 
πρέπει μάλλον να λημματογραφηθεί χωρι στά.}

οό, βλ. αά.
όπα* (επιφ.) [ópa] & άπα [ápa] & ούπα [úpa] 

& όπλα [ópla] & όπλες [óples] (Πάγκ., Πιτ., 
Γαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ., ΤσιρΒ.) : επιφώ-
νημα με πολλές σημασίες: ε πάνω, σηκώσου 
επάνω, προς τα επάνω. (Ο Πιτυκάκης έχει πα-
ραδείγματα χρήσης σε διάφορες περιστάσεις.)
[< ίσως εκ του επιφ. όπ! (Πάγκ.) κατ’ επέκταση 
(Πιτ.) / Κατά το ΛΚΝ το οπ από το hop! ‘μπρος, 
πήδα’, το όπλα από το hoppala.] (خوپ٬ خوپياال)

όπα λάκια* (επιφ.) [ópa lát∫a] (Πάγκ., Γαρ., 
ΤσιρΒ.) : «Επιφώνημα ανάλογο του: “Όπα”, που 
συνοδεύει κάποιες κινήσεις του σώματος, π.χ. 
σήκωμα από κάθισμα, το ανέβασμα σε σκαλόνι 
{=σκαλοπάτι} κ.ά.» (Γαρ.).
[< όπαλα (ΛΚΝ : < hoppala ‘μπρος, πήδα’)] 
(خوپياال)
{Ο Γαρεφαλάκης το γράφει μονολεκτικά με 
δύο τόνους: όπαλάκια.}

όπλα, βλ. όπα.
όπλες, βλ. όπα.
οργουλής, βλ. γουρλής.
οργουλίδικος, βλ. γουρλίδικος.
ορίστε μποϊλέ (επιφ. έκφ.) [oríste boilé] (Γαρ.) : 

για φαντάσου!.. σκέψου να δεις!.. (κρητ. συνώ-
νυμο. : γιάε τουλόγουσου!..).
[ορίστε ‘ιδού, να’ + μποϊλέ (< böyle ‘έτσι’) ή μι-
σομεταφρασμένο το işte böyle (Συντ.)]

ορνέκι, το [ornét∫i] (Γαρ., Κριτσπ.) : παράδειγμα, 
πρότυπο.
[< örnek (Κριτσπ.)] (اورنك)

ορνιθόκουμος, βλ. κούμος.
ορντάς, βλ. ορντού.
ορντού, το [ordú] & ορντάς, ο [ordás] (Πάγκ., 

Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 
1. αγέλη, πλήθος, ορδή· 2. διαταγή: «Τως ήρ-
θε το ορντού γιογλέ, δηλ. η διαταγή να φύγουν» 
(Κριτσ.).
[< ordu ‘στρατός’ (Πάγκ.)] (اردو٬ اوردو٬ اوردى)
{Ο τ. ορντάς πρέπει να λημματογραφηθεί χω-
ριστά, βλ. ορτάς.Το ΛΚΝ έχει τη λ. ορδί, το 
(παρωχ.) ‘στρατιωτικό σώμα’ < ordu. Στο πα-
ράδειγμα χρή σης του Κρι τσωτάκη το ορντού 
γιογλέ φαίνεται να απηχεί το τουρκ. ordu yolu 
‘δρόμος στρα τού’, και ολόκληρη η πρόταση 
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να δίνει την ιδέα ‘φύλλο πορείας’ (στρατιωτική 
ορολογία). Ο τ. γιογλέ (βλ.) μάλλον από παρετυ-
μολ. επίδραση του ρ. γιογλέρνω ‘φεύγω’ (βλ.).}

ορντού γιογλέ, βλ. ορντού.
ορταγεύω, βλ. ορτακεύω.
ορταγιά, βλ. ορτακιά.
ορτακεύω [ortat∫évo] & ορταγεύω [ortat∫évo] 

(Ξανθιν., Κριτσ.) : 1. συνερ γάζομαι, συμπράτ-
τω, συνεταιρίζομαι, κυρίως για την εκτέλεση 
κάποιας α γροτικής ή κτη νοτροφικής εργασίας· 
2. έχω παρέα, είμαι σε συντροφιά, γίνομαι φί-
λος με κά ποιον.
[< ορτάκης (Ξανθιν.)]

ορτάκης, ο [ortát∫is] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Ροδ., 
Κασσ., Ξεν.) & ορτάκι, το [ortát∫i] (Αποστ., 
Τσιρ., Κριτσ.) : 1. συ νεταίρος, σύντροφος, ταί-
ρι· 2 (ειδικότερα) ο συζευτής, δηλ. ο έτερος από 
τους δύο συνεταίρους που φτιάχνουν ένα ζευ-
γάρι βόδια για το όργωμα, διαθέτοντας καθέ νας 
το δικό του· 3. ο/η σύζυγος.
[< ortak (Παπ.)] (اورتاق)
{«Όμως και οι σύζυγοι λέγονται ορτάκηδες», 
σημειώνει ο Δαριβιανάκης. Προφα νώς επει-
δή είναι και οι δύο κάτω από τον ίδιο “ζυγό”. 
Συχνά οι πα λαιότεροι απο καλούσαν τη σύζυγό 
τους συζεύτρα, και δεν ήξερες πόση ή ταν η τρυ-
φερότητα και πόση η περιπαιχτική διάθεση σ’ 
αυτόν τον “τίτλο”. Ο Κριτσωτάκης δίνει επίσης 
το θηλ. ορτάκαινα.}

ορτακιά, η [ortat∫á] & ορταγιά [ortaʒá] & ορτα-
ριά [ortarʒá] & ορταγιό, το [ortaʒó] (Πάγκ., 
Πιτ., Γαρ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : «ο συνεται-
ρισμός μετά τινος προς συ νεργασίαν μετ’ αυτού 
και κοινήν ωφέλειαν» (Πάγκ.).
[< ορτάκης (Πάγκ.)]
{Ο Τσιριγωτάκης λημματογραφεί τη λ στον 
πληθ.: ορτακιές, ορταγιές. Η (περι στασιακή) ορ-
τακιά για όργωμα λεγόταν αλλιώς συζεψά. Η 
παροιμία Εψόφησε η αϊλιά (αγελάδα), επόκα-
με κι η συζεψά (Κριτσωτάκης, στο λ. συζεψά) 
αντιστοιχεί ακριβώς στην τουρκική Öküz öldü, 
ortaklık bozuldu (Meynard, A 185), βλ. ορτα-
κλίκι.}

ορτάκινος, ο [ortát∫inos] (Δαρ.) : «συνεταίρος, κα-
λός φίλος, αυτός με τον οποίο κάνω και τσι κα-
λές και τσι κακές δουλειές» (Δαρ.).
[< ορτάκης (Συντ.)]
{Δεν δίδεται παράδειγμα χρήσης. Ίσως είναι 
ουσιαστικοπ. επίθ.: *ορτάκι νος φί λος: κατάλλη-
λος για ορτακιά.}

ορτακλίκι, το [ortakλít∫i] & ορταλίκι [ortaλít∫i] 
(Παπ., Ροδ., Ξεν.) : συνεται ρισμός, σύμπραξη.

[< ortaklık (Παπ.)] (اورتاقلق٬ اورته لق)
ορταλίδικος (επίθ.) [ortaλíδikos] (Γαρ., Κριτσ.) : 

«Ορταλίδικο πρόσφορο: Πολύ με γάλο πρόσφο-
ρο που έκανε ο εορταστής για να μοιραστεί 
στον κό σμο τη μέρα της γιορτής {του}. Στην 
παρασκευή του συμμετείχαν κι άλ λοι, τασιμά-
ρηδες {= που είχαν κάνει τάμα}, προσφέροντας 
συμβολικά μι κρή ποσότητα αλευριού» (Γαρ.).
[< ortalı < orta ‘κέντρο, μέση, μέσον’, πβ. orta 
malı «κοινόν ή δημόσιον πράγμα [της μέσης]» 
(Χλωρός, Α 243) (Συντ.)]
{Ο Κριτσωτάκης έχει σε ένα λ. το επίθ. ορταλί-
δικος, με τη σημ. «ό,τι προ έρχεται από την ορ-
ταγιά» και ετυμολ. από το ortalı, και σε άλλο λ. 
το ορ ταλίδικο προσφο ρίδι.}

ορταριά, βλ. ορτακιά.
ορτάς, ο [ortás] : τάγμα γενιτσαρικού στρατού 

(βλ. Nίκος Σταυρινίδης, “Το τραγούδι του Μαζ-
λούμ Αγά ή Μπαλουξή”, Αμάλθεια, 2/5 (1971), 
57). Και σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1826: Αφου-
κραστείτε μου να πω των ορταδώ το τέλος (βλ. 
Dedes, 355).
[< orta· το πλήρες: yeniçeri ortası (Χλωρός, Α 
(يكيچرى اورته سى) [(243

ός γκελντί - σαφά γκελντί, βλ. ός κελντί
ός κελντί (επιφ. φρ.) [ó∫t∫eldí] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., 

Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ., Ξεν.) : καλώς 
όρισες! καλώς τονε!
[< hoş geldin (Παπ.)] (خوش كلديكز)
{Ο Παπαγρηγοράκης σημειώνει ότι «λέγεται 
προς αστεϊσμόν μάλλον και όχι στα σοβαρά». 
Ο Κονδυλάκης (σ. 286) το γράφει «(χ)ως γκελ-
ντί» και «(χ)ως σε φαινγκελντί». Ο ίδιος έχει 
την έκφρ. σεφάς γκελντί (βλ.) με τη σημ. ‘κα-
λώς σάς βρήκα’. Ο Πάγκαλος λημματογραφεί 
έκφρ. με τη μορφή ός gελdί - σαφά gελdί και 
την ερμηνεύει ως «Καλώς ώρισες – καλώς ευ-
ρήκα». Διευκρίνιση: η φράση του οικοδεσπότη 
για το καλωσόρισμα του επισκέπτη είναι: hoş 
geldin(iz), αλλά και safa geldin(iz) ‘καλώς όρι-
σες/ορίσατε’ (Χλωρός, Α 1019), ενώ η απάντη-
ση του επισκέπτη προς τον οικοδεσπότη είναι: 
hoş bulduk ή safa bulduk (bulduk ‘βρή καμε’, 
αόρ. του ρ. bulmak). Ο Κονδυλάκης (σ. 286) 
το γράφει: «και ως κουλντού». Η γραφή ώσκελ-
ντι του Τσιριγωτάκη αποδίδει τον τουρκικό το-
νισμό της έκ φρασης. H σημείωση του Δαριβια-
νάκη «(ειρηνικός χαιρετισμός)» είναι ί σως τυ-
πογραφικό λάθος: ειρωνικός χαιρετισμός. Η φρ. 
Ούτε ός κελντί ούτε σαλά μαλέκου! λέγεται σαν 
χιουμοριστική επίπληξη σε κάποιον που προ-
σέρχεται σε μια παρέα χωρίς να χαιρετίσει τους 
παρευρισκόμενους.}

οσκελντίζω [o∫t∫eldízo] (ΙδομΒ.) : χαιρετώ, καλω-
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σορίζω.
[< ός κελντί, κατά τα: καλημερίζω < καλημέρα, 
καλησπερίζω < καλησπέρα (Συντ.)]

οσμάνος, ο [ozmános] : ο μουσουλμάνος, ο Τούρ-
κος. Η λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα: Στη στράτα που 
τον πηαίνανε εφώναξεν: Αµάνι, / αφήστε µε µω-
ρέ παιδιά, δεν είστε σεις Οσµάνοι; (βλ. Πλανά-
κης, 47· από: Νίκος Σταυρινί δης, Ο Καπετάν 
Μιχάλης Κό ρακας και οι Συµπολεµιστές του, 
1ος τόμος, Ηράκλειο 1971, 53-54).
[< Osman «όνομα του τρίτου χαλίφου, ως και 
ιδρυτού της οθωμανικής δυ να στείας» (Χλωρός, 
Β 1117)] (عثمانر)

οτρά, η [otrá] (Ξεν.) : κομμάτι κλωστής, όση περ-
νά κανείς στη βελόνα του ραψίμα τος για να ρά-
ψει.
[< otra (Ξεν.) / δεν βρήκα τη λ. αυτή ή παρό-
μοια σε τουρκικά λεξικά (Συντ.)]
{Κατά τον Κοραή η λ. οτρά (& τρα) προέρχεται 
από το γερμ. Graht / Traat ‘κλω στή’ (βλ. Ανδρέ-
ας Μάμουκας (επιμ.), Αδαμαντίου Κοραή τα με-
τά θά νατον ευρεθέ ντα συγγραμάτια, 1ος τόμος, 
Αθήνα 1881, σ. 10).}

ουϊντίζω [uidízo] (Πάγκ.) : συμφωνώ, ταιριάζω.
[σχετ. το uydurmak ‘προσαρμόζειν’ (Πάγκ.) / < 
uyd(um), αόρ. του ρ. uymak ‘αρ μόζω’ (Συντ.)] 
(اويمق)
{Ο Πάγκαλος το γράφει ουυdίζω. Από το uymak 
ετυμολογεί το καρπα θιακό (γ)ιττίντζω ‘ταιριά-
ζω’ ο Κώστας Καραποτόσογλου (“ Ετυμολογι-
κά στα ιδιώματα της Καρπάθου”, Ελληνικά 62 
(2012), 129).}

ουλεμάς*, ο [ulemás] : «θεολόγος γνώστης του 
μουσουλμανικού δικαίου στην οθω μανική κοι-
νωνία» (ΛΚΝ). Η λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα του 
1826: Πού ’ναι κι οι γι-ουλεμάδες σου, που σύ-
ραν το [κιουλμπέτι (;)] (βλ. Dedes, 363).
[< ulema, από το αραβ. (ūlamā ΛΚΝ)] (علماء)

ουμπανέ, βλ. ομπανέ.
ούμπρι, το [úmbri] (Ξανθιν.) : ζωή, βίος.

[ίσως < ömrü, αιτ. του ömür ‘ζωή’ (Ξανθιν.)] 
(عمر)
{Από το ömür, -mrü ετυμολογεί και ο Matthias 
Kappler (Turcismi nel Alipassiada di Hadji 
Sehreti, Τορίνο, Silvio Zamorani, Τορίνο1993, 
σ. 108) τη λ. ούμπρι ‘vita’, που χρησιμοποιεί 
ο Χατζη-Σεχρέτης στην Αληπα σιάδα. Βλ. και 
Dawkins, σ. 680.}

ούπα, βλ. όπα.
ουσούλι, βλ. ισούλι.
(*)ουστάμπασης, βλ. Παράρτημα 1.
ουστάς, ο [ustás] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Τσιρ., 

ΙδομΒ.) : τεχνίτης, μάστορας (και συνεκδ.) κα-
ταστηματάρχης. «Ήτο άλλοτε αξιωματικός των 
Γιανιτσά ρων» (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 100).
[< usta (Παπ.)] (اوسته٬اوستا٬استه٬استا)

ούτι*, το [úti] (Δαρ., Ξεν.) : μουσικό όργανο που 
μοιάζει με το λαούτο (ανα τολίτικης προέλευ-
σης).
[< ut (από τα αραβ.) (ΛΚΝ)] (عود)

ούτς! [úts] (επιφ.) & ούτσι!1 [útsi] & ούτσινα! 
[útsina] & ούχι! [ú∫i] & ούκι! [út∫i] (Πάγκ., Πιτ., 
Κονδ., Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ.) : 
επι φώνημα που (απλό ή διπλό) «το μεταχειριζό-
μεθα 1) δια να απομακρυνθή αφ’ ημών ο χοίρος 
[...]. 2) Δια να δηλώσωμεν αυτόν τούτον τον χοί-
ρον, αλλά μόνον εν τη παροιμ.: “Το ούτσι ούτσι 
τέσσερεις κ’ η καρκατσίνα πέdε / και το σκυλί και 
το γαττί ’μέρες εξηdαπέdε”« (Πάγκ.).
[ούχι: < öş!, άλλος τύπος του uşt! (> ελλ. ούστ! 
(ΛΚΝ) (Συντ.)] (اوش \ اوشت)
{Το τουρκ. (διαλεκτ. κατά το TDK) öş / öşt, oşt, 
uşt είναι επιφώνημα για εκδίωξη σκύλου (βλ. 
και Χλωρός, Α 252). Για το ούτσινα, πβ. νά τζο-
νά, νά βουϊνά. Υπο γραμμίζεται η επισήμανση 
του Πάγκαλου ότι η λ. ούτσι βρίσκεται μόνο σε 
παροι μία.}

ούτσι1, βλ. ούτς.
ούτσι2, το [útsi] (Τσιρ.) : η ποιότητα των φύλλων 

του καπνού από την κο ρυφή του φυτού.
[< uç ‘άκρο, απόληξη, κορυφή’ (Συντ.)] (اوج)

(*)Ουτσλέρια, βλ. Παράρτημα 1.
ουϋντίζω, βλ. ουϊντίζω.
ούχι, βλ. ούτς.
ούχιτ (επιφ.) [ú∫it] (Τσιρ.) : «λέγεται με έντονο 

ύφος προς κατσίκα για απο φυγή ζη μιάς».
[< uşt, με ανάπτυξη -ι- για διάσπαση του συ-
μπλέγματος [∫t] (Συντ.)]
{Βλ. και ούτς.}

οχρούτς (επίρρ. / επιρρ. φρ.) [oxrúts] & (ο)
χρούτς του [(o)xrútstu] & (ο)χρούτσιν του [(o)
xrútsintu ?] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) : έξω απ’ 
εδώ. Λέγεται παρενθετικά, με αποτρεπτική έν-
νοια, για το διάβολο και το χάρο, π.χ. «Ο διά-
ολος –οχρούτς του– τον έ[χ]ει καβαλικεμένο» 
(Ξανθιν.).
[< oğruç (Παπ.) / < ίσως huruç ‘εξοδος’ (Ξαν-
θιν.) / σωστότερα: < διαλεκτ. οhruç ‘βγες, φύ-
γε’ (Συντ.)]
{Ο Ροδάκης λημματογραφεί τον τ. οχρούτσι, 
με τη σημ. ‘ανάθεμα’. Δεν διευκρι νίζει αν πρό-
κειται για ουδέτερο ουσιαστικό ή για επιφώνη-
μα. Υ πάρχει η λ. uhruç / uhruc (από τα αραβ.) 
που σημαίνει ‘βγες, φύγε’ και χρησιμοποιεί-
ται δίκην επω δού σε ευχές για εξορκισμούς 
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(uhruc okuma ή uhruc duası), βλ. Τurgay Şirin, 
Metafizik varlıklardan cincele inancın psiko-
sosyal boyatları (The psycho-social dimensions 
of belief in demons), μεταπτυχιακή εργασία, 
Πανεπ. Μαρμαρά, Κων/πολη 2006, σ. 61, υπο-
σημ. 212. Στο Διαδίκτυο (Google Books) βρί-
σκουμε ότι στα τουρκικά της Κύ πρου χρησι-
μοποιείται ο τ. ohruç σε έμμετρες γητειές: IV 
Uluslararası Türk Dili Kurultayı bildirileri (= 
Ανακοινώσεις 4ου Διεθνούς Συνε δρίου Τουρ-
κικής Γλώσσας, Τσεσμές-Σμύρνη, 24-29 Σεπτ. 
2000), Τürk Dil Kuru- mu, Άγκυρα 2007, 1ος 
τόμος, σ. 483.}

οχρούτσηδες, οι [oxrútsiδes] (Ξανθιν.) : διάβολοι.
[< οχρούτς (Ξανθιν.)]
{Πβ. αντίστοιχη ουσιαστικοποίηση της φρ. έξω 
από ’δώ: ο εξαποδώ = ο διάβολος, ο σατανάς.}

οχρούτσι, βλ. οχρούτς (σημείωση).
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Π
πάβλος, βλ. παύλος.
παγαδένιος, βλ. μπαγαδένιος.
παγκελατίζω, βλ. πακελατίζω.
παγωτατζίδικο, το [paγotadzíδiko] (Κριτσ.) : 

επαγγελματικός χώρος στον οποίο φτιάχνουν ή 
και πουλούν παγωτά.
[< παγωτατζής + -ίδικο (Κριτσ.)]
{Λημματογραφείται ως παράγωγο της λ. παγω-
τατζής, για την τουρκ. προ έλευσης κατάλ. -(α)
τζής.}

πάει το χάλι μου, βλ. χάλι.
παζαργιώτικος (επίθ.) [pazarʒótikos] (Τσιρ.: στην 

ανάπτυξη του λ. παζάρι) : παζαρ γιώτικος καφές: 
όχι πετυχημένος.
[< παζάρι, κατά το: πανηγυριώτικος (καφές) 
(Συντ.)]
{Μπορεί να γραφεί και παζαριώτικος. Λέγεται 
και καραβίσιος καφές.}

παζάρεμα*, το (Τσιρ.: απλή αναφορά στο λ. παζά-
ρι) : η διαπραγμάτευση της τιμής κατά την αγο-
ραπωλησία.
[< παζάρι (Τσιρ.) / < παζαρεύω (Συντ.)]

παζαρευτής, ο (Τσιρ.: απλή αναφορά στο λ. παζά-
ρι) : αυτός που κάνει πα ζάρια.
[< παζάρι (Τσιρ.) / < παζαρεύω (Συντ.)]

παζαρεύω* [pazarévo] (Παπ. στο λ. παζάρι, 
Πάγκ., Ιδομ., Ξεν.) : διαπραγ ματεύομαι, κανο-
νίζω την τιμή κατά την αγοραπωλησία.
[< παζάρι (Παπ.)]

παζάρι*, το [pazári] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Ξεν.) : 1. η αγορά 
(ως τόπος αγοραπωλησιών)· 2. εβδομαδιαία 
λαϊκή α γορά· ΦΡ. του έκανε τα μούτρα παζάρι: 
του έσπασε τα μούτρα· 3. διαπραγ μάτευση τι-
μής κατά την αγοραπωλησία· ΦΡ. κάνω παζά-
ρι: παζαρεύω.
[< pazar (Παπ.)] (بازار٬ پازار)
{Η παροιμία Αν δεν υπήρχαν οι χαζοί στο παζά-
ρι, δε θα υπήρχαν ούτε οι έξυπνοι (που την έμα-
θα από τον Στερεοελλαδίτη πεθερό μου) αντι-
στοιχεί στην τουρκική Kör pazarda varmasın, 

pazar körsüz kalmasın (αυτή μιλάει για τυφλούς 
κι ανοι χτομάτηδες), βλ. TDK-Atasözleri.}

παζαριώτης, ο [pazarʒótis] (Τσιρ.: απλή αναφορά 
στο λ. παζάρι) : αυτός που έχει πάει στο παζάρι.
[< παζάρι (Τσιρ.), πβ. πανηγύρι > πανηγυριώ-
της (Συντ.)]

παζαρλίκι*, το [pazarλít∫i] (Παπ.: στο λ. παζάρι, 
Πάγκ., Τσιρ.: απλή αναφορά στο λ. παζάρι) : το 
παζάρεμα.
[< pazarlık (Πάγκ.)] (بازارلق)

παζαρτζής, ο [pazardzís] (Τσιρ.: απλή αναφορά 
στο λ. παζάρι) : πωλητής στο πα ζάρι.
[< παζάρι (Τσιρ.) / ή < pazarcı (Κουκκίδης, 75)] 
(بازارجى٬ پازارجى)

(*)παζάρμπασης, βλ. Παράρτημα 1.
παζβάντης, βλ. πασβάντης.
παζί, βλ. μπαζί.
παινάμικος, βλ. μπενάμικος.
παϊντίζω, βλ. μπαϊλντίζω.
παίρνω ιντικάμι [pérno indikámi] : εκδικούμαι. Η 

ρηματ. περίφρ. σε τουρ κοκρητ. ρίμα του 1826: 
Κι ο παντοκράτης ο Θεός τού ήδωκε ιλχάμι [= 
έ μπνευση] / απ’ τα ρικάθια τα εφτά να πάρει ιντι-
κάμι (βλ. Dedes, 371)
[< intikam, από τα αραβ., intıkam almak «εκδί-
κησιν λαμβάνω, εκδικού μαι» (Χλω ρός, Α 213)] 
(انتقام المق)

παϊτέρης, ο [paitéris] (ΚριτσΓπ.) & παϊτάρης 
[paitáris] (Bilgehan2, 623) : ο κτηνία τρος.
[< baytar (Κριτσ.)]

πακελατίζω [pat∫elatízo] & παγκελατίζω 
[padʒelatízo] & πακιολατίζω [pat∫iolatízo] 
(Γαρ., Αποστ., Τσιρ., Kριτσ.) : πηγαινοέρχομαι 
άσκοπα, πε ριφέρομαι.
{Η λ. προφανώς προέχεται από τη φρ. πάε κι 
έλα. Λημματογραφείται εδώ για την κατάληξη 
-τίζω, η οποία φαίνεται να είναι κατά τα τουρκ. 
προέ λευσης ρ. σε -τίζω, όπως: αλιστίζω, βαγε-
στίζω, μπιτίζω, κ.ά. –πολύ περισ σότερα είναι 
εκείνα που λή γουν σε -ντίζω. Οι λ. αυτές προ-
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έρχοναι από τουρκ. ρήματα, τα οποία στον αό-
ριστο λήγουν αντίστοιχα σε -t(ım) ή -d(ım). 
Πάντως, το ρ. πακελατίζω ενδέχεται να σχη-
ματίστηκε κατ’ αναλο γίαν προς το ρ. ανωκατί-
ζω [< άνω-κάτ(ω) -ίζω].}

πακιγιές, ο [pakijés] : (Σταυρινίδης). Η λ. στον 
πληθ. πακιγιέδες ‘τα καθυ στερού μενα, τα υπό-
λοιπα’ (Σταυρινίδης) σε προσωπικό ημερολό-
γιο των ετών 1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κο-
ζύρη, 590).
[< bakiye «το υπόλοιπον» (Χλωρός, Α 360)] 
(بقيه)

πακιολατίζω, βλ. πακελατίζω.
πακιούφης, βλ. παφ κιούφ (τέλος σημείωσης).
παλαζάκι, βλ. παλάζι.
παλάζι, το [palázi] (Πάγκ., Ξανθιν., ΙδομΒ., Ροδ.) : 

νεοσσός του περιστεριού, πι τσούνι· ΥΠΟΚΟΡ. 
παλαζάκι, το.
[< palaz (Πάγκ.)] (پاالز٬ پالز)

παλιομπουρμάς, ο [paλoburmás] (ΙδομΒ.) : επιτα-
τικό της βρισιάς μπουρμάς (βλ.).
[< παλιο- + μπουρμάς (Συντ.)]

παλιοπουστάκι, το [paλopustát∫i] (Πιτ.: απλή 
αναφορά στην ανάπτυξη του λ. τσακί) : μειω-
τικός όρος αντί ‘νεαρός’, αλλά όχι σεξουαλικού 
περιεχο μένου, πβ. παλιό παιδο.
[< παλιο- + πουστάκι ‘παιδί’, βλ. σημείωση στο 
λ. πούστης (Συντ.)]

παλιόσκι, το [paλó∫t∫i] : ξίφος με κοντή δίκοπη λά-
μα. Η λ. σε κρητ. δημοτ. τραγούδι (γύρω στο 
1820), βλ. Ι. Σ. Αλεξάκης, “Ο Τσούλης και το 
τρα γούδι του”, Κρητικά Χρονικά, 2 (1948), 177.
[< palyoş, από τα ουγγρ. κατά το TDK, από τα 
ιταλ. κατά τον Χλωρό (Α 418).] (پاليوش)

παλιόσογο, το [paλósoγo] (Ιδομ.) : κακό σόι, κακή 
ράτσα, κακή οικογένεια.
[< παλιο- + σόι, σόγια (Συντ.)]

παλιοτεντζερές, o [paλotendzerés] (Ιδομ.) : παλιά, 
κατεστραμμένη χάλκινη λεκάνη.
[< παλιο- + τεντζερές (Συντ.)]

παμποράκι, το [pamporát∫i] (Τσιρ.) : ο οδοστρω-
τήρας, και μτφ. ο παχύσαρ κος, ο χοντρός. 
{Για γυναίκες το έχω ακούσει ως παμπόρα 
[pampóra] (Συντ.).}
[πβ. διαλεκτ. pampur ‘τρένο’ (TDK) (Συντ.)]
{Το βαπόρι (< ιταλ. (nave a) vapore) λεγό-
ταν βέβαια παπόρι στην Κρήτη, ή και παμπό-
ρι (βλ. λ.), από το οποίο θα μπορούσε να προ-
κύψει το υποκο ριστικό παμπο ράκι. Όμως, εδώ 
δεν πρόκειται για ένα ‘μικρό ατμόπλοιο’ αλ-
λά για ένα ογκώδες όχημα/μηχάνημα, που θυ-
μίζει την ατμομηχανή του τρένου. Σημειώνου-

με ότι στην Κρήτη δεν υπήρχαν βέβαια τρέ-
να, αλλά μπορεί η λ. να είναι τουρκοκρητικής 
προ έλευσης. Για τη μτφ. σημ. ‘παχύ σαρκος, 
χοντρός’ πβ. τουρκ. διαλεκτ. panpar «tombul, 
şişman, gürbüz (çocuk)» (στρουμπουλό, παχύ, 
ψωμωμένο (παιδί)).}

παμπόρι, το [pampóri] (ΤσιρΒ.) : το βαπόρι. Σε 
κρητ. δημοτ. τραγούδι (1868) : κι άξαφνα είδ’ 
από μπροστά μια Τούρκικη φριγάδα, / παμπό-
ρι αθεώρατο μ’ ολόμαυρα φουγάρα (Φαφουτά-
κης, 106) Σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1848: Χρυ-
σά ήταν τα πα µπόρια του, τα τσάρκια ασηµένια / 
κι η βάρκα όπου µπή κενε ήτονε γιαλτισένια (βλ. 
Πλανάκης, 94· από: Αρχείον Παύλου Βλαστού, 
15ος τόµος, σ. 983-985). Βλ. τσάρκι και γιαλ-
ντισένιος.
[πβ. τουρκ. διαλεκτ. panpur ‘βαπόρι’ (TDK) 
(Συντ.)]
{Για τη χρήση της λέξης από Κρητικούς σε νεό-
τερα χρόνια, βλ. Νικόλαος Κοντο σόπουλος, “Η 
σημερινή γλωσσική κατάστασις εν Κρήτη και 
η γλώσσα των εν Αθήναις Κρητών”, Κρητικά 
Χρονικά, 22 (1970), 253.}

παναήρι, το [panaíri] (σωστότερα: παναΰρι) 
(Τσιρ.) : το πανηγύρι, «προσφυ γική λέξη της 
Μ. Ασίας» (Τσιρ.).
[ίσως αντιδάνεια φωνητ. επίδραση από το τουρκ. 
panayır (κατά τον Nişanyan < πανεγύρι < πανή-
γυρις), πβ. ποντιακό και κυπριακό παναΰριν και 
δωδεκανησιακό παναΰρι (Συντ.)] (پاناير٬ پناير)
{Ο Ιδομενέως και ο Αποστολάκης έχουν τον 
τ. παναγύρι. Το ΛΚΝ ετυμο λογεί το πανηγύ-
ρι ως εξής: «μσν. πανηγύριν (στη σημερ. σημ.) 
< ελνστ. πανηγύριον ‘υπαί θρια αγορά’ υποκορ. 
του αρχ. πανήγυρις ‘γενική συγκέ ντρωση’». Στα 
αντιδάνεια έχει τους τύπους παναΰρι και πανα-
γύρι ο A. Maidhof, Glotta, 10 (1920), 16.}

παναΰρι, βλ. παναήρι.
παντζάρι*, το [padzári] (Παπ.) : ποικιλία τεύτλου 

(το φυτό Beta vulgaris), το κοκ κινογούλι.
[< pancar (Παπ.)] (٬پانجار پنجار)

παντζέχρι, το [pandzéxri] (ΚριτσΓπ.) : «σβώ-
λος που σχηματίζεται στα εντό σθια των φυ-
τοφάγων ζώων, από τις τρίχες που τυχαί-
νει να καταπιεί το ζώο, συγκολλημένες μετα-
ξύ τους υπό την επίδραση των υγρών του πε-
πτικού σωλήνα. Με τον καιρό, αυτό το συσσω-
μάτωμα σκληραίνει σαν την πέ τρα.» Βλ. ανα-
λυτικά στο ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου: 
https://sarantakos.wordpress. com/2016/04/25/
padzahr/ #more-14932.
Χρησιμο ποιείται ως «αντίδοτον, αλεξιτήριον, 
μαγικόν φίλτρον, εμετικόν δια θε ραπείαν της 
δηλητηριάσεως» (Κουκκίδης, 76).
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Ππαντιερατζής

[< panzehir (Κριτσ.), αιτιατ. panzehri (Συντ.)] 
(پانزهر)

παντιερατζής, ο [pantjeradzís] (ΤσιρΒ.) : αυτός 
που κατασκευάζει σημαίες.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλ. κα-
τάληξη -(α)τζής.}

πανωκάζανο, το [katokázano] (Γαρ.: απλή αναφο-
ρά στην ανάπτυξη του λ. καζάνι) : το πάνω μέ-
ρος (το καπάκι) του άμβυκα.
[< πάνω + καζάνι (Συντ.)]

παπά, τα [papá] (Ιδομ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : τα παπού-
τσια (στη γλώσσα για νή πια).
[ίσως < παπούτσι (κατά την υποτιθέμενη νη-
πιακή απλοποίηση) ή < τουρκ. δια λεκτ. pabba 
‘παιδικό παπούτσι’ & papo ‘παπούτσι (στη 
γλώσσα των παιδιών)’ (TDK) (Συντ.)]
{Ο Πάγκαλος (Δ 446) έχει τη λ. παπά με τη σημ. 
‘ενδύματα’ «εις την γλώσ σαν των παιδίων», συ-
νώνυμο: πιπί, το (Δ 527).}

παπαδόσογο, το [papaδósoγo] (Κονδ.) : «από πα-
πά ή παπάδες καταγόμε νος».
[< παπάδες + σόι, σόγια (Συντ.)]
{Παπαδόσογο είναι το σόι που έχει βγάλει πα-
πάδες. Το ερμήνευμα του Κονδυ λάκη δείχνει 
μια συντακτική χρήση της λέξης: Αυτός είναι 
[από] παπαδόσογο.}

παπάζι, το [papázi] (Ροδ., ΤσιρΒ.) : φέσι, «γυναι-
κείο κάλυμμα κεφαλής από σκούρο μπλε ή μαύ-
ρο τούλι πάνω από τη σκούφια» (ΤσιρΒ., 392).
[μετωνυμικά < papazi «είδος υφάσματος λινο-
μεταξωτού δι’ υποκάμισα» (Χλω ρός, Α 409) 
(Συντ.)] (پاپازى)
{Το TDK ετυμολογεί το papazi από τα ελληνι-
κά.}

παπουδολαλάδες, οι (θηλ.) [papuδolaláδes] 
(Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Ιδομ., Κριτσ.) : «Οι πάπ-
ποι και οι λαλάδες (γιαγιάδες) γενικότερα δε οι 
πρόγο νοι» (Πάγκ.).
[< παπούδες + λαλάδες (πληθ. της λ. λαλά) 
(Συντ.)]

παπουτσά, η [paputsá] (Αποστ., Τσιρ.) & παπου-
τσέ, η [paputsé] (Δυτ. Κρήτη) (Ξαν θιν., Κριτσ., 
Ξεν.) : 1. κλωτσιά με παπουτσωμένο πόδι, λά-
κτισμα· 2. αποτύπωμα παπουτσιού σε λάσπη, 
χιόνι κλπ.
[< παπούτσι (Ξανθιν.)]

παπουτσάς, ο [paputsás] (Κριτσ.) 1. αυτός που 
φοράει διαρκώς παπούτσια και όχι στιβάνια· 
2. αυτός που φοράει μεγάλο νούμερο παπου-
τσιών· 3. αυτός του οποίου τα παπούτσια είναι 
φθαρμένα.
[< παπούτσι + -άς (Κριτσ.)]
{Στις σημ. 2 και 3 από τη λ. παπούτσα: στο 2 

ως μεγεθυντικό, στο 3 στη σημ. ‘φθαρμένο πα-
πούτσι’. Και στις τρεις σημασίες πάντως είναι 
εμφανής η τάση των ανθρώπων των μικρών 
κοινωνιών (υποθέτω όχι μόνο στην Κρήτη) 
να προσέχουν λεπτομέρειες της ζωής του άλ-
λου (που δεν τους α φορούν) και να τις “ονομά-
ζουν”. Πολλά παρατσούκλια γεννήθηκαν από 
αυτήν την… “παρατηρητικότητα”. Ενδια φέρον 
θέμα για μελέτη.}

παπούτσα του ντουφεκιού, η [papútsa tu dufet∫ú] 
(Ξανθιν.) : το κάτω μέρος στο κοντάκι του του-
φεκιού.
[< παπούτσι (Ξανθιν.)]

παπούτσα τω στιβανιώ, η [papútsa to stivañó] 
(Πάγκ., Κονδ., Ιδομ.) : «το μέρος τω στιβανιώ, 
των υποδημάτων, το από τους αστραγάλους και 
κάτω μέχρι του πέλμα τος, της πατούχας, των 
ποδών, συμπεριλαμβανομένης» (Πάγκ.).
[< παπούτσι (Πάγκ.)]
{Ο Κονδυλάκης έχει απλώς: οι παπούτσες «τα 
κάτω μέρη των στιβανιών αποκε κομμένα και 
φορούμενα, έως ου επισκευασθούν τα στιβά-
νια». Το υπόλοιπο μέρος του στιβανιού, από 
τους αστραγάλους και πάνω, λέγεται καλάμι. Ο 
Ιδομενέως έχει ως λήμμα: παπούτσα, η. Στο Ιδο-
μενέως(Β) : πα πούτσες.}

παπούτσες, οι (θηλ.) [papútses] (Παπ.) : «παντό-
φλες των χωρικών μας».
[< παπούτσι (Παπ.)]
{Ίσως κατευθείαν από το τουρκ. papuç/pabuç, 
στη σημ. ‘παντούφλα’ (βλ. Χλω ρός, Α 409), με 
επίδραση της λ. παντόφλα, και όχι ως μεγεθ. της 
λ. παπούτσι. Άλ λωστε η λ. pabuç έχει και με-
γεθ. σημασία, πβ. έκφρ. pabuç gibi «ως υπόδη-
μα, ήτοι μέγας, πλατύς» (Χλωρός, ό.π.). Βλ. και 
παπούτσα τω στιβανιώ.}

παπουτσής*, ο [paputsís] (Παπ.: στο λ. παπούτσι) : 
αυτός που πουλάει πα πούτσια
[< παπούτσι (Παπ.)]

παπούτσι*, το [papútsi] & παπούκι [papút∫i] 
(Παπ., Πάγκ., Κονδ.) : υπόδημα (λέξις πανελ-
λήνιος, Παπ.)· ΦΡ. παπούτσι μπαλώσει (Γαρ., 
Κριτσ.) : φύγετε γρήγορα! τρέξτε!
[< papuç, pabuç (Παπ.)] (پابوش٬ پاپوش٬ پابوج)
{Πληθυντικός: τα παπούτσα (Για την κατάλη-
ξη -τσα αντί -τσια βλ. Γ. Πά γκαλος, Περί του 
γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, 1ος τόμος 
[Γραμμα τική], Αθήνα 1955, σ. 172). Η (κρητ.) 
φράση επετάξανέ ντου τα παπούτσα στο δώμα, 
που λέγεται (λε γόταν) για ένα παιδάκι που απο-
κτούσε νεότερο αδελφάκι, φαίνεται μετάφρα-
ση της αντίστοιχης τουρκικής pabuçları dama 
atılmak «ρίπτονται τα υποδήματά του επί της 
στέγης, ήτοι εκπίπτει της ευ νοίας, της υπολή-
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ψεως» (Χλωρός, Α 409). Α κριβώς όμοιες και 
στις δύο γλώσσες είναι εκφράσεις όπως: βά-
ζω τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι / iki ayağını 
bir pabuca sokmak (για έκφράσεις σχετικές 
με μέλη ή όργανα του σώματος (όπως εδώ τα 
πόδια) κοινές στις δύο γλώσσες βλ. αναλυτι-
κά στο: Ch. Symeonidis, “Türkish-griechische 
phraseologische Isoglossen anhand von 
Bezeichnungen für menschliche Körperteile 
und Organe”, Zeitschrift für Balkanologie, 33/1 
(1977), 76-90), του δίνω τα παπούτσια στο χέ-
ρι / pabuçlarını eline vermek και έχω γλώσσα 
παπούτσι / pabuç kadar dili olmak. – Η φρ. πα-
πούτσι μπαλώσει φαίνεται παροιμιόμυθος ή εί-
ναι παραφ θορά άλλης έκφρασης.}

παπουτσίδικο*, το [paputsíδiko] (Παπ.: στο λ. πα-
πούτσι) : κατάστημα όπου πουλάνε παπούτσια.
[< παπουτσής (Παπ.)]

παπουτσοσπάουλα, τα [paputsospáula] (Ξανθιν.) : 
τα κορδόνια των παπου τσιών.
[< παπούτσι + σπαούλι (Ξανθιν.) < σπαγούλι < 
σπάγος (σπάγγος) (Συντ.)]

παπουτσοσυκιά, η [paputsosit∫á] (Πάγκ., Ξανθιν.) : 
το φυτό Opuntia ficus indica, κοινώς φραγκο-
συκιά.
[< παπούτσι + συκιά, «ένεκα της ομοιότητος 
των φύλλων της προς το κάτ τυμα, πέλμα, των 
παπουτσιών» (Πάγκ.) / μάλλον < παπούτσα ‘πα-
ντούφλα’ (βλ.) + συκιά (Συντ.)]
{Παπουτσοσυκιά λέγεται και στην Κύπρο, όπου 
παπούτσες λέγονται «τα φύλλα τοις παρ’ αυτοίς 
παπουτσοσυκιάς, παρ’ ημίν δεν φραγκοσυκιάς» 
(Σακελαρίου Α θαν., Τα Κυπριακά, 2ος τόμος: Η 
εν Κύπρω γλώσσα, Αθήνα 1891, σ. 714), βλ. και 
Γιαγκουλλής, σ. 50.}

παπουτσόσυκο, το [paputsósiko] (Κονδ., Ξανθιν.) : 
το φραγκόσυκο.
[< παπούτσι + σύκο (Ξανθιν.) / μάλλον < παπου-
τσοσυκιά, αναδρ. σχημ. (Συντ.)]
{Τα φραγκόσυκα λέγονται και κλαπουτσόσυ-
κα ή χναρόσυκα (επειδή τα φύλλα της φρα-
γκοσυκιάς μοιάζουν ως προς το σχήμα με κλα-
πούτσα (βλ. χλαμπούτσι) ή χνάρι (σόλα παπου-
τσιού). Λέγονται επίσης και κλαψόσυκα (μάλ-
λον < κλαπουτσόσυκα, με παρετυμολ. επίδρα-
ση από το κλαίω-έκλαψα), επειδή μας ταλαιπω-
ρούν, κατά τη συλλογή και το καθάρισμα, με τα 
αγκαθάκια τους.}

παπουτσουλούκι, το [paputsulút∫i] : Η λ. σε λα-
ογραφικό κείμενο (βλ. Γεωρ γία Ορ φανού, Τα 
Νοσταλγικά, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 
Ηράκλειο 2018, σ. 294) : [στο αρχοντικό του 
Μουλά-Σμαήλη] «μπαίνοντας στο κυ ρίως σπί-
τι, παπουτσου λούκι όπου όλοι, μηδενός εξαι-

ρουμένου, έβγαζαν τα παπούτσια τους και 
φορού σαν παντούφλες».
[< papuçluk «μέρος κατά την είσοδον οικίας, ή 
τεμένους ή υπουργείου κτλ. ένθα εξάγει τις τα 
υποδήματα όπως εισέλθη» (Χλωρός, Α 409) 
(پاپوچلق)

παπουτσώνω* [paputsóno] (Παπ.: στο λ. παπού-
τσι, Ξεν.) : 1. αγοράζω σε κάποιον παπούτσια· 
2. βάζω, φοράω σε κάποιον παπούτσια.
[< παπούτσι (ΛΚΝ)]
{Υπάρχει και το μέσο παπουτσώνομαι, με τη 
σημ. ‘βάζω ή αποκτώ παπού τσια’, αλλά συνη-
θέστερα λέγεται (λεγόταν) καλικώνομαι.}

παραδάτος (επίθ.) [paraδátos] (Πάγκ.) : (για κατσί-
κα) που έχει μαύρες κηλί δες, μπα λώματα, που 
φαίνονται σταν παράδες, βλ. παραδομούρικος.
[< παράδες (Πάγκ.)]

παραδίζω [paraδízo] (Αποστ., Τσιρ.) : παραδολο-
γώ (βλ.).
[< παράδες + -ίζω (Συντ.)]

παραδοδουλειά, η [paraδoδuλá] (ΙδομΒ., Ξεν.) : 
παράνομη και ανήθικη συ ναλλαγή.
[< παράδες + δουλειά (Συντ.)]

παραδολογώ [paraδoloγó] (Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Ξεν.) : έχω (πολλά) χρή ματα.
[< παράδες + -λογώ (βλ. -λογώ2 στο ΛΚΝ) 
(Συντ.)]
{Λέγεται με ελαφρώς ειρωνική / σκωπτική δι-
άθεση (Αποστ., Τσιρ.). Το φυσάς το παραδάκι, 
βλέπω θα ήταν μια καλή απόδοση της έκφρ. θω-
ρώ και παραδολογάς που έχει ο Ιδομενέως στο 
παράδειγμα χρήσης.}

παραδομούρικος (επίθ.) [paraδomúrikos] & πα-
ραδομούρης [paraδomúris] (Πάγκ.) : (για πρό-
βατο) που έχει στη μέση της μούρης του μια κη-
λίδα στο μέγεθος κέρμα τος.
[< παράδες + μούρη (Πάγκ.)]

παραδόπιστος* (επίθ.) [paraδópistos] (Κονδ., 
Ιδομ., Τσιρ., Αποστ., Τσιρ.) : φιλάρ γυρος.
[< παράδες + πίστη (ΛΚΝ)]

παραδοσάκουλο, το [paraδosákulo] (Πάγκ., 
Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ., Κασσ., Ξεν.) & παραδοσακούλα, η 
[paraδosákula] (Ιδομ.) : το πουγκί.
[< παράδες + σακούλι (Πάγκ.)]

παραζιγανεύω, βλ. ζιγανιά.
παρακατσά, βλ. παρακατσευτά.
παρακατσεύ(γ)ω [parakatsévγo] (Παπ.: στο λ. κά-

τσα κάτσα, Πάγκ., Κονδ., Γαρ., Α ποστ., Τσιρ., 
ΙδομΒ., Κασσ., ΤσιρΒ.) : κρυφοκοιτάζω, ενε-
δρεύω.
[< κάτσα-κάτσα (Παπ.)]
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Ππαρακατσευτά

{Κατά τον Πάγκαλο από το επαράκατσα < πα-
ρακαθίζω. Μοιάζει με παρε τυμολο γία.}

παρακατσευτά (επίρρ.) [parakatseftá] (Κονδ., 
Αποστ., Τσιρ.) & παρακατσά [parakatá] 
(Κασσ.) : παρακολουθώντας στα κρυφά.
[< *παρακατσευτός < παρακατσεύω (Συντ.)]

παρακεντές*, ο [parat∫endés] (Πιτ., Ιδομ., Γαρ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Ξεν.) : «ο παρα-
κατιανός, ο μειωμένης ηθικής, πνευματικής, 
κοινωνικής, οικονομικής ή άλλης ικανότητος» 
(Πιτ.).
[ίσως < τουρκ. perakende ‘λιανικό εμπόριο’ 
(από τα περσ.) –ς με παρετυμ. pera- > παρα-1 
(ΛΚΝ), για τη σημασιολ. δείνωση βλ. σημείω-
ση (Συντ.)] (پراكنده)
{Απ’ όσο ξέρω, η λ. παρακεντές σημαίνει επίσης 
‘αντικείμενα χωρίς αξία, που δεν πρόκειται να 
χρησιμεύσουν σε τίποτα και πιάνουν άδικα τον 
τόπο’ (με τη σημ. αυτή συχνά στον πληθ.: παρα-
κεντέδες). Η Λιουδάκι (σ. 28) έχει τη μαντινά-
δα (που την έχει και ο Πιτυκάκης) : Καινούργια 
αγάπη πο λεμώ εδά πεντέξε μέρες / και την παλιά 
την ήφηκα με τσι παρακεντέδες. Στο Λεξιλόγιο 
(σ. 362) έχει τη λ. παρακεντές με τη σημ. ‘μικρό, 
τιποτένιο πράγμα’ και μτφ. ‘άνθρωπος ανάξιος 
λόγου’. Για την ετυμολ. σημειώνει: «τουρκ. πε-
ρακεντέ. Ο μικροπωλητής ή παλαιοπώλης». Κα-
τά τον Χλωρό (Α 422) το τουρκ. perakende ση-
μαίνει «διεσκορπισμένος, διεσπαρμέ νος, λιανι-
κός» (παρομοίως και σε άλλα λεξικά: Kieffer & 
Bianhi, A 198· Redhouse, 557) και είναι μετοχή 
του περσ. ρ. parāgandan = «to disperse, dissi-
pate, scatter; to send everywhere; to disband 
(an army)» (F. G. Steingass, A comprehensive 
Persian English dictionary, 1892, σ. 293). Στις 
σημασίες αυτές το TDK το έχει έχει ως πεπα-
λαιωμένο: «esk. Düzenli olmayan, ayrı ayrı, 
dağınık, perişan» (= ανοργάνωτος, σκόρπιος, 
ακατά στατος, εξαθλιωμένος’). Στο ίδιο λε ξικό 
η κύρια σημασία του είναι ‘λια νικό εμπόριο’. 
Η μετάβαση από την ουδέτερη σημ. ‘λιανικό 
εμπόριο’ ή έστω από το επίθετο ‘διασκορπισμέ-
νος’ στον μειωτικό χαρακτηρισμό προ σώπου 
(που έχει σαφώς κοινωνιολογική διάσταση) δεν 
είναι προφανής. Κατά τη γνώμη μου σχετίζεται 
με τους παρακεντέδες, δηλ. τους εξα θλιω μένους 
εργάτες σε τσιφλίκια της Θεσσαλίας και της 
Ηπείρου κατά τον 19ο αιώνα (πβ. ΛΚΝ, σημ. 2 
στο λ. παρακεντές: «(παρωχ.) αυτός που εργά-
ζεται κάνο ντας βοηθητικές αγροτικές δουλειές 
σε χωράφια άλλων»), κι ακόμη πιο πίσω, με 
τους παρακεντέδες επαγγελματίες, δηλ. αυτούς 
που δούλευαν χωρίς να ανήκουν σε συντεχνία 
(πβ. τη σημ. «non collectif» της λ. perekende 
στο: Şemseddin Sami (Frashëri), Dictionaire 
Turc-Français, Κων/πολη 1883, σ. 286). Για 

την εξέταση του θέματος απαιτείται ξεχωρι-
στό μελέτημα, στο οποίο να ιχνιλατείται η δια-
δρομή της λ. παρακεντές μέ χρι τη σημ. ‘λακές, 
παρατρεχάμενος’, με την οποία χρησιμοποιεί-
ται σή μερα η λέξη. Για το τελευταίο μια ιδέα 
παίρνουμε από τον Ρω μιό του Σουρή (1883) : 
Να δώσω εις τον Κύριον Δραγούμην τενεκέδες, 
/ να τους μοιράζη για σταυρούς εις τους παρα-
κεντέδες; Για το αντίστοιχο σημασιο λογικό 
πρόβλημα του βουλγ. perekende, βλ. Maxim 
Stamenov, “Attitudinaly loaded uses of Turkish 
loan words in Bulgarian”, στο: Edda Weigad 
(επιμ.), Lexical structures and language use − 
Proccedings of the International conference on 
lexicology and lexical semantics, Münster, 13-
15 Σεπτ. 1994, Μiemeyer, Tübingen, 2ος τό μος, 
σ. 143.}

παραλαντίζω [paraladízo] : κάνω κομμάτια κομ-
μάτια, συντρίβω. Η λ. σε κρητ. δη μοτ. τραγού-
δι: Στάσου καράβι ξακουστό, για θα σε πολεμή-
σω, / για θα σου παίξω κανονιά να σε παραλαντί-
σω (Γιάνναρης, 97).
[< paralad(ım), αόρ. του ρ. paralamak, από το 
περσ. προέλ. para/pare ‘τεμάχιο’ (Χλωρός, Α 
414) (Συντ.)] (پاره المق)
{Ο Τσιριγωτάκης έχει τη λ. με τη σημ. ‘παρα-
παίω, χάνω την ισορροπία μου’ (ΤσιρΒ., 394), ο 
Χουστουλάκης με τη σημ. ‘παραλογίζω, ζαλί-
ζω, σα στίζω’.}

παραλής* (επίθ. προσ. & ουσ.) [paraλís] (Παπ., 
Πάγκ., Κονδ., Τσιρ., ΙδομΒ., Ροδ., Ξεν.) : εύπο-
ρος, πλούσιος, λεφτάς.
[< paralı (Παπ.)] (پارهلى)

παράς*, ο [parás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ροδ., 
Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ., Ξεν.) : 1. τουρκικό 
νόμισμα (σαράντα παράδες έκαναν ένα γρόσι)· 
2. το χρήμα γενικώς· ΦΡ. θα σε κάμω (ε)νούς 
παρά: θα σε εξευτελίσω || δυό πα ραδώ πράμα: 
τιποτένιο || κουζουλοί παράδες: χρήματα που ξο-
δεύονται για κακή αγορά, πεταμένα λεφτά || κά-
νω παράδες: αποκτώ χρήματα, πλούτο.
[< para (Παπ.)] (پاره)
{Για το “ζεστό χρήμα” ο Κριτσωτάκης έχει 
το λ. ταζέ παρά (βλ.). Η έκφρ. κάνω κάποιον 
ενούς παρά αντιστοιχεί στην τουρκ. bir paralık 
etmek, όπως και κάνω κάποιον δυό/πέντε πα-
ραδώ ‘τον ξεφτιλίζω, τον ταπεινώνω’ / iki/beş 
paralık etmek. Άλλες εκφράσεις κοινές και στις 
δύο γλώσσες (όλες από το TDK-Atasözleri) : χί-
λια στον παρά ‘σε πολύ χαμηλή τιμή’ / bini bir 
paraya || είδα λεφτά στα χέρια μου /στην τσέπη 
μου ‘κέρδισα (τα πρώτα μου) χρήματα’ / eli/cebi 
para görmek || χαλάω λεφτά ‘αλλάζω, κάνω ψι-
λά’ / para bozmak || βγάζω λεφτά ‘αποκτώ, κερ-
δίζω χρήματα’ / para çıkarmak || κόβει μονέδα 
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‘κερδίζει πολλά χρήματα (ως επαγγελ ματίας)’ 
/ para kesmek. Η παροιμία Άπιαστα πουλιά, χί-
λια στον παρά στα τουρκ. λέγεται με ψάρια: 
Denizdeki balığın bini bir paraya.}

παράς γιόκ, βλ. γιοκ.
παρασόκακο, το [parasókako] (Πάγκ., Πιτ., Τσιρ., 

Κασσ.) : απόμερο σοκάκι.
[< παρα- + σοκάκι (Πάγκ.)]

παρμάκι, το [parmát∫i] (Πάγκ.. Ροδ.) : 1. το δάχτυ-
λο· 2. απόσταση ίση με το άνοιγμα τεντωμένου 
αντίχειρα και δείκτη, κρητ. ορνιθόσκελο.
[< parmak (Πάγκ.)] (پارمق٬٬پرماق٬ پرمق)

παρμακλίκι, το [parmakλít∫ki] & περμακλίκι 
[permakλít∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν θιν., Γαρ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ.) : 1. προστα-
τευτικό ξύλινο κάγκελο, ιδίως σε σκάλες (συχνά 
στον πληθ. παρμακλίκια)· 2. το ερεισίνωτο της 
καρέκλας· 3. ο φράχτης.
[< parmaklık (Παπ.)] (پرماقلق٬ پارمقلق)

παρούτ χανέ, βλ. μπαρούτ-χανές.
παρτάλι, το [partáλi] (Χουστ.) : το κουρέλι (συχνά 

στον πληθ. παρτάλια).
[< partal (Κουκκίδης, 76)] (پرتل)

παρτσάλα, η [partsála] (ΞανθινΔ.) : (λέγεται ως βρι-
σιά) : κουρέλι, ρετάλι, κατακάθι της κοινωνίας.
[μεγεθ. της λ. παρτσάλι (Ξανθιν.)]
{Λήμμα παρτσάλι δεν υπάρχει στον Ξανθινάκη. 
Μπορεί να προκύψει από το παρ τάλι (βλ.) με 
επίδραση από τα παρτσάς, παρτσαλίκι.}

παρτσάλι, βλ. παρτσάλα (σημείωση).
παρτσαλίζω [partsaλízo] (Ροδ.) : τεμαχίζω..

[< parçalamak (ενεστώτας: parçalıyorum) 
(Συντ.)] (المق پارچه)

παρτσαλικάκι, βλ. παρτσαλίκι.
παρτσαλίκι, το [partsaλít∫i] (Πάγκ., Πιτ., Ξαν-

θινΔ., ΙδομΒ., Ξεν.) : ρετάλι υ φάσματος. ΥΠΟ-
ΚΟΡ. παρτσαλικάκι, το.
[< παρτσάς + -λίκι (Πάγκ.) / < parçalık (Κυρα-
νούδης, 248)] (پارچه لق)
{Η λ. παρτσαλίκι σημαίνει γενικά ‘το χωρίς ιδι-
αίτερη αξία υπόλοιπο μιας μοιρα σιάς’, π.χ. μη 
αξιοποιήσιμο τμήμα γης, που απέμεινε μετά την 
οικο πεδοποίηση μιας έκτασης.}

παρτσά παρτσά (επίρρ.) [partsá partsá] (Πάγκ.) : 
κατά τεμάχια, κομμάτι κομμάτι.
[< parça ‘τεμάχιον, τμήμα’ (Πάγκ.) / < επίρρ. 
parça parça (Συντ.)] (پارچه)

παρτσάς*, ο [partsás] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) : 
κομμάτι, ιδίως υφάσματος.
[< parça (Παπ.)] (پارچه)

πασαδάκι, βλ. πασάς.

πασαδικό, το [pasaδikó] (Κονδ.) : «του παχιά η 
πόρτα (Ηράκλειον), το Διοι κητήριο. βλ. κονά-
κι και σεράγιο».
[< πληθ. πασάδες, κατά τα: δεσποτικό, αρχοντι-
κό (Συντ.)]
{Για την Πόρτα του Παχιά (μετάφραση του 
Paşa Kapısı) ή απλώς Πόρτα, που λεγόταν επί-
σης Πασά-καπισί (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 338 
& 606), που βρισκό ταν στη θέση του σημερι-
νού Πάρκου Θεοτοκόπουλου, βλ. πληροφορί-
ες και φω τογραφίες στο: Γιώργος Παναγιωτά-
κης, Το Ηρά κλειο και η Νομαρχία του, Έκδοση 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρα κλείου, Ηρά-
κλειο 2005, σ. 223-233.}

Πασά-καπισί, βλ. πασαδικό.
πασαλής, ο [pasaλís] & μπασαλής [basaλís] 

(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ροδ., Ξαν θιν., Τσιρ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. ακόλουθος του πασά· 
2. είδος μαχαιριού της ζώνης. ΥΠΟΚΟΡ. μπα-
σαλάκι.
[< paşalı (Γιάνναρης) ‘πασαλίδικος’ (Συντ.)] 
(پاشالو)
{Το τουρκ. επίθ. paşalı σημαίνει «ο ανήκων εις 
Πασά· υπηρέτης ευρισκό μενος εις την υπηρεσί-
αν Πασά» (Χλωρός, 416). Με τη σημ. αυτή βρί-
σκουμε τη λ. πα σαλής σε κρητ. δημοτ. τραγού-
δι: Κι ο πασαλής τη σερταρέ {αγχόνη} εις το λαι-
μό τού βάνει (Γιάνναρης, 78). Ο Γιάνναρης έχει 
τη λ. στο γλωσσάριο (σ. 360) με τις σημ. ‘υπη-
ρέτης’ και ‘μάχαιρα, ξιφίδιον’ και την ετυμολο-
γεί από το paşalı. Ο Ρο δάκης λημματογραφεί 
χωριστά τη λ. στο ουδέτερο: πασαλί (& μπα-
σαλί) = μα χαίρι.}

πασαλιά, η [pasaλá] & μπασαλιά [basaλá] (Ξαν-
θιν.) : 1. χτύπημα με (μ)πα σαλή (βλ. πασαλής) · 
2. μικρή συγκέντρωση χόρτων (τούφα, συστά-
δα), που μπορεί κάποιος να τα βγάλει με μια μα-
χαιριά.
[< (μ)πασαλής (Ξανθιν.)]

πασαλίκι, το [pasaλít∫i] : 1. η περιοχή εξουσίας 
ενός πασά, π.χ. «το πασαλή κιον του Χάνδα-
κος» (Σταυρινίδης: Μεταφράσεις, Β 361)· 2. η 
καλοπέ ραση, η ζωή σαν του πασά (Χουστ.).
[< paşalık (Σταυρινίδης)]

πασαρίχι, το [pasarí∫i] : μικρό μαξιλάρι για να κά-
θεται κάποιος αναπαυτικό τερα.
[< paşalık ‘πασαλίκι, τίτλος του πασά’ (Πάγκ.) 
/ (;) (Συντ.)]
{Κατά τον Πάγκαλο «τοιαύτα αναπαυτικά μέ-
σα θα μεταχειρίζοντο βε βαίως κατ’ εξοχήν οι 
πασάδες, εκ του οποίου γεγονότος ηδύνατο να 
προ έλθη η λέξις». Μάλ λον πρόκειται για παρε-
τυμολογία: η κατάλ. -lik (-lık, -luk, -lük) έχει πε-
ράσει στα ελληνικά, και μάλιστα με παραγωγι-
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Ππασάς

κή δύναμη, ως -λίκι/-λούκι, ενώ η τροπή του λ 
σε (υπερωικό) ρ συμβαίνει μόνο πριν τα α, ο, 
ου και μόνο σε κάποιες περιοχές της Κρήτης, 
βλ. Γ. Πάγκαλος, Περί του γλωσσικού ιδιώμα-
τος της Κρήτης, 1ος τόμος [Γραμματική], Αθήνα 
1955, σ. 217. Σημειώνουμε ότι η ιδέα της καλο-
πέρασης εκ φράζεται συχνά με τη χρήση τίτλων 
από την Τουρκοκρατία (βλ. λήμματα αγάς, μπέ-
ης, πα σάς στο ΛΚΝ), ήδη στα τουρκικά, πβ. στο 
TDK beylik: «rahat yaşama» (= άνετη ζωή).}

πασάς*, ο [pasás] & παχιάς [pa∫ás] (Κονδ.: χωρίς 
ερμήνευμα, Ιδομ.) : «ανώ τατος τίτλος οθωμα-
νού αξιωματούχου, πολιτικού ή στρατιωτικού» 
(ΛΚΝ)· ΥΠΟΚΟΡ. πασαδάκι & παχιαδάκι, το.
[< paşa (ΛΚΝ)] (پاشا)
{Το υποκορ. πασαδάκι μπορεί να σημαίνει ‘μι-
κρόσωμος πασάς’ αλλά και ‘νεαρός πασάς’ ή 
‘παιδί του πασά’. Ίσως πρέπει να λημματογρα-
φηθεί χω ριστά. Στα τουρκ. η λ. paşa έμπαινε, 
όπως και η λ. ağa, μετά το κύριο ό νομα, π.χ. Ali 
Paşa, βλ. αγάς και πασαλής. Η γυναίκα του πα-
χιά λεγόταν παχιαδίνα. Έχω ακούσει αυτή τη λ. 
σε αφηγήσεις από τους γονείς μου, αλλά δεν τη 
βρήκα γραμμένη, ούτε στο Διαδί κτυο. Υπάρ-
χει σε χειρόγραφή προσθήκη στο Λεξιλόγιο του 
Κουκκίδη (στη σελ. 77), στο αντίτυπο από τη 
Βιβλιοθήκη Γιάννη και Μελπομένης Φιλιππά-
κη, στη Βιβλιοθήκη του Πα νεπιστημίου Κρή-
της, στο Ρέθυμνο. Για του παχιά την πόρτα ‘δι-
οικητήριο’ (στο Ηράκλειο, επί Τουρκοκρατίας) 
βλ. πασαδικό.}

πασβάντης, ο [pazvándis] (Τσιρ., Ροδ.) : νυχτοφύ-
λακας, «άγρυπνος φρουρός της ζωής και της πε-
ριουσίας των Χριστιανών επί Τουρκοκρατίας· 
συνθη ματικό κτύ πημα του πασβάντη με ραβδί 
στο κλειστό παράθυρο των χρι στιανών σήμαινε 
να κοιμηθούν με ασφάλεια» (Τσιρ.).
[< pazvant (Κουκκίδης, 75)] (پزواند)
{To TDK έχει τη λ. pazvant ως ιστορ. όρο με 
τη σημ. «Rumeli’de gece bekçisi» (= στο ευ-
ρωπαϊκό τμήμα της Οθωμ. Αυτοκρατορίας: 
νυχτοφύλα κας). Ο Ροδάκης το γράφει: παζβά-
ντης.}

πασής, βλ. μπάσης και μπασ-.
πασιντά (επίρρ.) [pasidá] & πασιντάς [pasidás] 

(Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Ξεν.) : απλά, χωρίς ιδι-
αίτερες ετοιμασίες, πρόχειρα.
[< pasit (Παπ.) / < basit ‘απλός’ κατά τα επιρρ. 
σε -ας με ηχηροπ. του τ σε ντ (Ξανθιν.)] (بسيط)

πασιντάς, βλ. πασιντά.
πασκίνι [pask̃iñi] & πασχίνι [pasx̃íñi] : επ’ αυτο-

φώρω. Μόνο στις ρηματ. περιφρ. δίνω πασκίνι 
‘συλλαμβάνομαι επ’ αυτοφώρω’ και πιάνω πα-
σκίνι ‘συλλαμβάνω επ’ αυτοφώρω’. Σε προσω-

πικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845: Εβάλανε 
τον Α λεξογιαννάκο στο χάψι δζα ένα μήνα, με το 
να [= ε πειδή] έδωσε πασχίνι με του Αλεξογιώργη 
τη γυναίκα (βλ. Ημερολόγιο Κο ζύρη, 589). Και 
σε έγγραφο του 1863 (Α.Δ.Η., 2 / 9-180), ομοί-
ως για πα ράνομο ζευγάρι: με το να τους επιά-
σαμεν λοιπόν πασκήνη τούς επαραδόσα μεν του 
Μεϊμούρη (βλ. μεμούρης).
[< baskın «απρόοπτος έφοδος, αιφνιδία κατ’ 
οίκον έρευνα ένεκα προσβο λής των δημοσίων 
ηθών» (Χλωρός, Α 319)] (باصقين)
{Το δίδω πασχίνι είναι μεταφορά στα ελλ. του 
baskın vermek (باصقين ويرمك) (Σταυρινίδης). Η λ. 
πέρασε στα ελληνικά ως μπασκίνι, και στη συ-
νέχεια μπασκί νας (υβριστ.) = χωροφύλακας, βλ. 
ΛΚΝ.}

πασλίκι, βλ. μπασλίκι.
πασουμάκι*, το [pasumát∫i] (Παπ., Πάγκ., Ξεν.) : 

«γυναικείον σανδάλιον» (Παπ.).
[< paşmak (Παπ.), κατά το TDK διαλεκτ. τ. του 
başmak] (باشمق٬ بشمق٬ پاشمق)
{Δεν είναι υποκοριστικό. Ο Φουρναράκης στο 
μελέτημά του Tουρκοκρή τες (Χα νιά 1929, σ. 
19) κάνει λόγο για μουσουλμάνες που φορού-
σαν «μπα σουμάκια από χρωματιστόν δέρμα», 
χωρίς άλλες λεπτομέρειες.}

πασουμάς, βλ. μπασουμάς.
πασούμι*, το [pasúmi] (Δαρ., Ξεν.) : είδος γυ-

ναικείου παπουτσιού καλής ποιότητας για μέ-
σα στο σπίτι.
[< πασουμ(άκι) -ι (αναδρ. σχημ.) επειδή θεωρή-
θηκε υποκορ. (ΛΚΝ)]

παστάβι, το [pastávi] (Πιτ., Τσιρ., Κριτσπ., ΙδομΒ., 
Ροδ.) : τόπι υφάσματος.
[< pastav (πεπαλ. κατά το TDK, από τα βουλγά-
ρικα) (Συντ.)] (پاستاو)

παστέλι στο ξύλο, βλ. πεστίλι.
παστούκι, το [pastút∫i] (Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., 

Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : «αυτό που μένει, αν κο-
πεί ένα μέλος του σώματος (χέρι ή πόδι), πάσ-
σαλος, ξερός πάσσαλος, ξερό κλαδο» (Ιδομ.), 
«δεν λέει ν’ ανοίξει η κερασά, εκειά στέκει το 
παστούκι μόνο» (Τσιρ.), βλ. και κουστούκι, σημ. 
3.
[πιθανόν: < pustuk ‘στέλεχος του καρπού του 
καλαμποκιού’ (διαλεκτ. κατά το TDK) (Συντ.)]
{Το TDK έχει το διαλεκτ. pustuk = mısır koçanı 
(για το οποίο έχει το ερ μήνευμα: «Mısır taneleri 
ve koçan kılıfları ayrıldıktan sonra geriye kalan 
kısım», δηλ. αυτό που μένει αφού αφαιρεθούν 
οι σπόροι του καλαμποκιού και το περίβλημα 
του στελέχους).}

παστουρμάς, βλ. παστρουμάς.
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παστρουμάς, ο [pastrumás] (Παπ., Πάγκ.) : «κομ-
μάτι παστού κρέατος από καμήλα ή από άλ-
λο μεγάλο ζώο, που το αρωματίζουν με διάφο-
ρα καρυ κεύματα και το καλύπτουν με τσιμένι» 
(ΛΚΝ) ΦΡ. τον έκαμε παστουρμά: του έδωσε πο-
λύ ξύλο.
[< pastırma (Παπ.)] (باصدرمه٬ پاصدرمه   پاسطرمه٬ 
(باصيدرمه٬ پاصترمه٬
{Ο Παπαγρηγοράκης στο ανάπτυγμα του λ. πα-
στρουμάς έχει τον πανελλή νιο τ. παστουρμά*.}

πασχίνι, βλ. δίνω πασχίνι.
πατανία*, η [patañía] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., 

Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : υφαντό κλινοσκέπασμα 
(το στημόνι μπαμπάκι, το υφάδι μαλλί – ολό-
μαλλη είναι η βελέντζα) με διάφορα ξό μπλια 
στις δυο στενές πλευρές, αλλά υπάρχουν και οι 
ολοξόμπλιαστες (ή: σόγεμες) μπα τανίες.
[< battani(ye) –α (κατά τη λ. κουβέρτα)· απο-
ηχηροπ. του αρχικού [b > p] αναλ. προς άλ-
λες λ. με παρόμοια εναλλ.: μπιστόλα - πιστόλα] 
(ΛΚΝ)] (بطانيه)
{Το ΛΚΝ έχει στην κεφαλή του λ. τον τ. μπατα-
νία*. Στην Κρήτη αυτός ο τ. ακού γεται στη συ-
μπροφορά με το άρθρο στην αιτιατική.}

πατενταλής (επίθ. προσ.) [patendaλís] : 1 «ο υπό 
την προστασίαν ξένου κρά τους» (Χλωρός, Α 
411) : «αναστορούμαι […] τ’ Αλή εφέντη […] 
όντεν εκυνήγα τσοι πατενταλίδες Έλληνες για να 
τσοι ξωρίση ’πό την Κρήτη!» (Κάτοπτρον, 13-14).
[< paténtalı < paténta, στη σημ. «πιστοποιητι-
κόν υπηκοότητος ή προστα σίας ξέ νου κράτους» 
(Συντ.)] (پاتنته لى)

πατιρντί*, το [patirdí] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., Τσιρ., 
Δαρ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. μεγάλος 
θόρυβος, αναταραχή· 2. θορυβώδες γλέντι· 3. 
δριμεία επίπληξη, στη έκφρ. κάνω πατιρντί σε 
κάποιον.
[< patırdı (Παπ.)] (پاتردى٬ باتردى)

Πατισάχ, ο [patisáx] (Γαρ.) : ο σουλτάνος.
[< padişah (κατά το TDK από το περσ. pādşāh) 
(Dawkins)] (پادشاه)

πατλατζίκι, βλ. πλακα(ν)ντζίκι.
πατσάβρα, η [patsávra] (Πιτ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 

Χουστ., Κασσ., Ξεν.) & πατσά φρα [patsáfra] 
(Γαρ., Κριτσ.) : η πατσαβούρα της κοινής, βλ. 
ΛΚΝ.
[ίσως αντδ. < paçavra, βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Η λ. πατσαβούρα ετυμολογείται από το βεν. 
spazza(d)ura ‘βρομιά για σκούπι σμα’ (ΛΚΝ) ή 
‘σκούσπιμα, σάρωμα’ (ΕΛΝΕΓ). Το TDK ετυ-
μολογεί το τουρκ. paçavra από τα ελληνικά 
χωρίς να προσδιορίζει, ενώ ο Nişanyan από 

τα περσικά: < pāçe ‘πόδι’ + avre‘πανί’. Κα-
τά το ΕΛΝΕΓ «το τουρκ. paçavra είναι δάνειο 
από την Ελληνική». Σ’ αυτήν την περίπτωση 
το κρητ. πατσάβρα μπορεί να θεωρηθεί αντι-
δάνειο, αν υποθέσουμε ότι προέρχεται από το 
τουρκ. paçavra, αλλά όχι ο τ. πατσα(β)ούρα, 
που λέγεται και στην Κρήτη (Παπ., Πάγκ., Ξαν-
θιν., Αποστ., Τσιρ., Δαρ.). Για τη διττή ετυμολο-
γική προέλευση αυτής της λέξης σε βαλκανικές 
γλώσ σες βλ. περισσότερα στον Κυρανούδη, σ. 
40, σημείωση 31. Για τη χρήση της λ. πατσάβρα 
ση μειώνουμε ότι στη μτφ. σημ. ‘πρόστυχη γυ-
ναίκα’ χρησιμοποιείται και με θετική σημασία: 
Ω την πατσάβρα όμορφη που είναι! (Για τις “δί-
κοπες” λέ ξεις βλ. σημείωση στο λ. πούστης).}

πατσάβρι, το [patsávri] (Πάγκ., Πιτ., Κασσ.) & 
πατσάφρι, το [patsávri] (Γαρ., Κριτσ., Ξεν.) : 
το πατσαβούρι.
[< πατσάβρα (Συντ.)]
{Υπάρχει και ο τ. πατσα(β)ούρι, αλλά αυτός 
από την πατσα(β)ούρα.}

πατσάλι, το [patsáλi] (Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ., Ροδ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : μείγμα, κράμα, 
ανακάτεμα, προϊόν ανάμειξης.
[< paçalı ‘πουλί με φτερωτά πόδια’ (Κριτσ.) / το 
σωστό: < διαλεκτ. paçal, βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Η λ. κυρίως στην έκφρ. ένα πατσάλι, η οποία 
πολλές φορές χρησιμοποιεί ται (ως κυριολε-
ξία ή μεταφορά) με διάθεση αρνητικής κριτι-
κής: Ένα πα τσάλι τα έκαμες! Κατά το TDK η 
λ. paçal σημαίνει «ekmek yapmak için çeşitli 
tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım 
oranı» (= καθορι σμένη από το νόμο αναλογία 
δη μητριακών για παρασκευή ψωμιού)· δια-
λεκτικώς σημαίνει «çeşitli şeylerin karışımı» 
(= μείγμα από διάφορα πράγ ματα), «harman» 
(πβ. χαρμάνι) κατά τον Nişanyan, ο οποίος ετυ-
μολογεί από το περσ. pāçāl. Η λ. paçalı είναι 
αρχικά επί θετο και προέρχεται από τη λ. paça 
που σημαινει ‘το κάτω μέρος ποδιού ζώου’ (βλ. 
πατσάς), αλλά και ‘το κάτω μέρος του μπατζα-
κιού’ – paçalı λοιπόν είναι ένα πουλί που έχει 
στα πόδια “μπατζάκι” από φτεράκια, και αυτό 
δεν μπορεί να σχε τίζε ται με το πατσάλι· άλλω-
στε από το paçalı κανονικά θα προέκυπτε ο τ. 
*πα τσα λής/-ί, πβ. paşalı > πασαλής.}

πατσαλιάζω, -ομαι [patsaλázo] (Ιδομ.) : αναμει-
γνύω, -ομαι.
[< πατσάλι (Συντ.)]

πατσάς*, ο [patsás] (Παπ., Πάγκ.) : είδος φαγη-
τού: σούπα με κομματάκια από κοι λιά, στομάχι 
και πόδια ζώου (λέξις πανελλήνιος, Παπ.).
[< paça ‘ποδαράκι ζώου’ (Παπ.)] (پاچه)
{Ο Ροδάκης έχει τη λ. πατσάς με το ερμήνευ-
μα: σβέρκο.}
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πατσατζής*, ο [patsadzís] : ο επαγγελματίας που 
παρασκευάζει (και σερβρί ρει) πα τσά.
[< πατσάς (Παπ.) / + -τζής (Πάγκ.) / < paçacι 
(ΛΚΝ)] (پاچه جى)

πατσατζίδικο*, το [patsadzíδiko] (Παπ., Πάγκ.) : 
το κατάστημα όπου προ σφέρεται πατσάς.
[< πατσατζής (Πάγκ.)]

πατσάφρα, βλ. πατσάβρα.
πατσάφρι, βλ. πατσάβρι.
πατσουρά, η [patsurá] & πατσούρα, η [patsúra] 

(Πάγκ., Ξανθιν.) : Η απο φορά (δυ σάρεστη μυ-
ρωδιά) που αναδίδουν τα ρούχα κάποιου από 
ούρα.
[< πατσούρος (Ξανθιν.) / < διαλεκτ. paçur ‘τα 
ρούχα τα οποία είναι ακα τάστατα, βρώμικα 
ασυγύριστα’ (Καραποτόσογλου, Ετυμολ. Δυτ. 
Κρ., 112)]

πατσούρος, ο [patsúrος] (Πάγκ., Ξανθιν.) : αυτός 
που τα ρούχα του βγάζουν μυρω διά ούρων.
[βλ. πατσουρά]
{Υπάρχει και η λ. πατσούρος ‘που έχει πλακου-
τσωτή μύτη) (Πιτ., Ξαν θινΔ.).}

παύλος, ο [pávlos] (Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν.) & παύ-
λας [pávlas] (πληθ. παύλοι) (Κονδ.) : «άρτοι 
επιμήκεις» (Κονδ.). ΥΠΟΚΟΡ. παυλούδι, το & 
παυλου δάκι (ΞανθινΔ.).
[< τουρκοπερσικό beblüs, peplüs, (Καραποτό-
σογλου) βλ. σημείωση]
{Αν χρειαζόταν να γράψουμε σήμερα αυτήν τη 
λέξη, θα ήταν προτιμότερη η γραφή πάβλος. Σε 
όλα τα παραπάνω λεξικά πρόκειται για ψωμί σε 
σχήμα φρα ντζόλας, όχι κουλούρας. Κατά τον 
Πάγκαλο «ίσως το είδος τούτο εζυ μώνετο και 
εψήνετο κατά την εορτήν του αποστόλου Παύ-
λου και κατ’ ε πέκτασιν ο ζυμωνό μενος και ψη-
νόμενος εις οιναδήποτε εποχήν, εκ του ο πο-
ίου θα προήλθεν και το όνομα», όπως συνέ-
βη με το λαζάρι («άρτος σχή ματος επιμήκους 
και κυλινδρικού, ο ζυμωνόμενος και ψηνόμε-
νος όχι μό νον κατά το Σάββατον του Λαζάρου, 
αλλά κατ’ επέκτασιν και εις οιονδή ποτε άλλην 
περίστασιν. Χαράσεται δε δι’ αβαθών εγκοπών 
κατά την πλά σιν εις μικρά κομμάτια ονομαζό-
μενα dάκους»), που δίνει ως συνώνυμο της λ. 
παύλος. Ο Ξανθινάκης ετυμολογεί από το λατ. 
paulus ‘μι κρός’. Ο Κώ στας Καραποτόσογλου 
(“Ετυμολογικά στα ιδιώματα της Καρπάθου”, 
Ελ ληνικά 62 (2012), 143) γράφει σχετικά: «τα 
στοιχεία που υπάρχουν δεν επιτρέ πουν τη σύν-
δεση της λ. με το λατικό paulus = μικρός, κύρ. 
όνομα Παύλος. Η λ. παύλος, ο = στενόμακρο 
χωμί, φρατζολάκι, προέρχεται από το τουρκο-
περσικό {παραπομπή στον Meninski, σ. 5914} 
 beblüs, peplüs, bepküs = panis siccus, quem ببلس

comminxit mus, από το περσικό ببلس bèblous, 
bablus, bèplous = pain séché, preparé avec du 
beurre ou du sirop de dattes ou de raisin; bread 
with butter or syrup».}

παυλούδα, η [pavlúδa] (Ξανθιν.) : μεγάλη πέτρα 
σε σχήμα ψωμιού παύλου (βλ.).
[μεγεθ. της λ. παύλος (Ξανθιν.)]

παυλουδοκέφαλος (επίθ. προσ.) [pavluδot∫éfalos] 
(Ξανθιν.) : αυτός που η κεφαλή του είναι όμοια 
με παυλούδα, πλακοκέφαλος.
[< παυλούδα + κεφαλή (Ξανθιν.)]

παφίλι, το [pafíλi] (Ροδ.) : στολίδι.
[< πάφιλας (βλ. μπάφυλλος) ‘ορειχάλκινος κά-
λυκας φυσιγγίου’ (Συντ.)]
{Αρχικά πρόκειται για κόσμημα σε κοντάκι 
όπλου, φτιαγμένο από κομ μάτι κά λυκα: «Πα-
φίλια = αι κυκλοειδείς περιβάλλουσαι τα όπλα 
ορειχάλ κιναι ζώναι και κοσμήματα» (Γ. Χρ. Χα-
σιώτης, Συλλογή των κατά την Ή πειρον δημοτι-
κών ασμά των, Αθήνα 1866, σ. 235).}

πάφ κιούφ [páf t∫úf] (Τσιρ.) : 1. (ως επιρρ. φρ.) πο-
λύ γρήγορα, στο πι και φι· 2. (ως ουδ. ουσ.) «μι-
κρής διάρκειας ενδιαφέρον σε εργασία» (Τσιρ.).
[ίσως ηχοποίητος σχηματισμός (πβ. πάφ πούφ), 
ανάλογος προς το πάτ κιούτ (< pat küt, پات كوت), 
με βάση τη σημ. ‘πολύ γρήγορα’ που είναι κοι-
νή και στα δύο (Συντ.)]
{Ο Κριτσωτάκης το λημματογραφεί ως ουδ. 
ουσ. με τη σημ. «η εκπυρσο κρότηση του όπλου 
όταν το μπαρούτι έχει υγρασία». Με παρόμοια 
σημ. χρησιμοποιείται στην φρ. έκαμε ένα παφ 
κούφ = ξεκίνησε κάτι με ενθου σιασμό, έκα-
νε μια προσπά θεια αλλά δεν έδωσε συνέχεια, 
έπαιξε μια μπι στολιά κι έφυγε. Το τουρκ. επίρρ. 
pat küt κατά το TDK σημαίνει ‘(για χτυ πήματα) 
απανωτά, το ένα μετά το άλλο’. Με τη σημ. αυ-
τή η έκφρ. πατ κιούτ στο διήγημα του Παπαδια-
μάντη Ο γείτονας με το λαγούτο: «Δεν ε πρόφθ-
ασε να τελειώση τον λόγον, και, πάτ, κιούτ! του 
έρχονται δύο κατα κεφαλιές εκ των όπισθεν». 
(Άπαντα, Εκδ. Δόμος, 3ος τόμος, σ. 297, στ. 
8-9). Έχω ακούσει Ηρακλειώτες μικρασιατικής 
καταγωγής (Αττάλεια) να τη χρη σιμοποιούν 
την έκφρ. πάτ κιούτ με τη σημ. ‘πολύ γρήγορα, 
στο άψε σβήσε’. Αν το πάφ κιούφ σχετίζεται με 
την τουρκ. γλώσσα, πρέπει να συ μπεριλάβουμε 
εδώ και το επιθ. προσ. (παρατσούκλι) πακιού-
φης ‘ατελέ σφορος’ που λημματογραφεί ο Τσι-
ριγωτάκης (ΤσιρΒ., 388).}

παχάς, ο [pahás] & μπαχάς [bahás] (Πάγκ., Πιτ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσπ., Ι δομΒ., Ροδ., ΤσιρΒ.) : η 
τιμή, το αντίτιμο, η αξία.
[< baha, paha (Πάγκ.)] (بها)

παχιαδάκι, βλ. πασάς.
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παχιαδίνα, βλ. πασάς.
παχιάς, βλ. πασάς.
παχιλαντίζω1 [pa∫iladízo] & παχλαντίζω1 

[paxladízo] & μπαχιλαντίζω [ba∫iladízo] (Γαρ., 
Κριτσ.) : επιπλήττω.
[< paylad(ım), αόρ. του ρ. paylamak (Κριτσ.) / 
βλ. σημείωση (Συντ.)] (پاكالمق)
{Η ετυμολ. του Κριτσωτάκη στηρίζεται στην 
ομοιότητα κατά τη σημασία. Από το paylamak 
(που σημαίνει ‘διανέμω, δίνω σε κάποιον το 
μερίδιό του’ και μτφ. ‘επιπλήττω’) ο αναμενό-
μενος τ. είναι *παϊλαντίζω, αφού η τουρκ. δί-
φθογγος ay πέρασε στα ελλ. ως αϊ, πβ. μαϊμού-
νι < maymun, καϊμάκι < kaymak, μπαϊράμι < 
bayram κλπ. (Georgiadis, 141). Το ρ. παχλαντί-
ζω μπορεί φωνητικά να προκύψει κανονικά είτε 
από το pahılland(ım), αόρ. του ρ. pahıllanmak 
‘ζηλεύω, φθονώ’ (διαλεκτ. κατά το TDK), είτε 
από το pahlad(ım), αόρ. του ρ. pahlamak (δια-
λεκτ. του paklamak), που σημαίνει ‘καθαρίζω’, 
‘εξαγνίζω’, ειδικότερα ‘στην ξυλουρ γική: αμ-
βλύνω γωνίες’. Ανάλογη σημασιολ. μεταβο-
λή είχε συντελεστεί στο τουρκ. perdah (‘γυά-
λισμα· ξύρισμα κόντρα’ > ‘αυστηρή επίπλη-
ξη’), η οποία και πέρασε στο ελλ. μπερντάχι, κα-
θώς και στο ρ. τιμαρεύω (βλ.), πβ. και ανάλογη 
μτφ. σημ. των ελλ. συγυρίζω, τακτοποιώ, στο-
λίζω, περιποιούμαι, κανονίζω, λούζω και του 
κρητ. σάζω. Πιθανότερο φαίνεται το δεύτερο.}

παχιλαντίζω2 [pa∫iladízo] & παχλαντίζω2 
[paxladízo] (Πιτ., Τσιρ., ΙδομΒ.) : «Καιροφυλα-
κτώ, επωφελούμαι της χαλαράς επιτήρησης για 
να αρπάσω, να κλέψω κάτι» (Πιτ.)· «πασχίζω 
να συναντήσω κάποιον. – Παχηλαντίζω ’γώ να 
τονε μαχωνιάσω ποθές και τοτεσάς δα τα πού-
μενε» (Τσιρ.).
[μάλλον < μπεκλεντίζω, με φωνητική επίδραση 
από το παχιλαντίζω1 (Συντ.)]
{Ο Τσιριγωτάκης το γράφει: παχηλαντίζω. Το ρ. 
beklemek (και διαλεκτ. behlemek) σημαίνει «περι-
μένω, αναμένω, αγρυπνώ, φυλάττω, προφυ λάττω, 
προσ δοκώ, ελπίζω» (Χλωρός, Α 362), πβ. pusuda 
beklemek ‘στήνω καρτέρι, περιμένο στο που-
σού’ (βλ. λ.) και dikkatle beklemek ‘καιροφυλα-
κώ’, κ.λ. περιμένω με επα γρύπνηση. Από τον αόρ. 
bekled(im) το ρ. μπεκλεντίζω (το αναφέρει, χωρίς 
ερμή νευμα, ο Γ. Χατζιδάκις: Με σαιωνικά και Νέα 
Ελληνικά, 1ος τόμος, Αθήνα 1905, σ. 303). Ο Πι-
τυκάκης σημειώνει: «Κατά μια πληροφορία δια-
κεκριμένου επαιδευ τικού από τη Σητεία, όπου και 
επιχωριάζει ο όρος ακούγεται και στη σημασ. του 
επι πλήττω. Δεν μπόρεσα να εξακριβώσω αν πρό-
κεται για το ίδιο ρήμα ή άλλο με την ίδια προφο-
ρά και διαφορετική σημασία ή και ορθογραφία». 
Πρό κειται για το ρ. παχλαντίζω1 (βλ.).}

παχιλάντισμα, το [pa∫iládizma] (Κριτσ.) : η επί-
πληξη, το κατσάδιασμα.
[< παχιλαντίζω (Κριτσ.), βλ. παχλαντίζω1]

παχλαντίζω1, βλ. παχιλαντίζω1.
παχλαντίζω2, βλ. παχιλαντίζω2.
πεζάζης, ο [pezázis] : έμπορος πανιών. Η λ. σε 

προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845: 
Ήκλεψε ένας χωρικός ένα φέσι του πεζάζη και 
εραβδίστη 50 (βλ. Ημε ρολόγιο Κοζύρη, 192).
[< bezzaz (ΙΛΠΔ, Β 172), από το αραβ. bazzāz 
κατά τον Nişanyan] (بزاز)

πεζεβέγκης* (επίθ. προσ.) [pezevéndʒis] (Παπ., 
Πάγκ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. μαστρωπός, άτιμος, αχρεί-
ος «εν χρήσει μόνον εν βλα σφημία» (Παπ.)· 2. 
τσιγκούνης (Ιδομ.).
[< pezevenk (Παπ.)] (پزونك)

πέι, το [péi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : προκαταβο-
λή, καπάρο, “αρραβώνας”.
[< pey (Παπ.)] (پى)

πεϊγιέ, το [peijié] : η λ. εν χρήσει σε Διάταγμα Αυ-
τοκρατορικόν (1868) : εις τα χωρία να μην πλη-
ρώνηται το ρέσμι (δασμός) το λεγόμενον πεϊ-
γιέ, (φόρος επί της πωλή σεως) δια τα πωλούμε-
να κρασία και οινοπνεύματα (βλ. Κρητι κός Κώ-
διξ, Α 34).
[< peyiye «φόρος επί της πωλήσεως οίνου, ρα-
κής κτλ.» (Χλωρός, Β 2046)] (پيعيه)

πέ κεΐ (επίρρ.) (άλλη γραφή: πέκεΰ) [pé k̃eí] & 
πέ κεί [pé k̃í] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., ΞανθινΔ., 
Ιδομ., Ξεν.) & πέκ εΐ εφέντημ [pé k̃eí eféndim] 
(Γαρ.) : πολύ καλά, ναι. «Λέγεται μόνον χάριν 
αστεϊσμού ή δια κακώς εννοουμέ νην επίδει-
ξιν γλωσσομα θείας» (Παπ.), στις διαταγές σας, 
όπως επιθυμείτε.
[< pek iyi ή peki (Παπ.)] (پكى ήپك اي و)
{Από εδώ το παρατσούκλι πεκεϊκιός, «γιατί 
στην κουβέντα του μεταχει ρίζεται την τουρκ. 
λέξη πέκεϊ» (Ειρήνη Παπαδάκη-Κασσιέρη, 
“Τραγούδια και παρωνύ μια Πλάκας Αποκορώ-
νου”, Επετηρ. Εταιρ. Κρητ. Σπουδών, 3 (1940), 
423.}

πέκ-εΐ εφέντημ, βλ. πέ-κεΐ.
πέκεϋ, βλ. πέ-κεΐ.
πελούρι, βλ. μπιλούρι.
πελτές*, ο [peltés] & μπελτές* [beltés] (Παπ., 

Πάγκ., Ιδομ., Ξεν.) : 1. συ μπυκνωμέ νος πολτός 
ντομάτας, ντοματοπελτές· 2. γλυκό κουταλιού 
σαν ζελέ, συνήθως από κυδώνι.
[< pelte (Παπ.)]
{Δεν είναι αντδ. από τη λ. πολτός, όπως υπο-
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στηρίζει ο Παπαγρηγοράκης. Κατά το ΛΚΝ, το 
TDK και τον Nişanyan το τουρκ. pelte από τα 
περσικά. Για τα περί αντι δανείου, βλ. Βασμα-
νόλη, σ. 298-9.}

πεμπελίδικος (επίθ.) [pembeλíδikos] : ρόδινος, 
ροζ. «to pembelìdhiko = to ròdhino hròma» 
(Bilgehan2, 634). Βλ. και ροζ μπεμπέ.
[< pembe (Bilgehan), από το περσ. penbe ‘βαμ-
βάκι’ (TDK) - ο Nişanyan σημειώ νει ότι το πέ-
ρασμα από το (άσπρο) ‘βαμβάκι’ στο ‘ροζ χρώ-
μα’ εμ φανίζεται τον 18ο αι., αλλά δεν υπάρ-
χει πειστική εξήγηση γι’ αυτή τη με τάβαση. Ο 
Χλωρός (Α 432) τα γράφει και τα δύο: penbe] 
(چنبه)

πενάμικος, βλ. μπενάμικος.
πενταβά, βλ. μπενταβά.
πεντάρι, το [pedári] (Κονδ.) : «τουρκικό νόμισμα 

5 παράδων».
[μετάφρ. της λ. beşlik, βλ. και μπεσιλίκι (Συντ.)]

(*)πεντζίκι, βλ. Παράρτημα 1.
πεντοκαδούσα, η [pendokaδúsa] (Αποστ., Τσιρ., 

Κριτσ.) : 1. δοχείο μέτρη σης υγρών (πέντε οκά-
δες)· 2. πήλινο αγγείο, σαν μικρή νταμιτζάνα, 
που χωρούσε πέντε οκά δες υγρό, κυρίως κρασί.
[< πέντε + οκάδες + επίθημα -ούσα (πβ. σαρα-
νταποδαρούσα) (Συντ.)]

πεπές, ο [pepés] (Κριτσ.) : ο βραδύγλωσσος.
[< pepe (Κριτσ.)]

πεπονόρακη, η [peponórat∫i] (ΚριτσΓ) : ρακή από 
πεπόνια.
[< πεπόνι + ρακή]

περβάζι*, το [pervázi] (Παπ., Πάγκ., Ξεν.) : 1. 
πλαίσιο (π.χ. καθρέφτη)· 2. γείσο· 3. πλάτη της 
καρέκλας.
[< pervaz (Παπ.)] (پرواز)

περεστές, βλ. μπερεστές.
περιγέλι, το [periʒéλi] (Τσιρ.) : «σφηνοειδής πέ-

τρα που τοποθετείται στην κορυφή του χτιστού 
τόξου της καμάρας σπιτιού ή και γέφυρας για 
μανδά λωση όλου του τόξου».
[ίσως ανασημασιοδότηση της λ. περιγέλι ‘δια-
βήτης’, για το σφηνοειδές σχήμα του ανοίγμα-
τός του (Συντ.)] (پركل٬پركال)
{Στον Κουκκίδη: περγκέλι ‘διαβήτης’ (< 
pergel). Τη λ. περιγέλι ‘διαβήτης’ ανα φέρει ο 
Σκαρλάτος Βυζάντιος, στο Λεξικόν της Ελληνι-
κής Γλώσσης, 2ος τόμος, Αθήνα 1852, σ. 1045). 
Για την προέλευσή της από τα τουρκικά, βλ. Γ. Γ. 
Παπα δόπουλος, “Σχεδίασμα περί της ιταλικής 
επιρροής επί την δημοτικήν γλώσσαν των νε-
ωτέρων Ελλήνων”, Πανδώρα, τόμος 17 (1866-
67), στη σελ. 247: «Κο μπάσο (άλλως περγέλι 

τουρκ.) compasso, διαβή της». Ο συνηθισμένος 
τεχνικός όρος για το περιγέλι είναι κλειδί = «ο 
κε ντρικός σφηνόλιθος ενός τόξου, ενός θό λου, 
μιας αψίδας κτλ.» (ΛΚΝ). Α ντίστρο φος λεξιλο-
γικός δανεισμός: Στα τουρκ. (TDK) αυτή η πέ-
τρα λέγε ται anahtar taşı ή kilit taşı (taş = πέτρα, 
anahtar = κλειδί (< ανοιχτήρι), kilit = κλειδί (< 
περσ. kilīd/kelīd < ελλ. κλείς – κλειδ-ός), βλ. λ. 
στον Nişanyan).}

περμανές, ο [permanés] : στο κρητικό μαχαί-
ρι «το δέσιμο της λεπίδας με τη λαβή με ασή-
μι ή μπρούντζο το λένε περμανέ ή καμτζέ» (βλ. 
Μανόλης Πα παδάκης, “Το κρητικό μαχαίρι”, 
Αμάλθεια, 10/39 (1979),123).
[πβ. perazvane «βραχιόνιον εκ μετάλλου περι-
βάλλον το μέρος ένθα η μά χαιρα, το κονδυλο-
μάχαιρον, το ξίφος κλπ. συνάπτονται μετά της 
λαβής» (Χλωρός, Α 422)] (پرازونه)

περντάχι, βλ. μπερντάχι.
περουζές, ο [peruzés] (Ξεν.) : είδος πολύτιμου λί-

θου «με γαλαζοπράσινο χρώμα» (ΛΚΝ).
[< peruze (από τα περσ.) (ΛΚΝ), κατά το TDK 
διαλεκτ. τ. του firuze (βλ. και Χλω ρός, Α 442)] 
(پيروزه)

περτάφια, βλ. μπερντάχι.
περτσέμι, βλ. περτσές.
περτσές, ο [bertsés] & μπερτσές [pertsés] (Παπ., 

Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ., Κριτσπ.) : 
είδος χτενίσματος. Κατά τον Πιτυκάκη: 1. η χαί-
τη του αλόγου και 2. (μτφ.) «οι τούφες των αν-
δρικών μαλλιών της κεφαλής που πέφτουν στο 
μέτωπο».
[< perçem «πλόκαμος ή θύσανος τριχών κεφα-
λής» (Παπ.)] (پرچم)
{Η λ. perçem σημαίνει «βόστρυχος, λόφος {= 
λοφίο}, θύσανος τριχών, ον λαοί τινες αφήνου-
σιν εν τη κορυφή της κεφαλής κείροντες την 
λοιπήν κό μην· χαίτη» (Χλωρός, Α 423). Στα 
ελλ. έχει περάσει ως περτσέμι: «Τα ε κατέρωθεν 
του προ σώπου μέρη της κόμης ελέγοντο περ-
τσέμια» (Δημή τριος Καμπούρογλου, Ιστορία 
των Αθηναίων, Τόμος Γ΄, Αθήνα 1896, σ. 17). Ο 
αρσ. τ. σε -ές ίσως από επίδραση της λ. ο καρές 
«κτένισμα μαλλιών με χωρίστρα» (Τσιρ.). ΄Η 
μπορεί να προέκυψε από ένα αμάρτυρο βαλκ. 
τουρκ. *perce, πβ. βουλγ. και αλβαν. perče 
(Miklosich, II 39).}

περτσιναδόρος, ο [pertsinaδóros] (Κριτσ.) : ερ-
γαλείο με το οποίο καρφώνο νταν τα περτσίνια.
[< περτσίνι + -αδόρος (Κριτσ.)]

περτσίνι, το [pertsíñi] & περιτσίνι [peritsíñi] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Ιδομ., Κριτσ.) : 
καρφί του οποίου σφυρηλατούμε τη μύτη, η 
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οποία έχει ήδη διαπεράσει το ξύλο ή το μέ-
ταλλο όπου το καρφώνουμε, ώστε να το στα-
θεροποιήσουμε.
[< perçin (Παπ.)] (پرچين٬ برچين)
{Ο Κριτσωτάκης ονομάζει περτσίνι ένα «εί-
δος καρφιού, από δύο τμήματα, το αρ σενικό 
και το θηλυκό, που χρησιμοποιείται στη συναρ-
μογή μεταλλι κών ελασμά των ή πέτσινων κομ-
ματιών, αντί για οξυγονοκόλληση ή για ράψι-
μο». Κατά το ΛΚΝ : πριτσίνι < ίσως παλ. ιταλ. 
*perzine. Κατά το TDK και τον Nişanyan το 
τουρκ. perçin από τα περσ. parçīn / perçīn. Ο 
Χλωρός (Α 423) έχει το εξής ερμή νευμα στο 
λ. perçin: «στερέωσις καρφίου προ σηλωμένου 
που δια της στροφής και αντιθέτου προσηλώ-
σεως του εκ του όπισθεν μέρους εξελθόντος 
άκρου αυτού, κ. μυτογύρισμα».}

περτσινώνω* [pertsinóno] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Κριτσ.) : καρφώνω, στερε ώνω με περτσίνια.
[< περτσίνι (Παπ.)]

πεσίνι, βλ. πεχίνι.
πεσίν παρά, βλ. πεχίνι.
πεσκεσάρω [pe∫t∫εsáro] : προσφέρω δώρα. Η λ. 

σε παραλλαγή κρητ. δημοτ. τραγου διού: Ο Χα-
τζηαγάτης τσι καλεί [= τον Βέργα και τον αδελ-
φό του] να πα τσι πεσκε σάρη, / ανάμεσα σε δυο 
βουνά να πα τσι μπαλοτάρη (βλ. Κρη τικές σελί-
δες, 1/1 (1938) 25-26: Το τραγούδι του Βέργα).
[< πεσκέσι (Συντ.)]
{Για την κατάληξη -άρω βλ. σημείωση στη λ. 
ταλιμέρνω.}

πεσκέσι*, το [pe∫t∫ési] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Ξεν.) : το δώρο (λέ-
ξις πανελλήνιος, Παπ.) σε είδος και όχι σε χρή-
μα (Δαρ.). Σή μερα η λ. θεωρείται λαϊκότροπη 
(ΛΚΝ). Παλαιότερη εμφάνιση της λ. σε κείμενο 
του 1876 (βλ. Κανονικά πεσκέσια).
[< peşkeş (Παπ.)] (پشكش٬ پيشكش)
{Ο Ροδάκης λημματογραφεί τον τ. πεσκέρι = 
φιλοδώρημα. Πρόκειται μάλλον για τυπογραφι-
κό λάθος.}

πεσκίρι*, το [pe∫t∫íri] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., 
Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Χουστ., Κρι τσπ., ΙδομΒ.) : 
πετσέτα φαγητού ή προσώπου.
[< peşkir (Παπ.)] (پشكير٬ پيشكير)

πέσπενταβά (επίρρ.) [péspedavá] (Κριτσ.) & πέ-
χι πενταβά [pé∫i pedavá] (Κασσ.) : χωρίς λόγο, 
άδικα, ανώφελα.
[< besbedava, bes «μόριον προτασσόμενον επι-
θέτων τινών και επιρρημά των αρ χομένων από 
του γράμματος b και επιτείνον την έννοιαν αυ-
τών» + bedava (Χλω ρός, Α 315), βλ. επίσης 
μπεσμελί και μπις μπιτούν (Συντ.)]

πεσπερική, βλ. ρεσπερική.
πεστεμάλι, το [pestemáλi] : πετσέτα λουτρού. Σε 

κρητ. κείμενο του 1786 ο τ. τεστε μάλι, για τον 
οποίο ο Ξανθουδίδης σημειώνει: «Εκ του Περ-
σικού Destmal. Σήμε ρον {=1913} ακούεται εν 
Κρήτη το πεστεμάλι (Περσ. pouct = ράχις και 
Περσ. mal = τρίβω) και δηλοί το λουτρικόν μά-
κτρον» (βλ. Κα νονικά πεσκέσια, 96).
[< peştemal (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)] 
(پشتمال)
{Ο Παπαγρηγοράκης (1952) δεν την περιέλα-
βε στις τουρκογενείς λέξεις του κρη τικού ιδιώ-
ματος.}

πεστίλι [pestíli]· μόνο στη ρημ. περίφρ. κάνω πε-
στίλι στο ξύλο (ΤσιρΒ., Ξεν.) : ξυ λοκοπώ κά-
ποιον, τον αφήνω «ξερό, ακίνητο από το πολύ 
ξύλο» (Τσιρ.).
[< pestil (Ξεν.) «μάζα οπωρικών, ιδία δαμάσκη-
νων ή βερύκοκκων πεπιε σμένων και εξηραμέ-
νων, αποτελούσα φύλλα πλατέα και λεπτά, κ. 
πεστίλι» (Κουκκίδης, 78)· pestilini çıkarmak 
«δέρω απηνώς [εξάγω το πεστίλι του]» (Χλω-
ρός, Α 428) (Συντ.)]
{Λέγεται και παστέλι στο ξύλο· προφανώς από 
επίδραση της λ. παστέλι (με σου σάμι), βλ. στο 
ΛΚΝ.}

πεστρέφι, το [pestréfi] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., 
Τσιρ.) : το τέχνασμα, το κόλπο.
[< peşref (Παπ.) / ανάπτυξη [t] για διάσπαση 
του [sr], πβ. στράφι < israf (Συντ.)] (پشرو٬ پشرف)
{Η αναζήτηση στο Διαδίκτυο δείχνει ότι η λ. 
πεσρέφι (και πεστρέφι) υπάρ χει ως όρος της βυ-
ζαντινής μουσικής που δηλώνει είδος μελωδί-
ας με συ γκεκριμένα χα ρακτηριστικά. Στο Σχο-
λείον των ντελικάτων εραστών (Βιέννη 1790, 
σ. 24, βλ. σε pdf στο: http://anemi.lib.uoc.gr) ο 
Ρήγας τη χρησιμοποιεί ρητά με τη σημ. ‘μέλος’: 
«κάθε φορά απού απερνούσα κα νένα πεσρέφι 
(μέλος)». Κατά τον Χλωρό (Α 429) peşrev (και 
peşref) ση μαίνει «στροφή, προανάκρουσμα, 
ήτοι τεμάχιον παιζόμενον προοιμιακώς υπό της 
μουσικής προ του κυρίως παιχθησομένου». Κα-
τά τον Nişanyan η λ. προέρχεται από τα περσ. 
(< pīş/pēş ‘μπροστά’ + rav ‘πορευόμενος’) και 
είχε αρχικά τη σημ. ‘προπορευόμενος’. Συνε-
πώς ο συσχετισμός της λ. πε στρέφι με τα ελλ. 
επιστρέφω ή στροφή είναι μάλλον παρετυμολο-
γικός. Η λ. peşrev έχει κι άλλες σημασίες, μια 
από αυτές, κατά το διαδικτυακό sozluk.net, εί-
ναι ‘η είσοδος των παλαιστών στον αγωνιστι-
κό χώρο (στη διάρκεια της οποίας οι παλαι στές 
κάνουν διάφορες τυποποιημένες κινή σεις)’. Για 
κινήσεις επίδειξης των πα λαιστών (pehlivan) 
κάνει λόγο και το TDK, βλ. και Tuncay & Κα-
ρατζάς, σ. 588: «peşrev 1. (μουσ.) εισαγωγή, 
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Ππετιμέζι

πρελούδιο 2. (πάλη) επίδειξη | ~ çekmek (παλαι-
στής) κάνω επιδειξη ετοι μότητας». Ο Ξανθινά-
κης έχει τη λ. πεστρέφι ως «το πιστρόφι, το κόλ-
πο, το τέχνασμα’ και την ετυμολογεί «από το (ε)
πιστρέφω: πιστρέφι > πε στρέφι (η εναλλαγή ι 
και ε είναι συχνή)»· αλλά μάλλον σχετίζεται 
με τα *πεσ(τ)ρέ φια των πεχλιβάνηδων (TDK). 
Άρωμα παρετυμολογίας έχει σαφώς και το από-
σπασμα: «Οι γύρω πλαγιές γέμιζαν από παιδό-
κοσμο κι αντιλαλούσαν από χαρού μενες φωνές. 
Μα σάν άρχιζε νά βραδυάζει, αμέσως ερχόταν 
στο μυαλό του καθε νός τό “πεστρέφι”. “Πεστρέ-
φι” ονόμαζαν τά παιδιά τό ξύλο πού έτρωγαν 
από τον πατέρα όταν επέστρεφαν. Ήταν ό φό-
ρος της έπιστρο φής, έξ ού και “πεστρέφι”» (Θε-
όδ. Κιακίδης, “Ιστορία Σαμμακοβίου και των 
πέριξ Ελληνικών Κοινοτήτων Ανατολικής Θρά-
κης”, Θρακικά, 32 (1960), 287). Μάλλον επρό-
κειτο για “ξύλο… μετά μουσικής”. Στον Αν-
δριώτη: «πιστρόφια, τα, από το ρ. επιστρέφω 
(υποχωρητ.) (Γ. Χατζιδ. ΜΝΕ 2, 67)» – η λ. ση-
μαίνει την πρώτη επίσκεψη των νεονύμφων στο 
πατρικό της νύφης, που συνοδευόταν από γλέ-
ντι (λέγεται και: αντίγαμος).}

πετιμέζι*, το [petimézi] & πετουμέζι [petumézi] 
(Παπ., Πιτ., Ξανθιν., Τσιρ., Δαρ., Ξεν.) : σιρόπι 
από μούστο συμπυκνωμένο με βρασμό.
[< pekmez (Παπ.) / και διαλεκτ. petmez (TDK) 
(Συντ.)] (بكمز٬ پكمز)
{Λεπτομερής περιγραφή παρασκευής στον Πι-
τυκάκη (Β 855).}

πετουμέζι, βλ. πετιμέζι.
πετουμεζογρά, η [petumezoγrá] (ΞανθινΔ.) : είδος 

χαλβά που παρασκευάζε ται στο τηγάνι με πετι-
μέζι, λάδι και αλεύρι.
[< πετουμέζι (πετιμέζι) + γρα (αρέσει ιδιαίτερα 
στις γριές) (Ξανθιν.)]
{Συνταγή στην ιστοσελίδα cretangastronomy.
gr (χαλβάς με αλεύρι και πε τι μέζι).}

πέτρα των ομμαθιών, η [pétra ton omaθx̃ón] : η 
γαλαζόπετρα (Σταυρινίδης). Η λ. σε προσωπικό 
ημερολόγιο των ετών 1831-1845: έστειλα του 
Καλλιού μου την πέ τρα των ομμαθιών (βλ. Ημε-
ρολόγιο Κοζύρη, 591).
[μετάφρ. τού göz taşı (κ.λ. πέτρα των ματιών) 
‘γαλαζόπετρα’, «χαλκάνθη» (Χλω ρός, Β 1056 
(كوز طاشى)
{Η γαλαζόπετρα (κοινή ονομασία του θειικού 
χαλκού), πριν αρχίσει να χρησιμο ποιείται (Γαλ-
λία, Bordeaux, τέλη του 19ου αιώνα) ως βασι-
κό συ στατικό του λε γόμενου βροδιγάλειου πολ-
τού (bouillie bordelaise) για την προστασία του 
αμπε λιού από μυκητολογικές ασθένειες, αποτε-
λούσε μέρος του οπλοστασίου της λαϊ κής ια-
τρικής σε χώρες της Ανατολής, ιδίως για τις πα-

θήσεις των ματιών (εξού και η ονομασία). Τέ-
τοιο προορισμό θα είχε και η γαλαζόπετρα που 
έστειλε ο Κοζύρης στο Καλλιώ του.}

πετρομπάρουτο, το [petrobáruto] (Κριτσ.) : «εί-
δος πυρίτιδας, που ανατίζα ναν οι λα τόμοι τα χα-
ράκια, όταν δεν υπήρχε η δυναμίτιδα και η σε-
ντίτιδα».
[< πέτρα + μπαρούτι (Συντ.)]

πετρομπέγιρο, το [petrobéʒiro] (ΤσιρΒ.) : «ο κρη-
τικός αρσενικός ίππος, ε πειδή είναι ικανός για 
το περπάτημα στα δύσβατα και βραχώδη βου-
νά της Κρήτης».
[< πέτρα + μπεγίρι (Συντ.)]

πεφίνι, βλ. πεχίνι.
πεχίνι [pe∫íñi] (επίρρ.) & πεσίνι [pesíñi] (Παπ., 

Πάγκ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Ξεν.) : τοις 
μετρητοίς (όχι επί πιστώ σει).
[< peşin (Παπ.)] (پشين)
{Υπάρχει και η έκφραση πεσίν παρά [μεταγρα-
φή του peşin para], με την ίδια ση μασία. Ο Γα-
ρεφαλάκης έχει σε παράδειγμα χρήσης την έκ-
φραση θέλει τον παρά πεσίνι (στο λ. πεσίνι) και 
θέλει τον παρά πεχίνι (στο λ. πε χίνι). Ο Βυζάντι-
ος (Λεξι κόν της καθ’ ημάς ελληνικής διαλέκτου, 
Αθήνα 1835, σ. 338) είχε κατατάξει στις «εκ-
φυλλοφορητέες» τη λ. πεσίνι = «το εναντίον του 
βερεσιέ». Ο Ροδάκης λημμα τογραφεί τον τ. πε-
φίνι. Μάλλον εί ναι τυπογραφική αβλεψία.}

πέχι πενταβά, βλ. πέσπενταβά.
πεχρίζι, το [pexrízi] (Τουρκοκρητ.) : η δίαιτα.

[< perhiz (Bilgehan2, 634)] (پرهيز)
πιλαβάς, ο [pilavás] : αυτός που του αρέσει να 

τρώει πιλάφι· συνεκδoχικά: Τούρκος. Η λ. πι-
λαβάς σε κρητ. δημοτ. τραγούδι (βλ. Γιάνναρης, 
89), βλ. και πιλαβιτζής.
[< πιλάβι (Γιάνναρης, 362)]

πιλάβι, βλ. πιλάφι.
πιλαβιτζής, ο [pilavidzís] : βλ. πιλαβάς Η λ. σε 

κρητ. κείμενο του 1868 (Κά τοπτρον, 19).
[< πιλάβι + -τζής, πβ. γλυκά > γλυκατζής (Συντ.)]

πιλάφι*, το [piláfi] & πιλάβι [pilávi] (Παπ., 
Πάγκ., Ιδομ., Ξεν.) : φαγητό από βρα σμένο ρύ-
ζι. Βλ. και ατζέμικο, ατζέμ πιλάφι, σιχτίρ πιλά-
φι, γαμοπίλαφο.
[< pilav (Παπ.)] (پالو٬ پيالو)
{Ο Ροδάκης έχει τον συντετμημένο τύπο πλάβι.}

πιπί, το [pipí] (Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν.: στο λ. πιπί-
ζω) : 1. «Το πέος του μικρού παιδιού στη βρεφι-
κή διάλεκτο, για να αποφευχθεί η προφορά άλ-
λης κακό ηχης λέξης» (Πιτ.)· 2. «Το γυναικείον 
αιδοίον» (Πάγκ.).
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{Παρόμοιο ορισμό με το 1. δίνει στη λέξη pipi 
το TDK: «Çocuk dilinde erkeklik organı» (= το 
αρσενικό όργανο στην παιδική γλώσσα). Το 
ΛΚΝ έχει για τη λέξη πιπί: «(παιδ.) 1. το γεν-
νητικό μόριο και ιδίως το ανδρικό. 2. η ούρηση: 
Kάνω ~, κατουρώ». Για την ετυμολογία σημει-
ώνει: «λ. νη πιακ.» Για την ούρηση πβ. το γαλλ. 
faire pipi ‘κάνω τσίσα’. Ίσως το τουρκ. pipi και 
το ελλ. πιπί να έχουν κοινή καταγωγή από τα 
γαλλικά. Η λ. πιπί στο κρητικό ιδίωμα σημαί-
νει επίσης ‘ρούχο, φόρεμα’ (στη γλώσσα για νή-
πια).}

πιριτζής, βλ. μπιριντζής.
πισιμανεύω, βλ. πισμανεύω.
πισμανεύω(Α) [pizmanévo] & πισιμανεύω 

[pisimanévo] (Παπ., Πάγκ., Ροδ.) : μετα νιώνω.
[< pişman και peşiman (Παπ.) / ‘μεταμελημέ-
νος’ (Πάγκ.)] (پشيمن٬ پشمان)
{Υπάρχει και το σύνθετο σκυλοπισμανεύω 
(κυρίως στον αόρ.: εσκυλοπι σμά νεψα), με επι-
τατ. σημασία, μάλλον κατά το: σκυλομετανιώ-
νω, το ο ποίο φαίνεται παρετυμολογική παρα-
φθορά του ρ. χιλιομετανιώνω (πβ. τουρκ. bin 
pişman). Η απειλητική φράση Θα σε κάνω να 
μετανιώσεις την ώρα που γεννήθηκες αντιστοι-
χεί στην τουρκ. doğduğuna pişman etmek. Η 
Ξενάκη-Ροβίθη λημματογραφεί το ρ. πεισμα-
νεύω ‘πεισμώνω’.}

πισμανλίκι, το [pizmanlít∫i] (Πάγκ.) : η μεταμέ-
λεια.
[< pismanlık (Πάγκ.)] (پشيمانلق)
{Παράλληλες είναι οι παροιμίες: Ο ύστε-
ρος μετανιωμός μετανιωμός δεν είναι και Son 
pişmanlık fayda vermez.}

πισπασιέ (το;) [pispasx̃é] : το ινώδες πλέγμα που 
περιβάλλει το μοσχοκά ρυδο κάτω από την 
εξωτερική φλούδα του καρπού. Η λ. σε κρητ. 
ιατροσό φιο του 1826 (βλ. Παπαδογιαννάκης, 
157).
[< besbase (Συντ.)]
{Το δάνειο χρησιμοποιείται χωρίς να έχει προ-
σαρμοστεί στα ελληνικά, ε κτός κι αν είναι αρ-
σενικό: ο πισπασιές. Το ίδιο μπαχαρικό λέγεται 
σήμερα μασίς στην ελληνική ορολογία της μα-
γειρικής < γαλλ. macis.}

πίτσικος* (επίθ.) [pítsikos] (Γαρ., Κριτσ.) : ατε-
λής, μικροκαμωμένος.
[< piç ‘μπάστραδος, παραφυάδα’ (Κριτσ.), στην 
ειδική σημ. «ζώον ή φυ τόν ή δέν δρον ή εν γέ-
νει παν πράγμα ατελές και μικροφυές εν σχέ-
σει προς τα ομοειδή αυ τού, κ. κατσιασμένον» 
(Χλωρός, Α 440) (Συντ.)] (پيچ)
{Συνήθως η λ. χρησιμοποιείται ως περιγραφι-
κός και όχι ως αξιολογικός χαρακτη ρισμός: π.χ. 

ένα σκυλάκι ράτσας κανίς θα το χαρακτηρίσου-
με αυ θόρμητα ως πί τσικο ‘μικρόσωμο’. Αλλά 
και αν κάποιος είναι πολύ μικρο καμωμένος, δύ-
σκολα θα αποφύγει το παρατσούκλι ο Πίτσικος 
(!), όπως φαίνεται και από το «κοντο στούπης» 
που προσθέτει ο Κριτσωτάκης στο ερμήνευμά 
του, πβ. και οικογενειακό επίθετο Πίτσικος, Πι-
τσικάκης. Βλ. και σημείωση στο λ. παπουτσάς.}

πλάβι, βλ. πιλάφι.
πλακατζής (επίθ. προσ. & ουσ.) [plakadzís] (Κριτσ.) 

: α) (ως επίθ. προσ.) θηλ. πλα κατζίνα [plakadzína] 
& πλακατζού [plakadzú] : αυτός που του αρέσουν 
τα αστεία ή οι φάρσες· β) (ως αρσ. ουσ.) : ο τεχνί-
της που τοπο θετεί πλάκες, ο πλακάς.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευ-
σης κατάλ. -(α)τζής. Ως προς την ετυ μολ. βά-
ση (πλάκα) το ΛΚΝ διακρίνει: πλάκαα (< γαλλ. 
blague ‘α στεία ή απατηλή ιστορία’) και πλάκαβ 
(πλάκα < ελνστ. πλάξ).}

πλακα(ν)τζίκι, το [plakadzít∫i] & πλασκα(ν)τζί-
κι [plaskadzít∫i] & πλατα(ν)τζίκι [platadzít∫i] 
& πατλατζίκι [patladzít∫i] & μπαγλατζί-
κι [baγladzít∫i] & μπαλτα τζίκι [baltadzít∫i] 
& πλαχατζίκι [plaxadzít∫i] & σκλαπατζί-
κι [sklapadzít∫i] (Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Ροδ., Κασσ., 
ΤσιρΒ., Ξεν.) : «πρόχειρη κροτίδα παιδικής 
έμπνευσης και κατασκευής, που χρησιμο-
ποιείται τη νύκτα της Αναστά σεως» (Πιτ.), «εις 
σχήμα τριγώνου ομοιότατον α κριβώς, όπως εί-
ναι το σχήμα του εν τοις ζαχαροπλαστείοις 
ομωνύμου γλυκίσμα τος» (Πάγκ.).
[πατλα(ν)τζίκι: < patlangıç (Πάγκ.), κατά το 
TDK τ. του patlangaç ‘είδος εορτα στικής κρο-
τίδας’ (Συντ.)] (پاتالنغيج٬ پاتالنغج)
{Ο τ. πλακα(ν)τζίκι από παρετυμολ. επίδραση 
από τις λ. πλάκα, πλακωτός, λόγω του σχήμα-
τος της κροτίδας. Ο τ. μπαγλατζίκι επίσης από 
παρετυμολ. επίδραση, όπως δείχνει η ετυμολ. 
του Πάγκαλου (< bağladım ‘έδεσα’). Στο λ. 
patlangıç ο Χλωρός (Α 411) έχει το εξής ερμή-
νευμα: «κρόταλο, ήτοι είδος παιδιάς κατασκευ-
αζόμενον εκ καλάμου εν είδει πυροβόλου, ή 
και εκ χάρτου διπλουμένου εις πολ λάς πτυχάς 
και προξενούντος κρότον». Όχι από καλάμι αλ-
λά από κλωνάρι σφάκας (πικροδάφνης) ήταν η 
σφακο μπιστόλα, «είδος αυτοσχέδιας μπιστόλας 
που κατα σκευάζεται από τα παι διά, ειδικά για 
τη γιορτή της Ανάστασης» (Πιτ., Β 1057).}

πλασκα(ν)τζίκι, βλ. πλακα(ν)τζίκι.
πλατα(ν)τζίκι, βλ. πλακα(ν)τζίκι.
πλαχατζίκι, βλ. πλακα(ν)τζίκι.
πογλεντίζω [poγlendízo] (ΙδομΒ.) : τελειώνω, ολο-

κληρώνω το γλέντι.
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Ππολιοσκεντζεύομαι

[< πο- (βλ. από-, σημ. 3, στο ΛΚΝ) + γλεντίζω 
(Συντ.)]
{Στον αόρ. πάντοτε με αύξηση: επογλεντίσα-
με, όπως: εποβασίλεψε (ο ή λιος), ε πομαζώξαμε 
(τσ’ ελιές), εποφάγαμε, κλπ.}

πολιοσκεντζεύομαι, βλ. σκεντζεύγω.
πολιοσκεντίζομαι, βλ. σκεντζεύγω.
πόλκα, βλ. μπόλκα.
πολκάκι, βλ. μπόλκα.
πολύ πάει στο εμιρί, βλ. εμιρί.
πολυταμακιάρης (επίθ. προσ.) [poλitamat∫áris] 

& πολυταμαχιάρης [poλitama∫áris] (Τσιρ., 
ΙδομΒ.) : υπερβολικά ταμακιάρης.
[< πολύ- + ταμακιάρης (βλ.) (Συντ.)]

πολυφούρφουρος (επίθ.) [poλifúrfuros] (Ροδ.) : 
πολυτάραχος.
[< πολύ- + φουρ φουρ (βλ. φιρί φιρί) (Συντ.)]

πολύφτιλος (επίθ.) [poλíftilos] (Αποστ., Τσιρ., 
ΙδομΒ.) : (για το λύχνο) αυτός που έχει πολλά 
φιτίλια.
[< πολύ- + φτίλι (Συντ.)]

πομεσοτζέμπερο, το [pomesodzébero] & απομε-
σοτζέμπερο [apomesodzébero] & μεσοτζέμπε-
ρο [mesodzébero] (Πάγκ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Ξεν.) : «Το εσωτε ρικό τζεμπέρι επί του οποίου 
τίθεται το απόξω τζεμπέρι που είναι μεγαλύτε-
ρον και κομψότερον του εσωτερικού» (Πάγκ.).
[< απομέσα + τζεμπέρι (Πάγκ.)]

πονταλής, ο [pontaλís], θηλ. -ού (ΙδομΒ.) : «αυτός 
που υποφέρει από πόντα (βαρύ κρυολόγημα)».
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -aλής.}

πορτακάλι, το [portakáλi] (Ξανθιν. Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Κριτσ.) : το πορτο κάλι.
[από επίδραση του τουρκ. portakal (Ξανθιν.)]
{Παράγωγα: πορτακαλιά, πορτακαλάδα 
(Αποστ., Τσιρ.). Ο Κριτσωτάκης κατα γράφει 
τα σύνθετα: πορτακαλόζουμο, πορτακαλόφλω-
μος ‘φλούδα του πορτοκα λιού’, γλυκοπορτάκα-
λο (το σεκέρι), γλυκοπορτακαλιά.}

Πόρτα του Παχιά, βλ. πασαδικό.
ποτούρι, το [potúri] (ΚριτσΓπ.) : παντελόνι, φαρδύ 

επάνω, στενό κάτω.
[< potur (Κριτσ.)] (پوتور)

πουλαματζέ, βλ. μπουλαματζές.
πούλι*, το [púli] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ξανθιν., 

Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Χουστ., ΤσιρΒ.) : 1. κάθε 
ένσημο (χαρτόσημο, γραμματόσημο κλπ.)· 2. 
«πεσσός του ταβλιού» (Παπ.).
[< pul (Παπ.)] (پول)

{Ο Ξανθινάκης, πιθανόν ακολουθώντας τον Αν-
δριώτη, το θεωρεί αντιδά νειο: πούλι < τουρκ. 
pul <μεταγν. ελλ. φόλλις < λατ. follis), αλλά το 
ΛΚΝ το ετυμολογεί απλώς από το τουρκ. pul, το 
οποίο προέρχεται από τα περσ. κατά το TDK.}

πούλι πούλι (επιφ.) [púλi púλi] & νά πούλι πού-
λι [ná púλi púλi] (Πάγκ., Γαρ., Κριτσ., Κασσ., 
ΤσιρΒ.) : επιφώνημα με το οποίο καλούμε τις 
κότες να έρθουν στο κοτέτσι.
[πβ. τουρκ. διαλεκτ. bülü bülü, bili bili, bilü bili, 
pili pili (κατά το TDK ‘κλητικό επιφώνημα για 
να έρθουν τα ζώα στο κοτέτσι’) – το bülü bülü 
σημαίνει επίσης ‘κότα’, πβ. και piliç ‘κοτόπου-
λο’ (Συντ.)]
{Ο Fatih Kemik σε άρθρο του με τίτλο το ερώ-
τημα “Hayvan seslenme ünlemleri ses yansımalı 
ünlemlerden midir?” {Είναι τα επιφωνήματα 
κλή σης ζώων ηχοποι ημένα;} (http://istanbul.
academia.edu/FatihKemik/ Papers/) υποστηρί-
ζει με στοι χεία ότι πρόκειται αρχικά για πλήρη 
λέξη που έγινε επιφώνημα με τον καιρό, όπως 
και τα kuçu kuçu και pisi pisi. Βλ. αντίστοιχα: 
κουκιού κουκιού και πχι πχί.}

πουσάρθια, βλ. πουσάτι.
πουσάτι, το [pusati] (πληθ. τα πουσάθια) (Πάγκ., 

Πιτ., Κονδ., ΙδομΒ.) : 1. σκεύος, εργαλείο· 2. 
(μτφ.) πέος «επί το ευφημότερον» (Πάγκ.).
[< pusat (πεπαλ. κατά το TDK), στη σημ. ‘εργα-
λείο’ (Συντ.)] (پوسات٬ پوساط٬ پوصات)
{Ο Χλωρός (Α 435) έχει: «πουσάτ [λ. αρχ.] πα-
νοπλία, ήτοι όπλα, θώρακες, πολε μικαί μηχαναί 
και εν γένει πράγματα χρήσιμα εν πολέμω˙ ιππο-
σκευή˙ εργαλεία εν γένει». Ο Πάγκαλος το θεω-
ρεί αγνώστου ετύμου, ο Πιτυκάκης υποθέτει ότι 
προ έρχεται από το ρ. (α)ποσάζω. Ο Ξανθινάκης 
λημματογρα φεί τη λ. πουσά(ρ)θια ‘δερμάτινα 
εξαρτήματα του σαμαριού’ και την ετυ μολογεί 
από το πίσω + σάρθια (ίσως < μσν. εξάρτια). 
Μάλλον πρόκειται για τον πληθ. της λ. πουσάτι.}

πουσί, βλ. πουσού.
πούσι*, το [púsi] (Παπ., Πάγκ., Δαρ., Κριτσ.) : η 

ομίχλη.
[< pus (Παπ.)] (پوس٬ پوص)

πουσού, το [pusú] & ποσού [posú] & πουσί [pusí] 
(όλα άκλ.) (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Ροδ., Ξεν.) : 
1. η ενέδρα, το καρτέρι· 1α. (ειδικότερα) «μι-
κρά καλύβη την οποίαν κατα σκευάζω πλησί-
ον πη γής, κάθημαι εντός αυτής παραμονεύων, 
καιροφυλα κτών, να έλθουν οι πέρδικες, για να 
πίουν ύδωρ και να τας πυροβολήσω» (Πάγκ.)· 
2. ψηλό μέρος με εκτεταμένη θέα.
[< pusu (Πάγκ.) / & pusi, διαλεκτ. κατά το TDK 
(Συντ.)] (پوصو٬ پوصى٬ پوسو)
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πουσταρέλι, το [pustaréli] (Παπ.: στο λ. πούστης, 
Πάγκ., Ξεν.) : «παιδί ανή θικο» (Παπ.).
[< πούστης (Παπ.) / πβ. παιδί > παιδαρέλι 
(Συντ.)]
{Βλ. και παλιοπουστάκι.}

πούστης*, ο [pústis] (Παπ., Πάγκ.) : (λαϊκό, μει-
ωτ./υβρ.) ο ομοφυλόφιλος (λέξις πα νελλήνιος, 
Παπ.).
[< puşt (Παπ.)] (پوشت)
{Για τη σημ. της λ. πούστης η Μαρία Λιουδάκι 
(Μαντινάδες) σημειώνει στο Λεξι λόγιο (σ. 365) : 
«Η λέξη αυτή στην Αν. Κρήτη έχει χάσει την 
κακή της σημασία στην καθημερινή κουβέντα. 
Την μεταχειρίζονται για χαϊδευ τικό ή με τρό-
πο θαυ μαστικό στα γνωστά και φιλικά πρόσω-
πα: έ, τον πού στη, μορφονιός που καταστά θηκε. 
Κι η μητέρα παίζοντας με το παιδάκι της το λέ-
ει πουστάκι. Μόνον όταν υ βρίζονται δυο πρό-
σωπα και μεταχειρι στούν αυτήν τη λέξη, τό-
τε έχει την κακή σημασία. {οπότε υπάρχει και 
το} Σύνθετο: τριπούστης». Απ’ όσο ξέρω, οι 
σημε ρινές μητέρες στην Κρήτη δεν αποκαλούν 
έτσι το παιδί τους. Πάντως η λ. ανήκει σ’ αυ-
τές που χρη σιμοποιούνται άλλοτε με αρνητι-
κή και άλλοτε με θετική σημα σία, πβ. τα αρ-
χαία ελλ. δεινός, το νεοελλ. φοβερός ή το λατ. 
altus ‘ψηλός’ αλλά και ‘βαθύς’, βλ. και πατσά-
βρα. Για τέτοιες λέξεις (που ταιριάζει να τις 
πούμε “δί κοπες”) υπάρχει από το 1884 η εργα-
σία του Karl Abel Der Gegensinn der Ur worte, 
γνωστή και από το ομότιτλο μελέτημα του S. 
Freud (1910) (γαλλ. μετάφρ. με τίτλο “Des sens 
opposés dans les mots primitifs”, στο: Essais 
de psychanalyse appliquée, Gallimard, Παρί-
σι 1933, σ. 59-67). Τις απόψεις του Freud εί-
χε σχολιά σει ο γλωσσολόγος Émile Benveniste 
(Re marques sur la fοnction du langage dans la 
découverte freudienne (1956), στο: Problèmes 
de linguistique générale, 1ος τό μος, Gallimard, 
Παρίσι 1966, σ. 75-87.}

πούστης χοχλιός, ο [pústis xoxλós] (Γαρ., Κριτσ.) : 
σαλιγκάρι του είδους Helix aspersa, αλλά με μι-
κρό και με μαλακό κέλυφος.
[< puşt (Κριτσ.), διαλεκτ., βλ. σημείωση 
(Συντ.)]
{Ο πούστης χοχλιός πρέπει να συσχετιστεί με το 
διαλεκτ. puşt, που το TDK το έχει με τη σημ. 
«taze fındığın yeşil kabuğu» (πράσινο/αμέστω-
το κέλυ φος φρέσκου φουντουκιού). Γι’ αυτό 
λημματογραφείται χωριστά ως διλε κτικός όρος, 
όπως το έχει ο Γαρεφαλάκης, και στη συνέχεια 
ο Κριτσωτά κης.}

πουστίζω [pustízo] (Ιδομ.) : έχω ομοφυλοφιλικές 
τάσεις (για άρρενες).
[< πούστης (Συντ.)]

πουστολογώ [pustoloγó] (Κονδ., Αποστ., Τσιρ., 
ΙδομΒ.) : (λαϊκό) βρίζω κά ποιον.
[< πούστης + -λογώ (Συντ.)]
{Οι βρισιές απευθύνονται σε άνδρα. Αν απευθύ-
νονται σε γυναίκες, το α ντίστοιχο κρητ. ρ. είναι: 
πουτανοφορτώνω.}

πουστουλούκι, το [pustulút∫li] (Παπ., Πάγκ., 
ΙδομΒ., Ξεν.) : 1. η πράξη του πούστη· 2. (μτφ.) 
το άτιμο φέρσιμο, η ανανδρία· 3. (στον πληθ.: 
πουστου λούκια) βρισιές, βωμολοχίες.
[< puştluk (Συντ.)]
{Με τη 2η σημ. σε παραλλαγή του κρητ. δη-
μοτ. τραγουδιού για τον θάνατο του Ξωπα-
τέρα (1828) : «Δέν είναι λέγω αντρειά, μόνο 
’ναι πουστουλούκι, νά πολεμάτ’ έναν παπά εν-
νιά χιλιάδες Τούρκοι» (Φαφουτάκης, 81, βλ. και 
Τσιριγωτάκης σ. 460). Στο TDK υπάρχει η λ. 
puştluk με τις σημασίες «puşt olma durumu» (το 
να είναι κανείς πούστης) και «kalleşlik» (υπου-
λία, μπα μπεσιά).}

πουφ! (επιφ.) [púf] & πούφου! [púfu] (Πάγκ.) : 
«επιφώνημα αηδίας και α ποστρο φής».
[εκ του ήχου του αναστεναγμού, το άλλως ούφ 
(Πάγκ.), βλ. και λ. πουφ στο ΛΚΝ]
{Λημματογραφείται ως επιφώνημα που πιθα-
νόν να υπάρχει και άλλες γλώσσες, πβ. τουρκ. 
püf / üf, βλ. σχετικό λήμμα στον Χλωρό (Α 437) 
 ∙püf, επιφώ νημα αποστροφής και αηδίας پوف» :
βλ. και اوف üf».}

προεστιλίκι, το [proestiλít∫i] (Κονδ.) : το αξίωμα 
του προεστού.
[< προεστός + -ιλίκι (Συντ.)]

πρωτογεμιτζής, ο [protoʒemidzís] : ο επικεφαλής 
των γεμιτζήδων, ο ναύτης με τον μεγαλύτερο 
βαθμό. Η λ. σε κρητ. δημοτ. τραγούδι: Σηκώ-
σου ναύτη μου καλέ και πρωτογεμτζή μου (Κρι-
άρης, 219).
[< πρωτο- + γεμιτζής (Συντ.)]

πρωτόρακη, η [protórat∫i] (Πιτ., Ιδομ., Δαρ., 
Κριτσ.) : η ρακή που βγαίνει πρώτη κατά την 
απόσταξη.
[< πρωτο- + ρακή (Συντ.)]
{Ο Ξανθινάκης λημματογραφεί το ουδέτερο 
πρωτοράκι ‘η πρώτη ρακή που απο στάζεται 
από το ρακοκάζανο, η οποία, ως πολύ δυνατή, 
φυλάσσε ται σε ειδικό δο χείο’ και το ετυμολο-
γεί «από το υποκορ. *πρωτο-ράκιον (ρακή < 
τουρκ. rakı)».}

πρωτοράκι, βλ. πρωτόρακη.
πρωτοσιναφιτζής, ο [protosinafidzís] (Ροδ.) : 

πρόεδρος συντεχνίας.
[< πρωτο- + σινάφι (Συντ.)]

πυργιολίκι, το [pirʒoλít∫i] (Πιτ., Γαρ., Κριτσ.) : 
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1. αργιλώδες έδαφος κοκκι νωπού χώματος· 2. 
(στον πληθ.) πυρολίκια, τα [piroλít∫a] (Αποστ., 
Τσιρ.) : λατομείο από το οποίο έβγαζαν πυρό-
χωμα και το λεπιδόχωμα για τη στέγη.
[δεν είναι τουρκικής προέλευσης, βλ. σημείω-
ση (Συντ.)]
{Κατά τον Πιτυκάκη: < μάλλον πυρρός ‘κοκ-
κινωπός’ + -λίκι (< τουρκ. -lik), Ό μως, κατά 
τον Βασ. Φάβη (“Μετάθεσις και αντιμετάθεσις 
φθόγων εν τη νεωτέρα ελληνική γλώσση μετ’ 
αναφοράς εις την αρχαίαν”, Λεξικο γραφικόν 
Δελτίον, 1 (1939), 155) πρόκειται για τη λ. «πη-
ρωλύκι (το, Κι σάμω Κρήτης) = ο τόπος οπό θεν 
ορύσσεται πηλός αργιλώδης, αδιαπέρα στος υπό 
του ύδατος, προς επίστρωσιν στεγών και δωμά-
των, αντί πηλω ρύκι. Το αυτό πράγμα λέγεται εν 
Κυθήροις πηλω ρύχι. Αλλαχού δε της Κρήτης 
(Λατσίδα) πηλώρουκας λέγεται συνεκδοχικώς 
αυτό το ορυσσόμε νον χώμα, ό νοείται ως με-
γεθυντικός τύπος τού *πηλωρούκι – πηλω ρύκι 
(Ρόδω). Όθεν αρχική πρωτότυπος λέξις είναι 
πηλωρύχιον, ήτοι ορυχείον πη λού». Συνεπώς, η 
λ. πυργιολίκι / πυρολίκια δεν έχει θέση στον πα-
ρόντα κατάλογο.}

πυροφίτιλο, βλ. απυρόφτιλο.
πυρόφτιλο, βλ. απυρόφτιλο.
πχι πχί (επιφ. και ουδ. ουσ.) [p∫i p∫í] & ψι ψί [psi 

psí] (Κονδ.: στο λ. ψί!, Ιδομ., Τσιρ., Αποστ., 
Τσιρ.,: στο λ. πχιιιτ, Κριτσ., ΙδομΒ.) : η γάτα, το 
γατί· ΥΠΟΚΟΡ. ψιψίνι, το. ΦΡ. νά πχι πχί ή νά 
ψι ψί: επιφώνημα για κάλεσμα γάτας.
[< pisi pisi «νεογνόν γαλής, ψιψί» (Χλωρός, Α 
428) (Συντ.), βλ. και πχιτ.] (پسى پسى)

{Επιφωνηματικά χρησιμοποιείται και ως τε-
τραπλό: Νά πχι πχι πχι πχί. Εκ φέρεται και ως 
μία λέξη: νάπχιπχιπχί, όπως το λημματογρα-
φεί ο Ιδομε νέως(Β). Συνήθως το φωνήεν ι ακού-
γεται καθαρά μόνο στο τονισμένο πχί. Το TDK 
έχει τη λ. pisi ‘γάτα στην παιδική γλώσσα’ (έχει 
και τα διαλεκτ. bişi και bisi ‘γάτα’). Η λ. χρη-
σιμοποιείται διπλασιασμένη (pisi pisi) και ως 
επιφώνημα για την κλήση γάτας. Ο Fatih Kemik 
σε άρθρο του με τίτλο το ερώτημα “Hayvan 
seslenme ünlemleri ses yansımalı ünlemlerden 
midir?” {Είναι τα επιφωνήματα κλήσης ζώων 
ηχοποιη μένα;} (http://istanbul.academia.edu/
FatihKemik/Papers/) υποστηρίζει με στοι χεία 
ότι πρόκειται αρχικά για πλήρη λέξη που έγινε 
επιφώνημα με τον καιρό, όπως και τα kuçu kuçu 
και bülü bülü. Βλ. αντίστοιχα: κουκιού κου κιού 
και πούλι πούλι. Ως κανονική λέξη τη λημματο-
γραφεί και ο Χλωρός (Α 428) : pisi ή pisik, «γα-
λή, κ.[οινώς] πισίκα».}

πχιτ! (επιφ.) [p∫ít] & ψιτ! [psít] & ψίτι! [psíti] 
(Γαρ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΤσιρΒ.) : «επιφώ-
νημα για την εκδίωξη του γάτου. (Για το κάλε-
σμά του χρησιμοποιείται το: Να, πχι, πχι, πχι, 
πχιιι)» (Αποστ., Τσιρ.). Βλ. πχι πχί.
[πβ. τουρκ. pist (και διαλεκτ. pişt), που κατά το 
TDK είναι «kedi kovalama ünlemi» (= επιφώ-
νημα για εκδίωση γάτας) – ο Χλωρός (Α 442) 
το έχει ως pist (Συντ.)] (پيست)
{Ο Αποστολάκης λημματογραφεί τη λ. με τη 
μορφή πχιιιτ, προφανώς για να α ποδώσει την 
εκφορά της λέξης. Στην πράξη αυτό που παρα-
τείνεται είναι ο φθόγ γος [∫], τόσο που το [i] φαί-
νεται βραχύ.}
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ραβαΐσι*, το [ravaísi] & ρεβαΐσι [revaísi] & ρε-

βαΐζι [revaízi] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσπ., ΙδομΒ., Ροδ., Ξεν.) : 1. συνάθροι-
ση για κοινή εστίαση· 2. συγκέντρωση πολλών 
με ένταση και αναστάτωση· 3. (μτφ.) τεμπελιά, 
ξεκούραση, ανεμελιά.
[< revaç (Παπ.)] (رواج)
{Το ΛΚΝ έχει για την ετυμολογία της λ. ραβαΐ-
σι: αραβ. ή τουρκ.(;). Η λ. revaç κατά τον Χλω-
ρό (Α 851) σημαίνει: «κατανάλωσις, κ. πέρα-
σις, ζή τησις, ευπρασία [επί εμπορευμάτων, νο-
μισμάτων κλπ.]». Για την ετυμολ. της λ. ραβα-
ΐσι βλ. από ψεις στο ιστολόγιο του Νίκου Σα-
ραντάκου Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστο-
ρία, ιδίως το σχόλιο αρ. 54 (http://sarantakos.
wordpress.com/2010/02/15/dierxetai/). Ο συ-
ντάκτης του σχολίου αναφέρει την ύπαρξη του 
περσ. rawâyish, από τον τύπο rawa του περσ. 
ρ. raftan ‘πηγαίνω’. Με τον τύπο αυτόν συσχε-
τίζει και ο Ronzevalle (310) στη λ. ραβαΐšι το 
τουρκ. της έτυμο, που το γράφει [روايشravaí∫]. 
Ο Νişanyan ετυμολογεί το revaç από το αραβ. 
rawāc, κι αυτό από το περσ. ravāg ‘πηγαιμός’.}

ραβάνι, το [raváñi] (Χουστ.) : «είδος περπατήμα-
τος ζώου», βλ. γιοργάς.
[< rahvan, από το περσ. rāhvār (TDK), στη σημ. 
‘το βάδισμα που κάνει «ίππος βαδίζων κατά πέ-
δην, ήτοι ομού εγείρων και πατών τους πόδας 
του, και βαίνων εις τρόπον ώστε να μη σείη τον 
αναβάτην» (Χλωρός, Α 830) (Συντ.)] (راهوان)

ραβέντι, το [ravénti] : το φυτό Rheum officinale, 
του οποίου το ρίζωμα κα θαρτικό και τονω-
τικό. Η λ. σε κρητ. ιατροσόφιο του 1826 (βλ. 
Παπαδο γιαννάκης, 202).
[< ravent (Παπαδογιαννάκης), από το περσ. 
rāvand κατά τον Nişanyan (Συντ.)] (راوند)

ραγιάς*, ο [raʒás] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., Ξεν.) : ο 
υποτελής, ο μη μουσουλμά νος υπή κοος επί 
οθωμανικής κυριαρχίας.
[< raya (Παπ.)] (رعايا)
{Reaya (και raya) είναι ο πληθ. της (αραβ. 
προέλευσης) λ. reye رعيه, reyet رعيت, που ση-
μαίνει αρχικά ‘ποίμνιο’ (σπάνιο στη σημ. αυ-

τή, σημειώνει ο Χλωρός, Α 844) και ‘υπήκο-
οι’. Το TDK έχει τη λ. reaya ως πεπαλαιωμένη, 
με τις σημασίες: 1. υπήκοοι 2. μη μουσουλμά-
νοι υπήκοοι οθωμανικής αυ¬τοκατορίας, μετά 
το Ταν ζιμάτ. 3 (μτφ.) Χριστιανός. Σε κρητ. δη-
μοτ. τρα γούδια του 19ου αιώνα βρίσκουμε συ-
χνά τον τύπο αραγιάς, που προήλθε προφανώς 
από λανθασμένη τμήση της συμπροφοράς με 
το άρθρο ένας στην αιτιατική: ένα ραγιά > έν-
α ραγιά > ο αραγιάς.}

ραγμπέτι, το [raγbéti] : σεβασμός. Η λ. σε τουρ-
κοκρητ. ρίμα του 1826: Πού ’ν’οι κεμπίρ χαΐρη-
δες απού ’χανε ντοβλέτι / <που η (;)> μεγάλη η 
τουρκιά τούς ήκαμε ραγμπέτι (βλ. Dedes, 359). 
[< rağbet, στη σημ. «τιμή, περιποίησις, φιλο-
φρόνησις», από τα αραβ. (Χλωρός, Α 844)] 
(رغبت)

ραεκλίζω [raekλízo] : Η λ. σε κρητ. δημοτ. τρα-
γούδι (1870) : να πα να ραε κλίσουνε [= να φι-
λοδωρήσουν] τσι σύμβουλους εκείνους (βλ. Μα-
νόλης Ι. Καλοκύρης, Ανώ γεια Μυλοποτάμου - 
Ρεθύμνης (Λαογραφική Συλλογή), έκδ. Δήμου 
Ανωγείων, Η ράκλειο 1970, σ. 29).
[< *ραετλίζω < ραέτι, πβ. ραετλής (Συντ.)]

ραέτι, το [raéti] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Ιδομ., 
Γαρ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Ροδ., Ξεν.) : 
1. «η κατ’ οίκον και κατ’ έθιμον περιποίησις 
επισκε πτών, συνήθως με φαγοπότι» (Πιτ.)· 2. 
εξαίρετο γεύμα.
[< riayet ‘σεβασμός’ (Παπ.) / & ‘καλή υποδοχή’ 
(Χλωρός, Α 843) (Συντ.)] (رعايت)
{Συνήθως στη ρημ. περίφρ. κάνω ραέτι (κάτι σε 
κάποιον) : Ίντα σού ’καμε ραέτι: τι σε κέρασε, τι 
σου πρόσφερε; Η έκφρ. το ραέτι μας να μην ξε-
χάσεις είναι τυπική μετριόφρονη απάντηση του 
οικοδεσπότη στις ευχαριστίες του φιλοξενούμε-
νου κατά την αναχώρησή του.}

ραετλής (επίθ. προσ.) [raetλís] (ΞανθινΔ.) : αυ-
τός που σέβεται και περιποιεί ται τους επισκέ-
πτες του.
[< riyaetli (Ξανθιν.)] (رعايتلى)

ραζακί*, το [razat∫í] & ροζακί * [rozat∫í] & ρεζακί
[rezat∫í] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., Α ποστ., Τσιρ., 
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Ρράι

Κριτσ., Ξεν.) : ποικιλία επιτραπέζιου σταφυ-
λιού με τραγανές μα κριές ρώγες (το φρούτο και 
το κλήμα).
[< razakı (Παπ.)] (رزاقى٬ رازقى٬ رزقى)
{Μάλλον ως ουσιαστικοπ. επίθετο. Χρησι-
μοποιείται και ως επίθετο: το ραζακί σταφύλι/
αμπέλι.}

ράι, το [rái] (Πιτ., Γαρ., ΙδομΒ., Ροδ., ΚριτσΓπ., 
Κασσ.) : υποχώρηση, συμβι βασμός.
[< ra’y, στη σημ. «υποταγή ηττηθέντος» (Χλω-
ρός, Α 844) (Συντ.)] (رعى)
{Το τουρκ. έτυμο σημαίνει αρχικά ‘βόσκησις’, 
και είναι ομόρριζο με τη λ. reaye ‘ποίμνιο’, βλ. 
ραγιάς.}

ραΐνα, η [raína] (Πιτ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : «Κοσμητ. 
επίθετο της κοπελιάς = Βασίλισσα, αρχόντισσα. 
[...] Ο όρος σήμερο δεν ακούεται. Διατηρήθηκε 
μόνο σε τραγούδια και δίστιχα» (Πιτ.).
[< προφανώς παραφθορά του ιταλ. regina (Πιτ.) 
/ άλλη πρόταση: < οθωμ. ra’na ‘ωραία’ (Συντ.)] 
(رعنا)
{Η λ. ραΐνα δεν σημαίνει ‘βασίλισσα’ αλλά 
‘όμορφη’. Τη βρίσκουμε σε μαντινά δες, συνή-
θως στην έκφρ. κοπέλα και ραΐνα, π.χ. Εφτά πα-
χιάδω ρι ζικό, εφτά κα δήδω μοίρα / έχει απού δα 
σ’ αγκαλιαστεί, κοπέλα και ραΐνα (Λιουδάκι, σ. 
7 και 366). Ο Χλωρός (Α 844) λημματογραφεί 
το αραβ. προ έλευσης τουρκ. επίθ. رعنا ρα’νά 
[θ. του ارعن ερ’άν] «ωραίος, εξαίρετος, χαρί-
εις» (η απόστροφος αντιστοιχεί στο γράμμα ع, 
το οποίο ακούγεται σαν ανεπαίσθητη παύση) με 
την εξής σημεί ωση: «Η λέξις αύτη ως θηλυκόν 
του ارعن σημαίνει κυρίως γυνή ευήθης· ουχ ήτ-
τον παρά ποιηταίς είναι εν χρήσει επί καλού, 
ως κοσμητικόν». Με τη σημ. αυτή στη έκφρ. 
mahbube rana «ερωμένη ωραία». Το TDK έχει 
τη λ. μόνο ως γυναικείο όνομα Rana, με τη σημ. 
«güzel» (ωραία).}

ράκα, η [ráka] (Κριτσ.) : ένα ποτήρι ρακή ξέχειλο.
[μεγεθ. της λ. ρακή, στη μετωνυμ. σημ. ‘ποτήρι 
με ρακί’ (Συντ.)]

ρακάδικο, το [rakáδiko] (Γαρ., Κριτσ.) : μαγα-
ζί όπου προσφέρεται μόνο ρακή στους πελάτες.
[< ρακή + -άδικο, πβ. ούζο > ουζάδικο (Συντ.)]

ρακάς, ο [rakás] (Γαρ., Κριτσ., Κασσ.) : αυτός που 
αγαπά τη ρακή.
[< ρακή + -άς, πβ. μακαρονάς (Συντ.)

ρακή*, η [rat∫í] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Κριτσ.) : 1. «οινο πνευμα τώδες πο-
τό που παρασκευάζεται με απόσταξη ορισμέ-
νων υποπροϊ όντων ή καρ πών που υπόκεινται 
σε ζύμωση» (Πιτ.), και ειδικότερα «το γνω-
στόν οινοπονευ ματώδες ποτόν» (Παπ.), δηλ. η 
τσικουδιά· ΦΡ. σαν τη ρακή: στάγδην· 2. (κατά 

μετωνυμία) μια ρακή: ένα ποτήρι ρακή· ΥΠΟ-
ΚΟΡ. ρακούλα, η [rakúla] (Κριτσ.). 
[< rakι (Παπ.) / κι αυτό από το αραβ. ῾arak 
(ΛΚΝ)] (راقى)
{Ο Κριτσωτάκης λημματογραφεί χωριστά το 
ουδ. ρακί. Το ίδιο και ο Τσι ριγωτά κης, αλλά για 
να επισημάνει ότι «ποτέ δε λέει ο Κρητικός “έλα 
να πιούμε ένα ρακί”, αλλά “ένα να πιούμε μια 
ρακή”» (ΤσιρΒ., 432). Το αραβ. ῾arak σημαίνει 
‘ιδρώτας’ και ‘ρακί’. H δεύτερη σημ. ίσως προ-
έκυψε από την εικόνα της ρακής που τρέχει από 
τον λουλά (βλ.) σταγόνα σταγόνα, σαν ιδρώτας. 
Η λ. πέρασε στα τουρκ. ως arak (عرقى). Το TDK 
την έχει και με τις δύο αυτές σημασίες και την 
ένδειξη esk., δηλ. πεπαλαιωμένο. Ση μειώνουμε 
ότι απ’ όλες τις λέξεις τουρκικής προέλευσης 
στο κρητικό ιδίωμα, η λ. ρακή έδωσε τους πε-
ρισσότερους απογόνους: 6 παράγωγα (ράκα, 
ρα κάδικο, ρακάς, ρακιδειό, ρακόπουλο, ρακου-
λάς) και 28 (!) σύνθετα, από τα οποία 16 την 
έχουν ως α΄ συνθετικό (ρακοβγάνω, ρακοκάζα-
νο & ρακιδο κάζανο, ρακοκατάνυξη, ρακόκουπα 
& ρακιδόκουπα, ρακομεζές, ρακόμελο, ρακομέ-
ρα, ρα κομπούκαλο, ρακοπίθαρο, ρακοπίνω, ρα-
κοπότι, ρακοτραταρί σματα, ρακοτρα τέρνω, ρα-
κοφονιάς), και 12 ως β΄συνθετικό (απόρακη, 
βα τσινόρακη, δραμόρακη, κουμαρόρακη, λα-
σπόρακη, μελόρακη, μουρνόρακη, πεπονόρακη, 
πρωτόρακη, υλόρακη, (υ)στε ρόρακη, φετσόρα-
κη). Αν προσθέσουμε σ’ αυ τές και όσες σχετίζο-
νται με το καζάνι της ρακής (παράγωγες: καζα-
νάραινα, καζαναργιό, καζαναρεύω, καζανάρης, 
καζα νάτορας, καζανατζής, καζά νεμα, καζανέμα-
τα, καζανεύγω, καζανιά, καζανιάτικο, καζαντζής· 
σύνθετες: καζανοβγάνω, καζανόκαιρος, καζανό-
ξυλα, καζανοπαραστιά / πανωκάζανο, κατωκά-
ζανο), και φυσικά τον λουλά, βλέπουμε ότι το 
πλουσιότατο λεξιλό γιο της ρακής είναι κατά βά-
ση τουρκογενές − απέναντί του στέκει λεξιλο-
γικώς μοναχική η κρητική τσικουδιά, για την 
οποία βλ. το βιβλίο: Ανδρέας Σμα ραγδής, Τσι-
κουδιά: Κρήτης πνεύμα, εκδ. Δοκιμάκης, Ηρά-
κλειο 2010 (δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλι-
κά, με εξαιρετικές φωτογραφίες).}

ρακηδειό, βλ. ρακιδειό.
ρακιδειό, το [rat∫iδjó] (άλλη γραφή: ρακηδειό) 

(Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ.) : ο άμβυ-
κας, ο λέβητας για την απόσταξη ρακής (Παπ., 
Πάγκ.) ή το μέρος στο οποίο υπάρχει εγκατά-
σταση τέτοιου λέβητα (Ξαν θιν.).
[< ρακή + -ειό (Πάγκ.) / < ρακιδείον < *ρακίδι, 
υποκορ. του ρακή + -ειό, κατά το αλ(α)ιτριβι-
δειό ‘ελαιοτριβείο’ (Ξανθιν.) / πβ. και χαρκιδειό 
‘σιδη ρουργείο’ (Συντ.)]

ρακιδοκάζανο [rat∫iδokázano] (Πάγκ., Ξανθιν., 
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Αποστ., Τσιρ.) : το καζάνι, ο λέβη τας για την 
απόσταξη της ρακής.
[< ρακή + καζάνι, «η συλλαβή δο θα προσετέθη 
κατά τινα αναλογίαν: στα φιδοκά ζανο» (Πάγκ.) / 
< *ρακίδι + καζάνι (Ξανθιν.)]

ρακιδόκουπα, βλ. ρακόκουπα.
ρακιτζής, ο [rat∫idzís] (Τσιρ., ΚριτσΓπ.) (άλλη γρα-

φή: ρακιντζής) : 1. ο παρα γωγός ή πωλητής ρα-
κής· 2. ο ρακοπότης.
[< ρακή + -τζής ή κατευθείαν < rakıcı (Χλωρός, 
Α 829) (Συντ.)]

ρακο- [rako] & ρακό- [rakó], όταν κατά τη σύνθε-
ση ο τόνος ανεβαίνει στο α΄ συν θετικό : το ουσ. 
ρακή ως α΄ συνθετικό σε σύνθετες λέξεις. 1. δη-
λώνει ότι αυτό που εκφράζει το β΄ συνθετικό: α. 
είναι κατάλληλο για ρακή: ~πό τηρο ~μεζές. β. 
περιέ χει ρακή: ~μελο. 2. αναφέρεται στην παρα-
γωγή ή κα τανάλωση ρακής: ~κάζανο, ~βγάνω, 
~πίνω, ~κατάνυξη. 3. (ειρ.) σε σύν θετα ουσια-
στικά που αποτελούν χαρα κτηρισμούς ανθρώ-
πων που κατανα λώνουν μεγάλες ποσότητες ρα-
κής: ~φονιάς.
{Το λήμμα αυτό διαμορφώθηκε με βάση το 
αντίστοιχο για το κρασί στο ΛΚΝ.}

ρακοβγάνω [rakovγáno] (Πάγκ.) : βγάζω ρακή 
(από τα στέμφυλα) με τη μέ θοδο της απόστα-
ξης.
[< ρακο- + βγάνω (Πάγκ.)]

ρακοκάζανο, το [rakokázano] (Πάγκ., Πιτ., Γαρ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ.) : το καζάνι, 
ο λέβητας για την απόσταξη της ρακής.
[< ρακο- + καζάνι (Πάγκ.)]

ρακοκατάνυξη, η [rakokatáñiksi] (ΚριτσΓ.) : το 
αντίστοιχο της κρασοκατά νυξης, με ρακές.
[< ρακο- + κατάνυξη, κατά το κρασοκατάνυξη 
(Συντ.)] 

ρακόκουπα, η [rakókupa] & ρακιδόκουπα 
[rat∫iδókupa] (Τσιρ.) : ποτηράκι της ρα κής. Την 
ίδια σημασία έχει και το υποκορ. ρακιδοκου-
πάκι.
[ρακόκουπα: < ρακό- + κούπα· ρακιδόκουπα: 
πβ. ρακιδοκάζανο (Συντ.)]

ρακομεζές, ο [rakomezés] (Κριτσ.) : μεζές που 
ταιριάζει με τη ρακή.
[< ρακο- + μεζές (Συντ.)]
{Από την απαρίθμηση μεζέδων που κάνει ο 
Κριτσωτάκης μπορεί κανείς να συ μπεράνει ότι 
ρακομεζές μπορεί να γίνει… οτιδήποτε τρώγε-
ται!}

ρακόμελο, το [rakómelo] (Κριτσ.) : ρακή βρασμέ-
νη με μέλι.
[< ρακό- + μέλι (Συντ.)]

ρακομέρα, η [rakoméra] (Τσιρ.) : «βροχερή μέρα 
που ο καιρός δεν επιτρέπει αγρο τική εργασία, 
οπότε το έριχναν στο πιοτό, είτε σε σπίτια είτε 
στο ντουκιάνι (κα φενείο)».
[< ρακο- + μέρα (Συντ.)]
{Η κρητική εκδοχή τού dolce far niente (!)}

ρακομπούκαλο, το [rakobúkalo] (ΚριτσΓ.) : μπου-
κάλι της ρακής.
[< ρακο- + μπουκάλι (Συντ.)]

ρακοπίθαρο [rakopíθaro] (Πάγκ.) : το πιθάρι 
που μεταχειρίζονται για την απόσταξη της ρα-
κής (είναι γεμάτο κρύο νερό για να ψύχονται οι 
ατμοί της ρακής μέσα στον λουλά, ο οποίος δια-
περνά το πιθάρι).
[< ρακό- + πιθάρι (Πάγκ.)] 

ρακοπίνω [rakopíno] (Κριτσ.) : «κάθομαι μόνος ή 
με παρέα και πίνω ρακή». Μτχ. παθ. πρκ. ρακο-
πιωμένος: αυτός που τα έχει τσούξει με ρακές.
[ρακο- + πίνω (Συντ.)]

ρακοπιώνομαι [rakop∫ónome] (Κριτσ.) : μεθώ πί-
νοντας ρακή.
[μάλλον < ρακοπιωμένος, αναδρ. σχημ. (Συντ.)]

ρακοπότι, το [rakopóti] (ΚριτσΓ.) : μεγάλη κατα-
νάλωση ρακής.
[< ρακο- + -πότι, πβ. κρασοπότι (Συντ.)]

ρακόπουλο, το [rakópulo] (Γαρ., Κριτσ.) : ένα μι-
κρό ποτήρι ρακή, ένα “σφη νάκι” ρακής.
[ρακό- + -πουλο (Συντ.)

ρακοτραταρίσματα, τα [rakotratarízmata] (Κριτσ.: 
στο λ. ρακοτρα τέρνω) : δη λώνει γενικά το κέρα-
σμα του επισκέπτη, που γινόταν βασικά με ρα-
κή και ό,τι υπήρχε στο σπίτι ως μεζές (βλ. ρα-
κομεζές). 
[< ρακο- + τρατάρισμα (Συντ.)]

ρακοτρατέρνω [rakotratérno] (Κριτσ.) : κερνώ 
κάποιον ρακή.
[ρακο- + τρατέρνω (Συντ.)

ρακουλάς, ο [rakulás] (ΞανθινΔ.) : ο εργαζόμενος 
σε ρακιδειό.
[< ρακούλα (Ξανθιν.)

ρακοφονιάς, ο [rakofoñás] (Τσιρ., Κριτσ.) : μέγας 
ρακοπότης.
[< ρακο- + φονιάς, χιουμοριστικός σχηματι-
σμός, ίσως κατά το: δραχμοφο νιάς (Συντ.)]

ραμάλης, ο [ramáλis] : η λ. δηλώνει «τον περί την 
μαντείαν και μαγικήν θε ραπευτι κήν ασχολού-
μενον, τον λεγόμενον σήμερον “δάσκαλον”» 
(Ευαγ γελία Φραγκάκι, Η δημώδης ιατρική της 
Κρήτης, Αθήνα 1978, σ. 224). 
[< remmal «μάγος προλέγων δια της άμμου» < 
reml رمل «άμμος· μαγεία. μαντεία συνισταμέ-
νη εις το μαντεύειν τα αφανή δια τινων στιγμών 
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Ρραμαζάν

και γραμμών σχεδια ζομένων επί της άμμου» 
(Χλωρός, Α 849, 850)] (رمال)
{Η λ. ρεμάλι (βλ. ΛΚΝ) προέρχεται από το ίδιο 
έτυμο, το οποίο είχε πάρει και τη σημ. «απατε-
ών» (Χλωρός, Α 849).}

ραμαζάν, βλ. μήνες σεληνιακού έτους.
ραμαζάνι*, το [ramazáñi] & ρεμεζάνι [remezáñi] 

(Κονδ., Τσιρ.) : μεγάλη εορτή των μουσουλμά-
νων. 
[< Ramazan, από τα αραβ. (ΛΚΝ)] (رمضان)
{Το Ραμαζάνι είναι εορτή νηστείας και περισυλ-
λογής των μουσουλμάνων, σε α νάμνηση της πα-
ράδοσης του Κορανίου στους ανθρώπους. Δι-
αρκεί ό λον τον ένατο (ομώνυμο) μήνα του μου-
σουλμανικού έτους. Είναι κινητή, λόγω του σε-
ληνιακού ημερολογίου: κάθε χρόνο αρχίζει έντε-
κα (μερικές φορές δώδεκα) μέρες νωρίτερα σε 
σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Στη διάρκειά 
της οι μουσουλμάνοι απέχουν από κάθε τρο-
φή και κάθε από λαυση, ακόμα και από το νερό, 
από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου, όχι 
όμως στο υπόλοιπο διάστημα μέχρι την ανατο-
λή του ήλιου. Το Ραμα ζάνι τελειώνει με μια με-
γάλη γιορτή. Αναλυτικά βλ. στο: Ευάγγε λος Κα-
ταφύλης, Το μουσουλμανικό εορτολόγιο: Σχέσεις 
και διαφορές μεταξύ σου νιτικού και σιιτικού κύ-
κλου εορτών, Διπλωματική εργασία, Θεολογική 
Σχολή Α.Π.Θ., Θεσ/νίκη 2007, σ. 33-52 (http://
invenio.lib.auth.gr/ record/105736/).}

ραμεκλής, βλ. ραχμετλής.
ραμετ(ι)λής, βλ. ραχμετλής.
ραμεχτλής, βλ. ραχμετλής.
Ραμπήμ Αλλά, βλ. Ραμπής. 
Ραμπής, ο [rabís] (Κονδ., Γαρ., Ιδομ., Κριτσ., 

Ροδ., Κασσ.) : ο Θεός· ΦΡ. για Ραμπή μου: ω 
Θεέ μου || ο Ραμπής που μας έπεψε || Ραμπήμ 
Αλλά: Θεέ και Κύριε! || Μα το Ραμπή (μου)! (όρ-
κος).
[< Rabbi (Συντ.)] (رب٬ ربى)
{Ειδικότερα: για Ραμπή μου < yarabbim (يا ربم)· 
Ραμπήμ Αλλά < Rabbım Allah. Rab, -bbi, ση-
μαίνει αρχικά ‘κάτοχος, κύριος, και κατεξοχήν: 
Κύ ριος, Θεός’ (από τα αραβικά). Βλ. και γιαρα-
μπής.}

ραντιφλίκια, τα [radifλít∫a] : βοηθοί, ακόλουθοι, 
εφεδρείες. Η λ. σε τουρκο κρητ. ρίμα του 1826: 
Πού ’ναι κι οι μπαşκαλφάδες (= οι αρχιμάστο-
ρες) σας πού ’χανε ραντιφλίκια (βλ. Dedes, 359).
[< rediflik < redif «ο εν τω αυτώ ζώω όπισθεν 
άλλου ιππεύων· ακόλουθος, δορυ φόρος·§ έφε-
δρος» (Χλωρός, Α 838)] (رديف)
{Ο Dedes (σ. 373) μεταφράζει: Where are your 
master builders who had their own reserves.}

ρασοντρουβάς, ο [rasodruvás] (Πιτ.: στο λ. ντρου-
βάς) : ντρουβάς φτιαγμένος από μαλλί προβά-
του.
[< ρασά + ντρουβάς (Συντ.)]

ρασπού, βλ. ροσπού.
ραστίκτασι, το [rastíktasi] : αντιμόνιο. Η λ. 

σε κρητ. ιατροσόφιο του 1826 (βλ. Πα-
παδογιαννάκης, 126).
[< rastık (Παπαδογιαννάκης), rastık taşı 
(Συντ.)] (راستق٬ راستق طاشى) 

ρατζής, ο [radzís] (Παπ.) : (;)
{Ο Παπαγρηγοράκης (σ. 131) αναφέρει τη λ. 
ρατζής, χωρίς ερμήνευμα, μαζί με άλλες που τις 
παρέλειψε «διότι δεν ακούονται ποσώς σήμε-
ρον {= 1952} ούτε από τους γεροντοτέρους». 
Ίσως προέρχετι από το raci راجى «ο παρακα-
λών· εύελπις» (Χλωρός, Α 827), λέξη ομόρριζη 
με τη λ. rica, βλ ριτζάς και ριτζατζής.}

ράφι*, το [ráfi] (Παπ.) : θέση ή σανίδα όπου τοπο-
θετούμε σκεύη ή αντικεί μενα (λέξις πανελλήνιος, 
Παπ.)· ΦΡ. έμεινε στο ράφι = δεν παντρεύτηκε ποτέ.
[< raf (Παπ.)] (راف)

ραχακλίδικος, βλ. ραχατ(ι)λίδικος.
ραχατεύ(γ)ω* [raxatév(γ)o] (Παπ., Πάγκ., Ιδομ., 

Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κασσ., Ξεν.) : 1. αναπαύ-
ομαι, βολεύομαι, νιώθω άνετα· 2. τεμπελιάζω.
[< ραχάτι (Παπ.)]

ραχάτι*, το [raxáti] (Παπ., Πάγκ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Ροδ., Ξεν.) : 1. η ανά παυση, η άνε-
ση (λέξις πανελλήνιος, Παπ.)· 2. η τεμπελιά, το 
ρε μπελιό.
[< rahat (Παπ.)] (راحت)

ραχατ(ι)λής* (επίθ. προσ.) [raxat(i)λís], θηλ. ρα-
χατ(ι)λίνα [raxat(i)λína] (Τσιρ., Κριτσ.) : αυτός 
που επιδιώκει το ραχάτι, τεμπέλης.
[< ραχάτι (Τσιρ.) / ή από τουρκ. διάλεκτο των 
Βαλκανίων (ΛΚΝ)] (راحتلو)
{Κατά το ΛΚΝ : ραχατλής < ραχάτ(ι) -λής ή από 
τουρκ. διάλεκτο των Βαλ κανίων. Κατά τον Κυ-
ρανούδη (σ. 444) ραχατλής < πρώιμο rahatlı.}

ραχατ(ι)λίδικος (επίθ.) [raxat(i)λídikos] & ραχα-
κλίδικος [raxakλídikos] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., 
Ιδομ., Κριτσ., Κασσ.) : αναπαυτικός, άνετος· 
ΕΠΙΡΡ. ραχατιλίδικα (Ιδομ.)
[< ραχάτι (Παπ.) / < ραχατλής + -ίδικος (Πάγκ.)]
{Για τον τ. ραχακλίδικος, βλ. σημείωση στο λ. 
ραχμετλής.}

ραχατ(ι)λίκι, το [raxat(i)λít∫i] (ΤσιρΒ.) : η ιδιότη-
τα του τεμπέλη.
[< ραχατλής· το τουρκ. rahatlık σημαίνει «άνε-
σις, ανάπαυσις, ησυχία, α ναπαυτι κότης» (Χλω-
ρός, Α 827) (Συντ.)]
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ραχμέτι, το [raxméti] (Χουστ.) : «φιλοξενία, έλε-
ος, οίκτος».
[< rahmet, από τo αραβ. raḥma(t) κατά τον 
Nişanyan (Συντ.] (رحمت)
{Για το rahmet ο Χλωρός (Α 835) έχει: «ευ-
σπλαχνία, έλεος, οίκτος, άφε σις, συγ χώρησις 
του Θεού προς τον άνθρωπον μετά θάνατον». 
Από την τελευταία σημα σία προκύπτει το επό-
μενο.}

ραχμετλής, ο [raxmetλís] & ραμετλής [rametλís] 
& ραμετιλής [rametiλís] & ραμε κλής 
[ramekλís] & ραμεχτλής [ramextλís] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Τσιρ., ΞανθινΔ., 
ΙδομΒ., Κασσ.) : ο μακαρίτης.
[< rahmetli (Παπ.), βλ. σημείωση στο λ. ραχμέ-
τι (Συντ.)] (رحمتلو٬ رحمتلى)
{Για τον τ. ραμεκλής: Κατά τον Κυρανούδη (σ. 
441, 453), από την παρε τυμολ. συσχέτιση του θε-
ριακλής με το θεριό προέκυψε, με τη μορφολογική 
και σημασιο λογική επανανάλυση θεριό + -κλής, 
και αποσπάστηκε το τμήμα -κλής ως αλλό μορφο 
της κατάληξης -λής: χασικλής, μεζεκλής. Βλ. επί-
σης: μπουρουκλής, κουμπε κλίδικος, χουϊκλίδικος.}

ρεβαΐζι, βλ. ραβαΐσι.
ρεβαΐσι, βλ. ραβαΐσι.
ρεβανί*, το [revañí] (Παπ., Πάγκ.) : είδος γλυκί-

σματος του ταψιού.
[< revani (Παπ.)] (روانى)
{Λέγεται και ραβανί. Μοιάζει με το σάμαλι.}

ρεβεντούκι, το [revendút∫i] (Πιτ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 
«πάρα πολύ χονδρό ύφα σμα που έβαναν αντί 
φόδρας στα χονδρά χειμερινά εξώρουχα και 
εσωτε ρικώς στα φόντια των παπουτσιών για να 
στέκονται» (Πιτ.).
[< revendük (Κριτσ.)]

ρέγγι, βλ. ρέγκι. 
ρέγκι1, το [ré(ŋ?) dʒi] (άλλη γραφή: ρέγγι) (Παπ., 

Πιτ., Γαρ., Κριτσπ., ΙδομΒ., Ξεν.) : 1. το χρώμα 
(κόκκινο, κίτρινο, μπλέ κλπ.)· 2. η ανταύγεια, 
η λάμψη.
[< renk, -gi (Παπ.) / και διαλεκτ. reng (Συντ.)] 
(رنك)

ρέγκι2, το [rédʒi] (άλλη γραφή: ρέγγι) : πάθημα, 
το να την πάθει κανείς, να την πα τήσει. Συνή-
θως σε εκφράσεις όπως: έπαθα ένα ρέγκι || όφου 
ένα ρέγκι!
[Ίδια ετυμολογία με το ρέγκι1: η λ. renk ‘χρώμα’ 
σημαίνει επίσης «δόλος, πανουρ γία» και η ρη-
ματική περίφραση renk etmek «μηχανώμαι δό-
λον, παίζω παιγνίδι» (ίσως μέσω της έκφρασης 
renk vermemek «δεν αφήνω να εννοήση, ενερ-
γώ μετά προσποιητής αδιαφορίας όπως μη αφί-
σω τινά να εννοήση, δεν προδίδομαι», κ.λ. ‘δεν 

δίνω χρώμα, δεν χρωματίζω’) (Χλω ρός, Α 851) 
– το TDK έχει επίσης: renk oynamak (Συντ.)]
{Με τη σημ. αυτή η λ. ρέγκι δεν υπάρχει στα λε-
ξικά που αποδελτίωσα, αλλά ά κουγα να τη χρη-
σιμοποιούν στα παιδικά μου χρόνια στην περιο-
χή Ηρακλείου. Το θυμήθηκα διαβάζοντας επισή-
μανση του Peter Mackridge (Τα γλωσσάρια στις 
εκ δόσεις των ελληνικών λογοτεχνικών κειμένων 
του ύ στερου 18ου αιώνα: απολογι σμός και προτά-
σεις, άρθρο αναρτημένο στο www.academia.edu, 
με ημερομ. 22-3-2016, σ. 5) για τη χρήση της λ. 
ρέγκι [γρ. ρένκι] με τη σημ.‘φάρσα’ στα Έρωτος 
αποτελέσματα και στο Σαγανάκι της Τρέλας. Επι-
βεβαίωσα αυτή την ανάμνηση ρω τώντας πρόσω-
πα του πε ριβάλλοντός μου. Την έκφραση έπαθε 
ένα ρέγκι την είχε υπόψη του ο Ξαν θουδίδης, βλ. 
Αφιέρωμα εις Γ. Ν. Χατζιδάκιν, Αθήνα 1921, σ. 
58. Τη λέξη ρέγκι λημματογραφεί και με τις δύο 
σημασίες («μπογιά, couleur, colore» και «παιγνί-
δι, un tour, beffe, burla») ο Γεώργιος Βεντότης 
στο (τρίτομο) Λεξικόν τρίγλωσσον της ρωμαϊκής, 
γαλλικής και ιταλικής διαλέκτου, τόμος Γ΄ Ρωμα-
ϊκό-Γαλλικό-Ιταλικός, Βιέννη 1790, σ. 473. Με 
τη δεύτερη σημα σία τη βρίσκουμε στη Βοσπο-
ρομαχία (2η έκδοση, Βενετία 1792, σ. 121) : Κ’ 
οι άθλιοι δεν νιώνουσιν, πως να [= ότι] τους παί-
ζουν ρέγκι / πως τους γελούσι με σκοπόν, ουσού-
λι και αχέγκι. Ο Χουστουλάκης (cretanlexico.gr, 
6-7-2016) λημματογραφεί τον πληθ. ρέγγια, τα, 
με τη σημ. «αστειότη τες».}

ρεζακί, βλ. ραζακί.
ρεζακλιά, η [rezakλá] (Ξανθιν.) : «το ροζακί στα-

φύλι (ποικιλία κόκκινου σταφυ λιού)».
[< ρεζακουλιά, με συγκοπή του ου < υποκορ. ρε-
ζακούλα (< ροζακούλα) (Ξανθιν.)]
{Σε κρητ. δημοτ. τραγούδια βρίσκουμε: στα-
φύλι ρεζακλί και σταφύλι ρα ζακλί (Γ. Πάγκα-
λος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, 
7ος τόμος, Τα Λαογραφικά, Επιμέλεια Έκδοσης: 
Κέντρον Ερεύνης Εληνικής Λαογρα φίας Ακα-
δημίας Αθη νών, Αθήνα 1983, σ. 109 και 154 
αντίστοιχα).}

ρεζαλέτι, το [rezaléti] & ρεζαλές, ο [rezalés] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Τσιρ., Κρι τσπ., 
ΙδομΒ.) : ρεζίλεμα, κάζο.
[< rezalet (Παπ.)] (رذالت)

ρεζές*, ο [rezés] (ΤσιρΒ.) : ο μεντεσές.
[< reze (ΛΚΝ)]

ρεζίλεμα*, το [rezílema] (Παπ.: στο λ. ρεζίλης) : 
ο εξευτελισμός.
[< ρεζίλης (Παπ.) / < ρεζιλεύω (ΛΚΝ)]

ρεζιλεύ(γ)ω* [rezilév(γ)o] (Παπ., Πάγκ.) : ντρο-
πιάζω, εκθέτω κάποιον. 
[< ρεζίλης (Παπ.) / < ρεζίλι (ΛΚΝ)]
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ρεζιλήκι, βλ. ρεζιλίκι.
ρεζίλης* (επίθ. προσ.) [rezíλis] (Παπ., Πάγκ., 

Κονδ.) : ο καταντροπιασμένος, κατα γέλαστος, 
άτιμος. 
[< rezil (Παπ.) και (Κυρανούδης, 190-191) / κα-
τά το ΛΚΝ : < ρεζίλι] (رذيل٬ رزيل)
{Στο λ. ρεζίλης ο Παπαγρηγοράκης έχει το εξής 
παράδειγμα χρήσης: «μ’ έκαμες ρεζίλι».}

ρεζιλίκι*, το [reziλít∫i] (Παπ.: στο λ. ρεζίλης, 
Πάγκ., Τσιρ.) : 1. η άτιμη, αι σχρή, επαίσχυντη 
πράξη· 2. η ατίμωση, το ντρόπιασμα που αυτή 
συνεπά γεται.
[< ρεζίλης (Παπ.) / < rezillik (ΛΚΝ)] 
{Συχνά χρησιμοποιείται στον πληθ.: ρεζιλίκια.}

ρεΐζης(Α), ο [reízis] (Πάγκ., Κονδ., ΙδομΒ.) : 1. πρό-
εδρος· 2. άρχοντας (Πάγκ.: ειρων. για κάποιον 
«ο οποίος μεγαλοπιάνεται»).
[< reis ‘άρχων’ (Πάγκ.) / και διαλεκτ. reyiz, κα-
τά το TDK (Συντ.)] (رئيس٬ رأس)
{Βλ. και μπασ-ρεΐζης.}

ρεΐσι, το [reísi] (Δαρ.) : «το δώρο, “θα σου το στεί-
λω ρεΐσι”».
[βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Ίσως σχετίζεται με τη λ. rayiş (رايش) «συνερ-
γός δωροδοκίας, ήτοι ο με ταξύ δω ροδοκούντος 
και δωροδοκουμένου μεσολαβών» (Χλωρός, 
Α 831), πβ. και raşi (راشى) ‘δωροδοκών’, που ο 
Χλωρός (Α 828) το συσχετίζει με το rüşvet (> 
ρου σφέτι).}

ρεκιάτι, βλ. ρικάτι.
ρεμεκλής, βλ. μερακλής.
ρεμπέτ ασκέρι, το [rebét a∫t∫éri] (Τσιρ.) : αλανα-

ρία, ομάδα αργόσχολων.
[τουρκοφανής ελλ. σχηματ. με χιουμορ. ύφος, 
πβ. μπεκρή μεζέ, σιχτίρ πι λάφι, ρα χάτ μπαξέ ‘νε-
κροταφείο’ κ.ά. (Συντ.)]

ρενδίφι, βλ. ρεντίφι.
ρεντζιπέρης, βλ. ρεσπέρης.
ρέντι [rédi]· μόνο στη ρημ. περίφρ. κάνω ρέντι 

(Κονδ.) : αποκηρύττω.
[< reddetmek < red «απόκρουσις, απόρριψις· 
άρνησις, αναίρεσις, ανα σκευή· απο κήρυξις υι-
ού» (Χλωρός, Α 837), από τα αραβ. κατά το 
TDK + etmek ‘κάνω’ (Συντ.)] (رّد٬ رد)

ρεντίφι, το [redifi] : η εφεδρεία. Η λ. στο μακρο-
σκελές ποίημα του Ιωάννη Κωνστα ντινίδη Η 
εκστρατεία του Ομέρ πασά κατά του Λασιθίου 
(Ερμού πολη 1868, σ. 4) : Να πάρουνε το στρά-
τευμα και όλο το ρεντίφι. Στις σ. 15 και 43 η ίδια 
λέξη ως ρενδίφι.
[< redif ‘έφεδρος’ (Κουκκίδης, 80)] (رديف)

ρεουλατζής (επίθ. προσ.) [reγuladzís] (ΙδομΒ.) : 
«αυτός που του αρέσουν τα συμπό σια μεταξύ 
φίλων με κοινό λογαριασμό».
[< ρέγουλα, στη φρ. με ρέγουλα ‘με μέτρο’, πβ. 
Έπιναν το κρασί τους αργά αργά και με ρέγου-
λα (ΛΚΝ : παράδειγμα χρήσης στο λ. ρέγουλα) 
+ -τζής (Συντ.)]
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής.}

ρεπιουλαχίρ, βλ. μήνες σεληνιακού έτους.
ρεπιουλεβέρ, βλ. μήνες σεληνιακού έτους.
ρέσιμο, το [résimo] (Παπ., Πάγκ.) : φόρος, δα-

σμός (επί Τουρκοκρατίας). Βλ. και ρουσουμά-
τια.
[< resim (Παπ.)] (رسم)
{Από το resim προκύπτει κανονικά *ρεσίμι. 
Μάλλον από το οθωμ. resm (από τα αραβ.) με 
ανάπτυξη [i] για διάσπαση του [sm]· ουδέτερο 
σε -ο πιθανόν από επί δραση λέξεων όπως δόσι-
μο. Υπάρχει και ο τ. ρέσμι, βλ. πεϊγιέ. }

ρέσμι, βλ. ρέσιμο.
ρεσούλης, ο [resúλis] (Ροδ.) : 1. προφήτης· 2. απε-

σταλμένος.
[< resul, από το αραβ. rasūl (Συντ.)] (رسول)

ρεσπέρης, ο [respéris] & νεσπέρης [nespéris] & 
λεσπέρης [lespéris] & ε σπέρης [espéris] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Ροδ., ΤσιρΒ.) : γεωρ-
γός, αγρότης.
[< rençper (Παπ.) «ο φέρων κόπον και μόχθον, 
μοχθών, κοπιών, χειρώναξ, εργά της κερδίζων 
τον επιούσιον δι’ επιπόνων έργων, ήτοι οργώ-
νων, σκά πτων, σπεί ρων, γεωργός, ή εργάτης 
μεταφέρων λίθους, πηλόν κτλ. εν ταις οικοδο-
μαίς» (Χλωρός, Α 850)] (رنجبر)
{Ο τ. εσπέρης μάλλον από παρετυμολογία (πβ. 
λανθάνουσα παρετυμολ. στο σχε δόν τρυφε-
ρό ερμήνευμα του Δαριβιανάκη: «ο ζευγολά-
της, αυτός που επιμελείται των ζώων του, αυ-
τός που την εσπέρα (τη νύχτα) ταΐζει, ο αχερο-
ταϊστής») και στη συνέχεια ο τ. νεσπέρης προ-
φανώς από λανθασμένη τμήση στη συμπροφο-
ρά με το άρθρο στην αιτιατική: τον εσπέρη > το 
ν-εσπέρη > το νεσπέρη > ο νεσπέρης. Ο Γαρε-
φαλάκης (σ. 171) χρησιμοποιεί το σύνθετο μι-
κρορεσπέρης στην ανάπτυξη του λ. βρυγιώνω. 
Ο Ανδριώτης έχει τον τ. ρεντζιπέρης. Ο Τσιρι-
γωτάκης λημματο γραφεί τον πληθυντικό λεσπέ-
ριδοι, που άκουσε από Μικρασιάτες πρόσσφυ-
γες (ΤσιρΒ., 275).}

ρεσπερική, η [resperit∫í] & πεσπερική [pesperit∫í] 
(Πιτ., Κριτσ.) : η γεωρ γική, η δου λειά του γε-
ωργού.
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[< ρεσπέρης (Πιτ.)]
{Ο τ. πεσπερική (στον Ιδομενέως) από προλη-
πτική αφομοίωση [re-spe > pe-spe] ή ίσως από 
παρανάγνωση ή τυπογραφική αβλεψία.}

ρεσπεριλίκι, το [resperiλít∫i] (Γαρ., Κριτσ.) : η γε-
ωργική, η δουλειά του γε ωργού.
[< rençperlik (Κριτσ.) / ή < ρεσπέρης + -ιλίκι 
(Συντ.)]

ρεσπεροσύνη, η [resperosíñi] (Κονδ., Αποστ., 
Τσιρ., ΙδομΒ.) : η γεωργική.
[< ρεσπέρης (Συντ.)]

ρετζέπ, βλ. μήνες σεληνιακού έτους.
ρετίδικος, βλ. γρετίδικος.
ρεφενές*, ο [refené] (Παπ., Πάγκ.) : «συνευωχία, 

συμπόσιον, κατά το οποίον έκα στος των συν-
δαιτημόνων συνεισφέρει εις χρήματα την ανα-
λογούσαν προς αυτόν δαπάνη» (Πάγκ.).
[< refene (Παπ.) / < τουρκ. (διαλεκτ.) refene από 
το περσ. herifane (ΛΚΝ) / ή από το arifane, βλ. 
σημείωση] 
{Για την προέλευση της λ. refene από το επίρρ. 
-arifane ‘κατά τον τρόπο των σοφών’ γρά عارفانه
φει αναλυτικά και τεκμηριωμένα στο ιστολόγιό 
του ο Δύτης των Νιπτήρων, http://dytistonniptiron.
wordpress.com/2011/12/05/refene/. Στο λεξι-
κό τού Χλωρού φαίνεται να υπάρχει μια σύγχυ-
ση για τη λ. ρεφενές: Στη σελ. Α 694 διαβάζου-
με: «حريفانه χαριφανέ, κ. αριφανέ [ρεφενέ], δια-
σκέδασις γινομένη δι’ α ναλόγου κοινού εράνου 
των διασκεδαζόντων και ευωχουμένων· επίρρ. δι’ 
αναλό γου κοινού εράνου [διασκέδασις, ευωχία]», 
ενώ στη σελ. Β 1109 βρί σκουμε: «عارفانه αριφα-
νέ, επίθ. ο ανήκων ή αρμόζων ανθρώπω πεπαιδευ-
μένω, σοφώ, ήτοι σοφός· επίρρ. σοφώς», και αμέ-
σως μετά ένα δεύτερο عارفانه : «αριφανέ, κ. αρφα-
νέ ή ρεφενέ, αντί حريفانه βλ.». Το ίδιο και στο λεξικό 
του Meynard: «حريفانه hèrifanè, par tête, par écot; 
pique-nique de pauvres gens; le peuple prononce 
ce mot aarifanè, comme s’ il était écrit عارفانه» 
(Α 651) και «رقنه rèfènè, (corruption de l’ arabe 
persan عارفانه’arifanè) écot; quote-part à payer; 
cotisation» (Β 22). Το TDK έχει μόνο το επίρρ. 
arifane και το ετυμολογεί από το αραβ. ‘ārif ‘σο-
φός’ και την περσ. κατάληξη τροπ. επιρρ. -āne. 
Έχει επίσης τα διαλεκτικά erfene, felfene, ferfana, 
ferfene, herfene, hörfene, perfene, αλλά όχι τον τ. 
refene.}

ρεφενίζω [refeñízo] (Τσιρ., στην ανάπτυξη του 
λ. σικιμέ κι απανωσίκι) : «Εσύ πας στο ντου-
κιάνι και ρεφενίζεις με τσ’ ορτάκηδές σου» 
(καλοπερ νάς στο καφενείο συμμετέχοντας σε 
ρεφενέ).
[< ρεφενές (Συντ.)]

ρεχένι, βλ. ρεχίνι.

ρεχίνι, το [re∫íñi] & ρεχένι [re∫éñi] (Παπ., Πάγκ., 
Ξανθιν., Γαρ., Κριτσπ., Ι δομΒ., ΤσιρΒ.) : το ενέ-
χυρο.
[< rehin (Παπ.)] (رهين \ رهن)

ρεχιτζής, ο [re∫idzís] (Κριτσπ.) : ο ενεχυροδανει-
στής.
[< rehinci (Κριτσπ.)]

ρεχτιματζής, ο [rextimadzís] (Τσιρ.) : παραδοσι-
ακός μάστορας για την κα τασκευή χωμάτινης 
οροφής.
[< ρεχτίμι (Συντ.)]

ρεχτίμι, το [rextími] (Τσιρ.) : στρώση από «καλά-
μια πάνω από τα δοκάρια της στέ γης παραδοσι-
ακού σπιτιού».
[βλ. σημείωση (Συντ.)] (ريختم)
{Σε προσωπική επικοινωνία, ο Καθ. Hakkı 
Bilgehan υποδεικνύει ως έτυμο τη λ. rıhtım 
«στρώση από πέτρες και πρεσάτο χώμα στην 
ακρογιαλιά για να δένουνε τα καράβια και να 
προπατούν οι αθρώποι». Με τη σημ. αυτή χρη-
σιμοποιεί το ριχτίμι ο Μυριβήλης στο μυθι-
στόρημα Η Παναγιά η γορ γόνα: «Οι άνθρω-
ποι ρίξανε ρι χτίμι στην προέχταση του βράχου. 
Έτσι έκα ναν εύκολα το μόλο του λιμανιού». Ο 
Κουκκίδης (σ. 80) έχει: ριχτίμι ‘προ κυμαία’ < 
rıhtım. Ο Νişanyan δίνει και τον παλαιότερο τύ-
πο rīχtüm ‘χώμα που απλώνεται και στρώνε-
ται στη στέγη του σπι τιού’ και τον ετυμολογεί 
(ό πως και το rıhtım) από το περσ. rīχtum ‘επίπε-
δη στέγη’. Αντίστροφος λε ξιλογικός δανεισμός: 
ελλ. μόλος > τουρλ. moloz.}

ρηματικές περιφράσεις από τα τουρκικά: Στα 
τουρκικά (όπως και σε πολ λές άλλες γλώσσες) η 
έκφραση μιας ρηματικής έννοιας γίνεται μονολε-
κτικά (με λεξικά ρή ματα) ή περιφραστικά (με ρη-
ματικές περιφράσεις). Η πιο συνηθισμένη μορφή 
ρη ματικής περίφρασης στα τουρκικά (όπως και 
στα ελληνικά) είναι: ρήμα + ουσια στικό (σπανι-
ότερα επίθετο, επίρρημα κ.ά). Στα τουρκικά τα 
ρήματα που χρησιμο ποιούνται κατεξοχήν σε ρη-
ματ. περιφρ. είναι το etmek ‘κάνω’ και το olmak 
‘γίνο μαι’. Κατά κανόνα οι ρηματ. περιφρ. γρά-
φονται με δύο λέξεις, σπανιότερα με μία, π.χ. 
sabretmek ‘κάνω υπομονή, υπομένω, αντέχω’. 
Πολλές έχουν περάσει και στο κρητικό ιδίωμα 
(γενικότερα στα ελληνικά). Στην περίπτωση αυ-
τή τα ρήματα etmek και olmak μεταφράστηκαν 
(κάνω και γίνομαι, αντίστοιχα), ενώ το δεύτερο 
τμήμα της περίφρασης είτε προσαρμόστηκε στη 
μορφολογία της ελληνι κής (συ χνά προκύπτουν 
ουσιαστικά ουδετέρου γένους, π.χ. κάνω ζάφτι, 
γίνομαι ρεζίλι) είτε μεταγράφτηκε απλώς στο ελ-
ληνικό αλφάβητο (π.χ. κάνω τόμπε). 
Η λέξη που συνοδεύει τα ρήματα etmek και 
olmak σπανίως αποκτά λεξική υπό σταση στα 
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ελληνικά. Γι’ αυτό τέτοιες ρημ. περιφρ. κανο-
νικά θα έπρεπε να λημ ματογραφούνται στο Κ 
(κάνω…) ή στο Γ (γίνομαι …). Όμως είναι πολ-
λές, και μια τέτοια λημματογράφηση θα έκανε 
κουραστική την αναζή τησή τους σε ένα λεξικό. 
Γι’ αυτό, στον παρόντα κατάλογο λημματογρα-
φούνται με βάση το δεύτερο τμήμα τους. Έτσι, 
η ρηματ. περίφρ. κάνω ζάφτι λημματογραφεί-
ται με βάση τη λ. ζά φτι, παρόλο που η λ. ζά-
φτι δε φαί νεται να χρησιμοποιείται μόνη της ως 
κανονικό ου σιαστικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
υπάρχουν περιπτώσεις (λίγες πάντως) όπου μια 
τουρκ. ρηματ. περίφρ. προσαρμόστηκε και μο-
νολεκτικά στο κρητικό ιδίωμα, π.χ. kabul etmek 
> καμπουλεντίζω (δίπλα στο: κάνω καμπούλι), 
ενώ σε άλ λες περιπτώ σες προέκυψε ρήμα από 
το α΄ τμήμα του τουρκ. ετύμου, π.χ. kayar etmet 
> κάνω κα γιάρι > καγιάρω.

ριάλι, το [riáλi / rjáλi] (Πιτ., Κονδ., Ιδομ., Κριτσ.) : 
1. «Ισπαν. νόμισμα της ίδια αξίας με το Τουρκ. 
γρόσι. Το ρεάλιον» (Πιτ.).· 2. (στον πληθ.) 
«Γενι κότερα εσήμαιναν το χρήμα. Τα ριάλια 
δεν κάνουν τον άνθρωπο» (λ. γνωμ.)» (Πιτ.).
[< τουρκ. riyal (Κριτσ.), το οποίο από το ισπ. 
real (Συντ.)] (لاير)
{Το ερμήνευμα του Ιδομενέως (που το γράφει: 
ρυάλι) «προσδιορισμός α ντιτίμου μικρής αξίας» 
μάλλον “υποχωρητικά” από χρήσεις όπως στην 
πα ραδοσιακή μα ντινάδα Είναι αθρώποι ’νούς 
[= ενός] ριαλιού, είναι και τρεις στο ριάλι, / κι εί-
ναι που τσι ζυγιάζουνε με το μαργαριτάρι. Ο ίδιος 
παραθέτει δική του μαντινάδα: «Μου ’λεγες άλ-
λα ντων αλλώ για να ξεστρίψεις πάλι, / να μη 
μου πεις γιάντα πουλείς τον έρωτα ένα ρυάλι».}

ριβαγέτι, το [rivaʒéti / rivajéti ?] (Χουστ.) : αφή-
γηση, ιστορία. Βλ. και βαέτι.
[< rivayet, από το αραβ. riwāya(t) κατά τον 
Nişanyan (Συντ.)] (روايت)

ριζάς, ο [rizás] : συγκατάθεση (Σταυρινίδης). Η 
λ. σε προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-
1845, όπου από τα συμφραζόμενα παίρνει τη 
σημασία ‘α πόδειξη πα ραλαβής’ (βλ. Ημερο-
λόγιο Κοζύρη, σ. 583) ή ‘απόδειξη εξόδων’ (σ. 
592)
[< riza «συγκατάθεσις, συναίνεσις» (Χλωρός, 
Α 842)] (رضا)

ριζορούκουνας, ο [rizorúkunas] (ΤσιρΒ.) : μεγά-
λη λαξευμένη πέτρα τοποθε τημένη στο θεμέλιο 
των γωνιών του οικήματος.
[< (η) ρίζα ή (τα) ριζά + ρούκουνας (Συντ.)]

ρισβάνης (επίθ. προσ.) [rizváñis] (Χουστ.) : κακο-
διαφημισμένος.
[< rüsva «ο μη έχων υπόληψιν μεταξύ των αν-
θρώπων, αίσχιστος, άτιμος, δυσφη μούμενος» 

(Χλωρός, Α 840), από το αραβ. rusvāy κατά τον 
Nişanyan (Συντ.)] (رسوا)

ρικάτι, το [rikáti] : μέρος της προσευχής των μου-
σουλμάνων. Η λ. σε τουρ κοκρητ. ρίμα του 
1826: Κι ο παντοκράτης ο Θεός τού ήδωκε ιλχά-
μι [= έ μπνευση] / απ’ τα ρικάθια τα εφτά να πά-
ρει ιντικάμι [= εκδίκηση] (βλ. Dedes, 371).
[< rekât «μέρος της προσευχής των μουσουλ-
μάνων περιλαμβάνον έν ركع rüku, ήτοι μίαν κλί-
σιν του σώματος προς την γην και επίθεσιν των 
χειρών επί των γο νάτων» (Χλωρός, Α 848), από 
το αραβ. rakaˁa(t) κατά τον Nişanyan (Συντ.)] 
(ركعت)
{Ο Hakkı Bilhegan λήμματογραφεί με το σύγ-
χρονο τουρκ. αλφάβητο τον τ. ρε κιάτι: reçati 
(Bilgehan2, 634).}

ριτζάλι, το [ridzáλi] (ΞανθινΔ.) : στον πληθ. τα ρι-
τζάλια: μεσολαβητές, συμ βιβαστές. 
[< rical (πληθ. του recül) (Ξανθιν.) «έξοχα πρό-
σωπα, μεγιστάνες, ανώτε ροι βαθ μούχοι, ήτοι 
έχοντες μεγάλα αξιώματα ή οφφίκια» (Χλωρός, 
Α 883)· βλ. Κάτο πτρον, σ. 42: «το Ριτζάλι του 
Βασιλέως μας»] (رجال)
{Ο Passow (Τραγούδια Ρωμαίικα, Λειψία 1860) 
έχει στον Πίνακα Λέξεων (σ. 630) τη λ. ριτζά-
λης (< τουρκ. rical) με το ερμήνευμα «summus 
magistratus Turcorum». Με την ίδια ετυμολ. ο 
Κουκκίδης (σ. 80) έχει: ρι τζάλ’, το = ανώτερος 
υπάλληλος, μεγάλη προσωπικότης, πολιτικός 
ανήρ. Επίσης: κυπρ. ριτζάλιν, το ‘προύχοντας, 
ανώτερος αξιωματούχος’ (Για γκουλλής, 59).}

ριτζαλίκι, το [ridzaλít∫i] (Τσιρ.) : παράκληση, ικε-
σία.
[μάλλον < ριτζάς + -λίκι (Συντ.)]

ριτζάλισσα, η [ridzáλizma] (Πάγκ.) : «Η γυνή, εις 
την οποίαν κάμνουν ριτζά, παρά κλησιν, ικέτευ-
σιν, δια να ευδοκήση να κάμη πρός τινα χάριν 
τινά». 
[θηλ. του ριτζάλης (Passow), βλ. ριτζάλι (Συντ.)]
{Ο Πάγκαλος ετυμολογεί από το ριτζάρης και 
ριτζάρισσα (συσχετισμός με τον ριτζά, εξού και 
το ερμήνευμά του), αλλά αυτές οι λ. δεν υπάρ-
χουν στο έργο του. Η μαντινάδα την οποία πα-
ραθέτει ως παράδειγμα χρήσης «Εσύ’σαι μνια 
ριτζά λισσα κι όλο το gόσμο ρίζεις, / σα θέλης, 
παίρνεις τη ζωή, σα θέλης, τη χαρίζεις» είναι πιο 
διαδεδομένη με τη λ. βασίλισσα αντί για ριτζά-
λισσα, βλ. Λιουδάκι, σ. 5, αριθμ. 66.}

ριτζάς, ο [ridzás] & ριζάς2 [rizás] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Ροδ.) : 1. παράκληση, ικεσία· 2. χάρη, εξυπηρέ-
τηση, μεσολάβηση.
[< rica (Παπ.)] (رجا) 
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ριτζατζής, ο [ridzadzís] & ριζατζής [rizadzís] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Κριτσ., 
ΙδομΒ., Ροδ., ΤσιρΒ.) : 1. ο μεσολαβητής· 2. (πα-
λαιότερα) ο προξενητής. Βλ. και ρατζής.
[< ριτζάς (Παπ.) / < ricacı (Πάγκ.)] 

ροζακί, βλ. ραζακί.
ροζ μπεμπέ (άκλ. επίθ.) [róz bebé] : απαλό ροζ. 

Βλ. και πεμπελίδικος.
[< ροζ, από το γαλλ. rose, + πεμπέ < τουρκ. 
penbe ‘ροζ’, κατά πλεονασμό λόγω παρετυμο-
λογίας από το γαλλ. bébé (Συντ.)· για το πεμπέ 
βλ. Μπό γκας, 198] (چنبه)
{Άκουγα αυτήν την ονομασία χρώματος από 
πελάτισσες σε ένα υφασμα τάδικο όπου είχα 
δουλεψει περιστασιακά ως βοηθός (1965). Το 
έλεγαν ε πίσης για ροζ μαλλί με το οποίο θα 
έπλεκαν μωρουδιακά.}

ροζοναλίκι, το [rozonaλít∫i] (Ξανθιν.) : το κουβε-
ντολόι.
[< ροζονάρω + -λίκι (Ξανθιν.)]
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -λίκι.}

ρομπαλί, το [robaλí] (Πιτ., Κριτσπ., ΤσιρΒ.) : «Εί-
δος γυναικείου φορέματος μονο κόμματου (χω-
ρίς φούστα και ζιπόνι ιδιαιτέρως)» (Πιτ.).
[< ρόμπα (< γαλλ. robe) + -λί, κατάλ. ενδεικτι-
κή χρώματος (Πιτ.) / πιθα νότερο: < τουρκ. επίθ. 
robalı (κατά το TDK «robası olan», δηλ. ‘σαν 
φό ρεμα’) (Συντ.)] (روبه لو)

ροσπού, η [rospú] & ρουσπού [ruspú] & ρασπού 
[raspú] (Παπ., Πάγκ., Ξαν θιν., Γαρ., Τσιρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Ξεν.) : πόρνη (βρισιά).
[< orospu (Παπ.) / και διαλεκτ. rospu (TDK) 
(Συντ.)] (روسپو \ اورسپو)
{Ο Άνθιμος Παπαδόπουλος (“Τα εκ της ελλη-
νικής δάνεια της τουρκικής”, Αθηνά, 44 (1932), 
12) επισημαίνει τον αντίστροφο δάνεισμό: 
«yelloz (εκ του γέλως) = πόρνη, μοιχαλίς, ήτοι ο 
περίγελως του κόσμου», βλ. και σου ρουθιά. Ση-
μειώνω ότι το TDK έχει τη λ. yelloz χωρίς ετυμο-
λογία, ενώ ο Nişanan την συσχετίζει με το τουρκ. 
yel ‘αέρας, άνεμος’ : < Tü yel- esmek, estirmek, 
koşturmak +oz. Πάντως και στις δύο περιπτώ-
σεις δεν εξηγείται το διπλό -ll-, διπλό και στην 
οθωμανική γραφή: يللوز (Χλωρός, Β 2018).}

ροσφαηλίκι, βλ. ροσφαϊλίκι.
ροσφαϊλίκι, το [rosfaiλít∫i] (άλλη γραφή: ροσφα-

ηλίκι) (Πιτ., Ξανθιν., Τσιρ., ΙδομΒ., Ροδ.) & μο-
σφαϊλίκι [mosfaiλít∫i] (ΙδομΒ.) : το ρεζίλεμα, η 
διαπό μπευση.
[< rüsvaylık ‘όνειδος’ (Ξανθιν.)] (رسوالق٬ 
(رسوايلق

ρουγιά, (η;) [ruʒá / rujá ?] (Χουστ., χωρίς άρθρο) : 
το όνειρο.
[< rüya, από το αραβ. ruˀyāˀ κατά τον Nişanyan 
(Συντ.)] (رويا)

(*)ρουζναμετζής, βλ. Παράρτημα 1.
ρούκουνας, ο [rúkunas] (πληθ. ρουκούνοι 

[rukúñi]) (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν θιν., 
Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., 
Ξεν.) : 1. πελεκημένος γω νιόλιθος, αγκωνάρι 
(λέγεται και ρουκούνι, βλ. λ.)· 2. η γω νία του 
σπιτιού εξωτε ρικά, και κατ’ επέκταση η γωνία 
του οικοδομικού τετραγώνου· (μτφ.:) 3. σημα-
ντικός κοινωνικός ή οικονομικός παράγοντας 
ενός τόπου· 4. το στήριγμα, ο στύ λος μιας οι-
κογένειας.
[< rükün (Παπ.) / ‘γωνία’ αλλά και ‘στήριγμα’ 
(Πιτ.) / μάλλον μεγεθ. της λ. ρου κούνι (Συντ.)] 
{Ίσως από τη λ. rükün να προέκυψε αρχικά 
ο τ. ρουκούνι (βλ.), που είναι και ο αναμενό-
μενος σύμφωνα με το σχήμα «τουρκικά άψυ-
χα συμφωνόλη κτα > ελλη νικά ουδέτερα σε 
-ι» (Κυρανούδης, 77), και από αυτόν να δη-
μιουργήθηκε έπειτα ο τ. ρούκουνας, πβ. çırak 
> τσιράκι > τσίρακας και leylek > λελέκι > λέ-
λεκας. Κατά το TDK το τουρκ. rükün από το 
αραβ. rukn. O Χλωρός (Α 848) λημματογρα-
φεί τον τ. rükn (ركن), με το ερμήνευμα: «στύ-
λος, κίων, παραστάς· στήριγμα· (μτφ.) πρωτεύ-
ον μέλος σωματείου, αρχής, πρόσωπο σημαί-
νον, έχον επιρροήν, αρχη γός».}

ρουκούνι, το [rukúñi] (Πιτ., Γαρ., Ιδομ., Κριτσ., 
Ροδ., Χουστ., Κασσ.) : γω νιόλιθος, αγκωνάρι, 
ρούκουνας.
[< rükün (Κριτσ.)] (ركن)

ρουμάνι*, το [rumáñi] (Παπ., Πάγκ., Αποστ., 
Τσιρ., Ροδ., Ξεν.) : το δάσος.
[< orman (Παπ.)] (اورمان)

ρουμπιές, ο [rub(ʒ/j?)és] (Πιτ.) : «Παλιό τουρκ. 
νόμισμα που ισοδυναμούσε με 10 γρόσια».
[< rubiye (Πιτ.)] (ربعيه)
{Κατά τον Χλωρό (Α 832) «ρουμπιγέ, κ. ρου-
μπιέ, Αρχαίον χρυσούν νόμι σμα [...]· τέταρ-
τον της λίρας». Λέγεται και urubiye اوروبيه 
(Meynard, A 157). Η λ. προέρ χεται από το rup/
urup ‘τέταρτο’, βλ. ρούπι.}

ρούντζινος (επίθ.) [rúndzinos] : μάγουλα τριαντα-
φυλλένια, / ρούντζινα και κοραλένια (Παύλος 
Βλαστός, Ο γάμος εν Κρήτη, Αθήνα 1893, σ. 72: 
παι νέματα της νύφης).
[< *τουρούντζινος < τουρούντζι ‘νεράντζι’, με 
επανανάλυση: τουρούντζι νου > του ρούντζινου 
> ρούντζινος, βλ. και τουρουντζένιος (Συντ.)]
{Στο Λεξιλόγιον (σ. 175) ο Βλαστός έχει: «Ρού-
ντζινο (το) = κόκκινον, ε ρυθρόν, προρφυρούν 
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Ρρουπάκι

“το πρόσωπό του είναι κόκκινο σαν το ρούντζι-
νο μήλο” και Του ρουντζί : Πορτοκαλάκι τουρου-
ντζί στο ράφι στερεμμένο / ποτέ μου δεν παντρεύ-
ομαι και σένα θ’ ανημένω».}

ρουπάκι, το [rupát∫i] (Πάγκ., Γαρ.) : νόμισμα κα-
τά την Τουρκοκρατία που άξιζε το ένα τέταρτο 
του μετζιτιού.
[< ρούπι (Πάγκ.)]
{Ο Ιδομενέως έχει: ρούπι = νόμισμα μικρής 
αξίας (ινδικό νόμισμα). Mάλλον θα αναφέρεται 
στην ινδική ρουπία.}

ρούπι*, το [rúpi] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Τσιρ., 
Χουστ., Ξεν.) : 1. το ένα ό γδοο του πήχυ (λέξις 
πανελλήνιος, Παπ.)· 2. το ένα τέταρτο, τεταρ-
τημόριο· 3. (Κατά τον Ξανθιν.) η καθεμιά από 
τις 4 ή 5 δυάδες ανδρών που εργάζο νταν σε ένα 
ασβεστο κάμινο (στα Σφακιά)· 4. νόμισμα μι-
κρής αξίας (Ι δομ.), βλ. ρουπάκι.
[< rup (Παπ.) / rubu (Πάγκ.) / < urup (< rub, 
από τα αραβ.) ή < *rup (< rub) (ΛΚΝ)] (ربع٬ 
(اوروب
{Ο Πάγκαλος (Δ 641) έχει: «το τεταρτημόρι-
ον, το εν τέταρτον εκ των τεσ σάρων μερών του 
όλου: Μνια bήχυ παννί κ’ ένα ρούπι. Αλλαχού 
σημαίνει το έν όγδον του πήχεως». Και σε υπο-
σημείωση: «Εν Σμύρνη ρούπι λέγεται και η μι-
κρά σπι θαμή αντίχειρος και δείκτου». Κατά το 
TDK η λ. urup έχει όλες αυτές τις σημα σίες.}

ρουσουμάτια, τα [rusumátia] : έμμεσοι φόροι. 
Η λ. εν χρήσει σε Διάταγμα Αυτοκρα τορικόν 
(1868) : εις την είσπραξιν διαφόρων εμμέσων 
φόρων (ρου σουματίων), (βλ. Κρητικός Κώδιξ, Α 
34). Βλ. και ρέσιμο.
[< rüsumat, β΄ πληθ. της λ. resm ‘δασμός, τέλος, 
φόρος’ (Χλωρός, Α 840), βλ. ρέσιμο (Συντ.)] 
(رسومات)

ρουσούτι, το [rusúti] : ασημένιο οθωμανικό νόμι-
σμα (βλ. σημείωση). Η λ. σε έγ γραφο του 1861: 
20 ρουσούτια (Α.Δ.Η., 2 / 4-482). Και ως ροσού-
τι στο ποίημα Ελένη Καινουργιοχωρίτισσα του 
Μιχ. Διαλυνά (Ποιήματα, 1ος τόμος, Ηράκλειο 
1909, σ. 26): η [= οι] αρχόντισσες πετούσανε ρο-
σούτια και παράδες [στον δίσκο της εκκλησίας, 
σε έρανο για αγορά όπλων και μπαρου τιού].
[ίσως παραφθορά του ονόματος Χουρσίτ 
(Συντ.)]

{Για το νόμισμα αυτό ξέρουμε ότι «το 1820 ο 
Χουρσίτ Πασάς μαζί με τον διορι σμό του ως δι-
οικητή της Πελοποννήσου έλαβε από την Πύλη 
την σφραγίδα και την άδεια να κόβει ασημένιο 
νόμισμα για την κάλυψη των τοπικών αναγκών. 
Το νόμισμα αυτό, γνωστό ως ρουσούτι, βρήκε 
τέτοια ανταπόκριση στην αγορά της Τρίπολης 
αλλά κι ολόκληρης της Πελοπον νήσου, ώστε 
έφτασε να γίνει το κυρί αρχο νόμισμα της περιο-
χής» (βλ. Ευ τυχία Δ. Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσε-
ρα στένουν γρόσια σαράντα - Η κυκλο φορία των 
νομισμάτων στον ελληνικό χώρο, 15ος - 19ος 
αι., Κέντρο Νεο ελλ. Ερευνών Εθνικού Ιδρύμα-
τος Ερευνών, Αθήνα 1996, σ. 113).}

ρουσπού, βλ. ροσπού.
ρουσφέτι*, το [rusféti] (Παπ.) : χαριστική έξυπη-

ρέτηση (λέξις πανελλήνιος, Παπ.).
[< rüşvet (Παπ.)] (رشوت)

ρουσφετολόγος*, ο [rusfetolóγos] (Παπ.: στο λ. 
ρουσφέτι, Πάγκ.) : αυτός που κάνει ρουσφέτια.
[< ρουσφέτι (Παπ.) / + -λόγος (Πάγκ.)]

ρουσφετολογώ* [rusfetoloγó] (Παπ.: στο λ. ρου-
σφέτι, Πάγκ.) : κάνω ρου σφέτια.
[< ρουσφέτι (Παπ.) / + -λογώ (Πάγκ.)]

ρουτπές, ο [rutpés] : το αξίωμα. […] ελάβετε ρουτ-
πέδες / οπού δεν είστε άξιοι ούτε για ζαπτιέδες 
(Από κρητ. σατιρικό στιχούργημα του 1875, βλ. 
Ν. Ι. Παπαδάκις, “Πολιτική σάτιρα εν Κρήτη”, 
Κρητικαί Μελέται, 1 (1933), 133).
[< rütbe, από τα αραβ. «βαθμός· περιωπή· βαθ-
μός απονεμόμενος υπό της κυβερ νήσεως εις 
τους υπαλλήλους» (Χλωρός, Α 832) (Συντ.)] 
(رتبه)

ρουφέτι, το [ruféti] (Ροδ.) : συντεχνία.
[< rufet παραφθορά τού örfet ‘συντεχνία’, από 
τα αραβικά (Meynard, B 354), (Συντ.)] (عرفت)
{Ο συνηθισμένος όρος ήταν σινάφι (βλ.).}

ρουφιανιλίκι, το [ruf∫añiλít∫i] (Πάγκ.) : η πράξη 
του ρουφιάνου, ρουφιανιά.
[< ρουφιάνος + παραγ. κατάλ. -ιλίκι (Πάγκ.)]
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -ιλίκι.}

ρυάλι, βλ. ριάλι.
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σαακόλ αγασής, ο [saakól aγasís] : αρχηγός του 
δεξιού κέρατος του στρα τεύματος. Η λ. σε 
κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέ-
σια, 101).
[< sağ kol ağası (Mehmet Yunus & Ξανθουδί-
δης)]

σαακολαζάπαγασής, ο [saakolazapaγasís] : αρχη-
γός των Αζάπηδων του δε ξιού κέ ρατος. Η λ. σε 
κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέ-
σια, 101).
[< sağ kol azapağası (Mehmet Yunus & Ξαν-
θουδίδης)]
{αζάπαγασής < azap ağası. Για τη διπλή είσοδο 
της λ. azap στα ελληνικά (μία κατευθείαν από 
τα αραβ. και μία από τα τουρκ.) βλ. σχόλιο στη 
λ. (*)αζάπης, στο Παράρτημα 1.}

(*)σαατσής, βλ. Παράστημα.
σαβεντούκος, βλ. σεβεντούκος.
σαβουρντίζω* [savurdízo] & σαβουρντώ* 

[savurdó] (ΙδομΒ., Ροδ.) : εκτο ξεύω, πετώ.
[< savurd(um), αόρ. του ρ. savurmak (ΛΚΝ)

σαγάνα, βλ. σαγάνι.
σαγάνι*, το [saγáñi] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Τσιρ., 

Δαρ., ΙδομΒ., ΤσιρΒ.) : χάλ κινο πιάτο· ΜΕΓΕΘ. 
σαγάνα, η· ΥΠΟΚΟΡ. σαγανάκι, το.
[< sahan (Παπ.)] (صحان٬ صحن)
{Διαφορετικό το σαγανάκι ‘ριπή ανέμου’ < 
sağanak ‘μπόρα’ που έχει ο Ανδριώ της.}

σαγανογλείφης, βλ. σαγανογλείφτης.
σαγανογλείφτης (επίθ. προσ.) [saγanoγλíftis] & 

σαγανογλείφης [saγanoγλífis] (Πάγκ., Πιτ., 
Ξανθιν., Δαρ., ΙδομΒ.) : 1. λαίμαργος, φαγάς· 2. 
«O χωρίς πρόσκλη σιν παρευρισκόμενος εις συ-
μπόσια, δια να τρώγη τα υπολείμματα των τρο-
φών, να γλείφη τα σαγάνια, δηλ. μικρά μπα-
κιρένια αβαθή πιάτα» (Πάγκ.)· 3. (μτφ.) ανα-
ξιοπρεπής, δουλοπρεπής.
[< σαγάνι + γλείφω (Πάγκ.)]
{Βλ. επίσης γλειφοσαγάνης και τσανακογλεί-
φτης.}

σαγιάκι, το [saʒát∫i] (Χουστ., ΤσιρΒ.) : μάλλινη 

κουβέρτα «κατάλληλη για χειμερινή στρώση 
κρεβατιού».
[< şayak (Τσιρ.)] (شاياق)

σαγιές, ο [sajés] : προστασία. Η λ. σε κρητ. σατιρι-
κό στιχούργημα του 1868: οι πι στικοί ραγιάδες, 
/ όπου εις το σαγιέ αυτού {= στη σκιά του, υπό 
την προστασία του} έγιναν και πασάδες (στίχοι 
από: Σάτιρα τοιχοκολληθείσα εν ταις οδοίς της 
πόλεως Χανίων επί τη μελετωμένη αναχωρήσει 
εκ της νή σου του Μ. Βεζίρου Ααλή πασά. Δημο-
σιεύτηκε στην αθηναϊκή εφημ. Αιών, φ. 2320, 
της 15 Φεβρ. 1868 – τώρα ψηφιοποιημένη στη 
Βιβλιοθήκη της Βουλής).
[< saye ‘σκιά’ & μτφ. ‘προστασία’, από τα 
περσ. (Χλωρός, Α 889) (Συντ.)]

σαγκαβής, βλ. σακαβί.
σαγούλι, το [saγúλi] (Χουστ.) : το νήμα της στάθ-

μης.
[< şakul, από το αραβ. şāḳūl (το TDK λημμα-
τογραφεί χωριστά τον τ. sağul) (Συντ.)] (شاقول)

σαγουστίζω [saγustízo] (Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., 
Κριτσπ., ΙδομΒ.) : βελτιώνεται η υγεία μου, 
αναρρώνω, καλυτερεύω· μτχ. παθ. πρκ. σαγου-
στισμένος (Πιτ.) : εκείνος που η κατάσταση της 
υγείας του έχει σημειώσει κάποια βελτίωση.
[< σαβουστίζω < savuşt(um), αόρ. του ρ. 
savuşmak, στη σημ. (κατά το TDK) ‘για αρρώ-
στια ή άλλη δύσκολη κατάσταση, περνώ, καλυ-
τερεύω’ (Συντ.)]
{Ο Ξανθινάκης ετυμολογεί από το sagışmak 
‘αναρρώνω’. Για το ‘αναρ ρώνω’ το TDK έχει το 
ρ. sağalmak (από το sağ ‘υγιής’, βλ. σαξελίμι-
κος) και τα διαλεκτ. sağılmak και sağmak. Ίσως 
να υπάρχει και διαλεκτ. τύπος sağışmak, αλλά 
δεν τον εντόπισα. Ο Χλωρός (Α 1008) έχει το 
ρ. صاوشمق (savuşmak) με τη σημ. «παρέρ χομαι, 
παύω, περνώ [επί πόνου, νόσου]». Ο Νικ. Κο-
ντοσόπουλος (“Το γλωσσικόν ιδίωμα της Αλι-
καρνασσού Μ. Α σίας”, Αθηνά, 62 (1958), 301) 
έχει καταγράψει, από πρόσφυγες στη Νέα Αλι-
καρνασσό Ηρακλείου, το ρ. «σαβουστίζω· γλυ-
τώνω. Εκ του τουρκ. savıştı (= έστριψε)». Το 
TDK έχει το διαλεκτ ρ. savışmak, με τη σημ. 

Σ
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‘δρα πετεύω, φεύγω’, αλλά και δεύτερο ως συ-
νώνυμο τού savuşmak.}

σαγουστισμένος, βλ. σαγουστίζω.
σαγρεδένιος (επιθ.) [saγreδéños] & ζαγρεδένιος 

[zaγreδéños] (Πιτ.) : (κυ ρίως για υποδήματα) 
από δέρμα ζαγρέ (βλ.).
[< ζαγρέ, σαγρές (Πιτ.)]

σαής, ο [saís] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Ροδ., Τσιρ., 
Κριτσπ. ΙδομΒ.) : ο αγγε λιοφόρος, ο απεσταλμέ-
νος.
[< say (Παπ.)] (ساعى٬ سايى)
{Κατά τον Τσιριγωτάκη «συνήθως σαή έλεγαν 
αυτόν που πήγαινε να φω νάξει τη μαστόρισσα 
(μαμή) για να ξεγεννήσει κάποια γυναίκα».}

σάι, το [sái] (Κονδ.) : «εις την φράσιν χαρώ το σάι 
σου: για το Θεό σου (Πώς το παρέλειψες αυτό ή 
πώς το έκαμες αυτό;)»
[τουρκοκρητ. chiai (Κονδ.), şayi «διαδοθείς, δι-
αδεδομένος [επί ειδήσεως, φήμης κτλ.]» (Χλω-
ρός, Α 955) (Συντ.)] (شايع)

σάικα, η [sáika] : είδος φορτηγού πλοίου. Η λ. 
απαντά πολλές φορές στον Κρητικό Πόλεμο του 
Μπουνιαλή.
[şayka «είδος πλοιαρίου εν χρήσει εν τη Μαύ-
ρη Θαλάσση» (Χλωρός, Α 955), το οποίο από 
τα ουγγρικά κατά το TDK, που έχει επίσης και 
τον τ. çayka.] (ثايقه)

σάικα (επίρρ.) [sáika] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : εξάπαντος, 
ασφαλώς, αληθώς, σί γουρα, ή: μάλλον, πιθα-
νόν, προφανώς. «Προσδιορίζει κάτι με ταξύ πι-
θανού και βεβαίου, η δε ακριβής σημασία του 
τεκμαίρεται από τα συμφραζόμενα» (Πιτ.), «με-
ταξύ πιθανότητας και βεβαιότητας με περισσό-
τερη ροπή στη βεβαιότητα» (Δαρ.).
[< sá(h)i ki... ‘αλήθεια ότι’ ή < σάικος, βλ. ση-
μείωση (Συντ.)]
{Ο Παπαγρηγοράκης ετυμολογεί από το αραβ. 
saki, το οποίο όμως σημαί νει ‘κε ραστής, οινο-
χόος’ και είναι ομόρριζο με το sakka ‘νερουλάς’ 
(βλ. Χλωρός, Α 885 και 914 αντίστοιχα), από 
το οποίο η λ. σακάς (βλ.), ο Κρι τσωτάκης από 
το sanki, που έχει ήδη δώσει το επίρρ. σάνκις 
(βλ.), ενώ τα τουρκ. sahi και το sahíhan (ًصحيحا) 
(και τα δύο από τα αραβ.) που προτεί νονται 
από τον Πάγκαλο και τον Ξανθινάκη αντίστοι-
χα σημαίνουν ‘πράγ ματι, στ’ αλήθεια’, αλλά δεν 
δικαιολο γούν το κ του σάικα: Στα τουρκικά τo 
h αποβάλλεται σε ορισμένες περιπτώσεις: Έτσι, 
«το τελικό h του sahih ‘σωστός’ εκπίπτει στον 
γραπτό όπως και τον προφο ρικό λόγο, όταν η 
λέξη χρησιμοποιείται ως επίρρημα με τη σημα-
σία ‘πράγματι’· στον προφορικό λόγο εκπίπτει 

επίσης και το πρώτο h» (G. L. Lewis, Turkish 
grammar, Ox ford University Press, 1967, σ. 6). 
Ο Lewis σημειώνει (σ. 40) ότι το επίθετο το-
νίζεται στη λήγουσα (sahíh) αλλά το επίρρημα 
στην παραλήγουσα (sáhi). Κατά τη γνώμη μου 
η λ. σάικα προέρχεται από το sá(h)i ki... ‘αλή-
θεια ότι’ ή ‘αλήθεια βέβαια’ (για τις πολλές ση-
μασίες του ki στα τουρκ. βλ. στο TDK) – η κα-
τάληξη -α, κατά τα επιρρήματα που παράγονται 
από επίθετα, ή πιθανόν να δη μιουργήθηκε πρώ-
τα το επίθ. σάικος ‘σίγουρος, βέβαιος’ (βλ.), το 
οποίο διασώζει ο Κονδυλάκης, και από αυτό 
το επίρρ. σάικα. Σε εντελώς άλλη κατεύθυνση 
οδηγεί η ετυμολογία που προτείνει ο Μπόγκας 
(σ. 201) για το σάικα ‘σωστά, αληθινά’: «από το 
sağ (= ευθύς, ορθός)». Συμπτωματικά ομόγρα-
φη η σάικα ‘είδος φορτηγού πλοίου’, εδώ στο 
αμέσως προηγούμενο λήμμα.}

σάικος (επίθ.) [sáikos] (Κονδ., ΙδομΒ.) : βέβαιος, 
σίγουρος.
[τουρκ. (Κονδ.) / βλ. σημείωση στο λ. σάικα 
(Συντ.)]

σαϊντίζω [saidízo] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., 
Τσιρ., Δαρ., Ροδ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ.) : υπο-
λογίζω, λογαριάζω, σέβομαι, εκτιμώ.
[< sayd(ım), αόρ. του ρ. saymak (Πάγκ.), αρχική 
σημ. ‘μετρώ’ (κυριολ.) (Συντ.)] (صايمق)

σαϊταρλίκι, βλ. σοϊταρηλίκι.
σαϊταρτζής (επίθ. προσ.) [saitardzís] (Τσιρ.: στο λ. 

σαϊταρλίκι) : χωραταζής.
[μάλλον < σοϊταρής (βλ.), με επίδραση της λ. 
χωρατατζής (Συντ.)]

σακαβί, το [sakaví] & σαγκαβής, ο [sagavís] 
(Πιτ., Γαρ., Τσιρ., Κριτσπ.) : 1. ασθέ νεια που 
προσβάλλει τα αναπνευστικά όργανα των ζώ-
ων· 2. ξερόβη χας. «Μα ιντά ’ναι μπρε απού 
γροικάται, σαγκαβής κρατά το χτήμα {= γάιδα-
ρο} ή ο γείτονας μπουχανίζει;» (Τσιρ.)
[< sakağı (Κριτσπ.) και διαλεκτ. sakavi (TDK) 
(Συντ.)] (صاقاغى)

σακαβίχι, το [sakaví∫i] (Πιτ.) : ό,τι και το σακαβί.
[< σακαβί, με παρετυμολ. επίδραση από τη λ. 
βήχας (Συντ.)]

σακάθια, τα [sakáθx̃a] (Πάγκ., Ξανθιν.) : 1. εντό-
σθια σφαγμένου ζώου· 2. τα σπλά χνα, τα σω-
θικά.
[< sakatat, πληθ. του sakat ‘σπλάχνα προβάτου’ 
(Ξανθιν.)] (سقطات)
{Ο Μeynard στο τέλος του λ. saqat (B 86) προ-
σθέτει: «saqat se dit aussi de cer taines parties 
du mouton, notamment le foie et les tripes; - 
abatis». Στο αντίστοιχο λ. ο Χλωρός (Α 914) 
έχει: «ات سقطى έτ σακατή, τα σπλάχνα του προ-
βάτου, ήτοι ο πνεύμων, η κοιλία κτλ». Από το 
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sakatat ο αναμενό μενος (κρητ.) τύπος είναι: 
*σα κατάθια, ενώ από το sakat: σακάθια.}

σακάς, o [sakás] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) : νε-
ροκουβαλητής· «έτσι ελέγοντο άλλοτε οι δι’ 
ασκών επί της ράχεώς των προμηθεύοντες νερό 
επί πλη ρωμή» (Παπ.). H λ. σε κρητ. κείμενο του 
1786 (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 108).
[< saka (Παπ.)] (سقاء٬ سقا٬ سقه)

σακάτεμα, το [sakátema] (Κονδ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 
«ελάττωμα σωματικόν, κλπ.» (Κονδ.).
[< σακατεύω (Συντ.)]

σακατεμένος, βλ. σακατεύ(γ)ω.
σακατεύ(γ)ω* [sakatév(γ)o] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 

Κονδ., Δαρ., Κριτσ.) : 1. καθιστώ κάποιον ανά-
πηρο· 2. τραυματίζω σοβαρά· 3. προκαλώ κή-
λη· 4. χαράζω εγκοπές σε κάτι, κυρίως σε ξύ-
λο, πριν το κόψω (αντίστοιχες οι σημ. του μεσο-
παθ. σακα τεύ(γ)ομαι). Μτχ. παθ. πρκ. σακατε-
μένος (Πάγκ., Κονδ., Κριτσ.) : (ως επίθ.) 1. που 
πάσχει από κήλη· 2. που έχει υποστεί εγκοπές.
[< σακάτης (Παπ.)]

σακάτης*, ο [sakátis] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Χουστ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : 1. ο ανάπη ρος· 2. (κατ’ 
εξοχήν) αυτός που πάσχει από κήλη· 3. (καθ’ 
υπερβο λήν) αυτός που τραυματίστηκε σοβαρά.
[< sakat (Παπ.)] (سقط)

σακατιλίκι*, το [sakatilít∫i] (άλλη γραφή: σακατη-
λίκι) (Παπ.: στο λ. σακάτης, Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Ξεν.) : 1. η αναπηρία· 2. 
(κατ’ εξοχήν) η κήλη.
[< σακάτης (Παπ.) / < sakatlιk (Πάγκ.)] (سقطلق)

σακατούρα, βλ. κασατούρα.
σακϊές, ο [sak̃iés] (Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Ιδομ., 

Αποστ., Τσιρ., Κριτσπ., Κασσ.) : 1. ζω ήλατο σύ-
στημα άντλησης νερού από πηγάδι για άρδευ-
ση περιβολιού (περιγραφή στον Τσιριγωτάκη, 
σ. 539)· 2. «είδος ανέμης που χρησιμεύει στο 
να βγάλουν από το πηγάδι νερό με κουβά δεμέ-
νο σε σκοινί» (Γαρ.).
[< sakiye (Πάγκ.) / κατά τον Χλωρό (Α 885) 
η λ. sakiye είναι το θηλ. του saki «ο δίδων να 
πίη», και ως ουσ. σημαίνει «μαγγανοπήγαδον, 
γαυλός, ποτιστήριον κή που τρυπητόν» (Συντ.)] 
(ساقيه)
{To TDK το έχει ως bostan dolabı (παρεμφε-
ρείς μηχανισμοί: su dolabı, su çarkı), βλ. ντο-
λάπι2. Σακϊέ σε λειτουργία μπορεί κανείς να δει 
στο τμήμα 00΄:46΄΄- 01΄:22΄΄του ερασιτεχνι-
κού βίντεο του 1961 από το Παϊδοχώρι Απο-
κορώνου, που ανέβασε στο You Tube o John 
Sooklaris με τίτλο “Paidochori in 1961” (το εί-
δα στις 7-9-2012). Φωτογραφία που δείχνει σα-
κϊέ με γαϊδουράκι (σε τσιφλίκι κοντά στο Ηρά-

κλειο, στις αρχές του 20ου αιώνα) υπάρχει στο 
βιβλίο του Hakkı Βilgehan, Girit. Her yönü ile, 
Barış, Σμύρνη 2011, σ. 450.}

σακίζι, το [sak̃ízi] & ζακίζα, η [zak̃íza] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Τσιρ., Κριτσπ., ΙδομΒ., 
Ροδ., Ξεν.) : 1. μαστίχα· 2. (μτφ.) χώμα λεπτό-
κοκκο, γλοιώδες, κολώδες (ΞανθινΔ.).
[< sakιz (Παπ.) / ο τ. ζακίζα, θηλ. ίσως από επί-
δραση της λ. μαστίχα (Συντ.)] (ساقز)
{Στην Κρήτη ως μαστίχα χρησιμοποιούσαν και 
την πετσόκολα (βλ. Πιτ., Β 859, και Τσιρ., 498), 
δηλ. το στερεοποιημένο έκκριμα που βγαί-
νει στις μασχάλες των φύλλων ή στην (σκόπι-
μα εκτελούμενη) τομή της κεφαλής του φυτού 
Carlina ή Atractylis gummifera, κοινώς (αγκα-
θο)κολλιά ή (κατά τη Βικιπαιδεία) σακίζι. Πβ. 
«enger sakızı, που ο λαός προφέρει çengel 
sakız, μαστίχα, γόμα που γίνεται από τον οπό 
ενός είδους άγριας αγκινάρας ή γαϊδουράγκα-
θου» (Meynard, A 127). Η ελλ. λ. μαστίχα, στη 
σημ. ‘είδος οινοπνευματώδους ποτού αρωματι-
σμένο με μα στίχα Χίου’ πέ ρασε στα τουρκ. ως 
mastika (= sakız rakısı, στο TDK).}

σακίν (επιφ.) [sak̃in] (Κονδ.) : απαγορεύεται!
[< sakın (Μπόγκας, 202) / ‘μη τυχόν! πρόσεξε 
καλά!’ (Συντ.)] (صاقن٬ صاقين)
{sakın είναι β΄εν. προσ. προστ. του ρ. sakınmak 
‘προφυλάσσομαι, προ σέχω, απο φεύγω’ (Χλω-
ρός, Α 1004).}

σακιντίζoμαι [sak̃indízome] (Πιτ., Δαρ., ΞανθινΔ., 
ΙδομΒ.) : προσέχω, φυλά γομαι, είμαι επιφυλα-
κτικός, διστακτικός.
[< sakınd(ım), αόρ. του ρ. sakınmak (Πιτ.)] 
(صاقنمق)
{Κανονικά θα έπρεπε να είναι σακιντίζω ‘διστά-
ζω’ (βλ. περιοδ. Θρακικά 46-47 (1972), 335). Ο 
τ. σακιντίζομαι κατ’ αναλογίαν προς τα μέσα: 
φυ λάγομαι, (κρητ.) βλέπομαι ‘προφυλλάσσω 
τον εαυτό μου’. Ο Κριτσωτά κης (σ. 1006) έχει 
το λ. σα κιστίζω, με τη σημ. ‘διστάζω, φοβού-
μαι να κάνω κάτι, μένω απαθής’. Το ετυμο λογεί 
από το sakinleşmek ‘ηρεμώ’ (αόρ. sakinleştim), 
αλλά από αυτό ο αναμενό μενος τύπος είναι 
*σακινλε στίζω. Ίσως από το σακιντίζω, με τρο-
πή [nd > st] από επίδραση ρ. με συ ναφή σημα-
σία, π.χ. σαστίζω.}

σακίρ κέφι, βλ. τσακίρ κέφι.
σακιστίζω, βλ. σακιντίζομαι.
σακουλοντρούβαδο, το [sakulodrúvaδo] (Γαρ., 

Κριτσ.) : δίμιτη σακούλα (ντρουβάς) από μαλλί 
ή μπαμπάκι, είδος μεγάλης βούργιας.
[< σακούλ(α) -ο- + ντρουβάδ(ες) -ο (Συντ.)]

σακουμαδάκι, βλ. σακουμάς.
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σακουμαδιά, η [sakumaδjá] (Κριτσ.) : η ποσότητα 
την οποία χωράει ένας σακουμάς.
[< σακουμάδες (σακουμάς), πβ. ντρουβαδιά 
(Συντ.)]

σακουμάς, ο [sakumás] (Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., 
Κριτσ.) : 1. μικρή σακκούλα· 2. «ο ντροβάς της 
Κοινής» (Πιτ.)· 3. «πάνινο πορτοφόλι συσπα-
στό» (Ξαν θιν.)· ΥΠΟΚΟΡ. σακουμαδάκι, το.
[ίσως < sakınma ‘προστασία, προφύλαξη’ 
(Ξανθιν.)] (صاقنمه)
{Ο Γαρεφαλάκης γράφει: σακκουμάς (-κκ-), 
αλλά σακουμαδάκι (-κ-).}

σαλαβαντίζω [salavadízo] & σαλαβατίζω [sala-
vatízo] (Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Ροδ.) : (ως αμτβ.) (σκωπτ.) 1. προσεύχομαι· 2. 
μιλώ γρήγορα και ακαταλαβίστικα, μουρμουρί-
ζω μονολογώντας· (ως μτβ.) 3. επιπλήττω έντο-
να κά ποιον, του τα ψέλνω· 4. βρίζω και χτυπώ 
κάποιον.
[< salavat ‘προσευχές’ (Ξανθιν.)] (صالوات٬ 
(صلوات
{Τη λ. σαλαβατίζω τη βρίσκουμε ήδη στον Μα-
ρίνο Τζάνε Μπουνιαλή (βλ. Ο Κρη τικός Πόλε-
μος (1645-1669), Επιμέλεια: Στυλιανός Αλε-
ξίου & Μάρθα Αποσκίτη, Εκδ. Στιγμή, Αθήνα 
1995, σ. 607), με τις σημ. ‘προσεύ χομαι μεγα-
λόφωνα’ (για Τούρκους), αλλά και ‘εξισλαμίζο-
μαι’ (μέσο ή πα θητικό). Στο ίδιο κείμενο αναδύ-
εται και η σημ. ‘μιλώ ακαταλαβίστικα’: «Οι 
Τούρκοι παίζαν πίφερες και νά λα λούν ταμπού-
κια {τύμπανα}, / και νά σαλαβατίζουνε σα νη-
στικά κουλούκια {σκυ λάκια}» (ό.π., σ. 237). Στο 
γλωσσάριο (σ. 607) το σαλαβατίζω ετυμολογεί-
ται από το salavat çekmek ‘λέω γοργή προσευχή 
προς τον Μωάμεθ’. Κατά τον Χλωρό (Α 1024) η 
λ. salavat (πληθ. του salat, από τα αραβ.) ‘προ-
σευχές, ευχές, ευλογίες’ απο τελεί μέρος της έκ-
φρασης salavatullah aleyhi που σημαίνει «αι ευ-
λογίαι του Θεού επ’ αυτόν» και είναι «ευχή εκ-
φερομένη μετά το όνομα προφήτου ή αρχαγ-
γέλου» (πβ. το ελλ. μεγάλη η χάρη Του ή βοή-
θειά μας η χάρη Του). Καθώς αυτή η έκφραση 
ήταν πολύ συχνή, οι Έλληνες ξεχώρισαν –υπο-
θέτω– το salavat σαν χα ρακτηριστική λέξη των 
μουσουλμάνων και έ φτιαξαν (με μειωτική διάθε-
ση) το ρήμα σαλαβα(ν)τίζω ‘προσεύχομαι, ψέλ-
νω’. Για το πόσο συχνή ήταν η λ. salat στις προ-
σευχές των μουσουλ μάνων, βλ. για παράδειγμα 
την προσευχή της Παρα σκευής, την οποία πα-
ραθέτει ο Σκαρλάτος Βυζάντιος (Η Κωνσταντι-
νούπολις, 3ος τόμος, Αθήνα 1869, σ. 479) : είναι 
στα αραβικά και αποτελείται από εννέα σύντο-
μες φράσεις, από τις οποίες οι οκτώ αρχίζουν με 
το Εσ-σαλάτ... Υπενθυμίζεται ότι κατά παρόμοιο 
τρόπο χειρίστηκαν οι Σεφαραδίτες (Εβραίοι της 
Ισπα νίας) τη λ. palabra ‘λέξη’ (από εκφρ. όπως 

palabra del Dio ‘λόγος του Κυρίου’) [< λατ. 
parabola < παραβολή], η οποία αργότερα πέ-
ρασε στα ελλ. ως παλάβρα ‘ανόητος λόγος’ (βλ. 
στο ΛΚΝ), και από αυτήν η λ. πα λαβός, με τα πα-
ράγωγα και τα σύν θετά της. Για την τύχη της λ. 
salavat στα ελληνικά πβ. και «σαλαβάτ’ ‘φασα-
ρία από δυνατές φωνές’ < salavat ‘prayers’, πβ. 
και μεσν. σαλαβατίζειν ‘mussitare’» (Ευανθία 
Δουγά-Παπα δοπούλου − Χρήστος Τζιτζιλής, Το 
γλωσσικό ιδίωμα της ορεινής Πιερίας, Εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών, Θεσ/νίκη 2006, σ. 78. 
Για τη στάση α πέναντι στην πίστη του Άλλου και 
δη του εχθρού, βλ. επίσης κοραχανίες.}

σαλαβατίζω, βλ. σαλαβαντίζω.
σαλά μαλέκι, βλ. σελάμ αλέκι.
σαλαμαλίκι, το [salamaλít∫i] & σελαμαλίκι 

[selamaλít∫i]  (Ξανθιν., Τσιρ.) : ο χαιρε τισμός.
[< ουσιαστικοποίηση του χαιρετισμού σελάμ 
αλέκι (βλ.) (Συντ.)]
{Ο Ξανθινάκης ετυμολογεί από τη λ. selâmlık. 
Κατά τον Χλωρό (Α 919) selâmlık (سالملق) ση-
μαίνει «ανδρωνίτης, ήτοι μέρος της οικίας των 
μου σουλμάνων εξιδια σμένον δια τους άνδρας 
και δια τους ξένους τους επι σκεπτομένους αυ-
τούς [αντίθ. haremlık γυναικωνίτης]» (βλ. σε-
λαμλίκι) και «τελετή προσκυνήματος, ήτοι πο-
μπή μεταβάσεως του Σουλτάνου εις το τέμενος 
χάριν προσευχής, γινομένη καθ’ εκά στην Παρα-
σκευή ή εορτήν». Ομοίως στο TDK. Με τις ση-
μασίες αυτές η λ. σελαμ λίκι στον Κουκκίδη.}

σαλά μαλέκου, βλ. σελάμ αλέκι.
σαλαντίζω [saladízo] (άλλη γραφή: σαλλαντίζω) 

(Πάγκ.) : σαλεύω, κινού μαι.
[< sallad(ım), αόρ. του ρ. sallamak ‘κουνώ, 
σείω’ (Πάγκ.)] (صالالهق \ صالالنمق)
{To σαλαντίζω μπορούσε να προκύψει και από 
το μέσο sallanmak, αόρ. salland(ım). Η κρητ. 
παροιμία Α δε σείσει η σκύλα την ορά τζη, δε 
τση κλου θούν οι σκύλοι (βλ. Μάριος Παπαδά-
κης – Ελευθέριος Τσικαλάκης, 7.000 κρητικές 
παροι μίες, Εκτύπ. Τυποκρέτα, Ηράκλειο 2011, 
σ. 305) αντιστοι χεί ακριβώς στην τουρ κική Dişi 
köpek kuyruğunu sallamayınca, erkek ardına 
düşmez (βλ. TDK-Atasözleri).}

σαλβαράς, ο [salvarás] & σαλιβαράς [salivarás] 
(ΞανθινΔ., Κασσ.) : αυτός που φο ρεί την κρητι-
κή ενδυμασία με σαλβάρι.
[< σαλβάρι]

σαλβάρι*, το [salvári] & σαλιβάρι*, το [ saλivári] 
& χιαλ(ι)βάρι [∫alvári / ∫aλivári] & σαλουβά-
ρι [saluvári] & χιαλουβάρι [∫aluvári] (Παπ., 
Πάγκ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Ξεν.) : (πο λυτελής) κρη-
τική βράκα.
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[< şalvar (Παπ.)] (شلوار٬ شاوار)
{Ο Ιδομενέως λημματογραφεί τη λ. στον πληθ. 
τα χιαλβάρια με τη σημ. ‘τοπική {ανδρική} κρη-
τική ενδυμασία’ και απαριθμεί τα στοιχεία που 
την απαρτίζουν.}

σαλβαρομίτανα, τα [salvaromítana] & σαλιβα-
ρομίτανα, τα [saλivaromítana] & χιαλ(ι)βαρο-
μίτανα [∫al(∫aλi)varomítana] (Ξανθιν., Α ποστ., 
Τσιρ.) : το σύνολο της επίσημης ανδρικής κρη-
τικής ενδυμασίας. (Αναλυτική απαρίθμηση των 
στοιχείων που την απαρτίζουν βλ. στον Ιδο-
μενέως, στο λ. χιαλβάρια.)
[< σαλιβάρι + μιτάνι (Ξανθιν.)]

(*)σαλγιανετζής, βλ. Παράρτημα 1.
σαλεμπιτζίδικα, βλ. σαλεπιτζίδικο.
σαλέπι*, το [salépi] & χιαλέπι [∫alépi] (Παπ., 

Πάγκ., ΙδομΒ., Ξεν.) : αφέψημα με βάση παρα-
σκεύασμα από βολβούς άγριας ορχιδέας (κυρί-
ως της Orchis mascula).
[< salep (Παπ.)] (٬ سالب٬ صالب ثعلب٬ سحلب)
{Χαλέπιον το λέει ο Παπαγρηγοράκης, και στη 
συνέχεια ο Πάγκαλος. Ο τ. χιαλέπι [∫alépi] προ-
ϋποθέτει ένα (διαλεκτ.) *şalep, το οποίο δεν 
βρήκα σε λεξικά παρά μόνο στο Διαδίκτυο, σε 
ιστοσελίδα για τα αγριολούλουδα της Τουρκίας 
(http://yabanicicek.com). Κατά τον Χλωρό (Α 
598) η αρχική σημ. της λ. salep είναι ‘αλεπού’. 
Πλήρης η ονομασία του φυτού ήταν ‘όρ χις της 
αλεπούς’ (خصيتة الثعلب hüsyetu-s-saleb), «βολβός 
ήτοι ρίζα εξ ης παρασκευάζεται τον χειμώνα το 
γνωστόν αφέψημα σαλέπιον· ούτω καλεί ται και 
η εκ της ρίζης ταύτης κόνις η χρησιμεύουσα δια 
το αφέψημα, ως και το αφέψημα αυτό».}

σαλεπιτζής*, ο [salepidzís] & χιαλεπιτζής 
[∫alepidzís] (Παπ., Πάγκ., ΙδομΒ.) : πλα νόδιος 
που πουλάει σαλέπι.
[< σαλέπι (Παπ.) / < salepçi (Πάγκ.)] (سالبجى)
{Τη φωνητική του τουρκ. ετύμου αποδίδει κα-
λύτερα ο τ. χιαλεψής [∫alepsís] που βρίσκουμε 
σε έντυπο Εκλογικό Κατάλογο Δήμου Ηρακλεί-
ου του έτους 1906 (Ιστο ρικό Αρχείο Κρήτης, 
φωτοτυπημένο αντίγραφο στη Βικελαία) στη 
στήλη «επάγ γελμα» αρκετές φορές, π.χ. σ. 18, 
20, 25, πά ντοτε δίπλα σε όνομα Τουρκοκρητι-
κού.}

σαλεπιτζίδικο, το [salepidzíδiko] & χιαλεπιτζίδι-
κο [∫alepidzíδiko] (Παπ.: στο λ. σαλέπι, Πάγκ., 
Κασσ., ΤσιρΒ.) : 1. το κατάστημα όπου πουλιέ-
ται σαλέπι· 2. ο κι νητός πάγκος όπου φτιάχνει ο 
σαλεπιτζής το ποτό σαλέπι, συνήθως σε πανη-
γύρια, γιορτές ή άλλες συγκεντρώσεις (ΤσιρΒ.). 
ΦΡ. τα ’καμες σαλεπιτζίδικο (ή σαλεπι τζίδικα, 
χιαλεπιτζίδικα [∫alepidzíδika], σαλε μπιτζίδικα 
[salebidzíδika], χιαλεμπιτζί δικα [∫alebizíδika]) 

(Παπ.: χωρίς ερ μήνευμα, Γαρ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ.) : «δηλώνει ακαταστασία, συ-
γκεχυμένη κατάσταση. – Να σου τα κάμω θέ-
λει χιαλε πιτζίδικα, δηλ. άνω-κάτω» (Τσιρ.). Βλ. 
και χελέπι.
[< σαλεπιτζήδες + -ικο (Πάγκ.) / μάλλον < σαλε-
πιτζ(ής) + -ίδικο (Συντ.)]
{Κατά τον Τσιριγωτάκη, «επειδή λόγω πολυ-
κοσμίας υπήρχε αταξία στον πάγκο [του σαλε-
πιτζή], επεκράτησε η λαϊκή φράση “θα σου τα 
κάμω σα λεπιτσίδικα”, δηλ. άνω κάτω» (ΤσιρΒ., 
445).}

σάλι, βλ. χιάλι.
σαλί ενκιουρούν, το [salí eŋg̃urún] : Η λ. σε κρητ. 

κείμενο του 1786. «Είναι το Τουρκ. Chali engurou 
σημαίνον ύφασμα Αγκύρας (Chale di Angora). Tο 
ύφασμα τούτο κατασκευάζεται εκ των μαλακών 
και στιλπών αιγών της Αγκύρας και σή μερον ακό-
μη {= 1913} ακούεται τουρκιστί Αngara-chalissi» 
(βλ. Κανονικά πε σκέσια, 95).
[< Engürü şalısı]

σαλιντζάκι, το [saλindzát∫i] & σανιζάκι [sañizát∫i] 
& σαντζάκι2 [sandzát∫i] & σα τζάκι, το 
[sadzát∫i] (Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ., ΚριτσΓ., 
Ξεν.) : η κού νια, η αιώρα, και ειδικότερα «κού-
νια λαξευμένη σε ξύλο, μήκους όσο ένα μωρό» 
(Τσιρ.), κού νια του μωρού κρεμασμένη με τέσ-
σερα σκοινάκια από τα δοκάρια (Δαρ.). ΦΡ. κά-
νω σαλιτζάκι(α) : κάνω κούνια (σε αιώρα).
[< σαλιντζάκι < salıncak ‘αιώρα’ (Συντ.)] 
(صالنجاق٬ صالنجق)
{Οι τύποι σαντζάκι, σατζάκι και σανιζάκι προέρ-
χονται από το sancak, κατά το TDK διαλεκτ. τ. 
του salıncak.}

σαλίντζι, το [saλíndzi] (Δαρ.) : η αιώρα, η κούνια.
[< σαλιντζάκι, που θεωρήθηκε υποκοριστικό 
(Συντ.)]
{Στην ανάπτυξη του λ. στον Δαριβινάκη λεπτο-
μερής περιγραφή αυτής της κού νιας.}

σαλισάμπρι, το [saλisábri] (Τσιρ.) : η αγαύη, ο 
αθάνατος, το φυτό Agave americana. Τοπωνύ-
μιο στο Ασήμι Μονοφατσίου: στα σαλισαμπρά-
κια (ΤσιρΒ.).
[< sarısabır, -brı ‘αλόη’, λόγω της ομοιότητας 
στο σχήμα των φύλλων] (سارى صبر)
{Ο ετυμολογικός συσχετισμός στο: Ευαγγελία 
Φραγκάκι, Συμβολή εις την δημώδη ορολογία 
των φυτών, Αθήνα 1969, σ. 30. Ο Μπόγκας (σ. 
203) έχει: σαρισάμπρι ‘αλόη’.}

σαλκίμι, το [salk̃ími] (ΚριτσΓπ.) : ταξιανθία σαν 
τσαμπί, της ακακίας.
[< salkιm (Κριτσ.)] (صاكقيم)
{salkım σημαίνει «βότρυς», τσαμπί· salkım 
ağacı είναι η ακακία (Χλωρός, Α 1005).}
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Σσαλκιμιά

σαλκιμιά, η [salt∫imñá] ΤσιρΒ.) : είδος ακακίας με 
άσπρα άνθη σε τσαμπιά σαν στα φύλι, που τα 
χρησιμοποιούν για αφέψημα στο κρυολόγημα.
[< salkım (Τσιρ.)· μάλλον < σαλκίμι, πβ. amber 
> αμπέρι > αμπεριά (Συντ.)]

σαλκίνι, το [salk̃íni] : ετήσιος φόρος (Σταυρινί-
δης). Η λ. σε προσωπικό ημε ρολόγιο των χρό-
νων 1831-1845: Έδωσα τω σπιθιώ το σαλκίνι 
γρ.[όσια] 6 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 613).
[< salgın ‘ετήσιος φόρος’ (Χλωρός, Α 1005), 
πεπαλ. κατά το TDK] (صالغين)
{Αξίζει να σημειωθεί ότι η λ. salgın ως επιθ. 
σημαίνει ‘ο εφορμών, επιτι θέμενος κατά των 
ανθρώπων, άγριος· μεταδοτικός, επιδημικός’ 
(Χλωρός, ό.π.).}

σαλλαντίζω, βλ. σαλαντίζω.
σαλμάς1, ο [salmás] (Τσιρ.) : «σειρά φυτών ή επί 

απλώματος σταφίδας η κάθε σειρά του απλωτού».
[< salma ‘άπλωμα’ (< salmak ‘εκτείνω, απλώ-
νω’, Χλωρός, Α 1006) (Συντ.)] (صالمه < صالمق)

σαλμάς2, ο [salmás] (ΙδομΒ.) : στρατιώτης και γε-
νικά ένστολος. Η λ. στον Μπου νιαλή: Ήτον από 
τη Ρούμελη σαλμάδες αντρωμένοι, / μπέηδες και 
τσαούσηδες, Τα τάροι δοξασμένοι (βλ. Αλεξίου 
& Αποσκίτη, 144).
[< salma στη σημ. «Troups or policemen send 
out on a round or expedition» (Redhouse, 1890, 
σ. 116) (Αλεξίου & Αποσκίτη, 607)] (صالمه)

σαλντιρίζω [saldirízo] : ορμώ, επιτίθεμαι : σαλντί-
ριζε σαν το θεριό (Nίκος Σταυρινί δης, “Το τρα-
γούδι του Μαζλούμ Αγά ή Μπαλουξή”, Αμάλ-
θεια, 2/5 (1971), 57).
[< saldırd(ım), αόρ. του ρ. saldırmak (Σταυρινί-
δης)] (صالديرمق)

σαλουβάρι, βλ. σαλ(ι)βάρι.
σαλτανάτι, το [saltanáti] (Κονδ., ΙδομΒ.) : μεγαλο-

πρέπεια, επίδειξη, αλαζο νεία.
[< saltanat (Μπόγκας, 202)] (سلطنت٬ سلطانت)
{Συχνά στον πληθ. σαλτανάτια ‘πομπώδεις πα-
νηγυρισμοί’ (λέγεται με κά ποια δη κτική διάθε-
ση). Η λ. saltanat σημαίνει αρχικά ‘ηγεμονία 
του σουλ τάνου’, αλλά έχει και τη μτφ. σημ. με 
την οποία πέρασε στα ελληνικά.}

σαλτάνι, το [saltáñi] (ΙδομΒ.) : σαλτανάτι.
[< σαλτανάτι, υποχωρητικά (Συντ.)]

σαλχανές, ο [salxanés] (Bilgehan2, 635) : το σφα-
γείο.
[< salhane (Bilgehan), βλ. ζαλχανάς, σαλχανάς 
(Κουκκίδης, 33, 82)] (سلخخنه)

σάμαλι, το [sámaλi] (Ξεν.) : «(μόνο στην ονομ. 
και αιτιατ. ενικού) : είδος σιροπια στού γλυκί-
σματος» (ΛΚΝ).

[< şamalι ‘κέρινος’ (από τα αραβ.) (ΛΚΝ)· άλλη 
πρόταση: < şambalı ‘σά μαλι’ (Συντ.)] (ثمعه لى)
{Το γλυκό αυτό στα τουρκικά λέγεται şambalı 
[τονίζεται στην προπαρα λήγουσα], που σημαί-
νει κατά λέξη ‘μέλι της Δαμασκού’, πβ. şam 
fıstığı ‘φιστίκι της Δασμα σκού’, βλ. σάν φι-
στίκ. Κατά τη γνώμη μου η λ. σάμαλι (που εγώ 
ως παιδί την άκουγα στο θηλυκό: μια σάμαλη), 
προέρχεται από το τουρκ. şambalı. H μετάβαση 
από το *σάμπαλι στο σάμαλι εξηγείται πι θανώς 
με όσα σημειώνει ο Κυρανούδης (σ. 441) : «Η 
σημασιολογική σύν δεση του γλυκίσματος με 
το κερί αποδεικνύεται από τον τρόπο διαφήμι-
σής του από τους πωλητές τού σάμαλι, οι οποί-
οι, σύμφωνα με προφορική μαρ τυρία κατοίκου 
της Θεσσσαλονίκης, φώναζαν σάμαλι κερί σάμ. 
Η χρήση του επιθέτου είχε ως στόχο τον τονι-
σμό του κίτρινου χρώματός του (σά μαλι ‘κίτρι-
νο σαν από κερί’)». Αξίζει να σημειωθεί ότι «η 
λέξη şamalι εί ναι άγνω στη με τη σημασία ‘εί-
δος γλυκίσματος’ τόσο στην τουρκική και την 
αραβική όσο και στις άλλες βαλκανικές γλώσ-
σες» (Κυρανούδης, 440).}

σαματάς*, ο [samatás] & χιαματάς [∫amatás] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Α ποστ., Τσιρ., Ξεν.) : 
θορυβώδης αναστάτωση.
[< şamata (Παπ.)] (شماته٬ شماطه)

σαματατζής* (επίθ. προσ.) [samatadzís] (Τσιρ., 
Αποστ., Τσιρ.) : αυτός που δημιουρ γεί φασα-
ρία, αναστάτωση και ταραχή.
[< σαματάς + -(α)τζής (ΛΚΝ)]
{Υπάρχει και το τουρκ. şamatacı «ο αγαπών να 
ποιή θόρυβον, ταραχήν, να κραυ γάζη, θορυβο-
ποιός, φίλερις» (Χλωρός, Α 972).}

σαμντάνι, βλ. σαμουντάνι.
σαμουντάνι, το [samudáñi] & σαμντάνι(Α) 

[samdáñi] & χιαμντάνι [∫amdáñi] & χια-
μουντ(ρ)άνι [∫amud(r)áñi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Ξανθιν., Τσιρ., Κριτσ., Ροδ.) : κη ροπήγιο· 
ΥΠΟΚΟΡ. χιαμουντρανάκι, το (Γαρ.).
[< şamdan (Παπ.)] (شمدان٬ شامدان)

σαμπά ναμάζι, βλ. σαμπάν αμάζι.
σαμπάν αμάζι, [sabán amázi] (προτεινόμενη γρα-

φή: σαμπά ναμάζι) : η πρώτη προ σευχή των 
μουσουλμάνων, νωρίς το πρωί. Η λ. σε μα-
ντινάδα: Κάθα πρωί σηκώ νομαι, κάθα σαμπάν 
αμάζι / και συντηρώ (= παρατηρώ) τα γιασεμιά, 
κιανένα δε σου μοιάζει (Ειρήνη Παπαδάκη, Λό-
για του Στεια κού Λαού, Αθήνα 1938, σ. 73). Και 
σε προσωπικό ποίημα: Γυρίζ’ Ομέρης τοτεσά και 
τ’ ασκεριού φωνάζει / να πέση ν’ αποκοιμηθή ως 
το σαπαναμάζι (βλ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Η 
εκστρα τεία του Ομέρ πασά κατά του Λα σιθίου, 
Ερμούπολη 1868, σ. 14).
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[< sabah namazı ‘πρωινή προσευχή’, βλ. ναμά-
ζι (Συντ.)] (صباح نمماز)

σαμπάνης, ο [sabáñis] (Κονδ., Ιδομ., Τσιρ.) : φά-
ντασμα, μπαμπούλας, «φα νταστικό τερατώδες 
πρόσωπο για φοβέρισμα των παιδιών όταν δεν 
τρώνε το φαγητό τους ή όταν κάνουν αταξίες, 
“φάε το φαΐ σου να μην έρθει ο σαμπάνης να σε 
φάει”» (Τσιρ.).
[ίσως < οθωμ. su’bân «μέγας όφις, δράκων» 
(Χλωρός, Α 597) (Συντ.)] (ثعبان)
{Βλ. λ. su’bân (πληθ. saâbîn) στο: Abdullah 
Yeğin, Osmanlıca-Türkçe Yeni Lûgât, 1983, σ. 
636.}

σάμπρι, το [sábri] (Τουρκοκρητ.) : η υπομονή. Βλ. 
και σαπριλίκι.
[< sabır (Bilgehan2, 635), αιτιατ. sabrı· από το 
αραβ. ṣabr κατά τον Nişanyan] (صبر)

σανιζάκι, βλ. σαλιντζάκι.
σάνικις, βλ. σάνκις.
σάνκις (επίρρ.) [sáŋk̃is] & σάνικις [sáñik̃is] 

(Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ.) : δή θεν, πε-
ρίπου, σχεδόν.
[< sanki (Παπ.)] (صانكه)

σαντακάς, ο [sadakás] (Κονδ., ΙδομΒ.) : η ελεημο-
σύνη.
[< sadaka (Μπόγκας, 203)] (صدقه)

σαντέδικος (επίθ.) [sadéδikos] (Παπ., Πάγκ.) : 
αγνός, αμιγής.
[< sade + -ικος (Πάγκ.), για το πρόσφυμα -δ- 
βλ. Κυρανούδης, 173-4 (Συντ.)]

σαντζάκι1, το [sandzát∫i] (Τσιρ. στο λ. σατζάκι) : 
η σημαία. Με τη σημ. αυτή στο Τραγούδι του 
Δασκαλογιάννη (Βαρδίδης, σ. 11): οι Σφακιανοί 
σηκώνουσι στην Κράπη το σαντζάκι. [< sancak 
(Συντ.)] (سنجاق٬ سانجاق)

σαντζάκι2, βλ. σαλιντζάκι.
σαντούρι*, το [sandúri] (Παπ., Πάγκ.) : είδος πα-

ραδοσιακού μουσικού ορ γάνου (εί ναι επίπεδο, 
τραπεζοειδές, με μεταλλικές χορδές που κρούο-
νται με ειδικά ραβδά κια).
[< santur (Παπ.)] (صونتور٬ صانطو   صنطور٬ 
(صونطور

σαντραζάμης, ο [sadrazámis] & σαντριαζάμης 
[sadriazámis] (Πάγκ., Κονδ., Γαρ., Κριτσπ., 
ΙδομΒ.) : 1. κυβερνήτης, άρχοντας, προεστός· 2. 
(για παιδί) που κάνει αταξίες, σκανταλιές, “σα-
τανάς”.
[< sadrazam (Πάγκ.)] (صدراعظم)
{Η λ. sadrazam (< sadr-ı azam) σημαίνει ‘Μέ-
γας Βεζίρης’. Με τη σημασία αυτή στο Κάτο-
πτρον, σ. 10. Η μετάβαση στη σημ. ‘διαβολά-
κος’ δεν είναι προφανής.}

σαντρασελίδικος (επίθ.) [sandraseλíδikos] : με τε-
τράγωνα σχέδια (στην ύ φανση). Στο βιβλίο της 
για τα υφαντά της Βιάννο (Ξομπλιάζοντας τις 
Μνήμες, Βιάννος 2012) η Μαρία Χλειουνάκη-
Μαστρογιωργάκη παραθέ τει φωτογραφία με 
ένα σα ντρασιλίδικο σεντόνι του 1890. Ένα άλ-
λο, στη σελ. 132, το ονομάζει σαντρασε λίδικο.
[< santraçlı «ο έχων σχήματα τετράγωνα, ως 
του ζατρικίου» (< santraç ‘σκάκι’), santraçlı 
kumaş «ύφασμα έχον τοιαύτα τετράγωνα σχή-
ματα» (Χλωρός, Α 910) (Συντ.)] (سطرانجلى)
{Από το santraç ‘σκάκι’ προέρχεται το σα-
ντράζι που βρίσκουμε στο: F. D. Dehèque, 
Dictionnaire Grec Moderne - Français, Παρί-
σι 1825, σ. 541.}

σαντριβάνι [sadriváñi] & χιαντριβάνι [∫adriváñi] 
(Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) : σιντρι βάνι, πίδακας.
[< şadırvan (Παπ.)] (شادروان)
{Τοπωνύμια: Σαντριβάνι στα Χανιά, η πλατεία 
του παλιού λιμανιού. Σα ντριβα νάκι στο Ηρά-
κλειο, στο ανατολικό άκρο της Πλατειάς Στρά-
τας, ό που «εκτελού σαν οι Τούρκοι τους παρα-
δειγματικούς απαγχονισμούς» (βλ. Ημερολόγιο 
Κοζύρη, 347 & 349). Πληροφορίες και σχετι-
κή βιβλιογραφία βλ. στην ιστοσελίδα Ψηφιακή 
Κρήτη του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπου δών 
(http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_
monuments_ display.php?id=99 και id=368 / 
id=639, αντίστοιχα). Το Σαντριβάνι λέγε ται και 
σήμερα, το Σαντριβα νάκι έχει ξεχαστεί.}

σάν φιστίκ(ι), βλ. φιστίκι.
σαξελίμικος (επίθ.) [sakseλímikos] (Παπ., Πάγκ., 

Πιτ., Γαρ., Ιδομ., Δαρ., Κριτσ., Ροδ., Κασσ., 
Ξεν.) : ακέραιος, σώος, γερός, χωρίς ζημιά· 
ΕΠΙΡΡ. σαξελίμικα.
[< sağ selim (Παπ.) / ‘σώος και αβλαβής’ 
(Συντ.)] (صاغ وسليم)
{Ο Ροδάκης έχει τον τ. σεξελίνικο ‘χωρίς κόπο’.}

σαπαναμάζι, βλ. σαμπάν αμάζι.
σαπάρτα, η [sapárta] (Πάγκ.) : επίπληξη, προσβο-

λή.
[< zaparta ή saparta (Πάγκ.)] (صاپارطه٬ صپارطه)
{Κατά το TDK η λ. saparta ‘ομοβροντία· (μτφ.) 
κατσάδα’ από το ιταλ. sabordo (το ίδιο έχει 
και ο Χλωρός, Α 996). Αλλά ο Alexandre de 
Cihac (Dictionaire d’ étymologie daco-romane: 
Élements slaves, mayars, turcs, grecs-modernes 
et al banais, Φραγκφούρτη 1879, σ. 469) θεω-
ρεί σλαβικής προέλευσης την αντίστοιχη δα-
κο-ρουμανική κατσάδα zapártă = «reprimande, 
remontrance, mercuriale».}

σαπήδες, οι [sapíδes] (ΞανθινΔ.) : συνεταίροι σε 
μιτάτο. Βλ. και μαλισαπή δες.
[< sahip ‘ιδιοκτήτης’ (Ξανθιν.)] (صاحبى)
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Σσαπουνατζής

σαπουνατζής, ο [sapunadzís] (Κριτσ.) : ο σαπω-
νοποιός.
[< sabuncu (Κριτσ.) / μάλλον < σαπούνι + -(α)
τζής (Συντ.)]
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής. Από το sabuncu προκύπτει ο τ. 
σαπουντζής (βλ. Κώδικας θυσιών, 371), πβ. οικο-
γενειακό επίθετο Σαπουντζής, Σαπουντζάκης.}

σαπουνατζίδικο, το [sapunadzíδiko] (Κριτσ.) : 
επαγγελαματικός χώρος στον οποίο παρασκευ-
άζεται ή πουλιέται σαπούνι.
[< σαπουνατζής (Συντ.)]
{Ο Κριτσωτάκης το γράφει: σαπουνατζήδικο.}

σαπριλίκι, το [sapriλí∫ti] : η υπομονή. Η λ. σε 
τουρκοκρητ. ρίμα του 1815: κάμε σαπριλίκι (βλ. 
Nίκος Σταυρινίδης, “Το τραγούδι του Μαζλούμ 
Αγά ή Μπαλουξή”, Αμάλθεια, 2/5 (1971), 60). 
Βλ. και σάμπρι.
[«λέξ. τουρκ. το ορθόν sabır {صبر} = υπομονή 
και εκ ταύτης ο υπομονε τικός sabirli {صبرلى} ˗ 
Σαπιρλίκι κατά τους τουρκοκρητικούς εσήμαινε 
υπομονή» (Σταυρινίδης)]
{Μάλλον : sabırlı > *σαμπιρλής > *σαπριλής > 
σαπριλίκι.}

σαράι*, το [sarái] & σεράι [serái] & σεράγιο 
[seráʒo] (Παπ., ΙδομΒ., Κασσ.) : το διοικητήριο 
(επί Τουρκοκρατίας), το παλάτι.
[< saray (Παπ.)] (سراى)
{Ο τ. σεράγιο ίσως όχι κατευθείαν από τα τουρ-
κικά, πβ. γαλλ. serail, ιταλ. seraglio.}

σαράπ εμινής, ο [saráp eminis] : ο ενοικιαστής του 
φόρου οινοπνευματω δών. Η λ. σε εκκλησιαστι-
κό έγγραφο του 1793 (βλ. Φανουράκης, 135).
[< şarap emini· şarap شراب ‘ποτό (γενικώς, και 
ειδικότερα το κρασί’) (Χλωρός, Α 959) + emin 
 βέβαιος, αξιόπιστος’ στη σημ. «Osmanlı‘ امين
Devleti’nde bazı devlet görevlerindeki sorumlu 
kişi» (= υπεύθυνος σε κά ποια κρατική υπηρεσία 
στην Ο θωμανική Αυτοκρατορία) (TDK), από το 
αραβ. amīn κατά τον Nişanyan, βλ. εμι λίκι (Συντ.)]

σαρατζήμπαχης, ο [saradzíba∫is] : ο πρόεδρος 
των σαγματοποιών (Σταυρι νίδης), βλ. σαρά-
τσης. Η λ. σε προσωπικό ημερολόγιο των ετών 
1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 584).
[< saraç başı] (باشى سراج)

σαράτσης(Α), ο [sarátsis] & σαράτζης [sarádzis] 
(Γαρ., Ιδομ., Κασσ.) : ο σαγ ματο ποιός.
[< saraç (Μπόγκας, 202)] (سراج)

σαράφης*, ο [saráfis] (Παπ., Πάγκ., Ξεν.) : 1. αρ-
γυραμοιβός· 2. κατ’ επέ κταση (ως επίθ. προσ.) 
φιλάργυρος.
[< sarraf (Παπ.)] (صراف)
{Ο Πάγκαλος το γράφει με δύο ρ: σαρράφης.}

σαράφικο, το [saráfiko] (Παπ.: στο λ. σαράφης) : 
το μαγαζί του σαράφη.
[< σαράφης (Παπ.)]

σαραφ(ι)λίκι(Α), το [saraf(i)λí∫ti] (Παπ., Πάγκ., 
Κριτσ.) : 1. το δικαίωμα (κέρ δος) του σαράφη 
επί της συναλλαγής· 2. (κατ’ επέκταση, μτφ.) η 
φιλαργυ ρία.
[< σαράφης (Παπ.) / < sarraflık (Πάγκ.)] (صرافلق)
{Ο Πάγκαλος το γράφει με δύο ρ: σαρραφιλίκι.}

σαρής (επίθ.) [sarís] (Κονδ., ΙδομΒ.) : κίτρινος.
[< sarı (Kappler, 112)] (صارى٬ صارو)
{Ο Πιτυκάκης χρησιμοποιεί το θηλ. σαρίνα 
στην ανάπτυξη του λ. χρυσή ‘ίκτερος, σαριλίκι’. 
Ο Ιδομενέως το γράφει: σαρρής.}

σαρικάς, ο [sarikás] (Κριτσ.) : 1. αυτός που φτιά-
χνει σαρίκια· 2. ο σαρικο φόρος.
[< σαρίκι + -άς (Συντ.)]
{Ερωτήματα σχετικά με τη σημ. 1: Υπήρχε τέ-
τοια επαγγελματική εξειδί κευση; Ασχολούνταν 
μόνο άνδρες με αυτήν;}

σαρίκι*, το [sarít∫i] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., 
Ξεν.) : «το περί την κεφαλήν περιτυλισσόμενον 
μαντίλι εν είδει ταινίας υπό των χωρικών και εν 
γένει αγροδιαίτων πληθυσμών αντί άλλου κα-
λύμματος» (Πάγκ.). Στον πληθ. σαρίκια: οι σα-
ρικόπιτες (βλ.)
[< sarιk (Παπ.)] (صاريق٬ صارق)
{Κατά τον Πάγκαλο, αντιδάνειο: < sarιk < βυ-
ζαντ. καισαρίκιον < Καίσαρ. Άποψη που απαιτεί 
περαιτέρω διερεύνηση. Κατά τον Ανδριώτη, εί-
τε < ό ψιμο μεσν. σαρίκι < καισαρίκιον ‘σκούφια 
καισαρική’ είτε < τουρκ. sarιk < ελλ. καισαρίκι-
ον. Το ΛΚΝ ετυμολογεί όπως και ο Παπαγρηγο-
ράκης, και δεν το έχει ως αντιδάνειο.}

σαρ(ι)κιά, τα [sar(i)t∫á] : τραγούδι (Τούρκων). Γα-
ζέλια ψάλουν και σαρικιά, χιλιώ λογιώ μανέδες 
(στίχος από το μακροσκελές ποίημα του Ιωάν-
νη Κων σταντινίδη Η εκστρατεία του Ομέρ πα-
σά κατά του Λασιθίου, Ερμούπολη 1868, σ. 13).
[< şarkı (Παπ.)] (شرقى)

σαρικλάκι, το [sariklát∫i] (Κριτσ.) : η σαρικόπι-
τα (βλ.)
[< σαρικαλάκι < σαρίκι + -αλάκι (Κριτσ.)] 
(صاريلق)

σαρικόπιτα, η [sarikópita] (Αποστ., Τσιρ., Ξαν-
θινΔ., ΙδομΒ.) : είδος στριφο γυριστής τηγανητής 
μυζηθρόπιτας.
[< σαρίκι + πίτα (Συντ.)]
{Ο Αποστολάκης λημματογραφεί τον πληθ. σα-
ρικόπιτες, ίσως επειδή αυ τός χρη σιμοποιείται 
συχνότερα: κάνω/φάγαμε κλπ. σαρικόπιτες.}
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σαρικοφόρος, ο [sarikofóros] (Κριτσ., ΙδομΒ.) : 
αυτός που (συνηθίζει να) φορά σα ρίκι.
[< σαρίκι + -φόρος (Συντ.)]

σαριλικατζής, ο [sariλikadzís] (Τσιρ.) : «πρακτι-
κός βοτανολόγος που ήξερε να θε ραπεύει το 
σαριλίκι».
[< σαριλίκι ‘ίκτερος’ + -(α)τζής (Συντ.)]

σαριλίκι(Α), το [sariλít∫i] & σαρλίκι [sarλít∫i] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν θιν., Γαρ., Ιδομ., 
Τσιρ., Κριτσπ., Ροδ., Κασσ., Ξεν.) : ο ίκτερος, 
η χρυσή.
[< sarılık (Παπ.)]
{Αρχική σημ. στα τουρκ. ‘κιτρινίλα’ (< sarı ‘κί-
τρινος’, βλ. σαρής). Η φρ. κόβω το σαριλίκι ση-
μαίνει «κάνω μικρή επέμβαση στο εσωτερικό 
του πάνω χείλους του πάσχοντος για να θερα-
πεύσω τον ίκτερο», βλ. σχετ. Πιτ., Β 949, και 
Τσιρ., 543. Υπάρχει και η αντίστοιχη τουρκική: 
sarılık kesmek.}

σαρίνα, βλ. σαρής.
σαριφλίκι, βλ. ζαριφλίκι.
σαρκατούρα, βλ. σακατούρα.
σαρκοτσίγκελο, το [sarkotsíŋgelo] (Πιτ., Τσιρ., 

ΙδομΒ.) : «Παλιό πρωτόγονο εργα λείο μαιευτι-
κής, είδος αρπάγης, που το χρησιμοποιούσαν οι 
πρακτι κές μαίες για να εκβληθεί το έμβρυο από 
την επίτοκο» (Πιτ.).
[< σάρκα + τσιγκέλι (Συντ.)]

σαρλίκι, βλ. σαριλίκι.
σαρμαδεύω, βλ. σαρμάς2 (σημείωση).
σαρμάδι, βλ. σαρμάς2 (σημείωση).
σαρμάς1(Α), ο [sarmás] (Πάγκ., Πιτ.) : ντολμάς με 

κλημματόφυλλα.
[< sarma (Πάγκ.) / ‘περιτύλιξη, περιτύλιγμα’ 
(Συντ.)] (صارمه)
{Βλ. και σημείωση στο λ. ντολμάς.}

σαρμάς2, ο [sarmás] (Πιτ., Κονδ., Τσιρ., ΙδομΒ.) : 
είδος παλιού πολεμικού όπλου.
[< sarma (Γιάνναρης)] (صارمه)
{Στο TDK η λ. sarma έχει και τη σημ. «tüfek 
cinsi» (= είδος τουφεκιού). H ονο μασία σαρμάς, 
δηλ. στριφτός, οφείλεται πιθανώς στο ότι, κατά 
τον Αντ. Γιάνναρη (σ. 366), η κάνη αυτού του 
όπλου ήταν εσωτερικά σπειρο ειδής: «σαρμάς, ο 
(türk. sarma), όπλον, eine Art verzierte und gute 
Flinte, deren innere Rohrwand spiral formig ist». 
Πιθανόν από τη λ. σαρμάς ‘ό πλο’, πληθ. σαρ-
μάδες, να προέρχονται λέξεις που λημματογρα-
φεί ο Ξαν θινάκης: σαρμαδεύω ‘προκαλώ σε 
κάποιον ση μάδι, πληγή, αναπηρία’· μτχ. παθ. 
πρκμ. σαρμαδεμένος ‘αυτός που φέρει πάνω 
του σημάδια από παλιές πληγές, ο ανάπηρος’· 

σαρμάδι ‘σημάδι. αποτύπωμα πα λιάς πλη-
γής’.}

σαρνίτσι, το [sarñítsi] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., Ροδ., 
Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 
μικρή κλειστή δεξαμενή βρόχινου νερού, σαν πη-
γάδι.
[< sarnıç (Παπ.)] (صارنج٬ سارنج)
{Ο Δαριβιανάκης περιγράφει αναλυτικά τον 
τρόπο κατασκευής. Ομοίως η Ξε νάκη-Ροβίθη.}

σαρντίζω [sardízo] : τυλίγω. Βγάζει το γιαγλικά-
κι (βλ.) του, σαρντίζει το γιαρά (βλ.) του (στίχος 
από τουρκοκρητ. ρίμα, απόσπασμα της οποίας 
διέσωσε ο Κ. Φουρνα ράκης στο μελέτημά του 
Τουρκοκρήτες, Χανιά 1929, σ. 5).
[< sard(ım), αόρ, του ρ. sarmak ‘τυλίγω’ (Κουκ-
κίδης, 83)] (صارمق)

σαρράφης, βλ. σαράφης.
σαρραφιλίκι, βλ. σαραφιλίκι.
σασιρμάς, βλ. χιαχιρμάς.
σασιρντίζω, βλ. χιαχιρντίζω.
σασιρντισμός, βλ. χιαχίρντισμα.
σαστίζω* [sastízo] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., Δαρ., 

Χουστ.) : εκπλήττομαι, τα χάνω, α πορώ, θαυ-
μάζω.
[< şaşmak (Παπ.) / αόρ. şaşt(ιm) (ΛΚΝ)] (شاشمق)

σαστιμάρα, η [sastimára] (Δαρ.) : η κατάσταση 
αυτού που είναι σαστισμέ νος· σύγ χυση, αμηχα-
νία και ταραχή (ΛΚΝ).
[< σάστισμα (ΛΚΝ)]

σατά (σύνδ.) [sata] (Πιτ.) : αλλά, όμως. Μαντινά-
δα: Είπα το ’γώ και λέω το, σατά μου λένε όχι / 
πως το καμαροφρύδι σου άλλη κιαμιά δεν το ’χει 
(Λιου δάκι, 40).
[< διαλεκτ. satı ή zata (TDK) ‘άλλωστε’ (Συντ.)]
{Ο Πιτυκάκης (χρονολ. έκδ. 1983) σημειώνει 
ότι ο όρος «έχει περιπέσει σχεδόν σε αχρηστία 
σήμερα και συναντάται μόνο σε δίστιχα».}

σατζάκι, βλ. σαλιντζάκι.
σατίρι [satíri] : πλατύ και βαρύ μαχαίρι (Σταυρινί-

δης). Η λ. σε προσωπικό ημερολό γιο των ετών 
1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 375). Ο 
Ροδά κης το έχει ως: τσατίρι ‘μπαλτάς’.
[< satır «πλατεία μάχαιρα προς τομήν ή λια-
νισμόν κρέατος ή καπνού, κο πίς, κ. σατήρα», 
(Χλωρός, Α 884) (Κουκκίδης, 84)] (ساطور)

σάτρα πάτρα (επίρρ.) [sátra pátra] (Κριτσ., ΙδομΒ.) : 
1. Μιλά σάτρα πάτρα εγγλέζικα: έτσι κι έτσι, όχι 
σωστά· 2. (για ποιότητα εργασίας) πρόχειρα, 
χωρίς επιμέλεια, όχι καλά.
[προβληματική ετυμολογία, βλ. σημείωση 
(Συντ.)]
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Σσάτσι

{Ο Πάγκαλος (Γ 292) λημματογραφεί και τους 
τύπους κάτα πάτρα & κά τρα πά τρα. Για την 
ετυμολ. ο Κριτσωτάκης έχει: «Αντιδάνειο, μεσν. 
σά ταλα-πάταλα, τουρκ. çatra-patra». Το ΛΚΝ 
για το τσάτρα πάτρα έχει: «μσν. *τσάταλα πάτα-
λα (πρβ. μσν. σάταλα πάταλα ‘τραυλά και ασα-
φή λόγια’) με ανομ. αποβ. των ενδιά μεσων [a] > 
*τσάτλα πάτλα και ανομ. τροπή [tl > tr] > *τσάτρα 
πάτρα, μσν. *τσά ταλα πάταλα < αρχ. φρ. ἔσθ’ ὃτε 
ἄλλα, ποτὲ ἄλλα ‘κάποτε έτσι, κάποτε αλλιώς’ με 
τροπή [sθ > ts] (σύγκρ. ἀτάσθαλος > άτσαλος), 
αποβ. του αρχικού φων. > *τσόταλα πόταλα και 
υποχωρ. αφομ. [o-a > a-a]». Το τουρκ. çatra patra 
چاتره)  σημαί νει «κακώς, μετρίως, κουτσά (چاتره 
στραβά [λέγεται επί γλώσσης, ην δεν ομιλεί τις 
κα λώς] (…) ιδία λέγεται περί της κακώς λαλου-
μένης τουρκικής εν τη χερσονήσω του Αί μου» 
(Χλωρός, Α 641). Το TDK το έχει χωρίς ετυμολ. 
και το ερμηνεύει ως çat pat, ο Νişanyan δεν το 
έχει ως ξεχωριστό λήμμα, αλλά το μνημονεύει 
στο λ. çat, όπου σημειώνει ότι η λ. αναφέρεται 
σε λεξικό για πρώτη φορά το 1876. Ο Ανδριώτης 
(σ. 383) στη λ. τσάτρα-πάτρα (που την ετυμολο-
γεί από το σάταλα-πά ταλα) σημειώνει: «από αυ-
τό το τουρκ. çatra-patra». Το ΕΛΝΕΓ (2011) έχει: 
«< τουρκ. çatra patra, που σχετίζεται με το μεσν. 
σά ταλα πάταλα “ασαφείς και αδέ ξιες εκφράσεις”, 
χωρίς να έχει διευκρινιστεί ποια είναι η αφετη-
ρία». Βλ. και Βα σμανόλη, σ. 347-8.}

σάτσι, το [sátsi] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) : μεταλ-
λική (ή πέτρινη) πλάκα (είδος τηγα νιού χωρίς 
πλαίσιο ούτε χέρι) πάνω στην οποία οι χωρικοί 
ψήνουν τις πίτες και τα πιταράκια.
[< saç (Παπ.) / < sac (Ξανθιν.)] (ساج٬ صاج)
{Υπάρχουν και οι δύο τύποι: saç και sac. Το σά-
τσι είναι φωνητικά πιο κοντά στον πρώτο.}

σατσόπιτα, η [satsópita] (Πάγκ.) : πίττα ψημένη 
στο σάτσι.
[< σάτσι + πίττα (Πάγκ.)]

σαφά γκελντί, βλ. σεφάς γκελντί.
σαφέρ, βλ. μήνες σεληνιακού έτους.
σαφί (επίρρ.) [safí] & σαφίς [safís] (Παπ., Πάγκ., 

Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. 
(με ουσ. ή επίθ. έχει περιοριστική σημ.) μό-
νο: «Σήμερο στην εκκλησά δεν ήτονε κανένας 
άντρας· σαφί γυναίκες ήτανε»· 2. (χρονικό) δι-
αρκώς, πάντοτε: «Πάντα σε συλλογίζομαι, σαφί 
στο νου μου σ’ έχω [...]» (Πιτ.).
[< safi (Παπ.)] (صافى)
{Το τουρκ. έτυμο σημαίνει «καθαρός, αγνός, 
άδολος» (Χλωρός, Α 1020). Ως επί θετο (‘καθα-
ρός’) η λ. σαφί σε προσωπικό ημερολόγιο των 
χρόνων 1831-1845: Σε ένα σημείο αναφέρει ότι 

ζύγισαν βαρέλια με ελιές, αφαίρε σαν την ντά-
ρα «και έ μειναν οι ελιές σαφί οκ. 6369,100». 
Σε άλλο σημείο γράφει: «ελέσαμε το στάρι […] 
οκ. 88,200. Εδώκαμε μυλωνικά οκ. 5, έ μεινε 
σαφί οκ. 83, 200» (Ημερολόγιο Κοζύρη, σ. 349 
και 368-9 αντί στοιχα).

σαφίς, βλ. σαφί.
σάφρες, οι [sáfres] (Ξανθιν.) : στρώματα από ξε-

ρά φύλλα δέντρων.
[ίσως < safra ‘απορρίματα’ (Ξανθιν.), το οποίο 
από το ελλ. σαβούρα (κατά τον Νişanyan) ή κα-
τευθείαν από το ιταλ. saburra (κατά το TDK) 
(Συντ.)] (صفره)

σαφτικίζω [saftit∫ízo] (Γαρ., Κριτσπ.) : ταιριάζω, 
συμφωνώ. Η λ. σε μαντι νάδα: Τ’ άσπρα σού σα-
φτικίζουνε και γιάντα δεν τα βάνεις, / μόνό ’βα-
λες τα κόκκινα, και θα με κουζουλάνεις (Ιωάν-
νη Κονδυλάκη, Ανέκδοτα λαογρα φικά Κρήτης, 
επιμέλεια-εισαγωγή-σημειώσεις: Θεοχάρης Δε-
τοράκης, Σύλλλογος Πολιτιστικής Αναπτύ ξεως 
Ηρακλείου, Ηράκλειο 1987, σ. 46). Συνώνυμο: 
γιακιστίζω (βλ.).
[< sahtegi ‘πλαστότης’ < sahte ‘πλαστός’ (Χλω-
ρός, Α 882), κατά τον Nişanyan < περσ. sāχte 
‘φτιαχτός· φτιάξιμο, τοποθέτηση’ < sāχtan 
«yapmak, uydurmak, imal etmek, düzmek» (= 
φτιάχνω, προσαρμόζω, κα τασκευάζω, τακτο-
ποιώ) (Συντ.)] (ساخته)

σαχιρντισμός, βλ. χιαχίρντισμα.
σάχλα μάχλα (φρ. με επιθ. σημ.) [sáxla máxla] 

(Γαρ., Κριτσ.) : «μαλακός, πλαδαρός. “Ανεστο-
ράσαι ίντα στημονερός ήτονε ο Δημήτρης, κι εδά 
με την αρρώστια ντου εγενήκανε σάχλα-μάχλα τα 
μπράτσα ντου κι όλα του τα κρέ[α]τα”» (Γαρ.).
[ίσως από τη λ. σάχλα, κατά το τουρκ. σχήμα 
επανάληψης μιας λέξης με αντικα τάσταση του 
αρχικού συμφώνου με το μ- (ΛΚΝ), στη σημ. 
‘και τα παρόμοια’, βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Το ΛΚΝ έχει τη λ. σάχλα ‘σαχλαμάρα’ ως 
αναδρ. σχημ. από το επίθ. σα χλός, που το ετυ-
μολογεί ως εξής: «μσν. σαχλός ίσως < ελνστ. 
σαχνός ‘μα λακός (για κρέας)’». Σημειώνουμε 
ότι και το δεύτερο παράδειγμα χρήσης του Γα-
ρεφαλάκη (ένα πιπεράτο αίνιγμα) παραπέμπει, 
έστω και παραπλα νητικά, σε “κρέας”: Σάχλα-
μάχλα τηνε βάνω / κουρντισμένη τηνε βγάνω 
(εννοείται: την κουλούρα στο φούρνο). Το ΛΚΝ 
στην ανάπτυξη του λ. σά χλα, έχει (χωρίς ετυμο-
λογία) την φρ. σάχλα μπάχλα / σάχλες μπούχλες: 
«για ανόητα λόγια».}

σαχλαμπάνης (επίθ. προσ.) [saxlabáñis] (Κριτσ.) : 
αυτός που λέει σαχλαμά ρες, για να γελούν οι 
άλλοι.
[< şaklaban ‘γελωτοποιός’ (Κριτσ.)] (شاقالبان)
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σβαρνάς, ο [zvarnás] (Ξανθιν.) : «κλαδευτήρι λίγο 
καμπύλο με δοντάκια», το οποίο στην κεντρι-
κή και ανατολική Κρήτη λέγεται τσα πράζι (βλ.).
[< διαλεκτ. zıvana «testere biçiminde açılır 
kapanır bağ bıçağı» (πριονωτό αμπε λομάχαιρο 
που ανοίγει και κλείνει) (TDK) (Συντ.)]
{Ο Ξανθινάκης ετυμολογεί «από το μσν. σβαρ-
νώ > σβάρνα > σλαβ. barna, με προθετ. σ-». Αλ-
λά πρόκειται για λέξη τουρκ. προέλευσης, πβ. 
κυπρ. «σβανάς, ο [λ. περσ.] πριόνι» (Γιαγκουλ-
λής, 62), και ιμβριακό ζ’βανάς «είδος σουγιά με 
κυρτή, πριωνωτή λεπίδα και ξύλινη λαβή κα-
τάλληλο για χοντρό κλάδεμα» [< ζου βανάς < 
τουρκ. zıvana] (Ξενοφών Τζαβάρας, Λε ξικό του 
Ιμβριακού Ιδιώματος, Ερμηνευτικό-Ετυμολο-
γικό, Σύλλογος Ιμ βρίων, Αθήνα 2011, σ. 217). 
Με την ονο μασία σβανάς ή τσεκμές [< δια λεκτ. 
çekme ‘πριόνι’ (TDK)] σε εμπορικές ιστοσε-
λίδες για γεωργικά εργα λεία, βλ. και έκθεμα 
2007-AGRIC-1-333 στο Εθνολογικό Μουσείο 
Θρά κης, με την περιγραφή «Τσεκμές ή σβανάς, 
φορητό κυρτό μαχαίρι ανοιγο κλεινόμενο. Απο-
τελείται από κυρτή οδοντωτή λάμα και ξύλινη 
λαβή με υποδοχή για τη λάμα».}

σδιαφέτι, βλ. ζιαφέτι.
σεβάν αμπάκ, βλ. σεφάν αμπάκ.
σεβεντούκος, ο [sevedúkos] & ασεβεντούκος 

[asevedúkos] & σαβεντούκος [savedúkos] 
(Πάγκ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., 
Ξεν.) : «μι κρός άρ τος στρογγύλου σχήματος 
κατασκευαζόμενος εις τα μοναστήρια» (Πάγκ.).
[λέξη μικρασιατικής προέλευσης (Τσιρ.) / ίσως < 
διαλεκτ. sevduk ‘αγαπη τός, λα τρεμένος’ (Συντ.)]
{Ο τύπος ασεβεντούκος φαίνεται προϊόν λανθα-
σμένης τμήσης της συνεκ φοράς με το αόριστο 
άρθρο: έν-ας σεβεντούκος, έν-α σεβεντούκο > ο 
ασε βεντούκος. Τέτοια ψωμάκια, και με αυτή την 
ονομασία, είδα το 1967 να προσφέρουν στους 
επισκέ πτες στο Αρκάδι την ημέρα της εορτής 
του μο ναστηριού (8 Νοεμβρίου).}

σεβνταλής* (επίθ. προσ.) [sevdaλís] & σερνταλής 
[serdaλís] (Παπ.: στο λ. σεβντάς, Πάγκ., Πιτ., 
Κονδ., Ροδ., Δαρ., ΞανθινΔ., ΙδομΒ., Χουστ., 
Ξεν.) : 1. ερωτευμένος, ερωτοχτυπημένος· 2. 
«επιρρεπής στις ερωτικές περιπέ τειες» (Πιτ.), 
ερωτιάρης.
[< σεβντάς (Παπ.) / < sevdalı (Πιτ.)] (سودالو)

σεβνταλιάζω [sevdaλázo] (ΞανθινΔ.) : έχω σεβ-
ντά, είμαι σφόδρα ερωτευμέ νος.
[< σεβνταλής (Ξανθιν.)]

σεβνταλίδικος (επίθ.) [sevdaλíδikos] (Παπ.: στο 
λ. σεβντάς, Πάγκ., Πιτ.) : που έχει σχέση με τον 
έρωτα, ερωτικός.
[< σεβνταλής (Πάγκ.)]

σεβνταλίκι, το [sevdaλít∫i] (Πιτ., Δαρ., Κριτσ.) : 
«Ο έρωτας αλλά και ο ερω τισμός» (Πιτ.).
[< σεβντάς + κατάλ. -λίκι, κατά τα: αγαπητιλί-
κι, γιαγκιλίκι κ.ά. (Πιτ.) / πβ. τουρκ. sevdalılık 
(Συντ.)]

σεβνταλόριγος, ο [sevdalóriγos] (Ξανθιν.) : ο ρί-
γος του σεβντά.
[< σεβνταλής + ρίγος (Ξανθιν.)]

σεβντάς*, ο [sevdás] & σερντάς [serdás] & σε-
μπτάς [sem(d/t)ás / sebdás ?] & σε φτάς [seftás] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., ΙδομΒ., Χουστ., Ξεν.) : ο έρωτας (λέξις πα-
νελλήνιος, Παπ.).
[< sevda (Παπ.)] (سودا)

σεβντεμεντέ, βλ. σεντέ-μεντέ.
Σεβρί Τσεσμέ, βλ. τσεσμές.
σεγκλετισμένος, βλ. σεκλετίζω.
σεΐζης(Α), ο [seízis] (Πάγκ., Κριτσ., ΤσιρΒ.) : ο ιπ-

ποκόμος.
[< seyis (Πάγκ.)] (سايس)

(*)σεϊμένης, βλ. Παράρτημα 1.
σειράς, ο [sirás] (Γαρ., Τσιρ., Κριτσ.) : 1. η σει-

ρά, π.χ. ήρθε ο σειράς μου· 2. σειρά φυτών, π.χ. 
ένας σειράς αμπέλι· 3. (για ανθρώπους) η (κα-
λή) κατα γωγή (πβ. καλό σειρος ‘από καλή γε-
νιά’)· 4. τρόπος καθημερινής διαβίω σης, modus 
vivendi· ΦΡ. έχασα το σειρά μου: διαταράχτηκε 
η τάξη της καθημερινής μου ζωής.
{Λημματογραφείται για την πιθανή αντιδάνεια 
επίδραση του τουρκ. sıra (صره٬ صير) (από τα 
ελλ. κατά τον Nişanyan) στην αλλαγή γένους: 
ο σειράς αντί η σειρά, κατά το σχήμα «τουρκ. 
[–προσωπικά] φωνηεντόληκτα σε -a > ελλ. αρ-
σενικά σε -ας» (Κυρανούδης, 89), πβ. καβγάς, 
οντάς, σεβντάς κλπ. Η ευχή/προτροπή να πα-
ντρευτείς να βρεις το σειρά σου αντανακλά την 
παιδευτική σημασία που είχε ογά μος στο σύ-
στημα αξιών των παλαιοτέ ρων.}

σεΐρι(Α), το [seíri] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : διασκεδαστικό, ευχάρι-
στο θέαμα· ΦΡ. κάνω σεΐρι: α) βλέπω ως θεα-
τής, β) κάνω χάζι, διασκεδάζω με το θέ αμα που 
βλέπω· || κάνω το σεΐρι κάποιου: κάνω χάζι με 
αυτό που του συμ βαίνει· || γίνομαι σεΐρι: γίνο-
μαι θέαμα, γελοιοποιούμαι.
[< seyir, seyr (Παπ.)] (سير)
{Η φρ. κάνω σεΐρι, που o Αποστολάκης τη 
λημματογραφεί χωριστά, ίσως είναι μτφδ: < 
seyretmek. Για τη φρ. κάνω σεΐρι, βλ. περισσό-
τερα στο αντί στοιχο λ. στο slang.gr}

σειρίμι, βλ. σιρίμι.
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Σσεϊριτζής

σεϊριτζής, ο [seiridzís] & σεϊρτζής [seirdzís] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν θιν., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ.) : θεατής, παρατηρητής.
[< seyirci (Παπ.)] (سيرجى)
{Συχνά με τη σημ. ‘αδιάκριτος παρατηρητής’.}

σειρίτι, βλ. σιρίτι.
σεϊρτζής, βλ. σεϊριτζής.
σεϊτάνης, βλ. χεϊτάνης.
σεϊτανιά, βλ. χεϊτανιά.
σεΐτης, ο [seítis] : Η λ. σε προσωπικό ημερολόγιο 

των ετών 1831-1845 (βλ. Ημερο λόγιο Κοζύρη, 
370) : Με άσπασε ο σεΐτης… {Εννοεί ίσως κά-
ποιον μουσουλμάνο άρχοντα.}
[< seyit «κύριος, αρχηγός, δεσπότης» & «από-
γονος του Μωάμεθ» (Χλω ρός Α 942-3), κατά 
τον Nişanyan από το αραβ. sayyid (Συντ.)] (سيد)

σεϊτίνι, βλ. χεϊτάνης.
σεκέρι, το [set∫éri] & σικέρι [sit∫éri] (Παπ., Πάγκ., 

Κονδ., Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ., ΙδομΒ., Ξεν.) : 1. 
ποικιλία πορτοκαλιού με πολύ γλυκό χυμό· 2. 
τα σεκέρια: γλυ κίσματα (Κονδ.).
[< şeker ‘ζάχαρη’ (Παπ.) / (μτφ.) ‘γλυκός’ (Κυ-
ρανούδης, 145)] (شكر)
{Για τη σημ. 1 πβ. τουρκ. şeker portakalı ‘γλυ-
κό πορτοκάλι’,βλ. http://www.tu runcgiller.com/
seker.htm (6-1-2012). Στην Κρήτη τo σεκέρι το 
λένε και γλυκοπορ τάκαλο. Το κρητ. πορτακάλι 
(βλ.) μάλλον από φωνητ. επίδραση του τουρκ. 
portakal. Για τη σημ. 2 πβ. şeker işi ‘ζαχαρωτά’ 
(Χλωρός, Α 970).}

σεκερλής (επίθ.) [set∫erλís] (Γαρ., Κριτσπ.) : (για 
αφέψημα καφέ) γλυκός.
[< şekerli (Συντ.)] (شكرلى)

σεκλεντισμένος, βλ. σεκλετίζω.
σεκλέτι*, το [sekléti] (πληθ. σεκλέθια) & σικλέ-

τι [sekléti] & σιγκλέτι [sigléti] (Παπ., Πάγκ., 
Κονδ., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Ι δομΒ., Χουστ., Ξεν.) : 1. στεναχώρια· ΦΡ. τα 
’φερα σεκλέτι: ζορίστηκα ά σκημα, φοβήθηκα 
πολύ· 2. ερωτικός καημός.
[< sιklet (Παπ.)] (ثقلت)
{Ο Γαρεφαλάκης λημματογραφεί χωριστά την 
έκφραση σεκλέτι τα φέρνω.}

σεκλετίζω(Α) [sekletízo] & σικλετίζω [sikletízo] & 
σιγκλετίζω [sigletízo] (όλα και) -ίζομαι (Παπ., 
Πάγκ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ., 
Κασσ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : στενοχωρώ, -ούμαι, 
έχω σεκλέτια· μτχ. παθ. πρκ. σεκλε ντισμένος 
& σικλετισμέ νος & σεγκλετισμένος (Ιδομ., 
Τσιρ., Δαρ.).
[< σεκλέτι (Παπ.) / ή σικλέτι (Συντ.)]
{Στον Ανδριώτη: ο τ. σεκλεντίζω.}

σελάδες, οι (γένος;) [seláδes] & σελιάδες 
[seλáδes] (Κονδ.) : «Η από πολλών μουε-
ζίνηδων προσευχή από του μιναρέ μίαν ώραν 
προ μεσημβρίας. Φρ.: εφωνιάξαν οι σελάδες».
[< sala και sela (κατά το TDK < αραβ. ṣalā) 
(Συντ.)] (صال)
{Χλωρός, Α 1022: «πρόσκλησις γινομένη την 
Παρασκευήν εκ του μιναρέ τού τε μένους προς 
τους πιστούς όπως έλθωσιν εις το τέμενος και 
προσευ χηθώσιν, ή ό πως συνοδεύσωσι την κη-
δείαν νεκρού». Tο TDK σημειώνει ότι το l προ-
φέρεται λεπτό (ο Nişanyan το γράφει salâ). Έτσι 
εξηγείται ο τ. σελιάδες.}

σελακλίκι, βλ. σιλακλίκι.
σελάμ αλέκι (επιφ. φρ.) [selám alék̃i] (Πάγκ., 

Κονδ., Ροδ., Κασσ.) : καλη μέρα! χαι ρετισμός 
μεταξύ Τούρκων· η απάντηση είναι: αλέκι μου-
σελάμ (βλ.).
[< selâmünaleyküm (Πάγκ.) / διαλεκτ. selâma-
leyküm (TDK) (Συντ.)] (سالم عليكم)
{Λεγόταν (και λίγο διαφορετικά: σαλά μαλέ-
κου ή σαλά μαλέκι) και από χριστια νούς, π.χ. 
στην αστεία έκφραση-πείραγμα με την οποία 
υποδέχο νταν κάποιον, συ νήθως νεότερο, που 
ερχόταν να προστεθεί σε μια συντρο φιά χωρίς 
να χαιρετήσει: Ούτε ός κελντί ούτε σαλά μαλέ-
κου!}

σελάμ αλέκιδες, οι : «Οι κρατούντες την εξου-
σία υπάλληλοι και πολλοί μι σθοδο τούμενοι της 
Τουρκίας» (Κάτοπτρον, 32).
[< σελάμ αλέκι (Συντ.)]
{Ειρωνικός-μειωτικός χαρακτηρισμός.}

σελαμαλίκι, βλ. σαλαμαλίκι.
σελαμέτι, το [selaméti] & σελαμές, ο [selamés] 

& σελεμές [selemés] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Κασσ.) : σωτηρία.
[< selâmet (Παπ.) ‘ασφάλεια, σωτηρία’ (Συντ.)] 
(سالمت)
{Ακούγεται στη βρισιά / βλαστήμια διάλε το σε-
λαμέτι σου και στην έκ φραση για να ’χεις το σε-
λαμέτι τση κεφαλής σου: για να μην έχεις μπε-
λάδες. Οι τύποι σελαμές και σελεμές (Αποστ., 
Τσιρ.) ίσως κατά το αρσ. σωσμός ‘σωτηρία’. Ο 
Κριτσωτάκης το λημματογραφεί ως ουδέτερο: 
το σελαμέ.}

σελαμετλίκια, τα [salametλít∫a] (Γαρ., Κριτσπ.) : 
χαιρετούρες, καλοσωρί σματα.
[< selâmetlik (Bilgehan2, 635)] (سالمتلك)
{Η λ. selâmetlik (που δεν υπάρχει στο TDK) 
σχετίζεται ετυμολ. με το ε πίρρ. selametle (κ.λ. 
‘με ασφάλεια’) «ευχή προς αναχωρούντα δια 
μακρόν ταξίδιον» (Χλωρός, Α 919). Με τη σημ. 
αυτή χρησιμοποιεί τη λ. σελα μετλίκι ο Αμβρό-
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σιος Φραντζής στην Επιτομή της ιστορίας της 
αναγεννη θείσης Ελλάδος (2ος τόμος, Α θήνα 
1839, σ. 61) : «εις το οχύρωμα της πύ λης του 
Ναυπλίου δεν υπήρχον Οθω μανοί φύλακες, κα-
θότι είχον απέλθει δια να δώσωσιν εις τους Αλ-
βανούς το σελα μετλίκι (κατευόδιον ευχήν)». 
Το selametlik resmi (Meynard, B 91) ήταν φό-
ρος (300 άσπρα) που πλήρω ναν τα ευρωπαϊκά 
πλοία που έπλεαν σε οθωμανικά ύδατα.}

σελαμλίκι(Α), το [selamλít∫i] (Πιτ.: στην ανάπτυ-
ξη του λ. χαρεμλίκι) : το μέ ρος του σπιτιού που 
ήταν για τους άντρες.
[< selamlιk (Κουκκίδης)] (سالملق)

σελάχι*, το [selá∫i] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ.) : είδος 
δερμάτινης ζώνης που χρη σιμεύει ως οπλοθή-
κη.
[< silâh (Παπ.)] (سالح)

σελβής (επίθ. προσ.) [selvís] (ΙδομΒ.) : λεβέντης.
[μάλλον < σελβί < selvi ‘κυπαρίσσι’ (Συντ.)] 
(سروى٬ سلوى)
{Και στα τουρκ. η λ. selvi (και servi) χρησιμο-
ποιείται για να δηλώσει την ωραία κορμοστα-
σιά, π.χ. servi boylu «ο έχων ανάστημα κυπα-
ρίσσου, ήτοι κομψόν» (Χλωρός, Α 907).}

σελβίνι, το [selvíñi] (Τσιρ.) : «το κυπαρίσσι: “Σελ-
βίνι ’ναι το μπόι σου το κοκκινο κορφάτο, / πχοι-
ος ήθελ’ αποκοιμηθεί στον ίσκιο ν-του αποκά-
τω”».
[< selvi (Τσιρ.)] (سروى٬ سلوى)
{Στις Μαντινάδες τής Λιουδάκι (σ. 2) βρίσκου-
με: Είσαι ζουμπούλι, μενε ξές, γαρε φαλιά και ρό-
δα, / αθός και φούλι και σελβί και γιασεμί και 
βιόλα. Για τη λ. σελβί υπάρχει επεξήγηση σε 
υποσημείωση: «σελβί ή δειλινό, το φυτό “θαυ-
μασία η ια λάπη”» (δηλ. Mirabilis jalapa, βλ. κι-
ντί). Όμως, στα τουρκικά selvi (και servi) είναι 
το κυπαρίσσι. Πιθανόν ο τ. σελβίνι που λημμα-
τογραφεί ο Τσιριγωτάκης να υποκρύπτει έναν 
παλαιότερο τύπο *σελβίν: *σελβίν είναι > (μέ-
σω ακουστικής ε πανανάλυσης) σελβίνι ’ναι. Τη 
λ. σελβίνι τη βρίσκουμε και σε μαντινάδα που 
κα τέγραψε ο R. Pashley (Travels in Crete, 1ος 
τόμος, Λονδίνο 1837, σ. 252) : «Ω πολυαγαπη-
μένη μου, το μπόι σου ’ναι σελβίνι / και το ρο-
ζοναμέντο σου μέλι με ζάκκαρ είναι». Η ομοι-
οκαταληξία αποκαθίσταται αν η κατάληξη του 
πρώτου στί χου γίνει: το μπόι σου σελβί (εί)ναι.}

σελεβέστρα, η [selevéstra] (Ξανθιν.) : φλύαρη.
[< σελεβεστρίζω, με κατάληξη -τρα, υποχωρη-
τικά (Ξανθιν.)]
{Βλ. σημείωση στο σελεβεστρίζω.}

σελεβεστρίζω [selevestrízo] (Πάγκ., Ξανθιν.) : 
πολυκουβεντιάζω, φλυαρώ, μιλώ πολύ γρήγο-
ρα.

[< şiveleşt(im), αόρ. του ρ. şiveleşmek ‘μιλώ 
παράξενα ή χαριτωμένα’ με αντιμετ. συλλ. και 
ανάπτ. ρ (Ξανθιν.) / βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Δεν μπόρεσα να εντοπίσω αυτό το ρήμα σε 
λεξικό. Υπάρχει το ουσ. şive (شيوه) «ακκισμός, 
ερωτοτροπία, χάρις· ιδίωμα, ύφος γλώσσης, 
τρόπος του εκφράζε σθαι», από το οποίο το επίθ. 
şiveli «ακκιζόμενος, ερωτοτρόπος, χαρίεις, εύ-
χαρις» και το ρήμα şivelendirmek «καθιστώ τι 
εύχαρι, θελκτι κόν» (Χλωρός, Α 994). Στο Δια-
δίκτυο βρίσκουμε επίσης άπαξ, σε γλωσ σάριο 
της περιοχής Nevşehir, το ρ. şivelemek ‘κά-
νω καμάκι λέγοντας γλυ κόλογα’. Η παρεμβο-
λή του προσφύματος -ş- (που σημαίνει ‘κάνου-
με μαζί κάτι’) θα έδινε στο ρ. (*şiveleşmek) τη 
σημ. ‘α νταλλάσσουμε γλυκόλογα, χαριεντιζό-
μαστε’.}

σελέμης* (επίθ. προσ.) [selémis] (Παπ., Πάγκ., 
Τσιρ., Δαρ., Χουστ., Ξεν.) : αυτός που ζει πα-
ρασιτικά, παράσιτος· ΕΠΙΡΡ. σελέμικα (Πάγκ., 
Δαρ.).
[τουρκ. selem ‘προπληρωμή’ (ΛΚΝ) / μάλ-
λον: υποχωρητικά < σελεμίζω, βλ. ση μείωση 
(Συντ.)] (سلم)
{Το επίρρημα σελέμικα όχι κατευθείαν από 
το σελέμης αλλά από το επίθετο σελέ μικος, το 
οποίο υπάρχει στο ΛΚΝ. Οι λέξεις σελέμης και 
σελέμικος δεν υπάρχουν στο Χρηστικό Λεξικό 
της Ακαδημίας Αθηνών (2014).}

σελέμι, το [selémi] : αισχροκέρδεια. Η λ. προ-
έρχεται από το τουρκ. selem سلم, που σημαίνει 
«προπώλησις, ήτοι πληρωμή γινομένη προ της 
παραδό σεως εμπορεύμα τος, προϊόντος» (Χλω-
ρός, Α 921). Κατά το TDK έχει δια λεκτ. και τη 
σημ. ‘κέρδος, τόκος’. Για την περιοχή της Ση-
τείας ξέρουμε ότι τον 19ο αιώνα αυτή η προπώ-
ληση είχε πάρει τον εξής επαχθή χαρα κτήρα: 
ο αγρότης που δεν είχε να πληρώσει σε χρή-
μα αυτό που αγόραζε (π.χ. κριθάρι) αναλάμβα-
νε την υποχρεώση να το πλη ρώσει σε έξι μή-
νες σε λάδι, αλλά η τιμή του λαδιού υπολογι-
ζόταν στο μισό του κανονικού (Πρώ τος βαθμός 
αισχοκέρδειας). Συμφωνούσε επιπλέον ότι, αν 
δεν παρέδιδε το λάδι εντός της προθεσμίας, θα 
κατέβαλε σε χρήμα την αξία της πο σότητας που 
χρωστούσε, αλλά στο διπλάσιο (Δεύτερος βαθ-
μός αισχροκέρδειας). «Δια του τρόπου τούτου 
πολλοί πλούσιοι γεωργοί έχασαν τας περιουσί-
ας των ε ντός ολίγων ετών. Οι τοιούτοι έμποροι 
εκαλούντο κοινώς σελεμιτζή δες εκ της τουρκι-
κής λέξεως selem = προπώλησις, είτα αισχρο-
κέρδεια» (περιοδ. Μύσων, 5 (1936), 87). Περισ-
σότερα για το σελέμι βλ. στο: Ειρήνη Ταχατά-
κη, “Σελέμι και σενέτι στα χρόνια της Τουρκο-
κρατίας στα χωριά της Σητείας”, εφημ. Πατρίς 
(Η ρακλείου), φ. της 15-3-2005 (αντλεί στοι χεία 
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Σσελεμίζω

από το βιβλίο Από Λιμένος Σητείας εις Μονήν 
Καψάν που έγραψε ο Ν. Ι. Παπαδάκης το 1895 
– εκδόθηκε το 1998 από τον Οργανισμό Ανά-
πτυξης Σητείας, με επιμέλεια του Ν. Π. Παπα-
δάκη).

σελεμίζω [selemízo] (Τσιρ.) : κλέβω.
[< σελέμι, (Συντ.)]

σελεμιτζής, ο [selemitzís] : έμπορος που κερδο-
σκοπεί εκμεταλλευόμενος την οικο νομική δυ-
σπραγία του πελάτη του, που ουσιαστικά κλέ-
βει τον πε λάτη του, βλ. σελέμι.
[< σελέμι + -τζής ή < σελεμίζω (Συντ.)]
{Το τουρκ. selemci سلمجى αναφέρεται στον αγο-
ραστή: σημαίνει «ο προ πληρώνων προϊόν ή 
εμπόρευμα παραδοθησόμενον εν τω μέλλοντι» 
(Χλω ρός, Α 921).}

σελέμικα, βλ. σελέμης.
σελιμιέ, το(;) [selimi(j?)é] : είδος μεταξωτού υφά-

σματος. Η λ. σε κρητ. εκ κλησια στικό έγγρα-
φο: μια ποδιά του σταυρού από σελιμιέ (βλ. Ν. 
Β. Δραν δάκης, “Αποδεικτικά παρακαταθήκης 
ιερών σκευών και αμφίων του 1841”, Κρητικά 
Χρονικά, 2 (1948), 204).
[< selimiye (Devellioğlu, 1089), βλ. και Μπερ-
μπέρη, 283] (سليميه)
{Αυτό το ύφασμα παραγόταν σε εργαστήρια 
που είχαν ιδρυθεί στις αρχές του 19ου αι. κοντά 
στην Κωνσταντινούπολη (Σκούταρι) επί Σελίμ 
Γ΄, εξού και η ονο μασία σελιμιέ.}

σελτές, βλ. σιλτές.
σεμερτζής, ο [semertzís] : σαγματοποιός, κοινώς 

σαμαράς, κρητ. σομαράς. Η λ. σε έγγραφο του 
1870: επαγγελόμενος τον σεμερτζήν παρά τη συ-
νοικία Μπεμπλετζίδικα (Α.Δ.Η., 2 / 39-372).
[< semerci < semer ‘σαμάρι’ < μσν. σαγμάριον, 
υποκορ. του αρχ. ελλ. σάγμα (Συντ.)]

σεμπίλι, το [sebíλi] (ΤσιρΒ.), βλ. σεμπιλχανές.
σεμπιλχανές, ο [sebilxanés] (Κονδ.) : δημόσια φι-

λανθρωπική κρήνη, «μέρος όπου δίδεται νερόν 
δροσερόν δια την ψυχήν ενός δωρητού. Τοπω-
νύμιο των Χανίων». Λέγεται και σεμπίλι.
[< sebilhane (κατά το TDK < αραβ. sebīl + 
περσ. χāne) (Συντ.)] (سبيلخانه)
{Στο Ηράκλειο, δίπλα στην κρήνη του Μπέμπο 
[Bebo] στην Πλατεία Κορ νάρου, σώζεται σε-
μπιλχανές (σεμπίλι), που χτίστηκε το 1672, με 
δαπάνη τού αγιάνη (< ayan اعيان, βλ. Χλωρός, Α 
140) Μεχμέτ Εφέντη, κεχαγιά του διοικητή της 
Κρήτης και του Χάντακα Ιμπραΐμ Πασά, και 
χρησιμοποιή θηκε αρχικά ως κρήνη του τζα μιού 
της βαλιντέ σουλτάν Τουρχάν Χαντιτζέ (για 
τους Ηρακλειώτες: Βαλ(ν)τέ τζαμί). Πληροφο-
ρίες και σχετική βιβλιο γραφία στην ιστοσελί-

δα Ψηφιακή Κρήτη τού Ινστιτούτου Μεσογει-
ακών Σπουδών (http://digitalcrete.ims.forth.gr/
tourkolo gy_monuments_display.php?id=198). 
Για φωτογραφίες του τζαμιού και της κρή νης 
βλ. http://history-pages.blogspot.gr/2012/10/
blog-post_13.html.}

σεμπτάς, βλ. σεβντάς.
σενέ [sené] : το έτος, η χρονιά (Σταυρινίδης). Η 

λ. σε προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-
1845: Του 59 σενεσί [εννοείται από τα προη-
γούμενα: την είσπαραξη των δημοσίων προσό-
δων] την επάκτωσε [= ενοικίασε] ο Νεπή-αγάς 
(βλ. Ημερολό γιο Κοζύρη, 613). Το αναφερόμε-
νο έτος είναι το 1259 έτος Εγίρας = το 1843.
[59 σενεσί: μεταγραφή του τουρκ. 59 senesi 
‘χρονιά του 59’ (το ληκτικό -si είναι κτητικό 
επίθημα που απαιτείται από την τουρκική σύ-
νταξη)]
{Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι ένας Κρητικός 
χρησιμοποιεί στο ημερο λόγιό του την τουρκι-
κή διατύπωση της χρονολογίας. Ίσως από συ-
νήθεια, λόγω της διοικη τικής του ιδιότητας (μέ-
λος του Τοπικού Συμβουλίου).}

σενέτι, το [senéti] (πληθ. σενέθια) (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., ΙδομΒ., Χουστ.) : 1. από-
δειξη χρέους, γραμμάτιο· 2. τίτλος ιδιοκτησίας.
[< senet (Παπ.)] (سند)

σενέφι, βλ. κενέφι.
σενλίκι, το [senλít∫i] : πανηγυρισμός (Σταυρινίδης). 

Η λ. σε προσωπικό ημε ρολόγιο των ετών 1831-
1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, σ. 343, 345, 367 - 
στη σελ. 345 και ο τύπος χιανλίκι).
[< şenlik στη σημ. «πανήγυρις, εορτή δημοσία, 
φωταψία» (Χλωρός, Α 975)] (شنلك)

σεντέ-μεντέ [sendé mendé] (ΚριτσΓπ.) : το σεντέφι 
(κατά τον Κριτσωτάκη, αλλά μάλλον είναι έκ-
φραση χωρίς νόημα, βλ. σημείωση). Αίνιγμα: 
Σεντέ-μεντέν εφύ τεψα, σεντέ-μεντέν εβγήκε / κι 
απάνω στο σεντέ-μεντέ χρυσό κο μπίν εβγήκε (= 
το λινάρι και ο σπόρος του).
[μάλλον δεν είναι τουρκικής προέλευσης, βλ. 
σημείωση (Συντ.)]
{Ο Κριτσωτάκης ετυμολογεί ακριβώς ως εξής: 
«τουρ. sedef = μάργαρος - medeni = πολιτισμός, 
σεντέ(φ)-μεντέ(νι)». Δύο παραλλαγές του πα-
ραπάνω αινίγματος κα ταγράφει ο Γεώργιος Πά-
γκαλος (Περί του γλωσσικού ιδιώ ματος της Κρή-
της, 7ος τόμος, Τα Λαογραφικά, Επιμέλεια έκδο-
σης: Κέ ντρον Ερεύνης Εληνικής Λαογρα φίας 
Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 1983) : 1. Σεβντε-
μεντέ εφύτεψα, σεβντεμεντές ε βγήκε / κι απάνω 
στο σεβντεμεντέ χρυσό κομπί εβγήκε. 2. Μελντέ-
μελντέ εφύτεψα, μελντέ-μελντέ εβγήκε / κι απάνω 
στο μελντέ-μελντέ χρυσό κομπί εβγήκε (σ. 498). 
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Υπάρχει και ένα τρίτο, για το πλοίο (που αλλού 
λέγεται για τον άνθρωπο και την ψυχή) : Ένα 
καλάθι μπουφεντέ σεντέ-μεντέ γεμάτο, κι ανέ και 
σπάση ο μπουφεντές, εγώι (= αλίμονο) του σεντέ 
-μεντέ (σ. 506).
Η αναζήτηση στο Διαδίκτυο (Google books) 
δείχνει ότι η έκφρ. σεντέ-με ντέ (ή σέντε-μέ-
ντε) υπάρχει σε αινίγματα και σε άλλες περιο-
χές (Κύθηρα, Σκόπελο, Γορ τυνία, Θράκη, Χίο 
κ.ά.). Πιθανότατα ανήκει στις αναδιπλω μένες 
εκφράσεις χωρίς νόημα που μπαίνουν στα έμ-
μετρα αινίγματα για τις ανάγκες του μέτρου ή/
και για να μπερδέψουν τον ακροατή, όπως κά-
νει με διασκεδαστικό τρόπο στη Βαβυλωνία (2η 
έκδ., 1840, σ. 29) ο Χίος, όταν προτείνει ένα αί-
νιγμα στον Λογιώτατο: Καλέ σείς Λογιώτατε, 
που ξέρετε τα λιανικά [= ελληνικά], «σέντε μέ-
ντε κουντουσέντε, / και των αλλωνών μισέ ντε», 
ξέρετεν ίντα θα πη; Η αναδίπλωση πάντως γίνε-
ται κατά τουρκικό σχήμα με το αρχικό m-, πβ. 
αλάι-αμάλι, τσουρούκ μουρούκ, σάχμα μά χλα. Η 
περίπτωση να πρόκειται για το τουρκ. senden 
menden (= από σένα, από μένα) δεν φαίνεται 
πιθανή.}

σεντεμές, ο [sedemés] (Τσιρ., ΙδομΒ.) : «όρεξη, δι-
άθεση, πρόθεση, θέληση, πλεονε ξία, καημός, 
στενοχώρια, προβληματισμός» (ΙδομΒ.), «με το 
σε ντεμέ [= θύμηση] του χαημού των οζώ δεν 
ήκαμα χαέρι στη δουλειά» (Τσιρ.).
[πιθανόν < διαλεκτ. sinteme (TDK) στη σημ. 
«sıkıntı» (= μπελάς, στενο χώρια, τα λαιπωρία) 
(Συντ.)]
{Στο ερμήνευμα του Ιδομενέως υπάρχουν και 
θετικές σημασίες, τις οποίες δεν έχει το προτει-
νόμενο τουρκ. έτυμο. Ο ίδιος δίνει ως παράδειγ-
μα χρή σης δύο δικές του μαντινάδες: στην μια 
χρησιμοποιεί τη λ. με θετική και στην άλλη με 
αρνητική σημασία. Ο Τσιριγωτάκης έχει τη λ. 
σεντεμές με τη σημ. ‘θύμηση’ και ετυμολογεί 
από το sedeme ‘ανάμνηση’, αλλά τέτοια λ. δεν 
εντόπισα σε λεξικά.}

σεντεφένιος (επίθ.) [sedeféños] (Παπ.: στο λ. σε-
ντέφι) : φτιαγμένος από σε ντέφι.
[< σεντέφι (Συντ.)]

σεντέφι*, το [sedéfi] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Χουστ.) : 
μαργαριτάρι.
[< sedef (Παπ.)] (صدف)

σεξελίνικος, βλ. σαξελίμικος.
σεπέρι, το [sepéri] (Κριτσ.) : στηθαίο σε ταράτσα.

[< siper ‘γείσο’ (Κριτσ.) / αρχική σημ. ‘ασπίδα’ 
(Χλωρός, Α 893) (Συντ.)] (سپر)
{Με τη σημ. ‘ασπίδα, καταφύγιο, προστασία’ 
το κυπρ. σεπ(π)έριν, το (Για γκουλ λής, 63).}

σεπέτι, το [sepéti] (Ροδ.) : πανέρι.

[< sepet (Κoυκκίδης, 85)] (سپت)
{Ο Σταυρινίδης έχει: «καλαθένιο σεντούκι (σε-
πέτι)» (Μεταφράσεις, Γ 69).}

σεράγιο, βλ. σαράι.
σεράι, βλ. σαράι.
σεραμέτι [seraméti]· μόνο στη ρημ. περίφρ. κάνω 

σεραμέτι : φροντίζω, με ριμνώ να γίνει κάτι· σε 
κρητ. δημοτ. τραγούδι από τους Λάκκους Χανί-
ων : και σεραμέτι κάνουνε να πιάσουν τον Κιατί-
πη (βλ. Κρητική Εστία, 2/15 (1950), 19).
[< şeremet (Συντ.), βλ σημείωση] (سرمت)
{Ως έτυμο της λ. σεραμέτι πρέπει να θεωρήσου-
με το τουρκ. şeremet, που ως επίθ. σημαίνει ‘τα-
χύς, ζωηρός, σφριγών’ (Χλωρός, Α 963) και ως 
ουσ. ‘ζήλος, ενθου σιασμός’ (TDK). Στον παρα-
πάνω στίχο η φρ. σεραμέτι κά νουνε είναι ιστο-
ρικός ενεστώτας, και ο στίχος παίρνει το νόη-
μα ‘βάλθη καν/στρώθηκαν να πιάσουν τον Κια-
τίπη’. Προφανώς, τέτοια ενέργεια α παιτεί προ-
ηγούμενο σχεδιασμό, εξού και το ερμήνευμα 
‘σύσκεψη, σχέδιο’ για τη λ. σεραμέτι σε υποσε-
λίδια σημείωση στο παραπάνω δημοσίευμα.}

σερασκέρης, ο [seraskéris] (ΚριτσΓπ.) : αρχιστρά-
τηγος (Γιάνναρης, 39, 40, 43· Βε νέρης, 402).
[< serasker (Γιάνναρης)] (سرعسكر)

σεργί, το [serʒí] (Τσιρ.) : «διαμορφωμένο επίπε-
δο και καθαρό έδαφος για άπλωμα σταφυλιών 
προς σταφιδοποίηση», κρητ. συνών. οψιγιάς.
[< sergi (Κοντοσόπουλος)] (سركى)
{πβ. «σεργί, το· το μέρος όπου ήπλωνον τα σύκα 
προς ξήρανσιν (Κρ. οψι γιάς, ο). Τούτο έπρατ-
τον την 17ην Ιουλίου. Η λ. εκ του τουρκ. sergi». 
Νικ. Κοντοσόπου λος, “Το γλωσσικόν ιδίω-
μα της Αλικαρνασσού Μ. Ασίας (με λέτη και 
λεξιλό γιον)”, Αθηνά, 62 (1958), 302. Αντίστρο-
φα: το ελλ. ξηρα ντήριον (ποντ. ξεραντέ ριν, ξερα-
ντέρ’) πέρασε στα τουρκ. ως διαλεκτ. serander, 
serendi, seren κ.ά., βλ. Tzitzilis, σ. 93.}

σεργιάνι*, το [serʒáñi] & σιργιάνι [sirʒáñi] (Παπ., 
Πάγκ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Ξεν.) : περίπατος, 
βόλτα (λέξις πανελλήνιος, Παπ.).
[< seyran (Παπ.)] (سيران)

σεργιανίζω [serʒañízo] & σιργιανίζω [sirʒañízo] 
& σουργιανίζω [surʒañízo] (Παπ., Πάγκ., 
Αποστ., Τσιρ.) : κάνω βόλτα, «περιπατώ χάριν 
αναψυχής» (Παπ.).
[< σεργιάνι (Παπ.)]

σεργκί, το [serg̃í] & σερκί [serk̃í] : Η λ. εν χρή-
σει σε Διάταγμα του 1889: Χάριν ευκολίας χο-
ρηγείται εις έκαστον χωρικόν δελτίον (σερκί), εν 
ώ δη λουμένης της ο φειλής του, σημειούται και το 
ποσόν των ελαιοδένδρων, ά τινα κέκτηται ούτος, 
και πόσα γρόσια ανελόγησαν ως αντίτιμον δε-
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Σσερδάρης

κάτης εις έκαστον (βλ Κρητικός Κώδιξ, Α 189). 
Στην εφημ. Κρήτη, έτος ΙΑ΄, φ. 526, 14 Απρ. 
1879: […] προσκαλεί τους ε μπόρους […] ίνα 
δοθώσιν αυτοίς σεργκία κατά το νέον σύστημα.
[< sergi, στη σημ. «γραμμάτιον ταμιακόν, ήτοι 
δημοσίου ταμείου εξοφλη τέον», βασική σημα-
σία: «παν ό,τι εκτείνεται, εξαπλούται χαμαί, ως 
τάπης, ψίαθος κτλ.» (Χλωρός, Α 906), βλ. και 
σεργί (Συντ.)] (سركى)

σερδάρης, ο [serδáris] (Ροδ., ΚριτσΓπ.) : αρχηγός, 
στρατηγός (Μεταφράσεις, Β 32).
[< serdar (Κουκκίδης, 85)] (سردار)
{serdar εσήμαινε επίσης «αρχηγός των αγροφυ-
λάκων», βλ. Μεταφράσεις, Δ 278.}

σερές, ο [serés] (Πάγκ.) : η σπιθαμή που γίνεται με 
τον αντίχειρα και τον δείχτη, το λεγόμενο (στην 
Κρήτη) ορνιθόσκελο.
[< sere (Πάγκ.)] (سره)

σεριφές, ο [serifés] : κυκλικός εξώστης μιναρέ. 
«Το Ρέθυμνο […] τους μιναρέδες με τους πολ-
λούς σεριφέδες» (Στέργιος Σπανάκης, Πόλεις 
και χωριά της Κρήτης στο πέρασμα των αιώνων, 
2ος τόμος, 3η έκδοση, Γ. Δετοράκης, Ηράκλειο 
2006, σ. 672).
[< şerefe, από το αραβ. şurafa κατά τον 
Nişanyan (Συντ.)] (شرفه)

σερίφι, το [serífi] : Η λ. σε πολύστιχο επικό ποί-
ημα του 1874: Των Τούρκων την υπόσχεσι του 
Τούρκου τα σερίφια / τα μάθαμε τα ξέρομε είν’ 
ούλα πα ραμύθια (Η Κρητικοπούλα, σ. 70). Εν-
νοεί τις μεταρρυθμίσεις που είχαν ε ξαγγελθεί 
με σουλ τανικό διάταγμα (Χάτι Σερίφ) το 1839. 
Με τη σημ. ‘ιερό’ η λ. σερίφι/χερίφι [∫erífi] ως 
επίθετο σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1826: Τουρ-
κιά [= τουρκοσύνη, μου σουλμανική πίση] δεν 
εκατέχανε μουδέ Κο ράν(ι) χερίφι / και παίξανε 
και μπαλω θιές εις το σαντάκι σερίφι (βλ. Dedes, 
355). Η έκφραση Σαντζάκ σερίφι (= ιερή ση-
μαία, βλ. σαντζάκι1) βρίσκεται και στο μακρο-
σκελές ποίημα του Ιωάννη Κων σταντινίδη Η 
εκστρατεία του Ομέρ πασά κατά του Λασιθίου 
(Ερμούπολη 1868, σ. 4) : Νά πάρουνε το στρά-
τευμα, και όλο το ρεντίφι, / Κι εμπρός απ’ όλους 
ν’ ακλουθά και το Σαντζάκ σερίφι. Υπήρχε και 
οθωμανικό (χρυσό) νόμισμα σ(ι)εριφί (Μετα-
φράσεις, Β 395 & Γ 191).}
[< hatt-i şerif ‘σουλτανικό διάταγμα’ (Μπόγκας, 
219) «αυτόγραφον ιερόν» (Χλω ρός, Α 743)]
{H δομή των εκφράσεων Κοράν χερίφι και Σα-
ντζάκ σερίφι είναι κατά βάση οθω μανική.}

σερμαγιά, βλ. σιρμαγιά.
σερμπετζής, ο [serbedzís] & χερμπετζής 

[∫erbedzís] & χερμπετσής [∫serbetsís] : παρα-
σκευαστής και πωλητής σερμπετιού. Η λ. σε 

έντυπο Ε κλογικό Κατάλογο Δή μου Ηρακλείου 
του έτους 1906 (Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, φω-
τοτυπημένο αντί γραφο στη Βικελαία) στη στή-
λη «επάγ γελμα», π.χ. σ. 20, 31, πάντοτε δίπλα 
σε όνομα Τουρκοκρητικού. Βλ. και Κώδικας 
θυσιών, 371.}
[< şerbetci] (شربتخى)
{Σήμερα ως οικογενειακό επίθετο: Σερπετσι-
δάκης.}

σερμπέτι*, το [serbéti] & χερμπέτι [∫erbéti] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ., Κασσ., Ξεν.) : 1. ποτό από μέλι· 1α. (ει-
δικότερα) ζεσταμένη ρακή με μέλι και πιπέρι, 
ως φάρμακο για το κρυολόγημα· 2. πετιμέζι· 
2α. κατ’ επέ κταση, με επιθ. σημ.: πολύ γλυκό· 
2β. (μτφ., στον πληθ.) σ/χερμπέθια: τα γλυκό-
λογα, τα “σιρόπια”· 3. το προϊόν από την ανά-
μειξη δύο ή περισσοτέρων υλικών, διάλυση, πα-
τσάλι (βλ.)· 4. (ειδικό τερα) διάλυση κοπριάς στο 
νερό με το οποίο ποτίζουν τον κήπο.
[< şerbet (Παπ.)] (شربت)
{Το σερμπέτι στη σημ. 4. γίνεται ως εξής: Στο 
πιο ψηλό μέρος του περιβο λιού κάνουν ένα σω-
ρό κοπριά δίπλα στον κύριο αγωγό του νερού 
και τη ρίχνουν λίγη λίγη στο νερό που τρέχει 
να πάει να ποτίσει τα φυτά. Αλλού το λένε κο-
προζούμι. Στα τουρκ. λέγεται gübre şerbeti· το 
gübre από το ελλ. κοπριά.}

σερμπετλίκι, το [serbetλít∫i] : το φιλοδώρημα 
(Σταυρινίδης). Η λ. σε προσω πικό η μερολό γιο 
των ετών 1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 
σ. 582).
[< şerbetlik ‘μπαξίσι’, διαλεκτ. TDK] (شربتلك)

σερνταρλής, βλ. σεβνταλής.
σερντάς, βλ. σεβντάς.
σερντενγκεστής, ο [serdeng̃estís] : παράτολμος 

εθελοντής (βλ. σημείωση). Η λ. σε τουρκοκρητ. 
ρίμα του 1826: Πού κι οι σερντενγκετστήδες σας 
κι οι τσέτ’αγαλαρή δες (βλ. Dedes, 363).
[< serdengeçti (TDK)] (سردن كچدى)
{Το τουρκ. έτυμο αποτελείται από την περσ. προ-
έλ. λ. ser ‘κεφάλι’ (βλ. σερασκέ ρης) + -den, επί-
θημα αφαιρετικής, με την οποία συντάσσε-
ται το ρ. geçmek (εδώ στο γ  ́ προσ. του αορί-
στου: geçti), που σημαίνει ‘περνώ’, αλλά εδώ εί-
ναι συνώ νυμο του vazgeçmek ‘αρνούμαι, παραι-
τούμαι’ (βλ. βαγεστίζω). Το τστ στη γραφή σερντε-
γκετστήδες αντιστοιχεί στο çt του τουρκικού ετύ-
μου, αλλά το πιθανότερο είναι αυτό να προσαρ-
μόστηκε ως στ. Ο Σταυρινίδης μεταγράφει τη λέ-
ξη geçti στην ίδια σελίδα (Μεταφρά σεις, Δ 51) ως 
γκετστί και ως γκεστί. Αλλού (Ε 196) μεταφράζει 
τον όρο serdengeçti ως: εθελοντής, ενώ αλλού (Ε 
208, 209) γράφει: σερντεν γκετζντί, και μεταφράζει: 
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τάγματα εφόδου ή θανάτου. Ο Meynard (B 77) 
στο αντίστοιχο λήμμα εξηγεί: Ήταν σώμα παρά-
τολμων εθελοντών που στρατολο γούνταν μεταξύ 
των γενιτσάρων. Έμπαιναν επικεφαλής του στρα-
τού στις πιο επι κίνδυνες επιθέσεις. Υπήρχε επίσης 
με το ίδιο όνομα και ένα σώμα ιππικού.}

σερσέμης* (επίθ. προσ.) [sersémis] (Παπ., Πάγκ., 
Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. παραζαλισμένος, βλά-
κας, χαζός· 2. ακα τάστατος, ζωηρός, επιπόλαι-
ος.
[< sersem (Παπ.)] (سرسم٬ سرسام)

σερσεμιά, η [sersemña] (Γαρ.: απλή αναφορά στο 
λ. σερσέμης) : η ιδιότητα, πράξη ή κατάσταση 
του σερσέμη.
[< σερσέμης (Συντ.)]

σερσεμιάζω [sersemñázo] (Ξανθιν., Γαρ.: απλή 
αναφορά στο λ. σερσέμης, Δαρ., Χουστ.) : γίνο-
μαι σερσέμης (βλ.).
[< σερσέμης (Ξανθιν.)]

σερσεμιάρης (επίθ. προσ.) [sersemñáris] (Ξανθιν., 
Αποστ., Τσιρ.) : ανόητος, χαζός, επιπόλαιος.
[< σερσεμιάζω (Ξανθιν.)]

σερσεμιλίκι, το [sersemiλít∫i] (Ροδ.) : αλητεία.
[< sersemlik (Συντ)] (سرسملك)

σερτζανές, βλ. σιτζαντές.
σερτζεμπετζής, βλ. τζεμπετζήμπασης.
σέρτης (επίθ. προσ.) [sértis] (Πάγκ., Πιτ., Ροδ., 

Δαρ., ΙδομΒ., Κασσ., ΤσιρΒ., Ξεν.) : βίαιος, 
σκληρός.
[< sert (Πάγκ.)] (سرت)

σέρτι, το [sérti] (Ροδ.) : βάσανο, βάρος.
[< σέρτης, υποχωρητικά (Συντ.)]

σέρτικος* (επίθ.) [sértikos] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
ΙδομΒ.) : 1. δριμύς, σκληρός (λέγεται κυρίως για 
τον καπνό)· 2. δυσκολοκατέργαστος (για υλικά: 
πέ τρα, ξύλο κλπ.).
[< sert (Παπ.)] (سرت)

σέρτουρνα(ς;), βλ. τουρνατζής.
σερφιντής (επίθ. προσ.) [serfindís], θηλ. σερ-

φιντίνα [serfindína], & σιρφι ντής [sirfindís] 
(Γαρ., Κριτσ.) : αυτός που του αρέσει να τσι-
λημπουρδά· ΥΠΟΚΟΡ. του θηλ.: σερφιντινιό, 
το [serfindiñó].
[< şırfıntı ‘πόρνη’ (Κριτσ.)] (شرنتتى)

σερφιντιλίκι, το [serfindiλít∫i] (Γαρ.) : η συμπερι-
φορά του σερφιντή, το τσι λημπούρ δισμα.
[< σερφιντ(ής) -ιλίκι ή κατευθείαν < şırfıntılık 
‘πορνεία’ (Συντ.)]

σεφάν αμπάκ (έκφρ.) [sefán abák] (Τσιρ.) : 
«έμπροσθεν, εμφανώς. – Ίντα εστάθηκες μωρέ 

σεφάν αμπάκ, για να θωρούνε οι γι-αθρώποι το’ 
γ-κασα σμό σου;» (= τη λίγδα σου).
[< τουρκ. ιδιωμ. (Τσιρ.) / sefana bak, βλ. σημεί-
ωση (Συντ.)]
{Παλαιότερα (μέσα της δεκαετίας του ’60, στο 
Ηράκλειο) άκουγα να χρη σιμο ποιείται η λαϊκή 
έκφραση σεβάν αμπάκ. Από τα συμφραζόμενα 
(π.χ. Μια γ-κουμιά κοπέλια έχει, και δεν πάει να 
βρει ένα μεροκάματο να το κάμει να τωσε φέρει 
ένα γ-κομάτι ψωμί, μόνο κάθεται ολημερίσιως 
τση μέρας στα καφενεία και σεβάν α μπάκ) κα-
ταλάβαινα ότι σήμαινε κάτι σαν ‘πέρα βρέ χει’ ή 
μάλλον ‘ζαμάν φού’. Υποθέτω ότι πρόκειται για 
παραφθορά της τουρκ. διατύπωσης sefana bak 
‘χαλά ρωσε!’, κ.λ. ‘κοίταξε την απόλαυσή σου’. 
Το παράδειγμα χρήσης που παραθέτει ο Τσιρι-
γωτάκης είναι μια επί πληξη προς κάποιον που 
εκθέτει την απλυσιά του χωρίς να νοιάζεται για 
το τι θα πουν αυτοί που τον βλέπουν.}

σεφάς γκελντί (επιφ. φρ.) [sefás g̃eldí] (Κονδ.) & 
σαφά γκελντί (βλ. σημεί ωση) : «Χαιρετισμός 
τουρκικός. Απάντησις εις το ώς γκελντί: καλώς 
ώρι σες». Βλ. ός κελ ντί.
{Δεν είναι απάντηση του επισκέπτη, αλλά κα-
λοσώρισμα από τον οικοδε σπότη: safa geldiniz 
«καλώς ορίσατε [φιλοφρόνησις προς επισκέ-
πτην]» (Χλωρός, Α 1019), όπως το ός κελ-
ντί. Ο επισκέπτης θα απαντήσει: Ηoş bulduk ή 
safa bulduk. Η έκφραση σε κρητ. δημοτ. τρα-
γούδι για το Αρκάδι: Κι οι Χρισθιανοί τών εί-
πανε: «σαφά γκελντί, μπουρμάδες» (Αικατερίνη 
Κουρμούλη, ‟Δημώδη άσματα εκ της επαρχίας 
Αγίου Βασιλείου”, Επετη ρίς Εταιρίας Κρητικών 
Σπουδών, 2 (1939), 432.}

σεφερά, βλ. σεφέρι.
σεφέρι(Α), το [seféri] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 

Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) & σεφερά, η [seferá] 
(Ιδομ.) : 1. εποχή, χρο νικό διάστημα: «Στο σε-
φέρι του Μουσταφά Πασά εκάηκε τ’ Αρκάδι» 
(Πιτ.)· 2. φορά: «Το χρόνο οι α-γερανοί πετούνε 
δυό σεφέρια, / δεν με λυπάσ’ αγάπη μου να πέ-
σω σ’ άλλα χέρια;» (Πιτ.)· ΦΡ. το άλλο σεφέρι: 
την επόμενη φορά.
[< sefer (Παπ.) / ‘ταξίδι, φορά’ (Πάγκ.) / ‘πόλε-
μος’ (Πιτ.)] (سفر)
{Το θηλ. σεφερά ίσως όχι κατευθείαν από το 
sefer, αλλά από το σεφέρι με επί δραση της λ. 
φορά.}

σεφερλής, ο [seferλís] : αυτό που πάει στο σεφέ-
ρι, στον πόλεμο. Η λ. σε προ σωπικό ημερολό-
γιο των ετών 1831-1845: με τη γουλέτα του Γε-
τήμα καπε τάνιο, εις την ο ποίαν εβάλαμε […] 80 
σεφερλήδες, του Τζελεπή-αγά το τα κίμι (βλ. Ημε-
ρολόγιο Κο ζύρη, 351).
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Σσεφέρ τασί

[< seferli «ο μεταβαίνων εις την εκστρατεί-
αν, εις τον πόλεμον» (Χλωρός, Α 912) (Συντ.)] 
(سفرلى)

σεφέρ τασί, το [sefér tasí] (Παπ., Πάγκ., Γαρ.) : 
μεταλλικό σκεύος με αλλε πάλληλα δοχεία για 
μεταφορά φαγητών.
[< sefer tası (Παπ.)] (سفر طاسى)
{Ένα χάλκινο σεφέρ τασί υπάρχει στο Ιστορικό 
Μουσείο Ηρακλείου (Συλ λογή Μπουρλώτου).}

σεφής, ο [sefís] (Πιτ., Γαρ., Ροδ., Δαρ., ΞανθινΔ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : ο κάτοχος του γειτονικού 
αγρού, οικοπέδου κλπ., πλησιαστής (βλ. σημεί-
ωση), κρητ. συνο ράτορας. Και χεφής [∫sefís]: 
σε πωλητήριο του 1872, ό που η λ. χιεφίδες, ενώ 
πα ράλληλα σε άλλο σημείο υπάρχει η λ. πλησι-
αστές (Α.Δ.Η., 2/ 54-31β/14).
[< sefi (Πιτ.) / σωστότερα: < şefi (Ξανθιν.)] 
(شفيع)
{Η λ. sefi (με s), η οποία υπάρχει στο TDK μό-
νο ως διαλεκτ. με τη σημ. ‘αρπα κτικό, όρνεο’, 
θα μπορούσε να είναι η αφετηρία για μια πο-
λύ παρα στατική (παρ)ε τυμολογία για ορισμέ-
νους σεφήδες, όμως η λ. σεφής (όπως σημειώ-
νει ο Ξανθινά κης) προέρχεται από τη λ. şefi (με 
ş), που σημαίνει (ως νομικός όρος) «προτιμη-
τέος, ο έχων το δικαίωμα προτιμήσεως επί κτή-
ματος κοινού ή γειτονικού πωλου μένου» (Χλω-
ρός, Α 968), πβ. şufa (από το αραβ. şuf‛a κατά 
το TDK) «το δικαίωμα της προτιμήσεως, όπερ 
έχει ο γείτων ή ο συνιδιοκτήτης οικίας τινός εις 
το ν’ αγο ράση αυτήν ή τα μερίδια του ετέρου 
συνιδιοκτήτου» (Χλωρός, ό.π.). Βλ. σημεί ωση 
στο λ. σεφιλίκι.}

σεφίδες, οι (θηλ.) [sefíδes] (Γαρ., Κριτσ.) : τα σύ-
νορα (σε αγρούς). Επούλησε ο Κυρ γιάκος τσ’ 
Αχλαδιανής το αμπέλι ντου στον Αρμό κι ο αγο-
ραστής -ένας ξενομπάτης- εντάκαρε ντελόγο και 
μεταξεσύρνει τσι σεφίδες. Κακά ξεμπερ δέματα 
δα να ’χομε…(Γαρ.)
[< σεφής (βλ.) (Συντ.)]

σεφιλίκι, το [sefiλít∫i] (Γαρ., Ιδομ., ΞανθινΔ., 
Κριτσ., Χουστ., Κασσ.) : 1. η γειτνίαση ακινή-
των· 2. φιλική σχέση, σχέσεις καλής γειτονίας.
[< şefilik (Ξανθιν.)]
{Αρχική σημασία: ‘το δικαίωμα να αγοράσει 
κάποιος κατά προτεραιότητα ένα γειτονικό του 
ακίνητο’: «Σύμφωνα με τον τουρκικό νόμο, ο 
ιδιοκτήτης ακινήτου κτήματος δεν μπορούσε να 
το πουλήσει, αν δεν ρωτούσε πρώτα τον πλη-
σιαστή του (σεφή), ο οποίος, εν εναντία περι-
πτώσει, είχε το δικαί ωμα να εναγάγει τον πω-
λητή και, αποδεικνύοντας με μάρτυρες ότι δεν 
“ά φηνε το σεφιλίκι”, να ακυρώ σει την αγορα-
πωλησία» (Ημερολόγιο Κοζύρη, 347). Βλ. και 
σημείωση στο λ. σε φής. Με τη 2η σημ. ο Κρι-

τσωτάκης λημ ματογραφεί χωριστά τη λ. σεφιρ-
λίκι ‘φι λική σχέση’ και την ετυμολογεί από το 
sefirlik ‘πρεσβεία’, αλλά μάλλον πρόκειται για 
φωνητικό τύπο της λ. σεφιλίκι. Για την ανάπτυ-
ξη του -ρ- βλ. σημείωση στο λ. μουσουλούκι.}

σεφιρλίκι, βλ. σεφιλίκι.
σεφκουλοντολμάς, ο [sefkulodolmás] (Κριτσ.) : 

ντολμάς από φύλλα σέ σκουλου.
[< σέφκουλο ‘σέσκουλο’+ ντολμάς (Συντ.)]
{Το σέσκουλο (Beta vulgaris) στην Κρήτη εί-
ναι πιο γνωστό ως γούλα, σπανιότερα μπα-
ζί (< τουρκ. pazı). Αντίστροφα: από το ποντι-
ακό σεύτελο ‘σέσκουλο’ (αρχ. τεύτλον), πληθ. 
σεύτελα που θεωρήθηκε ενικός, το τουρκ. δια-
λεκτ. seftila ‘pazı’ (İsmail Kara, Güneyce/Rize 
sözlüğü, Dergiih Yayın ları, Κων/πολη 2001, σ. 
158, βλ. και Tzitzilis, σ. 114.}

σεφτάς, βλ. σεβντάς.
σεφτές*, ο [seftés] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., Δαρ., 

ΙδομΒ., Ξεν.) : η πρώτη πώ ληση της ημέρας σε 
ένα κατάστημα και η σχετική είσπραξη.
[< siftah (Παπ.) / < βαλκ. τουρκ. sefte (Κυρα-
νούδης, 38 και 85)] (سفته \ سفتاح)
{Στο λ. siftah ο Χλωρός (Α 912) σημειώνει: 
«λέγεται και سفته σιφτά, σε φτέ». Η φρ. κάνω σε-
φτέ σημαίνει ‘είμαι ο πρώτος πελάτης/αγορα-
στής της ημέρας’ ή (για τον έμπορο) ‘κάνω την 
πρώτη πώληση/είσπραξη της ημέ ρας’. Για τους 
προληπτι κούς ισοδυναμεί με το κάνω ποδαρι-
κό: «Αν είσαι γουρλής, έλα να μου κάμεις σεφτέ 
= έλα να ψωνίσεις πρώτος» (Δαρ.). Την πρόλη-
ψη αυτή επισημαίνει ήδη ο Ronzevalle (316) : 
«première vente d’ un marchant, signe de bon 
augure».}

σέχης, ο [sé∫is] : Η λ. εν χρήσει στον Οργανισμό 
Δικαστηρίων (1879) : οι Σέχιδες και Ιμάμιδες 
των Οθωμανών (βλ. Κρητικός Κώδιξ, Β 4). Ο 
Σταυ ρινίδης (Μεταφράσεις, Α 28) σημειώνει για 
τη λ. σεΐχης [seí∫is]: «Şeyh: σημαίνει τον γέρο-
ντα. Σεΐχης ελέγετο και ο ηγούμενος ή αρχηγός 
των δερ βησών ή αρχηγός αραβικής φυλής».
[< şeyh (Χλωρός, Α 991)] (شيخ)

σεχίτης, βλ. χεχίτης.
σημαδεμένη, σημαδωμένος-η, σημαδευτική, 

βλ. σημάδι.
σημάδι, το [simáδi] (Πιτ., Κονδ., Αποστ., Τσιρ., 

Δαρ., ΤσιρΒ.) : δαχτυλίδι ή άλλο κόσμημα που 
δινόταν από τους γονείς του γαμπρού στους γο-
νείς της νύφης ως επισφράγιση της αμοιβαίας 
υπόσχεσης γάμου, αρραβώνας.
[πβ. nişan ‘σημάδι· παράσημο’ (βλ. νιχιάνι), 
που έχει και τη σημ. ‘αρρα βώνας’ (Συντ.)]
{Ο παραλληλισμός σημάδι/αρραβώνας δεν ση-
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μαίνει αναγκαστικά γλωσ σική α νταλλαγή, παρό-
λο που η λέξη νισάνι [< nişan (Μπόγκας, 192)] 
είχε και τη σημ. ‘σημάδι αρραβώνα’, όπως φαί-
νεται από το παρακάτω: Δυο ή και περισσότεροι 
εκ των πλησιέστερων συγγενών ή και στενωτέρων 
φίλων της νύμφης άνδρες και γυναί κες μετέβαινον 
εις την οικίαν του γαμβρού καί «άλλαζαν νισάν» 
[…] αντηλλάσσο ντο δε εκ μέρους μεν της νύμφης 
«μετα ξωτό μαντήλι», εκ μέρους δε του γαμβρού 
«φλωρί». Αυτά τά δυο «σημάδια» ήσαν ο δακτύλι-
ος αρραβών» (Αλέξανδρος Λέ τσας, “Ο γάμος εν 
Βογα τσικώ”, Μακεδονικά, 1 (1940), 144.
Από τη λ. nişan παράγεται η λ. nişanlı «μεμνη-
στευμένος, ηρραβωνισμέ νος, μνη στήρ, μνη-
στή» (Χλωρός, Β 1877). Από το σημάδι έχουμε 
αντί στοιχα: σημαδε μένη (ΤσιρΒ.), σημαδευτι-
κή (Γαρ.), σημαδωμένος, -η (Πιτ.).}

σιαέτι, βλ. σκιαέτι.
σιαμπάν, βλ. μήνες σεληνιακού έτους.
σίγανα, τα [síγana] (Τσιρ.) : ξερά φύλλα δέντρων.

[ίσως < διαλεκτ. cığan «derelerde biten, uzun 
yaprakları olan bir bitki» (φυτό με μακριά φύ-
λα που φυτρώνει σε ποταμάκια) (TDK) (Συντ.)]
{Ο Ξανθινάκης ετυλογεί τη λ. ζίγανα, τα ‘βελο-
νοειδή φύλλα των πεύκων’ από το αρχ. ελλ. σί-
γυνον ‘λόγχη, δόρυ’.}

σιγανομουσμούλης (επίθ. προσ.) [siγano muzmú-
λis] (Ιδομ., Τσιρ.) : 1. ύπου λος που δεν το δείχνει, 
σιγανό ποτάμι· 2. πράος και ντροπαλός.
[< σιγανός + μουσμούλης (βλ.) (Συντ.)]
{Τα δύο συνθετικά έχουν περίπου την ίδια ση-
μασία.}

σιγκλέτι βλ. σεκλέτι.
σιγκλετίζω, βλ. σεκλετίζω.
σιγκουλές, ο [sigulés] : Η λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα: 

Παιδιά και πού ’στ’ οι φίλοι µου και σεις οι γε-
δικοί µου, / εις του Πασσά το συγκουλέν εβάλαν 
τη ζωή µου (βλ. Πλα νάκης, σ. 112· από: Αρχεί-
ον Παύλου Βλαστού, 14ος τό μος, 1078-1082).
[< sikâl «σκέψις, ανησυχία», sikâliş «σκέψις», 
από τα περσ. (Χλωρός, Α 915) (Συντ.)] (سكال٬ 
(سكالش

σιγουρατζής (επίθ. προσ.) [siγuradzís] (Δαρ.) : 
αυτός που δεν ρισκάρει, δι στακτικός, επιφυλα-
κτικός, φοβιτσιάρης.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής.}

σιγουροκαζικώνω [siγurokazikóno] (Πάγκ.) : 
«Το ρ. μόνον εν παροιμ. λέ γεται σύν θετον, άλ-
λως αναλελυμένον καζικώνω σιγούρα (= ασφα-
λώς). Επί τετραπόδων ζώων: Παλουκώνω 
ασφαλώς, καρφώνω βαθέως εις την γην το πα-
λούκι [...], με το οποίο έχω δέσει το ζώον, δια 

να μη το ξεκαρφώση και φύγη τούτο και τρέχω 
κα τόπιν εγώ εις τον κάμπον, πεδιάδα, να το γυ-
ρεύω, ζητώ, να το πιάσω. Παροιμ.: “Σιγουροκα-
ζίκωνε, να μη gαbογυ ρίζης”».
[< ιταλ. sicuro ‘ασφαλής’ + τουρκ. kazιklamak 
‘παλουκώνω’ (Πάγκ.) / < σίγουρα + καζικώνω 
(Συντ.)]

σιδεροκαζικώνω [siδerokazikóno] (Πιτ.) : καζι-
κώνω (βλ.) χρησιμοποιώντας για κα ζίκι πάσσα-
λο σιδερένιο.
[< σίδερο + καζικώνω (Συντ.)]

σιεβάλ, βλ. μήνες σεληνιακού έτους.
σιεκσής, βλ. εχεξής.
σιεριφί, βλ. σερίφι.
σικέρι, βλ. σεκέρι.
σικιαέτι, βλ. σκιαέτι.
σικιάρι, το [sik̃ári] (Ξανθιν.) : πράγμα αξίας, με-

γάλο δώρο.
[< şikâr ‘θήραμα, λάφυρο’ (Ξανθιν.)] (شكار)

σικιλμές, ο [sik̃ilmés] & σικιλμάς [sik̃ilmás] 
(Πιτ., Κριτσπ., ΙδομΒ.) : πλήξη, ανία, στενοχω-
ρία.
[< σικιλντίζω < sıkılmak (Πιτ.) / μάλλον < 
sıkılma, με τις ίδιες σημ. (Συντ.)] (صيقلمه)

σικιλντίζω [sik̃ildízo] & σικιντίζω [sik̃idízo] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσπ., ΙδομΒ., Ξεν.) : 1. στενοχωρούμαι 
πολύ· 2. πλήττω.
[< sıkılmak (Παπ.) / αόρ. sıkıld(ım) (Ξανθιν.), 
βλ. σημείωση (Συντ.)] (صيقلمق)
{Το ρ. sıkılmak είναι το παθητικό του ρ. sıkmak 
‘σφίγγω, συνθλίβω· στε νοχωρώ’ < sık (χω-
ρίς κουκκίδα στο ι) ‘στενός, στενόχωρος, σφι-
κτός, πυ κνός’ (Χλωρός, Α 1040). Το μέσο είναι 
sıkınmak. Το ομόρριζο sıkıntı (صيقندى) σημαίνει 
‘στενοχω ρία, ανία’.}

σικιμέ κι απανωσίκι (έκφρ.) (Κονδ.: στο λ. σικι-
μέ, Τσιρ.) : «δηλώνει αδια φορία. – Εσύ πας στο 
ντουκιάνι και ρεφενίζεις με τσ’ ορτάκηδές σου 
μα για το σπίτι σικιμέ κι απανωσίκι» (Τσιρ.).
[σικιμέ: βλ. σικιμέ1, απανωσίκι: < απάνω + sik 
(λέξη ταμπού) ‘πούτσος’ (Συντ.)]
{Λέγεται επίσης και σικιμέ κι απανωτρούλι 
(Κονδ.). Στη δεκαετία του ’60 ακου γόταν (Ηρά-
κλειο) ως σικιμέ κι απάνω τρούλα.}

σικιμέ1 (έκφρ.) [sik̃imé] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., 
Τσιρ.) : «μου είναι αδιάφορον, π.χ. “Δεν μας 
εκαλέσανε στην ξεφάντωση, γιάντα; –Σικιμέ γλυ-
τώνουμε και τα έξοδα”. κ.σ. βωμολοχία» (Παπ.).
[< sikilmek (Παπ.) / σωστότερα: < sikime (βλ. 
σημείωση) (Συντ.)] (سك)
{Ο Κονδυλάκης έχει το λ. χωρίς ερμήνευμα, 
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Σσικιμέ

απλώς με την ένδειξη «ύ βρις». Προ σθέτει τη φρ. 
σικιμέ κι απανωσίκι (ή απανωτρούλι) (βλ.). Ο Πα-
παγρηγοράκης επι σημαίνει τη βωμολοχική κυρι-
ολεξία του τουρκ. ετύμου (sikilmek) που προ-
τείνει, χωρίς να την προσδιορίζει (τότε· σήμερα 
όμως δεχόμαστε ότι η “χυδαιότητα” δεν ισχύει 
στα λεξικά, βλ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, 
“Το νέο χρηστικό λεξικό της Νεοελληνικής της 
Ακαδη μίας Αθηνών”, Ανακοίνωση στο 8ο Δι-
εθνές Συνέδριο Ελληνικής, Ιωάννινα, 30 Αυγ.-2 
Σεπτ. 2007, σ. 1263-1282 (ειδικά στη σελ. 1272) 
των Πρακτι κών του Συνεδρίου, διαθέσιμο στο 
Διαδίκτυο: http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/
docs/greek/049_charalambakisICGL8.pdf). Το 
ρήμα sikilmek, λοιπόν, είναι παθητικό, σημαίνει 
(ως λέξη ταμπού) ‘γαμιέμαι’ και παράγεται από 
το sik (λέξη ταμπού, επίσης) ‘πούτσος’, η οποία 
με το κτητ. επίθημα -im ‘μου’ και το επίθημα -e, 
που αντιστοιχεί σε κατάληξη δοτικής, γίνεται 
sikime (ο τόνος στη λήγουσα). Η λ. σικιμέ είναι η 
αθυρό στομη εκδοχή της έκφρ. “σκασίλα μου!”, 
αλλά όπως θα την έλεγε ο Κα ραϊσκάκης. Λέγε-
ται και σικιμέ καντάρ (αργκό), βλ. σχε τικό λήμ-
μα στο slang.gr. Ο Τσιριγωτάκης έχει τη λ. σικιμέ 
με τη σημ. ‘άνευ ση μασίας’ και την ετυμολογεί 
(μάλλον λανθασμένα) από το τουρκ. sikim ‘μια 
χού φτα’, το οποίο πάντως πρέπει να γραφτεί χω-
ρίς κουκίδες (sıkım), αλλιώς το νό ημά του αλλά-
ζει πάρα πολύ.}

σικιμέ2 (έκφρ.) [sik̃imé] (Ξανθιν.) : «(έχει προστα-
κτική σημασία) = μη στε νοχωριέ σαι, μη χολο-
σκάς. “Κακή είναι οφέτος η βεντέμα, μα σικι-
μέ”».
[< sıkınma ‘μη στενοχωριέσαι’, προστ. του ρ. 
sıkınmamak, αρνητ. τ. του ρ. sıkınmak ‘στε-
νοχωριέμαι’ (Ξανθιν.), βλ. σημείωση (Συντ.)] 
(صيقنمق)
{Κανονικά θα έπρεπε να είναι *σίκι(ν)μα, ώστε 
να διατηρηθεί και η έ γκλιση του τόνου του 
τουρκ. αρνητικού ρήματος, πβ. κόρκουμα < 
kórkma. ΄Ισως να έχει την ίδια ετυμολ. προέ-
λευση με το σικιμέ1, οπότε δεν χρειά ζονται δύο 
ξεχωριστά λήμ ματα. Διπλή ετυμολογία σημει-
ώνεται (Για γκουλλής, 65) και για το κυπρ. σικ-
κιμέ = «στην πούτσα μου» [< τουρκ. sikmek ή 
sıkınma < sıkınmamak (= μη στενοχω ριέσαι)], 
αλλά το ερμή νευμά οδηγεί σαφώς στην ετυμο-
λογία τού σικιμέ1.}

σικλέτι, βλ. σεκλέτι.
σικλετίζω, βλ. σεκλετίζω.
σικλετισμένος, βλ. σεκλετίζω.
σιλακλίκι, το [silakλít∫i] & σελακλίκι [selakλít∫i] 

& σιρακλίκι [sirakλít∫i] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., 
Ροδ., ΙδομΒ.) : δερμάτινη ζώνη για όπλα και συ-
νεκδ. φυσιγγιο θήκη, φισεκλίκι.

[< silâhlık (Παπ.)] (سالحلق)
{Το silâhlık από το silâh ‘όπλο’, από το οποίο 
το ελλ. σελάχι / σιλάχι (βλ. λ. στο ΛΚΝ).}

σιλάνι, βλ. ασλάνι.
σιλμές, ο [silmés] (ΚριτσΓπ.) : σβήσιμο, σκούπι-

σμα, μείωση. Βλ. και τσι μπούκι σιλμέ.
[< silme (Κριτσ.), ρηματ. ουσ. από το ρ. silmek 
‘σκουίζω, σβήνω’ (Συντ.)] (سلمه)

σιλτές(Α), ο [siltés] & σελτές* [seltés] & χιλτές 
[∫iltés] (Παπ., Πάγκ., Ροδ.) : ελαφρό, μαλακό 
στρώμα κρεβατιού.
[< şilte (Παπ.) & διαλεκτ. silte, şelte (TDK) 
(Συντ.)] (شلته٬ شيلته)

σιμέτι, βλ. σιμίτι.
σιμίτι, το [simiti] (Ροδ.) : κουλούρι.

[ίσως αντδ. < τουρκ. simit < αραβ. semiz < 
αρχ. σεμίδαλις (ΛΚΝ)]
{Ο Ροδάκης το έχει ως σιμέτι, αλλά προφανώς 
πρόκειται για τυπογραφική αβλε ψία.}

σιναλίκι, το [sinaλít∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : κοινωνική σχέ-
ση, συ ναλλαγή, συνα ναστροφή.
[< aşinalık (Παπ.)] (آشنالق)
{Κατά τον Πάγκαλο (Ε 171) «εκ του αρχ. συ-
ναλίζομαι (= συναθροίζομαι) εξελι χθείσης της 
σημασίας ταύτης εις την του συναναστρέφομαι, 
ίδ. Ιστορ. Λεξ. της νέας Ελληνικής της Ακαδη-
μίας Αθηνών υπό λήμμα ασιναλίκι». Η σωστή 
ετυμο λογία είναι του Παπαγρηγοράκη. Ο Πι-
τυκάκης έχει τη λ. χωρίς ετυμολ. και τη γράφει 
συναλλήκι (< συν + άλλος), ο Κριτσωτάκης συ-
ναλλίκι. Κονδυλάκης, Ιδο μενέως, Τσιριγωτά-
κης και Αποστολάκης τη γράφουν συναλίκι. Ο 
Nişanyan ετυ μολογεί το aşinalık από τη λ. aşina 
‘γνωστός, οικείος’, από τα περσικά.}

σινάφι*, το [sináfi] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Δαρ., 
ΙδομΒ.) : συντεχνία, τάξη αν θρώπων.
[< esnaf (Παπ.), πληθ. sιnιf (ΛΚΝ)] (صنف)

σινβιλές, βλ. σισιλές.
σινεκλίκι, το [sinekλít∫i] : «μυιοσόβητρον», δηλ. 

μυγοσκοτώστρα. Η λ. σε κρητ. κεί μενο του 
1786 (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 107).
[< sineklik (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)] 
(سينكلك)

σινεματζής (ΚριτσΓ.) [sinemadzís] : επαγ-
γελματίας που παίζει σινεμά, που κάνει κι-
νηματογραφικές προβολές (περιοδεύοντας σε 
χωριά − δεκαετία του ’60).
[Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλ. κα-
τάληξη -(α)τζής (Συντ.)]

σινί*, το [siñí] (Πιτ., Τσιρ.) : 1. «Μεγάλο ταψί, δί-
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σκος αβαθής με χαμηλά χείλη από χαλκό» (Πιτ.)· 
2. «οι δυο κυκλικές επιφάνειες του ξυλοβάρελου, 
κορυφή και πά τος, ενισχυμένες με τσέρκι» (Τσιρ.).
[< sini (Πιτ.)] (سينى)

σινσιλές, βλ. σισιλές.
σιντριμάς, βλ. συντριμάς.
σιομπουνταλιάζω, βλ. σομπουνταλιάζω.
σιρακλίκι, βλ. σιλακλίκι.
σιργιάνι, βλ. σεργιάνι.
σιργιανίζω, βλ. σεργιανίζω.
σιργούνι1 [sirγúñi] (Ξανθιν.) : σιργούνια, τα = «οι 

νέοι βλαστοί (λαίμαργοι) που εκ φύονται στο 
εσωτερικό μέρος δέντρου». Για το σιργούνι2 
‘εξορία’ βλ. σουργούνι.
[< sürgün ‘νεαρός βλαστός’ (Ξανθιν.), διαλεκτ. 
κατά το TDK] (سوركون)

σιργούνι2, βλ. σουργούνι.
σιργουνιάζω [sirγuñázo] (Ξανθιν.) : «βγάζω 

(αφαιρώ) τα σιργούνια (λαίμαρ γους βλαστούς 
δέντρου)».
[< σιργούνι (Ξανθιν.)]

σίρι1, βλ. καριχίρω.
σίρι2, το [síri] : το μυστικό. Η λ. σε μακροσκελές 

ποίημα του Ιωάννη Κων σταντινίδη Η εκστρα-
τεία του Ομέρ πασά κατά του Λασιθίου (Ερμού-
πολη 1868, σ. 17 και 25).
[< sır (-rrı), από το αραβ. sırr κατά τον Nişanyan 
(Συντ.)] (سر)
{Στην τουρκ. παροιμία Sırrını açma dostuna, o 
da söyler dostuna αντιστοι χεί α κριβώς η κρητι-
κή γνωμική μαντινάδα: Μη θαρρευτείς του φί-
λου σου να πεις το μυστικό σου, / φίλος του φίλου 
θα το πει, κι είναι κακό δικό σου.}

σιρίκι, (Ροδ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ.) : ειδικό στει-
λιάρι που χρησίμευε για να ζυγί σουν βαριά 
αντικείμενα με το καντάρι, κανταρόξυλο: Δύο 
άντρες στέκονταν αντι κριστά, έκαμπταν ελα-
φρώς τα γόνατα, στήριζαν τις άκρες του κο-
νταριού στους ώμους τους, στερέωναν στη μέ-
ση του τον ένα γάντζο του κανταριού, ενώ με 
τον άλλο γάντζο έπιαναν αυτό που ήθελαν να 
ζυγί σουν, σηκώνονταν όρθιοι, ώστε το φορτίο 
να αιωρείται, και το ζύγιζαν. (Για το σιρίκι ‘ποι-
κιλία σταφυλιού’ βλ. ση μείωση.)
[< sırık ‘κοντάρι’, πβ. hamal sırığı «κοντάρι-
ον μακρόν των αχθοφόρων διά με γάλα βάρη» 
(Χλωρός, Α 1038) (Συντ.)] (سريق٬ صيريق)
{Ο Κριτσωτάκης έχει τη λ. και με τη σημ. ‘ποικι-
λία μαύρου σταφυλιού με μεγάλες ρώγες’. Πριν 
από αυτόν λημματογραφούν τη λ. με αυτήν τη 
σημ. ο Πάγκαλος, ο Πιτυκάκης και ο Γαρεφα-
λάκης. Όλοι το γράφουν συρίκι. Ομοίως και η 

Ξενάκη-Ροβίθη. Μόνο ο Πιτυκάκης έχει διπλή 
γραφή και σημειώνει ότι προτιμά τη γραφή με 
-ι- ως απλούστερη, αλλά και διότι δεν τον πείθει 
η ετυμολ. του Ανδριώτη από τη λ. συρικόν ‘εί-
δος κόκκινης βα φής’ (την οποία έχει ο Πάγκα-
λος), αν και δεν αποκλείει το σταφύλι αυτό να 
προέρχεται από τη Συρία και έτσι να προέκυψε 
το όνομά του. Στα τουρκ. η λ. sırık έχει και τη 
σημ. ‘κοντάρι για υποστήλωση φυ τών’: fasulye 
sırığı «κοντάριον φασιόλων ή άλλων φυτών» 
(Χλωρός, ό.π.). To TDK έχει το ιζαφετικό σύν-
θετο sırık domatesi ‘ποικιλία ντομάτας με με-
γάλους, στρογγυλούς, σαρκώδεις καρπούς που 
καλλιεργείται με υποστήλωση’. To σιρίκι (ως 
είδος κλήματος) ίσως να σχετίζεται γλωσσικώς 
με αυτά, δεδο μένου ότι είναι ποικιλία που καλ-
λιεργείται μόνο με υποστήλωση (κρεβα τίνα). 
Αντίστροφος λεξι λογικός δανεισμός: η ελλ. λ. 
κοντάρι έχει περάσει στα τουρκ. ως gönder (Δη-
μάση & Νιζάμ, 165), βασική σημ. ‘κοντάρι’, με 
διάφορες εξειδικεύσεις, μία από αυτές «sırık» 
(TDK), «crochet du hammal» (Meynard, B 680: 
-Επίσης: τουρκ. herek ‘ραβδί που μπαί .(كوندر
νει δίπλα στα αναρρηχητικά φυτά, όπως το κλή-
μα και η φασολιά’ < ελλ. χάραξ (Δημάση & Νι-
ζάμ, 167).}

σιρίμι, το [sirími] (άλλη γραφή: σειρίμι) (Ροδ., 
Αποστ., Τσιρ., Τσιρ., Κασσ., Ξεν.) : σειρά φυ-
τών, συστάδα αυλακιών στο λαχανόκηπο. Λέ-
γεται αλλιώς και σανίδι.
[< sırım, στη σημ. «dar, uzun tarla parçası» 
(στενό, μακρύ κομμάτι αγρού), αρχική σημ. 
‘λουρί’ (TDK) (Συντ.)] (صيرم٬ سيرم)
{Σιρίμι λεγόταν επίσης το καθένα από τα φύλλα 
σταφιδόχαρτου πάνω στα οποία είχαν απλώσει 
στον οψιγιά σταφύλια να ξεραθούν. Προτιμό-
τερη η γραφή σιρίμι, επειδή δεν σχετίζεται ετυ-
μολ. με τη λ. σειρά. Ο Ανδριώτης έχει τη λ. σιρί-
μι ‘δερ μάτινο κορδόνι’.}

σιρίτι*, το [siríti] (άλλη γραφή: σειρίτι) (Πάγκ., 
Τσιρ., Ξεν.) : λεπτή μετα ξωτή ταινία που ρά-
βεται στο μεϊτάνι και το γελέκι για ομορφιά και 
στερε ότητα.
[< şerit (Πάγκ.) / < şirit (ΛΚΝ)] (شريد٬  شريت٬ 
(ثريط

σιρμαγιά [sirmaʒá] & σερμαγιά*, η [sermaʒá] 
(Παπ., Πάγκ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Χουστ., Ξεν.) : 1. (αρχικό) κεφάλαιο μιας 
επιχείρη σης· 2. (μτφ.) γεννητικά όργανα του 
άντρα (πβ. περιουσία, στην ίδια ση μασία).
[< sermaye (Παπ.)] (سرمايه)
{Η Ξενάκη-Ροβίθη έχει: σιρμαγιά και συρμα-
γιά. Κι εγώ, ως μαθητής Δη μοτικού, φανταζό-
μουν τη λ. να γράφεται με υ (συρμαγιά), γιατί 
τη συσχέ τιζα με το σύρμα (συρτάρι), στο οποίο 
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υπέθετα ότι κάθε μαγαζάτορας έ βαζε τα χρήμα-
τά του, όπως έβλεπα να κάνει ο καφετζής-μπα-
κάλης του χωριού μου..}

σιρμαλί, βλ. συρμαλένιος.
σιρσιλές, βλ. σισιλές.
σισανές*, ο [sisanés] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 

Γαρ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Ξεν.) & σισι-
νές [sisinés] (ΙδομΒ.) : είδος παλαιού εμπροσθο-
γεμούς όπλου με τσακμακόπετρα· ΥΠΟΚΟΡ. 
σισανεδάκι, το.
[< şişhane (Παπ.)] (ششخانه)
{Ο τ. σισινές μόνο στον Ιδομενέως. Ο Ροδάκης 
το γράφει: συσανές.}

σισιλέ, βλ. σισιλές (σημείωση).
σισιλές, ο [sisilés] & σιρσιλές [sirsilés] & σινσι-

λές [sinsilés] & σινβιλές [sinvilés] (Πάγκ., Πιτ., 
Κονδ., Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ.) : γενιά, σόι. 
Συ νηθίζεται στην κα τάρα / βρισιά Διάλε το σι-
σιλέ σου!
[< silsile (Πάγκ.), από το αραβ. silsila(t), κατά 
τον Nişanyan, & διαλεκτ. sinsile (TDK)] (سلسله)
{Ο Ξανθινάκης λημματογραφεί τη λ. σισιλέ, η 
(Σφακιά) με τη μτφ. σημ. ‘τρέλα’ και την ετυ-
μολογεί (μάλλον άστοχα) από το σίσιλο (του 
μεσημε ριού). Από το πα ράθεμά του «Ούλοι 
ντωνε στο σόι τους είνιαι μια σισιλέ» φαίνεται 
ότι η λ. χρησι μοποιείται με την έννοια ‘γενιά’: 
‘όλοι τους είναι ίδια (τρελή) γενιά’. Υπάρχει και 
ο τ. σισιλέτι [< silsilet, τουρκ. τ. πλησιέ στερος 
στο αραβικό έτυμο]: Τότε εγενι κεύτηκε η εθνι-
κή εγέρση, / Μωριάς, Στεριά και Εύβοια κι όλο 
το σισιλέτι [= γένος, έθνος] (Γερμανός Γεωργιά-
δης, Κρητική Μούσα, Χάλκη 1898, σ. 11).}

σισιμάνης, βλ. χιχιμάνης.
σισινές, βλ. σισανές.
σιτζαντές, ο [sidzadés] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-

θιν., Ροδ., Αποστ., Τσιρ.) : μικρό υφαντό χαλί 
που το έστρωναν πάνω στο σαμάρι να κάθεται 
ο καβα λάρης.
[< seccade ‘χαλάκι προσευχής των μουσουλμά-
νων’ (Παπ.)] (سجاده)
{Ένα τέτοιο υφαντό εφίππιο από τα Ανώγεια 
εκτίθεται στο Ιστορικό Μου σείο Κρήτης με την 
ένδειξη: σερτζανές. «Για τις γυναίκες έστρωναν 
πα τανία», ση μειώνει ο Πιτυκάκης. Η σημείωση 
αντανακλά τη διαφορετική (καλύτερη) θέση της 
γυναίκας στην παραδοσιακή κοινωνία της Κρή-
της, σε σύγκριση με άλλα μέρη της Ελλάδας. 
Σημειώνουμε ότι και οι χριστια νοί είχαν το δι-
κό τους ‘χαλάκι προ σευχής’, το λεγόμενο πεύκι 
< επεύχιον (ορθότερα: υπεύχιον «επειδή στρώ-
νεται υπό τον ευχόμενον», Αδαμ. Κο ραής, Άτα-
κτα, 4ος τόμος, Παρίσι 1832, σ. 131).}

σιτζεράρω, βλ. σιτσιέρνω.
σιτζίμι, το [sidzími] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 

Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ.) : είδος χο-
ντρού, στέρεου, καλοστριμμένου σπάγγου. 
ΥΠΟΚΟΡ. σιτζιμάκι, το.
[< sicim (Παπ.)] (سجيم٬ سجم٬ سيجيم)
{Ο Αποστολάκης έχει και ξεχωριστό λ. με τη 
γραφή συτζίμι και συτζι μάκι.}

σιτζιμιάζω [sidzimñázo] (Πάγκ., Πιτ.) & σιτζι-
μιάρω [sidzimñáro] (ΙδομΒ.) : ευνου χίζω ζώο 
(τράγο) δένοντας σφιχτά τους όρχεις του με σι-
τζίμι.
[< σιτζίμι (Πάγκ.)]

σιτζούκι, βλ. σουτζούκι.
σιτσιέρνω [sitsjérno] & σιτζιέρνω [sidzjérno] & 

σιτζεράρω [sidzeráro] (Πάγκ., Ι δομ., ΙδομΒ.) 
& σιτσιάρω [sitsjáro] & σιτζιάρω [sidzjérno] 
(Τσιρ., ΙδομΒ.) : στε νοχωρούμαι υπερβολικά, 
ανυπομονώ, νιώθω να σκάσω.
[δυσετυμολόγητο, βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Ο Ιδομενέως το γράφει συτζιέρνω. Το σιτσιά-
ρω του Τσιριγωτάκη είναι μάλλον τ. του σιτσι-
έρνω, όπως φαίνεται και από το παράδειγμα 
χρήσης που παραθέτει: Να σιτσιάρω θέλω [...]. 
Κατά τον Πάγκαλο: < τουρκ. sızı ‘λύπη’ + ίσως 
ιταλ. crepare. Προβληματική η ετυμολογία. Για 
την κατά ληξη -άρω βλ. σημείωση στη λ. ταλι-
μέρνω.}

σιφίρ, το [sifír] (Παπ., Πάγκ.) : το μηδενικό.
[< sıfır (Παπ.)] (صفر)

σιφίρι σιφίρι (επίρρ.) [sifíri] (Ξανθιν.) : «ίσα ίσα, 
ακριβώς. “Καλιτσουνό φυλλα και μυζήθρα τά 
’φερα σιφίρι σιφίρι”» (άρα, δεν περίσεψε ούτε 
το ένα ούτε το άλλο).
[< sıfır ‘μηδέν’ (Ξανθιν.)] (صفر)

σιχτίρ* (έκφρ.) [sixtir] (Παπ., Πάγκ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : φύγε, χάσου από δώ. «Συνήθως 
λέγεται ας-σιχτίρ» (Παπ.).
[< siktir (Παπ.) / προστ. του siktirmek (Πάγκ.)] 
(سيكديرمك)
{Όχι άς σιχτίρ αλλά: ά σιχτίρ(ι), από το ha siktir 
‘ξεκουμπίδια’, το οποίο όμως στα τουρκ. είναι 
χοντρή βρισιά, διότι σημαίνει κ.λ. ‘ά γαμήσου’. 
Στα ελλ. δεν έχει σεξουαλικό περιεχόμενο, αλ-
λά είναι «επιφωνηματική υβρι στική έκφραση 
αγανά κτησης και αποπομπής» (ΛΚΝ), βλ. και 
σημείωση στο λ. σιχτιρίζω.}

σιχτιρίζω* [sixtirízo] (Παπ., Πάγκ., Αποστ., Τσιρ., 
ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. διώχνω κά-
ποιον με βίαιο τρόπο, τον διαολοστέλνω· 2. επι-
πλήττω.
[< σιχτίρ (Παπ.)]
{Για την ιστορία των λέξεων: Το 1920 ο Αρι-
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στείδης Κριάρης (Πλήρης συλλογή κρητικών 
δημωδών ασμάτων, σ. 173) έγραφε τα εξής σε 
υποσελί δια σημείωση: «Σιχτηρίζω = Εκδιώκω 
τινά κακήν κακώς δια της λέξεως Σικτήρ = λέξις 
έχουσα αισχράν σημασίαν παρά Τούρκοις. Ήδη 
δε εκπέ σασα σημαίνει = Χάσου από ’δώ».}

σιχτίρισμα*, το [sixtírizma] (Αποστ., Τσιρ., 
Κασσ.) : επίπληξη, βρίσιμο.
[< σιχτιρίζω (ΛΚΝ)]

σιχτίρ πιλάφι, το [sixtír piláfi] (Πάγκ., Τσιρ., 
Κριτσ.) & σιχτίρ πιλάβι [sixtír pilávi] : 1. το 
τελευταίο φαγητό του γάμου ·2. η αποπομπή, η 
εκδίωξη κα κήν κακώς.
[< σιχτίρ + πιλάφι (Πάγκ.)]
{Κατά τον Πάγκαλο, στη έκφρ. επήρε το σιχτίρ 
πιλάβι ή του δώκανε το σιχτίρ πι λάβι «υπόκειται 
μύθος τις ή γεγονός τι». Στη σημ. 1 ακούγεται 
ως αστείο. Άλλω στε η έκφρ. δεν υπάρχει στα 
τουρκικά, αλλά είναι ελλ. σχημ. με χιουμουρι-
στικό στόχο, πβ. ρεμπέτ ασκέρι. Στο κρητ. απο-
χαιρετιστήριο φαγητό του γάμου αντι στοιχεί η 
τουρκ. paça günü «ημέρα της πηχτής, ήτοι η τε-
λευταία ημέρα της γαμη λίου εορτής παρ’ οθω-
μανοίς, καθ’ ην τρώ γουσι πηκτήν» (Χλωρός, Α 
411).}

σκαμπίλι*, το [skabíλi] (Τσιρ., Κριτσ.) & σκαμπί-
λια, τα [skabíλa] (Ξανθιν., Γαρ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Ξεν.) : 1. χαστούκι· 2. είδος χαρτοπαιγνί-
ου· 3. (στον πληθ. τα σκαμπίλια) τα τραπουλό-
χαρτα.
[< τουρκ. iskambil ‘παιγνιόχαρτα, ράπισμα ηχη-
ρό’ (Ξανθιν.), βλ. σημεί ωση (Συντ.)] (اسقانبيل)
{Το ΛΚΝ διαφοροποιεί σκαμπίλι1 ‘μπάτσος, χα-
στούκι’ [< ;] και σκαμπίλι2 ‘είδος τυχερού παι-
χνιδιού που παίζεται με τράπουλα’ [< ιταλ.
(;) (πρβ. τουρκ. iscambil) ίσως < παλ. γαλλ. 
brusquembille από όν. ηθοποιού]. Το TDK έχει 
τη λ. iskambil μόνο με σημ. σχετικές με την τρά-
πουλα και την ετυμολογεί από το Briscambille 
(άλλη γραφή του ψευδωνύμου του Γάλλου ηθο-
ποιού Jean Gracieux, 1575-1634), βλ. λ. στη Βι-
κιπαίδεια, στο Διαδί κτυο).}

σκα(ν)τζίκης, βλ. καντζίκης.
σκα(ν)τζίκικα, βλ. καντζίκης.
σκατουλατζής, ο [skatuladzis] (Γαρ., Κριτσ., 

ΙδομΒ.) : ο επαγγελματίας που αδειάζει βόθρους.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής.}

σκεμπέ, βλ. σκεμπές.
σκεμπεδάκι, βλ. σκεμπές.
σκεμπές*, ο [∫t∫ebés] & σκεμπέ(Α), η [∫t∫ebé] 

(Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Χουστ., Ξεν.) : α) (ως ουσ.) η κοι-

λιά, το στο μάχι (ανατ.)· ΥΠΟΚΟΡ. σκεμπεδά-
κι, το. β) (ως επίθ. προσ.: σκεμπές) 1. λαίμαρ-
γος, φαγάς, κοιλαράς · 2. χωρίς σφρίγος.
[< işkembe (Πάγκ.)] (اشكمبه٬ شكمبه)
{Το θηλ. σκεμπέ μάλλον από επίδραση της λ. 
κοιλιά.}

σκεντζές, ο [∫t∫endzés] (Ξανθιν.) : ο βασανισμός.
[< işkence (Ξανθιν.)] (اشكنجه)
{Ο Τσιριγωτάκης λημματογραφεί τη λ. σκε-
ντζές (και εσκεντζές) με τη σημ. ‘κα κοτέχνης’ 
και την ετυμολογεί από το «Τουρκ. eskentze = 
ατζαμής», έτυμο που δεν μπόρεσα να εντοπίσω. 
Προφανώς πρόκειται για τη λ. σκι τζής (βλ).}

σκεντζεύγω [∫t∫endzévγo] & σκεντίζω [∫t∫endízo] 
(Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Ροδ., ΙδομΒ.) : βασανί-
ζω, τυραννώ. Μέσο: σκεντζεύομαι, σκεντίζο-
μαι ως σύνθετο: πο λιοσκετζεύομαι, πολιοσκε-
ντίζομαι ‘πολυβασανίζομαι’ (Ξαν θινΔ.)
[< işkence (Παπ.) / < σκεντζές (Ξανθιν.)]

σκεντίζω, βλ. σκεντζεύγω.
σκετζήδικο, βλ. σκετζίδικο.
σκετζηλίκι, βλ. σκετζιλίκι.
σκετζής, βλ. σκιτζής.
σκετζίδικο, το [∫t∫edzíδiko] (Κριτσ.) : εργαστήριο 

για επιδιορθώσεις παπου τσιών ή ρούχων.
[< σκετζ(ής) -ίδικο (Συντ.)]
{Ο Κριτσωτάκης το γράφει: σκετζήδικο.}

σκετζιλίκι, το [∫t∫edziλít∫i] (Γαρ., Κριτσ.) : η εργα-
σία του μπαλωματή (βλ. σκιτζής).
[< σκετζ(ής) -ιλίκι ή τουρκ. eşkicilik (Συντ.)]
{Ο Γαρεφαλάκης το γράφει: σκετζηλίκι.}

σκιαεθιάρης (επίθ. προσ.) [∫t∫aeθx̃áris] (Τσιρ.) : 
μαρτυριάρης, καρφί.
[< *σκιαετιάρης < σκιαέτι (βλ.) ή διαλεκτ. (;) 
*şikayetkar (Συντ.)]
{Στα τουρκικά του Αζερμπαϊτζάν υπάρχει η 
λ. şikayetkar ‘παραπονούμε νος’ (βλ. Altaylı, 
Seyfettin, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü, Milli 
Eğitim Basımevi, Κων/πολη 1994, τόμ. 2, σ. 
1088.)

σκιαέτι, το [∫t∫aéti] & σικιαέτι [sit∫aéti] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : 1. καταγγελία, παράπο-
νο· ΦΡ. κάνω σκιαέτι, πάω στο σκιαέτι· 2. εξι-
στόρηση, κουτσομπολιά· 3. συκοφα ντία.
[< şikâyet (Παπ.)] (شكايت)
{Ο Ροδάκης λημματογραφεί τον τ. σιαέτι = δι-
καιολογία. (Τυπογραφική αβλε ψία;)}

σκιαλίκι, το [∫t∫aλít∫i] (Πάγκ.) : «Αι απρέπειαι τας 
οποίας κάμνει ο μεθυσμέ νος, ο οποίος σπάζει 
ποτήρια, χειρονομεί».
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Σσκιάς

[< eşkıyalık ‘το φέρσιμο του eşkıya’, βλ. λ. εσκϊ-
άς (Συντ.)]

σκιάς, βλ. εσκϊάς.
σκιντίζω, βλ. κισντίζω.
σκιτζής*, ο [∫t∫idzís] & σκετζής [∫t∫edzís] & εσκε-

ντζής [e∫t∫edzís] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Ροδ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) & εσκι-
τζής [e∫t∫idzís] (Κώ δικας θυσιών, 371) : 1. ο επιδι-
ορθωτής υποδημάτων· 2. παλαιοπώλης · 3. (μτφ., 
μειωτ.) κάθε τεχνίτης που υστερεί σε μαστοριά και 
επιτηδειοσύνη· 4. (για για τρούς, θεραπευτές κλπ., 
μειωτ.) κομπογιανί της, απατεώνας.
[< eskici (Παπ.)] (اسكيجى)
{Βλ. και σημείωση στο λ. σκεντζές.}

σκλαπατζίκι, βλ. πλακα(ν)τζίκι.
σκουντιά, τα [skudjá] (Ξανθιν.) : «οι πέτρες που 

κρέμαγαν με σπάγγους στο φασίδι και στο δια-
σίδι, για να κρατούν σταθερά τα καλάμια και τα 
μασού ρια».
[ίσως < sıkıntı ‘σφίξιμο, πίεση’ (Ξανθιν.)] 
(صيقندى٬ صقندى)

σκυλόκουμος, βλ. κούμος.
σκυλοπισμανεύω, βλ. πισμανεύω.
σκύλος, βλ. καντζίκης.
σμαγδάλι, βλ. μασγάλι.
σμπερντάχι, βλ μπερντάχι.
σοβαντίζω* [sovadízo] (Παπ.: στο λ. σοβάς) & 

σοφαντίζω [sofadízo] (Ιδομ.) : επι χρίω με σο-
βά την επιφάνεια ενός τοίχου (ΛΚΝ).
[< sovad(ιm), αόρ. του ρ. sovamak, διαλεκτ. του 
sıvamak (Συντ.)]

σοβάς*, ο [sovás] & σοφάς2 [sofás] (Παπ., Πάγκ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ.) : το ασβε στοκονίαμα (λέ-
ξις πανελλήνιος, Παπ.).
[< sıva (Παπ.) / < sova / suva, τύποι του sıva 
(ΛΚΝ)] (صيوا٬ صوا)

σοβά τεπές, ο [sová tepés] (Παπ., Πάγκ.) : «σα-
νίδιον επί του τοίχου χρησι μεύον ως περίζωμα 
του πατώματος» (Πάγκ.), το σοβατεπί (ΛΚΝ).
[< sıva tepe (Παπ.)]

σοβατζής*, ο [sovadzís] (Παπ.: στο λ. σοβάς, 
Πάγκ.) : τεχνίτης που κάνει σοβάδες, που σο-
βαντίζει.
[< sιvacι (Πάγκ.) / sovacι (& suvacι) (ΛΚΝ)] 
(صيواجى)

σογιά, η [soʒá] (Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ.) : το 
σόι, η γενιά.
[< σόι, πληθ. σόγια· το γένος και ο τονισμός κα-
τά τη: γενιά. (Συντ.)]

(*)σογιουλτζούμπασης, βλ. Παράρτημα 1.

σόι*, το [sói] (γεν. του σογιού, πληθ. τα σόγια) 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., Τσιρ., Κριτσ.) :  
1. (για ανθρώπους) γένος, καταγωγή, οικογέ-
νεια· 2. το είδος (τι λογής είναι κάποιος/κάτι)· 
3. (για ζώα και φυτά) ράτσα, ποικι λία.
[< soy (Παπ.)] (صوى)
{Ο Πάγκαλος γράφει: σόυ και σοϋλίδικος. Ο Πι-
τυκάκης σημειώνει ότι στη Δ. Κρ. «με τον όρο 
σόι εννοούν τους εκ πατρός προγόνους, ενώ με 
τον όρο γενιά τούς εκ μητρός».}

σοϊκός (επίθ.) [soikós] & σόικος [sóikos] (Πιτ., 
Ξανθιν., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : «Κατά κυριολεξία ο προερχόμε-
νος από καλό σόι. Επεκράτησεν όμως, επί αν-
θρώπων και πραγμάτων να ση μαίνει τον ακέ-
ραιο χαρα κτήρα ή το ποιοτικά εκλεκτό πράγμα» 
(Πιτ.). Βλ. και καλής σόης. ΕΠΙΡΡ. σοϊκά (τροπ.) 
: σωστά, καλά, όπως πρέπει.
[< σόι (Πιτ.)]
{Ο Ιδομενέως σημειώνει εύστοχα ότι η λ. συ-
νήθως χρησιμοποιείται αρνη τικά: δεν είναι / δεν 
μου φαίνεται σοϊκός. Βλ. σοϊλής.}

σοϊλέ, βλ. στο σοϊλέ.
σοϊλής(Α) (επίθ. προσ.) [soiλís], θηλ. σοϊλίνα 

[soiλína] (Κριτσ.) : αυτός που κατάγε ται από 
καλή οικογένεια.
[< soylu (Κριτσ.)] (صويلو٬ صويلى)
{Λέγεται και σογιαλής, θηλ. σοϊλού / σογιαλού. 
Ο Ξανθινάκης αναφέρει απλώς τις λ. σοϊλής και 
σοϊλίδικος ως συνώνυμα του σόικος στο σχετι-
κό λήμμα.}

σοϊλίδικος* (επίθ.) [soiλíδikos] (Παπ., Πάγκ., 
Τσιρ.) : 1. αυτός που κατάγε ται από καλή οικο-
γένεια· 2. (για ζώα) που είναι καλή ράτσα· 3. 
(για αντι κείμενα) καλο φτιαγμένος.
[< soylu + -ίδικος (Πάγκ.)] (صويلو٬ صويلى)

σοϊπλούδικος (επίθ.) [soiplúδikos] (Πιτ.) : «Ό,τι 
περίπου και ο σοϊκός, με μια μικρή σημασιολ. 
διαφορά. Η παρεμβολή των συλλαβών -πλου-
δι- υπο δηλώνει το σχετικό και όχι το απόλυτο. 
Κάπως το “μέχρις αποδείξεως του εναντίου”».
[μάλλον από συμφυρμό των λ. σοϊκός (βλ.) και 
σουλουπλούδικος (βλ.) (Συντ.)]

σοϊταρηλίκι, το [soitariλít∫i] & σαϊταρλίκι 
[saitarλít∫i] & χοϊτηρλίκι [xoitirλít∫i] (άλλη 
γραφή: χωιτιρλίκι) & χιοϊταρλίκι [∫oitarλít∫i] 
(Κονδ., Γαρ., Τσιρ., Κριτσπ., ΙδομΒ.) : 1. αστείο, 
χωρατάς· 2. διπλωματία.
[< σοϊταρής + -ιλίκι ή κατευθείαν < soytarılık 
(Συντ.)] (صويتاريلق)
{Προτεινόμενη γραφή: σοϊταρ(ι)λίκι. Στη γρα-
φή χωιτιρλίκι (ΙδομΒ.) δια φαίνεται ορθογραφική 
επίδραση από τη λ. χωρατάς, με την οποία είναι 
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στο ίδιο λήμμα. Το πέρασμα στη σημ. ‘διπλω-
ματία’ (Γαρ.) δεν είναι προφα νές.}

σοϊταρής (επίθ. προσ.) [soitarís] & χεϊταρής 
[∫eitarís] (Κονδ., ΙδομΒ.) : χω ρατατζής
[< soytarı «γελωτοποιός, μίμος» (Χλωρός, 
Α 1035) (κατά τον Nişanyan < αραβ. sa‛tar 
‘τεχνητός φαλλός’ < ελλ. σάτυρος) (Συντ.)] 
(صويتارى٬ سويتارى٬ سعترى)
{Βλ. και σαϊταρτζής. Αντίστροφος λεξιλογι-
κός δανεισμός: τουρκ. (δια λεκτ. κατά το TDK) 
horata ‘αστειότης’, horata etmek ‘κάμνω αστει-
ότητα, αστειεύομαι’, horatacı ‘ο αγαπών να κά-
μνη αστειότητας, φιλοπαίγμων, ευ τράπελος’ 
(Χλωρός, Α 756).}

σοκακάκι, βλ. σοκάκι.
σοκάκι*, το [sokát∫i] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Τσιρ., 

Δαρ., Ξεν.) : συνοικιακή ο δός, στε νός δρόμος 
σε κατοικημένη περιοχή, το στενό· ΥΠΟΚΟΡ. 
σοκα κάκι, το.
[< sokak (Παπ.)] (سوقاق٬ صوقاق)

σολομπιτεβίς (επίρρ.) [solobitevís] (Πάγκ.) : εντε-
λώς, τελείως.
[< σολομπιτίς, «κατά τινα αναλογικήν επίδρα-
σιν και άλλης τινός συνων. λέξεως» (Πάγκ.)]

σολομπιτίς (επίρρ.) [solobitís] & σολομποτίς 
[solobotís] (Πάγκ., Αποστ., Τσιρ.) : εντελώς, τε-
λείως.
[< όλος + μπίτι (Πάγκ.) / μάλλον < επιτατ. -σο + 
ολομποτίς (Συντ.)]
{Για το επιτατ. -σο βλ. σημείωση στο λ. σοτουρ-
κεύω.}

σολομποτίς, βλ. σολομπιτίς.
σομακί*, το [somat∫í ή somak̃í ?] (Παπ., Πάγκ.) : 

πολύχρωμο μάρμαρο ή μπετόν.
[< somaki (Παπ.)] (سماقى٬ صوماكى)

σομαραζώνω [somarazóno] (Κριτσ.) : «βρίσκο-
μαι σε μεγάλη κατάθλιψη ή αδρά νεια».
[< επιτατ. σο- + μαραζώνω (Συντ.)]
{Για το επιτατ. σο- βλ. σημείωση στο λ. σοτουρ-
κεύω.}

σόμπα*, η [sómba] (Παπ.) : η θερμάστρα.
[< soba (Παπ.)] (صوبا)
{Κατά το ΕΛΝΕΓ πρόκειται για αντιδάνειο: < 
τουρκ. soba < ουγγρ. szoba < παλ. άνω γερμ. 
stuba < μεσν. λατ. *extupa / *extufa (γαλλ. 
étuve) < υ στλατ. *ex-tufare < λατ. ex- + *tufare, 
το οποίο από το αρχ. τύφω ‘γεμίζω καπνό, ατμό’ 
< τύφος ‘καπνός, ατμός’.}

σομπετάρω [sobetáro] (Πιτ., ΙδομΒ.) : «Κάθο-
μαι πρόσωπο με πρόσωπο. Συ ζητώ κατ’ ιδίαν» 
(Πιτ.), κουβεντιάζω με κάποιον.
[< σομπέτι (βλ.) (Συντ.)]

{Το ερμήνευμα του Πιτυκάκη είναι επηρεα-
σμένο από την ετυμολογία που ο ίδιος προτεί-
νει. Για την κατάληξη -άρω βλ. σημείωση στη 
λ. ταλιμέρνω.}

σομπέτι, το [sobéti] & σουμπέτι [subéti] (Κονδ., 
ΙδομΒ.) : η κουβέντα.
[< σουμπέτ (Κονδ.) / < sohbet (Συντ.)] (صحبت)
{Ως σοχπέτι σε στίχο κρητ. ρίμας του 19ου αι-
ώνα: οντέ τα κουβεντιάζανε κι εκάνα το σοχμπέ-
τι (Εμμ. Δουλγεράκης, “Τo κρητικόν δημώ-
δες άσμα της Σουσάννας”, Κρητικά Χρονικά, 9 
(1955), 344).}

σομπόγιδος (επίθ.) [sobóʒiδos] (Τσιρ., ΙδομΒ.) : ίσος 
με ανάστημα ανθρώ που: «σο μπόγιδους να κάμεις 
τσ’ αχερόφαρδους να βάνουσι πολλά άχερα».
[< σο- (< ίσος) + μπόι, μπόγια· κατάληξη -ιδος 
(;) (Συντ.)]
{Υπάρχει το επίθ. σόμπογος που σημαίνει ‘ίσος 
στο ανάστημα με κάποιον άλλον’. Για το α΄συν-
θετικό πβ. σόκαιρος ‘συνομίληκος’, σόκουρος 
‘ισοϋ ψής’, σόχρονος ‘συνομίληκος (Πάγκ., Ε 
218, 220, 234).}

σομπουνταλιάζω [sobudaλázo] & σιομπου-
νταλιάζω [sx̃obudaλázo] (Ξαν θιν., Γαρ. στο 
λ. μπουνταλιάζω, Αποστ., Τσιρ., Κριτσ.) : γί-
νομαι περισσό τερο (ή ολότελα) μπουντα-
λάς, αποβλακώνομαι· μτχ. παθ. πρκ.: σομπου-
νταλιασμένος.
[< επιτατ. σιο-/σο- + μπουνταλιάζω (Ξανθιν.)]
{Ο Κριτσωτάκης λημματογραφεί χωριστά τον 
(αμάρτυρο;) τ. σομπουντα λιώ.}

σοντιμπιντούς (επίρρ.) [sodibidús] (Τσιρ.) : ολό-
τελα.
[< επιτατ. σο- + ντίπι (Τσιρ.) / μάλλον + ντιπι-
ντούς (βλ.) (Συντ.)]
{Για το επιτατ. σο- βλ. σημείωση στο λ. σοτουρ-
κεύω.}

σοολκόλ αγασής, ο [solkól aγasís] : αρχηγός του 
αριστερού κέρατος του στρατεύ ματος. Η λ. σε 
κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 
101), βλ. και σαα κόλ αγασής.
[< sol kol ağası (Mehmet Yunus & Ξανθουδί-
δης)]
{Σημείωση Στέφ. Ξανθουδίδη: «Είναι περίερ-
γον ότι αι ονομασίαι του δε ξιού και αριστερού 
κέρατος κατά τον χρόνον της πολιορκίας του 
Χάνδακος 1646-1669 δια τηρούνται ακόμη κα-
τά το 1786».}

σοολκoλαζάπαγασής, ο [soolkolazápaγasís] : αρ-
χηγός των Αζάπηδων του αριστε ρού κέρατος. 
Η λ. σε κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά 
πεσκέ σια, 101), βλ. και σαακολαζάπαγασής.
[< sol kol azapağası (Mehmet Yunus & Ξαν-
θουδίδης)]
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Σσοτουρκεύω

{Αζάπαγασής < azap ağası. Για τη διπλή είσοδο 
της λ. azap στα ελληνικά (μία κατευθείαν από 
τα αραβ. και μία από τα τουρκ.) βλ. σχόλιο στη 
λ. (*)αζάπης, στο Παράρτημα 1.}

σοτουρκεύω [soturkévo] (Αποστ., Τσιρ.) : «μετα-
φορικά, γίνομαι Τούρκος. (Λέγεται στην περί-
πτωση που παραμελώ βασικά θρησκευτικά μου 
καθή κοντα και μοιάζω να μην είμαι Χριστιανός, 
αλλά Μαωμεθανός, αλλόθρη σκος, Τούρκος.)»
[σο- στην σημ. ‘εντελώς’ + τουρκεύω (Συντ.)]
{Για το πρώτο συνθετικό (σο-) βλ. Ελεονώρα 
Δημελά, Το σιο-/σο- στην κρητική διάλεκτο: 
Μια περίπτωση γραμματικοποίησης. Ανακοί-
νωση στο 8ο Διεθνές Συ νέδριο Ελληνικής Γλωσ-
σολογίας, Ιωάννινα, 30 Αυγ.- 2 Σεπτ. 2007, σελ 
784-797 των Πρακτικών του Συνεδρίου, διαθέ-
σιμο στο Διαδίκτυο: http://www.lingui st-uoi.gr/
cd_web/docs/greek/014_dimelaICGL8.pdf (29-
4-2012).}

σόυ, βλ. σόι.
σού!, βλ. σούς!
σουβαρής, ο [suvarís] & σουμπαρής [subarís] 

(Παπ., Πάγκ., Ροδ., ΙδομΒ.) : έφιππος ταχυδρό-
μος (επί Τουρκοκρατίας).
[< süvari (Παπ.)] (سوارى)

σού-γιολού, το [sú ʒolú] : υδραγωγείο (Σταυρινί-
δης). Η λ. σε προσωπικό η μερολόγιο των ετών 
1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 347).
[< su yolu, κ.λ. δρόμος του νερού· su ‘νερό’ yol 
‘δρόμος’, βλ. γιογλέρνω (Συντ.)] (صو يولى)

σουγιολτζής, ο [sú ʒoldzís] : αρχιυδρονόμος (Με-
ταφράσεις, Γ 439). Η λ. εν χρήσει σε έντυπο 
Εκλογικό Κατάλογο Δήμου Ηρακλείου του έτους 
1906 (Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, φωτοτυπημέ-
νο αντίγραφο στη Βικελαία), σ. 1, αρ. 7: Αβδου-
ραχμανάκης Τζεμήλ, σουγιολτζής.
[< su yolcu (Σταυρινίδης)]

σουγιού, η [suʒú] & σουζιού [suzjú] (Πάγκ., Γαρ., 
ΙδομΒ., Ξεν.) : 1. σουρω τήρι· 2. καταβρεχτήρι, 
ποτιστήρι.
[< süzgü ‘σουρωτήρι, τρυπητό’ (Πάγκ.)] (سوزكو٬ 
(سوزكى

σουγιούν γιαμπανά (ουλσούν) (έκφρ.) [sujún 
jabaná (ulsun)] (Κονδ.) : με το συμπά θειο, (το 
καθαρευουσιάνικο) μετά συγχωρήσεως.
[μεταγραφή με ελλ. χαρακτήρες του τουρκ. 
sözüm yabana olsun (Συντ.)] (سوزم يابانه اولسون)
{Για τη έκφρ. sözüm yabana ο Χλωρός (Α 934) 
γράφει: «ο λόγος μου εις την έρημον, ήτοι δεν 
εφαρμόζεται εις το περί ου ο λόγος πρόσωπον 
ή πράγμα [έκφρα σις περιφρονήσεως, εν χρή-
σει όταν εκφέρη τις το όνομα πράγματος ανα-
ξίου λό γου]».}

σουγκί, το [suŋdʒí] (Πιτ., Ιδομ., ΚριτσΓπ.) : 1. η ξι-
φολόγχη· 2. κάθε αιχμηρό όργανο.
[< süngü (Πιτ.)] (سنكو٬ سونكو٬ سنك٬ سكو)

σουγκίζω [suŋdʒízo] (Πιτ., Ροδ., Ιδομ.) : χτυπώ με 
αιχμηρό όργανο, λογχίζω.
[< σουγκί (Συντ.)]

σουκιούρι, το [sut∫úri] (Τουρκοκρ.) : η ευχαρι-
στία. Βλ. και αραμπισουκιούρ.
[< şükür (Bilgehan2, 636) «ευχαριστία, ευγνω-
μοσύνη, δόξα» (Χλωρός, Α 970)] (شكر)

σουκουλαγασής, ο [sukulaγasís] : ο φρούραρχος 
του Κούλε (στην είσοδο του ενετι κού λιμανιού 
στο Ηράκλειο). Η λ. σε κρητ. κείμενο του 1786 
(βλ. Κανονικά πε σκέσια, 102-3).
[< su kule ağası· su kulesi «φρούριον του ύδα-
τος» (Mehmet Yunus & Ξανθουδί δης)]

σουλαντίζω [suladízo] (Ροδ.) : καταβρέχω.
[< sulad(ım), αόρ. του ρ. sulamak (Συντ.)] (صوال 
(مق

σοϋλίδικος, βλ. σοϊλίδικος.
σουλουμάς, ο [sulumás] : διχλωριούχος υδράρ-

γυρος. Η λ. σε κρητ. ιατροσό φιο του 1826 (βλ. 
Παπαδογιαννάκης, 126).
[< sülümen «υδροχλωρικός υδράργυρος, κ. 
σουλουμάς» (Αβραάμ Μαλιά κας, Λε ξικόν 
Τουρκο-Ελληνικόν, Κων/πολη 1876, σ. 320) 
(Συντ.)] (سلمن)

σουλουντάνα, η [suludána] (Γαρ., Κριτσ.) : πηγή· 
στην έκφρ. (το αίμα) τρέχει σου λουντάνα: μεγά-
λη αιμορραγία.
[δυσετυμολόγητο· ίσως < διαλεκτ. solugan 
«kaynak» (πηγή), με επίδραση από τη λ. φου-
ντάνα (< ιταλ. fontana ‘πηγή’) (Συντ.)]
{Για τη λ. φουντάνα ο Πιτυκάκης σημειώνει ότι 
«επεκράτησεν με επιρρημ. σημα σία, πάντοτε 
επί ροής υγρών, αφθόνως, ορμητικώς. “Η βρύ-
ση του χωριού σήμερο τρέχει φουντάνα”. “Τον 
είδα κι ήτρεχε το αίμα απού την πληγή, φουντά-
να”». Ο Χαράλαμπος Συμεωνίδης (σε βιβλιο-
κρισία του για το: Μ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουά ρου, 
Λεξικόν της Καρπαθιακής διαλέκτου, Α θήνα 
1972, στο περιοδ. Ελληνικά, 26/1 (1973), 167) 
σημειώνει για το ε πίρρ. σουλουντράνι ‘κρουνη-
δόν’: «α΄ συνθ. το sulu» (= υδαρής). Για τους 
πρόσφυγες στη Ν. Αλικαρνασσό σουλουντρά-
νι (το) ήταν η υδρορροή (Νικ. Κο ντοσόπουλος, 
“Το γλωσσικόν ιδίωμα της Αλικαρνασσού Μ. 
Ασίας” (Α θηνά, 62 (1958), 304). Πηγή με το 
όνομα Σουλουντράνα υπάρχει στο χωριό Άγιος 
Ισίδωρος στη Ρόδο. Στο νομό Καρδίτσας υπάρ-
χουν οι ιαματικές πη γές Σουλαντά.}
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σουλουντανίζω [suludañízo] (Γαρ., Κριτσ.) : (μό-
νο στο γ΄ενικό: σουλουντα νίζει) τρέχει, ρέει 
ασταμάτητα (π.χ. το αίμα).
[< σουλουντάνα (Συντ.)]
{Το συροντανίζω ‘ρέω, γίνομαι μούσκεμα από 
ιδρώτα ή από αιμορραγία’, που έχει ο Ιδομενέ-
ως(Β), και το σειροντανίζω ‘μεταφέρω κάποιο υγρό 
που στάζει συ νεχώς’ που έχει ο Τσιριγωτάκης εί-
ναι πιθανότατα παραφθορές του σουλουντα νίζω, 
με επίδραση από το ρ. συρώνω στη σημ. ‘ρέω’. 
Ο Νικ. Κοντοσόπουλος, στη μελέτη “Το γλωσ-
σικόν ιδίωμα της Αλικαρνασσού Μ. Ασίας” 
(Αθηνά, 62 (1958), 304), έχει καταγράψει το ρ. 
«σουλουντρανί ζει· διαρρέει (το ύδωρ από τα οπάς 
της στέγης εντός του δωματίου».)

σουλούπι*, το [sulúpi] (Παπ., Πάγκ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ., Κασσ.) : η μορφή, κατατο-
μή του σώματος.
[< üslup ‘τρόπος, ρυθμός’ (Παπ.)] (اسلوب)

σουλουπλούδικος (επίθ.) [suluplúδikos] (Γαρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ.) : καλοφτιαγ μένος (κυρίως για 
άνθρωπο).
[< üsluplu (Κριτσ.) ‘με σουλούπι, με στιλ’ (με 
μετάθεση του αρχικού φω νήεντος όπως και 
στη λ. σουλούπι < üslup) + -δ-ικος· η ανάπτυ-
ξη του -δ- κατ’ αναλογίαν προς επίθετα σε -ίδ-
ικος που παράγονται από επίθετα σε -λής δάνεια 
από τουρκ. επίθετα σε -li, π.χ. belalı > μπελαλής, 
πληθ. μπελα λήδ-ες > μπελαλήδικος > (με ορθο-
γραφική απλοποίηση) μπελαλίδικος (Συντ.)]

σουλουπώνω*, -ομαι [sulupóno] (Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Κασσ., Ξεν.) : επα ναφέρω σε καλή κα-
τάσταση, τακτοποιώ, φροντίζω την εξωτερική 
εμφά νιση κάποιου. Το μέσο σουλουπώνομαι: 
τακτοποιώ την εξωτερική μου εμ φάνιση.
[< σουλούπι (ΛΚΝ)]

σουλουπωσά, η [suluposá] (Αποστ., Τσιρ., Ξεν.) : 
το σουλούπι.
[< σουλουπώνω, πβ. καμωσά ‘σουλούπι’ (βλ. λ. 
στον Ιδομενέως) (Συντ.)]

σουλούσι, το [sulúsi] & σουλούχι [sulú∫i] (Γερ., 
ΞανθινΔ., Κριτσ.) (συνήθως στον πληθυντι-
κό: τα σουλούσια, τα σουλούχια) : η περιουσία. 
Όλα ντου τα σουλούχια τά ’γραψε στο μοναστήρι 
(Κριτσ.). Η λ. στην εφημ. Κρήτη (Χα νιά), έτος 
ΙΑ΄, φ. 512, 27-2-1879: αι εκχωρήσεις του τρί-
του περιουσίας (σουλούς).
[< sülüs (Ξανθιν.) «το εν τρίτον» (Χλωρός, Α 
599), από τα αραβ. κατά τον Nişanyan] (ثلث)
{Ο Ξανθινάκης σημειώνει: «Προφανώς ο πληθ. 
σουλούσια, όσον αφορά τις δια νεμόμενες περι-
ουσίες, αρχικά θα εδήλωνε μερίδια, καθένα των 
ο ποίων θα ήτο ίσο με το ένα τρίτο μιας τέτοιας 

περιουσίας, και αργότερα περιουσιακά μερίδια 
αδια κρίτως, δηλ. περιουσίες.}

σουλουχαϊδίζω [suluxaiδízo] & σουλοχαϊδίζω 
[suloxaiδízo] (Γαρ., Κριτσ.) : «Κου βεντιάζω 
άσκοπα, χωρίς ουσία» (Γαρ.), περιφέρομαι φλυ-
αρώντας και χαχανίζο ντας (Κριτσ.).
[ίσως το πρώτο τμήμα (σουλου-) να σχετίζεται 
με το επίθ. sulu ‘νερουλός’ στη μτφ. σημ. ‘φλύ-
αρος, ενοχλητικός’ – το β΄(-χαϊδίζω) αγνώστου 
ετύμου (Συντ.)] (صولو٬ صولى)
{Το TDK έχει το επίθ. sulu ‘υδαρής, υδατώδης, 
νερουλός’ και με τη μτφ. σημ. «yersiz şakalar 
yapan, söz ve davranışları ile çevresini tedirgin 
eden veya gereksiz iltifatlarda bulunan (kimse)» 
(αυτός που κάνει άτοπα αστεία, γίνεται ενοχλη-
τικός με λόγια ή φερσίματα ή επινοεί περιττές 
φιλοφρονή σεις).}

σουλουχανιάζω [suluxañázo] (Πιτ., Ξανθιν., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ.) : συναχώ νομαι, κρυολο-
γώ· μτχ. παθ. πρκ. σουλουχανισμένος.
[< διαλεκτ. soluğan «soluk soluğa, tıknefes» (= 
λαχανιασμένος) (TDK), με επί δραση από το λα-
χανιάζω (Συντ.)]
{Πβ. ιμβριακό σουλουγανιάζου (-ω) ‘λαχανιά-
ζω’ < σουλουγάν(η)ς ‘αυτός που α ναπνέει με δυ-
σκολία, που λαχανιάζει’ < σολουγάνης < τουρκ. 
soluğan ‘άσθμα, δύσπνοια’ (Ξενοφών Τζαβά-
ρας, Λεξικό του Ιμβριακού ι διώματος, Ερμηνευ-
τικό – Ετυμολογικό, Σύλλογος Ιμβρίων, Αθήνα 
2011, σ. 543). Κατά το TDK η λ. soluğan ση-
μαίνει επίσης ‘λαχανιασμένο (ά λογο)’, ‘ασθέ-
νεια της αναπνευστικής οδού σε άλογα’, ‘άρ-
ρωστο άλογο που κουράζεται και δυσκολεύεται 
στην αναπνοή’. Από εδώ το σουλουγά νικο άλο-
γο για το οποίο γίνεται λόγος στο λ. σουλουγά-
νης ‘κά ποιος που έχει πρόβλημα αναπνοής, κά-
τι σαν ασθματικός’, στο slang.gr.}

σουλουχάνιασμα, το [suluxáñazma] & σουλου-
χανιασμός, ο [suluxañazmós] (Ξαν θιν., Αποστ., 
Τσιρ.) : κρυολόγημα, συνάχι.
[< σουλουχανιάζω (Ξανθιν.)]

σουλούχι, βλ. σουλούσι.
σουλοχαϊδίζω, βλ. σουλουχαϊδίζω.
σουλοχαϊδίστρης, ο [suloxaiδístris], θηλ. σου-

λοχαϊδίστρα [suloxaiδístra], ουδ. σου-
λοχαϊδιστράκι [suloxaiδistrát∫i] (Κριτσ.) : «αυ-
τός που περιφέρε ται άσκοπα φλυα ρώντας και 
χαχανίζοντας».
[< σουλουχαϊδίζω (Συντ.)]
{Επειδή η ιδιότητα που εκφράζει η λ. αποδί-
δεται παραδοσιακά (και σεξι στικά) κυρίως σε 
γυναίκες, το πιθανότερο είναι να σχηματίστη-
κε πρώτα το θηλ. σουλο χαϊδίστρα, από το θέ-
μα του αορ. και την κατάληξη -τρα, πβ. γυρί-
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στρα, αντροϋνο χωρίστρα, ξελογιάστρα, κουνί-
στρα και τα παρόμοια, τα οποία δεν έχουν τύ-
πους στα άλλα γένη.}

σουλτάνα, η [sultána] : 1. μια από τις συζύγους 
του σουλτάνου· 2. είδος πλοίου του τουρκ. στό-
λου. Και με τις δύο σημασίες η λ. στον Μπουνι-
αλή (βλ. Αλεξίου & Αποσκίτη, 609).
[Στη σημ. 1 < sultan, στη σημ. « a princess of 
the imperial house, a sultana. (In this case the 
word follows the name of the lady.)» (Redhouse, 
1072)·στη σημ. 2 ίσως όχι από τα τουρκ. αλλά 
από δυτικοευρωπ. γλώσσα, πβ. γαλλ. sultane = 
σουλ τάνα «είδος πλοίου παρ’ οθωμανοίς» (Βε-
ντότης, 460) (Συντ.)] (سلطان)

σουλτανί, το [sultañí] (Γαρ., Ιδομ., Κριτσ., Κασσ.) : 
«ποικιλία λευκού στα φυλιού χωρίς κουκούτσια, 
κατάλληλο για παραγωγή ξηρής σταφίδας, κρα-
σιού, αλλά και επιτραπέζιο» (Ιδομ.).
[< sultanî, βλ. σουλτανίνα στο ΛΚΝ] (سلطانى)
{Κατά τον Γεννάδιο (Λεξικόν Φυτολογικόν, 
Αθήνα 1914, σ. 59) η «αγίγαρ τος» αυτή ποικι-
λία «κατάγεται εκ Περσίας, εκ του διαμερίσμα-
τος Σουλτα νιέ, ούτινος προέλαβε το όνομα». 
Κατά τον Χλωρό (Α 920) η λ. sultanî σημαίνει 
αρχικά ‘σουλτανικός, αυτοκρατορικός’ και κατ’ 
επέκταση ‘έξο χος, πρώτης ποιότητας’ και ως 
ουσ. «είδος σταφυλής εξαιρέτου». Η λ. σουλτα-
νί (το) είναι ουσιαστικοπ. επίθ. (< σουλτανί στα-
φύλι). Ως επίθ. χρη σιμοποιείται για να χαρακτη-
ρίσει καρπούς χωρίς κουκούτσια. Για το σουλ-
τανί λεμόνι βλ. Ευαγγελία Φραγκάκι, Συμβο-
λή εις την δημώδη ορολογία των φυτών, Αθήνα 
1969, σ. 130. Το σουλτανί πορτοκάλι (του Φόδε-
λε) θε ωρείται ξεχωριστή ποικιλία (πληροφορία 
από το Διαδίκτυο).}

σουλτάν μερεμέτ(ι), το [sultán meremét(i)] (ΤσιρΒ 
στο λ. μερεμέτι) : ξυλο φόρτωμα. (Άκουγα την 
έκφρ. στα παιδικά μου χρόνια, π.χ. (απειλητική 
προειδοποίηση) θα σου κάμω ένα σουλτάν μερε-
μέτι = θα σου δώσω ένα χέρι ξύλο.)
[< sultan + meremet (Ζαχαριάδης, 160). Η έκ-
φραση φαίνεται ελληνικής κατα σκευής. Δεν 
υπάρχει στα τουρκικά. (Συντ.)}

σουλτάνος*, ο [sultános] : ο απόλυτος μονάρχης 
της παλαιάς Τουρκίας (ΛΚΝ). Η λ. πολλές φο-
ρές σε κείμενα, π.χ. Μα κι ο Σουλτάνος τ’ άκου-
σε, πολλά του βαροφάνη (βλ. Βαρδίδης, 40)· 
έκαμε μπαρισίκι ο Σουλτάνος με τον Αντιβασι-
λέα της Αιγύπτου (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 352).
[μσν. σουλτάνος < αραβ. sultan -ος & μέσω του 
τουρκ. sultan (από τα αραβ.) (ΛΚΝ)]

σουλτανχανέδες, οι [sultanxanéδes] : στρατιώτες 
των σουλτανικών στρατώ νων. Η λ. σε τουρκο-
κρητ. ρίμα του 1826: Και οι ξυλάδες (βλ. λ.) θα 

γινού σουλστανχανέδες όλοι (βλ. Dedes, 357).
[< sultan hane]

σουλτάτος, ο [sultátos] (Πάγκ., Ροδ.) : «είδος πα-
λαιού εμπροσθογεμούς ό πλου» (Πάγκ.).
[πβ. τουρκ. sultat ‘είδος τουφεκιού’ (διαλεκτ. 
κατά το TDK), αρσ. κατά τα: τσι φτές, σισανές 
(Συντ.)]
{Η λ. σε πολύστιχο επικό ποίημα του 1874: αρ-
πούσαν τον σουλτάτο (Η Κρητικο πούλα, σ. 72), 
Ο Πάγκαλος, ακολουθώντας τον Γιάνναρη (σ. 
369), ετυμολογεί από το ιταλ. soldato ‘στρατι-
ώτης’. Αν ισχύει αυτό, τότε το τουρκ. sultat (για 
το οποίο το TDK δεν δίνει στοιχεία ετυμολο-
γίας) προέρ χεται από το σουλτάτος, και όχι το 
αντίστροφο.}

σούλφης [súlfis]· μόνο στη ρημ. περίφρ. γίνομαι 
σούλφης : συμβιβάζομαι, ειρη νεύω (Σταυρινί-
δης)· σε ιδιωτικό συμφωνητικό του 1801: γινό-
μεστα σούλφηδες και δεν έχομεν πλέον να κάμω-
με νταβά [= δικαστική αγωγή, δίκη] (βλ. Μενέ-
λαος Παρ λαμάς, ‟Ανέκδοτα έγγραφα εκ Σφα-
κίων (1799-1832)”, Κρητικά Χρονικά, 7 (1953), 
249).
[< sulh olmak «συμβιβάζομαι», sulh «ειρήνη· 
συμβιβασμός [νομ.] (Χλω ρός, Α 1023)] (صكح 
(اولمق

σούμπα Αλλάχ, βλ. σουμποχαναλλά.
σουμπαρής, βλ. σουβαρής.
σούμπασης*, ο [súbasis] (Ξανθιν., Ροδ., Αποστ., 

Τσιρ., ΙδομΒ., Χουστ., Κρι τσΓπ.) : 1. αγροφύλα-
κας· 2. αξιωματικός.
[< subaşı ‘επιστάτης αγροκτήματος’ (Ξανθιν.)] 
(صوباشى)
{Η λ. subaşı, κ.λ. ‘κεφαλή (αρχηγός) του νερού’ 
εσήμαινε αρχικά τον επι κεφαλής ενός αριθμού 
τιμαριωτών (σπαχήδων) σε μια περιοχή, είδος 
το πάρχη, που ήταν υπεύθυνος και για την κα-
τανομή του νερού. Αργότερα πήρε τη σημ. 
‘αρχιαστυνό μος’ (Meynard, B 224-225· Χλω-
ρός, Α 1028). Με τη σημ. ‘αστυνομικός σταθ-
μάρχης’ (Σταυρινίδης) η λ. σούμπαχης [súba∫is] 
σε προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845 
(βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 190), και στον πληθυ-
ντικό: σουμπάχη δες. Για το αξίωμα αυτό βλ. 
στο: Νικόλαος Σταυρινίδης, “Συμβολή εις την 
ιστο ρίαν των Σφακίων (1615-1770)”, Κρητικά 
Χρονικά, 9 (1955), 241. Επίσης στο: Μεταφρά-
σεις, Α 42.}

σουμπασιαδόρος, ο [subasx̃aδóros] (ΞανθινΔ.) : 
ό,τι και ο σούμπασης (βλ.).
[< σούμπασης + -αδόρος (Ξανθιν.) < βενετικό 
μετουσιαστικό επίθημα -ador πα ραγωγικό δρα-
στικών ουσιστικών, κατά το ΛΚΝ)]

σουμπαχάν Αλλάχ, βλ. σουμποχαναλλά.
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σουμπέτι, βλ. σομπέτι.
σουμπέτσι, βλ. στουπέτσι.
σουμπεχές, ο [subex̃és] (Γαρ., Κριτσπ.) : τα κου-

τσομπολιά. «“Είδες εδά Μα ριγώ α πού σου ’λε-
γα να παραιτήσεις το σιναλίκι {βλ.} με τη θυγα-
τέρα του Φιόρου; Ήβαλέ σε εδά στο σουμπεχέ κι 
άμε να βρεις άκρα”» (Γαρ.).
[< şüphe ‘υποψία’ (Κριτσπ.)] (شبهه)

σουμποχαναλλά (επιφ.) [suboxanalá] & σου-
μπαχάν Αλλάχ [subaxán aláx] (Κονδ., Κριτσ., 
ΙδομΒ.) : «επιφώνημα θαυμασμού και απορίας» 
(Κονδ.). Αντιστοιχεί στο ελλ. Μέγας είσαι Κύ-
ριε!
[< süphanallah (Κριτσ.)] (سبحان هللا)
{Κατά τον Χλωρό (Α 890) η λ. süphan σημαί-
νει «το αινείν και δοξάζειν τον Θεόν» και η έκ-
φραση süphan Allah «δόξα σοι Κύριε! [εν χρή-
σει επί απορίας ή θαυμα σμού]». Την έκφραση 
αυτήν τη βρίσκουμε με λίγο δια φορετική μορ-
φή σε δημο τικό κρητ. τραγούδι για τον Ξωπα-
τέρα: «“Σού μπα Αλλάχ” φωνιάζανε κι “Αμέτη 
Μουχαμέτη” / να πα’ να πχιάσου ν-το μ-παπά, 
να ησυχάσει η Κρήτη» (Ανδρέας Λενακάκης, 
Δημοτικά τραγούδια στη Μεσαρά, έκδοση [της 
εφημ.] Αντίλαλος της Μεσαράς, Μοίρες 2007, σ. 
13). Στα Λόγια του Στειακού Λαού της Ειρήνης 
Παπα δάκη (Αθήνα 1938, σ. 77) βρίσκουμε τη 
μαντινάδα: «Ω γλυκοσουμποχάν Αλλάχ, αγά-
πη σού την έχω, / κι αν κάθομαι και αν πορπα-
τώ, πάντα στο νου μου σ’ έχω». Η Λιουδάκι (σ. 
262) το έχει μονολεκτικά: σουμποχαναλλά, με 
το ερμήνευμα «για όνομα του Θεού».}

σουνέτ, βλ. σουνέτι.
σουνετεύ(γ)ω, -ομαι [sunetévγo] & σουνουτεύ(γ)ω 

[sunutévγo] (Κονδ., Γαρ., ΙδομΒ.) : (-ω:) κάνω 
σε άλλον ή (-ομαι:) κάνουν σ’ εμένα περιτομή, 
σουνέτι. Μτχ. παθ. πρκ. σουνουτεμένος (ΙδομΒ.)
[< σουνέτι ή από τη ρηματ. περίφρ. sünnet et-
mek ‘περιτέμνω’ (Συντ.)]
{Η μτχ. σουνουτεμένος σημαίνει ‘περιτετμημέ-
νος’ αλλά και ‘προσκυνημέ νος, πουλημένος’ 
(βρισιά), (βλ. Η Κρητικοπούλα, 153: Με θάρ-
ρος τ’ απο κρίνουνται Σάββα σουνουτεμένε, / δεν 
ντρέπεσαι να μας μιλής, στον Τούρκο πουλημέ-
νε (εννοεί τον Ιωάννη Σάββα, που ήταν διοικη-
τής Σφακίων κατά την επανάσταση του 1866).}

σουνέτι*, το [sunéti] & σουνέτ [sunét] & σου-
νούτι [sunúti] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., Ροδ., 
Χουστ.) : η θρησκευτική περιτομή (μουσουλ-
μάνων και Εβραίων).
[< sünnet (Πάγκ.)] (سنت)

σουνουτεύ(γ)ω, βλ. σουνετεύ(γ)ω.
σουνούτι, βλ. σουνέτι.

σουντά μπουντά (επίρρ.) [sundá bundá] (Γαρ.) : 
ανάκατα.
[< şunda bunda ‘εδώ κι εκεί’ (Συντ.)] (بونده شونده)
{Ο Γαρεφαλάκης το ερμηνεύει ως «διάφορα, 
ποικιλία», αλλά η επιρρ. σημ. είναι φανερή στο 
παράδειγμα χρήσης που παραθέτει: “Σ’ ένα σα-
κί ήβανα χρόνους πολ λούς τα παλιά παπούτσα 
ολωνώ μας σουντά-μπουντά, κι οψάρ γας επήα 
και τα τό νηξα όλα στο ργυάκι”.}

σουντανάς, ο [sudanás] (Ροδ.) : αυτός που πουλά-
ει φιστίκια, φιστικάς.
[< σουντάνι, πβ. τουρκ. sudan fıstığı ‘φιστίκι 
του Σουδάν’, βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Πιθανότατα ο Ροδάκης βρήκε τη λ. σουντανάς σε 
κείμενο που αναφέρεται στον Αιγυπτιώτικο ελλη-
νισμό (τη χρησιμοποιεί ο Στρατής Τσίρκας στο δι-
ήγημά του Το δέντρο), οπότε η λ. δεν είναι τουρ-
κικής προέλευσης. Εδώ λημματογραφείται α πλώς 
για τον παραλληλισμό με το τουρκ. sudan fıstığı.}

σουράς, βλ. χιουράς.
σουργιανίζω, βλ. σεργιανίζω.
σουργούνης, ο [surγúñis] (Χουστ.) : ο εξόριστος.

[< σουργούνι, ή κατευθείαν < sürgün, που ως 
επίθετο σημαίνει ‘εξόριστος’ (Χλω ρός, Β 932)] 
(سوركون)

σουργούνι, το [surγúñi] & σιργούνι2 [sirγúñi] 
(Ροδ., Χουστ., ΚριτσΓπ.) : η εξορία.
[< sürgün (Κουκκίδης 89)] (سوركون)

σουρές, ο [surés] : χρηματόδεμα (Σταυρινίδης). Η 
λ. σε προσωπικό ημερο λόγιο των ετών 1831-
1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 590).
[< sürre «βαλάντιον, χρηματόδεμα» (Χλω-
ρός, Β 932), από το αραβ. ṣurra(t) κατά τον 
Nişanyan] (صره)

σουρέτι1, το [suréti] (Πάγκ.) : απότομη συμπερι-
φορά, αγριάδα, τραχύτητα: «Φοβού μαι το σου-
ρέτι αυτουνού τ’ αθρώπου γιατί ’ναι άγριος».
[< sürat «ταχύτης, βία, σπουδή» (Πάγκ.)] 
(سرعت)

σουρέτι2, το [suréti] & σουρούτι [surúti] (Πιτ., 
ΙδομΒ., ΚριτσΓπ.) : 1. πρό σωπο, μορφή, φυσι-
ογνωμία, μούτρο: «Σε σιρμαλένιες πέτσες και 
ολόχρυ σες πιάνει να σφουγγίζει το σουρέτι 
της» (Πιτ.)· 2. αντίγραφο, αντίτυπο.
[< surat ‘πρόσωπο’ (Πιτ., με βάση τον Κουκκί-
δη) / & suret (Συντ.)] (صورت)
{Στο λ. σουρέτ ο Χλωρός (Α 1029) σημειώνει: 
«κοινώς προφέρεται σου ράτ, και σημαίνει πρό-
σωπον, κατήφεια, κ. μούτρα». Σημαίνει επίσης 
‘α ντίγραφο’, και με τη σημ. αυτή σε παλαιότε-
ρα κείμενα, σε συνδυασμό με λ. όπως φιρμάνι, 
βεράτι κλπ. Για τη λ. σιρμαλένιες στο παράθεμα, 
βλ. συρ μαλένιος.}
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Σσουρμές

σουρμές, ο [surmés] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., Ιδομ., 
Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : ο σύρ της της πόρ-
τας.
[< sürme (Παπ.)] (سورمه)
{Η λ. sürme από το ρ. sürmek ‘σύρω’. Σουρμές2 

λέγεται και μια σκόνη με την οποία βάφουν τα 
μάτια τραβώντας μια γραμμή στα βλέφαρα. Βλ. 
πε ρισσότερα στη σημείωση στο λ. σουρντίζω3.}

σουρντίζω1 [surdízo] (Πάγκαλος) & σουρντί-
ζομαι [surdízome] (Κονδ., ΙδομΒ.) : «πάσχω 
εκ διαρροίας», «ενεργούμαι δια καθαρσίου» 
(Κονδ.).
[< sürd(üm), αόρ. του τουρκ. ρ. sürmek, στη 
σημ. (TDK) «olağandan daha çok, daha sık ve 
sulu dışkı çıkarmak» (έχω πιο πολλές, συχνές 
και υδαρείς κενώσεις από το κανονικό) (Καρα-
ποτόσογλου, “Ετυμολογικά στα ιδιώ ματα της 
Καρπά θου”, Ελληνικά, 62 (2012), 170)] (سورمك)
{Πβ. karn ή yürek sürüyor «η κοιλία, ήτοι ο 
στόμαχος κενούται, ενεργεί, ήτοι έχω διάρροι-
αν» και yürek sürmesi «διάρροια, κένωσις της 
κοιλίας» (Χλωρός, A 932). Από το sürmek ετυ-
μολογεί και ο Γιαγκουλλής (σ. 67-68) το κυπρι-
ακό σουρτίζω ‘αποπατώ νερώδη και χαλαρά πε-
ριττώματα’.}

σουρντίζω2 [surdízo] (Ξανθιν.) : «ετοιμάζω κάτι 
πρόχειρα, το προχειροφτιά χνω. “Δε γ-κατέω να 
ράβω, μα θα τηνε σουρντίσω τη ρόμπα κι όπως 
βγει!”»
[< *σουρουτίζω < sırıtt(ım), αόρ. του ρ. sırıtmak 
(διαλεκτ., κατά το TDK), στη σημ. «aralıklı, iri 
dikişle diktirmek» (ράβω με αραιές και μεγάλες 
βε λονιές) (Συντ.)] (صيرتمق)
{Το ρ. αυτό δεν υπάρχει στην 4η έκδοση του λε-
ξικού του Ξανθινάκη (2009). Αντί αυτού υπάρ-
χει το σουρντίζω4.}

σουρντίζω3 [surdízo] (Κονδ., Γαρ., Κριτσ.) : 1. 
«βλέπω μακράν: δε σουρ ντίζω = δε διακρίνω» 
(Κονδ.)· 2. κατανοώ, αντιλαμβάνομαι.
[δυσετυμολόγητο· πιθανον: < sürd(üm), αόρ. 
του ρ. sürmek, στη σημ. ‘α πλώνω (βαφή, αλοι-
φή)’, βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Το ρ. sürmek έχει πολλές σημασίες, καμιά 
όμως δεν αναφέρεται άμεσα στην ό ραση. Το 
σουρντίζω ‘βλέπω μακριά’ σχετίζεται πιθανόν 
με τη λ. sürme (سورمه), που παράγεται από το ρ. 
sürmek και σημαίνει «πράγμα χρη σιμεύον προς 
επίτρι ψιν, αλοιφήν· κολλύριον, στίμμι προς βα-
φήν των βλε φαρίδων» (Χλωρός, Α 932), κοινώς 
σουρμές2, λεπτή σκόνη από αντιμόνιο που την 
άπλωναν με ένα ξυλάκι στις βλεφαρίδες και στο 
περίγραμμα των ματιών. Το βάψιμο των μα-
τιών με στίμμι ήταν συνηθισμένη πρακτική για 
άνδρες και γυναίκες σε λαούς όπως οι Άραβες 
(που το λένε κόχλ), γιατί οι κόκκοι της βαφής 

έκαναν τα μάτια να έχουν περισσό τερο δάκρυ, 
και έτσι να μην τα ενοχλεί η σκόνη και η αντη-
λιά της ερήμου και να εξασφαλίζεται καλύτε-
ρη όραση. Βλ. περισσότερα σε σχετικό άρθρο 
στο ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου Οι λέξεις 
έχουν τη δική τους ιστορία (http://sarantakos.
wordpress.com/2010/02/01/stimmi/). Κατά τον 
Rinaldo Marmara (Les Levantins et la grécisa-
tion des emprunts turcs-ottomans – Lexique éty-
mologique, Les éditions İsis, Κων/πολη 2005, 
σ. 216) η λ. sürme εσήμαινε επί σης ‘κολλύ-
ριο που ενίσχυε την όραση’: «sorte de collyre 
qui fortifiait la vue, et avec lequel les dames 
du harem se frottaient les paupières. Ce collyre 
était préparé par le Premier oculiste (Kehhâl 
Başı) de la cour ottomane». Βρίσκουμε το ρ. 
«σουρdίζω· διακρίνω», αλλά χωρίς ετυμολογία, 
και στο: Νικ. Κοντοσόπουλος, “Το γλωσσικόν 
ιδίωμα της Α λικαρνασσού Μ. Ασίας”, Αθηνά, 
62 (1958), 304.}

σουρντίζω4 [surdízo] (ΞανθινΔ.) : «ετοιμάζομαι 
λεπτομερώς».
[< sürd(üm), αόρ. του ρ. sürmek ‘διαρκώ, χρο-
νίζω’ (Ξανθιν.)]

σουρντιστικό, το [surdistikó] (Κονδ., ΙδομΒ.) : το 
καθάρσιο.
[< σουρντίστηκα, αόρ. του ρ. σουρντίζομαι (βλ. 
σουρντίζω1) (Συντ.)]

σουρουθιά1, η [sutruθx̃á] (Ξανθιν.) : (βρισιά) τιπο-
τένια γυναίκα, κατακάθι της κοι νωνίας.
[< σουρουτιά < σουρουτή < σουρωτή, θηλ. του 
επιθ. σουρωτός (Ξανθιν.) / μάλλον < sürütkü 
‘ελαφρόμυαλη, πεταχτή γυναίκα’, πβ. και 
sürütgü ‘ξε διάντροπος, ξετσί πωτος’ (και τα δύο 
διαλεκτ. κατά το TDK) (Συντ.)]
{Η Ξενάκη-Ροβίθη λημματογραφεί τον πληθ. 
ουδ. τα σουρουθιά = σκου πίδια, μπάζα. Ετυμο-
λογεί όπως Ξανθινάκης.}

σουρουθιά2, η [sutruθx̃á] (Τσιρ., Χουστ.) : 2. κα-
κοτεχνία, κακή εμφάνιση: «Μια σουρουθιά και 
μισή ήκαμες το παντελόνι ετσά που το μπάλω-
σες» (Τσιρ.).
[< sırıt-mak ‘χασκογελώ’, που σημαίνει επίσης 
«φαίνομαι άσχημος [επί ραφής ενδύματος γενο-
μένης δια νήματος αναρμόστου ή επί ελαττώ-
ματος και χάσματος]» (Χλωρός, Α 1038), βλ. 
και σουρντίζω2 (Συντ.)] (صيرتمق)
{Η λ. σουρουθιά ακούγεται και με τη σημ. ‘ανο-
ησία, ασυναρτησία’ (κρητ. συνών.: ρουλιά). Ο 
Αποστολάκης λημματογραφεί με την ίδια σημ. 
τη λ. ρουθιά. Ίσως πρέ πει να γίνει και τρίτο λήμ-
μα: σουρουθιά3, από την κύρια σημ. ‘χασκογε-
λώ’ του ρ. sırıtmak, πβ. και sırıtkan ‘χάχας, σα-
χλός’.}
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σουρούκ(ου) μουρούκ(ου), βλ. τσουρούκ μου-
ρούκ.

σουρουκλεμέ, η [suruklemé] (Kονδ., Ροδ., Ιδομ., 
Τσιρ., ΙδομΒ., Ξεν.) : «ύ βρις προς γυναίκα ακα-
τάστατη» (Κονδ.).
[< sürükleme (Τσιρ.), βλ. και Κυρανούδης, σ. 
(سوروكلمك٬ سوروكله مك) [487
{Ο Ροδάκης έχει το αρσ. σουρουκλεμές*, με 
τη σημ. «παρασυρμένος», ο Χου στουλάκης 
με τη σημ. «αλήτης, ουτιδανός». Ο Ιδομενέως 
λημματο γραφεί τον αρσ. τύπο με τη σημ. «ακα-
τάστατος, ελαφρόμυαλος, φλύαρος, αλήτης», 
αλλά στη μαντινάδα του που έχει ως παράδειγ-
μα χρήσης η λ. είναι στο θηλυκό: «Σουρου-
κλεμέ ’ναι η μάνα σου [...]». Συνήθως η λ. χρη-
σιμοποιείται στο θηλυκό. Το ΛΚΝ έχει τη λ. στο 
αρσενικό: ο σουρουκλε μές: «άνθρωπος που γυ-
ρίζει από εδώ κι από εκεί· αχαΐρευτος».}

σουρουκλεμές, βλ. σουρουκλεμέ.
σουρούρης (επίθ. προσ.) [surúris] (Πιτ., Κριτσ., 

ΙδομΒ.) : «εκείνος που ανοη τεύει, που προκαλεί 
θυμηδία» (Πιτ.).
[< sürur ‘χαρά, αγαλλίαση’ (κατά τον Nişanyan 
< αραβ. surūr) (Συντ.)] (سرور)
{Ο Πιτυκάκης σημειώνει ότι «στο περιοδικό 
“Μύσων” Ε. 82 {1936} ετυ μολογεί ται από το 
Τ. surup». Τυπογραφικό λάθος; Ο ίδιος λημμα-
τογραφεί και τη λ. σου σούρης «ο πολυλογάς, ο 
φλύαρος και κατ’ επέκταση ο ανό ητος». Πιθα-
νολογεί ότι προέρχεται «από τη σούρα – σου-
ρεύω» {κουτσο μολιό, κακολογία} ή μάλλον 
«από το σουρ… σουρ… της φλυαρίας». Αλλά 
πιθανόν να είναι παραφθορά της λ. σουρούρης, 
με επίδραση από τη λ. σούσουρο.}

σουρούρι1 (επίρρ.) [surúri] (Κασσ.) : «ακριβά, κο-
ροϊδίστικα. “σουρούρι το πλέρωσες αυτονά το 
ρούχο”».
[< sürur (Κασσ.), βλ. σουρούρης]

σουρούρι2, το [surúri] (ΙδομΒ.) : πρακτικό φάρμα-
κο για τον ψωροφύτη (παι δική δερ ματική ασθέ-
νεια του κεφαλιού).
[< sürür «κιννάβαρι» (θειούχος υδράργυρος) – 
ak sürür «φάρμακον για την κε φαλήν» (Χλω-
ρός, Α 907) (Συντ.)] (سرور)

σουρούτι, βλ. με σουρούτι.
σουρτούκης* (επίθ. προσ.) [surtút∫is] & σουρ-

τούκος1 [surtúkos] & σουλ ντούκος [suldúkos] 
(Τσιρ., Δαρ., Χουστ., Κασσ.) : 1. πονηρός και 
αεικί νητος· 2. άξεστος, αγροίκος.
[< sürtük (ΛΚΝ)] (سورتوك٬ سورتك)
{Το θηλ. σουρτούκα χρησιμοποιείται συνήθως 
με τη σημ. ‘γυρίστρα’ του τουρκ. ετύμου, ως 
μειωτ. χαρακτηρισμός γυναίκας.}

σουρτούκος2, ο [surtúkos] & σουλτούκος 
[sultúkos] & σουλτσούκος [sultsúkos] (Πάγκ., 
Πιτ., Γαρ., Τσιρ., ΞανθινΔ., Κριτσπ., Κασσ.) : 
«παλαιό ανδρικό ένδυμα λίγο μακρύτερο από 
το σακάκι για επίσημη εμφάνιση» (Τσιρ.).
[< βενετ. sortù + -ούκος (Πάγκ.) / < ιταλ. {= 
γαλλ.} surtout ‘επενδύτης, επανω φόρι’ / ίσως < 
τουρκ. sürtuku έπενδύτης’ & διαλεκτ. sürtüke, 
βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Το ΛΚΝ έχει τη λ. στο ουδ. (σουρτούκο, το) 
και ετυμολογεί (όπως και ο Ανδριώ της) από το 
sortu, το οποίο ανάγει στο γαλλ. surtout, αλ-
λά έχει ε ρωτηματικό για την κατάληξη -κο. Η 
κατάληξη –ούκος, που προτείνει ο Πάγκαλος, 
υπάρχει στο έργο του (1ος τόμος [Γραμματική], 
Αθήνα 1955, σ. 398) μόνο ως μεγεθ. (κοιλιά > 
κοίλουκος· και κοιλούκος ‘ο κοιλαράς’). Στις 21 
λέξεις σε -ούκος που βρίσκουμε στο Αντίστροφο 
Λεξικό της Νέας Ελληνικής της Άννας Αναστα-
σιάδη-Συμεωνίδη (Ίδρυμα Τριαφυλλίδη, Θεσ/
νίκη 2002, σ. 451) το -ουκ- ανήκει στο θέμα 
σε όλες (περιλαμβάνεται και το επίθ. σουρτού-
κος). Δύο υποθέσεις: α) Η κατάληξη -ούκος στο 
σουρ τούκο(ς) κατά το πατατούκος, που είναι άλ-
λος τ. της λ. πατατούκα «είδος χοντρού και κο-
ντού ανδρικού παλτού. || (επέκτ., οικ.) πολύ χο-
ντρό παλτό», από το βενετ. patatuco, θηλ. κατά 
τη λ. κάπα (ΛΚΝ)· εκτός κι αν συνέβη το αντί-
στροφο. β) Η λ. σουρτούκο(ς) μέσω τουρκικής, 
πβ. sürtuku (سورتوقو), που κατά τον Meynard (B 
69) είναι παράλληλος τ. της λ. setre (سترو) ή setri 
-επεν δύτης, κ. σουρτούκο», κατά τα λε» ,(سترى)
ξικά Lehçe-i Osmani και Kamus-i Firansavi εκ 
του γαλλ. surtout (Χλωρός, Α 895), βλ. και δια-
λεκτ. sürtüke «içi pamuklu hırka» (= βαμβακε-
ρός επενδύτης) (TDK). Δεν μπόρεσα να ελέγξω 
αν –αντίθετα– η λ. πέρασε στα τουρκ. από τα 
ελληνικά.}

σους! (επιφ.) [sús] & σου! [sú] (Πάγκ., Κριτσ.) : 
σιωπή!
[< sus! (Πάγκ.)] (صوس٬ صوص٬ سوس)

σουσουλούκια, τα [susulút∫a] (Τσιρ.) : «κακή εμ-
φάνιση. – Με τα σουσου λούκια μωρέ απού 
’χεις, πχοιά δα σε ’ρεχτεί;».
[< süssüzlük ‘το να είναι κανείς λιτός, απλός, 
χωρίς στολίδια’ (Συντ.)]
{Το τουρκ. süssüzlük (TDK) : < süssüz (< süs 
-παρα + (سز καλλωπισμός’ + στε ρητ. -süz‘ سوس
γωγικό επίθημα -lük.}

σουσούρης, βλ. σουρούρης.
σουσταλής, βλ. σουσταλίδικος.
σουσταλίδικος (επίθ.) [sustaλíδikos] (Ξανθιν., 

Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ.) : 1. αυτόμα τος, περίτε-
χνος· 2. αυτός που έχει σούστα (ελατήριο), σπα-
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στός· 3. (για εργαλεία) δύσκολο στη χρήση του.
[< sustalι (Κριτσ.)]
{Σημαίνει επίσης ‘που έχει τζόγο, που “παίζει”, 
(για αντικείμενα, έπιπλα, εργα λεία) ασταθές’. 
Ο Ξανθινάκης το γράφει σουσταλήδικος και 
το ετυμο λογεί από το σουσταλής, το οποίο δεν 
υπάρχει ως λήμμα στο λεξικό του.}

σουτζούκι*, το [sudzút∫i] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., 
Ξεν.) : 1. είδος αλαντικού· 2. είδος γλυκίσματος 
από καρύδια και μουσταλευριά: περνούν κα-
ρύδια σε κλωστή, τα βουτούν πολλές φορές σε 
ζεστή μουσταλευριά κι έπειτα τα αφήνουν να 
στεγνώ σουν στον ήλιο και τον αέρα. Ως επίρ-
ρημα, στη ΦΡ. εγίνηκα σουτζούκι: έγινα παπί, 
μούσκεμα.
[< sucuk (Παπ.)] (صوجوق٬ صجوق٬ سجوق)
{Η σημ. 1 από την αρχική σημ. ‘λουκάνικο’ του 
τουρκ. ετύμου, το οποίο κατά τον Nişanayan 
προέρχεται από το περσ. zīcak/zīçak ‘γεμιστό 
έντερο, μπουμπάρι’. Στη σημ. 2, όπως το αντί-
στοιχο τουρκ. şıralı sucuk «αλλάς εκ γλεύκους, 
κ. γλυκοσού τζουκον» (Χλωρός, Α 1028). Η 
φρ. εγίνηκα σου τζούκι φαίνεται μτφδ.: < sucuk 
olmak «γίνομαι σουτζούκι, ήτοι μουσχεύω 
εκ του ιδρώτος ή εκ της βροχής» (Χλω ρός, Α 
1028). Δυσερμήνευτο πά ντως το σημασιολογι-
κό πέρασμα από τα λουκά νικα στην υγρασία, 
εκτός και αν η λ. sucuk εδώ σχετίζεται με τη λ. 
su ‘νερό’, πβ. τα διαλεκτ. sucuk ‘καράφα’ και 
sucuk ‘ραβδί ραβδοσκόπου’ που βρίσκουμε στο 
TDK, ή το διαλεκτ. sucuk ‘σταλακτίτης από πα-
γωμένο νερό’.}

σοφαλίδικος (επίθ.) [sofaλíδikos] (Γαρ., Κριτσ.) : 
σοφαλίδικο σπίτι: που έχει σοφά.
[< σοφάς, κατά το σημασιολογικώς συναφές 
ονταλίδικος (Συντ.)]

σοφαντίζω, βλ. σοβαντίζω.
σοφάς1*, ο [sofás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ροδ., Τσιρ., 

Δαρ., Κριτσ., Ξεν.) : 1. πατάρι για ύπνο σε δω-
μάτιο (παραστατική περιγραφή στον Κριτσω-
τάκη)· 2. καναπές, α νάκλιντρο.
[< sofa (Παπ.)] (صوفا٬ صوفه٬ صفه)
{Στη σημ. 1 λεγεται και ονταδάκι, βλ. οντάς. 
Φωτογραφία σοφά σε παρα δοσιακό κρητ. σπίτι 
βλ. στο: Κ. Λασιθιωτάκης, “Σφακιανά σπίτια”, 
Κρη τικά Χρονικά, 11 (1957), 178-199, Πίνακας 
ΙΘ΄, εικ, 2.}

σοφάς2, βλ. σοβάς.
σόφι, το [sófi] : ράσο· βλέπω την κόρη σου, κυ-

ρά, με καλογραίας σόφι (βλ. Μιχαήλ Γ. Διαλυ-
νάς, Ποιήματα, τόμος Α΄, Ηράκλειο 1909, σ. 6).
[< sof «εριούχον [ύφασμα], κ. σόφι» (Χλωρός, 
Α 1031), από το αραβ. ṣūf κατά τον Nişanyan 
(Συντ.)] (صوف)

σοφράς*, ο [sofrás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., 
Ξεν.) : «χαμηλό στρογγύλο τραπέζι φαγητού ή 
επί του οποίου πλάθουν τις κουλούρες» (Παπ.).
[< sofra (Παπ.)] (سفره)

σοφτάς, ο [softás] (ΙδομΒ., ΚριτσΓπ.) : «άνθρωπος 
των γραμμάτων, σοφός δάκαλος, σοφή κουβέ-
ντα» (Ιδομ.).
[< softa ‘φοιτητής σε ιεροσπουδαστήριο, με-
ντρεσέ’ (Μπόγκας, 206)] (سوفته٬ سوخته)

σοχμπέτι, βλ. σομπέτι.
σπαχής*, ο [spa∫ís] (Κονδ., ΙδομΒ.) : τούρκος ιπ-

πέας.
[< sipahi (Μπόγκας, 206)] (سپاهى)
{Κατά τον Χλωρό (Α 893) «στρατιώτης του ιπ-
πικού, ιππότης τιμαριού χος». Βλ. και εσπέχης. 
Για τους σπαχήδες στην Κρήτη, βλ. στο: Νικό-
λαος Σταυρινίδης, “Συμβολή εις την ιστορίαν 
των Σφακίων (1615-1770)”, Κρη τικά Χρονικά, 
9 (1955), 238-9.}

σποροντρουβάς, ο [sporodruvás] & σποροντρού-
βαδο, το [sporodrúvaδo] (Πιτ., Τσιρ., Κριτσ.) : 
«Ο ντρουβάς (ντροβάς) που αναρτά ο ζευγάς 
στον ώμο με το πόρο που θα σπείρει και περιέρ-
χεται το χωράφι σκορπώντας τον, πριν το οργώ-
σει» (Πιτ.).
[< σπόρος + ντρουβάς (Συντ.)]

σπουργιτόσογο, το [spurʒitósoγo] (Πάγκ.) : «Επί 
λαγνείας. Μεταφ. και επί ανθρώ που: Αυτός εί-
ναι απού το σπουργιτόσογο, δηλ. λάγνος ως ο 
σπουργί της.»
[< σπουργίτης + σόι (Πάγκ.)]

στάι φουρλά (επιφ. φρ.) [stái furlá] (Παπ.) : «ο θε-
ός φυλάξοι! Λέγεται παρά τινων χάριν αστεϊ-
σμού ή δι’ επίδειξιν γλωσσομαθείας».
[< istağ furullah (Παπ.) / βλ. σημείωση] 
(استغفرهللا)
{Επιφ. estağfurullah, διαλεκτ. esdafirullah 
(TDK), από το αραβ. astaġfiru-llāhi ‘ζητώ συγ-
χώρηση από τον Αλλάχ’ (Nişanyan). Κατά τον 
Χλωρό (Α 90) «φράσις ευγενείας, δι’ ης διακό-
πτει τις τον λαλούντα όταν είπη λόγον ταπεινω-
τικόν μεν δι’ εαυτόν λίαν κολακευτικόν δεν δια 
τον απέναντι αυ τού, ως ο δούλος σας κτλ». Ισο-
δυναμεί με έκφρ. μετριοφροσύνης, όπως: μα τι 
λέτε! με κολακεύετε!}

στέ, βλ. ιστέ.
στενοσόκακο, το [stenosókako] (Πάγκ., Πιτ.) : 

στενό δρομάκι σε κατοικη μένη πε ριοχή.
[< στενός + σοκάκι (Πάγκ.)]

στένω ανταλέτι, βλ. ανταλέτι.
στεπί, βλ. τεσπί.
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στερόρακη, η [sterórat∫i] & υστερόρακη 
[isterórat∫i] (Πιτ., Κριτσ.) : η ρακή που βγαίνει 
στο τέλος της απόσταξης (λέγεται και απόρα-
κη).
[< ύστερος ‘τελευταίος’ + ρακή (Συντ.)]

στην κεφαλή μου απάνω [stidʒefaλímu apáno] 
(επιρρ. εκφρ.) : Σε τουρκο κρητ. (;) μαντινάδα 
που την καταγράφει ο Πιτυκάκης ως παράδειγ-
μα χρήσης στο λ. να σαέτι (βλ.) : Το νασαέτι σου 
βαστώ και το ριτζά σου πιάνω, / και το χατίρι 
σου βαστώ στην κεφαλή μου απάνω. Επίσης, σε 
τουρκοκρητ. ρίμα του 1815: Βαστώ το το χα τήρι 
σου στην κεφαλή μ’ απάνω (βλ. Nίκος Σταυρι-
νίδης, “Το τραγούδι του Μα ζλούμ Αγά ή Μπα-
λουξή”, Αμάλθεια, 2/5 (1971), 62). Τη βρίσκου-
με και σε πρό σφατο δημοσίευμα (χρονογρά-
φημα σχετικό με τον τουρισμό) στην εφημ. Με-
σό γειος (Ηρακλείου), στο φ. της 11 Απρ. 2018: 
στην κεφαλή μου επάνω όσοι έχτι σαν και σεβά-
στηκαν το τοπίο, όσοι έρχονται και σέβονται τον 
τόπο που τους φιλο ξενεί. Εδώ ση μαίνει ‘δεκτοί 
χωρίς όρους’. Με τη σημασία αυτή χρησιμο-
ποιούσαν την έκφραση αυτή οι γονείς μου. Ο 
Τσιριγωτάκης (σ. 576) λημματογραφεί την έκ-
φραση, με τη σημ. ‘αναλαμβάνω ευχαρίστως τη 
φροντίδα ή φιλοξενία κάποιου με ό,τι συνεπά-
γεται’: Νά ’ρθετε ότι ώρα θέλετε και στη γ’κε-
φαλή μ’ απάνω.
[πιθανόν μτφδ. < baş (ή: başım) üstüne ‘ευχαρί-
στως, στις διαταγές σας’, κ.λ. πάνω στο κεφάλι 
(μου) (Χλωρός, Α 316) (Συντ.)]

στιβανοπαπούτσες, οι (θηλ.) [stivanopapútses] & 
στιβανοπάπουτσα, τα [stivanopá-putsa] (Ξαν-
θιν., Γαρ., Κριτσ.) : «παπούτσια μεγάλα που 
προήλ θαν από στιβάνια παλιά, αφού αφαιρέθη-
καν τα “καλάμια” τους» (Ξανθιν.).
[< στιβάνι + παπούτσες (Ξανθιν.)]

στο μπιρντέ μπιρέ (επιρρ. φρ.) [stobirdé biré] 
(Πιτ.) : στο άψε σβήσε.
[< birdenbire ‘ξαφνικά’ (Συντ.)] (بردن بره)

στο νου ζαράρι, βλ. ζαράρι.
στο σοϊλέ (επιρρ. φρ.) [sto soilé] (Κασσ.) : «μη σο-

βαρή κουβέντα, αστειότη τες.“στο σοϊλέ το ’πα, 
μωρέ, κι εσύ το πίστεψες”».
[< şöyle ‘έτσι’ (Συντ.)] (شويله)
{Ο Κασσωτάκης το έχει ως αρσ. ουσ., αλλά 
πρόκειται για επίρρημα: έτσι το είπα, δηλαδή όχι 
στα σοβαρά, βλ. λ. έτσι στο ΛΚΝ, σημ. Ι, 1β.}

στο τσεϋρέκι, βλ. τσεϊρέκι.
στουμπέτσι, το [stubétsi] & στουπέτσι* [stupétsi] 

(Παπ., Πάγκ., Τσιρ., Ξεν.) : αν θρακικός μόλυ-
βδος (χρησιμοποιείται ως βαφή για άσπρα πα-
πούτσια).
[< üstübeç (Παπ.)] (استوبج)

στουπέτσι, βλ. στουμπέτσι.
στραβαλιγκιόζης (επίθ. προσ.) [stravaλidʒózis] 

(Ξανθιν.) : «αλλήθωρος, σερσέμης».
[< στραβός + αλληγκιόζης (Ξανθιν.)]
{Βλ. και αλληγκιόζης. Παρόμοιο υβριδικό σύνθε-
το το κυπριακό στραο μπακκάς [< στραβός + μπακ-
κάς < bak-mak ‘βλέπω’] (Γιαγκουλλής, σ. 68).}

στραγαλατζής*, ο [straγaladzís] : αυτός που φτιά-
χνει και πουλάει στραγάλια (ΛΚΝ).
[λημματογραφείται για την τουρκ. προέλ. κατά-
ληξη -(α)τζής)]
{Η Ευαγγελία Φραγκάκι, σε σημείωση για «τα 
κυριώτερα επαγγέλματα των μι κροαστών τουρ-
κοκρητικών» (Αμάλθεια, 8/30 (1977), 17), έχει 
με ταξύ άλλων και τους στραγαλατζήδες.}

στράφι* (επίρρ.) [stráfi] & στράφνι [stráfñi] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ., 
Ξεν.) : πάντοτε με το ρ. πάω/πηγαίνω (Πιτ.) 
άσκοπα, άδικα, στα χαμένα.
[< israf (Παπ.)] (اسراف)
{Ο Δαριβιανάκης λημματογραφεί χωριστά τη λ. 
στράφι ως ουδ. ουσ. με τη σημ. ‘ζημιά, κατα-
στροφή, αδικία’.}

στραφυλόρακη, η [strafilórat∫i] (Πιτ.) : ρακή από 
στράφυλα (στέμφυλα).
[< στράφυλα + ρακή (Συντ.)]
{Αυτή είναι η συνηθισμένη ρακή, αυτή που πί-
νουμε στα καφενεία.}

στράχτι (επίρρ.) [stráxti] (Πιτ., Γαρ., Κριτσπ.) : με 
ακρίβεια.
[< sarahat ‘σαφήνεια’ (Συντ.)] (صراحت)

στρουσουλούδικα, βλ. τουρσουλίδικα.
συκόρακη, η [sikórat∫i] (Πιτ.) : ρακή από σύκα.

[< σύκα + ρακή (Συντ.)]
συλίχιρντί (επίρρ.) [silíx̃irdí] (προτιμότερη γρα-

φή: σιλίχιρντί) (Αποστ., Τσιρ.) : άνω κάτω.
[Φαίνεται τουρκ. προέλευσης, ιδίως για την 
προφορά ([li], [x̃i]) και τον διπλό το νισμό. Ίσως 
προέρχεται από δύο λέξεις. (Συντ.)]
{Ο Πάγκαλος λημματογραφεί τις λ. σιλίχουρ-
δο [< σουχλί + χούρδος] και σοιλί χουρδο [< κοι-
λιά + χορδή], που χρησιμοποιούνται και οι δύο 
μόνο στον πληθυ ντικό (στην έκφραση βάζω 
σιλίχουρδα) με τη σημ. ‘σκάνδαλα, διαβολές, 
ανακα τώματα’.}

συμμισομάξουλο, το [simisomáksulo] (ΙδομΒ.) : 
«το εισόδημα από αγρό ο οποίος έχει δοθεί από 
τον ιδιοκτήτο του σε τρίο για καλλιέργεια και 
δια νομή εξ ημισείας του εισοδήματος». Βλ. και 
μαξουλοσυμμίσακος.
[< συμμισακό μαξούλι (Συντ.)]

συ(μ)φερατζής (επίθ. προσ.) [si(m)feradzís] 
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(Δαρ.) : συμφεροντολόγος.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής.}

συναλίκι, βλ. σιναλίκι.
συναλλήκι, βλ. σιναλίκι.
συντριμάς, ο [sidrimás] (προτιμότερη γρα-

φή: σιντριμάς) (Ξανθιν., Ροδ., Ιδομ., Α ποστ., 
Τσιρ., Ξεν.) : 1. «χοιρινό κρέας καλυμμένο και 
συντηρη μένο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
από το λίπος του, μέσα σε κουρούπα» (Ιδομ.)· 
2. κιμάς (Ροδ.).
[< sındırma ‘ενέργεια ή κατάσταση που εκφρά-
ζει το ρ. sındırmak ‘τεμα χίζω’ ή/και διαλεκτ. 
sündürme ‘τυρί μαγειρεμένο στο λίπος’ (και τα 
δύο στο TDK) (Συντ.)]
{Ο Ξανθινάκης, που το ετυμολογεί από το σύ-
ντριμμα (< συντρίβω), το γρά φει: συντριμ-
μάς, ο Αποστολάκης και ο Ιδομενέως: συντρι-
μάς. Προτίμησα τη γραφή: σιντριμάς, γιατί θε-
ωρώ ότι είναι τουρκικής προέλευσης: α) ο τονι-
σμός στη λή γουσα εξηγείται ευκολότερα κατά 
το σχήμα: τουρκ. [–προσωπικά] φωνηεντόλη-
κτα ουσ. σε -á > ελλ. αρσ. σε -άς (Κυρανούδης, 
89), πβ. καβγάς, οντάς, σεβντάς κλπ., β) το αρ-
χαίο ελλ. σύντριμμα σημαίνει κυρίως ‘κάταγμα, 
θραύσμα, συντρίμι, καταστροφή’.}

συρίκι, βλ. σιρίκι.
συρμαγιά, βλ. σερμαγιά.
συρμαλένιος (επίθ.) [sirmaléños] (Πιτ., ΚριτσΓ.) : 

ο κεντημένος ή πεποικιλ μένος με χρυσό ή αρ-
γυρό σύρμα.
[< συρμαλής (< sırmalı), κατά τα: μαλαματέ-
νιος, ασημένιος κ.ά (Συντ.)]
(صيرمه لى)
{Στην ανάπτυξη του λ. ο Πιτυκάκης έχει τον τ. 
σιρμαλί: «σιρμαλί γελέκι». Ακο λουθώ την ορ-
θογραφία του Πιτυκάκη με υ στο συρμαλένιος 
(αν και το σιρμαλί το γράφει με ι) γιατί πρόκει-
ται για αντιδάνειο: συρμαλένιος < συρ μαλής < 
sırmalı < sırma ‘χρυσόνημα’ < σύρμα (ΛΚΝ: 
μσν. σύρμα ‘χρυσή ή ασημένια κλωστή’ < ελ-
νστ. σύρμα ‘θεατρική εσθήτα με μακριά ουρά’, 
ίσως από τα κεντήματα που είχε αυτή (αρχ. 
σημ.: ‘κτ. που σέρνεται’, βλ. και Κυρανούδης, 
465). Σημειώνουμε τον αντίστροφο λεξιλογικό 
δανει σμό: tel > τέλι. Ο Κονδυλάκης λημματο-
γραφεί το γυ ναικείο όνομα Συρμα λένια. Ο Τσι-
ριγωτάκης το γράφει: Σιρμαλένια. Υπάρχει και 
το επίθ. συρ μαλίδικος, αλλά αυτό μάλλον έχει 
σχηματιστεί κατά το ντελίδικος (βλ.)}

συρμαλί (άκλ. επίθ.) [sirmaλí] (Ροδ.) : κεντημένο, 
βλ. συρμαλένιος.

συρμαλίδικος, βλ. ντελίδικος.
σύρνω [sírno] : παραδίδω ένα ιπποειδές προς οχεί-

αν (Σταυρινίδης). Σε προ σωπικό ημερολόγιο 
των ετών 1831-1845: εσύραμε τη φοράδα στου 
Περβο λάρη το γάδαρο δυο σεφέρια και να βο-
ηθήσουνε οι άγιοι Πάντες να μας πέψει ο Άγιος 
Θεός το μου λάρι.
[η διατύπωση αντιστοιχεί ακριβώς στο τουρκ. 
(-i, -e) çekmek ‘οδηγώ θη λυκό ζώο στο αρσενικό 
για να ζευγαρώσουν («Dişi hayvanı çiftleşmek 
için erkeğin yanına götürmek», TDK), βλ. και 
Χλωρός, A 659] (چكمك)
{Πολλές εκφράσεις της τουρκ. με το ρ. çekmek 
«σύρω, έλκω, ανασπώ, α ποσπώ, εκτείνω, μηκύ-
νω, υποφέρω, αναχαιτίζω, εμποδίζω, εισπνέω, 
ροφώ, κληρώ κ. τραβώ» (Χλωρός, ό.π.) υπάρ-
χουν και στα ελλ. με τα ρ. σέρνω και τραβώ 
(βλ. σχε τικά λήμματα στο ΛΚΝ). Αυτό οφείλε-
ται στο ότι στις περισσότερες περιγράφεται μια 
πραγματική κίνηση. Υπάρχουν όμως και άλλες, 
όπου πρόκειται για μτφ. σημ., όπως στις παροι-
μίες Ό,τι τραβάει το κορμί τα φταίει το κεφάλι / 
Akılsız başın cezasını ayak çeker. Η φρ. σύρνω 
σημαία (βλ.) είναι μεταφραστικό δάνειο.}

σύρνω σημαία [sírno siméa] : υψώνω σημαία: κι 
εγίνηκε πανήγυρις κι εσύ ραν τη σημαία (στίχος 
από κρητ. δημοτ. τραγ. για τον Μιχ. Κόρακα, 
βλ. Φαφουτάκης, 108).
[μτφδ. < bayrak çekmek (Συντ.)]

συτζιέρνω, βλ. σιτσιέρνω.
συτζίμι, βλ. σιτζίμι.
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ταβάνι*, το [taváñi] (Παπ., Ροδ., Δαρ.) : η ξύλινη 
επένδυση της οροφής.
[< tavan (Παπ.)] (طوان٬ طاوان٬ تاوان)

ταβανόπροκες, οι (θηλ.) [tavanóproka] (Παπ.: στο 
λ. ταβάνι) : (σήμερα) καρ φιά πε ρίπου 10-12 cm 
που τα χρησιμοποιούν οι οικοδόμοι στο καλού-
πωμα (παλαιότερα ίσως να ήταν καρφιά με τα 
οποία στερέωναν τις σανίδες του ταβανιού).
[< ταβάνι (Παπ.) / + πρόκα (Συντ.)]
{Συνήθως λέμε: μνια νταβανόμπροκα [br].}

ταβανοσάνιδο, το [tavanosáñiδo] (Παπ.: στο λ. 
ταβάνι) : καθένα από τα σα νίδια με τα οποία γί-
νεται το ταβάνι.
[< ταβάνι (Παπ.) / + σανίδι (Συντ.)]

ταβανόταβλα, η [tavanótavla] (Γαρ., Κριτσ.) : σα-
νίδες για την κατασκευή του ταβα νιού.
[< ταβάνι + τάβλα (Συντ.)]

ταβατούρι, βλ. νταβατούρι.
ταβερνατζής, ο [tavernadzís] : (ΚριτσΓ.) : ο ταβερ-

νιάρης
[Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλ. κα-
τάλ. -(α)τζής (Συντ.)]

ταγαρά, η [taγará] (Γαρ.) : η ποσότητα υγρού που 
χωρούσε ένα ταγάρι (βλ. ταγάρι2).
[< ταγαριά < ταγάρι2, πβ. ντρουβαδιά < ντρου-
βάς (Συντ.)]
{Κατάληξη -ρά αντί –ριά, βλ. Γ. Πάγκαλος, Πε-
ρί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, 1ος τό-
μος [Γραμματική], Αθήνα 1955, σ. 171.}

ταγάρι1, το [taγári] (Ιδομ.) : «τύμπανο, νταούλι, δι-
σάκι. “Εκουζουλάθηκα θαρρώ και παίζω το ταγά-
ρι, / έλα να τροζαθείς κι εσύ, να γίνομε ζευγάρι”».
[βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Στη σημ. ‘τύμπανο, νταούλι’ δεν ταιριάζει να 
σχετίζεται με το ταγάρι ‘ντορβάς’ της Κοινής. 
Ίσως από το τουρκ. διαλεκτ. tagar/tağar (TDK), 
στη σημ. ‘αγγείο, κιούπι’, πβ. αυτά με τα οποία 
γίνεται το τουμπελέκι. Το ΛΚΝ ετυμολογεί το 
ταγάρι ‘ντορβάς’ από το μσν. ταγάριον υποκορ. 
του ελνστ. ταγή. Το TDK ετυμολογεί το dağar 
‘σάκος, ταγάρι’ από το περσ. taġār. Ο Χλωρός 

(Β 1076) το ετυμολογεί από το ρ. takmak ‘αναρ-
τώ, κρεμώ’ (Β 1060). Υποκορ. του dağar είναι 
το dağarcık «μικρά πήρα δερματίνη» (Β 1076), 
βλ. νταγαρτζίκι.}

ταγάρι2, το [taγári] (Πιτ., Κασσ.) : «δοχείο στο 
σχήμα και στις διαστάσεις κόσκινου, με τη δι-
αφορά ότι ο πάτος του είναι κατασκευασμένος 
από επε ξεργασμένο λεπτό δέρμα. Χρησιμοποι-
είται ειδικά για την τοποθέτηση της ζωοτροφής, 
στη μεταφορά της στα παχνιά των ζώων, αλλά 
και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Κάποτες ήταν 
ένα από τα αναγκαιότερα οικιακά σκεύη, σήμε-
ρον όμως σπανίζει».
{Ο Πιτυκάκης ετυμολογεί από το αρχ. ταγή «με 
τη σημασ. της φορβής, του τεταγ μένου σιτηρε-
σίου». Δεν διευκρινίζει από τι υλικό ήταν φτιαγ-
μένο. Αν ήταν πή λινο, ίσως να σχετίζεται με το 
τουρκ. διαλεκτ. tagar ‘πλατύ στομο μεγάλο πή-
λινο αγγείο’, πβ. θρακ. ταγάρα «αγγείον πήλι-
νον αρκού ντως μέγα» (Σταμ. Ψάλτης, Θρακικά 
ή μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώμα τος της πόλε-
ως Σαράντα Εκκλησιών, Αθήνα 1905, σ. 205).}

ταγάρι3, το [taγári] (Γαρ., Κριτσ.) : δοχείο από 
λευκοσίδηρο σε σχήμα ανε στραμμέ νου κόλου-
ρου κώνου χωρητικότητας περίπου 150 lt που 
το γεμί ζουν κατά τα 4/5 με διάλυμμα ποτάσας 
και εμβαπτίζουν σ’ αυτό μέ ειδικά τρυπητά κά-
νιστρα, επί σης από λευκοσίδηρο, τα σταφύλια 
που προορίζο νται να γίνουν σταφίδα.
[ίσως < διαλεκτ. dağar, κατά το TDK: «çinko 
üzüm deposu» (μακρύ τσί γκινο ντε πόζιτο) και 
«ağız kısmı çok geniş, dip tarafı çok dar iki 
kulplu küp» (δοχείο με δύο λαβές πολύ πλατύ 
στο στόμιο και πολύ στενό στον πάτο) (Συντ.)] 
(طغار)
{Η συνηθισμένη ονομασία αυτού του δοχείου 
(Ηράκλειο) είναι λάντζα (βλ.).}

ταγάρι4, το [taγári] (Κονδ.) : «χλευασμός γυναι-
κός ισχνής».
[ίσως *ταγάρι ‘φτυάρι για τη φωτιά’ < διαλεκτ. 
tağar, κατά το TDK: «ateş küreği» (= φτυάρι για 
τη φωτιά) (Συντ.)]
{Στην περιοχή Ηρακλείου ο μειωτικός χαρα-

Τ
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Τταζέδικος

κτηρισμός αφορούσε την πολύ μελα χρινή γυ-
ναίκα. Λεγόταν και επιτατικά: μαυροτάγαρο. 
Υπάρχει και το επίθ. ταγα ριασμένος, που δεν εί-
ναι το γαριασμένος της κοινής ή το κρητ. γαρι-
ωμένος ή γαρ γερός ‘λερωμένος’: σημαίνει ‘τό-
σο πολύ λερωμένος που η λέρα δεν φεύγει με το 
πλύσιμο’. Ίσως αυτό να σχετίζεται με το *τα-
γάρι ‘φτυάρι για τη φωτιά’ (που θα ήταν μαυ-
ρισμένο).}

ταζέδικος(Α) (επίθ.) [tazéδikos] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Γαρ., Κριτσπ., ΙδομΒ., Κασσ., Ξεν.) : 1. νωπός, 
φρέσκος· 2. (μτφ., για κορίτσια) : τρυφερή, 
ομορ φούλα.
[< taze (Παπ.) / + -δ-ικος· για το πρόσφυμα -δ- 
βλ. Κυρανούδης, 173-4] (تازه)

ταζελεντίζω [tazeledízo] (ΞανθιΔ.) : ανανεώνω 
κάτι, το φρεσκάρω.
[< tazeled(im), αόρ. του ρ. tazelemek (Ξανθιν.)]

ταζέ παρά, το [tazé pará] (Κριτσπ.) : το “ζεστό 
χρήμα”.
[< taze para (Κριτσπ.)]

ταΐδοντορμπάς, ο [taiδodorbás] (Ξανθιν.) : ντορ-
βάς μέσα στον οποίο βάζουν ταγή και τον κρε-
μούν στο λαιμό του αλόγου για να φάει.
[< *ταΐδι + ντορμπάς (Ξανθιν.)]

ταΐνι, το [taíñi] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., ΙδομΒ., 
Ξεν.) : 1. το συσσίτιο, σιτηρέ σιο· 2. η κτηνο-
τροφή.
[< tayın (Παπ.)] (تعيين)
{Στον Ανδριώτη: ταγίνι. Κατά τον Χλωρό (Α 
530) «σιτηρέσιον άρτου, κρέατος κτλ. διδόμε-
νον εις στρατιωτικούς ιδία υπαλλήλους». Κα-
τά το ΒΤS και τον Nişanyan το τουρκ. από τα 
αραβικά, χωρίς περαιτέρω αναγωγή. Κατά τον 
Ξανθι νάκη αντδ. < ελλ. ταγήν, αιτ. του ταγή. 
Ίδια ετυμολ. στον Ανδριώτη. Ο Πάγκαλος στο 
λ. ταή ‘βρώμη’ γράφει: «Εκ τούτου το κοινόν 
ταγίνιον > ταΐνι (= η δωρεάν ωρισμένη επιούσι-
ος τροφή, τεταγμένον σιτη ρέσιον». Αλλά αμέ-
σως παρακάτω έ χει τη λ. ταΐνι ‘σιτηρέσιον’ και 
την ε τυμολογεί από το τουρκ. tayın. Άλλο εί-
ναι το ταΐνι2, βλ. ταχίνι. Ο Χαρά λαμπος Συμε-
ωνίδης (“Μ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Λε ξικόν 
της Καρπα θιακής διαλέκτου, Αθήνα 1972 (βι-
βλιοκρισία), Ελληνικά, 26/1 (1973), 167) ετυ-
μολογεί το καρπαθιακό ταγίνι «το εκάστω ανα-
λογούν μέρος της τρο φής» από το τουρκ. tayın 
‘μερίδιον’, και αυτό από το ελλ. ταγή. Ο Κώ-
στας Καραποτόσογλου (Ετυμολ. Δυτ. Κρ., 114) 
δεν ανάγει στα ελληνικά το α ραβικό έτυμο του 
τουρκικού تعيين ta’yin, tayın.}

ταϊφάς, ο [taifás] & νταϊφάς [daifás] (Ροδ., ΙδομΒ., 
Χουστ.) : 1. σύντροφος, συνερ γάτης· 2. ομάδα.
[< tayfa (Γιάνναρης) (طايفه٬ طاأفه)

{Στο ΕΛΝΕΓ (Ετυμολογικό Παράρτημα, σ. 
ΕΠ38) η λ. ταϊφάς με τη σημ. ‘πλή ρωμα πλοί-
ου’. Κατά το TDK η λ. tayfa σημαίνει επίσης 
‘ομάδα αν θρώπων που εκτελούν το ίδιο έργο’, 
όπως στο λιομάζωμα. Με τη σημ. ‘μέλος ομά-
δας, συνερ γάτης’ τη βρίσκουμε στο κρητ. δη-
μοτ. τραγούδι Η λυγερή του καραβοτσακισμέ-
νου, «που πήγαν και την κλέψανε δώδεκα ταϊ-
φάδες, / κι ο γεις τση ’κόλα με σπαθί κι άλλος με 
το μαχαίρι» (βλ. Γιάννα ρης, 111 & 371).}

τακαζάς, βλ. ντακαζάς.
τακάσι [takási]· μόνο στη ρημ. περίφρ. κάνω τα-

κάσι : συμψηφίζω (Σταυρι νίδης)· σε προσωπι-
κό ημερολόγιο των ετών 1831-1845 (βλ. Ημε-
ρολόγιο Κοζύρη, 592): Έκαμά του τακάσι [σ]τζί 
[…] γρ. 8.
[< takas etmek < takas «συμψηφισμός οφει-
λής προς πίστωσιν» (Χλωρός, Α 539), από τo 
αραβ. taḳāṣṣ κατά τον Nişanyan + etmek ‘κά-
νω’(Συντ.)] (تقاص ايتمك)

τακάτια, τα [takátx̃a] (Πάγκ., ΚριτσΓπ.) : η δύνα-
μη.
[< takat (Πάγκ.)] (طاقت)
{Το κάθι που δίνει ο Πάγκαλος ως συνώνυμο 
είναι άσχετο, διότι σημαίνει ‘φορά, πολλαπλά-
σιο’ [< kat], βλ. κάθια.}

τακιλντίζω [tak̃ildízo] (Πάγκ., Κονδ., Τσιρ., 
ΙδομΒ.) : 1. πειράζω κάποιον αστειευό μενος, του 
κάνω πλάκα· 2. «με γενική: ερωτοτροπώ, κά-
νω ερω τικάς προτάσεις, ερωτολογώ» (Κονδ.)· 
3. μπαίνω κάπου με φόρα (Τσιρ.).
[< takıld(ım), αόρ. του ρ. takılmak (Πάγκ.)] 
(طاقلمق)
{Σε προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-
1845 βρίσκουμε: Εβάλανε στο χάψι (= φυλα-
κή) εκείνους που ετακιλτίσαν του κοπελιού από-
ξω στο χαμάμι, ημ[έρες] 31 (βλ. Ημερολόγιο Κο-
ζύρη, 368). Στη σημ. 3. μάλλον κατά ε σφαλμένη 
ταύτιση με ρ. νταλντίζω1 (βλ.).}

τακίλντισμα, το [tak̃ildízma] (Κονδ., ΙδομΒ.) : 
ερωτοτροπία, ερωτική πρό ταση.
[< τακιλντίζω (Συντ.)]

τακίμι*, το [tat∫ími & tak̃ími] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. κοστούμι, φο-
ρεσιά με όλα της τα απαιτούμενα· ΥΠΟΚΟΡ. 
τακιμάκι, το· 2. πλήρης σειρά (σετ) εργαλεί-
ων μιας τέ χνης· 3. συντροφιά, παρέα· 4. μερί-
δα, κατηγορία ανθρώ πων της ίδιας κοινωνικής 
στάθμης ή της ίδιας διαγωγής· 5. ένα μπερντάχι 
ξύλο (Δαρ.)· 6. (Ημερολόγιο Κο ζύρη, 351) ομά-
δα στρατιωτών, βλ. σεφερ λής· 7. σετ αντικει-
μένων οικιακής χρή σης: τακίμι μαχαιροπήρου-
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να και χου λιάρια (από Προικοδοτήριο του 1861, 
Α.Δ.Η., 2 / 41-326).
[< takιm (Παπ.) / ‘σύνολο ομοειδών πραγμά-
των, σετ’ (Ξανθιν.)] (طاقم٬ طاقيم)
{Για τη σημ. 4. ο Κονδυλάκης γράφει: «Παρέα, 
ομοιότης ηθών, από τον αυτόν τόπον: Λακιωτο-
τακίμι, δηλ. από τους Λακκιώτες είναι». Συχνά 
εκ φράζει αρνη τική διάθεση του ομιλούντος. Ο 
Τσιριγωτάκης και ο Ιδομε νέως έχουν ως λήμμα 
και τον τ. ντακίμι, πβ. ένα ν-τυρί (ονομ. και αι-
τιατ.). Ο Γαρεφαλάκης έχει μόνο τον τ. ντακίμι, 
ο Δαριβιανάκης ντακίμι ή τα κίμι.}

τακιμιάζω [tat∫ímñázo] & ντακιμιάζω [dat∫ímñázo] 
(Γαρ., Δαρ., Κριτσ.) : ταιριάζω με κάποιον / κά-
ποιους, γίνομαι κολλητός φίλος.
[< τακίμι (ΛΚΝ)]
{Συχνά χρησιμοποιείται με μειωτική σημασία, 
κατά την έννοια της παροι μίας Κύ λησε ο τέντζε-
ρης και βρήκε το καπάκι.}

τάκλα, η [tákla] (Ροδ.) : τούμπα.
[< τακλάς < takla, ο τονισμός και το γένος κατά 
τη λ. τούμπα (Συντ.)] (طاقال)

τακρίδι, βλ. ταχρίρι.
τακρίρι, βλ. ταχρίρι.
ταλάδες, οι (θηλ.) [taláδes] : η λ. σε τουρκοκρητ. 

ρίμα του 1815: μα τσι τα λάδες σου γροικώ και 
κείνεσάς λογιάζω, / πως δε θα γίνεις φίλος μου 
και βαρυαναστενάζω (βλ. Nίκος Σταυρινίδης, 
“Το τραγούδι του Μαζλούμ Αγά ή Μπαλουξή”, 
Αμάλ θεια, 2/5 (1971), 60).
[< tala < itale· itale-i lisan «έκτασις γλώσσης, 
ήτοι αυθάδεια» (Χλωρός, Α 128)] (اطاله)
{Για την ετυμολογία ο Σταυρινίδης σημειώ-
νει: «ατάλε, λέξ. τουρκ., το ορ θόν atale και κα-
τά τους Τουρκοκρητικούς tala και πληθ. ταλά-
δες, που ση μαίνει αυθάδεια, λεηλασία, σφετε-
ρισμός κλπ.». Ο Μαν. Γιαλουράκης (Κρητι-
κή Εστία, 6/25 (1955), 29) καταγράφει μια πα-
ραλλαγή του τραγου διού, για την οποία σημει-
ώνει: «μου την υπαγόρεψε μια Τουρκοκρητικιά 
Καστρινή που ήρθε στην Αλεξάντρεια μετά την 
ανταλλαγή». Εκεί βρί σκουμε το στίχο: μα τσ’α-
ταξάδες σου γροικώ κι εκείνες-σάς τρομάσσω, 
ό που η λαϊκή ετυμολογία έλυσε το πρόβλημα 
της σημασίας της λ. ταλάδες.}

τάλια, η [táλa] (μάλλον: ντάλια) : εκατοντάδα. Η 
λ. σε πολύστιχο επικό ποί ημα του 1874: Γέρος 
παληός σέρνετ’ εκεί πού ’χει μια [ν]τάλια χρόνια 
(Η Κρητικοπούλα, σ. 25).
[< dalya, από το ιταλ. taglia (TDK) ή από το 
ελλ. τέλος (βλ. Χλωρός, 1062), βλ. σημείωση 
(Συντ.)] (طاايه)
{Ο Χλωρός έχει τη λ. dalya με τη σημ. ‘τέλος’, 
στη ρηματ. περίφρ. dalya demek «τελειώνω, απο-

περατώ». Κατά το TDK η λ. dalya είναι επιφώνη-
μα που το χρησι μοποιούμε κατά την αρίθμηση 
όταν φτάνουμε στο εκατό: 98, 99, ντάλια («Sayı 
sayılırken 100 sayısına gelindiğinde söylenen 
söz: 98, 99... dalya»). Στα σύγχρονα τουρκικά η 
φρ. dalya yaptı σημαίνει ‘έ κλεισε τα εκατό’. Η 
λ. dalya σημαίνει επί σης ‘λέξη που λέγεται στα 
παι δικά παιγνίδια τη στιγμή που κάποιος φτά-
νει σε ένα εκ των προτέρων κα θορισμένο επίπε-
δο’ («çocuk oyunlarında önceden belirlenen bir 
aşamaya gelme anında söylenen söz»). Με τη 
σημ. αυτή το επιφώνημα ντάλια! σε παιδικά παι-
γνίδια (βλ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, “Περι-
ωρισμένης χρή σεως λαϊκά παίγνια εις τον Νομόν 
Λασιθίου”, Αμάλθεια, 2 (1971), 215-6.}

ταλιμάρω [taλimáro] (ΞανθινΔ.) 1. (αμτβ.) χορεύω 
κάνοντας ταλίμια, δια σκεδάζω, είμαι αεικίνη-
τος· 2. (μτβ.) φέρομαι βασανιστικά σε κάποιον, 
τον υποβάλλω σε μεγάλη ταλαιπωρία, του βγά-
ζω το λάδι. Βλ. και ταλίμι (ση μείωση).
[< ταλίμ(ι) + -άρω (Ξανθιν.), βλ. σημείωση στο 
ταλιμέρνω (Συντ.)]

ταλιμέρνω [taλimérno] (Παπ.) : γυμνάζω. Βλ. και 
ταλιμάρω.
[< ταλίμ(ι) (Παπ.) + -έρνω (βλ. σημείωση) 
(Συντ.)]
{Κατά το ΛΚΝ: -έρνω [érno] : «επίθημα ρημά-
των παράγωγων συνήθ. από λέξεις ξενικής προ-
έλευσης· αποτελεί συνήθ. παράλληλο τύπο των 
ενεστω τικών χρόνων ορισμένων μεταβατικών 
ρημάτων σε -άρω, πολύ συχνών στον προφορι-
κό λόγο· δηλώνει ότι το υποκείμενο του ρήμα-
τος εκτελεί ε νέργεια σχετική με αυτό που εκ-
φράζει η πρωτότυπη λέξη: (βόλτα) βολ τέρνω, 
(κουμάντο) κουμαντέρνω, (ρέ γουλα) ρεγουλέρ-
νω».
Πολλά ρήματα του παρόντος καταλόγου που 
παράγονται από ουσιαστικά τα βρί σκουμε στα 
λεξικά ως κεφαλή λήμματος με τη μορφή σε 
-άρω (α γιάρω, τρα μπάρω, γιοκλαμάρω κλπ.). 
Αυτός όμως είναι ο τύπος του στιγ μιαίου μέλ-
λοντα και της υποτακτικής αορίστου (όπως λέ-
με με την παρα δοσιακή ορολογία). Στον ενε-
στώτα της οριστικής τα ρήματα αυτά λήγουν 
κανονικά σε -έρνω. Κατά τη γνώμη μου τα ρή-
ματα αυτά πρέπει να λημμα τογραφούνται με 
τη μορφή σε -έρνω, και να δίνονται συμπλη-
ρωματικά ο αόριστος και ο τύπος του συνοπτι-
κού μέλλο ντα/συνοπτικής υποτακτικής, π.χ. τα-
λιμέρμω (εταλίμαρα, θα/να ταλιμάρω).

ταλίμι, το [talí̃mı & taλímı] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., 
Κασσ.) : 1. γύμνασμα·. 2. ελιγμός, πήδημα 
με σβελτάδα, εντυπωσιακή επίδειξη σβελτά-
δας, ιδίως στον χορό. || Ως επίθετο στη φρ. τα-
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λίμ ασκέρι ‘γυμνα σμένος στρατός’, σε τουρκο-
κρητ. ρίμα του 1826 (βλ. Dedes, 357).
[< talim (Παπ.) / «διδασκαλία, άσκησις, γύ-
μνασις, γυμνάσια [στρατού]» (Χλωρός, Α 527) 
(Συντ.)] (تعليم)
{Η σημ. 2. μάλλον από επίδραση της λ. τσαλίμι 
‘επίδειξη’ (βλ.). Ο Γαρε φαλάκης λημματογρα-
φεί τον πληθ. ταλίμνια. Ο Δαριβιανάκης ενοποι-
εί τα λίμια ή τσαλίμια στο ίδιο λήμμα. Ο Χου-
στουλάκης λημματογραφεί τον τύπο νταλίμι 
‘τουλούμι’, με παράδειγμα χρήσης: «τον έκαμε 
νταλίμι στο ξύλο = μαύρο στο ξύλο».}

ταλίμνια, βλ. ταλίμι.
τάλφηλ φήλ, βλ. ντάρι φιλφίλ.
ταμακιαρέ, βλ. ταμαχιάρης.
ταμακιαρλίκι, βλ. ταμαχιαρλίκι.
ταμακιέρης, βλ. ταμαχιάρης.
ταμάμ* (επίρρ.) [tamám] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., 

Ροδ., Ιδομ., Κασσ.) : ακρι βώς.
[< tamam (Παπ.)] (تمام)

ταμάνιμως1 (επίρρ.) [tamáñimos] (Παπ.) : «αναμ-
φιβόλως, (Αν. Κρ.) π.χ. “θωρώ σε στολισμένο 
ταμάνιμως έρχεσαι από το γάμο”».
[< taman (Παπ.)] (تمام)

ταμάνιμως2 (επίρρ.) [tamáñimos] (Πάγκ., Γαρ., 
Ροδ., Τσιρ., Κριτσπ., Ξεν.) : 1. «Πε ρίπου, κα-
τά προσέγγισιν: Ταμάνιμως ήρθε κιόλας το με-
σημέρι κι εγώ δεν επόκαμα ακόμη τη δουλειά 
μου» (Πάγκ.)· 2. παραλίγο, σχεδόν.
[< «ίσως εκ του τουρκ. tamamen = εξ ολοκλή-
ρου» (Πάγκ.)] (ًتماما)
{Το ‘εξ ολοκλήρου’ δεν ταιριάζει με το ‘περί-
που, κατά προσέγγιση’. Υ πάρχει το taman, που 
(κατά το TDK) έχει και τη σημ. ‘ιδού, μόλις, 
πριν λίγο’.}

ταμασκιάρης, βλ. ταμαχιάρης.
ταμασκιαρλίκι, βλ. ταμαχιαρλίκι.
ταμάχι*, το [tamá∫i] & ταμάκι [tamát∫i] (Παπ., 

Πάγκ., Πιτ., Ροδ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Κριτσ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : απληστία «όχι μόνο επί 
υλι κών αγαθών, αλλά και εις το εργάζεσθαι» 
(Πιτ.).
[< tamah (Παπ.)] (طمع)

ταμαχιάρης* (επίθ. προσ.) [tama∫áris] & ταμα-
κιάρης [tamat∫áris] & ταμα κιέρης [tama∫éris] 
& ταμασκιάρης [tama∫t∫áris] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Ξαν θιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : άπλη-
στος, πλεονέ κτης. Κατά τον Ιδομενέως σημαί-
νει επίσης: δημιουργι κός, μεθοδικός, επιτήδει-
ος, προκομμένος: ταμακιάρης μάστορας.
[< tamahkâr (Παπ.)] (طمعكار)

{Ο Ξανθινάκης έχει για το ταμακιάρης θηλ. τα-
μακιαρέ [Δ. Κρ.] και ταμα κιάρα, ουδ. ταμακιά-
ρικο.}

ταμαχιαρλίκι, το [tama∫arλít∫i] & ταμακιαρ-
λίκι, το [tamat∫arλít∫i] & ταμα σκιαρλίκι 
[tama∫t∫arλít∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Αποστ., Τσιρ.) : α πληστία, πλεονεξία, ταμάχι.
[< tamahkârlik (Παπ.), βλ. και ταμασκιάρης στο 
λ. ταμαχιάρης (Συντ.)] (طمعكارلق)

ταμαχιλής (επίθ. προσ.) [tama∫ιλís] (Πάγκ.) : πλε-
ονέκτης, άπληστος.
[< ταμάχι + λής (Πάγκ.)]

ταμίνα (επίρρ.) [tamína] : περίπου. Η λ. σε έγγρα-
φο του 1869: χωράφι ταμίνα 2 μουζ.[ουριών] 
[…], ελιές ταμίνα ευβομίντα […], αμπέλι ταμί-
να δίον αρ γατόν [= δύο εργατών] (Α.Δ.Η., 2 / 
25-23).
[βλ. ταμινάρω (Συντ.)]
{Ο Κωστής Φραγκούλης σε ένα ποίημά του 
χρησιμοποιοεί τη λ. ταμίνα ως θη λυκό, ως απά-
ντηση του πλάτανου σε κάποιον που προσπαθεί 
να μαντέ ψει την ηλικία του δέντρου: Καλή ταμί-
να [= υπολογισμό] μού ’καμες, στίμα [= εκτίμη-
ση] καλή μου βρήκες (περιοδ. ΥΠΕΡ Χ, 91 (Φθι-
νόπωρο 2019), 31).}

ταμινάρω [tamináro] (Τσιρ., Κριτσπ., ΙδομΒ.) : 
«κανονίζω, κάνω το λογαρια σμό μου. – Πε μου 
αν έρθεις ταχιτέρου να χτίζεις για να ταμινάρω 
τη δου λειά μου» (Τσιρ.).
[ < tahmin (etmek) ‘υπολογίζω, προβλέπω, εικά-
ζω, εκτιμώ’ (Συντ.)] (تخمين)
{Για την κατάληξη -άρω βλ. σημείωση στη λ. 
ταλιμέρνω.}

ταμίρι, το [tamíri] (Bilgehan2, 636) : η επισκευή.
[< tamir (Bilgehan), βλ. και Κουκκίδης, 90] 
(تمير)

ταμπακαργιό, βλ. νταμπακαρειό.
ταμπάκης, βλ. νταμπάκης.
ταμπακουτζής, ο [tabakudzís] : αυτός που φτιά-

χνει/πουλάει πιάτα. Η λ. σε έντυπο Εκλογικό 
Κατάλογο Δήμου Ηρακλείου του έτους 1906 
(Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, φωτοτυπημένο αντί-
γραφο στη Βικελαία) στη στήλη «ε πάγγελμα», 
σ. 32, 34.
[< *ταμπακτσής < tabakçı < tabak «τρυβλίον, πι-
νάκιον, παροψίς· δίσκος’ (Χλω ρός, Β 1068), με 
ανάπτυξη [u] του συμπλέγματος [kdz] (Συντ.)]

ταμπάνι, το [tabáñi] & νταμπάνι [dabáñi] (Ιδομ., 
Τσιρ., Κριτσ.) : 1. «το άνω μέρος της πατούσας 
το ποδιού, από τις ρίζες των δακτύλων ως την 
κλεί δωση. – Μεγάλο νταμπάνι έχω και με σφίγ-
γουν τα στιβάνια» (Τσιρ.), το κουντεπιέ· 2. η 
τσιμεντένια βάση μαζί με το σκελετό μιας οικο-
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δομής· 3. μια πλακουτσωτή πέτρα ή μια μικρή 
σανίδα, ως υποστήριγμα στύλου οι κοδομής· 4. 
το σφηνοειδές ξύλο στο καλαπόδι των υποδη-
μάτων.
[< taban ‘πέλμα’ (Μπόγκας, 194)] (طابان٬ طبان)

ταμπάς, βλ. νταμπάς.
ταμπαχανιώτικα, τα [tabaxañótika] (Κριτσ.) : εί-

δος αργόσυρτων αστικών τραγου διών της Δυ-
τικής Κρήτης.
[< ταμπάχανα ‘συνοικία με βυρσοδεψεία’ (< ta-
bakhane ‘βυρσοδεψείο’) (Συντ.)]
{Για τα τραγούδια αυτά πολλές πληροφορίες στο 
βιβλίο που συνοδεύει το CD Ταμπαχανιώτικα, 
αστικά τραγούδια της Δυτικής Κρήτης, των Στέλιου 
και Λεωνίδα Λαϊνάκη (εταιρεία Rotonda Music, 
2012). Βλ. επίσης: Colin Mahona, Tabahaniotika: 
Allilométamorphoses entre Crète et Méditerranée 
Orientale, Editions Universitaires Européennes, 
Saarbrücken 2011 (στις σ. 13-19: Le terme “taba-
haniotiko” et ses étymologies).}

ταμπγέτι, βλ. νταμπιέτι.
ταμπής, βλ. νταμπής.
τάμπια, βλ. ντάμπια.
ταμπιέτι, βλ. νταμπιέτι.
ταμπλαμπάς, βλ. ταυραμπάς.
ταμπλάς*, ο [tablás] (Παπ., Πάγκ.) : ξύλινος δίσκος.

[< tabla (Παπ.)] (طبله٬ طابله)
{Ο Ροδάκης έχει τη λ. νταμπλάς με τη σημ. ‘κό-
ντραπλακέ’. Πρόκειται για γενί κευση: Ο τα-
μπλάς ‘λεπτό διακοσμητικό σανίδωμα που το-
ποθετείται σε ένα παχύ τερο ξύλινο πλαίσιο’ 
(ΛΚΝ) μπορούσε να είναι από κάθε ακριβό ξύ-
λο (καρυδιά, μαόνι) ή απλώς από φτηνό κο-
ντραπλακέ.}

ταμπουράς*, ο [ta(m)burás] & νταμπουράς 
[daburás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ιδομ., Κριτσ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. είδος μουσικού οργά-
νου με τρεις χορδές και μακρύ χέρι· ΦΡ. η κοι-
λιά μου παίζει ταμπουρά: πεινάω πολύ· 2. «αυ-
τοσχέδιο μου σικό όργανο που το έφτιαχναν τα 
παιδιά από τον κορμό της μαχαιρίδας με τρία ή 
τέσσερα κομμάτια, ισομερή και ισοπαχή, που τα 
έδεναν μεταξύ τους αφού πελε κούσαν τις χορ-
δές και τα χτυπούσαν με ένα φτερό» (Κρίτσ.).
[< tambura (Παπ.)] (طنبوره٬ تنبوره)
{Μαχαιρίδα λέγεται στην Κρήτη το αυτοφυές 
φυτό (στα σπαρτά θεωρείται ζιζά νιο) Gladiolus 
italicus.}

ταμπουρατζής, ο [taburadzís] (Κριτσ.. Κασσ.) : 1. 
αυτός που κατασκευάζει ταμπου ράδες· 2. αυτός 
που παίζει ταμπουρά.
[< tamburacı (Κριτσ.)] (طنبوره جى)

ταμπούρι*, το [tabúri] (Παπ., Πάγκ.) : 1. τάγμα 
στρατού· 1α. πλήθος (αν θρώπων, ζώων)· 2. 
προμαχώνας, οχύρωμα.
[< tabur (Παπ.)] (طابور)

ταμπουροκέφαλος, βλ. νταμπουροκέφαλος.
ταμπουρώνομαι* [taburónome] (Παπ.: στο λ. τα-

μπούρι) : οχυρώνομαι, προ φυλάγο μαι πίσω από 
ταμπούρι.
[< ταμπούρι (Παπ.)]

ταμπούτι, το [tabúti] (Χουστ.) : το φέρετρο.
[< tabut (Χουστ.)] (تابوت)
{Για τη λ. ταμπούτι σε κρητ. δημοτ. τραγούδι, 
βλ. Τραγούδι για τον θάνατο του Τζελεπή, που 
είχε καταγράψει ο R. Pashley (Travels in Crete, 
2ος τό μος, Λονδίνο 1837, σ. 131-133) – το τα-
μπούτι το μεταφράζει ως bier (σ. 133). Τους τ. 
τα μπούτι/νταμπούτι καταγράφει ο Μπόγκας (σ. 
194).}

ταξίλι [taksíλi]· ίσως μόνο στη ρημ. περίφρ. κάνω 
ταξίλι : εισπράτω· σε εκκλησια στικό έγγραφο 
του 1793: να κάνει ταξίλι τα άσπρα (βλ. Φανου-
ράκης, 137). Και σε έγγραφο του 1862: έκανεν 
ταξίλι τα χρέη του (Α.Δ.Η., 2 / 7-695). Βλ. και 
ταχσιλ ντάρης.
[< tahsil etmek < tahsil ‘είσπραξη’ (Χλωρός, Α 
572), από το αραβ. taḥṣīl κατά τον Nişanyan, + 
etmek ‘κάνω’ (Συντ.)] (تحصيل ايتمك)
[Ο Ροδάκης έχει ταξίλι = φόρος, πβ. < vergi 
tahsili ‘είσπραξη φόρου’ (Χλωρός, Α 472) 
(Συντ.)]

ταπατζής (επίθ. προσ.) [tapadzís] (Δαρ., ΞανθινΔ., 
Ξεν.) : «αυτός που παίρνει δα νεικά και δεν τα 
γυρίζει».
[< τάπα, στη σημ. ‘απάτη’+ -(α)τζής (Συντ.)]
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευ-
σης κατάλ. -(α)τζής. Στο κρητικό ιδί ωμα η λ. τά-
πα ‘πώμα’ (ετυμολογία στο ΛΚΝ : από το ιταλ. 
tappo ή μέσω του τουρκ. tapa) σημαίνει μτφ. 
‘απάτη’ (βλ. Τσιρ., 596), πβ. ήπαιξέ μου μια ν-
τάπα: με γέ λασε, με εξαπάτησε.}

ταπούζα, η [tapúza] (ΙδομΒ., Χουστ.) : «μεγάλο 
κομμάτι χώματος που βγαί νει κατά το όργωμα 
ή με το σκάψιμο, βώλος» (Ιδομ.)
[ίσως < topuz ‘σφαίρωμα’, βλ. τοπούζι (Συντ.)] 
(طوپوز٬ طپوز٬ طوپز)
{Ειρωνικά χαρακτήριζαν ως ταπούζα έναν κα-
κοφτιαγμένο κότσο (Ηρά κλειο).}

ταραμάς*, ο [taramás] (Παπ.) : «το γνωστόν ωά-
ριον ψαριού».
[< tarama (Παπ.)] (طرامه)

ταραμπουλούσι, το [tarabulúsi] (Κονδ.) : «ζώνη 
των Τούρκων μεταξωτή, λευκοκί τρινη ή στα-
χτιά με λευκάς γραμμάς. Το τ. φορούν ακόμα 
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οι Σύροι· εις την Κρήτην το εφόρουν και οι γυ-
ναίκες». Η λ. σε έγγραφο του 1879 (Α. Δ. Η., 2 / 
32-44). Και αλλού (Α.Δ.Η., 2 / 9-537) : ένα μπο-
ξά ταραμπου λούχι.
[< Ταραμπουλούς = Τρίπολις (Κονδ.) / tarabulus 
(Symeonidis), βλ. σημεί ωση] (طرابلس)
{Ο Χλωρός στο λ. Ταραμπουλούς (Β 1070) δι-
ακρίνει: Tarabulus Garb (Τρίπολη της Λιβύ-
ης) και Tarabulus Şam (Τρίπολη του Λιβά-
νου). Ο Χαρ. Συμεωνίδης ετυ μολογεί το πο-
ντιακό ταραπολόζιν / ταραπουλούζ’ από το t/
darabulus ‘Seide oder Schärpe aus Tripolis, το 
οποίο από το Trablus ‘Tripolis in Nord-afrika’ 
(Ch. Symeonidis, “Lautlehre der türkishen 
Lehnwörter im neugriechishen Dialekt des 
Pontos”, Αρχείον Πόντου, 31 (1971-72), 106-7. 
Με την αρχική της σημ. η λ. σε κρητ. δημοτ. 
τραγούδι: μα ’σέρνασι κι αλόγατα ’π’ εκάνα το 
γιουρούσι, / του Με σιργιού, του Τζε ντεριού και 
του Ταραμπουλούσι (Φαφουτάκης, 8).}

ταρατόρι*, το [taratóri] (Πιτ., Γαρ., ΙδομΒ.) : εί-
δος σαλάτας από διάφορα υλικά (για ούρτι, λά-
δι, τριμμένο σκόρδο, αλάτι).
[< ίσως τουρκ. tarator (Πιτ.) / < tarator (ΛΚΝ)] 
(تراطور٬ تراتور)
{Το TDK ετυμολογεί τη λ. tarator από τα ελ-
ληνικά, χωρίς να προσδιορίζει από ποιά λέξη, 
ο Nişanyan από το βενετ. trattòr [ιταλ. trattore] 
‘ταβερνιά ρης’.}

ταράφι, το [taráfi] (Πιτ., Κονδ., Κριτσπ., ΙδομΒ., 
Κασσ.)] : 1. το συγγενολόι, η γενιά· 2. η κλίκα· 
ΦΡ. κάνω ταράφι: προσεταιρίζομαι.
[< taraf ‘μέρος, κόμμα, κλίκα’ (Πιτ.)] (طرف)

ταργατζίκι, το [tarγadzít∫i] : δισάκι του βοσκού, 
«πήρα ποιμενική» (Σταυρι νίδης). Η λ. σε προ-
σωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845: έδω-
σα του Μουλά Σαλή ένα άγναφο ταργατζίκι (βλ. 
Ημερολόγιο Κοζύρη, 342).
[< tağarcık «μικρά πήρα δερματίνη», υποκορ. 
της λ. tağar «πήρα εκ δέρ ματος, ως η του ποιμέ-
νος» (Χλωρός, Β 1076) (Συντ.)] (طغارجق)
{Ο εκδότης του ημερολογίου Μενέλαος Παρ-
λαμάς, ετυμολογεί από το βυζ. ταρ κάσιον ‘φα-
ρέτρα’, και παραπέμπει στα Ποιμενικά Κρήτης 
του Στέφ. Ξανθουδίδη, σ. 308.}

τάρζι, το [tárzi] (Τουρκοκρητ.) : το σχήμα, η μορφή.
[< tarz (Bilgehan2, 636)] (طرز)

ταρικάτι, το [tarikáti] & καρικάτι, το [karikáti] & 
αρικάτι [arikáti] (Γαρ., Κριτσπ., ΙδομΒ., ΤσιρΒ.) : 
είδος {ανθρώπου}, ιδιοσυγκρασία, χαρακτή-
ρας. Με τη σημ. ‘θρησκευτικό τάγμα, σωμα-
τείο’ η λ. σε επώνυμη τουρκοκρητ. ρίμα για την 
έλευση του Σουλτάνου στην Κρήτη το 1848: 
Εφέντιδες µε τα παιδιά κι ούλα τα ταρικάθια / κι’ 

οι ∆ερβισάδες κι’ η Τουρκιά ψάλλουν µε τα Κι-
τάπια (βλ. Πλανάκης, 95· από: Αρχείον Παύλου 
Βλαστού, 15ος τόµος, σ. 983-985).
[< tarikat ‘τάγμα’ (Κριτσπ.), «η πνευματική 
οδός ή πορεία, ήν έταμον και δικνεύ ουσιν οι 
άγιοι άνδρες· θρησκευτικό τάγμα, σωματείον» 
(Χλωρός, Β 1075), από το αραβ. ṭarīḳāt κατά 
το TDK (Συντ.)]
{Το παράδειγμα χρήσης του Γαρεφαλάκη: “ – 
Ίντα λοής κοπέλι είναι, Πι πίνα, η μικρή σου εγ-
γονή; Μιλιώ τση και δεν ανοίγει το στόμα τζη 
να απο κριθεί. Δεν μοιά ζει τση μεγάλης, απού 
δεν προκάνεις να τση πεις την κουβέ ντα και σου 
’χει δοσμένη την απόκριση. – Ετούτηνιέ, Βαγγε-
λία, είναι από άλλο ταρικάτι. Σε πολλά αλλάσσει 
απού τη μεγάλη”. Ο Τσιριγωτάκης επι σημαίνει 
ότι η φρ. αρικάτι ν-του είναι ‘ό μοιός του, τα ίδια 
χάλια’ λέγεται μόνο με αρνητική σημασία, π.χ. 
«για ένα μέθυσο, χαροπαίκτη ή ακαμάτη», βλ. 
και τέκι.}

ταρίχι, το [taríx̃i] (Τουρκοκρητ.) : η ημερομηνία.
[< tarih (Bilgehan2, 636)] (تاريخ)

ταρλάς, ο [tarlás] (Ροδ.) : χωράφι.
[< tarla (Κουκκίδης, 91)] (ترال٬ طرال)

ταρουκλί (άκλ. επίθ.) [tarukλí] : ριγέ. Η λ. σε 
κρητ. δημοτ. τραγούδι: Σαρά ντα ρου μπιέδες, 
φυστάνι ταρουκλί, / φυστάνι λαχουράκι, τση Πό-
λης ασιγί (βλ. Κοκολάκη & Αντωνίου, σ. 132· 
από: Μανόλης Πιτυκάκης, Δημοτικά τραγούδια 
στην Ανατο λική Κρήτη, Νεάπολις 1975, σ. 62).
[< taraklı (Κοκολάκη & Αντωνίου) «ο πεποι-
κιλμένος για γραμμών εν είδει κτενός [επί υφά-
σματος]», από τη λ. tarak ‘χτένα’ (Χλωρός, Β 
1071)]
{Ο Πιτυκάκης έχει το ίδιο παράθεμα στο λ. ρου-
μπιές στο Λεξικό του (Β 935), αλλά αντί για τα-
ρουκλί έχει τσαρουκλί. Μάλλον είναι τυπογρα-
φική αβλεψία.}

ταρουμάρι, βλ. ταρουμάρω.
ταρουμάρω [tarumáro] & ταρoυμαρίζω 

[tarumarízo] (Χουστ.) : διασκορ πίζω.
[< tarumar ‘σκόρπιος’ (Χουστ.), μάλλον μφτδ. 
< tarumar etmek ‘διασκορ πίζω’) (Συντ.)]
{Ως αμτβ. σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1815: κι εκεί 
ταρουμαρίσανε {= δια σκορπί στηκαν} του Κά-
στρου οι γιανιτσάροι (βλ. Nίκος Σταυρινίδης, “Το 
τραγούδι του Μαζλούμ Αγά ή Μπαλουξή”, Αμάλ-
θεια, 2/5 (1971), 61). Στο ίδιο (σ. 62) ως ρηματ. πε-
ρίφρ. κάνω ταρουμάρι = διασκορπίζω: ωσάν θε-
ριό βρονταστραπά, κάνει τους ταρουμάρι.}

ταρταλατζής (επίθ. προσ.) [tartaladzís] (Πάγκ., 
Κονδ., Ιδομ., Κριτσ., Κασσ.) : λα φυραγωγός, 
πλιατσικολόγος.
[< τάρταλο + -(α)τζής (Πάγκ.)]
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{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευ-
σης κατάλ. -(α)τζής. Τάρταλο λέγεται «το πα-
λιό ή το εγκαταλειμμένο, ως άχρηστο, αντικεί-
μενο», μτφ. και «ο γέρος και ο ανήμπορος άν-
θρωπος» (Κριτσ.).}

τας! [tas] : στη φρ. έλα να κάμομε τάς (και σήμε-
ρα εν χρήσει), με την οποία ένας ενήλικας προ-
σκαλεί ένα μωρό να παίξουν τα κριάρια-που-
κουτου λιούνται. Η παι γνιώδης αυτή επαφή γί-
νεται ως εξής: ο ενήλικας λέει την παραπάνω 
φράση και μετά πλησιάζει το κεφάλι του στο 
κεφάλι του μωρού και το “κουτουλά” απαλά, 
ενώ ταυτόχρονα του λέει: ταςςς!
[< tos ‘χτύπημα με το μέτωπο ή τα κέρατα’ 
(TDK), πβ. tos vuruşturmak «βάλλω κριούς κτλ. 
να κουτρισθώσι» (Χλωρός, Β 1088)] (طوس)

τάσι*, το [tási] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ.) : πλατύστομο 
χάλκινο κύπελλο νερού.
[< tas (Παπ.)] (طاس)

Τασλή Τάμπια, βλ. ντάμπια.
ταστίκ, το [tastík] (Παπ., Πάγκ.) : η επικύρωση, 

επιβεβαίωση. Η ρηματ. πε ρίφρ. κάνω ταστίκι 
‘επικυρώνω’, σε προσωπικό ημερολόγιο των 
ετών 1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 370).
[< tasdik (Παπ.) & tasdik etmek ‘επικυρώνω’ 
(Χλωρός, Α 514) (Συντ.)] (تصديق)

τάταρης, ο [tátaris] (ΚριτσΓπ.) : ταχυδρόμος. Η λ. 
σε εκκλησιαστικό έγγραφο του 1797 (Κρητικά 
Χρονικά, 3 (1949), 360-1).
[< tatar «ταχυδρόμος διεξάγων την κανονικήν 
ταχυδρομικήν υπηρεσίαν» (Ευμέ νιος Φανουρά-
κης, εκδότης του παραπάνω εγγράφου), βλ. και 
Κουκ κίδης, 91 − για τον αγγελιαφόρο γενικώς: 
η λ. say, βλ. σαής (Συντ.)] (تاتار)

ταυλαμπάς, βλ. ταυραμπάς.
ταυραμπάς, o [tavrabás] & νταυραμπάς, ο 

[davrabás] (άλλη γραφή: νταβρα μπάς) & ταυ-
λαμπάς [tavlabás] & τραβαμπάς [travabás] 
(Κονδ., Ξανθιν., Γαρ.. Ιδομ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Κασσ., Ξεν.) : υβριστικός χαρακτηρισμός ιε-
ρέως, «παχύσαρκος ιερέας (λέξεται περιφρονη-
τικά)» (Ξεν.).
[< tavlibaş ή tavlubaş, πβ. ρ. tavlamak ‘γίνομαι 
ευτραφής, παχαίνω’ (Κουκκίδης, 91) / βλ. ση-
μείωση (Συντ.)]
{Ο Κουκκίδης σημειώνει στο λ. ταμπλαμπάς 
(έχει και τον κρητ. τ. ταυρα μπάς, στη σελ. 92) 
ότι πρόκειται για «επίθετον χρησιμοποιούμε-
νον από τους Έλληνας σκω πτικώς δια τους μη-
τροπολίτας-συνοδικούς του Οικου μενικού Πα-
τριαρχείου». Δεν μπόρεσα να εντοπίσω σε λε-
ξικά τα έτυμα που αναφέρει. Ίσως είναι ελληνι-
κής επινόησης σύνθεση των λέξεων tavli / tavlu 
‘ευτραφής’ και baş ‘κεφαλή’, που παρετυμολο-

γήθηκε: κατά τον Γε ώργιο Χατζιδάκι από το 
τραυώ και αμπάς (τραυ αμπάς) ή, κατά τον Φαί-
δωνα Κουκουλέ, από το ταύρος και αμπάς (σχε-
τικές παρα πομπές στο λ. ταυραμπάς στον Αν-
δριώτη). Ο Χατζιδάκις αιτιολογεί την παρετυ-
μολογία: «το όλον ουδεμίαν παρέχει έννοιαν, 
διότι ουδέν σημαίνει ο τραυών τον αμπάν, άλ-
λως τε και αφού οι ιερωμένοι σπανίως φορού-
σιν αμπάν, αλλ’ ού φροντίς Ιπποκλείδη, οι λα-
λούντες απαιτούσί τι καταληπτόν, έστω μόρι-
όν τι μικρόν εν αρχή ή εν τέλει». Και δικαίως 
το απαιτούσαν, διότι η λ. tavli / tavlu (تاولو٬ تاولو 
– Χλω ρός, Α 454) ‘ευτραφής’ δεν είχε περάσει 
στα ελ ληνικά, άρα δεν τους έλεγε κάτι – άλλω-
στε και αν είχε περάσει θα είχε δημιουργήσει 
κάποια σύγχυση με το ομόηχο ταβλί ‘σανιδά-
κι’ (< τάβλα). Μια άλλη πιθανή παρετυμολογία 
(τουλάχιστον για την Κρήτη) θα ήταν ο συσχε-
τισμός με το ταβλόπιστος «ύβρις των Τούρκων 
κατά των Χριστιανών (δια τας εικόνας)» (Κον-
δυλάκης, 253), αλλά αυτό μένει να εξεταστεί. 
Ση μειώνω παρεμπιπτόντως την κρητ. σκωπτ. 
έκφραση: είναι τα χέρια ντου σαν του δεσπότη, 
δηλ. παχουλά και αβρά.}

ταφλάνι, το [tafláñi] (ΚριτσΓπ.) : η δάφνη (αλλά 
μάλλον το φυτό δαφνοκέ ρασο, βλ. σημείωση).
[< taflan (Κριτσ.), βλ. και Κουκκίδης, 92] 
(طفالن)
{Στο Διαδίκτυο ταφλάνι είναι η κοινή ονομασία 
για το φυτό Euonymus japonicus. Κατά το TDK 
taflan είναι η κοινή ονομασία του φυτού Prunus 
laurocerasus. Ο Χλωρός (Β1076) έχει: taflan 
= «δαφνοκέρασος, κ. τα φλάνι» (βλ. γι’ αυτό 
στον Γεννάδιο, σ. 494). Κατά τον Nişanyan η λ. 
taflan προέρχεται από το αραβ. diflāˀ, που συγ-
γενεύει με το αραμ. daphnā και το ελλ. δάφνη. 
Σημειώνουμε τον αντί στροφο δανεισμό: η δάφ-
νη στα τουρ κικά λέγεται defne.}

ταχαρέτι, το [taxaréti] (Τουρκοκρητ.) : η καθαρι-
ότητα.
[< taharet (Bilgehan2, 633)] (طهارت)

ταχίνι*, το [ta∫íñi] & ταΐνι2 [taíñi] (Παπ., Ροδ., 
Ιδομ.) : ο πολτός από σου σάμι.
[< tahin (Παπ.)] (طحين٬ طاحين٬ طاحن)
{Άλλο είναι το ταΐνι (βλ.) ‘σιτηρέσιο, συσσίτιο· 
κτηνοτροφή’.}

ταχινόσουπα, η [ta∫inósupa] (Παπ.: στο λ. ταχίνι) : 
νηστίσιμη σούπα, από ταχίνι.
[< ταχίνι (Παπ.) / + σούπα]

ταχμίς, το [taxmís] (Σταυρινίδης) : το κτίριο «εις 
το οποίον επωλείτο μο νοπωλια κώς εις όλας τα 
πόλεις της Οθωμ. Αυτοκρατορίας ο πεφρυγμέ-
νος καφές, το Tahmishane ή Ταχμίς παρά τω 
λαώ λεγόμενον. Εις τούτο επω λείτο και ο κη-
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Τταχρίρι

ρός ως μονοπώλιον. Εις το Μ. Κάστρον το Ταχ-
μίς έκειτο επί Τουρκοκρατίας επί της σημερι-
νής οδού της 25ης Αυγούστου, παραπλεύ ρως 
της σήμερον Ιονικής Τραπέ ζης {2020: Alpha 
Bank}» (Μεταφράσεις, Γ 430).
[< tahmis «το μέρος όπου φρύγουσι και κοπα-
νίζουσι καφέ· ορθότερον حميسخانه ταχμίσ-χανέ» 
(Χλωρός, Α 475)] (تحميس)

ταχρίρι, το (άκλ.) [taxríri] : έκθεση πραγματο-
γνωμοσύνης (Σταυρινίδης). Η λ. σε προσωπι-
κό ημερολόγιο των χρόνων 1831-1845: εκηρύ-
κτη να γενεί ταχρίρι (βλ. Η μερολόγιο Κοζύρη, 
192). Και τακρίρι, σε έγγραφο του 1872: αυτό 
το τακρίρι με έδωσαν οι δημογέροντες (Α.Δ.Η., 
2 / 44-222).
[< tahrir «το γράφειν, ήτοι γραφή, σύνταξις, έγ-
γραφον· απογραφή» (Χλω ρός, Α 470)] (تحرير)
{«Σήμερον [= 1947] ακούεται: τακρίδι», σημεί-
ωνε ο εκδότης του κειμένου Μεν. Παρλαμάς.}

ταχσιλντάρης, ο [taxsildaris] (Τουρκοκρητ.) : ο 
εισπράκτορας. Βλ. και τα ξίλι, κάνω ταξίλι.
[< tahsildar (Bilgehan2, 636) «εισπράκτωρ [κυ-
βερνητικών φόρων ή τρα πέζης, ε μπορικού κα-
ταστήματος κτλ.]» (Χλωρός, Α 472] (تحصيلدار)
{Ίσως να υπήρχε και ο τ. ταξιλντάρης.}

ταχτάνι, το (άκλ.) [taxtáñi] (Τσιρ.) : στη ΦΡ. έχει 
καλό ταχτάνι, που λέγεται για το γιοργαλίδικο 
άλογο: έχει στρωτό βηματισμό, και «έτσι ο ανα-
βάτης αισθάνεται ότι κάθεται σε θρόνο» (Τσιρ.).
[< taht ‘θρόνος’ (Τσιρ.)] (تخت)
{Από το taht ο αναμενόμενος τύπος είναι τάχτι 
(αμάρτυρος στο κρητικό ιδίωμα, αλλά τον βρί-
σκουμε σε κείμενα αλλού, π.χ. στη Αληπασιάδα 
του Χα τζη-Σεχρέτη). Το ταχτάνι ίσως από επί-
δραση της λ. ραχβάνι, βλ. σημείωση στο λ. γιορ-
γά. Δια φορετικής προέλευσης πρέπει να είναι το 
τάχτι που λημ ματογραφεί ο Τσιριγωτά κης με τη 
σημ. ‘αδυναμία, συνήθεια’: Τάχτι το ’χει να πη-
γαίνει κάθ’ αργά στ’αχίρι να μιλεί των οζώ.}

ταχτάς, ο [taxtás] (Πιτ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., Ξεν.) : 1. ποικι λία στα φυλιού, με 
μεγάλες ρώγες στο χρώμα του ροζακιού, αλλά 
χοντρό φλουδο και με χοντρά σπόρια, κυρίως 
για οινοποίηση, αλλά νόστιμο και ως επιτραπέ-
ζιο. «Δεν υπάρχει πλέον», σημειώνει ο Ιδομενέ-
ως· 2. (μετω νυμικά) κρασί (λευκό) από αυ τήν 
την ποικιλία σταφυλιού.
[πιθανον: < tahta ‘ξύλο’ (Πιτ.)]
{Προβληματική ετυμολογία. Στα τουρκ. δεν 
ανευρίσκεται ποικιλία στα φυλιού με το όνομα 
tahta. Βλ. και σημείωση στο λ. κουρού ταχτάς.}

ταψί, βλ. τεψί.
τεβεκελής (επίθ. προσ.) [tevet∫eλís] (Τσιρ.) : βλά-

κας, αχρείος, χαζός.

[< tevekkeli ‘τυχαίος, χωρίς λόγο’ (Τσιρ.) / μάλ-
λον από την αρχική σημ. «ο εις τον Θεόν επα-
ναπαυόμενος και ουδεμίαν πρόνοιαν λαμβάνων 
περί εαυτού, αμέριμνος, ευήθης» (Χλωρός, Α 
586) (Συντ.)] (توكلى)

τέγκι, βλ. τέκι.
τεζιάκι, το [tezját∫i] (άλλη γραφή: τεσγιάκι) & τε-

ζάκι [tezát∫i] & τεγιάκι [teʒát∫i] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. στα καφενεία, πάγκος 
ανάμεσα στον χώρο παρασκευής των ποτών/
ροφημάτων και τον χώρο των πελατών, με συρ-
τάρι για τις ει σπράξεις· 2. πάγκος εργασίας τε-
χνίτη (βλ. σημείωση).
[< tezgâh (Παπ.)] (دستكاه٬ دزكاه٬ تزكاه)
{Συχνά ακούγεται και ως τετρασύλλαβη λέ-
ξη: τε-ζι-ά-κι. Στην περίπτωση αυτή ταιριάζει η 
γραφή με διαλυτικά στο γιώτα: τεζϊάκι. Ο Αν-
δριώτης έχει τον τ. τεζάχι. Η λ. tezgâh σημαί-
νει αρχικά «τράπεζα εφ’ ής ευρίσκονται τα ερ-
γαλεία τεχνίτου και προ της οποίας ούτος εργά-
ζεται» (Χλωρός, Α 780). Με τη σημ. αυτή η λ. 
τεζιάκι (ενός τσαγκάρη) σε έγγραφο του 1870: 
τεζιάκι με κοπίδια (βλ. Α.Δ.Η., 2 / 41- 238).}

τεκές*, ο [tet∫és] (ΙδομΒ.) : μουσουλμανικό μονα-
στήρι. Ως τοπωνύμιο Τεκές: παλαι ότερη ονο-
μασία της περιοχής Αμπελόκηποι στο Ηρά-
κλειο, που λεγό ταν έτσι γιατί εκεί είχε κτιστεί 
στα χρόνια της πολιορκίας του Χάνδακα ο τε-
κές Χορασανή-ζαντέ (για τον οποίο βλ. στο: 
http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_
monuments_ display.php?id=208&l=2).
[< tekke (ΛΚΝ)] (تكه٬ تكيه)
{Ο Ξανθουδίδης είχε καταγράψει την παροι-
μία Απού βλέπει τον τεκέ τρώει και τον τζορ-
μπά, που σημαίνει ότι «εκείνος που επιμελεί-
ται ενός πράγμα τος απολαμβάνει και τ’ αγαθά 
του» (βλ. Θεοχ. Δετοράκης, “Στεφάνου Ξαν-
θουδίδου ανέκδοτος συλ λογή παροιμιών”, Κρη-
τολογία, 1 (Ιούλ.-Δεκ. 1975), 91-165, αρ. 559). 
Αντιστοιχεί ακριβώς στην τουρκική Tekkeyi 
bekleyen çorbayı içer, που σημαίνει ότι «όποιος 
έχει υπομονή στο τέλος ανταμείβεται» (Tuncay 
& Καρατζάς, σ. 729) ή ότι «για να αποκτήσεις 
κάτι, πρέπει να υποστείς κάποιες δυσκολίες» 
(TDK-Atasözleri). Οι μικρές διαφορές στο νό-
ημα οφείλονται στο ότι το ρ. beklemek, από 
το οποίο η μτχ. bekleyen, σημαίνει «περιμένω, 
προσδοκώ, ελπίζω» αλλά και «αγρυ πνώ, φυ-
λάττω, προφυλάττω» (Χλωρός, Α 362).}

τέκι, το [tét∫i] (άκλ.) & τέγκι [té(ŋ?)dʒi] (Γαρ., 
Τσιρ., Κριτσ., Κασσ.) : ο ό μοιος (με κάποιον) 
: «Με κειονά τον αχαΐρευτο που σμίγεις σύρ-
μα {= συ νεχώς}, δα σε κάμει τέκι ντου» (Τσιρ.).
[< tek, κατά το TDK διαλεκτ. τ. του denk «όμοι-
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ος, ίσος, ο δυνάμενος ν’ αποτελέσει μετ’ άλλου 
εν ζεύγος» (Χλωρός, Α 793) (Συντ.)] (دنك)
{Ίσως μόνο στην έκφραση τέ(γ)κι ντου (έτσι τη 
λημματογραφεί ο Τσιρι γωτάκης), που χρησιμο-
ποιείται πάντοτε με μειωτική σημασία. Αρχική 
σημ. της λ. denk είναι ‘δέμα’ και ‘το ένα από τα 
δύο φορτία του υποζυ γίου’. Με τη δεύτερη σημ. 
έχει τη λ. ντέγκι ο Ανδριώτης και την ετυμολο-
γεί από το denk. Με την σημ. ‘δέμα φύλλων κα-
πνού’ και ‘δέμα ρούχων, γιούκος’ η λ. τέγκι και 
ντέγκι σε άλλα μέρη της Ελλά δας, όπως φαίνε-
ται από την αναζήτηση στο Διαδίκτυο.}

τεκλίφης, ο [tekλífis] (ΞανθινΔ.) : ο καλεστής, αυ-
τός που αναλαμβάνει και καλεί σε γάμο, βάφτι-
ση και άλλες διασκεδάσεις.
[< τεκλίφι (Ξανθιν.)]

τεκλίφι, το [teklí̃fi & tekλífi] & ντεκλίφι [dekλífi] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν θιν., ΙδομΒ., 
ΚριτσΓπ.) : 1. δοσοληψία, συναλλαγή, κοινωνι-
κή σχέση· 2. πρό σκληση, κάλεσμα.
[< teklif (Παπ.)] (تكليف)
{Ο Παπαγρηγοράκης έχει τη λ. με τις σημ. ‘απαί-
τηση’ και ‘εθιμοτυπία’. Για τη δεύτερη δίνει το 
παράδειγμα χρήσης «μεταξύ μας δεν έχομε τεκλί-
φια» (πβ. πο ντιακό τεκλίφ’, το ‘διακριτικότη-
τα, τυπικότητα’, Συμπλήρωμα ΙΛΠΔ, 202). Αυ-
τό μάλλον αποδίδει την τουρκ. παροιμία Dosltar 
arasında teklif yoktur = Μεταξύ φίλων δεν υπάρ-
χουν τυπικότητες (Τhomas Vaughan, Grammar 
of the Turkish language, Λονδίνο 1709, σ. 74). Ο 
Κον δυλάκης έχει: «δεν έχομε τεκλίφι = δεν έχομε 
αφορμάς να μαλώσωμε. Δεν χωρεί μεταξύ μας 
παρεξήγησις». Έχω ακούσει από Ηρακλειώτες 
μικρα σιατικής καταγωγής (Αττάλεια) το ρ. τεκλι-
φέρνω στον α όριστο: Ποιος σου το τεκλίφαρε; = 
Ποιος (σε ξεγέλασε και) σου το πάσαρε;}

τεκμπίρι, το [tekbíri] (Τουρκοκρητ.) : (για τους 
Μουσουλμάνους) η φράση «μέγας ο Θεός» 
(Allahuekber)
[< tekbir (Bilgehan2, 637) «απαγγελία μεγαλο-
φώνως και δημοσίως της φράσεως اكبر -άλ هللا 
λαχου εκμπέρ, ήτοι μέγας ο Θεός» (Χλωρός, Α 
(تكبير) [(547

τεκνεφές, ο [teknefés] & τεκνεφέσης [teknefésis] 
(Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ξαν θιν., Ι δομΒ., Κασσ.) : 
ο ασθενικός, ο ασθματικός.
[< tıknefes (Παπ.) / & διαλεκτ. teknefes (TDK) 
(Συντ.)] (طيقنفس)

τεκνεφεσιάρης (επίθ. προσ.) [teknefesx̃áris] (Ξαν-
θινΔ.) : αρρωστιάρης, αυ τός που έχει κακή υγεία.
[< τεκνεφές (Ξανθιν.)]

(*)τελάκης, βλ. Παράρτημα 1.
τελάκι, το [telát∫i] (Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., 

Χουστ., Ξεν.) : 1. το συρμά τινο σφουγγαράκι 

για το πλύσιμο πιάτων και σκευών, το συρματά-
κι· 2. μικρό λεπτό καρφάκι χωρίς κεφάλι.
[υποκορ. της λ. τέλι ‘σύρμα’(Συντ.)]
{Και το τουρκ. tel ‘σύρμα’ έχει και τη σημ. 
‘συρματάκι της κουζίνας’: «tencere, çaydanlık 
vb. ni ovarak temizlemek için kullanılan nesne» 
(TDK).}

τελάλημα, το [teláλima] (Τσιρ.: τελαλήματα, στο 
λ. ντελάλης) : ανακοίνωση.
[< τελαλώ (Συντ.)]

τελάλης*, ο [teláλis] & ντελάλης* [deláλis] 
(Παπ., Πάγκ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : διαλαλητής, δημόσιος κήρυκας. 
(Σε έντυπο Εκλογικό Κα τάλογο Δήμου Ηρακλεί-
ου του έτους 1906 (Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, 
φωτοτυπη μένο αντίγραφο στη Βικελαία) στη 
στήλη «επάγγελμα» βρίσκουμε (σ. 37) το λό γιο 
ελλ. κήρυξ.) Βλ. και τελαλίζω (σημείωση).
[< tellâl (Παπ.)] (دالل ٬ تالل)
{Κατά τον Παπαγρηγοράκη το tellâl αντδ. < δι-
αλάλης. Εξεταστέον, διότι το ΛΚΝ έχει: τελά-
λης < μσν. *τελάλης (πρβ. μσν. τελάλισσα) < 
τουρκ. tellâl (από τα αραβ.). Κατά το TDK και 
τον Nişanyan το tellâl από τα αραβικά, χωρίς 
περαιτέρω ανα γωγή.}

τελαλϊές, ο [telaλiés] : η αμοιβή του τελάλη. Η λ. 
σε σε έγγραφο του 1871: αφαιρείται τελαλιές 
13,20 (Α.Δ.Η., 2 / 52-74). Βλ. και τελαλίκια.
[< dellaliye, κοινώς tellaliye (Χλωρός, Α 788), 
βλ. και Κουκκίδης, 92] (دالليه)
{Σε πολλά έγγραφα του Αρχείου της Δημογερο-
ντίας Ηρακλείου βρίκουμε το λό γιο ελλ. δικαί-
ωμα κήρυκος.}

τελαλίζω [telaλízo] (Παπ., Πάγκ., Ιδομ., Τσιρ., 
Κασσ.) : 1. διαλαλώ ·μειωτ. σημ. ‘κάνω βούκι-
νο’. Με την ειδικότερη σημ. ‘βγάζω στην πλει-
οδοσία’ σε έγγραφο του 1871: τα τελαλήζαμεν 
αυτά τα χτίματα (Α.Δ.Η., 2 / 44-111). Συνώνυμη 
η περί φραση βγάζω στου τελάλη: εβγάλαμεν του 
ποτέ Γεωργίου Κο κολάκη τα σπίτια εις του τελά-
λη (Α.Δ.Η., 2 / 51α-115).
[< τελάλης (Παπ.)]

(*)Τελάλικα, βλ. Παράρτημα 1.
τελαλίκια, τα [telaλít∫a] (ΚριτσΓ.) : η αμοιβή του 

τελάλη. Βλ. και τελαλϊές.
[< tellalık (Χλωρός, Α 788) (Συντ.)] (دالللق)

(*)τελάλμπασης, βλ. Παράρτημα 1.
τελάς, ο [telás] (Γαρ., Κριτσ.) : 1. αυτός που στέ-

νει τέλια (θηλιές από σύρμα) για να παγιδέψει 
ζώα· 2. τεχνικός εναερίων γραμμών του ΟΤΕ ή 
της ΔΕΗ.
[< τέλι (βλ.) + -άς (δηλώνει επάγγελμα, βλ. -ας1 
στο ΛΚΝ) (Συντ.)]
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Ττελατίνι

τελατίνι*, το [telatíñi] (Παπ., Πάγκ., Δαρ., 
Χουστ.) : είδος δέρματος.
[< telâtin (Παπ.] (تالتين)
{Ο Δαριβιανάκης έχει και τη σημ. ‘πατίνι, πο-
δήλατο, δύσκολο παιγνίδι’ και δίνει το εξής πα-
ράδειγμα χρήσης: τα κοπέλια μού κάμανε τη ζωή 
τελα τίνι. Ίσως από επίδραση της έκφρ. μου έκα-
μαν τη ζωή πατίνι.}

τελέσι, βλ. τελέφι.
τελέφι (επίρρ.) [teléfi] & τελέσι [telési] (Πάγκ.) : 

μάταια, άδικα, άσκοπα.
[< telef ‘απώλεια’ (Πάγκ.)] (تلف)

τελεψίκια, βλ. τσελεψίκια.
τέλι*, το [téλi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ροδ., Ιδομ., 

Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. 
σύρμα {«ιδίως του τηλεγράφου», σημειώνει ο 
Παπαγρη γοράκης… ως Διευθυντής ΟΤΕ Κρή-
της που ήταν}· 2. μεταλλική χορδή μουσικού 
οργάνου· 3. θηλιά από σύρμα για παγίδευση λα-
γών· ΦΡ. στένω τέλια: στήνω παγίδες με σύρμα 
σε σχήμα θηλιάς για λαγούς.
[< tel (Παπ.)] (تل)
{Το τουρκ. tel σημαίνει επίσης ‘σύρμα από χρυ-
σό’. Με τη σημ. αυτή στην Κρι τσωτοπούλα του 
Μιχ. Διαλυνά (Ηράκλειο 1912, σ. 5): μπαχριέ-
δες / ό που με τέχνη περισσή και τέλια ’σαν ραμ-
μένοι. Αντίστροφος λεξιλογικός δανεισμός: η 
ελλ. λ. σύρμα έχει περάσει στα τουρκ. ως sırma 
‘χρυσόνημα’, βλ. συρμαλένιος.}

τελιάζω [teλázo] (Ιδομ.) : περιφράσσω με σύρμα 
(βλ. τζιμπότελο και γυροτε λιάζω).
[< τέλι (Συντ.)]

τελίδικη, βλ. ντελίδικος.
τελόμπροκα, η [telóbroka] (Χουστ.) = η συνηθι-

σμένη πρόκα που χρησιμο ποιούν οι οικοδόμοι.
[< τέλι + μπρόκα, πβ. τουρκ. tel çivi (Συντ.)]

τελόφουρτσα, η [telófurtsa] (Ιδομ.) : η συρματό-
βουρτσα.
[< τέλι + φούρτσα (Συντ.)]

τεμενάς*, ο [temenás] & ντεμενάς [demenás] 
(Παπ., Πάγκ., Κονδ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., 
Κριτσ., Χουστ., Ξεν.) : βαθιά υπόκλιση με ταυ-
τόχρονη κίνηση του δεξιού χεριού από τη μέση 
μέχρι το μέτωπο, κατά τον ανατο λίτικο τρόπο.
[< temena (Παπ.)] (تمنا٬ تمنى)

τεμεσούκα, η [temesúka] & ντεμεσούκα [deme-
súka] (Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ.) : 1. μπου-
γιουρντί από την εφορία, χρηματικό ένταλμα· 2. 
μακρο σκελές έγγραφο.
[< (ν)τεμεσούκι (Συντ.)]
{Κατά τον Χλωρό (Α 562) η λ. temessük ως 
ουσ. σημαίνει «τίτλος ιδιο κτησίας ή ομόλογον 
χρεωστικόν», βλ. τεμεσούκι.}

τεμεσούκι, το [temesút∫i] & ντεμεσούκι [deme-
sút∫i] (Κονδ., Ξανθιν., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ.) : 
τίτλος ιδιοκτησίας.
[< temessük (Ξανθιν.)] (تمسك)
{Ο Αποστολάκης έχει στο ίδιο λήμμα ντεμεσού-
κα (βλ.) και ντεμεσούκι.}

(*)τεμλίκι, βλ. Παράρτημα 1.
τεμπελεύω* [tebelévo] (Παπ.: στο λ. τεμπέλης) : 

κάθομαι χωρίς να κάνω τί ποτα, το ρίχνω στο 
καθισιό.
[< τεμπέλης (Παπ.)]
{Το ίδιο νόημα εκφράζει αλλά παραστατικότε-
ρα (και… ποιητικότερα) η κρητ. φρ. πετώ του 
ήλιου πέτρες.}

τεμπέλης, βλ. ντεμπέλης.
τεμπελχανάς, βλ. ντεμπελχανάς.
τεμπεσίρι, βλ. ντεμπεσίρι.
τεμπεχίρι, βλ. ντεμπεσίρι.
τεμπίχι1, το [tembí∫i] : η παραγγελία (Σταυρινί-

δης). Σε προσωπικό ημερολό γιο των ετών 
1831-1845: Ήλθε ο Καπετάν Πασάς και ήκαμε 
τεμπί χι να μην πειράζονται οι Ραγιάδες (βλ. Ημε-
ρολόγιο Κοζύρη, 602). Και σε κρητ. ποί ημα του 
1736 (βλ. Βε νέρης, 411). Ίσως μόνο στη ρημ. 
περίφρ. κάνω τε μπίχι.
[< tenbih «το εφιστάναι την προσοχήν, παραγγε-
λία, ήτοι διαταγή, σύστα σις έντο νος είς τινα όπως 
πράξη ή μη πράξη τι» (Χλωρός, Α 567)] (تنبيه)
{Σε έγγραφο του 1864 βρίσκουμε τη ρημ. πε-
ρίφρ. κάνω τενσίχι: εις το πράγμα τους εκάμε 
τενσίχη ναμιπατίσου [= να μην πατήσουν] έος 
ναμας εστίλετε απόδιξη (Α.Δ.Η., 2 / 14-304). 
Πρόκειτα μάλλον για παραφθορά της λ. τεμπί-
χι, εκτός και αν έχει άλλο νόημα, π.χ. ότι ρύθ-
μισαν το θέμα έτσι ώστε να μην…, οπότε η φρ. 
κάνω τενσίχι σχετίζεται με το tensik etmek (تنسيق 
-τακτοποιώ, διευθετώ, διαρρυθ μίζω, διορ» (ايتمك
γανώ» (Χλωρός, Α 570).}

τεμπίχι2, το [tebí∫i] (Ροδ.) : η κατεργαριά.
[< τεμπίχης, βλ. ντελμπίσης (Συντ.)]

τεμπρίκι, το [tebrít∫i] (Τουρκοκρητ.) : τα συγχα-
ρητήρια.
[< tebrik (Bilgehan2, 636)] (تبريك)

τενεκές, βλ. ντενεκές.
τενεκετζής, βλ. ντενεκετζής.
τενεσίρι, βλ. τενεχίρι.
τενεχίρι, το [tene∫íri] & τενεσίρι [tenesíri] : «χαμη-

λή τράπεζα, όπου βάζουν και πλέ νουν οι Μου-
σουλμάνοι το σώμα του νεκρού προ της ταφής». 
Η λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα γύρω στο 1850 (βλ. 
Νικ. Σταυρινίδης, “Ο θάνατος του Κερήμ Μπέη 
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στη λαϊκή μούσα”, Αμάλθεια, 4/16-17, 289). Επί-
σης, σε τουρκοκρητ. στιχούργημα: Άμε, νενέ μου, 
στο καλό, μη σε θωρούν οι σκύ λοι [= οι Χριστια-
νοί], / μα μένα θα με φέρουνε νεκρό στο τενεσίρι 
(βλ. Κρήτη & Τουρκοκρητικοί, 55).
[< teneşir (Σταυρινίδης)] (تنشير)

τενσίχι, βλ. τεμπίχι1 (σημείωση).
τεντζερές, βλ. τέντζερη.
τέντζερη, η [téndzeri] & ντέτζερη [dédzeri] 

& τέντζερης*, ο [téndzeris] & τζέντζε ρης 
[dzéndzeris] & τέντζερι, το [téndzeri] & τεντζε-
ρές*, o [tendzerés] & ντετζε ρές, ο [dedzerés] 
(Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Ροδ., Τσιρ., Ξεν.) & 
ντζετζερές, ο [dzedzerés] (Κασσ.) : η χάλκινη 
χύτρα. ΥΠΟΚΟΡ. τεντζερέδι, το (Κασσ.).
[< tencere (Παπ.)] (طنجره ٬ تنجره)
{Η παροιμία Ετσούρληξε η τέντζερη κι ευρή-
κε το καπάκι (τη γράφω όπως την έχω μάθει) 
αντιστοιχεί ακριβώς στην τουρκική Tencere 
yuvarlanmış kapağını bulmuş (Meynard, A 491, 
βλ. και Ηρακλής Μήλλας, Κατάλογος κοινών 
ελληνικών και τουρκικών λέξεων, εκφράσεων 
και παροιμιών, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008, 
σ. 180).}

τέντζερης, βλ. τέντζερη.
τέντζερι & βλ. τέντζερη.
τεπές*, ο [tepés] & ντεπές [depés] (Παπ., Πάγκ., 

Κονδ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Ξεν.) : 1. λόφος, 
ύψωμα, κορυφή (συναντάται και ως τοπωνύ-
μιο)· 2. κατακόρυφο κό ψιμο εδάφους, φυσικό 
ή τεχνητό, ατείχιστο· 2. το επάνω μέρος της κε-
φαλής· ΦΡ. έφαε ξύλο που εβγήκε από τον τεπέ 
της κεφαλής του (Κονδ.).
[< tepe (Παπ.)] (تپه٬ دپه)
{Η ‘κορυφή της κεφαλής’ (κρητ. τεπές τση κε-
φαλής) στα τούρκ. λέγεται baş tepesi.}

τεραζί, το [terazí] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Ιδομ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ.) : 1. είδος φορητής 
ζυγαριάς· Υποκορ. τεραζάκι (Λιουδάκι, 210)· 
2. «Όρος του ελαι οτριβείου. Εγκοπή στο χώρι-
σμα της “κασέλας” και του “κασελιού” όπου πέ-
φτει το λάδι [...] προορισμόν έχει να διαχωρίζει 
τα “σύννερα” [...] από το καθαρό λάδι» (Πιτ.).
[< terazi (Παπ.)] (ترازو)
{Η ζυγαριά λεγόταν και τερεζί (από το terezi, 
διαλεκτ. κατά το TDK). ΦΡ. πάει σαν το τερε-
ζί : για υποζύγιο που δεν κρατά ισορροπία κα-
τά τη βάδιση, και ταλαι πωρεί με τον κλυδωνι-
σμό του τον αναβάτη. Η δεύτερη σημασία σχε-
τίζεται μάλλον με τη σημασία ‘υδρονομείο’, με 
την οποία ο Σταυρινί δης μεταφράζει το τουρκ. 
su terazisi σε έγγραφο του 1672, με το οποίο 
κάποιος στο Ηράκλειο ζητά να πάνε στο μέ-
ρος «ένθα κείται το υδρονο μείον (τεραζί)» για 

να ελέγξουν την παρεχόμενη ποσότητα νερού 
(Μετα φράσεις, Β 31). Κατά τον Χλωρό (Α 485) 
su terazisi ση μαίνει «υδροζύγιον, ήτοι μηχάνη-
μα υδραυλικόν, εν είδει κιόνων ή στοών, χρησι-
μεύον όπως διατηρή την δύναμιν δι’ ής ρέει το 
ύδωρ εις τα διάφορα μέρη της πόλεως».

τερακές, ο [terat∫és] : η περιουσία ανθρώπου που 
πέθανε. Η λ. σε Κανονισμό (1864) για τα καθή-
κοντα του Επιστάτη της Δημογεροντίας: Ο επι-
στάτης θέλει λαμβάνει δύο τοις εκατόν επί των 
κινητών και ακινήτων πραγμάτων δια δικαίωμα 
από τον τερακέ (Μετουρκιάτι) (Α.Δ.Η., 2 / 14-
410). Βλ. και μετουρκιάτι.
[< tereke «ölen kimsenin bıkaktığı şey» (= 
το πράγμα που άφησε κάποιος που πέθανε) 
(Devellioğlu, 1263), από το αραβ. taraka(t) κα-
τά τον Nişanyan (Συντ.)] (تركه)

τερανές, το [teranés] (Τουρκοκρητ.) : η μελωδία.
[< terane (Bilgehan2, 637)] (ترانه)

τερεζί, βλ. τεραζί.
τερζήμπαχης, ο [terzíba∫is] : αρχιράφτης, επικε-

φαλής ραφτάδων. Η λ. με τη γραφή τερζήπα-
χης σε προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-
1845: ο Χ(ατζή) Κωστα ντής Μυτιληναίος, τερ-
ζήπαχης του Μεχμέτ-Αλή πασά (βλ. Ημερολόγιο 
Κοζύρη, 351).
[< terzibaşı, βλ. τερζής και μπασ- (Συντ.)]

τερζής(Α), ο [terzís] & τερεζής [terezís] & τερ-
τζής [terdzís] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., 
Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : «Ο ρά-
φτης κρητικών κ.ά. τοπικών ενδυμασιών, σε δι-
άκριση από το μεταγενέστερο “φραγκοράφτη”» 
(Πιτ.) που έραβε ρούχα σε ευρωπαϊκό στιλ.
[< terzi (Παπ.)] (ترزى)
{Ο Δαριβιανάκης έχει στο ίδιο λήμμα: τερζής γή 
φραγκοράφτης.}

τερζίδικο, το [terzíδiko], άλλη γραφή: τερζήδικο 
(Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ.) : το εργαστήριο 
του τερζή, ραφείο.
[< τερζής (Συντ.)]

τερζιμάν, ο [terzimán] : ο διερμηνέας (Ημερολό-
γιο Κοζύρη, 606).
[< tercüman, από το αραβ. tarcumān κατά τον 
Nişanyan (Συντ.)] (ترجمان)
{Από το αραβ. έτυμο το μσν. δραγουμάνος 
(ΛΚΝ).}

τερζίστικος (επίθ.) [terzístikos] & τερζίδικος 
[terzíδikos] (Πιτ., Κριτσ.) : ραμμένος από τερ-
ζή, από επαγελματία ράφτη.
[< τερζής (Συντ.)]
{Ο Κριτσωτάκης το γράφει: τερτζήστικος.}

τερλίκι, βλ. τερλικοπάπουτσα..



τεσσαρορούκουνος

325

Ττερλικοπάπουτσα

τερλικοπάπουτσα, τα [terlikopáputsa] : «είδος 
σανδαλίων ελαφρών εκ Μα ροκινού δέρματος». 
Η λ. σε κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά 
πεσκέ σια, 95).
[< τερλίκι (< terlik) + παπούτσι] (ترلك)
{Για το terlik (ترلك) o Ξανθουδίδης σημειώνει: 
«εκ του ter = ιδρώς και της επιθετ. καταλήξε-
ως -lik». Ίδια ετυμολογία και στον Nişanyan. Ο 
Χλωρός (Α 496) έχει τη λ. terlik με το ερμήνευ-
μα: «είδος ελαφράς εμβάδος εκ μα ροκίνου, ή 
συρτή εμβάς, κ. παντούφλα, συρτοπάπουτσον, 
ή περιπόδιον εκ νακτού [αμπά] όπως διατηρή 
θερμόν τον πόδα, κ. τερλίκι».}

τερμπιγές, βλ. ντερμπϊές.
τερσανάς(Α), ο [tersanás] & ταρσανάς* [tarsanás] 

& αρσανάς* [arsanás] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ.) : ο 
ναύσταθμος. Τερσανάς: Τοπωνύμιο στο Ακρω-
τήρι Χανίων.
[< tersane (Παπ.)· Κατά το ΛΚΝ : ταρσανάς: 
< tersane (< αραβ. dār as-sinā῾a) κατά το αρ-
σανάς· αρσανάς: < μσν. αρσανάς < παλ. ιταλ. 
arsana] (ترسانه)
{Κατά τον Νişanyan το τουρκ. tersane από το 
αραβ. dāru-ṣ-ṣanā‘a μέσω του ιταλ. tersana.}

τέρσης (επίθ. προσ.) [térsis] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., 
Κριτσπ.) : «διεστραμμένος, ανάπο δος» (Παπ.).
[< ters (Παπ.)] (ترس)

τέρσικος (επίθ.) [térsikos] & τέρτσικος [tértsikos] 
(Τσιρ., Δαρ.) : ψεύτικος, κάλπι κος: τέρσικα ζάρια.
[< τέρσης ή κατευθείαν < ters ‘ανάποδος, ανά-
στροφος’ (Συντ.)]

τερτζής, βλ. τερζής.
τερτίπι*, το [tertípi] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Ιδομ., 

Δαρ., Κασσ., Ξεν.) : «σχέδιο, στρα τήγημα, π.χ. 
“του ’καμα ένα τερτίπι και τον εκατάφερα”» 
(Παπ.).
[< tertip (Παπ.)] (ترتيب)

τερτιπιλής (επίθ. προσ.) [tertipiλís], θηλ. τερτιπι-
λίνα [tertipiλína] (Γαρ., Κριτσ., Ι δομΒ., Κασσ.) : 
αυτός που κάνει τερτίπια.
[< tertipli (Κριτσ.)]

τερτιπιτζής (επίθ. προσ.) [tertipidzís] (Παπ.: απλή 
αναφορά στο λ. τερτίπι, Πάγκ.) : «ο μετερχόμε-
νος τεχνάσματα» (Πάγκ.).
[< tertipçi (Παπ.)]

τεσσάρι, το [tesári] : τουρκικό νόμισμα (βλ. Ημε-
ρολόγιο Κοζύρη, 333 & Κριάρης, 229)
[μετάφρ. της λ. dörtlük (Συντ.)]

τεσγιάκι, βλ. τεζιάκι.
τεσελίμικος (επίθ.) [teseλímikos] (Κριτσπ.) : κα-

λορίζικος.
[< τεσιλίμι σου ‘χαλάλι σου’, βλ. τεσλίμι (Συντ.)]

τεσιλεύγω [tesiλévγo] (Ροδ.) : παραπέμπω.
[< tesle(-mek), διαλεκτ. τ. της ρηματ. περίφρ. 
teslim etmek ‘παραδίδω’, με ανά πτυξη [i] για 
τη διάσπαση του συμπλέγματος [sl], βλ. τεσλί-
μι (Συντ.)]
{Βρήκα το έτυμο στο: http://beypazari.
enacademic.com/4549/teslemek (στις 14-12-
2018).}

τεσιλίμι, βλ. τεσλίμι.
τεσκερές(Α), o [te∫t∫erés] & ντεσκερές [de∫t∫erés] 

(Πάγκ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Τσιρ., ΙδομΒ., 
Χουστ., ΚριτσΓπ.) : 1. η απόδειξη, κυρίως για πλη-
ρωμή φόρου επί Τουρκοκρατίας· 2. «πιστοποιητι-
κόν αρχών, άδεια, διαβατήριον» (Κονδ.)· 3. (κω-
δικοποιημένο) μήνυμα· 4. αναμνηστικό, εν θύμιο.
[< tezkere ‘απόδειξη’ (Πάγκ.)] (تذكره)

(*)τεσκερετζής, βλ. Παράρτημα 1.
τεσλίμι, το [teslí̃mi & tesλími] & τεσιλίμι 

[tesiλími] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Ροδ.) : «παρά-
δοσε το εκπληστηριαζόμενον» (Παπ.)· ΦΡ. τεσι-
λίμι σου = χαλάλι σου. (Ξαν θιν.). Κυρίως σε ρη-
ματ. περίφρ. κάνω τεσιλίμι = παρα δίδω (Σταυ-
ρινίδης), στο: Ημερολόγιο Κοζύρη, σ. 582 και σε 
άλλα σημεία. Και σε έγγραφο του 1870 γίνομαι 
τεσλίμι : και τούς έδωσα εγώ διορία έως πότε να 
γίνουν τεσελήμι (Α.Δ.Η., 2 / 33-398).
[< teslim (Παπ.) στη σημ. ‘παράδοση’ (Ξαν-
θιν.)] (تسليم)

τεσπί, το [tespí] & τεσπίχι [tespí∫i] : το κομπολόι 
(Σταυρινίδης). Η λ. τεσπί σε προ σωπικό ημεροό-
γιο των ετών 1831-1845: έστειλα του Χιουράπ-αγά 
στη Στεία γράμμα και δυο τεσπιά (Ημερολόγιο Κο-
ζύρη, 587. Επεξήγηση σε υποσημείωση: «Κομπο-
λόγια (ο ενικός: τεσπί, το)»). Η λ. τεσπίχι σε πολύ-
στιχο επικό ποίημα του 1874: και τα χαρέμια μάθα-
σι να παίζουν το τεσπίχι (Η Κρητικοπούλα, σ. 60).
[< tespih (Κριτσπ.)] (تسبيح)
{Ο Κριτσωτάκης λημματογραφεί τον (ανα-
γραμματισμένο;) τ. στεπί. Το tespih εί ναι μου-
σουλμανικό κομπολόι (προσευχής) με 99 χά-
ντρες, αλλά υπάρχει και με 33 (x3=99) ή 
11(x9=99), για να απαριθμούν οι πιστοί τις ισά-
ριθμες προσωνυμίες-αρετές του Αλλάχ (βλ: 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tespih).}

τεσσαρορούκουνος [tesarorúkunos] (Πάγκ., Πιτ., 
Γαρ., Χουστ., ΞανθινΔ.) : α) (ως επίθ.) 1. «ο 
έχων τέσσαρας ρουκούνους, γωνίας» (Πάγκ.)· 
2. παχύς και κοντός (άνθρωπος). β) (ως ουδ. 
ουσ.) το τεσσαρορούκουνο: είδος χαρ ταετού με 
τέσσερις γωνίες (Πιτ.).
[< τέσσερις + ρούκουνας (Πάγκ.)]
{Ένα κτίσμα με «τέσσαρας ρουκούνους» θα 
ήταν ασφαλώς μια στιβαρή κατα σκευή. Από 
εδώ η μτφ. σημ. 2.}



τεστεμάλι τεφτίσηςΤ

326

τεστεμάλι, βλ. πεστεμάλι.
τεστές, ο [testés] & ντεστές [destés] (Παπ., Πάγκ., 

Πιτ., Γαρ., Ιδομ., Κριτσπ., Ξεν.) : 1. η δεσμίδα 
φυσιγγίων· 2. (κατ’ επέκταση) δεσμίδα ομοει-
δών πραγμάτων, π.χ. ένας τεστές μανταλάκια· 3. 
στήλη, ντάνα: ντεστέδες τα χι ράμια (Γαρ.).
[< deste (Παπ.) & διαλεκτ. teste (Συντ.)] (دسته)
{Η 2η σημ. είναι η αρχική της λ. deste, η οποία 
σημαίνει και ‘πακέτο’. Παλαιότερα ένας τεστές 
μπαμπάκι ήταν ένα μικρό χάρτινο πακέτο (εμπο-
ρική συσκευασία) φαρμακευτικού βάμβακος. 
Σημειώνουμε τον αντί στροφο λεξιλογικό δανει-
σμό: τουρκ. demet ‘σύνολο πραγμάτων που είναι 
δεμένα μαζί, δέμα· δέμα λουλουδιών ή φυτών’ 
< ελλ. δεμάτι < δέμα (Δη μάση & Νιζάμ, 142).}

τεστίρι, το [testíri] & ντεστίρι [destíri] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Τσιρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ.) : 1. η άδεια· 2. «η άδεια, το προφορι-
κό “πτυ χίο” με το οποίο ο “μάστορας” μιας 
οποιασδήποτε τέχνης, εφοδίαζε έναν μαθητευ-
όμενό του, όταν τον έκρινε ικανό ν’ ασκήσει το 
επάγγελμα» (Πιτ.).
[< destur (Παπ.)] (دستور)
{Για τη διαδικασία της σχετικής πανηγυρι-
κής τελετής στο σπίτι του μαθη τευόμε νου, βλ. 
Μανόλης Πιτυκάκης, «Το τεστίρι», Δρήρος, 2 
(1939), 561-593. Ο Τσιρι γωτάκης έχει και τον τ. 
τεστόρι (ως χωριστό λήμμα), αλλά τον ετυμο-
λογεί από το ενετικό testo ‘έγγραφο’.}

τετές, ο [tetés] : παππούς. Η λ. σε κρητ. κείμενο 
του 1858 (Φυλλάδα για τσοι Τούρ κους της Κρή-
της γραμμένη από ένα γέρω Κρητικό το 1858, σ. 
10 και 12).
[< dede ‘παππούς· πρόγονος’ (TDK) (Συντ.)] (دده)

τεφαρίκι*, το [tefarít∫i] (Iδομ., Κριτσ., Κασσ., 
Ξεν.) : πράγμα εξαιρετικής ποιότητας, «κάτι 
εκλεκτό και σπάνιο». (ΛΚΝ)
[< tefarik (από τα αραβ.) (ΛΚΝ)] (تفاريق)

τεφαρίκικος (επίθ.) [tefarít∫ikos] (Κονδ., Ιδομ.) : 
εξαίρετος, τέλειος.
[< τεφαρίκι (Συντ.)]

τεφερίκι, το [teferít∫i] (Πάγκ.) : η διάκριση, το να 
ξεχωρίζεις, να διακρίνεσαι.
[< tefarik ‘διάκριση’ (Πάγκ.) / το σωστό: tefrik 
(TDK) (Συντ.)] (تفريق)
{Ο Πάγκαλος το γράφει τεφερύκι. Η Ελευθερία 
Γιαμουμάκη, επιμελήτρια της 2η έκδοσης του 
έργου του, σημειώνει: «Αναιτιολόγητος η γρα-
φή με (υ)».}

τεφερούκι, βλ. τεφερούκι.
τεφερούσι, βλ. τεφερούκι.
τεφερούτσι [teferútsi] & τεφερoύκι [teferút∫i] 

& τεφερούσι [teferúsi] & (Πιτ., Γαρ., ΙδομΒ., 

ΚριτσΓπ., Ξεν.) : (Μόνο στη) ΦΡ. βγάνω/βγαί-
νω στο τεφερούκι: αποκαλύ πτω -ομαι, φανερώ-
νω -ομαι: Εβγήκανε οι μπομπές τση στο τεφερού-
τσι (Ξεν.)
[< tefferüç ‘περίπατος, αναψυχή’ (πεπαλ. κατά 
το TDK < αραβ. teferruc) (Mehmet Yunus & 
Ξανθουδίδης)] (تقروج٬ تقرج)
{tefferüç σημαίνει ‘περίπατος’ και tefferüç 
yeri ‘τόπος περιπάτου’ (βλ. Meynard, A 473, 
και Κieffer & Bianchi, 1850, Α 515). Η έκφρ. 
βγάνω στο τεφερούκι έχει το ίδιο νόημα με την 
έκφρ. βγάζω στο (βλ. στη λ. μεϊντάνι). Με αφορ-
μή την καρπα θιακή παροιμία Αχαλίνωτη κορτέ-
σα γλήγορα ’ς το τεφερούτσι, ο Ξανθουδίδης ση-
μειώνει τα εξής για το τεφερούτσι: «η λέξις είναι 
Τουρκική teferoudj σημαίνουσα διασκέδασιν, 
ευωχίαν, ιδία λέγεται τεφερούτσι τό συμπόσι-
ον τό παρασκευαζόμε νον υπό του τέως δοκίμου 
τε χνίτου (κάλφα), καθ’ ον χρόνον εκμαθών τε-
λείως την τέχνην ανακηρύσ σεται μάστορας και 
λαμβάνει το δίπλωμα της τέχνης του (παίρ νει τό 
τε στίρι του). Μεταφορικώς βγαίνει στο τεφερού-
τσι επί προσώπων και πραγ μάτων σημαίνει έρ-
χεται εις το φανερόν, δημοσιεύεται και αναγνω-
ρίζεται δημοσία, ώστε και η ανωτέρω παροιμία 
δηλοί ότι γυνή αχαλίνωτος ταχέως καθίσταται 
πο λιτική. Σήμερον {= 1913} ακούεται συχνά 
το εβγήκε στο τε φερούτσι = απεκα λύφθη δημο-
σία, εγένετο γνωστός, και περί μυστικού α πο-
καλυφθέντος λέγουν αυ τός τό βγαλε στο τεφε-
ρούτσι = το εδημοσίευσεν» (Στεφ. Ξανθουδί-
δης, “Συμβολή είς τινας παροιμίας”, Χριστιανι-
κή Κρήτη, 2/1 (1913), 125.}

τεφτέρι*, το [teftéri] & ντεφτέρι [deftéri] & φτε-
φτέρι [fteftéri] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Τσιρ., Δαρ., 
Χουστ., Ξεν.) : 1. το βιβλίο, γενικώς (αλλά σή-
μερα ως μειωτικός όρος)· 2. το κατάστιχο· ΦΡ. 
τεφτέρια παλιού καιρού: αναμνήσεις (Γαρ.).
[αντδ. < tefter < διφθέρα (Παπ.) / Κατά το ΛΚΝ, 
το τουρκ. μέσω του αραβ. diftar] (دفتر٬ تقتر)
{Ο Παπαγρηγοράκης παραθέτει την παροι-
μία Ο Οβραίος σα φτωχάνει τα παλιά ντεφτέ-
ρια πιάνει. Υπάρχει και στα τουρκ. σε διάφο-
ρες παραλλαγές, που μιλούν για έμπορο (ή 
Εβραίο ή μπακάλη κλπ.) που χρεοκόπησε, π.χ. 
Züğürtleyen bezirgân (έμπορος) eski defterleri 
yoklar (Tuncay & Καρα τζάς, σ. 864). Παραλ-
λαγή της έχει ο Meynard (Β 777) στο λ. müflis 
‘μου φλούσης, χρεοκοπημένος’. Για τον αντιδα-
νεισμό, βλ. Βασμανόλη, σ. 301-3.}

τεφτίσης, ο [teftísis] : Η λ. στον πληθ. τεφτίσι-
δες, με το ερμήνευμα «υπάλ ληλοι της μυστικής 
αστυνομίας», στο: Άργος Ιδαίος, Μια αλληλο-
γραφία εκ Κρήτης, Αθήνα 1884, σ. 7.
[< teftiş mamuru ή απλώς teftiş «επιθεωρητής, 
επόπτης, υπάλληλος δικα στικής α στυνομίας» 
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Ττεχλουκές

(Χλωρός, Α 534), από το αραβ. taftīş κατά τον 
Nişanyan (Συντ.)] (تفتيش)

τεχλουκές [texlut∫és] & ντεχλουκές, ο [dexlut∫és] 
(Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., Κρι τσπ.) : ο (επι-
κίνδυνα) ανίκανος, ανάξιος.
[< tehlike (Παπ.) ‘κίνδυνος’, κατά το TDK από 
το αραβ. tehluke (Συντ.)] (تهلكه)

τεχρίλι, το [texríλi] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ροδ., 
Τσιρ., Κασσ., ΚριτσΓ.) : «1) Ειδικός τρόπος να 
κλώθουν το μετάξι για να γίνει ανθεκτικό και 
πιο ό μορφο. Γίνεται σαν πολύ λεπτό κορδόνι 
[...]. 2) Το λεπτό κορδόνι του ε μπορίου, από με-
τάξι, με το οποίο ο “τερζήδες” φτιάχνουν τα διά-
φορα ποι κίλματα (χάρτζα) στα γιλέκα, μεϊτά νια 
και καπότα της τοπικής ενδυμα σίας» (Πιτ.).
[< διαλεκτ. tehril ‘χοντρό στριφτό μεταξωτό νή-
μα’ (TDK) (Συντ.)] (تحريل)
{Ο Χλωρός (Α 471) έχει tahril (ως παραφθο-
ρά του tahrir ‘γραφή’) «γραμμή, σει ράδιον ήτοι 
σειρήτιον προς στολισμόν» και nakış tahrili 
«νήμα ή σειράδιον χρυ σούν ή άλλο, χρησιμεύ-
ον προς κέντημα ή στολι σμόν ενδύματος κτλ.»}

τεχρίμι τζεπερήν, βλ. ντεγριμί.
τεψί(Α), το [tepsí] & ταψί* [tapsí] (Παπ., Πιτ., Ξαν-

θιν., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Ξεν.) : 1. 
ρηχό σκεύος μαγειρικής για ψήσιμο φαγη τών/
γλυκών στο φούρνο· ΥΠΟΚΟΡ. τεψάκι· 2. 
(μτφ., με επιθ. σημ.) εντε λώς επίπεδος: «εσβάρ-
νισα το χω ράφι και το ’καμα τεψί» (Δαρ.).
[< tepsi (Παπ.)] (تبسى٬ تپسى تاپسى٬ دپسى)

τζάκι*, το [dzá∫ti] (Παπ., Τσιρ.) : 1. η εστία, κ. πα-
ραστιά· 2. (μτφ.) οικογέ νεια, σόι· ΦΡ. είναι από 
μεγάλο τζάκι: από αρχοντική οικογένεια.
[< ocak (Παπ.)] (اوجاق)
{Το τουρκ. έτυμο είχε επίσης τη σημ. ‘στρατι-
ωτικό σώμα’: yeniçeri ocağı = το σώμα των Γε-
νιτσάρων (Χλωρός, Α 237 & Μεταφράσεις, Β 
419).}

τζακοθυρίδα, η [dzakoθiríδa] (Τσιρ.) : «μικρή θυ-
ρίδα στον τοίχο κοντά στο τζάκι όπου τοποθε-
τούσαν τα σπίρτα, το αλάτι και την αγαστέρα 
{= πυτιά} για να μην πιάνουν υγρασία».
[< τζάκι + θυρίδα (Συντ.)]

τζακόξυλο, το [dzakóksilo] (Πιτ.) : 1. Χοντρό κα-
μπύλο ξύλο πάνω στο οποίο στηρί ζεται η κα-
πνοδόχος του τζακιού· 2. (μτφ.) καμπουριασμέ-
νος (άνθρω πος).
[< τζάκι + ξύλο (Συντ.)]

τζακόπανο, το [dzakópano] (Γαρ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ.) : το πανί που στρώνουν (ως διακοσμη-
τικό) στην τζακόταβλα.
[< τζάκι + πανί (Συντ.)]

τζακόταβλα, η [dzakótavla] (Τσιρ., ΙδομΒ.) : ξύλι-

νο περβάζι, σαν ράφι, πάνω από το τζάκι.
[< τζάκι + τάβλα (Συντ.)]

τζακόχαρτο, το [dzakóxarto] (ΙδομΒ.) : «κομψοτε-
χνημένη χάρτινη λωρίδα, που το ποθετείται πά-
νω στην τζακόταβλα».
[< τζάκι + χαρτί (Συντ.)]

τζάμι*, το [dzámi] (Παπ.) : λεπτή πλάκα από γυα-
λί, που μπαίνει συνήθως σε πλαίσιο σε παράθυ-
ρα ή πόρτες.
[< cam (Παπ.)] (جام)

τζαμί*, το [dzamí] : οικοδόμημα όπου οι μου-
σουλμάνοι λατρεύουν τον θεό τους. Γνωμική 
μαντινάδα: Χωριάτης χότζας να γενεί και στο 
τζαμί να πηαί νει, / πέντε φορές να προσκυνά, η 
χωργιαθιά δε βγαίνει.
[< cami (ΛΚΝ)] (جامع)
{Η λ. cami «τέμενος [το συναθροίζον τους πι-
στούς]» πέρασε στα τουρκικά από τα αραβι-
κά. Αρχικά είναι μετοχή που σημαίνει «συνα-
θροίζων, συνε νών, συγκε ντρών, περιέχων, πε-
ριεκτικός, περιλαμβάνων» (Χλωρός, Α 604). 
Είναι ομόρριζη με τη λ. cemaat ‘συνάθροι-
ση’, που πέρασε στα ελ ληνικά ως τζουμαέτι. Η 
λ. τζαμί δεν υπάρχει στα λεξικά του κρητικού 
ιδιώ ματος. Τη βρίσκουμε σε παλαιότερα κείμε-
να, όπως του Κονδυλάκη και σε παλιές μαντι-
νάδες. Τα τζαμιά έδιναν το ό νομά τους στη γύ-
ρω συνοικία και σε τουρκογενή τοπωνύμια, π.χ. 
Βαλτέ Τζαμί (Ηράκλειο), Νεραντζέ τζαμί (Ρέθυ-
μνο). Τζαμιά του Χάνδακα που αναφέρονται σε 
κρητ. κείμενο του 1786, βλ. Κανονικά πεσκέ-
σια: Χουνκιάρ (σ. 97), Βαλ(ιν)τέ τζαμί, Γενί τζα-
μί, Αγιά Κατερίνα τζαμί (Κιαγιάμπεη), Τσικούρ 
τζαμί, Μπούλια (σ. 98).}

τζαμιλίκι*, το [dzamiλí∫ti] (Παπ., Ξανθιν., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. 
το πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται το τζά-
μι στα παράθυρα ή τις πόρτες· 2. (κατ’ επέκτα-
ση) παραθυρόφυλλο με τζάμι.
[< τζάμι (Παπ.) /< camlιk ‘χώρος κλεισμένος με 
τζάμι’ (ΛΚΝ)] (جاملق)
{Τοπωνύμιο: Τζαμιλίκια, παλαιότερα στον Βά-
μο Αποκορώνου. Αλλά η λ. δεν προέρχεται από 
το τζάμι αλλά από το τζαμί που κάποτε υπήρ-
χε εκεί.}

τζαμιτζής*, ο [dzamidzís] (Παπ.: στο λ. τζάμι) : 
τεχνίτης που τοποθετεί τζά μια.
[< τζάμι (Παπ.) / < camcı (ΛΚΝ)] (جامجى)

τζαμιωτάκια, τα [dzamñotát∫a] : στο Ηράκλειο, 
παρωνύμιο «που ακολου θούσε και στη δεκα-
ετία του 1930 μικρά προσφυγόπουλα στο παι-
γνίδι τους, προσδιορίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο 
το χώρο κατοικίας τους (τα τζαμιά) αλλά και τις 
συνθήκες διαβίωσή τους» (Λένα Τζεδάκη-Απο-
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στολάκη, «Μι κρασιάτες πρόσφυγες στο Η ρά-
κλειο. Το παράδειγμα της Ν. Αλικαρνασ σού», 
Πεπραγμένα Η΄ Κρητολογικού Συνεδρίου, Τό-
μος Γ2, ΕΚΙΜ 2000, σ. 99-116.)
[< τζαμιώτης (Συντ.)]
{Το έτυμο υπάρχει ως οικογενειακό επίθετο, 
πβ. Κωνσταντίνος Τζαμιώ της, σύγ χρονος συγ-
γραφέας.}

τζαμόγλανο, το [dzamóγλano] (ΙδομΒ.) : παδί από 
αιχμαλωσία, από παιδομάζωμα.
[< acemi oğlan (Συντ.)]
{Βλ. ατζαμής. Στα τουρκ. το νεαρό παιδί από 
το παιδομάζωμα που έμπαινε ως νεοσύλλε-
κτος στο γενιτσαρικό σώμα το ονόμαζαν acemi 
oğlan, δηλ. άπειρο παιδί (Meynard, B 348). Αυ-
τούς τους στρατιώτες ο Μπουνιαλής τούς λέ-
ει τζαμόγλανα: γιανίτσαροι, τζαμόγλανα, τσαλ-
μάδες, σουμπασήδες, / Τούρκοι με δίχως ’φί-
τσια ο πού ’τον ατζαμήδες (Αλεξίου & Αποσκί-
τη, 460).}

τζαμόπετρα, η [tzamópetra] : πέτρα «εύκολη σε 
πελέκημα» (Ελευθ. Πλατά κης, “Δημώδη ονό-
ματα ορυκτών και πετρωμάτων Κρήτης”, Κρη-
τολογία, 12-13 (1981), 152).
[< μπαρούτι + πέτρα (Συντ.)]

τζαμούζα, η [dzamúza] & τσαμούζα [tsamúza] & 
νταμούζα [damúza] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Τσιρ., ΙδομΒ.), Κασσ. : βουβάλα, (μτφ., μει-
ωτ.) «Επί γυναικών με γαλοσώμων, πλαδαρών, 
ασουλούπωτων κατά την εμφάνιση, καθυστε-
ρημένων δεν πνευματικώς» (Πιτ.).
[< camus (Παπ.) / < camız (Πάγκ.)] (جاموس٬جاميس)
{Το TDK έχει τους τύπους camız και camüs ‘νε-
ροβούβαλος’. O Χλωρός (Α 605) έχει και το 
θηλ. جاموسه {camusa}. H λ. πέρασε ως τζαμού-
ζα, μόνο στο θηλυκό, σαν να μην υπάρχουν άν-
δρες με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο Ιδομενέως 
(Β) λημ ματογραφεί τη λ. ως επίθετο στα τρία 
γένη: τζαμούζης, -α, -ικο, αλλά η μαντινάδα που 
παραθέτει ως παράδειγμα χρήσης αναφέ ρεται 
σε γυναίκα. Υπάρχει οικογ. ε πίθετο Τζαμούζης.}

τζάμπα* (επίρρ.) [dzába] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κασσ., Ξεν.) : 1. χωρίς να 
καταβληθεί αντίτιμο, δωρεάν· 2. άδικα, μάταια.
[< caba (Παπ.)] (جابه٬ جابا)

τζαμπαδόρος (επίθ. προσ.) [dzabaδóros] (Πάγκ.) : 
«ο εργαζόμενος τζάμπα, δωρεάν, αμισθί».
[< τζάμπα + -δόρος (Πάγκ.) / σωστότερα: + 
-αδόρος < βενετικό μετουσια στικό επίθημα 
-ador παραγωγικό δραστικών ουσιστικών, κα-
τά το ΛΚΝ) (Συντ.)]
{Κατά τον Πάγκαλο (που το γράφει τζαμπαδώ-
ρος) το β΄συνθετικό «εκ των εκ της ιταλικής ει-

λημμένων λέξεων», πβ. ταλιαδόρος (ταγιαδό-
ρος) < tagliatore.}

τζαμπάζης(Α), ο [dzabázis] & τσαμπάζης(Α) 
[tsabázis] & ζαμπάζης [zabázis] & τσα μπάγης 
[tsabáʒis] & τζαμπάτζης [dzabádzis] (συχνά: 
εναλλαγή [b / mb]) (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., 
Κασσ.) : 1. ο μεταπωλητής ιπποειδών, ο ζωέμπο-
ρος· 2. (μτφ.) πα νούργος, ύπουλος, καταφερ τζής.
[< cambaz (Παπ.)] (جانباز٬ جامباز)
{cambaz [< can ‘ψυχή’ (πβ. τζάνεμου) + -baz 
‘παίζων’] είναι αρχικά ο α κροβάτης, ακροβά-
της με άλογα, και κατόπιν ο ζωέμπορος, βλ. 
σχετ. Κυ ρανούδης, 113. Κατά το TDK μτφ. έχει 
και τη σημ. ‘κατεργάρης, δόλιος, απατεώνας’. 
Ο Δαριβιανάκης έχει στο ίδιο λήμμα: τζαμπά-
ζης ή τραμπάζης. Ο δεύτερος τύπος μάλλον από 
παρε τυμολ. επίδραση της λ. τράμπα, όπως φαί-
νεται από το ερμήνευμα: «αυτός που μεσολαβεί 
στις αγοραπωλησίες και τις ανταλλαγές ζώων». 
Τον τ. τραμπάζης λημ ματογραφεί και ο Κασ-
σωτάκης, με τη σημ. «μεσίτης για πωλήσεις και 
ανταλλαγές ακινήτων». Στο ΛΚΝ : τσαμπάσης.}

τζαμπαζιλίκι, το [dzabaziλít∫i] & τσαμπαζιλί-
κι [tsambaziλít∫i] (Πιτ., Κριτσ., Κασσ.) : «Το 
επάγγελμα του τσαμπάζη. “Φοβερός είναι στα 
τσαμπαζηλί κια του∙ τον εφο βήθηκε το μάτι 
μου”» (Πιτ.).
[< τσαμπάζης ή κατευθείαν < cambazılık 
(Συντ.)]
{Ο Πιτυκάκης το γράφει: τσαμπαζηλίκι. Από το 
παράδειγμα χρήσης φαί νεται ότι η λ. χρησιμο-
ποιείται με τη σημ. ‘παζαρέματα’. Ο Δαριβια-
νάκης, στην ανάπτυξη του λ. τζαμπάζης, χρησι-
μοποιεί σε παράδειγμα χρήσης τον πληθ. τζα-
μπαζηλίκια με τη σημ. ‘απατεωνιές, κατερ-
γαριές’. Με τη σημ. αυτή λημματογραφεί αυ-
τόν τον πληθ. και η Ξενάκη-Ροβίθη. Το τουρκ. 
cambazlık έχει και τη μτφ. σημ. ‘δολιότης, πα-
νουργία’ (Χλωρός, Α 606).]

τζαμπαζϊές, ο [dza(m)baziés] (Πάγκ.) : ο φόρος 
τον οποίον πληρώνει ο τζα μπάζης, ο ζωέμπο-
ρος. Η λ. εν χρήσει σε Διάταγμα αυτοκρατορι-
κόν (1868): ο φόρος του τζαμπαζιγιέ (επί της πω-
λήσεως ζώων), (βλ. Κρητικός Κώδιξ, Α 35).
[< τζαμπάζης (Πάγκ.)]
{Δύσκολο να προκύψει τζαμπαζϊές κατευθεί-
αν από το τζαμπάζης. Ίσως < *cambaziye ή από 
επίδραση νοηματικά συναφών λέξεων σε -ές, 
πβ. κα νταριγιές.}

τζαμπανάκης, βλ. μπατζανάκης.
τζαμπαντζής, βλ. τζαμπατζής.
τζαμπάτζης, βλ. τζαμπάζης.
τζαμπατζής*, ο [dzabadzís] (Παπ.: στο λ. τζάμπα, 
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Ττζαμπατζϊόν

Τσιρ., Χουστ., Κασσ.) : αυτός που επιχειρεί να 
αποκτήσει κάτι χωρίς να πληρώσει.
[< τζάμπα (Παπ.) / < cabacι ‘παράσιτος’ (ΛΚΝ)]
{Ο Τσιριγωτάκης το γράφει: τζαμπαντζής.}

τζαμπατζϊόν (επίρρ.) [dzabadzión] (ΚριτσΓ.) : τζά-
μπα.
[< τζαμπατζής (Συντ.)]
{Λέγεται συνήθως για αστεϊσμό, με ευτράπε-
λη διάθεση.}

τζαμπίτης, βλ. ζαμπίτης.
τζαμπιτιλίκι, βλ. ζαμπιτιλίκι.
τζαμπουκάς (επίθ. προσ.) [dzabukás] (Δαρ.) : ζό-

ρικος, αυτός που έχει πά ντοτε το ζωνάρι του λυ-
τό και είναι έτοιμος για καβγά.
[ίσως υποχωρητικά από το τσαμπουκαλής ‘άν-
θρωπος καβγατζής και προ κλητικός’ (ΛΚΝ) ή 
κατευθείαν από το çabuka, βλ. λ. τσαμπουκάς* 
στο ΛΚΝ (Συντ.)]

τζαναβαράκι, βλ. τζαναβάρι.
τζαναβάρι, το [dzanavári] (Πάγκ., Πιτ., Γαρ., 

Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ.) : νε-
αρός, παλικαράκι· ΥΠΟΚΟΡ. τζαναβαράκι, το.
[< canavar ‘θηρίο, θεριό’ (κυριολ. & μτφ.) 
(Κριτσ.)] (جاناوار٬ جانوار٬ جانور)

τζαναζές, βλ. τζεναζές.
τζανάκι, βλ. τσανάκι.
τζαναμπέτης* (επίθ. προσ.) [dzanabétis] & ζανα-

μπέτης [zanabétis] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Δαρ., 
ΙδομΒ., Χουστ., Ξεν.) : 1. δύστροπος, μοχθηρός, 
άθλιος, ασυνεπής· 2. γυναικάς.
[< cenabet (Παπ.)] (جنابت)
{Η σημ. ‘γυναικάς’ σχετίζεται με την αρχική σημ. 
της λ. cenabet: ‘άπλυτος μετά τη συνουσία’ (και 
συνεκδοχικά ‘ακάθαρτος’, για τη θρησκεία).}

τζανεγρά, βλ. τζανεριά.
τζανεγρίδα, η [dzaneγríδa] & ατζανεγρίδα 

[adazneγríδa] (Πάγκ., Πιτ., Ιδομ., Κριτσ.) : το 
τζάνερο, το κορόμηλο.
[< τζανεγρά (Πάγκ.)]
{Για την κατάλ. -ίδα πβ. χαρουμπίδα. Ο τ. ατζα-
νεγρίδα προφανώς από τη συμπρο φορά με το 
αόριστο άρθρο μια.}

τζάνεμ, βλ. τζάνεμου.
τζάνεμου(Α) (επιφ.) [dzánemu] & ατζάνεμου 

[adzánemu] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ροδ., Ιδομ., 
Τσιρ., Χουστ.) : ψυχή μου.
[< can (Παπ.) / < από τον κτητικό τ. canım (Αν-
δριώτης)] (جان٬ جانم)
{Ο Τσιριγωτάκης λημματογραφεί τον τύπο τζά-
νεμ, αλλά στο παράδειγμα χρήσης έχει τζάνε 
μου. Για την προσθήκη του [u] (πβ. αντάμου, 

κοτζάμου, μάντεμου, μπά ρεμου, μπιλέμου) βλ. 
Georgiadis, σ. 153-4.}

τζανέρι, βλ. τζάνερο.
τζανεριά*, η [dzanerʒá] & ατζανεργιά, η [adzanerʒá] 

& τζανεγρά [dzaneγrá] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., 
Κριτσ.) : το δέντρο κορομηλιά, μπουρνε λιά.
[< caneriği (Παπ.) / σωστότερα: < τζάνερο (ΛΚΝ)]
{Ο τ. ατζανεριά προφανώς από τη συμπροφορά 
με το αόριστο άρθρο μια.}

τζανερίκι(Α), το [dzanerít∫i] (Πάγκ., Κονδ., Ξαν-
θιν.) : το τζάνερο, το κορό μηλο.
[< caneriği (Ξανθιν.) / αντδ. κατά τον Τζιτζιλή, 
βλ. σημείωση] (جان اريكى)
{Ο Κυρανούδης (σ. 208-209) αναφέρει την 
άποψη του Χρήστου Τζιτζιλή: Αρ χικά: σλαβ. 
čъrnik (< čъrn ‘μαύρος’ + επίθημα -ik) > ελλ. 
τζαρνίκι > τζανερίκι > τουρκ. can erik. Αργότε-
ρα η λέξη επανήλθε τόσο στα σλαβικά όσο και 
στα ελλ. ως αντιδάνειο.}

τζανερικιά, η [dzanerit∫á] (Ξανθιν.) : η τζανεριά, 
η κορομηλιά.
[< τζανερίκι (Ξανθιν.)]

τζάνερο*, το [dzánero] (Τσιρ., Κασσ.) & τζανέρι 
[dzanéri] (Ξανθιν.: ως ερ μήνευμα στο λ. τζανε-
ρίκι) : το κορόμηλο.
[< τζανερίκι (Ανδριώτης), η κατάληξη -ίκι θεω-
ρήθηκε υποκορ. επίθημα (ΛΚΝ)]
{Τα τζάνερα λέγονται και δρόμηλα (Ηράκλειο), 
ίσως από το αβράμηλα και παρε τυμολ. επίδρ. 
από το υδρο-. Για τα τζάνερα βλ. περισσότερα 
στο ιστο λόγιο του Νίκου Σαραντάκου Οι λέξεις 
έχουν τη δική τους ιστορία (http://sarantakos. 
wordpress.com/2011/07/11/koromilo/).}

τζανεροκουρκούνερο, το [dzanerokurkúnero] 
(Πάγκ.) : το τζάνερο.
[< τζάνερο + ίσως κούμαρο (Πάγκ.)]
{Προβληματική ετυμολογία.}

τζαντάρμα, η [dzandárma] (Κονδ.) : η Χωροφυ-
λακή (στην Κρήτη, μετά το 1869).
[πβ. candarma (jandarma) (κατά το TDK από 
το γαλλ. gendarme, βλ. και Χλωρός, Α 606) 
(Συντ.)] (ژاندارمه)
{Ο Aνδριώτης ετυμολογεί τη λ. ζαντάρμα, κα-
τευθείαν από το γαλλ. gendarme.}

τζανταρμάς, ο [dzandarmás] & τσανταρμάς 
[tsandarmás] (Κονδ., Ροδ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., 
ΚριτσΓπ.) : χωροφύλακας, ζαπτιές.
[< τζαντάρμα ‘χωροφυλακή’ (Συντ.)]

τζαντές, ο [dzadés] (Τουρκοκρητ.) : η λεωφόρος.
[< cadde (Bilgehan2, 624)] (جاده)
{Η λ. χρησιμοποιείται και αλλού, π.χ. στην Κο-
ζάνη, βλ. Μιχάλης Παπα κωνστα ντίου, Μια Βο-
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ρειοελληνική πόλη στην Τουρκοκρατία: Ιστο-
ρία της Κοζάνης 1400-1912, Βιβλιοπωλείο 
της «Εστίας», Αθήνα 1998, σ. 97. Επί σης, στο 
Κωνσταντι νουπολίτικο ιδίωμα (βλ. Ζαχαριά-
δης, σ. 171).}

τζανφέσι, το [dzanfési] (Κονδ., Τσιρ.) : «ύφασμα 
μεταξωτόν δίμουρον (double face)» (Κονδ.).
[< canfes ‘ταφτάς’ (Μπόγκας, 209)] (جانفس)
{Ο Χουστουλάκης λημματογραφεί τη λ. φεσένιο, 
το (τζαμ φεσένιο) με το ερμή νευμα «ύφασμα που 
σαν το φοράς και γυρίζεις αλλάζει χρώμα».}

(*)τζαπής, βλ. Παράρτημα 1.
τζαρ (επιφ.) [dzár] (Πάγκ., Πιτ., Κριτσ., ΙδομΒ., 

Χουστ., Κασσ.) : 1. επιφώ νημα με το οποίο 
προτρέπουν ένα αρσενικό γαϊδούρι να «εφορ-
μήσει προς οχείαν» του θη λυκού (Πάγκ.)· 2. 
(μτφ.) «επί ερεθισμένου και εξαγριωμέ νου αν-
θρώπου με χλευα στική σημασία» (Πιτ.)· 3. 
(μτφ.) «φράση σε ζωη ρούς και ερωτύλους ή σε 
αναπο φάσιστους ανθρώπους, για να αποφασί-
σουν να κάνουν κάτι, όταν διστάζουν» (Κριτσ.).
[φαίνεται τουρκ. προέλευσης, βλ. σημείωση 
(Συντ.)]
{Ο Κριτσωτάκης το γράφει: τζαρρρ (προφανώς 
για να αποδώσει την πα ρατετα μένη διάρκεια 
του ρ κατά την εκφορά της λέξης). Σημειώνου-
με ότι το κρητ. τζαρ λέγεται επίσης ως προτρο-
πή σε γάϊδαρο για να γκαρίσει (ως παιδιά συνη-
θίζαμε τέτοιες σκανταλιές με τα ζώα). Με την 
ίδια ακριβώς σημασία έχει το TDK το δια λεκτ. 
zer: «erkek eşekleri anırtmak için kullanılan 
ünlem», δηλ. ‘επιφώνημα που χρησιμοποιούμε 
για να κάνουμε τους γαϊδάρους να γκαρίσουν’. 
Ο Fatih Kemik σε άρθρο του με τίτλο το ερώτη-
μα “Hayvan seslenme ünlemleri ses yansımalı 
ünlemlerden midir?” {Είναι τα επιφωνήματα 
κλήσης ζώων ηχοποιημένα;} (http://istanbul. 
acade mia.edu/FatihKemik/Papers/) υποστηρί-
ζει ότι πρό κειται αρχικά για πλήρεις λέξεις (βλ. 
κουκιού κουκιού, πούλι πούλι, πχι πχί). Ίσως και 
το ε πιφ. τζαρ να ανήκει σ’ αυτήν την κατηγο-
ρία: αρχικά να εσήμαινε ‘γάιδα ρος’. Τέτοια λέ-
ξη είναι το περσ. kharخر ‘γάιδαρος’, που μπορεί 
να έφτασε ως εμάς μέσω της τουρκικής. Εκτός 
και αν το τζαρ προ έρχεται από κάποιο τουρκ. 
ρ. στην προστακτική, π.χ. διαλεκτ. çar[mak / 
çaar[mak ‘φωνάζω, καλώ’. Λιγότερο πιθανό 
έτυμο φαίνεται το τουρκ. car ‘κραυγή’.
Κατά τον Ξανθουδίδη (Μελετήματα, 145) πρόκει-
ται για τη λ. αρ «(το Ιτα λικόν και Ενετικόν arri) 
το οποίον εν χρήσει ως επιφώνημα προς τα κτή-
νη ερεθιστικόν προς τα αφροδίσια, ακουόμενον 
συνήθως άρρ και τζαρρ παρά των βουκόλων παί-
δων προς τα άρρενα κτήνη». Η αναζήτηση στο 
Διαδί κτυο (Google books) δείχνει ότι το επιφ. arri! 

υπάρχει και στη διάλεκτο της Προβηγκίας και τα 
καταλανικά, και ως arre! στα ισπανικά και τα πορ-
τογαλικά. Όμως, δύσκολα θα εξηγούσε κανείς τη 
φωνητική μετάβαση από το [ar] στο [dzar].}

τζαρελίδικος (επίθ.) [dzareλíδikos] : για ακίνητες 
περιουσίες που το ενοίκιό τους ήταν αφιερωμέ-
νο σε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Βλ. και βακουφι-
κός. Σε έγγραφο του 1870: μιας οικίας τζαρελί-
δικης κειμένης κατά την συνοικίαν Χεϊτάν Ογλού 
(Α.Δ.Η., 2 / 36-100). Και λόγιο επίρρημα, σε έγ-
γραφο του 1872: δια τα ιτζαρελιδικώς α φιερ-
ωμένα εις αυτόν [= τον Τεκέ του Κόρακα στο 
Ηράκλειο] ακίνητα κτήματα (Α.Δ.Η., 2.2 / 5-12).
[< icareli < icare, βλ. τζαρές2 (Συντ.)]

τζαρές1, ο [dzarés] & τσαρές [tsarés] (Τσιρ., 
Χουστ., ΚριτσΓπ.) : στη ΦΡ. να κάμεις τον τζαρέ 
σου: να βρεις τρόπο να εξαφανιστείς.
[< çare ‘διέξοδος’ (Τσιρ.), ‘μέσον, τρόπος, θε-
ραπεία’ (Χλωρός, Α 644) (Συντ.)] (چاره)
{Λέγεται και στη φρ. του ’καμα τον τζαρέ ντου: 
τον “συγύρισα”.}

τζαρές2, ο [dzarés] (Γαρ., Κριτσπ.) & ιτζαρές : στη 
ΦΡ. βγάνω κάτι στον τζαρέ (για περιουσίες, επί 
Τουρκοκρατίας) : το υπάγω στο βακουφικό φό-
ρο. Στο Ημερολόγιο Κοζύρη (σ. 337) η λ. τζα-
ρές με τη σημ. «ετήσιος φόρος των κτημάτων 
των αφιε ρωμένων για φιλανθρωπικούς σκο-
πούς (βα κούφικα)» (Σταυρινίδης), βλ. και Με-
ταφράσεις, Α 217. Στίχοι από κρητ. δημοτ. τρα-
γούδι: Εμείς πληρώνομε ντζαρέ εν νιά σταμνιά το 
λάδι / και πάει στο Βαλτέ τζαμί και φέγγει κά-
θε βράδυ. βλ. Γ. Πά γκαλος, Περί του γλωσσι κού 
ιδιώματος της Κρήτης, 7ος τόμος, Τα Λαογραφι-
κά, Επιμέλεια έκδοσης: Κέντρον Ερεύνης Ελη-
νικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 
1983, σ. 146. Με τη μορφή ιτζαρές σε νομική 
διάταξη: κατά την πληρωμήν των ιτζαρέδων (βλ. 
Κρητικός Κώδιξ, Β 186-7: Διατίμησις των υπό 
των Ε βκαφίων ληπτέων δικαιωμάτων).
[< οθωμ. icare ‘εκμίσθωση, μίσθωμα, ενοίκιο’ 
& icare-i zemin ‘μίσθωμα δια γην βακουφικήν’ 
(Χλωρός, Α 22) (Συντ.)] (اجاره)

τζαρζαβατικά, βλ. τζερτζεβατικό.
τζασίτης, βλ. τσασίτης.
τζατζόλα, βλ. τζοτζόνα.
τζεβαΐρι(Α), το [dzevaíri] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., 

ΙδομΒ.) & τζιβαΐρι [dzivaíri] (Ροδ.) : διαμάντι, 
πολύτιμος λίθος (λέξη ποιητική, κατά τον Παπ.).
[< cevahir (Παπ.)] (جواهر)
{Στο ΛΚΝ : τζοβαΐρι.}

τζεβαΐρένιος (επίθ.) [dzevairéños] : έχει πόδια 
μαρμαρένια, / κεφαλή τζεβαϊ ρένια (Παύλος 
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Ττζεβάπι

Βλαστός, Ο γάμος εν Κρήτη, Αθήνα 1893, σ. 71: 
παινέματα της νύφης).
[< τζεβαΐρι (Συντ.)]
{Στο Λεξιλόγιον (σ. 179) ο Βλαστός έχει: «Τζε-
βαϊρένιο (το) = χρυσούν ή αργυ ρούν κόσμημα 
εξ αδαμάντων πεποικιλμένον».}

τζεβάπι, το [dzevápi] & τσεβάπι [tsevápi] (Πάγκ., 
Πιτ., Κονδ., Γαρ., Κριτσπ., ΙδομΒ., Ξεν.) : απά-
ντηση.
[< cevap (Πάγκ.)] (جواب)

τζεβρές, ο [dzevrés] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. κεντημένο μαντίλι (που δινό-
ταν, συνή θως δεμένο σε ένα ξομπλιαστό κου-
λούρι, από τη νύφη στον επικεφαλής της πο-
μπής που πήγαινε να την πάρει από το σπίτι της 
για την εκκλησία)· 2. το ξομπλιαστό κουλούρι 
του γάμου· 3. χρυσοκέντητο υφαντό.
[< çevre ‘γύρος, περιφέρεια’ (Πάγκ.) / και ‘μα-
ντίλι κεντημένο’ (Χλωρός, Α 666) (Συντ.)] 
(چيوره٬ چوره)
{Ο Κονδυλάκης σημειώνει ότι ο τζεβρές «εχρη-
σίμευεν ως σαρίκι των Τούρκων» (κατά το TDK 
η λ. çevre έχει διαλεκτ. και τη σημ. başörtüsü 
‘κεφαλομάντιλο’). Με τη σημ. αυτή (‘σαρίκι’) 
λημματογραφεί ο Ροδάκης το υποκορ. τζεβρε-
δάκι. Η έκφρ. γλάκα να πάρεις το τζεβρέ λέγεται 
με δη κτική διάθεση σε κάποιον που βιά ζεται να 
πάει να μαντατέψει κάτι, δηλ. να το μεταφέρει 
ως κουτσομπολιό. Κατά τον Δαριβιανάκη ως 
τζεβρές μπο ρούσε να δοθεί και άλλο ξομπλια-
στό εργόχειρο, όπως: πατανία, πετσέτα, ποδιά, 
πουκάμισο κλπ. Στο ΛΚΝ : τσεβρές.}

τζεβρετζής, ο [dzevredzís] (Πάγκ., Πιτ., Ροδ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ.) : ο 
επικεφαλής της γαμήλιας πομπής που πήγαινε 
να πάρει τη νύφη από το σπίτι της (έπαιρνε ως 
δώρο ένα τζεβρέ, βλ.).
[< τζεβρές (Πάγκ.)]
{Το τουρκ. çevreci είναι ψευδόφιλη λέξη (faux 
ami), διότι παράγεται μεν από τη λ. çevre, αλ-
λά στη σημ. ‘περιβάλλον’, και σημαίνει (κατά 
το TDK) ‘άτομο ή ο μάδα που ασχολείται με θέ-
ματα ρύπανσης του περιβάλοντος’– αντιστοιχεί 
στα ελλ. οικολόγος, περιβαλλοντολόγος.}

τζελάτης(Α), ο [dzelátis] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσπ., ΙδομΒ.) : 1. ο 
δήμιος· 2. ο χασάπης.
[< cellât (Παπ.)] (جالد)

τζελεπής, βλ. τσελεπής.
τζεμαέτι, βλ. τζουμαέτι.
τζεμαζιελεβέλ, βλ. μήνες σεληνιακού έτους.
τζεμαζιελαχίρ, βλ. μήνες σεληνιακού έτους.

τζεμπεράτος (επίθ.) [dzeberátos] (Πάγκ., Πιτ., 
ΞανθινΔ.) : α) (για πρόβατο) που το ένα του μά-
γουλο είναι μαύρο σαν το τζεμπέρι ή που έχει 
στο κεφάλι του τσου λούφι προτεταμένο όπως 
το τζεμπέρι των γυναικών, β) (ως ουδ. ουσ.) το 
τζεμπε ράτο: είδος μικρού πουλιού που το φτέ-
ρωμά του παρουσιά ζει διάφορες αποχρώ σεις, 
σαν πολύχρωμο τζεμπέρι.
[< τζεμπέρι (Πάγκ.)]

τζεμπέρι, το [dzebéri] & τσεμπέρι* [tsebéri] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., 
Ξεν.) : 1. γυναι κείο μαντίλι για το κεφάλι, αυτό 
που αλλού λέγεται φακιόλι· 2. «μεταλλι κές στε-
φάνες που συ γκρατούν τις ντόγες του κρασοβά-
ρελου»· 3. σιδερένιο έλασμα που συγκρατεί τα 
κομμάτια από τα οποία αποτελείται μια μυλόπε-
τρα· 4. «μεταλλικό έλασμα που ζώνει τη φτε-
ρωτή του μύλου για να μην ξεφεύγουν τα κου-
τάλια της, με την πίεση του νερού». (Οι σημ. 2, 
3, 4 στον Πιτ.)
[< çember (Παπ.)] (چنبر)
{Ο Κριτσωτάκης σημειώνει ότι «πολλές γρι-
ές έβαζαν δύο, το απομεσοτσέ μπερο και το πα-
νωτσέμπερο». Η αρχική σημ. της λ. çenber εί-
ναι «στεφάνη ξυλίνη ή σι δηρά βυτίου, κάδου, 
κύκλος σιδηρούς τροχού αμάξης» και κα τόπιν 
«περίδεσμος εν είδει στεφάνης, δι’ ου αι γυναί-
κες δένουσι το μέτω πον» (Χλωρός, Α 662). Ο 
Κονδυλάκης καταγράφει μια ενδυματολογική 
λεπτομέρεια: «επετίθετο εις τον γιασμάν, λυτό 
ως πέπλος».}

τζεμπετζής, βλ. τζεμπετζήμπασης.
τζεμπετζήμπασης, ο [dzebedzíbasis] : ο αρχηγός 

των τζεμπετζήδων, «οι ο ποίοι ή σαν στρατιώται 
θωρακοφόροι». Η λ. σε κείμενο του 1786 (βλ. 
Κα νονικά πεσκέσια, 103).
[< cebeci başı (Mehmet Yunus & Ξανθουδί-
δης)· cebeci «θωρακοφόρος, ήτοι στρατιώτης 
ανήκων εις το αρχαίον τάγμα των θωρακοφό-
ρων του ο θωμανικού στρατού» (Χλωρός, Α 
(باشى جبه جىى) [(610
{Την ίδια σημασία έχει και η λ. (*)σερτζεμπε-
τζής, sercebeci (Μεταφρά σεις, Α 115)}

τζεναζές, ο [dzenazés] & τζαναζές [dzanazés] 
(Πιτ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 1. θά νατος, κηδεία· 2. 
θλιβερό περιστατικό· 3. διένεξη, καβγάς.
[< cenaze ‘σορός, κηδεία’ (Κριτσ.)] (جنازه)

τζενέτι, βλ. τσενέτι.
τζεντζεφύλλι, το [dzendzefíλi] (ΙδομΒ., Κασσ.), 

προτεινόμενη γραφή: τζεντζεφίλι : «δυναμωτι-
κό πρακτικό φάρμακο». Η λ. ως τζερτζεφύλ-
λι (φυτό) σε μαντινάδα, πιθανόν τουρκοκρητι-
κή, αν κρίνουμε από τη συσσώ ρευση τουρκογε-
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νών λέξεων στον πρώτο στίχο: Μπι καρεφύλλι, 
μπι καμπί, μπι τζερτζεφύλλι βιόλα, / ώστε να ζω 
θα σ’ αγαπώ, κι ας μη σε πάρω κιόλας (Λιουδά-
κι, 83). Βλ. μπι και καμπί.
[< τζεντζεφίλι < zencefil (Μπόγκας, 215) ‘πι-
περόριζα’, το φυτό Zingiber officinale (Συντ.)] 
(زنجفيل)
{Η σημασία ‘φάρμακο’ που καταγράφει ο Ιδο-
μενέως είναι μετωνυμική, όπως συμβαί νει και 
με άλλα φυτά που χρησιμοποιούνται ως αφέψη-
μα ή ως φάρμακο: τσάι, χαμόμηλο, τίλιο κλπ.}

τζερεμές*, ο [dzeremés] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Κονδ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Χουστ., Ξεν.) : 1. άδικο πρόστιμο, άδι-
κη χρη ματική ζημιά· 2. αχαΐ ρευτος άνθρωπος.
[< cereme (Παπ.)] (جريمه)
{Στα τουρκ. cereme σημαίνει ‘πρόστιμο’. Για 
τη σημ. που πήρε στα ελλη νικά πβ. την εξής 
σημείωση σχετικά με τη φορολογία στην Κρή-
τη επί Τουρκοκρατίας: «Εις τους ανωτέρω φό-
ρους δέον να προστεθή και έτερον είδος φο-
ρολογίας, οι τσερε μέδες, ήτοι τα πρόστιμα, τα 
οποία επεβάλλοντο ως επί το πλείστον από 
τας κατω τέρας τάξεις των υπαλλήλων, ενίοτε 
άνευς ουδεμιάς αιτίας, εις τους υπηκόους, οί-
τινες ήσαν υποχρεωμένοι να κατα βάλωσι το 
οριζόμενον ποσόν υπό του επιβάλ λοντος αυτό 
υπαλλήλου αμέ σως, ει δε μη εφυλακίζοντο έως 
ότου επλήρωναν» (Αντώνιος Σήφακας, “Το υπό 
των Τούρκων εισαχθέν εις Κρήτην φορολογι-
κόν σύστημα”, Επε τηρ. Εταιρ. Κρητ. Σπουδών, 
3 (1940), 177). Μετά από αυτό γίνεται σαφέ-
στερη η ιδέα της ματαιοπονίας που εκφράζει η 
παροιμία Σκότωνε κουζου λούς, πλήρωνε τζερε-
μέδες (Το ΛΚΝ έχει την παροιμία με άλλη ση-
μασία).}

τζερεμετίζω, βλ. τζερεμίζω.
τζερεμιά, τα [dzeremñá] : έκτακτοι φόροι (βλ. 

Κρητικά Χρονικά, 20 (1966), 268). Στίχος από 
Το τραγούδι του Δασκαλογιάννη (Βαρδίδης, σ. 
7) : Πχοι δε πλερώνου τζερεμνιά; οι Σφακιανοί 
’νιε μόνο.
[< τζερεμίζω, υποχωρητικά (Συντ.)]
{Για τον έλεγχο της ιστορικής αλήθειας του στί-
χου, βλ. Θεοχ. Δετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, 
2η έκδοση, Μύστις, Ηράκλειο 1990, σ. 273. Ο 
Ξανθι νάκης λημματο γραφεί τη λ. στον ενικό: 
το τζερεμί = άδικη ζημιά, τζερεμές (ΞανθινΔ.).}

τζερεμίζω, -ομαι [dzeremízo] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., 
Κασσ.) : 1. ζημιώνω, -ομαι (άδικα)· 2. επιβάλ-
λω πρό στιμο· 3. κάνω μή νυση σε κάποιον, τον 
παραδίδω στη δικαιοσύνη.
[< τζερεμές (Παπ.)]

{Για τη σημ. ‘επιβάλλω πρόστιμο’ υπάρχει και 
ο τύπος τζερεμετίζω (Κά τοπτρον, 21).}

τζερζεβάτι, το [dzerzeváti] & ζερζεβάτι [zerze-
váti] & ζαρζαβάτι* [zarzaváti] (Παπ., Πάγκ., 
Γαρ., Πιτ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : (συ-
νήθως στον πληθ. με κατάλ. -θια) : 1. «τα λα-
χανικά γενικώς (μπάμιες, ντο μάτες, μελιτζά-
νες κ.λ.π.) εν μια λέ ξει» (Παπ.)· 2. είδος λαδε-
ρού φαγητού με διάφορα λαχανικά, το τουρλού 
(βλ.).
[< zerzevat (Παπ.)] (زرزوات٬ سبزوات)
{Ο Αποστολάκης λημματογραφεί τον τ. ζαρζα-
βάθια και χωριστά λημμα τογραφεί τον τ. τζερ-
τζεβάθια.}

(*)τζερίπι, βλ. Παράρτημα 1.
τζερτζεβατικό, το [dzerdzevatikó] & τζαρ-

τζαβατικό [dzardzavatikó] & ζερ ζεβα τικό 
[zerzevatikó] & ζαρζαβατικό [zarzavatikó] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Δαρ., ΙδομΒ., Κασσ.) : (συ-
νήθως στον πληθ. -ά) : «τα λαχανικά γενικώς 
(μπάμιες, ντομάτες, μελιτζάνες κ.λ.π.) εν μια 
λέξει» (Παπ.).
[< ζερζεβάτι (ΛΚΝ)]
{Ο Δαριβιανάκης λημματογραφεί τους τ. ζαρζα-
βατικά / τζαρτζαβατικά, στον πλη θυντικό.}

τζερτζελές, ο [dzerdzelés] (Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., 
Δαρ., Κασσ.) : 1. θορυβώδης διασκέ δαση από 
παρέα φίλων· 2. φασαρία, ανακατωσούρα.
[< zelzele ‘σεισμός’ < αραβ. zalzala (ΕΛΝΕΓ) / 
& οθωμ. zerzele (Συντ.)] (زلزله)
{Ο τ. zerzele σε παλαιότερα λεξικά, π.χ. J.W. 
Redhouse, English and Turk ish dic tionary, Λον-
δίνο 1856, σ. 100 & 722. Η σημ. ‘φασαρία’ πι-
θανόν να σχετίζεται με τη λ. βερβελές «μεγά-
λος θόρυβος· ιδίως φωνασκούντων αν θρώπων» 
(Μικρασια τικά Χρονικά, 15 (1972), 248) < 
τουρκ. velvele.}

τζερτζεμίνι, το [dzerdzemíñi] & τζερτζεμίλι 
[dzerdzemíλi] (Πιτ., Ροδ., Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ.) : 
1. υπόγειο, αποθήκη· 2. «μικρός αποθηκευτι-
κός χώ ρος κάτω από την ξύλινη κατασκευή του 
οντά» (Τσιρ.).
[< zerzemin ‘υπόγειο’ < οθωμ. zir-i zemin «υπό 
την γην» (Χλωρός, Α 878), κατά τον Nişanyan 
< περσ. zīr-i zamīn (Συντ.)] (زير زمين)
{Λεπτομερής περιγραφή από τον Γιώργο Πλου-
μάκη στο: www.e-thrapsano.gr. To TDK έχει το 
διαλεκτ. zerzemi, μια από τις φωνητικές πα-
ραλλαγές της λ. zerzem «bodrum» (υπόγειο). 
Η αναζήτηση στο Διαδίκτυο δείχνει ότι η λ. 
zerzemin (που δεν υπάρχει στο TDK) χρησι-
μοποιείται το πικά, π.χ. στην περιοχή της Ατάλ-
λειας ως τεχνικός όρος σχετικός με την αποχέ-
τευση, βλ. www.uludagsozluk.com/k/ zerzemin. 

http://www.uludagsozluk.com/
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Ττζερτζεφύλλι

Στην Καππαδοκία εσήμαινε ‘υπόγεια απο-
θήκη’, βλ. Εvangelia Balta, “Underground 
rock-cut winepresses of Cappadocia”, Journal 
of Turkish Studies, 32/I (2008), 61-88, ιδίως σ. 
68, 75 και 84.}

τζερτζεφύλλι, βλ τζεντζεφύλλι.
(*)τζεχούτης, βλ. Παράρτημα 1.
-τζής [dzís] (ΞανθινΔ., ΚριτσΓ.) & -τσής, [tsís] : 

επίθημα με το οποίο παρά γονται: 1. ουσιαστι-
κά που δηλώνουν αυτόν που ασχολείται επαγ-
γελματικά (παραγωγός, κατασκευαστής, πωλη-
τής, επιδιορθωτής κλπ.) με αυτό που σημαίνει η 
πρωτότυπη λέξη, π.χ. σοβατζής, παπουτσής· 2. 
λέξεις που ση μαίνουν εκείνον που χαρακτηρί-
ζεται από αυτό που δηλώνει η πρωτότυπη λέ-
ξη, π.χ. αμακατζής· 3. λέξεις που ση μαίνουν 
εκείνον που του αρέσει πολύ αυτό που δηλώ-
νει η πρωτότυπη λέξη, π.χ. γλυκατζής· 4. ουσι-
αστικά που δηλώνουν τον οπαδό κόμματος ή 
αθλητικής ομά δας, π.χ. αεκτζής. Στον παρόντα 
κατάλογα δεν υπάρχουν παράγωγα της τέταρ-
της κατηγο ρίας. Στις κατηγορίες 1 και 2 το βρί-
σκουμε σε λέξεις τουρκικής προέλευ σης προ-
σαρμοσμένες στα ελληνικά, π.χ. αραμπατζής < 
arabacı, αλλά και σε λέξεις που η βάση τους 
δεν είναι τουρκικής προέλευσης, π.χ. γανωτζής.
[< -ci, -cι, -cü, -cu / -çi, -çι, -çı, -çu (ΛΚΝ). Ανα-
λυτικότα για το επίθημα αυτό βλ. Κυρανούδης, 
271-372.]
{Συγκεντρωτική παρουσίαση λέξεων που 
υπάρχουν σ’ αυτό το λεξικό και έχουν το επίθη-
μα -τζής/-τσής. Σε μερικές έχει γίνει -ξής: πρό-
κειται για λέξεις που προ έρχονται από τουρκι-
κές λέξεις στις οποίες το επίθημα είχε προστε-
θεί σε λέξη που λήγει σε k, π.χ. kayık-çı > καϊ-
ξής & καϊκτσής. Αλλά αν έχει προστεθεί σε λέ-
ξη που λήγει σε b, στα ελληνικά έχουμε -ψής, 
π.χ. top-çu > τοψής. Αν μια λέξη πα ρουσιάζει 
φωνητικές παραλλαγές, λογαριάζεται μόνο μία, 
π.χ. σερμπετζής (χερ μπετζής, χερμπετσής).
αβτζής, αεριτζής, αγουζής, αμακατζής, αμανε-
τζής1, αμανετζής2, αμπατζής, αρα μπατζής, αρ-
τζουχα(λ)τζής, ασικιαρετζής, α(σ)τσής, αχιουρε-
τζής, βαρελ(α)ζτής, βα ρουξής, γαζετατζής, γανω-
τζής, γεμιτζής, γιαζιτζής, γιαλαντζής, γιαπιτζής, 
γιαρ ντιμι τζής, γιγουρτσής, γιοκλαματζής, γιορ-
γαντζής, γιουλτζής, γκαϊτατζής, γκεβε τζής, γκου-
μουρουξής, γλυκατζής, γοβατζής, διασαξής, ζε-
νετζής, θεριατζής, ινα τσής, ιστι ρατζής, καβετζής, 
καζαν(α)τζής, καϊξής, καλα(ϊ)τζής, καλντιριμι-
τζής, καλουπαξής, καμακατζής, καμινατζής,κα-
μπανιτζής, κανταϊφτζής, κανταριτζής, κελεπιρ-
τζής, κερι(τ)ζής, κερχανετζής, κιουμρου κτζής,  
κιουρκτζής, κιρατζής, κιρετζής, κολτζής, κοντα-
ξής, κοντραμπατζής, κορι τζής, κουγιουμτζής, 

κουμαρ τζής, κουμπαρατζής, κουντρατζής, λαϊ-
κατζής, λα γου δατζής, λαγουμιτζής, λεμο νατζής, 
λεμπλεμπιτζής, λο ντρατζής, λουκανικα τζής, λου-
κουματζής, λυρατζής, λυριτζής, μαασεπετζής, 
μαγλα τατζής, μαντρα τζής, μεϊχανετζής, μεκτου-
πτζής, με ρεμετατζής, μισμιτζής, μουκαμπε λετζής, 
μου κατα τζής, μουμτζής, μουστεντζής, μουτα-
φτσής, μουχασεμπετζής, μπαλ τατζής, μπαλ τζής, 
μπαντανατζής, μπαρ νταξής, μπιτσαξής, μπαρου-
ξής, μπασουμα τζής, μπατα ξής, μπεχτσής, μπινι-
τζής, μπλοφατζής, μπογατσατζής, μπογιατζής, 
μπο σταντζής, μπουρεξής, μπουφετζής, μπουρ-
γαριτζής, μπρισιμιτζής, νταλαβεριτζής, νταουλ-
τζής, ντεβετζής, ντενεκε τζής, ντερμιτζής, ντο-
λαπτζής, ντουκιαντζής, ντοκμε τζής, παζαρτζής, 
παντιερα τζής, παπουτσής, πατσατζής, πρωτο-
σιναφιτζής, ρακιτζής, ρε ουλατζής, ρεχιτζής, ρε-
χτιμιτζής, ριτζατζής, ρουζναμετζής, σα πουν(α)-
τζής, σαλε πιτζής, σαριλικατζής, σεϊρ(ι)τζής, σε-
λεμιτζής, σερμπετζής, σκατουλατζής, σινε μα-
τζής, σκιτζής, σοβα τζής, σουγιολτζής, στραγα-
λατζής, τα μπακουτζής, ταβερνα τζής, ταμπουρα-
τζής, τεζκερετζής, τζαμιτζής, τζαμπατζής, τζεβρε-
τζής, τζεμπετζής, τζισμε τζής, τζιτζιμι τζής, τουρ-
νατζής, τουτουτνζής, το ψής, τσελεψής, τσεσμε-
τζής, τσικρι τζής, τσι μπουξής, τουβαντζής, του-
τουντζής, τσουρμουτζής, φανα ρατζής, φα ναρ(ι)-
τζής, φασαριατζής, φεσατζής, φετουβα τζής, φι-
γουρατζής, φορα τζής, φουρνε λατζής, χαμαμτζής, 
χιλετζής, χιλτετζής, χουματζής.}

τζιαφέτι, βλ. ζιαφέτι.
τζιβάς, ο [dzivás] : υδράργυρος. Η λ. σε κρητ. ια-

τροσόφιο του 1826 (βλ. Παπαδο γιαννάκης, 
126).
[< cıva (Παπαδογιαννάκης)] (جيوه)

τζιγαερλάς, ο [dziγaerlás] (Κονδ.) : Αλγερίνος.
[μάλλον < cezayirli ‘Αλγερινός’ (Συντ.)] 
(جزائرلى)
{Στο ερμήνευμα της λ. τζιζάρ κολού (βλ.) ο 
Κονδυλάκης έχει τη γεν. πληθ. τζιγο ερλίδων.}

τζιγέρι*, το [dzijéri] & τζιγκέρι [dzig̃éri] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Ροδ., Ιδομ.) : 1. η συκωτα-
ριά· 2. τα σωθικά.
[< ciğer (Παπ.)] (جكر)

τζιγιμανές, ο [dzijimanés] : «ο τζιγιμανές ήτονε ο 
σκοπός του», δηλαδή ο κατάλογος με τους υπό-
χρεους σε καταβολη κεφαλικού φόρου (Από 
κρητ. σατιρικό στιχούρ γημα του 1875, βλ. Ν. Ι. 
Παπαδάκις, “Πολιτική σάτιρα εν Κρήτη”, Κρη-
τικαί Με λέται, 1 (1933), 130).
[< *cizyename < cizye (جزيه) «φόρος κεφαλικός 
λαμβανόμενος άλλοτε παρά των μη Μουσουλ-
μάτων υποηκόων του οθωμανικού Κράτους» 
(Χλω ρός, Α 617), χα ράτσι + name (نامه) «επι-
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στολή […]· σχηματίζει σύνθετα ονόματα γραμ-
μάτων ή εγγράφων και ενίοτε βιβλίων» (Χλω-
ρός Β 1857) (Συντ.)]
{Η λ. τζιγιμανές μπορεί να δημιουργήθηκε στα 
ελληνικά με βάση τη λ. cizye/τζιζιέ κατ’ ανα-
λογίαν προς άλλα έγγραφα όπως: κανουναμές, 
αχ(ι)τναμές/αχτιναμές.}

τζιγκάζω [dzigázo] (Πιτ., Γαρ., Δαρ.) : (μόνο στο 
γ΄πρόσωπο, για υγρά) : τρέχει στάλα στάλα, 
στάζει.
[πιθανώς < τζιγκούνης, πβ. τζίγκου τζίγκου 
(Πιτ.)]

τζιγκιανέδισσα, βλ. τζιγκιανές.
τζιγκιανές [tzidʒanés] (επίθ. προσ.), θηλ. τζι-

γκιανέδισσα [dzidʒanéδisa], & τσιγκια νές 
[tsidʒanés] & τσιγκενές(Α) [tsidʒenés] & τσιγια-
νές [tsiʒanés] & ατσιγιανές [atsiʒanés] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ.) : 
φιλάργυρος, τσι γκούνης, σπαγγοραμμένος.
[< çingâne (Παπ.) /, κατά το TDK διαλεκτ. τ. 
του çingene ‘Τσιγγάνος’ (από το οποίο το ΛΚΝ 
ετυμολογεί τη λ. τσιγκούνης) (Συντ.)] (چنكانه)
{Υπάρχουν και οι γραφές με -γγ-.Λέγεται και 
ατζίγγανος (βλ.). Τη λ. χρη σιμοποιεί ο Ξανθινά-
κης στο ερμήνευμα του (α)τσιγιανές. Ο Κονδυ-
λάκης έχει τη λ. αντζίγ γανος με τη σημ. ‘αθίγ-
γανος, κατσίβελος’. O Χλωρός (Α 663) έχει: 
«τσινγκιανέ, ή τσινγκενέ, όν. εθν. Αθίγγανος· 
επθ. αναιδής, αναί σχυντος, λίαν γλίσχρος». Ο 
Αν δριώτης έχει: τσιγγενές. Ο Franz Miklosich (I 
41) θεωρεί ότι η τουρκ. λ. čingané چنكانه προ-
έρχεται από τα ελληνικά: «Das türkish Wort 
stammt aus dem griech.: τσίγγανος, das auf 
αθίγγανος berucht».}

τζίγκου τζίγκου (επίρρ.) [dzígu dzígu] & τζί-
κου τζίκου [dzíku dzíku] (Πιτ., Ξανθιν., Ιδομ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : με πολλή 
φειδώ, από λίγο λίγο, τσιγκού νικα.
[πβ. τζιγκουνευτά τζικουνευτά (Συντ.)]

τζίγκουνας, ο [dzígunas] & τζιγκούνι1, το 
[dzigúñi] & τσιγκούνι [tsigúñi] (Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Ξεν.) : 1. 
μικρή πηγή από την οποία αναβλύζει ελάχιστη 
ποσότητα νερού· 2. τόπος με υγρασία.
[< τζιγκούνης (Πιτ.)]

τζιγκουνεύομαι* [dzigunévome] & τσιγκουνεύ-
ομαι [tsigunévome] (Παπ.: στο λ. τσιγγιανές, 
Πάγκ., Δαρ.) : ξοδεύω με μεγάλη φειδώ.
[< τσιγκούνης (Πάγκ.)]
{Ο Πάγκαλος τα γράφει με υ.}

τζιγκουνευτά (επίρρ.) [dziguneftá] (Πιτ., Δαρ., 
Κριτσ.) : με φειδώ, από λίγο λίγο. Και με αναδί-
πλωση: τσιγκουνευτά-τσιγκουνευτά (Δαρ.).

[προφανώς *τζιγκουνευτός < τζιγκουνεύομαι 
(Συντ.)]

τζιγκούνης (επίθ. προσ.) [dzigúñiς] & τσιγκού-
νης* [tsigúñis] (Παπ.: στο λ. τσιγγια νές, Πάγκ., 
Κονδ., Ιδομ.) : φιλάργυρος, φειδωλός.
[< çingene (αρχική σημ.: ‘Τσιγγάνος’) (ΛΚΝ)]
{Ο Πάγκαλος γράφει τσυγκούνης και ετυμολογεί 
από το επίρρ. τζύγκου-τζύγου «στάγδην και, τρο-
πικώς, μετά πολλής φειδούς και οικονομίας», το 
οποίο όμως δεν υπάρχει ως λήμμα στο έργο του, ή 
(με βάση τον Ανδριώτη) από το çingene, απ’ όπου 
ετυμολογεί και το ΛΚΝ με την επισήμανση ότι η 
αρχική σημ. είναι ‘Τσιγγά νος’. Στο λήμμα çingâne 
ο Χλωρός (Α 663) έχει: «Αθίγγανος· επθ. αναιδής, 
αναί σχυντος, λίαν γλίσχρος». Το TDK έχει τους 
διαλεκτ. τ. cingan / cingen, με τις σημ. «çingene» 
(τσιγγάνος) αλλά και «cimri» (τσιγκούνης).}

τζιγκούνι1, βλ. τζίγκουνας.
τζιγκούνι2, το [dzigúñi] & τσιγκουνάκι 

[dzigunát∫i] (Ξανθιν.) : μικρό κομ μάτι, κομ-
ματάκι.
[< τζιγκουνεύομαι, υποχωρητικά (Ξανθιν.)]

τζιγκουνιά, η [dziguñá] & τσιγκουνιά* [tsiguñá] 
(Παπ.: στο λ. τσιγγιανές, Ιδομ.) : η τσιγκουνιά.
[< τσιγκούνης (ΛΚΝ)]

τζιζάρ κολού [dzizár kolú] (Κονδ.: χωρίς ένδειξη 
γραμματικής κατηγορίας) : «Σταθ μός ή στρα-
τών τζιγοερλίδων {βλ. τζιγαερλάς} εις την ομώ-
νυμον συνοικίαν των Χανιών {= Χανίων}».
[< παραφθορά του Cezayir kolu ‘Αλγερινή πτέ-
ρυγα’(< Cezayir ‘Αλγερία’, kol ‘βραχίονας’ 
& ως στρατιωτικός όρος ‘τμήμα, πτέρυγα’) 
(Συντ.)] (جزائر قولى)
{Ο Κων. Φουρναράκης (Τουρκοκρήτες, Χα-
νιά 1929, σ. 1) σημειώνει ότι κατά την κατάλη-
ψη της πόλης των Χανίων από τους Τούρκους 
(1645) ει σέβαλε πρώτο το σώμα των Αλγερινών 
«διά τινος σημείου της ανατολικής πλευράς του 
τείχους του φρουρίου, εξ ου και το όνομα «Τζε-
ζαϊρκολού», ήτοι φρουρά Αλγερίων, όνομα το 
οποίον φέρει ακόμη».}

τζιζβές, βλ. τζισβές.
(*)τζιζιές, βλ. Παράρτημα 1.
τζιλβελής (επίθ. προσ.) [dzilveλís], θηλ. τζιλβελί-

να [dzilveλína] (Κριτσ., Ι δομΒ.) : χαριτωμένος, 
ναζιάρης, χαδιάρης.
[< cilveli (Κριτσ.)]

τζιλβελίδικος (επίθ.) [dzilveλíδikos] (Κριτσ.) : 1. 
ναζιάρικος, σκερτσόζικος· 2. ο φτιαγμένος με 
ακριβά υλικά, κομψός, χαριτωμένος.
[< τζιλβελής + -ίδικος (Συντ.)]

τζιλβές, ο [dzilvés] (Πιτ., Ξανθιν., Κριτσ., ΙδομΒ., 
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Ττζιλιάφτι

Χουστ.) : η γοητεία, η χάρη, το νάζι.
[< cilve (Πιτ.)] (جلوه)

τζιλιάφτι, το [dziλáfti] (Πάγκ.) : είδος σαμιάς σε 
πρόβατο, βλ. τζίλιο.
[< τζίλιο + αυτί (Πάγκ.)]

τζίλιο, το [dzíλo] (Πάγκ.) : είδος σαμιάς (αναγνω-
ριστικό σημάδι) σε αυτί προβάτου, η οποία σχη-
ματίζεται «αφού σχίζω το αυτί από το πρόσθιον 
μέρος και αφήσω το εν κομμάτι να κρέμεται». 
Βλ. και ζίλια.
[ίσως < zeyil (Χλωρός, Α 825), κατά τον 
Nişanyan από το αραβ. ḏayl ‘ουρά· κάτω μέ-
ρος ρούχου, ποδόγυρος· επέκταση, προέκταση, 
παράρ τημα’) (Συντ.)] (ذيل)
{Διαφορετικό είναι το τζίλιο ‘πήγμα ζωικής ζε-
λατίνης’ (< ιταλ. gelo), που σχημα τίζεται όταν 
κρυώσει ο ζωμός στον οποίο έχουμε βράσει 
κρέας, ι δίως κεφαλή και πόδια χοίρου.}

τζιμπότελο, το [dzibótelo] (Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
ΙδομΒ.) : αγκωθωτό σύρμα για πε ριφράξεις.
[< τζίμπα ‘αγκάθι, ακίδα’ + τέλι (Συντ.)]

τζιμπούκι, το [dzsibút∫i] & τσιμπούκι* [tsibút∫i] 
(Παπ., Παπ., Ιδομ.) : 1. «η καπνο σύριγξ» 
(Παπ.)· 2. κλάδος αμπελιού (ιδίως το κομμάτι 
του βλαστού που μένει μετά το κλάδεμα).
[< çubuk (Παπ.)] (چبوق٬ چوبوق٬ چيبوق)
{Η σημ. ‘κλαδί’ ήδη στα τουρκικά (TDK). Ο 
Πάγκαλος το γράφει: τσυ μπούκι. Ο Σταυρινί-
δης μεταφράζει τη λ. τσιμπούκ ως ξύλινη ρά-
βδος για τον καθαρισμό των τυφεκίων (Μετα-
φράσεις, Γ 32).}

τζιμπουκλούκι, το [dzsibuklút∫i] : η ράβδος (Σταυρι-
νίδης). Η λ. σε προσω πικό ημε ρολόγιο των ετών 
1831-1845: Έστειλα του Πέτρο ένα τζιπουκλούκι 
σιδερό γρ. 4,20 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 590).
[Το τουρκ. çubukkluk چوبولوق σημαίνει «θήκη ή 
ερμάριον στενόν και μα κρόν προς τοποθέτησιν 
καπνοσυρίγγων», αλλά η λ. çubuk (βλ. τζιμπού-
κι) έχει και τη σημ. «ράβδος σιδηρά, μεταλλι-
κή» (Χλωρός, Α 652)]

τζιμπριλίκια, τα [dzibriλít∫a] (Δαρ.) : «τα σκου-
πίδια, τα άχρηστα υλικά, “με την πολλή βροχή 
εκαθαριστήκανε και οι δρόμοι από τα τζιμπρι-
λίκια”».
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευ-
σης κατάλ. -λίκι(α). Ίσως σχε τίζεται ετυμολο-
γικώς με τo διαλεκτ. çeperlik ‘θάμνος, αγκά-
θια ή πράγματα σαν ξύλο κα τάλληλα για κατα-
σκευή φράχτη’ (TDK) ή με τα επίσης δια λεκτ. 
(κατά το TDK) çirpi ‘φρύγανα’ και çipir ‘λεπτό 
κλαδί δέντρου’, βλ. και çırpı چرپى «περικόμμα-
τα ξύλων, κλάδων, σχίδαξ, ρυκανίδιον» (Χλω-
ρός, Α 654).}

τζίνης (επίθ. προσ.) [dzíñis] (Γαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Κασσ.) : 1. «Πεισματάρης, πει σματάρα: “Όσο 
τζίνης είναι η κόρη μου τόσο μπραγής είναι ο 
γιός μου. Ο γ-εις απού τον άλλο αλλάσει ως 
η μέρα από τη νύχτα”» (Γαρ.)· 2. πανέ ξυπνος, 
δαιμό νιος, ικανός.
[< cin (Κριτσ.), πβ. τζίνι (ΛΚΝ)] (جن)
{Στο παράδειγμα χρήσης του Γαρεφαλάκη μπο-
ρούμε να θεωρήσουμε ως συνώ νυμο της λ. τζί-
νης τη λ. διάολος στη σημ. ‘άτακτος, ανυπάκου-
ος’, πβ. διαολιές ‘αταξίες, σκανταλιές’.}

τζίνικος (επίθ.) [dzíñikos] (Γαρ., Κριτσ.) : δαιμό-
νιος, παράφορος.
[βλ. τζίνης)] (جن)

τζιοπετζίνε, βλ. τσόπ τσινί.
τζιριτέρνω, βλ. τζιριτώ.
τζιριτηχτής, βλ. τζιριτιχτής.
τζιριτηχτός (επίθ.) (άλλη γραφή: τζιριτιχτός) 

[dziritixtós] (Παπ., Πιτ., Ξαν θιν., Γαρ., Κριτσ., 
Κασσ., Ξεν.) : τρεχάτος· ΕΠΙΡΡ. τζιριτηχτά: 
τρέχοντας ολοταχώς.
[< τζιρίτι (Παπ.)]

τζιρίτι, το [dziríti] & ατζιρίτι [adziríti] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Ξανθν., Ροδ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : το γρήγο-
ρο τρέ ξιμο.
[< cirit (Παπ.) / ‘ακοντισμός, αλλά και τρέξιμο’ 
(Πιτ.)] (جريد)
{Χρησιμοποιείται και με επιρρ. σημασία: «Να 
πας τζιρίτι να φωνιάξεις το γιατρό γιατί ’ναι αρ-
ρωσταρά η μάνα σου» (Πιτ.). Στο λ. cirit ο Χλω-
ρός (Α 615) γράφει: «δόρυ άνευ σιδηράς αιχ-
μής, χρησιμεύον εν ιππικαίς ασκή σεσι και γυ-
μνασίοις, κ. κοντάρι», πβ. κονταρομαχία, γκιό-
στρα (Ερωτόκρι τος). Προσθέτει τη ρημ. περίφρ. 
cirit oynamak «εκτελώ τοιαύτας ασκή σεις, γυ-
μνάσια· μτφ. τρέχω ελευθέρως». O Νişanyan 
ετυμολογεί τη λ. από το αραβ. carīd ‘ξεφλου-
δισμένο κλαδί φοίνικα’. Περισσότερα για το 
cirit, ως παραδοσιακό τουρκικό αγώνισμα εφίπ-
πων, βλ. στο http://www.turkish culture.org/
lifestyles/turkish-culture-portal/cirit-231.htm· 
επί σης: το λήμμα τζιρίτι στο: Rinaldo Marmara, 
Les Levantins et la grécisation des emprunts 
turcs-ottomans – Lexique étymologique, Les 
éditions İsis, Κων/πολη 2005, σ. 237. Το τοπω-
νύμιο Τσιρίτ Μεϊντάνι (με ταγραφή του τουρκ. 
cirit meydanı) στο Ηράκλειο (σήμερα πιο γνω-
στό ως Πλατεία Σινάνη) φαίνεται να δηλώ-
νει ένα τόπο όπου γινόταν αυτό ή κά ποιο πα-
ρόμοιο αγώνισμα. Τοποθεσία Στου Τζιρίτη 
υπάρχει και στη Σητεία, ίσως για τον ίδιο λό-
γο (βλ. Μαν. Παπαδάκης, Αθιβολές, σ. 37-38, 
στο: www.24grammata.com). Για τα τοπωνύ-
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μια αυτά στο Ηράκλειο και τη Ση τεία βλ. Με-
ταφράσεις, Β 2 και …. αντίστοιχα. Για το ιερέα-
δρομέα Παπα-Τζιρίτη (1852-1937), που έγι-
νε μύθος εν ζωή, βλ. εφημ. Πατρίς (Ηρακλεί-
ου), φ. της 20-7-2004)και το βιβλίο του Δημή-
τρη Κατσαράκη Ο Παπα-Τζιρίτης, Τυπο κρέτα, 
Ηράκλειο 1993. Η αναζήτηση στο Διαδίκτυο 
(Google books) δεί χνει ότι η λ. τζιρίτι έχει γίνει 
οικογενειακό επίθετο Τζιρίτης και Τζιρίτας, πβ. 
και Τζιριτόκω στας, στον Ζητιάνο του Καρκαβί-
τσα. Με τη σημ. ‘παι γνίδι, άθλημα’ τη βρίσκου-
με, για παράδειγμα, στον Καρκαβίτσα (Ο Αφο-
ρισμένος) και στον Τσιφόρο (Σταυρο φορίες). Ο 
Βυζά ντιος (Λεξικόν της καθ’ ημάς ελληνικής δι-
αλέκτου, Αθήνα 1835, σ. 341) την είχε κατατά-
ξει στις «εκφυλλοφορητέες» λέξεις.}

τζιριτιχτής, ο [dziritixtís] & ατζιριτιχτής [adzi-
ritixtís] (Κονδ., Ιδομ.) : «γλα κιχτής, βλ. τζιρι-
τώ» (Κονδ.).
[< τζιριτώ (Κονδ.)]
{Προτιμότερη γραφή: (α)τζιριτηχτής, γλακη-
χτής, πβ. βουτώ > βουτηχτής.}

τζιριτιχτός, βλ. τζιριτηχτός.
τζιριτώ [dziritó] & ατζιρτώ [adzirtó] & τζιρ-

τώ [dzirtó] & τζιριτέρνω [dziritérno] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Ξεν.) : 
τρέχω ολοταχώς.
[< τζιρίτι (Παπ.)]
{Ο Κονδυλάκης σημειώνει ότι λέγεται «κυρίως 
περί ίππων». Η σημείωση παρα πέμπει στη σημ. 
‘κονταρομαχία εφίππων’ της λέξης cirit, βλ. τζι-
ρίτι. Η φρ. και θα τζιριτάς σημαίνει ‘και να ’σαι 
κι ευχαριστημένος’: Δέκα χι λιάρικα γυρεύεις γι’ 
αυτό το ψωράμπελο; Τα μισά να βρεις, και θα 
τζιριτάς.}

τζιρτζιλεύομαι [dzirdzlévome] (ΞανθινΔ.) : ταλα-
ντεύομαι, διστάζω, αδυ νατώ.
[< τζιρτζιλής (Ξανθιν.)]

τζιρτζιλής (επίθ. προσ.) [dzirdziλís] (ΞανθινΔ.) : 
αμφιταλαντευόμενος, ανα ποφάσι στος, διστα-
κτικός.
[< αβέβαιου ετύμου· κατά τον Ξανθινάκη: < 
τουρκ. zincirli (= αλυσοδεμέ νος, δε σμευμένος) 
με μετάθ. του r (πβ. ντερμιτζής < demirci)]

τζιρτώ, βλ. τζιριτώ.
τζισβέρα, η [dzizvéra] (Πιτ., Γαρ., Τσιρ., Δαρ., 

Κριτσ.) : 1. «Όρος παλιού ελαιοτρι βείου. [...] 
υποδοχή όπου τοποθετούνται τα “μαντίλια” 
που περιέ χουν τον ελαιό καρπο. Είναι από χον-
δρή λαμαρίνα, σαν μεγάλη λεκάνη. Μπροστά 
έχει προεξέχον άνοιγμα από το οποίον τρέχει το 
λάδι με το νερό που περιέχει η ζύμη στην “κα-
σέλα”» (Πιτ.)· 2. σκεύος που χρησιμοποιεί ο 

καφετζής για να φτιάξει πολλούς καφέδες μα-
ζί, π.χ. σε πανηγύρια ή σε μνημόσυνα (Δαρ.).
[< πιθανώς τζισβές (< cesve) + μεγεθ. κατάλ. 
-έρα (Πιτ.)]

τζισβές, ο [dzizvés] & τσισβές [tsizvés] & τσε-
σβές [tsezvés] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., ΞανθινΔ., Κριτσ., Χουστ., 
Κασσ.) : το μπρίκι (του καφέ).
[< cesve (Παπ.)] (جذوه٬ جزوه)
{Ο Αποστολάκης έχει και τη φωνητ. γραφή 
τζιζβές. Στον Ανδριώτη: τζεζβές}

(*)τζισμετζής, βλ. Παράρτημα 1.
τζιτζεκλίκι, βλ. τσιτσεκλίκι.
τζιτζί1, το [dzidzí] & γκιγκί [dʒidʒí] (Πάγκ., Πιτ., 

Κριτσ., ΙδομΒ.) : ο μητρικός μα στός, για θηλα-
σμό (λέξη που χρησιμοποιούν οι μεγάλοι μιλώ-
ντας σε μωρά).
[πβ. διαλεκτ. cıcı (TDK) «emmek isteyen 
çocuğun söylediği sözcük» (λέξη που λέει το 
παιδί που θέλει να θηλάσει) και cicin ‘μαστός’ 
(Συντ.)]

τζιτζί2 κουταλάκι, το [dzidzí kutalát∫i] (Ιδομ.) : 
«το κοχλιάριο της Θείας με τάλη ψης».
[τζιτζί: < cici ‘όμορφο’ (λ. νηπιακή) (ΛΚΝ)]

τζιτζί2 μαμά, το [dzidzí mamá] (Τσιρ.) : «η Θεία 
Κοινωνία, για τα μικρά παιδιά».
[μάλλον ελληνικός (κρητικός) σχηματισμός 
από τις λέξεις για νήπια: τζιτζί ‘ω ραίο’ < cici 
‘όμορφο’ (ΛΚΝ) και μαμά ‘φαγητό’ (Συντ.)]
{Για τη λ. τζιτζί, βλ. σημείωση στο λ. τσιτσί. 
Η λ. μαμά ‘φαγητό· ψωμί’ (πβ. μαμ μαμ) πρέ-
πει να υπάρχει σε σε άλλες γλώσσες, ως λέξη 
από εκείνες που έχουν φτιάξει οι μεγάλοι και 
τις χρησιμοποιούν όταν απευθύνονται σε πολύ 
μικρά παι διά, πβ. τουρκ. mama (κατά το TDK) 
«bebek için hazırlaran yiyeceklerin genel adı» 
(γενική ονομασία για φαγητά που ετοιμάζο-
νται για μωρά). Οι λέξεις αυτής της κατηγορί-
ας (οι ελληνικές περιμένουν τον ερευ νητήF να 
τις καταγράψει και να τις μελετήσει) είναι ηχο-
ποίητες: έχουν “χτιστεί” με φωνητικό υλικό από 
τα πρώτα ψελλίσματα του παιδιού – «Τα βρέ-
φη επιβάλλλουν στη μητέρα και στο περιβάλ-
λον τους τους δικούς τους συλλαβισμούς», επι-
σημαίνει εύστοχα ο Πιτυκάκης (Β 1086), και με 
αυτό συμφωνούν οι ειδικοί επιστήμονες, που δι-
απιστώνουν ότι αυ τές οι πρώιμες φωνήσεις των 
βρεφών είναι «παραγωγές στην αρχή ακούσιες, 
τις οποίες οι γονείς συστηματικά και από πολύ 
νωρίς εκλαμβάνουν ως απόπειρες ε πι κοινωνίας, 
τις ερμηνεύουν, και κατ’ αυτόν τον τρόπο συ-
νεισφέρουν στα διακά στην εκούσια παραγω-
γή τους και στην ανάδυση της επικοινωνιακής 
πρόθεσης» (Αλεξάνδρα Καρούσου, “Η σχέση 
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των φωνητικών παραγώγων της προλεκτικής 
περιόδου με την ανάδυση των πρώτων λέξεων 
στα παι διά”, Μελέτες για την Ελλη νική Γλώσ-
σα, Τομέα Γλωσσολογίας του Τμή ματος Φιλο-
λογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, 27 (2007), 172. F Για τα “μωρου-
δίστικα” ελληνικά υπάρχει το παλαιότερο άρ-
θρο: Gaberell Drahman, “Baby talk in greek”, 
Working Papers in Linguis tics, Ohio State 
University, 15 (1973), 174-189 – ευχαριστώ τον 
κ. Peter Mackridge που μου το υπέδειξε.}

τζιτζιμιτζής (επίθ. προσ.) [dzidzimidzís], θηλ. 
τζιτζιμιτζίνα [dzidzimidzína] (Πάγκ., Γαρ., 
Κριτσπ.) : «Ο λίαν κακόρεξος και λεπτολόγος 
εις το έπα κρον, ο τρώγων λίαν εξεζητημένην, 
εκλεκτότατην τροφήν» (Πάγκ.).
[< cici bici ‘μπιχιλιμπίδια’ (Κριτσπ.) / βλ. σημεί-
ωση (Συντ.)] (جيجى بيجى)
{Από το cici «λέξις των μικρών παιδίων» 
(Χλωρός, Α 636), που ως επίθ. σημαίνει ‘όμορ-
φος’ (από εδώ το ελλ. τζιτζί ‘για κάτι πολύ 
όμορφο, περι ποιημένο’, βλ. λ. στο ΛΚΝ) και ως 
ουσ. «άθυρμα παιδικόν», προκύπτει με αναδί-
πλωση το διλεκτικό cici bici «στολίσματα παι-
δαριώδη και κούφα ή ενδύματα έχοντα τοιαύ-
τα στολί σματα» (Χλωρός, Α 636). Η αναζήτηση 
στο Διαδίκτυο (Google books) δείχνει ότι έχει 
περάσει σε άλλες γλώσσες (της Κεντρ. Ευρώ-
πης και των Βαλκανίων), με διά φορες παραλλα-
γές στη μορφή και τη σημασία. Από αυτές φαί-
νεται να συγγενεύει με τη λ. τζιτζι μιτζής το με-
γλενο-ρουμανικό gigi migi, που σημαίνει «toute 
sorte de délicatesses aimées par les enfants: 
sucre, pommes, pois chiches etc.» (μονολε-
κτική μετάφραση: λιχουδιές· αλλά το κρητ. λει-
ξολοΐδια (βλ. Ξαν θινάκης σ. 280) μου φαίνε-
ται προτιμότερο εδώ), βλ. Andrei Avram, “Note 
Etimologice”, Limba românǎ, 45 (1996), 61, 
όπου γίνεται παραπομπή στο: Pericle Papahagi, 
Megleno-români : Studiǔ etnografico-filologic, 
II, Βου κουρέστι 1902, σ. 83: gigi-migi «lucrurĭ 
plăcute de ale mâncăriĭ», που ετυ μολογείται 
από το τουρκ. *cici mici. Στη Λευκωσία υπάρ-
χει μεζεδοπωλείο με την επωνυμία Τζιήζι-Μίζι 
(πληροφορία από το Διαδίκτυο).}

τζιτζίνα, η [dzidzína] (Πάγκ., Γαρ., Κριτσ.) : «εί-
δος ακρίδας με πράσινο χρώμα, με γάλη κοιλιά, 
μακριά πόδια, που βγάζει τη χαρακτηριστική 
φωνή τζι-τζι-τζι. Σε άλλα μέρη λέγεται καρκα-
λέτσος ή τζίτζικας» (Κριτσ.).
[πβ. cicina ‘τζίτζικας’ (διαλεκτ. κατά το TDK) 
(Συντ.)]

τζίτζινος (επίθ.) [dzídzinos] (Πάγκ., Πιτ., Ροδ., 
Αποστ., Τσιρ., Κασσ., Κρι τσΓπ., Ξεν.) : αδύνα-
τος, ισχνός, λεπτεπίλεπτος, “εύθραυστος”.

[ίσως < cici ή διαλεκτ. çiçin ‘ωραίος, ζαρίφης 
(βλ.)’ (TDK), πβ. τζιτζιμιτζής (Συντ.)]
{Ο τ. ατζίτζινος, τον οποίο λημματογραφεί χω-
ριστά ο Τσιριγωτάκης, προ έκυψε μάλλον από 
τη συνηθισμένη συνεκφορά: πολλά (=πολύ) τζί-
τζινος, την οποία έχει ο ίδιος και στα δύο πα-
ραδείγματα χρήσης που παραθέτει. Ο Πάγκα-
λος το γράφει τζύτζινος, επειδή το ετυμολογεί 
από το μεσν. λύγινος ‘φτιαγμένος από κλαδιά 
λυ γαριάς’, ‘ευλύγιστος’ και στη συνέχεια ‘κάτι-
σχνος, αδύνατος’. Προτείνει επίσης ως έτυμο 
το ιταλ. zinzino ‘σταγόνα’. Σημειώνεται ότι το 
τουρκ. cici (جيجى), στη σημ. ‘όμορφος’, έχει πε-
ράσει στα ελλ. ως τζιτζί «(οικ.) για κάποιον ή 
για κάτι πολύ όμορφο, περιποιη μένο κτλ.» (βλ. 
ΛΚΝ).}

τζο! (επιφ.) [dzó] & γκιο! [dʒó] (Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ.) : «λέγεται 
όταν τραβούν το σκοινί αιγοπροβάτου για να 
τους ακο λουθήσει ή όταν θέλουν να το εμποδί-
σουν από αγροζημία» (Ξανθιν.).
[ίσως < επιφ. ço, βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Ο Στέφανος Ξανθουδίδης (Μελετήματα, Επι-
μέλεια: Νικ. Παναγιωτάκης – Θεοχ. Δετοράκης, 
Έκδοση Δήμου Ηρακλείου, Ηράκλειο 1980, σ. 
382) αναφέρει (Ποι μενικά Κρήτης) τα επιφων. 
«γκιώ! εις τα αίγας να σταθούν» και «τζώ! εις τας 
αίγας να βαδίζουν». Ο Πιτυκάκης (Α 268) έχει 
τον ανα διπλωμένο τύπο γκιόγκιόκαι σημειώνει: 
«Όλα τα παρακελευστικά που θα συναντήσουμε, 
προς τις όρνιθες, κουνέλια, περιστέρια κ.ά. συνο-
δεύονται συνήθως με ένα νά στην αρχή, ή στην 
αρχή και στο τέλος: “νά γκιογκιό” ή “Νά, γκιο-
γκιό, νά”» (βλ. αναλυτικότερα στο: Γ. Πάγκαλος: 
Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, 1ος 
τόμος [Γραμματική], Αθήνα 1955, σ. 384-7). Ο 
Ιδομενέως έχει το εξής λήμμα: «νάτζονα: εντολή 
εκκί νησης, επιτάχυνσης ή επαναφοράς στην τά-
ξη στα κατσίκια. Στην αίγα λένε νά τζονα και νά-
ψινα στο σκύλο, στην αελιά ναβούινα και ούτσινα 
στο χοίρο». Ο Απο στολάκης έχει: τζο και να τζο 
να! Οι παλαιότεροι έλεγαν τζοτζόνα την κατσίκα, 
όταν μιλούσαν σε παιδάκια, πβ. το κουκιού ‘σκύ-
λος’, το ψιψί ‘γάτα’ κλπ. Ο Τσι ριγωτάκης έχει το 
εξής λήμμα: «γιγκίκα, η : προσφώ νηση στην κα-
τσίκα. – Να γιγκίκα να, έρχου μωρή να σε πο-
τίσω». Ο Γαρε φαλάκης στο λήμμα άκι! ‘πρό-
σταγμα για να φύγει η αίγα’ έχει: Άκι γκιογκιόνα! 
Ο Κασσωτάκης: ναγκιογκιόνανα. Ο Χουστου-
λάκης έχει: τζο τζόνα, η = η κατσίκα χαϊδευτικά.}
Το TDK έχει τα διαλεκτ. επιφ. ço (çö, çü) 
«eşeği, hızlı yürütme ünlemi» (= επιφώ νημα για 
να βαδίσει γρήγορα το γαϊδούρι) και çiçi «keçi 
çağırma ünlemi» (= επι φώνημα κλήσης για κα-
τσίκα).}

(*)τζοκαντάρης, βλ. Παράρτημα 1.
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τζομέρτης (επίθ. προσ.) [dzomértis] (Ροδ.) : φιλό-
ξενος.
[< cömert ‘γενναιόδωρος’ (Κουκκίδης, 96)] 
(جومرد)

τζομπονιάρης, βλ. ζομπονιάρης.
τζομπονιάρικος, βλ. ζομπονιάρικος.
τζορμπαλίκι, το [dzorbaλít∫i] (Πάγκ.) : βιαιότητα, 

αυθαιρεσία.
[< zorbalık (Πάγκ.)] (زوربالق)

τζορμπάς, ο [dzorbás] & τσορμπάς [tsorbás] & 
τσολμπάς [tsolbás] & ζορ μπάς2 [zorbás] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Ξεν.) & τζαρ μπάς [dzarbás] (Ροδ.) : 1. «Ρύζι 
σούπα, με ρύζι βρασμένο με λίγο νερό. Άλλοτε 
προσθέτουν και λίγο λάδι άλλοτε όχι. Απαραί-
τητο όμως το λεμόνι» (Πιτ.)· 2. σούπα με ξινό-
χοντρο ή με χοντροαλεσμένο σιτάρι· 3. ξινόχο-
ντρος, δηλ. τραχανάς που γίνεται από ξινισμένο 
γάλα και χοντροα λεσμένο σιτάρι· 4. (μτφ.) άν-
θρωπος νωχελικός, αδύναμος, ανεκτικός, “λα-
πάς”.
[< çorba (Παπ.)] (چوربا٬ چوربه٬ چربا٬ جوربا٬ شوربا)
{Στα τουρκ. çorba είναι η ‘σούπα’ γενικώς. Με 
τη σημ. αυτή η λ. τσορμπάς στον Κονδυλάκη. 
Στο ΛΚΝ : τσορβάς.}

τζορμπατζής(Α), ο [dzorbadzís] (η γυναίκα του: 
τζορμπατζίνα [dzorbadzína]) (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Τσιρ., ΙδομΒ., Ξεν.) : πρόκριτος, άρχοντας· 
ΠΑΡΟΙΜ. (για φαντα σμένες γυναίκες) «Ας με 
λένε τζορμπατζίνα κι ας ψοφώ από την πείνα» 
(Παπ.).
[< τζορμπάς (Παπ.) / < çorbacı (Πάγκ.)] 
(چورباجى٬ چوربه جى)
{Στον Ανδριώτη: τσορμπατζής. Η λ. çorbacı ση-
μαίνει τον επαγγελματία που φτιά χνει σούπες, 
αλλά (μεταξύ άλλων) και τον πρόκριτο του χω-
ριού που έχει καθήκον να υποδέχεται και να 
τρέφει τους ξένους, τους κυβερνη τικούς υπαλ-
λήλους κλπ., βλ. Meynard, A 606, και Χλωρός, 
Α 665. Για την παροιμία βλ. σημείωση στο λ. 
μπουλούμπασης.}

τζοτζόνα, η [dzodzóna] & τζοτζόλα [dzodzóla] & 
τζατζόλα [dzodzóla] (Ξανθιν., ΙδομΒ.) : «λέγε-
ται κοροϊδευτικά για κατσίκα ατίθαση».
[< επιφ. τζο (βλ.) με αναδίπλωση και κατάλ. -να 
ή -λα (Ξανθιν.)]
{Απ’ όσο ξέρω υπάρχει η φρ. νά τζο νά ή να τζο-
τζόνα που τη χρησιμοποι ούμε κανονικά σε μια 
κατσίκα, ως κλητικό ή αποτρεπτικό επιφώνη-
μα: «Βλέπω τη μάνα μου επάνω σ’ ένα χαρά-
κι και να φωνάζει: “Νά τζοτζόνα, νά τζοτζόνα 
νά”. “Έπαέ ήρθες να γυρεύεις την αίγα σου;” 
της λέω». (Σπύ ρος Μπλαζάκης – Γιώργης Τζο-
μπανάκης, 35 χρόνια αντίσταση: Οι δυο α ντά-

ρτες της Κρήτης αφηγούνται τη ζωή τους, Αθή-
να 1977, σ. 227.) Επίσης τζοτζόνα έλεγαν (και 
ίσως λένε ακόμη) την κατσίκα μιλώντας σε μι-
κρά παιδιά. Βλ. και σημείωση στο λ. τζο!)

τζούζικος (επίθ.) [dzúzikos] & ντζούζικος 
[dzúzikos] & ντζούτζικος [dzúdzikos] (Παπ., 
Πάγκ., Ξανθιν., Τσιρ., Αποστ., Τσιρ.) : φτηνός.
[< ucuz (Παπ.)] (اوجوز٬ اوجز)
{Ο Τσιριγωτάκης δίνει και τον τύπο ντουζούμ-
ζικος [< ;].}

τζούκι τζούκι, βλ. τσάκι τσάκι.
τζουλαμάς, ο [dzulamás] & γκιουλαμάς 

[dʒulamás] (Τσιρ., ΙδομΒ., Χουστ., Ξεν.) : «Πα-
ραδοσιακό αποκριάτικο φαγητό της περιοχής 
της Μεσσαράς» (ΙδομΒ.), «κο τόπουλο γεμιστό 
με ρύζι, ψιλοκομμένα συκωτάκια, τριμμένα 
αμύγδαλα και διά φορα μπαχαρικά. Αφού ψη-
θούν τότε αδειάζουν το κοτό πουλο πάνω σε λε-
πτά φύλλα ζύμης που γίνονται πίτες, μπαίνουν 
σε ταψί και ψήνονται ελαφρά σε φούρνο, σερ-
βίρονται χωριστά από το κοτόπουλο που έχει 
αδειάσει» (Τσιρ.).
[< çullama (Συντ.)] (چولالمه)
{Κατά τον Χλωρό (Α 669) çullama σημαίνει 
«φαγητόν εψημένον εν χύ τρα, ης το κάλυμμα 
δια ζύμης εφράχθη ερμητικώς όπως μη εξατμί-
ζηται». Κατά το TDK δη λώνει κατά τόπους διά-
φορα φαγητά, από τα οποία μερικά γίνονται με 
φύλλο. Η κ. Αργυρώ Τζαγκαράκη (Μοίρες) που 
έφτιαξε τζου λαμά για να δω πώς είναι [την ευ-
χαριστώ γι’ αυτό], τον έκανε ως πίτα, με φύλλο 
πάνω, κάτω και στη μέση, και μέσα συκωτάκια 
και κρέας κοτόπου λου βρασμένα και ψιλοκομ-
μένα, ρύζι, ξηρούς καρπούς, σταφίδες, ανάλα-
τη μυζήθρα και διάφορα μπαχαρικά. Αυτήν τη 
συνταγή, αλλά χωρίς μυζήθρα, παραθέτει και 
ο τουρκοκρητικής καταγωγής Hakkı Bilgehan 
στο βιβλίο του για την Κρήτη (Girit. Ηer yönü 
ile, Barış, Σμύρνη, 2011, σ. 422-3). Ίσως να εί-
ναι τουρκ. μόνο η λέξη, όχι και η συνταγή. Σε 
τουρκ. ιστοσελί δες στο Διαδίκτυο ο (κρητικός) 
τζουλαμάς αναφέρεται ως Girit usûlü çullama, 
δηλ. τζουλαμάς αλά κρητικά (!)}

τζουμαέτι, το [dzumaéti] : ο λαός. Η λ. σε τουρ-
κο(;)κρητική παροιμία: Οντέ κλάνει ο εφέντης, 
το τζουμαέτι χέζεται = Το κακό παράδειγμα του 
ηγέτη παρασύρει τον λαό σε χειρότερες πρά-
ξεις, βλ. Θεοχ. Δετοράκης, “Στεφά νου Ξανθου-
δίδου ανέκ δοτος συλλογή παροιμιών”, Κρητο-
λογία, 1 (Ιούλ.-Δεκ. 1975), 91-165, στις σ. 114 
& 154. Η παροιμία αυτή αντιστοιχεί ακρι βώς 
στην τουρκική İmam osurursa, cemaat sıçar 
(βλ. TDK-Atasözleri), στην οποία το κακό πα-
ράδειγμα το δίνει ο ιμάμης.
[< cemaat ‘συνάθροιση’ και ειδικότερα «ομάς 
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Ττζούμπα

ανθρώπων συνελθόντων προς προ σευχήν ή άλ-
λην τελετή, εκκλησίασμα» (Χλωρός, Α 623), 
λέξη ομόρριζη με τη λ. cami ‘τζαμί’ (Συντ.)] 
(جماعت)
{Με το μορφή τζεμαέτι και τη σημ. ‘οι μου-
σουλμάνοι, η κοινότητα των μουσουλ μάνων’ 
σε ποίημα του 1736 (βλ. Βενέρης, 412). Στο 
Bilgehan2 (σ. 624) η λ. τζε μαέτι με τη σημ. ‘κοι-
νότητα’.}

τζούμπα, η [dzúmba] (Τουρκοκρητ.) : «ο εξώ-
στης, το μπαλκόνι» (για την ακρίβεια: «προε-
ξοχή ορόφου με καφασωτά παράθυρα, σε κτή-
ριο της οθω μανικής περιό δου», βλ. Ζαχαριά-
δης, σ. 173).
[< cumba (Bilgehan2, 625)]

τζουμπές(Α), ο [dzubés] & γκιουμπές [dʒubés] & 
τσουμπές [tsubés] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., Χουστ., 
Κριτσπ.) : ο μακρύς χιτώνας των ιερωμένων και 
κατ’ επέκταση (αλλά ειρων.) κάθε μακρύς χιτώ-
νας.
[< cüppe (Παπ.) / cübbe (κατά το TDK) (Συντ.)] 
(جبّه٬ جبه)

τζουνφές (επίθ. προσ.) [dzunfés] (Κονδ.) : «ο δι-
πρόσωπος εις τα κόμματα».
[μάλλον < canfes, βλ. τζανφέσι (Συντ.)] (جانفس)
{Ο τ. τζουφνές τον οποίο λημματογραφεί ο Ιδο-
μενέως(Β) φαίνεται προϊόν ανα γραμματισμού.}

τζουραλής, βλ. τσουράς.
τζουράς1, βλ. τσουράς.
τζουράς2, ο [dzurás] (Κριτσ.) : «το ομαδικό χαρ-

τοπαίγνιο επί χρήμασι (η λέξη ακού γεται στο 
Χανδρά)» {χωριό στη Σητεία}.
[< cura ‘μπαγλαμάς’ (Κριτσ.) / βλ. σημείωση 
(Συντ.)]
{Δυσερμήνευτη η νοηματική μετάβαση από 
τον ‘μπαγλαμά’ στο ‘χαρτο παίγνιο’.}

τζούτζινος (επίθ.) [dzúdzinos] (Τσιρ.) : κοντόσω-
μος, μικρός στο ανάστημα.
[< cüce ‘νάνος’ (Τσιρ.)] (جوجه)
{Η κατάληξη ίσως κατά το τζίτζινος (βλ.).}

τζουτζούκος, ο [dzudzúkos] (Παπ., Πάγκ.) : «μι-
κρό παιδί χαϊδευτικώς, π.χ. “έλα γρήγορα τζου-
τζούκο μου”« (Παπ.).
[< cücük (Παπ.) / Κατά το ΛΚΝ : < τζουτζούκι 
< çocuk ‘παιδί’]
{Μάλλον από το cücük, που κατά το TDK ση-
μαίνει ‘νεοσσός, πουλάκι’, αρχική σημ. ‘μπου-
μπούκι’, πβ. αντίστοιχο τουρκ. χαϊδευτ. για παι-
δί cücüğüm ‘πουλάκι μου’. Για το cücük ο Χλω-
ρός έχει (Α 630) : جوجوك «επθ. τρυφερός, γλυ-
κύς, νό στιμος· όν. [...] μικρόν ζώον ή πτηνόν ή 
παιδίον». Για το çocuk έχει (Α 665) : چوجوق «όν. 
παίς, παιδίον [...]· μικρόν, νέον ζώον».}

τζουφνές, βλ. τζουνφές.
τζοχαδένιος (επίρ.) [dzoxaδéños] : τσόχινος, από 

τσόχα. Η λ. σε έγγραφο από το Α.Δ.Η. (2 / 
9-537) : 1 μπαχριέ (βλ. λ.) τζοχαδένιο.
[< τσοχάς, πληθ. τσοχάδες (βλ. τσόχα) (Συντ.)]

τιμάρεμα, το [timárema] (Γαρ., Κριτσ.) : η καλλι-
εργητική φροντίδα ενός α γρού πριν τη σπορά.
[< τιμαρεύω (βλ.) (Συντ.)]

τιμαρεύω(Α) [timarévo] (Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., 
Ροδ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 1. ξυ στρίζω, περιποιού-
μαι υποζύγιο· 2. οργώνω με επιμέλεια ένα χω-
ράφι, το ετοιμάζω για τη σπορά· 3. τιμωρώ κά-
ποιον.
[< τιμάρι < tımar (Ξανθιν.)] (تيمار)
{Η λ. τιμάρι δεν λημματογραφείται στον Ξανθι-
νάκη. Το TDK έχει tımar I (από το περσ. tīmār) 
(πεπαλ.) ‘φροντίδα τραύματος’ και ‘ξύστρισμα 
υπο ζυγίου’ και tımar ΙΙ (ιστορ.) ‘τιμάριο, φέου-
δο’ (κατά το ΛΚΝ: μσν. τιμά ριον < περσ. timar). 
Και τα δύο γράφονται και timar. Για το πρώ-
το ο Χλω ρός (Α 594) έχει: «φροντίς, επιμέ λεια, 
περιποίησις, θεραπεία γινομένη προς ασθενή ή 
προς ζώον ή προς φυτά ή προς πληγήν». Προ-
φανώς το τι μαρεύω από το tımar I. Για τη σημ. 3 
του τιμαρεύω πβ. αντίστοιχη μτφ. χρήση των ρ. 
περιποιούμαι, συγυρίζω, τακτοποιώ, κανονίζω, 
λούζω, στο λίζω, φτιάχνω (κρητ. σάζω). Ανάλο-
γη σημασιολ. μεταβολή είχε συ ντελε στεί στο 
τουρκ. perdah (‘γυάλισμα· ξύρισμα κόντρα’ > 
‘αυστηρή επί πληξη’), η οποία και πέρασε στο 
ελλ. μπερντάχι. Ο Πάγκαλος έχει το τιμα ρεύω 
με τη σημ. ‘επιμελώς φροντίζω περί τινος, θω-
πεύω, κανακεύω’ και παραθέτει την παροιμία 
«Οbρός τη dιμαρεύγουνε, αφέ(d)η σύdεκντε τη 
φο ράδα κι’ ύστερα τη gα βαλλικεύουνε». Πρόκει-
ται για παροιμιόμυθο: Ήταν κάποτε δυο συντέ-
κνοι, από δια φορετικά χωριά. Ξεκίνησε μια μέρα 
ο ένας να επισκεφτεί τον άλλο. Στον δρόμο στα-
μάτησε σε μια πηγή να ξεκουραστεί, κι εκεί ήρ-
θε μια γυναίκα να γεμίσει το στα μνί της. Θέλησε 
εκείνος να… ε πωφεληθεί από την παρουσία της, 
αλλά αυτή ήτανε στιμονερή, τον καταχέ ρισε και 
τον άφησε με μαυρισμένο το μάτι. Αυτή η γυναί-
κα ήταν η συντέ κνισσά του, αλλά αυτός δεν την 
αναγνώρισε, γιατί είχε καιρό να τη δει. Όταν με-
τά από ώρα πήγε τελικά στο σπίτι του συντέκνου 
του, την βλέπει εκεί, και μόνο που δεν του ήρθε 
κόλπος. Εκείνη, με προσποιητό ενδιαφέρον, τον 
ρωτά τι έπαθε το μάτι του. «Άστα, της λέει, συ-
ντέκνισσα, επήγα να καβαλικέψω μια φοράδα, κι 
αυτή η παντέρμη ετσίνισε και μ’ έριξε κάτω». «Ε, 
του λέει, σύντεκνε, ντα δεν το κατέχεις πως πρώ-
τα τηνε τιμαρεύουνε τη φοράδα κι ύστερα τηνε 
καβαλλικεύουνε;» Η παροιμία λέγεται (με δό-
ση χαιρεκακίας) για ανθρώπους που δεν προ-
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νόησαν για τις δυσκολίες ενός εγχειρήματος, 
και μετά υφίστανται τις συνέπειες. Ακριβώς την 
ίδια ιστορία (που την ξέρω από τον πατέρα μου) 
μού είπε ένας Αλβανός τεχνίτης που με βοηθού-
σε σε επισκευαστικές εργασίες, όταν άνοιξα μια 
τρύπα για να βάλω ένα ούπα, αλλά χρησιμοποί-
ησα τρυπάνι μεγαλύτερο νούμερο από το ούπα 
και, φυ σικά, αστόχησα. Τον ρώτησα μήπως την 
είχε μάθει στην Ελλάδα, αλλά με δια βεβαίωσε 
ότι έτσι το λένε και στην Αλβανία.}

τιμίνι, το [timíñi] : «νόμισμα περσικόν αξίας πε-
ρίπου ημισείας περίπου οθω μανικής λίρας». Η 
λ. σε διαθήκη του 1685 (βλ. Βουρδουμπάκις, 
410).
[< tümen (Χλωρός, Α 563)] (تمن)
{Για το τιμίνι (και τουμένι) βλ. στο: Ευτυχία Δ. 
Λιάτα, Φλωρία δεκατέσ σερα στέ νουν γρόσια σα-
ράντα - Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον 
ελλη νικό χώρο, 15ος - 19ος αι., Κέντρο Νεοελλ. 
Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 
1996, 164-5.}

τιμουρούκι, βλ. ντομουρούκι.
τίμπετι, το [tíbeti] (Κονδ., Τσιρ., ΙδομΒ.) : «ύφα-

σμα μαύρον για μετανογέ λεκα αν δρών και γυ-
ναικεία μπολκάκια» (Κονδ.).
[< tibet «λεπτόν μαλλίον του Τιβέτ {= Θιβέτ}· 
ύφασμα εκ του μαλλίου τούτου ομοιάζον προς 
σάλιον· ύφασμα βαμβακερόν, κ. ντιμπέτι» 
(Χλω ρός, Α 592) (Συντ.)] (تبت)

τινάζω [tinázo] : Η λ. σε προσωπικό ημερολόγιο 
των ετών 1831-1845: εφέ ρανε στο Συμβούλιο 4 
Τούρκους, πώς εβαστούσανε τουφέκι και επηγαί-
νανε στο κυνήγι, και τως ετινάξανε από 200 [= 
τιμώρησαν τον καθένα με 200 ραβδισμούς] (βλ. 
Ημερο λόγιο Κοζύρη, 341).
[πβ. τουρκ. dayak atmak ‘ξυλοκοπώ’, κ.λ. τι-
νάζω ραβδισμούς (Χλωρός, Β 1066)· η πρότα-
ση τως ετινάξανε από 200 αντιστοιχεί ακριβώς 
στην τουρκ. onlara iki yüzer (dayak) atmışlar 
(Συντ.)] (تمن)

τιρντίζω, βλ. ατιρντίζω.
τιρτίρι, το [tirtíri] (Πιτ., ΙδομΒ.) : «Λεπτότατο με-

ταλλικό σύρμα από χρυ σάφι, είτε επιχρυσωμέ-
νο είτε απλώς στιλπνό σαν χρυσάφι, στριμμένο 
ελι κοειδώς, σαν το spiral της Κοινής, που χρη-
σιμοποιείται σαν ποίκιλμα σε διάφορα κεντή-
ματα» (Πιτ.).
[< tırtıl (Πιτ.) / κατά το TDK και διαλεκτ. tırtır, 
αρχική σημ. ‘κάμπια’ (Συντ.)] (طرتل٬  طرتيل٬ 
(طرطيل

τόκα*, η [tóka] (Κριτσ.) : πόρπη, αγκράφα.
[< toka (ΛΚΝ)] (طوقه٬ توقه)

τομάρι, το [tomári] (Τουρκοκρητ.) : το μάτσο (για 

το ελλ. τομάρι ‘γδαρμένο δέρμα ζώου’ βλ. ση-
μείωση).
[< tomar (Bilgehan2, 637)] (وحدانيت)
{Το ελλ. τομάρι ετυμολογείται από το μσν. το-
μάριον, υποκορ. του αρχ. τόμος ‘κομμάτι, φέ-
τα’ (ΛΚΝ). Στα τουρκ. αυτό το τομάρι λέγεται 
post, και υπάρχουν και στα τουρκ. οι εκφρά-
σεις νοιάζομαι για το τομάρι μου (kendi postunu 
düşünmek), γλιτώνω το τομάρι μου (postu 
kurtarmak) κλπ.}

τόμπε [tóbe] & ντόμπε [dóbe]· μόνο στη ρημ. πε-
ρίφρ. κάνω τόμπε / κάνω ντόμπε (Παπ., Πάγκ., 
Γαρ.) : 1. σταματώ μια κακή συνήθεια, π.χ. το 
τσι γάρο, το πιοτό: το κόβω· 2. κάνω πέρα κά-
ποιον, δείχνω αδιαφορία γι’ αυ τόν: ήκαμε τόμπε 
τα κοπέλια ντου = τα έκανε πέρα, αδιαφόρησε 
γι’ αυτά.تحصيل
[< töbe ή tövbe ‘μεταμέλεια’ (Παπ.) / tövbe 
etmek (Συντ.)] (ايتمك توبه)
{Κατά τον Χλωρό (Α 577-8) tövbe σημαίνει «με-
ταμέλεια δι’ αμαρτίαν ή κακήν πράξιν και έξιν και 
παραίτησις μετ’ αποφάσεως του μη επαναλαμ-
βάνειν αυτήν»· tövbe etmek + δοτ. «μετανοώ και 
παραιτούμαι κακήν πρά ξιν κτλ.: kahve içmeye 
tövbe etti παρητήθη τον καφέν μετ’ αποφάσεως 
να μη πίη πλέον». Ο Κριτσωτάκης το έχει ως ντό-
πε ‘1. πέρα, μακριά· 2. μετά, αργότερα’. Η δεύτε-
ρη σημ. μάλλον για να ταιριάσει με την ετυμολο-
γία που προτείνει, από το ιταλ. dopo ‘μετά’.}

τοντίζω, βλ. ντοντίζω.
τοπανάς, βλ. τοπχανάς.
τόπι1*, το [tópi] (Τσιρ., Κριτσ.) : 1. μικρή μπά-

λα· ΦΡ. έκαμα κάποιον τόπι στο ξύλο: τον έδει-
ρα αλύπητα· || τόπι την ήκαμα (ενν. την κοιλιά 
μου) : έφαγα μέχρι κορε σμού· 2. μεγάλη ποσό-
τητα υφάσματος τυλιγμένη ως δέμα.
[< top (Τσιρ.)] (طوپ)

τόπι2(Α), το [tópi] (Ροδ.) : το κανόνι.
[< top, στη σημ. ‘βλήμα κανονιού’ (Ανδριώτης), 
βλ. και Kaczyńska & Witczak, σ. 236] (طوپ)
{Παράλληλες εκφράσεις για τη σημ. ‘κηρύσσω 
πτώχευση’ (επί εμπόρων) : ελλ. βαράω κανόνι, 
τουρκ. top atmak.}

τοπούζι(Α), το [topúzi] (Πάγκ., Ροδ., ΚριτσΓπ.) : «το 
σφαιροειδώς εξογκωμέ νον κάτω άκρον του ρο-
πάλου» (Πάγκ.).
[< topuz ‘ρόπαλο’ (Πάγκ.)] (طوپوز٬ طپوز٬ طوپز)
{Βλ. και ταπούζα.}

τοπτάν (επίρρ.) [toptán] : συνολικώς. Η λ. σε εκ-
κλησιαστικό έγγραφο του 1793 (βλ. Φανουρά-
κης, 130)
[< toptan «χονδρικώς» (Χλωρός, Β 1080)] 
(طوپدن)
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τοπχανάς, ο [topxanás] & τοπανάς [topanás] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., ΙδομΒ., Κρι τσΓπ.) : τηλεβο-
λοστάσιο. Τοπωνύμιο Τοπχανάς στα Χανιά.
[< tophane (Παπ.) / διαλεκτ. tophana (Meynard, 
Β 299) (Συντ.)] (طوپخانه)

τοσλού παλγάμι, βλ. τουσλού παλγάμι.
τουγιάνι, το [tujáñi] : η επανάσταση. Ο άλλος ήταν 

αρχηγός ’ς τση Κρήτης το τουγιάνι (Από κρητ. 
σατιρικό στιχούργημα του 1875, βλ. Ν. Ι. Πα-
παδάκις, “Πολιτική σά τιρα εν Κρήτη”, Κρητι-
καί Μελέται, 1 (1933), 129).
[< tuğyan «υπέρβασις ορίων, αποστασία» 
(Χλωρός, Β 1077) (Συντ.)] (طغيان)
{Το έτυμο μού υπέδειξε ο τουρκομαθής κ. 
Γιώργος Παπαδόπουλος.}

τουζλούκι, βλ. τουσλούκι.
τούι, το [túi] (πληθ. τούγια) (Γαρ., Κριτσ.) : το 

αξίωμα.
[< οθωμ. tuğ ‘διακριτικό αξιώματος’ (Μπόγκας, 
(طوغ) [(211
{Για τη λ. tuğ o Χλωρός (Β 1089) έχει: «طوغ 
τούγ ή τούϊ λόφος, θύσανος εκ των τριχών της 
ουράς του ίππου, αναρτώμενος άλλοτε εις το 
άκρον του κονταρίου της σημαίας ή εις την κο-
ρυφήν της περικεφαλαίας. Ο λόφος ούτος απε-
νέμετο το πάλαι εις τους πασάδες προς ένδειξιν 
του βαθμού αυ τών· εις τους Βεζύρας απενέμο-
ντο τρεις λόφοι· τους λόφους δεν τούτους εμπε-
πηγμένους επί της λόγχης έφερον επί τούτω 
υπάλληλοι προπορευόμε νοι των Βεζυρών και 
των πασάδων». Ο Σουλτάνος είχε εφτά τέτοιες 
ιπ πουρίδες ως δείγμα της εξουσίας του. Παρα-
στατική απεικό νιση αυτού του συμβόλου βρί-
σκουμε στον Tournefort: Relation d’un voyage 
du Levant, 2ος τόμος, Λυών 1717, σ. 294.}

του κουζουλού το φέσι (φρ.) [tu kuzulú to fési] 
(Κριτσ.) : «1) (κυριολ.) το καπέλο που φορά ο 
τρελός, συνήθως στραβά. 2) οι ενέργειες και η 
συμπε ριφορά του τρε λού. (τραγούδι) Ώστε να 
ζω θα το φορώ του κουζουλού το φέσι».
{Η φρ. του κουζουλού το φέσι χρησιμοποιείται 
πάντοτε με το ρ. φορώ/βάνω. Απ’ όσο ξέρω, 
χρησιμοποιείται μόνο μεταφορικά και σημαί νει 
‘θα κάνω του κεφαλιού μου’ ή ‘θα το ρίξω στην 
τρελή’, και βρίσκεται μόνο σε μαντινάδες. Πα-
ραδείγματα (από το Διαδίκτυο) : 1. Ώστε να ζω 
θα το φορώ του κουζουλού το φέσι / και θα γυρί-
ζω ν’ αγαπώ (ό)ποια κοπελιά μ’ αρέσει. 2. Κια-
νούς δεν αφρουκάζομαι, θα κάνω ό,τι μ’ αρέσει 
/ και θα φορώ στραβά στραβά του κουζουλού το 
φέσι. 3. Όλος ο κό σμος τσ’ Αποκρές του κουζου-
λού το φέσι / βάνει στραβά κι αδιαφορεί αρέ-
σει δεν αρέσει. Ίσως στη φρ. αυτή να επιβιώνει 
(από την εποχή της Ενετοκρατίας ;) κατά μετω-

νυμικό τρόπο η ιδέα μιας ιδιόρρυθμης ελευθε-
ροστομίας, την οποία είχε ως (δίκοπο) προνό-
μιο ο “τρελός του βασιλιά” στη Δύση κατά τον 
Μεσαίωνα, δηλ. ο γελωτοποιός με την παρδαλή 
ενδυμασία και το χαρακτηριστικό κα πέλο, για 
τον οποίο βλ. πρόχειρα: http://fr.wikipedia.org/
wiki/Bouffon.}

τουλούμι*, το [tulúmi] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., Ροδ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ.) : 1. το ασκί· 
ΦΡ. βρέχει με το τουλούμι: ρίχνει δυνατή βροχή 
|| ήφαε ξύλο με το τουλούμι: τον έδειραν άγρια 
|| την ήκαμα (ή εγίνηκα) του λούμι: έφαγα πολύ, 
φούσκωσα από το φαγητό· 2. (μετωνυμικά) εί-
δος τυ ριού, τουλουμοτύρι.
[< tulum (Παπ.)] (طلوم٬ طولوم٬ تولوم)

τουλουμιά, η [tulumñá] (Γαρ., Κριτσ.) : η ποσότη-
τα που χωρεί ένα τουλούμι.
[< τουλούμι, κατά τα: ντρουβαδιά, ταγαρ(ι)ά 
κλπ. (Συντ.)]

τουλουμιάζω [tulumñázo] (Χουστ., ΚριτσΓ.) : 1. 
γεμίζω τουλούμια· 2. βάζω τυρί σε τουλούμι για 
αποθήκευση 3. δέρνω κάποιον πολύ· 4. τρώγω 
πολύ.
[< τουλούμι (Κριτσ.)]

τουλουμορράπτης, ο [tulumoráptis] : Η λ. σε χει-
ρόγραφο Πρωτόκολλο από το Αρ χείο του Δή-
μου Ηρακλείου (1910-11), σ. 94, στη στήλη 
«επάγ γελμα». Λόγια εκ δοχή της λ. τουλουμ-
τζής ‘κατασκευαστής ασκών (του λουμιών) 
από δέρμα ζώων’ (βλ. http://traditional-profes-
sions.aegean.gr/index.php/el-GR/greek-artic
le-1/57-2015-01-17-15-51-53) [< τουρκ. tu lu-
mcu (TDK)].
[< τουλούμι + ράπτης (Συντ.)]

τουλουμοτύρι, το [tulumotíri] (Παπ. και Τσιρ.: 
στο λ. τουλούμι) : είδος τυ ριού που διατηρείται 
σε τουλούμι.
[< τουλούμι (Παπ.) / + τυρί (ΛΚΝ)] (طلوم پينيرى)
{Μοιάζει με μισομεταφρασμένο tulum peyniri.}

τουλούμπα*, η [tulú(m)ba] & ντουλούμπα 
[dulúba] (Πάγκ., Ροδ., Τσιρ., Ι δομΒ.) : χειροκί-
νητη αντλία νερού.
[< tulumba (ΛΚΝ)] (طولومبه٬ طلوبه٬ تولومبه)
{Ο Πάγκαλος (Ε 387) ετυμολογεί τη λ. τουλού-
μπα «εκ του τρούbα > του ρούbα > τουλούbα 
κατ’ ανάπτυξιν συνοδίτου φθόγγου ου εν συ-
μπλέγματι αφώνου + υγρώ (τ-ρ) […] και τρο-
πήν του ρ εις λ εν μέσω λέξεως» και τη λ. τρού-
μπα από το ιταλ. tromba, απ’ όπου ετυμολογούν 
τη λ. tulumba το TDK και ο Nişanyan. Σωστό-
τερα λοιπόν ετυμολογεί το ΛΚΝ τη λ. τουλού-
μπα από τα τουρκικά, όπου είναι σχεδόν κανό-
νας η προσθήκη ή ανάπτυξη φθόγγου σε δάνει-
ες λέξεις που αρχίζουν με σύ μπλεγμα συμφώ-
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νων, π.χ. ελλ. σπανάκι > τουρκ. ispanak, γαλλ. 
bluse > τουρκ. buluz, ενώ ελλ. μπλούζα, βλ. 
Louis Bazin, Introduction à l’ étude pratique 
de la langue turque, 3η έκδοση, Librairie d’ 
Amérique et d’ Orient, A. Maisonneuve, Παρί-
σι 1994, σ. 15.}

τουλουμτζής, βλ. τουλουμορράπτης.
τουλουπάνα, βλ. τουλουπάνι (σημείωση).
τουλουπάνι*, το [tulupáñi] (Πιτ., Γαρ., Ροδ., 

Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ.) : 1. ύφα-
σμα με αραιή ύφανση· 2. πανί περιτυλίγματος, 
συνών. φασκιά.
[< tülbent (Πιτ.) / μέσω ιταλικής, βλ. σημείωση 
(Συντ.)] (دولبند٬ تولبند)
{Από το tülbent προκύπτει κανονικά ο τ. *τουλ-
μπέντι, έστω *τουλουμπέντι, για τη διάσπαση 
του -λμπ- (πβ. αλμπάντης και αλουμπάντης). Το 
ΛΚΝ ετυ μολογεί το τουλ(ου)πάνι ως εξής: «μσν. 
Τουλουπάνι < τουλπάνι (ανάπτ. [u] ανάμεσα 
στα [l-p] για διάσπ. του συμφ. συμπλ.) < ιταλ. 
tolpan(o), tulopan < τουρκ. tülbend (από τα 
περσ.) –ι κατά το πανί». Συνεπώς, το τουλουπά-
νι, όπως και οι λ. τουλουπάνα (Ξανθιν., Κριτσ., 
Κασσ.), τουλουπανιάζω (Πιτ., Γαρ., Ξανθιν., 
Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ.) 
και του λουπάνιασμα (Αποστ., Τσιρ.) δεν α νά-
γονται κατευθείαν σε τουρκ. έτυμο.}

τουλουπανιάζω, βλ. τουλουπάνι (σημείωση).
τουλουπάνιασμα, βλ. τουλουπάνι (σημείωση).
τουλτιές, ο [tultiés] & ζουλτιές, [zultiés] : τουρκι-

κό νόμισμα (η αξία του: 2,5 - 3 γρόσια). H λ. σε 
προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845: 
Έ δωσα του κερα-Χρυσάκι δια κιρά των σπιτών, 
γρ. 5,20, δύο τουλτιέδες (Η μερολόγιο Κοζύρη, σ. 
193, 333). Σε άλλο σημείο του ίδιου ημερολο-
γίου: Ανεγνωρίστη ένα εννιάρι τρεις ζουλ τιέδες 
(ό.π. 198).
[< (;) *tultiye (Συντ.)]
{Δεν μπόρεσα να εντοπίσω ονομασία τέτοιου 
νομίσματος σε τουρκικό λε ξικό ή αλλού.}

τουμπεκί*, το [tu(m)bet∫í] (Παπ., Πάγκ., Δαρ.) : 
καπνός για το ναργιλέ· ΦΡ. κάνει τουμπεκί ψιλο-
κομμένο: δεν απαντά σε σχόλιο που τον αφορά 
(γιατί ξέρει πώς δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς), 
κάνει την πάπια.
[< tömbeki (Παπ.)] (تنباكو٬ تنبكو)
{Ο Δαριβιανάκης λημματογραφεί τη φρ. κάνει 
τουμπεκί ψιλοκομμένο.}

τουμπελέκι*, το [tu(m)belét∫i] (Παπ., Πάγκ.) : τύ-
μπανο από πήλινο αγγείο και δέρμα.
[< tümbelek (Παπ.)] (تومبلك)

του μπενταβά, βλ. μπενταβά.
τουμπρούκι, βλ. ντομουρούκι.

του Παχιά η Πόρτα, βλ. πασαδικό.
τουράς, βλ. ντουράς.
τουρκάκι, το [turkát∫i] (Πιτ., Κριτσ.) : 1. μικρό συ-

μπαγές σίδερο σιδερώμα τος για το κολάρισμα 
ρούχων. «Συχνά όμως το ξεχνούσαν στα κάρ-
βουνα, επύρωνε κι έ παιρνε κατακόκκινο χρώ-
μα, από το οποίο πήρε την ονομασία Τουρκάκι» 
(Πιτ.)· 2. χαρακτηρισμός για ανυπάκουο παιδί.
[προφανώς υποκορ. του Τούρκος (Συντ.)]
{Ενδιαφέρουσες ανασημασιοδοτήσεις του ονό-
ματος του εχθρού (εκείνης της επο χής). Βλ. και 
Τούρκος.}

Τουρκάλα (ως μεγεθ. αρσ.), βλ. Τούρκος.
τουρκέ, βλ. τουρκιά.
τουρκεύ(γ)ω [turkév(γ)o] (Αποστ., Τσιρ., Κασσ.) : 

1. κάνω κάποιον μου σουλμάνο· 2. γίνομαι μου-
σουλμάνος, μτφ. λέγεται για κάποιον (χριστια-
νό) που παραμελεί τις θρησκευτικές του υποχρε-
ώσεις σε σημείο που να φαί νεται ότι αρνήθηκε 
την πίστη του.
[< Τούρκος (ΛΚΝ)]
{Βλ. και επιτατ. σοτουρκεύω.}

τουρκιά, η [turt∫á] (Κονδ.) : «1. το έθνος των 
Τούρκων, 2. Η οσμή {sic} του Τούρκου (τουρ-
κέ Δ. Κρ.)» {προφέρεται: turk̃é}.
[< Τούρκος (Συντ.)]
{Υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που ισχυρί-
ζονται ότι οι άνθρωποι της μαύρης φυλής βγά-
ζουν άσχημη μυρωδιά (!) Βλ. σημείωση στο λ. 
Τούρ κος.}

τουρκιστής, ο [turt∫istís] : τουρκομαθής, βαθύς 
γνώστης της τουρκικής γλώσσας.
{Η λ. στην εφημ. Μίνως (Ηρακλείου), φ. 8/7-
2-1881.}

τουρκογυρίσματα, βλ. μπουρμάς (σημείωση).
τουρκοκάτεργο, το [turkokáterγo] : τούρκικη γα-

λέρα. Η λ. στον Μπουνιαλή: κι απού τα τουρκο-
κάτεργα ανάμεσα περάσα (βλ. Αλεξίου & Απο-
σκίτη, 143).
[πβ. Τούρκος + κάτεργο]

τουρκολάτης, βλ. τουρκολάτρης.
τουρκολάτρης, ο [turkolátris] (Κονδ.) & τουρκο-

λάτης [turkolátis] (Γαρ., Κριτσ.) : ο φιλότουρκος.
[< Τούρκος + -λάτρης (Συντ.)]

τουρκολογώ [turkoloγó] : μιλώ στα τουρκικά: από 
μακριά τουρκολογούν μα δεν το φανερώνουν (στί-
χος από το τραγούδι του Βέργα, δημοσιευμένο 
στην εφημ. Ραδά μανθυς, στο φ. της 27-1-1873). 
Βλ. και Κριάρης, 83: με το Ζερβονικόλα, / απού 
ξερε τα τούρκικα, και των ετουρκολόγα.
[< Τούρκος + -λογώ (Συντ.)]
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τουρκομανιά, η [turkomañá] : πλήθος Τούρκων. 
Η λ. στον Μπουνιαλή: Στους χί λιους εξακό-
σιους, έτος σαράντα πέντε, / στου Ιουνίου δεκα-
τρείς τουρκομανιά ιδέτε (βλ. Αλεξίου & Αποσκί-
τη, 134).
[πβ. τουρκομάνι (Συντ.)]

Τουρκομανώλης, ο [turkomanóλis] : χλευστική 
ονομασία με την οποία απο καλού σαν οι Τούρ-
κοι τους κρυπτοχριστιανούς στην Κρήτη που εί-
χαν επι στρέψει στον Χριστιανισμό μετά τις Με-
ταρρυθμίσεις (Χάτι Χουμαγιούν κλπ.) στα μέ-
σα του 19ου αιώνα. Τις γυναίκες αντίστοιχα τις 
αποκαλούσαν Τουρκομαρίες (βλ. Θεοχά ρης Δε-
τοράκης, Ιστορία της Κρήτης, Αθήνα 1986, σ. 
432.)
[< Τούρκος + Μανώλης]

Τουρκομαρία, βλ. Τουρκομανώλης.
τουρκονικημένος [turkoñit∫iménos] & τουρκο-

νίκητος [turkoñít∫itos] (επίθ.) : νικη μένος από 
Τούρκους. Οι λ. στον Μπουνιαλή (βλ. Αλεξίου 
& Απο σκίτη, 614)
[< Τούρκος + νικημένος]

τουρκονταούλα, η [turkodaúla] (Κριτσ.) : «1) 
το πολύ μεγάλο τούρκικο ντα ούλι. 2) το άδειο 
ογκώδες δοχείο. 3) (μτφ.) ως χαρακτηρισμός σε 
κοντό χοντρο ή σε ψεύτη και απατεώνα άνθρω-
πο ή σε μεγαλόσωμο ζώο».
[< Τούρκος + νταούλι ή μεγεθ. του *τουρκοντά-
ουλο (Συντ.)]

τουρκοπολεμώ [turkopolemó] : πολεμώ τους 
Τούρκους. Η λ. σε κρητ. δη μοτ. τρα γούδι (βλ. 
Κριάρης, 86).
[< Τούρκος + πολεμώ (Συντ.)]

τουρκοσκλαβώνω [turkosklavóno] : κάνω σκλά-
βο στους Τούρκους. Η λ. στον Μπουνιαλή (βλ. 
Αλεξίου & Αποσκίτη, 614).
[< Τούρκος + σκλαβώνω]

Τουρκορωμιός, ο [turkoromñós] (άλλη γραφή: 
Τουρκορωμνιός) : Τουρκο κρητικός, χριστιανός 
Κρητικός που είχε εξισλαμιστεί.
[< Τούρκος + Ρωμιός (Συντ.)]

Τούρκος*, ο [túrkos] (Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Κασσ.), : 
1. Τούρκος, θηλ. Τούρκα [túrka] (Ημερολόγιο 
Κοζύρη, 192) & Τούρκισσα [túrkisa] (Κριά-
ρης, 179), ΥΠΟΚΟΡ. το Τουρκάκι (Γιάνναρης, 
51), το Τουρκόπουλο (Γιάνναρης, 72), η Τουρ-
κοπούλα (Κριάρης, 179)· 2. (μτφ.) βάρβαρος, 
αιμοχαρής, ε ξαγριωμένος, τύραννος· ΦΡ. κάνω 
κάποιον Τούρκο / γίνομαι Τούρκος: ε ξαγριώνω / 
-ομαι· 3. το φυτό δρακοντιά (Arum maculatum) 
«εκ παρομοιώ σεως της αραβοσιτοειδούς σπο-
ροφόρου, κοκκο φόρου, κεφαλής αυτού, της 
εχούσης ερυθρόν χρώμα κατά την ωρίμανσιν 

προς την κεφαλήν του Τούρ κου του φορούντος 
ερυθρόν φέσι και εκ της δυσοσμίας της α ναδι-
δο μένης εκ της ωρίμου αυτής κεφαλής [...], δι-
ότι κατά την λαϊκήν πρόληψιν ο Τούρκος βρω-
μεί {sic}, ως αβάπτιστος {ξανά sic}» (Πάγκ.)· 
(χαρακτηρι σμός για:) 4. το ξιδιασμένο κρασί· 
5. το πολύ δυνατό ξίδι· 6. τον πολύ πυρωμένο 
ξυλό φουρνο.
[< türk (ΛΚΝ)] (ترك٬ تورك)
{Το θηλ. Τουρκάλα δεν έτυχε να το συναντή-
σω σε κρητ. λεξικό ή κείμενο· συ νή θως έλεγαν: 
μια χανούμη. Χρησιμοποιήθηκε όμως ως μεγεθ. 
του αρσ. Τούρκος, με τη σημ. ‘μεγαλόσωμος ή 
φοβερός Τούρκος’, πβ. ο άθρωπος > μεγεθ. η 
αθρώπα, π.χ. στο Τραγούδι του Δασκαλογιάννη: 
Μα ’πιάστην κι ο Μανούσακας ’ς τον πόλε μον 
εκείνο / με μια Τουρκάλ’ απού ’τονε θεριόν ’σάν 
ένα πρίνο (Βαρδίδης, 23).
Με τη λαϊκή ονομασία τούρκος (ή αράπης ή 
οβριός) η Ευαγγελία Φρα γκάκι (Συμ βολή εις 
την δημώδη ορολογία των φυτών, Αθήνα 1969, 
σ. 54-55) έχει το φυτό Arum creticum, αλλά η 
περιγραφή του ταιριάζει στο φυτό Dracunculus 
vulgaris, βλ. λ. αράπης, σημ. 2. Για τα λουτρά 
των Τούρκων γράφει ο Σκαρλάτος Βυζάντιος 
(Η Κωνσταντινούπολις, 3ος τόμος, Αθήνα 1869) 
: «Το λουτρόν είναι τόσον συν δεδεμένον προς 
τον Τουρκικόν βίον, ώστε καταντά παρ’ αυ-
τοίς εκ των ων ουκ άνευ» (σ. 360). «Το διατη-
ρείν το σώμα όσον ενδέχεται καθάριον είν’ επί-
σης πα ράγγελμα ουσιώδες της Μω αμεθανικής 
θρησκείας […] Εκ τούτου ο πολλαπλα σιασμός 
των λουτρών και κρηνών […] Και εν τοσούτω 
ο Γραικός αποστρέφεται τον Τούρκον, ως ρυ-
παρόν, και φρονεί και λέγει ότι βρωμά ως αν 
σκύλος!» (σ. 483-4). Όμως, όταν δυό λαοί ζή-
σουν όπως έζησαν οι Έλληνες με τους Τούρ-
κους στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, δεν μετρά 
ποιος έχει περισσότερα λουτρά, αλλά ποιος χα-
λά τη ζωή του άλλου!.. Επιπλέον, και οι Τούρ-
κοι έλεγαν τους μη μουσουλμά νους σκύλους 
(kancık, βλ. καντζίκης). Πιστεύω ακρά δαντα 
πως και εμείς και εκεί νοι έχουμε κάθε συμφέ-
ρον τέτοιους χαρακτη ρισμούς να τους βγάλου-
με οριστικά από τη ζωή και να τους κλειδώσου-
με στα λεξικά – και εκεί να μείνουν· απλώς για 
την ιστορία.}

τουρκόστρατο, το [turkóstrato] : η λ. στον πληθ.: 
εις τα τουρκόστρατα (Κά τοπτρον, 39).
[< Τούρκος + στρατί (Συντ.)]

τουρλού τουρλού* (επίρρ.) [turlú] (Παπ., Πάγκ.) : 
ανάκατα, λογής λογής. «Κυρίως επί ποικιλί-
ας κηπευτικών λαχανικών: Ήψησα κηπουρι-
κά τουρ λού-τουρλού, δηλ. ανάμεικτα φασούλια, 
κολοκύθια, πατάτες» (Πάγκ.).
[< türlü türlü (Παπ.)] (درلو٬ ترلو٬ تورلو)
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{Το ΛΚΝ έχει τη λ. τουρλού ως άκλ. ουδ. ουσ. 
και ως επίρρημα. To τουρκ. επίθ. türlü προέρχε-
ται από τη λ. tür ‘είδος’ και το παραγωγικό επί-
θημα –lü και σημαίνει ‘πολυειδής, που έχει διά-
φορα είδη, λογής λογής’. Σ’ αυτό αντιστοιχεί το 
κρητ. επιθ. λοήσιμος (Πάγκ., Γ 498). Λοήσιμα 
γιαχνερά σή μαινε ‘διάφορα είδη από εδώ διμα 
αγριόχορτα’. Φαγητό με τέτοια ποικιλία χόρτων 
το έλεγαν απλώς λοήσιμα: –Ίντά ’ψησες σήμε-
ρο; –Λοήσιμα.}

τουρμπές, ο [turbés] & τουρπές [turpés] (Ροδ.) : 
(μουσουλμανικός) τάφος, μαυσω- λείο.
[< türbe (Bilgehan2, 637· Κουκκίδης, 98] (تربه)

τουρνατζής, ο [turnadzís] : «Ελέγετο ούτως πα-
λαιότερον ο ιερακάριος του Σουλτά νου ο έχων 
την επιμέλειαν των κυνηγετικών ορνέων· κατό-
πιν εγέ νετο συνταγμα τάρχης του 73 συντάγμα-
τος των Γιανιτσάρων». Η λ. σε κρητ. κείμενο 
του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 99-100). Επί-
σης, σε τουρ κοκρητ. ρίμα του 1826: Πού ’ναι κι 
οι χασεκήδες σας, πού ’ναι κι οι το[υ]ρ νατζήδες 
(βλ. Dedes, 363).
[< turnacı (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)] 
(طورنه جى)
{Για του τουρνατζήδες ο Σταυρινίδης (Μεταφρά-
σεις, Α 133) γράφει: «ι διαίτερον γενιτσαρικόν 
τάγμα, αρχικώς ασχολούμενον με την περιποίη-
ση των κυνηγετικών κυνών του Σουλτάνου. Απε-
στέλλοντο ομοίως και κατά το παιδομάζωμα εις 
δια φόρους επαρχίας. Μετά την κατάργησιν τού-
του ε ξετέλουν αστυνομικά καθήκο ντα». Ο επι-
κεφαλής τους (αρχιαστυνόμος) : turnacı başı, 
τουρνατζήμπασης (Με ταφράσεις, Β 1) ή ser 
turna, σέρ τουρνα (Μεταφράσεις, Β 337).}

τουρουντζένιος (επίθ.) [turundzéños] (Γαρ., 
Κριτσπ.) : που έχει το χρώμα του νερα ντζιού, 
βλ. και ρούντζινος.
[< τουρουντζί (Συντ.)]

τουρουντζί (άκλ. επίθ.) [turundzí] : πορτοκαλί 
(χρώμα). Μαντινάδα: Πορτο καλάκι τουρουντζί 
στο ράφι στερεμμένο, / ποτέ μου δεν παντρεύο-
μαι, κι ε σένα θ’ ανημένω (Παύλος Βλαστός, Ο 
γάμος εν Κρήτη, Αθήνα 1893, σ. 175).
[< turuncî «ο έχων χρώμα χρυσομήλου πικρού» 
(Χλωρός, Α 497) < turunç ‘νερά ντζι’ (Κουκκί-
δης, 98)] (ترنجى)
{Το νεραντζί είναι σπάνιο στο γραπτό λόγο, 
εντοπίζεται πάντως σε πολύ παλιά λεξικά, όπως 
του Μeursius (1614, σ. 365) και του Somavera 
(1709, σ. 144). Το χρησιμοποιούν όμως συ-
χνά τα παιδιά στο παιγνίδι “παίζουμε πρόσω-
πο-ζώο-πράγμα;”, γιατί είναι το μόνο (αποδε-
κτό για το παιγνίδι) χρώμα που αρχίζει από ν.}

τουρούντζινος, βλ. ρούντζινος.

τουρσού, το [tursú] & τουρσί* [tursí] (Παπ., 
Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ.) : λαχανικά συντηρημένα σε άλμη ή σε 
ξίδι.
[< turşu (Παπ. / και türşî (ΛΚΝ)] (ترشى٬ تورشى٬ 
(طورشو
{Συνήθως με σημ. επιθέτου: λάχανο τουρσού, 
πιπεριές τουρσού. Σπανιό τερα ως ουσιαστικό, 
π.χ. δε μ’ αρέσουνε τα τουρσιά. Η έκφρ. κάνω 
κάτι τουρσί ‘δεν ξέρω τι να κάνω κάτι, μου είναι 
άχρηστο’ αντιστοιχεί στην τουρκική turşusunu 
kurmak (Tuncay & Καρατζάς, 763).}

τουρσουλίδικα, τα [tursuλíδika] (Αποστ., Τσιρ.) : 
τα τουρσιά (περιληπτικό).
[< *τουρσουλής < turşulu ‘που περιέχει τουρ-
σί’ (Συντ.)]
{Το επίθ. turşulu δεν υπάρχει στο TDK, το βρί-
σκουμε όμως στο διαδίκτυο, ιδίως σε συνταγές 
μαγειρικής, με τη σημ. ‘με τουρσί’, π.χ. turşulu 
mayonez ‘ρώσικη σαλάτα’. Στα λεξικά υπάρ-
χει το επίθ. turşuluk ‘κατάλληλος για τουρσί’. 
Ο Χου στουλάκης λημματογραφεί τη λ. στρου-
σουλούδικα με τη σημ. «τουρσιά». Στη Μεσ-
σαρά (Φανερωμένη) τουρσουλούδικα ή στρου-
σουλούδικα λένε (έλεγαν) τα λα χανικά (φασο-
λάκια, μπάμιες, πικράσταχα) που έχουν διατη-
ρηθεί με τη μέθοδο της αφυδάτωσης με τη βοή-
θεια του ήλιου και του αέρα.}

τουσγλού παλγάμι, βλ. τουσλού παλγάμι.
τούσλα, η [túzla] : η αλυκή. Η λ. εν χρήσει σε Δι-

άταγμα Αυτοκρατορικόν (1868) : εις τας τούσλας 
(αλυκάς) ο καθείς να είναι ελεύθερος ν’ αγορά-
ζει το άλας […], και εις μέρη όπου είναι μακράν 
από τας τούσλας να συστηθούν αποθήκαι […] 
(βλ. Κρητι κός Κώδιξ, Α 34).
[< tuzla < tuz ‘αλάτι (Χλωρός, Β 1088)] (طوزله)

τουσλούκι(Α), το [tuslút∫i] (Γαρ.) & τουζλούκι 
[tuzlút∫i] (Γαρ., Ροδ., Χουστ., Κρι τσΓπ.) : γκέ-
τα (Ροδ.).
[< tozluk (Γιάνναρης, 373· Κουκκίδης, 97)] 
(توزلق)
{Ο Ανδριώτης ετυμολογεί το τουσλούκι ‘είδος 
περισκελίδας’ από το τουρκ. dizlik. Ο Γαρεφα-
λάκης έχει τη λ. με τη σημ. «σώβρακο ή παντε-
λόνι ή βράκα», και ση μειώνει: «Η λέξη μού εί-
ναι γνωστή μόνο στη φράση: “Α πού το φόβο 
μου εκατού ρησα το τουσλούκι μου”». Ο Αρι-
στείδη Κριάρης (Πλήρης συλλογή κρητικών δη-
μωδών ασμάτων, 2η έκδοση, Αθήνα 1920, σ. 
287) διασώζει σε κρητ. δημοτ. τρα γούδι (Η μοι-
χαλίς και η υπηρέτρια) τον τ. τουσλούκια, υποδει-
κνύει ότι είναι λ. τουρκ. προέλευσης και την ερ-
μηνεύει ως «κάλτσα, σκέπασμα της κνήμης, κνη-
μίς». Ο Αντ. Γιάνναρης (σ. 109 & 373), που είχε 
δημοσιεύσει το ίδιο τραγούδι (με τίτλο: Το μα-
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γκλάβισμα τση βάγιας), ετυμολογεί από το tusluk 
«κνημίς, Beinschiene». Κατά τον Χλωρό (Α 582) 
-tozluk είναι «είδος περικνημίδων εξ εριού توزلق
χου, δι’ ών ιδία οι χωρικοί περιβάλλουσι τας κνή-
μας των προς προφύλαξιν από του κονιορτού» (< 
toz ‘σκόνη’). Στην ιστοσελίδα του Λυκείου των 
Ελ ληνίδων (lykeionellinidon.gr) υπάρχει φωτο-
γραφία και λεπτομερής περι γραφή για ένα ζευ-
γάρι τουζλούκια από τη συλογή του Λυκείου: 
«ζεύγος περικνημίδων από υπό λευκη τσόχα, φο-
δραρισμένη με υπόλευκο σαγιάκι (μαλλί της νε-
ροτριβής) {< τουρκ. şayak}, εξάρτημα της εν-
δυμασίας του φουστανελά, που φορέθηκε αρ-
χικά από τους αρματολούς, τους κλέφτες και 
τους αγωνιστές του 1821». Σημειώνουμε πάντως 
ότι ο Δημ. Στάμος (Τουρκικές λέξεις στην Πρα-
μάντα. Επιλογή. Σύλλογος Πραμαντιωτών Ιω-
αννίνων, Ιωάννινα 2007, σ. 84, 86) λημματογρα-
φεί χωριστά τις λ. τουζ λούκι «μάλλινη περικνη-
μίδα που καλύπτει το πόδι από το πάνω μέρος 
του παπουτσιού μέχρι το γόνατο» (< tozluk) και 
τουσλούκι «είδος περισκελί δας» (< dizlik). Ίσως 
αυτό το τουσλούκι να είχε υπόψη του ο Γαρεφα-
λάκης, αν και, από φωνητική άποψη, το πέρα-
σμα από το dizlik στο τουσλούκι δεν είναι προ-
φανές. Όπως σημειώνει ο Χαράλαμπος Συμεω-
νίδης στη διδακτο ρική διατριβή του για τη φω-
νητική των τουρκικών δανείων στα ποντιακά, 
«dizlik ‘Kniescheibe’ > dιζλούγ’», αλλά «in dizlik 
‘Kniescheibe, Kniehose’ > dοζλούκ’ ‘Gamasche’ 
(Santa) haben wir eher mit einer Anlehnung an 
toz ‘Staub’ zu tun» (Ch. Symeonidis, “Lautlehre 
der türkishen Lehnwörter im neugriechishen 
Dialekt des Pontos”, Αρχείον Πόντου, 31 (1971-
72), σ. 71 και 99 αντίστοιχα). Ο Χλωρός (Α 812) 
έχει τη λ. dizlik ديزلك με τη σημ. «περισκελίς βρα-
χεία φθάνουσα μέχρι των γονάτων». To TDK 
την έχει με τη σημ. ‘περικνημίδα, γκέτα· επιγο-
νατίδα’ και ως διαλεκτική με τη σημ. «pantalon, 
şalvar» και «iç donu» (σώβρακο), πβ. κυπρ. «τιζ-
λίκκιν, το [τουρκ. dizlik] εσωτερικό βρακί που 
δενόταν στο γόνατο» (Για γκουλλής, 74).}

τουσλού παλγάμι, το [palγámi] : εξάνθημα, έκζε-
μα. Η λ. σε κρητ. ιατροσό φιο του 1826, όπου 
απαντά και ως τοσλού παλγάμι και τουσγλού 
παλ γάμι (βλ. Παπαδο γιαννάκης, 156).
[< tuzlu balgam «αλμυρόν φλέγμα, ήτοι εί-
δος λειχήνος, εξανθήματος» (Χλωρός, Β 1088) 
(Συντ.)] (طوزلو بلغم)
{Το TDK έχει το tuzlu balgam ως πεπαλ. ιατρ. 
όρο με τη σημ. ‘ονομασία για με ρικές δερματικές 
ασθένειες’ και ως λαϊκό με τη σημ. ‘έκζεμα’.}

τουτούνι(Α), το [tutúñi] (Ξανθιν.) : το κάπνισμα.
[< tütün ‘καπνός (το φυτό)’ (Ξανθιν.)] (توتون٬ 
(توتن٬ دوتون
{Στον Ανδριώτη η λ. με τη σημ. ‘ταμπάκος’. Με 

τη σημ. αυτή (tabac à fumer) η λ. τουτούνι στο: 
F. D. Dehèque, Dictionnaire Grec moderne – 
Français, Παρίσι 1825.}

τουτούν κεσενσίν, το [tutún kesensín] : η καπνο-
σακκούλα. Η λ. σε κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. 
Κανονικά πεσκέσια, 99).
[< tütün ‘καπνός (το φυτό)’ + kese ‘σακούλα’ 
(Mehmet Yunus & Ξανθου δίδης)] (توتون٬ كيسه)

τουτουντζής, ο [tutundzís] (Τσιρ., Ροδ.) : 1. αυτός 
που καλλιεργεί ή πουλάει καπνό· 2. πραματευτής.
[< tütüncü (Κουκκίδης, 98), βλ. και Kaczyńska 
& Witczak, σ. 235-6] (توتونجى)

τουφάνι, το [tufáni] (Χουστ., ΚριτσΓπ.) : κατακλυ-
σμός, ανεμοστρόβιλος.
[< tufan (Χουστ.)] (طوفان)

τουφέκι*, το [tufét∫i] & ντουφέκι [dufét∫i] (Παπ., 
Πάγκ.: στο λ. τουφεκιά) : «φορητόν πυροβό-
λον όπλον, κατά ψευδή αποκατάστασιν “τυφέ-
κιον”« (Παπ.).
[< tüfek (Παπ.)] (تفك٬ تفنك٬ توفنك)
{Η πλήρης ετυμολόγηση της λ. κατά το ΛΚΝ 
έχει ως εξής: «μσν. *τουφέκι (πρβ. μσν. τουφέ-
χι, τουφέκιον) “< τουρκ. tüfek –ι ([y > u] από 
επίδρ. του χειλ. [f])· ηχη ροπ. του αρχικού [t > d] 
αναλ. προς άλλες λ. με παρόμοια εναλλ.: π.χ. το-
μάτα - ντομάτα».}

τουφεκιά*, η [tufet∫á] & ντουφεκιά [dufet∫á] 
(Παπ., Πάγκ.) : πυροβολισμός.
[< τουφέκι (Παπ.)]
{Σημειώνουμε για την ιστορία των λέξεων ότι η 
λ. τουφεκιά είναι ένα από τα πιο παλιά παράγωγα 
από λ. τουρκικής προέλευσης, όπως και το επίθε-
το τούρκικος: τη βρίσκουμε (πάμπολλες φορές) 
ήδη στον Κρητικό Πόλεμο του Μπουνιαλή.}

τουφεκιάρης, ο [tufet∫áris] (Πάγκ.) : «ο οπλοφό-
ρος, ο φέρων τουφέκι».
[< τουφέκι + -άρης (Πάγκ.)]
{Ο Πάγκαλος το γράφει τουφεκιάρις.}

τουφεκίζω* [tufet∫ízo] (Παπ.: στο λ. τουφέκι) : πυ-
ροβολώ.
[< τουφέκι (Παπ.)]

τουφεκισμός [tufet∫izmós] (Παπ.: στο λ. τουφέκι) : 
πυροβολισμός, τουφεκιά.
[< τουφεκίζω (Συντ.)]

τουφεκόβεργα, η [tufekóverγa] & ντουφεκόβερ-
γα [dufekóverγa] (Ξανθιν.) : βέργα για το καθά-
ρισμα της κάνης του όπλου.
[< τουφέκι + βέργα (Ξανθιν.)]

τουφεκοβολισμός, ο [tufekovoλismós] : Η λ. σε 
προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845: 
Άρχισαν νέαν χαράν για νίκην […] με κανοβολι-
σμόν και φωτοχυσίαν και τουφεκοβολισμόν τρη-
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ήμερον (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 346).
[< *τουφεκοβολώ (Συντ.)]

τουφεξίδικο, το [tufeksíδiko] (Ροδ.) : οπλοπω-
λείο.
[< τουφεξής ‘οπλοποιός, οπλοπώλης’ < tüfekçi 
(Κουκκίδης, 98) (Συντ.)] (تفنكجى٬ تفكجى)

τοψής, ο [topsís] (Ροδ.) : πυροβολητής. Και οι το-
ψήδες παρευτύς κεντούνε τα κανόνια (Γιάννα-
ρης, 81).
[< topçu (Κουκκίδης, 97), βλ. και Kaczyńska & 
Witczak, σ. 236] (طوپچى)

τοψούμπασης, ο [topsúbasis] : «ο αρχηγός των πυ-
ροβολητών». Η λ. ως ντοψού μπα σης σε κρητ. 
κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 103).
[< topçu başı (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης), 
βλ. τοψής]

τραβαμπάς, βλ. ταυραμπάς.
τράμπα,* η [trámpa] (Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Τσιρ., 

Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ.) : η ανταλλαγή, η 
συναλλαγή είδος με είδος, χωρίς χρήματα.
[< trampa (Πάγκ.)] (ترامپه٬ ترانپه٬ طرانپه)
{Κατά το ΛΚΝ : < τουρκ. trampa < ιταλ. (δια-
λεκτ.) trampa ‘εξαπάτηση’. Το TDK ετυμολο-
γεί το τουρκ. trampa από τα ελληνικά. Το ίδιο 
και ο Nişanyan.}

τραμπαδόρος [trampaδóros] (Πιτ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 
1. μεσίτης για ανταλλα γές κινη τών και ακινή-
των· 2. καταφερτζής, κατεργάρης.
[< τράμπα+ -αδόρος, πβ. τζαμπαδόρος < τζά-
μπα (Συντ.)]

τραμπάζης, βλ. τζαμπάζης.
τραμπαζιλίκι, το [trampaziλít∫i] (Πιτ., Κριτσ., 

ΙδομΒ.) : το επάγγελμα του τραμπαδό ρου, του 
μεσίτη: ΦΡ. Δεν είχε δουλειά και το ’ριξε στα 
τραμπαζι λίκια.
[< τραμπατζιλίκι < τραμπατζής (Συντ.)]

τραμπάρω [trampáro] & τραμπέρνω [trampérno] 
(Πιτ., Κριτσ.) : ανταλ λάσσω, κάνω τράμπα.
[< τράμπα (Συντ.)]
{Για την κατάληξη -άρω βλ. σημείωση στη λ. 
ταλιμέρνω.}

τραμπατζής [trampadzís] (Πιτ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 
ό,τι και ο τραμπαδόρος (βλ.).
[< τράμπα + -τζής (Συντ.), πβ. τουρκ. trampacı]

τραμπέρνω, βλ. τραμπάρω.
τραπουζάνι, το [trapuzáñi] & ντραμπουζάνι, το 

[drabuzáñi] (Γαρ., Ιδομ., Κριτσπ.) : 1. κάγκελο 
σκάλας· 2. (στο πλέξιμο με βελονάκι:) : το πο-
δαράκι, το στυλαράκι (Γαρ.)· 3. «κεφαλόσκα-
λο“Στο τραπουζάνι πολεμώ να ’ρθω να σε προ-

κάμω, / πρι χού ν’ ανέβεις πιο ψηλά κι ύστερα δεν 
σε φτάνω”» (Ιδομ.).
[< tırabzan (Ξανθιν.) & trabzan (TDK) (Συντ.)] 
(طرابزن)
{Στο Λεξικό των κωακών ιδιωμάτων του Μιχάλη 
Σκανδαλίδη (Αθήνα, 2006, σ, 747) η λ. τραπαζά-
νια, τα, με τη σημ. «τα κατακόρυφα ξύλινα στη-
ρίγματα του κρί ατθου {= χτιστό υπερυψωμένο 
κρεβάτι} που περιορί ζουν τον χώρο και συνδέ-
ο νται με ένα λεπτό δοκάρι». Με τη σημ. ‘ξύλινο 
κάγκελο σκάλας’ η λ. τραπουζάνι σε δημοσίευμα 
της εφημ. Η Ροδιακή, στο φ. της 3-9-2010 (από 
το Διαδίκτυο). Η σημ. ‘κεφαλόσκαλο’ μάλλον 
συνεκδ. από το κάγκελο που το περιβάλλει. Στον 
Γαρεφαλάκη το λ. ανα πτύσσεται ως εξής: «Η τε-
λευταία σειρά δαντέλλας που ρά βεται στο ύφα-
σμα (σε σεντόνι, χιράμι, μαξελάρι κλπ.). “Πολ-
λά στενό μου φάνηκε πως ήτονε το σμέρλο {= δα-
ντέλλα} κι ήκαμα δυο σειρές τραπουζάνι και το 
πλά τυνα μιαολιά”». Δηλαδή: έπλεξε δυο σειρές 
ποδαράκια στη δαντέλλα, στην πλευρά με την 
οποία ράβεται στο ύφασμα. Το ποδαράκι μπορεί 
να είναι μονό, διπλό ή τριπλό (στο κρητικό ιδίω-
μα: με απάνω μίτο, με δυό / τρεις απάνω μίτους), 
πβ. τουρκ. tekli, ikili, üçlü trabzan.}

τραυαμπάς, βλ. νταβραμπάς.
τραχανάς*, ο [traxanás] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., 

Κριτσ.) : 1. ο ξινόχοντρος, ζυ μαρικό οικιακής 
παρασκευής από χοντροαλεσμένο σιτάρι και ξι-
νισμένο γάλα· ΦΡ. νερό στον τραχανά! (Γαρ.) : 
φτιάξτε περισσότερο φαγητό (Λέ γεται όταν κά-
που την ώρα που μαγειρεύουν έρχονται ξαφνι-
κά επισκέπτες, οπότε θα χρειαστεί κι άλλο φα-
γητό.) || τραχανά ’χει απλωμένο: αδιαφορεί, πβ. 
πέρα βρέχει (Γαρ., Κριτσ.)· 2. (μτφ.) ο ανήμπο-
ρος και ο πλαδαρός άν θρωπος.
[< tarhana (Παπ.)] (ترخانه٬ طرخانه)
{Ο Γαρεφαλάκης λημματογραφεί χωριστά την 
φρ. νερό στον τραχανά (στη συνέ χεια και ο Κρι-
τσωτάκης). Το ΛΚΝ έχει τη φρ. έχω τραχανά 
απλωμένο με τη σημ. ‘κάποια σοβαρή εκκρεμό-
τητα δεν μου επιτρέπει να ασχοληθώ με οτιδήπο-
τε άλλο’. Ίσως διότι όταν έχεις απλωμένο τραχα-
νά, έχεις διαρ κώς την έγνοια να ολοκληρω θεί το 
στέγνωμά του. Επειδή όμως αυτό θα γίνει ού-
τως ή άλλως με τον ήλιο και τον αέρα, η έκφρα-
ση μπορεί να πάρει και την εντελώς αντίθετη ση-
μασία, όπως την καταγράφει ο Γαρεφαλάκης (και 
κατόπιν ο Κριτσωτάκης). Με παρεμφερή σημα-
σία η σμυρνέικη έκ φραση To éhi váli trahaná: 
«The saying applies when a situation or a job takes 
too long, and the person involved is in no visible 
hurry to finish it. Was particularly used to refer to 
civil servants» (Alex Baltazzi – George Galdies 
– George Poulimenos, A lexicon of Smyrneika – 
İzmir Rumcası sözlüğü, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
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Ττραχανοδικαστήρια

Κων/πολη 2012, σ. 123). Η λ. τραχα νάς έχει θεω-
ρηθεί αντιδάνειο, με αναγωγή στο ελλ. τραγανός, 
αλλά το ΛΚΝ και το ΕΛΝΕΓ επιση μαίνουν την 
περσική προέλευση του τουρκ. ετύμου.}

τραχανοδικαστήρια, τα [traxanoδιkastíria] (Πάγκ.) : 
«Μόνον εν τω πληθ. αριθμώ. Επί μεθύσου, μό-
νον εν τη στερεοτ. φρ. : “τραχανοδικαστήρια 
δα τα κάμω”, δηλ. θα τα σπάσω όλα. Αγνοώ 
το περιστατικόν, εκ του οποίου θα προήλθεν η 
παροι μιακή αύτη φράσις».
[< τραχανάς + δικαστήρια (Πάγκ.)]

τραχάς, ο [trahás] & τροχάς [trohás] (Πιτ., Πάγκ., 
ΙδομΒ.) : «Το δρεπανοει δές με ολιγωτέραν του 
δρεπάνου κύρτωσιν, ως μισός τροχός, μεγάλο 
κλα δευτήρι, κοπτι κόν εργαλείον, με το οποίον κό-
πτουν τους βάτους, το κοινον βατοκόπι» (Πάγκ.).
[ανεξακριβώτου ετύμου (Πιτ.) / < tahra και 
διαλεκτ. tarha (< περσ. dehre κατά το TDK) 
(Συντ.)] (طهره٬ دهره)
{H αναζήτηση εικόνων στο Διαδίκτυο (Google) 
δείχνει ότι ο τραχάς (βα τοκόπι) και ο tahra είναι 
ακριβώς το ίδιο εργαλείο. Η λεπτομέρεια «ως μι-
σός τροχός» του Πάγκαλου μάλλον για να ταιριά-
σει με το αρχαίο ελλ. επιθ. {;} τροχός ‘κυκλοτε ρής’, 
που ο ίδιος προτείνει ως πιθανό έτυμο. Α ντίστρ-
οφος λεξιλογικός δανεισμός: τουρκ. tırpan ‘ελαφρά 
κυρτωμένο α τσάλινο μαχαίρι, στερεωμένο σε μα-
κρύ ξύλο, που χρησιμοποιείται στον θερισμό χόρ-
του’ < μσν. δρεπάνι (Δημάση & Νιζάμ, 251).}

τρεζόσογο, το [trezosóγo] & τροζόσογο [trozo-
sóγo] (ΞανθινΔ., Κριτσ.) : το σόι που βγάζει 
τρελλά παιδιά.
[< τρεζός/τροζός ‘τρελός’ + σόι (Ξανθιν.)]
{Χρησιμοποιείται κυρίως μτφ. ως αρνητικός 
χαρακτηρισμός για σόι που δεν φη μίζεται για 
τη σοβαρότητά του, πβ. κουζουλόσογο.}

τριάρι, το [triári] & τριάρα, η [triára] (Κονδ.) : 
«τουρκικόν νόμισμα 3 γρο σίων».
[τριάρι: μετάφρ. της λ. üçlük «τριάριον, ήτοι νό-
μισμα αξίας τριών γρο σίων» (Χλω ρός, Α 239)· 
τριάρα: από επίδραση λέξεων όπως: πεντάρα, 
δε κάρα. (Συντ.)] (اوچلك)

τρίμπογος, βλ. δίμπογος.
τριμπούνι, το [tribúñi] : τηλεσκόπιο. Η λ. σε κρητ. 

δημοτ. τραγούδι για τη ναυμαχία του Ναυαρί-
νου: πιάνουσι τα τριμπούνια και τηρούσι (Γιάν-
ναρης, 58).
[< dürbün (Γιάνναρης 373), από το περσ. dūrbīn 
κατά το TDK (Συντ.)] (دوربين)

τριχινοντρουβάς, ο [tri∫inodruvás] (Πιτ.: στο λ. 
ντρουβάς, Γαρ., Τσιρ.) : ντρουβάς φτιαγμένος 
από τρίχες κατσίκας.
[< τρίχινος + ντρουβάς (Συντ.)]

τριχοντρουβάς, ο [trixodruvás] (Κριτσ., Κασσ.) : 
ντρουβάς φτιαγμένος από τρίχες κατσίκας.
[< τρίχα + ντρουβάς ή μάλλον απλοποίηση της 
λ. τριχινοτρουβάς (Συντ.)]

τροζόσογο, βλ. τρεζόσογο.
τροχάς, βλ. τραχάς.
τρώγω τα μαχάρια μου [tróγο ta maxárʒa mu] 

(έκφρ.) (Τσιρ., Ξεν.) : Η έκφρ. χρη σιμοποιείται 
κυρίως στον αόριστο στο γ΄ενικό πρόσωπο 
(έφαε τα μαχάρια ντου/τζη) για κάποιον/α που 
κατέβαλε μανιώδεις, παθιασμένες προσπάθειες 
για κάτι. Συνών. έφαε τα λυσσακά ντου/τζη. Λέ-
με επίσης: έκοβε τα μαχάρια ντου.
[< μαχάρι < mehar ‘ξύλινος κρίκος που τον 
περνούσαν στα ρουθούνια ή στα σα γόνια δια-
φόρων ζώων για να τα δαμάσουν’ (Ξεν.), κατά 
τον Devellioğlu (σ. 697) ‘1. φίμωτρο που μπαί-
νει στη μουσούδα της καμήλας· 2. καπίστρι, χα-
λινάρι’, από τα περσικά κατά τον Χλωρό (Β 
1827) (Συντ.)] (مهار)

τσα! (επιφ.) [tsá] (Γαρ.) : «Λέξη για μωρά. Λέγε-
ται όταν αποκαλύπτομε στο μωρό απότομα κά-
ποιο αντικείμενο ή το πρόσωπό που του το κρύ-
ψαμε προηγουμένως λέγοντας τη λέξη: “Πάπα” 
[= τέλος, τέλειωσε]».
[πβ. τουρκ. διαλεκτ. ca «korkutma ve sürpriz 
ünlemi» (= επιφ. για πρό κληση φό βου ή έκπλη-
ξης) & ciiaa «çocukların bir sürpriz karşısında 
sevinçlerini belirtmek için kullandıkları ünlem» 
(= επιφώνημα που χρησι μοποιούμε για δεί-
ξουμε ευχά ριστη έκπληξη στα παιδιά) (TDK) 
(Συντ.)]
{Το λ. ca αναπτύσσεται στον Χλωρό (Α 601) ως 
εξής: «επιφώνημα προς διασκέ δασιν βρέφους ή 
μικρού παιδός, εν χρήσει όταν κρυπτόμενός τις, 
ή κρύπτων μό νον το πρόσωπον, παρουσιάζεται 
αίφνης· κ. τζάτο». Βλ. και μπάου-τσά. Φωνητι-
κά πιο κοντά στο τουρκ. ca [dʒá] είναι ο τ. τζα 
[dzá], τον οποίο λημματογραφεί το ΛΚΝ με την 
ένδειξη (άκλ.) και το εξής ερμή νευμα: «(παιδ.) 
επιφώνημα, όταν παί ζουμε το κρυφτό με τα μω-
ρά: Kούκου, ~!» Στο ετυμολ. μέρος του λήμμα-
τος έχει: «λ. νηπιακή».}

τσάγαλα*, τα [tsáγala] (Χουστ.) : αμύγδαλα που 
είναι ακόμη πράσινα και τρυφερά.
[τσάγαλο < çağala ενικός που θεωρήθηκε πλη-
θυντ. ουδετέρου (από τα περσ.) (ΛΚΝ)

τσαγίλι, βλ. τσαΐλι.
τσαΐλι, το [tsaíλi] & τσακίλι [tsak̃íλi] & τσαγί-

λι [tsajíλi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ.) : χαλίκι (ως 
περιλη πτικό ουσ.), μικρά βότσαλα ή θραύσματα 
από πέτρα που χρησιμοποιού νται ως οικοδομι-
κό υλικό, το γαρμπίλι της κοινής (βλ. σημείωση).
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[< çakιl (Παπ.)]
{Το TDK έχει επίσης τους τ. çağιl, çahιl και 
çaιl. Ο πρώτος εξηγεί το τσα γίλι, ενώ ο τελευ-
ταίος τον τ. τσαΐλι, με τον οποίο χρησιμοποιεί-
ται σήμερα η λέξη (στην Κρήτη), βλ. και αμμο-
τσάιλο ‘μείγμα τσαϊλιού και άμμου’. Στην Κω 
η λ. τσαΐλ-λιν σημαίνει ‘χαλίκι’, και από αυτήν 
το ρ. τσαϊλώνω ‘στρώνω τον δρόμο με τσαΐλι’. 
Στο Λεξικό των κωακών ιδιωμάτων του Μιχά-
λη Σκανδαλίδη (Αθήνα 2006, σ. 755) αναφέ-
ρεται ως αντιδάνειο, από το αρχ. χάλιξ, αλλά ο 
Nişanyan θεωρεί το çakıl τουρκικό. Κατά τον 
Meynard (A 564) η λ. çağıl (چاغل٬ جاغل) είναι 
ηχοποιημένη, από τον ήχο του νερού που κυλά-
ει· çağıl çağıl akmak λέγεται για το ρυάκι που 
γαργα ρίζει· çakıl (چاقل) λέγονται «οι μικρές πέ-
τρες πάνω στις οποίες κυλάει το νερό γαργα-
ρίζοντας». Στη Χίο τσαΐλι λένε την χοντρή άμ-
μο από τη θά λασσα ή τον ποταμό (πληροφορία 
από το Διαδίκτυο). Για το συνώνυμο γαρμπίλι: 
Μόνο ο Ξαν θινάκης και ο Κριτσωτάκης έχουν 
τη λ. αυτή στο ερμήνευμά τους. Όπως σημειώ-
νει ο Νικόλαος Κοντοσόπουλος (“Η σημε ρινή 
γλωσσική κατάστασις εν Κρήτη και η γλώσσα 
των εν Αθήναις Κρη τών”, Κρητικά Χρονικά, 22 
(1970), 256-7), η λ. τσακίλι ανήκει σ’ εκείνες τις 
ιδιωματικές λέξεις «τας οποίας ο λέγων δεν δύ-
ναται να αντικαταστήσει δια των αντιστοίχων 
της κοινής νεοελληνικής […] διότι είναι σπανί-
ας χρή σεως […] και ως εκ τούτου ο λέγων δεν 
έσχε την ευκαιρίαν να εκμάθη την αντίστοιχον 
λέξιν ή τον αντίστοιχον τύπον της κοινής νεο-
ελληνικής».}

τσαϊλόπετρα, η [tsailópetra] : «κατάλληλη για 
τσαΐλι» (Ελευθ. Πλατάκης, “Δημώδη ονόματα 
ορυκτών και πετρωμάτων Κρήτης”, Κρητολο-
γία, 12-13 (1981), 153).
[< μπαρούτι + πέτρα (Συντ.)]

τσαΐρα, βλ. τσαΐρι.
τσαΐρι, το [tsaíri] (Πάγκ., Ροδ., Χουστ.) : το λιβά-

δι· ΜΕΓΕΘ. τσαΐρα, η (Τσιρ.) : μπαΐρα (βλ.). 
Στον πληθ. τα τσαΐρια (Ξανθιν.) : (κατά μετω-
νυμία) ξερά χόρτα στα χωράφια ως τροφή των 
ζώων.
[< çayιr (Πάγκ.)] (چاير)

τσάκα1, η [tsáka] (Ιδομ.) : «κλαδευτήρι με αιχμή 
πριονιού». Για τσάκα2, βλ. σ. 154
[< μεταπλ. του αρσ. τσακάς ή μεγεθ. του ουδ. 
τσακί (Συντ.)]

τσακάκι, βλ. τσακί.
τσάκαλο, το [tsákalo] & τσόκαλο [tsókalo] 

(Πάγκ.) : «το αμύδγαλον το πε ριέχον πολύν γα-
λακτώδη χυμόν όχι μόνον το άωρον, αλλ’ εν γέ-
νει και το ώριμον».

[< çağla ‘πράσινο αμύγδαλο’ (Πάγκ.) / τσάγα-
λο*: < çağala, ενικ. που θε ωρήθηκε ουδ. πληθ. 
(ΛΚΝ)] (چاغال٬ چاغله٬ چغاله٬ چغله)

τσάκαλος (επίθ. προσ.) [tsákalos] (Δαρ.) : πανέξυ-
πνος, πολύ πονηρός, άπια στος.
[< μεγεθ. της λ. τσακάλι (Συντ.)· < çakal (ΛΚΝ)]

τσακάς, ο [tsakás] (Γαρ., Ρόδ., Ροδ.) : είδος σου-
γιά, βλ. τσάκα και τσακί.
[< διαλεκτ. çaka (BΤS) (Συντ.)]

τσακί, το [tsak̃í] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Χουστ., Κασσ.) : πτυσσόμενο μαχαίρι, 
σου γιάς· ΥΠΟΚΟΡ. τσα κάκι, το.
[< çakı (Παπ.)] (چاقى)
{Ο Κριτσωτάκης επισημαίνει ότι η λ. τσακί δεν 
έχει πληθυντικό.}

τσακίζω* [tsat∫ízo] (Πάγκ., Πιτ.) : θραύω, σπάω 
κάτι
[< ίσως çaki (Πάγκ., ΛΚΝ) ή < τσακ (ηχομιμ.) 
(ΛΚΝ)]
{Ο Ξανθινάκης έχει: τσακίζω = τελειώνω: ετσά-
κισε η μέρα· τσακίζουν τα μεσάνυ χτα = είναι 
ακριβώς μεσάνυχτα. Ετυμολογεί από το τσακ ή 
από το τσακί.}

τσακίλι, βλ. τσαΐλι.
τσακίρης (επίθ. προσ.) [tsat∫íris] (Χουστ.) : γαλα-

νομάτης.
[< çakır (Χουστ.)] (چاقر)

τσακίρικος* (επίθ.) [tsat∫írikos] (Πιτ., ΙδομΒ., Χουστ.): 
(για μάτια) 1. ως προς το χρώμα: πρασινωπά· 2. 
ως προς την έκφραση: παιγνιδιάρικα.
[< çakır ‘τεφροκύανος, γαλανομάτης’ (Πιτ.)] 
(چاقر)
{Αυτός που έχει τσακίρικα μάτια λέγεται αλ-
λιώς κατσουλομάτης (= που έχει μά τια πράσι-
να και παιγνιδιάρικα, σαν της γάτας). Στο σχε-
τικό λήμμα ο Πιτυκάκης (Α 428) παραθέτει την 
παραδοσιακή μαντινάδα: Για μαύρα μάτια χάνο-
μαι, για γα λανά ποθαίνω, / για τα κατσουλομάτι-
κα στον Άδη κα τεβαίνω. Στο λήμα τσακίρικα, τα 
(Β 1109) έχει την ίδια μαντινάδα, ελα φρώς πα-
ραλλαγμένη: Για μαύρα μάτια χάνομαι, για γα-
λανά πεθαίνω, / κι αν πω για τα τσακίρικα, σκί-
ζω τη γης και μπαίνω.}

τσακίρ κέφι*, το [tsat∫ír t∫éfi] & σακίρ κέφι [sat∫ír 
t∫éfi] (Παπ., Πάγκ., Κασσ.) : το κέφι από ελα-
φρό μεθύσι.
[< çakιr keyf (Παπ.) / < çakır keyifi, çakır kefi 
(Κυρανούδης)] (چاقر كيفى)
{Η λ. çakιr σημαίνει ‘κρασί’ και είναι πεπαλ. 
κατά το TDK. Για την ετυ μολ. του τσακίρ κέ-
φι βλ. περισσότερα στον Κυρανούδη, σ. 208. Ο 
Σκαρ λάτος Βυζάντιος (Λεξικόν της καθ’ ημάς 
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ελληνικής διαλέκτου, έκδοση 3η, 1874, σ. 573) 
το ορίζει με σαφήνεια ως «το μέτριον και πε-
ρί τα αρχάς α κόμη μεθύσι», η κατάσταση στην 
οποία είμαστε όταν ανοίγουμε και δεύ τερο 
μπουκάλι, εξού και το γαλλικό αντί στοιχο «l’ 
entre deux bouteilles» που παραθέτει.}

τσακιρντίζω [tsat∫irdízo] (Ροδ.) : μεθώ.
[< çakıştırd(ım), αόρ. του ρ. çakıştırmak (Κουκ-
κίδης, 98) «πίνω βαθμηδόν οίνον κτλ. και κά-
μνω διάθεσιν» (Χλωρός, Α 646), με φωνητική 
επίδραση από το τσακίρ κέφι (Συντ.)] (چاقشديرمق)

τσάκισμα, το [tsát∫izma] (Γαρ.) : «Κόλπα στο χο-
ρό από το χορευτή της “ο μπρός μεράς”».
[< τσακίζω (ΛΚΝ)]

τσάκι τσάκι (επιφ.) [tsát∫i tsát∫i] (Πιτ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ.) : κλητικό 
επιφώνημα για τις κότες, π.χ. για να έρθουν να 
φάνε.
[πβ. (TDK) διαλεκτ. cikcik «Civcivleri çağırma 
ünlemi: Cik cik, geh geh» (επιφ. κλήσης νεοσ-
σών), çakçak ‘ένα είδος πουλιού’ & çak çak 
«avcıların zağarları çağırmak için kullandıkları 
ünlem» (επιφ. που χρησιμοποιείται για την κλή-
ση κυ νηγετικών σκυλιών) (Συντ.)]
{Λέγεται και νά τσάκι τσάκι (Ιδομ.), με τονισμέ-
νο το νά, πβ. νά κουκιού κουκιού, νά ψι ψι ψι ψί, 
νά τζονά (για τη προσθήκη του νά, βλ. στο λ. τζο 
σχετική επισή μανση του Πιτυκάκη). Ο Πάγκα-
λος έχει και τον τύπο τζούκιτζούκι, αλλά και 
τους δύο ως κλητ. επιφ. για χοίρους. Στα τουρκ. 
çakçak σημαίνει διαλεκτικώς (κατά το TDK) 
‘φλύαρος, κουτσομπόλης’. Ίσως από εδώ η 
τσακ’τσακίδα ‘πολυ λογού, που δεν βάζει γλώσ-
σα μέσα’, που έχω ακούσει από Ηρακλειώτες 
μικρα σιατικής καταγωγής (Αττάλεια).}

τσακμάκι, βλ. τσακουμάκι.
τσακουμάκι, το [tsakumát∫i] & τσακμάκι* [tsakmát∫i] 

(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ., Κασσ.) : «ο δια πυρίτου λίθου αναπτήρ, 
άλλοτε ελέγετο “πυρόβολος” χρησιμοποιουμέ-
νης και ίσκας» (Παπ.).
[< çakmak (Παπ.)] (چاقماق٬ چاقمق)
{Τσακουμάκι είναι (ήταν) γενικά ο αναπτήρας. 
Με επιθ. σημ. χαρακτηρίζει μηχά νημα που παίρ-
νει μπρος με την πρώτη (Κριτσ.) ή τον πολύ εύ-
στροφο άνθρωπο. Στην τελευταία σημ. διαφαίνε-
ται επίδραση από το ρ. çakmak ‘καρφώνω’, στη 
σημ. ‘σκαμπάζω’ (αργκό, κατά το TDK).}

τσακουμακίζω [tsakumat∫ízo] & τσακουμακώ 
[tsakumakó] & τσακμακώ [tsakmakó (Πάγκ., 
Ξανθιν., Ιδομ., Κασσ.) : προσπαθώ να ανάψω 
το τσα κουμάκι.
[< çakmak (Πάγκ.) / μάλλον < τσακουμάκι 
(Συντ.)]

τσακουμακίστρα, η [tsakumat∫ístra] (Πάγκ., Ξαν-
θιν., Κριτσ.) : επικρουστή ρας πα λιών πυροβό-
λων όπλων.
[< τσακουμακίζω (Πάγκ.)]

τσακουμακόπετρα, η [tsakumakópetra] & τσακ-
μακόπετρα [tsakmakópetra] & τζα κου μα κό-
πετρα [dzakumakópetra] (Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Τσιρ., Κριτσ., Κασσ.) : 1. ο πυριτόλιθος που 
έμπαινε στον επικρουστήρα των παλιών πολε-
μικών όπλων· 2. η πέτρα του αναπτήρα.
[< τσακουμάκι + πέτρα (Πάγκ.)]
{Ίσως πρόκειται για μισομεταφρασμένο δά-
νειο: < çakmak taşı (طاشى -πυ ρίτης λί‘ (چاقمق 
θος’.}

τσαλάπατο, το [tsalápato] (Πάγκ., Κασσ.) :1. θό-
ρυβος από πατήματα (βλ. και τσα λοπάταχο)· 2. 
πατημένο έδαφος.
[< τσαλαπατώ (Πάγκ.)]

τσαλέγκι, βλ. τσελένκι.
τσαλίμι*, το [tsaλími] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., 

Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ.) : 1. 
επίδειξη· 2. πονηριά, τέχνασμα, υπεκφυγή· 3. 
πηδη ματάκι, χαριτω μένη κίνηση (στον χορό)· 
ΥΠΟΚΟΡ. τσαλιμάκι, το, συχνά στον πληθ. τα 
τσαλι μάκια.
[< çalιm (Παπ.)] (چاليم٬ چالم)

τσαλιστεύγω(Α) [tsalistévγo] (Πάγκ.) : φροντίζω, 
αγωνίζομαι, κοπιάζω, προ σπαθώ.
[ίσως < çalışt(ım), αόρ. του ρ. çalışmak ‘εργάζο-
μαι’ (Πάγκ.)] (چالشمق٬ چاليشمق)
{Στον Πάγκαλο (2η έκδοση, Ε 400) λημματο-
γραφείται (ίσως από αβλε ψία) ως τσαλιτεύγω, 
με συνώνυμο το ρ. περμαχώ, στο οποίο όμως 
(Δ 505) γίνεται παρα πομπή στο τσαλιστεύγω. Ο 
Ανδριώτης έχει: τσαλιστεύω.}

τσαλιτεύγω, βλ. τσαλιστεύγω.
τσαλμάς (επίθ. προσ.) [tsalmás] (ΙδομΒ.) : αυτός 

που φοράει σαρίκι.
[< διαλεκτ. çalma (TDK) ‘κεφαλομάντιλο’ 
(Συντ.)] (چالمه)
{Η λ. ήδη στον Μπουνιαλη: γιανίτσαροι, τζα-
μόγλανα, τσαλμάδες, σουμπα σήδες (Αλεξίου 
& Αποσκίτη, 460). Η σημ. ‘σαρικοφόρος’ κα-
τά μετωνυ μία: ο Meynard (Α 569) διευκρινίζει 
ότι çalma είναι ένα απλό τουρμπάνι χρώματος 
εκρού και ότι πρόκειται για λέξη που χρησιμο-
ποιείται (1881) λίγο. Ο Χλωρός (1899) δεν την 
έχει. Το TDK την έχει ως διαλεκτική: çalma / 
çelme.}

τσαλοπάταχο, το [tsalopátaxo] (Τσιρ.) : «θόρυβος 
από ομαδικό ακατάστατο βημα τισμό».
[< τσαλο- + πάταχο ‘πάταγος’, κατά το τσαλο-
πάτημα (Συντ.)]
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τσαλοπάτημα, το [tsalopátima] (Αποστ., Τσιρ., 
ΙδομΒ., Κασσ.) : η ενέργεια του τσα λοπατώ.
[< τσαλοπατώ (Συντ.)]

τσαλοπατώ [tsalopató] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θινΔ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Ι δομΒ., Κασσ.) : 
ποδοπατώ, τσαλαπατώ.
[< çala ‘σφοδρώς’ + πατώ (Παπ.)] (چاال٬ چاله)
{Κατά το ΛΚΝ : (μσν.) τσαλαπατώ < άτσαλα + 
πατώ. Ίσως η ετυμολ. του Παπα γρηγοράκη να 
είναι η σωστή: Ο Χλωρός (Α 648) έχει το επίρρ. 
çala να χρησιμο ποιείται μόνο σε ρημ. περιφρ. 
με τη σημ. ‘σφοδρώς’. Στο Τουρκο-ελληνικό 
Λεξικό των Tuncay & Καρατζά (Αθήνα 2000) 
υπάρχει ως çala- με την ένδειξη «πρόθεμα τα-
χύτητας». Ο Matthias Kappler (σ. 52 & 122) θε-
ωρεί το τσαλοπατώ «composto ibrido» (υβριδι-
κό σύνθετο) από το τουρκ. ρημ. θέμα çal- ‘χτυ-
πώ’ και το νεοελλ. πατώ, ίσως μέσω του τουρκ. 
çala, που ως πρώτο συνθετικό έχει σημ. επιτα-
τική, θαμιστική κλπ.}

τσαμασίρι, το [tsamasíri] (ΚριτσΓπ.)] : 1. εσώρου-
χο· 2. μπουγάδα.
[< çamaşır (Κριτσ.)] (چاماشير)

τσάμι, το [tsámi] (ΚριτσΓπ.) : το πεύκο.
[< çam (Κριτσ.)] (چام)

τσαμούζα, βλ. τζαμούζα.
τσαμούρης (επίθ. προσ.) [tsamúris] (Πάγκ., 

Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Κασσ.) : 1. ακάθαρτος· 2. ευέξαπτος, 
χυ δαίος, υβριστής· 3. «μτφ. ο οργών, σφριγών, 
προς συνουσίαν» (Πάγκ.), γυναικάς.
[< çamur ‘λάσπη’ (Πάγκ.)] (چامور٬چمور)
{Κατά το TDK η λ. çamur χρησιμοποιεί-
ται (μτφ.) και ως επίθετο, με τη μειωτ. σημ. 
«sataşkan, çevresini tedirgin eden, sulu, arsız» – 
που αποδίδε ται μονολεκτικά στο κρητικό ιδίω-
μα με τον επίσης μειωτικό χαρακτηρισμό προ-
σώπου: πηλά ‘λά σπες’.}

τσαμουρίζω [tsamurízo] (Πιτ., ΙδομΒ., Κασσ.) : 
υβρίζω βάναυσα με προ σβλητικά χυδαία λόγια.
[< τσαμούρης (Συντ.)]
{Έκφράσεις που περιέχουν τη λ. λάσπη / çamur 
με τη σημ. ‘ύβρις, συκο φαντία’ ή ‘ηθικός ξε-
πεσμός’ υπάρχουν και στις δύο γλώσσες (βλ. 
Χλωρός, Α 650). Μία από αυτές είναι η έκφρ. 
çamur atmak / ρίχνω λάσπη.}

τσαμουρλούκια, τα [tsamurlút∫a] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 1. 
απρέπειες, βάναυση, ανοίκεια, χυδαία συμπερι-
φορά· 2. προσκόμματα, αντιξοότητες, παραξε-
νιές.
[< çamurluk ‘βόρβορος’ (Παπ.) / ‘τρέλα’ (Ξαν-
θιν.)] (چامورلق)

{Ο Αποστολάκης λημματογραφεί τη λ. στον 
ενικό: τσαμουρλούκι. çamurluk ση μαίνει ‘λα-
σπότοπος· λασπωτήρας, γκέτες για τη λάσπη’ 
και ‘αδιακρισία’. Η ρημ. περίφρ. çamurluk 
etmek σημαίνει ‘ενοχλώ, γίνομαι αδιάκριτος’. 
Η λ. τσαμουρ λούκι ίσως όχι κατευθείαν από 
τα τουρκικά αλλά από τη λ. τσαμούρης (βλ.) 
+ -λούκι (φωνητ. παραλλαγή της παραγωγικής 
κατάληξης -λίκι).}

τσαμπάγης, βλ. τζαμπάζης.
τσαμπαζηλίκι, βλ. τζαμπαζιλίκι.
τσαμπάζης, βλ. τζαμπάζης.
τσαμπαζιλίκι, βλ. τζαμπαζιλίκι.
τσαμπατζοδουλειά, βλ. ζαμπαζοδουλειά.
τσανάκα, βλ. τσανάκι.
τσανάκι*, το [tsanát∫i] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Ροδ., 

Ιδομ., Τσιρ., Χουστ.) : 1. βαθύ πήλινο πιάτο· 
ΜΕΓΕΘ. τσανάκα, η [tsanáka] : πήλινη λεκά-
νη· 2. (μτφ.) ανήθικος, κακός, χαρακτήρας· ΦΡ. 
«καλό τσανάκι (ειρων.) : παστρι κός και παστρι-
κό τσα νάκι» (Κονδ.) || χωρίσαμε τα τσανάκια 
μας: διακό ψαμε τη σχέση ή τη συνεργασία μας 
(Αποστ., Τσιρ.).
[< çanak (Παπ.)] (چاناق٬ چناق)
{Στη συμπροφορά με το άρθρο στην αιτιατι-
κή (την/μιαν τσανάκα) ηχηρο ποίηση [ts > tz] και 
από εδώ ονομαστική η/μια τζανάκα. Αλλά υπάρ-
χει και τουρκ. διαλεκτ. canak (TDK). O Κριτσω-
τάκης λημματογραφεί το ουδ. ως τζανάκι.}

τσανακλίκι, το [tsanakλít∫i] (ΚριτσΓπ.) : «γαβάθα, 
μεγάλο και βαθύ πιάτο» (βλ. ση μείωση).
[< çanaklık (Κριτσ.)]
{To TDK την έχει τη λ. çanaklık με τη σημ. ‘πα-
ρατηρητήριο’. Κατά τον Χλωρό (Α 651) σημαί-
νει «θωρακείον, ήτοι το μέρος του ιστού, εφ’ 
ού α ναβαίνοντες ίστα νται οι ναύται». Πρόκει-
ται για στρογγυλή ξύλινη εξέδρα (σαν μεγάλο 
πιάτο) στε ρεωμένη ψηλά στο κεντρικό κατάρ-
τι. Στη ναυτική ορολογία λέγεται κορακοφω λιά. 
Σε άλλα μέρη της Ελλάδας τσανακλίκι σημαίνει 
‘πιατοθήκη’. Με τη σημ. αυτή και το çanaklık 
ως συνώνυμο του tabaklık στην καθομιλουμέ-
νη.}

τσανακογλείφτης (επίθ. προσ.) [tsnakoγλíftis] 
(Τσιρ.) : κόλακας, χαμερπής.
[< τσανάκι + γλείφτης (Τσιρ.)]
{Ίσως μισομεταφρασμένο το τουρκ. çanak 
yalayıcı (چناق يااليجى), βλ. Χλω ρός, Β 1997. Βλ. 
επίσης σαγανογλείφτης και γλειφοσαγάνης.}

τσανακομπάρντακα, τα [tsanakobárdaka] (Πιτ.) : 
«Τα διάφορα πήλινα οι κιακά σκεύη της κουζί-
νας, μονολεκτικά».
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[< çanak ‘πιάτο πήλινο, γαβάθα’ + μπαρντά-
κι (Πιτ.) / μάλλον < τσανάκια + μπαρ ντάκια 
(Συντ.)]
{Πβ. τουρκ. çanak cömlek με την ίδια σημασία: 
«τρυβλεία και αγγεία, ήτοι τα χρειώδη του μα-
γειρείου» (Χλωρός, Α 651), βλ. και λ. τσουμπλέ-
κια.}

τσανθιά, η [tsanθx̃á] (Ιδομ.) : 1. η ποσότητα που 
χωράει μια τσάντα· 2. χτύ πημα με τσάντα.
[< τσάντα· κατάλ. -θιά αντί -τια, πβ. φωτιά/φω-
θιά (Συντ.)]

τσάντα*, η [tsánta] (Παπ.) : «σακκίδιον χειρός».
[< çanta (Παπ.)] (چانطه٬ چانته٬ چنطه)

τσανταρμάς, βλ. τζανταρμάς.
τσαντηρώνω, βλ. τσαντιρώνω.
τσαντίρι*, το [tsadíri] (Παπ., Πάγκ., Κονδ.) : σκη-

νή, αντίσκηνο.
[< çadιr (Παπ.)] (چادر)

τσαντιρώνω [tsadiróno] (Παπ., Ροδ., ΙδομΒ.) : 
στήνω τη σκηνή, κατασκη νώνω.
[< τσαντίρι (Παπ.)]
{Ο Παπαγρηγοράκης γράφει: τσαντηρώνω.}

τσαξιρλίκι, το [tsaksirλít∫i] : «Εκ του Τουρκ. 
Tsakchir = βρακίον και της τουρκ. ε πιθετ. κα-
ταλήξεως -lik. Τσαρξιρλίκι άρα σημαίνει ύφα-
σμα κατάλ ληλο δι’ έν βρα κίον». Η λ. σε κρητ. 
κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά πε σκέσια, 95).
[< çakşırlık (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης) 
< çakşır «αναξυρίς, ήτοι πλατεία περισκελίς 
εν χρήσει παρά τοις ανατολικοίς λαοίς και τοις 
ιερεύ σιν άλλοτε» (Χλωρός, Α 646)] (چاقشير)

τσαούσης1*, ο [tsaúsis] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., 
Αποστ., Τσιρ.) & τσαούχης [tsaú∫is] (Τσιρ.) : 
1. λοχίας {του οθωμανικού στρατού} (κατά τον 
Παπ. και τον Κονδ.), ταγματάρχης (κατά τον 
Πάγκ.)· 2. «λέγεται ενίοτε ακόμη ως αστείον» 
σημειώνει ο Παπαγρηγοράκης, χωρίς να προσ-
διορίζει το νόημα του αστεϊσμού (ίσως εννοεί 
το 4 ή το τσαούσης2)· 3. τόκοι δανείου· 4. ο πρω-
κτός: ΦΡ. από τον τσαούχη περ νούνε όλα: η κα-
λοπέραση είναι μάταιη, αφού στο τέλος όλα γί-
νονται κόπρανα.
[< çavus (Παπ.)] (چاوش)
{Κατά το TDK η λ. çavus ιστορ. εδήλωνε διάφο-
ρα αξιώματα και καθήκο ντα (βλ. και Meynard, 
A 573). Ένα από αυτά ήταν η είσπραξη φόρων 
(Μπόγκας, σ. 213 & 161). Έτσι εξηγείται (κατά 
μετωνυμία) η σημ. 3 (μόνο στον Τσιριγωτάκη) : 
«ο φειλόμενο μερίδιο εισοδήματος ως τόκος σε 
δανει σμό. Όταν κάποιος δανειζόταν από τοκο-
γλύφους χρήματα, πλήρωνε από το παραγόμε-
νο εισόδημα το δάνειο και τον τσαούχη. Βγά-
λε ντελόγο όξω τον τσαούχη, δηλ. αφαίρεσε το 

ανάλογο της οφειλής». Από εδώ και η σημ. 4 
(επίσης μόνο στον Τσιριγωτάκη), όπως φαίνε-
ται στο αίνιγμα για τη δια δικασία της θρέψης, 
το οποίο παραθέτει: «πέντε πέντε κου βαλούνε, 
τα σφυριά σφυροκοπούνε κι η μαούνα ’νεμα-
ζώνει και στον κάραβο τα ρίχνει κι ο τσαούχης 
ξεφορτώνει». Παραλλαγές του αινίγματος βλ. 
στο: Χρυ σούλα Χατζητάκη-Καψωμένου, Θη-
σαυρός νεοελληνικών αινιγμάτων, Πα νεπ. Εκδ. 
Κρήτης, 2010, σ. 215. Άλλη παραλλαγή στο πε-
ριοδ. Νεοελληνικά Ανάλεκτα, τόμος Α΄, φυλλά-
διο Δ΄, Φεβρ. 1871, σ. 205: «Με τα πέντε τα μα-
ζώνουν, / τα σφυ ριά κατακτυπούν, / ο Τσαούσης 
τα μαζώνει / κι ο Αγάς τα ξεφορτώνει. (Δάχτυ-
λα, δόντια, στόμα, κώλος)».}

τσαούσης2 (επίθ. προσ.) [tsaúsis] (Αποστ., Τσιρ.) : 
καπάτσος, καταφερτζής.
[μάλλον < θηλ. τσαούσα (λαϊκ.) ‘καπάτσα και 
γλωσσού’ (Συντ.)]
{Το ΛΚΝ έχει τη λ. τσαούσης με τις σημ. ‘βαθ-
μός υπαξιωματικού του ο θωμανικού στρα-
τού’ και (μτφ., οικ.) ‘για άνθρωπο πεισματάρη, 
απαιτη τικό και δυναμικό’. Το θηλ. τσαούσα το 
έχει μόνο με τη δεύτερη σημασία, εξού και το 
σχετικό παρά δειγμα χρήσης: Aυτή η μικρή εί-
ναι μια τσαούσα! Για τη σημ. αυτή σημειώνει 
σχε τικά ο Μπόγκας (σ. 213) : «Σήμερα {1959} 
τσαούσα λένε οι Κων/πολίτες τη θρα σεία γυναί-
κα». Απ’ όσο ξέρω και ό πως δείχνει η αναζήτη-
ση στο Διαδίκτυο και στο Google books, με αυ-
τήν τη σημ. η λ. χρησιμοποιείται μόνο στο θη-
λυκό. Πι θανότατα το αρσ. τσα ούσης στη σημ. 
‘καπάτσος, καταφερτζής’ δεν προέκυψε ό πως 
ο τσαούσης1, αλλά δημιουργήθηκε με βάση το 
θηλ. τσαούσα.}

τσαούσι(Α), το [tsaúsi] (Πιτ.) : «Ποικιλία επιτραπέ-
ζιου σταφυλιού με λευκές στρογ γυλές ρώγες όχι 
πολύ τραγανές, αρωματικό και πρώιμο, όπως το 
λιά τικο. Θεωρεί ται από τις καλύτερες ποικιλίες. 
Κατά την παράδοση τα πρώτα κλήματα τα έφε-
ρε κάποιος Πασάς του Ηρακλείου από την Πό-
λη, σαν δώρο στον τότε Μητροπολίτη Κρήτης».
[< çavuş (Κουκκίδης, 99) / çavuş üzümü «είδος 
εξαιρέτου σταφυλής της Κ/πό λεως, κ. τσαούσι» 
(Χλωρός, Α 651) (Συντ.)] (چاوش اوزومى)

τσαουσιλίκι, το [tsausiλít∫i] (Ξανθιν.) : αρχηγία, 
ηγεσία.
[< μσν. τσαούσιος (< çavus ‘λοχίας’) + -λίκι 
(Ξανθιν.)]
{Υπάρχει και το τουρκ. çavuşluk چاوشلق «ο βαθ-
μός του λοχίου» (Χλωρός, Α 651), αλλά ο ανα-
μενόμενος ελλ. τ. είναι *τσαουσουλούκι.}

τσαούχης, βλ. τσαούσης1.
τσαπατσούλης* (επίθ. προσ.) [tsapatsúλis] (Παπ., 
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Πάγκ., Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ., Χουστ.) : «αδέξι-
ος, εχθρός της τάξεως» (Παπ.)· ΕΠΙΡΡ. τσαπα-
τσούλικα.
[< çapaçul (Παπ.)] (چاپاچول)

τσαπατσουλιά*, η [tsapatsuλá] (Τσιρ., ΙδομΒ.) : η 
ιδιότητα του τσαπα τσούλη.
[< τσαπατσούλης (ΛΚΝ)]

τσάπια, τα [tsáp∫a] (Ξανθιν., Γαρ., Αποστ., Τσιρ., 
Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 1. συνή θειες, χούγια, ιδι-
οτροπίες· 2. ηθικά ολισθήματα, παραστρατήμα-
τα, παρεκτροπές.
[μάλλον < çap ‘διαμέτρημα’, στη μτφ. του ση-
μασία· πληθ. όπως τα χούγια (Συντ.)] (چاپ)
{Κατά το TDK η λ. çap έχει και τη μτφ. σημ. 
«bilgi, deneyim ve yeteneklerin tümü, kalibre» 
(απόδοση: το σύνολο των γνώσεων, εμπειρι-
ών και ικανοτήτων ε νός ανθρώπου, το “διαμέ-
τρημά” του). Το παράδειγμα χρήσης του Απο-
στολάκη στη σημ. 2 (Ξανοίγουνε να κουκου-
λώσουνε τα τσάπια τζη, τάξε πως είμαστε εμείς 
στραβοί) αναφέρεται σε “ατασθαλίες” γυναίκας 
και αντανακλά τη στερεοτυπική ηθική, η οποία 
ανέχεται μόνο των ανδρών τις “ατασθαλίες”.}

τσαπίνης, βλ. τσαχπίνης.
τσαπινιά, βλ. τσαχπινιά.
τσαπιρντίζω [tsapirdízo] & τσαπιρντώ [tsapirdó] 

(Πάγκ., Ξανθιν., Τσιρ.) : «Μετα φορικώς πειρά-
ζω τινά ερωτικώς» (Πάγκ.).
[βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Ο Πάγκαλος ετυμολογεί «εκ του αορ. çarpındım 
του τουρκ. çarpinmak (= συ ζητώ) κατά μετάθε-
σιν φθόγγων», ο Ξανθινάκης από το çarpınmak 
‘ενοχλώ’. Κατά το TDK τόσο το çarpιnmak όσο 
και το (διαλεκτ.) çarpinmak (μέσα αμετάβατα 
και τα δύο) έχουν σημασίες που δεν σχετίζο νται 
με τα παραπάνω: αγωνίζομαι, χτυ πιέμαι, σφαδά-
ζω κλπ. Ίσως το τo τσαπιρντίζω να προέκυψε από 
το τσαρπτίζω [< αόρ. çarpt(ım) του ρ. çarpmak 
-πλήττω, προσβάλλω, κτυπώ, πατάσ» (چارپمق)
σω» (Χλωρός, Α 643), στη μτφ. σημ. (βλ. TDK) 
«çekiciliğiyle etkilemek, şaşırtmak» (γοη τεύω, 
εντυπωσιάζω, εκπλήττω)] ως εξής: τσαρπτίζω· 
με ανάπτυξη [i] για διά σπαση του [rpt] > *τσαρ-
πιτίζω· με ηχηροποίηση [t > d] και μετάθεση του 
[r] > τραπιρντίζω. Ο Κουκκίδης (σ. 100) έχει το 
ρ. τσαρπτίζω (Θράκη) με τη σημ. «προ σβάλλω, 
κτυπώ, συναντώ, επιτιμώ». Άλλο πιθανό έτυμο: 
το οθωμ. capırmak = işgal etmek (καταπατώ, κα-
ταλαμβάνω, κατέχω, απα σχολώ) που βρίσκου-
με στο: Osmanlıcadan Türkçeden söz karşılıkları 
tarama dergisi, TDK, 1934, 2ος τόμος, σ. 937.}

τσαπίρντισμα, το [tsapírdizma] (Τσιρ.) : τολμηρό 
ερωτικό πείραγμα.
[< τσαπιρντίζω (Συντ.)]

τσαπράζι, το [tsaprázi] (Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., 
Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ.) : 1. σπα-
στός σουγιάς με καμπυλωτή πριονωτή λάμα, 
που τον χρη σιμοποιούν κυ ρίως για το κλάδεμα 
του αμπελιού· 2. «στη φρ. “κάνω τσα πράζι του 
σαράκου” = μετακινώ τα δόντια του πριονιού 
ένα αριστερά και ένα δεξιά κατά σειρά, ώστε 
να πριονίζει καλύτερα» (Ξανθιν.), βλ. τσαπρα-
ζολόγος.
[< çapraz ‘σταυρωτός’ (Ξανθιν.), κατά το TDK 
από το περσ. çep ‘αρι στερά’ + rāst ‘δεξιά’. Για 
το πέρασμα από το ‘στράβωμα των δοντιών του 
πριονιού’ στον ‘πριονωτό σουγιά’ βλ. σημείωση 
(Συντ.)] (چاپراز٬ چپارز٬ چپراز)
{Στο ΛΚΝ η λ. τσαπράζι στον πληθυντικό: τσα-
πράζια ‘τα ασημένια ή χρυσά κο σμήματα της 
ελληνικής, εθνικής αντρικής φορεσιάς, που τα 
φο ρούν σταυρωτά στο στήθος’. Με τη σημ. ‘γι-
λέκα [waistcoats]’ (πβ. «γελέ κιον κεντητόν και 
σταυ ρωτόν με κομβία διασταυρούμενα» (Χλω-
ρός, Α 639) η λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1826: 
Ουστάδες κακορίζικοι και πού ’ναι τα κιουρδά-
μνια, / με ποια καρδιά τα βγάλατε καβούκια και 
τσαπράζια (βλ. Dedes, 359 & 373).
Ο Παπαγρηγοράκης (σ. 131) αναφέρει την λ. 
τσαπράζι, χωρίς ερμήνευμα, μαζί με λέξεις που 
τις παρέλειψε «διότι δεν ακούονται ποσώς σή-
μερον {= 1952} ούτε από τους γεροντοτέρους». 
Δεν ακούγεται η φρ. κάνω τσαπράζι, αλλά η 
ονομασία του ειδικού αυτού σουγιά επιβιώ-
νει ως τις μέρες μας (αλλά όχι σε όλη την Κρή-
τη, βλ. παρακάτω). Η έκφραση κάνω τσαπρά-
ζι του σαράκου σχετίζεται με το οθωμ. çapraz 
(βλ. TDK), στη σημ. «testerenin çalışırken 
sıkışmasını önlemek için dişlerin sağa ve sola 
birer atlayarak eğilmesi» (απόδοση: στράβωμα 
των δοντιών του πριονιού ένα δεξιά ένα αριστε-
ρά για να μην μπουκώνει κατά τη χρήση). Προ-
φανώς η λ. τσαπράζι σήμαινε αρχικά ‘στράβω-
μα των δοντιών ενός πριονωτού μα χαι ριού’ (βλ. 
και το ερμήνευμα του Κριτσωτάκη στο λ. τσα-
πραζολόγος), και στη συνέχεια ονομάστηκε έτσι 
ο συγκεκριμένος τύπος σουγιά. Για το στράβω-
μα των δοντιών του πριονιού, στο Αμάρι χρησι-
μοποιούν το ρ. τσα πραζώνω (πληροφορία από 
τον φίλο Νίκο Φουντεδάκη).
Στα τουρκ. ο σουγιάς για το κλάδεμα του αμπε-
λιού λέγεται bağ bıçağι, κ.λ. ‘μα χαίρι αμπε-
λιού’, από το οποίο προέρχεται πιθανότητα ως 
μτφδ. η λ. «αμπελομά σαιρο, το· ειδική μάχαιρα 
προς κλάδευσιν των αμπέλων» (Νικ. Κοντοσό-
πουλος, “Το γλωσσικόν ιδίωμα της Αλικαρνασ-
σού Μ. Ασίας”, Αθηνά, 62 (1958), 271). Λέγε-
ται επίσης bağ budama testeresi. Η αναζή τηση 
εικόνων στο Διαδίκτυο (με κλειδί αυτές τις δύο 
τουρκ. ονομασίες) έδειξε ότι είναι πανομοιό-
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Ττσαπραζολόγος

τυπος με το κρητ. τσαπράζι, το οποίο στη Δυτ. 
Κρήτη λέγεται σβαρνάς (βλ.).}

τσαπραζολόγος, ο [tsaprazolóγos] (Κριτσ.) : «ει-
δικό εργαλείο, παρόμοιο με πένσα, που με αυ-
τό γίνεται το τσαπράζι στα πριόνια και στα 
σαρακομά χαιρα, με μια ελα φριά πίεση στα δο-
ντάκια, για να πάρουν χιαστί διάταξη».
[< τσαπράζι + -λόγος (βλ. -λόγος3 στο ΛΚΝ) 
(Συντ.)]
{Για ένα διαφορετικό εργαλείο με το όνομα 
τσαπραζολόγος, αλλά που έ κανε την ίδια δου-
λειά, γράφει αναλυτικά σε ομότιτλο άρθρο του, 
ο Βαγγέ λης Μαυροδής στο http://respentza.
blogspot.gr/2013/11/blog-post_8802.html. 
Στα τουρκικά ο τσαπραζολόγος λέγεται çapraz 
demiri, κ.λ. *τσαπραζοσίδερο, και testere 
çaprazı, κ. λ. *πριονοτσάπραζο (βλ. λέ ξεις στο 
TDK).}

τσαπραζώνω, βλ. τσαπράζι.
τσαρδάκι*, το [tsarδát∫i] & τσαρντάκι [tsardát∫i] 

(Πιτ., Ιδομ., ΚριτσΓπ.) : «Όχι το τσαρδάκι της 
Κοινής στη σημασία καλύβη, παράπηγμα, αλ-
λά η κληματαριά και συγκεκριμένα το σύστη-
μα από οριζόντιους μικρούς δο κούς και καλά-
μια που στη ρίζεται σε ανθεκτικούς κάθετους 
δοκούς από σίδερο ή ξύλα και χρησιμοποιείται 
για να απλωθούν οι μακροί βλαστοί της “κρε-
βατίνας” (= κληματαριάς)» (Πιτ.).
[< τουρκ. çardak (Πιτ.) / από το περσικά, όπου 
κ.λ. σημαίνει ‘τέσσερεις στύλοι’ (ΕΛΝΕΓ)] 
(چارطاق٬ چارداغى٬ چارداق)
{Υπάρχει και η λ. τσαρδάκα, η, που σημαίνει: 1. 
πρόχειρη καλύβα, μάλλον στέγα στρο για σκιά 
(συνήθως σε αμπέλι ή μποστάνι)· 2. ξύλινη κα-
τασκευή πάνω στην οποία απλώνεται μια κλη-
ματαριά [μεγεθ. του τσαρδάκι (που θεωρήθηκε 
υποκορι στικό;) ή κατευθείαν < çardak + κατάλ. 
θηλ. -α, από επίδραση συναφών λέξεων, όπως: 
καλύβα, κρεβατίνα]. Στα τουρκ. η κλη ματαριά 
λέγεται bağ çardağı (bağ ‘κλήμα, αμπέλι’) και 
διαλεκτ. kiravat (< κρεβάτα ‘κρεβατίνα’). Αντί-
στροφος λε ξιλογικός δανεισμός και για τη 
σημ. ‘καλύβα’: τουρκ. διαλεκτ. galif (< καλύ-
βα), κατά το TDK «tarla ve bostan bekçileri için 
tahtadan yapılmış kulübe» (= ξύλινη καλύβα για 
τους φύλα κες αγρών ή μποστανιών), πβ. κρητ. 
δραγατοκάλυβο (Κριά ρης, 83). Και στις δύο πε-
ριπτώσεις, υπάρχουν φωνητικές παραλλαγές, 
βλ. Tzitzilis, σ. 51 και 74 αντίστοιχα.}

τσαρδακιάζω [tsarδat∫ázo] & τσαρντακιάζω 
[tsardat∫ázo] (Πιτ., Ιδομ., Τσιρ., Κρι τσΓπ.) : κα-
τασκευάζω τσαρδάκι και απλώνω πάνω σ’ αυ-
τό τα κλήματα της κλημα ταριάς, κρεβατινιάζω.
[< τσαρδάκι (Συντ.)]

{Το ρ. τσαρδακιάζω το λέμε και για την υποστύ-
λωση άλλων φυτών, π.χ. ντομα τιές.}

τσαρδεύομαι [tsarδévome] (Πάγκ.) : κατοικώ, δι-
αμένω σε τσαρδί, σε κα λύβα.
[< τσαρδί (Πάγκ.)]

τσαρδί*, το [tsarδí] (Πάγκ.) : σκηνή, τσαντίρι.
[< çadır ‘σκηνή’ ή < çardak (Πάγκ.) (σωστό μό-
νο το δεύτερο)]
{Κατά το ΛΚΝ, αναδρ. σχημ. από το τσαρδά-
κι (< çardak) που θεωρήθηκε υποκο ριστικό. Βλ. 
και τσαρδάκι.}

τσαρέζι, βλ. τσερέζι.
τσαρές, βλ. τζαρές1.
τσάρκι, το [tsárk̃i / tsárt∫í ?] : τροχός πλοίου. Η λ. 

σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1848: Χρυσά ήτα τα 
παµπόρια του, τα τσάρκια ασηµένια, / κ’ η βάρκα 
όπου µπήκενε ήτονε γιαλτισένια (βλ. Πλανάκης, 
94· από: Αρχείον Παύλου Βλα στού, 15ος τόµος, 
σ. 983-985).
[< çark ‘τροχός’, από το περσ. çarḫ (TDK) 
(Συντ.)] (چرخ)

τσαρκιχί (άκλ. επίθ.) [tsark̃i∫í] : τετράγωνος. Η λ. 
σε προικοδοτήριο του 1864: πέντε τέντζερα μπα-
κίρι τσαρκιχί (Α. Δ. Η., 2 / 13-640)
[< çαr-guşe (Xλωρός, Α 644) (Συντ.)] (چركوشه)

τσαρντάκι, βλ. τσαρδάκι.
τσαρουκλί, βλ. ταρουκλί.
τσαρούχια*, τα [tsarú∫a] (Ιδομ., Τσιρ.) : «φθαρμέ-

να παπούτσια που δύσκολα περπα τάς μ’ αυτά» 
(Τσιρ.).
[< μσν. τσαρούχιν < παλιά τουρκ. γλ., σύγκρ. 
τουρκ. çarık (ΛΚΝ)] (چاريق٬ چارق چاروق)
{Το TDK έχει και τους διαλεκτ. τ. çarıh και 
çaruh.}

τσαρουχίζω [tsaru∫ízo] (Τσιρ., ΙδομΒ.) : περπατώ 
σύροντας τα (φθαρμένα ή στραβο πατημένα ή 
μεγαλύτερα από το κανονικό νούμερο) παπού-
τσια μου.
[< τσαρούχι (Συντ.)]
{Συχνότερα λέγεται κλαρωνίζω: «περπατώ σύ-
ροντας στο έδαφος τις κλα ρώνες μου» < κλαρώ-
να: «παντούφλα από παλιό παπούτσι και συνή-
θως πολύ κατεστραμ μένη και, κατά κανόνα, με-
γαλύτερη απ’ αυτήν που ταιριά ζει στο πόδια αυ-
τού που τη φορεί» (βλ. λέξεις στον Ιδομενέως).)

τσαρπαλίκια, τα [tsarpaλít∫a] (Ξανθιν.) : κλοπές, 
υπεξαιρέσεις.
[< çarpma ‘χτύπημα’ + κατάλ. πληθ. -λίκια 
(Ξανθιν.)· μάλλον < τσαρπα λής, βλ. σημείωση 
(Συντ.)]
{Το ρ. çarpmak ‘χτυπώ (κάποιον)’ έχει και τη 
σημ. ‘κλέβω, βουτάω’, όμως η προ τεινόμενη 
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ετυμολογία προσκρούει στο ότι το τουρκ. προ-
έλευσης ε πίθημα -(ι)λίκι δεν μπορεί να προστε-
θεί σε ξένη λέξη που δεν έχει ήδη περάσει στα 
ελληνικά, πβ. αγγλ. cowboy > ελλ. καουμπόης > 
καουμποϊλίκι. Υπάρχει όμως το τουρκ. çarpmalı 
‘αυτός που μπορεί να κάνει ό,τι σημαίνει η λ. 
çarpma. Από αυτό, με απλοποίηση [rpm] > [rp], 
μπορεί να προκύψει η λ. τσαρπαλής (υπάρχει ως 
επίθετο στο Διαδί κτυο), και από αυτήν στη συ-
νέχεια η λ. τσαρπαλίκι.}

τσαρσί(Α), το [tsarsí] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ.) : 1. η αγορά (τόπος με 
καταστή ματα), και συνεκδ. η πλατεία, η πιάτσα· 
2. (Τσιρ.:) πολυώροφη κατοικία· 3. (Ροδ.:) δρό-
μος αγοράς.
[< çarşı (Παπ.)] (چارشو٬چارشى)
{Η 2η σημ. ίσως οφείλεται στο ότι η λ. çarşı 
σημαίνει κυρίως ‘σκεπαστή αγορά’ (Χλωρός, 
Α 644), ενώ αρχικά εσήμαινε ‘υπαίθρια αγορά’ 
(κατά τον Nişanyan από το περσ. çārsū ‘σταυ-
ροδρόμι’ < çār ‘τέσσερις’+ sū ‘κα τεύθυνση, 
δρόμος’: δια σταύρωση των δύο κεντρικότε-
ρων δρόμων ενός παραδοσιακού οικισμού, γύ-
ρω από την οποία βρίσκονταν συγκεντρωμένα 
τα διάφορα εμπορικά – συνεκδοχικά πήρε δια-
λεκτικώς και τη σημ. ‘πόλη’, βλ. TDK). Ίσως 
αυτό να αντανακλάται στο ερμήνευμα του Ρο-
δάκη. ΥΠΟ ΚΟΡ. τσαρσάκι, το, στο τοπωνύμιο 
Μικρό Τσαρσάκι (Ηράκλειο, περιοχή Αγίας Τρι-
άδας, κυρίως η οδός Ντεντηδάκηδων). Άλλο 
τοπω νύμιο: Χεϊτάν τσαρ(σι)σί (βλ. Ημερολόγιο 
Κοζύρη, 349).}

τσαρσιτεύω, βλ. τσασίτης.
τσαρσίτης, βλ. τσασίτης.
τσασιτεύω [tsasitévo] & τσατσιτεύω [tsatsitévo] 

& τσαρσιτεύω [tsarsitévo] (Πάγκ., Κονδ., 
Τσιρ., ΞανθινΔ., ΙδομΒ.) : 1. κατασκοπεύω· 2. 
προδίδω, κα ταδίδω.
[< τσασίτης (Συντ.)]
{Ο τ. τσατσιτεύω μάλλον από επίδραση της λ. 
τσάτσος ‘ρουφιάνος’. Ο Πά γκαλος ετυμολογεί 
το τσαρσιτεύω από το τσαρσίτης (βλ. σημείωση 
στο λ. τσασίτης).}

τσασίτης, ο [tsasítis] (Κονδ., ΙδομΒ.) & τζασίτης 
[dzasítis] (Ροδ.) & τσαρ σίτης [tsarsítis] (Πάγκ., 
Ξανθιν.) : ο προδότης.
[ίσως < çarşı (Πάγκ.) / < τσαρσί (Ξανθιν.) /σω-
στότερα: < çaşıt ‘κατάσκοπος’ (Συντ.)] (چاشوت٬ 
(چاشيت٬ چاشود
{Για την ετυμολογία ο Πάγκαλος γράφει: «Ου-
χί ο άνθρωπος του τσαρσιού, της αγοράς, αρχ. 
αγοραίος, αλλά μεταφορικώς ο προδότης κατ’ 
άδηλον σημασιολογι κήν εξέλιξιν». Δεν πρόκει-

ται για αλλαγή σημασίας αλλά για φωνητ. πα-
ραφθορά: τσασίτης > τσαρσίτης, ίσως από επί-
δραση της λ. τσαρσί.}

τσασιτιλίκι, το [tsasitiλít∫i] (Κονδ.: χωρίς ερμή-
νευμα, ΙδομΒ.) : οι πράξεις, η συμπε ριφορά του 
τσασίτη.
[< τσασίτης + -ιλίκι ή κατευθείαν < çaşıtlık 
(Συντ.)] (چاشيتلق)

τσατάλι*, το [tsatáλi] (Πάγκ., Γαρ.), ΚριτσΓπ. : 1. 
διχαλωτό αγροτικό εργα λείο με το οποίο σκορ-
πίζουν τα στάχια μέσα στο αλώνι· 2. η τσου-
γκράνα.
[< çatal (Πάγκ.)] (چاتال)
{Αντίστροφος λεξιλογικός δανεισμός: τουρκ. 
anadut (με πολλούς διαλεκτ. φωνητ. τύπους) 
‘είδος γεωργικού εργαλείου σε σχήμα πιρου-
νιού, δικράνι’ (Δημάση & Νιζάμ, 124), κατά τον 
Νişanyan: < αναδότι {;} < αναδίνω.}

τσατί*, το [tsatí] ‘στέγη’ (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) : 
1. ξύλινος σκελετός στέ γης· 2. η άκρη της στέ-
γης.
[< çatı (Παπ.)] (چاتى)

τσατίζομαι* [tsatízome] (Δαρ.) : «αρπάζομαι, 
νευριάζω, γίνομαι μπροσά φορμος».
[το μεσοπαθ. του τσατίζω* ‘εκνευρίζω’ (ΛΚΝ), 
βλ. σημείωση στο τσατίζω1 (Συντ.)]

τσατίζω1 [tsatízo] (Πάγκ., Ξανθιν.) : προσφέρω τι-
μή αγοράς για κάτι που πουλιέται.
[< çatışmak ‘συγκρούομαι’ (Πάγκ.), αόρ. 
çatιşt(ım) (Ξανθιν.) / βλ. σημεί ωση (Συντ.)] 
(چاتشمق)
{Από τον αόρ. προκύπτει κανονικά ο τ. *τσατι-
στίζω. ́ Ισως το τσατίζω1 να προήλθε κατευθείαν 
από το θέμα çat-, χωρίς το πρόσφυμα -ιş- που 
δίνει στο ρ. çatmak (چاتمق), στη σημ. ‘συγκρού-
ομαι, καταφέρομαι’, την ιδέα της αλληλοπάθει-
ας. Από το çat(ış)- ‘τσακώνομαι’ ετυμολογεί 
και το ΛΚΝ το ρ. τσατίζω ‘εκνευρίζω κά ποιον’, 
αν και τα ρήματα τουρκικής προέλευσης προ-
κύπτουν κανονικά από τον αόριστο (εξαίρεση: 
κονεύω, βλ.). Σημειώ νεται ότι το τσατίζω μπο-
ρεί να προκύψει κανονικά από τον αόρ. çatt(ım) 
του ρ. çatmak, που έχει και τη σημ. «καταφέ-
ρομαι εναντίον, επιτίθεμαι φραστικά, τα ψέλνω 
σε κάποιον, επιπλήττω» (Tuncay & Κα ρατζάς, 
σ. 139).}

τσατίζω2 [tsatízo] (Κονδ., Ιδομ.) : «ρίχνομαι, φρ. 
την ετσάτισα» (Κονδ.) = παρενο χλώ ερωτικά 
μια κοπέλα.
[μάλλον < çatt(ım), αόρ, του ρ. çatmak, στη 
σημ. ‘παρενοχλώ, προκαλώ κάποιον γραπτώς 
ή προφορικώς’ (TDK: «yazıyla veya sözle 
sataşmak») (Συντ.)] (چاتشمق)
{Με τη παραπάνω σημασία και το σμυρνέικο 
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Ττσατίλας

«tzatízo/tsatízo : to tease, also used for flirtatious 
advances» (Alex Baltazzi – George Galdies – 
George Poulimenos, A lexicon of Smyrneika 
– İzmir Rumcası sözlüğü, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, Κων/πολη 2012, σ. 110).}

τσατίλας* (επίθ. προσ.) [tsatílas] (Δαρ.) : αυτός 
που εκνευρίζεται και θυμώ νει εύ κολα.
[< τσατίλα < τσατίζω (ΛΚΝ)]

τσατίρι, βλ. σατίρι.
τσατμάς*, ο [tsatmás] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., 

Γαρ., Τσιρ., Κριτσπ.) : τοίχος από ξύλα και πη-
λό. Βλ. και μπαγδατότοιχος.
[< çatma (Παπ.)] (چاتمه)
{Ο Ξανθινάκης έχει με την ίδια ετυμολ. τη λ. 
τσατουμάς με τη σημ. ‘ξύ λινος σκελετός στέ-
γης’. Το τουρκ. çatma έχει και τις δύο σημασί-
ες.}

τσατματότοιχος, ο [tsatmatótixos] (Γαρ.) : τσα-
τμάς (βλ.).
[< τσατμάς + τοίχος (Συντ.)]

τσατουμάς, βλ. τσατμάς.
τσάτρα πάτρα, βλ. σάτρα πάτρα.
τσαφίζω [tsafízo] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., 

Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ.) : 1. 
γρατζουνώ, προξενώ αμυχή με τα νύχια (λέγε-
ται ιδίως για τη γάτα)· 2. (μτφ.) σκάφω επιφα-
νειακά το χωράφι.
[ίσως < çafi ‘νύχι’ (διαλεκτ. κατά το TDK, όπως 
και το çafilamak ‘γρα τζουνώ’) (Συντ.)]
{Κατά τον Πάγκαλο «η λ. ίσως ονοματοποι-
ημένη εκ του τσαφ». Αλλά αυτό δεν ταιριάζει 
στην περίπτωση: κατά το ΛΚΝ η λ. τσαφ είναι 
«ηχομι μητική λέξη που αποδίδει τον ήχο που 
κάνει το ξαφνικό άναμμα φωτιάς ή ο σπινθήρας 
ηλεκτρι σμού», πβ. και τσαφ τσουφ «ηχομιμητι-
κή λέξη που αποδίδει τον ήχο που κάνει η ατμο-
μηχανή», ενώ το ρ. γρατζουνάω ετυμο λογείται 
ως εξής: «ηχομιμ. από ήχο γρατς γρατς». Αν η 
υπόθεσή μου ευ σταθεί, θα πρέπει να συμπερι-
λάβουμε στον παρόντα κατάλογο και τους τύ-
πους τσαφουνώ & τσαφουνίζω ‘γρατζου-
νώ’ (Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ.) καθώς και τα πα-
ράγωγα: τσαφιά, η (Πιτ., Κονδ., Γαρ., Τσιρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ.), τσάφισμα, το (Αποστ., Τσιρ.), 
τσαφισμαθιά, η (Πιτ., Κριτσ.), τσαφουνιά, η 
& τζαφουνιά (Ξανθιν., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., ΙδομΒ.), τσα φούνισμα, το (Ροδ., Αποστ., 
Τσιρ.).}

τσαχαγιάς, βλ. κιαχαγιάς.
τσαχπίνης* [tsaxpíñis] (επίθ. προσ.) & τσαπίνης 

[tsapíñis] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Δαρ.) : ζωηρός, 
άτακτος· κατά τον Κονδυλάκη: «ζωηροπόνη-
ρος, espiègle» (= κα τεργάρης).

[< çapkin (Παπ.) / ‘γυναικάς, με μάτια ηδυπα-
θή’ (ΛΚΝ)] (چاپقين)
{O Παπαγρηγοράκης ίσως επηρεάστηκε από 
τον Χλωρό (τον οποίο είχε υπόψη), που έχει (Α 
639) την έκφραση mahalle çapkını με τη σημ. 
«οι άτακτοι παίδες της συνοικίας, κ. τσαπκήνι». 
Πάντως η ακριβής σημ. της… ζωηράδας του 
τσαπίνη φαίνεται από την μαντινάδα που παρα-
θέτει ο Πα παγρηγοράκης ως παράδειγμα χρή-
σης: «Τσαπίνι με φωνιάζουνε κι’ ίντά ’ν’ η τσα-
πινιά μου, πως κυνηγώ τσι ό μορφες πού ’ναι 
στη γειτονιά μου». Ο Κονδυλάκης καταγράφει 
τη λέξη ως επί θετο (τσαχπίνης, -α, -ικο), με τη 
σημείωση: «άκλιτον, δεν επροφέρετο το χ». Ο 
Σκαρλάτος Βυζάντιος (Η Κωνσταντινούπολις, 
3ος τόμος, Αθήνα 1869, σ. 421) χρησιμοποι-
εί το γαλλ. gamins ως ερμήνευμα της λ. τσαπ-
κχίνια, «τα οποία δεν ελ λείπουσιν από καμμιάς 
πρωτευούσης, καλούμενα εν ΚΠ {= Κωνστα-
ντινουπόλει} μεν επί Βυζαντινών Γαρσώνια, 
σήμερον δε εν ταις Αθήναις Μάγκαι».}

τσαχπινιά*, η [tsaxpíñá] & τσαπινιά [tsapíñá] 
(Παπ.: στην ανάπτυξη του λ. τσαπί νης, Κονδ., 
Δαρ.) : η συμπεριφορά του τσαχπίνη.
[< τσαχπίνης (ΛΚΝ)]

τσαχτίζω [tsaxtízo] (Ξανθιν.) : «στην προσπάθειά 
μου να πυροβολήσω, τραβώ τη σκανδάλη και 
κατεβαίνει ο επικρουστήρας του όπλου μου, αλ-
λά δε γίνεται ανά φλεξη και έκρηξη· ακούγεται 
μόνο ο ήχος τσαχτ. “Ολημερνήσιως τση μέρας 
εκυ νήγουνα, μα μουδ’ ετσάχτισα!”». Βλ. ση-
μείωση.
[< çakt(ım), αόρ. του ρ. çakmak, το οποίο, κατά 
το TDK, διαλεκτ. έχει και τη σημ. «silahla ateş 
etmek» (= πυροβολώ), με τροπή [xt] > [kt], πβ. 
κτίζω > χτίζω, bıkt(ım) > *μπουκτίζω > μπου-
χτίζω (Συντ.)]
{Ο Ξανθινάκης ετυμολογεί «από τον ήχο τσάχτ 
του επικρουστήρα του ό πλου», αλλά το νόημα 
του παραδείγματος χρήσης που παραθέτει εί-
ναι: όλη μέρα κυνη γούσα μα ούτε που πυροβό-
λησα.}

τσαχτσί [tsaxtsí] : Μαντινάδα: Ζουμπούλι μου 
τσαχτσί μαβί και μενεξέ φυ ντάνι / κρυφή ’ταν η-
γι-αγάπη μας, μα εβγήκε στο μεϊντάνι (Λιουδά-
κι, 42).
[< açık ‘ανοιχτό’ (επί χρωμάτων), βλ. σημείω-
ση (Συντ.)] (آچيق)
{Η Λιουδάκι ερμηνεύει σε υποσελίδια σημείω-
ση τη λ. τσαχτσί ως ‘σκο τεινό’. Ό μως πρόκει-
ται για τη λέξη açık, που σημαίνει το αντίθε-
το, δηλ. ‘ανοιχτός’: açık mavi = ανοιχτό μπλέ 
(όπως είναι το χρώμα του ζουμπου λιού). Βγαί-
νω στο μεϊντάνι = φανερώνομαι, αποκαλύπτο-
μαι, βλ. μεϊντάνι.}
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τσεβάπι, βλ. τζεβάπι.
τσεγκέλι, το [tsendʒéλi] & τζεγκέλι [dzendʒéλi] 

& τσιγκέλι* [tsindʒéλi] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., 
Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ.) : 1. σιδερένιο 
άγκιστρο για ανάρτηση (συνήθως κρέατος)· 2. 
είδος παιδιάς που παιζόταν από μι κρούς και με-
γάλους με δύο παίχτες ως εξής: πιάνονταν με το 
μικρό δά κτυλο (που τον έκαμπταν σαν γά ντζο) 
και τραβούσαν ο ένας τον άλλον. Νικητής ήταν 
όποιος κατάφερνε να τρα βήξει τον άλλο προς 
το μέρος του (Γαρ.).
[< çengel (Παπ.)] (چنكل٬ چينكل٬ جنكل)

τσεϊρέκι, το [tseirét∫i] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., 
Γαρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 1. το τέταρτο της ώρας· 
2. μικρό χρονικό διάστημα· ΦΡ. στο τσεϊρέκι: 
τάχιστα.
[< çeyrek (Παπ.)] (چيرك٬ چاريك)
{Ο Πάγκαλος το γράφει τσεϋρέκι. Ο Ιδομενέως 
έχει τη λ. με τη σημ. ‘κου τσομπο λιό, παρασυνα-
γωγή’. Ίσως πρόκειται για λέξη με άλλη προέ-
λευση.}

(*)τσεκί, βλ. Παράρτημα 1.
τσεκμετζές, [tsekmedzés] & τσεκουμετζές [tseku-

medzés] (Πάγκ., ΚριτσΓπ.) : συρ τάρι ή ντουλά-
πι που χρησιμεύει ως χρηματοκιβώτιο για εμπό-
ρους.
[< çekmece ‘συρτάρι’ (Πάγκ.)] (چكمجه٬ چكمه جه)

τσελέκι, το [tselét∫i], κυρίως στον πληθ.: τα τσελέ-
κια [tselét∫a] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Ιδομ., 
Χουστ., Κριτσπ.) & τσελέπι2 [tselépi] (Ροδ., 
Κασσ.) : χειροπέδες.
[< çelik ‘ατσάλι’ (Παπ.) / βλ. σημείωση (Συντ.)]
{H λ. çelik ‘ατσάλι’ έχει περάσει στα ελλ. ως 
τσελίκι (και με υποχωρ. αφομ. [e-i > i- i] τσι-
λίκι) με τις σημ. ‘ατσάλι, σίδερο’ και ‘υπαί-
θριο παιδικό παι γνίδι που παί ε ται με δύο βέρ-
γες’ (ΛΚΝ). Ο Πάγκαλος (Ε 409) θεωρεί ότι η 
λ. τσελέκια προέ κυψε από το çelik «κατά προ-
χωρητικήν αφομοίωσιν» [e-i > e-e] και πήρε τη 
σημ. ‘χει ροπέδες’ κατά μετωνυμία: «η ύλη αντί 
του εκ της ύλης κατασκευαζομένου». Ε πειδή, 
όπως δείχνει η αναζήτηση στο Δια δίκτυο, η λ. 
τσελίκι ‘ατσάλι’ φαίνεται να έχει χρησιμοποιη-
θεί μεταφορικά αλλά όχι μετωνυμικά, και επει-
δή είναι ασυ νήθι στο να έχουμε στην ίδια λέξη 
άλλοτε υποχωρητική και άλλοτε προχωρητική 
αφο μοίωση για τους ίδιους φθόγγους, ίσως θα 
πρέπει να υποθέσουμε ότι η λ. τσε λέκια ‘χειρο-
πέδες’ έχει άλλη προέλευση: Κατά τον Χλωρό 
(Β 1408) η λ. kelepçe «χει ροπέδη, ήτοι σίδηρα 
δι’ ων δένουσι τους καρπούς των χειρών των 
κακούρ γων» προέρχεται από τη λ. kelep «σπεί-
ρα πλατεία· σίδηρον πλατύ, πέδη». Υπό θεση: 
kelep > *κελέπι [t∫elépi], με παρετυμολ. επίδρα-

ση από τη λέξη τσελίκι ‘α τσάλι’ > τσελέπι & τσε-
λέκι. Προσθέτω την προσωπική μου εμπει ρία: 
οι γονείς μου (γενν. 1904, περιοχή Ηρακλείου 
& Μοιρών) τις χειρο πέδες τις έλεγαν τσελέπια 
και όχι τσελέκια.}

τσελέκωμα, το [tselékoma] (Ροδ.) : σύλληψη.
[βλ. το επόμενο]

τσελεκώνω [tselekóno] (Παπ., Πιτ., Ξανθιν.) : βά-
ζω σε κάποιον χειροπέδες.
[< τσελέκι (Παπ.)]
{Συχνή η χρήση της παθ. μτχ. τσελεκωμένος.}

τσελένκι, το [tseléŋt∫i] & τσαλέγκι [tsaléndʒi] 
(Ροδ.) : στολίδι, «είδος κοσμή ματος εκ πολυ-
τίμων λίθων» (Κουκκίδης, 101). Με τη γραφή 
τζελένκι η λ. σε έμμετρη αφή γηση του 1840: 
Επήραν το κεφάλι του κ’ εις τον Πασά ε βγήκαν, 
/ τζελένκια και χαρίσματα ευθύς τους εδοθήκαν 
(Αντωνούσα Ι. Κα μπουροπούλα, Ποιήματα τρα-
γικά εμπεριέχοντα διαφόρους πολέμους της Κρή-
της επί της Ελληνικής Επαναστά σεως, Ερμούπο-
λη 1840, σ. 85).
[< çellenk «αρχαίον παράσημον απονεμόμενον 
τοις εν πολέμω δακρινομέ νοις α γωνισταίς, κε-
κοσμημένον δια πολυτίμων λίθων και φερόμε-
νον εν είδει θυσάνου επί του καλύμματος της 
κεφαλής, στλεγγίς» (Χλωρός, Α 661) (Συντ.)]

τσελεπής1(Α) (επίθ. προσ.) [tselepís] & τσελεμπής 
[tselebís] & τζελεμπής [dzelebís (Παπ., Πάγκ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ.) : 1. ευγε-
νής, ένδοξος· 2. ευπρεπής στο ντύσιμο, καλαί-
σθητος· 3. καμάρι, λεβέντης.
[< çelebi (Παπ.)] (چلبى)

τσελέπης, ο [tselépis] & τζελέπης, ο [dzelépis] 
(Ροδ., Κριτσ.) & τσελεπής2 [tselepís] (Τσιρ.) : 
1. μεγαλοβοσκός· 2. «ζωέμπορος αιγοπροβά-
των, σε α ντίθεση με τον τσα μπάζη, που είναι 
για υποζύγια» (Κριτσ.).
[< celep (Κριτσ.) «ζωέμπορος, προβατέμπο-
ρος» (Χλωρός, Α 620) (Συντ.)] (جلب٬ جالب)
{Με την ίδια σημασία και η λ. τσελεψής (Στέφ. 
Ξανθουδίδης, Μελετή ματα, 344) < *τσελεπτσής 
< τουρκ. διαλεκτ celepçi (TDK), όπου το επί-
θημα -çi έχει προστεθεί κατά πλεονασμό, πβ. 
μουτάφης/μουταφτσής.}

τσελέπι1, το [tselépi] (Γαρ., Τσιρ., ΞανθινΔ., 
Κριτσ.) : 1. μεγάλο κοπάδι αι γοπροβά των· 2. 
(κατ’ επέκταση) κοπάδι, σμήνος, ομάδα ζώων ή 
πουλιών ή και ανθρώπων.
[< τσελέπης, υποχωρητικά (Συντ.)]

τσελέπι2 ‘χειροπέδη’, βλ. τσελέκι.
τσελεπλίκι, το [tselepλít∫i], κυρίως στον πληθ.: τα 

τσελεπλίκια [tselepλít∫a] (Πιτ., Κριτσπ.) : οι χει-
ροπέδες. Βλ. και: κελεψές, τσελέκι, τσελεψίκια.
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[ίσως < τσελέπι2 + -λίκι, κατ’ αναλογίαν προς 
ζεύγη όπως: αστάρι/ασταρλίκι, γιορ ντάνι/γιορ-
ντανλίκι, μεζές/μεζελίκι όπου η κατάλ. -λίκι δεν 
αλλοιώνει το νόημα της βάσης (Συντ.)]
{Το τουρκ. celeplik σημαίνει ‘η δουλειά του 
τσελέπη, εμπορία σφαγίων’.}

τσελεπόλευκος (επίθ.) [tselepólefkos] (Τσιρ.) : 
«επιφανής ή ευπαρουσίαστος ντυμέ νος στα 
λευκά».
[< τσελεπής1 + λευκός (Συντ.)]

τσελεπ(τ)σίκια, βλ. τσελεψίκια.
τσελεψής, βλ. τσελέπης.
τσελεψίκια, τα [tselepsít∫a] (άλλη γραφή: τσελεπ-

σίκια) [tselepsít∫a] & τσελε πτσίκια [tseleptsít∫a] 
& τελεψίκια [telepsít∫a] (Πάγκ., Ροδ., Τσιρ., 
ΙδομΒ.) : χειροπέδες. Βλ. και: κελεψές, τσελέκι, 
τσελεπλίκι.
[μάλλον από κάποιο διαλεκτ. τ. της λ. kelepçe 
‘χειροπέδη’, όπως kelepcek (TDK) (Συντ.)] 
(كلبچه)
{Ο Πάγκαλος (Ε 409) ετυμολογεί τη λ. τσελε-
ψίκι από το τσελέκι (βλ.) + ψίκι ‘α κολουθία, συ-
νοδεία (κυρίως: γαμήλια πομπή)’ και αιτιολο-
γεί ως ε ξής: «Κατά την δέσμευσιν του κακοποι-
ού με τσελεψίκι συνοδεύεται ως γνωστόν, ούτος 
υπό οργά νου τινός της τάξεως, αστυφύλακος ή 
χωροφύ λακος, εκ του οποίου γεγονότος προήλ-
θεν η λέξη». Ετυμολογία παραστα τική, αλλά 
προφανώς λανθασμένη.}

τσελίκι*, το [tseλít∫i] (Ροδ.) : ατσάλι.
[< çelik (ΛΚΝ)]

τσελικώνω [tseλikóno] (Ροδ.) : ατσαλώνω.
[< τσελίκι (Συντ.)]

τσεμπερές, βλ. ζεμπερές.
τσεμπέρι, βλ. τζεμπέρι.
τσεμπερλίκι, το [tsemberλít∫i] : μεταλλική (αση-

μένια) λουρίδα που μπαίνει στη ρίζα της λά-
μας στα κρητικά μαχαίρια για να τη στερεώνει 
στη λαβή, αλλά και για στο λισμό του μαχαιριού 
(βλ. Μανόλης Παπαδάκης, “Το κρη τικό μαχαί-
ρι”, Αμάλθεια, 10/39 (1979), 123), πβ. σημ. 2-4 
στο λ. τζεμπέρι.
[< çemberlik ‘κατάλληλο για τσεμπέρι’ ή τσε-
μπέρ(ι) + -λίκι (Συντ.)]

τσεμπερού, η [tseberú] (Κριτσ.) : γυναίκα που φο-
ράει συνέχεια τσεμπέρι.
[< τσεμπέρι (Συντ.)]
{Βλ. σημείωση στο λ. παπουτσάς.}

τσενέτι, το [tsenéti] : ο παράδεισος (κατά τους 
μουσουλμάνους)· το τσενέτι του Ρα μπή (βλ. Μι-
χαήλ Γ. Διαλυνάς, Ποιήματα, τόμος Α΄, Ηρά-

κλειο 1909, σ. 7). Με τον τ. τζενέτι [dzenéti] 
στο Bilgehan2 (σ. 624).
[< cennet, από το αραβ. canna(t) κατά τον 
Nişanyan (Συντ.)] (جنت)

τσενεχέμι, το [tsenex̃émi] : «άδης, κόλασις, γέ-
ενα πυρός [κυρ. φρέαρ βαθύ]» (Χλω ρός, Α 
635). Η λ. σε σατιρικό στιχούργημα του 1908 
(Διαλυνομιχά λης, «Η γυ ναίκα και ο διάβολος», 
Δρήρος, 2 (1938), 467), στο οποίο μια γυναίκα 
που παρι στάνει τη μουσουλμάνα μιλάει σε έναν 
χότζα για το δή θεν άρρωστο παιδί της: Του ρα-
μπή το βάρος να ’χεις εάν ζεις κι αν αποθά νεις, 
/ αν από το Τσενεχέμι το παιδί μου δε γλιτώσεις.
[< cehennem, από το αραβ. cahannam κατά τον 
Nişanyan, πβ. ποντ. τžεχε νέμιν ‘κόλασις’ (ΙΛΠΔ, 
Β 381] (جهنم)

τσεντικοπάπουτσα, τα [tsentikopáputsa] : ό,τι και 
τα μεστοπάπουτσα. Η λ. σε κεί μενο του 1786 
(βλ. Κανονικά πεσκέσια, 103 και 104)
[< τσεντίκι (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης) + 
παπούτσι· τσεντίκι < çedik «πέδι λον κίτρινον, 
όπερ εφόρουν άλλοτε έσωθεν αι οθωμανίδες 
και οι Ου λεμάδες» (Χλωρός, Α 653)] (چديك)

τσέπη*, η (Παπ.) & ζέπη [zépi] (Κασσ.) : «θυλά-
κιον», θήκη από ύφασμα σε κάποιο ρούχο για 
να βάζει κανείς μικρά αντικείμενα. ΥΠΟΚΟΡ. 
τσεπα λάκι, το (ΚριτσΓ.).
[< cep (Παπ.)] (جيب٬ جي)
{Εκφρ. όπως βάζω στην τσέπη = τσεπώνω, πλη-
ρώνω από την τσέπη μου, βάζω το χέρι στην τσέ-
πη υπάρχουν αντίστοιχα και στα τουρκικά. Βλ. 
και τσέπ τσεπί.}

τσεπιά, η [tsep∫á] (Κριτσ.) : η ποσότητα που χω-
ράει μια τσέπη.
[< τσέπη, πβ. καζανιά, ντρουβαδιά, αραμπαδιά 
κλπ. (Συντ.)]

τσέπ τσεπί [tsép tsepí] (Κριτσ.) : «το τσέπωμα, η 
παράνομη παρακράτηση, η οικειο ποίηση, η ιδι-
οποίηση χρημάτων ή άλλων ειδών».
[φαίνεται χιουμοριστικός σχηματισμός με βάση 
τη λ. τσέπη (Συντ.)]
{Η δομή της φρ. θυμίζει το επιτατ. çep(e), που 
βρίσκουμε στη λ. çep(e)çevre ‘ο λόγυρα’ (çevre 
‘γύρος, περιφέρεια’, βλ. τζεβρές). Ο Κριτσω-
τάκης το έχει ως ουδ. ουσ. που χρησιμοποιεί-
ται με επιρρ. σημασία. Μάλ λον είναι φράση 
που χρησιμο ποιείται (συνήθως με το ρ. κάνω) 
ως κατη γορούμενο του αντικειμένου: Ένα σω-
ρό λεφτά εμαζέψανε από τον έρανο για την παλιά 
εκκλησία, που κοντεύει να πέσει, εσάξανε δυο κε-
ραμίδια, για τα μάθια του κόσμου, και τα πολλά 
(τα κάμανε) τσεπ τσεπί. Το έχω ακούσει και ως: 
τσέπ(η) τσεπούντος.}
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τσεπχανές, ο [tsepxanés] (Ροδ., Δαρ.) : η πυριτι-
δαποθήκη.
[< cephane (Κουκκίδης, 95)] (جبخانه)
{Στο Ηράκλειο λεγόταν Τζεπχανές επί Τουρκο-
κρατίας η Armeria (οπλα ποθήκη), στην ανατο-
λική πλευρά της Λότζιας. Δηλ. η λέξη είχε τη 
σημα σία του τουρκικού ετύμου cephane (και 
cebehane) ‘αποθήκη όπλων, οπλο στάσιο’, που 
προέρχεται από το περσ. cebe ‘όπλο, οπλισμός, 
αρχ. σημ. θώρακας’ (κι αυτό από τα μογγό λικα) 
+ hane ‘οίκος, κτίριο’. Καμία σχέση με την 
‘τσέπη’ (cep).}

τσεπώνω [tsepóno] (Δαρ.) : κλέβω, αρπάζω και 
βάζω στην τσέπη μου κάτι που δεν μου ανήκει 
(συνήθως χρήματα).
[< τσέπη (ΛΚΝ)]

τσερέζι, το [tserézi] & τσαρέζι (Πάγκ., Ροδ.) : 1. 
επιδόρπιο· 2. ορεκτικό.
[< çerez ‘επιδόρπιο’ (κατά το TDK < περσ. 
çaras) (Συντ.)] (چرز)

τσέρτης, ο [tsértis] (ΙδομΒ.) : ο κλέφτης.
[< cert ‘κλέφτης, πορτοφολάς’ (διαλεκτ. κατά 
το TDK) (Συντ.)]

τσερτίζω [tsertízo] (ΙδομΒ.) : κλέβω, αρπάζω.
[< τσέρτης (Συντ.)]

τσερτσεβές(Α), ο [tsertsevés] & τζερτσεβές 
[dzertsevés] & τσιρτσιβές [tsirtsivés] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Τσιρ.) : το ξύλινο πλαίσιο 
πόρτας ή παραθύρου, κα σελίκι.
[< çerçeve (Παπ.)] (چرچيوه٬ چرچوه)

τσεσβές, βλ. τζισβές.
τσεσινέ κενέφι, το [tsesiné t∫enéfi] (Πάγκ.) : το 

αποχωρητήριο.
[< kenef ‘απόπατος’ + τσεσινέ «αγνώστου ετύμου, 
αλλά φαίνεται τουρκι κής προ ελεύσεως» (Πάγκ.)]
{Με την αντίστροφη σειρά των λέξεων (kenef-
çesine) η φρ. αποκτά επιρρ. σημα σία: ‘σαν απο-
χωρητήριο’, πβ. eşek-çesine ‘like a donkey’ 
(γαϊδου ρινά) : G. L. Lewis, Turkish grammar, 
Oxford University Press, 1967, σ. 195.}

τσεσμές(Α), ο [tsezmés] (Κριτσπ.) : η βρύση.
[< çeşme (Κριτσπ.)] (چشمه)
{Σεβρί τσεσμέ, παλιά ονομασία γειτονιάς στην 
περιοχή Καμαράκι στο Ηράκλειο (βλ. Ημερο-
λόγιο Κοζύρη, 368). Έχει πάψει να ακούεται 
εδώ και πολλές δεκαετίες. Η ονομασία οφεί-
λεται σε μια κρήνη που είχε αέτωμα στην πρό-
σοψή της [< sivri çeşme, κ.λ. αιχμηρή κρήνη], 
βλ. http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_
monuments_display.php?id=205. Τσι κούρ τσε-
σμέ, παλιά ονομασία συνοικίας στο Η ράκλε-
ιο, από τον Άγιο Ματθαίο και πάνω. Σημειώ-
νει σχετικά ο Σταυρινίδης: «Çukur çeşme, ήτοι 

η “βαθουλή βρύση”. Αύτη ευρίσκετο επί Τουρ-
κοκρατίας εις την αρ χήν της οδού Σπιναλόγκας 
παρά τον Άγιον Ματθαίον. Ολόκληρος η συ νοι-
κία αύτη “λάκκος” έλαβε την ονο μασίαν από 
την κρήνην ταύτην και διότι η πε ρι φέρεια αύτη 
ήτο βαθυτέρα εν συ γκρίσει προς το άλλο τμήμα 
της πόλεως Χάν δα κος» (Μεταφράσεις, Γ 121).}

τσεσμετζής, ο [tsezmedzís] (Τσιρ.) : ο τεχνίτης 
που χτίζει βρύσες.
[< çeşme ‘κρήνη’ (Τσιρ.) / μάλλον < τσεσμές + 
-τζής (Συντ.)]

τσετ’αγαλαρήδες, οι [tsetaγalaríδes] : ομάδα 
ανταρτών. Η λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1826: 
Πού κι οι σερντενγκετστίδες σας κι οι τσετ’αγα-
λαρήδες (βλ. Dedes, 363).
[< çete ağaları, πληθ. που θεωρήθηκε ενικός 
(*τσεταγαλαρής), βλ. τσέτης & αγάς (TDK)]

τσεταρί, το [tsetarí] : «ύφασμα λεπτόν του οποί-
ου ο στήμων απετελείτο εξ ενός νή ματος μετα-
ξωτού και τριών βαμβακερών». Τζεταρί Χιώτι-
κον. Η λ. σε κρητ. κεί μενο του 1786 (βλ. Κανο-
νικά πεσκέσια, 95).
[< çetari (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)] 
(چتارى)

τσέτης(Α), ο [tsétis] (ΙδομΒ.) : «άτακτος».
[τσέτης ‘Τούρκος αντάρτης’ < çete ‘ληστοσυμ-
μορία’ (< σλαβικό tšeta ‘τάγμα’) (Ανδριώτης)]
{Η λ. τσέτης (στον πληθ. τσέτες / τσέτηδες) ανα-
φέρεται συχνά σε λογοτε χνικά έργα και εξιστο-
ρήσεις που σχετίζονται με τα δεινά και τον ξε-
ριζωμό του μικρασιατικού Ελληνισμού, π.χ. Το 
νούμερο 31328 (Ηλίας Βενέζης), Εντολή (Διδώ 
Σωτηρίου), Έτσι χάσαμε τη Μικρασία (Φάνης 
Κλεάνθης). Ο Ιδομενέως δίνει ως παράδειγμα 
χρήσης μια μαντινάδα του: Κι αν είμαι τσέ της, 
στην καρδιά κιανένας δεν με φτάνει, / π’ όπου 
αγαπήσει μπιστικά ποτέ λαδιές δεν κάνει. Αλ-
λα εδώ μάλλον υπάρχει σύγ χυση ανάμεσα στο 
άτακτο στρατιώτη και τον “άτακτο” (και συνε-
πώς άστατο) ε ραστή.}

τσεϋρέκι, βλ. τσεϊρέκι.
τσεφτελιά, βλ. κιοφτελιά.
τσεχρές, ο [tsexrés] (Πιτ., Τσιρ., ΙδομΒ.) : 1. η όψη, 

η φρεσκάδα, η ροδοκοκ κινάδα του προσώπου· 
2. η εμφάνιση, το παράστημα.
[< τουρκ. (Πιτ.) / < çehre ‘πρόσωπο, φυσιογνω-
μία’ (Τσιρ.)] (چهره)

τσήτα, βλ. τσίτα.
τσηθιά, βλ. τσιθιά.
-τσής, βλ -τζής.
τσητάλι, βλ. τσιτάλι.
τσηταπιδέ, βλ. τσιταπιδέ.
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τσητάπιδο, βλ. τσιτάπιδο.
τσήτωνας, βλ. τσίτωνας.
τσητώνω, βλ. τσιτώνω.
τσιβή, η [tsiví] & αποτσιβή [apotsiví] (Πιτ., 

ΙδομΒ., Κασσ.) : η πρωινή τσου χτερή δροσούλα.
[< προφανώς το β΄ συνθ. από το τσούζω, τσιβι-
δίζω (Πιτ.)]
{Ο Κασσωτάκης ετυμολογεί από το αρχαιοελλ. 
στίβη ‘παγωμένη δροσιά’, με α ναγραμματισμό 
του στ- και ανατονισμό. Ίσως σχετίζεται με το 
τουρκ. çivi ‘καρφί’. Η πρόθ. από ίσως κατά το 
απόι ‘αγιάζι’. Βλ. σημείωση στο λ. τσιβιδίζω.}

τσιβί*, το [tsiví] (Ροδ., Χουστ.) : καρφί
[< çivi (ΛΚΝ)] (چيوى)
{Το ΛΚΝ έχει τη λ. τσιβί* «1. ξύλινο καρφί. 2. 
(μτφ.) για κάτι πολύ ενο χλητικό, δυσάρεστο ή 
δύσκολο»· την ετυμολογεί από το τουρκ. çivi 
(στη σημ. 1).}

τσιβίδι, το [tsivíδi] (Ροδ.) : βάτος.
[< τσιβί (Συντ.)]
{Ο Ξανθινάκης έχει τη λ. τσιβίδι ως αμάρτυρη, 
βλ. το επόμενο.}

τσιβιδίζω [tsiviδízo] (Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ., Κασσ.) : 
τσούζω:
[< *τσιβίδι < çivi ‘καρφί’(Ξανθιν.), βλ. σημεί-
ωση]
{Ο Γαρεφαλάκης λημματογραφεί (χωρίς ετυ-
μολ.) τη λ. τσιβίδι, αλλά με τη σημ. «μικρό πή-
λινο αλειφτό κουρουπάκι στο οποίο φύλασσαν 
κυρίως τσι γαρίδες».}

τσιβίδισμα, το [tsivíδizma] (Ροδ., ΞανθινΔ.) : 
τσούξιμο.
[< τσιβιδίζω (Συντ.)]

τσιγγενές, βλ. τζιγκιανές.
τσιγγιανές, βλ. τζιγκιανές.
τσιγιανές, βλ. τζιγκιανές.
τσιγκέλι, βλ. τσεγκέλι.
τσιγκιανές, βλ. τζιγκιανές.
τσιγκουνεύομαι, βλ. τζιγκουνεύομαι.
τσιγκούνης, βλ. τζιγκούνης.
τσιγκουνιά, βλ. τσιγκουνιά.
τσιγκούνικος* (επίθ) [tsigúñikos] (Παπ.: στο λ. 

τσιγγιανές)
[< τσιγκούνης (Συντ.)]

τσιζί, το [tsizí] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) : 1. διαχω-
ριστική γραμμή· 2. η εντομή της μέλισσας ή άλ-
λου εντόμου.
[< çizgi & çizi (Παπ.)] (چيزى٬ چيزغى٬ چيزيكى)

τσιθιά, η [tsiθx̃á] & (Δ. Κρ.) τσιτέ [tsité] (Πιτ., 
Ξανθιν.) : 1. το τσίμπημα· 2. η αμυχή από τσί-
μπημα· 3. (μτφ.) ερεθιστικός υπαινιγμός (εδώ 
θα ταίριαζε παρετυμολογική γραφή: υπαινυγ-
μός).
[< τσιτώνω (Πιτ.), βλ. σημείωση στο λ. τσίτα 
(Συντ.)]
{Ο Ξανθινάκης το γράφει: τσηθιά, τσητέ.}

τσικιμά σοκάκι, το [tsik̃imá sokát∫i] (Παπ., 
Πάγκ.) : οδός χωρίς διέξοδο, α διέξοδο.
[< çıkmaz sokak (Παπ.)]
{Βλ. και τσικμάς.}

τσικιρντίκια, τα [tsik̃irdít∫a] (Τσιρ.) : «ξηροί καρ-
ποί καβουρδισμένοι όπως σπόροι κολοκύθας 
ρεβίθια, κουκιά ή βρεχτοκούκια».
[< çekirdek ‘σπόρος, κουκούτσι’ (Συντ.)] 
(چكردك)
{Σημείωση του Τσιριγωτάκη: «Η λ. σήμερα 
έχει αφανιστεί από τη διάλε κτο, τη διέσωσαν 
όμως {Τουρκο}Κρήτες της περιοχής Βιάνου 
που είχαν επαναπατριστεί στα τέλη του 19ου αι. 
και ζουν εξισλαμισμένοι στο Χαμι ντιέ της Συρί-
ας, από τους οποίους μόνο άκουσα τη λέξη τσι-
κιρντίκια σε τηλεοπτική εκπομπή». Βρίσκου-
με τη λ. ως τσικιρντέκια στη μελέτη της Ευαγ-
γελίας Φραγκάκι Συμβολή εις την δη μώδη ορο-
λογία των φυτών (Α θήνα 1969, σ. 206) : «Στα 
παιδικά μου χρόνια, όταν τα χαρούπια τα είχα-
με σε μεγάλη υπόληψη, τα κουκκούτσια {τους} 
τα λέγαμε τσικιρντέκια. Τα παιδιά τα είχαν ως 
μέσον συναλλαγής, όταν έπαιζαν βόλους». 
Αντίστρο φος λεξιλογικός δανεισμός: κουκούτσι 
> διαλεκτ. guguç ‘κουκούτσι ρο δά κινου’, βλ. 
Tzitzilis, σ. 70-1.}

τσικμάς, ο [tsikmás] & τσικιμάς [tsik̃imás] & τσα-
κουμάς [tsakumás] (Πιτ., Ροδ., Τσιρ., Δαρ.) : 
δρόμος αδιέξοδος σε δομημένη περιοχή.
[< çıkmaz (Πιτ.) / το πλήρες: çıkmaz sokak 
(Συντ.)] (چيقمز صوقاق)
{Ο Τσιριγωτάκης (ίσως με βάση προσωπική 
εμπειρία) στενεύει την έννοια της λ. ως εξής: 
«αδιέξοδο στενό δρομάκι ανάμεσα σε σπίτια με 
ξύλινους εξωτερικά α σβεστωμένους τοίχους».}

τσικουργιάστρα, η [tsikurʒástra] (Πιτ.) : «Η κατά 
την περίμετρον ορισμένων εσω ρούχων ή εξω-
ρούχων θηλειά από την οποία διαπεράται το 
τσικούρι και τα συ γκρατεί».
[< *τσικουριάζω < τσικούρι (Συντ.)]

τσικούρι, το [tsikúri] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., 
Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Κασσ.) : 1. «το κορδόνι, σχοι-
νίον, το διαπερώμενον από το φουκάρι, θηκάρι-
ον, της βράκας, και περιδένον αυτήν περί την 
οσφύν προς συγκράτησιν, στερέω σιν και ασφά-
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λειαν αυ τής» (Πάγκ.)· 2. το κορδόνι της γυναι-
κείας ποδιάς.
[< içkur / uçkur ‘βρακοζώνη’ (Συντ.)] (اوچقور٬ 
(اوجقور٬ ايجقور
{içkur (τo TDK έχει και τον τύπο uçkur) < iç ‘εσω-
τερικός’ + kur ‘ζώνη’ (κατά τον Nişanyan), βλ. και 
Χλωρός, Α 238. Ο Meynard (A 143) δίνει το ερ-
μήνευμα «cein ture, cordon qu’ on passe dans les 
coulisses d’ un pantalon ou d’ un caleçon pour le 
serrer autour de la taille», που ταιριάζει ακριβώς 
με την παραπάνω περιγραφή. Ο Πάγκαλος ετυμο-
λογεί το τσικούρι «εκ του ιταλ. ουσ. sicuro (λατιν. 
securis [se-cura] αφροντισία, ασφάλεια)», από το 
βενετ. sicuro ο Πιτυκάκης ή μάλλον από το λατ. 
seco, στη σημ. ‘διέρχο μαι’. Μόνο ο Κονδυλάκης 
θεωρεί πιθανή την προ έλευση από τα τουρκικά. Ο 
Dawkins (665) καταγράφει τη λ. ουšqούρ χωρίς 
ερμή νευμα. Την ετυμο λογεί από το uçkur ‘turkish 
trousers’. Το τσικούρι ‘τσεκούρι’, που λημμα-
τογραφεί ο Ξανθινάκης, προφανώς δεν έχει σχέ-
ση με το τσικούρι ‘κορ δόνι’.}

τσικουροβάσταγο, το [tsikurovástaγo] (Πάγκ., 
Κονδ., Γαρ., Ιδομ., Κριτσ., Κασσ.) : το τσικούρι 
(βλ.). ΦΡ. μάθε πρώτα να δένεις το τσικουροβά-
σταγό σου: περίμενε πρώτα να μεγαλώσεις και 
να μάθεις (Γαρ.).
[< τσικούρι + βαστάγι (Πάγκ.)]

τσικουρόξυλο, το [tsikuróksilo] (Πιτ., Κριτσ., 
ΙδομΒ.) : «Ένα ίσιο, λεπτό και λείο ξύλο, μή-
κους περίπου 0,15 - 0,20 μ., που έχει στην άκρη 
μία τρύπα. Στην τρύπα τούτου (όπως στο μάτι 
της βελόνας) περνάνε το τσικούρι και το περνά-
νε στην τσικουργιάστρα» (Πιτ.).
[< τσικούρι + ξύλο (Συντ.)]
{Το τσικουρόξυλο και το τσικουροπεραστήρι 
(βλ.) είναι λέξεις περισσότερο δια φανείς από 
την αντίστοιχη τουρκ. uçkurluk «βρακοπερα-
στήριον, ήτοι στενόν και επίμηκες ξύλον δι’ 
ου διέρχεται βρακοζώνη εις εσώβρακον κτλ.» 
(Χλωρός, Α 238) – στα ελλ. θα προσρμοζόταν 
ως *τσικουρλούκι.}

τσικουροπεραστήρι, το [tsikuroperastíri] (Πιτ.) : 
ό,τι ακριβώς και το τσικου ρόξυλο.
[< τσικούρι + περασ- (περνώ) + -τήρι (Συντ.)]
{Βλ. σημείωση στη λ. τσικουρόξυλο.}

Τσικούρ τζαμί, το [tsikúr dzamí] : «Τουρκ. çikur ή 
çukur σημαίνει τάφρον, κοιλό τητα. Είναι το και 
σήμερον {= 1913} ούτω λεγόμενον κατά την 
συ νοικίαν της πόλεως {= Ηράκλειο} την λεγο-
μένην Λάκκον» (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 98).
[< Çukur cami (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)]
{Το τζαμί αυτό δεν υπάρχει πια. Η ονομασία 
Λάκκος δεν ακούγεται σή μερα. Για τη συνοι-
κία αυτή, γύρω από το (ερειπωμένο σήμερα) 
Πανάνειο Νοσοκομείο, βλ. Γιάννης Ζαϊμάκης, 

Καταγώγια ακμάζοντα. Παρέκκλιση και πολιτι-
σμική δημιουργία στον Λάκκο Ηρακλείου (1900-
1940), Πλέθρον 1999.}

Τσικούρ τσεσμέ, βλ. τσεσμές.
τσικρικάς, ο [tsikrikás] (Τσιρ.) : ο κατασκευαστής 

τσικρικιών (βλ. τσικρίκι, τσικρι τζής).
[< τσικρίκι + -άς (Συντ.)]

τσικρίκι*, το [tsikrít∫i] (Τσιρ., Κριτσ., Χουστ.) : 1. 
το βαρούλκο· 2. η ανέμη· 3. το αδράχτι· 4. η δι-
πλή ρόκα, με τις δυο φούσκες.
[< çıkrık ‘ανέμη’ (Τσιρ.)] (چيقريق٬ چقريق٬ چقرق)

τσικριτζής, το [tsikridzís] (Κριτσ.) : ο κατασκευα-
στής τσικρικιών (βλ. τσι κρίκι).
[< çıkrıkçı (Συντ.)] (چقريقجى)

τσιλές*, ο [tsilés] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) : δεσμί-
δα νήματος.
[< çile (Παπ.)] (چله٬ چيله)

τσιλιγκίρης, βλ. κιλιντζίρης.
τσιλίκ μαράζι, το [tsiλík marázi] : μια αρρώστια 

του αμπελιού, βακτηριακή νέ κρωση.
[< çelik marazı (Συντ.)]
{Βλ. σχετικό άρθρο στο www.ekriti.gr (3-9-
2014) με τίτλο “Σοβαρές α σθένειες του ξύλου 
απειλούν τα αμπέλια της Κρήτης”.}

τσίλικος* [tsíλikos] (Ροδ., Χουστ.) : αστραφτε-
ρός, γυαλιστερός.
[ίσως < çil (ΛΚΝ)] (چيل٬ چل)

τσιλιμίγκος, ο [tsiλimí(n?)gos] (Ξανθιν.) : ο πολύ 
αδύνατος, σκελετωμένος.
[ίσως < çelimsiz (Ξανθιν.)]
{Παραμένει το πρόβλημα της ετυμολ. της κατά-
ληξης (-ίγκος) : από το çelimsiz ο αναμενόμενος 
τ. είναι *τσελιμσίζης.}

τσιμιχίρι, βλ. κιμιχιρένιος.
τσιμπιδότελο, το [tsibiδótelo] (Kριτσ.) : αγκαθω-

τό σύρμα, ειδικό για περι φράξεις.
[< τσιμπίδα ‘αγκάθι’ + τέλι (Συντ.)]
{Λέγεται και τσιμπότελο ή τζιμπότελο (βλ.).}

τσιμπότελο, βλ. τζιμπότελο.
τσιμπούκι, βλ. τζιμπούκι.
τσιμπούκι σιλμέ, το [tsibút∫i silmé] : τσιμπούκι 

«λελειασμένον, στιλπνόν». Η λ. σε κρητ. κείμε-
νο του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 98).
[< silme çubuk (Mehmet Yunus & Ξανθουδί-
δης)] (سيلمه چبوق)
{Στα τουρκικά το προσδιορίζον στοιχείο μπαί-
νει αριστερά από το προσ διοριζό μενο.}

τσιμπουξής, ο [tsibuksís] : υπασπιστής. Η λ. σε 
πολύστιχο επικό ποίημα του 1874 (Η Κρητικο-
πούλα, σ. 22).
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Ττσιμπούσι

[< çubukçu «υπηρέτης άλλοτε εν τοις μεγά-
ροις των μεγάλων, έργον έχων την φρο ντίδα 
των καπνοσυρρίγων» (Χλωρός, Α 652) (Συντ.)] 
(چبوقجى)

τσιμπούσι*, το [tsibúsi] & ζουμπούσι [zubúsi] 
& ζουμπούχι [zubú∫i] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., 
Γαρ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ.) : ευ-
ωχία, γεύμα, διασκέδαση με φαγοπότι.
[< cümbüş (Παπ.)] (جنبش)
{Συνήθως ακούγεται ως [dzibúsi], ιδίως με το 
άρθρο ένα, πβ. ανάλογη η χηροποί ηση [t < d] 
στη αρχή ουδ. ουσιαστικών: ένα τυρί > ένα dυ-
ρί (προ φανώς κατ’ ανα λογίαν προς την ηχηρο-
ποίηση των αρχικών [p, t, k, ts] > [b, d, g, dz] σε 
αρσ. και θηλ. ουσ. στη συμπροφορά με το άρ-
θρο στην αι τιατική). Ο Παπαγρηγοράκης το θε-
ωρεί αντιδάνειο (από το συμπόσιον), αλλά δεν 
είναι: στα τουρκ. πέρασε από τα περσικά, βλ. 
σχετικό λήμμα στο ΕΛΝΕΓ.}

τσίπουρο, το [tsípuro] (Πάγκ., Κριτσ.) : «δυνατό 
οινοπνευματώδες ποτό που το πα ρασκευάζουν 
από στέμφυλα, τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση 
και α πόσταξη» (ΛΚΝ).
[< μσν. τσίπουρον, το οποίο ίσως < τουρκοτα-
ταρικό sapre (κατά τον Αν δριώτη) (Πάγκ.) ή < 
τουρκ.(;) (ΛΚΝ) / ίσως < cibre (ΕΛΝΕΓ)] (جبره٬ 
(جيبره
{O Χλωρός (Α 609) αναπτύσσει το λ. cibre ως 
εξής: «τσήπουρον, ήτοι ο φλοιός και οι πυρήνες 
των σταφυλών ή άλλων καρπών, οι μετά την 
έκθλι ψιν υπολειπό μενοι, εκπίεσμα, απόθλιμ-
μα: cibre rakısı ρακή από τσήπου ρον». Το TDK 
ετυμο λογεί τη λ. cibre (και διαλεκτ. cipre) από 
τα ελληνικά, χωρίς να προσδιορίζει από ποια 
λέξη ακριβώς. Θα μπορούσε να έχει προ κύψει 
από τη λ. τα τσάμπου ρα/τζάμπουρα, που δεν εί-
ναι μόνο «τα τζαμπία του σταφυλίου χωρίς ρώ-
γας» (Σπυ ρίδων Βλαντής, Λεξικόν της ιταλικής 
γλώσσης, Βενετία, 1838, σ. 224), αλλά και οι 
επιφυλλίδες των αρχαίων, δηλ. τα σταφυλάκια 
που δένει το αμπέλι μετά την καρ πόδεση των 
κανονι κών σταφυλιών, και κατά τόπους τα λένε 
καμπανούς, κουδού νια ή αποτρυ γίδια (Νικόλαος 
Πολίτης, Μελέται περί του βίου και της γλώσσης 
του ελλη νικού λαού, 1ος τόμος, Αθήνα 1899, σ. 
458), επειδή μένουν στα κλήματα κατά τον τρύ-
γο, αφού δεν έχουν ακόμη ωριμάσει κανονικά – 
συνήθως τα τρυγούν αρ γότερα, τα πατούν και 
τα βάζουν να υποστούν ζύμωση “σύ ζουμα” ή τα 
προσθέ τουν στα στέμφυλα της οινοποίησης, για 
την απόσταξη της ρακής (προσωπική εμπειρία). 
Ο Χαράλαμπος Συμεωνίδης ετυμολογεί αντί-
στροφα: τžάμπουρο < cibre (Ch. Symeonidis, 
“Lautlehre der türkishen Lehnwörter im 
neugriechishen Dialekt des Pontos”, Αρχείον 
Πόντου, 31 (1971-72), σ. 106).}

τσίρακας, βλ τσιράκι.

τσιράκι*, το [tsirát∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., Κασσ.) : 1. ο μαθητευόμε-
νος τεχνίτης· ΜΕΓΕΘ.: τσίρακας, ο [tsírakas] 
(Πιτ., Γαρ., Κριτσ.)· 2. (μτφ.) ο άξιος διάδοχος 
ενός μάστορα· 3. (μτφ.) υποχείριο άλ λου αν-
θρώπου.
[< çιrak (Παπ.)] (چراغ٬ چراق)

τσιραλίδικος (επίθ.) [tsiraλíδikos] (Γαρ.) : τσιρα-
λίδικο ξύλο: γερό, που η καρδιά του δεν είναι 
σαθρή.
[< τσιράς (βλ.) ή μάλλον κατευθείαν < çıralı 
(Συντ.)]

τσιράς, ο [tsirás] (Πάγκ., Γαρ.) : 1. το δαδί· 2. η 
καρδιά του ξύλου.
[< çıra (Κουκκίδης, 102)] (چرا)

τσιρίχι, το [tsirí∫i] & τσιρίσι* [tsirísi] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Κριτσ., Κασσ.) : κόλλα 
για συγκόλληση υλικών που τη χρησιμοποιούν 
ε παγγελματίες (τσαγκάρηδες, ξυλουργοί).
[< çiriş (Παπ.)]
{Ο Ιδομενέως σημειώνει ότι «την έφτιαχναν οι 
ίδιοι με αλεύρι δημητρια κών και άμυλο κονδύ-
λων ασφόδελου» (βλ. και Π. Γ. Γεννάδιος, Λε-
ξικόν Φυτολογικόν, Α θήνα 1914, σ. 158-9). Ο 
ασφόδελος στα τουρκ. λέγεται çiriş otu.}

τσιρίμπασης, ο [tsirí(m)basis] & τσερίμπασης 
[tserí(m)basis] (ΚριτσΓπ.) : ο αρχη γός των τσιγ-
γάνων.
[< çeribaşı (Κριτσ.)] (چريباشى)
{Κατά τον Χλωρό (Α 656) çeri σημαίνει στρα-
τός (βλ. γενίτσαρος)· çeribaşı ση μαίνει αρχικά 
«αργηγός στρατιωτικού σώματος», βλ. μπασ-.}

τσισμές, ο [tsizmés] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., ΙδομΒ.) 
& τζισμές [dzizmés] (Ροδ.) : εγχώριο γυναικείο 
υπόδημα, στιβάνι (για τη δουλειά).
[< çizme (Παπ.)] (چيزمه)

τσισταραγασής, ο [tsistaraγasís] : «ο διοικητής 
φρουρίου, φρούραρχος» (βλ. ντι ζντάρης). Η λ. 
σε κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέ-
σια, 101).
[< dizdar ağası (Mehmet Yunus & Ξανθουδί-
δης)· περσ. diz ‘φρούριο’ + περσ. dar ‘ο κρα-
τών’ (Χλωρός Α 779 και 765), πβ. defter-dar] 
(چيزمه)

τσίτα, η [tsíta] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ., 
Κασσ.) : α) (ως ουσ.) 1. «Ράβδος με την οποί-
αν τσι τώνομεν, τεντώνομεν, εκτείνομεν κάτι. 
’Σα σφάξωμε το χοίρο, τόνε γδέρ νομε, καρφώ-
νομε τσίτες ς’ την broβεά dου (παραλλήλως και 
σταυροειδώς), την αλατίζομε, τη gσεραίνομε ς’ 
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τον ήλιο [....]. Αι ράβδοι αύται ή μάλλον τα κα-
λάμια αυτά τα χρησιμοποιούμενα ως τσίτες εί-
ναι ακιδωτά εις τα άκρα προς έμπηξιν αυτών εις 
το δέρμα και αυτά ονο μάζονται τσίτες» (Πάγκ.)· 
2. αγκάθι, ακίδα· 3. (μτφ., συνήθως στον πληθ.) 
τσίτες: ερεθιστικός υπαι νιγμός· ΦΡ. βάνω τσί-
τες: υποδαυλίζω, εξωθώ, βάζω λόγια (Κατά τον 
Πά γκαλο, στη σημ. αυτή ίσως από ιταλ. citare 
‘παρορμάν’)· 4. ξυλάκι που το χρησιμοποιού-
σαν ως πρόχειρη σακοράφα· ΦΡ. εγίνηκε ωσά ν-
τη τσίτα: α δυνάτισε υπερβολικά· 5. ψαροκόκα-
λο· 6. ξύλο στο οποίο κάρφωναν το δεμάτι για 
να το πάρουν στον ώμο και να το μεταφέρουν· 
7. ξύλινο εξάρ τημα στο παραδοσιακό ελαιουρ-
γείο, βοηθητικό στην έκθλιψη των ελιών. β) (Ως 
επίρρ. με τη σημ. ‘τέζα’ στις ΦΡ.:) έπεσε χάμαι 
τσίτα: λιποθύμησε || επόμεινε τσίτα: πέθανε ακα-
ριαία (βλ. τσίτα κόρδα).
[για την ετυμολογία βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Το ΛΚΝ για την ετυλογία της λ. τσίτα έχει: 
«ίσως τσιτ(ώνω) -α (αναδρ. σχημ.)» και για το 
τσιτώνω: «ίσως τουρκ. (διαλεκτ.) çit(i-) ‘ενώνω 
σφιχτά’ -ώνω». Ο Ξαν θινάκης ετυμολογεί είτε 
από το αρχ. σήτα ‘κόσκινο’ είτε από το τουρκ. 
çita (στο TDK: çıta) ‘στενή λωρίδα ξύλου’. 
Στην πρώτη περί πτωση το γράφει: τσήτα. Ίσως 
να έχουμε δύο διαδρομές: α) çita (چته) «στενή 
λωρίς ξύλου, δι’ ης καρφώνουσι τα άκρα του 
τάπητος του δωμα τίου, κ. τσίτα» (Χλωρός, Α 
653) > τσίτα1 ‘μυτερό κομ μάτι ξύλου ή καλα-
μιού’ > τσιτώνω1 ‘καρφώνω’. β) çitmek (چيتمك) 
> τσιτώνω2 ‘τεντώνω’ > (υποχωρητικά) τσίτα2, 
επίρρ. ‘τεντωτά’. Με την υπόθεση ότι η λ. τσίτα 
έχει τουρκική προέλευση, λημματογραφούνται 
σ’ αυτόν τον κατάλογο οι λέ ξεις: τσιτώνω, τσι-
τωτός, τα τσιτωτά, η τσιτωτή, ο τσίτος, η τσιθιά, 
η τσιτο μαθιά, ο τσιτοκώλης, το τσιτοκώλι, η τσι-
τοκλαδιά, ο τσίτωνας, το τσιτάλι, το τσιτάπιδο, 
η τσιταπιδέ, τσίτα κόρδα, ξετσιτίζω, ξετσίτισμα.}

τσιτάκι, το [tsitát∫i] (Κριτσ.) : φουστάνι από τσίτι.
[< τσίτι + άκι (Κριτσ.)]
{Στη μαντινάδα που παραθέτει ο Κριτσωτάκης 
η λ. τσιτάκι χρησιμοποιεί ται με τωνυμικά (ύλη 
> αντικείμενο) και με μειωτική διάθεση: «Μ’ 
ένα τσιτάκι ήσουνα στο σπίτι του κυρού σου 
/ κι εδά που επαντρεύτηκες, εφύ σηξεν ο νούς 
σου». Οι παλιοί υφασματέμποροι όμως (όπως 
ο αξέχαστος Ι. Μαστορ., στον οποίο δούλεψα 
δυο-τρία καλοκαίρια του γυμνασίου), όταν έλε-
γαν ένα τσιτάκι, εννοούσαν ένα δροσερό βαμ-
βακερό ύφασμα, πιο λεπτό στην ύφανση και πιο 
απαλό στην αφή από ένα απλό τσίτι.}

τσίτα κόρδα (επίρρ.) [tsíta kórδa] (Γαρ.) & τσι-
τί κορδί [tsití korδí] (Ροδ.) : για κάτι που είναι 
εντελώς γεμάτο, τίγκα, φίσκα ή τεντωμένο,

[Βλ. σημείωση στο λ. τσίτα (Συντ.)]
{Λέγεται και με τη μτφ. σημ. ‘ξερός’: έπεσε τσί-
τα κόρδα ή επόμεινε τσίτα κόρδα (για λιποθυμία 
το πρώτο, για ακαριαίο θάνατο το δεύτερο.}

τσιτάλι, το [tsitáλi] (Ξανθιν.) : μικρή τσίτα.
[< τσίτα (Ξανθιν.), βλ. σημείωση στο λ. τσίτα 
(Συντ.)]
{Ο Ξανθινάκης το γράφει: τσητάλι < τσήτα.}

τσιταπιδέ, η [tsitapiδé] (Ξανθιν.) : απιδιά που οι 
καρποί της είναι μακρουλοί και μυτεροί.
[< τσιτάπιδο (Ξανθιν.), βλ. σημείωση στο λ. τσί-
τα (Συντ.)]
{Τύπος της Δ. Κρ. για το δέντρο τσιταπιδιά. Ο 
Ξανθινάκης το γράφει: τση ταπιδέ.}

τσιτάπιδο, το [tsitápiδo] (Ξανθιν.) : απίδι σε σχή-
μα μακρουλό και μυτερό.
[< τσίτα + απίδι (Ξανθιν.), βλ. σημείωση στο λ. 
τσίτα (Συντ.)]
{Ο Ξανθινάκης το γράφει: τσητάπιδο.}

τσίτι*, το [tsíti] (Τσιρ., Κασσ.) : φτηνό βαμβακε-
ρό ύφασμα.
[< çit (ΛΚΝ)] (چيت)

τσίτινος* (επίθ.) [tsítinos] (Γαρ., Τσιρ.) : (για φό-
ρεμα) : φτιαγμένο από τσίτι.
[< τσίτι (ΛΚΝ)]

τσιτοκλαδιά, η [tsitokladjá] (Ξανθιν.) : θάμνος με 
πολλές τσίτες (αγκάθια) και καρπό μαύρο {= ;}
[Βλ. σημείωση στο λ. τσίτα (Συντ.)]

τσιτοκώλης, ο [tsitokóλis] (Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Γαρ., ΙδομΒ.) : «Έτσι έλεγαν κείνους που αντι-
καθιστούσαν την εγχώρια κρητική φορεσιά με 
πανταλόνι. Η αντίθεση της εικόνας που παρου-
σιάζουν τα οπίσθια εκείνου που φορεί βράκα, 
με εκείνην αυτού που φορά πανταλόνι, καθιστά 
πολύ εύστοχο το χαρακτηρισμό» (Πιτ.).
[< τσιτώνω + κώλος (Πάγκ.), βλ. σημείωση στο 
λ. τσίτα (Συντ.)]
{Ο Πάγκαλος το γράφει: τσιτοκόλης. Ο Πιτυκά-
κης (Β 1124) σημειώνει ότι «η αλ λαγή της το-
πικής λεβέντικης φορεσιάς με τα “Φράγκικα” ή 
τα “Ο γροπαϊκά” (= Ευρωπαϊκά) προκαλούσε 
την ειρωνεία των πιστών στην πα ράδοση» και 
την αντί ληψη ότι όσοι έβαζαν πανταλόνια «έχα-
ναν την αν δρειά τους», πβ. το χαρακτηρι σμό 
ψαλιδόκωλος (‘αυτός που φοράει φράκο’), με 
το οποίο “στολίζει” τον φρα γκεμένο ανιψιό του 
ο Καπετάν Μιχάλης, μονολογώντας, στο ομώ-
νυμο μυθιστό ρημα του Ν. Καζαντζάκη (Εκδό-
σεις Καζαντζάκη (Λευκωσία 1981), ΙΘ΄επα-
νεκ., Αθήνα 2000, σ.15).}

τσιτοκώλι, το [tsitokóλi] (Πάγκ., Τσιρ.) : το (στε-
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Ττσιτολογώ

νό) πανταλόνι, σε αντίθεση προς την (φαρδιά) 
κρητική βράκα.
[< τσιτώνω + κώλος (Πάγκ.), βλ. σημείωση στο 
λ. τσίτα (Συντ.)]
{Ο Πάγκαλος το γράφει: τσιτοκόλι. Βλ. και τσι-
τοκώλης.}

τσιτολογώ [tsitoloγó] (Πάγκ.) : χτυπώ τα λιόδε-
ντρα με ένα ραβδί, για να πέ σουν οι ελιές.
[< τσίτα + -λογώ (Πάγκ.), βλ. σημείωση στο λ. 
τσίτα (Συντ.)]

τσιτομαθιά, βλ. τσιτωμαθιά.

τσίτος, ο [tsítos] (Πάγκ., Πιτ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ.) : μικρό πυώδες απόστημα στο βλέφαρο, 
κοινώς κριθαράκι.
[Βλ. σημείωση στο λ. τσίτα (Συντ.)]

τσιτσέκι, το [tsitsét∫i] & τζιτζέκι [dzidzét∫i] (Παπ., 
Πάγκ., Ξανθιν., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Χουστ., Κασσ.) : 1. λουλούδι· 2. μικρή ανθο-
δέσμη· 3. το κιντί τσιτσεγί (βλ.)· 4. τσουτσέκι* 
(βλ. σημείωση). ΥΠΟΚΟΡ. τσι τσεκάκι (Ροδ).
[< çiçek (Παπ.)] (چيچك٬ چچك)
{Ο Τσιριγωτάκης παραθέτει την εξής παρα-
δοσιακή μαντινάδα: Αγάπη μου δεν ή σουνε, 
εγώ θε’ να σε κάμω / τζιτζέκι βαρακλήδικο στ’ 
αφτί μου να σε βάνω (την είχε καταγράψει ο R. 
Pashley (Travels in Crete, 1ος τόμος, Λον δίνο 
1837, σ. 255) – παραλλαγή της στο: Λιουδά-
κι, σ. 52). Το επίθ. βαρα κλήδικος (προτεινόμε-
νη γραφή: βαρακλίδικος) από το τουρκ. varaklı 
‘επί χρυσος’ (βλ. Miklosich, II 82). Η λ. λουλού-
δι χρησιμοποιείται στο κρητικό ιδίωμα και ως 
χαρακτηρισμός προσώπου με τη μτφ. σημ. ‘λέ-
ρα’. Ίσως εί ναι σημασιολ. δανεισμός από το 
çiçek, που μτφ. σημαίνει «άνθρωπος α σταθής, 
άπιστος, ταραχοποιός, πανούργος» (Χλωρός, Α 
671). Υπάρχει η τουρκ. έκφρ. amma ne çiçek! 
«αλλά τι λουλούδι! τι πανούργος!» (Χλωρός, 
ό.π.). Ένας Κρητικός θα έλεγε αντίστοιχα: Ε 
και δεν είναι ’να λουλούδι! Ο Κριτσωτάκης έχει 
τη λ. τσιτσέκι κυρίως με τη σημ. ‘αναιδής, αγε-
νής, άξε στος, αγροίκος’. Ο Ιδομενέως(Β) λημμα-
τογραφεί μαζί τσιτσέκι και τσου τσέκι, με το ερ-
μήνευμα «λουλούδι και (μτφ.) άνθρωπος παρά-
ξενος, ιδιό τροπος, βλάκας, ηλίθιος, ατίθασος, 
θρασύς, αναιδής», πβ. λ. τσουτσέκι στο ΛΚΝ, 
βλ. και Κυρανούδης, σ. 78. Η Ευαγγελία Φρα-
γκάκι (Συμβολή εις την δημώδη ορολογία των 
φυτών, Αθήνα 1969, σ. 199) έχει τη λ. τσιτσέ-
κι ως συνώνυμο της λ. χιαλέπι, δηλ. της ορχι-
δέας από τους κονδύλους της οποίας γίνεται το 
σαλέπι.}

τσιτσεκλής (επίθ. προσ.) [tsitsekλís] (Ξανθιν.) : 
αυτός που φορά ένα λου λούδι, στο λιδιάρης, με-
ρακλής.

[< çiçekli ‘ανθισμένος’ (Ξανθιν.) / «ηνθισμέ-
νος ή πεποικιλμένος» (Χλω ρός, Α 671) (Συντ.)] 
(چيچكلك)
{Ο Ροδάκης λημματογραφεί τον τ. τσιτσα-
κλής, με τη σημ. ‘επιτήδειος’.}

τσιτσεκλίκι, το [tsitsekλít∫i] : το ανθοδοχείο. Η λ. 
σε προικοδοτήριο του 1861: έν ζεύγος τζιτζεκλί-
κια (Α.Δ.Η., 2 / 41-326).
[< çiçeklik (Συντ.)] (چيچكلى)

τσιτσί*, το [tsitsí] (Πάγκ., Ιδομ., Δαρ., Κριτσ., 
Κασσ.) : (σε γλώσσα για νή πια) 1. το κρέας· 2. 
το πέος.
[πβ. τουρκ. διαλεκτ. cici & çiçi (κατά το TDK 
‘κρέας’, στην παιδική γλώσσα) (Συντ.)]
{Ο Πάγκαλος σημειώνει ότι κατά τον G. Meyer 
πρόκειται για διεθνή βρε φική λέξη. Κατά το 
ΛΚΝ «λ. νηπιακή (πρβ. ιταλ. ciccia, cicci ίδ. 
σημ., αρχ. τιτθός ‘μα στός’)», από την οποία πα-
ράγονται οι λέξεις τσιτσίδι, τσίτσιδος, τσιτσιδώ-
νω -ομαι. Ο Δαριβιανάκης λημματογραφεί όλες 
αυτές τις λέξεις. Ο Πάγκαλος έχει τη λ. τσι τσίδι. 
Ο Γαρεφαλάκης (και κατόπιν ο Κριτσωτά κης 
και ο Ιδομενέως(Β)) έχει τη λ. τσίτσος ‘ολόγυ-
μνος’. Σημειώνεται ότι το τουρκ. cici (جيجى), 
στη σημ. ‘όμορφος’, έχει περάσει στα ελλ. ως 
τζιτζί «(οικ.) για κάποιον ή για κάτι πολύ όμορ-
φο, περι ποιημένο κτλ.» (βλ. ΛΚΝ).}

τσιτσίδι, βλ. τσιτσί.

τσίτσιδος, βλ. τσιτσί.

τσιτσιδώνομαι, βλ. τσιτσί.

τσιτσιπλάκος (επίθ.) [tsitsiplákos] (Πάγκ.) : ο πάμ-
φτωχος.
[< çıplak ‘γυμνός’ (Πάγκ.) / σωστότερα: < 
çırçıplak ‘ολόγυμνος’] (چر چپالق)
{Όχι «κατά διπλασιασμόν της συλλαβής -τσι», 
όπως γράφει ο Πάγκαλος (Ε 426), αλλά από το 
çırçıplak ‘ολόγυμνος’ < çır (επιτατικό μόριο) + 
çıplak, βλ. Χλωρός, Α 652 & 653). Ο Ανδριώ-
της έχει: τσιπλάκης < çıplak και τσιρτσιπλάκης 
< çır(ıl)çıplak.}

τσίτσος, βλ. τσιτσί.

τσιτωμαθιά, η [tsitomaθx̃á] & (Δ. Κρ.) τσιτωμα-
τέ [tsitomaté] (Πιτ., Ξαν θιν.) : ό,τι και η λ. τσι-
θιά (βλ.).
[< τσιτώνω (Πιτ.) / < τσήτωμα (τσητώματ-ος) 
(Ξανθιν.), βλ. σημείωση στο λ. τσίτα (Συντ.)]
{Ο Πιτυκάκης το γράφει: τσιτομαθιά, ο Ξανθι-
νάκης: τσητωμαθιά.}

τσίτωνας [tsítonas] (Ξανθιν.) : (Περιοχή Σελίνου) 
αυτός που τσιτώνει (= πει ράζει) τους άλλους, 
πειραχτήρι.
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[Βλ. σημείωση στο λ. τσίτα (Συντ.)]
{Ο Ξανθινάκης το γράφει: τσήτωνας.}

τσιτώνω* [tsitóno] (Πάγκ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., 
Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ.) : 1. 
(ως αμτβ.) τεντώνω το σώμα (και τα χέρια) μου 
για να φτάσω κάπου· (ως μτβ.) : 2. τεντώνω κά-
τι· 3. καρφώνω, πηρουνίζω· 4. τσιμπώ, νύσσω, 
αγκυ λώνω· 5. προκαλώ αμυχή· 6. (μτφ.) ερεθί-
ζω με υπαι νιγμούς, βάζω φιτίλια.
[Βλ. σημείωση στο λ. τσίτα (Συντ.)]
{Ίσως πρέπει να γίνουν δύο λήμματα: ένα για 
τις σημ. 1-2 και άλλο για τις σημ. 3-6. Ο Ξαν-
θινάκης το γράφει: τσητώνω. Ο Αποστολάκης 
αξιοποιεί την πολυσημία του το ρ. τσιτώνω 
σε δική του μαντινάδα, που παραθέτει ως πα-
ράδειγμα χρήσης: «Ξύγγλες τσιτώνουν το φα-
ντό με μύτες σιντερέ νιες, / κι εμένα με τσιτώ-
νουνε οι γ-εδικές σου έγνοιες». Ξύγγλα είναι 
με ταλλική πεπλατυσμένη ράβδος αυξομειού-
μενου μήκους, με δοντάκια στα άκρα της, για 
να κρατά τεντωμένο το υφαντό στον αργαλειό.}

τσιτωτά, τα [tsitotá] (Κονδ., ΙδομΒ.) & τσιτωτή, η 
[tsitotí] (Γαρ.) : το (στενό) πα νταλόνι, σε αντί-
θεση προς την (φαρδιά) κρητική βράκα.
[< τσιτωτός < τσιτώνω, βλ. σημείωση στο λ. τσί-
τα (Συντ.)]

τσιτωτή, βλ. τσιτωτά.
τσιτωτός (επίθ.) [tsitotós] (Κονδ., Ιδομ.) : τεντω-

τός.
[< τσιτώνω, βλ. σημείωση στο λ. τσίτα (Συντ.)]

τσιφλικάς*, ο [tsifλikás] (Τσιρ.) : αυτός που έχει 
μεγάλη κτηματική περιου σία.
[< τσιφλίκι (ΛΚΝ)]

τσιφλίκι*, το [tsifλít∫i] (Παπ., Τσιρ., Ξεν.) : το 
αγρόκτημα.
[< çiftlik (Παπ.)] (چفتلك)
{Κατά τον Τσιριγωτάκη «το -λι- με αστική προ-
φορά». Απ’ όσο ξέρω προ φέρεται [tsifλít∫i].}

τσιφούτης* (επίθ. προσ.) [tsifútis] (Παπ., Πάγκ., 
Ιδομ., Τσιρ., Χουστ., Κασσ.) : 1. φιλάργυρος· 2. 
«σαλιγκάρι που δεν έχει ολοκληρωθεί το κέλυ-
φός του» (Ιδομ.)· λέγεται και πούστης χοχλιός 
(βλ.).
[< çıfıt ‘Εβραίος’ (Παπ.)] (چقوت)
{H σημ. 2 ίσως από τη σημ. kötü ‘κακός’ του 
τουρκ. ετύμου, πβ. πούστης χολιός.}

τσιφτεδιά, η [tsifteδjá] & τσιφτερ(γ)ιά [tsifterjá / 
tsifterʒá] (Πιτ., Ιδομ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ.) : πυ-
ροβολισμός με τσιφτέ.
[< τσιφτέδες (τσιφτές), πβ. τουφέκι > τουφεκιά 
(Συντ.)]

τσιφτελήδικος, βλ. τσιφτελίδικος.

τσιφτελής (επίθ. προσ.) [tsifteλís], θηλ τσιφτε-
λίνα [tsifteλína] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ., Χουστ., 
Κασσ.) : 1. άτυχος, κα κότυχος, γρουσούζης1· 2. 
δόλιος, πανούργος, κατώτερης στάθ μης.
[< çifteli (Παπ.)] (چفته لى)
{Ο Χλωρός (Α 657) έχει τη λ. çifte (διπλός) με 
τη σημ. «λάκτισμα δια των δύο οπισθίων ποδών 
του ζώου», «αλλά και σημείον επί του μετώπου 
του ίππου θεω ρούμενον ως απαίσιον». Και κα-
τόπιν το επιθ. çifteli: «λακτίζων, λακτιστής [επί 
ζώου]· μτφ. δόλιος, πανούργος· ίππος έχων επί 
του μετώ που αυτού σημείον θεω ρούμενον ως 
απαίσιον». Κατά το TDK η λ. σημαί νει επίσης 
‘ανήσυχος, επιθετι κός’ και (διαλεκτ.) «uğursuz» 
(= κακότυχος). Το επίθ. προσ. τσιφτελής (θηλ. 
τσι φτελίνα, ουδ. τσιφτελίδικο) χρησιμοποιεί ται 
συχνά με διάθεση συμπόνοιας, με τη σημ. ‘δύ-
στυχος, καημένος’. Ο Ιδομενέως(Β) έχει και το 
θηλ τσιφτελού.}

τσιφτελιά, η [tsifteλá] (Παπ.: στο λ. τσιφτελής, 
Ξανθιν.) : κακοτυχία, αναπο διά.
[< τσιφτελής (Παπ.)]

τσιφτελίδικος (επίθ.) [tsifteλíδikos] (Ξανθιν., 
Αποστ., Τσιρ.) : «κακότυχος άτυχος. “Έκα-
μέ μας το ποδαρικό ετούτονα το τσιφτελήδικο 
κοπέλι και θα βουλήσει το σπίτι μας οφέτος!”» 
(Ξανθιν.)
[< τσιφτελής (Ξανθιν.)]
{Ο Ξανθινάκης και ο Αποστολάκης το γρά-
φουν: τσιφτελήδικος. Ο Απο στολάκης έχει στο 
ίδιο λήμμα: τσιφτελήδικος και τσιφτελής.}

τσιφτελίκι, το [tsifteλít∫i] (Πιτ., ΙδομΒ.) : 1. πρά-
ξη ταπεινή, δολιότητα, α πάτη· 2. κακοιμοιριά.
[< τσιφτελής (Συντ.)]
{Το τουρκ. çiftelik (< çifte ‘διπλός’) σημαίνει 
‘δυάδα, δυαδικότητα’ και διαλεκτ. (TDK) ‘παι-
γνίδι με μπίλιες’.}

τσιφτελορρώγα (επίθ., μόνο στο θηλ.) [tsifteróγa] : 
ποιμενικός όρος· για κα τσίκα η οποία «έχει έν 
ζεύγος θηλών εις έκαστον μαστόν» (Ξανθουδί-
δης, Μελετήματα, 366).
[<*τσιφτερορρώγα < çifter ‘ανα δύο, ανά ζεύ-
γη’+ ρώγα, με ανομοίωση [roro] > [loro] 
(Συντ.)]

τσιφτερρώγα (επίθ., μόνο στο θηλ.) [tsifteróγa] : 
ποιμενικός όρος· για κα τσίκα της οποίας «αι 
θηλαί είναι κολλημέναι και αμέλγωνται ομού» 
(Ξαν θουδίδης, Μελετή ματα, 366).
[< çifte ‘ζεύγος’ + ρώγα (Ξανθουδίδης)]

τσιφτές, ο [tsiftés] & τζιφτές [dziftés] (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : 1. το δίκαννο όπλο· 2. 
(μτφ.) το πέος.
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Ττσιφτετέλι

[< çifte (Παπ.)] (چفته)
{Ο τ. τζιφτές κανονικά μόνο στην αιτ. ενικού, 
με ηχηροποίηση [ts > dz] στη συ μπροφορά με 
το άρθρο τον / έναν.}

τσιφτετέλι*, τo [tsiftetéλi] (Δαρ.) : «1. λαϊκός χο-
ρός με ανατολίτικη προέ λευση, που χορεύεται 
από ένα άτομο ή από δύο αντικριστά. 2. είδος 
μου σικής που συνοδεύει τον παραπάνω χορό» 
(ΛΚΝ).
[< çiftetelli (ΛΚΝ)]
{Ο Δαριβιανάκης λημματογραφεί τη λ. στον 
πληθ. τσιφτετέλια, με το ερ μήμευμα: «χορός σε 
μπαρ, όχι αναγκαστικά και πάντα υπόπτου ηθι-
κής» (;)}

τσιφτσίμπαχης, ο [tsiftsíba∫is] : αρχιζευγάς (Σταυ-
ρινίδης). Η λ. σε προσω πικό ημε ρολόγιο των 
ετών 1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 608).
[< çiftçibaşı· τσιφτσής < çiftçi (چفتجى) ‘ζευγάς’ < 
çift «ζεύγος βοών μετά του α ρότρου» (Χλωρός, 
Α 657)· başı, βλ. μπασ-]

τσίχια, τα [tsí∫a] & κίχι, το [t∫í∫i] (συχνότερα στον 
πληθ. κίχια [t∫í∫a]) (Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ.) : (μιλώντας σε νήπια) ούρα, ούρηση.
[< çiş (Κριτσ.)] (چيش)
{Χρησιμοποποιείται πιο συχνά στον πληθυντι-
κό: τα τσίχια / κίχια. Ετυμο λογία του ΛΚΝ για 
τη λ. τσίσια*: [από το τσις λ. νηπιακή (σύγκρ. 
τουρκ. çiş, ίδ. σημ.)]. Η προφορά και η μορ-
φή του κρητ. τσίχι / κίχι, κανονικός σχηματι-
σμός από τουρκ. συμφωνόληκτο, κατά το σχή-
μα «τουρκικά άψυχα συμφωνόληκτα > ελληνι-
κά ου δέτερα σε -ι» (Κυρανούδης, 77), συνηγο-
ρούν υπέρ της προέλευσης από το τουρκ. çiş· ο 
πληθ. μάλλον κατά τα κακά.}

τσοβελέκης, ο [tsovelét∫is] : νεαρός Γενίτσαρος. 
Η λ. σε τουρκοκρητ. ρίμα του 1826: Που ’ναι 
και τσοβελέκηδες, να κλαίνε μέρα νύχτα / που χά-
σανε το τερμπιγιέ (βλ. λ.) και τα εχλιριζλίκια (βλ. 
λ.) (βλ. Dedes, 359).
[< civelek, κατά το TDK: «Υeniçeri Ocağına 
yeni girmiş delikanlı» (= νε αρός που μπήκε 
πρόσφατα στο τάγμα των Γενιτσάρων), βλ. και 
Χλωρός, Α 637: yeniçeri civeleği «νέος ζωηρός 
Γενίτσαρος)] (جيوه لك)
{Ο Dedes (σ. 373) μεταφράζει τον πρώτο στί-
χο ως εξής: They are useless idlers, let them cry 
night and day. Θεωρώ ότι o στίχος ξεκινά ως 
ερώτηση (όπως και στα δίστιχα που είναι πριν 
και μετά από αυτόν) : Πού ’ναι κι οι τσοβελέκη-
δες; να κλαίνε γι’ αυτά που έχασαν.}

τσογαλντίζω [tsoγaldízo] (Τουρκοκρητ.) : πληθαί-
νω (αμτβ.).
[< çoğalmak (Bilgehan1, 49)]

τσογλάνι*, το [tsoγláñi] (Παπ., Πάγκ.) : παλιόπαιδο.

[< hiç oğlanι ή çoğlan (Παπ.) / < iç oğlanι ‘νε-
αρός στην υπηρεσία του παλατιού’ (ΛΚΝ)] (ايج 
(اوغالن
{Κατά Κυρανούδη (σ. 38) όχι από από το iç 
oğlanι (από το οποίο προκύ πτει κα νονικά ο τ. 
*τσογλανί) αλλά από το iç oğlan. Κατά τον Από-
στολο Βακαλόπουλο (“Προβλήματα της ιστορί-
ας του παιδομαζώματος”, Ελλη νικά, 13 (1954), 
288), η βρισιά τσογλάνι χρωστά ίσως τη γέννη-
σή της στην εξής θλιβερή πραγματικότητα: «Οι 
ίτς ογλάν χρησιμοποιούνταν και για τον κορε-
σμό των διεστραμένων σεξουα λικών ορμών των 
σουλτάνων και των ανωτέρων αρχόντων».}

τσολπάς (επίθ. προσ.) [tsolpás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Ξανθιν., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ.) : αδέξιος, 
ατζαμής.
[< çolpa (Παπ.) / ‘χωλός, αδέξιος’ (Πιτ.)] (چولپا)

τσομπάνης*, ο [tsobáñis] (Παπ.) : ο βοσκός, «λ. 
ασυνήθης εις τους χωρικούς μας».
[< çoban (Παπ.)] (چوبان)

τσόπ τσινί, το [tsóp tsiñí] : ρίζα του φυτού Smilax 
china. Η λ. σε κρητ. ια τροσόφιο του 1826, με 
τη μορφή τζιοπετζίνε (βλ. Παπαδογιαννάκης, 
σ. 177).
[< çöp çini (Παπαδογιαννάκης) & çöp-i cini 
(Συντ.)]
{Η μορφή της λ. ως τζιοπετζίνε οφείλεται ίσως 
σε μεσολάβηση/επίδραση της ιτα λικής γλώσ-
σας. Για το φυτό αυτό γράφει ο Γεννάδιος (σ. 
903-4) : «Εδώδιμος και φαρμακευτική είναι 
η ρίζα (φρμ. Κίνας της οζώδους ρίζα, Radix 
Chinae nodosae) Σ.[μίλακος] της σινικής (S. 
China), ιθαγ. της Σινι κής και της Ιαπωνίας».}

τσουβάλι*, το [tsuváλi] (Παπ., Πάγκ.: στο λ. τσου-
βαλιάζω, Δαρ.) : σακί.
[< çuval (Παπ.)] (چوال)
{Ο Παπαγρηγοράκης παραθέτει την παροιμία 
«Άδειο τσουβάλι δεν στέ κετ’ ορθό». Στα τουρκ. 
υπάρχει ακριβώς η αντίστοιχη: Boş çuval ayakta 
durmaz. Η έκφρ. βγάζω λεφτά με το τσουβάλι 
αντιστοιχεί στην τουρκ. çuvalla para kazanmak 
– από το kazanmak το δικό μας καζαντίζω (Ηρα-
κλής Μήλλας, Κατάλογος κοινών ελλη νικών και 
τουρκικών λέξεων, εκφρά σεων και παροιμιών, 
Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008, σ. 155).}

τσουβαλιάζω* [tsuvaλázo] (Πάγκ., Κασσ., Ξεν.) : 
1. βάζω κάτι στο τσου βάλι· 2. (μτφ.) εξαπατώ 
κάποιον.
[< τσουβάλι (Πάγκ.)]

τσουβαλίσιος (επίθ.) [tsuvaλísx̃os] (ΞανθινΔ.) : 
που είναι σε τσουβάλι (όχι χύμα). «Τσουβαλίσιο 
αλεύρι ν’ αγοράσεις απού ’ναι χάσικο».
[< τσουβάλι (Ξανθιν.)]
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τσουβαλοπαλέτσα, η [tsuvalopalétsa] (ΞανθινΔ.) : 
λινάτσα από τσουβάλια ραμμένα μεταξύ τους, 
για τη μεταφορά κυρίως άχυρων και δημητρι-
ακών και οσπρίων που δεν μπορούν να δεθούν 
σε δεμάτι.
[< τσουβάλι + παλέτσα ‘λινάτσα’ (Ξανθιν.)]

τσουβαντζής, ο [tsuvandzís] : Η λ. σε κρητ. λαϊ-
κό στιχούργημα του 1668: Επηαίνα σιν ομπρός 
οι καβαλλάροι / μια πάρτε κι οξοπίσω οι γιανι-
τσάροι. / Στη μέσην ο βιζίρης με σπαχήδες / και ο 
Κατριζόγλης με άλλους τσουβα ντζήδες (βλ. Εμμ. 
Κρια ράς, “Λεηλασία της Παροικίας της Πάρου 
(Κρητι κόν ποίημα του 17ου αιώνος)”, Αθηνά, 
48 (1938), 133).
[< civan, περσ. τσουβάν (Κριαράς), βλ. σημείω-
ση (Συντ.)] (جوان)
{Η σημασία της λ. τσουβαντζής δίδεται στο 
γλωσσάριο (σ. 161) : «νέος, παλη κάρι», αλλά, 
όπως φαίνεται από τα συμφραζόμενα, δηλώνει 
κάποιο στρατιωτικό αξίωμα. Η λ. αυτή είτε εί-
ναι προσαρμογή ενός τουρκ. *civancı (που δεν 
μπόρεσα να εντοπίσω σε κείμενο ή σε λεξικό) 
είτε δη μιουργήθηκε στα ελληνικά από τη λέξη 
τσουβάνης με την προσθήκη της τουρκ. προέ-
λευσης κατάληξης -τζής για τη δή λωση επαγ-
γέλματος/ αξιώ ματος. Όπως σημειώνει ο Κρι-
αράς, παραπέμποντας στον Kretschmer (Α φιέρ-
ωμα εις Γ. Ν. Χατζιδάκιν, Αθήνα 1921, σ.136), 
το τουρ κικό έτυμο έχει περάσει στα ελληνικά 
(περιοχή Στενήμαχου) ως τσουβάν’ς.}

τσουένι*, το [tsuéñi] (Πιτ/) : «Φλοιός δέντρου των 
τροπικών χωρών που που λιόταν στα “αχτάρι-
κα”. Το έβραζαν και με τον αφρό που έβγαζε 
έπλυναν κυρίως τα αν δρικά ρούχα για να καθα-
ρίσουν».
[< çöven (ΛΚΝ)] (چوكن٬ چوغان٬ چوغن)
{Ο Χλωρός (Α 668) έχει: «τσογέν ή τσογάν, φυ-
τόν χρησιμεύον ως και η τέφρα του προς καθα-
ρισμόν παλαιών ενδυμάτων, κ. τσοένι, σαπουνό-
ριζα». Στα τουρκ. çöven otu είναι το φυτό 
Saponaria officinalis, ελλ. «το κν. Σαπουνόχορ-
τον […]. Τα άνθη του και ιδίως αι ρίζαι του ενέ-
χουσιν ι κανήν ποσότητα σαπωνίνης, διο και χρη-
σιμοποιούνται (ιδίως αι ρίζαι) προς πλύσιν των 
μαλλίνων και μεταξίνων υ φσμάτων […]. Καλλι-
εργείται εκτενώς εν Συρία διά τας ρίζας του, αι 
οποίαι απο τελούσι την σαπωνόρρι ζαν (το τουρκ. 
τσογέν και παρ’ ημίν κν. τσουένι)» (Π. Γ. Γεν-
νάδιος, Λεξικόν Φυτολογικόν, Αθήνα 1914, σ. 
860). Υπάρχει και το τροπικό δέντρο Sapindus 
mukorossi (ελλ. σαπουνόδεντρο, τουρκ. sabun 
ağacı), του οποίου «η περιβάλλουσα τον καρπόν 
σαρξ χρησιμοποιείται προς πλύσιν του ερίου και 
των μαλλίνων υφασμάτων» (Γεννάδιος, ό.π.), 
αλλά αυτό δεν λέγεται τσουένι.}

τσουκνόρακη, η [tsuknórat∫i] (Ξανθιν.) : «ρακή 
που προέρχεται από τσί πουρα τα οποία ετσίκνι-
σαν στο καζάνι».
[< τσούκνα + ρακή (Ξανθιν.)]

τσούλα, η [tsúλa] (Τσιρ., Αποστ., Τσιρ.) & κιού-
λα [t∫úλa] (Κριτσ., Ξεν.) : η κουρε λού, «πολύ-
χρωμο χαλί, φτιαγμένο με κουρελόπανα, κομ-
μένα σε λουρίδες και υ φασμένα στον αργαλειό» 
(Κριτσ.).
[< çul (Τσιρ.) / < τσούλι, θηλ. κατά την πατανία, 
πβ. τσουλοπατανία (Συντ.)]
{Κατά το TDK η λ. çul διαλεκτικώς έχει και τη 
σημ. ‘στρωσίδι φτιαγμένο από παλιό ύφασμα’. 
Υπάρχει και το çaput kilimi (κιλίμι από παλιό-
ρουχα), και διαλεκτ. çapıt çul. Ο Τσιριγωτά-
κης δίνει και τη μτφ. σημ. «γυναίκα χωρίς ηθι-
κές αρχές» (η Ξενάκη-Ροβίθη έχει: «πόρνη»), 
αλλά στη σημ. αυτή πρόκειται για άλλη λέξη, 
ο μόγραφη, που σημαίνει ουσιαστικά ‘γυ ναίκα 
που επιδιώκει τη σεξουαλική από λαυση με την 
ελευθερία που η κοι νωνία έχει καθιερώσει μόνο 
για τους άνδρες’. Το ΛΚΝ την ετυμολογεί από 
το παλ. ιταλ. ciulla ‘κοπέλα’.}

τσούλι*, το [tsúλi] & τσούρλι [tsúrλi] (Παπ., 
Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Χουστ., Κασσ.) : 1. κουρέλι· 2. ευτελές χαλί.
[< çul (Παπ.) / ‘κάλυμμα του ίππου’ (Πάγκ.)] 
(چول٬ جل)
{Η λ. çul σημαίνει «τρίχινον ή μάλλινον επικά-
λυμμα ίππου ή ζώου, κ. τσούλι» και μτφ. «έν-
δυμα κακώς κατεσκευασμένον και διατηρούμε-
νον, ράκος» (Χλωρός, Α 669). Για την ανάπτυ-
ξη του -ρ- στον τύπο τσούρλι βλ. σημείωση στο 
λ. μουσου λούκι.}

τσουλιάζω [tsuλázo] (Ιδομ.) : (για ρούχα) αποκτώ 
υφή κουρελιού, παλιώνω· μτχ. παθ. πρκ.: τσου-
λιασμένος (Κασσ.).
[< τσούλι (Συντ.)]

τσουλόπανο, το [tsulópano] (Ιδομ.) : κουρελια-
σμένο πανί, ξεσκονόπανο.
[< τσούλι + πανί (Συντ.)]

τσουλοπατανία, η [tsulopatañía] (Τσιρ.) : υφαντή 
κουβέρτα από κουρέλια, κουρε λού.
[< τσούλι + πατανία (Τσιρ.)]

τσουλούφι*, το [tsulúfi] & ζουλούφι [zulúfi] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., ΙδομΒ.) : τούφα 
μαλλιών της κεφαλής, βόστρυχος.
[< zülüf (Παπ.)] (زلف٬ زولو)

τσουπλέκια, τα [tsuplét∫a] & τσουμπελέκια 
[tsu(m)belét∫a] (Παπ., Πάγκ., Ροδ.) : διάφορες 
ευτελείς αποσκευές (συμπράγκαλα).
[< çömlek (Παπ.)] (چوملك)
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Ττσουράπι

{Λέγονται και τσουμπλέκια [tsumblét∫a]. Ο Ρο-
δάκης έχει τη λ. τσουμπλέκι με τη σημ. ‘δο-
χείο’, που είναι και η αρχική τού τουρκ. ετύμου. 
Η σημ. ‘συμπράγκαλα’ στην τουρκ. έκφραση 
çanak cömlek «διάφορα πήλινα αγ γεία· συνεκδ. 
πράγματα ευτελή» (Χλωρός, Α 669).}

τσουράπι*, το [tsurápi] (συνήθως στον πληθ. 
τσουράπια) (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Ροδ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ., Ξεν.) : (αν-
δρική) κάλτσα.
[< çorap (Παπ.)] (چوراب)

τσουράς, ο [tsurás] & τζουράς [dzurás] (Πιτ., 
Ροδ., Τσιρ., ΞανθινΔ., Δαρ., Ξεν.) : είδος σουγιά.
[< τουρκ. ustura ‘ξυράφι’, με πτώση του αρχι-
κού άτονου u- και αντιμετά θεση του συμφωνι-
κού συμπλέγματος στ > τσ (Καραποτόσογλου, 
Ετυμολ. Δυτ. Κρ., 115)] (اوسثوره)
{Ο Ξανθινάκης έχει στο ίδιο λήμμα τσουράς 
και τζουραλής. Ετυμολογεί το δεύ τερο από 
το τουρκ. zürra ‘γεωργοί’ + -λής (< τουρκ. -lı), 
άρα ζου ραλής = γεωργι κός σουγιάς. Αλλά στα 
τουρκ. δεν απαντά ο τ. zürralı. Ούτε όμως η λ. 
zürra έχει περάσει στα ελληνικά, ώστε να μπο-
ρεί να πάρει την παραγωγική κατάλ. -λής.}

τσουρέκι*, το [tsurét∫i] (Παπ.) : «αρτολάγανον» 
(Παπ.), «είδος αφράτου, γλυκού ψωμιού που το 
ζυμώνουν με γάλα, βούτυρο και αυγά» (ΛΚΝ). 
Η λ. σε κρητ. κεί μενο του 1786 (βλ. Κανονικά 
πεσκέσια, 108).
[< çörek (Παπ.)] (چورك)
{Το κατεξοχήν ελληνικό τσουρέκι, το πασχαλι-
νό, στα τουρκ. λέγεται paskalya çöreği.}

τσούρλι, βλ. τσούλι.

τσουρμουτζής, ο [tsurmudzís] (ΙδομΒ., Ροδ.) : ο 
επικεφαλής πλήθους ανθρώ πων, τσούρμου.
{Λημματογαφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -τζής.}

τσουρούκ μουρούκ (επίρρ.) [tsurúk murúk] & 
τσουρούκου μουρούκου [tsurúku murúku] & 
σουρούκ μουρούκ [surúk murúk] & σουρού-
κου μου ρούκου [surúku murúku] & τσού-
κου μουρούκου [tsúku murúku] (Πάγκ., Γαρ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ., Ξεν.) : 1. 
«Αναμίξ, διάφοροι ποιότητες ανάμεικτοι κυρί-
ως κακαί: Στη bλατέα του χωρjού ενεμαζωχτή-
κανε τη Gερjακή κ’ εμεθούσαν αθρώ ποι τσου-
ρούκ-μουρούκ. Συνών. τουρ λού-τουρλού» 
(Πάγκ.)· 2. πρόχειρα, κακότε χνα· 3. απρόσε-
κτα, απερίσκε πτα.
[< çürük mürük (Συντ.)] (چوروك موروك)
{Ετυμολογία στον Πάγκαλο: < çürük ‘σεση-
πώς’ + ίσως mürekkep ‘σύνθε τος’, Το επίρρ. 
τσουρούκ μουρούκ (στις διάφορες παραλ-

λαγές του) χρησι μοποιείται συνή θως με τη 
σημ. ‘τουρλού τουρλού’ αλλά κυρίως ‘τσαπα-
τσούλικα’. Στο Διαδίκτυο το βρίσκουμε να 
χρησιμοποιείται και σε άλλα μέρη της Ελλά-
δας (π.χ. Γαργαλιά νοι, με τη σημ. ‘ανάκατα’). 
Βρίσκουμε επίσης την έφραση η σουρούκ και η 
μου ρούκ = (μειωτ.) ‘η μια και η άλλη’: «Μα Λέ-
να μου, τη σουρούκ και τη μουρούκ θα φέρεις 
μέσα στο σαλόνι σου, να κοιτάει το σπίτι σου, 
να σου κάνει κουτσομπο λιά;»
Η τουρκ. έκφρ. çürük mürük (θα την αποδίδαμε 
ως *σαθρά μαθρά ή *σάπια μάπια) έχει σχηματι-
στεί από τη λ. çürük (چوروك) ‘σαθρός, σάπιος’ κα-
τά το τουρκ. σχήμα επανάληψης της λέξης με το 
πρόθεμα m-, πρόθεμα «προ τασσόμενον των από 
φω νήεντος αρχομένων λεξεων ή αντικαθιστών το 
από συμφώνου αρχομένων και σχηματίζον ούτω 
λεξιν ασήμαντον μεν καθ’ εαυτήν, παρατιθεμένην 
δε εν τη δη μώδη γλώσση τή εξ ής εσχηματί σθη, 
όπως εκφράση σειράν αναλόγων αντικειμέ νων και 
αντιστοιχούσαν τοις ημετέροις: και καθεξής και τα 
τοιαύτα» (Χλωρός, Β 1501· βλ. και Hans-Georg 
Müller, Morphophonologische Untersuchungen 
an Reduplikationen im Türkischen, διδακτ. διατρ., 
Tübingen, 2003, σ. 52-57). Το σχήμα αυτό έχει πε-
ράσει και στα ελληνικά, πβ. σόγια μόγια, τζάτζαλα 
μάτζαλα (βλ. λήμμα μ- στο ΛΚΝ), όπως και σε άλ-
λες γλώσσες.
Τουρκ. παροιμία που λέγεται για εξαπάτηση σε 
συναλλαγές: Çürük mürük koz verdik, altın kimi 
kız aldık (απόδοση: Σκάρτα καρύδια δώσαμε, 
χρυσή κοπέλα πή ραμε). Η αναζήτηση στο Δια-
δίκτυο (Google Books) δείχνει ότι η έκφρ. çürük 
mürük υπάρχει και σε άλλες τουρκικές γλώσ-
σες, όπως τα αζέρικα και τα ουζμπέ κικα.}

τσουρούκης (επίθ. προσ.) [tsurút∫is] (Κασσ.) : 
«κακός μάστορας, κακοτεχνί της».
[< çürük (Κασσ.)] (چوروك)

τσουρούκικος (επίθ.) [tsurút∫ikos] & τσουρούτι-
κος* [tsurútikos] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
ΙδομΒ.. Ξεν.) : ελλιπής, ελλατωματικός. ΕΠΙΡΡ. 
τσουρούκικα ‘με δυ σκολία, όπως-όπως, ελλι-
πώς’ (Κασσ.).
[< çürük (Παπ.) / ‘σάπιος, σαθρός’ και διαλεκτ. 
çuruk (TDK) (Συντ.)] (چوروك)
{Το ΛΚΝ ετυμολογεί το τσουρούτικος «(οικ.) 
για ρούχο ή για κτ. κατα σκευασμένο συνήθ. 
από ύφασμα, ‘που είναι στενό ή και κοντό’» 
ως εξής: «τουρκ. çürüt- αόρ. του çürür ‘φθείρω 
(για ύφασμα)’ -ικος». Υπάρχει το çürümek ‘σή-
πομαι, αποσυ ντίθεμαι, αποσαθρώνομαι’ (αόρ. 
çürüd-üm) και το μτβ. çürütmek ‘σαπίζω, απο-
συνθέτω, αποσαθρώνω’ (αόρ. çürütt-üm).}

τσουρουτεύγω [tsurutévγo] (Πάγκ., Πιτ., Κριτσπ.) : 
κουτσουρεύω, ακρωτη ριάζω, ε λαττώνω.
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[< çürütmek (Πάγκ.) / από το θέμα çürüt- (;), πβ. 
kon-mak > κονεύω (Συντ.)]

τσουρούτης (επίθ. προσ.) [tsurútis] (Πάγκ., Πιτ., 
Ξανθιν.) : «ο κολοβωμένος, ο α κρωτηριασμέ-
νος» (Πιτ.).
[< çürük (Πάγκ.) / < τσουρουτεύω (Πιτ.), υπο-
χωρητικά (Συντ.)] (چوروك)
{Ο Ξανθινάκης λημματογραφεί χωριστά το 
επίθ. τσουρούκικος ‘μειονεκτι κός, ε λαττω-
μα τικός, μή άρτιος’ και χωριστά το επίθ. 
τσουρούτης-τσουρού κικος ‘ελατ τωματικός, ατε-
λής, μειονεκτικός. Και τα δύο από το çürük. Πα-
ράδειγμα χρήσης έχει μόνο στο πρώτο: «Να σο-
ντηράς καλά το πράμα οντε ντ’ αγοράζεις, να 
μην είναι τσουρούκικο».}

τσουρουτιά, τα [tsurutx̃á] (Γαρ., Κριτσπ.) : άχρη-
στα αντικείμενα, πράγματα για πέ ταμα, μπάζα.
[< τσουρουτεύω, υποχωρητικά (Συντ.)]

τσουρούτικος, βλ. τσουρούκικος.

τσουτσούδα, βλ. κιουκιούλια.

τσουτσούλια, βλ. κιουκιούλια.

τσουτσουλλάτη, βλ. κιουκιουλάτος.

τσουφί, το [tsufí] (Πάγκ.) : στην έκφρ. τσουφί στο 
μεθύσι = υπερβολικά με θυσμένος, τύφλα στο 
μεθύσι.
[ίσως < çufi ‘λεπτό καυσόξυλο’ (διαλεκτ. κατά 
το TDK), βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Ο Πάγκαλος το γράφει τσουφφί, επειδή πιθα-
νολογεί ότι προέρχεται από τη λ. σκουφφί (το 
συσχετίζει με την έκφρ. φέσι στο μεθύσι). Ίσως 
είναι μια άλλη εκδοχή της έκφρ. κουτούκι στο 
μεθύσι (< kütük αρχ. σημ. ‘κού τσουρο’, βλ. ση-
μείωση στο λ. κουτούκι).}

τσόχα*, η [tsóxa] (Παπ., Πάγκ., Χουστ.) : είδος 
μάλλινου υφάσματος. Βλ. και τζο χαδένιος.
[< çuha (Παπ.) / και διαλεκτ. çoha (TDK) 
(Συντ.)] (چوقه٬ چوخه)
{Σε κρητ. δημοτ. τραγούδι βρίσκουμε τον τ. 
τσοχάδες: για γούνα έχω το ράσο μου κοντό χω-
ρίς τσοχάδες (Βλαστός, 103), προφανώς πληθ. 
της λ. ο τσοχάς. Ο τύπος αυτός είναι ο αναμενό-
μενος σύμφωνα με το σχήμα: τουρκ. [–προσω-
πικά] φωνηε ντόληκτα ουσ. σε -á > ελλ. αρσ. σε 
-άς (Κυ ρανούδης, 89), πβ. καβγάς, οντάς, σεβ-
ντάς κλπ.}

τσοχαντάρης, βλ. τζοκαντάρης.
τσοχάς, βλ. τσόχα.
τσυμπούκι, βλ. τζιμπούκι.
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υλόρακη, η [ilórat∫i] (Ξανθιν.) : ρακή που προ-
έρχεται από απόσταξη ιζήμα τος (“ύ λης”) κρα-
σιού. Συνών. λασπόρακη, φετσόρακη (βλ.).
[< ύλη + ρακή (Ξανθιν.)]

υπολούκουμος, βλ. λούκουμος.

υσούλι, βλ. ισούλι.
υστερόρακη, βλ. στερόρακη.

Υ
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φάκα*, η [fáka] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Ξεν.) : παγί-
δα.
[< fak (Παπ.)] (فاق٬ فق)

φακίρης*, ο [fat∫íris] (Παπ., Κονδ.) : φτωχός, 
ξεπεσμένος (Παπ.), φουκαράς, κακο μοίρης 
(Κονδ.).
[< fakir (Παπ.)] (فقير)
{Το τουρκ. fakir (< αραβ. faḳīr, κατά τον 
Nişanyan) σημαίνει ‘ενδεής, δύ στυχος’ αλλά 
και ‘φακίρης, ινδός μοναχός’. Χρησιμοποιείται 
επίσης αντί του εγώ σε έν δειξη μετριοφροσύνης 
‘(εγώ) ο φτωχός’. Από τον πληθ. του στα αραβ. 
(fuḳara) που θεωρήθηκε ενικός, προέκυψε το 
τουρκ. fukara, και από αυτό το ελλ. φουκαράς
(βλ. Χλωρός, Β 1213, 1214). Η επισήμανση αυ-
τή ήδη στον Ανδριώτη.}

φάλαγγας*, ο [fálaŋgas] (Πιτ., Δαρ., ΙδομΒ.) : «Εί-
δος τιμωρίας αλλά και όρ γανον σχετικής τιμωρί-
ας που επέβαλαν οι παλιοί δάσκαλοι στους αμε-
λείς ή άτακτους μαθητές. Αποτελούσε ακόμα... 
ανακριτικό μέσο της παλιάς Α στυνομίας» (Πιτ.).
[< αρχ. φάλαγξ, στη σημ. ‘κυλινδρικό κομμάτι 
ξύλου’ ή αντδ. < τουρκ. falaka < αραβ. < αρχ. 
φαλαγξ (ΛΚΝ)] (فلقه٬ فالقه)
{Δεν είναι απλώς “είδος τιμωρίας” αλλά βασα-
νιστήριο. Ο Πιτυκάκης ετυ μολογεί από το ρ. 
φαλαγγώνω ‘ενσφηνώνω, πιέζω’.}

φαλντέ, βλ. Βαλντέ τζαμί.
Φαλτέ τζαμί, βλ. Βαλτέ τζαμί.
φαναρατζής, ο [fanaradzís] (Γαρ., Κριτσ.) : αυτός 

που δουλειά του ήταν να ανάβει στις πόλεις τα 
φανάρια των δρόμων τότε που δεν υπήρχε ηλε-
κτρικό ρεύμα.
[< φανάρα (μεγεθ. του φανάρι) + -(α)τζής, πβ. το 
πεπαλ. κατά το TDK τουρκ. fenerci, με την ίδια 
σημασία (Συντ.)]
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής. Σε έντυπο Εκλο γικό Κατάλογο 
Δήμου Ηρακλείου του έτους 1906 (Ιστορικό Αρ-
χείο Κρήτης, φω τοτυπημένο αντίγραφο στη Βι-
κελαία) στη στήλη «επάγγελμα» βρίσκουμε (σ. 
31) το επίσημο ελλ. φανοκόρος.}

φαναριτζής, ο [fanaridzís] : (ειρων.) αυτός που 
βοηθά κάποιον στις ερωτικές του δραστηριότη-
τες, συνήθως συνοδεύοντάς τον: Να πας να τη 
βρεις μο ναχός σου, εμένα ίντα με θες; το φαναρι-
τζή θα σου κάνω;
[< φανάρι, στην έκφρ. κρατώ φανάρι (Συντ.)]
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -τζής.}

φαναρτζής*, ο [fanardzís] : 1. αυτός που κατα-
σκευάζει αντικείμενα από λευ κοσί δηρο, ντενε-
κετζής· 2. τεχνίτης που διορθώνει τις λαμαρίνες 
σε τρακα ρισμένα αυ τοκίνητα.
[< φανάρι (ΛΚΝ)]
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -τζής.}
{Ο Κριτσωτάκης έχει αυτές τις σημασίες στη 
λ. φαναρατζής (ΚριτσΓ.). Κατά την άποψή του, 
έχουμε διεύρυνση της σημ. ‘αυτός που φτιάχνει 
λαδοφάναρα και φα νάρια, δηλ. κλουβιά από 
λαμαρίνα με σίτα, όπου φύ λαγαν τρόφιμα.}

φαραζά (επίρρ.) [farazá] (Πάγκ.) : υποθετικώς.
[< faraza (Πάγκ.)] (فرضا)

φαραούνα, η [faraúna] (Πάγκ.) : καταστροφή, 
φθορά, ζημιά.
[< Φαραώ (Πάγκ.) / μάλλον < φιραούνης (βλ.) 
(Συντ.)]

φαράσι*, το [farási] (Παπ., Πάγκ., Ξεν.) : φτυαράκι 
με το οποίο μαζεύουμε τα σκου πίδια. Και φαράχι 
[fará∫i], σε έγγραφο του 1861 (Α.Δ.Η., 2 / 4-110).
[< faraş (Παπ.)] (فراش)
{Κατά τον Χλωρό (Β 1192) το τουρκ. faraş 
«σκουπιδολόγος, κ. φαράσι» προέρ χεται από τη 
λ. ferraş (< αραβ. ferrāş κατά το TDK), που ση-
μαίνει «ο στρώνων την κλίνην, τον τάπητα, θα-
λαμηπόλος ανακτόρων ή μεγάρου, έργον έχων 
να στρώνη και διευθετή την κλίνην, τους τάπη-
τας, τα ανάκλι ντρα», αλλά έχει και την ειδικό-
τερη σημ. (διαλεκτ. κατά το TDK) «φύλαξ του 
τάφου του Μωάμεθ εν Με δίνα ή του ναού της 
Μέκκας επιτετραμμένος και την τήρησιν της κα-
θαριότητος αυτών». Βλ. και Meynard, Β 406.}

φαράχι, βλ. φαράσι.

Φ
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Φφαρπαλάς

φαρπαλάς, βλ. φαρφαράς.
φαρσί* (επίρρ.) [farsí] (Παπ., Πάγκ., Ξεν.) : απταί-

στως (για τη γνώση/χρήση μιας ξένης γλώσσας) 
«κατόπιν δ’ επεξετάθη η σημασία [...] και επί 
απο στηθίσεως και τροχάδην, απροσκόπτως, εκ-
φωνήσεως οιουδήποτε μαθή ματος» (Πάγκ.).
[< farisi (Παπ.) / ‘περσικά’, «επειδή κάποιος 
που ήξερε περσικά θεωρού νταν ικα νός στις ξέ-
νες γλώσσες» (ΛΚΝ)] (فارسى)
{Το ΛΚΝ ετυμολογεί από το farsi. To TDK έχει 
μόνο «farisi: esk. farsça», δηλ.: πεπαλ. ‘περσι-
στί’.}

φαρφαράς(Α) (επίθ./ προσ.) [farfarás] (Πιτ., Γαρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ.) : ανόητος, απερί σκεπτος, φλύ-
αρος, εγωιστής.
[< ιταλ. farfalino ‘κούφος, ελαφρόμυαλος, 
άστατος’ (Πιτ.) / το σωστό: < τουρκ. farfara 
(Ανδριώτης), πβ. φαρφάρας ‘φλύαρος’< τουρκ. 
farfara (από τα αραβ.) (ΛΚΝ)] (فارفاره٬ فرفره)
{Ο Ιδομενέως(Β) λημματογραφεί μαζί φαρφα-
ράς και φιρφιρής. Το τελευ ταίο σχε τίζεται ίσως 
με το διαλεκτ. τουρκ. fırfırı (TDK) που σημαίνει 
‘α νεμοδείχτης’, ‘χάρτινος μύλος (παιδικό παι-
γνίδι)’ και (μτφ. για άνθρωπο) ‘αυτός που δεν 
στέκει στον λόγο του, ανεμοδούρα’ – άσχετο 
προς το firfiri ‘ανοιχτό κόκκινο’. Το ΛΚΝ έχει 
τη λ. φουρφούρι «παιδικό παιχνίδι που κατα-
σκευάζεται από χαρτί ή από άλλο ελαφρύ υλικό 
και περιστρέφεται με το φύσημα του αέρα· μύ-
λος» και την ετυμο λογεί από το «τουρκ. fırf(ırı) 
(ηχομιμ.) με ταύτιση προς το επίθημα -ούρι».}

φαρφουρένιος (επίθ.) [farfuréños] (Γαρ.) : από 
πορσελάνη, πορσελάνινος.
[< φαρφουρί (Συντ.)]
{O Ιδομενέως έχει: φουρφουρένιος ‘στολισμέ-
νος, διακοσμημένος’. Μάλ λον από το φαρφου-
ρένιος, με υποχωρ. αφομοίωση [a u] > [u u] και 
αλλαγή της σημασίας λόγω νέας εστίασης: από 
το υλικό (πορσελάνινος) στη μορφή (διακοσμη-
τικά σχέ δια της πορσελάνης).}

φαρφουρί* (επίθ.) [farfurí] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Ροδ., ΙδομΒ.) : (για σκεύος) φτιαγ μένο από (φί-
να) κινέζικη πορσελάνη.
[< fağfuri (Παπ.)] (فرفورى٬ فغفورى)
{Κατά το ΛΚΝ : < τουρκ. firfir ‘πορφύρα’ (από 
τα αραβ., ίσως < αρχ. πορ φύρα). Ο Meynard (B 
411) λημματογραφεί χωριστά το farfurí ‘(κινέ-
ζικη) πορσελάνη’, με την επισήμανση ότι πρό-
κειται για παραφθορά του αραβ. faghfourí, και 
χωριστά το firfirí ‘πορφυρός’, με την επισήμαν-
ση ότι προ έρχεται από το ελλ. πορφύρα. Ο Πα-
παγρηγοράκης φαίνεται να ακολουθεί τον Χλω-
ρό (Β 1212), ο οποίος έχει: α) επίθ. fağfuri: «σι-
νοκεράμειος, ο εκ σινοκεράμου, κ. φαρφουρέ-
νιος», αρχική σημ. «ο ανήκων ή αρμόζων τω 

αυτοκρατόρι της Σινικής», και β) ουσ. fağfur: 
«σινοκέ ραμος, πορσελάνη, κ. φαρφουρί», αρ-
χική σημ. «τίτλος του αυτοκράτορος της Σι-
νικής». Βλ. Κώστας Καραποτόσογλου, “Γλωσ-
σικά Μυκόνου”, Ελληνικά, 55/ 1 (2005), 119. 
Το TDK ετυμολογεί το fağfuri από το περσ. 
fağfur + αραβ. κατάλ. -ī. Ο Nişanyan ετυμολο-
γεί το fağfur από το αραβ. faġfūr (‘κινέζος ηγε-
μόνας’ και ‘κινέζικη πορσελάνη’), κι αυτό από 
το παλαιό περσ. baġpuhr με αναγωγή στο σαν-
σκριτικό bhágaputra ‘γιος του θεού, τίτλος των 
κινέζων ηγεμόνων’.}

φασαριατζής (επίθ. προσ.) [fasariadzís] (Δαρ.) : 
φωνακλάς, καβγατζής, φα σαριόζος.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής.}

φασλάς, ο [faslás] (Πιτ., ΙδομΒ.) : 1. «Το ψεγάδι, 
το κρυφό ελάττωμα, κάθε τι το ύποπτης γνη-
σιότητος ή αμφισβητούμενης κυριότητος»· 2. 
(μτφ.) το ηθικό ψεγάδι. [πιθανώς < fesatli ‘ανώ-
μαλος, ελαττωματικός’ «κατ’ αναγραμματισμόν 
ή παραφ θορά» (Πιτ.) / ίσως < fazla, βλ. σημείω-
ση (Συντ.)] (فضله \ فصل)
{Από το fesatli είναι δύσκολο να προκύψει ο τ. 
φασλάς. Ο Πιτυκάκης έχει το εξής παράδειγμα 
χρήσης: «Πριχού υπογράψεις το συμβόλαιο τσ’ 
αγο ράς, ξάνοιξε πρώτα στο Υποθηκοφυλακείο, 
μπας κι έχει φασλά το λιόφτο που σου πουλού-
νε». Στην περίπτωση αυτή η λ. φασλάς θα μπο-
ρούσε να σχετίζεται (λόγω ηχητικής και νοημα-
τικής συνάφειας) με τη λ. fazla ‘το επιπλέον’, 
πβ., bir şey fazla istemek ‘ζητώ κάτι τι περισ-
σότερο’, fazla olarak ‘ως εκ περισσού’ (Χλω-
ρός, Β 1210).}

φατσαλής (επίθ. προσ.) [fatsaλís], θηλ. φατσαλί-
να [fatsaλína] & φατσαλί δικος [fatsaλíδikos] 
(Ροδ., ΞανθινΔ., Κριτσ.) : αυτός που έχει όμορ-
φο πρό σωπο, ευπα ρουσίαστος.
[< façali, κατά το TDK «havalı, gösterişli» (= 
αεράτος, εμφανίσιμος) (Συντ.)]

φαφούλης [fafúλis] (Κονδ.: χωρίς ερμήνευμα, μό-
νο με την ένδειξη τουρκ.) : (;)
{Μάλλον πρόκειται για κύριο όνομα προσώ-
που (Faful), πβ. «Φαφούλ αγά μου, μάθια μου, 
όμορφο κυπαρίσσι» (Γιάνναρης, 10). Αλλά πι-
θανόν να χρησιμοποιή θηκε και ως επίθ. προσ. 
με ειδική σημασία που να παραπέμπει σε χαρα-
κτηριστικό κάποιου συγκεκριμένου Faful.}

φελακέτι, το [felat∫éti] & φελεκέτι [felet∫éti] & φε-
ρεκέτι [feret∫éti] (Πάγκ., Γαρ., Τσιρ., Κριτσ.) : «Η 
αφορμή, πρόφασις, ψευδής αιτία: Αυτός ευρήκε 
φελεκέτι jανα με κατηγορά» (Πάγκ.), «επανά-
σταση, ασυμφωνία. –Ξάνοιξε να σάσεις τη δου-
λειά σου σιγούρα για να μη σου βγάλουνε φερε-
κέτι ταδέ ταχιτέρου» (Τσιρ.).
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[< felâket ‘δυστυχία’ (Πάγκ.)] (فالكت)
{Ο Hakkı Bilgehan το έχει με τη σημ. «η κατα-
στροφή» (Bilgehan1, 39).}

φελάς, ο [felás] (Πιτ., Τσιρ., ΙδομΒ., Κασσ.) : «Συ-
νήθ. περιφρονητ. χαρακτη ρισμός, ιδίως ανθρώ-
πων ακάθαρτων, βρώμικων, ρυπαρών. Προφα-
νώς ση μαίνει το φελ λάχο» (Πιτ.). Βλ. και Χα-
μπέσης.
[< fellah (Τσιρ.)] (فالح)
{Ο Πιτυκάκης το γράφει με δύο λ: φελλάς. 
Ομοίως ο Κασσωτάκης. Κατά τον Meynad (B 
424) η λ. fellah σημαίνει ‘αγρότης’ αλλά είναι 
και «περι φρονητικός χαρακτηρισμός για σκλά-
βους, μαύρους και γενικά για χωρι κούς», κάτι 
σαν το δικό μας (ρατσιστικό/μειωτικό) βλάχος.
Το τουρκ. fellah πρέπει να είχε προσαρμοστεί 
και ως φελάχης, βλ. Ανα γνώστης Ντούνης, Οι 
Αγώνες της Κρήτης, Χανιά 1910, σ. 59 : πληθ. 
με τη γραφή φελλάχι δες.}

φελέκι, το [felét∫i] (Τσιρ.) : η τύχη, στη ΦΡ. διά-
λε το φελέκι σου.
[< felek ‘ουράνια σφαίρα, σύμπαν’ και μτφ. ‘πε-
πρωμένο (που διέπεται από τα ά στρα)’ (Συντ.)] 
(فلك)
{Συνηθίζεται στην (λαϊκή) φρ. γαμώ το φελέ-
κι μου!, που εκφράζει θυμό και αγα νάκτηση. 
Ο Τσιριγωτάκης έχει τη λ. με τη σημ. ‘κομμά-
τι από ψωμί ή τυρί’ και μτφ. ‘κολατσιό’ (την 
ετυμολογεί από το μσν. οφέλλιον < λατ. offella 
‘κομμάτι ψωμί’).}

φελλάς, βλ. φελάς.
φελλάχης, βλ. φελλάς.
φενέρι, το [fenéri] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., 

Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., 
Ξεν.) : 1. φανάρι· ΦΡ. εγίνηκε φενέρι: αδυνάτισε 
πάρα πολύ, “έφεξε”· 2. φορητό ντουλάπι με σί-
τα για φύλαξη τροφίμων.
[αντδ. < fener< φανάρι < φανός (Παπ.)] (فنر٬ 
(فنار
{Βλ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Κρητολο-
γικά Μελετήματα, Πανεπιστη μιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, Ηράκλειο 2001, σ. 106. Επίσης: Βα-
σμανόλη, σ. 352.}

φενερίζει (απρόσ.) [fenerízi] (Ξανθιν.) : αρχίζει να 
ξημερώνει, (κρητ.) απο διαφωτά.
[< φενέρι (Ξανθιν.)]

φέντι, το [féndi] (ΚριτσΓ.) : έξυπνος τρόπος για 
την επίτευξη κάποιου δύσκο λου έρ γου, κατερ-
γαριά, πανουργία.
[< fent (Κριτσ.)]

φεραγάτι, το [feraγáti] : πωλητήριο συμβόλαιο 
βακουφικού κτήματος (Σταυ ρινί δης). Η λ. σε 
προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845 

(βλ. Ημερο λόγιο Κο ζύρη, 354). Και στην εφημ. 
Κρήτη (Χανιά), έτος ΙΑ΄, φ. 512, 27-2-1879: τα 
φερα γάτια συντάσσονται ενώπιον του Εβκαφίου.
[< ferağ & ferağat (Χλωρός, Β 1193), από 
το αραβ. farāġa(t) κατά τον Nişanyan] (فراغ٬ 
(فراغت

φερετζές, βλ. φρετζές.
φερετζοτουρκοκόρη, η [feredzoturkokóri] : απα-

ξιωτικός χαρακτηρισμός για χρι στιανή κοπέλ-
λα που την έκαναν μουσουλμάνα. Η λ. σε κρητ. 
σατιρικό στιχούρ γημα του 1875, βλ. Ν. Ι. Πα-
παδάκις, “Πολιτική σάτιρα εν Κρήτη”, Κρητι-
καί Με λέται, 1 (1933) σ. 132.
[< φερετζές + Τούρκος + κόρη (Συντ.)]

φέρμελη, η [férmeλi] (Πιτ., Τσιρ.) : είδος τσόχινης 
γυναικείας ζακέτας με πολλά χάρτζα.
[< fermene (Πιτ., με βάση τον Κουκκίδη)] 
(فرمنه)

φεσάς, ο [fesás] (ΚριτσΓ.) : αυτός που φτιάχνει/
πουλά φέσια.
[< φέσι (Κριτσ.)]
{φεσάς σημαίνει επίσης ‘αυτός που φορεί φέ-
σι’.}

φεσατζής (επίθ. προσ.) [fesadzís] (ΚριτσΓ.) : αυ-
τός που αφήνει απλήρωτους λογα ριασμούς, βλ. 
φέσι, σημ. 2.
[< φέσι + -(α)τζής (Συντ.)]

φεσάτι, το [fesáti] : στάση, εξέγερση. Η λ. σε 
Προκήρυξη του Ααλή Πασά προς τους Κρητι-
κούς (Χανιά, 24 Σεπτ. 1867) : μερικοί άκακοι 
που γενήκαν όργανον του φε σατιού (βλ. Κωνστ. 
Φουρναράκης, Προκηρύξεις πασσάδων (εκ της 
ιστορίας της Επαναστάσεως του 1866), Χανιά, χ. 
χ., σ. 8 [ψηφιοποι ημένο στην Ανέμη])
[< fesat «διαφθορά, ή κατάστασις πράγματος 
διεφθαρμένου, διαστροφή, αταξία, ταραχή, 
στάσις, υποκίνησις, ραδιουργία, το πλημελές, 
το μη ορ θόν» (Χλωρός, Β 1205), από το αραβ. 
fasād κατά τον Nişanyan (Συντ)] (فساد)

φεσένιο, βλ. τζανφέσι.
φέσι*, το [fési] (Κονδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 

ΙδομΒ., Ξεν.) : 1. το γνωστό κάλυμμα κεφαλιού, 
δηλ. το μαύρο, κυλινδρικό καπέλο χωρίς κερα-
μίδι, φτιαγμένο από τρί χες, με σκληρά τοιχώμα-
τα και ύψος περί τα 15 εκ., ή βρακάδικο φέσι, 
επειδή το φορούσαν με την παραδοσιακή στο-
λή (βράκα) (Τσιρ.)· 2. (μτφ.) δανεισμός που δεν 
ξεπληρώνεται.
[< fes, από το όνομα της πόλης Fez του Μαρό-
κου, όπου κατασκευαζόταν (ΛΚΝ)] (فس٬ فاس)
{Στο λεξικό του ο Κονδυλάκης παραθέτει ενδι-
αφέροντα στοιχεία για τα διάφορα είδη και ση-
μειώνει ότι «τώρα {= αρχές 20ού αι.} το φο-
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Φφεσφεσελής

ρούν γενι κώς οι Τούρκοι. Ελάχιστοι χριστιανοί 
{στην Κρήτη} φορούν ακόμη φέσι βρακάδικον, 
οι δεν λοι ποί μανδήλι». Ο Κριτσωτάκης λημμα-
τογραφεί χω ριστά τη φρ. του κουζουλού το φέ-
σι (βλ.).}

φεσφεσελής (επίθ. προσ.) [fesfeseλís] (Ιδομ., 
Κριτσ.) : «ελαφρόμυαλος, κου τουρα τζής, αψί-
θυμος» (Ιδομ.).
[< vesveseli ‘φαντασιόπληκτος, καχύποπτος’ 
(Κριτσ.)]

φεσφεσελίζω [fesfeseλízo] (ΙδομΒ.) : είμαι ελα-
φρόμυαλος, κουτουρατζής.
[< φεσφεσελής (Συντ.)]

φεσφεσές, ο [fesfesés] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Κασσ.) : υπόνοια, υποψία, αμφιβολία.
[< vesvese (Παπ.)] (وسوسه)

φεσώνω* [fesóno] (Δαρ.) : αφήνω απλήρωτο ένα 
χρέος μου, μια οφειλή μου.
[< φέσι ‘απλήρωτο χρέος’ (ΛΚΝ)]

φέτι [féti]· μόνο στη ρημ. περίφρ. κάνω φέτι : εκ-
πορθώ, κυριεύω· σε τουρ κοκρητ. τραγούδι για 
την άλωση του Αρκαδίου: Μουσίρι Μουσταφά 
Πασά, γράψε το ’ς το Ντοβλέτι, / πως είσαι τ’ Αρ-
καδιού Γαζής και το ’καμες κιεφέτι [= και φέτι] 
(βλ. Πλανάκης, 104· από: Αρχείον Παύλου Βλα-
στού, 15ος τό μος, σ. 1211-1215).
[< fethetmek < feth «άλωσις, εκπόρθησις, κα-
τάκτησις, θρίαμβος» (Χλω ρός, Β 1184), από 
το αραβ. fetḥ κατά το TDK, + etmek ‘κάνω’ 
(Συντ,)] (فتح)

φετουφατζής, ο [fetufadzís] (Πιτ.) : «Τουρκ. αξί-
ωμα» (= μουφτής).
[< fetva «με την κατάλ. -τζης, κατά τα: σοβα-
τζής, ντενεκετζής, καφετζής κ.ά.» (Πιτ.) / μάλ-
λον < fetvacı ‘αυτός που εκδίδει φετβάδες’ 
(TDK), πβ. φετουφάς /φετ φάς (Συντ.)]

φετσόρακη, η [fetsórat∫i] (Πιτ., Κριτσ.) : ρακή 
από φέτσα (τρυγία) του κρα σιού.
[< φέτσα + ρακή (Συντ.)]

φετφάς*, ο [fetfás] & φετουφάς [fetufás] (Παπ., 
Πάγκ., Κασσ., Ξεν.) : 1. (συνήθως με το ρ. 
βγάζω/βγαίνω) απόφανση, γνωμοδότηση: 
(μτβ.) βγάνω φετφά, (αμτβ.) εβγήκε φετφάς· 
2. (Πάγκ.:) η δικαστική απόφαση του μου φτή, 
Τούρκου ιεροδικα στή.
[< fetva (Παπ.)] (فتوا٬ فتوى)
{Η έκφρ. βγάνω φετβά αντιστοιχεί ακριβώς στο 
τουρκ. fetva çıkarmak.}

φι (πρόθ.) [fí] : προς …, στην τιμή …, (για να δη-
λωθεί η αξίας της μονάδας, συχνά σε διατυπώ-
σεις πολλαπλασιαμού, όπου ισοδυναμεί με το 
επί). Η λ. σε προσωπικό ημερολόγιο των χρό-

νων 1831-1845, σε πολλά σημεία, π.χ. εγόρασα 
αλεύρι σίτινο οκ. 49,100 φι 41 π[α]ρ[άδες] την 
οκά (βλ. Ημερολό γιο Κοζύρη, 168)· λακέρδα οκ. 
5 φί 5 γρ. [=] 25 [γρόσια] (ό.π., 584).
[< fi «τιμή, αντίτιμον», από τα αραβ. (Χλωρός, 
Β 1224)] (فىء)
{Στα τουρκικά για τη σημ. ‘τιμή, αντίτιμο’ επε-
κράτησε ο αραβ. πληθ. fiyat αντί του ενικού fi. 
Το ‘επί’ του πολλαπλασιασμού λέγεται çarpı, 
που ανά γεται στο α ραβ. ḍarb.}

φιγουρατζής*, ο [fiγuradzís] (Δαρ.) : αυτός που 
του αρέσει να εντυπωσιάζει, να ε πιδεικνύεται 
(με την εμφάνισή του, τα φερσίματά του κλπ.) 
(ΛΚΝ).
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής.}

φιλάν φιστίκ (φρ.) [filán fistík] (Παπ.) : «το δεί-
να και το δείνα, τούτο και εκείνο» (Χλωρός, Β 
1215), και άλλα παρόμοια, και διάφορα τέτοια 
(Tuncay & Καρατζάς, σ. 230).
[< fılan fıstık (Κουκκίδης, 104)] (فالن فستق)
{Ο Παπαγρηγοράκης (σ. 131) αναφέρει την φρ. 
φιλάν φιστίκ, χωρίς ερμή νευμα, μαζί με λέξεις 
που τις παρέλειψε «διότι δεν ακούονται ποσώς 
σή μερον {= 1952} ούτε από τους γεροντοτέ-
ρους». Για τις διάφορες σημ. της φρ. βλ. λ. φι-
λάμ φιστίκ στο slang.gr.}

φιλάργια, τα [filárʒa] (Τσιρ.) : σανδάλια ή πα-
ντούφλες. Σε προσωπικό ημε ρολόγιο των ετών 
1831-1845: έστειλα του Ηλία ½ οκ. καπνό και 
τζη γυναί κας του ένα ζευ γάρι παπούτζα κόκκινα 
φιλάρια (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 200).
[< filar ‘είδος παντούφλας’ (Συντ.)] (فالر)
{Κατά τον Χλωρό (Β 1215) filar σημαίνει «εί-
δος εμβάδων ελαφρών, ας άλλοτε εφόρουν οι 
Γενίτσαροι». Το TDK ετυμολογεί τη λ. από τα 
ελλη νικά, χωρίς να προσδιορίζει από ποια λέ-
ξη ακριβώς.}

φίλι, το [fíλi] : ο ελέφαντας (Παύλος Βλαστός, Ο 
γάμος εν Κρήτη, Αθήνα 1893, σ. 180).
[< fil, από τα αραβ. (Συντ.)]

φιλντισένιος* (επίθ.) [fildiséños] (Παπ., Ξεν.) 
& φιλντιχένιος [fildi∫éños] (βλ. ση μείωση) : 
φτιαγμένος από ελεφαντόδοντο, φίλντισι.
[< φίλντισι (Παπ.)]
{Σε έγγραφο του 1871: 12 μαχιέργια φηλτηχιέ-
νια [μαχαίρια φιλντιχένια], προφα νώς με λαβή 
από φίλντισι (Α. Δ. Η., 2 / 52-299).}

φίλντισι*, το [fíldisi] (Παπ., Πάγκ.) : το ελεφα-
ντόδοντο.
[< fildişi (Παπ.)] (فيل ديشى)
{Και τονισμένο στη λήγουσα: το φιλντισί (Παύ-
λος Βλαστός, Ο γάμος εν Κρήτη, Αθήνα 1893, 
σ. 180). Η διπλοτυπία ως προς τον τονισμό 
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αντανα κλά τον διπλό τονισμό του τουρκ. ετύ-
μου: fíl dişí, βλ. Κυρανούδης, σ. 195. Φαίνεται 
ότι υπήρχε και ο τ. φίλντιχι [fíldi∫i], βλ. σημ. 
στο λ. φιλντισέ νιος.}

φιλντισοκοκκαλένιος (επίθ.) [fildisokokaléños] 
(Κριτσ., ΙδομΒ.) : αυτός που έχει κόκκαλα από 
φίλντισι. Φιλντισοκοκαλένια μου κι αρισμαρόβι-
τσά μου, / ποια χέρια σ’ αγκαλιάζουνε σα λείπουν 
τα δικά μου (Κριτσ.).
[< φίλντισι + κόκκαλο (Κριτσ.)]
{Πρόκειται ασφαλώς για λέξη που συναντά κα-
νείς μόνο σε μαντινάδες, βλ. ση μείωση στο λ. 
κοκκινομερτζανόχειλη.}

φίλντιχι, βλ. φίλντισι.
φιλοκονεύγω [filokonévγo] (Ροδ., ΙδομΒ.) : φιλο-

ξενώ.
[< φιλο- + κονεύω (Συντ.)]
{Στη μετάφραση της Οδύσσειας από τους Καζα-
ντζάκη και Κακριδή βρί σκουμε δύο φορές: «να 
σε φιλοκονέψω» (Α 123, Ι 517).}

φιντάνι*, το [fidáñi] (Παπ., Πάγκ., ΙδομΒ., Ξεν.) : 
μικρό φυτό.
[αντδ. < fidan (Παπ.) / < αρχ. φυτόν (ΛΚΝ) ή < 
μεταγν. ελλ. φυτάνη (Αν δριώτης)] (فدان)
{Ο Πάγκαλος το γράφει και φυντάνι. Τη γρα-
φή φιντάνι (< τουρκ. fidan) είχε ήδη υποστηρί-
ξει ο Εμμ. Κριαράς, απορρίπτοντας παράλλη-
λα τη γραφή φυντάνι (σε βιβλιοκρισία για την 
1η έκδοση του βιβλίου Μαντινά δες της Μαρίας 
Λιουδάκι, βλ. Νέα Εστία 20/236 (1936), 1459). 
Για το α ντιδάνειο βλ. Βασμανόλη, σ. 288-9.}

φιντίκι, το [findít∫i] (άλλη γραφή: φυντίκι) (Παπ., 
Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Α ποστ., Τσιρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ., Κασσ., Ξεν.) : 1. το φουντούκι· 2. (λαϊ-
κή ια τρική) σπυρί σε μέγεθος φουντουκιού στα 
κεφάλια των μικρών παιδιών.
[< fιndιk (Παπ.) / αντδ. < τουρκ. fιndιk -ι < 
αραβ. < ελνστ. (κάρυον) Ποντι κόν ‘καρύδι από 
την περιοχή του Πόντου’ (ΛΚΝ)] (فنديق٬  فندق٬ 
(فندوق٬ بندق
{Κατά τον Χλωρό (Β 1219) το τουρκ. γράφεται 
και bındık. Το TDK έχει τον δια λεκτ. τ. funduk. 
Για το αντιδάνειο βλ. Βασμανόλη, σ. 289-290.}

φιντικιά, η [findit∫á] (Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Ξαν-
θινΔ., Κριτσ.) : το φυτό Corylus avellana, κοι-
νώς φουντουκιά.
[< φιντίκι (Συντ.)]

φιντικλής (επίθ. προσ.) [findikλís] (Γαρ., Κριτσ.) : 
μερακλής.
[πβ. φιντικλί, στη σημ. ‘στολίδι’ (Συντ.)]

φιντικλί, το [findikλí] : 1. το φιστίκι (κατά τον 
Πάγκ., αλλά βλ. σημείωση)· 2. τα φιντικιλιά 
(Πιτ., Κριτσ.) : «διάφορα πολύ μικρά διακο-

σμητικά, με ταλλικά ή όχι, που εφαρμόζουν στα 
κορδονάκια που δένουν τα κουρλιά {= κοτσί-
δες} των κορι τσιών» (Πιτ.).
[< fındıklı ‘παλαιό (τουρκ.) χρυσό νόμισμα’ 
(Συντ.)] (فندقلو)
{Ο Πάγκαλος (Ε 472) στο λ. φιdικλί ‘φιστί-
κι’ παραθέτει την εξής μαντι νάδα: Μι κρό μι-
κρό ν’ το φιντικλί, μα βαροκαμπανίζει, / μικρή 
μικρή ’ν’ κι η κοπελιά απού με βασανίζει. Δεν 
πρόκειται για φιστίκι αλλά για ένα τουρκ. χρυ-
σό νόμισμα, το fındıklı (Meynard, B 431), που 
λεγόταν αλλιώς fındık altını (آلتونى -χρυ» (فندق 
σούν νόμισμα αρχαίον· αξίας είκοσι γροσίων», 
κ.λ. ‘χρυσό φουντούκι’ (Χλωρός, Β 1219), που 
εκόπη επί Σουλτάνου Αχμέτ του Γ΄, στις αρ-
χές του 18ου αιώνα (Meynard, B 430). Βλ. και 
φουντουκλί στο: Matthias Kappler, Turcismi 
nell’ “Alipasiadha” di Chatzi Sechretis, Silvio 
Zamorani, Τορίνο 1993, σ. 124. Λεπτο μέρειες 
για το φουντουκλί βλ. στο: Ευτυχία Δ. Λιάτα, 
Φλωρία δεκατέσσερα στέ νουν γρόσια σαράντα 
- Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον ελληνικό 
χώρο, 15ος - 19ος αι., Κέντρο Νεοελλ. Ερευ-
νών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 1996, 
90-91.}

φιραούνης (επίθ. προσ.) [firaúñis] (Παπ., Πάγκ., 
Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Κρι τσπ.) : 1. υβρι-
στική προσωνυμία των Αράβων και Αιθιόπων 
(Κονδ.)· 2. αλαζόνας, υπερόπτης, δυνάστης. 
«Λέγεται ως ύβρις» (Παπ.)· 3. πονη ρός, κατερ-
γάρης.
[< firavun (Παπ.)] (فرعون)
{Ο Ξανθινάκης επισημαίνει την κυριολ. και τη 
μτφ. σημ. του τουρκ. ετύ μου: ‘Φα ραώ, δεσποτι-
κός’. Ο Κριτσωτάκης το έχει ως κανονικό λήμ-
μα, με τη σημ. ‘φυρο νούσης’ και το γράφει: φυ-
ραούνης, αλλά το έχει και στο Παράρτημα, με 
τη σημ. ‘επίμονος, βασανιστής, πειραχτήρι’ και 
το γράφει: φιραούνης.}

φιρί φιρί* (επίρρ.) [firí firí] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Δαρ., Ξεν.) : επίμονα, άρον άρον· ΦΡ. φιρί φιρί 
το πας: πας γυρεύοντας.
[< fırıl fırıl (Παπ.)] (فرل فرل٬ فريل فريل)
{Υπάρχει και ο τύπος fir «μόριον παριστάνον 
την ταχείαν περιστροφικήν κίνηση ή αγωνιώδη 
περιστροφήν»∙ fir fir dolaşmak «περιστρέφομαι 
μετ’ αγωνίας γύρω τριγύρω» (Χλωρός, Β 1190). 
Έχω ακούσει από Ηρακλειώ τες μικρασιατικής 
κα ταγωγής (Αττάλεια) να λένε φίρι φίρι αντί 
για φιρί φιρί. Το επίρρ. φρου-φρου που λημμα-
τογραφεί ο Ξανθινάκης με τη σημ. ‘βιαστικά, 
εσπευσμένα, κατεπειγόντως’ ίσως προέρχεται 
από το fir fir (فر فر) και όχι «από τον ήχο φρου-
φρου, που προ καλείται σε περίπτωση βια στικής 
εργασίας». Λέγεται και φούρ(ου) φούρ(ου).}
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φιρίκι*, το [firít∫i] (Παπ., Πάγκ., Ξεν.) : μια ποι-
κιλία μήλου.
[< ferik ‘μικρός, τρυφερός’ (Παπ.) / ferik 
(elmasι) ‘μικρό μήλο’ (ΛΚΝ) / ή ‘μήλο από 
την περιοχή Φερίκ του Πόντου’, βλ. σημείω-
ση (Συντ.)]
{Η ετυμολογία παρουσιάζει ενδιαφέρουσες δυ-
σκολίες: To ΕΛΝΕΓ έχει για το φι ρίκι: < τουρκ. 
ferik < αραβ. farīq· χωρίς άλλα στοιχεία. Το 
TDK έχει έχει: ferik (Ι) (λαϊκό) : 1. ‘κοτοπου-
λάκι, νεοσσός’ και 2. ‘είδος τραγανού μήλου, 
μήλο φιρίκι’, και ferik (II) (< αραβ. ferīḳ) (πε-
παλ. στρατιωτ.) : 1. ‘υποστράτηγος’ και 2. ‘αντι-
στράτηγος’. Το (Ι) το έχει και ως διαλεκτικό 
(και με 2ο φωνητ. τύπο firik) με διά φορες ση-
μασίες: α) ως ουσιαστικό σχε τικό 1. με νεαρά 
πουλερικά, 2. με αμέστωτο στάρι, β) ως επίθε-
το, με τη σημ. ‘άγουρος, νέος, φρέσκος’. Αλλά 
έχει και ξεχωρι στό λήμμα ferik elması, όπου πα-
ραπέμπει στο ferik (I). Ο Nişanyan ετυμολογεί 
το ferik (I) (που το έχει μόνο ως firik) από το 
αραβ. farīk فريك, και το ferik (ΙΙ) από το αραβ. 
farīḳ فريق, λέξη ομόρριζη με τη λ. fırka, από την 
οποία ο φιρκάς ‘μεραρχία’ (βλ.). Ο Χλωρός (Β 
1204) διαφοροποιεί: α) «فريك φερίκ, σίτος νω-
πός, ήτοι μη ξηρανθείς εισέτι, όστις τρώγεται 
φρυγόμενος ολίγον· § ορ νίθιον, που λάκι» και 
β) «فريق φερήκ αντιστράτηγος, μεράρχης […]· 
§ δή μος εν τη διοικήσει Δζανίκ {= Canik, πε-
ριοχή Σαμψούντας}, εξ ης και τα μικρά επιμή-
κη και ευώδη μήλα τα καλούμενα فريق الماسى φε-
ρήκ ελμασή» (η υπογράμμιση δική μου). Φαί-
νεται ότι ο Χλωρός είναι η πηγή του Άνθιμου 
Παπαδόπουλου (“Τα εκ της ελλη νικής δάνεια 
της τουρκικής”, Αθηνά, 44 (1932), 8, υποσημεί-
ωση), που σημειώνει ότι «τα είδη των μήλων 
διακρί νονται εν τη Τουρκική ενίοτε εκ του τό-
που της προελεύσεως, ως Amasia elması, Ferik 
elması (μήλον Αμασείας, μήλον Φερίκ κττ.). Το 
δεύτερον εκ του δήμου Ferik της υποδιοικήσε-
ως Canik του Πόντου, του οποίου ονο μαστά τα 
μικρά μεν και επιμήκη, αλλά εύοσμα και εύ-
γεστα μήλα. Ε ντεύ θεν και το μήλο φιρίκι της 
Ελληνικής». Ο Meynard (A 521) αναφέρει το 
Canik elması (θα λέγαμε *τζανίκι, κατά το φι-
ρίκι) «pomme petite et très parfumée» (= μικρό 
και πολύ μυρωδάτο μήλο). Ο Domenico Sestini 
(Opuscoli, Φλωρεντία 1785, σ. 95) τα αναφέ-
ρει και τα δύο, αλλά θεωρεί ότι το δεύτερο είναι 
μεν σαν το φιρίκι, «ma verde, e di poca bontà» 
(αλλά πράσινο, και λιγότερο καλό). Και σε πρό-
σφατο λεξικό για την οθωμανική κουζίνα δια-
βάζουμε για το φιρίκι: «Canik sancağının Ferik 
nahiyesine özgü olan ve şekil itibariyle miskete 
benzeyen bir elma türüdür» (= είδος μήλου 
που είναι χαρακτηριστικό της επαρχίας Φερίκ 
του σαντζακιού Τζα νίκ και μοιάζει στο σχήμα 

με μπαλίτσα), βλ. Priscilla Mary Işın, Osmanlı 
Mutfak Sözlüğü, 22017, σ. 106. Δεν βρήκα άλλα 
στοιχεία για το θέμα αυτό, πάντως η προσθήκη 
τού κτητικού -sı στη λέξη elma ‘μήλο’ στο ιζα-
φετικό σύνθετο ferik elması συνηγορεί υπέρ της 
ετυμολογίας του Χλωρού: αν το πρώτο τμήμα 
ήταν η λ. ferik ως επίθετο (‘τραγανός’), θα εί-
χαμε απλώς ferik elma, χωρίς κτητικό επίθημα 
στο προσδιοριζόμενο, όπως έχουμε ekşi elma 
‘ξινόμηλο, sarı elma ‘κίτρινο μήλο’ κ.ά., ενώ το 
κτητικό -sı προστί θεται στη λ. elma αν το προσ-
διορίζον στοιχείο είναι κάποιο ουσιαστικό (π.χ. 
dağ elması ‘μήλο του βουνού, ο ρεινό μήλο’, 
ağustos elması ‘μήλο του Αυγούστου, αυγου-
στιανό μήλο’) ή όνομα προσώπου (π.χ. Μahmut 
elması) ή τοπωνύμιο (π.χ. Sinop elması ‘μήλο 
Σινώπης’), βλ. Nuh Doğan, Adbilim açısından 
Samsun, Ordu ve Sinop ağızlarında armut, elma 
ve erik adları (Τhe names of pear, apple and 
plum in dialects of Samsun, Ordu and Sinop as 
onomastics), μεταπτυχιακή εργασία στο Πανε-
πιστήμιο της Σαμψού ντας, 2006, σ. 66-74 και 
111-116. Περιέργως, η έρευνα σε τουρκικές πη-
γές (στο Διαδίκτυο), παρόλο που δείχνει ότι το 
φιρίκι είναι ποικιλία που ευδο κιμεί στα τουρ-
κικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας, δεν δί-
νει στοιχεία που να στηρί ζουν την ετυμολο-
γία του Χλωρού, βλ. για παράδειγμα την πρό-
σφατη μελέτη: İlhan Uçar, “Yetiştiği/geldiği 
coğrafya veya etnik adlandırmayla oluşturulan 
bitki adları” (Plant names created with ethnic 
naming or grown/brought geography naming), 
Zeitschrift für die Welt der Türken, 5/1 (2013), 
115-135. Στην εφημ. Κα θημερινή (12.08.2001), 
σε άρ θρο με τίτλο “Χάνονται 7.500 ποικιλίες 
ζώων και φυτων”, η Τάνια Γεωρ γιοπούλου γρά-
φει: «Μήλα Φηρήκια. Κατάγονται από το χω-
ριό Φέρικ στην περιοχή της Τραπεζούντας». 
Δεν μπόρεσα να εντοπίσω στοι χεία για πε ριοχή 
με αυτό το όνομα στην εποχή μας. Υποθέτω ότι 
ο Δήμος Φερήκ που αναφέρει ο Χλωρός (ή άλ-
λος ομώνυμος δήμος, βλ. στο τέλος της σημείω-
σης) είχε πάρει το όνομά του από κάποιον Τά-
δε ferik paşa, αλλά κάποτε άλλαξε το διοικη-
τικό όνομα της περιοχής, σιγά σιγά ξεχάστηκε 
το παλιό τοπωνύμιο – και τα φιρίκια, αφού δεν 
μπορούσαν πια να σημαίνουν τα ‘μήλα από τον 
δήμο του Με ράρχου τάδε’, παρετυμολογήθη-
καν από το ferik ‘τραγανό’ ή ‘μικρό (σαν κλωσ-
σοπουλάκι)’, αλλά τους έμεινε το κτη τικό επί-
θημα -sı. Το ενδεχόμενο η λ. ferik στην ονομα-
σία αυτών των μή λων να εσήμαινε εξαρχής ‘νε-
οσσός, κοτοπουλάκι’ δεν φαίνεται πιθανό: όπως 
βλέπουμε σε πρόσφατο άρθρο τού İlhan Uçar 
για τα τουρκικά ονό ματα φυτών που προέρχο-
νται από ονόματα ζώων (“Türkiye türkçesinde 
hayvan adlarından türetilmiş bitki adları”, 
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International Journal of Turk ish, Literature, 
Culture, Education, 2/1 (2013), 1-19), η λ. αυ-
τή δεν χρησι μο ποιείται για κανένα φυτό – όσο 
για τη λ. elma ‘μήλο’ τη βρίσκουμε (με το κτητι-
κό -sı) ως β΄ τμήμα σε διλεκτικά ονόματα οκτώ 
φυτών, αλλά που το πρώτο τμήμα τους δηλώ-
νει ένα από τα εξής ζώα: άλογο, αρκούδα, κα-
μήλα, χοίρος, ελάφι, σκύ λος, πουλί, λαγός (at, 
ayı, deve, domuz, geyik, köpek, kuş και tavşan, 
αντίστοιχα). Από αυτά τα οκτώ φυτά μόνο το 
at elması έχει κάποια σχέση με μήλα: πρόκει-
ται για το δασικό δέντρο Εriolobus trilobatus, 
είδος αγριομηλιάς – στη χώρα μας είναι ενδη-
μικό στο Ν. Έβρου, αλλά σπάνιο και απειλού-
μενο. Επανέρχομαι στον μέ ραρχο: Το Misalli 
Büyük Türkçe Sözlük του İlhan Ayverdi (έκδο-
ση 2005, 1ος τό μος, σ. 940) έχει στο λ. Ferik 
elması τo ερμήνευμα: «ένα είδος εύγευστου, 
ευ χά ριστου μήλου [λεγόταν επίσης Ferik Paşa 
elması]», ενώ παραθέτει ένα απόσπα σμα από 
λαϊκή αφήγηση, δημοσιευμένη σε έργο του 
Mâlik Aksel, στην οποία γί νεται λόγος για φι-
ρίκι της Σαπάντζας : «Sapanca’nın ferik paşa 
elması». Sapanca είναι λίμνη, αλλά και επαρχία 
με ομώνυμη πρωτεύ ουσα, στο νομό Sakarya, 
κοντά στην Προποντίδα.}

φιρκάς, ο [firkás] (Παπ., Πάγκ.) : τμήμα στρα-
τού, μεραρχία· τοπωνύμιο Φιρ κάς στην πόλη 
των Χανίων.
[< fırka (Παπ.)] (فرقه)
{Ερευνητέο αν η λ. φιρκάς χρησιμοποιήθηκε 
και ως στρατιωτικός όρος ή μόνο ως τοπωνύ-
μιο.}

φιρμάνι*, το [fırmáñi] & φερμάνι* [fermáñi] 
(Παπ., Πάγκ., Τσιρ., Ξεν.) : 1. διά ταγμα, διατα-
γή, φιρμάνι· 2. ανακοίνωση, διακήρυξη.
[< ferman (Παπ.)] (فرمان)

φιρφιρής, βλ. φαρφαράς.
φισέκι*, το [fisét∫i] (άλλη γραφή: φυσέκι) & φου-

σέκι [fusét∫i] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ.) : 
φυσίγγιο, σφαίρα.
[< fişek (Παπ.)] (فشك٬ فشنك)
{Ο Παπαγρηγοράκης το θεωρεί αντιδάνειο, από 
το φύσιγξ, αλλά δεν είναι. Το ΛΚΝ έχει απλώς: 
από το τουρκ. fişek· ομοίως και το Χρηστικό. 
Το ΕΛ ΝΕΓ προ χωρά στο περσ. fišan / fišeng. 
Το TDK ετυμολογεί το fışek (που έχει και δια-
λεκτ. τ. fişeng και fişenk) από το περσ. fişeng, 
ο Nişanyan από το περσ. fişān ‘σκάγι’, αλλά με 
ερωτηματικό.}

φισεκλίκι*, το [fisekλít∫i] (άλλη γραφή: φυσεκλί-
κι) & φουσεκλίκι [fusekλít∫i] (Παπ., Πάγκ., 
Τσιρ., ΙδομΒ., Ξεν.) : φυσιγγιοθήκη.
[< fişeklik (Πάγκ.)] (فشنكلك)

φισεκόκουπα, η [fisekókupa] (Ξανθιν.) : κάλυκας 
φυσιγγίου.
[< φισέκι + κούπα (Ξανθιν.)]

φισκϊέ (επίρρ.) [fisk̃ié] (Πιτ., Ξεν.) & φυσκιγιά, 
η [fisk̃ijá?] (Ροδ., ΙδομΒ.) : Επί υ γρών όταν τρέ-
χουν με αφθονία και με ορμή (Πιτ.), αφθονία 
(ΙδομΒ.).
[< fıskiye ‘πίδακας’ (κατά το TDK από τα αραβ.) 
(Συντ.)] (فسقيه)

φιστάνι, το [fistáñi] (άλλη γραφή: φυστάνι) 
(Πάγκ., Κονδ., Τσιρ., Χουστ., Κασσ.) : το φου-
στάνι
{Λημματογραφείται για την πιθανή (αντιδά-
νεια;) φωνητική επίδραση από το τουρκ. fistan 
 Το TDK ετυμολογεί τη λ. αυτή από τα .(فستان)
ελληνικά, χωρίς να προσδιορίζει ακριβώς το 
έτυμο, ενώ ο Nişanyan από το αραβ. fustān. 
Ετυμολογία της λ. φουστάνι κατά το ΛΚΝ: μσν. 
φουστάνι < βεν. αρσ. fustagno ‘ρούχο από χο-
ντρό, φτηνό ύφασμα’, πληθ. fustagni που θε-
ωρήθηκε ουδ. εν. < μσνλατ. fustaneum μτφδ. 
του ελνστ. ξύλινον ‘βαμβα κερό’. Για τα πο-
ντιακά ο Χαρ. Συμε ωνίδης σημειώνει: «Ο τύ-
πος φιστάν’ συνδέεται με το τουρκ. fistan < 
τουρκ. fıstan (Ch. Symeonidis, “Lautlehre 
der türkishen Lehnwörter im neugriechishen 
Dialekt des Pontos”, Αρχείον Πόντου, 31 (1971-
72), 70).}

φιστανλίκι, το [fistanλít∫i] : ύφασμα για φουστά-
νι. Η λ. σε έγγραφο του 1867: επήγε ο Μανόλης 
Βλαστός εις το Κάστρο [= Ηράκλειο] και επή-
ρε [σ]την κοπελιά ένα φι στανλήκι γρ[όσια] 20 
(Α.Δ.Η., 2 / 20-5).
[< fıstanlık «επαρκής ή κατάλληλος δια φου-
στάνι, ή φουστανέλλαν [ύφα σμα κτλ.]» (Χλω-
ρός, Β 1206) (Συντ.)] (فستانلق)

φιστίκι*, το [fistít∫i] (Παπ., Πάγκ.) : ο καρπός της 
αραχίδας (Arachis hypo geae).
[αντιδ. < fıstık (Παπ.) (< αραβ. fustuk < πιστά-
κιον < περσ. *pistak, κατά τον Nişanyan)· βλ. 
και λ. φιστίκι στο ΛΚΝ] (فستق) {Η λ. φιστίκος 
(μερικές φορές φιντίκος), που έχω ακούσει να 
χρησιμο ποιείται (σχεδόν σαν παρατσούκλι) 
ως αστείος χαρακτηρισμός για κά ποιον παχου-
λό άν θρωπο, είναι ίσως μτφδ. από τη φρ. fıstık 
gibi (κ.λ. ‘σαν φιστίκι’), «ήτοι παχύς, τρυφερός, 
αβρός» (Χλωρός, Β 1025). Υπάρχει και το διλε-
κτικό σάν φιστίκ(ι), που σημαίνει ‘φιστίκι Αιγί-
νης’, από το τουρκ. şam fistık
(Κυρανούδης, 232), κ.λ. ‘φι στίκι Δαμασκού’, 
βλ. περισσότερα σε σχετικό άρθρο του Νί-
κου Σαραντάκου στο ιστολόγιό του Οι λέξεις 
έ χουν τη δική τους ιστορία (http://sarantakos.
wordpress. com/2012/08/29/pistachio-2/). Οι 
Τούρκοι το λένε πιο συχνά Antep fistiği, επειδή 
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παράγεται κυρίως στην περιοχή του Gaziantep 
(το TDK έχει το Şam fistiği ως οθωμανικό). Ο 
Ronzevalle (σ. 320) σημειώνει ότι «στην Ευ-
ρωπαΐκή Τουρκία όλα τα ωραία πράγματα, και 
ειδικά τα φρούτα και τα γλυκά, υποτίθεται ότι 
προέρχο νται από τη Δα μασκό, έναν από τους 
επίγειους πα ράδεισους» και ότι είναι {ήταν} 
κοινή συνήθεια στους Τούρκους και στους 
γείτο νές τους «να κολλούν το όνομα της Δα-
μασκού {Şam} σε πλήθος φυσικών ή τε χνικών 
προΐόντων, όταν θέ λουν {ήθελαν} να επαινέ-
σουν την ποιότητά τους». Αυτή η σημείωση θυ-
μίζει την αίγλη που είχαν και σ’ εμάς σε περα-
σμένους και ρούς τα δαμα σκηνά σπαθιά και τα 
δα μασκηνά υφάσματα.}

φιτινές, ο [fitinés] : απατεώνας. Η λ. σε επιστο-
λή του Αρχιστρατήγου Κρή της Μου σταφά πα-
σά του 1833: «φαίνετε ναήτον ένας φειτηνές δι-
ανά γελά τον λαό και να πέρνη γρόσα» (ορθο-
γραφία του κειμένου), βλ. Ευμένιος Φανουρά-
κης, “Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των 
χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω 
Μουσείω Ηρακλείου”, Κρητικά Χρονικά, 5 
(1951), 423.
[ < fitne (Συντ.) ] (فتنه)
{Το τουρκ. έτυμο σημαίνει «εισήγησις πανούρ-
γος, υποκίνησις, σκάνδα λον, ήτοι παν ό,τι δύνα-
ται να διαφθείρη την καρδίαν και το πνεύμα, κ. 
να ξελογιάση» (Χλω ρός, Β 1185).}

φιτνελίκι, το [fitneλít∫i] : με προδοσαίς, με προ-
σβολαίς, με χίλια φιτνελίκια (= «ρα διουργίαι, δι-
αβολαί») (Από κρητ. σατιρικό στιχούργημα του 
1875, βλ. Ν. Ι. Πα παδάκις, “Πολιτική σάτιρα εν 
Κρήτη”, Κρητικαί Μελέται, 1 (1933), 129).
[< fitnelik (Συντ.) ] (فتنه لك)

φλαμπουζάνι, βλ. κλαπουντάνι.
φλαφλατάς (επίθ. προσ.) [flaflatás] (ΙδομΒ.) : φλύ-

αρος, φαφλατάς.
[βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Το ΛΚΝ ετυμολογεί τη λ. φαφλατάς από το 
μσν. Φαφλατάς (ηχομιμ.). Στα τουρκ. υπάρχει 
η περσ. προέλευσης λ. laf (الف) που σημαίνει 
«λόγος, συ νομιλία· λόγος κενός, ματαιολογία, 
φλυαρία· καυχησιολογία, κομπορρη μοσύνη» 
(Χλωρός, Β 1474), από την οποία τα λάφια ‘κα-
συχησιολογίες’ (βλ.). Από το laf η λ. lafazan, 
που πέρασε στα ελλ. ως λαφαζάνης ‘φλύα-
ρος, πολυλογάς’. Ρημ. περιφράσεις σχε τικές με 
τη φλυαρία: laf atmak ‘πετώ κουβέντες· φλυ-
αρώ για να περάσει η ώρα’, laf etmek ‘συνο-
μιλώ, λέω λό για του αέρα, μουρμουρίζω’, laf 
louf etmek ‘λέω λό για του αέρα, μουρ μουρίζω’ 
(Χλωρός, ό.π.). Στο Τουρκο-Ελληνικόν Λεξικόν 
του Παυλάκη Μελιτόπουλου (Κων/πολη 1934) 
βρίσκουμε: «lâf lûf, φλυαρίαι, ανοη σίαι». Ίσως 

το κρητ. φλαφλατάς να σχετίζεται και με τη λ. 
φαφλατάς και με το τουρκ. laf luf (لوف الف).}

φλαφλατίζω [flaflatízo] (ΙδομΒ.) : φαφλατίζω, 
φλυαρώ.
[< φλαφλατάς (Συντ.)]

φλιτζάνα, η [fλidzána] (Ιδομ.) : το φλιτζάνι του 
τσαγιού.
[μεγεθ. της λ. φλιτζάνι (Συντ.)]
{Η λ. φλιτζάνα (ή φλιτζανάρα ) μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί ως μεγεθ. για το φλιτζάνι του κα-
φέ, αλλά για έμφαση, βλ. σημείωση στο λ. φλι-
τζάνι.}

φλιτζάνι*, το [fλidzáñi] (Παπ.) : «μικρόν κύπελ-
λον ιδία του καφέ».
[< filcan (Παπ.)] (فنجان٬ فلجان)
{Ο Παπαγρηγοράκης ως παράδειγμα χρήσης 
στο λ. φλιτζάνι (βλ.) έχει: «κάμε μου ένα καφέ 
στο μεγάλο φλιτζάνι», διότι φλιτζάνια του κα-
φέ υ πήρχαν σε διάφορα μεγέθη. Το μεγεθ. φλι-
τζάνα, η, είναι για τσάι και άλλα βραστάρια. Αν 
αναφερό μαστε στον καφέ, το χρησιμοποιούμε 
για έμφαση: Εμά μωρέ, μια φλιτζάνα καφέ που 
μού καμες! Να κάμω θέλει τρία βράδια να κοι-
μηθώ!}

φορατζής, ο [foradzís] (Τσιρ., Ξεν.) : εισπράκτο-
ρας φόρων.
[< φόρος + -(α)τζής (Συντ.)]
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής.}

φουκαράς*, ο [fukarás] (Παπ., Πάγκ., Κονδ.) : ο 
φτωχός, πένης.
[< fukara (Παπ.) (από τον πληθ. του αραβ. faḳīr, 
βλ. φακίρης) (Συντ.)] (فقرا)

φούλι*, το [fúli] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Ξεν.) : «το 
άνθος ίασμος ο αραβικός, άλλως χρυσονάρκισ-
σος», γράφει ο Παπαγρηγοράκης (και επανα-
λαμβάνει ο Πάγκαλος), αλλά στην ουσία πρό-
κειται για δύο διαφορετικά φυτά. Βλ. σημείω-
ση. [φούλι1 ‘ίασμος ο αραβικός’: < ful· φούλι2 
‘χρυσονάρκισσος’: < fulya (Συντ.)] (فول)
{Υπάρχουν τρία διαφορετικά φυτά με το όνο-
μα φούλι: 1) Το ένα (ο ίασμος ο αρα βικός του 
Παπ.) είναι το Jasminum sambac, είδος γιασε-
μιού, κοινώς μπουγαρίνι ή φούλι (μονό ή διπλό) 
[< τουρκ. ful < αραβ. fol]. Λέγεται και αράπι-
κο γιασεμί , τουρκ. arap yasemini ή ful çiçeği. 
Ful στα τουρκ. λέγο νται και τα κουκιά (φυτό 
και καρπός). 2) Το άλλο (ο χρυσονάρκισσος του 
Παπ.) είναι ο Narcissus jonquilla, είδος νάρκισ-
σου με κίτρινα άνθη. Στα τουρκ. λέγεται fulya 
(κατά το TDK από το ιταλ. foglia· κατά τον 
Nişanyan από τo όνομα της ιταλικής Puglia, απ’ 
όπου με ταφέρθηκε από τον Γκεντίκ Αχμέτ Πα-
σά γύρω στο 1480). Το ΛΚΝ ετυμολογεί το φού-
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λι ‘μπουγαρίνι’ «από το τουρκ. fulya, ενικ. που 
θεωρήθηκε ουδ. πληθυντικού». 3) Το τρίτο εί-
ναι το αράπικο φούλι (Clerodendrum fragrans ή 
chinense, τουρκ. arap fulü ), που τα καρδιόσχη-
μα φύλλα του είναι βαρύοσμα, αλλά τα υπορό-
δινα άνθη του, που βγαίνουν σε μικρά μπουκέ-
τα, έχουν ένα πολύ γλυκό άρωμα. Το τρίτο ήταν 
κοινότατο στις αυλές των παιδικών μου χρό-
νων, αλλά σή μερα σπανί ζει.}

φούλι-νταούλι (επίρρ.) [fúλi daúλi] (Κριτσ.) : με 
κομψό, φροντισμένο ντύ σιμο.
{Ο Κριτσωτάκης ετυμολογεί από το ful ‘φούλι’ 
+ davul ‘νταούλι’, αλλά ίσως να πρόκειται για 
τουρκοφανή χιουμοριστικό σχηματισμό.}

φουνταλλαμένος (επίθ.) [fudalaménos] (Πιτ., 
Κονδ., Ιδομ., Κριτσ., Ξεν.) & φουντα λεμένος
[fudaleménos] (Ξανθιν.) : καλοντυμένος, φρεσκο-
αλλαγ μένος, ευπρεπι σμένος, «ο φορών τα πολύ-
τιμά του ενδύματα, λαμπροφορε μένος» (Κονδ.).
[«μτχ. του σχεδόν σε αχρηστία ρ. φουνταλλάσ-
σω» (Πιτ.) / μάλλον < *φου ντουλε μένος, μτχ. 
του φουντουλεύομαι (βλ.), με παρετυμολ. επί-
δραση από το αλλαμένος ‘στολισμένος’ (< αλ-
λάσσω, στη σημ. ‘φορώ τα καλά μου’, βλ. Κον-
δυλάκης, σ. 11), και από εδώ στη συνέχεια το ρ. 
φουνταλλάσσω, υποχωρητικά (Συντ.)]

φουνταλλαμός, ο [fudlamós] & φουντάλλαμα, το 
[fudálama] (Πιτ., Κριτσ.) : επι μελημένο, εντυ-
πωσιακό ντύσιμο.
[< φουνταλλάσσω, με απλοποίηση [γm > m] 
(Συντ.)]

φουνταλλαξά, η [fudalaksá] (Γαρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 
η επίσημη ενδυμασία, τα σκο λινά ρούχα.
[< φουνταλλάσσω (Συντ.)]

φουνταλλάσσω [fudaláso] (Κονδ., Γαρ., Ροδ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ.) : «εν-
δύομαι πολυτελώς, φορώ τα καλύτερά μου» 
(Κονδ.).
[βλ. φουνταλλαμένος (Συντ.)]

φουντουλεύομαι [fudulévome] (ΙδομΒ.) : καλλω-
πίζομαι, περιποιούμαι τον εαυτό μου.
[< φουντούλης (Συντ.)]

φουντούλης (επίθ. προσ.) [fudúλis] (Πάγκ., Πιτ., 
Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : «οιημα-
τίας, ε γωιστής, κομ ψευόμενος, επιδεικτικός» 
(Πάγκ.), «εμφανίσιμος, λουσάτος, με ωραίο 
παρά στημα» (Πιτ.), «στολιδιάρης, λουσάτος» 
(Ξανθιν.) [όχι από τη φούντα (Πάγκ.), αλλά 
από το τουρκ. < fodul ‘υπερόπτης’ (Georgiadis, 
126), το οποίο από το αραβ. fuḍul κατά τον 
Nişanyan)] (فضول٬ فدول)
{Στο ερμήνευμά του ο Πάγκαλος αιτιολογεί την 

προέλευση από τη λ. φού ντα: «ο έχων τρόπον 
τινά φούντες προς επίδειξιν». Ίσως ακολουθεί 
τον Κοραή, κατά τον οποίο από τη λ. φούντα 
προέρχεται «ίσως ακόμη και το Φουντούλης, 
το σημαίνον μεταφορ. τον δι’ επίδειξιν περίερ-
γον εις την στο λήν» (Άτακτα, 5ος τόμος, Παρίσι 
1835, σ. 356). Ο Miklosich (I 62), που καταγρά-
φει το δάνειο αυτό σε άλλες βαλ κανικές γλώσ-
σες, με διάφορες σημασίες, π.χ. αλβαν. fodulj, 
fundulj «bien mis, gentil», παρέχει και τον τ. 
fudul του τουρκ. ετύμου.}

φουντούλικος (επίθ.) [fudúλikos] (Κονδ., Αποστ., 
Τσιρ.) : «(ιδέ φουντού λης) κομ ψευτικός. 
ΕΠΙΡΡ. φουντούλικα = κομψώς» (Κονδ.).
[< φουντούλης (Κονδ.)]

φουντουλούκι, το [fudulút∫i] & φουντουλίκι, το 
[fudulít∫i] & (Κονδ., Γαρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : κομ-
ψότης, ακκισμός, νάζι.
[< fodulluk ‘υπεροψία’ (Συντ.)]

φουρνελατζής, ο [furneladzís] (Κριτσ.) : ο ειδι-
κευμένος στα φουρνέλα, στις ανατι νάξεις πε-
τρωμάτων.
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής.}

φουρτίνα, η [furtína] (Κριτσ., Ξεν.) : η φουρτούνα.
{Λημμογραφείται για την πιθανή φωνητική επί-
δραση από το τουρκ. fırtına (κοινή προέλευση 
από τα ιταλικά).}

φούρτσα, η [fúrtsa] (Ιδομ., Τσιρ., Αποστ., Τσιρ.) : 
η βούρτσα.
[αντδ.(;) < τουρκ. fırça (διαλεκτ. ή παλαιότ. 
furça, κατά το TDK από τα ελλ.) (Συντ.)] (فرچه)
{Το ΛΚΝ ετυμολογεί τη λ. βούρτσα ως εξής: 
μσν. *βούρτσα (πρβ. μσν. βρούτσα) < μσν. γερμ. 
Burst ή μέσω του ιταλ. brusta. Αντιδάνειο θεω-
ρείτο τον τ. φούρτσα ο A. Maidhof, Glotta, 10 
(1920), 21.}

φούρ φούρ, βλ. φιρί φιρί.
φουρφουρένιος, βλ. φαρφουρένιος.
φουσέκι, βλ. φισέκι.
φουσεκλίκι, βλ. φισεκλίκι.
φρετζές, ο [fredzés] (Παπ., Πάγκ.) : «είδος κτε-

νίσματος, κ. χωρίστρα, π.χ. “μια ώρα κάνεις να 
σιάξης το φρετζέ”» (Παπ.).
[< ferce ‘σχίσμα, άνοιγμα, ρήγμα’ (Παπ.)] (فرجه)
{Ο Πάγκαλος (Ε 467-8) εντάσσει στο λήμμα 
φερετζές* και τη λ. φρετζές (ως τύπο της Δ. 
Κρ.), και τις δύο μόνο με τη σημ. «είδος κτε-
νίσματος της γυναικείας κό μης». Όμως, στο λ. 
χανούμισσα (Ε 533) έχει: «η μαύρη κα λύπτρα 
των χανουμισ σών, ο φερετζές». Ως παράδειγ-
μα χρήσης στο φρε τζέ/φερετζέ έχει: «Παροιμ.: 
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“Όλα τα ’χει η Μαριωρή, μόνο ο φερετζές τση 
λείπει”, δηλ. ειρωνικώς η Μαρία έχει όλα τα 
αγαθά, όλα τα προσόντα, και της ελλείπει μό-
νον το κομψόν κτένισμα στης κό μης». Αν αυ-
τός ο συσχε τισμός των δύο λέξεων έχει κάποια 
βάση, ίσως είναι εν διαφέρον να επα νεξεταστεί 
η σημ. της λ. φερετζές στην παραπάνω παροι-
μία. Αλλά δεν φαί νεται να έχει: ο Ι. Βενιζέλος 
(Παροιμίαι Δημώδεις, Αθήνα 1846, σ. 86) ση-
μειώνει στην αντίστοιχη παροιμία ότι πρόκει-
ται για «επανωφόρι οθωμανι κόν». Αυτή είναι 
και η σημ. του τουρκ. ferace (فراجه) : «επενδύ-
της ποδήρης έχων χειρί δας ευρείας, ον φορού-
σιν αι οθωμανίδες, κ. φερεδζές» (Χλωρός, Β 
1191) – η λ. φερετζές είναι αντδ. κατά τον Χα-
ράλαμπο Συμεωνίδη: < τουρκ. feräce < δημώ-
δες τουρκ. ferece < αραβ. farağï < μσν. φο-
ρεσία, φο ρεσιά (Ch. Symeonidis, “Lautlehre 
der türkishen Lehnwörter im neugriechishen 
Dialekt des Pontos”, Αρχείον Πόντου, 31 (1971-
72), 114). Στη φορεσιά ανάγει την αρχή του 
ferace και ο Nişanyan, μέσω του αραβ. farūc/
furūca(t). Το ΛΚΝ σταματά στο «παλ. τουρκ. 
ferace ‘πανωφόρι που έπρεπε να φορούν οι γυ-
ναίκες στο δρόμο’». Για την παροιμία γράφει ο 
Άνθι μος Παπαδόπουλος (“Φρασεολογικά” [3ο 
μέρος], Λεξικογραφικόν Δελτίον, 6 (1953-54), 
66) : «έχω την γνώμην ότι η φράσις ελέγετο 
κατ’ αρχάς με όνομα μου σουλμανίδος, λ.χ. όλα 
τα ’χει η Φατιμέ, μόνο ο φερε τζές της λείπει, οπό-
τε εδικαιο λογείτο πλήρως η ειρωνική φράσις». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο R. Pashley (Travels 
in Crete, 1ος τόμος, Λονδίνο 1837, σ. 181) ανα-
φέρει ότι στην Κρήτη και η Χριστιανή κάλυπτε 
το πρόσωπό της «as completely as any of her 
Mohammedan neighbours», αλλά δεν προσδι-
ορίζει πώς – πάντως δεν έχουμε πληροφορίες 
για ειδική καλύπτρα προσώπου, ούτε για χρή-
ση από χριστιανές του οθωμανικού γυ ναικείου 
ε πενδύτη.}

φρου φρού, βλ. φιρί φιρί.
φρυοντολμάς, ο [friodolmás] (ΚριτσΓ.) : ο λαχα-

νοντολμάς.
[< φρύο ‘λάχανο’ (το φρύγιον λάχανον των Αρ-
χαίων, Πάγκ. Ε 501-2) + ντολμάς (Συντ.)]

φτεφτέρι, βλ. τεφτέρι.

φτίλι, το [ftíλi] (άλλη γραφή: φτύλι) & φιτίλι* 
[fitíλi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., Ροδ., 
Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : 1. 
κορδόνι από ελαφρά στριμμένο μπαμπάκι μέσω 
του οποίου μεταφέρεται στο ση μείο καύσης το 
λάδι στο λύχνο ή το πετρέλαιο στη λάμπα (στη 
λάμπα πε τρελαίου το φιτίλι έχει μορφή ταινί-
ας)· 2. φιτίλι σε σχήμα κορδονιού για τον πυ-
ρόβολο (τσακουμάκι)· 3. λεπτό κορδόνι από εύ-
φλεκτο υλικό που χρησιμοποιείται για την πυ-
ροδότηση των φουρ νέλλων· 4. λεπτή γάζα που 
περνάνε μέσα στις πληγές για να απορροφά το 
πύον και να μην κλείνουν, ώσπου να επέλθει η 
πλήρης απολύμανση· ΥΠΟΚΟΡ. φτι λάκι, το· 
ΦΡ. βάνω φτίλια: υποκινώ, υποδαυλίζω (έριδες, 
σκάνδαλα κλπ.) || φτίλια ήκα μες τα ρούχα σου: 
τα ξέσκισες || δεν υπάρχει φτίλι: δεν υπάρχουν 
καθόλου χρή ματα || αργό φτίλι: βραδύκαυστο.
[< fitil (Παπ.)] (فتيل)
{Η λ. φιτίλι εσφαλμένα θεωρήθηκε αντιδάνειο, 
βλ. Βασμανόλη, σ. 309-310.}

φτιλιάζω [ftiλázo] (Κριτσ.) : 1. φτιάχνω φιτίλια 
(με μπαμπάκι ή άλλο υλικό)· 2. φθείρω (από τη 
χρήση) με τα χέρια μου τις γωνίες σε βιβλία ή 
τετράδια.
[< φτίλι (Συντ.)]
{Για τη σημ. 2 πβ. τη φρ. φτίλια ήκαμες τα ρού-
χα σου, στο λ. φτίλι.}

φτιράς, ο [ftirás] : η συκοφαντία (Σταυρινίδης). 
Η λ. σε προσωπικό ημερο λόγιο των ετών 1831-
1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 372).
[< iftira, από τo αραβ. iftirāˀ κατά τον Nişanyan 
(Συντ.)] (ايفتراء)

φτύλι, βλ. φτίλι.
φυντάνι, βλ. φιντάνι.
φυντίκι, βλ. φιντίκι.
φυραούνης, βλ. φιραούνης.
φυσέκι, βλ. φισέκι.
φυσεκλίκι, βλ. φισεκλίκι.
φυσκιγιά, βλ. φισκϊέ.
φυστάνι, βλ. φιστάνι.
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χα (επιφ.) [xa] (ΚριτσΓ., Κασσ.) : εντολή σε βόδια 
να προχωρήσουν κατά το όργωμα ή την εκτέλε-
ση άλλων εργασιών.
[< ha (Κριτσ.)] (ها)
{Κατά τον Χλωρό (Β 1957) το επιφώνημα ha 
είναι αρχικώς ερωτηματικό (geldi ha, ‘ήρθε, ε; 
ήρθε, λοιπόν;’), αλλά χρησιμοποιείται και ως 
«απειλη τικόν ή διερ γερτικόν προσοχής».}

χαβαλελίδικος (επίθ.) [havaleλídikos] (Παπ.) : δυ-
σμετακόμιστος.
[< χαβαλές (Παπ.) / μάλλον < havaleli, στην ίδια 
σημ. (Συντ.)]

χαβαλές*, ο [xavalés] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ξεν.) : 1. «επιφόρ τισις, με τάθεσις χρέους, 
π.χ. “τι μου τον έκαμες αυτόν χαβαλέ απού ’ναι 
κακοπλερωτής;”» (Παπ.)· 2. «Το ανωφελές, το 
ογκώδες, χωρίς ουσιαστι κήν αξία φορτίον, ή 
εκείνο που ο όγκος του είναι δυσανάλογα με-
γάλος προς το βάρος. “Τα άδεια κασόνια μόνο 
χαβαλές είναι για το αγώι”. “Ξε καθάρισε όλους 
τσι χαβαλέδες, να μην πλε ρώνομε άδικα ναύ-
λα”» (Πιτ.)· 3. φροντίδα, έγνοια.
[< havale (Παπ.)] (حواله)
{Η λ. havale έχει πολλές σημασίες. Ως νομι-
κός όρος σημαίνει ‘μετάθεση χρέους’. Σημαίνει 
επίσης, όπως σημειώνει ο Πιτυκάκης (με βάση 
τον Κουκκίδη), ‘κάτι που παρεμποδίζει τη όρα-
ση’. «Παν ό,τι κωλύει την όρα σιν, επιπροσθεί, 
παρεμβάλλε ται» γράφει ο Χλωρός (Α 715), και 
προσθέτει τη ρημ. περίφρ. havale vurmak «πα-
ρεμβάλλομαι, εμποδίζω την όρασιν, δεσπόζω, 
ενοχλώ, στενοχωρώ». Βλ. και χα βαλελίδικος.}

χαβάνι*, το [xaváñi] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Ιδομ., 
Τσιρ., ΙδομΒ., Κασσ., Ξεν.) : 1. το γουδί· 2. μη-
χάνημα κοπής καπνού.
[< havan (Παπ.)] (هاون)

χαβανόζι, το [xavanózi] & γαβανόζι [γavanózi] 
(Πιτ., Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ., ΙδομΒ.) : 1. «Μι-
κρό πήλινο δοχείο με τα χείλη πλατύτερα από 
τη βάση, χωρίς χερούλι ή αυτιά. Το χρησιμοποι-
ούν (σήμερο σπανιότερα) για να διατηρούν πα-
στές ελιές, τουρσιά και παρόμοια» (Πιτ.)· 2. μι-
κρό σκεύος της κουζίνας για μεταφορά φαγητού 

στην ύπαιθρο. ΜΕΓΕΘ. χαβανόζα, η (ΞανθινΔ.)
[< kavanoz (Πιτ.) / αντδ. (βλ. σημείωση)] (وانوز٬ 
(قوانوس
{Το TDK ετυμολογεί το kavanoz από τα ελληνι-
κά· κατά τον Nişanyan προ έρχεται από το ελλ. 
καβάνος/γαβάνο. Για την προέλευση της λ. χα-
βανόζι από το γάβανο γράφει αναλυτικά ο Νί-
κος Σαραντάκος στο ιστολόγιό του Οι λέξεις 
έχουν τη δική τους ιστορία (http://sarantakos.
wordpress.com /2011/04/08/xxxozi).}

χαβανόματσα, η [xavanómatsa] (ΙδομΒ.) : το γου-
δοχέρι.
[< χαβάνι + μάτσα (< ιταλ. mazza) (Συντ.), πβ. 
ματσούκι, ματσούκα (ΛΚΝ)]
{Η λ. μάτσα και μόνη της σημαίνει ‘γουδοχέ-
ρι’ (Ηράκλειο).}

χαβανόχερο, το [xavanó∫ero] (Πιτ., Τσιρ.) : το 
γουδοχέρι.
[< χαβάνι + χέρι (Συντ.)]

χαβαντίσια, τα [xavadisx̃a] (Παπ.) : οι ειδήσεις, 
τα χαμπάρια.
[< havadis (Κουκκίδης)] (حوادث)
{Ο Παπαγρηγοράκης (σ. 131) αναφέρει τη λ. χα-
βαντίσια, χωρίς ερμή νευμα, μαζί με άλλες που τις 
παρέλειψε, «διότι δεν ακούονται ποσώς σή μερον 
{= 1952} ούτε από τους γεροντοτέρους».}

χαβάς*, ο [xavás] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ροδ., Τσιρ., 
Δαρ., ΙδομΒ., Ξεν.) : 1. μουσικός σκοπός, μελω-
δία· 2. εμμονή, αμετάτρεπτη γνώμη, τακτική, 
συ νήθεια· ΦΡ. το χαβά του: “το βιολί του”, για 
κάποιον που επιμένει στις ίδιες απόψεις ή στην 
ίδια τα κτική, αδιαφορώντας για τις αντιρρήσεις 
ή για τις αντιδράσεις των άλλων (ΛΚΝ).
[< hava (Παπ.)] (هوا)

χάβεση, η [xávesi] (Ροδ.) : επιθυμία.
[< heves, αιτιατ. heves-i, θηλ. κατά τα: επιθυμία, 
όρεξη, ή < χαβεσιλής, υποχωρη τικά (Συντ.)] 
(هوس)

χαβεσιλής (επίθ. προσ.) [xavesiλís] (ΞανθινΔ., 
Κασσ.) : αυτός που κάνει κάτι με ό ρεξη, πρό-
θυμος.
[< hevesli, havesli (Ξανθιν.)] (هوسلى)

Χ
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Χχαβεσιλίκι

χαβεσιλίκι, το [xavesiλít∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Ξανθιν., Γαρ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., 
Χουστ.) & χαβασιλίκι, το [xavesiλít∫i] (Ξεν.) : 
ζωηρή επι θυμία, πάθος.
[< havaslik (Παπ.), βλ. σημείωση (Συντ.)]
{To TDK έχει μόνο το ουσ. heveslilik ‘η κατά-
σταση εκείνου που είναι με ρακλής, amateur’ < 
επίθ. hevesli (هوسلى) ‘αυτός που έχει αυτά που 
δηλώνει η λ. heves: έφεση, επιθυμία, κλίση, ζή-
λος’ (Χλωρός, Β 1975). Ο Ξανθινά κης ετυμο-
λογεί από το haves ή heves ‘επιθυμία’. Πιθανό-
τερη φαίνεται η ετυμολ. από το heveslilik (με 
απλοποίηση lili > li, πβ. μερακλίκι (βλ.) < *με-
ρακλιλίκι). Ο Κριτσωτάκης λημμα τογραφεί χω-
ριστά τη φρ. δεν έχω χα βεσιλίκι ‘δεν επιθυμώ, 
δεν έχω όρεξη’.}

χαβιά, η [xavʒá] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Τσιρ., 
Κριτσ.) : «εργαλείον συγκολ λήσεως τενεκέ-
δων» (Παπ.).
[< havya (Παπ.)] (حاويه)
{Κατά τον Τσιριγωτάκη σημαίνει επίσης ‘πλη-
γή από χτύπημα, σχίσιμο’. Στη ση μασία αυτή 
η δική του ετυμολογία είναι: «< χαβ- (χαβού-
ζα), -για» (;)}

χαβιάρι*, το [xavʒári] (Παπ.) : αυγά ορισμένων 
ψαριών διατηρημένα με α λάτι.
[< havyar (Παπ.), βλ. σημείωση (Συντ.)] (خاويار٬ 
(خبيار٬ حاويار٬ حويار
{Η ετυμολογία της λ. παρουσιάζει ενδιαφέρου-
σες δυσκολίες. Κατά το ΛΚΝ και το Χρηστι-
κό της Ακαδημίας Αθηνών ετυμολογείται από 
το μσν. χαβιάρι, κι αυτό από το τουρκ. havyar, 
το οποίο (όπως προσθέτει το ΕΛ ΝΕΓ) «ίσως < 
αρχ. περσ. *hāwiyār, το οποίο εικάζεται ότι εί-
ναι σύνθ. από τις λ. hāwi «αυγό – γεύση» και 
-yār, επίθημα που δηλώνει τον κάτοχο (εν προ-
κειμένω, το ψάρι). Και συμπληρώ νει: «Επει-
δή η τουρκ. λ. είναι αρκετά νεότερη (15ος αι.) 
και δεν συγγενεύει με λ. των τουρκικών γλωσ-
σών, έ χουν διατυπωθεί πολλές απόψεις για την 
απώτερη αρχή. Κατά μία άποψη είναι ελληνι-
κής αρχής{Συντ.: εννοείται εδώ η ειδική με-
λέτη τού Δ. Γεωρ γακά: Ichtyological terms for 
the sturgeon and etymology of the inter na tional 
terms Botargo, Caviar and Congeners, Αθήνα 
1978}: αποσπάστηκε από σύνθ. *ταριχαβγ(ι)
άριν «αβγοτάραχο», που οφείλεται σε συγχώ-
νευση της συ νεκ φοράς τάριχ(ον) αβγιάρι(ον), 
ίσως μέσω πληθ. *ταριχαβγιά «α βγά σε άλ-
μη». Κατά νεότερη άποψη, η λ. έχει καυκασι-
ανή αρχή και προέρ χεται από γεωργιανό k’viri 
«γόνος ψαριών». Το πρόβλημα της ετυμολο γίας 
της λ. χαβιάρι συνοψίζει ο Rustam Chukurov 
(Рустам Шукуров, “Некоторые персидские 
займствования в среднегреческом”{= Μερι-
κά περσικά δάνεια στην μεσαιωνική ελληνική}, 

Иран-Наме, 3/7 (2008), 119-126), που σημει-
ώνει (σ. 125) ότι «οι Έλληνες έχουν δικές τους 
λέξεις για το χαβιάρι: ωοτάριχα, ωά των ιχθύων 
κλπ., οι οποίες κάποτε χρησιμοποι ήθηκαν από 
βυζαντινούς λόγιους». Αλλά η ύπαρξη μιας λέ-
ξης δεν ε μποδί ζει τη δημιουργία μιάς άλλης ή 
τον δανεισμό, ιδίως όταν δεν δηλώνεται α κρι-
βώς το ίδιο πράγμα: το χαβιάρι είναι είδος αυ-
γοτάραχου, αλλά το αυ γοτάραχο δεν είναι χα-
βιάρι!}

χαβλί, το [xavλí] (Πιτ., Γαρ., Κριτσ.) : «Κεφαλο-
μάντιλο, χρώματος άσπρου, που το χρησιμοποι-
ούν οι νέες γυναίκες ως κάλυμμα της κεφαλής 
κυρίως στην εξοχή» (Γαρ.).
[< havlu ή (διαλεκτ.) havlı (Κουκκίδης) «χειρό-
μακτον, προσόψιον» (Χλω ρός, Α 727) (Συντ.)] 
(خاولى٬ خاولو٬ هاولو٬ هاولى)
{Ο Πιτυκάκης το γράφει: χαυλί. Βλ. και σημεί-
ωση στο λ. χαβλουδένιος.}

χαβλιτζάνι, το [xavλidzáñi] : το φυτό Galanga 
officinalis, «ήτοι φυτόν της Ινδίας έχον αρωμα-
τικάς ρίζας» (Χλωρός, Α 716), συγγενικό με την 
πιπε ρόριζα, το τζί ντζερ (βλ. τζεντζεφίλι). Η λ. σε 
κρητ. ιατροσόφιο του 1826, με τη μορφή χαυ-
λιτζιάν (βλ. Παπαδογιαννάκης, σ. 156).
[< havlıcan, από το περσ. χāvlincān κατά τον 
Nişanyan (Συντ.)] (حوليجان)

χαβλού, βλ. χαβλουδένιος.
χαβλουδένιος (επίθ.) [xavluδéños] (Τσιρ., Ξεν.) : 

φτιαγμένος με την τεχνική του κουσκουσέ (βλ.).
[< χαβλού, η, πληθ. χαβλούδες < τουρκ. havlu < 
hav ‘χνούδι’ (Συντ.)]
{Ο Τσιριγωτάκης έχει: χαυλουδένιο. Η λ. χα-
βλού χρησιμοποιείται ως άκλ. επίθ. με τη σημ. 
‘χνουδωτός’ (για πετσέτα, μπουρνούζι) ή ως ου-
σιαστικοπ. επίθετο: η χαβλού (εννοείται: πετσέ-
τα), πληθ. χαβλούδες, πβ. κουρελού, κουρελού-
δες, ή το χαβλού (εννοείται: πεσκίρι, προσό-
ψιο).}

χαβούζα*, η [xavúza] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Τσιρ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. μεγάλη λακούβα με νερό της 
βροχής· 2. δεξαμενή νερού.
[< havuz (Παπ.), θηλ. ίσως από επίδραση θηλ. 
ουσ. με παρόμοια σημασία, όπως λακούβα, κο-
λύμπα, δεξαμενή (Συντ.)] (حوض)
{Ο Τσιριγωτάκης έχει ως λήμμα τον τύπο χαού-
ζα ‘μεγάλη τρύπα, ρήγμα’ (< τουρκ. havuz) και 
δίνει το εξής παράδειγμα χρήσης: «Εμπέρδεξα 
στο μ-παντέρμο φράχτη κι ήκαμενε μια χαού-
ζα το φυστάνι μου». Ίσως σ’ αυτήν τη σημ. να 
προ έρχεται από άλλη λέξη, πβ. χαούνα ‘μεγά-
λη τρύπα’ (< χάος + κατάλ. -ούνα, κατά τον Πά-
γκαλο).}

χάβρα*, η [xávra] (Πάγκ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
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Ξεν.) : θόρυβος, θορυβώδης συγκέ ντρωση.
[< havra ‘συναγωγή’ (Πάγκ.)] (خاوره٬ خوره٬ حارا٬ 
(هاوره
{Κατά το TDK η λ. havra έχει και τη μτφ. σημ. 
«çok gürültülü yer» (= πολύ θο ρυβώδης τόπος), 
ενώ διαλεκτ. σημαίνει «kuru gürültü» (τσάμπα 
φασαρία).}

χάβρι (επίρρ.) [xávri] (Τσιρ.) : ορθάνοιχτα, αφύ-
λαχτα.
[ίσως < χάβρα, όπου (θεωρείται ότι) ο κόσμος 
μπαινοβγαίνει ανεξέλεγκτα, εξού και η οχλαγω-
γία (οπότε είναι η ρίζα του ρ. χαβρίζω2), ή –το 
πιθανό τερο– προέ κυψε υποχωρητικά από το χα-
βρίζω2 και άρα δεν έχει θέση εδώ (Συντ.)]

χαβρίζω1 [xavrízo] (Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Ξεν.) : θορυβώ φωνάζο ντας, κάνω φασαρία.
[< χάβρα (των Ιουδαίων) (Ξανθιν.)]
{Υπάρχει και χαβρίζω2 ‘χάσκω, χασκογελώ, 
χαζεύω· φαίνομαι, αποκαλύ πτομαι’ (Ξανθιν., 
Πάγκ., Πιτ., Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ.), αλλά 
αυτό δεν φαίνεται να προ έρχεται από τη χάβρα, 
πβ. «Χαβρίζει (τρ. πρ.). Όστις ίστα ται κεχηνώς 
και δεικνύει τους οδόντας, εξ ου και χάβρος, 
παρ’ άλλοις φα γκρίζει» (Α. Καλούτσης, “Συλ-
λογή λέξεων, φράσεων και παροιμιών της νή-
σου Κυθήρων”, Πανδώρα, 20 (1870), 15).}

χαέρι, βλ. χαΐρι.
χαερ(ι)λής, βλ. χαϊρλής.
χαερλίδικος, βλ. χαϊρλίδικος.
χαέρολά, βλ. χαΐρ ολά.
χαερσίζης (επίθ. προσ.) [xaerzízis] & χαερζίζικος 

[xaerzízikos] (Πιτ., Κονδ., ΙδομΒ.) : 1. δόλϊος, 
επίβουλος, επιζήμιος· 2. γρουσούζης, το αντίθε-
το του χαϊρλής.
[< hayırsız (Πιτ.)] (خيرسز)

χαζέρι, βλ. χαζίρης.
χαζεύω [xazévo] (Παπ.: στο λ. χάζι, Πάγκ.) : 

«χάσκω, δαπανώ τον καιρόν μου ασκό πως» 
(Πάγκ.).
[< χάζι (Παπ.)]

χάζι*, το [xázi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ιδομ., Γαρ., 
Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., 
Κασσ., Ξεν.) : ευχαρίστηση, απόλαυση· ΦΡ. 
κάνω κάτι χάζι: α) παρατηρώ κάτι ως ευχάριστο 
θέαμα, β) μου αρέσει, κάνω γούστο να το βλέ-
πω || έχει το χάζι ντου: είναι ενδιαφέρον, αξιο-
περίεργο || έχει χάζι να...: έχει γούστο να… (εκ-
φράζει ανησυχία για κάποιο ενδεχόμενο) || (δεν) 
κάνω κάνω χάζι κάποιον: (δεν) τον συ μπαθώ.
[< haz (Παπ.)] (حظ)
{Η έκφρ. κάνω χάζι μάλον είναι μτφδ. από το 
ρ. hazzetmek.}

χαζινές1(Α), ο [xazinés] & χατζινές [xadzinés] 
(Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ., 
Ξεν.) : 1. μικρή δεξαμενή νερού· 2. αποθήκη· 3. 
θησαυροφυλάκιο, ταμείο.
[< hazine (Παπ.)] (خزينه٬ خزنه)
{Ο Ιδομενέως γράφει: χατζηνές. Βλ. και χασι-
νές.}

χαζινές2, βλ. χασινές.
χαζίρεμα, το [xazírema] (Ροδ., Τσιρ.) : προετοιμα-

σία, συγύρισμα, τακτοποί ηση.
[< χαζιρεύω (Συντ.)]

χαζιρεύ(γ)ω, -ομαι [xazirév(γ)o] & χατζιρεύ(γ)ω, 
-ομαι [xadzirév(γ)o] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : ετοιμάζω, -ομαι.
[< χαζίρι (Παπ.)]
{Σε έμμετρη αφήγηση του 1840 βρίσκουμε το 
ρ. ετοιμάζομαι ως περιφρα στικό: έτοιμοι εγινή-
κασιν ως είκοσι χιλιάδες / και στο Τηγάν’ εβγή-
κασι να σφάξουν τους ραγιάδες (Αντωνούσα Ι. 
Καμπουροπούλα, Ποιήματα τραγικά εμπεριέχο-
ντα διαφό ρους πολέμους της Κρήτης επί της Ελ-
ληνικής Επαναστά σεως, Ερμούπολη 1840, σ. 
87). Πρόκειται μάλλον για μεταφραστική προ-
σαρμογή του αντίστοιχου τουρκ. hazır oldular 
‘ετοιμάστηκαν’, κ.λ. έτοι μοι έγιναν.}

χαζίρης [xazíris] & χατζίρης [xadzíris] (επίθ., μό-
νο αρσ.) ή χαζίρι(Α) [xazíri] (άκλ. επίθ., για όλα 
τα γένη) & χαζέρι [xazéri] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 
Ιδομ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Χουστ., Ξεν.) : 1. έτοι μος· 2. (ως επίθ. 
προσ.: χαζίρης) ακαμάτης, αυτός που θέλει να 
τα βρίσκει όλα έτοιμα χωρίς να δουλεύει· 3. (ως 
ουσ.) το χαζίρι: κέρδος χωρίς κατα βολή κόπου. 
Βλ. και άντα χαζίρι.
[< hazır (Παπ.)] (حاضر)

χαζίρι, βλ. χαζίρης.
χαζίρικος (επίθ.) [xazírikos] & χατζίρικος 

[xadzírikos] (Πιτ., Κονδ., Ξαν θιν., Γαρ., Ιδομ., 
Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ., 
Ξεν.) : έτοι μος· ΕΠΙΡΡ. χαζί ρικα & χατζίρι-
κα: έτοιμα.
[< χαζίρι (Πιτ.)]

χαζιρομπουκιά, η [xazirobut∫á] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Γαρ., Κριτσ., Ξεν.: 1. ο ντολμάς. «Ο όρος 
ακούεται μάλλον σ’ ευτράπελες συζητήσεις» 
(Πιτ.)· 2. ο κεφτές (Ξεν.).
[< χαζίρι + μπουκιά (Παπ.)]
{Ίσως είναι σχηματισμός επηρεασμένος από 
το τουρκ. hazırlop (حاضرلوپ) ‘σφι χτό αυγό’ [< 
hazır ‘έτοιμος’ + lop/lob ‘σφαιρικό αντικείμε-
νο’, στη σημ. ‘lokma = μπουκιά’], που σημαί-
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νει επίσης «βλωμός έτοιμος προς κα τάποσιν, κ. 
βούκα έ τοιμη» (Χλωρός, Α 681). Αλλά μπορεί 
και να είναι μισομεταφρασμένο δάνειο.}

χαζο- [xazo] (Τσιρ.) : «α΄συνθετικό λέξεων που 
φανερώνει ότι η κατάσταση ή η ιδιότητα του 
β΄συνθετικού έχει σχέση με τον χαζό: χαζο-γε-
λώ, χαζο-βιόλης, χαζο-φέρνω».
[< χαζός (ΛΚΝ)]

χαζοβιόλης, ο [xazovʒóλıs] (Τσιρ.) : (σκωπτ.) ο 
βλάκας.
[< χάζι + βιόλα (Τσιρ.) / Κατά το ΛΚΝ : < χαζο- 
+ βιολ(ί) -ης (σύγκρ. φρ.: ‘το ίδιο βιολί’)]

χαζογελώ, βλ. χαζο-.
χαζοκούτι*, το [xazokúti] (ΙδομΒ.) : «(μειωτ.) η 

συσκευή της τηλεόρασης, για να δηλώσουμε 
ότι τα προγράμματά της αποβλακώνουν τους 
θεατές» (ΛΚΝ).
[< χαζο- + κουτί (ΛΚΝ)]

χαζομάρα, η [xazomára] (Πάγκ.) : η βλακεία.
[< χαζός (Πάγκ.)]

χαζός (επίθ.) (Παπ., Πάγκ.) : 1. αυτός που χαζεύ-
ει· 2. αφηρημένος.
[< χάζι (Παπ.)]

χαζοφέρνω, βλ. χαζο-
χαϊβάνι*, το [xaiváñi] (Ροδ., Τσιρ., Κριτσ., Ξεν.) : 

1. ο γάιδαρος· 2. (μτφ.) απερίσκε πτος, ανόητος· 
3. ανάγωγος, αγενής.
[< hayvan ‘ζώο’ (ΛΚΝ)] (حيوان)

χαϊλάζης (επίθ. προσ.) [xailázis] (άλλη γραφή: 
χαϋλάζης) (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Τσιρ., Κριτσ., 
Χουστ.) : οκνηρός, αργός.
[< haylaz (Παπ.)] (خايالز٬ خيالز)
{Στον Κριτσωτάκης ως χαϊλές. Ίσως από επί-
δραση της λ. χαλές (βλ.). Ο Ξανθινά κης λημμα-
τογραφεί τη λ. χαϊλάτζης ‘φαντασιόπληκτος, 
αργόσχο λος, αλήτης’ και την ετυμολογεί από 
το hayalci ‘χιμαιρικός’, αλλά μάλλον πρόκειται 
για παραφ θορά της λ. χαϊλάζης, πβ. τζαμπάζης 
& τζαμπάτζης.}

χαϊλάλης (επίθ. προσ.) [xailáλis] (Ξανθιν., ΙδομΒ.) : 
ανισόρροπος, φαντασιό πληκτος.
[< hayali (Ξανθιν.) / μάλλον < hayal «ονειρο-
πόλησις, χίμαιρα, φαντασία» (Χλω ρός, Α 760) 
(Συντ.)] (خيال)
{Από το επίθ. hayali (خيالى) ο αναμενόμενος τ. 
είναι *χαϊ(λ)αλής.}

χαϊλάτζης, βλ. χαϊλάζης (σημείωση).
χαϊλές, βλ. γαϊλές.
χαϊμαλί, βλ. χαμαΐλι.
χαϊνετεύγω [xainetévγo] : «προδίδω, γίνομαι προ-

δότης». Η λ. σε κρητ. λαϊκό στι χούργημα του 

1668 (βλ. Εμμ. Κριαράς, “Λεηλασία της Παροι-
κίας της Πάρου (Κρητικόν ποίημα του 17ου αι-
ώνος)”, Αθηνά, 48 (1938), 133, 161)
[< hain et(mek) + -εύω (Συντ.)]

χαϊνέτης, βλ. χιανέτης.
χαϊνεύ(γ)ω [xainév(γ)o] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., 

Κονδ., Ροδ., Ιδομ., Ξανθιν., Α ποστ., Τσιρ., 
Κριτσ., Ξεν.) : 1. επαναστατώ, βγαίνω στο κλα-
ρί· 2. φυγο δικώ· 3. αλητεύω, “ανεμογυρίζω”.
[< χαΐνης (Παπ.)]
{Με τη σημ. 3. στη συνηθισμένη επίπληξη Πού 
εχαΐνευες πάλι όλη την ημέρα! με την οποία 
“υποδέχονταν” οι παλιές μανάδες τα αγόρια 
τους που αργούσαν να μα ζευτούν στο σπίτι, ιδί-
ως τα καλοκαίρια.}

χαΐνης, ο [xaíñis] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. επανα-
στάτης, αντάρτης· 2. φυγόδικος, ανυπότακτος· 
3. αλήτης.
[< hain (Παπ.) ‘άπιστος, προδότης’ (Πιτ.)] (خائن٬ 
(خاين
{Για τη λέξη αυτή ο Σταυρινίδης (Μεταφρά-
σεις, Β 78) σημειώνει: «Λέξ. αραβ., σημαίνου-
σα τον επίβουλον, άπιστον, αχάριστον και προ-
δότην. Ού τως ονομάζου σιν οι Τούρκοι παν άτο-
μον, όπερ επιβουλεύεται το τουρκι κόν έθνος ή 
τα τουρκι κάς αρχάς. Ως δε βλέπομεν {εννοεί: 
στα έγγραφα} η ονομασία αύτη εδίδετο, κατά 
τους πρώτους χρόνους της Τουρκοκρατίας εν 
Κρήτη, εις τους χριστιανούς εκεί νους οίτινες 
εγκαταλείποντες τα χωρία των, κατέφευγον εις 
τα ενετοκρατούμενα φρούρια Σούδαν, Σπινα-
λόγκαν και Γραμβούσαν, οπόθεν καθ’ ομάδας ή 
μεμονω μένως εξερχόμενοι, προ έβαινον εις λε-
ηλασίας και διαρπαγάς. Βραδύτερον όμως χαΐ-
νηδες ελέγο ντο οι χριστιανοί εκείνοι οίτινες, μη 
ανεχόμενοι τας τουρκικάς θη ριωδίας και βιαιο-
πραγίας, ανήλθον εις τα όρη, οπόθεν κατερχό-
μενοι ετιμώρουν τους τούρκους δυνάστας και 
εγένοντο οι προστάται και υποστηρικταί των 
αδικου μένων χριστιανών, αναζωπυρούντες ού-
τω το εθνικόν φρόνημα».}

χαϊνήδικος (επίθ.) [xaiñiδikos] (Κασσ.) : ανυπά-
κουος, ατίθασος, άγριος. “το μου λάρι ’ναι χαϊ-
νήδικο και τσινά και δε στένεται να το πεταλώ-
σει ο αλμπάνης”.
[< χαΐνης (Κασσ.)]

χαΐνιά, η [xaiñá] : η συμπεριφορά του χαΐνη. Στί-
χος από κρητ. δημοτ. τρα γούδι: Ε μήνυσέ ντου κι 
ο πασάς τη χαΐνιά να πάψει (Γ. Πάγκαλος, Πε-
ρί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, 7ος τό-
μος, Τα Λαογραφικά, Επιμέλεια έκδοσης: Κέ-
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ντρον Ερεύνης Εληνικής Λαογραφίας Ακαδη-
μίας Αθηνών, Α θήνα 1983, σ. 152).
[< χαΐνης (Συντ.)]

χαϊνόγα, η [xainóγa] (Κριτσ.) : η κατσίκα που ξε-
κόβει από τις υπόλοιπες.
[< χαΐνης + αίγα (Συντ.)]

χαϊνόσπηλιος, ο [xainóspiλos] (Τσιρ.) : «σπήλαιο 
όπου κρύβονταν οι χαΐ νηδες».
[< χαΐνης + σπήλιος (σπήλαιο, σπηλιά) (Συντ.)]
{Συγκεκριμένο τέτοιο σπήλαιο: Κοντά στον 
οικισμό Καμαράκι, στην πε ριφέρεια Τυλίσου. 
Άλλο: νοτιοδυτικά του χωριού Ασή Γωνιά.}

χαϊντούτης, ο [xaídútis] (Ροδ.) : συνοριοφύλακας 
(βλ. σημείωση).
[Υπάρχει η λ. χαϊντούτης (βλ. Νικόλαος Σταυρι-
νίδης, “Συμβολή εις την ιστορίαν των Σφακίων 
(1615-1770)”, Κρητικά Χρονικά, 9 (1955), 238) 
< haydut ‘ληστής’ (από το ουγγρ. hajdúk, κα-
τά τον Nişanyan), αρχ. σημ. ‘στρατιώτης πεζι-
κού’. Αγνοώ πού χρησιμοποιήθηκε η λ. με τη 
σημ. που καταγράφει ο Ροδάκης. Ίσως υπάρ-
χει επίδραση από τη λ. χουντούτι ‘σύ νορο’ < 
hudut.] (حيدود)

χαϊόλλα, βλ. χαΐρ ολά.
χαΐρ [xaír] (Κονδ.) : όχι.

[< hayιr ‘όχι’ (Συντ.)] (خير)
{O Κονδυλάκης τονίζει τη λ. στη λήγουσα, αλ-
λά η τουρκ. άρνηση τονίζε ται στο a: háyır – το-
νισμένη στη λήγουσα η λ. σημαίνει ‘χαΐρι’.}

χαΐρι*, το [xaíri] & χαέρι [xaéri] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Κονδ., Ροδ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Χουστ., Ξεν.) : ευδοκίμηση, προκοπή, 
όφελος· ΦΡ. (κατάρα) : Χαΐρι και προκοπή να 
μη δεις.
[< hayιr (Παπ.)] (خير)

χαϊρ(ι)λής (επίθ. προσ.) [xair(i)λís] & χαερ(ι)λής 
[xaer(i)λís] (Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Κασσ.) : επιμελής, 
προκομ μένος.
[< hayırlı (Κουκκίδης)] (خيرلو)

χαϊρλίδικος (επίθ.) [xairλídikos] & χαερλίδικος 
[xaerλídikos] (Παπ., Πιτ., Κονδ., Γαρ., Ροδ., 
Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : «Ό,τι μπορεί να 
μας εξα σφαλίσει κέρδος, ωφέλεια, προκοπή» 
(Πιτ.).
[< χαΐρι (Παπ.) / < hayırlı (Πιτ.)]
{Χρησιμοποιείται συχνά σε ευχές: «Χερλίδικη, 
σύντεκνε, η αγορά πού ’καμες» (Πιτ.).}

χαΐρ ολά (έκφρ.) [xaír olá] & χαέρολά [xaérolá] 
& χαϊόλλα [xaióla ?] & (Παπ., Πάγκ., Κονδ., 
Γαρ., Κριτσ., Ξεν.) : 1. τι συμβαίνει, τι τρέχει; 
«Λέ γεται χάριν α στειότητος», σημειώνει ο Πα-

παγρηγοράκης· 2. Κατά τον Κονδυλάκη σημαί-
νει «η ώρα η καλή, πώς εδώ; πού πας;»· 3. (ευ-
χή) με το καλό!
[< hayır ola (Παπ.)] (خير اوله)
{Λέγεται και ως αστείος χαιρετισμός υποδοχής 
με τη σημ. ‘Καλώς τονε! Τι τρέ χει;’ Για τη σημ. 
της έκφρ. ο Χλωρός (Α 761) προσθέτει: «[κυρί-
ως ἀγαθόν νὰ ᾖ.]» Με αυτό το νόημα στη σημ. 
3, την οποία καταγράφει ο Γαρεφαλάκης.}

χάιτας, ο [xáitas] (άλλη γραφή: χάυτας) (Πάγκ., 
Ξανθιν.) : αλήτης, αργόσχο λος.
[< hayta (Πάγκ.)] (هايطه)

χάι-χούι, το (άκλ.) [xái xúi] (άλλη γραφή: χάυ-
χούυ) (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) : «συ γκεχυμέναι 
φωναί, ταραχή, π.χ. “έγινε μεγάλο χάι-χούι οψές 
στο κα φενείο όντεν ήθρανε οι μασκαράδες» 
(Παπ.).
[< hay huy (Παπ.) / «φωναί συγκεχυμέναι, θό-
ρυβος, ταραχή» (Χλωρός, Β 1959), κατά τον 
Nişanyan από το περσ. hāy hūy (Συντ.)] (هاى 
(هوى
{Ο Γαρεφαλάκης λημματογραφεί το άκλ. χάι-
χού [xái xú] : «Θόρυβος αν θρώπων ευχαριστη-
μένων. “Εμονιάσαμε στ’ Απάνω χωργιό με τη 
Μαρία και τη Μελπομένη απού ’χαμε καιρούς 
και ζαμάνια να δούμε η μια την άλλη. Εκάμαμε 
το χάι-χού μας κι είπαμε να μονιάσομε την Κερ-
γιακή στον Προ φήτη Ηλία -νά ’χομε ώρα- να τα 
πούμε πλια καλά”». Αυτό ίσως όχι από το hay 
huy, αλλά από το haya huy (هايا هوى) «φωναί και 
θόρυβος ευθυμού ντων» (Χλωρός, Β 1959).}

χάκι, το [xát∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., 
Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Κασσ., 
Ξεν.) : 1. το έννομο δικαίωμα· 2. το μερίδιο που 
α νήκει σε κά ποιον· ΦΡ. θα του βρει το χάκι ντου: 
θα τον συμμορφώσει || τρώγω το χάκι κά ποιου: 
τον αδικώ.
[< hak (Παπ.)] (حق)
{Η φρ. τρώγω το χάκι κάποιου αντιστοιχεί 
(μτφδ;) στην τουρκ. hakkını yemek ‘κα ταπατώ 
τα δικαιώματα κάποιου, αδικώ’ (Tuncay & Κα-
ρατζάς, σ. 289) – επισή μανση του τουρκομα-
θούς κ. Γιώργου Παπαδόπουλου).}

χακίκι, βλ. ακίκι.
Χάκι-Πάγι, το [xát∫i páʒi] : μετωνυμ. ο Σουλτάνος 

(βλ. σημείωση). Η λ. σε κρητ. σατιρικό στιχούρ-
γημα του 1868: Από ’να μέρος του Νησιού ως τ’ 
άλλο ας υπάγη, / όλοι θα πέσουν να φιλούν το 
Μέγα Χάκι-Πάγι (στίχοι από: Σάτιρα τοιχοκολ-
ληθείσα εν ταις οδοίς της πόλεως Χανίων επί τη 
μελετω μένη αναχωρήσει εκ της νήσου του Μ. Βε-
ζίρου Ααλή πασά. Δημοσιεύτηκε στην αθηναϊκή 
εφημ. Αιών, φ. 2320, της 15 Φεβρ. 1868 – τώ-
ρα ψηφιοποι ημένη στη Βιβλιοθήκη της Βουλής).
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[< hak-i pay «κόνις των ποδών, ήτοι το έδαφος, 
η γη ήν πατεί τις» (Χλω ρός, Α 724), κατά τον 
Nişanyan από το περσ. χāk-i pāy < χāk ‘χώμα’ + 
pāy ‘πόδι’ (Συντ.)] (خاكپاى)
{Η μετωνυμία προέκυψε από εκφράσεις του τύ-
που «ήλθον όπως προσκυ νήσω την κόνιν των 
ποδών υμών, ήτοι όπως υποβάλω τα σέβη μου» 
(Χλω ρός, ό.π.).}

χαλάκια, βλ. σημείωση στο λ. χαλί.
χαλάλι* (επίρρ.) [xaláλi] & χελάλι [x̃eláλi] (Παπ., 

Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., Ξεν.) : (για κάτι που δίνεται, 
παραχω ρείται ή που λιέται) με ευχαρίστηση· 
ΦΡ. κάνω χαλάλι (κάτι σε κάποιον) : του το χα-
λαλίζω, παραχωρώ με ευχαρίστηση || χαλάλι 
σαν της μάνας σου το γάλα (αντιστοιχεί ακρι βώς 
στο τουρκικό: ananın ak süt gibi halal olsun, βλ. 
TDK-Atasözleri).}
[χελάλι: < helal (Παπ.)· χαλάλι: < halal, δια-
λεκτ. τ. του helal (ΛΚΝ)] (حالل)
{Ο Κονδυλάκης το γράφει: χαλλάλι. Κατά τον 
Παπαγρηγοράκη χαλάλι ση μαίνει «έστω σοι νό-
μιμον, θεμιτόν, το αντίθετον του χαράμι». Προ-
φανώς ακολουθεί τον Χλωρό, ο οποίος για την 
έκφρ. helal olsun (Α 798) έχει: «έστω νόμιμον, 
καλώς κεκτημένον, κ. χαλάλι. ήτοι απόλαυε ή 
απολαυέτω του κεκτημένου πράγματος ή χρή-
ματος εν ειρήνη· βλ. {το αντίθετο} haram», 
βλ. χαλάλ ολσούμ. Ο Πάγκαλος λημματογρα-
φεί χωριστά τη φρ. κάνω χαλάλι. Η παροιμία 
Ό,τι φάει το κοπέλι, χα λάλι, / κι ό,τι βάλει, χα-
ράμι αντιστoιχεί ακριβώς στην τουρκ. Çocuğun 
yediği helal, giyidiği haram.}

χαλαλίζω* [xalaλízo] & χελαλίζω [x̃elaλízo] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., 
Ξεν.) : κάνω κάτι χαλάλι, παραχωρώ με ευχα-
ρίστηση, χαρίζω.
[< χαλάλι (Παπ.)]

χαλάλ ολσούμ [xalál olsúm] (έκφρ.) (Παπ., Πάγκ.) : 
Ας είναι (νόμιμα) δικό σου.
[< helal olsun (Παπ.) / λέγεται για κάτι που 
απέκτησε ή κατέκτησε κάποιος δι καιωματικά 
(Συντ.)] (حالل اولسون)
{Παλαιότερα, σε τηλεοπτική εκπομπή, ένας Έλ-
ληνας, παιδί Μικρασιατών προφύ γων, διηγήθη-
κε το εξής περιστατικό: Κάποτε ταξίδεψε στη Μι-
κρά Ασία (δεν θυ μάμαι ακριβώς τον τόπο) και πή-
γε στο χωριό των προγόνων του να προσκυνήσει 
τα πάτρια. Οι Τούρκοι τον υποδέχτηκαν εγκάρ-
δια. Ήρθε και ένας πολύ ηλικιωμέ νος γείτονας, 
του έδωσε ένα μικρό ποσό και του ζήτησε να πει 
helal olsun, γιατί είχε αγοράσει κάτι από τον παπ-
πού τού Έλληνα, αλλά είχε μείνει ένα μικρό υπό-
λοιπο που δεν πρόλαβε να του το δώσει (μέσα στο 
χαμό του ξεριζωμού), και έτσι ο πωλητής δεν εί-

χε πει αυτήν τη φράση, που θα επισφράγιζε την 
αγοραπωλησία. Πραγματικά συ γκινητικό! Αλλά 
πιο καλά θα ήταν να μην είχαν μεσολαβήσει όσα 
και από τις δυο πλευρές του Αιγαίου ξέρουμε…}

χαλαλοσύρνω [halalosírno] & χαλαροσύρνω 
[halarosírno] : κάνω χαλάλι, συγχωρώ, συμφι-
λιώνομαι.
[< χαλάλι + σύρνω (Πάγκ.)]

χαλαμπαλίκι, το [xalabaλít∫i] & καλαμπαλίκι* 
[kalabaλít∫i] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., 
Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Κασσ., Ξεν.) : 1. συνωστισμός· 2. «μετωνυμι-
κώς ο θόρυβος, η ταραχή, εκ του πλήθους του 
παρά γοντος την οχλοβοήν» (Πάγκ.)· 3. ο φόρ-
τος εργα σίας σε βιοτεχνικά εργαστήρια, πρατή-
ρια κλπ.· 4. (μτφ., πληθ. χαλαμπα λίκια) «το πέ-
ος και οι όρχεις» (Πάγκ.).
[< kalabalık ‘πλήθος’ (Παπ.)] (غلبه لق٬ قالبه لق)
{Με τη μορφή καλαπαλούκι: Κι ευθύς προστά-
ζει ο πασάς να πάγει το κου λούκι (= η αστυνο-
μία) / να γίνει ανακάτωσις, πολύ καλαπαλούκι 
(Βενέρης, 393).}

(*)χαλάτσης, βλ. Παράδειγμα:
χαλβαδιάζω* [xalvadjázo] (Ιδομ.) : κοιτάζω με 

ερωτικές βλέψεις ένα πρό σωπο, (κατά το ΛΚΝ : 
κοιτάζω κάτι με λαχτάρα, με μεγάλη επιθυμία).
[< χαλβαδ- (χαλβάς) (ΛΚΝ)]

χαλβαδοκούτι, το [xalvaδokúti] : κουτί για χαλβά. 
Η λ. σε έγγραφο του 1870: 1 χαλβαδοκούτι γρ. 
3 (Α.Δ.Η., 2 / 44-221). Μτφ. σημαίνει ‘αιδοίον’, 
πβ. (βρισιά): τση μάνας σου το χαλβαδοκούτι!
[< χαλβαδ- (χαλβάς) + κουτί (Συντ.]

χαλβάς*, ο [xalvás] & χαλιβάς [xaλivás] (Τσιρ.) & 
χελιβάς [x̃eλivás] (Παπ., Πάγκ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Ξεν.) : 1. γλύκισμα από ταχίνι και ζάχαρη· 
2. (μτφ.) o άβου λος άνθρωπος. Ακούγεται και 
ως χαλουβάς [xaluvás] στη ΦΡ. χαλουβά κόβγω 
(Πάγκ., Κριτσ.) : ερωτοτροπώ, πβ. χαλβαδιάζω.
[< halva (Παπ.) / διαλεκτ. τ. του helva (ΛΚΝ)] 
(حلوا)
{Λέγεται (λεγόταν) και χελβάς [xelvás] & ελ-
βάς [elvás]. Με την τελευ ταία μορφή στο Ημε-
ρολόγιο Κοζύρη (σ. 583) : Έστειλα του Πέτρο 
ένα κουτί ελβά. Ο Κασσω τάκης λημματογραφεί 
τον παρεφθαρμένο τ. χλιβάς.}

χαλβατζής(Α), o [xalvadzís] (Παπ.: στο λ. χαλβάς) : 
επαγγελματίας που φτιά χνει χαλβά.
[< χαλβάς (Παπ.) - υπάρχει και το τουρκ. helvacı 
(Συντ.)] (حلواجى).

χαλβατζίδικο, το [xalvadzíδiko] (Παπ.: στο λ. 
χαλβάς) : εργαστήριο όπου φτιά χνουν/πουλούν 
χαλβά.
[< χαλβάς (Παπ.) / χαλβατζής (Συντ.)]
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χαλβέτι, τo [xalvéti] (Παπ., Πάγκ.) : δωμάτιο λου-
τρού.
[< halvet (Παπ.)] (خلوت)

χαλέπι, τo [xalépi] : μια δερματοπάθεια (δερματι-
κή λεϊσμανίαση), αλλιώς: χανιώ τικο (βλ. Ευαγ-
γελία Φραγκάκι, Η δημώδης ιαστρική της Κρή-
της, Α θήνα 1978, σ. 107).
[< halep çıbanı, κ.λ. ‘σπυρί του Χαλεπίου’ 
(Συντ.)]
{Στα τουρκικά λέγεται επίσης Girit çıbanı ‘κρη-
τικό σπυρί’ και Şark çıbanı ‘σπυρί της Ανατο-
λής’. Στα ελληνικά (Διαδίκτυο) το βρίσκουμε 
και ως φύμα της Ανατολής ή φύμα του Χαλεπίου. 
Για τη λεϊσμανίαση στην Κρήτη βλ. Μανώλης 
Δετοράκης, Ιστορίας της Ιατρικής στην Κρήτη 
επί Τουρκο κρατίας (1645-1898), Βικελαία Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 210, σ. 227-8.}

χαλές*, o [xalés] & χαϊλές [xailés] (Πιτ.: στην 
ανάπτυξη του λ. σκερβελές, Ροδ., Τσιρ., Κριτσ., 
Ξεν.) : ο ανήθικος και αναξιοπρεπής άνθρωπος, 
κε νέφι.
[< τουρκ. halâ ‘απόπατος’ (από τα αραβ.), δια-
λεκτ. hale (ΛΚΝ)]
{Το TDK έχει helâ ‘tuvalet’, από το αραβ. χalā. 
Ο Χλωρός (Α 747) έχει: خال χαλά «κενόν διά-
στημα, το κενόν· έρημος, ερημία· απόπατος».}

χαλί*, το [xalí] (Παπ., Πάγκ.) : 1. τάπητας· 2. πα-
ξιμάδι ειδικού σχήματος.
[< halı (Παπ.) / για τη 2η σημ. βλ. σημείωση 
(Συντ.)] (خالى٬ حالى٬ قالى)
{Ο Ξανθινάκης έχει: «χαλί, το (διάφορο του χα-
λί = τάπητας) = κομμάτι (φέτα) ψωμιού, παξιμά-
δι» και το ετυμολογεί «από το *χαλίον, υποκορ. 
του αρχ. δωρ. χαλά = χηλή». Με την ίδια ετυμο-
λογία η λ. χαλ-λί ‘το κάθε κομ μάτι του μπακλα-
βά, που φτιάχνουν την πρωτοχρονιά’, στο: Μι-
χάλης Σκανδαλίδης, Λεξικό των κωα κών ιδιωμά-
των, Αθήνα, 2006, σ. 806. Στο λ. χαλί ο Παπαγρη-
γοράκης εντάσσει τη λ. χαλάκια, με τη σημ. ‘μι-
κρά ψω μάκια γάμου’. Μετά απ’ αυτόν ο Πάγκα-
λος έχει ως 2η σημ. της λ. χαλί το εξής: «Εν Δ. Κρ. 
κομμάτι παξιμάδι. Εκ του χαλάκια τα μικρά ψω-
μάκια του γάμου». Ο Ξανθινάκης έχει ξεχωριστό 
λ.: «χαλάκια, τα = «ρομβοειδή πα ξιμαδάκια, που 
παρασκευάζονται από αλεύρι αρίστης ποιότητας 
και μπα χαρικά και προσφέρονται σε γάμους κ.ά. 
διασκεδάσεις». ΄Ισως η ετυμολ. του Παπαγρηγο-
ράκη να στηρίζεται (παρετυμολογικά;) στην εικό-
να που έ χει ένα ψωμί που προορίζεται να γίνει πα-
ξιμάδι: έτσι όπως είναι χαραγμένο σε φέτες ή άλ-
λα σχήματα, μοιάζει με φύλλο υφαντού χαλιού.}

χάλι1*, το [xáλi] (Παπ., Πάγκ., Ιδομ., Κονδ., Ξεν.) : 
1. η (κακή) κατάσταση· 2. σκου πίδι: μου μπήκε 
ένα χάλι στ’ αμμάτι.
[< hal (Παπ.) / στη σημ. 2. < ; (Συντ.)] (حال)

{Η λ. hal σημαίνει ‘κατάσταση’, όπως σημειώ-
νει το ΛΚΝ στο ετυμολ. μέ ρος της λ. χάλι. Ση-
μαίνει όμως και ‘κακή κατάσταση’, «κακόν πά-
θημα» (Χλωρός, Α 682), κατά το TDK «kötü 
durum, sıkıntı, dert» (= κακή κατά σταση, ενό-
χληση, στενο χώρια). Η δείνωση της σημ. της λ. 
χάλι αναδύεται σε εκφράσεις όπως: δεν γατέχω 
πώς δα πάει το χάλι μου = φοβούμαι πως η κα-
τάστασή μου θα έχει άσχημη εξέλιξη (βλ. Ιδο-
μενέως, λήμμα πάει το χάλι μου) και εδραιώνε-
ται σε άλλες, όπως: σε κακό χάλι = σε κακή κα-
τάσταση.
Η λ. χάλι στη σημ. 2. σημαίνει κυρίως ‘μικρό 
σκουπιδάκι’, π.χ. κομματάκι από άχυρο. Μπο-
ρεί να σχετίζεται με εκφρ. όπως τα έκαμες χάλια 
= τα λέ ρωσες, τα χάλασες (βλ. ΛΚΝ), αλλά μπο-
ρεί και να έχει διαφορετική προέ λευση.}

χάλι2, το [xáλi] : λύση. Σε κρητ. δημοτ. τραγούδι: 
’Σ τ’ Αρχοντικό ’ς το σό χωρο, εις το δροσιό του 
πρίνου, / καλοί κακοί μονομεργιού, να δουν ίντα 
θα γίνου· / γυναίκες, γέροντες και νιοί, ούλοι μι-
κροί μεγάλοι, / εκεί μονομεργιά ζουσι να κάμουν 
ένα χάλι (Βαρδίδης, σ. 46)
[< hal «λύσις, εξομάλισις» (Χλωρός, Α 708) 
(Συντ.)] (حل)

χαλίσικος (επίθ.) [xaλísikos] (Παπ., Πάγκ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Χουστ.) : 
γνήσιος, ανόθευτος.
[< halis (Παπ.)] (خالص)
{χαλίσικα αδέρφια: που έχουν γεννηθεί από τον 
ίδιο πατέρα και την ίδια μάνα, αμφιθαλή.}

χαλκάς*, ο [xalkás] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ.) : 1. με-
ταλλικός κρίκος· 2. το κρι κέλι της εξώπορτας· 
3. (μτφ.) το δαχτυλίδι (αρραβώνας).
[< halka (Παπ.)] (حلقه)
{Για τη σημ. 3. υπάρχει και το (δήθεν τουρκικό) 
χιουμοριστικό σύμπλοκο μπου νταλά χαλκά. Η 
έκφρ. του πέρασε χαλκά στη μύτη έχει το τουρκ. 
της ταίρι: halkayı burununa takmak «βάλλω τον 
κρίκον εις την ρίνα του, κα θιστώ τινά υποχεί-
ριον, άγω και φέρω’ (Χλωρός, Α 709). Για έκ-
φράσεις σχετικές με μέλη ή όργανα του σώ-
ματος κοινές στις δύο γλώσσες βλ. ανα λυτικά 
στο: Ch. Symeonidis, “Türkish-griechische 
phraseologische Iso glossen anhand von 
Bezeichnungen für menschli che Körperteile 
und Or gane”, Zeitschrift für Balkanologie, 33/1 
(1977), 76-90.}

χαλλάλι, βλ. χαλάλι.
χαλουβά κόβγω, βλ. χαλβάς.
χαμαΐλί, βλ. χαμαΐλι.
χαμαΐλι, το [xamaíλi] & χαμαϊλί [xamaiλí] & 

χαϊμαλί* [xaimaλí] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Ιδομ., 
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Χχαμάλης

Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Ξεν.) : το φυλαχτό (κυρί-
ως για το μάτιασμα), «αντιβασκάνιον» (Παπ.).
[< hamaylι (Παπ.)] (حمائلى٬ حمايلى)

χαμάλης*, ο [xamáλis] (Παπ., Τσιρ., Ξεν.) : ο 
αχθοφόρος.
[< hamal (Παπ.)] (حمال)

χαμαλιάτικα(Α), τα [xamaλátika] (Παπ.: στο λ. χα-
μάλης) : η αμοιβή του χα μάλη, τα έξοδα για τη 
μεταφορά πραγμάτων/εμπορευμάτων. Βλ. και 
χα μαλϊές.
[< χαμάλης (Παπ.)]

χαμαλϊές, ο [xamaλiés] : αμοιβή αχθοφόρου 
(Σταυρινίδης). Η λ. σε προσω πικό ημε ρολόγιο 
των ετών 1831-1845: ΄Εδωσα του Χ(ατζή)-Αλή 
σε 57 οκ. (μ)πακαλάρο και το χαμαλιέ του γρ. 
155 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 350). Επίσης σε 
έγγραφο του 1871: αφαιρείται χαμαλιές 5 (Α. Δ. 
Η., 2 / 52-74). Βλ. και χαμαλιάτικα.
[< hamaliye «αμοιβή αχθοφόρου, αχθοφορικά» 
(Χλωρός, Α 711), από το αραβ. ḥammāliye κα-
τά το TDK] (حماليه)

χαμαλίκι*, το [xamaλít∫i] (Παπ.: στο λ. χαμάλης, 
Τσιρ., Ξεν.) : 1. η δουλειά του χα μάλη· 2. η άχα-
ρη και βαρετή εργασία, η χαμαλοδουλειά.
[< hamallιk (ΛΚΝ)] (حماللق)

χαμάλικος (επίθ.) [xamáλikos] (Παπ.: στο λ. χα-
μάλης) : χαμάλικη δουλειά: χαμαλο δουλειά, βα-
ριά και άχαρη εργασία, προσπάθεια.
[< χαμάλης (Παπ.)]

χαμάλμπασης, ο [xamálbasis] : επικεφαλής των 
χαμάληδων. Η λ. σε κρητ. δημοτ. τραγούδι που 
αναφέρεται στην επίθεση Κρητών κατά του 
Μου σταφά Πασά στις αρχές Ιουνίου 1828. Εκεί 
ο Μουσταφάς βρέθηκε σε με γάλο κίνδυνο και 
του έ σωσε τη ζωή ένας χαμάλης, που τον πήρε 
στους ώμους και διέφυγαν. Και έκτοτε ως αμοι-
βή [ο Μουσταφάς] τού ’δωσεν α καρέτι (βλ. λ.) / 
να ’ν ’ς τα Χανιά χαμάλ μπασης ’ς όλο το βιλαέτι 
(εφημ. Ραδάμανθυς, φ. της 11-6-1866).
[< hamal bası (Συντ.)] (حمال باشىى)΄
{Ο Σταυρινίδης μεταφράζει το hamal başı ως: 
αρχιχαμάλης (Μεταφράσεις, Ε 251).}

χαμάμι, το [xamámi] & χαμάμ* [xamám] (Παπ., 
Πάγκ., Τσιρ.) : 1. «ο λου τρών» (Παπ.)· 2. (μτφ.) 
θαλπωρή, ζεστασιά, σε φρ. όπως κάνω χαμάμ 
(ένα χώρο) = τον θερμαίνω.
[< hamam (Παπ.)] (حمام)
{Τοπωνύμιο (σχεδόν ξεχασμένο πλέον) Μι-
κρό Χαμαμάκι στο Ηράκλειο (βλ. ση μείωση 
του Σταυρινίδη (Μεταφράσεις, Β 442) και Δημ. 
Σάββας, “Ο Άγιος Ματ θαίος, η γειτονιά του και 
το Μικρό Χαμαμάκι”, εφημ. Πατρίς (Ηρακλεί-
ου), φ. της 2-6-2008).}

χαμαμοτό, το [xamamotó] : αποτριχωτική αλοιφή 
σαν τσιμέντο που τη χρη σιμοποι ούσαν στα χα-
μάμ (Ηράκλειο, αρχές του 20ου αι. – η πληρο-
φορία από διηγήσεις του πατέρα μου, που είχε 
γεννηθεί το 1904).
[< hamam otu «poudre ou pâte épilatoire» 
(Meynard, A 134) (Συντ.)] (حمام اوتى)
{Κατά το διαδικτυακό Güncel Türkçe Sözlük 
(της Türk Dil Kurumu) το hamam otu είναι ‘σκό-
νη για την παρασκευή αποτριχωτικής λάσπης’, 
που καίει τις τρίχες’ (Το δεύτερο τμήμα είναι η 
λ. ot ‘χόρτο, βοτάνι’ ή η λ. ôd / ôt ‘φωτιά’, πε-
παλ. κατά το TDK, πβ. αγιζότι – στο οθωμ. αλφά-
βητο και οι δύο γράφονται اوتى). Περιέχει άσβη-
στο ασβέστη, ένα θειούχο ορυκτό του αρσενι-
κού και άμυλο (βλ. Emine Bilgiren κ.ά., Hamam: 
Osmanlı’da yıkanma geleneği ve berberlık 
zanaatı [Κατά λογος εκθέσεως], Topkapı Sarayı 
Müzesi, Κων/πολη 2006, σ. 61).}

χαμαμτζής, ο [xamamdzís] (Παπ., Πάγκ.) : ο ιδιο-
κτήτης ή ο υπεύθυνος σε ένα χα μάμ.
[< hamamcı (Πάγκ.)] (حمامجى)
{Θηλ. χαμαμτζίνα [xamamdzína] (Ευαγγε-
λία Φραγκάκι, “Τα χαμάμια του Μεγά λου Κά-
στρου. Προέλευσης και λειτουργία των”, Αμάλ-
θεια, 8/30 (1977), 15).

χάμλα, η [xámla] : είδος φόρου, το δόσιμον της χά-
μπλας (Σταυρινίδης). Η λ. σε προ σωπικό ημε-
ρολόγιο των ετών 1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο 
Κοζύρη, 369).
[ίσως < haml ‘φορτίο’, πβ. χάμουλα και χαμά-
λης (Συντ.)] (حمل)

χάμουλα, η [xámula] (Παπ., Πάγκ., Γαρ., Κριτσ., 
ΙδομΒ.) : οι αποσκευές, το φορτίο.
[< hamule ‘φορτίο’ (Παπ.)]
{Ο Ξανθινάκης λημματογραφεί τη λ. χάμου-
λα με τις σημ. 1. μακριά σειρά ατόμων, ζώων 
ή και οχημάτων που προχωρούν προς ορισμένη 
κατεύ θυνση, φάλαγγα· 2. ο θόρυβος που προ-
καλείται από τη φάλαγγα αυτή. Ε τυμολογεί από 
το επίρρ. χάμω + υποκορ. κατάλ. -ούλα. (Ξαν-
θινΔ., 710) Η ετυμολογία δεν φαίνεται πειστική. 
Ί σως η αφετηρία να είναι μια ‘σειρά ζώων που 
κουβαλούν φορτίο’.}

χαμούρης, βλ. χαμούρικος.
χαμούρι, το [xamúri] (Ροδ.) : ζυμάρι.

[< hamur ‘μαλακός’ (Κουκκίδης, 108)] (خمور)
χαμούρικος (επίθ.) [xamúrikos] & χαμούρης 

[xamúris] (Πάγκ., Κριτσ.) : «Επί των μωνύχων 
ζώων. Μτφ. ο πηγαίνων του κόλου-κόλου ηπίως 
προς τα οπίσω οπισθο δρομικώς, και μη θέλων 
να προχωρή προς τα εμπρός: Το μουλάρι είναι 
χαμούρικο» (Πάγκ.).
[< hamur ‘μαλακός’ (Πάγκ.)] (خمور)
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{Η λ. hamur σημαίνει ‘ζυμάρι’. Η έκφρ. hamur 
gibi (σαν ζυμάρι) έχει και τη μτφ. σημ. ‘μαλα-
κός, νωθρός’ (Meynard, A 712). Κατά τον Χλω-
ρό (Α 752) η λ. hamur χρησιμοποιείται και ως 
επίθ. με τη σημ. «μαλακός, ο μη καλώς εψη-
μένος, ωμός, ανέψητος». Ο Κριτσωτάκης έχει 
τη λ. με τη σημ. «1) αυτός που σκύβει το κορ-
μί του όταν βαδίζει, σχηματίζοντας με το σώμα 
του καμπύλη. 2) πρόσωπο ανυπόλυ πτο, μαλθα-
κό και νωθρό».}

χαμουρλούδικος (επίθ.) [xamurlúδikos] (Πάγκ.) : 
χαμούρικος (βλ.).
[< hamurlu < hamur ‘μαλακός’ (Πάγκ.)] 
(خمورلى)
{Το TDK έχει το διαλεκτ. hamurlu ως ουσ. με 
τη σημ. ‘είδος ανεβατού ψωμιού’. Οι Tuncay 
& Καρατζάς (σ. 292) το έχουν μόνο με τη σημ. 
‘ζυ μαρικό’. Ως επίθετο θα εσήμαινε ‘ζυμαρέ-
νιος’.}

χαμπάρι*, το [xabári] & χαμπέρι [xabéri] (Παπ., 
Πάγκ., Κονδ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ., Ξεν.) : η είδηση· 
ΦΡ. ίντα χαμπάρια;: τι νέα; || (δεν) παίρνω χα-
μπάρι: (δεν) αντιλαμβάνομαι (βλ. χαμπαρίμ 
γιόκ, στο λ. χαμπαρίζω).
[< haber (Παπ.] (خبر)
{Οι παραπάνω εκφράσεις ίσως είναι μεταφρα-
στικά δάνεια, πβ. τουρκ. ne haber? και haber 
almak αντίστοιχα. To ίδιο και η έκφραση κά-
νω χαμπάρι σε κάποιον ‘πληροφορώ, ειδοποιώ’ 
(πβ. τουρκ. haber etmek). Ο Κριτσω τάκης (σ. 
200) λημ ματογραφεί χωριστά τη ΦΡ. ίντα χα-
μπάρια; ή ίντα χα μπαροχάμπαρα;}

χαμπαρίζω* [xabarízo] & χαμπερίζω [xaberízo] 
(Παπ., Πάγκ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Δαρ., Κριτσ., Κασσ.) : εννοώ, αντιλαμβάνομαι, 
παίρνω είδηση.
[< χαμπάρι / χαμπέρι (Παπ.)]
{Έχω ακούσει να χρησιμοποιείται (Ηράκλειο) 
η λαϊκή έκφρ. χαμπαρίμ γιόκ, με τη μειωτ. σημ. 
‘ούτε που κατάλαβε τι έγινε, μυρωδιά δεν πήρε’. 
Πρόκειται για την τουρκ. διατύπωση haberim 
yok, η οποία στα ελλ. χρη σιμοποιείται απολύ-
τως, για όλα τα πρόσωπα, αν και στα τουρκ. δη-
λώνει το α΄ενικό: ‘δεν έχω πληροφορηθεί, ιδέα 
δεν έχω (για κάτι)’.}

χαμπαρίμ γιόκ, βλ. χαμπαρίζω.
χαμπαροφόρος, ο [xabarofóros] (Πιτ.)] : μαντα-

τοφόρος.
[< haber + φέρω (Πιτ.) / μάλλον < χαμπάρι + 
-φόρος (Συντ.)]

χαμπαροχάμπαρα, βλ. χαμπάρι.
χαμπέρι, βλ. χαμπάρι.

χαμπερίζω, βλ. χαμπαρίζω.
Χαμπεσής, ο [xabesís] : Αβυσσινός, Αιθίοπας.

[< Habeşî (Συντ.)] (حبشى)
{Ο Βλαστός (Ο γάμος εν Κρήτη, Αθήνα 1983, 
σ. 165) έχει τη λ. στον πληθ. στο ερμήνευμα της 
λ. Μισιρλής: «οι Μισιρλίδες, λ. Τ., οι Αιγύπτι-
οι, οι μαύ ροι (αράπι δες, αραπάδες, στραβαρα-
πάδες, ως πάσχοντες οι πλείστοι εξ οφ θαλμικών 
νοση μάτων) και χαμπεσίδες». Αντί για στραβα-
ραπάδες αλλού βρίσκουμε στραβοφε λάδες = 
«Ίσως στραβοφελλάχοι. Ούτως εκάλουν τους 
Αιγυπτίους» (Κριάρης, 142), βλ. φελάς.}

χάμπε-τέρ, βλ. νταχά μπετέρι.
χαμπετώνω [xabetóno] & χαμπιτώνω [xabitóno] 

(Ξανθιν., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : 1. 
δίνω γερό χτύπημα σε κάποιον: θα σου τηνε χα-
μπετώσω· 2. δίνω ή χαρίζω βιαστικά, χωρίς να 
σκεφτώ.
[ίσως < οθωμ. habt ή habıt (βλ. σημείωση) 
(Συντ.)]
{Ο Ξανθινάκης ετυμολογεί από το *κατά-μπε-
τώνω (< κατά επιτατ. + μπέ της). Το οθωμαν. 
ουσ. habt (هبط) έχει πολλές σημασίες, όλες 
σχετικές με την κίνηση από πάνω προς τα κά-
τω (κατάβαση, κάθοδος, πτώση, εξουθέ νωση, 
κατάρρευση, φθορά, ίσιωμα, κλπ.), βλ. σχετι-
κό λήμμα στα διαδι κτυακά λεξικά οθωμανικής 
τουρκικής http://www.osmanlicaturkce.com και 
http://imanveislam.com/kitaplar/turkce/oku/
osmanlicalugat. Από τη ρίζα αυτή το επίθ. habıt 
{.o καταβαί νων» (Χλωρός, Β 1958)» (هابط)

χαμπιτώνω, βλ. χαμπετώνω.
χαμσί(Α), το [xamsí] (Παπ., Πάγκ.) & χαμψί(A) 

[xampsí] (Ξεν.) : είδος μικρής σαρ δέλας.
[< hamsi (Παπ.)] (خمسى٬ خبسى٬ شابسى)

χάμ χούμ (έκφρ.) [xám xúm] : έκφραση για κά-
ποιον που μιλάει από τη μύτη (την άκουγα από 
τη μάνα μου)
[< hım hım «ρινόφθογγος, υπόρρινος, ο λαλών 
δια της ρινός» (Χλωρός, Α 751)] (خمخم)

Χάνης*, ο [xáñis] (Πιτ. στην ανάπτυξη του λ. μα-
στραπάς) : «τίτλος που έ μπαινε μετά το όνομα 
Mογγόλων, Τατάρων και Tούρκων ηγεμόνων» 
(ΛΚΝ). Μαντινάδα: Εί σαι ζουμπούλι (βλ.) του 
παχιά (βλ.) και μαστραπάς (βλ.) του χάνη / κι 
όποιος σε δει λιγώνεται, τον νου ντου τόνε χά-
νει (Λιου δάκι, 2).
[< han (ΛΚΝ)] (خان)

χάνι*, το [xáñi] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Τσιρ., Ξαν-
θινΔ. Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : · 1. πανδοχείο ή 
σταύλος (Παπ.), «πανδοχείο σε ερημική τοπο-
θεσία, χρή σιμο για στάθμευση και ξεκούρα-
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ση των ταξιδιωτών και των υποζυγίων τους» 
(Τσιρ.)· 2. καφενείο· 3. μαγαζί
[< han (Παπ.)] (خان)
{Ο Πάγκαλος έχει: «Το πανδοχείον, εν Δ. Κρ. 
και το καφενείον». Στη μα ντινάδα Εσύ ’σ’ ένας 
χρυσός κοντζές (βλ.) με τ’ ασημένιο χάνι, / κι 
η γειτο νιά σ’ ανεζητά και δίχως σου δεν κάνει 
(Λιουδάκι, σ. 25) η λ. χάνι σημαίνει ‘μίσχος’. 
Κατά τον Πάγκαλο (Ε 532) η λ. προέρχεται 
μάλλον από το *οχάνιον, υποκορ. του αρχ. ελλ. 
όχανον (και οχάνη) «η λαβή της ασπίδος, η εκ 
δύο δεσμών ή λωρίων αποτελου μένη».}

χανιάτικα, τα [xañátika] (ΞανθινΔ.) : η πληρωμή 
για την περιποίηση ζώων σε χάνι.
[< χάνι + -ιάτικα, πβ. χειμαδ-ιάτικα (Ξανθιν.)]

χανιτζής(Α), o [xañidzís] & χανιατζής [xañadzís] 
(Παπ., Πάγκ., Κονδ., Αποστ., Τσιρ., ΞανθινΔ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : «ο ιδιοκτήτης του χα-
νιού, καφεπώλης κλπ.» (Παπ.), «ο ιδιοκτήτης 
του πανδοχείου» (Πάγκ.).
[< χάνι (Παπ.) / hancı (Πάγκ.)] (خانجى)
{Για τη διαφορά στις σημασίες, βλ. χάνι. Στον 
Ανδριώτη: χαντζής.}

χανούμη, η [xanúmi] (Κονδ., Ξεν.) : η χανούμισ-
σα· ΥΠΟΚΟΡ. χανουμάκι, το.
[< τουρκ. hanım ‘κυρία, γυναίκα’, βλ. λ. χανού-
μισσα στο ΛΚΝ (Συντ.)] (خانم)
{Η λ. hanım πέρασε στο κρητ. γλωσσικό ιδίω-
μα ως χανούμη (και όχι ως χανού μισσα). Εκτός 
Κρήτης ο τύπος αυτός εμφανίζεται στην Αλη-
πασιάδα του Χατζή Σεχρέτη, μία μόνο φορά. Ο 
Κυρανούδης (σ. 77) θεωρεί τον τύπο χανούμη 
περι θωριακό. Η αναζήτηση στο Διαδίκτυο δεί-
χνει ότι έχει χρησιμοποιηθεί και από συγγρα-
φείς όπως ο Παπαδιαμάντης, η Διδώ Σω τηρίου 
και άλλοι. Τον βρίσκουμε επίσης στο περιοδικό 
Πανδώρα (1870) και στα Πρακτικά των συνε-
δριάσεων της Γερουσίας (1856).}

χανούμισσα*, η [xanúmisa] (Πάγκ.) : «Η μικρό-
σωμος μαύρη σκύλα, ως η μαύρη καλύπτρα των 
χανουμισσών, ο φερετζές, εκ του οποίου και το 
ό νομα».
[< hanım ‘κυρία’ (Πάγκ.)]
{Ο κρητ. τ. για τη λ. χανούμισσα ‘μουσουλμάνα 
γυναίκα’ είναι χανούμη (βλ.).}

χάντε [xáde] (Πάγκ.) : «Eλθέ, εμπρός, αρχ. άγε, 
άγετε, άdε, άιde». Βλ. και άντε.
[< άdε < άιde < άιτε < άετε < άγετε (β΄ πληθ. 
προστ. του άγω) (Πάγκ.) / μάλλον < τουρκ. 
haydi (& διαλεκτ. hayde / hade, κατά το TDK) 
(Συντ.)]

χάντε χούντα (έκφρ.) [xáde xúda] (Πάγκ., Πιτ.) : 
«Όταν τις λέγει ανοησίας τού λέγει ο συνομι-
λητής του εν αρά: Χάde χούδα, χάσου απόbρός 

μου, ξε κοbήσου, άπελθε, να μη σε θωρώ ’ς τα 
μάτια μου μέσα» (Πάγκ.).
[το α΄συνθ. < άντε, το β΄ αγνώστου ετύμου 
(Πάγκ.) / ίσως < hadi hadi (Συντ.)]

χαντζέρι, βλ. χατζάρι.
χαντούμης*, ο [xadúmis] (Πάγκ., Κονδ., Ξανθιν., 

Τσιρ., ΙδομΒ., ΚριτσΓπ.) : 1. ο ευ νούχος· 2. ο ανί-
κανος για αναπαραγωγή, στείρος.
[< hadım (Πάγκ.)] (خادم٬ حديم)

χαντουμίζω [xadumízo] (Ξανθιν.) : ευνουχίζω, 
κρητ. μουνουχίζω· μετ. παθ. πρκμ. χαντουμι-
σμένος.
[< χαντούμης (Ξανθιν.)]

χαντραχάλια (τα) [xadraxáλa] & μαντραχάλια 
[mandraxáλa] (Γαρ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ.) : 1. 
κομμάτια, θρύψαλα, συντρίμμια· 2. (ως επίρρ.) 
άνω κάτω, ακατάστατα, ανοικοκύρευτα· ΦΡ. τα 
κάνω χαντραχάλια: τα κάνω άνω κάτω, γυαλιά-
καρφιά.
[το δεύτερο τμήμα της λ. ίσως σχετίζεται με τη 
λ. χάλια, βλ. χάλι· το πρώτο < ; (Συντ.)]

χαούζα, βλ. χαβούζα.
χάπι*, το [xápi] (Παπ., Πάγκ.) : «το καταπότι-

ον, π.χ. “σε μένα δεν περνούν αυτά τα χάπια”« 
(Παπ.).
[< hap (Παπ.] (حّب)

χαπιλουφάρ, (το;) [hapilufár] : ίσως δαφνοκού-
κουτσο. Η λ. σε κρητ. ιατρο σόφιο του 1826 (βλ. 
Παπαδογιαννάκης, 157).
[μάλλον < habbü’l fâr < habbü’l gâr ‘δοφνό-
κοκκος, δαφνοκούκουτσο’ (Συντ.)]
{Η λ. χρησιμοποιείται χωρίς να έχει προσαρ-
μοστεί στα ελληνικά. Το προ τεινό μενο έτυ-
μο habbü’l gâr υπάρχει, με το λατινικό φαρ-
μακολογικό ερ μήνευμα «Fructus lauri», στο: 
Arif Bilgin, «Osmanlı dönemde ilaç yapımında 
kullanılan tibbî bitkiler – The herbs used to make 
medicine in the Ottoman period», στο: C. Yılmaz 
& N. Yılmaz, Osmanlılarda sağlık – Health in 
the Ottomans, Biofarma, İstanbul 2006, 1ος τό-
μος, σ. 264. Το πρώτο τμήμα habb حب σημαί-
νει αρχικά ‘κόκ κος, σπόρος’ και κατόπιν ‘χά-
πι’ (Devellioğlu, 348), ενώ gâr غار σημαίνει 
‘δάφνη’ (Χλωρός, Β 1158). Για τη ‘δάφνη’ το 
TDK έχει και το διαλεκτ. har. Ο Süheyl Ünver 
(«Türkiye’de Nevruz ve Nevruziye», Vakıflar 
Dergisi, 11 (1978), 226) α ναφέρει απλώς, χωρίς 
καμιά άλλη ένδειξη, το habbü’l fâr ως ένα από τα 
61 συ στατικά του mesir macunu (πρόκειται για 
παραδοσιακό δυναμωτικό παρασκεύα σμα (μα-
τζούνι) που η αρχή του ανάγεται στα χρόνια του 
Σου λεϊμάν του Μεγαλο πρεπούς).}

χαπίσι, βλ. χάψι.
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χαπίς χανές, ο : η φυλακή (Σταυρινίδης). Η λ. σε 
προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845: 
εβάλαμε αρχή να χτίζομε το χαπίς χανέ (βλ. Ημε-
ρολόγιο Κοζύρη, 200). Βλ. και χάψι.
[< hapishane (Χλωρός, Α 687)] (حبسخانه)

χαραμής (επιθ. προσ.) [xaramís] (Ροδ.) : κλέφτης.
[< harami (Κουκκίδης, 109)]

χαράμι* (επίρρ.) [xarámi] & χαράμις [xarámis] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Τσιρ., Δαρ., 
Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : 1. το αντίθετο του χαλάλι, σε 
φρ. όπως χαράμι σου να είναι κάτι ή απλώς χαρά-
μι σου: να μην το απολαύ σεις, άδικα το απόκτησες, 
κάνω χαράμι κάτι σε κάποιον: δεν του το χαλα λίζω, 
να μην το χαρεί· 2. σε φρ. με (εμπρόθετη) αιτιατι-
κή δηλώνει την απόλυτη απουσία, π.χ. χαράμι στο 
κλαδί ψωμί: ούτε ψίχουλο, χαράμι στη σταλιά: ού-
τε σταλαγματιά (Ιδομ.)· χαράμις το δώρος, χαρά-
μις το πράμα {εννοείται: που έφερε /έδωσε}: απο-
λύτως τίποτε (Ξανθιν.) || (ως ουσ., στην παροιμία) 
Τα χαράμια δεν κάνουνε χαέργια (Κριτσ.).
[< haram (Παπ.)] (حرام)
{Ο Πάγκαλος λημματογραφεί χωριστά τη φρ. 
κάνω χαράμι. Ο τ. χαράμις προέ κυψε από λαν-
θασμένη τμήση της συνεκφοράς με εμπρόθετη 
αιτια τική: χαράμις το … < χαράμι στο…}

χαραμίζω [xaramízo] (Πάγκ., Τσιρ., Κριτσ.) : 1. 
λέω σε κάποιον να του είναι χαράμι η ευεργεσία 
που του έκανα και δεν την αναγνώρισε· 2. ξο-
δεύω κάτι άδικα, ά σκοπα.
[< χαράμι (Πάγκ.)]

χαραμοβράσκι, το [xaramovrá∫t∫i] : πιθάρι μέσα 
στο οποίο εστράγγιζαν τα διάφορα σκεύη του 
ελαιοτριβείου.
[< χαράμι + βρασκί (αγνώστου ετύμου) (Πάγκ.)]

χαραμογλάνης, ο [xaramoláñis] (Πιτ.) : «Προφα-
νώς χαρεμογλάνης, κατά με τατροπή του -ε- σε 
-α-. Από το χαρέμι + ογλάν Τ. oğlan, που μετα-
ξύ των άλλων σημασιών στην τουρκική σημαί-
νει και “αξιωματικός Σουλτανικών ανακτόρων 
επιφορτισμέ νος με εσωτερ. υπηρεσία”».
[< harem oğlanι – δεν το εντόπισα σε λεξικά, 
αλλά υπάρχει στο Διαδίκτυο (Συντ.)]

χαραμογλανίζω [xaramolañízo] (ΞανθινΔ.) : εργά-
ζομαι ανώφελα.
[< χαραμογλάνης (Συντ.)]

χαραμοκούλουκο, το [xaramokúluko] (Πάγκ.) : 
«σκύλος που τρώει άδικο ψωμί και ούτε κυνη-
γά ούτε φύλακας είναι». Βλ. και νταουτόσκυλος.
[< χαράμι + κουλούκι ‘σκυλάκι’ (Πάγκ.)]

χαραμοτρώγω [xaramotróγo] (Πάγκ.) : τρώγω 
χαράμι, άδικα. Βλ. και χαρα μοφάς.
[< χαράμι + τρώγω (Πάγκ.)]

χαραμοφάης, βλ. χαραμοφάς.

χαραμοφάς, o [xaramofás] & χαραμοφάης* 
[xaramofáıs] (Πάγκ., Πιτ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., 
Ξεν.) : «ο τρώγων αθέμιτα, άδικα κέρδη» 
(Πάγκ.), ο ακαμάτης.
[< χαράμι + φάγος αντί του χαραμοφάγος 
(Πάγκ.) / χαράμι + φαγάς, με αφαίρεση της τε-
λευταίας συλλαβής, όπως συκοφάς αντί συκο-
φαγάς (Πιτ.)]
{Κατά το ΛΚΝ η λ. χαραμοφάης είναι μτφδ. από 
το τουρκ. (διαλεκτ.) haramıcı. Υπάρχει με την 
ίδια σημ. και το haram yiyen (Bilgehan1, 40).}

χαραμπαντής, βλ. χαραμπατής.
χαραμπατεύω [xarabatévo] (Κασσ.) : (κυρίως για οι-

κοδομές) υφίσταμαι τη φθορά της εγκατάλειψης.
[< χαραμπάτι < harabat ‘ερείπια’ (από το αραβ. 
χarābāt κατά το TDK) (Συντ.)] (خرابات)
{Η λ χαραμπάτι ‘ερείπιο’ απαντά ήδη στη Βο-
σπορομαχία (2η έκδοση, Βε νετία 1792, σ. 102). 
Στο Διαδίκτυο τη βρίσκουμε ως διαλεκτική (πε-
ριοχή Νιγρίτας) και ως λέξη της αργκό των νέ-
ων (‘σαράβαλο’). Την αναφέρει και ο Γιάκωβος 
Διζικι ρίκης (Να ξετουρκέψουμε τη γλώσσα μας, 
Αθήνα 1975, σ. 20). Κανονικά λημμα τογραφεί 
ο Κουκκίδης (σ. 109) το θρακιώ τικο «χαρα-
μπάτ’, το = ερήμωσις, κατα στροφή, καταδρομή, 
ερείπιον, ερεί πωσις», αλλά το ετυμολογεί από 
το harabe, βλ. χαραπάς.
Σε σχόλιο στην έκδοση του Ημερολογίου Κο-
ζύρη (σ. 608), ο Μεν. Παρλα μάς ση μείωνε, με 
αφορμή τη λ. χαραμπάς: Και σήμερον [= 1947] 
ακούεται η μτχ. χαραπαθιασμένος (= ερειπωμέ-
νος). Δεν νομίζω ότι ακούεται πλέον.}

χαραμπάτης, ο [xarabátis] & χαραμπαντής 
[xarabadís] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ., Κασσ.) : 1. σπάταλος, ξο-
διαστής· 2. ακατάστατος, ατημέλητος, ανοικο-
κύρευτος.
[< harabati ‘μέθυσος’ (Παπ.)] (خراباتى)
{Κατά τον Χλωρό (Α 732) harabati: «επθ. ο 
διάγων τον βίον αυτού εν τοις καπη λείοις και εν 
κραιπάλη· μέθυσος, εκδεδιητημένος, ρυπαρός, 
κεκοεν δεδυμένος». Μόνο ο τ. χαραμπαντής, 
που τον έχει μόνο ο Πάγκαλος, με την γεωγρ. 
ένδειξη: Αν. Κρ. (Βιάννος), προκύπτει κανονι-
κά κατευθείαν από το τουρκ. harabati. Ο τ. χα-
ραμπάτης είτε από το harabat ‘1. ερείπια· 2. κα-
πηλειό’ είτε από επίδραση του ρ. χαραμπατεύω, 
κατά το: μπερμπά της/μπερμπατεύω.}

χαραμπάτι, βλ. χαραμπατεύω.
χαραμπατίζω, βλ. χαραμπατώ.
χαραμπατώ [xarabató] & χαραμπατίζω [xara-

batízo] (Πάγκ., Ξανθιν.) : 1. δαπανώ αφειδώς· 2. 
είμαι απερίσκεπτος, απρόσεκτος, ακατάστατος.
[< χαραμπάτης (Πάγκ.)]
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χαράμπικος (επίθ.) [xarábikos] (Γαρ., Ροδ., 
Κριτσπ., Κασσ.) : ετοιμόρροπος. Η λ. χρησιμο-
ποιείται και ως ουσιαστικό: εδά που δα καλοκαι-
ριάασει δα πάω στο μετόχι να μεταπιάσω το χα-
ράμπικο απού ’χομε εκειά (Κασσ.).
[< harap, -bi, από το αραβ. χarāb κατά το TDK 
(Συντ.), βλ. και χαραπάς] (خراب)
{Η λ. harap ως ουσ. σημαίνει ‘καταστροφή, 
ερήμωση’, ως επίθ. σημαίνει ‘κατε στραμμένος, 
έρημος’ (Χλωρός, Α 732).}

χαρανί, το [xarañí] : «χάκλινον σκεύος, λέβης. Η 
λ. πολλαχού και σήμερον γνωστή» (Εμμ. Κρι-
αράς, “Λεηλασία της Παροικίας της Πάρου 
(Κρητικόν ποίημα του 17ου αιώνος)”, Αθηνά, 
48 (1938), 132, 161).
[< δημώδες haranı (Κώστας Καραποτόσογλου, 
“Γλωσσικά Μυκόνου”, Ελληνικά, 55/1 (2005), 
120)]

χαραπάς, ο [xarapás] : το ερείπιο (Σταυρινίδης). 
Η λ. σε προσωπικό ημερο λόγιο των ετών 1831-
1845: Το ιλάμι (βλ. λ.) τση κρίσης γράφει να πά-
ρει το Ζουμπούλι από τσι 12 πάρτες μια από όλα 
τα σπίθια, κτισμένα και χαραπά δες (βλ. Ημερο-
λόγιο Κο ζύρη, 608).
[< harabe «ερείπιον» (Χλωρός, Α 732), από 
το αραβ. χarāba(t) κατά τον Nişanyan (Συντ.)] 
(خرابه)

χαραρέτι, το [xararéti] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξαν-
θιν., Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Κασσ., 
Ξεν.) : 1. έντονη δίψα· 2. (μτφ.) έντονη επιθυ-
μία· ΦΡ. χαραρέτι σε κρατεί: έχεις έντονη επιθυ-
μία, ανυπομονείς.
[< hararet (Παπ.)] (حرارت)

χαράρι, το [xarári] & χαράρα, η [xarára] (Πιτ., 
Γαρ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., ΙδομΒ.) : 1. 
πολύ μεγάλο σακκί από βιομηχανικό ύφασμα· 
2. τρό πος συντήρησης σιτηρών (Γαρ.).
[< harar ‘μεγάλο τρίχινο σακκί’ (Πιτ., με βάση 
τον Κουκκίδη, 109)] (غرار٬ خرار٬ حرار)
{Από το παράδειγμα χρήσης του Γαρεφαλάκη 
προκύπτει ότι πρόκειται για “μια πολλά μεγά-
λη σακούλα” φτιαγμένη από λινάτσα, που τη γέ-
μιζαν καρπό και στη συνέχεια την παράχωναν 
μέσα στα άχυρα του αχυρώνα. Ο Πέτρος Βλα-
στός στα Συνώνυμα και Συγγενικά (Νέα έκδο-
ση συμπληρω μένη από τα κατάλοιπα του συγ-
γραφέα, έκδοση Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1989, σ. 584) 
έχει το σύνθετο «αλωνοχάραρο = χαράρι για τ’ 
άχερα».}

χαρατσάρης, ο [xaratsáris] (Πιτ., ΚριτσΓπ.) : «Τίτ-
λος επί Τουρκοκρατίας α πονεμό μενος σε Χρι-
στιανούς προκρίτους με ανάλογο λειτούργη-
μα […] να μεταφέρουν στην Κων/πολη το ει-
σπραττόμενο Χαράτσι».

[< χαράτσι (Συντ.)]
{Λεγόταν και χαρατσάς (βλ. Μιχάλη Διαλυνά, 
Άπαντα, τόμος Β΄, Νεάπο λις 1970, σ. 71).}

χαράτσι*, το [xarátsi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ.: στο λ. 
χαρατσάρης, Τσιρ., Δαρ., Ξεν.) : 1. φόρος (επί 
Τουρκοκρατίας)· 2. άσκοπη ή άδικη πληρωμή 
χρη μάτων.
[< haraç (Παπ.)] (خراج٬ حراج)
{Το χαράτσι ήταν τριών βαθμίδων: το χαμηλό 
(ετνά < τουρκ edna ادنا < αραβ. adnā), το μεσαίο 
(εφσάτ < evsat اوسط < αραβ. awṣāt) και το υψη-
λό (αλϊά ή ελϊά ή αλά < τουρκ. ala اعال < αραβ. 
aˁlā) - για τα τουρκ. έτυμα βλ. Χλωρός Α, σ. 49, 
252, 138. Σε προσωπικό ημερολόγιο των ετών 
1831-1845 αναφέρεται ότι το ύψος τους ήταν 
15, 30 και 60 γρόσια αντίστοιχα. Το υψηλό χα-
ράτσι αναφέρεται με το όνομα: ο ελάς (βλ. Ημε-
ρολόγιο Κο ζύρη, 166).

χαρατσοχάρτι, το [xaratsoxárti] : Η λ. σε προσω-
πικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845 (βλ. Ημε-
ρολόγιο Κοζύρη, 349).
[< χαράτσι + χαρτί ‘έγγραφο’, πβ. αζατοχάρτι, 
στεφανοχάρτι κλπ. (Συντ.)]

χαράτσωμα*, το [xarátsoma] (Παπ.: στο λ. χαρά-
τσι, Πάγκ.) : η επιβολή χα ρατσιού.
[< χαρατσώνω (Παπ.)]

χαρατσώνω* [xaratsóno] (Παπ.: στο λ. χαράτσι, 
Πάγκ., Χουστ., Ξεν.) : φο ρολογώ βαριά, επι-
βάλλω χαράτσι.
[< χαράτσι (Παπ.)]
{Βλ. και το επιτατ. βαροχαρατσώνω.}

χαρέμι*, το [harémi] < harem (Παπ.) : ο γυναικω-
νίτης στο σπίτι μουσουλ μάνου: ο χώρος όπου 
διαβιούν οι γυναίκες του.
[< harem (Παπ.)] (حرم)

χαρεμλίκι, το [xaremλít∫i] (Πιτ.) : «Ο μουσουλ-
μανικός γυναικωνίτης, στον οποίο ως γνωστόν 
απαγορευόταν η είσοδος ανδρών».
[< τουρκ. haremlik (Συντ.)] (حرملك)

χαρμάνι*, το [xarmáñi] (Παπ.) : το ανακάτεμα, 
μείγμα.
[< harman ‘αλώνι’ (Παπ.)] (خرمان٬ خرمن٬ حرمان)
{Η λ. harman σημαίνει επίσης «σωρός εγγρά-
φων ή φύλλων καπνού ή άλ λων πραγμάτων κε-
χυμένων εις το μέσον προς ταξιθέτησιν» (Χλω-
ρός, Α 736). Βλ. και λ. χαρμάνι στο ΛΚΝ.}

χαρμπί, το [xarbí] (Τσιρ.) : «σιδερένια ή ξύλινη 
ράβδος. – Δώσε μου ένα χαρμπί να ξεφράξω 
την κουτσουνάρα» (δηλ. την υδρορροή).
[< harbi (Τσιρ.)] (حربى)
{Ο Ροδάκης έχει τη λ. με τη σημ. ‘μαχαιρά-
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κι’. Το τουρκ. harbi σημαίνει «οβελός, κ. βέρ-
γα χρησιμεύουσα προς πλήρωσιν πυροβόλων 
παλαιού συ στήματος» (Χλω ρός, Α 691), του-
φεκόβεργα.}

χάρμπια, η [xárbʒa ή xárbja ?] (Τσιρ.) : θήκη σπα-
θιού ή μαχαιριού. «Ενθύμιο έχω το σπαθί και τη 
χάρμπια του κυρού μου πού’καμε Αξιωματικός 
στο στρατό».
[«επειδή εκεί καρφώνεται η λάμα» (Τσιρ.)· έμ-
μεση ετυμολογία: παραπέ μπει στις λ. χαρμπί 
και χαρμπίζω / ή < harbiye, κατά τον Χλωρό (Α 
691) θηλ. του επιθ. harbi ‘πολεμικός, στρατιω-
τικός’ (Συντ.)] (حربيه: θηλ. του حربى)

χαρμπίζω [xarbízo] (Τσιρ.) : «συμπιέζω δια ρά-
βδου καρφώνοντάς την εντός του εί δους που 
συμπιέζω».
[< χαρμπί (Τσιρ.)]
{Έχει και τη μτφ. σημ. ‘μπουκώνω, ταΐζω άτσα-
λα’, π.χ. ένα παιδί.}

χαρμπιτζέ-χαρμπιτζέ [xarbidzé] (ΞανθινΔ.) : βια-
στικά-βιαστικά, γρή γορα-γρή γορα.

χαρουμουλούδικος (επίθ.) [xarumulúδikos] (Κονδ., 
Τσιρ.) : (για υποζύγια) δειλό ζώο.
[μάλλον < χαμουρλούδικος (βλ.), με αναγραμ-
ματισμό, βλ. και χαμούρικος (Συντ.)]

χαρουμουλούκι, το [xarumulút∫i] (Κονδ., Τσιρ.) : 
«δειλία ίππου ή ημιόνου» (Κονδ.).
[μάλλον < χαρουμουλούδικος (βλ.), υποχωρητι-
κά (Συντ.)]
{Ο Τσιριγωτάκης στο λ. χαρουμουλούδικο το 
συσχετίζει (μάλλον παρετυ μολο γικά) έμμεσα 
με το χάρο: «Λέγεται ότι τα άλογα είναι προικι-
σμένα με κάποια αίσθηση που βλέπουν παγανά 
ή αόρατα για τον άνθρωπο σημεία και τότε λένε 
ότι πιάνει το ζώο το χαρουμουλούκι». Υπάρχει 
στο TDK το διαλεκτ. hamurluk, αλλά αυτό ση-
μαίνει ‘μαγιά για ζυμάρι’.}

χαρουμπέ, βλ. χαρουπιά.
χαρουμπία, η [xarubía] (Παπ., Πιτ., Ξανθιν., 

Κριτσ., Ξεν.) : αναψυκτικό που γίνεται με νερό, 
σιρόπι χαρουπιού και χιόνι (πάγο).
[< χαρούπι (Παπ.) / μάλλον < harubiye (Συντ.)]
{Στα τουρκ. λέγεται αλλιώς και harup şerbeti 
{.(خروب شربتى)

χαρουμπίδα, η [xarubíδa] & χαρουπίδα [xarupíδa] 
(Ξανθιν., Κριτσ.) : η μικρή χα ρουπιά.
[μεγεθ. του υποκορ. χαρουμπίδι (Ξανθιν.)]

χαρου(μ)πίδι, βλ. χαρουπιά.
χαρου(μ)πιδίτης, ο [xarubiδítis] (Ξανθιν.) : μανι-

τάρι που φυτρώνει κοντά σε χαρου πιές. Βλ. και 
χαρουμπιδολάχανο.
[< χαρουμπίδι (Ξανθιν.)]

χαρου(μ)πιδολάχανο, το [xarubiδoláxano] (Ξανθιν.) 
: μανιτάρι που φυτρώ νει κοντά σε χαρουπιές και 
μοιάζει με λάχανο. Συνών. χαρουμπιδίτης.
[< χαρουμπίδι + λάχανο (Ξανθιν.)]
{Πρόκειται για το μανιτάρι Polyporus sulfureus. 
Λέγεται και χαρουπολά χανο.}

χαρούπι*, το [xarúpi] (Παπ., Πάγκ., Κριτσ.) : 1. 
ο καρπός της χαρουπιάς, το ξυλο κέρατο (κα-
τά τον Κριτσωτάκη λέγεται και για τον καρ-
πό άλλων φυ τών, όπως ο αζώγυρος, η αμπεριά, 
το ζουλφαρί)· ΥΠΟΚΟΡ. χαρουπάκι, το· 2. «το 
κέρατον των αιγοπροβάτων, εκ παροιμοιώσεως 
τούτου προς το χαρούπι κατά το μέγεθος και το 
σχήμα» (Πάγκ.).
[< harup (Παπ.)] (خروب)
{Στα τουρκ. αυτή η παρομοίωση έγινε με την 
αντίθετη φορά: το χαρούπι (harup ή harnup) λέ-
γεται αλλιώς κέρατο της κατσίκας (keçiboynuzu). 
Ο Πάγκαλος γράφει χαρρούπι με δύο ρ «εκ του 
ιταλ. ουσ. carruba (= ξυλο κέρατον) ή εκ του 
τουρκ. harup οπότε γραπτέον με έν ρ».}

χαρουπιά, η [xarup∫á] & (Δ. Κρ.) χαρου-
μπέ [harubé] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν.) : η ξυ-
λοκερατιά, το δέντρο Ceratonia siliqua· ΥΠΟ-
ΚΟΡ. χαρουμπίδι, το [xarubíδi] (Ξανθιν.).
[< χαρούπι (Παπ.)]
{Ο τ. χαρουπέ είναι ο κανονικός τ. της λ. χαρου-
πιά για τη Δ. Κρήτη, όπως: μηλέ (μηλιά), αχλα-
δέ (αχλαδιά) κλπ. O τ. χαρουμπέ [b αντί p], και 
υποκορ. χαρουμπίδι, ίσως να δημιουργήθηκε 
από τον (παλαιότερο) τ. harub της λ. harup μέ-
σω ενός αμάρτυρου στην Κρήτη *χαρούμπι (πβ. 
χαρούμπα και χαρούμπι που καταγράφο νται στα 
Συνώνυμα και συγγενικά του Π. Βλα στού, 2η 
έκδοση, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1989, σ. 358.}

χαρουπίτζια, τα [xarupídzia] (Πάγκ.) : η μικρή χα-
ρουπιά.
[< χαρουπίδια (Πάγκ.)]
{Δεν υπάρχει λήμμα χαρουπίδι στο έργο του 
Πάγκαλου. Θα μπορούσε πά ντως να σχηματι-
στεί κανονικά τέτοιο υποκοριστικό της χαρου-
πιάς κατά τα: αγρουλίδι, μπουρνελίδι κλπ. Ο 
Ξανθινάκης λημματογραφεί τις λ. χα ρουμπίδι 
και χαρουμπίδα (βλ.).}

χαρουπολάχανο, βλ. χαρουμπιδολάχανο.
χαρουποφασούλα, η [xarupofasúla] (Κριτσ.) : 

ποιλικία φασολιών που ο λο βός τους είναι με-
γάλος και πλατύς σαν χαρούπι.
[< χαρούπι + φασούλα (Κριτσ.)]

χαρουπώνω [xarupónο] (Κριτσ.) : Στη ΦΡ. χαρου-
πώνω την κλωστή: «τρίβω την κλωστή με δρο-
σερό χαρούπι, για να γίνει πιο ανθεκτική (όπως 
κερώνω την ορ γυιά)».
[< χαρούπι (Συντ.)]
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χαρρούπι, βλ. χαρούπι.
χαρσιλαμάς, βλ. χασιλαμάς.
χαρτζαδεύω [xardzaδévo] (Πιτ., Κασσ.) : ξοδεύω 

αλόγιστα, σπαταλώ.
[< harç ‘έξοδο’ (Πιτ.) / < χάρτζι ή *χαρτζεύω, με 
επίδραση της λ. ξοδεύω (Συντ.)]
{Ο Κουκκίδης (σ. 110) καταγράφει το ρ. χαρ-
τσεύω ‘ξοδεύω’.}

χαρτζητός (επίθ.) [xardzitós] (Ροδ., ΙδομΒ.) : κε-
ντημένος, στολισμένος, πλουμισμέ νος.
[< χάρτζι, κατά το κεντητός (Συντ.)]

χάρτζι, το [xárdzi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Ιδομ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) & χάρτζο [xárdzo] 
(Ροδ.) : 1. έξοδο, δαπάνη· 2. κεντητή διακόσμη-
ση στην κρητική ενδυμα σία· 3. (στον πληθ. τα 
χάρτζα) τα διάφορα υλικά κατα σκευής μιας οι-
κοδομής.
[< harç (Παπ.)] (خرج)
{Το τουρκ. harç έχει και τις τρεις αυτές σημασί-
ες, βλ. Χλωρός, Α 734.}

χαρτζιλίκι*, το [xardziλít∫i] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., 
Ξεν.) : μικροποσό για πρό χειρα έξοδα.
[< harçlιk (Παπ.)] (خرجلق)
{Η λ. χρησιμοποιήθηκε και με τη σημ. ‘χάρτζα, 
κεντήματα, ποικίλματα’, π.χ. «Και ζώνεται ’ς τη 
μέσην του κανούργια φυσεκλίκια, / Απού ’σαν 
ο λοπλούμιστα, χρουσά ’χαν χαρτζιλίκια» (Γιάν-
ναρης, 69.}

χαρτζιλίκωμα, το [xardziλíkoma] (Τσιρ.) : η ενέρ-
γεια ή το αποτέλεσμα του χαρτζι λικώνω (ΛΚΝ).
[< χαρτζιλικώνω (ΛΚΝ)]

χαρτζιλικώνω* [xardziλikóno] (Τσιρ., Δαρ., Ξεν.) : 
δίνω χαρτζιλίκι.
[< χαρτζιλίκι (ΛΚΝ)]

χάρτζο, βλ. χάρτζι.
χασάνι, το [xasáñi] (Κονδ., ΙδομΒ.) : το γουδί.

[ίσως < διαλεκτ. havzan ‘πέτρινη ή ξύλινη 
γούρνα για το πότισμα ζώων’ (TDK) (Συντ.)]
{Αν πρόκειται για μεγάλο γουδί, τότε ίσως η λ. 
χασάνι σχετίζεται με το havzan κατά το σχήμα 
και το μέγεθος.}

χασαρής (επίθ. προσ.) [xasarís] & χαχιαρής 
[xa∫arís], θηλ. χαχιαρίνα, & χα χιάρης [xa∫áris], 
θηλ. χαχιάρα (Πάγκ., Γαρ., ΙδομΒ., Κριτσπ.) : 
λάγνος, α κόλαστος, άσω τος.
[< haşarı ‘άτακτος’ (Πάγκ.)] (حشارى٬ حشرى)
{Κατά τον Χλωρό (Α 698) «εκείνος τον οποίον 
δεν δύναταί τις να συγκρα τήση, ζωηρός, κ. σερ-
πετός, πανούκλα [επί μικρών παιδίων]· τυχοδι-
ώκτης, φαύλος». Ο Κριτσωτάκης το έχει με τη 
σημ. ‘ηθικολόγος’ (;) To TDK έχει και τον δια-

λεκτ. τ. haşar, με τον οποίο μπορεί να σχετιστεί 
ο κρητ. τ. χα χιάρης.}

χασεδένιος (επίθ.) [xaseδéños] (Αποστ., Τσιρ.) : 
φτιαγμένος από χασέ.
[< χασέδες (χασές) (Συντ.)]

χασεκής, ο [xaset∫ís] : «αγγελιοφόρος ή επιθεω-
ρητής του ανακτόρου (αξιω ματι κός)». Η λ. σε 
κρητ. κείμενο του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέ-
σια, 100). Επίσης, σε τουρκοκρητ. ρίμα του 
1826: Πού ’ναι κι οι χασεκήδες σας, πού ’ναι κι 
οι το(υ)ρ νατζήδες (βλ. Dedes, 363).
[< hasseki (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)] 
(خاصكى)
{haseki «κατά λέξη ‘ευνοούμε-
νος’·[προσωνυμία που έφεραν ορισμένα γε-
νιτσα ρικά τάγματα καθώς και μέλη του σώμα-
τος των μποσταντζήδων» (Ιε ροδικείο, Ε 561). 
Κατά τον Σταυρινίδη (Μεταφράσεις, Β 359) το 
σώμα των Χασεκήδων κα ταργήθηκε το 1828.}

χασές*, ο [xasés] (Παπ., Αποστ., Τσιρ., Χουστ., 
Ξεν.) : είδος άσπρου βαμ βακερού υφάσματος· 
(μτφ., σε χρήση κατηγορουμένου) χωρίς ίχνος 
λέ ρας: ήπλυνα την κοι λιά του αρνιού και την 
ήκαμα χασέ (Ξεν.).
[< hase, διαλεκτ. τ. του hasa (ΛΚΝ)] (خاصه)
{Το TDK έχει και ως κανονικό τον τ. hase. Κατά 
τον Χλωρό (Α 722) ο χασές είναι «είδος υφάσμα-
τος ή μανδαπόλας». Madapolam (κατά τη Βικι-
παίδεια) είναι είδος υφάσματος σαν βατίστα, που 
πήρε το όνομά του από το χωριό Madapolam κο-
ντά στο Narsapur στο Δυτικό Godavari των Ιν-
διών, όπου υπήρχε ένα βρετανικό εργο στάσιο 
που το έφτιαχνε. Ο Meynard (Α 682) στο λ. 
khasse / khassa (Α 682) γρά φει: Il y a aussi une 
espèce de toile cirée d’ un tissu épais qui est 
connue sous le nom de khassa. Tο ύφα σμα από 
το οποίο φτιάχνεται (φτιαχνόταν) η χασεδένια 
κρητική βράκα δεν είναι λεπτός άσπρος χασές, 
αλλά ένα σκούρο μπλε ύφασμα, όχι και τόσο λε-
πτό, που είναι σαν κολλαρισμένο, χαρακτηριστι-
κό που παραπέμπει στο toile cirée (κηρωτό ύφα-
σμα) του Meynard. Βλ. και μουχασεδένια.}

(*)χάσι, βλ. Παράρτημα 1.
χασικοπρόσωπος (επίθ.) [xasikoprósopos] (Τσιρ.): 

αυτός που έχει πρόσωπο άσπρο σαν το χασέ.
[< χασές (Τσιρ.) / < χάσικος + πρόσωπο (Συντ.)]

χάσικος* (επίθ.) [xásikos] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Γαρ., 
Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Ξεν.) : 1. κα-
θαρός, λευκός: χάσικο αλεύρι, χάσικο ψωμί· 2. 
χαρακτηρισμός για ανθρώπους, ιδίως γυναίκες, 
με λευκό και αφράτο δέρμα: «Η χάσικη γυναίκα 
γελά τσοί πέντε-δέκα. (λ. γνωμ.)» (Πιτ.)· 3. ε κλ-
εκτός, στη ΦΡ. χάσικη παρέα: ε κλε κτή.
[< has (Παπ.)] (خاص)
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{Τα χάσικο αλεύρι και χάσικο ψωμί ήδη στην 
τουρκική: has un και has ekmek αντίστοιχα (βλ. 
Χλωρός, Α 722). Το TDK έχει και το διαλεκτ. has 
giz: «güzel ve ahlaklı kız» (= ωραία και τίμια κο-
πέλα). Κατά τον Εμμ. Βαρδίδη (Κρητικαί Ρίμαι, σ. 
62) η τουρκική διοίκηση χρησιμοποιούσε για τους 
Χριστιανούς την επωνυμία «Χας Ραγιά», ήτοι του 
γνησίου και καθα ρού υποηκόου, του μη επαναστα-
τήσαντος, προς διάκρισιν του υπηκόου της επανα-
στάτου «Ασή Ραγιά» [βλ. ασής] καλουμένου. Από 
εκεί επικράτησε η ονομασία Χάσικοι για τους χρι-
στιανούς των πόλεων και των πεδινών πε ριοχών, 
οι οποίοι, λόγω του πλήθους και της δύναμης των 
Τούρ κων στα μέρη τους, δεν ηδύναντο βεβαίως να 
λαμβάνωσι μέρος εις τας υπό των ο ρεινών ενερ-
γουμένας επαναστάσεις. Και προσθέτει: Χάσικα 
Χώματα δε και μέχρι σήμερον οι Σφακιώται εννο-
ώσι τας εκτός των ορεινών μερών της Κρήτης πεδι-
νάς περιφερείας. Κατά τη γνώμη μου ο χαρακτηρι-
σμός χάσικος για τα πεδινά (και συ νεπώς εύφορα) 
χώματα ταιριάζει καλύτερα να σχετί ζεται με τη λ. 
has στη σημ. ‘αυτοκρατορικός, βασιλικός’ (Χλω-
ρός, ό.π.) ή με τη λ. χάσι ‘τιμάριο’.}

χασιλαμαδένιος (επίθ.) [xasilamaδéños] & χα-
χιλαμαδένιος [xa∫ilamaδéños] (Παπ., Πιτ., 
Κονδ., Ξανθιν., Ροδ., Κριτσ., Κασσ.) : φτιαγμέ-
νος από χασι λαμά, μεταξωτός.
[< χασιλαμάς (Ξανθιν.), πληθ. χασιλαμάδες]
{Ξεχωριστό λ. στον Ξανθινάκη· στην ανάπτυ-
ξη του λ. χασιλαμάς στους Παπα γρηγοράκη 
και Πιτυκάκη. Κατά τον Ξανθινάκη σημαίνει 
«ο εξαιρε τικής ποιότη τας, ο εκλεκτός». Αλλά 
ο ίδιος δίνει το εξής παράδειγμα χρή σης: «Ού-
λα τα σε ντόνια τση νύφης είναι χασιλαμαδένια, 
από ασίλιο {= γνήσιο, καθαρό} μετάξι». Και ο 
Παπαγρηγοράκης στο λ. χασιλαμάς έχει: «σε-
ντόνια χασιλαμαδένια (μετα ξοΰφαντα)». Σε πα-
ράθεμα του Πιτυκάκη αναφέρονται επίσης «σε-
ντόνια μεταξό φαντα και χασιλαμαδένια». Βλ. 
και χασιλαμάς.}

χασιλαμάς, ο [xasilamás] & χαχιλαμάς [xa∫ila-
más] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν θιν., 
Γαρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) & χαρσιλαμάς 
[xarsilamás] (Τσιρ., Δαρ.) : 1. «α ραχνοΰφαντο 
προϊόν του αργαλειού από μονόκλωνο μετάξι» 
(Πιτ.)· 2. «η εξαιρε τική ποιότης είδους τινός, 
π.χ. “κεράσια χασι λαμάδες”, “σεντόνια χασιλα-
μαδένια” (μεταξοΰφαντα)» (Παπ.)· 3. «εκλε κτή 
ποιότητα κερασιού» (Ξανθιν.).
[< haşlama خاشالمه٬ حشلمه (Παπ.), για τα υφαντά· 
< aşılama آشيلمه (Κουκκί δης), για τα κεράσια / 
βλ. σημείωση (Συντ.)]
{Το λήμμα αυτό πρέπει να διασπαστεί σε δύο, 
διαφορετικής ετυμολογίας: ένα για τα μετα-
ξωτά υφαντά και ένα για τα εκλεκτά κεράσια. 
Στην πρώτη περίπτωση η λ. προέρχεται από το 

haşlama που υποδεικνύει ο Παπαγρη γοράκης, 
στη δεύτερη η λ. πρέπει να αναχθεί στο τουρκ. 
aşılama. Για την ανάπτυξη του -ρ- στον τύπο 
χαρσιλαμάς βλ. σημείωση στο λ. μουσουρ λούκι.
Η λ. haşlama, ρηματικό ουσιαστικό από το ρ. 
haşlamak, το οποίο σημαίνει «ζε ματίζω δια ζέο-
ντος ύδατος λαχανικά, ασπρόρρουχα κτλ.» (Χλω-
ρός, Α 722), πα ραπέμπει στο ζεμάτισμα του με-
ταξιού, αρχικά για να το ξετύλιγμα (αναπήνιση) 
των κουκουλιών και στη συνέχεια για τo μαλάκω-
μα του νή ματος. «Τα μεταξωτά, μετά την ύφαν-
σή τους, τα έψηναν σε βραστό νερό με αλυσίβα 
και σαπούνι για να μαλακώσουν και να πάρουν 
τη λάμψη τους», σημειώνει η Μαρία Χλειουνά-
κη-Μαστρογιωργάκη (υφάντρια η ί δια) στο βι-
βλίο της για τα υφαντά της Βιάννου (Ξομπλιάζο-
ντας τις μνήμες, Βιάννος, 2012, σ. 95· φωτογραφί-
ες που δείχνουν χα σιλαμαδένια υφαντά εξαιρετι-
κής τέχνης βλέπουμε στις σ. 98, 108, 111). Υπάρ-
χει και η λ. haşıllama, από το ρ. haşıllamak (λαϊ-
κό κατά το TDK), που σημαίνει ‘εμ βαπτίζω νήμα 
σε κολλώδες διάλυμα’. Και στις δύο περιπτώσεις 
η σημ. ‘μεταξωτό’ θα προέκυψε μετωνυμικά: από 
τη διαδικασία στο νήμα, και από αυτό στο ύφα-
σμα. Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης έχει στη Συλ-
λογή Μπουρλώτου ένα «υφαντό σε ντόνι από χα-
σιλαμά και δαντέλα εμπορίου» για το οποίο διευ-
κρινίζεται «Ύλη: μετάξι», βλ. Δικτυακή Πύλη της 
Περι φέρειας Κρήτης: Ενότητα Πολιτισμός (http://
www.crete.gov.gr/).
Στη σημ. ‘εκλεκτά κεράσια’ ως έτυμο έχει προ-
ταθεί (Κουκκίδης, 19) η λ. aşılama: «ασλαμάς 
ή χασλαμάς, ο = εγκεντρισμός, εμβολιασμός, 
οπώρα εξ εμβολιασμού (aşılama). Η κερασιά 
ένε χασλαμάς».
Θεωρώ ότι η ηχητική συνάφεια του δύο ετύμων 
και το γεγονός ότι και τα δύο έδωσαν λέξεις που 
δηλώνουν πράγματα εξαιρετικής ποιότητας, οδή-
γησε στον συμφυρμό που παρατηρούμε στο ερ-
μήνευμα του Παπαγρηγο ράκη. Στην ίδια αρχή θα 
πρέπει να αναχθούν και τα μεταξωτά βερίκοκα, μια 
πολύ καλή ποικιλία βερί κοκων με μικρούς αλλά 
μυρωδάτους και εύ γευστους καρπούς. Μαντινάδα: 
Μετα ξωτό βερίκοκο είναι το πρόσωπό σου, / γαϊτάνι 
μισιριώτικο το καμαρόφρυδό σου (Λιουδάκι, 13).}

χασιλάτι, το [xasiláti] : φόρος γεωργικών προϊό-
ντων (Σταυρινίδης). Η λ. σε προσω πικό ημερο-
λόγιο των ετών 1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κο-
ζύρη, 346).
[< hasılat «παραγόμενα, εισοδήματα, πρόσο-
δοι», πληθ. της λ. hasıl (Χλω ρός Α 681), βλ. χα-
σίλι (Συντ.)] (حاصالت)

χασίλι, το [xasíλi] & γασίλι [γasíλi] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Κασσ., Ξεν.) : 1. «Δημητριακό ή 
άλλο φυτό που θερί ζεται πριν αρχίσει να ση-
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κώνει στάχυ, για χλωρή τροφή ζώων» (Γαρ.)· 
1α. «κατ’ επέκταση και κάθε πλούσια αυτοφυής 
βλάστηση που χρησιμοποιείται για ζωο τροφή» 
(Πιτ.)· 2. εσοδεία, παραγωγή.
[< hasıl (Παπ.) / & διαλεκτ. gasıl (TDK) 
(Συντ.)] (حاصل)
{Η σημ. ‘σοδειά’ (που την αναφέρει μόνο ο Πά-
γκαλος) είναι βασική στο τουρκ. hasıl, που ση-
μαίνει επίσης «χόρτον κριθής θερισμένον όπως 
χρη σιμεύση ως βο σκή» (Χλωρός, Α 681).}

(*)χασιλίκι, βλ. Παράρτημα 1.
χασινές, ο [xasinés] & χαζινές2 [xazinés] (Γαρ.) : 

«Προετοιμασία. “Απού το Σετέ μπρη εκινού-
σαμε το χαζινέ και τον Οχτώβρη εντακέρνα-
με τη σπορά αν είχε βρε μένα, γιατί ήτανε πολ-
λά που ήπρεπε να γενούνε πριχού κινή σομε τη 
σπορά”».
[πιθανόν να σχετίζεται με το διαλεκτ. (κατά το 
TDK) hazin = «toprağın hafif ıslaklığı» (= ελα-
φρά υγρασία του εδάφους, κοινώς ανάδοση) 
(Συντ.)]
{Ο Γαρεφαλάκης λημματογραφεί χωριστά τη λ. 
χαζινές με τη σημ. ‘τα μείο’, βλ. χαζινές1.}

χασίσι*, το [xasísi] (Παπ., Ξεν.) : «το γνω-
στόν ναρκωτικόν», που γίνεται από το φυτό 
Cannabis indica.
[< haşiş (Παπ.)] (حشيش)

χασοπαραδιά, η [xasoparaδjá] (Γαρ.: στο παρά-
δειγμα χρήσης τού λ. ρου πάκι) : ανα παραδιά, 
έλλειψη χρήματος.
[< χάνω (έχασα) + παράδες (Συντ.)]

χατζάρι*, το [xadzári] & χατζέρι [xadzéri] & χα-
ντζέρι [xandzéri] (Παπ., Πάγκ., Ροδ., Ξεν.) : 
«εγχειρίδιον», χαντζάρι· ΜΕΓΕΘ. χουτζέρα, η 
[xudzéra] (Πάγκ.).
[< hançer (Παπ.) / και hançar (ΛΚΝ)] (خنجر)

χατζέρι, βλ. χατζάρι.
χατζής*, ο [xadzís] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., Ξεν.) : ο 

προσκυνητής των Αγίων Τόπων.
[< hacı (Παπ.)] (حاجى٬ آجى)
{Στο θηλ.: η χατζίνα. Στα τουρκ. hacι σημαί-
νει ‘(μωαμεθανός) προσκυνη τής της Μέκκας’ 
(ΛΚΝ). Με την ίδια λέξη δηλώνεται επίσης στα 
τουρκ. ο χριστιανός προ σκυνητής των Αγίων 
Τόπων (βλ. Μeynard, Α 633, και TDK.)}

χατζληλίκι, βλ. χατζιλίκι.
χατζηνές, βλ. χαζινές1.
χατζιλίκι(Α), το [xadziλít∫i] (άλλη γραφή: χατζηλί-

κι) (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., Ξεν.) : 1. η μετάβαση 
στους Αγίους Τόπους για προσκύνημα· 2. η ιδι-
ότητα του χατζή.
[< hacılık (Παπ.)] (حاجيلق)

χατζινές, βλ. χαζινές.
χατζιρεύω, βλ. χαζιρεύ(γ)ω.
χατζίρης, βλ. χαζίρης.
χατζίρι, βλ. χαζίρης.
χατζίρικος, βλ. χαζίρικος.
χάτι, το [xáti] : σουλτανικό διάταγμα. Η λ. σε εκ-

κλησιαστικό έγγραφο του 1793 (βλ. Φανουρά-
κης, 137, 138), όπου υπάρχουν και οι τ. χατχου-
μαγιού και χάτι-χουμα γιού. Και πληθ. τα χατ-
χουμα-γιούνια (Κάτοπτρον, 46).
[< hatt-i hümayun ‘σουλτανικό διάταγμα’ 
(Μπόγκας, 219) «αυτοκρατορι κόν χάτ τιον» 
(Χλωρός, Β 1968)· hat «γραφή» (Χλωρός, Α 
743), (Συντ.)] (خط همايون)
{Έχει επικρατήσει με τον όρο Χάτι Χουμαγιούν 
να αναφερόμαστε ειδικά στο σουλτανικό διά-
ταγμα των μεταρυθμίσεων του 1856.}

χατίλι, το [xatíλi] : δοκάρι. Η λ. σε έγγραφο του 
1861 (για τα έξοδα επι σκευής ενός σπιτιού): εις 
χατίλια και τζαβρούνια γρ. 8 (Α.Δ.Η., 2 / 4-19).
[< hatıl «δοκός ξυλίνη τιθεμένη ως ζώνη εντός 
κτιζομένου τοίχου όπως συ γκρατή αυτόν» 
(Χλωρός, Α 745)] (خطيل)

χατίρι*, το [xatíri] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Τσιρ., 
Δαρ., Ξεν.) : «ευαρέσκεια, χάρις» (Παπ.), χάρη, 
μεροληψία (Κονδ.)· ΦΡ. σου κάνω χατίρι || κάνε 
μου το χατίρι || για το χατίρι σου/μου.
[< hatιr (Παπ.)] (خاطر)

χαϋλάζης, βλ. χαϊλάζης.
χαυλί, βλ. χαβλί.
χαυλιτζιάν, βλ. χαβλιτζάνι.
χαυλουδένιος, βλ. χαβλουδένιος.
χάυ χούυ, βλ. χάι χούι.
χαφιές*, ο [xaf∫és] (Παπ.) : μυστικό όργανο της 

αστυνομίας.
[< hafiye (Παπ.)] (خفيه)

χαφταλίκι, το [xaftaλít∫i] (Κασσ.) : «η ιδιότητα 
του χάφτα, τεμπελιά, ανε προκοπο σύνη».
[< *αμπνταλίκι < abdallık ‘η ιδιότητα του abdal’ 
(βλ. αμπουντάλα), το ο ποίο, κατά το Derleme 
Sözlüğü, διαλεκτικώς σημαίνει επίσης avare 
‘ακα μάτης’, serseri ‘κο πρόσκυλο’, tembel (βλ. 
τεμπέλης)· με παρετυμολογική επίδραση από τη 
λ. χάφτας (Συντ.)]
{Ο Κασσωτάκης ετυμολογεί από τη λ. χάφτας. 
Είναι και αυτή μια πιθανή ετυμο λογία, καθώς 
το τουρκ. προέλευσης επίθημα -λίκι προστίθε-
ται και σε λέξεις που δεν είναι τουρκικής προέ-
λευσης, π.χ. προεδριλίκι.}

χαχάμης* (επίθ. προσ.) [xaxámis], θηλ. χαχάμε-
να [xaxámena] (Τσιρ., Κρι τσΓ.) : «παρατσούκλι 
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σ’ αυτόν που παραμιλάει συνεχώς, ο φλύαρος».
[μάλλον ανασημασιοδότηση της λ. χαχάμης 
(Συντ.) ‘ραβίνος των εβραίων της Α νατολής, 
που κατάγονται από την Ισπανία)’ < τουρκ. 
haham, από τα εβρ. (ΛΚΝ)] (خاخام٬ خخام)
{Το θηλ. ίσως κατά το: ο χότζας, η χότζαινα. Για 
τη μειωτική ανασημα σιοδότηση πβ. σαλαβαντί-
ζω και κοραχανίες. Τη λ. χαχάμης με τη σημ. ‘ρα-
βίνος’ τη χρησιμο ποιεί ο Ν. Καζαντζάκης στο μυ-
θιστόρημα Ο Καπετάν Μιχάλης (Εκδόσεις Καζα-
ντζάκη (Λευκωσία 1981), ΙΘ΄επανέκδοση, Α θ-
ήνα 2000, σ. 188). Ίσως από εδώ λημματογραφεί 
ο Ροδάκης τη λ. με τη σημ. «παπάς».}

χαχιαρής, βλ. χασαρής.
χαχιλαμάς, βλ. χασιλαμάς.
χαχιλαντίζω [xa∫iladízo] (πληροφορία από τον φί-

λο Γιώργο Παπαδόπουλο: λέξη που άκουγε από 
τη μητέρα του, γενν. στα Πεζά Ηρακλείου) & 
χαχι λάρω [xa∫iláro] & χαχιλέρνω[xa∫ilérno] 
(Ξεν.) : περιχύνω με καυτό βού τυρο το πιλάφι.
[χαχιλαντίζω: < «ζεματίζω δια ζέοντος ύδατος 
λαχανικά, ασπρόρρουχα κτλ. ή δια ζέοντος βου-
τύρου ζυμαρικόν ή πιλάφι κτλ.» (Χλωρός, Α 
722) (Συντ.)· χαχιλέρνω, χαχιλάρω: κατά με-
ταπλασμό από το χαχιλαντίζω ή από το θέμα 
haşlar- του Geniş zaman (κ.λ. Ευρύς χρόνος) 
του ρ. haşlamak] (خاشالمق)
{Η γραφή χαχυλάρω, χαχυλέρνω της Ξενάκη-
Ροβίθη ταιριάζει με την ετυ μολογία που προτεί-
νει από τη λ. χυλός.}

χαχυλάρω, χαχυλέρνω, βλ. χαχιλαντίζω.
χαψάζω [xapsázo] (Γαρ.) : φυλακίζω.

[< χάψι (Συντ.)]
χάψι, το [xápsi] & χάψη, η [xápsi] & χαπίσι, το 

[xapísi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Ροδ., 
Ιδομ., Τσιρ., Κριτσ., ΙδομΒ., Χουστ., Ξεν.) : η φυ-
λακή.
[< hapis (Πιτ.) / και habs (Συντ.)] (حبس)
{Ο Τσιριγωτάκης έχει και τη γραφή: χάπσι. Το 
θηλ. χάψη ίσως από επί δραση της λ. φυλακή.}

χεϊζατές, ο [x̃eizatés] : πρίγκηπας, διάδοχος (Σταυ-
ρινίδης). Η λ. σε προσω πικό ημε ρολόγιο των 
ετών 1831-1845: Ήρθε φερμάνι ότι του Σουλ-
τάν μα μούτη [= Μαχ μούτ] ήρθενε χεϊζατές και 
έγινε σενλίκι (βλ. λ.) εφταήμερο (βλ. Ημερολό-
γιο Κοζύρη, 367).
[< hanzade (Χλωρός, Α 726), πιθανόν με επί-
δραση από το πλησιώνυμο μπεϊζαντές (βλ. λ.) 
(Συντ.)] (خانزاده)

χεϊτάνης, ο [∫eitáñis] & σεϊτάνης* [seitáñis] 
(Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ., Χουστ., Κασσ.) : σατα-
νάς, δαίμονας, διάβολος. ΥΠΟΚΟΡ. σεϊτίνι, το 

[seitíñi] : το διαβολάκι (και ως όνομα σκύλου) 
(Κριτσ.).
[< şeytan (Παπ.)] (شيطان)
{Κατά τον Άνθιμο Παπαδόπουλο (“Τα εκ της 
ελληνικής δάνεια της τουρ κικής”, Αθηνά, 44 
(1932), 24), βλ. Kappler, 112) πρόκειται για 
αντιδάνειο: < τουρκ. şeytan < αραβ. şayṭān < 
ελληνστ. σατανάς < εβρ. şāṭān ‘αντίπα λος, διά-
βολος’.}

χεϊτανιά, η [∫eitañá] & σεϊτανιά [seitañá] (Κονδ., 
Ροδ., Ιδομ.) : η πονηριά, διαβολιά.
[< χεϊτάνης (Συντ.)]

χεϊταρής, βλ. σοϊταρής.
χελάλι, βλ. χαλάλι.
χελαλίζω, βλ. χαλαλίζω.
χελέπι [∫elépi?] (Αποστ., Τσιρ.) : ΦΡ. τα κάνω χε-

λέπι: τα κάνω άνω κάτω – “Ολομέ θυστος εγίνη-
κε και τα ’καμε όλα χελέπι”.
[ίσως < διαλεκτ. şelep (TDK) «yaramaz, çok 
devingen» (ταραχοποιός, α εικίνητος) ή μπορεί 
να σχετίζεται με τη λ. σαλέπι, πβ. την φρ. τα κά-
νω σαλεπιτζίδικο (βλ. σαλεπιτζίδικο) (Συντ.)]

χεντέκι, το [x̃endét∫i] (Παπ., Πιτ., Ξανθιν., Γαρ., 
Αποστ., Τσιρ., Κριτσπ., Ι δομΒ., Ξεν.) & εντέκι 
[endét∫i] (Πάγκ., ΞανθινΔ., ΙδομΒ.) : το χαντά-
κι, η τάφρος. «Η κοινή τά φρος βέβαια ακούε-
ται στη διάλεκτο της Ανατ. Κρήτης με τη λέξη 
βάγκα. Έτσι το χεντέκι κατήντησε μάλλον το-
πωνύμιο, σε πα ραθαλάσσιες πόλεις που είχαν 
φρού ρια, φυσικά δε και χάνδακες» (Πιτ.).
[< τουρκ. hendek (Παπ.), από το αραβ. handak 
(Πιτ.) / αντιδ. κατά τον Ξανθινάκη (< χάνδαξ), 
βλ. σημείωση (Συντ.)] (خندق)
{Ο Παπαγρηγοράκης έχει ως λήμμα: «εντέκια, 
τα = τάφροι πέριξ του φρουρίου της πόλεως Χα-
νίων, κ.σ. χάνδαξ, ως ονομάσθη αρχικώς υπό 
των Αράβων, το Η ράκλειον» (βλ. αντίθετη άπο-
ψη παρακάτω). Για τα χεντέκια των Χανίων γίνε-
ται λόγος στην έμμετρη αφήγηση της Αντωνού-
σας Κα μπουροπούλας Ποιήματα τρα γικά εμπερι-
έχοντα διαφόρους πολέμους της Κρήτης επί της 
Ελληνικής Επαναστά σεως (Ερμούπολη 1840, σ. 
37). Στο Ηράκλειο πριν πενήντα περίπου χρό-
νια λεγό ταν ακόμη (από τους παλαιό τερους) Χε-
ντέκια [xendét∫a] (ενδιαφέρον το αρχικό [x]) η 
περιοχή έξω από τη νότια πλευρά του ενετικού 
τείχους, πβ. «στα Χεντέκια έξω των τειχών του 
Ηρακλείου, στων “Χανιώ την Πόρτα”» (Ευαγγε-
λία Φραγκάκι, Συμ βολή εις την δημώδη ορολο-
γία των φυτών, Αθήνα 1969, σ, 24) και: «συ γκε-
ντρωθήκανε εις τα Χεντέκια, προάστιο του Ηρα-
κλείου, στα Μπεντένια που λένε, εις την Όαση» 
(Αντώνης Σανουδάκης, Καπετάν Μανόλης Μπα-
ντουβάς, Εκδ. Κνω σός, Ηράκλειο 1979, σ. 209).
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Κατά το ΛΚΝ : χαντάκι < μσν. χαντάκιον < από 
το αραβ. khandaq ‘οχυρω ματική τάφρος’. Με 
τη σημ. αυτή η λ. χαντάκι στον Κρητικό Πό-
λεμο του Μπουνιαλή (Α λε ξίου & Αποσκίτη, 
618), πβ. και Χάνδακας/Χάντακας, πα λαιότερη 
ονομασία του Ηρακλείου (πολλές φορές στον 
Μπουνιαλή), από το αραβ. Rabdh el Khandak 
‘φρούριο της τάφρου’ (Στέργιος Σπανάκης, Πό-
λεις και χωριά της Κρήτης στο πέ ρασμα των αιώ-
νων, 1ος τόμος, 3η έκ δοση, Γ. Δετοράκης, Ηρά-
κλειο 2006, σ. 291). Ο Στυλ. Αλεξίου (ό.π., σ. 
567) διαφωνεί: «Η πανελλήνια λ. χαντάκι δεί-
χνει ότι το τοπωνύμιο δεν εί ναι αραβικό, όπως 
πρόχειρα λέγεται». Κατά τον Θεοχ. Δετοράκη 
«εκεί ό που όλες οι πηγές συμφωνούν είναι η 
ίδρυση του πρώτου οχυρού των Α ράβων στην 
Κρήτη. Το φρούριο αυτό είναι ο Χάνδαξ, το ση-
μερινό Ηρά κλειο. […] Η πόλη όμως ασφαλώς 
προϋπήρχε και ίσως και η ονομασία Χάνδαξ» 
(Ιστορία της Κρήτης, Αθήνα 1986, σ. 143.) Την 
πιθανή προέ λευση της λ. χαντάκι από το αρχ. 
ελλ. χαίνω, από το οποίο και το ρ. χαν δάνω, εί-
χε υποστηρίξει ήδη ο Κοραής (Ά τακτα, 4ος τό-
μος, Παρίσι 1832, σ. 530).}

χεντίβης, ο [∫edívis] (Ροδ.) : ηγεμόνας.
[< hediv (Κουκκίδης, 110)] (خديو)
{Ο τίτλος hidiv (από το περσ. khadīv ‘άρχοντας, 
κύριος’) δινόταν στον η γεμόνα (αντιβασιλέα) της 
Αιγύπτου, από τον Μεχμέτ Αλή Πασά και μετά 
(TDK). Ο Ρο δάκης λημματογραφεί τη λ. πιθανόν 
με αφετηρία κάποιο ι στορικό ανάγνωσμα.}

Χεραάτι, το [∫eraáti] : ο θρησκευτικός νόμος των 
μουσουλμάνων. Και τον ιμάμη διάταξε να πάη 
μην αργήση, / κατά το Χεραάτι των να την σαλα-
βατίση, δηλ. να την κάνει μουσουλμάνα (Μιχ. 
Διαλινάς, Η Κριτσωτοπούλα, Ηρά κλειο 1912, 
σ. 13)·
[< şeriat, από το αραβ. şarīˁa(t) κατά τον 
Nişanyan (Συντ.)] (شريعت)

χερίφης (επίθ. προσ.) [∫erífis] (Πάγκ.) : (ειρων.) 
αξιότιμος, διακεκριμένος. Με την κανονική της 
σημ. η λ. σε προσωπικό ημερολόγιο των ετών 
1831-1845: Επόθανε ο Ναΐπ - χερίφης (βλ. Ημε-
ρολόγιο Κοζύρη, 607), βλ. ναΐπης.
[< şerif ‘έξοχος, διακεκριμένος’ (Πάγκ.)] (شريف)
{Μειωτικός χαρακτηρισμός για άνθρωπο είναι 
και η λ. ερίφης (βλ. ΛΚΝ) < τουρκ. herif, κατά 
τον Χλωρό (Α 694) «ομότεχνος, συνάδελφος∙ 
άνθρω πος, άτομον [πε ριφρονητικώς αντί τυχαί-
ος, ευτελής, άθλιος]», πβ. ανάλογη χρήση της 
λ. άτομο στη σημερινή νεανική γλώσσα: Τι λέ-
ει το άτομο, ρε!}

χερμπετζής, βλ. σερμπετζής.
χερμπέτι, βλ. σερμπέτι.

χερμπετσής, βλ. σερμπετζής.
χεστέν μπερεστέν, βλ. μπερεστές.
χεϋτάνης, βλ. χεϊτάνης.
χεχίτης, ο [∫e∫ítis / ∫ex̃ítis ?] (Πιτ.) : ο μουσουλ-

μάνος που μετά θάνατον α νεκηρύσ σετο άγιος.
[< şehit (Σταυρινίδης)] (شهيد)
{Για τη λ. σεχίτης ο Νικόλαος Σταυρινίδης 
(Μεταφράσεις, Α 7) σημειώνει: «οι εν τω Κρητι-
κώ Πολέμω πίπτοντες μουσουλμάνοι εθεωρού-
ντο ως πε σόντες υπέρ πί στεως».}

χεχρϊές, ο [∫exriés] (Τουρκοκρητ.) : ο φιδές.
[< şehriye (Bilgehan2, 636), από το αραβ. 
şaʿriyye κατά το TDK] (شعريه)

χι! (επιφ.) [x̃í] (Τσιρ., Κριτσ.) : (επιφ. θαυμασμού 
ή αγανάκτησης) «κοίταξε, δες. –Χί δουλειές τσι 
κάνει!» (Τσιρ.)
[ίσως < διαλεκτ. hı, στη σημ. işte ‘ιδού’ (TDK) 
(Συντ.)]

χιακάς1, ο [∫akás] (Πάγκ.) : αστεϊσμός, χωρατάς.
[< şaka (Πάγκ.)] (شاقه ٬ شقا)

χιακάς2, ο [∫akás] (Κονδ., ΙδομΒ.) : δυστύχημα, τυ-
χαίο ή ακούσιο κακό.
[< şeka «δυστυχία, κακοδαιμονία, αθλιότης, κα-
κία» (Χλωρός, Α 969) (Συντ.)](شقاء)

χιαλβάρι, βλ. σαλ(ι)βάρι.
χιαλεμπιτζίδικα, βλ. σαλεπιτζίδικο.
χιαλέπι, βλ. σαλέπι.
χιαλεπιτζής, βλ. σαλεπιτζής.
χιαλεπιτζίδικα, βλ. σαλεπιτζίδικο.
χιαλεψής, βλ. σαλεπιτζής.
χιάλι, το [∫áλi] (Πιτ.) : ανδρικό κεφαλομάντιλο: 

«Ο αδελφός του ο Νικολής κάθεται γρινιασμέ-
νος / κι έχει το χιάλι χαμηλά κι είναι βαρυοκλα-
μένος» (από κρητ. δημοτ. τραγούδι) (Πιτ.).
[< şal (κατά το TDK από το περσ. şāl) (Συντ.)] 
(شال)
{Η λ. σάλι (την οποία λημματογραφεί ο Παπα-
γρηγοράκης με τη σημ. «γυ ναικείον επώμιον 
κάλυμμα» και την ετυμολογεί από το şal) κατά 
το ΛΚΝ προέρχεται από το ιταλ. scialle (< γαλλ. 
châle, από τα περσικά).}

χιαλ(ου)βάρι, βλ. σαλ(ι)βάρι.
χιαματάς, βλ. σαματάς.
χιάμικος (επίθ.) [∫ámikos] : δαμασκηνός, της Δα-

μασμού. Η λ. σε έγγραφο του 1864: 1 χιαλβά-
ρι χιάμικο, δηλ. που το ύφασμά του προερχόταν 
από τη Δαμασκό (Α.Δ.Η., 2 / 14-213).
[< Şam ‘Δαμασκός’, πβ. şam alacası «είδος 
υφάσματος ραβδωτού της Δα μασκού» (Χλω-
ρός, Α 952) (Συντ.)]
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{Ο Ronzevalle (σ. 320) σημειώνει ότι «στην 
Ευρωπαϊκή Τουρκία όλα τα ωραία πράγμα-
τα, και ειδικά τα φρούτα και τα γλυκά, υποτί-
θεται ότι προ έρχονται από τη Δαμασκό, έναν 
από τους επίγειους παράδεισους» και ότι εί-
ναι {ήταν} κοινή συ νήθεια στους Τούρκους 
και στους γείτονές τους «να κολλούν το όνο-
μα της Δαμα σκού σε πλήθος φυσικών ή τεχνι-
κών προΐό ντων, όταν θέλουν {ήθελαν} να επαι-
νέσουν την ποιότητά τους». Αυτή η σημείωση 
θυμίζει την αίγλη που είχαν και σ’ εμάς σε πε-
ρασμένους και ρούς τα δαμασκηνά σπαθιά και 
τα δαμασκηνά υφά σματα.}

χιαμντάνι, βλ. σαμουντάνι.
χιαμουντ(ρ)άνι, βλ. σαμουντάνι.
χιαμπάν, βλ. μήνες σεληνιακού έτους.
χιανέτης (επίθ. προσ.) (προτεινόμενη γραφή: χϊ-

ανέτης) [x̃ianétis], θηλ. χια νέτισσα [x̃ianétisa], 
& χιγιανέτης [x̃ijanétis] (Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., 
Γαρ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ., Ξεν.) : 1. 
δόλιος, δύστροπος, ανυπάκουος· 2. ατημέλη-
τος· 3. τε μπέλης: “Ο χιανέτης δρώνει μόνο όντε 
τρώει” (παροι μία) (Αποστ., Τσιρ.). Βλ. και χα-
ϊνετεύγω.
[< hıyanet (Πιτ.) / hiyanet (Ξανθιν.)] (خيانت)
{Tο TDK έχει το hiyanet ως διαλεκτ. τ. του 
hıyanet. Η γραφή χϊανέτης είναι πιο κοντά στην 
προφορά, βλ. Ιδομενέως, σ. 566: [hι-α-νέ-της]. 
Ο Δαριβια νάκης έχει: «χαϊνέτης = αυτός που 
κάνει στανικώς του μια δουλειά». Μάλ λον πρό-
κειται για αναγραμματισμό του χιανέτης (σημ. 
3) από επίδραση της λ. χαΐνης.}

χιανέτι, το [x̃ianéti] (Κριτσ.) : (προτεινομενη γρα-
φή: χϊανέτι) η απιστία, η προδοσία.
[< hıyanet (Κριτσ.)] (خيانت)
{Το τουρκ. hıyanet ως ουσ. σημαίνει ‘απιστία, 
προδοσία’ (> χιανέτι), ως επίθ. ‘ά πιστος, προδό-
της’ (> χιανέτης).}

χιανετιά, η [x̃ianetx̃á] (Ροδ.) : (προτεινόμενη γρα-
φή: χϊανετιά) η απιστία, η προδο-σία.
[< χιανέτης (Συντ.)] (خيانت)

χιανέτικος (επίθ.) [x̃ijanétikos] : βλ. χιανέτης.
χιανλίκι, βλ. σενλίκι.
χιαντριβάνι, βλ. σαντριβάνι.
χιαρέτι, το [∫aréti] (Κασσ.) & ιχιαρέτι [i∫aréti] 

(Bilgehan2, 629): το σύνθημα, το ση μάδι.
[< işaret (Κασσ.)] (اشارت)

χιαρχιρντίζω, βλ. χιαχιρντίζω.
χιαρχιρντισμός, βλ. χιαχίρντισμα.
χιαχιρμάς, ο [∫a∫irmás] & σασιρμάς [sasirmás] & 

χιάχιρμα, το [∫á∫irma] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 

Ξανθιν., Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Κασσ.) : 1. σύγ-
χυση, τα ραχή, αναστάτωση· 2. (μτφ.) η σκόπιμη 
σύγχυση, το σκόπιμο λάθος. Βλ. και μη χιάχιρμα.
[< şaşırtma (Παπ.) / şaşırma (Πάγκ.)] (شاشرمه)
{Στα τουρκ. υπάρχουν δύο λ. για τη ‘σύγχυση’ 
: αυτή που παθαίνω λέγεται şaşırma (από το ρ. 
şaşırmak ‘εκπλήττομαι’), ενώ αυτή που προκα-
λώ λέγε ται şaşırtma (από το ρ. şaşırtmak ‘εκ-
πλήττω’).}

χιαχιρντίζω [∫a∫irdízo] & σαχιρντίζω [sa∫irdízo] 
& σασιρντίζω [sasirdízo] & σαρ σιντίζω 
[sarsidízo] & σαρχιντίζω [sar∫idízo] & χιαρ-
χιρντίζω [∫ar∫irdízo] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 
Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Δαρ., ΙδομΒ., 
Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : ταράζομαι, σαστίζω, τα 
χάνω· μτχ. παθ. πρκ. χιαχιρντισμένος. Ως μτβ. 
(Πάγκ.) : κάνω κάποιον να τα χάσει.
[< şaşırmak (Παπ.) / αόρ. şaşırd(ım) (Πάγκ.)] 
(شاشرمق)
{Χρησιμοποιείται κυρίως ως αμετάβατο, πολύ 
συχνά στον αόριστο: εχια χίρντισα. Το μτβ. προ-
έρχεται μάλλον από το şaşırtmak, βλ. σημείωση 
στο προηγούμενο λήμα.}

χιαχίρντισμα, το [∫a∫írdizma] & χιαχιρντισμός, ο 
[∫a∫irdizmós] & χιαρχιντι σμός [∫ar∫idizmós] & 
σαχιρντισμός [sa∫irdizmós] & σασιρντισμός 
[sasirdizmós] (Πάγκ., Αποστ., Τσιρ., ΙδομΒ., 
Κασσ., Ξεν.) : ταραχή, έκ πληξη, σάστισμα.
[< χιαχιρντίζω (Πάγκ.)]

χιαχιρντισμός, βλ. χιαχίρντισμα.
χιγιανέτικος (επίθ.) [x̃ijanétikos] (Ξανθιν.) : άπι-

στος, επίβουλος.
[< hıyanet (Ξανθιν.) / ή < χιγιανέτης (Συντ.)]

χιεβάλ, βλ. μήνες σεληνιακού έτους.
χιεβκετλής, ο [∫evk̃etλís] : ο Μεγαλειότατος [τίτ-

λος Σουλτάνου]. Η λ. σε τουρκο κρητ. ρίμα του 
1826: Το χιεβκετλή το βασιλιά ο Θιός να το(ν) 
βοη θήσει (βλ. Dedes, 369).
[< şevketli (Μπόγκας, 204-204)] (شوكتلو)

χίζι, το [x̃ízi] (Γαρ., Ροδ., Αποστ., Τσιρ., Κριτσ.) : 
1. η φόρα· 2. (μτφ.) το περίσσιο θάρρος.
[< hız (Κουκκίδης, 111)] (خيز٬ خز)
{Ο Ροδάκης το γράφει: χύζι, Ομοίως και ο Γα-
ρεφαλάκης: χύζι, αλλά στο παρά δειγμα χρήσης 
στο λ. αμπράτη το γράφει: χίζι.}

χιζμέτι, βλ. χισμέτι.
χιλάλι, το [x̃ilaλi] : «μικρόν τι σκεύος έχον οδο-

ντογλυφίδα και ωτογλυφίδα». Η λ. σε κρητ. κεί-
μενο του 1786 (βλ. Κανονικά πεσκέσια, 96).
[< hilal (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης)] (هالل)

χιλεντζής, βλ. χιλετζής.
χιλές, ο [x̃ilés] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν-
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θιν., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Χουστ., Κασσ., 
ΚριτσΓ., Ξεν.) & χουλές [xulés] (Κασσ.) : εξα-
πάτηση, δό λος, απάτη (ιδίως στο χαρτοπαίγνιο).
[< hile (Παπ.)] (حيله)
{Βλ. και χιλετζά, χλετζά, χλεμπατζά.}

χιλετζήδικος, βλ. χιλετζίδικος.
χιλετζής (επίθ. προσ.) [x̃iledzís], θηλ χιλετζού 

[x̃iledzú], & χιλεντζής [x̃ilendzís] & χλετζής 
[xledzís] & χλετζίνης [xledzíñis] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Κονδ., Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Δαρ., 
ΙδομΒ., Κασσ., ΚριτσΓ., Ξεν.) & χουλέτζης [xulés] 
(Κασσ.) : που εξαπατά στις συναλλαγές του, που 
κά νει χιλέ, απατεώνας, (στο χαρ τοπαίγνιο:) αυτός 
που κλέβει, (στο παιγνίδι:) ζαβολιάρης. Βλ. και 
χλεμπάζης, χλε μπατζάρης, χλετζιάρης.
[< hileci (Παπ.)] (حيله جى)
{Ο τ. χλετζίνης ίσως από το hileçí-y-in! ‘είσαι 
χιλετζής!’, αρχικά ως επι φωνημα τική κλητι-
κή: χλετζίνη! Βλ. και χλετζάρης, χλεμπατζάρης, 
χιλετζό μπασης. Ο τ. χου λέτζης από το χουλές.}

χιλετζιά, η [x̃iledzjá] & χιλετζά [x̃iledzá] & χλε-
τζιά [xledzjá] & χλετζά [xledzá] (Ξανθιν., 
Αποστ., Τσιρ., Τσιρ., Χουστ.) & χουλέτσα 
[xulétsa] & χουλέτζα [xulédza] (Κασσ.) : κα-
τεργαριά, δόλος (κυρίως στο χαρτοπαί γνιο). Βλ. 
και χλε μπατζά, χλετζινιά.
[< χιλετζής, χλετζής (Συντ.)]
{Οι τ. χουλέτσα, χουλέτζα του Κασσωτάκη από 
το χουλέτζης.}

χιλετζίδικος (επίθ.) [x̃iledzíδikos] (Πιτ., Ξανθιν., 
ΚριτσΓ.) : που υποκρύπτει δόλο, απάτη· ΕΠΙΡΡ. 
χιλετζίδικα.
[< χιλετζής (Ξανθιν.)]
{Ο Ξανθινάκης γράφει χιλετζήδικος.}

χιλετζόμπασης (επίθ. προσ.) [x̃iledzóbasis] (Πιτ.: 
στην ανάπτυξη του λ. χι λές) : μέ γας χιλετζής 
(βλ.), ο άσσος των χιλετζήδων.
[< χιλετζής + -μπάσης (< -başı ‘επικεφαλής’, βλ. 
σημείωση στο λ. μπασ-) (Συντ.)]

χιλιοντουχιουντίζω [∫iλodu∫udízo] & χιλιο-
ντουσουντίζω [∫iλodusudízo] (Αποστ., Τσιρ., 
ΙδομΒ.) : σκέφτομαι και ξανασκέφτομαι κάτι, 
βασανίζω το μυαλό μου για ένα θέμα.
[< χιλιο- + ντουχιουντίζω (Συντ.)]

χιλμπέ, το [x̃ibé] (ΚριτσΓ.) & χιλμπές, ο [x̃ilbés] : 
σακκίδιο, τσάντα. Η λ. σε κρητ. δημοτ. τρα-
γούδι του 1878: την κεφαλή του του ’κοψε και 
στο χιλμπέ τη βάνει (Ι. Σ. Αλεξάκης, “Το τρα-
γούδι του Αρκαλοχωρίτη”, Επετηρ. Ε ταιρ. Κρητ. 
Σπουδών, 3 (1940), 415).
[< heybbe (ΚριτσΓ.) «δισάκκιον» (Χλωρός, 
Β 1966), πβ. και χεϊμπές & χι βές (Κουκκίδης, 
(هكبه) [(110

χιλτές, βλ. σιλτές.
χιλτετζής, ο [∫iltedzís] (Ροδ.) : παπλωματάς.

[< şilteci (Kaczyńska & Witczak, 236), βλ. και 
σιλτές]

χίντι χίντι [x̃índi x̃índi] (Πιτ., Γαρ., Ιδομ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Κριτσ.) : χρησιμο ποιείται στις εκ-
φράσεις χίντι-χίντι να + υποτακτ. αόρ. ή στο χί-
ντι-χίντι μ’ έφερε / ήρθα να + υποτακ. αόρ., με τη 
σημ. ‘παραλίγο να..., λίγο έλειψε να..., λίγο ακό-
μη και θα...’ (για ανεπιθύμητη εξέλιξη) : «Επή-
ρανε φωθιά τα ρούχα ντου και χίντι-χίντι να κα-
εί ζωντανός» (Πιτ.). «Στο χίντι-χίντι μ’ έφερε ο 
κεραβέλης να του γυ ρίσω μεσοκάτινα τη’ γ-κα-
τσούνα που εβάστου» (Τσιρ.).
[< ίσως hindi (κατά το TDK διαλεκτ. του şimdi 
‘μόλις’, και αναδιπλωμένο για έμφαση: şimdi 
şimdi) (Συντ.)]
{Υπέρ της τουρκ. προέλευσης συνηγορεί η υπε-
ρωϊκή προφορά του χι-, την οποία επισημαί-
νουν ο Πιτυκάκης και ο Τσιριγωτάκης. ΄Ισως 
και η αναδί πλωση για επί ταση της έννοιας, πβ. 
μπόλου μπόλου.}

χιοϊταρλής (επίθ. προσ.) [∫oitarλís] (Γαρ., Κριτσπ.) : 
ανοιχτομάτης, διπλω μάτης.
[< χιοϊταρλίκι, στη σημ. ‘διπλωματία’, υποχω-
ρητικά (Συντ.)]

χιουράς, ο [∫urás] & σουράς [surás] : το συμβού-
λιο (Σταυρινίδης). Η λ. σε προσω πικό ημερολό-
γιο των ετών 1831-1845 (βλ. Ημερολόγιο Κοζύ-
ρη, 189, 190 και σε πολλά άλλα σημεία).
[< şura, από τα αραβ. (Χλωρός, Α 976) (Συντ.)] 
(شورا ή شورى)

χιράμηδες, βλ. χιράμιδες.
χιράμι(Α), το [x̃irámi] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., 

Ξανθιν., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Αποστ., Τσιρ., 
Κριτσ., Χουστ., Κασσ., Ξεν.) : 1. ελαφρύ μάλ-
λινο υφαντό κλινοσκέπασμα ή στρωσίδι· 2. 
«χλαίνα δι’ ής τυλίσσονται οι Άραβες» (Κονδ.).
[< ihram (Παπ.)] (احرام)
{Για τη σημ. 2. ο Χλωρός (Α 34-35) έχει: «μαν-
δύας ευρύς, ον φορούσιν οι βεδου ίνοι, και κατά 
το διάστημα της επισκέψεως των αγίων τόπων οι 
Μω αμεθανοί προ σκυνηταί»· για τη σημ. 1 έχει: 
«κάλυμμα μάλλινον προς κά λυψιν του ίππου, ή εί-
δος τάπητος μικρού εξαπλουμένου εντός του ακα-
τίου, ή εν τη εξοχή, όπως κα θήση τις επ’ αυτού, 
κ. χράμι». Ο πανελλήνιος τ. είναι χράμι (ΛΚΝ).}

χιράμιδες, οι [x̃irámiδes] (Κονδ.) : «οι περιβαλλό-
μενοι χράμια Άραβες».
[< χιράμι (Συντ.)]
{Προτεινόμενη γραφή: χιράμηδες.}

χιρκάς, ο [x̃irkás] & χορκάς [xorkás] (ΙδομΒ.) : εί-
δος μανδύα, ράσο.
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[< hırka (Κουκκίδης, 111)] (خرقه)
{Κατά τον Χλωρό (Α 736) η λ. hırka (κυριολ. σημ. 
‘κομμάτι υφάσματος, μπά λωμα’) σημαίνει «μαν-
δύας δερβίσου, ήτοι μοναχού μουσουλμάνου, γι-
νομένου άλλοτε εκ τεμαχίων υφασμάτων και εμ-
βαλωμάτων» αλλά και «ε πενδύτης βραχύς και 
βαμβακωτός, όν φορούσιν εν τη οικία». Σήμερα η 
λ. hırka σημαίνει κυρίως ‘πλεχτή ζακέτα’.}

χιρμπάτσι, βλ. κριμπάτσι.
χισμέτι, το [x̃izméti] (άλλη γραφή: χιζμέτι) & 

χουσμέτι(Α) [xuzmzéti] (Πάγκ., Πιτ., Δαρ.: 
στο λ. μπασοδούλι, Ροδ., Κριτσπ., ΙδομΒ.) : 1. 
η υπηρεσία, βοή θεια· 2. πληθ. τα χουσμέθια 
[xuzmzéθx̃a] (Πιτ.) : μικροϋπηρεσίες, μικρο-
εργασίες, επί πληρωμή.
[< hizmet (Πάγκ.) / και διαλεκτ. hızmet (TDK) 
(Συντ.)] (خدمت)

χιτάπεν, βλ. χιταπίντι.
χιταπίντι (μτχ.) [x̃itapíndi], αντί του σωστού χι-

τάπεν (Φανουράκης) : απευ θυνόμε νος. Η λ. σε 
εκκλησιαστικό έγγραφο του 1793: ένα υψηλόν 
φερμά νιον εις τον τε φτερτάρ εφέντην της Κρήτης 
να γένη χιταπίντι (δηλ. που να απευθύνεται στον 
Τε φτερτάρη) να κάνει ταξίλι (βλ. λ.) τα άσπρα 
(βλ. Φα νουράκης, 137).
[< hitaben «αποτείνων τον λόγον, αποτεινόμε-
νος» (Χλωρός, Α 744), από το αραβ. χiṭāben κα-
τά το TDK (Συντ.)] (ًخطابا)

χίτς (επίρρ.) [x̃íts] & χίτσι [x̃ítsi] & ίτσι [ítsi] 
(Παπ., Πάγκ., Γαρ., Τσιρ., Κονδ., Κριτσ.) : διό-
λου, καθόλου.
[< hiç (Παπ.)] (هيچ)
{Ο Κονδυλάκης το θεωρεί επιφώνημα που ση-
μαίνει «τίποτε, πράμα». Κατά τον Χλωρό (Β 
1977) το τουρκ. hiç σημαίνει: α) ως επίθ.: ‘ου-
δείς’, β) ως επίρρ.: ‘πο σώς, ουδαμώς’ και γ) ως 
ουσ.: ‘ουδέν, μηδέν, τίποτε’.}

χίτσι, βλ. χιτς.
χίτσια (χωρίς ένδειξη γραμματικής κατηγορίας) 

[x̃ítsja] (Ξανθιν.) : «ακαθαρ σίες, χά λια, σκουπί-
δια, βρομιές».
[< διαλεκτ. hiçi ‘ακάθαρτος, βρώμικος, ρυ-
παρός’ (Καραποτόσογλου, Ετυ μολ. Δυτ. Κρ., 
115)]
{Ο Ξανθινάκης σημειώνει: άναρθρο. Προφα-
νώς χρησιμοποιείται ως επι φώνημα, πβ. κιχ! με 
την ίδια σημασία.}

χιχιμάνης [∫i∫imáñis] (επίθ. προσ.) & σισιμάνης 
[sisimáñis], θηλ. χιχιμά νισσα [∫i∫imáñisa] & σι-
σιμάνισσα [sisimáñisa] & σισιμνιά [sisimñá] 
(Πάγκ.) : χοντρός, παχύς.
[< şişman (Πάγκ.)] (شيشمان٬ ششمان)
{Το συνών. του θηλυκού είναι: νταρντάνα.}

χλαμπιντάντι, βλ. κλαπουντάνι.
χλαμπούτσι, το [xlabútsı] & κλαπούτσι [klapútsı] 

(Πάγκ., Γαρ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Δαρ., Κασσ., 
Ξεν.) : 1. το κάτω μέρος από παλιό στιβάνι (χω-
ρίς το “κα λάμι”), που το φορούσαν σαν πρόχει-
ρο παπούτσι· 2. παπού τσι πολύ φθαρμένο από 
τη χρήση: (Παροιμία) Το καλό παπούτσι κά-
νει και καλό χλαμπούτσι (= ο ό μορφος άνθρω-
πος ομορφογερνά)· ΜΕΓΕΘ. χλα μπούτσα, η 
[xlabútsa] & κλαπού τσα [klapútsa].
[< βυζαντ. κλάπα ‘τσόκαρο’ + παπούτσι (Πάγκ.) 
/ ίσως < διαλεκτ. halpaç ‘πλατύ παπούτσι’ 
(TDK), με επίδραση απο τη λ. παπούτσι (Συντ.)]

χλεμπάζης (επίθ. προσ.) [xlebázis] (Ιδομ., ΙδομΒ.) : 
αυτός που παραβαίνει τους κα νόνες του παιγνι-
διού, κατεργάρης, ανέντιμος.
[< hilebaz (Συντ.)] (حيله باز)
{Βλ. και χιλετζής, χλεμπατζάρης, χλετζιάρης.}

χλεμπατζά, η [xlebadzá] & χλεμπαζά [xlebazá] 
(Ιδομ., Αποστ., Τσιρ.) : πα ραβίαση των κανό-
νων του παιγνιδιού, πονηράδα, κατεργαριά.
[< χλεμπάζης (Συντ.)]
{Βλ. και χιλετζιά, χλετζινιά.}

χλεμπατζάρης (επίθ. προσ.) [xlebadzáris] (Τσιρ.) 
& χλετζαμπούρης [xledzabúris] (Χουστ.) : αυ-
τός που παραβαίνει τους κανόνες του παιγνι-
διού, κατεργάρης, ανέ ντιμος.
[< χλεμπατζά, χλετζά (Συντ.)]
{Βλ. και χιλετζής, χλεμπάζης, χλετζιάρης.}

χλετζαμπούρης, βλ. χλεμπατζάρης.
χλετζάς (επίθ. προσ.) [xledzás] (ΙδομΒ.) : αυτός 

που παραβαίνει τους κανόνες του παιγνιδιού, 
κατεργάρης, ανέντιμος.
[< χλετζά, βλ. χιλετζιά (Συντ.)]

χλετζής, βλ. χιλετζής.
χλετζιά, βλ. χιλετζιά.
χλετζιάρης (επίθ. προσ.) [xledzjáris] (Ξανθιν.) & 

χλετζάρης [xledzáris] (Τσιρ.) : αυτός που πα-
ραβαίνει τους κανόνες του παιγνιδιού, κατεργά-
ρης, ανέντιμος.
[< χιλετζής (Ξανθιν.) / < χλετζά (Τσιρ.) / πβ. 
τουρκ. hilekâr (Συντ.)]
{Βλ. και χιλετζής, χλεμπάζης, χλεμπατζάρης.}

χλετζίνης, βλ. χιλετζής.
χλετζινιά, η [xledziñá] (Γαρ.) : η ζαβολιά στο παι-

γνίδι.
[< χλετζίνης, βλ. χιλετζής (Συντ.)]
{Βλ. και χιλετζιά, χλεμπατζά.}

χλετζινιάρης (επίθ. προσ.) [xledziñáris] (Κριτσ.) : 
χλετζιάρης (βλ.).
[< χλετζινιά (Συντ.)]
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χλιβάς, βλ. χαλβάς.
χλιμπάτσι, βλ. κριμπάτσι.
χοιρόκουμος, βλ. κούμος.
χοϊτηρλίκι, βλ. σοϊταρηλίκι.
χοντρό νερό, βλ. ψιλό νερό.
χορκάς, βλ. χιρκάς.
χορόζια, τα [xorózja] : είδος ξερών φασολιών 

(άσπρα, μετρίου μεγέθους).
[< horoz fasulyesi· horoz
{Τέτοια φασόλια είδα να πουλιούνται σε λαϊ-
κή αγορά στο Ηράκλειο, με την ονο μασία «χο-
ρόζια» στο σχετικό καρτελάκι πάνω στο σακί. 
Επισημαί νουμε ότι η λ. horoz σημαίνει επίσης 
‘πετεινός όπλου’ (βλ. αφορόζης), ότι στις παροι-
μίες μας Του πλούσιου γεννά κι ο πετεινός του 
και Όπου κράζουνε πολλοί πετεινοί αργεί να ξη-
μερώσει αντιστοιχούν ακριβώς οι τουρκικές 
Zenginin horozu bile yumurtlar και Horozu çok 
olan köyün sabahı geç olur και ότι ο χαρακτηρι-
σμός κοκορόμυαλος (κρητ. πετεινονούσης) έχει 
το τουρκικό του ανάλογο: horoz akıllı.}

χότζας*, ο [xódzas] : μουσουλμάνος ιεροδιδά-
σκαλος, «κοινώς καλούνται ούτως οι ιμάμαι» 
(Χλωρός, Α 754), πληθ. χοτζάδες (Η Κρητικο-
πούλα, 18).
[< hoca (ΛΚΝ), από το περσ. χʷāca/χoca ‘κύρι-
ος’ κατά τον Nişanyan (Συντ.)] (خواجه) 

χοτζερές, ο [xodzerés] (Ξανθιν., Αποστ., Τσιρ., 
Ξεν.) : ντουλαπάκι κασέλας, παρα κάσελο.
[< διαλεκτ. höcere ‘ντουλαπάκι σε σεντούκι’ 
(βλ. TDK: höcere ΙΙ) (Συντ.)] (حجره)
{Ο Αποστολάκης (σ. 381) περιγράφει αναλυτι-
κά το παρακάσελο.}

χοτζέτι, το [xodzéti] (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 
Αποστ., Τσιρ., ΚριτσΓπ.) : τίτλος ιδιοκτησίας, 
αποδεικτικό κτήσης. Στην καθαρεύουσα σε δι-
καστικό έγγραφο του 1870: δεν ελήφθη όμως 
φροντίς περί παραλαβής του χοτζετίου τούτου 
(Α.Δ.Η., 2 / 25-53).
[< hüccet (Παπ.)] (حجت)

χουβαρνταλίκι*, το [xuvardaλít∫i] (Παπ., Πάγκ., 
Κασσ., Ξεν.) : η ιδιότητα ή το πράξη του χου-
βαρντά.
[< hovardalιk (Πάγκ.)] (خوارده لق)

χουβαρντάς* (επίθ. προσ.) [xuvardás] & κουβαρ-
ντάς [kuvardás] (Παπ., Πάγκ., Κονδ., Αποστ., 
Τσιρ., Δαρ., Κασσ.) : «γενναιόδωρος, ιδία εις 
συ ναναστροφάς» (Παπ.), αυτός που ξοδεύει για 
τους άλλους χωρίς να τσι γκουνεύεται (ΛΚΝ).
[< hovarda (Παπ.)]
{Ο Αποστολάκης το λημματογραφεί ως επίθε-
το: κ/χουβαρντάς, -ού, -άδικο.}

χουβαρντίζω [xuvardízo] (Κριτσ.) : είμαι γεναιό-
δωρος, ξοδεύω χωρίς τσι γκουνιές.
[< χουβαρντάς (Κριτσ.)]

χουβαρντοσύνη, η [xuvardosíñi] & κουβαρ-
ντοσύνη kuvardosíñi] & χου βαρνταδο σύνη 
[xuvardaδosíñi] (Παπ., Πάγκ., Ξανθιν., Αποστ., 
Τσιρ.) : γενναιοδωρία, α πλοχεριά.
[< χουβαρντάς, χουβαρντάδες (Παπ.)] (خوارده٬ 
(حوارده

χουζουρεύω* [xuzurévo] (Παπ., Πάγκ., Δαρ., 
Κασσ., Ξεν.) & χουζουρεύγο μαι [xuzurévγome] 
(Τσιρ.) : αναπαύομαι, χαλαρώνω.
[< χουζούρι (Παπ.)]

χουζούρι*, το [xuzúri] (Παπ., Πάγκ., Τσιρ., Δαρ., 
Ξεν.) : ανάπαυση, άνεση.
[< huzur (Παπ.)] (حضور)

χουζουριαστά (επίρρ.) [xuzurʒastá] (Τσιρ.) : ανα-
παυτικά.
[<*χουζουριαστός < χουζουριάζω (Συντ.)]

χούι*, το [xúi], πληθ. χούγια [xúʒα] (Παπ., Πάγκ., 
Πιτ., Κονδ., Ροδ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ., Κασσ., 
Ξεν.) : η συνήθεια, μάλλον η κακή· ΦΡ. Το χούϊ 
είναι αποκάτω απ’ την ψυχή (αντιστοιχεί ακρι-
βώς στην τουρκ. Huy canın altındadır), πβ. 
Πρώτα βγαίνει η ψυχή κι ύστερα το χούι (παροι-
μία - τουρκ. αντίστοιχο: Can çıkar, huy çıkmaz = 
η ψυχή βγαίνει, το χούι δεν βγαίνει.)
[< huy (Παπ.)] (خوى)
{Ο Πάγκαλος το γράφει: χούϋ.}

χουϊλίδικος (επίθ.) [xuiλίδikos] & χουϊκλίδικος 
[xuikλίδikos] (Πιτ., Γαρ., Ροδ., Ι δομΒ., Κασσ.) : 
ιδιότροπος, «κατ’ εξοχήν επί ζώων που έχουν ή 
α ποκτούν κακές έξεις (κλωτσούν, δαγκώνουν, 
δεν συμμορφώνονται προς τα παρακελευστικά 
του αναβάτη ή του οδηγού κλπ.)» (Πιτ.)
[< *χουϊλής ή κατευθείαν < huylu «ο έχων έξιν 
ιδία κακήν, δύστροπος [άν θρωπος, ίπππος]» 
(Χλωρός, Α 760) (Συντ.)] (خويلو)
{Για την κατάληξη -κλίδικος: Κατά τον Κυρανού-
δη (σ. 441, 453), από την παρε τυμολ. συσχέτιση 
του θεριακλής με το θεριό προέκυψε, με τη μορφο-
λογική και σημασιολογική επανανάλυση, θεριό + 
-κλής, και αποσπάστηκε το τμήμα -κλής ως αλλό-
μορφο της κατάληξης -λής: χασικλής, μεζεκλής. 
Βλ. επίσης: μπουρουκλής, κουμπεκλίδικος.}

χούκιμoυ [xút∫imu]· μόν στη ρημ. περίφρ. κάνω 
χούκιμου : αποφασίζω, κρίνω· σε κρητ. δημοτ. 
τραγούδι: Ο ουρανός να κατεβεί κι η γης να πα’ 
απάνω, / τα γρόσια θα τα δώσετε χούκιμου ’γώ 
το κάνω (Γιάνναρης, 85). Το μεσοπαθ. γίνομαι 
χούκι μου σε έγγραφο του 1861 : αφού μία υπό-
θεσις θε ωρηθή και δοθή Ιλάμι και γίνη χούκι μου 
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με την Κρίσιν, είναι δύσκολον να θεωρηθή πάλιν 
(Α.Δ.Η., 2 / 4-171).
[< hüküm (Γιάνναρης, 379), hüküm etmek ‘κρί-
νω, εκδίδω απόφαση’ (Χλω ρός, Α 706)] (حكم 
 ( ايتمك

χουκιουμέτι, το [xut∫uméti] (Κονδ., ΙδομΒ.) : η κυ-
βέρνηση.
[< hükümet, από τα αραβ. κατά το TDK (Συντ.)] 
(حكومت)

χουλασάς, ο [xulasás] : σύνοψη, περίληψη (εγγρά-
φου). Η λ. σε προσωπικό ημερο λόγιο των ετών 
1831-1845, σε πολλά σημεία, π.χ. έστειλα στο 
Μερα μπέλλο το χου λασά της βάρδιας [= περίλη-
ψη της αποφάσεως του Συμβου λίου για τη φύ-
λαξη των παραλίων (Σταυρινίδης)], να φυλάσ-
σουνε στα κα ραούλια στα περιγιάλια Τούρκοι και 
Ρωμιοί (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 337).
[< hülasa (κατά το TDK από τα αραβ.)] (خالصه)

χουλάτζα, βλ. χιλετζιά.
χουλάτσα, βλ. χιλετζιά.
χουλές, βλ. χιλές.
χουλέτζης, βλ. χιλετζής.
χουμαγί, το [xuma(j/ʒ?)í] (Τσιρ.) : «υφαντό από 

λινάρι.- Να στέσεις τ’ αρ γαστήρι να φάνεις ένα 
χουμαγί για τη’ μ-πρίκα τση κόρης σου μα κο-
τζά κοπελιά ’ναι μπλιό».
[< hümayun bezi, στη σημ. «είδος υφάσματος» 
(Χλωρός, Β 1968) (Συντ.)] (همايون بزى)
{Η λ. hümayun (από το περσ. humāyūn, κατά 
το TDK) σημαίνει αρχικά ‘ευτυχής, ευλογημέ-
νος, αυτοκρατορικός, σουλτανικός’, πβ. Χάτι 
Χουμα γιούν. Το TDK έχει το διαλεκτ. humayun 
(και -ın,-in) ‘αμερικανικό ύφα σμα, βατίστα’. Ο 
Meynard (Β 854) προσδιορίζει ότι πρόκειται για 
λευκό ύφασμα (περκάλι) για τουρμπάνια: «sorte 
de percale blanche qui sert à faire des turbans».}

χουματζής, ο [xumadzís] (Πάγκ., ΞανθινΔ.) : «παι-
δί μικρόν περιττεύον, χρη σιμεύον δια να χύνει 
τρόπον τινά μόνο τον χουμάν έξω από το μιτά-
τον» (Πάγκ.).
[< χουμάς + -τζής (< τουρκ. -çi) (Πάγκ.)] 
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προ έλευσης 
κατάλ. -(α)ζής.}

χουνέρι*, το [xunéri] (Πάγκ., Γαρ., Ροδ., Ιδομ., 
Τσιρ., Δαρ., Χουστ., Κασσ.) : 1. «Η επιτηδειό-
της: Αυτός με το χουνέρι του κάνει τσι δουλειές 
του εύ κολα.» (Πάγκ.)· 2. κακή συνήθεια, ιδιο-
τροπία· 3. εξαπάτηση, πάθημα, ε μπόδιο.
[< hüner ‘επιτηδειότης’ (Πάγκ.)] (هنر)

Χουνκιάρ ιμαμής, ο [hunk̃ár imamís∫] : «ο Ιμά-
μης (ιερεύς) του Τεμένους Χουν-κιάρ», δηλ. της 
λατιν. μονής του Αγίου Φραγκίσκου, που είχε 

μετα τραπεί σε τζαμί στο όνομα του Σουλτάνου, 
αφού ήταν «η μεγαλοπρεστάτη πασών των εν 
τη πό λει» (καταστράφηκε στο σεισμό του 1856 
˗ βρισκόταν στη θέση του σημερινού Αρχαιο-
λογικού Μουσείου Ηρακλείου). Η λ. σε κρητ. 
κείμενο του 1786 (βλ. Κα νονικά πεσκέσια, 61).
[< Hünkar imamı· hünkâr ‘βασιλιάς, μονάρ-
χης’, από τα περσ. (Mehmet Yunus & Ξανθου-
δίδης)] (خنكار)

χουντζούμι, βλ. χουτζούμι.
χουντούτι, το [xudúti] (Πάγκ.) : η περιφέρεια, τα 

όρια ενός χωριού.
[< hudut ‘σύνορον’ (Πάγκ.)] (حدود: πληθ. του حد)
{ Αντίστροφος λεξιλογικός δανεισμός (Δημάση 
& Νιζάμ, 237-238) : Στα τουρκ. υπάρχει για το 
‘σύνορο, όριο’ και η λ. sınır (από το ελλ. σύνορο), 
ως συνώνυμο του hudut. Κατά το TDK έχει και 
την ειδική σημ. «komşu il, ilçe, köy veya kişilerin 
topraklarını birbirinden ayıran çizgi» (απόδοση: 
γραμμή που διαχωρίζει γειτονικές επαρχίες, διοι-
κητικές περιοχές, χωριά ή ατομικές ιδιοκτησίες).}

χουρμαδοκούλουρο, το [xurmaδokúluro] : «Κο-
πάνιζαν χουρμάδες, προσθέ τανε κα ρύδια, φτιά-
χνοντας έτσι κουραμπιέδες χουρμάδων, “χουρ-
μαδοκούλουρα”» (Βλ. Κρήτη & Τουρκοκρητι-
κοί, 65).
[< χουρμάς + κουλούρι (Συντ.)]

χουρμάς*, ο [xurmás] (Παπ., Πάγκ., Ξεν.) : ο καρ-
πός της χουρμαδιάς (Phœnix dactylifera).
[< hurma (Παπ.)] ( خرمه٬ حرمه٬  خورمه٬   قورمه 
(خورما٬
{Βλ. σημείωση στο λ. μπουρμάς.}

χουσαντιανά στιβάνια, τα [xusadjaná] (Τσιρ.) : 
«ονομαστά γυναικεία άσπρα υπο δήματα που 
προέρχονταν από την Έφεσο (Χουσάντασι) της 
Μ. Ασίας».
[< Χουσάντασι (Τσιρ.) / < *χουσαντ(ασ)ιανός 
(Συντ.)]
{Χουσάντασι < Κουσάντασι < Kuşadası (κατά 
λέξη: ‘νησί πουλιών’).}

χουσμέτι, βλ. χισμέτι.
χουσουντίζω [xusudízo] : σιωπώ, κάνω ησυχία. Η 

λ. σε κρητ. δημοτ. τρα γούδι για τη μάνα με τις 
τρεις θυγατέρες, που τις πήρε ο Xάροντας μονο-
βραδίς: Η μια πο θαίνει το γιατσί (βλ. λ.) κι η μά-
να χουσουντίζει, / θαρρεί πως εκοιμήθηκε και 
πάλι θα ξυπνήσει (Γ. Πάγκαλος, Περί του γλωσ-
σικού ιδιώματος της Κρήτης, 7ος τόμος, Τα Λα-
ογραφικά, Επιμέλεια έκδοσης: Κέ ντρον Ερεύ-
νης Εληνικής Λαογραφίας Α καδημίας Αθηνών, 
Αθήνα 1983, σ. 151).
[< hüst(üm) του ρ. hüsmek (διαλεκτ. κατά το 
TDK)]
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Χχουτζέρα

χουτζέρα, βλ. χατζάρι.
χουτζούμι, το [xudzúmi] (άλλη γραφή: χουντζού-

μι) (Παπ., Πάγκ., Πιτ., Κονδ., Ξαν θιν., Κριτσ., 
ΙδομΒ.) : 1. έφοδος, επίθεση, επιδρομή· ΦΡ. κά-
νω χουντζούμι: επιτί θεμαι (Κονδ.)· 2. αντίστα-
ση, πείσμα, ιδιοτροπία.
[< hücum (Παπ.)] (هوجوم)
{Το hücum έχει διάφορες σημασίες, αλλά όλες 
σχετίζονται με την επίθεση (βλ. Χλωρός, Β 
1961).}

χριμπάτσι, βλ. κριμπάτσι.
χρουτς, χρούτσι ντου, βλ. οχρούτς.
χύζι, βλ. χίζι.
χωρατατζής (επίθ. προσ.) [xoratadzís] (Τσιρ., 

Ροδ., Χουστ.) : αυτός που λέει αστεία.
[< χωρατό (ΛΚΝ)] 
{Λημματογραφείται για την τουρκ. προέλευσης 
κατάλ. -(α)τζής. Υπάρχει και το τουρκ. horatacı 
 .horata (διαλεκτ > (Χλωρός, A 756) خوراته جى
κατά το TDK) < χωρατά.}

χωρατατζίδικος (επίθ.) [xoratadzíδikos] (Ξαν-
θινΔ.) : αστείος· “χωρατατζίδικες κου βέντες”. 
ΕΠΙΡΡ. χωρατατζίδικα: με χωρατά, με α στε-
ίο τρόπο.
[< χωραταζής (Ξανθιν.)]

(χ)ως γκελντί, βλ. ός κελντί.
(χ)ως σε φαιγκελντί, βλ. ός κελντί.
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ψιλό νερό, το [psiló neró] (Γαρ., Κριτσ., ΤσιρΒ. 
στο λ. κατρουλιά) : τα ούρα. (Κακό γουστη, δή-
θεν αστεία, μαντινάδα:) Τση χήρας το ψιλό νε-
ρό στο χώμα κάνει λάκκο, / σκοτώνει όλα τα μι-
αρά, ακόμη και το δάκο. (Κι ακόμη χει ρότερα:) 
Τση χήρας το ψιλό νερό τον αρρωστάρη γιαίνει, 
/ περίττου να το πιεί κανείς ’πο τη μ-πηγή που 
βγαίνει.
[πιθανόν μτφδ. < küçük su ‘ούρα’ (κ.λ. ‘μικρό 
νερό’) (Συντ.)]
{Χρησιμοποιείται συνήθως σε περιφράσεις: χύ-
νω (ή κάνω) ψιλό μου νερό, πβ. τουρκ. küçük 
su dökmek (λέγεται και küçük abdest dökmek, 
βλ. αμπτέ στι) – συμ μετρικά υπάρχει και η έκφρ. 
χοντρό νερό ‘κόπρανα’ (πβ. büyük su/abdest). 
Και στην Κω βρίσκουμε: ψιλόν νερό ‘η ούρη-
ση’, κάμνω το ψιλό μ-μου ‘κατουρώ’ (Μι χάλης 
Σκανδαλίδης, Λεξικό των κωακών ιδιω μάτων, 
Αθήνα 2006, σ, 831). Ο Πά γκαλος (Ε 584) λημ-
ματογραφεί τη φρ. χύνω το ψιλό μου νερό ή το 
χοντρό μου νερό, με το ερμήνευμα: «Επί το ευ-
φημότερον αντί του ουρώ και αποπατώ». Ακρι-
βώς τις ίδιες εκφράσεις είχε καταγράψει ο Κο-
ραής (Άτακτα, 4ος τόμος, Παρίσι 1832, σ. 349). 

Υ πάρχουν κι άλλες εκφράσεις με το ‘νερό’ κοι-
νές στις δύο γλώσ σες, π.χ.: su gibi / (ξέρω κάτι) 
νεράκι || suyunca gitmek / πάω με τα νερά του || 
su içinde / μεσ’ στο νερό (επιρρ. φρ.) ‘σίγουρα’ 
(ΛΚΝ : για υπολογισμό που θεωρούμε απόλυ-
τα ασφαλή).}

ψίτ(ι), βλ. πχίτ.

Ψ
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ω για ραμπή (επιφ. φρ) [ó ʒarabí] (Πιτ.: στην ανά-
πτυξη του λ. μελαϊκές) : ω Θεέ μου! Βλ. γιαρα-
μπής.
[< ω yarabbi (Συντ.)]

ώρα καφαλτί, βλ. καφαλτί.

ώσκελντι, βλ. ός κελντί.

Ω
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. ΠΗΓΕΣ

Α. ΛΕΞΙΚΑ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ
Αποστ. = Γεώργιος Αποστολάκης, Παλαιινές Κρητικές Αθιβολές – Λεξικό (Λέξεις, φρά-

σεις και μαντινάδες του κρητικού γλωσσι κού ιδιώματος), χ. εκδ. [εκτύπωση: 
Τυποκρέτα], Ηράκλειο 2008.

Γαρ. = Νίκος Γαρεφαλάκης, Λεξικό ιδιωματισμών κρητικής διαλέ κτου (Περιοχή 
Σητείας), Δήμος Σητείας, Σητεία 2002.

Γερ. = Κανάκης Γερωνυμάκης, Λαογραφικό σφακιανό λεξιλόγιο: συ μπληρωμένο με 
σκίτσα, Χανιά 1999.

Δαρ. = Αλέκος Δαριβιανάκης, Η ζωντανή κρητική διάλεκτος, 1ος τόμος, Λεξικό, χ. 
εκδ. [εκτύπ.: Δετοράκης ΑΕΒΕ], Ηράκλειο 2009.

Ιδομ. = Μαρίνος Ιδομενέως, Κρητικό γλωσσάριο, Βικελαία Δημοτική Βι βλιοθήκη, 
Ηράκλειο 2006. [Τα παραδείγματα χρήσης είναι μαντι νάδες του συγγραφέα.]

ΙδομΒ. = Μαρίνος Ιδομενέως, Κρητικό γλωσσάριο, 2ος τόμος, νέος συ μπλη ρωματικός, 
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2013. [Τα παραδείγματα χρήσης εί-
ναι μαντινάδες του συγ γραφέα.]

Κασσ.  = Μιχάλης Κασσωτάκης, Το γλωσσικό ιδίωμα των κατοίκων του Ο ροπεδίου 
Λασιθίου: Σύντομη ιστορική αναφορά στη δια μόρφωσή του. Τα κύρια φωνολο-
γικά, μορφολογικά και συντα κτικά του χαρα κτηριστικά. Ερμηνευτικό και ετυμο-
λογικό λε ξικό με σχετικά φρα στικά παραδείγματα και ιστορικο-πολιτι σμικά στοι-
χεία, Εκδ. Γρη γόρη, Αθήνα 2018. Έκδοση του Συν δέσμου Λασιθιωτών Ηρα-
κλείου «Το Οροπέδιο» σε συνεργα σία με την πνευματική εστία του Οροπεδίου 
Λασιθίου. Χο ρηγία της Περιφέρειας Κρήτης.

Κονδ. = Ιωάννης Κονδυλάκης, Κρητικόν λεξιλόγιον, Επιμέλεια: Θ. Ε. Δε τοράκης, 
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 1990.

Κριτσ.  = Γιάννης Κριτσωτάκης, Στειακό Λεξιλόγιο, χ. εκδ. [εκτύ πωση: Τυ ποκρέτα], 
Μαρωνιά Σητείας 2012. [Στις σ. 993-1010 υπάρχει πα ράρτημα με «παλαιότερες 
λέξεις αραβο/τουρκ. ή ενετικών χρόνων, που έχουν καταργηθεί» (ό πως διευκρι-
νίζεται στη σελ. 11). Η παρα πομπή στο Παράρ τημα γίνεται με τη συντομογρα-
φία: Κριτσπ.]

ΚριτσΓ.  = Γιάννης Κριτσωτάκης, Στειακό Λεξιλόγιο, 3η έκδοση: τρο ποποι η μένη, βελ-
τιωμένη, εμπλουτισμένη, χ. εκδ. [εκτύπωση: Αλφάβητο], Μαρωνιά Σητείας 
2018. [Στις σ. 1137-1162 υ πάρχει «Παράρτημα με λέξεις στην ελληνική ή σε 
ξένη γλώσσα, που έχουν καταργηθεί». Η παραπομπή στο Παράρ τημα γίνεται με 
τη συντομογραφία: Κρι τσΓπ.]

Ξανθιν. = Αντώνιος Ξανθινάκης, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητι-
κού γλωσσικού ιδιώματος, Πρόλογος–Επιμέ λεια: Χρι στόφορος Χαραλαμπάκης, 
2η έκδοση, Πανεπιστη μιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001.

ΞανθινΔ. = Αντώνιος Ξανθινάκης, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητι-
κού γλωσσικού ιδιώματος, 4η έκδοση, Αναθε ωρημένη και επαυξημένη με 1500 
νέα λήμματα, Πανεπιστη μιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2009.

Ξεν. = Ειρήνη Ξενάκη-Ροβίθη, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολο γικό του γλωσσικού 
ιδιώματος του Νομού Ηρακλείου, Μύστις, Ηράκλειο 2019.

Πάγκ. = Γεώργιος Πάγκαλος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, 2η έκδο-
ση, Ακαδημία Αθηνών – Κέντρο Ερεύνης των Νεοελληνι κών Διαλέκτων και 
Ιδιωμάτων, τόμοι: 2ος (Α-Γ) 1994, 3ος (Δ-Λ) 1997, 4ος (Μ-Ρ) 1999, 5ος (Σ-Ω) 
2002 (Επιμέλεια έκδοσης: Ελευ θερία Γιακουμάκη).
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Παπ.  = Ιδομενεύς Παπαγρηγοράκης, Συλλογή ξενογλώσσων λέξεων της ομιλουμένης 
εν Κρήτη, Εκ του Τυπογραφείου Κανάκη Φραγκια δάκη, Χανιά 1952, σ. 75-131: 
[Λέξεις] Τουρκικαί (μετά αραβικών και περσικών) [Β΄ Βραβείο1 Γλωσσικής 
Ε ταιρείας Αθηνών (1951)].2

1. Σκεπτικό της βράβευσης: περιοδ. Αθηνά, 55 (1951), 357-360.
2. Στο πεδίο της μελέτης των τουρκικών δανείων σε ιδίωμα ή διάλεκτο της ελλη νικής υπήρχαν ήδη 

οι εργασίες του Louis Ronzevalle (“Les emprunts turcs dans le grec vulgaire de Roumélie et spé-
cialement d’Adrianople”, Journal Asiatique, 18 (1911), 69-106, 257-336, 405-462) και του R. M. 
Dawkins (Modern greek in Asia Minor, Cambridge 1916 – στις σ. 664-688 κατάλογος με τα τουρ-
κικά δάνεια). Για το κρητικό ιδίωμα υπήρχαν τα εξής: Ι. Γ. Καλαϊσάκης, “Φιλολογικά πάρεργα (Ερ-
μηνεία τουρκικών λέξεων)”, Κρητικός Αστήρ, 2 (1907-8), 230, 246 & 3 (1908-9), 399· Ανώνυμος, 
“Σημασία και παραγωγή των παρ’ ημίν οθωμανικών λέξεων, Ραδάμανθυς, 1 (1916), τεύχη 4-15.

 Μετά την εργασία του Παπαγρηγοράκη ακολούθησαν: Δημήτρης Σαλαμάγκας, “Τουρκο-περ-
σο-αραβικές λέξεις στο γιαννιώτικο ιδίωμα”, Ηπειρωτική Εστία, σε πολλές συνέχειες στους τό-
μους 10 (1961), 11 (1962), 12 (1963)· Ch. Symeonidis, “Lautlehre der türkishen Lehnwörter im 
neugriechishen Dialekt des Pontos”, Αρ χείον Πόντου, 31 (1971-72), 19-234 (διδακτορική διατριβή 
του Χαράλαμπου Συ μεωνίδη για τη φωνητική των τουρκικών δανείων στα ποντιακά)· του ίδιου: 
“Πο ντιακά έτυμα ανατολικής προέλευσης”, Αρχείον Πόντου, 32 (1973-74), 311-336 και 33 (1975-
76), 243-276· Βασίλης Κ. Αναστασιάδης, “Τουρκικές λέξεις στο φαρασιώτικο ιδίωμα”, Δελτίον 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 2 (1980), 33-120· του ίδιου: “Η επίδραση της τουρκικής γλώσ-
σας στο λεξιλόγιο του Γρεβενιώ τικου γλωσσικού ιδιώματος”, Ελιμειακά 56 (Ιούν. 2006), 69-90, 57 
(Δεκ. 2006), 187-216· Παναγιώτης Κυρανούδης, Φωνητική των τουρκικών δανείων του ιδιώ ματος 
Σουφλίου, Μεταπτυχιακή εργασία, ΑΠΘ, 1995· Δημήτριος Χρ. Στάμος, Τουρκικές λέξεις στην Πρα-
μάντα. Επιλογή, Σύλλογος Πραμαντιωτών Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2007.

 Για τα τουρκικά δάνεια στα ελληνικά της Κύπρου: Μενέλαος Χριστοδούλου, “Η κυπριακή διάλε-
κτος επί Τουρκοκρατίας”, στο: Πρακτικά Συμποσίου Κυπρια κής Ιστορίας (Λευκωσία, 2-3 Μαΐου 
1983), Ιωάννινα 1984, 141-151· Κ. Λεοντίου, “H επίδραση της τουρκικής γλώσσας στην ελληνι-
κή διάλεκτο της Κύπρου”, στο: 2ο Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο (1982), 3ος τόμος, Εταιρεία Κυ-
πριακών Σπου δών, Λευκωσία 1987, 315-321· Pavlos Pavlou, “The semantic adaptation of Turk-
ish loan-words in the Greek Cypriot dialect”, στο: Ι. Philippaki-Warburton, K. Ni colaidis, M. Sifi-
anou (επιμ.), Themes in Greek Linguistics: Papers from the 1st International Conference on Greek 
Linguistics (Σεπτ. 1993), Benjamins, Άμστερ νταμ 1994, 443-448]· Κων. Γιαγκουλλής, Οι τουρ-
κικές λέξεις της Κυπριακής δια λέκτου, Λευκωσία 2003 (βελτιωμένη έκδοση του: Ετυμολογικό λε-
ξικό της κυπρια κής διαλέκτου, 1ος τόμος: Οι τουρκικές λέξεις, Λεκωσία 1988). [Όλων αυτών εί-
χαν προηγηθεί εργασίες για τα ξένα (μεταξύ αυτών και τα τουρκικά) δάνεια της κυ πριακής ελ-
ληνικής, όπως: Κυριάκος Χατζηιωάννου, Περί των εν τη μεσαιωνική και νεωτέρα Κυπριακή ξέ-
νων γλωσσικών στοιχείων, Αθήνα 1936· Π. Ξιούτας, “Ξέναι λέξεις στη γλώσσα μας”, Κυπριακαί 
Σπουδαί, 1 (1937), 133-174· Κων. Μυριανθόπουλος, “Ξενικαί λέξεις εν Κύπρω”, Κυπριακαί Σπου-
δαί, 12 (1949), 113-121.] Για τουρκισμούς σε παλαιότερες κυπριακές πηγές: Matthias Kappler, 
“Turzismen in griechisch-zypriotischen Quellen, aus osmanischer Zeit (17.-19. Jahrhundert)”, στο: 
E. Siemieniec-Gołaś & M. Pomorska (επιμ.), Studia Turcologica Cracoviensia, 10 (2005) [= Turks 
and Non-Turks. Studies on History of Linguistic and Cultural Contacts - Festschrift for Stanislaw 
Stachowski], 137-158.

 Μια άλλη κατηγορία εργασιών είναι οι μελέτες που ένα μέρος τους είναι αφιε ρωμένο στην επίδραση 
της τουρκικής γλώσσας σε κάποιο ιδίωμα της ελληνικής, π.χ.: Κώστας Δ. Ντίνας, Το γλωσσικό ιδίωμα 
της Κοζάνης, 2 τόμοι, Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης, Κοζάνη 2005 [Στον 1ο τόμο, στις 
σ. 202-206, συνοπτικός κατάλογος με τις τουρκικής προέλευσης λέξεις του ιδιώματος. Κανο νική λημ-
ματογράφηση στον 2ο τόμο: “Γλωσσάριο του ιδιώματος Κοζάνης”] (και οι δύο τόμοι διαθέσιμοι στο 
Διαδίκτυο: http://www.nured.uowm.gr/dinas/To_glossiko_idioma_tes_Kozanes.html)· Ευανθία Δουγά-
Παπα δοπούλου – Χρήστος Τζιτζιλής, Το γλωσσικό ιδίωμα της ορεινής Πιερίας, Λεξιλό γιο – Παραγω-
γικό, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσ/νίκη 2006 [Στις σ. 69-88 οι τουρκικής προέλευσης λέξεις 
του ιδιώματος, σύμφωνα με τη γραμματική τους κατηγορία. Κανονική λημματογράφηση στο “Λεξικό”, 
στις σ. 149-610] (δια θέσιμο στο Διαδίκτυο: http://media.ems.gr/ekdoseis/makedoniki_bibliothiki/ekd_
makb_douga_tzi tzilis_98.pdf)· Ελένη Παπαδοπούλου, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τριγλίας Βιθυνίας, Δι-
δακτ. διατρ., Πανεπ. Ιωαννίνων, Αθήνα 2010 [Στις σ. 227-239: Δάνεια τουρκικής προέλευσης]· Παύ-
λος Αλμανούδης, Το ιδίωμα της Βόρειας Θράκης: Το Μικρό και το Μεγάλο Μοναστήρι Α. Ρωμυλίας, Δι-
δακτ. διατρ., Πανεπ. Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2009 [Στις σ. 86-90: Οι επιδράσεις της τουρ κικής] (και οι δύο 
διατριβές διαθέσιμες στο: http: //thesis.ekt.gr/)· Διονυσία Κυ πριώτου – Αναστασία Ποδηματά, “Τουρ-
κικές λέξεις στο κεφαλονίτικο λεξιλόγιο (Από το χειρόγραφο του Ευάγγελου Τσιμαράτου)”, στο: “Το 
κεφαλονίτικο γλωσ σικό ιδίωμα”, Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου: Αργοστόλι, 13 Οκτωβρίου 2007, 
Eπιμ.: Πέτρος Πετράτος, Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς-Ιθάκης, Αρ γοστόλι 2012.

 Τρίτη κατηγορία αποτελούν οι λεξικογραφικές εργασίες για κάποιο ιδίωμα στις οποίες οι λέξεις τουρκι-
κής προέλευσης έχουν λημματογραφηθεί κανονικά μαζί με όλες τις άλλες. Πέντε των τελευταίων χρό-
νων: Ξενοφών Τζαβάρας, Λεξικό του Ιμβριακού ιδιώματος, ερμηνευτικό-ετυμολογικό, Σύλλογος Ιμβρί-
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Περ. = Αγησίλαος Περιστεράκης, Σφακιανά: τοπωνύμια, γλωσ σάρι, μα ντινάδες, πα-
ροιμίες, αινίγματα, Βασιλόπουλος, Α θήνα 1991.

Πιτ. = Μανώλης Πιτυκάκης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ανατολικής Κρή της, τόμοι: 
1ος (Α-Λ) & 2ος (Μ-Ω) [με ενιαία σελιδαρίθ μηση], Έκ δοση Πολιτιστικής και 
Λαογραφικής Εταιρείας Α πάνω Μεραμπέ λου – Νεάπολις Κρήτης, Αθήνα [1983].

Ροδ. = Θεόδωρος Ιωάν. Ροδάκης, Το κρητικό λαλολόγιο. Όι άλλη ακατε χιά (Όχι άλλη 
άγνοια), χ. εκδ., χ. τ. [Ηράκλειο], χ. χ. [πι θανόν 2005].

ΤσιρΑ. = Αντώνης Τσιριγωτάκης, Κρητών διάλεκτος. Κρητόφωνο λε ξικό, χ. εκδ. [εκτύ-
πωση: Iraklion Offset], Πύργος Μονοφα τσίου 2001.

Τσιρ. = Αντώνης Τσιριγωτάκης, Θησαυρός της κρητικής διαλέκτου, χ. εκδ. [εκτύπωση: 
Iraklion Offset], Ηράκλειο 2008.

ΤσιρΒ. = Αντώνης Τσιριγωτάκης, Κρητών Διάλεκτος. Το γνήσιο ιδιω ματικό λεξικό, 2η 
έκδοση (επαυξημένη), χ. εκδ. [εκτύπωση: Τυποκρέτα], Ηράκλειο 2019.
{Είναι βελτιωμένη έκδοση των προηγούμενων λεξικογραφι κών ερ γασιών του 
Τσιριγωτάκη: Κρητών διάλεκτος (2001) και Θησαυρός της κρητικής διαλέκτου (2008).}

Χουστ.  = Γιώργος Χουστουλάκης, ΚρητικόΛεξικό. Στο Διαδίκτυο: cretanlexico.gr (τε-
λευταία επίσκεψη: 16-2-2020).3

Στα παραπάνω λεξικογραφικά έργα ας προστεθούν δύο κατάλογοι του Hakkı Bilgehan4 με τουρ-
κογενείς λέξεις στα ελληνικά των Τουρκοκρητι κών.

ων, Αθήνα 2011 [Βραβείο Κέντρου Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδη μίας 
Αθηνών (2010)]· Alex Baltazzi – George Galdies – George Poulimenos, A lexicon of Smyrneika – İzmir 
Rumcası sözlüğü, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Κων/πολη 2012 [ερμηνευτικό και ετυμολογικό· δίδονται 
οι αντίστοιχες λέξεις της κοινής νεοελληνικής και της τουρκικής]· Νίκος Λ. Πασχαλούδης, Τα Τερπνι-
ώτικα και τα Νιγριτινά: Ένα γλωσσικό ιδίωμα της Βισαλτίας Σερρών (1η έκδοση, Αθήνα 2000), 2η έκ-
δοση ηλεκτρονική, Σέρρες 2013 (διαθέσιμη στο Διαδίκτυο: http://www.nikospaschaloudis.gr/sitehtml/
e-biblia.htm)· Μιχάλης Σκανδαλίδης, με τη συνεργασία τών: Κυρ. Χατζηδάκη, Γ. Χατζηθεοδώρου, Ιω. 
Χειλά, Λεξικό του ιδιώματος της Καλύμνου, Βασισμένο στη συλλογή γλωσσικής ύλης του Παντελή Ηλ. 
Καμπούρη, Αναγνωστήριο Καλύμνου «Αι Μούσαι», 2013· Νίκος Ζαχαριά δης, Λεξικό του κωνσταντι-
νουπολίτικου γλωσσικοί ιδιώματος, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014. 

3. Προβληματίστηκα αν θα έπρεπε να συμπεριλάβω εδώ τη μελέτη τού Νικόλαου Κοντο σόπουλου 
“Το γλωσσικόν ιδίωμα της Αλικαρνασσού Μ. Ασίας (μελέτη και λεξιλόγιον)”, Αθηνά, 62 (1958), 
248-319, η οποία έγινε με βάση κατά κύριο λόγο το γλωσσικό και λαο γραφικό υλικό που συνέλε-
ξε ο συγγραφέας το 1957 από κατοίκους της κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτης, 
που είχαν έρθει πρόσφυγες από την Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας πριν σαράντα περίπου χρό-
νια (1913 και 1916). Γλωσσικώς διατηρούσαν (οι παλαιότεροι) αρκετά την παλαιά προφορά τους, 
αλλά χρησιμοποιούσαν λεξιλόγιο «ανά μεικτον από λέξεις του πατρίου ιδιώματος, Κρητικάς, Δω-
δεκανησιακάς και κοινάς Νεοελ ληνικάς» (σ. 252), ενώ οι νεότεροι, «οι γεννηθέντες εν Κρήτη και 
καυχώμενοι ότι είναι Κρήτες», μιλούσαν περισσότερο με κρητική προφορά. Ζώντας εδώ και τριά-
ντα χρόνια στην Νέα Αλικαρνασσό, δε θα δίσταζα να χαρακτηρίσω τους σημερινούς κατοίκους της 
ως Κρητικούς και από γλωσσική άποψη. Αλλά προτίμησα τελικά να μη συμπεριλάβω στον παρό-
ντα κατάλογο τις λέξεις τουρκικής προέλευσης που περιέχονται στο Λεξιλόγιον των γονέων ή των 
παπούδων τους (σ. 270-313 της παραπάνω μελέτης), αν και οι περισσότερες είναι στοιχεία και του 
κρητικού ιδιώματος, επειδή στις υπόλοιπες περιλαμβάνονται αρκετές που δεν τις συναντούμε στα 
κρητικά λεξικά. Παραπέμπω όμως σ’ αυτήν τη μελέτη σε ορι σμένες περιπτώσεις, για να γίνει σα-
φέστερο ή πληρέστερο ένα λήμμα του καταλόγου μου (π.χ. τσαπράζι, σεργί).

4. Ο Hakkı Bilgehan (βλ. σχετικά άρθρο στην εφημ. Πατρίς (Ηρακλείου), φ. της 17-1-2012, με τίτ-
λο “Ο Τουρκοκρητικός που μετέφρασε τον Ερωτόκριτο”) γεννήθηκε το 1926 στη Σμύρνη από γο-
νείς Τουρκοκρητικούς, που πήγαν εκεί με την Ανταλλαγή των Πληθυσμών. Μητρική του γλώσσα 
το κρητικό ιδίωμα, όπως το μιλούσαν οι Τουρκο-κρητικοί στις αρχές του 20ού αιώνα. Τουρκικά 
έμαθε στο σχολείο. Είναι Ομότιμος Καθηγητής Μικροβιολογίας – χρημάτισε πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Σμύρνης (Ege Üniversitesi). Η συγγραφική του ενασχόληση με την Κρήτη περιλαμβά-
νει επίσης μετάφραση του Ερωτοκρίτου στα τουρκικά (Erotokritos: Bir Girit Destanı, έκδοση του 
Lozan Mübadilleri Vakfı, Κων/πολη 2012).

 Τα βιβλία του Καθηγητή Bilgehan έφτασαν στα χέρια μου όταν είχα ήδη ολοκληρώσει την εργα-
σία μου για την πρώτη της έκδοση. Για την παρούσα έκδοση λημματογραφήθηκαν λέξεις των κα-
ταλόγων του οι οποίες δεν υπάρχουν στα λεξικά του κρητικού ιδιώματος. Σημειώνονται με την έν-
δειξη: (Τουρκοκρητ.). Πιθανόν κάποιες από αυτές να προστέθηκαν στο λεξιλόγιο των Τουρκοκρη-
τικών μετά την Ανταλλαγή των Πληθυσμών (1923) και την εγκατάστασή τους στην Τουρκία.
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Bilgehan1  = “Girit diline girmiş olan Türkçe sözcükler” [= τουρκικές λέ ξεις που μπή-
καν στην κρητική γλώσσα], στο: Hakkı Bilgehan, Girit. Her yönü ile, Barış 
Yayınaları, İzmir 2011, σ. 33-50.

Bilgehan2  = “Türkçemizden Girit diline girmiş olan sözcükler” [= λέξεις που μπή καν στην 
κρητική γλώσσα από τα τουρκικά μας], στο: Giritlice-Türkçe deyimsel Sözlük 
[μεταγραφή στο τουρκικό αλφάβητο και με τάφραση στα τουρκικά από τον Hakkı 
Bilgehan τού: Νίκος Θ. Γα ρεφαλάκης, Λεξικό ιδιωματισμών κρητικής διαλέκτου 
(περιοχής Ση τείας)], Εge Üniversitesi Yayınları, İzmir 2012, σ. 621-638.

Β. ΚΕΙΜΕΝΑ 
της περιόδου της Τουρκοκρατίας

(αποδελτιώθηκαν ως προς τις λέξεις τουρκικής προέλευσης)
[α) Δημοσιευμένα, β) Αδημοσίευτα, γ) Μεταφράσεις τουρκικών εγγράφων]

α) Δημοσιευμένα
Παρατίθενται με βάση το επίθετο του συγγραφέα/επιμελητή/μελετητή· τα ανώ νυμα, με βάση 

το αρχικό του τίτλου τους. Σε μερικά υπάρχει η συντο μογραφία με την οποία αναφέρονται στο 
σώμα της εργασίας.

1. Ι. Σ. Αλεξάκης, “Το τραγούδι του Αρκαλοχωρίτη”, Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, 
3 (1940), 412-416.

2. Ι. Σ. Αλεξάκης, “Ο Τσούλης και το τραγούδι του”, Κρητικά Χρονικά, 2 (1948), 167-179.
[Ψηφιοποιημένο: online.cretica-chronica.gr]

3. Λευτέρης Αλεξίου, “Ριμάδα για τη θρόνιαση της μητρόπολης του Α γίου Μηνά”, Κρητικά 
Χρονικά, 10 (1956), 101-133. 
[Ψηφιοποιημένο: online.cretica-chronica.gr] 
Πρόκειται για στιχούργημα γραμμένο τον Μάιο του 1895 από τον Νι κολή Ι. Μαρκάκη 
α  πό το Χουδέτσι.

4. Αλεξίου & Αποσκίτη = Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή, Ο Κρητικός Πό λεμος (1645-1669), 
Επιμέλεια: Στυλιανός Αλεξίου & Μάρθα Απο σκίτη, Στιγμή, Α θήνα 1995.

5. Βαρδίδης = Εμμ. Βαρδίδης, Κρητικαί ρίμαι, Βιβλιοπωλείον της «Ε στίας», Α θήνα 1888.
[Ψηφιοποιημένο: anemi.lib.uoc.gr]

6. Βενέρης = Τομόθεος Βενέρης, “Ποίημα Παύλου Πρεσβυτέρου περί του εν Ηρακλείω Ι. 
Ναού του Αγίου Μηνά”, Χριστιανική Κρήτη, 1/3 (1912), 379-434. 
[Ψηφιοποιημένο: digital.lib.auth.gr]

7. Βουρδουμπάκις = Ανδρέας Βουρδουμπάκις, “Κρητικά έγγραφα εκ της Ενε τοκρατίας και 
Τουρκοκρατίας”, Χριστιανική Κρήτη, 2/1 (1913), 339-424. 
[Ψηφιοποιημένο: digital.lib.auth.gr]

8. Γερμανός Γεωργιάδης, ιερομόναχος Χρυσοπηγιώτης Κρης, Κρητική Μούσα, ήτοι στίχοι δι-
δακτικοί και ιστορικοί του 19ου αιώνος αδόμενοι κατά το ύφος του Ερωτοκρίτου εις γλώσ-
σαν πεζήν επί τη απελευθερώσει της αιματοβαφούς Κρήτης από του Τουρκικού ζυγού κατά 
το 1898, Χάλκη 1898 (Εν Αθήναις, Τυπογραφείον & Βιβλιοπωλείον Ι. Νικολα ΐδου, 1899). 
[Ψηφιοποιημένο: anemi.lib.uoc.gr]

9. Γιάνναρης = Αντώνιος Γιάνναρης, Άσματα κρητικά μετά διστίχων και παροι μιών, Λειψία 
1876, φωτομηχανική επανέκδοση, “Φίλοι της Βι βλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης”, 
Ηράκλειο 2005.

10. Dedes = Yorgos Dedes, “Blame it on the Turko-Romnioi (Turkish Rums). A Muslim Cretan 
song on the abolition of the Janissaries”, στο: Evangelia Balta & Mehmet Ölmez (επιμ.), 

http://online.cretica-chronica.gr/output/23001310705%2C8a.pdf
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Between Religion and Lan guage: Turkish-Speak ing Christians, Jews and Greek-Speaking 
Mus lims and Catholics in the Otto man Empire, Κων/πολη, 2011, σ. 321-376.
[Ψηφιοποιημένο: https://eprints.soas.ac.uk/13304/3/TDAD_48_Ayribasim Yorgos-1.pdf]

11. Δετοράκης 1975 = Θεοχ. Δετοράκης, “Στεφάνου Ξανθουδίδου ανέκ δοτος συλλογή παροι-
μιών”, Κρητολογία, 1 (Ιούλ.-Δεκ. 1975), 91-165.

12. Θεοχάρης Δετοράκης, “Γεωργίου Νικολετάκη, Χρονικά Σημειώ ματα”, Κρη τολογία, 5 
(1977), 113-138. Αναδημοσίευση στο: Θεοχά ρης Δετοράκης, Νε οκρητικά Μελετήματα 
1971-2005), Τόμος Α΄ Ιστο ρικά - Προσωπογραφικά, Βι κελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 
Ηράκλειο 2005, 42-69.

13. Μιχαήλ Γ. Διαλυνάς, Ποιήματα, τόμος Α΄, Ηράκλειο 1909 
[Ψηφιοποιημένο: anemi.lib.uoc.gr]

14. Μιχαήλ Γ. Διαλινάς, Η Κριτσωτοπούλα, Ηράκλειο 1912. 
[Ψηφιοποιημένο: anemi.lib.uoc.gr]

15. Μιχαήλ Γ. Διαλυνάς (Διαλυνομιχάλης), “Η γυναίκα και ο διάβολος”, Δρήρος, 2 (1938), 
466-467 & 499-501.

16. Εμμ. Δουλγεράκης, “Τo κρητικόν δημώδες άσμα της Σουσάννας”, Κρητικά Χρονικά, 9 
(1955), 334-376. 
[Ψηφιοποιημένο: online.cretica-chronica.gr]

17. Εκλογικός Κατάλογος Δήμου Ηρακλείου του έτους 1906 (Ιστορικό Αρ χείο Κρήτης, φωτοτυ-
πημένο αντίγραφο στη Βικελαία).

18. Ημερολόγιο Κοζύρη = Μενέλαος Παρλαμάς, “Το ημερολόγιο του Κωνστα ντίνου Κοζύρη από 
την Κριτσά”, Κρητικά Χρονικά, 1 (1947), 173-200, 333-376 και 581-613.                                                      .  
[Ψηφιοποιημένο: online.cretica-chronica.gr]
Αναδημοσίευση στο: Μενέλαος Παρλαμάς, Ανάλεκτα, Βικελαία Δη μοτική Βιβλιοθήκη, 
Ηράκλειο 1988, σ. 108-212.
Πρόκειται για «προσωπικό ημερολόγιο των χρόνων 1831-1845» του Κων. Κοζύρη (1776-
1853) από την Κριτσά Μεραμβέλλου.
Ο Παρλαμάς σημειώνει (σ. 178) ότι την ερμηνεία των τουρκικών λέ ξεων που υπάρχουν 
στο ημερολόγιο την οφείλει στον Νίκο Σταυρι νίδη, «τον φιλόπονο και πολυμαθή ερευνη-
τή της Κρητικής Ιστορίας». Αυτή η ερμηνεία με βοή θησε να εντοπίσω το τουρκικό έτυμο. 
Γι’ αυτό στο ερμηνευτικό μέρος των σχετικών λημμάτων υπάρχει η ένδειξη: (Σταυρινίδης).

19. Αντωνούσα Ι. Καμπουροπούλα, Ποιήματα τραγικά εμπεριέχοντα δια φόρους πολέμους της 
Κρήτης επί της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ερμού πολη 1840.
[Ψηφιοποιημένο: digital.lib.auth.gr]

20. Κανονικά πεσκέσια = Στέφανος Ξανθουδίδης, “Κανονικά πεσκέσια Μητρο πολίτου Κρή-
της”, Χριστιανική Κρήτη, 2/1 (1913), 59-108. 
[Ψηφιοποιημένο: digital.lib.auth.gr]
Πρόκειται για κατάλογο με τα δώρα (πεσκέσια) που έδωσε κατά το έθιμο ο Μητροπολίτης 
Κρήτης Μάξιμος το 1786 κατά την άφιξή του στην Κρήτη στους πολιτικούς, στρατιωτι-
κούς και θρησκευτικούς άρ χοντες, Μουσουλμά νους και Χριστιανούς, καθώς και σε άλ-
λους πρού χοντες της πρωτεύουσας (Μεγάλου Κάστρου) – επίσης και για δώρα που έλα-
βε από μονές.
Για τις τουρκογενείς λέξεις του κειμένου ο Ξανθουδίδης σημείωνε (σ. 94) : «Ερμηνεύονται 
προς τούτοις και αι πολυάριθμοι Τουρκικαί λέ ξεις προσώπων και πραγμάτων. Την ερ-
μηνείαν τούτων οφείλω εις την καλωσύνην του συ μπολίτου Οθωμανού λογίου Μεχμέτ 
Γιουνιούς ε φέντη, ο οποίος παρακληθείς υπ’ εμού μετά πολλής προθυμίας και ευ γενείας 
εξεπόνησε την ερμηνείαν ε κάστης Τουρκικής λέξεως σημειώ σας μοι την αρχής και την ση-
μασίαν αυ τής». Για τον λόγο αυτό βάζω την ένδειξη: (Mehmet Yunus & Ξανθουδίδης) στο 
ετυμολογικό μέρος αυτών των λέξεων.

21. Κάτοπτρον = Συλλογή κρητικών επιστολών εις την εγχώριον διάλεκτον ή το Κάτοπτρον του 

http://digital.lib.auth.gr/record/147404/files/5551_1.pdf?version=1
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δημοσίου των Χριστιανών της Κρήτης φρονήματος από του έ τους 1868-1878. Συλλεγείσα και 
εκδοθείσα υπό **. Εν Αθή ναις, εκ του Τυ πογραφείου των Συζητήσεων, 1878.                                            .  
[Ψηφιοποιημένο: anemi.lib.uoc.gr]

22. Εμμανουήλ Κουτσαντωνάκης, “Το τραγούδι του Μεμέτακα ή (Μ)ου στατσε λεπάκη”, 
Αμάλθεια, 6/24-25 (1975), 194-208, & 7/26 (1976), 49-60.

23. Κρήτη & Τουρκοκρητικοί = Ίδρυμα Ανταλλαγέντων Λωζάνης – Κέ ντρο Μι κραστιατικών 
και Ποντιακών Μελετών, Κρήτη και Τουρκο κρητικοί: Η ομορ φιά της μνήμης. Μαντινάδες, 
Παροιμίες, Ιδιωματι σμοί, Γλωσσοδέτες… Εισαγωγή–επιμέλεια: Μουφινιντέ Πεκίν, Μτφ. 
Θανάσης Τμίμπης, Εκδ. Έρεισμα, Χανιά 2014.

24. Κρητικοπούλα = Χατζη-Μιχάλης Γιάνναρης, Η Κρητικοπούλα, ήτοι Α γώνες και πάθη της 
Κρήτης του 1866, Αθήνα 1894. [Γράφτηκε το 1874]
[Ψηφιοποιημένο: anemi.lib.uoc.gr]
Επανέκδοση από το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης και το Ναυτικό Μουσείο Κρή της· εισαγωγή–
επιμέλεια: Κων/νος Φουρναράκης, Χανιά 2013.

25. Κρητικός κώδιξ = Κρητικός κώδιξ περιέχων τα από του έτους 1868 μέ χρι σή μερον χορηγηθέ-
ντα εις την Κρήτην προνόμοια [sic] μετά των σχε τικών Αυτο κρατορικών Φιρμανίων, άπασαν 
την εν ισχύι Κρητικήν νο μοθεσίαν, Διατάγ ματά τινα της Γενικής Διοικήσεως και Εγκυκλίους 
αυ τής τε και της Εισαγγελίας των Εφετών, Tεύχος A΄. Εν Χανίοις: Εκ του Τυπογραφείου της 
Γενικής Διοι κήσεως Κρήτης, 1893 (Έκδοσις δευ τέρα). [Με τα ίδια στοιχεία το Τεύχος Β΄.]
[Ψηφιοποιημένο: anemi.lib.uoc.gr]

26. Εμμ. Κριαράς, “Λεηλασία της Παροικίας της Πάρου (Κρητικόν ποί ημα του 17ου αιώνος)”, 
Αθηνά, 48 (1938), 119-162.
[Ανάτυπο ψηφιοποιημένο:
http://www.greek-lan guage.gr/greekLang/medieval_greek/em_kriar as/scan ned_ new/index.
html?id=70]

27. Κριάρης = Αριστ. Κριάρης, Πλήρης συλλογή κρητικών δημωδών ασμά των, 2η έκδοση, 
Αθήνα 1920.
[Ψηφιοποιημένο: anemi.lib.uoc.gr]

28. Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Η εκστρατεία του Ομέρ πασά κατά του Λα σιθίου. Ποίημα, 
Ερμούπολη 1868.
[Ψηφιοποιημένο: digital.lib.auth.gr]

29. Λιουδάκι = Μαρία Λιουδάκι, Μαντινάδες, 2η έκδοση, Γνώσεις, Αθήνα 1971.

30. Αναγνώστης Ντούνης, Οι Αγώνες της Κρήτης. Ποιήματα εκδιδόμενα υπό Κωνστ. Δουνάκη, 
Χανιά 1910.
[Ψηφιοποιημένο: anemi.lib.uoc.gr]

31. Ν. Ι. Παπαδάκις, “Πολιτική σάτιρα εν Κρήτη”, Κρητικαί Μελέται, 1 (1933), 123-139. 
Περιέχει το: Τση Κρήτης ο Οργανισμός του Ντοβλε τιού ο στολισμός. Ανώνυμη κρητική σά-
τιρα που τυπώθηκε στη Σύρο το 1875.
[Ψηφιοποιημένο:anemi.lib.uoc.gr]

32. Παπαδογιαννάκης = Νικόλαος Ε. Παπαδογιαννάκης (έκδοση, εισα γωγή, ση μειώσεις), 
Κρητικόν Ιατροσόφιον του 19ου αιώνα, Ιστορική & Λαογραφική Εται ρεία Ρεθύμνης, 
Ρέθυμνο 2001. [χειρόγραφο του 1826]

33. Μενέλαος Παρλαμάς, “Ανέκδοτα έγγραφα εκ Σφακίων (1799-1832)”, Κρη τικά Χρονικά, 7 
(1953), 235-257.
[Ψηφιοποιημένο: online.cretica-chronica.gr]
Αναδημοσίευση στο: Μενέλαος Παρλαμάς, Ανάλεκτα, Βικελαία Δη μοτική Βιβλιοθήκη, 
Ηράκλειο 1988, σ. 17-37.

34. Σάτιρα τοιχοκολληθείσα εν ταις οδοίς της πόλεως Χανίων επί τη μελε τωμένη αναχωρήσει 
εκ της νήσου του Μ. Βεζίρου Ααλή πασά. Δημοσι εύτηκε στην ε φημ. Αιών (Αθήνα), φ. αρ. 

http://digital.lib.auth.gr/record/147404/files/5551_1.pdf?version=1
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2320, 15 Φεβρ. 1868.
[Ψηφιοποιημένο:
https://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=42968&seg=52882]

35. Νικόλαος Σταυρινίδης, “Συμβολή εις την ιστορίαν των Σφακίων (1615-1770)”, Κρητικά 
Χρονικά, 9 (1955), 213-333.

36. Νικόλαος Σταυρινίδης, “Το τραγούδι του Μαζλούμ Αγά ή Μπα λουξή”, Α μάλθεια, 2/5 
(1971), 51-63.

37. Νικόλαος Σταυρινίδης, “Ο θάνατος του Κερήμ Μπέη στη λαϊκή μούσα”, Α μάλθεια, 4/16-
17 (1973), 281-289.

38. Φανουράκης = Ευμένιος Φανουράκης, “Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγ γραφα των χρόνων 
της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω Μουσείω Η ρακλείου. Β΄ Έγγραφα της εκκλησίας 
Κρήτης προς το Πατριαρχείον”, Κρητικά Χρονικά, 3 (1949), 127-142.
[Ψηφιοποιημένο: online.cretica-chronica.gr]

39. Φαφουτάκης = Παύλος Φαφουτάκης, Συλλογή ηρωικών κρητικών α σμάτων, Αθήνα 1889.
[Ψηφιοποιημένο: anemi.lib.uoc.gr
Αναστατική έκδοση: Δ. Ν. Καραβίας, Αθήνα 1994]

40. Κωνστ. Φουρναράκης, Προκηρύξεις πασσάδων (εκ της ιστορίας της Ε πανα στάσεως του 
1866), Χανιά, χ. χ., σ. 8.
[Ψηφιοποιημένο: anemi.lib.uoc.]

41. Φυλλάδα για τσοι Τούρκους της Κρήτης γραμμένη από ένα γέρω Κρη τικό το 1858.
[Ψηφιοποιημένο: anemi.lib.uoc.gr]
 {Ο Ε. Σ. Αγγελάκις, που το αναδημοσίευσε στην Επετηρίδα Εται ρείας Κρη τικών Σπουδών 
1 (1938), 117-129, το αποδίδει στον Κων σταντίνο Κριτο βουλίδη-Καλλίνικο}.

42. Αναγνώστης Χατζη-Ζαχαριάδης, Ο βίος του αρχηγού Μ. Κόρακα [έμ μετρο], Ηράκλειο 
1908. [Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ταξινομικός α ριθμός: 1323/848Α, 
Βιβλιοθήκη Στέργιου Σπανάκη - Υ πάρχει και επανέκ δοση από τον Δήμο Τυμπακίου, χ.τ., 
χ.χ.]

β) Αδημοσίευτα
Έγγραφα από το Αρχείο της Δημογεροντίας Ηρακλείου (1858-1899), στη Βικελαία Δημοτική 
Βιβλιοθήκη. Ερευνήθηκαν οι ψηφιοποιημένοι φάκελοι από το τμήμα 2 (Γενικό πλαίσιο) και το 
τμήμα 2.2 (Ορφανική Τράπεζα).
Η παραπομπή σε έγγραφα του Αρχείου γίνεται ως εξής: Α.Δ.Η. (κόμμα) αριθμός τμήματος (λοξή 
κάθετος) αριθμός φακέλου (παύλα) αριθμός εγ γράφου, π.χ. Α.Δ.Η., 2 / 54-235. Τηρήθηκε η 
ορθογραφία των εγγράφων.

Τα περισσότερα έγγραφα του Αρχείου είναι γραμμένα στην καθαρεύουσα, στο υπηρεσιακό ύφος 
της εποχής. Περιέχουν λίγους τουρκισμούς, που αφορούν κυρίως τίτλους/αξιώματα ή όρους 
της διοίκησης. Ενδιαφέ ρον ως προς τα τουρ κικά γλωσσικά δάνεια παρουσιάζουν έγγραφα που 
υ ποβλήθηκαν από Επιστάτες της Δημογεροντίας, όπως καταγραφές περιου σίας θανόντων, δη-
μοπρασίες, ανα φορές σχετικές με περιουσιακές ή άλλες διαφορές κατοίκων από την περιοχή 
ευ θύνης τους κλπ. Εξίσου ενδιαφέρο ντα είναι έγγραφα σε ανεπίσημη γλώσσα, όπως προικοδο-
τήρια (προικο σύμφωνα), διαθήκες, αιτήσεις θεραπείας προβλήματος και άλλα.

γ) Μεταφράσεις τουρκικών εγγράφων από Αρχεία
Ιεροδικείο Γ΄= Ελένη Καραντζίκου – Πηνελόπη Φωτεινού, Ιεροδικείο Η ρακλείου. Τρίτος 

Κώδικας (1669-1673 και 1750-1767). Επιμέλεια: Ελισάβετ Α. Ζα χαριάδου. Βικελαία 
Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ηρά κλειο 2003.
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Ιεροδικείο Ε΄= Μαρία Βαρούχα – Φωτεινή Χαιρέτη – Μαρίνος Σαρηγιάν νης, Ιε ροδικείο 
Ηρακλείου. Πέμπτος Κώδικας, Μέρος Β΄(1668-1689). Επιμέλεια: Ελισάβετ Α. 
Ζαχαριάδου. Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ηράκλειο 2008.

Κώδικας Θυσιών = Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Ο Κώδικας των Θυσιών. Ονόματα και 
δημευμένες περιουσίες των Χριστιανών αγω νιστών της Ανατο λικής Κρήτης κατά την 
Επανάσταση του 1821. Με τάφραση: Βασίλης Δημη τριάδης – Ελένη Κραντζίκου – 
Πηνελόπη Φωτεινού – Χρυσούλα Χριστο δουλάρα. Επιμέλεια: Βασίλης Δημη τριάδης 
– Διονυσία Δασκάλου. Πανε πιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης & Βικελαία Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Ηρα κλείου, Ηράκλειο 2003.

Μεταφράσεις = Νίκος Σταυρινίδης, Μεταφράσεις Τουρκικών ιστορικών εγ γράφων, αφορόντων 
εις την ιστορία της Κρήτης (Έκδοση της Βικε λαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου) 
[5 τόμοι]
Α΄: έγγραφα της περιόδου 1657-1672 (Εγίρας 1067-1082), Ηράκλειο 1976.
Β΄: έγγραφα της περιόδου 1672-1694 (Εγίρας 1083-1105), Ηράκλειο 1976.
Γ΄: έγγραφα της περιόδου 1694-1715 (Εγίρας 1105-1127), Ηράκλειο 1978.
Δ΄: έγγραφα της περιόδου 1715-1752 (Εγίρας 1127-1165), Ηράκλειο 1984.
Ε΄: έγγραφα της περιόδου 1752-1765 (Εγίρας 1165-1179), Ηράκλειο 1985.

Σπυρόπουλος = Γιάννης Σπυρόπουλος, Οθωμανική διοίκηση και κοινωνία στην προεπαναστατι-
κή Δυτική Κρήτη. Αρχειακές Μαρτυρίες (1817- 1819). Επι στημονική επιμέλεια: Ασπασία 
Παπαδάκη. ΥΠΕΠΘ & ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Ρεθύμνης, Ρέθυμνο 2015.
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IΙ. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

α) Βασικά βοηθήματα

Ανδριώτης Ν. Π. Ανδριώτης, Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νε οελληνικής, 
Ινστι τούτο Νεοελληνικών Σπου δών (Ί δρυμα Μανόλη Τριαντα-
φυλ λίδη), 2η έκ δοση, 1967, φωτοτυπική, με διόρθωση παρορα-
μά των, Θεσ/νίκη 1971.

Βασμανόλη Ερασμία Βασμανόλη, Οι αντιδάνειες λέξεις στη Νέα Ελληνική, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βιβλιο θήκη Σαρι πόλου, Αθήνα 2007.

Γιαγκουλλής  Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής, Οι τουρκικές λέ ξεις της κυπρι-
ακής διαλέκτου – Kıbrıs lehçesinde Türkçe sözler, Βιβλιοθήκη 
Κυπρίων Λαϊκών Ποι ητών, αρ. 63, Λευ κωσία 2003.

Δημάση & Νιζάμ Μαρία Δημάση – Αχμέτ Νιζάμ, Το κοινό λεξιλό γιο της ελληνικής 
και της τουρκικής γλώσσας: Κοι νές ελληνικές και τουρκικές λέξεις 
στη σύγχρονη ζωή των δύο λαών, Εισαγωγή: Χρίστος Παπαρί-
ζος, Δημοκρίτειο Πανεπι στήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, 
Φιλολογίας και Πο λιτισμού Παραευ ξείνιων Χωρών, Εκδ. Οίκος 
Αδελ φών Κυριακίδη, Θεσ/νίκη 2004.

ΕΛΝΕΓ Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας, 2η έκδοση, Κέντρο Λε ξικο λογίας, Αθήνα 
2011.

ΙΛΠΔ Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος, Ιστορικόν λεξικόν της Πο ντικής δι-
αλέκτου, 1ος τόμος: Α-Λ, 2ος τόμος: Μ-Ω, Ε πιτροπή Ποντιακών 
Μελετών, Αθήνα 1958-1961 (α΄ ανατύπωση 1999 και 2000 αντί-
στοιχα),

Καραποτόσογλου,  Κώστας Καραποτόσογλου, “Ετυμολογικά της δυ τικής κρητικής 
διαλέκτου”, Λεξικογραφικόν Δελ τίον, 25 (2004-2005), 69-117. 

Κουκκίδης Κωνστ. Κουκκίδης, Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων πα ραγομένων 
εκ της τουρκικής. Ανάτυπο από τους τόμους 24 και 25 του 
Αρχείου του Θρακικού λαο γραφικού και γλωσσικού θησαυρού, 
Αθήνα 1960.

Κυρανούδης Παναγιώτης Κυρανούδης, Μορφολογία των τουρ κικών δανείων 
της ελληνικής γλώσσας, Ίδρυμα Μανόλη Τρια νταφυλλίδη, Θεσ/
νίκη 2009.

Λιθοξόου Λεξικό των δανείων στη ρομέικη (δημοτική) γλώσσα (http://
lithoksoou.net/lexiko.html).

ΛΚΝ Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ινστιτούτο Νεο ελλη νικών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Αθησαύριστες λέξεις τουρκικής προέλευσης

Στο Παράρτημα 1 περιλαμβάνονται λέξεις τουρκι-
κής προέλευσης που δεν τις συ νάντησα σε κρητι-
κά λεξικά ή κείμενα (έντυπα ή χειρόγραφα), αλλά 
τις βρίσκουμε στις μεταφράσεις εγγράφων από 
το Τουρκικό Αρχείο της Βι κελαίας Βιβλιοθήκης, 
μεταφράσεις που έχουν γίνει από τον αείμνηστο 
Νι κόλαο Σταυρινίδη καθώς και από οθωμανολό-
γους του καιρού μας, οι ο ποίοι έχουν μεταφράσει 
τουρκικά έγ γραφα που αφορούν την Κρήτη από το 
παραπάνω Αρχείο ή και από άλλα.
Πρόκειται κυρίως για λέξεις που δηλώνουν οθω-
μανικά αξιώματα, τίτλους, υπη ρεσίες, νομίσματα, 
μονάδες μέτρησης κλπ. Μια άλλη κατηγορία είναι 
λέξεις που δηλώνουν επάγγελμα. Πολλές από αυ-
τές επιβιώνουν σήμερα στην Κρήτη αλλά μόνο 
ως οικογενειακά επίθετα, π.χ. Μουμτζάκης [< (*) 
μουμτζής ‘κηροποιός’].
Η αναζήτηση σε διαλεκτικά λεξικά άλλων περιο-
χών, σε εκδόσεις ελληνι κών εγ γράφων της περι-
όδου της Τουρκοκρατίας από άλλες περιοχές, κα-
θώς και στο Δια δίκτυο, δείχνει ότι πολλές από τις 
λέξεις αυτές έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιη θεί 
αλλού. Πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν και στην 
Κρήτη. Παράδειγμα οι λέξεις σουγιολτζής (από τις 
Μεταφράσεις του Σταυ ρινίδη) και μπρισιμιτζής (από 
τον Κώ δικα θυσιών): Αρχικά τις θεώρησα αμάρτυρες, 
αλλά μετά τις βρήκα σε έντυπο Εκλογικό Κατάλογο 
Δήμου Η ρακλείου του έτους 1906 (Ιστορικό Αρχείο 
Κρήτης, φωτοτυπημένο αντί γραφο στη Βικελαία), 
στη στήλη «επάγγελμα» των ψηφοφό ρων. Μια άλλη 
περίπτωση είναι ζεύγη ομόρριζων λέξεων από τις 
οποίες τη μία τη βρήκα σε λεξικό ή σε κείμενο, π.χ. 
ματαράς ‘παγούρι’, γιαλντισένιος ‘επίχρυσος’, ενώ 
την άλλη την έχω βρει μόνο σε μεταφράσεις, π.χ. (*)
ματαρατζής, (*)γιαλντίζι.
Οι λέξεις αυτές λημματογραφούνται πλήρως εδώ. 
Στο σώμα του Λεξικού αναγρά φονται απλώς, και 
συνοδεύονται από την ένδειξη παραπομπής: Βλ. 
Παράρτημα 1. Σηματοδοτούνται στην αρχή τους 
με αστερίσκο μέσα σε πα ρενθέσεις.
(*)αγιάνης1, ο [ajáñis]) : «προύχοντας, δημογέ-

ροντας, αντιπροσώπευε τους κατοί κους ενός 
τόπου απέναντι στις αρχές, κυρίως σε θέματα 
φορολο γίας» (Ιεροδι κείο, Γ 481).
[< ayan1 (Καραντζίκου & Φωτεινού), ‘οφθαλ-
μοί’ (πληθ. του ayn), μτφ. πρόκρι τοι (Χλωρός, 
Α 140), κατά τον Nişanyan από το αραβ. aˁyān 
(Συντ.)] (اعيان)
{Η λ. σε ελλ. κείμενο αλλού: βλ. Μπερμπέρη, 
132.}

(*)αζάπης, ο [azápis] : «Ούτως εκαλούντο κατά 
τους πρώτους αιώνας της τουρκικής εγκαθιδρύ-
σεως εν Ευρώπη οι άτακτοι Τούρκοι στρατιώ-
ται ή ακροβολισταί του αρχαίου ναυτικού τής 
Τουρκίας, εις ούς ήτο απηγο ρευμένο το νυμ-
φεύεσθαι» (Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, Α 42). 
Με τη ση μασία αυτή η λ. στον όρο αγάς των 
Αζάπηδων (azablar ağası, Μετα φράσεις αυτό-
θι), αλλιώς αζάπαγασής, βλ. σοοκολαζάπαγα-
σής και σαα κολαζάπαγασής.
[< azab, πληθ. της λ. azeb, αρχική σημασία 
‘άγαμος’ (Χλωρός, Β 1127)] (عزب)
{Υπάρχει και η άλλη λέξη αζάπης (βλ. στους: 
Πιτ., Τσιρ., ΙδομΒ., ΤσιρΒ., Ξεν.), η οποία ως 
επίθ. σημαίνει ‘δυστυχισμένος, ταλαίπωρος, 
καημέ νος’ και ως ουσ. ‘φίλος, σύντροφος’. Ως 
επίθετο υπάρχει ήδη στον Ερω τόκριτο (π.χ. Γ 
641-2: Σ’ τούτην την παίδαν ήτονε κι ο Eρώκρι-
τος ο αζά πης, / θυμώντας τα συχνιά-συχνιά τα 
λόγια της Aγάπης), οπότε αποκλείε ται η προέ-
λευση από τα τουρκικά· προέρ χεται μάλλον 
από το αραβ. ῾aδāb ή ῾azāb (عذاب) ‘βασανιστή-
ριο’. Για τα ετυμο λογικά προβλήματα της λ. 
αζάπης βλ. K. Καραποτόσογλου, “Ετυμολογι-
κά σε λέξεις της με σαιωνικής και νεοελληνικής 
γλώσσας”, Ελληνικά 32/2 (1980), 338-341.}

(*)αλεμτάρης, ο [alemtáris] : «σημαιοφόρος» 
(Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, Ε 196, 198).
[< alemtar] (علمدار)

(*)αρπαλίκι, το [arpaλít∫i] : «πρόσθετος οικονομι-
κή ενίσχυσις χορηγουμένη εις α νωτέρους υπαλ-
λήλους ή εις πρόσωπα προσενεγκότα μεγάλας 
υπη ρεσίας εις την Οθωμ. Αυτοκρατορίαν, ή εις 
γηράσαντας υπαλλήλους υπό τύπον συντάξεως, 
δια παραχωρήσεως εις αυτούς μονίμως ή προ-
σωρινώς των εσόδων χωρίου ή επαρχίας τινός» 
(Νικόλαος Σταυρινίδης, “Συμβολή εις την ιστο-
ρίαν των Σφα κίων (1615-1770)”, Κρητικά Χρο-
νικά, 9 (1955), 244).
[< arpalık (Χλωρός, Α 56)] (آرپه لق)
{Όπως γράφει ο Δύτης των νιπτήρων στο ιστο-
λόγιο του Νίκου Σαραντά κου Οι λέξεις έχουν τη 
δική τους ιστορία (12-3-2015), η λ. arpalık προ-
έρχεται από τη λ. arpa ‘κριθάρι’, σαν να ήταν 
ο τιμαριούχος να καλλιερ γήσει στο αρπαλίκι… 
κρι θάρι για τα άλογά του! Σήμερα το αρπαλίκι 
θα το χρησιμοποιούσαμε με τη ση μασία ‘μίζα, 
δωροδοκία/δωροληψία’ και θα το (παρ)ετυμο-
λογούσαμε από το… αρπά(-ζω) + -λίκι (κατά-
ληξη με μειωτική σημασία, βλ. ΛΚΝ).}
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(*)ασέσμπασης, ο [asésbasis] : «ο επικεφαλής της 
αστυνομίας της νύχτας, των νυ χτοφυλάκων» 
(Ιεροδικείο, Γ 481).
[< asesbaşı (Καραντζίκου & Φωτεινού), ases 
‘νυχτοφύλακας’ (Χλωρός, Β 1129)] (عسس)

(*)αστσής, ο [astsís] : «μάγειρας· γενίτσαρος 
υπεύθυνος για την τροφοδοσία του στρατώνα» 
(Ιεροδικείο, Γ 481). & (*)αστσήμπασης ‘αρχι-
μάγειρας’.
[< aşçı (Καραντζίκου & Φωτεινού)] (آشچى)
{Σε έντυπο Εκλογικό Κατάλογο Δήμου Ηρακλεί-
ου του έτους 1906 (Ιστο ρικό Αρ χείο Κρήτης, φω-
τοτυπημένο αντίγραφο στη Βικελαία) βρί σκουμε 
(στη σελ. 2) τα επίθετα Αστσάκης και Αστσιμπα-
χιάκης, πβ. κυπρ. ατζ̌ήπαση̌ς ‘αρχιμάγειρας’ (Για-
κουλλής, 5). Ίσως να υπήρξε και τ. ατσής, πβ. 
ατσίδικο ‘μαγέρικο’, αν δεν πρόκειται για παρε-
τυμολογική επίδραση από τη λ. ατσίδας.}

(*)αχτιναμές, ο [axtinamés] : επίσημο έγγραφο 
που επέχει θέση συνθήκης, «αιώνιος προνομια-
κός χάρτης» (Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, Γ 93), 
βλ. και Μπόγκας, 162.
[< ahitname ] (عهد نامه)

(*)βαρούσι, το [varúsi] & (*)βαρόσι : «Βαρούς: ή 
βαρός: λέξις ουγγρική σημαί νουσα προάστειον, 
κωμόπολιν. Ούτως εκαλείτο ο δια τειχών περι-
βαλλόμενος εξωτερικός χώρος φρουρίου τινός, 
ο περίαυλος ούτως ειπείν του εσωτερικού φρου-
ρίου. Εν Ρεθύμνη και Σητεία τα μεν εσωτερι-
κά φρούρια (Φορτέτζα) ωνο μάζοντο υπό των 
Τούρκων İç Kale (εσωτερικόν φρούριον), η δε 
εντός το πε ριαύλου αυτών πόλις ελέγετο Varuş» 
(Σταυ ρινίδης, Μεταφράσεις, Α 5). «Το α τείχιστο 
τμήμα της πόλης γύρω από το κάστρο, όπου 
συνήθως κατοικούσαν οι μη μουσουλμάνοι» 
(Ιεροδι κείο, Γ 482).
[< varoş] (وارش)

(*)βεζνεντάρης, ο [veznedáris] : «ελεγκτής βά-
ρους νομισμάτων» (Ιεροδικείο Γ 483), «ταμί-
ας, ο ζυγίζων τα χρήματα και παραλαμβάνων» 
(Χλωρός, Β 1937). Βλ. και βεζινές.
[< veznedar (Καραντζίκου & Φωτεινού)] (وزنه 
(دار
{Η λ. σε ελλ. κείμενο αλλού: βλ. Μπερμπέρη, 
146.}

(*)γαλιοντζής, βλ. (*)καλιοντζής.
(*)γιαγιάμπασης, ο [ʒaʒábasis] : «ο διοικητής 

ενός από τα βοηθητικά γενι τσαρικά τάγματα, 
που είχε ως καθήκον του την εποπτεία των χα-
μάμ και μόνο κατά τη διάρκεια των γιορτών τη 
φρούρηση της αγοράς» (Ιεροδι κείο, Γ 482).
[< yayabaşı (Καραντζίκου & Φωτεινού), yaya 
«πεζός στρατιώτης σε βοηθητικό σώμα»] (يايا 
(باشى

(*)γιαλντίζ(ι), το [ʒaldíz(i)] : «ούτως εκαλείτο 
υπό των τούρκων το ενετικόν φλω ρίον» (Σταυ-
ρινίδης, Μεταφράσεις, Β 396). Βλ. και γιαλντι-
σένιος.
[< yaldız (altını)] (يالديز)
{Κατά τον Χλωρό (Β 1907) yaldız σημαίνει 
«επιχρύσωσις» (με τη σημ. αυτή η λ. γιαλντίζ’ 
στον Κουκκίδη, σ. 25), και yaldız altını «φλω-
ρίον δι’ επιχρύσωσιν, ήτοι της Βενετίας, κλη-
θέν ούτω διότι εξ αυτού, ως έχοντος χρυσόν 
καθαρώτα τον, λαμβάνεται ο δι’ επιχρύσωσιν 
χρυσός».}

(*)γιγίτμπασης, ο [jijítbasis] : «ανώτερο μέλος 
μιας συντεχνίας, που επιλε γόταν α νάμεσα στα 
εμπειρότερα μέλη, για να χειρίζεται τις εσωτε-
ρικές της υποθέσεις» (Ιεροδικείο, Γ 482).
[< yığıtbaşı (Καραντζίκου & Φωτεινού)] (يكيت 
(باشى

(*)γουλαμϊές, ο [γulamiés] : [επί Τουρκοκρατί-
ας] «γουλαμιές, ελέγετο η α μοιβή των εισπρα-
κτόρων» [των φόρων] (Νικόλαος Σταυρινίδης, 
“Απογραφικοί πίνα κες της Κρήτης”, Κρητικά 
Χρονικά, 22 (1970), 125).
[< gulamiye (Devellioğlu, 337) < gulam ‘νεα-
νίας’, στη σημ. «governemet courier· servant» 
(Redhouse,1348)] (غالميه)

(*)δολαμάς, ο [δolamás] (Σταυρινίδης) : «εί δος 
ποδήρους χιτώνος, όπερ ε φόρουν οι Γενίτσα-
ροι» (Μεταφράσεις, Α 92).
[< dolama] (طوالمه)
{Και ντολαμάς, ντουλαμάς (βλ. Κουκκίδης, 71, 
72).}

(*)εμίνης, ο [emínis] : (επί τουρκοκρατίας) «κρα-
τικός υπάλληλος, επιφορτι σμένος με οικονομι-
κά και φορολογικά ζητήματα», π.χ. εμίνης του 
τελω νείου ‘ο ελε γκτής των τελωνειακών δα-
σμών’, εμίνης των αμπελιών ‘ο ελεγκτής των 
φόρων των αμπελιών’ (Ιεροδικείο, Γ 483).
[< emin (Καραντζίκου & Φωτεινού)] (امين)

(*)ζαγαρτζήμπασης, ο [zaγardzíbasis] (Σταυρινί-
δης) : «αρχηγός των υπηρε τών α νακτόρου, εχό-
ντων την φροντίδα των κυνηγετικών κυνών του 
Σουλτάνου» (Με ταφράσεις, Β 251).
[< zağarcı başı] (زغارجى باشى)

(*)ζαΐμης, ο [zaímis] : «τιμαριούχος» (Σταυ-
ρινίδης, Μεταφράσεις, Α 5), «α ξιωμα τούχος 
των σπαχήδων, στον οποίο ο σουλτάνος είχε 
παραχωρή σει ένα ζιαμέτι» (Ιεροδικείο, Γ 483). 
Βλ. ζιαμέτι ‘τιμάριο’.
[< zaim (Καραντζίκου & Φωτεινού)] (زعيم)

(*)ζαμπιτά, (η;) [zabitá] (Σταυρινίδης) : αστυνο-
μία (Μεταφράσεις, Α 93).
[< zabıta] (ضابطه)
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(*)ζενετζής, ο [zenedzís] (Κώδικας θυσιών, 371) : 
κατασκευαστής ή πωλη τής γυναι κείων ειδών.
[< zenneci] (زنه جى)

(*)ιλτιζάμι, το [iltizámi] : «η εκμίσθωση του δι-
καιώματος για την είσπραξη φόρων που ανήκαν 
στο κρατικό θησαυροφυλάκιο. Ο μισθωτής των 
φό ρων ονομαζόταν μουλτεζίμης» (βλ. λ.) (Ιερο-
δικείο, Γ 484).
[< iltizam (Καραντζίκου & Φωτεινού)] (التزام)
{Η λ. μαρτυρείται σε ελλην. έγραφο αλλού: βλ. 
Μπερμπέρη, 176.}

(*)ιχτισάπι, το [ixtisápi] : «οι σχετικές με τις 
εμπορικές συναλλαγές και τα δημόσια ήθη νό-
μοι, για τη σωστή εφαρμογή των οποίων φρό-
ντιζε ο μου χτεσίπης» (Ιερο δικείο, Γ 484).
[< ihtisab (Καραντζίκου & Φωτεινού)] (احتساب)

(*)καγίμης (& καΐμης) : «φροντιστής τζαμιού» 
(Ιεροδικείο, Γ 484).
[< kayym (Καραντζίκου & Φωτεινοού)]
{Βλ. και Μπερμπέρη, 188. Ο Βυζάντιος (Κων-
σταντινούπολις, Γ 491) έχει τη λ. με τη σημ. «νε-
ωκόρος».}

(*)καλεμκιάρης [kalemit∫áris] : «χαράκτης αργύ-
ρου και χρυσού» (Κώδικας θυσιών, 371), βλ. 
καλεμικέρης. Ως κρητικό επίθετο σε έγγραφο 
του 1872 από το Α.Δ.Η. (2 / 59-117) : Νικόλαος 
Καλεμικιαράκης.

(*)καλιοντζής, ο [kaλοndzís] (Κώδικας θυσιών, 
371) & (*)γαλιοντζής [γaλοndzís] (Ιεροδικείο, 
Γ 482) : ναυτικός, ναύτης πολεμικού πλοίου.
[< kalyoncı (Καραντζίκου & Φωτεινού] (ىقاليونج)
{Η λ. μαρτυρείται σε ελλην. έγγραφο αλλού: 
βλ. Μπερμπέρη,189. Κα λιοντζίνα = η γυναίκα 
του καλιοντζή (επάγγελμα) / Καλιοντζή (επίθε-
το)· ονομασία ψα ροταβέρνας στον Κουτσουρά 
Ιεράπετρας.}

(*)Κανουναμές, ο [kanunamés] : «νομικές διατάξεις 
ή ευρύτερη συλλογή νομοθε τι κών διατάξεων με 
τη μορφή διαταγών του σουλτάνου σχετικών με 
τη στρα τιω τική, διοικητική και οικονομική οργά-
νωση της σουλτανι κής υπηρεσίας αλλά και ολό-
κληρης της αυτοκρατορίας» (Ιεροδικείο, Γ 484).
[< kanunname (Καραντζίκου & Φωτεινού) 
«βιβλίον των νόμων» (Χλω ρός, Β 1257), από 
το αραβ. ḳānūn ‘νόμος’ [< ελλ. κανών] και το 
περσ. nāme ‘επι στολή’] (قانوننامه)

(*)καπάνι, το [kapáñi] : αγορά σιτηρών (τόπος, 
κτίσμα) (Σταυρινίδης, Μετα φράσεις, Α 360, 
361).
[< kapan, από τα περσ., « είδος μεγάλου βάρους 
ή τσεκί προς στάθμησιν σιτη ρών κτλ. συνεκδ. 
αγορά, αποθήκη» (Χλωρός, Β )] (قپان)

(*)καπουτζής, ο [kapudzís] : κ.λ. θυρωρός· τίτ-

λος στρατιωτικών αξιωματού χων της σουλτανι-
κής υπηρεσίας που αποτελούσαν ειδικό σώμα 
(Ιεροδι κείο, Γ 484).
[< kapıcı (Καραντζίκου & Φωτεινού)] (قچوخى)

(*)καπουτζήμπασης, ο [kapudzíbasis] (Σταυρινί-
δης) : αρχιθυρωρός (Μετα φράσεις, Β 363, 364).
[< kapıcı başı (Χλωρός, Β 1270)] (قچوخى باشى)
{Η λ. μαρτυρείται σε ελλην. έγγραφο αλλού: 
βλ. Μπερμπέρη, 191.}

(*)κεσές2, το [keses] : πουγγί, «βαλάντιον, θυ-
λάκιον, κ. σακκούλα· ποσόν 500 γρο σίων» 
(Χλωρός, Β 1463), ποσότητα νομισμάτων που 
διαφορο ποιείται μέσα στο χρόνο (Ιεροδικείο, Γ 
484).
[< kese (Καραντίζκου & Φωτεινού)] (كيسه)

(*)κιαχί, το [k̃ax̃í] : «Κιαχί (ξερή μπουγάτσα)» 
(Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, Β 372).
[< kâhî «είδος πλακούντος τριγωνικού» (Χλω-
ρός, Β 1362)] (كلهى)

(*)κιζιλμπάσης, ο [k̃izilbásis] : «χρησιμοποιείται 
ως ύβρις και σημαίνει τους ανή κοντας εις την 
αίρεσιν των εχόντων κοινάς τας συζύγους των» 
(Σταυ ρινίδης, Μεταφράσεις, Β 178). Βλ. Μπό-
γκας, 175.
[< kızılbaş] (يزيالش)
{Το ερμήνευμα του Σταυρινίδη είναι σχεδόν 
αυτούσιο το σχετικό λήμμα στον Χλωρό (B 
1347 611).}

(*)κιουρκτζής, ο [t∫urkdzís] : γουναράς (Σταυρινί-
δης, Μεταφράσεις, Γ 201).
[< kürkçü ] (كوركجى)

(*)κιρετζής, ο [t∫iredzís] : ασβεστάς (Κώδικας θυ-
σιών, 371).
[< kireçci)] (كيرججى)

(*)κονταξής, ο [kondaksís] : κατασκευαστής κο-
ντακιών (Κώδικας θυσιών, 371).
[< kondakçı, κατά τον Nişanyan από kondak [< 
κοντάκι] + παραγωγ. κα τάλ.-cı ] (قونداقجىى)
{Η λ. μαρτυρείται σε ελλην. έγγραφο αλλού: 
βλ. Μπερμπέρη, 203. Επί θετο: Κο νταξής, Κο-
νταξάκης.}

(*)κοριτζής, ο [korizdís] : δασοφύλακας, αγροφύ-
λακας (Κώδικας θυσιών, 371).
[< korucu] (قوريجى)

(*)κουγιουμτζήμπασης, ο [kuʒumdzíbasis] : 
πρωτομάστορας των χρυσοχό οων (Σταυρινί-
δης, Μεταφράσεις, Γ 193).
[< kuyumcu başı]

(*)κουμπαρατζήμπασης, ο [kumbaradzíbasis] : 
«αρχη γός των βομβιστών», των κουμπαρατζή-
δων (Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, Δ 185).
[< kumbaracı başı]
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(*)κουμπαρατζής, ο [kumbaradzís] : «ολμοβολι-
στής, βομβαρδιστής», αυτός που έ ριχνε χειρο-
βομβίδες (Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, Α 176).
[< kumbaracı ](خمبره جى ٬ قومباره جى)
{Η λ. μαρτυρείται σε ελλην. έγγραφο αλλού: 
βλ. Μπερμπέρη, 205.}

(*)μακτού (το;) [maktú] : «ο κατ’ αποκοπήν φό-
ρος» (Σταυρινίδης, Μεταφρά σεις, Γ 170).
[< maktu (resmi) (Χλωρός, Β 1755)] (مقطوع)
{Η λ. μαρτυρείται σε ελλην. έγγραφο αλλού: 
βλ. Μπερμπέρη, 210.}

(*)ματαρατζής, ο [mataradzís] : παγουράς, αυ-
τός που κουβαλά νερό για τους οδοι πόρους τα-
ξιδιώτες - ματαρατζήμπασης (mataracıbaşı) : ο 
επικεφα λής των ματα ρατζήδων (Ιεροδικείο, Γ 
485).
[< mataracı (Καραντζίκου & Φωτεινού)] (مطره 
(جى

(*)μεϊχανετζής, ο [meixanedzís] : ταβερνιάρης 
(Κώδικας θυσιών, 371).
[< meyhaneci)] (ميخانه)
{meyhane [> μεϊχανές], από το περσ. mey ‘κρα-
σί’, είναι το «οινοπω λείον, κα πηλείον» (Χλω-
ρός, Β 1834).}

(*)μεχτερχανές, ο [mexterxanés] : στρατιωτική 
μουσική (Σταυρινίδης, Με ταφρά σεις, Δ 363: δια 
το οίκημα του Μεχτερχανέ).
[< mehterhane] (مهترخانه)
{Κατά τον Χλωρό (Β 1828) πρόκειται για 
«μουσική παίζουσα το πάλαι προ των θυρών 
μεγιστάνων», ενώ κατά τον Αθανάσιο Κομνη-
νό Υψηλά ντη (Τα μετά την Άλωσιν (1453-1789), 
Κων/πολη 1870, σ. 738) ο μεχτερ χανές σε και-
ρό πολέμου ακολουθούσε τον πασά και έπαι-
ζε «επί τη προ τροπή των μα χομένων», ενώ σε 
καιρό ειρήνης έπαιζε κάθε απόγευγμα, και με-
τά το τέλος της μουσικής «έρχο νται οι δαβατζή-
δες και διδώσι τα αρζουχάλια τους εις τον βεζί-
ρην»· «σύγκειται δε ο μεχτερχανές από εν νέα 
δαβούλια, εννέα ζουρναζάνηδες, ών ο πρώτος 
κα λείται μεχτέρμπα σης, επτά μποραζάνηδες, 
τέσ σαρας ζιλεζάνηδες και εξ μικρά δαβούλια». 
Οι λ. μεχτερχανέ, μεχτερχνατζής, μεχτέρμπασης, 
μεχτέ ρης μαρτυρου νται σε ελλην. έγγραφα αλ-
λού: βλ. Μπερμπέρη, 203.}

(*)μισκάλι, το [miskaλi] : «μέτρον βάρους προς 
στάθμισιν πολυτίων λίθων ή χρυσού σύρματος» 
(Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, Γ 111).
[< miskal] (مشقال, Devellioğlu759)

(*)μουμπασιριγιές, ο [mubasirijés] : αμοιβή του 
μουμπασίρη, του δικαστι κού κλη τήρα (βλ. Νι-
κόλαος Σταυρινίδης, “Συμβολή εις την ιστορί-
αν των Σφακίων (1615-1770)”, Κρητικά Χρονι-
κά, 9 (1955), 300)

[< mübaşiriye «δικαίωμα ή αμοιβή δικαστι κού 
κλητήρος επί τη κοινο ποιήσει εγγράφου ή κλη-
τεύσει» (Χωρός, Β 1522)] (مباثريه)

(*)μουμτζής, ο [mumdzís] : αυτός που φτιάχνει 
ή πουλάει κεριά, κηροποιός (Κώδι κας θυσιών, 
371).
[< mumcu]] (مومجى)

(*)μουρουριέ(ς), το/(ο;) [mururijé(s)] : «διαμετα-
κομιστικά τέλη» (Νικόλαος Σταυ ρινίδης, “Συμ-
βολή εις την ιστορίαν των Σφακίων (1615-
1770)”, Κρητικά Χρο νικά, 9 (1955), 316).
[< müruriye (Χλωρός, Β 1644)] (مروريه)

(*)μουτεσελίμης, ο [muteseλímis] : τοπο τη ρητής 
(Σταυρινίδης, Μεταφρά σεις, Β 363), αντιπρό-
σωπος (Μεταφράσεις, Β 400).
[< mütesellim «αντιπρόσωπος του Μουτε σα-
ρίφη, ήτοι τίτλος απονεμό μενος άλ λοτε τοις 
υποδιοικη ταίς, αντιστοιχών τοις σημερινοίς 
kaymakam και müdür» (Χλωρός, Β 1547)] 
(متسللم)
{Η λ. μαρτυρείται σε ελλην. έγγραφο αλλού: 
βλ. Μπερμπέρη, 231.}

(*)μουχζίρης, ο [muxzíris] : «υπάλληλος του ιε-
ροδικείου επιφορτισμένος με την κλήτευση και 
προσαγωγή των κατηγορουμένων στο δικαστή-
ριο - μουχζίρ α γάς: γενίτσαρος με αστυνομικά 
καθήκοντα» (Ιεροδικείο, Γ 486).
[< muhzır (Καραντζίκου & Φωτεινού)] (حضر)

(*)μουχτεσίπης, ο [muxtesípis] : «αξιωματούχος 
επιφορτισμένος με την τή ρηση των νόμων σχε-
τικά με τις εμπορικές συναλλαγές και τα δημό-
σια ήθη» (Ιεροδικείο, Γ 486).
[< muhtesib (Καραντζίκου & Φωτεινού)] 
(محتسب)

(*)μπαλτατζής, ο [baltadzís] : ξυλοκόπος, σκαπα-
νέας (Κώδικας θυσιών, 371). Βλ. και λ. ξυλάδες.
[< baltacı] (باللطه جى)

(*)μπεράτι, το [beráti] : αυτοκρατορική διαταγή 
(Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, Α 7).
[< berat] (برات)

(*)μποζάς, ο [bozás] : «επιδόρπιον ποτόν, παρα-
γόμενον εξ αφεψήματος κέγ χρου ή αραβοσί-
του» (Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, Α 332).
[< boza (Χλωρός, Α 380)] (بوزه)
{Η λ. χρησιμοποιήθηκε στην Ήπειρο και τη 
Θράκη, βλ. Μπόγκας, 189. Και στην Κωνστα-
ντινούπολη, βλ. Ζαχαριάδης, 112.}

(*)μποζαχανές, ο [bozaxanés] : το μέρος (εργα-
στήριο) όπου έφτιαχναν τον μποζά (Σταυρινί-
δης, Μεταφράσεις, Α 332).
[< bozahane]

(*)νεκίπης, ο [nek̃ípis] : «ευγενής που κατάγεται 
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από την οικογένεια του προφήτη Μωάμεθ» (Ιε-
ροδικείο, Γ 487),
[< nekib (Καραντζίκου & Φωτεινού)] (دوه جى)

(*)ντεβετζής, ο [devedzís] : ο καμηλιέρης (Κώδι-
κας θυσιών, 371). Βλ και ντεβές.
[< deveci] (دوه جى)
{Η λ. μαρτυρείται σε ελλην. έγγραφο αλλού: 
βλ. Μπερμπέρη, 255.}

(*)ντιβανχανές, ο [divanxanés] : μεγάλο δωμάτιο, 
σαλόνι τουρκικών οικιών (Σταυ ρινίδης, Μετα-
φράσεις, Γ 351, 460).
[< divan hane (Κουκκίδης, 71] (ديوانخانه)

(*)ντολαπτζής, ο [dolaptzís] : «Dolapçi ελέ γοντο 
οι εργαζόμενοι εις τον κα θαρισμόν της ιλύος 
του λιμένος, δια πρωτογόνου τινός βα θυκόρου 
της εποχής εκείνης. Η ιλύς μετεφέρετο υπό των 
όνων των χριστιανών εις τεταγμένον τινά χώ-
ρον. Την ιδίαν ονομασία έφερον και οι εργα-
ζόμενοι εις τα οικίας των πλουσίων τούρκων 
άρρενες, χριστιανοί ως επί το πλεί στον υπη-
ρέται, οι οποίοι παρελάμβανον τα ε δέσματα 
από το «ντολάπι» (περιστρεφόμενον κυκλοτε-
ρές ερμάριον), και τα με τέφερον εις τους συ-
νδαιτημόνας» (Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, Γ 
370).
{dolapçi (طوالبجى) σημαίνει επίσης ‘κατασκευ-
αστής/πωλητής ντουλα πιών’. Από εδώ προέρ-
χεται μάλλον το επίθετο Δολαψάκης.}

(*)ουστάμπασης [ustábasis] : αρχιτεχνίτης (Σταυ-
ρινίδης, Μεταφράσεις, Ε 220).
[< ustabaşı]

(*)Ουτσλέρια, τα [utlérʒa] : κάτω από τον προ-
μαχώνα Ματρινέγκο των ενε τικών τειχών στο 
Ηράκλειο, ο τεκές του ισλαμικού μοναχικού 
τάγματος των «Τριών Ανδρών», στον οποίο εί-
χε μετατραπεί η ορθόδοξη εκκλησία της Πανα-
γίας της Φανερωμένης (Σταυρινίδης, Μεταφρά-
σεις, Α 333 & Γ 335). Δεν σώζεται σή μερα. Σε 
κοντινή θέση σώζεται ένας τουρμπές (μουσουλ-
μανικό μαυσωλείο).
[< Üçler ‘Τριάδα’] (اوچلر)
{Κατά τον Χλωρό (Α 238) Üçler (που είναι το 
αριθμητικό üç ‘τρία’ + επίθημα πληθ. -ler) ση-
μαίνει «οι τρεις, ήτοι ο Θεός, ο Μωάμεθ και ο 
Αρχάγγελος Γα βριήλ ή ο Μωάμεθ, η θυγάτηρ 
του Φατμά και ο γαμβρός του Αλή».}

(*)παζάρμπασης, ο [pazárbasis] : «επιστάτης της 
αγοράς» (Σταυρινίδης, Με ταφρά σεις, Δ 12).
[< pazarbaşı]

(*)πεντζίκι, ο [pendzít∫i] : «ο αγοράζων από την 
ανθρωποαγοράν αιχμάλω τον τινά […] ήτο υπο-
χρεωμένος να καταβάλη εις το Δημόσιον Ταμεί-
ον και τον φόρον του πεντζικίου», που ήταν ίσος 

με το ένα πέμπτο της αξίας αγοράς του αιχμα-
λώτου (Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, Γ 433).
[< pencik , κατά τον Nişanyan από το περσ. 
panc yak ‘ένα στα πέντε’ (Συντ.)] (پنجيك)
{Κατά τον Χλωρό, pencik = «πινακίδιον αναρ-
τώμενον άλλοτε εις τον λαιμόν αιχμαλώτου 
αγόμενου προς πώλησιν εις την αγοράν, εν ώ 
εση μειούτο το όνομα, η πατρίς αυτού κλπ.»}

(*)ρουζναμετζής, ο [ruznamedzís] : ημερο λο-
γιογράφος (Σταυρινίδης, Μετα φράσεις Γ 160), 
«ο εν τη οικονομική υπηρεσία εντεταλμένος 
την ημερη σίαν καταγραφήν δημοσίων εσόδων 
και δαπανών υπάλληλος» (Νικό λαος Σταυρινί-
δης, “Συμβολή εις την ιστορίαν των Σφακίων 
(1615-1770)”, Κρητικά Χρονικά, 9 (1955), 281).
[< ruznameci «λογιστής κρατών ημε ρο λό γιον, 
ήτοι κατάστιχον καθημε ρινών ε ξόδων» (Χλω-
ρός, Α 854) < ruzname ‘ημερολόγιο’ < περσ. ruz 
‘ημέρα’ + name ‘έγγραφο’] (روزنامه جى)

(*)σαατσής, ο [saatsís] : o ρολογάς (Ιεροδικείο, Γ 
488).
[< saatçi (Καραντζίκου & Φωτεινού)]
{Επίθετο Σαατσάκης στην Κρήτη.}

(*)σαλγιανετζής, ο [salʒanedzís] : υπάλληλος επι-
φορτισμένος με την παρα κολούθηση ενός σαλγι-
ανέ (= εισόδημα που παραχωρούσε το κράτος σε 
ετήσια βάση (Ιερο δικείο, Γ 488) - κατά τον Χλω-
ρό (Α 886) «ετήσιος φόρος επί του εισοδήματος)
[< salyaneci < salyane (Καραντζίκου & Φωτει-
νού)] (ساليانه)

(*)σεϊμένης, ο [seiméñis] : στρατιώτης που ανήκε 
σε «ιδιαίτερον γενιτσαρι κόν τάγμα» (Σταυρινί-
δης, Μεταφράσεις, Α 109).
[< seğmen, (& sekban), από το περσ. sagbān 
‘φροντιστής σκύλων’ κατά τον Νişanyan, 
«στρατιώτης του αρχαίου τουρκικού στρατού 
ανήκων εις ιδιαίτερον σώμα και εκτελών συ-
νάμα χρέη χωροφύλακος» (Χλωρός, Α 916)] 
(سكمن)
{Σήμερα σώζεται μόνο ως οικογενειακό επίθε-
το.}

(*)σερτζεμπετζής, βλ. τζεμπετζήμπασης.
(*)σογιουλτζούμπασης, ο [sojuldzúbasis] : «αρ-

χιυδρονόμος» (Σταυρινίδης, Μετα φράσεις, Δ 
150).
[< suyolcu başı]

(*)τελάκης, ο [telát∫is] : υπάλληλος που περιποι-
είται τους λουόμενος σε χα μάμ (Ιε ροδικείο, Γ 
487).
[< dellak (Καραντζίκου & Φωτεινού), κοινώς 
tellak «υπηρέτης λουτρού τρίβων. λούων και 
σαπωνίζων τους λουομένους» (Χλωρός, Α 787 
( دالك٬ تلالق ٬ تالق)[(557 &
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{Η λ. ως κανονικό λήμμα στον Κουκκίδη, σ. 92. 
Σε ελλ. κείμενο: βλ. Μπερ μπέρη, 302.}

(*)Τελάλικα, τα [teláλika] : «Επί της σημερινής 
πλατείας Βενιζέλου της πό λεως Η ρακλείου 
και εις την βορείαν πλευράν ταύτης, έναντι του 
ανα βρυτηρίου Μορο ζίνι, ευρίσκοντο επί Τουρ-
κοκρατίας τα «Τελάλικα», ό που μέχρι των μέ-
σων του 19ου αιώνος εξησκείτο υπό των τούρ-
κων κη ρύκων (τελάληδων) το δουλεμπό ριον» 
(Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, Β 31).
[< τελάλης]
{Τοπωνύμιο Τελάλικα υπήρχε επίσης στα Χανιά 
και στη Θεσσαλονίκη (Διαδί- 
κτυο).}

(*)τελάλμπασης, ο [telálbasis] : «αρχικήρυκας» 
(Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, Δ 12).
[< tellal başı]

(*)τεμλίκι, το [temλít∫i] : «παραχώρησις δημοσί-
ας γης υπό τύπον φεούδου» (Νικό λαος Σταυρι-
νίδης, “Συμβολή εις την ιστορίαν των Σφακίων 
(1615-1770)”, Κρη τικά Χρονικά, 9 (1955), 295).
[< temlik (Χλωρός, Α 563)] (تمليك)

(*)τεσκερετζής, ο [test∫eredzís] : «ελέγετο άλλο-
τε ο δημόσιος υπάλληλος ο οποίος συνέτασ-
σε σύντομον περίληψιν των αναφορών των κι-
νούντων αγωγάς. Αργό τερον εσήμαινε γενι-
κώς τους ασχολουμένους εις τα δημό σια γρα-
φεία υπαλλή λους» (Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, 
Γ 363).
[< tezkereci)] (تذكره جى)

(*)τζαπής, ο [dzapís] : «εισπράκτορας των βακου-
φικών φόρων» (Νικόλαος Σταυρι νίδης, “Συμ-
βολή εις την ιστορίαν των Σφακίων (1615-
1770)”, Κρητικά Χρονικά, 9 (1955), 248).
[< cabı (Χλωρός, Α 602)] (جابى)

(*)τζερίπι, το [tzerípi] : «έκτασις γης εξήκοντα 
πήχεων μήκους και εξήκο ντα πλά τους αποτε-
λούσιν έν τζερίπιον» (Σταυρινίδης, Μεταφρά-
σεις, Α 310).
[< cerib (Χλωρός, Α 615)] (جريب)

(*)τζεχούτης, ο [dzexútis] : «χρησιμοποιείται ως 
ύβρις και σημαίνει τον αρ νούμενόν τι, καίπερ 
ιδόντα. Ούτως ωνομάσθησαν οι Ιουδαίοι, ως 
αρνη θέντες την θρη σκείαν του Μωάμεθ και 
προσπαθήσαντες μεγάλως εις την παρεμπόδι-
σιν της διαδόσεώς της» (Σταυρινίδης, Μετα-
φράσεις, Β 178).
[< cehut] (جحود)
{Το ερμήνευμα του Σταυρινίδη είναι σχεδόν αυ-
τούσιο το σχετικό λήμμα στον Χλωρό (Α 611).}

(*)τζιζιές, ο [dziziés] : κεφαλικός φόρος (Σταυρι-
νίδης, Μεταφράσεις, Α 14). Βλ. και τζιγιμανές.
[< cizye] (جزيه)

(*)τζισμετζής, ο [tzismedzís] : «κατασκευαστής 
μπότας, υποδηματοποιός, υποδη ματοπώλης» 
(Κώδικας θυσιών, 371). Βλ και τσισμές.
[< çizmeci ] (چيزمه جى)

(*)τζοκαντάρης, ο [dzokadáris] : «κλητήρ των 
ανακτόρων χρησιμοποιούμε νος δι’ εξωτερικάς 
υποθέσεις» (Νικόλαος Σταυρινίδης, “Συμβολή 
εις την ιστορίαν των Σφακίων (1615-1770)”, 
Κρητικά Χρονικά, 9 (1955), 319), «ο υπεύθυνος 
ενδυ μασίας των γενιτσάρων·επίσης, δικαστικός 
υ πάλληλος» (Ιεροδικείο, Ε 560).
[< çokadar (Χλωρός, Α 667 )]
چوقه دار) /(چوخه دار
{Κapu çokadar ήταν «υπάλληλος γενικού διοι-
κητού παρά τη Υ[ψηλή] Πύλη» (Χλωρός, ό.π.). 
Υπάρχει και ο τύπος τσοχαντάρης. Το τουρκ. έ -
τυμο σημαίνει κατά λέξη «ο εριούχον φορών».}

(*)τσεκί, το [tsek̃í] : «ίδιον μέτρον βάρους δια τα 
καυσόξυλα. Εζύγιζε τέσ σαρα κα ντάρια, δηλα-
δή 176 οκάδες» (Σταυρινίδης Μεταφράσεις, Β 
273).
[< çeki] (چكى)
{Αναλυτικά για το τσεκί βλ. στο: Καλλιόπη 
Παπαθανάση-Μουσιοπού λου, “Οικονομική 
και κοινωνική ζωή του Ελληνισμού της Θρά-
κης κατά την Τουρ κοκρατίαν”, Θρακικά, 47 
(1974), 196.}

(*)χαλάτσης, ο [xalátsis] : «βαμβακοξάντης, πα-
πλωματάς» (Κώδικας θυ σιών, 371).
[< halaç «βαμβακοξάντης, κ. χαλάτσης» (Χλω-
ρός, Α 708)] (حالج)

(*)χάσι, το [xási] : «τιμάριο με έσοδα πάνω από 
εκατό χιλιάδες άσπρα το χρόνο· χάσια δίνονταν 
σε ανώτατους αξιωματούχους του κράτους ή σε 
μέλη της οικο γένειας του σουλτάνου» (Κώδικας 
θυσιών, 375).
[< has, στη σημ. ‘αυτοκρατορικός, βασιλικός’, 
has bahçe ‘ανακτορικός κή πος΄(Χλωρός, Α 
722) (Συντ.)] (خاص)
{Η λ. μαρτυρείται σε ελλ. έγγραφο αλλού: βλ. 
Μπερμπέρη, 330.}

(*)χασιλίκι, το [xasiλít∫i] : αγρός (Σταυρινίδης, 
Μεταφράσεις, Β 102).
[< hasıllık]
{Κατά το Derleme sözlüğü (Λεξικό των τουρκι-
κών διαλέκτων της Τουρ κίας, το οποίο βλ. στον 
ιστότοπο του TDK), το διαλεκτ. hasıllık σημαί-
νει «hayvanların yeşilken yemeleri için ekilen 
arpa tarlası» (χωράφι που σπέρνεται με κριθά-
ρι να το φάνε τα ζώα όταν είναι πράσινο) και 
«bahçe» (κήπος).}
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Λέξεις που πιθανόν να είναι τουρκικής προέλευσης

ακιντί (Τσιρ.) : 1. κορυφή στέγης, 2. (μτφ.) κρί-
σιμο σημείο.

γιαρίνι (Γαρ.) : τρόπος κόμμωσης (πλεξούδες δε-
μένες ολόγυρα στο κεφάλι).

γκαλιστεύω (Γαρ.) : επιθυμώ, ζηλεύω κάτι, θέλω 
να το αποκτήσω.

γκαργκάνι (Γαρ., Κριτσ.) : μου στάθηκε γκαργκά-
νι: μου έγινε τσιμπούρι.

διγαβρές / διαβρές / λιγαβρές / αλιγαβρές / βαϊ-
λές (Γαρ., Ροδ., Ιδομ., Α ποστ., Τσιρ., Δαρ., Ξαν-
θινΔ., Κριτσ.) : αναφορά, συζήτηση για κάποιο 
θέμα, φροντίδα, έγνοια.

δουκουμετζές (Ιδομ.) : πάγκος καφενείου, τεζϊάκι.
ελέμ μπελέμ (Γαρ., ΤσιρΒ.) : από τη μια μεριά 

στην άλλη.
 {Υπάρχει ένα τουρκικό παραδοσιακό παιδικό 

ομαδικό παιγνίδι που λέγε ται ellem büllem.}
εμπατλίκι (Χουστ.) : κατάκαρδα.
ζαμπακώνω, -ομαι (Γαρ.) : συμπιέζω, συνθλίβω, 

(το μέσο) σουφρώνω το κορμί μου, μαζεύομαι.
ζάρι-νταβάρι (Κριτσ.) : το ποσό που ειπράττει ο 

καφετζής από όσους παί ζουν ζά ρια, κάθε δύο 
τρεις ώρες, προσφέροντας συγχρόνως τσικου-
διά ή κονιάκ.

ζελεπός / ζελεπιασμένος (Γαρ.) : άκεφος, μαρα-
μένος.

ίχι μου (Γαρ., Κριτσ.) : μακάρι.
καναέτι (Ροδ.) : ψυχική ταραχή.
καρακαντές (Γερ.) : μισοερειπωμένο σπίτι.
κατσαούνης (Γαρ.) : σατανάς, δαίμονας.
καφεσάτη αίγα (Γαρ.) : με τούφα τρίχες όρθιες 

στην κορφή της κεφαλής.
κεσεντές (Γαρ., Κριτσπ.) : ειρωνεία.
λεμ μπελελέμ (ΚριτσΓ.) : καχεκτικός· ετοιμόρρο-

πος· πολύ φτωχός.
μουλακεκές (Γαρ., Κριτσ.) : άνθρωπος που δρα 

κρυφά.
μούχης (Τσιρ.) : αξιολύπητος,
μούχτι (Γαρ.) : ενδιαφέρον, προσοχή.
μπατζαλμάς, μπατσαλμάς (ΤσιρΒ.), μπασταλμάς 

(Χουστ.) : αλώνι.
μπαχιαμάς (ΤσιρΒ.) : αναστάτωση, συζητήσεις για 

κάποια κακή είδηση ή γεγονός.

μπιρμάνι, μπίρμανέ (Γαρ., Κριτσ.) : δουλειές του 
μπιρμανιού ή του μπίρ μανέ: αμε λέ τητες, πρόχει-
ρες.

μπλαχικανές (Ροδ., ΙδομΒ.) : νεροχύτης.
μπουχάνι (ΤσιρΒ.) : ορθάνοιχτα, σαν χάνι.
μπουχοπύρι (ΤσιρΒ.) : η υπογραφή.
νετλέτι (Χουστ.) : η λύτρωση, η σωτηρία.
νιζαμπικώνω (Κονδ.) : επιχειρώ, απειλώ, κατα-

βάλλω προσπάθειαν υπέρ τα δυνά μεις μου (πε-
ρί παιδιών, ιδίως).

νταλούκος (Τσιρ., Δαρ.) : εύσωμος, σωματώδης· 
βαρετός, μαμούχαλος.

ντάρι νάξι (ΤσιρΒ.) : άνω κάτω, αναστάτωση, ατα-
κτοποίητα.

ντεκουμετζές (Ροδ.) : τραπεζάκι.
ντοκουμετζές (Αποστ., Τσιρ.) : το κομπόδεμα, το 

πουγγί.
πανταχλί (Δαρ.) : απολύτως τίποτε.
παντεσινές (Δαρ.) : γεγονός, συμβάν.
περλεπές (ΙδομΒ.) : ξεπεσμένος.
πορδολούκι (ΙδομΒ.) : μονοπάτι, στενή διάβαση 

(τουρκ. ίσως μόνο ως προς την κα τάληξη).
ρασά, η & ρασιά & ρασέ (Πάγκ., Πιτ., Ξανθιν., 

Γαρ., Ιδομ., Τσιρ., Δαρ.) : χοντρό μάλλινο ύφα-
σμα.
{Ετυμολογείται από το ράσο, το οποίο από το 
μσν. ράσον < λατ. rasum ‘ξυσμένο, λειασμένο 
ύφασμα’ (ΛΚΝ). Αλλά υπάρχει και το τουρκ. 
raşa, κατά τον Χλωρό (Α 827) < γερμ. rasch : 
«είδος εριούχου χονδρού κατά σκευαζομένου εν 
Αυστρία, σαγή». Κατά τον Meyer (Türkische 
Studien.1, Βιέννη 1893, σ. 55) راشه raşa ‘Art 
grosses Tuch’ από το ιταλ. rascia. Αν η λ. ρα-
σά σχετίζεται με το τουρκ. raşa (κάτι που δεν 
φαίνεται πολύ πιθανό), θα πρέπει να συμπερι-
λάβουμε σε αυτόν τον κατά λογο τα παράγωγα 
ρα σάκι, ρασίδι, ράσινος, ρασούλι, ρασάκι και τα 
σύνθετα ρα σόκαρτσα, ρασο πατητής, ρασοτριβή 
(όλες αυτές οι λέξεις βρίσκονται στα λεξικά που 
απο δελτίωσα).}

σάφλες, οι (Χουστ.) : φουσκάλες, σημάδια από 
κάψιμο ή χτύπημα.

σατσάκι (Χουστ.) : πλατεία.
σαχτούκικο (Χουστ.) : είδος βαδίσματος τετρα-

πόδου.
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σουλάμια, τα (Χουστ.) : ρουφιανιές.
σουρλάντα (Τσιρ.) : αναιδής και ξεμυαλισμένη 

γυναίκα.
τζαμπικώνω / τσαμπικώνω (Πάγκ., Πιτ., Ιδομ., 

Δαρ.) : τα βάζω με κάποιον με με γαλύτερη (σω-
ματική) δύναμη, μπαίνω στον καβγά αδείλια-
στα (βλ. και νιζαμπι κώνω).

τζερτζεβένιος (Γαρ.) : κόκκινος.
τζίφρης / τσίφρης (Αποστ., Τσιρ., Δαρ., Κασσ.) : 

τσιγκούνης.
τζούρμπος (Ξανθιν.) : σαλιγκάρι που το μπροστι-

νό μέρος του κελύφους του είναι μαλακό.
του κουζαφά (Γαρ.) : άδικα, κουτουρού.
τσερέπα, η (Πάγκ., Πιτ., Τσιρ., Κριτσ., Κασσ.) & 

κατσαρέπα (ΚριτσΓ.) : καταιγίδα, χιονιάς, κα-
κοκαιρία.

τσικιντίρης (Κασσ.) : τσιγκούνης.
τσιρώ (Ξανθιν., Γαρ., Αποστ., Τσιρ., Τσιρ., 

Δαρ.) : 1. εκτοξεύω υγρό· 2. ουρώ. 
{Η λ. τσιρώ φαίνεται να είναι ηχοποιημένη. 
Υπάρχει το (κατά το TDK δια λεκτ.) τουρκ. çir 
(και çirçir) «παν πράγμα διαρκώς ψιθυρίζον, 

μικρά πηγή ή ύδωρ ολίγον ρέον μετά ελαφρού 
κελαρύσματος» (Χλωρός, Α 655). Αν το τσιρώ 
σχετίζεται με το τουρκ. çir (κάτι που δεν φαί-
νεται πολύ πιθανό, γιατί κι αυτό είναι ηχοποιη-
μένο), θα πρέπει να συμπεριλάβουμε σε αυτόν 
τον κατάλογο τα παράγωγα τσιρά, τσίρι, τσιρή-
χτρα, τσιριχτήρι, τσιριούμαι, τσουρνάρα, το σύν-
θετο τσιροκατουρώ και την έκφραση τσίρι πιπί-
ρι (όλες αυτές οι λέξεις βρίσκονται στα λεξικά 
που αποδελ τίωσα).}

τσογουρτζάς (Τσιρ.) : κακή συνήθεια.
χαβατσούνα (Γαρ.) : πρόχειρο στρώμα στην εξο-

χή με κλαδιά.
χαβούτσα (Γαρ.) : γυναίκα πλαδαρή.
χάιμου (Πιτ., Ξεν.) : έκφραση αποδοκιμαστική: 

χαρά στο πράμα, χαρά στον άν θρωπο.
χαντουνιά (Γαρ.) : σύνολο πραγμάτων, ποσότη-

τα.χιαλαλής (ΙδομΒ.) : πάμπλουτος.
χιουρτού (Γαρ.) : φασαρία (ίσως αντδ.: < yortu 

‘γιορτή’).
χλαμπιτιά / χλαμπιτίδι (Γαρ.) : σκαμπίλι, μπά-

τσος.
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Α
αά, 3
αβανάκης, 3
αβιζότι, 3, 4
αβλαντίζω, 3
αβρά ντιμί σιχτίρ, 3
αβραντίνα, 3
αβραντινί σικτίμ, 3
αβτζής, 3
αγάδαινα, 3
αγαδάκι, 3
αγάδενα, 3
αγαδόπουλο, 3
αγαλίκι, 3
αγάς, 3
αγάς του χωριού, 4
αγιάζι, 4
αγιάκτασης, 4
αγιακτασιλίκι, 4
Αγιάναγας, 4
αγιάνης1, 4, 428
αγιάνης2, 4
αγιάρι, 4
αγιαρντίζω, 4
αγιάρω, 4
αγίζι, 4
αγιζ(ι)ότη, 4
αγιζ(ι)ότης, 4
αγιζλίκι, 4
αγιζότι, 4
αγκάβανος, 4
άγκεμπα, 23
αγκιάζει, 5
αγκίλα, 5
αγκούδουρας, 6
αγκουδουρόσκουπα, 6
αγκούτσακας, 5
αγκουτσάπιδο, 6
αγκουτσαχλάδα, 6
αγκoύ, 5
αγνάμια, 6
αγναντίζω, 6
αγνάρω, 6
αγουδουρά, 6
αγούδουρας, 6
αγουδουρές, 6
αγουδουροπαρασύρα, 6
αγούδουρος, 6

αγουδουρόσκουπα, 6
αγουρσουζά, 7, 54
αγουτζής, 6
αειπλαντίζω, 7
αεριτζής, 7
αζά ναμαζί, 7
αζάπαγασής, 7, 428
αζάπης, 7, 428
αζάς, 7
αζάτι, 7
αζατοχάρτι, 7
άζεμπης, 7
άζεμπις, 23
αζιγανεύγω, 8
αζιγανεύω, 8
αζιγανιά, 7
αζιγανιάρης, 8
αής, 8
αϊλίκι, 8
άιντε, 8, 16
άιντες, 8
αϊντέστε, 16
άιντεστε, 16
άιντεστε, αιντέστε, 8
αϊπλαντίζω, 8
αϊπλίκι, 8
αϊράνι, 8
αϊτάνι, 8, 9
ακάντιστος, 9
ακαρέτι, 9
ακαρνάσης, 9, 19
ακαρντάσης, 9, 19
ακαρντάχης, 9, 19
ακίκι, 9
ακιμπέτι, 9
ακιντές, 9
ακιντί, 434
ακλής, 9, 24
Άκ Ντάμπια, 9
ακόνευτος, 9
ακουμπάς, 9
ακουμπέτι, 9
ακουπάς, 9
ακουρούντιστος, 9
ακουσούρευτος, 9
ακραμπάς, 9
ακράνης, 9
ακρομπουνταλίζω, 9

ακρομπούνταλος, 10
Ακτάρικα, 10
αλαβάρι, 10
άλα βάρι, 10, 12
αλαβάρις, 10
αλάι, 10
αλάι μαλάι, 10
αλάισε, 10
αλάισε βέρσε, 10
αλάισι, 10
αλάισι βέρισι, 10
αλακάς, 10
αλαλά, 10
αλαλί μπουλαλί, 10
αλαμπάντα, 10
αλάμπελα χινιόβερσι, 10
αλαμπιλίρι, 11
αλαμπίρι, 11
αλά μπίρι, 11
αλαμπλίρι, 11
αλά μπλίρι, 11
άλαμπλιρι, 11
αλάνι, 11
αλανιάρης, 11
αλανοπερίστερο, 11
αλατζαδένιος, 11
αλατζάς, 11
αλέκι μουσελά(μ), 11
αλέ λεσάπι, 11
αλεμτάρης, 11, 428
αλεπάντα, 10
αλέτι1, 11
αλέτι2, 11, 213
-αλής, 140
αλιβερντίζω, 11
αλιγαβρές, 434
αλιγανεύω, 12
αλιγανιά, 12
αλιγές, 12
αλικοβάφω, 12
αλικόντι, 12
αλικοντίζω, 12
αλικόντιση, 12
αλικόντισμα, 12
αλικοντισμός, 12
αλικορντίζω, 12
αλιμπαντές, 12
αλιμπίρι, 11, 12
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αλισαντίρι, 217
αλισβερίκι, 12
αλίς βερίς, 12
αλισβερίσι, 12
αλισιβερίσι, 12
αλίσι βερίσι, 12
αλισοβέρισο, 12
αλίσο βέρσο, 12
αλιστίζω, 12
αλιτάνι, 8, 12
αλιχιβερίκι, 12
αλίχι βερίχι, 12
αλκοράνι, 12
άλλα βάρι, 12
αλλάι, 12
αλλάισε, 12
Αλλάχ μπερεκέτ βερσίν, 12
αλληγκιόζης, 12
αλμπάντης, 13
αλογοπάζαρο, 13
-αλού, 140
αλουμπάντης, 13
αλτσάκι, 13
αλτσάκια, 13
αλτσάς, 13
αλτσί, 13
αλωνοχάραρο, 13
αμά, 13, 59
αμά!, 59
αμακατζής, 13
αμάν, 13
αμανάτι, 13
αμανεδιά, 13
αμανές, 13
αμανετζής1, 13
αμανετζής2, 13
αμανέτι, 13
αμάνι, 13
αμέτη μουχαμέτη, 13
αμέτι μουχαμέτι, 13
άμ μά, 13
αμμοτσάιλο, 13
αμουτζάς, 14
αμπακαλούμ, 14, 180
αμπανόζι, 14
αμπαράκι, 14
αμπάρι, 14
αμπάς, 14
αμπασιντά, 14
αμπατζήδικο, 14
αμπατζής, 14

αμπατζίδικο, 14
αμπελοχρονιά, 14
αμπέρι, 14
αμπεριά, 14
αμπέστι, 15
αμπλά, 14
αμπλός, 15
αμπντέστι, 15
αμπουντάλα, 15
αμπούντας, 15
αμπράτη του κάτη, 15
αμπτέστι, 15
αμτζάς, 14
αμυγδαλοτσάκισμα, 15
αναγαράς, 15
αναντάμ μπαμπαντάμ, 15
αναντάμ μπαμπαντάν, 15
αναξιλίκι, 15
αναπαραδιά, 15
ανά σινί σινεΐμ, 15
ανατσαρώνω, 15
αναφακάς, 16
αναφιλέ, 16, 215
ανεμικιόρα, 213
ανεμικιόρος, 16, 213
ανετσαρώνω, 15, 16
ανεφακάς, 215
ανεφιλέ, 16, 215
ανέχαρτζα, 16
ανισαντίρι, 217
ανταγιάντιστος, 16
ανταλέτι, 16
αντάμ μπαμπαντάμ, 16
αντάμου, 16
αντά μπαμπαντά, 16
αντάμ παπαντάμ, 16
άντα χαζίρι, 16
άντε, 16
αντερί, 17
άντες, 16, 17
αντέστε, 16, 17
άντεστε, 16, 17
αντέτι, 17
αντζαμής, 17
αντζαμοσύνη, 17
άντζεμπα, 17
αντζίγγανος, 17
αντιτερί, 17
αξάμι, 17
αξάμ ναμάζι, 17
άπα, 17, 249

απαζάρευτος, 17
απανωκουγιουλντά, 17
απανωκουγιουρντά, 17
απανωσίκι, 17
απασιντά, 14
απασιντά(ς), 17
απασιντάς, 14
απογεντές, 17
από εβερντέ, 17
απομεσοτζέμπερο, 17, 267
από μπαμπά μαλλί, 17
απομπουνταλιάζω, 17
απόρακη, 17
αποράκι, 17
αποτσακίζω, 17
αποτσιβή, 17, 359
απυροντρουβάς, 17
απυρόφτιλο, 17
αραγιάς, 18
αραλίκι, 18
αραμπαδιά, 18
αραμπάς, 18
αραμπατζής, 18
αραμπισουκιούρ!, 18
αραμπιστάνης, 18
αραπάκι, 18
αραπάλατσο, 18
αράπης, 18
αράπισσα, 18
αραπόσταρο, 18
Αραστάς, 18
αργελές, 214
αργιλές, 214
αρεάνι, 8
άρι, 19
αρικάτι, 319
αριλής, 19
αριφέ γκιουνού, 19
αρκαντάσης, 19
αρκάς, 19
αρμπεντές, 19
Αρναούτης, 19
αρναουτιά, 19
αρναουτίζω, 19
αρναούτικα, 20
Αρναούτισσα, 19
αρπαλίκι, 20, 428
αρσανάς, 20, 325
αρσιζά, 20
αρσιζέ, 20
αρσίζης, 20
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αρσίζικα, 20
αρσίζικες, 20
αρσίζικος, 20
αρτζαχάλι, 20
αρτζελές, 20, 23
άρτζι μαζάρι, 20
αρτζιχάλι, 20
αρτζουχάλι, 20
αρτζουχατζής, 20
αρτίκ, 20
αρτσάκι, 13, 20
αρτσαπάς, 20, 24
αρτσιπάς, 20, 24
ασβάχι, 20
ασεβεντούκος, 290
ασέσμπασης, 20, 429
Ασή Γωνιά, 20
ασής, 20
ασιγί, 21
ασίζης, 20, 21
ασίκης, 21
ασικιαρέ, 21
ασικιαρετζής, 21
ασικλίκι, 21
ασιλά, 21
άσιλα, 21
ασιλάνης, 21, 22
ασιλί, 21
ασιλίκι, 21
ασίλικος, 21
ασίλιος, 21
ασιλμπέντι, 21
ασκαγοντρουβάς, 21
ασκαλντί, 21
ασκαλουντί, 21
ασκαντί, 21
ασκαντίς, 21, 22
ασκαρντί, 21, 22
ασκεντίς, 22
ασκερέ, 21, 22
ασκερετζής, 21, 22
ασκέρι, 22
ασκερλής, 22
ασκιαρέ, 21
άσκ ολσούμ, 21
άσκ ολσούν, 21
ασλάνης, 22
ασλάνι, 22
ασουλούπιαστος, 22
ασουλούπωτος, 22
ασουρές, 22

ας σιχτίρ, 20
ας-σιχτίρ, 301
αστάρι, 22
ασταρλίκι, 22
αστσήμπασης, 429
αστσής, 22, 429
ασΏκιορ, 270
άτα, 22
ατζαΐπι, 22
ατζαΐπικος, 22
ατζαμής, 22
ατζαμίζω, 22
ατζαμίστικος, 22
ατζαμοσύνη, 23
ατζανεγρίδα, 329
ατζάνεμου, 23, 329
ατζανεργιά, 23, 329
ατζελές, 23
ατζέμικο, 23
άτζεμπα, 23
άτζεμπας, 23
ατζέμ πιλάφι, 23
άτζεμπις, 23
ατζιγγανιά, 23
ατζίγγανος, 23
ατζιριτηχτής, 23
ατζιρίτι, 335
ατζιριτιχτής, 23, 336
ατζιρτώ, 23, 336
ατζίτζινος, 23
ατζόμπις, 23
άτζομπις, 23
ατζουρά, 23
ατζούρι, 23
ατιλής, 23, 24
ατιρντίζω, 23
ατλάζι, 24
ατλαντίζω, 24
ατλής, 24
ατσαπάς, 24
ατσής, 24
ατσιγιανές, 24, 334
ατσίδικο, 24
ατσίκ, 24
ατσιπαράς, 24
ατσιπάς, 24
ατσιρίτι, 24
ατσιχτά, 24
ατσουπάς, 24
άφει, 24
αφερίμ, 24

άφεριμ, 24
αφερίμου, 24
άφι·, 24
αφορόζης, 24
άφρητα, 24
αφρίτης, 24
αχαΐρευτος, 25
αχαντούμιστος, 25
αχαράμιστος, 25
αχί, 25
άχι, 25
αχιουρές, 25
αχιουρετζής, 25
αχίρι, 25
αχίρ ταβανί, 25
αχλάκι, 26
αχμάκης, 26
αχρέτι, 26
αχτάρης, 26
αχτάρικο, 26
αχταρμάς, 26
άχτι, 26
αχτιμαλίκι, 26
αχτιμανή, 26
αχτιμάνι, 26
αχτιμάνιτα, 26
αχτιμάχητα, 26
αχτιναμές, 26, 429
αχτσής, 27
αχύρι, 27

Β
βαγδατί, 28, 178
βαγεστημά(γ)ρα, 28
βαγεστίζω, 28
βαγεστώ, 28
βαγιεστώ, 28
βαέτι, 28
βαζγιεστώ, 28
βάι, 28
βαΐζι, 28
βαϊλές, 434
βάι χαλινά σου, 28
βακεστίζω, 28
βακούφι, 28
βακουφική δεκάτη, 28
βακούφικος, 28
βαλαΐ, 28
βαλάι μπιλάι, 29
βάλη, 29
βαλής, 29
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βάλια, 29
Βαλιδέ τζαμί, 29
βαλίδικος, 29
Βαλιντέ ιμαμής, 29
Βαλντέ τζαμί, 29
Βαλτέ τζαμί, 29
βαλτζής, 180
βαντές, 29
βαράκι, 29
βαρακλίδικος, 29
βαρβατιλίκι, 29
βα(ρ)γεστημάγρα, 29
βα(ρ)γεστημάρα, 29
βαργεστίζω, 30
βαργεστώ, 30
βαργετσούλης, 30
βαρδάκι, 30
βαρδαξής, 30
βαρελατζής, 30
βαρελτζής, 30
Βαρελτζίδικα, 30
βαρελτζίδικο, 30
βαρόσι, 429
βαρουξής, 30
βαρούσι, 30, 429
βαροχαρατσώνω, 30
βαρυκλίδικος, 30
βασεγέτι, 30
βασής, 30
βασιγέτι, 30
βασιέτι, 30
βασιλίκι, 30
βασμάς, 30, 185
βαστγέτι, 30
βαστέτι, 30
βαστής, 30
βατσινόρακη, 30
βαχ, 30
βαχ!, 30
βαχτανιγέτι, 30
βάχτι, 30
βγαίνω στο ντιρέκι, 31
βγάνω ντάμα, 31
βεζενές, 31
βεζινές, 31
βεζίρης, 31
βεζίρι, 31
βεζνεντάρης, 31, 429
βεκιλαγασής, 31
βεκίλης, 31
βεκιλχάρτζης, 32

βελέντζα, 32
βελεντζάτα, 32
βέρα, 32
βερακλίδικα, 32
βερανές, 32, 34
βεράνι, 32, 34
βεράνικος, 32
βερβέρα, 32
βερβερές, 32
βερβέρης, 32
βερβέρι, 32
βερβερίζω, 32
βεργί, 33
βεργκί, 33
βερέμης, 33
βερέμι, 33
βερεμίζω, 33
βερεμιό, 33
βερέμισσα, 33
βερεμιώ, 33
βερεμ(ν)ιάζω, 33
βερεμ(ν)ιάρα, 33
βερεμ(ν)ιάρης, 33
βερεμ(ν)ιώ, 33
βερεμόχορτο, 33
βερεμοχτικιό, 34
βέρε-μπαϊράκι, 34
βερεσέ, 34
βερεσέδι, 34
βερεσές, 34
βερεσετζής, 34
βερεσετζίδικα λόγια, 34
βερσελάμ, 34
βεσικάς, 34
βιλαέτι, 34
βιρανές, 34
βίρι βίρι, 34
βλαχουρί, 34
βογατσατζής, 34
βουρ, 34
βουρ!, 34
βουρβέρι, 34, 171
βουργαράκι, 34
βουργαρί, 35, 203
βουρεξής, 35
βρε, 35, 210
βρισιμιτζής, 35
βύχινο, 35

Γ
γαβανόζι, 36, 380

γαζέλια1, 36
γαζέλια2, 36
γαζέπι, 36
γαζεπιασμένος, 36
γαζετατζής, 36
γαζής, 36
γάζι, 36
γαζόλαμπα, 36
γαζόλυχνος, 37
γαζοντενέκα, 37
γαζοντενεκές, 37
γαϊδουροπάζαρο, 37
γαϊλές, 37
γαλιοντζής, 37, 429, 430
γαμοπίλαφο, 37
γανωτζής, 37
γαραζκιάρης, 37
γασίλι, 37, 394
γεζίτης, 37
γειασάν, 37
γελαντζί, 37
γελατζή ντολμάδες, 37
γελατζής, 37
γελέκι, 37
γελές, 37
γεμεκλίκι, 37
γεμενί, 38
γέμη, 38
γέμι, 38
γέμια, 38
γεμικλίκι, 37, 38
γεμιτζάκι, 38
γεμιτζής, 38
γεμοντρουβάς, 38
γεμοταΐζω, 38
Γενί τζαμί, 38
γενιτσαριά, 38
γενιτσαρισμός, 38
γενιτσαρλίκι, 38
γενιτσεραγασής, 42
γενιτσέρ εφέντης, 38
γεντέκι, 38
γεντίζω, 38
γεραμπής, 39, 43
γεραντίζω, 39
γεράντιση, 39
γεράντισμα, 39
γεραντισμένος, 39
γεραντουνίζω, 39
γερλαγασής, 39
γερλής, 39
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γερλί-κιαγιασής, 39
γερλιμπαστσαουσής, 39
γερμεσές, 39
γερμεσούτι, 39
γερνέ, 39
γερντανές, 39
γεροντοσεβντάς, 40
για, 40
γιαβάς γιαβάς, 40
γιαβάσικα, 40
γιαβάσικος, 40
γιαβάχ γιαβάχ, 40
γιαβαχιά, 40
γιαβέρης, 40
γιαβουκλού, 40
γιαβουντής, 45
γιαγιάμπασης, 40, 429
γιαγιάνης, 40
γιαγκιλεμένος, 40
γιαγκιλής, 41
γιαγκιλίδικος, 41
γιαγκιλίκι, 41
γιαγκιλίτι, 41
γιαγκίνι, 41
γιαγλί, 41
γιαγλίκα, 41
γιαγλικάκι, 41
γιαγλίκι, 41
γιαγνίσι, 41
γιαγνίς ολντού, 41
γιαγουμίζω, 56
γιαζιτζής, 41
γιακάς, 41
γιακιστίζω, 41
γιάλα, 41
γιαλαντζή, 42
γιαλαντζής, 42
γιαλαντζί, 42
γιαλαντζίδικος, 42
γιαλελέλι, 42
γιαλέλι, 42
γιαλντίζ(ι), 42, 429
γιαλντισένιος, 42
γιαμάκι, 42
γιαμαλής, 42
γιαμαλίδικο, 42
γιαμπανά, 42
γιαμπάν γερί, 42
γιαμπάς, 42
γιανιτσάρ αγάς, 42
γιανιτσαριά, 38

γιανιτσαρισμός, 38, 43
γιανκίσι, 41
γιάντες, 43
γιαντίζω, 38, 43
γιαουντής, 45
γιαουρτάς, 43
γιαούρτι, 43
γιαπί, 43
γιαπιτζής, 43
γιαπράκι, 43
γιαπτιρντίζω, 43
γιαρά, 44
γιάρα, 44
γιαρά γιαλλού, 43
γιαραμπής, 43
γιαραμπί σουκιούρ, 44
γιαραντίζω, 39
γιαράς, 44
γιαρές, 44
γιαρίνι, 434
γιαρμάς1, 44
γιαρμάς2, 44
γιαρντέλι, 44, 51
γιαρντίμι, 44
γιαρντιμτζής, 44
γιάσα, 44
γιασάν, 44
γιασάν!, 44
γιασαξής, 44, 57
γιασεμόκλαδο, 44
γιασεμόριζα, 44
γιασμάκι, 44
γιασμάς, 45
γιαστίκι, 45
γιαταγάνι, 45
γιαταγανιά, 45
γιατάκης, 45
γιατάκι, 45
γιατσί, 45
γιαφτάς, 45
γιαχνερό, 45
γιαχνί, 45
γιαχνισμένος, 45
γιαχνιστό, 45
γιαχουντζής, 45
γιαχουντής, 45
γιβέτζι, 49
γιγίτμπασης, 45, 429
γιγλάρι, 45, 46
γιγούμι, 45
γιγούρτι, 43, 46

γιγουρτσής, 46
γιλάρι, 46
γιμουρούκι, 46
γινάτι, 77
γίνομαι, 46
γίνομαι κουτούνα, 133
γιντέκι, 46
γιογκάδες, 46
γιογλαδάκι, 46
γιογλάρισμα, 46
γιο(γ)λάρω, 46
γιογλέ, 46
γιογλέ!, 46
γιο(γ)λέρνω, 46
γιοκ, 46
γιοκλαμάρω, 46
γιοκλαμάς, 46
γιοκλαματζής, 47
γιοκλαντάρω, 47
γιοκλαντεύω, 47
γιοκλεντίζω, 47
γιόκσα, 47
γιολάρω, 47
γιόλι ερκάνι, 47
γιολντάσης, 47
γιολουντά, 47
γιολταμιλής, 47, 48
γιολταμιλίνα, 48
γιόξα, 47
γιοργαλής, 47
γιοργαλίδικο, 47
γιοργανατζής, 48
γιοργάνι, 48
γιοργανοσέντονο, 48
γιοργανοσκέπασμα, 48
γιοργάς, 48
γιορντάμι, 48
γιορνταμιλής, 48
γιορνταμιλίνα, 48
γιορνταναλίκι, 48
γιορντανές, 40, 48
γιορντάνι, 48
γιορντάσης, 48
γιότσα, 48
γιότσος, 48
γιουβαρλάκια, 49
γιουβερτζιλί, 49
γιουβέτζι, 49
γιουγούμι, 45, 49
γιούζμπαχης, 49, 50
Γιουκσέκ Τάμπια, 49



Ευρετήριο  Ελλην ικών  Λέξεων

441

γιουλουχταλίκι, 49
γιουλουχτάνι, 49
γιουλτζής, 49
γιουλφαρί, 49, 73
γιουμουρούκι, 49
γιουργάρω, 49
γιουργέρνω, 49
γιούργια, 49
γιουργιάρω, 49
γιούρκια, 49
γιουρλούκι, 49
γιουρντέρνω, 49
γιουρντίζω, 49
γιουρντώ, 49
γιουρουντώ, 49
γιουρούσι, 49
γιουρούς καπισί, 49
γιούσμπασης, 50
γιούχα, 50
γιουχαΐζω, 50
γιουχαϊτό, 50
γιουχάρω, 50
γιουχάς, 50
γιρουντίζω, 49
γιρουντώ, 49, 50
γιρούσι, 49, 50
γκαβές, 50, 81
γκαζέλια, 50
γκαϊβές, 50, 81
γκαϊθιέρης, 50
γκάιντα, 50
γκαϊτατζής, 50
γκαλιστεύω, 434
γκαντέμης, 50, 93
γκαντεμ(ν)ιά, 50, 93
γκαντεμ(ν)ιάζω, 50, 93
γκαργκάνι, 434
γκαργκαφίλα, 50
γκαφάς, 50
γκεβετζελής, 50
γκεβετζές, 50
γκεβετζής, 50
γκεβρεκτσής, 50
γκεζίτης, 37, 50
γκέλμπερι, 50
γκέλ μπουρντά, 50
γκελντανές, 40, 51
γκεργκέφι, 51
γκερεμέ, 51
γκεριτζής, 51
γκέρμπερι, 50, 51

γκερντανές, 39, 51
γκερντέλι, 51
γκεσέμι, 51
γκιαουρεύ(γ)ω, 51
γκιαούρης, 51
γκιαούρισσα, 51
γκιαούρμπασης, 51
γκιγκί, 51, 336
γκιγκίκα, 51
γκίζα, 51
γκιζερώ, 51
γκιλάρι, 51
γκινισά, 51
γκινίσι, 51
γκινίσο, 51
γκιο, 51, 337
γκιο!, 337
γκιογκιόνα, 51
γκιόλι, 51
γκιολνταμιλής, 51
γκιολνταμιλίνα, 52
γκιορντανές, 40, 52, 109
γκιουζέλ, 52
γκιουλαμάς, 52, 338
γκιουλάς, 52
γκιουλαχτάρι, 52
γκιούλ μπαξές, 52
γκιουλουκτάνι, 52
γκιουλουφτάνι, 52
γκιουλουχτάνι, 52
γκιουμπές, 52, 339
γκιουρουλτί, 52
Γκιριτλής, 52
γκιρντανές, 39, 52
γκουβάς, 52, 125
γκουμουρουξής, 52
γκουρκουμάς, 130
γλάνα, 52
γλάνης, 52
γλάνι, 52
γλάνιο, 52
γλειφοσαγάνης, 52
γλεντζές, 53
γλέντι, 53
γλεντίζω, 53
γλεντιστής, 53
γλεντοκοπώ, 53
γλεντούσης, 53
γλυκατζής, 53
γλυκοπορτάκαλο, 53
γναντίζω, 6

γοβατζής, 53
γοργάνι, 48
γουβάς, 53, 125
γουλαμϊές, 429
γουμουρούκι, 53
γούρι, 53
γουρ(ι)λής, 53
γουρ(ι)λίδικος, 53
γουρντίζω, 53
γουρσουζά, 53
γουρσούζης, 53, 54
γουρσουζιά, 54
γουρσουζοκλέφτης, 53, 55
γουρσουζοχρονιά, 53, 55
γουρσουλαμάς, 53
γραμματιλίκι, 53
γραντίζω, 54
γράντισμα, 54
γραντισμένος, 54
γραντισμός, 54
γρετίδικα, 54
γρετίδικος, 54
γρί και μπού, 54
γρίμπουγρού, 54
γρί-ξί, 54
γρουζουζλεμές, 55
γρουσουζά, 54
γρουσούζης, 54
γρουσουζιά, 54
γρουσουζοκλέφτης, 55
γρουσουζοχρονιά, 55
γυρομπεντενιά, 55
γυρομπεντενιάζω, 55
γυρομπεντένιασμα, 55
γυροτελιάζω, 55

Δ
δένω σκουλαρίκι, 56
δερβίσης, 56
δεφτερδάρης, 56
διαβρές, 434
διάγμα, 56
διάγουμα, 56
διαγουμίζω, 56
διαγούμισμα, 56
διαγουμισμένος, 56
διάγουμο, 56
διαγουμώ, 56
διαλέτι, 56
διασάκι, 56
διασαξής, 57
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διασαχτσής, 57
διασίζω, 57
διαφεντάδικος, 71
διγαβρές, 434
διζντάρης, 57, 234
δίκρι, 57
δίμπογος, 57
δίνω πασχίνι, 57
διπλοκριμπατσά, 57
δοατζής, 57, 235
δοβλέτι, 235
δοκουμετζής, 57, 236
δολαμάς, 57, 429
δουκιάνι, 57, 238
δουκιαντζής, 238
δουκουμετζές, 434
δραγουμάνος, 57
δραμόρακη, 57
δρετίδικα, 54
δρετίδικος, 54

Ε
εβελτζέ, 58
εβερντέ, 58
εβλϊάς, 58
εβλιγιάς, 58
εγιαλέτι, 58
εγλεντζές, 58
εγραντίζω, 54
εγρετίδικος, 54, 58
εδά στέ, 58
εζμπέρι, 58
εϊβαλά, 58
εικοσάρι, 58
ελάς, 58
ελβάς, 385
ελβιγιάς, 58
έλε, 58
ελεμές, 58
ελέμ μπελέμ, 434
έλε μου, 58
ελευθεροχάρτι, 58
ελικοντίζω, 12, 58
ελιμάς, 58
ελί-μπετέλι, 59
ελίφι, 59
ελιφιά, 59
ελλεχάμ ντουλουλλά, 59
ελμάς, 59
ελμασένιος, 59
ελμπέτ, 59

ελτζής, 59
εμά, 59
εμά!, 59
εμαρμής, 59
εμαρμπής, 62
εμιλίκι, 59
εμίνης, 59, 429
εμιρί, 60
εμίρι, 60
εμιριά, 60
έμου... έμου..., 60
εμπαρμπής, 60, 62
εμπατλίκι, 434
έμπρι, 60
ένα γκερεμέ, 60
ένα κερεμέ, 60
εναλέτι, 60
εννιάπετρο, 60
εννιάρι, 60
εντέκι, 396
εντέκια, 61
εντέση, 61
εντεψής, 61
εντεψίδικος, 61
εντεψίζης, 61
εντεψίζικα, 61
εντεψίζικος, 61
εντεψιζλίκι, 61
εντεψίζω, 61
εντρελέζες, 61
εντρελές, 61
εξαρορούκουνο, 61
εξιλτίζω, 61
εργένης, 61
ερεκλίδικα, 61
ερεκλίδικος, 61
ερετίδικος, 54, 61
ερίφης, 61
ερίφνης, 61, 62
ερίφνικος, 61, 62
ερμαμπής, 62
ερμπαμπής, 62
ερμπαμπίνα, 62
-ές, 62
εσεκσής, 62, 63
εσκεντζής, 62, 303
εσκετζές, 62
εσκϊάς, 62
εσκιτζής, 303
εσπέρης, 275
εσπέσης, 62

εσπέχης, 62
εσπίώγρ, 275
εσφερέτι, 62, 163
έσχι, 62
ετζέλι, 63
έτοιμος γίνομαι, 63
εϋβαλλά, 63
ευλιάς, 63
ευλιγιάδης, 63
ευλιγιάς, 63
εφτακάπακος, 63
εχεξής, 63
εχλιριζλίκι, 63

Ζ
ζάβαλε, 64
ζάβαλη, 64
ζάβαλης, 64
ζάβαλος, 64
ζαβέλα, 64, 69
ζαβράκι, 64
ζάγαρα, 65
ζαγάργια, 65
ζαγαρεύω, 64
ζαγάρι1, 64
ζαγάρι2, 65
ζαγαρτζήμπασης, 65, 429
ζαγαρώ, 65
ζαγρέ, 65
ζαγρεδένιος, 65, 281
ζαερές, 65
ζαέρι, 65
ζαΐμης, 65, 429
ζαϊρές, 65
ζαΐφικος, 65
ζαϊφλαντισμένος, 65
ζάκα1, 65
ζάκα2, 66
ζακίζα, 66, 282
ζακώνω, 66
ζαλαμουκιάρης, 66, 72
ζαμάνι, 66
ζαμπάζης, 66, 328
ζαμπαζοδουλειά, 66
ζαμπάκι, 66
ζαμπακώνω, 434
ζαμπαραλίκι, 66
ζαμπαράς, 66
ζαμπικώνω, 66
ζαμπιτά, 66, 429
ζαμπιτά μεεμούρης, 66
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ζαμπίτεμα, 66
ζαμπιτεύω, 66
ζαμπίτης, 66
ζαμπιτιλίκι, 67
ζαναέτης, 67
ζαναέτι, 67
ζαναμπέτης, 67, 329
ζάπι, 67
ζάπτι, 67
ζαπτιές, 69
ζάρα, 67
ζαράρι, 68
ζαράρι γιόκ, 68
ζάρει, 68
ζαρζαβάτι, 332
ζαρζαβατικά, 68
ζαρζαβατικό, 332
ζάρι, 65, 68
ζάρι ζόρλε, 68
ζάρι και, 68
ζαρινά, 68
ζάρι-νταβάρι, 434
ζαρίφης, 68
ζαρίφικο, 68
ζαρίφικος, 68
ζαριφλάτος, 68
ζαριφλίκι, 68
ζαρίφτης, 68
ζαροπούλι, 68
ζάρπα, 68
ζαρπαδόρος, 69
ζαρπάρω, 69
ζαρπατίστας, 69
ζαρτζής, 69
ζαρτζού, 69
ζάρφι, 69
ζαφθιές, 69
ζαφτάς, 69
ζάφτι, 69
ζαφτιγές, 69
ζαφτιές, 69
ζαφτίζω, 69
ζεβγέκης, 69
ζεβέλα, 69
ζεβελιάζω, 69
ζεβελιάρης, 69
ζεβελιασμένος, 69
ζεβελιώ, 69
ζεβζέκης, 69
ζεβζεκιά, 69
ζεγκίνης, 69

ζεϊμπέκια, 69
ζελεπιασμένος, 434
ζελεπός, 434
ζεμπερέκι, 69, 70
ζεμπερές, 70
ζεμπερώνω, 70
ζεμπιλάς, 70
ζεμπίλι, 70
ζεμπιλιάτικα, 70
ζενές, 70
ζενετζής, 70, 430
ζέπη, 70, 357
ζεραβεντίν ταβελί, 70
ζερζεβάτι, 70, 332
ζερζεβατικό, 70, 332
ζευζέκης, 70
ζεύκι, 70
ζέφκι, 70
ζήλι καντήλι, 70
ζιαμέτι, 71
ζιαφεντάδικος, 71
ζιαφεντίστικος, 71
ζιαφέτι, 71
ζιγανεύω, 8, 71
ζιγανιά, 7, 71
ζιγούμι, 45, 71
ζιηνέτι, 71
ζίκρι, 71
ζίλια1, 71
ζίλια2, 71
ζίλι καντίλι, 71
ζιλκαδέ, 71, 164
ζιλχιτζέ, 71, 164
ζιμπίλι, 71
ζιμπούλι, 71, 73
ζμπερντάχι, 71
ζολότα, 71
ζομπάς, 73
ζομπονιάρης, 71
ζομπονιάρικος, 71
ζομπονιασμένος, 71
ζόρες, 71
ζόρε στεμέ, 72
ζόρι, 71
ζορίζω, 72
ζοριλής, 72
ζοριλίκι, 72
ζορινιά, 72
ζορλαμαλίδικος, 72
ζορλαμάς, 72
ζόρλε, 71, 72

ζόρλες, 71
ζορμπαλίκι, 72
ζορμπάς1, 72
ζορμπάς2, 338
ζουλουμακιάρης, 72
ζουλούμι, 72
ζουλουμικιάρης, 72
ζουλούφι, 73, 366
ζουλτιές, 73, 342
ζουλφαρί, 73
ζουλφικάρι, 73
ζουμπάς, 73
ζουμπόκαρφα, 73
ζουμπούλι, 73
ζουμπουλιά, 73
ζουμπουλιδάκι, 73
ζουμπουλίδι, 73
ζουμπούλ χιντί, 73
ζουμπούσι, 73, 361
ζουμπούχι, 73, 361
ζουμπουχιάζω, 73
ζουμπώνω, 73
ζουρμπώνω, 74
ζουρνάς1, 73
ζουρνάς2, 73
ζουρούχι, 74
ζουρπώνω, 74

Θ
θεργιακλής, 75
θεργιατζής, 75
θεριακής, 75
θεριακιλής, 75
θεριακιλίκι, 75
θεριακλής, 75
θεριακλίκι, 75
θεριακλίνα, 75
θροφαντός, 75

Ι
ιανές, 76
ιβαλά, 76
ιβάλι, 76
ιδανές, 76
ιζάνι, 76
ιζίνι, 76
ικί μπίρι, 76
ικιράμι, 76
ίλα, 58, 76
ίλα ίλα, 76
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ιλάμι, 76
ίλα μου, 76
ιλάνε, 76
ιλάτζι, 77
ίλε μου, 76, 77
-ιλίκι, 141
ιλτιζάμι, 77, 430
ιλχάμι, 77
ιμαμές, 77, 149
ιμάμης, 77
ιμάμ μπαϊλντί, 77
ιμάνι, 77
ιμανσίζης, 77
ιμασίζης, 77
ιμιριά, 60, 77
ιμπρέτι, 77
ιμπρίκι, 77, 211
ινάμι, 77
ιναντινά, 77
ινατζής, 77
ινατζού, 77
ινάτι, 77
ινατίζω, 78
ινατισμένος, 78
ινατσαρέ, 77
ινατσάρης, 78
ινατσιάρης, 77
ιντανές, 78
ινταρέ αγάς, 78
ινταρές, 78
ιντζέλι, 63, 78
ιντζίλι, 78
ιντικάμι, 78
ιραδές, 78
ίρζι, 78
ίρτζι, 78
ιρφάνικος, 78
ισάμπρι, 78
ισκαρντί, 21, 78
ισλάμης, 78
ισλαμίζω, 78
ισλάμικος, 78
ισνάφι, 78
ίς ολά, 78
ισούλι, 78
ισούρι, 78
ισπάτι, 79
ιστέ, 79
ιστιράς, 79
ιστιρατζής, 79
ιστιραχάτι, 79

ιταΐτι, 79
ιτανιέ, 79
ιτζαρές, 79, 330
ιτζέλι, 63, 79
ιτζίλι, 63
ίτσι, 79, 400
ιφτιράς, 79
ίχιαλά, 79
ιχιαρέτι, 80, 398
ίχι μου, 434
ίχιολά, 80
ιχιούλι, 80
ιχιούρι, 78, 80
ιχτϊάρης, 80
ιχτισάπι, 80, 430

Κ
κά, 81
καβαγιάδα, 81
καβάζης, 81
καβαλτί, 81, 106
καβαλτίζω, 81, 106
καβάσης, 81
καβάφης, 81
καβγαδίζω, 81
καβγάς, 81
καβγατζής, 81
καβεδοκούτι, 81
καβές, 81
καβετζής, 82
καβετζίνα, 82
καβετζού, 82
καβοντενεκές, 82
καβούκα, 82, 95
καβούκι, 82, 92
καβούρι, 82
καβουρμάς, 82
καβουρντίζω, 82
καβουρντιστήρι, 82
καβούσι, 82
καβροπίλαφο, 82
καβρουρμάς, 82
καγάτ, 82
καγιαγάνι, 82
καγιάνι, 82
καγιάρι, 82
καγιαρολόγος, 82
καγιάρω, 82
καγιάς, 82, 112
καγίμης, 86, 430
καδής, 82, 94

καεμεκλής, 82, 83
καερεκλής, 82, 83
καερετάκι, 82, 83
καερετάρος, 82
καερετάρω, 83
καερετηλής, 83
καερέτι, 83
καερετικός, 83
καερετιλής, 83
καερετλής, 83
κάζα, 83
καζάδι, 83
καζάδιο, 83
καζάζης, 83
καζάνα, 83
καζανάρα, 83, 84
καζανάραινα, 83
καζαναργιό, 83
καζαναρεύγω, 83
καζανάρης, 83
καζανάρισσα, 83
καζανατζής, 83
καζανάτορας, 83
καζάνεμα, 83
καζανέματα, 83
καζανεύ(γ)ω, 84
καζάνι, 84
καζανιά, 84
καζανιάζω, 84
καζανιάτικο, 84
καζανοβγάνω, 84
καζανόκαιρος, 84
καζανοκέφαλος, 84
καζανόξυλα, 84
καζανοπαραστιά, 84
καζαντεύω, 84
καζαντζής, 84
καζάντι, 83
καζαντίζω, 84
καζάντιο, 83
καζάντισμα, 83, 84
καζάς1, 84
καζάς2, 84
καζίκι, 84
καζικιά, 85
καζίκος, 85
καζικοσίντερο, 85
καζίκωμα, 85
καζικώνομαι, 85
καζικώνω, 85
καζικώνω σιγούρα, 85
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καηλές, 85
καηναντίζω, 85
κάθια, 85
καϊβές, 81
καϊκεύω, 85
καΐκι, 85
καϊλές, 37, 85
καϊλίζομαι, 85
καϊλώνομαι, 85
καϊμακαλίκι, 85
καϊμακάμης, 86
καϊμάκι, 86
καϊμακλής, 86
καϊμακλίδικος, 86
καΐμης, 86, 430
καϊναμίχι, 86
καϊναντίζω, 86
καϊνάντισμα, 86
καϊναντισμένος, 86
καϊναντισμός, 86
καϊναντιστός, 86
καϊξής, 86
καϊρεκλής, 83
καϊρετάκι, 83
καϊρέτι, 83, 86
καΐρης, 86
καΐσι1, 86
καΐσι2, 86
καϊσιά, 87
καΐχι, 86
κακοπάπουτσο, 87
κακουλές1, 87
κακουλές2, 87
κακουντές, 87
κακουρές, 87
κακούρης, 87
κακουσές, 87
κακοφούνταλος, 87
κακοφούντουλος, 87
καλάι, 87
καλαϊτζής, 87
καλαϊτζώνω, 87
καλαμομαχιά, 87
καλαμπαλίκι, 87, 385
καλαμπουρ(ι)τζής, 87
καλαπαλούκι, 87
καλατζής, 87
καλαϋτζής, 87
καλαφάτι, 87
καλέ καπισί, 87
καλέμι, 87

καλεμιάζω, 87
καλεμϊές, 87
καλεμικέρης, 88
καλεμκιάρης, 88, 430
καλεμπέντης, 88
καλεμπέτης, 88
καλής σόης, 88
καλιοντζής, 88, 430
καλκάνι, 88
καλντερίμι, 88
καλντιρίμι, 88
καλντιριμιτζής, 88
καλοσουρντίζω, 89
καλουπαξής, 89
καλουπατζής, 89
καλούπι, 89
καλουπιά, 89
καλουπιάζω, 89
καλούπωμα, 89
καλουπώνω, 89
καλουψής, 89
καλπαζάνης, 89
καλπαζανιά, 89, 90
καλπαζάνος, 89
καλπάκι, 89
κάλπης, 89
κάλπικος, 89
καλποκάνταρος, 89
καλπομονέδα, 89
καλπομονέδας, 89
καλπουζάνης, 89
καλπουζανιά, 90
καλτάκα, 90
καλφαλίκι, 90
κάλφας, 90
κάμα, 90
καμακατζής, 90
καμινατζής, 90
καμουζός, 90
καμουτσί, 90
καμουτσίκι, 90
καμπάδικος, 90
καμπαέτι, 90
καμπαετιλής, 90
καμπαετλής, 90
καμπαλίδικος, 90
καμπανί, 91
καμπανίκικος, 91, 96
καμπανιτζής, 91
καμπανταηλίκι, 91, 96
καμπανταής, 91, 96

κάμπαρα, 91
καμπάς1, 91
καμπάς2, 91
καμπζιλίκι, 92
καμπί, 91
καμπούκι, 92
καμπουλαντίζω, 92
κα(μ)πουλετίζω, 92
καμπούλι, 92
καμπουλίζομαι, 92
καμπούρα, 92
καμπούρης, 92
καμπουρίζω, 92
καμπούρικος, 92
καμπουρομύτης, 92
καμπουρώνω, 92
καμτσί, 90, 92
καναβίτσα, 92
καναέτι, 434
καναμπελίκι, 92
καναπελίκι, 92
κανάτι, 93
Κανδιελής, 93
Κανλί Τάμπια, 93
Κανουναμές, 93, 430
κανταΐφάκι, 93
κανταΐφι, 93
κανταϊφτζής, 93
κανταριγιές, 93
κανταριτζής, 93
κανταρτζής, 93
καντεμή, 93
καντέμης, 93
καντεμί, 93
καντεμ(ν)ιά, 93
καντεμ(ν)ιάζω, 93
καντζίκης, 93
καντζικιά, 94
καντζικλίκι, 94
καντζιλίκι, 94
καντής, 94
καντηφές, 94
καντίζω, 94
καντίλ γκεγκεσί, 94
καντίνα, 94
καντινάκι, 94
καντίνη, 95
καντιρίμι, 88, 95
καντισμένος, 94, 95
καντιφεδένιος, 95
καντιφένιος, 95
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καντιφές, 95
καντουφές, 95
κάνω, 95
κάνω βακούφι, 95
κάνω ιβαλά, 95
κάνω κερέμι, 110
κάνω κέσφι, 111
κάνω πεστίλι στο ξύλο, 264
καούκα, 95
καούκι1, 92, 95
καούκι2, 95
καούνης, 95
καούνι, 95
καουνιά, 95
καπάγκια, 95
κάπα καπί, 95
καπάκι, 96
καπακιάζω, 96
καπάκιασμα, 96
καπακιασμένος, 96
καπακλίδικος, 96
καπακώνω, 96
καπαμάς, 96
καπάνι, 96, 430
καπανίκικος, 96
καπανταηλίκι, 96
καπανταής, 96
καπάνταης, 96
καπανταϊλίκι, 96
καπάντζα, 96
καπαντίζω, 96
καπάντισμα, 97
καπατουμά, 97
καπενέκι, 97
καπετανιλίκι, 97
καπίνι, 97
καπλαμάς, 97
καπλάνι, 97
καπλαντίζω, 97
καπλάντισμα, 97
καπλαντοβελόνα, 97
καπλαροσέντονο, 97
καπλέρνω, 97
καπούλι, 97
καπουτζήμπασης, 97, 430
καπουτζής, 97, 430
καραβάνα, 97
καραβανάς, 98
καραγάτσι, 98
καράγιαλης, 98
καραγκιόζης, 98

καραγκιοζιλίκι, 98
καραγκιόζ μπερντεσί, 98
καραγκιοζουλούκι, 98
καρά γκιουλέ, 98
καραγκιουλές, 98
καραζιλής, 99
καράκα, 99
καρά καζάνι, 99
καρακαντές, 434
καρακάντζολος, 99
καρακόλι, 99
καρακουλίζω, 99
καρακουλουξής, 99
καρακούχι, 99
καραμουσάλι, 99
καραμπασάς, 99
καραμπάσι, 99
καραμπάτσι, 99
καραμπάχι, 99
καραμπογιάς, 99
καρά μπογιάς, 99
καραμπουζουκλής, 100
καραμπουτζάς, 100
καραμπουτζές, 100
καραντεμίρης, 100
καραντί, 100
καραούλι, 100
καραουλουκτσής, 100
καραουλουκτσούδες, 185
καράπιδο, 100
καράρι, 100
καρά σεβντάς, 100
καραφατμέ, 100
καραφατουμές, 100
καραφύλλι, 100
καραχανίες, 100
καρεμφίλι, 100
καρεμφύλλι, 100
καρηχείρω, 101
καρικάτι, 101, 319
καρίκι, 101
καρικιάζω, 101
καρίκιασμα, 101
καριχίρω, 101
καρμπάς, 101
καρναμπίθι, 101
καρνάσης, 19, 101
καρντάκα, 101
καρντάχης, 101
καρντιρίμι, 88, 101
καρντιριμιτζής, 88

καρπουζά, 101
καρπούζα, 101
καρπουζάκι, 102
καρπουζάνης, 89, 102
καρπουζανιά, 90, 102
καρπουζάρα, 102
καρπουζοκέφαλος, 102
καρπουζόσπορος, 102
καρσί, 102
καρσιλαμάς, 102
καρτάλι, 102
καρύκι, 102
κασαβέτι, 102
κασαλίκι, 102, 103
κασάμι, 102
κασάμπαχης, 102
κασάπαχης, 102
κασαπειό, 102
κασαπηλειό, 102
κασαπηλεύ(γ)ω, 102
κασάπης, 102
κασαπικό, 102
κασάπικο, 102
κασαπιλεύ(γ)ω, 102
κασαπιλίκι, 102
κασαπιό, 102
κασαπομάχαιρο, 102
κασαπόσκυλος, 103
κασαπόχαρτο, 103
κασαπχιό, 103
κασατούρα, 103
κασελίκι, 103
κασέρι, 103
κασκακιό, 103
κασκαρίκα, 103
κασκαρό (χωράφι), 103
κασμάς, 103
καστανόμπεμπλα, 103
Καστέλι Κιααγιάς, 103
Καστέλ Κιαγιασής, 103
καστίζω, 103
καταντίπι, 104
κάτα πάτρα, 104
καταφερτζής, 104
καταφερτζού, 104
κατημέρι, 104
κάτια, 85
κατιμάς, 104
κατιμέρι, 104
κατιφές, 95
κατλαντίζω, 104
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κατμάς, 104
κατουμάς, 104
κατουμέρι, 104
κατουφές, 95
κατράβαλο, 104
κατράκα, 104
κατρακάκι, 104
κάτρακας, 104
κατράκι, 104
κατράμι, 104
κατράνι, 104
κάτρα πάτρα, 104
κατσά κατσά, 104
κάτσα κάτσα, 104
κατσά-κατσάς, 105
κατσάκος, 105
κατσαμάκι, 105
κατσαούνης, 434
κατσαπροβέρνω, 105
κατσαρέπα, 435
κατσάς-κατσάς, 105
κατσά χωστά, 105
κατσιαλές, 105
κατσιγανιά, 105
κατσιγανιάρης, 105
κατσίκα, 105
κατσίκης, 93, 105
κατσίκικα, 105
κατσικλής, 105
κατσικλιά, 94, 105
κατσικλίκι, 94, 105
κατσικλίστικα, 105
κατσικοκλέφτης, 106
κατσικοπόδαρος, 106
κατσιποδιά, 106
κατσιργάς, 106
κατσιρμά, 106
κατσιρμάς, 106
κατσιρντίζω, 106
κατσομπαίνω, 106
κατσομπήχνομαι, 106
κατσουγανιά, 105
κατωκάζανο, 106
καυγαδίζω, 106
καφαγιάδα, 81, 106
καφαδιά, 106
καφαλ(ι)τής, 106
καφαλτί, 106
καφαλτίζω, 106
καφάς, 106
καφάσι, 106

καφαταρεύγω, 107
καφατουρεύω, 107
καφεδί, 107
καφενές, 107
καφεσάκι, 106
καφεσάτη αίγα, 434
καφέσι, 106
καφεσωτά, 107
καφετζές, 107
καφούρος, 107
καφτάνι, 107
καχρί, 107
κάχρι, 107
κάχριτα, 107
καψιλίκι, 107
κεζίν, 107
κελεπίρι, 107
κελεπιριτζής, 107
κελεπισές, 107, 108
κελεπόσι, 107
κελεπούρι, 107, 108
κελεπτσές, 108
κελεπτσίκια, 108
κελερμενί, 108
κελίφι, 108
κελντανές, 40, 108
κελύφι, 108
κεμάλι, 108
κεμεντζές, 108
κεμέρι, 108
κεμπάπι, 108
κεμπίρ χαΐρης, 108
κεναράτο σεντόνι, 108
κενάρι, 109
κενέφης, 109
κενέφι, 109
κεντανάτζης, 109
κεντανές, 109
κεντανόριζα, 109
κεντανόρυζο, 109
κεντανόσπορος, 109
κεντανόφυλλο, 109
κεντανόφυτο, 109
κεντέρι, 109
κεπέγκι, 110
κεπσές, 110
κερατιλίκι, 110
κερεβίζι, 110
κερεβύζι, 110
κερεμέ, 110
κερέμι, 110

κερεστελίδικος, 110
κερεστές, 110
κερεστετζής, 110
κεριζής, 110
κερμεζίδικος, 110
κερντανές, 39, 110
κερχανατζής, 110
κερχανές, 110
κερχαντζής, 110, 111
κεσάθια, 111
κεσάτι, 111
κεσέμι, 111
κεσεντές, 434
κεσές1, 111, 113
κεσές2, 111, 430
κεσίμι, 111
κεσκέκι στο ξύλο, 111
κέσφι, 111
κετένι, 111
κετεύρια, 111
κετουράδα, 133
κετσές, 111
κετχουντά(ς), 112
κεφένι, 112
κέφι, 112
κεφιλαντίζω, 112
κεφιλαντισμένος, 112
κεφιλής, 112
κεφίλης, 112
κεφίλι, 112
κεφιλίκι, 112
κεφτέλι, 112
κεφτελιά, 112, 117
κεφτέρι, 117
κεχαγιάς, 112
κεχλιμπάρι, 113
κεχρές, 113
κεψές, 113
κηλύφι, 113
κηπόκουμος, 113
κιαγιάς, 112
κι αλτίκ, 113
κιαλτίκ, 113
κϊαμέτι, 113
κιαμπάπι, 113
Κιαμπές, 113
κιαντανάτζης, 109, 113
κιαντανές, 109, 113
κιαπαπέ, 113
κιάρι, 113
κι αρτίκ, 113
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κιασεδάκι, 113
κιασές, 113
κιατίπης, 114
κιαφίρης, 114
κιαφίρισσα, 114
κιαχαγιάμπεης, 113, 114
κιαχαγιάς, 112
κιαχί, 114, 430
κιγιαμέτι, 113, 114
κιγιάς, 114
κιγμέτι, 114
κιεντανές, 114
κιζιλμπάσης, 114, 430
Κιζίλ Τάμπια, 114
κιλέ(ς), 114
κιλιά, 114
κιλιγκιρίδης, 114
κιλίμι, 114
κιλιντζίρης, 114
κιλίφι, 114
κιλύφι, 114
κιμαλίδικος, 114
κιμάς, 114
κιμέρι, 108
κιμέτι, 114
κιμιχιρένιος, 115
κιμ μπιλίρ(ι), 115
κιμπιλίρει, 115
Κιμπλέ, 115
κιναργιάζω, 115
κινάς, 115
κιν μπιλίρ(ι), 115
κινμπιλίρι, 115
κιντάς, 115
κιντί, 115
κίντικος, 115, 119
κιντί τσιτσεγί, 115
κιοκνές, 115, 117
κιολντανές, 109, 116
κιοντανές, 109, 115
κιορδάμι, 116
κιόρκια, 115
κιορντανές, 40, 116
κιόρος, 116
Κιοσέ Καρντάχης, 116
κιοσκιαντήρι, 116
κιοστέκι, 116
κιοτεύ(γ)ω, 116
κιοτής, 116
κιούγκι, 116
κιουκιουλάτος, 116

κιουκιούλια, 116
κιούλα, 117, 366
κιουλάφι, 116
κιουλμπέτι, 116
κιουλχάμπεης, 117
κιουλχάνης, 117
κιουλχάνι, 117
κιουμρουκτζής, 117
κιούπι, 117
κιούρκι, 117
κιουρκτζής, 117, 430
κιουρλούκι, 117
κιουρντάμι, 117
κιουρουλούκι, 117
κιοφτέλι, 117
κιοφτελιά, 117
κιόφτελο, 112, 117
κιοφτεράτος, 117
κιοφτέρ(γ)ια, 117
κιοφτέρι, 117
κιοφτές, 117
κιοχνές, 117
κιράς, 118
κιρατζής, 118
κιρατζίδικο, 118
κιρετζής, 118, 430
κιρίκι, 118
κίρικος, 118
κίρι μπαΐρι, 118
κιρκιμίσι, 118
κιρλίμπας, 118
κιρλίμπηδες, 118
κιρλιμπίστικος, 118
κιρμιζί, 118
κιρμίζος, 118
κιρμπαΐρι, 118, 119
κιρμπάτσι, 134
κισιλάς, 119
κισιμέτι, 119
κισιντίζω, 119
κισιντισμένος, 119
κισκινάρι, 119
κίσκιντα, 119
κισκιντάκι, 119
κισκίντι, 119
κίσκιντο, 119
κισκιτάκι, 119
κισλάς, 119
κισμέτι, 119
κισντίζω, 119
κισπέτι, 119

κιστέκι, 116, 119
κίστι, 119
κιτάπι, 119
κίτι γκέλ, 119
κίτικα, 120
κίτικος, 119
κιτουρούμης, 120
κιτουρουμιάζω, 120
κιχ, 120
κίχι, 120, 365
κίχια, 365
κιχιλαντίζω, 120
κιχιλάς, 119, 120
κιχλιμπαρένιος, 120
κιχλιμπάρι, 113, 120
κλανιατζής, 120
κλαπάκι, 120
κλαπουντάνι, 120
κλαπούτσα, 400
κλαπούτσι, 400
κλιμπάτσι, 120, 134
κνεκνεκίζω, 120
κνεκνές, 121
κνουκνές, 121
κνουκνός, 121
κνουκνού, 121
κνουκνουκίζω, 120, 121
κόβ(γ)ομε τα λόγια, 121
κοζαλής, 121
κόζι, 121
κοιράς, 121
κοιτορούμης, 121
κοκκινογελεκάτος, 121
κοκκινομερτζανόχειλη, 121
κοκονόζης, 121
κολάι, 122
κολάι μαντές, 122
κολαϊνά, 122
κολάνι, 122
κολαντρίζω, 122, 126
κολαούζος, 122
κόλι, 122
κολιτζής, 122
κολντεμιρί, 123
κολογλάνης, 122
κολομπαράς, 122
κολτζής, 122
κόμπιτσα, 122, 125
κονακεύω, 122
κονάκι, 122
κονεύ(γ)ω, 122
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κονταξής, 123, 430
κοντεμιρί, 123
κόντε μιρί, 123
κοντζάκαρη, 123
κοντζάς, 123
κοντζές, 123
κοντικλίκι, 123
κοντιλίκι, 123
κοντομερί, 123
κοντομιρί, 123
κοντόχι, 123
κοντραμπατζής, 123
κοντσές, 123
κοπανατζής, 123
κόπιτσα, 123, 125
Κοράνι, 123
Κοράν χερίφι, 123
κοραχανίες, 124
κοριτζής, 124, 430
κόρκουμα, 124
κοσαράκι, 124
κοσάρι, 124
κός κοτζά, 125
κοτζά, 125
κοτζάκαρη, 125
κοτζάμ, 125
κοτζάμου, 125
κοτζάμπασης, 125
κοτζάμπαχης, 125
κοτζές, 123, 125
κοτσάνι, 125
κοτσανομάνα, 125
κοτσομπαίνω, 106
κουβαρντάς, 125, 401
κουβαρντοσύνη, 125, 401
κουβάς, 125
κουβατλής, 125
κουβέτι, 125
κουβετλής, 125
κουβετλίδικος, 125, 126
κουγιουλντά, 126
κουγιουλτίζει, 126
κουγιουμιτζής, 126
κουγιουμουτζής, 126
κουγιουμτζήμπασης, 126, 430
κουγιουμτζής, 126
κουγιουμτζίδικο, 126
κουγιουρντά, 126
κουγιουρντίζει, 126
κουγιουτζής, 126
κουζαράκι, 126

κουζουλοί παράδες, 126
κουζουλόσογο, 126
κούκι κούκι, 126
κούκι κούκι!, 126
κούκιο κούκιο, 126
κούκιο κούκιο!, 126
κουκιού κουκιού, 126
κουκιού κουκιού!, 126
κουκουμάς, 130
κουλαντρίζω, 126
κουλαντρώ, 126, 127
κουλές, 127
κούλες, 127
κουλντού, 127
κουλούκι, 127
κουλτζής, 122, 127
κουλτούκι, 127
κουμαράς, 127
κουμάρι, 127
κουμαριτζής, 127
κουμαροπαίχτης, 127
κουμαρόρακη, 127
κουμαρτζής, 127
κουμάσι, 127
κουμάχι, 127
κούμ καπί, 129
κούμος, 127
κουμούρη, 128
κουμουστελίκι, 128
κουμουστεύγω, 128
κουμπαραδάκι, 128
κουμπαράς, 128
κουμπαρατζήμπασης, 128, 430
κουμπαρατζής, 128, 431
κουμπεκλίδικος, 128
κουμπελής, 128
κουμπελίδικος, 128
κούμπεμπέ, 129
κουμπές, 129
κουμπούρα, 129
κουμπούρι, 129
κουμπουρίδι, 129
κουν καπί, 129
κουνουστεύ(γ)ω, 129
κούντρα, 129
κουντρατζής, 129
κουπεπέ, 130
κουραμπιές, 130
κουρκουζανεύω, 130
κουρκουζάνης, 130
κουρκουζανιά, 130

κουρκουμάς, 130
κουρκούτι, 130
κουρμουτσούλι, 130
κουρμπάνι, 130
κουρνάζος, 131
κουρντίζομαι, 131
κουρντίζω, 131
κουρντίζω2, 131
κουρουντίζομαι, 131
κουρουντίζω1, 131
κουρουντίζω2, 131
κουρούντιση1, 131
κουρούντιση2, 131
κουρούντισμα1, 131
κουρούντισμα2, 131
κουρού τακτάς, 131
κουρουταχτάς, 131
κουρού ταχτάς, 131
κουρσούμι, 131
κουρταχτάς, 131
κουρτουλούσι, 131
κουσάκι, 131
κουσκούνι, 131
κούσκουρας, 131
κούσκουρος, 131
κουσκουσεδένιος, 132
κουσκουσελήδικος, 132
κουσκουσελίδικος, 132
κουσκουσένιος, 132
κουσκουσές, 132
κουσουράκι, 132
κουσούρι, 132
κουστίζω, 103, 132
κουστούκι, 132
κουστούνι, 132
κουτούκι, 132
κουτουκιάζω, 133
κουτούνα, 133
κουτουράδα, 133
κουτουρατζής, 133
κουτουρού, 133
κουτουρούμης, 120, 133
κουτουρουτζής, 133
κουτουρτζής, 133
κουτουσού, 133
κουτραμπατζής, 123
κουτραπατζής, 133
κουτρέτι χαλβασί, 133
κουτσάκι, 133
κουτσακώνω, 133
κούτσικας, 134
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κούτσικος, 134
κουτσομπάφιλας, 134
κοψάς, 125, 134
κράι, 134
κριμιζί, 118
κριμίζος, 118
κριμπατσά, 134
κριμπάτσι, 134
κριμπατσώνω, 134
κυλίφι, 134
κυράς, 134
κυρατζής, 134
κυρλίμπας, 134

Λ
λαγά, 135
λαγουδατζής, 135
λαγουδότελο, 135
λαγουζίμω, 135
λαγούμι, 135
λαγουμιτζής, 135
λαδομαγατζές, 135
λαδομουτουλούκια, 135
λαδομπογιάς, 135
λαζέτι, 135
λαϊκατζής, 135
λαϊλί, 135
λάκιμου, 135
λακιρντεύω, 135
λακιρντί, 135
λακιρντίζω, 135
Λακιωτοτακίμι, 135
λακριντί, 135
λαλά, 135
λαλάς, 136
λαλές, 136
λάλη, 135, 136
λαλίνι, 136
λάλος, 136
λαμπάς, 136
λάντζα, 136
λαπαδιάζω, 137
λαπάς, 137
λασπόρακη, 137
λαφαζάνης, 137
λάφια, 137
λαχουρί, 137
λαχούρι, 137
λεβεδιά, 137
λεβέντης, 137
λεβέντικος, 138

λεβέντισσα·, 137
λεβεντογέννα, 138
λεβεντορράφτης, 138
λεβεντοσύνη, 138
λεγγέρα, 138
λεγγέρι, 138
λεγένι, 138
λεγενόμπρικο, 138
λεγκένι, 138
λεζέτι, 138
λειανοτούφεκο, 138
λειανοχάρουπο, 138
λεϊλάκι, 138
λεκές, 138
λεκιάζω, 138
λεκιούνι, 138
λέλακας, 138
λελέκι, 138
λελεκιά, 138
λεμές, 139
λεμ μπελελέμ, 434
λεμονατζής, 139
λεμόν τουζού, 139
λεμπλεμπί, 139
λεμπλεμπιά, 139
λεμπλεμπίδι, 139
λεμπλεμπιτζής, 139
λεμπλεμπιτζίδικο, 139
λεπέ, 139
λεπέ!, 139
λέσι, 139
λεσκέρι, 139
λεσπέρης, 139, 275
λέχης, 139
λέχι, 139
λέχομαι, 140
-λή, 140
λιανοτούφεκο, 140
λιανοχάρουπο, 140
λιατίφης, 140
λιαχούντης, 45, 140
λιβάς, 140
λιγαβρές, 434
-λίδικος -η -ο, 140
-λίκι, 141
λικοντίζω, 12, 141
λικόντισμα, 12
λιμανεύγει, 141
λιμάνι, 141
λιμανιώτης1, 142
Λιμανιώτης2, 142

λιμανιώτικος, 142
Λιμανόχωρα, 142
λιστίζω, 12, 142
λομπούτι, 142
λοντρατζής, 142
λοσωαζκΏξι, 278
λοταριτζής, 142
λοταρτζής, 142
λοτατζής, 142
-λού, 140
-λούδικος, 142
λουκανικατζής, 142
-λούκι, 141
λούκι, 142
λουκουμάς, 142
λουκουματζής, 143
λουκούμι, 143
λούκουμος, 143
λουλαδόνερο, 143
λουλάς, 143
λουφές, 143
λυρατζής, 143
λυριτζής, 143

Μ
μααλέ ιμαμής, 144
μαασεπεντζής, 144, 177
μαβί, 144
μαγαζές, 144
μαγαράς, 144
μαγατζές, 144
μάγγαλα, 144
μαγδάλι, 145
μαγιά, 145
μαγιασίλι, 145
μαγιασιλόχορτο, 145
μάγκαλα, 145
μαγκάλι, 145
μαγκαλιά, 145
μαγκατζές, 144
μαγκαφάς, 145
μαγκίρι, 145
μαγλαταλίδικος, 145
μαγλατάς, 145
μαγλατατζής, 146
μαγλατατζίδικος, 146
μάγλες γάγλες, 146
μαϊλακταλίδικος, 146
μαϊμού, 146
μαϊμουνάκι·, 146
μαϊμούνι, 146
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μαϊμουνιάρης, 146
μαϊμούν ντεβρί, 146
μαϊμουνόσκαλα, 146
μαϊμουτζούκι, 146
μαϊτάπι, 147
μακάμι, 147
μακάπι, 147, 155
μακαράς, 147
μακάσι, 147
μακάτι, 147
μακρολέλακας, 147
μακτού, 147, 431
μαλαδάκι, 148
μαλαδούρι, 147
μαλάς, 148
μαλεμιρί, 148
μάλε χούλε, 148
μαλεχουλές, 148
μάλι, 148
μαλιδάτος, 148
μαλϊέ εφέντης, 148
μαλϊέ κιατιπής, 148
μαλϊές, 148
μαλικιανέ αγάς, 148
μαλικιανές, 148
μαλισαπήδες, 148
μαλιχέρι, 148
μαλιχουλές, 148
μαλιχουλιδιάζω, 148
μαλμουδιρής, 148
μαλμουζαράρι, 149
μαμαλζούκι, 149
μαμές, 149
μαμμουρεύω, 149
μαμουδιές, 149
μαμουνίζω, 149
μαμουντιγιές, 149
μαμουντϊές, 149
μαμουρεύ(γ)ω, 149
μαμουρέω, 149
μαμούρης, 149
μαμουρίδα, 149
μαμουρίζω, 149
μαμουρλής, 149, 156
μαμουρλούκι, 156
μαμουρλούς, 149, 156
μανάβης, 150
μανάβικο, 150
μαναστήρι, 150
μανκίρι, 150
μάννα, 150

μανσούπι, 150
μαντανός, 150
μαντάς, 150
μαντέμι, 150
μαντεμιλίδικος, 150
μάντεμου, 150
μαντές, 150
μαντί, 150
μαντιλές, 150
μαντιναδοκαβγάς, 150
μαντραμπάζης, 150
μαντρατζής, 151
μαντρατζοσύνη, 151
μαντραχάλια, 389
μαντροκάζανο, 151
μαξουλήδικος, 151
μαξούλι, 151
μαξουλίδικος, 151
μαξουλοσυμμίσακος, 151
μαξουλούδικος, 151
μαξουλοχρονιά, 151
μαξούμικο, 151
μαξούς, 151
μάξους, 151
μάξως, 151
μαραζά, 151
μαραζάρης, 151, 152
μαράζι, 151
μαραζιάζω, 152
μαραζιάρης, 152
μαραζώνω, 152
μαραμπούτης, 152
μαραμπουτοσύνη, 152
μαρδάς, 152
μαρέτι, 152
μαριφέτι, 152
μαρκουτσά, 152
μαρκούτσι, 152
μαρμουρέτι, 152
μαρχαμάς, 153, 156
μασά, 153, 155
μασαδοκέρης, 153
μασαλά, 153
μασάλι, 153
μασαλ(λ)ά, 155
μασάς, 153, 155
μασάτι, 153
μασγάλι, 153
μασγκάλι, 153
μασιά, 153
μασιλαχάτια, 153

μασκάλι, 153
μασκαραλίκι, 153
μασκαράς, 153
μασκεμέ κιατιπής, 162
μασματάς, 153
μασούπι, 150, 153
μασούρα, 153
μασούρι, 153
μασουρίζω, 154
μασούρισμα, 154
μασουροδαχτυλάτος, 154
μασουροκάλαθο, 154
μασουρολάτης, 154
μασπατάς, 153
μασράφι, 154
Μαστραντής Χότζας, 153
μαστραπάς, 154
μαστραπιδέ, 154
μαστραχάς, 154, 155
ματαράς, 154
ματαρατζής, 154, 431
ματζούμι, 154, 155
ματζούνι, 155
ματικάπι, 155
ματρακάς, 155
ματραμπάζης, 150, 155
ματραμπατζής, 150
ματραχάς, 155
μαύρο μπαρούτι, 155
μαυρομπάρουτο, 155
μαυροτζεμπερίζομαι, 155
μαυροχαρτζάτος, 155
μαφαζάς, 155
μαχαλάς, 155
μαχάρι, 155
μαχιά, 155
μαχιαλ(λ)ά, 155
μαχιά τση σφάκας, 155
μαχιδάκι, 155
μαχλουκάτι, 156
μα(χ)μουδϊές, 149
μαχμουντιγιές, 156
μαχμουντϊές, 149, 156
μαχμουρλής, 156
μαχμουρλούκι, 156
μαχμουτά, 156
μαχραμάς, 156
μαχριές, 156, 188
μαχσούλιον, 156
μεβλούτι, 156
μέγγενη, 156
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μεγέγκι, 156, 164
μεεμούρης, 156
μεζάρι, 157
μεζαρλίκι, 157
μεζαρόπετρα, 157
μεζάτι, 157
μεζεδικό, 157
μεζεκλής, 157
μεζεκλίκι, 157
μεζελίκι, 157
μεζές, 157
μεζιλής ναζιρής, 157
μεζίλι, 157
μεζλίσι, 157, 163
μεϊμάρης, 157
μεϊμούρης, 156, 157
μεϊντάνι, 157
μεϊτάνι, 158
μεϊτανογέλεκο, 158
μεϊτέπι, 158
μεϊχανετζής, 158, 431
μεκιαρές1, 158
μεκιαρές2, 158
μεκτούπι, 158
μεκτουπτζής, 158
μελαϊκές, 158
μελβούτι, 158
μελεούνης, 158
μελισσί, 158
μελντέ-μεντέ, 158
μελόρακη, 158
μελτέμι, 158
μελχέμι, 158
μεμέτηδες, 159
μεμέτης, 159
μεμουρέτι, 159
μεμουρής, 156
μεμούρης, 156, 159
μενεβίσικος, 159
μενεβίχι, 159
μενεξελίδικος, 159
μενεξές, 159
μενζίλι, 157, 159
μεντάτι, 159, 160
μεντέρι, 159
μεντεσές, 160
μεντέτι, 160
μεντζεσές, 160
μεντηλές, 160
μεντήλι, 160
μεντιλές, 160

μεντίλι, 160
μεντίτι, 160
μεράκι, 160
μερακλαντίζομαι, 160
μερακλαντισμένος, 160
μερακλής, 160
μερακλίδικος, 160
μερακλίκι, 160
μερακλίνα, 160
μερακλοσύνη, 160
μερακλώνομαι, 160
μεραμετάκι, 160, 161
μεραμέτι, 160, 161
μεραμετίζω, 160, 161
μεραμέτισμα, 160, 161
μεραμπούτης, 152, 160
μεραμπουτοσύνη, 152, 160
μερασκελντής, 160
μερεμέτι, 161
μερεμετίζω, 161
μερεμέτισμα, 161
μερεμετώ, 161
μερτέμι, 158, 161
μερτζανάχειλη, 161
μερτζανένιος, 161
μερτζάνι, 161
μερτζανοβαμμένος, 161
μερτζανοζωσμένος, 161
μερτζανόχειλη, 161
μερτζάχειλη, 161
μερχαμέτι, 161
μερχαμπά, 161
μεσγάλι, 153, 161
μεσελές, 161
μεσελετζής, 161
μεσημεραλίκι, 162
μεσιτιλίκι, 162
μεσκεμές, 162
μεσκίνης, 162
μεσκινιά, 162
μεσκινιάζω, 162
μεσκινιό, 162
μεσκίνισσα, 162
μεσκινιώ, 162
μεσκινόβρυση, 162
μεσοκαδιάρικος, 162
μεσομπούνταλος, 162
μεσοτζέμπερο, 162, 267
με σουρούτι, 162
μεσοφύστανο, 162
μεσπίώγρ, 275

μέστια, 163
μεστοπάπουτσα, 163
μεσφερέτι, 163
μεταλίκι, 163
μετερίζι, 163
μετζήτι, 163
μετζητιές, 163
μετζιδιές, 163
μετζίλι, 157, 163
μετζιλίχι, 163
μετζίτι1, 163
μετζίτι2, 164
μετζιτϊές, 164
με την αβραντίνα, 156
με τον α(ν)θό στη μύτη, 164
μετουρκιάτι, 164
μεχέγκι, 164
μεχίνι, 164
μεχκεμές, 162
μεχτέπι, 158
μεχτερχανές, 164, 431
μήνες σεληνιακού έτους, 164
μησμητζής, 164
μηταρίσι, 164
μή χιάχιρμα, 164
μιγιανές, 164
μιζμίκης, 165, 166
μιζμιτζής, 165
μικρορεσπέρης, 165
μιλαϊκές, 158, 165
μιλέτι, 165
μιναρές, 165
μιντάτι, 160, 165
μιντέρι, 159, 165
μιντερλίκι, 165
μιντές, 165
μιντέτι, 160, 165
μιραλάης, 165
μιράσι, 165
μιρασχόρης, 165
μιρασχόρος, 165
μιρί, 60, 165
μισαφίρης, 173
μισαφιρλίκι, 165, 173
Μισίρι, 165
μισιριωτάκια, 165
μισιριώτικος, 165
Μισιρλής, 165
μισκάλι, 166, 431
μισκίνης, 162
μισκινιά, 162
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μισκίνισσα, 162
μισμιδεύω, 166
μισμιδοσύνη, 166
μισμιτζηλίκι, 166
μισμιτζής, 166
μισμιτζιλίκι, 166
μισμιτζίνα, 166
μιτάνι, 158, 166
μιτανογέλεκο, 158, 166
μιτατοκάζανο, 166
μιτιρίζι, 163, 166
μιχνέτι, 166
μιχτάρι, 166
μοιράσι, 165, 166
μοιρασχόρης, 166
μολυβομπάρουτα, 166
μονοφ(ι)τιλιάζω, 166
μονοφτίλι, 166
μονοφτιλίζω, 166
μοντάρω, 166, 170
μοντέρνω, 166, 170
μόρικος, 166
μοσαφίρης, 167, 173
μοσφαηλίκι, 167
μοσφαϊλίκι, 278
μουαβίνης, 167
μουατζίρης, 167
μουδιρϊέτι, 167, 170
μουεζίνης, 167
μουζαβίρης, 167
μουζαβίρισσα, 167
μουζεβίρης, 167
μουζεβιρλίκι, 167
μουζεκερέ(ς;), 167
μουζντελίκι, 167
μουζντές, 167
μουζούραγας, 167
μουζούρμπαχης, 167
μουκαβάς, 167
μουκαββάς, 167
μουκαέτης, 167
μουκαέτι, 167
μουκαμπελετζής, 167
μουκανένικος, 168
μουκάρεμα, 168
μουκαρέμι, 168
μουκαταγασής, 168
μουκατά ναζιρής, 168
μουκατάς, 168
μουκατατζής, 168
μουλαζίμης, 169

μουλαϊμεύω, 169
μουλαΐμης, 169
μουλαΐμικος, 169
μουλακεκές, 434
μουλαρομπέγιρο, 169
μουλαρόσογο, 169
μουλατζίμης, 169
μουλβέρι, 169, 171
μουλκαίικο, 169
μουλκέικο πεπόνι, 169
μούλκι, 169
μούλκικος, 169
μουλτεζίμης, 169
μούλτι, 169
μουμουτιά, 149
μουμπάρι, 169
μουμπασίρης1, 169
μουμπασίρης2, 169
μουμπασιριγιέ, 170
μουμπασιριγιές, 431
μουμτζής, 170, 431
μουναφίκης, 170
μουναφίκι, 170
μουναφικλίκι, 170
μουνταρισά, 170
μουντάρισμα, 170
μουντάρω, 170
μουντέρνω, 170
μουντίζω, 170, 175
μουντίρης, 170
μουντιρϊέτι, 170
μουρακάκι, 170
μουραμπάς, 170
μουραμπούτης, 152, 170
μουράτι, 170
μουρατολιά, 170
μουρ’αφά, 171
μουρβέρι, 171
μούρκι, 169, 171
μουρνόρακη, 171
μουρνοσόροπο, 171
μουρνταρά, 171
μουρνταργιό, 171
μουρνταρεμένος, 171
μουρνταρεύω, 171
μουρντάρης, 171
μουρνταριές, 172
μουρνταρισά, 171, 172
μουρνταρισμένος, 172
μουρνταρσά, 170
μουρντέρνω, 170, 172

μουρντεύγω, 172
μουρουριέ, 172
μουρουριέ(ς), 431
μουρτάτης, 172
μουρτεζίμης, 169, 172
μουρτεμένος, 172
μουρτεύγω, 172
μουρτεύω, 172
μουσαβίρης, 172
μουσακάς, 172
μουσαμαδένιος, 172, 177
μουσαμάς, 172, 177
μουσαντές, 172
μουσάντρα, 172
μουσαφιρ(γ)ιό, 173
μουσαφίρης, 173
μουσαφιρλίκι, 173
μουσελίμης, 173
μουσελίμι, 173
μουσίρης, 173
μουσμουδεύ(γ)ω, 173
μουσμουλέω, 173
μουσμούλης, 174
μουσντάς, 174
μουσντές, 174
μουσουλούκι, 174
μουσουμπιά, 174
μουσουρλούκι, 174
μουστάς, 174
μουσταχάτι σου, 174
μουστεντζής, 174
μουστερής, 174
μουτάφης, 174
μουταφτσής, 174, 175
μουτεβελής, 175
μουτεκεφίλης, 175
μουτεμπέρης, 175
μουτεσαρίφης, 175
μουτεσαφίρης, 175
μουτεσαφιρλίκι, 175
μουτεσελίμης, 175, 431
μουτής, 175
μούτης, 175
μουτίζω, 175
μούτισμα, 175
μουτισμένος, 175
μουτουλάκ, 175
μουτουλακί, 175
μουτουλούκι, 175
μουτουπάκι, 176
μουτουπακόσπιτο, 176
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μουτοχάρτι, 176
μουφλέτι, 176
μουφλούζεμα, 176
μουφλουζεύω, 176
μουφλούζης, 176
μουφλουζουλίκι, 176
μουφλουσεύω, 176
μουφλούσης, 176
μουφλουτεύω, 176
μουφτής, 176
μούφτι, 176
μουχαλέ μαμής, 176
μουχαλεμπί, 176
Μουχαμέτης, 176
μουχαμπέτι, 176
μουχαπέτι, 176
μουχαρέμ, 164, 176
μουχαρεμπές, 176
μουχασεδένια βράκα, 176
μουχασεμπετζής, 177
μουχασερέ, 177
μουχασερές, 177
μουχασερίνα, 177
μουχατζερίνα, 177
μουχατσερίνα, 177
μουχαφίζης, 177
μουχζίρ αγάς, 431
μουχζίρης, 431
μούχης, 434
μουχιαμαδένιος, 177
μουχιαμάς, 177
μουχίρης, 173, 177
μουχούρι, 177
μουχτάρης, 177
μουχτάρι, 178
μουχτεμπέρης, 175, 178
μουχτεσίπης, 431
μούχτι, 434
μπά, 184
μπαγαδένιος, 178
μπαγάδες, 178
μπαγαδιάζω, 178
μπαγαδοφευγάλα, 178
μπαγάς, 178
μπαγδατί, 178
μπαγδατόπηχες, 178
μπαγδατότοιχος, 178
μπαγιαγί, 178
μπαγιαγί!, 178
μπαγιατεύω, 178
μπαγιάτικος, 178

μπαγλαντίζω, 178
μπαγλάρι, 178, 189
μπαγλάρω, 178
μπαγλαρώνω, 178
μπαγλατζίκι, 178, 266
μπαγλέρνω, 178
μπαγναντί, 178
μπαερακαγασής, 178
μπαεράκι, 178, 179
μπαεράκι αγασής, 178
μπαερακτάρης, 179
μπαεράμι, 178, 179
μπαεραχτάρης, 179
μπαζί, 179
μπαζίνα, 179
μπαϊλαντίζω, 179
μπαϊλαντισμένος, 179
μπαϊλντίζω, 179
μπαϊλντισμένος, 179
μπαινάμικος, 179
μπαινοβγαλίκι, 179
μπαίνω γαμπρός, 179
μπαΐρα, 179
μπαϊράκι, 179
μπαϊρακιάς, 179
μπαϊράμι, 179
μπαϊραμίζω, 179
μπαϊραχτάρης, 179
μπαΐρι, 179
μπαϊρντίζω, 179
μπαϊρντισμένος, 179
μπακαβάς, 167, 179
μπακάλης, 179
μπακαλική, 179
μπακαλίκι, 180
μπακάλικο, 180
μπακαλούμ, 180
μπακαλούμι, 180
μπακαλούμου, 180
μπακάμι, 180
μπακάμιασμα, 180
μπακατσής, 180
μπακίρα, 180
μπακιρένιος, 180
μπακίρι, 180
μπακιρικό, 180
μπακιρονούσης, 180
μπακιροσαγάνι, 180
μπακιροτσίκαλο, 180
μπακιροτσύκκαλο, 180
μπακιρτζής, 180

μπακιρτζίδικο, 180
μπακλαβάς, 180
μπαλάλα, 180
μπαλάσκα, 180
μπαλτάς, 180
μπαλτατζής, 180, 431
μπαλτατζίκι, 180, 266
μπαλτζής, 180
μπαμ μπαραντάμ, 181
μπάμ(ν)ια, 181
μπαμ(ν)ιεδιά, 181
μπαμ(ν)ιελίδικο, 181
μπαμ(ν)ιές, 181
μπαμνιές, 181
μπαμπαλής, 181
μπαμπαλίκι, 181
μπαμπά μαλί, 181
μπαμπάς1, 181
μπαμπάς2, 181
μπαμπάς τσαθιού, 182
μπανιγέρι, 42, 182
μπανταναρίζω, 182
μπαντανάρισμα, 182
μπαντανάρω, 182
μπαντανάς, 182
μπαντανατζής, 182
μπαντανέρνω, 182
μπαντανίζω, 182
μπαντάνισμα, 182
μπαντανόφουρτσα, 182
μπανταξής, 186
μπανταξιλίζω, 182
μπανταξιλίκι, 186
μπανταξοδουλειά, 182
μπαντέτι, 182
μπαντίζω, 182, 187
μπαξεβάνης, 182
μπαξεβανικά, 182
μπαξελέρης, 182
μπαξές, 182
μπαξίσι, 182
μπαξίχι, 182
μπάου τσά, 182
μπάπ μπαραντάμ, 16
μπαρδάκι, 183
μπάρε, 183
μπάρεμ, 183
μπάρεμου, 183
μπαρεσκιάς, 183
μπάρε σκιάς, 183
μπαρής, 183
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μπαρισίκι, 183
μπαριστίζω, 183
μπαρμπαλής, 181, 183
μπαρμπής, 62, 183
μπαρμπούτι, 183
μπαρντάκα, 183
μπαρντακάκι, 183
μπαρντάκι, 183
μπαρντακιά, 183
μπαρνταξής, 183
μπαρουθιάζω, 183
μπαρουθιώ, 183
μπαρουξής, 183
μπαρουταποθήκη, 183
μπαρουτάσκαγα, 183
μπαρούτι, 183
μπαρουτιά, 183
μπαρουτομούρης, 183
μπαρουτόπετρα, 184
μπαρουτόφλασκο, 184
μπαρούτ-χανές, 184
μπαρουτώνω, 184
μπάσ-, 184
μπασαγάς, 185
μπασαλάκι, 258
μπασαλής, 185, 258
μπασαλιά, 185, 258
μπασαλιάζω, 185
μπασαλντίζω, 185, 188
μπασαρντίζω, 185, 188
μπάση μασκαράς, 185
μπάσης, 185
μπάση σκλάβα, 185
μπάσης κλέφτης, 185
μπάσι-, 184
μπασ(ι)κλέφτης, 185
μπασισκής, 185
μπασ-κάλφας, 185
μπασ̌κάλφας, 90
μπάσ-καρακουλουξής, 185
μπασκάς, 185
μπασκίνι, 185
μπάσ-κλέφτης, 185
μπασλίκι, 185
μπασουμαδένιος, 185
μπασουμάκι, 185
μπασουμάς, 185
μπασουματζής, 186
μπάσ-ουστάς, 186
μπάσ-ρεΐζης, 186
μπασταλμάς, 434

μπαστζαούσης, 186
μπαστίζω, 186
μπαστιλίκι, 186
μπάσ-τσαούσης, 186
μπάς χανούμ, 186
μπάσ-ψεύτης, 186
μπαταίρνω, 186
μπατάλα, 186
μπαταλεύ(γ)ω, 186
μπατάλης, 186
μπαταλϊές, 186
μπατάλικος, 186
μπατανία, 186
μπαταξηλίκι, 186
μπαταξής, 186
μπαταξιλίκι, 186
μπατάρω, 186
μπατζάκα, 187
μπατζάκας, 187
μπατζάκηδες, 187
μπατζάκι, 187
μπατζακλίκι, 187
μπατζαλμάς, 434
μπατζανάκης, 187
μπατζανής, 187
μπατζάς, 187
μπατζίνα, 179, 187
μπατίζω, 187
μπατίρης, 187
μπατσαλμάς, 434
μπάφυλλας, 187
μπάφυλλος, 187
μπαχανές, 188
μπά χανούμ, 188
μπαχάρι, 188
μπαχάρια, 188
μπαχαρικά, 188
μπαχάς, 261
μπάχης, 188
μπάχι, 188
μπάχι-, 184
μπαχιαμάς, 434
μπαχιαρντίζω, 188
μπάχι κερατάς, 188
μπάχι κλέφτης, 185, 188
μπαχιλαντίζω, 188, 262
μπάχι λωποδύτης, 188
μπάχι τσαούσης, 186, 188
μπαχριέ, 188
μπαχριές, 188
μπάχτι, 188

μπαχτσεβάνης, 182, 188
μπαχτσές, 182
μπεγεντίζω, 188
μπεγεντινές, 188
μπεγέντιση, 189
μπεγέντισμα, 189
μπεγιάνι, 189
μπεγίρα, 189
μπεγιράκι, 189
μπεγιραντόντης, 189
μπεγίρι, 189
μπεγιρόμυγα, 189
μπεγιρόμυγια, 189
μπεγιρόσπορος, 189
μπεγλέρι, 189
μπεζαντές, 190
μπεζαχτάς, 189
μπεζερίζω, 189
μπεηλίκικος, 189
μπεϊζαντές, 190
μπεϊλί, 190
μπεϊλίκια, 190
μπεϊλίκικος, 190
μπεϊλίτικος, 190
μπεϊλού, 190
μπεϊταμάλης, 190
μπεκιάρης, 190
μπεκιαρλίκι, 190
μπεκρή μεζές, 190
μπεκρής, 190
μπεκριλίκι, 190
μπεκροπίνω, 190
μπεκρουλιάζω, 190
μπελαγιά αγραντίμ, 190
μπελαλήδικος, 190
μπελαλής, 190
μπελαλίδικος, 190
μπελαλούδικος, 190, 191
μπελάς, 191
μπελεζίκι, 191, 196
μπελεντένιος, 191
μπελεντιέ αγάς, 191
μπελεντιέ ρεΐζης, 191
μπελεντιές, 191
μπελέχι, 191
μπελήμπαχης, 191
μπελί, 191
μπέλι, 191
μπελιάς, 191
μπέλικι, 191
μπελίμπασης, 191
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μπελίμπαχης, 191
μπέλιτα, 191
μπέλιτας, 191
μπέλκι, 191
μπελλί, 192
μπελογραντίζω, 192
μπελούρι, 192, 196
μπελτές, 192, 262
μπεμούρης, 192
μπεμπέ, 192
μπεμπεζάρι, 192
μπεμπελιά, 139
μπεμπελτζίδικο, 192, 199
μπεμπεμπλιά, 139, 192
μπεμπεμπλίδικο, 192
μπενάμικος, 192
μπενεβίχι, 159, 192
μπενέμικος, 192
μπένθια, 193
μπενταβά, 192
Μπεντεβή, 192
μπεντέλι, 192
μπεντενάκι, 192
μπεντένι, 192
μπεντενιάζω, 192
μπεντεστένι, 192
μπέντι, 192
μπεράτι, 193, 431
μπερατιλής, 193
μπερεκέτι, 193
μπερεκετλής, 193
μπερεκετλίδικος, 193
μπερεστές, 193
μπεριχιάνι, 193
μπερκεκλής, 193
μπερκέτι, 193
μπερκετιλής, 193
μπερμπαθιές, 193
μπερμπαντιλίκι, 193
μπερμπατεύγω, 193
μπερμπάτης, 193
μπερμπάτι, 194
μπερμπατολογώ, 194
μπερμπελέσι, 194
μπερμπελέχι, 194
μπερντάχι, 194
μπερντές, 194
μπερτάκι, 194
μπερτσές, 194, 263
μπεσαλής, 194
μπεσαλίδικος, 194

μπεσελεμέ, 195
μπεσελίκι, 195
μπεσιλεμέ, 195
μπεσιλής, 195
μπεσιλί, 195
μπεσιλίκι, 195
μπεσμπελής, 195
μπεσμπελί, 195
μπέσμπελι, 195
μπεσπελί, 195
μπεσταχτάς, 195
μπεστεκλίκι, 195
μπεστίζω, 195
μπεϋλίκικος, 195
μπεϋλίτικος, 195
μπεχιαρέτι, 195
μπεχίκι, 195
(μ)πεχιλίκι, 195
μπεχλιβάνης, 195
μπεχλιβανιλίκι, 195
μπεχτσής, 196
μπί, 196
μπιλέ, 196
μπιλεζίκι, 196
μπιλέ μου, 196
μπιλετζίκι, 196
μπιλιούρι, 196
μπιλμέζης, 196
μπιλμέχης, 196
μπιλούρι, 196
μπίμπασης, 196
μπίμπαχης, 196
μπιμπίλα, 196
μπίν, 196
μπινάς, 196
μπίνι, 196
μπίνι κουζουλός, 197
μπινίσι, 197
μπινισλίκι, 197
μπινιτζής, 197
μπινίχια, 197
μπίν κατεργάρης, 196
μπίν κερατάς, 196
μπιρεμπίρ, 197
μπίρης, 197
μπίρι, 197
μπίρι μπάχι, 197
μπιριντζής, 197
μπιριτζής, 197
μπίρμανέ, 434
μπιρμάνι, 434

μπιρνταχά, 197
μπίρνταχι, 197
μπιρντέ μπιρέ, 197
μπιρντένι, 197
μπίρ παρά, 198
μπιρταμά, 198
μπισιμίλλαχι, 198
μπισμπιτού, 198
μπίς μπιτού, 198
μπίς μπιτούν, 198
μπισμπουτού, 198
μπισμπουτού(ν), 198
μπισμπουτούν, 198
μπισταχτάς, 195, 198
μπίτ, 198
μπιτί, 198
μπίτι, 198
μπιτίζω, 198
μπίτι κιαολιάς, 198
μπίτις, 198
μπιτσακάκι, 198
μπίτσακας, 198
μπιτσάκι, 198
μπιτσάκος, 198
μπίτσακος, 198
μπιτσακτσής, 198
μπιτσακτσίδικο, 198
μπιτσαξήδικο, 198
μπιτσαξής, 198
μπιτσαξίδικο, 198
μπιτσάρισμα, 199
μπιτσέρνω, 199
μπιτσιμές, 199
μπιτσίμι, 199
μπλαχικανές, 434
μπλεμπλετζίδικο, 199
μπλοφατζής, 199
μπογάζι, 199
μπογάκι, 199, 200
μπογαλής, 199, 200
μπογάρα, 199, 200
μπογαράς, 199
μπογαρέ, 199, 200
μπογάτσα, 199, 202
μπογατσατζής, 199
μπογιαμάδες, 199
μπογιαμάς, 199
μπογιαντίζω, 199
μπογιάς, 199
μπογιατζής, 199
μπογιατζίδικο, 199
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μπογιατζοπίθαρο, 199
μπογιώ μπογιώ, 199, 200
μποζάς, 200, 431
μποζαχανές, 200, 431
μποζμά(ς), 200
μπόι, 200
μποϊλής, 200
μποϊλίδικος, 200
μποϊλίνα, 200
μπολαντίζω, 200
μπόλικα, 200
μπόλικος, 200
μπόλκα, 200
μπολκάκι, 200
μπόλου μπόλου, 200
μπομπάρι, 204
μπομπό, 200
μπομπός, 200
μπομποχείλης, 200
μποξαδάκι, 201
μποξαδιάζω, 200
μποξάδιασμα, 201
μποξαδιαστής, 201
μποξαλίκι, 201
μποξαργάτης, 201
μποξάς, 201
μπορντακάκι, 201
μπόσικος, 201
μποσμάς, 201
μποστανατζής, 201, 202
μποστάνι, 201
μποστανιά, 201
μποστανικό, 202
μποσταντζής, 202
μποστατζής, 202
μπου, 202
μπουά, 202
μπουάκι, 202
μπουγάτσα, 202
μπουγιαλίδικος, 202
μπουγιοκλής, 202
μπουγιουρντί, 202
μπουγιουρντισμένος, 202
μπουγιουρουλντί, 202
μπουγιουρούμ, 202
μπούγιουρουμ, 202
μπουγλούρι, 202, 206
μπούζι, 202
μπουζούκι, 203
μπουζουκοκέφαλος, 203
μπουκαμπελετζής, 203

μπουκαρέμνια, 168, 203
μπουλαματζέ, 203
μπουλαματζές, 203
μπουλαμάτσα, 203
μπουλαμάτσι, 203
μπουλγαρί, 203
μπουλγούρι, 206
μπουλμές, 203
μπουλούκι, 203
μπουλούκμπασης, 203
μπουλούκμπαχης, 203
μπουλούμπασης, 203
μπουλουμπαχίνα, 203
μπουλουστίζω, 203
μπουμπάρι, 204
μπουμπασίρης, 204
μπουμπού, 204
μπουμπουλές, 204
μπουμπούλης, 204
μπουμπουλιάς, 204
μπούμπουλος, 204
μπουμπουλωτός, 204
μπουνάρι, 204
μπούνι, 202, 205
μπουνταλάγρα, 205
μπουνταλάδα, 205
μπουντάλακας, 205
μπουνταλαρία, 205
μπουνταλάς, 205
μπουνταλέ, 205
μπουνταλές, 205
μπουνταλιά, 205
μπουνταλιάζω, 205
μπουνταλιέρος, 205
μπουνταλίστικα, 205
μπουνταλιώ, 205
μπουνταλοδείχνω, 205
μπουνταλοκούτι, 205
μπουνταλοσύνη, 205
μπουνταλοσύρνω, 205
μπουνταλού, 205
μπουνταλοφέρνω, 205
μπουνταλοχαμάλης, 205
μπουνταλωσύνη, 205
μπουντίρης, 205
μπουντρούμι, 205
μπουργαρί, 203, 206
μπουργαριτζής, 206
μπουρ(γ)ιά, 208
μπουργούρι, 206
μπουρέκα, 206

μπουρεκάκι, 206
μπουρέκι, 206
μπουρεξής, 206
μπουρεξίδικο, 206
μπουρί, 206
μπουρί2, 208
μπουριδιάζω, 207
μπουρμαδοκουρούνα, 207
μπουρμάς, 207
μπουρμές, 203, 208
μπουρμπάς, 207, 208
μπουρμπούρι, 206, 208
μπουρμπουροκουταλιά, 208
μπουρνούζι, 208
μπουρνούζο, 208
μπουρού, 206, 208
μπουρουδιασμένος, 208
μπουρουκλής, 208
μπουρούνι1, 208
μπουρούνι2, 209
μπουρουνιάζω, 209
μπουρουνιασμένος, 209
μπουρουξής, 209
μπουρουξίδικος φούρνος, 209
μπουρουξισμένος, 209
μπουρσάφι, 209
μπουρώνω, 209
μπουσκιά, 209
μπουσκιάζω, 209
μπούσκος, 209
μπουσμπουτού, 198
μπούς μπουτούν, 198, 209
μπούτι, 209
μπουτούνικος, 209
μπουτσουξουλούδικα, 209
μπουτσουξουλούκια, 209
μπουφεντές, 210
μπουφετζής, 210
μπουχάνι, 434
μπουχίζω, 210
μπουχιουρντί, 202, 210
μπουχιουρντίζω, 210
μπουχοπύρι, 434
μπουχουργιό, 210
μπουχούρι1, 210
μπουχούρι2, 210
μπουχουρίζω, 210
μπουχουρντάνι, 210
μπουχτίζω, 210
μπόχικα, 201
μπόχικος, 201, 210
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μπράτη, 210
μπρατσαργάτης, 210
μπραχάτζο, 210
μπρε, 210
μπρίκι, 211
μπρικούλα, 211
μπρισίμι, 211
μπρισιμιτζής, 211
μπροκατζής, 211
μπωσμά, 211
μυξομέντιλο, 211
Μυσερλής, 211
μώρικος, 211
μoυχζίρης, 177
μoυχτεσίπης, 178

Ν
νααγές, 212
ναγές, 212
ναζάρι, 212
νάζι, 212
ναζιάρης, 212
ναζιλής, 212
ναζιλίδικα, 212
ναζιλίδικος, 212
ναζίρης, 212
ναζίφης, 212
ναζλίδικος, 212
ναΐπης, 212
ναίσε, 212
ναίσου, 212
νάκλι, 212
νά κουκιού κουκιού, 212
ναλέτης, 213
ναλέτι, 213
ναλετιάζω, 213
ναλέτισσα, 213
ναλίνι, 213
ναλμπάντης, 13, 213
ναμάζι, 213
νάμι, 213
ναμικιόρης, 213
ναμικιόρος, 213
ναμιντάρης, 213
ναμιντάρικος, 213
ναμούζης, 213
ναμούζι, 213, 214
ναμουντάνης, 213
ναμουντάνικος, 213
ναμούσι, 214
ναμουσούζης, 214

νανές, 214
ναντίρι, 214
νάξης, 214
νάξικος, 214
νά πούλι πούλι, 212, 267
νά πχι πχί, 212
ναργιλές, 214
νάρκι, 214
νασαέτι, 214
νασαχάτι, 214
νασίπι, 214
νατζιλίδικος, 212, 215
νάτζονα, 215
νάτι, 215
νατίρης, 215
νατίρισσα, 215
ναφακάς, 215
ναφικλίκι, 215
ναφιλέ, 215
ναχιγές, 215
νάψης, 215
νά ψι ψί, 212
νεκαντάρ, 215
νεκίπης, 215, 431
νελέρ, 215
νέ μπού, 215
νενέ, 215
νέ… νέ…, 215
νερό στον τραχανά, 215
νεσαρέτι, 216
νέσε, 216
νέσου, 216
νεσπέρης, 216, 275
νεστέρι, 216
νετλέτι, 434
νεφέρης, 216
νεφέρι, 216
νεφέσι, 216
νεφς, 216
νεχάρης, 216
νηνί (και νηνίδι) του αμαθιού, 

216
νιάψης, 216
νιζάμης, 216
νιζάμι, 216
νιζαμπικώνω, 434
νιμέτι, 217
νιμικιόρος, 213
νινί, 217
νινίδι, 217
νισάνι, 217

νισαντίρι, 217
νισαντιρόνερο, 217
νισάφι, 217
νισεστές, 217
νισπέτι, 217
νιχιάνι, 217
νοκούτι, 217
νομπέτι, 217
νοξάνι, 217
νοσκάς, 217
νου ζαράρι, 218
νουζούλι, 218
νούρι, 218
νουσουμπέτι, 218
νουσουρέτι, 218
νουσρέτι, 218
νουφούσι, 218
νταβαλίδικος, 218
νταβαλισιμιός, 218
νταβαντούρι, 218
νταβάς1, 218
νταβάς2, 218
νταβατζήδικος, 218
νταβατζής, 218
νταβατζίδικος, 219
νταβατούρι, 218
νταβεκλής, 219
νταβέτι, 219
νταβούκι, 219
νταβραμπάς, 219
νταβραντερός, 219
νταβραντίζομαι, 219
νταβραντίζω, 219
νταβραντισμένος, 219
νταβραντώ, 219
νταγαρτζίκα, 219
νταγαρτζίκι, 219
νταγιάκι, 219
νταγιάντα, 220
νταγιαντίζω, 220
νταγιάντισμα, 220
νταγιαντισμός, 220
νταγιαντώ, 220
νταγλαράς, 220
νταδάκι, 220, 249
νταερές, 220
νταζινές, 220
νταηλίκι, 220
νταής, 220
νταϊλίκι, 220
νταϊρές, 220
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νταϊφάς, 220, 315
ντακαζάς, 220
ντακίμι, 220
ντακιμιάζω, 220, 316
ντάλα, 220
νταλαβέρα, 221
νταλαβερίζω, 221
νταλαβεριτζής, 221
ντάλα μεσημέρι, 221
νταλγκάς, 221
νταλγκινλίκι, 221
νταλέτι, 221
ντάλια, 221
ντάλια!, 221
νταλίμι, 221
νταλιφισέκης, 228
νταλκαβούκος, 221, 225
νταλκαδιάζομαι, 221
νταλκάς, 221
νταλντίζω1, 221
νταλντίζω2, 222
νταλούκος, 434
νταλτίζω, 221
νταλφεσίνα, 222
νταλώνω, 222
ντάμα, 222
νταμαβλυσέ, 222
νταμά βλυσί, 222
νταμαλίδικος, 222
νταμάρι, 222
νταμαυλησί, 222
νταμαύλησι, 222
ντάμι, 222
νταμούζα, 222, 328
νταμουλάς, 222
νταμουλιασμένος, 223
νταμπακαρειό, 223
νταμπακαριό, 223
νταμπακάς, 223
νταμπάκης, 223
νταμπαλίδικος, 223
νταμπάνα, 223
νταμπάνι, 223, 317
νταμπάς, 223
ντάμπασης, 223
νταμπασίνα, 223
νταμπής, 223
ντάμπια, 223
νταμπιέτι, 224
νταμπλάς, 222, 224
νταμπουράς, 224, 318

νταμπουροκέφαλος, 224
ντανάς, 224
ντανίσκα, 224
ντανιστεύ(γ)ω, 224
ντάν μπαραντάν, 16
ντάνος, 224
νταντά, 224
ντάντα, 224
ντάντας, 224
ντάντεμα, 224
νταντεύω, 224
ντάντος, 224
νταουλάρης, 224
νταουλ(α)τζής, 224
νταούλι, 224
νταουλιασμένος, 225
νταουλόξυλα, 225
νταουτόσκυλος, 225
νταραντόλια, 225
νταραντόργια, 225
νταραντόχυλος, 225
νταρέ, 225
νταρένιος, 225
νταρής, 225
νταρί, 225
ντάρι νάξι, 434
ντάρι φιλφίλ, 225
νταρκαούκης, 225
νταρκάς, 221, 225
νταρμπούκα, 225
νταρνταγός, 225
νταρντίζω, 222, 225
νταυραμπάς, 225, 320
νταυραντίζω, 225
νταΰς, 225
νταχά, 225
νταχά μπετέρι, 226
ντε, 226
ντε!, 226
ντεβέρο, 226
ντεβές, 226
ντεβετζής, 226, 432
ντεβλέτι, 235
ντεβράνι, 226
ντέβρε, 226
ντέβρι1, 226
ντέβρι2, 226
ντεγλαράς, 220
ντέγλαρος, 220, 226
ντεγριμί, 226
ντεζδάρης, 226, 234

ντεϊνέκι, 226
ντεκλαρατζής, 226
ντεκλίφι, 226, 322
ντεκουμετζές, 434
ντελάλης, 322
ντελβίσης, 227, 228
ντεληκανής, 227
ντεληκανιλίκι, 227
ντεληκάρος, 227
ντελής, 227
ντελής2, 228
ντελή φυσέκης, 227
ντελί, 227, 228
ντελιάζω, 227
ντελιασμένος, 227
ντελίδικος, 227
ντελικαλής, 227
ντελικανής, 227
ντελικανιδάκι, 227
ντελικανιδίκια, 227
ντελικανιλίκι, 228
ντελιμαδόξυλα, 228
ντελιμάς, 228
ντελιματσάκι, 228
ντελίνα, 227
ντελιφισέκης, 228
ντελιώ, 227
ντελμπεντέρης, 228, 232
ντελμπεχανείο, 228
ντελμπιγέ, 232
ντελμπιγιέ, 228
ντελμπισά, 228
ντελμπίσης, 228
ντελμπισιά, 228
ντελόβεργα, 228
ντελπίσης, 228, 229
ντεμέκ, 229
ντεμεκιούλικος, 229
ντεμεκιούνικος, 229
ντεμενάς, 229
ντεμεσούκα, 229, 323
ντεμεσούκι, 229, 323
ντεμιργκιλίδικο, 229
ντεμιρικλίδικο, 229
ντεμίρικο, 229
ντεμιρκιρίδικο, 229
ντεμιρτζήδικο, 229
ντεμιρτζής, 229, 231
ντεμιρτζίδικο, 229, 231
ντεμπέλα, 229
ντεμπέλακας, 229
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ντεμπέλης, 229
ντεμπελιά, 229
ντεμπελιάζω, 229
ντεμπελιάρης, 229
ντεμπέλισσα, 229
ντεμπελιώ, 229
ντεμπελόσκυλο, 229
ντεμπελόσκυλος, 229
ντεμπελ(ο)χανάς, 229
ντεμπελ(ο)χανείο, 230
ντεμπέλ Χασάν, 229
ντεμπεσίρι, 230
ντεμπεχίρι, 230
ντεμπισά, 228, 230
ντεμπίσης, 228, 230
ντεμπίχης, 228, 230
ντεμπιχιά, 228, 230
ντεναζέδες, 230
ντενέκα, 230
ντενεκάκι, 230
ντενεκές, 230
ντενεκετζής, 230
ντενεκετζίδικο, 230
ντενέκος, 230
ντένι, 230
ντενταρίκι, 230
ντεντέ, 230
ντεντένι, 231
ντεντές1, 231
ντεντές2, 231
ντεντί, 231
ντεντίμ, 231
ντεπές, 231, 324
ντερβίχης, 56
ντερεϊλής, 231
ντερές, 231
ντερλίκωμα, 231
ντερλικώνω, 231
ντερμάνι, 231
ντερμενιά, 231
ντερμιτζάκι, 231
ντερμιτζής, 231
ντερμιτζίδικο, 231
ντερμπεντέρης, 232
ντερμπιγιές, 232
ντερμπϊές, 232
ντερμπίσης, 228, 232
ντερσέκι, 232
ντέρσι, 232
ντέρτι, 232
ντερτιλής, 232

ντερτιλίδικος, 232
ντεσεψίδικος, 232
ντεσκερές, 232, 325
ντεστέμπασης, 232
ντεστές, 232, 326
ντεστίρι, 232, 326
ντετζερές, 232, 324
ντέτζερη, 233, 324
ντετικάς, 233
ντέφι, 233
ντέφι να γίνει, 233
ντεφτέρι, 326
ντεφτερντάρ εφέντης, 233
ντεχλουκές, 233, 327
ντεψίζης, 61, 233
ντεψίζικος, 233
ντεψίζω, 61, 233
ντζεντζερέδια, 233
ντζετζερές, 233, 324
ντζούζικος, 338
ντζού(τ)ζικος, 233
ντζούτζικος, 338
ντηρίδικος, 233
ντιβανές, 233
ντιβάνι, 233
ντιβανχανές, 233, 432
ντιβίτι, 233
ντιγέτι, 233
ντιγνεντίζω, 234
ντιγνέρι, 234
ντιγνερίζω, 234
ντιγνέρω, 234
ντιγνές, 234
ντιγριμί, 234
ντιζντάρης, 234
ντιλιάζω, 227, 234
ντιλμερίμ, 234
ντιλμπάζα, 234
ντιλμπέρι, 234
ντιμιχιρντί, 234
ντιμπιντούς, 235
ντίμπις, 234
ντίπ για ντίπ, 234, 235
ντίπι, 234
ντίπ(ι) καταντίπ(ι), 234
ντίπι κιαολιάς, 234, 235
ντιπιντούς, 235
ντίπις, 234
ντιρέκι, 235
ντιρίδικος, 235
ντιρμάνι, 231

ντιρμπάζα, 234, 235
ντιρντίζω, 23
ντιρτνίζω, 235
ντοάς, 235
ντοατζής, 235
ντοβλέτι, 235
ντογρού, 235, 238
ντογρουτζάς, 236
ντογρουτζιάζω, 236
ντοκμετζής, 236
ντοκουμετζές, 434
ντολαντίζω, 236
ντολάπα, 236
ντολαπάκι, 236
ντολάπης, 236
ντολάπι1, 236
ντολάπι2, 236
ντολαπίνα, 236
ντολαπτζής, 236, 432
ντολμάδες γελαντζί, 37
ντολμαδιάζω, 236
ντολμάς, 236
ντομούζης, 236
ντομουρούκι, 237
ντόμπε, 237, 340
ντομπρατζής, 237
ντοναλμάς, 237
ντοναλντίζω, 237
ντοναμάς, 237
ντονανίδικο, 237
ντονανίκικο, 237
ντονανμάς, 237
ντοναντίζω, 237
ντοντίζω, 237
ντοντίνι, 237
ντοντόνι, 237, 238
ντοντουρμάς, 238
ντόπε, 238
ντορβάς, 238, 241
ντόρθια, 238
ντορμπαδιάζω, 238, 241
ντορμπάς, 238, 241
ντουάς, 235, 238
ντουβάκι, 238
ντουβάρι, 238
ντουγρού, 238
ντουγρουτζές, 236, 238
ντουγρουτσάς, 236, 238
ντουζάκα, 238
ντουζένια, 238
ντουζενιάζω, 238
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ντουζιελντίζω, 238
ντούζικα, 238
ντούζικος, 238
ντουζούμζικος, 238
ντουκάνι, 238
ντουκιανατζής, 238
ντουκιάνι, 238
ντουκιανιτζής, 238
ντουκιαντζής, 238, 239
ντουκμές, 239
ντο(υ)λαμάς, 236
ντουλγέρης, 239
ντουλγκέρης, 239
ντουλμές, 239
ντουλμπέντι, 239
ντουλμπέτι, 239
ντουλουμάς, 236, 239
ντουλουμές, 239
ντουλούμι, 239
ντουλούμπα, 239, 341
ντουλουμπόχερο, 239
ντουμάνι, 239
ντουμανιάζω, 239
ντουμανιασμένος, 239
ντουμανίζω, 239
ντουναλμάς, 237, 239
ντουνιάς, 239
ντουνούμι, 239
ντουντού, 239
ντουντούκι, 239
ντουντούνι, 237, 239
ντουντουρμάς, 238
ντουράς, 239
ντουρβάς, 240, 241
ντουργουτζές, 236
ντουρμπουτζές, 240
ντουρντίζομαι, 240
ντουρντίζω, 240
ντουρντουλούκι, 240
ντουρσεκλίδικος, 240
ντουσέδες, 240
ντουσεμές, 240
ντουσές, 240
ντούσκος1, 240
ντούσκος2, 240
ντουσουλμές, 240
ντουσουμάνης, 240
ντουσουμέτι, 240
ντουσουντίζομαι, 240
ντουσουντίζω, 240
ντουσουντισμένος, 240

ντουσουντώ, 240
ντουσουρμές, 240
ντουφέκι, 345
ντουφεκιά, 345
ντουφεκόβεργα, 345
ντουφεκόγεργα, 240
ντουχιουλμές, 240
ντουχιουμάνης, 240
ντουχιουντίζω, 240
ντουχιούντισμα, 240
ντουχιουντισμένος, 240
ντουχιουντισμός, 240
ντουχιουρμές, 240
ντραμπουζάνι, 240, 346
ντρομπαδιάζω, 240, 241
ντρουβαδάκι, 240, 241
ντρουβαδιά, 240
ντρουβαδιάζω, 241
ντρουβαδικά, 241
ντρουβάς, 241

Ξ
ξαναγεραντίζομαι, 242
ξαφήμι, 272
ξεγραντίζω, 242
ξεκαζάνεμα, 242
ξεκαζανεύ(γ)ω, 242
ξεκαζανιάζω, 242
ξεκαζάνιασμα, 242
ξεκαζίκωμα, 242
ξεκαζικώνω, 242
ξεκαλουπιάζω, 242
ξεκαλούπιασμα, 242
ξεκαλούπωμα, 242
ξεκαλουπώνω, 242
ξεκαπακιάζω, 242
ξεκαπακώνω, 242
ξεκαπλαντίζω, 242
ξεκαπλέρνω, 242
ξελαγουμίζω, 242
ξελαμίζω, 242, 243
ξεμποξαδιάζω, 243
ξεμποξάδιασμα, 243
ξεμποστανιάζω, 243
ξεμπουνταλιάζω, 243
ξενταμπακιάζω, 243
ξενταμπανιάζω, 243
ξενταμπανιάστρα, 243
ξεντορμπαδιάζω, 243
ξεντορμπάδιασμα, 243
ξεντορμπαδιαστής, 243

ξεπαπουτσώνομαι, 243
ξεπαπούτσωτος, 243
ξεπαραδιάζομαι, 243
ξεπατωντενέκα, 244
ξεραβεντὶντάβελη, 70, 244
ξεροτσιβή, 244
ξεσικιλντίζω, 244
ξεσικλεντίζω, 244
ξετζεμπερώνω, 244
ξετουλουπανιάζω, 244
ξετσικουρώνω, 244
ξετσιτίζω, 244
ξετσίτισμα, 244
ξεφιτιλίζω, 244
ξεφλαφλακίζω, 244
ξεφτιλίζω, 244
ξεφτίλισμα, 244
ξεφτιλιστήρι, 244
ξεφτυλίζω, 244
ξεχαμπέτωμα, 244
ξεχαμπετώνω, 244
ξεχαμπιτώνω, 244
ξεχαπετώνω, 244
ξεχαρμανιάζω, 244
ξεχαρμπίζω, 244
ξεχαρτζίζω, 245
ξεχαρτζισά, 245
ξεχαρτζιστά, 245
ξεχαρτζιστής, 245
ξεχαρτζιστός, 245
ξήμυ ώαίτι, 270
-ξής, 245
ξίγγαινα, 245
ξίγγης, 245
ξιγγού, 245
ξίγκικα, 245
ξιγκικοζυγιάζω, 245
ξιγκικοκαμπανίζω, 245
ξίγκικος, 245
ξιγκοζυάζω, 245
ξίκης, 245
ξίκικος, 245
ξίκ ολσούμ, 245
ξιλντίζω, 245
ξιρντίζω, 245, 246
ξύγκικος, 246
ξυλάδες, 246
Ξύλινη Ντάμπια, 246
ξυλοκούμπουρο, 246
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Ο
ογουρλής, 53, 247
ογουρσουζά, 247
ογουρσουζεύω1, 247
ογουρσουζεύω2, 247
ογουρσούζης, 54, 247
ογουρσουζ(ι)ά, 54
ογουρσουζιά, 247
ογουρσούζικος, 247
ογουρσουζλούκι, 247
ογράντιζμα, 247
ογραντίζω, 54, 247
ογράντισμα, 54
ογρουσουζεύω1, 247
ογρουσούζης, 54, 247
(ο)γρουσούζης1, 55
(ο)γρουσούζης2, 55
ογρουσουζ(ι)ά, 54, 247
ογρουσούζικος, 247
οικονεύω, 247
οϊλέσα, 247
οκά, 247
οκαδάκι, 247
οκαδιάρα, 247
οκαδιαρέ, 247
οκαδιαρή (μαζώχτρα), 247
οκαδιάρης, 247
οκαδιάρικος, 248
οκαδιάτικα, 248
οκαλίδικος, 248
ό καντάρ, 248
ό καντάρι, 248
ολαλά, 10, 248
όλντου κάχαρ, 248
ολντού μπιτί, 198, 248
ολομποτίς, 248
ολοσερσέμιαστος, 248
ολοτζιρίτηχτος, 248
ολοτσίζωτος, 248
ολοτσίτωτος, 248
ολούρμε, 248
ομπανέ, 248
όμπασης, 249
όμπαχης, 249
ομπνές, 249
ονταδάκι, 249
όντα κιάρι, 249
ονταλήδικος, 249
ονταλίδικος, 249
οντάμπασης, 223, 249
οντάς, 249

οό, 249
όπα, 249
όπα λάκια, 249
όπλα, 249
όπλες, 249
οργουλής, 53, 249
οργουλίδικος, 53, 249
ορίστε μποϊλέ, 249
ορνέκι, 249
ορνιθόκουμος, 249
ορντάς, 249
ορντού, 249
ορντού γιογλέ, 250
ορταγεύω, 250
ορταγιά, 250
ορταγιό, 250
ορτακεύω, 250
ορτάκης, 250
ορτάκι, 250
ορτακιά, 250
ορτάκινος, 250
ορτακλίκι, 250
ορταλίδικος, 250
ορταλίκι, 250
ορταριά, 250
ορτάς, 250
ός γκελντί - σαφά γκελντί, 250
ός κελντί, 250
οσκελντίζω, 251
οσμάνος, 251
οτρά, 251
ουϊντίζω, 251
ούκι, 251
ούκι!, 251
ουλεμάς, 251
ουμπανέ, 248, 251
ούμπρι, 251
ούπα, 249, 251
ουσούλι, 78, 251
ουστάμπασης, 251, 432
ουστάς, 251
ούτι, 251
ούτς, 251
ούτς!, 251
ούτσι, 251
ούτσι!1, 251
ούτσι1, 251
ούτσι2, 251
ούτσινα, 251
ούτσινα!, 251
Ουτσλέρια, 251, 432

ουϋντίζω, 251
ούχι, 251
ούχι!, 251
ούχιτ, 251
οχρούτς, 251
οχρούτσηδες, 252
οχρούτσι, 251, 252
(ο)χρούτσιν του, 251
(ο)χρούτς του, 251

Π
πάβλος, 253
παγαδένιος, 253
παγκελατίζω, 253
παγωτατζίδικο, 253
πάει το χάλι μου, 253
παζαργιώτικος, 253
παζάρεμα, 253
παζαρευτής, 253
παζαρεύω, 253
παζάρι, 253
παζαριώτης, 253
παζαρλίκι, 253
παζάρμπασης, 253, 432
παζαρτζής, 253
παζβάντης, 253
παζί, 179, 253
παινάμικος, 192, 253
παϊντίζω, 253
παίρνω ιντικάμι, 253
παϊτάρης, 253
παϊτέρης, 253
πακελατίζω, 253
πακιγιές, 254
πακιολατίζω, 253, 254
πακιούφης, 254
παλαζάκι, 254
παλάζι, 254
παλιομπουρμάς, 254
παλιοπουστάκι, 254
παλιόσκι, 254
παλιόσογο, 254
παλιοτεντζερές, 254
παμπόρα, 254
παμποράκι, 254
παμπόρι, 254
παναήρι, 254
παναΰρι, 254
πανταχλί, 434
παντεσινές, 434
παντζάρι, 254
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παντζέχρι, 254
παντιερατζής, 255
πανωκάζανο, 255
παπά, 255
παπαδόσογο, 255
παπάζι, 255
παπουδολαλάδες, 255
παπούκι, 255
παπουτσά, 255
παπουτσάς, 255
παπούτσα του ντουφεκιού, 255
παπούτσα τω στιβανιώ, 255
παπουτσέ, 255
παπούτσες, 255
παπουτσής, 255
παπούτσι, 255
παπουτσίδικο, 256
παπουτσοσπάουλα, 256
παπουτσοσυκιά, 256
παπουτσόσυκο, 256
παπουτσουλούκι, 256
παπουτσώνω, 256
παραδάτος, 256
παραδίζω, 256
παραδοδουλειά, 256
παραδολογώ, 256
παραδομούρης, 256
παραδομούρικος, 256
παραδόπιστος, 256
παραδοσακούλα, 256
παραδοσάκουλο, 256
παραζιγανεύω, 256
παρακατσά, 256, 257
παρακατσεύ(γ)ω, 256
παρακατσευτά, 257
παρακεντές, 257
παραλαντίζω, 257
παραλής, 257
παράς, 257
παράς γιόκ, 258
παρασόκακο, 258
παρμάκι, 258
παρμακλίκι, 258
παρούτ χανέ, 258
παρτάλι, 258
παρτσάλα, 258
παρτσάλι, 258
παρτσαλίζω, 258
παρτσαλικάκι, 258
παρτσαλίκι, 258
παρτσά παρτσά, 258

παρτσάς, 258
πασαδάκι, 258
πασαδικό, 258
Πασά-καπισί, 258
πασαλής, 258
πασαλιά, 258
πασαλίκι, 258
πασαρίχι, 258
πασάς, 259
πασβάντης, 259
πασής, 185, 259
πασιντά, 259
πασιντάς, 259
πασκίνι, 259
πασλίκι, 185, 259
πασουμάκι, 259
πασουμάς, 185, 259
πασούμι, 259
παστάβι, 259
παστέλι στο ξύλο, 259
παστούκι, 259
παστουρμάς, 259
παστρουμάς, 260
πασχίνι, 259, 260
πατανία, 260
πατενταλής, 260
πατιρντί, 260
Πατισάχ, 260
πατλατζίκι, 260, 266
πατσάβρα, 260
πατσάβρι, 260
πατσάλι, 260
πατσαλιάζω, 260
πατσάς, 260
πατσατζής, 261
πατσατζίδικο, 261
πατσάφρα, 260, 261
πατσάφρι, 260, 261
πατσουρά, 261
πατσούρα, 261
πατσούρος, 261
παύλας, 261
παύλος, 261
παυλούδα, 261
παυλουδάκι, 261
παυλούδι, 261
παυλουδοκέφαλος, 261
παφίλι, 261
πάφ κιούφ, 261
παχάς, 261
παχιαδάκι, 261

παχιαδίνα, 262
παχιάς, 259, 262
παχιλαντίζω1, 262
παχιλαντίζω2, 262
παχιλάντισμα, 262
παχλαντίζω1, 262
παχλαντίζω2, 262
πεζάζης, 262
πεζεβέγκης, 262
πέι, 262
πεϊγιέ, 262
πέ κεί, 262
πέ κεΐ, 262
πέκ εΐ εφέντημ, 262
πέκ-εΐ εφέντημ, 262
πεκεϊκιός, 262
πέκεϋ, 262
πελούρι, 196, 262
πελτές, 262
πεμπελίδικος, 263
πενάμικος, 263
πενταβά, 192, 263
πεντάρι, 263
πεντζίκι, 263, 432
πεντοκαδούσα, 263
πεπές, 263
πεπονόρακη, 263
περβάζι, 263
περεστές, 193, 263
περιγέλι, 263
περιτσίνι, 263
περλεπές, 434
περμακλίκι, 258
περμανές, 263
περντάχι, 194, 263
περουζές, 263
περτάφια, 263
περτσέμι, 263
περτσές, 263
περτσιναδόρος, 263
περτσίνι, 263
περτσινώνω, 264
πεσίνι, 264, 265
πεσίν παρά, 264
πεσκεσάρω, 264
πεσκέσι, 264
πεσκίρι, 264
πέσπενταβά, 264
πεσπερική, 264, 275
πεσπεώιξό, 275
πεστεμάλι, 264
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πεστίλι, 264
πεστρέφι, 264
πετιμέζι, 265
πετουμέζι, 265
πετουμεζογρά, 265
πέτρα των ομμαθιών, 265
πετρομπάρουτο, 265
πετρομπέγιρο, 265
πεφίνι, 265
πεχίνι, 265
πέχι πενταβά, 264, 265
πεχρίζι, 265
πιλαβάς, 265
πιλάβι, 265
πιλαβιτζής, 265
πιλάφι, 265
πιπί, 265
πιριτζής, 266
πισιμανεύω, 266
πισμανεύω, 266
πισμανλίκι, 266
πισπασιέ, 266
πίτσικος, 266
πλάβι, 266
πλακα(ν)τζίκι, 266
πλακατζής, 266
πλακατζίνα, 266
πλακατζού, 266
πλασκα(ν)τζίκι, 266
πλατα(ν)τζίκι, 266
πλαχατζίκι, 266
πογλεντίζω, 266
πολιοσκεντζεύομαι, 267
πολιοσκεντίζομαι, 267
πόλκα, 267
πολκάκι, 200, 267
πολύ πάει στο εμιρί, 267
πολυταμακιάρης, 267
πολυταμαχιάρης, 267
πολυφούρφουρος, 267
πολύφτιλος, 267
πομεσοτζέμπερο, 267
πονταλής, 267
πορδολούκι, 434
πορτακάλι, 267
Πόρτα του Παχιά, 267
ποσού, 267
ποστάνι, 201
ποτούρι, 267
πουλαματζέ, 203, 267
πούλι, 267

πούλι πούλι, 267
πουσάρθια, 267
πουσάτι, 267
πουσί, 267
πούσι, 267
πουσού, 267
πουσταρέλι, 268
πούστης, 268
πούστης χοχλιός, 268
πουστίζω, 268
πουστολογώ, 268
πουστουλούκι, 268
πουστουλούκια, 268
πουφ, 268
πουφ!, 268
πούφου, 268
πούφου!, 268
προεστιλίκι, 268
πρωτογεμιτζής, 268
πρωτόρακη, 268
πρωτοράκι, 268
πρωτοσιναφιτζής, 268
πυργιολίκι, 268
πυρολίκια, 269
πυροφίτιλο, 17, 269
πυρόφτιλο, 17, 269
πχι πχί, 269
πχιτ, 269
πχιτ!, 269

Ρ
ραβαΐσι, 270
ραβάνι, 270
ραβέντι, 270
ραγιάς, 270
ραγμπέτι, 270
ραεκλίζω, 270
ραέτι, 270
ραετλής, 270
ραζακί, 270
ράι, 271
ραΐνα, 271
ράκα, 271
ρακάδικο, 271
ρακάς, 271
ρακή, 271
ρακηδειό, 271
ρακιδειό, 271
ρακιδοκάζανο, 271
ρακιδόκουπα, 272
ρακιδοκουπάκι, 272

ρακιτζής, 272
ρακο-, 272
ρακό-, 272
ρακοβγάνω, 272
ρακοκάζανο, 272
ρακοκατάνυξη, 272
ρακόκουπα, 272
ρακομεζές, 272
ρακόμελο, 272
ρακομέρα, 272
ρακομπούκαλο, 272
ρακοπίθαρο, 272
ρακοπίνω, 272
ρακοπιωμένος, 272
ρακοπιώνομαι, 272
ρακοπότι, 272
ρακόπουλο, 272
ρακοτραταρίσματα, 272
ρακοτρατέρνω, 272
ρακουλάς, 272
ρακοφονιάς, 272
ραμαζάν, 164, 273
ραμαζάνι, 273
ραμάλης, 272
ραμεκλής, 273, 274
ραμετ(ι)λής, 273
ραμετιλής, 274
ραμετλής, 274
ραμεχτλής, 273, 274
Ραμπήμ Αλλά, 273
Ραμπής, 273
ραντιφλίκια, 273
ρασά, 434
ρασέ, 434
ρασιά, 434
ρασοντρουβάς, 273
ρασπού, 273, 278
ραστίκτασι, 273
ρατζής, 273
ράφι, 273
ραχακλίδικος, 273
ραχατεύ(γ)ω, 273
ραχάτι, 273
ραχατ(ι)λής, 273
ραχατιλίδικα, 273
ραχατ(ι)λίδικος, 273
ραχατ(ι)λίκι, 273
ραχατ(ι)λίνα, 273
ραχμέτι, 274
ραχμετλής, 274
ρεβαΐζι, 270, 274
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ρεβαΐσι, 270, 274
ρεβανί, 274
ρεβεντούκι, 274
ρέγγι, 274
ρέγγια, 274
ρέγκι1, 274
ρέγκι2, 274
ρεζακί, 270, 274
ρεζακλιά, 274
ρεζαλές, 274
ρεζαλέτι, 274
ρεζές, 274
ρεζίλεμα, 274
ρεζιλεύ(γ)ω, 274
ρεζιλήκι, 275
ρεζίλης, 275
ρεζιλίκι, 275
ρεΐζης, 275
ρεΐσι, 275
ρεκιάτι, 275, 277
ρεμεζάνι, 273
ρεμεκλής, 275
ρεμπέτ ασκέρι, 275
ρενδίφι, 275
ρεντζιπέρης, 275
ρέντι, 275
ρεντίφι, 275
ρεουλατζής, 275
ρεπιουλαχίρ, 164, 275
ρεπιουλεβέρ, 164, 275
ρέσιμο, 275
ρέσμι, 275
ρεσούλης, 275
ρεσπέρης, 275
ρεσπερική, 275
ρεσπεριλίκι, 276
ρεσπεροσύνη, 276
ρετζέπ, 164, 276
ρετίδικος, 54, 276
ρεφενές, 276
ρεφενίζω, 276
ρεχένι, 276
ρεχίνι, 276
ρεχιτζής, 276
ρεχτιματζής, 276
ρεχτίμι, 276
ρηματικές περιφράσεις από τα 

τουρκικά, 276
ριάλι, 277
ριβαγέτι, 277
ριζάς, 277

ριζάς2, 277
ριζατζής, 278
ριζορούκουνας, 277
ρικάτι, 277
ρισβάνης, 277
ριτζάλι, 277
ριτζαλίκι, 277
ριτζάλισσα, 277
ριτζάς, 277
ριτζατζής, 278
ροζακί, 270, 278
ροζ μπεμπέ, 278
ροζοναλίκι, 278
ρομπαλί, 278
ροσούτι, 279
ροσπού, 278
ροσφαϊλίκι, 278
ρουγιά, 278
ρουζναμετζής, 278, 432
ρούκουνας, 278
ρουκούνι, 278
ρουκούνοι, 278
ρουμάνι, 278
ρουμπιές, 278
ρούντζινος, 278
ρουπάκι, 279
ρούπι, 279
ρουσουμάτια, 279
ρουσούτι, 279
ρουσπού, 278, 279
ρουσφέτι, 279
ρουσφετολόγος, 279
ρουσφετολογώ, 279
ρουτπές, 279
ρουφέτι, 279
ρουφιανιλίκι, 279
ρυάλι, 279

Σ
σαακόλ αγασής, 280
σαακολαζάπαγασής, 280
σαατσής, 280, 432
σαβεντούκος, 280, 290
σαβουρντίζω, 280
σαβουρντώ, 280
σαγάνα, 280
σαγανάκι, 280
σαγάνι, 280
σαγανογλείφης, 280
σαγανογλείφτης, 280
σαγιάκι, 280

σαγιές, 280
σαγκαβής, 280, 281
σαγούλι, 280
σαγουστίζω, 280
σαγουστισμένος, 280, 281
σαγρεδένιος, 281
σαής, 281
σάι, 281
σάικα, 281
σάικος, 281
σαϊντίζω, 281
σαϊταρλίκι, 281, 303
σαϊταρτζής, 281
σακαβί, 281
σακαβίχι, 281
σακάθια, 281
σακάς, 282
σακάτεμα, 282
σακατεμένος, 282
σακατεύ(γ)ω, 282
σακάτης, 282
σακατιλίκι, 282
σακατούρα, 103, 282
σακϊές, 282
σακίζι, 282
σακίν, 282
σακιντίζoμαι, 282
σακίρ κέφι, 282, 348
σακιστίζω, 282
σακουλοντρούβαδο, 282
σακουμαδάκι, 282, 283
σακουμαδιά, 283
σακουμάς, 283
σαλαβαντίζω, 283
σαλαβατίζω, 283
σαλά μαλέκι, 283
σαλά μαλέκου, 283
σαλαμαλίκι, 283
σαλαντίζω, 283
σαλβαράς, 283
σαλβάρι, 283
σαλβαρομίτανα, 284
σαλγιανετζής, 284, 432
σαλεμπιτζίδικα, 284
σαλέπι, 284
σαλεπιτζής, 284
σαλεπιτζίδικο, 284
σάλι, 284
σαλιβαράς, 283
σαλιβάρι, 283
σαλιβαρομίτανα, 284
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σαλί ενκιουρούν, 284
σαλιντζάκι, 284
σαλίντζι, 284
σαλισάμπρι, 284
σαλκίμι, 284
σαλκιμιά, 285
σαλκίνι, 285
σαλλαντίζω, 285
σαλμάς1, 285
σαλμάς2, 285
σαλντιρίζω, 285
σαλουβάρι, 283, 285
σαλτανάτι, 285
σαλτάνι, 285
σαλχανές, 285
σάμαλι, 285
σαματάς, 285
σαματατζής, 285
σαμντάνι, 285
σαμουντάνι, 285
σαμπά ναμάζι, 285
σαμπάν αμάζι, 285
σαμπάνης, 286
σάμπρι, 286
σανιζάκι, 284, 286
σάνικις, 286
σάνκις, 286
σαντακάς, 286
σαντέδικος, 286
σαντζάκι1, 286
σαντζάκι2, 284, 286
σαντούρι, 286
σαντραζάμης, 286
σαντρασελίδικος, 286
σαντριαζάμης, 286
σαντριβάνι, 286
σάν φιστίκ(ι), 286
σαξελίμικα, 286
σαξελίμικος, 286
σαπαναμάζι, 286
σαπάρτα, 286
σαπήδες, 286
σαπουνατζής, 287
σαπουνατζίδικο, 287
σαπριλίκι, 287
σαράι, 287
σαράπ εμινής, 287
σαρατζήμπαχης, 287
σαράτζης, 287
σαράτσης, 287
σαράφης, 287

σαράφικο, 287
σαραφ(ι)λίκι, 287
σαρής, 287
σαρικάς, 287
σαρίκι, 287
σαρ(ι)κιά, 287
σαρικλάκι, 287
σαρικόπιτα, 287
σαρικοφόρος, 288
σαριλικατζής, 288
σαριλίκι, 288
σαρίνα, 287, 288
σαριφλίκι, 68, 288
σαρκατούρα, 103, 288
σαρκοτσίγκελο, 288
σαρλίκι, 288
σαρμαδεύω, 288
σαρμάδι, 288
σαρμάς1, 288
σαρμάς2, 288
σαρνίτσι, 288
σαρντίζω, 288
σαρράφης, 288
σαρραφιλίκι, 288
σαρσιντίζω, 398
σαρχιντίζω, 398
σασιρμάς, 288, 398
σασιρντίζω, 288, 398
σασιρντισμός, 288, 398
σαστίζω, 288
σαστιμάρα, 288
σατά, 288
σατζάκι, 284, 288
σατίρι, 288
σάτρα πάτρα, 288
σατσάκι, 434
σάτσι, 289
σατσόπιτα, 289
σαφά γκελντί, 289, 296
σαφέρ, 164, 289
σαφί, 289
σαφίς, 289
σάφλες, 434
σάφρες, 289
σαφτικίζω, 289
σαχιρντίζω, 398
σαχιρντισμός, 289, 398
σάχλα μάχλα, 289
σαχλαμπάνης, 289
σαχτούκικο, 434
σβαρνάς, 290

σβάχι, 20
σδιαφέτι, 290
σεβάν αμπάκ, 290
σεβεντούκος, 290
σεβνταλής, 290
σεβνταλιάζω, 290
σεβνταλίδικος, 290
σεβνταλίκι, 290
σεβνταλόριγος, 290
σεβντάς, 290
σεβντεμεντέ, 290
Σεβρί Τσεσμέ, 290
σεγκλετισμένος, 290, 291
σεΐζης, 290
σεϊμένης, 290, 432
σειράς, 290
σεΐρι, 290
σειρίμι, 290
σεϊριτζής, 291
σειρίτι, 291
σεϊρτζής, 291
σεϊτάνης, 291, 396
σεϊτανιά, 291, 396
σεΐτης, 291
σεϊτίνι, 291, 396
σεΐχης, 297
σεκέρι, 291
σεκερλής, 291
σεκλεντισμένος, 291
σεκλέτι, 291
σεκλετίζω, 291
σελάδες, 291
σελακλίκι, 291, 299
σελάμ αλέκι, 291
σελάμ αλέκιδες, 291
σελαμαλίκι, 283, 291
σελαμές, 291
σελαμέτι, 291
σελαμετλίκια, 291
σελαμλίκι, 292
σελάχι, 292
σελβής, 292
σελβίνι, 292
σελεβέστρα, 292
σελεβεστρίζω, 292
σελεμές, 291
σελέμης, 292
σελέμι, 292
σελεμίζω, 293
σελέμικα, 292, 293
σελεμιτζής, 293
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σελιάδες, 291
σελιμιέ, 293
σελτές, 293, 299
σεμερτζής, 293
σεμπίλι, 293
σεμπιλχανές, 293
σεμπτάς, 290, 293
σενέ, 293
σενέτι, 293
σενέφι, 109, 293
σενλίκι, 293
σεντέ-μεντέ, 293
σεντεμές, 294
σεντεφένιος, 294
σεντέφι, 294
σεξελίνικος, 294
σεπέρι, 294
σεπέτι, 294
σεράγιο, 287, 294
σεράι, 287, 294
σεραμέτι, 294
σερασκέρης, 294
σεργί, 294
σεργιάνι, 294
σεργιανίζω, 294
σεργκί, 294
σερδάρης, 295
σερές, 295
σεριφές, 295
σερίφι, 295
σερκί, 294
σερμαγιά, 295, 300
σερμπετζής, 295
σερμπέτι, 295
σερμπετλίκι, 295
σερνταλής, 290
σερνταρλής, 295
σερντάς, 290, 295
σερντενγκεστής, 295
σερσέμης, 296
σερσεμιά, 296
σερσεμιάζω, 296
σερσεμιάρης, 296
σερσεμιλίκι, 296
σερτζανές, 296
σερτζεμπετζής, 296, 432
σέρτης, 296
σέρτι, 296
σέρτικος, 296
σέρτουρνα(ς;), 296
σερφιντής, 296

σερφιντιλίκι, 296
σερφιντίνα, 296
σερφιντινιό, 296
σεφάν αμπάκ, 296
σεφάς γκελντί, 296
σεφερά, 296
σεφέρι, 296
σεφερλής, 296
σεφέρ τασί, 297
σεφής, 297
σεφίδες, 297
σεφιλίκι, 297
σεφιρλίκι, 297
σεφκουλοντολμάς, 297
σεφτάς, 290, 297
σεφτές, 297
σέχης, 297
σεχίτης, 297, 397
σημαδεμένη, 297
σημαδευτική, 297
σημάδι, 297
σημαδωμένος-η, 297
σιαέτι, 298
σιαμπάν, 164, 298
σίγανα, 298
σιγανομουσμούλης, 298
σιγκλέτι, 291, 298
σιγκλετίζω, 291, 298
σιγκουλές, 298
σιγουρατζής, 298
σιγουροκαζικώνω, 298
σιδεροκαζικώνω, 298
σιεβάλ, 164, 298
σιεκσής, 63, 298
σιεριφί, 298
σικέρι, 291, 298
σικιαέτι, 298, 302
σικιάρι, 298
σικιλμάς, 298
σικιλμές, 298
σικιλντίζω, 298
σικιμέ1, 298
σικιμέ2, 299
σικιμέ κι απανωσίκι, 298
σικιντίζω, 298
σικλέτι, 291, 299
σικλετίζω, 291, 299
σικλετισμένος, 291, 299
σιλακλίκι, 299
σιλάνι, 299
σιλμές, 299

σιλτές, 299
σιμέτι, 299
σιμίτι, 299
σιναλίκι, 299
σινάφι, 299
σινβιλές, 299, 301
σινεκλίκι, 299
σινεματζής, 299
σινί, 299
σινσιλές, 300, 301
σιντριμάς, 300
σιομπουνταλιάζω, 300, 304
σιρακλίκι, 299, 300
σιργιάνι, 294, 300
σιργιανίζω, 300
σιργούνι1, 300
σιργούνι2, 300, 308
σιργουνιάζω, 300
σίρι1, 300
σίρι2, 300
σιρίκι, 300
σιρίμι, 300
σιρίτι, 300
σιρμαγιά, 300
σιρμαλί, 301
σιρσιλές, 301
σιρφιντής, 296
σισανεδάκι, 301
σισανές, 301
σισιλέ, 301
σισιλές, 301
σισιμάνης, 301, 400
σισιμάνισσα, 400
σισιμνιά, 400
σισινές, 301
σιτζαντές, 301
σιτζεράρω, 301
σιτζιάρω, 301
σιτζιέρνω, 301
σιτζιμάκι, 301
σιτζίμι, 301
σιτζιμιάζω, 301
σιτζιμιάρω, 301
σιτζούκι, 301
σιτσιάρω, 301
σιτσιέρνω, 301
σιφίρ, 301
σιφίρι σιφίρι, 301
σιχτίρ, 301
σιχτιρίζω, 301
σιχτίρισμα, 302
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σιχτίρ πιλάβι, 302
σιχτίρ πιλάφι, 302
σκαμπίλι, 302
σκαμπίλια, 302
σκα(ν)τζίκης, 302
σκαντζίκης, 93
σκα(ν)τζίκικα, 94, 302
σκατουλατζής, 302
σκεμπέ, 302
σκεμπεδάκι, 302
σκεμπές, 302
σκεντζές, 302
σκεντζεύγω, 302
σκεντίζω, 302
σκετζήδικο, 302
σκετζηλίκι, 302
σκετζής, 302, 303
σκετζίδικο, 302
σκετζιλίκι, 302
σκιαεθιάρης, 302
σκιαέτι, 302
σκιαλίκι, 302
σκιάς, 303
σκιντίζω, 119, 303
σκιτζής, 303
σκλαπατζίκι, 266, 303
σκουντιά, 303
σκυλόκουμος, 303
σκυλοπισμανεύω, 266, 303
σκύλος, 303
σμαγδάλι, 153, 303
σμπερντάχι, 303
σοβαντίζω, 303
σοβάς, 303
σοβά τεπές, 303
σοβατζής, 303
σογιά, 303
σογιουλτζούμπασης, 303, 432
σόι, 303
σοϊκός, 303
σόικος, 303
σοϊλέ, 303
σοϊλής, 303
σοϊλίδικος, 303
σοϊλίνα, 303
σοϊπλούδικος, 303
σοϊταρηλίκι, 303
σοϊταρής, 304
σοκακάκι, 304
σοκάκι, 304
σολομπιτεβίς, 304

σολομπιτίς, 304
σολομποτίς, 304
σομακί, 304
σομαραζώνω, 304
σόμπα, 304
σομπετάρω, 304
σομπέτι, 304
σομπόγιδος, 304
σομπουνταλιάζω, 304
σομπουνταλιασμένος, 304
σομπουνταλιώ, 304
σοντιμπιντούς, 304
σοολκόλ αγασής, 304
σοολκoλαζάπαγασής, 304
σοτουρκεύω, 305
σου, 310
σου!, 310
σού, 305
σού!, 305
σόυ, 305
σουβαρής, 305
σού-γιολού, 305
σουγιολτζής, 305
σουγιού, 305
σουγιούν γιαμπανά (ουλσούν), 

305
σουγκί, 305
σουγκίζω, 305
σουζιού, 305
σουκιούρι, 305
σουκουλαγασής, 305
σουλάμια, 435
σουλαντίζω, 305
σοϋλίδικος, 305
σουλντούκος, 310
σουλουμάς, 305
σουλουντάνα, 305
σουλουντανίζω, 306
σουλούπι, 306
σουλουπλούδικος, 306
σουλουπώνω, 306
σουλουπωσά, 306
σουλούσι, 306
σουλουχαϊδίζω, 306
σουλουχανιάζω, 306
σουλουχάνιασμα, 306
σουλουχανιασμός, 306
σουλουχανισμένος, 306
σουλούχι, 306
σουλοχαϊδίζω, 306
σουλοχαϊδίστρα, 306

σουλοχαϊδιστράκι, 306
σουλοχαϊδίστρης, 306
σουλτάνα, 307
σουλτανί, 307
σουλτάν μερεμέτ(ι), 307
σουλτάνος, 307
σουλτανχανέδες, 307
σουλτάτος, 307
σουλτούκος, 310
σουλτσούκος, 310
σούλφης, 307
σούμπα Αλλάχ, 307
σουμπαρής, 305, 307
σούμπασης, 307
σουμπασιαδόρος, 307
σουμπαχάν Αλλάχ, 307, 308
σουμπέτι, 304, 308
σουμπέτσι, 308
σουμπεχές, 308
σουμποχαναλλά, 308
σουνέτ, 308
σουνετεύ(γ)ω, 308
σουνέτι, 308
σουνουτεμένος, 308
σουνουτεύ(γ)ω, 308
σουνούτι, 308
σουντά μπουντά, 308
σουντανάς, 308
σουράς, 308, 399
σουργιανίζω, 308
σουργούνης, 308
σουργούνι, 308
σουρές, 308
σουρέτι1, 308
σουρέτι2, 308
σουρλάντα, 435
σουρμές, 309
σουρντίζομαι, 309
σουρντίζω1, 309
σουρντίζω2, 309
σουρντίζω3, 309
σουρντίζω4, 309
σουρντιστικό, 309
σουρουθιά1, 309
σουρουθιά2, 309
σουρουκλεμέ, 310
σουρουκλεμές, 310
σουρούκ μουρούκ, 367
σουρούκ(ου) μουρούκ(ου), 310
σουρούκου μουρούκου, 367
σουρούρης, 310
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σουρούρι1, 310
σουρούρι2, 310
σουρούτι, 308, 310
σουρτούκης, 310
σουρτούκος1, 310
σουρτούκος2, 310
σους, 310
σους!, 310
σουσουλούκια, 310
σουσούρης, 310
σουσταλής, 310
σουσταλίδικος, 310
σουτζούκι, 311
σοφαλίδικος, 311
σοφαντίζω, 303, 311
σοφάς1, 311
σοφάς2, 303, 311
σόφι, 311
σοφράς, 311
σοφτάς, 311
σοχμπέτι, 311
σοχπέτι, 304
σπαχής, 311
σποροντρούβαδο, 311
σποροντρουβάς, 311
σπουργιτόσογο, 311
στάι φουρλά, 311
στέ, 79, 311
στενοσόκακο, 311
στένω ανταλέτι, 311
στεπί, 311
στερόρακη, 312
στην κεφαλή μου απάνω, 312
στιβανοπάπουτσα, 312
στιβανοπαπούτσες, 312
στο μπιρντέ μπιρέ, 312
στο νου ζαράρι, 312
στο σοϊλέ, 312
στο τσεϋρέκι, 312
στουμπέτσι, 312
στουπέτσι, 312
στραβαλιγκιόζης, 312
στραγαλατζής, 312
στράφι, 312
στράφνι, 312
στραφυλόρακη, 312
στράχτι, 312
στρουσουλούδικα, 312
συκόρακη, 312
συλίχιρντί, 312
συμμισομάξουλο, 312

συ(μ)φερατζής, 312
συναλίκι, 313
συναλλήκι, 313
συντριμάς, 313
συρίκι, 313
συρμαγιά, 313
συρμαλένιος, 313
συρμαλί, 313
συρμαλίδικος, 313
σύρνω, 313
σύρνω σημαία, 313
συτζιέρνω, 313
συτζίμι, 313

Τ
ταβάνι, 314
ταβανόπροκες, 314
ταβανοσάνιδο, 314
ταβανόταβλα, 314
ταβατούρι, 218, 314
ταβερνατζής, 314
ταγαρά, 314
ταγάρι1, 314
ταγάρι2, 314
ταγάρι3, 314
ταγάρι4, 314
ταζέδικος, 315
ταζελεντίζω, 315
ταζέ παρά, 315
ταΐδοντορμπάς, 315
ταΐνι, 315
ταϊφάς, 315
τακαζάς, 220, 315
τακάσι, 315
τακάτια, 315
τακιλντίζω, 315
τακίλντισμα, 315
τακιμάκι, 315
τακίμι, 315
τακιμιάζω, 316
τάκλα, 316
τακρίδι, 316
τακρίρι, 316
ταλάδες, 316
τάλια, 316
ταλιμάρω, 316
ταλιμέρνω, 316
ταλίμι, 316
ταλίμνια, 317
τάλφηλ φήλ, 317
ταμάκι, 317

ταμακιαρέ, 317
ταμακιάρης, 317
ταμακιαρλίκι, 317
ταμακιέρης, 317
ταμάμ, 317
ταμάνιμως1, 317
ταμάνιμως2, 317
ταμασκιάρης, 317
ταμασκιαρλίκι, 317
ταμάχι, 317
ταμαχιάρης, 317
ταμαχιαρλίκι, 317
ταμαχιλής, 317
ταμίνα, 317
ταμινάρω, 317
ταμίρι, 317
ταμπακαργιό, 317
ταμπακαριά, 223
ταμπάκης, 223, 317
ταμπακουτζής, 317
ταμπάνι, 317
ταμπάς, 223, 318
ταμπαχανιώτικα, 318
ταμπγέτι, 318
ταμπής, 223, 318
τάμπια, 223, 318
ταμπιέτι, 318
ταμπλαμπάς, 318
ταμπλάς, 318
ταμπουράς, 318
ταμπουρατζής, 318
ταμπούρι, 318
ταμπουροκέφαλος, 318
ταμπουρώνομαι, 318
ταμπούτι, 318
ταξίλι, 318
ταπατζής, 318
ταπούζα, 318
ταραμάς, 318
ταραμπουλούσι, 318
ταρατόρι, 319
ταράφι, 319
ταργατζίκι, 319
τάρζι, 319
ταρικάτι, 319
ταρίχι, 319
ταρλάς, 319
ταρουκλί, 319
ταρουμάρι, 319
ταρουμάρω, 319
ταρσανάς, 325
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ταρταλατζής, 319
ταρoυμαρίζω, 319
τας!, 320
τάσι, 320
Τασλή Τάμπια, 320
ταστίκ, 320
τάταρης, 320
ταυλαμπάς, 320
ταυραμπάς, 320
ταφλάνι, 320
ταχά μπετέρι, 226
ταχαρέτι, 320
ταχίνι, 320
ταχινόσουπα, 320
ταχμίς, 320
ταχρίρι, 321
ταχσιλντάρης, 321
ταχτάνι, 321
ταχτάς, 321
ταψί, 321, 327
τεβεκελής, 321
τεγιάκι, 321
τέγκι, 321
τεζάκι, 321
τεζιάκι, 321
τεκές, 321
τέκι, 321
τεκλίφης, 322
τεκλίφι, 322
τεκμπίρι, 322
τεκνεφές, 322
τεκνεφέσης, 322
τεκνεφεσιάρης, 322
τελάκης, 322, 432
τελάκι, 322
τελάλημα, 322
τελάλης, 322
τελαλϊές, 322
τελαλίζω, 322
Τελάλικα, 322, 433
τελαλίκια, 322
τελάλμπασης, 322, 433
τελάς, 322
τελατίνι, 323
τελέσι, 323
τελέφι, 323
τελεψίκια, 323, 357
τέλι, 323
τελιάζω, 323
τελίδικη, 323
τελόμπροκα, 323

τελόφουρτσα, 323
τεμενάς, 323
τεμεσούκα, 323
τεμεσούκι, 323
τεμλίκι, 323, 433
τεμπελεύω, 323
τεμπέλης, 229, 323
τεμπελ(ο)χανάς, 229
τεμπελχανάς, 323
τεμπεσίρι, 230, 323
τεμπεχίρι, 230, 323
τεμπίχι1, 323
τεμπίχι2, 323
τεμπρίκι, 323
τενεκές, 230, 323
τενεκετζής, 230, 323
τενεσίρι, 323
τενεχίρι, 323
τενσίχι, 324
τεντζερέδι, 324
τεντζερές, 324
τέντζερη, 324
τέντζερης, 324
τέντζερι, 324
τεπές, 324
τεραζάκι, 324
τεραζί, 324
τερακές, 324
τερανές, 324
τερεζής, 324
τερεζί, 324
τερζήμπαχης, 324
τερζήπαχης, 324
τερζής, 324
τερζίδικο, 324
τερζίδικος, 324
τερζιμάν, 324
τερζίστικος, 324
τερλίκι, 324
τερλικοπάπουτσα, 325
τερμπιγέ, 232
τερμπιγές, 232, 325
τερμπϊές, 232
τερσανάς, 325
τέρσης, 325
τέρσικος, 325
τερτζής, 324, 325
τερτίπι, 325
τερτιπιλής, 325
τερτιπιλίνα, 325
τερτιπιτζής, 325

τέρτσικος, 325
τεσγιάκι, 325
τεσελίμικος, 325
τεσιλεύγω, 325
τεσιλίμι, 325
τεσκερές, 325
τεσκερετζής, 325, 433
τεσλίμι, 325
τεσπί, 325
τεσπίχι, 325
τεσσάρι, 325
τεσσαρορούκουνος, 325
τεστεμάλι, 326
τεστές, 326
τεστίρι, 326
τετές, 326
τεφαρίκι, 326
τεφαρίκικος, 326
τεφερίκι, 326
τεφερούκι, 326
τεφερούσι, 326
τεφερούτσι, 326
τεφερoύκι, 326
τεφτέρι, 326
τεφτίσης, 326
τεχλουκές, 327
τεχρίλι, 327
τεχρίμι τζεπερήν, 327
τεψάκι·, 327
τεψί, 327
τζαερές, 65
τζάκι, 327
τζακοθυρίδα, 327
τζακόξυλο, 327
τζακόπανο, 327
τζακόταβλα, 327
τζακουμακόπετρα, 349
τζακόχαρτο, 327
τζαμί, 327
τζάμι, 327
τζαμιλίκι, 327
τζαμιτζής, 327
τζαμιωτάκια, 327
τζαμόγλανο, 328
τζαμόπετρα, 328
τζαμούζα, 328
τζάμπα, 328
τζαμπαδόρος, 328
τζαμπάζης, 328
τζαμπαζϊές, 328
τζαμπαζιλίκι, 328
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τζαμπανάκης, 187, 328
τζαμπαντζής, 328
τζαμπατζής, 328
τζαμπάτζης, 328
τζαμπατζϊόν, 329
τζαμπικώνω, 435
τζαμπίτης, 66, 329
τζαμπιτιλίκι, 67, 329
τζαμπουκάς, 329
τζαναβαράκι, 329
τζαναβάρι, 329
τζαναζές, 329
τζανάκι, 329
τζαναμπέτης, 329
τζανεγρά, 329
τζανεγρίδα, 329
τζάνεμ, 329
τζάνεμου, 329
τζανέρι, 329
τζανεριά, 329
τζανερίκι, 329
τζανερικιά, 329
τζάνερο, 329
τζανεροκουρκούνερο, 329
τζαντάρμα, 329
τζανταρμάς, 329
τζαντές, 329
τζανφέσι, 330
τζαπής, 330, 433
τζαρ, 330
τζαρελίδικος, 330
τζαρές1, 330
τζαρές2, 330
τζαρζαβατικά, 330
τζαρμπάς, 338
τζαρτζαβατικό, 332
τζασίτης, 330, 354
τζατζόλα, 330, 338
τζαφουνιά, 355
τζεβαΐρένιος, 330
τζεβαΐρι, 330
τζεβάπι, 331
τζεβρεδάκι, 331
τζεβρές, 331
τζεβρετζής, 331
τζεγκέλι, 356
τζελάτης, 331
τζελεμπής, 356
τζελεπής, 331
τζελέπης, 356
τζεμαέτι, 331

τζεμαζιελαχίρ, 164, 331
τζεμαζιελεβέλ, 164, 331
τζεμπεράτος, 331
τζεμπερές, 70
τζεμπέρι, 331
τζεμπετζήμπασης, 331
τζεμπετζής, 331
τζεναζές, 331
τζενέτι, 331
τζεντζερέδια, 233
τζέντζερης, 324
τζεντζεφύλλι, 331
τζερεμές, 332
τζερεμετίζω, 332
τζερεμιά, 332
τζερεμίζω, 332
τζερζεβάτι, 332
τζερίπι, 332, 433
τζερτζεβατικό, 332
τζερτζεβένιος, 435
τζερτζελές, 332
τζερτζεμίλι, 332
τζερτζεμίνι, 332
τζερτζεφύλλι, 333
τζερτσεβές, 358
τζεχούτης, 333, 433
-τζής, 333
τζιαφέτι, 71, 333
τζιβαΐρι, 330
τζιβάς, 333
τζιγαερλάς, 333
τζιγέρι, 333
τζιγιμανές, 333
τζιγκάζω, 334
τζιγκέρι, 333
τζιγκιανέδισσα, 334
τζιγκιανές, 334
τζίγκουνας, 334
τζιγκουνεύομαι, 334
τζιγκουνευτά, 334
τζιγκούνης, 334
τζιγκούνι1, 334
τζιγκούνι2, 334
τζιγκουνιά, 334
τζίγκου τζίγκου, 334
τζιζάρ κολού, 334
τζιζβές, 334
τζιζιές, 334, 433
τζίκου τζίκου, 334
τζιλβελής, 334
τζιλβελίδικος, 334

τζιλβελίνα, 334
τζιλβές, 334
τζιλιάφτι, 335
τζίλιο, 335
τζιμπότελο, 335
τζιμπούκι, 335
τζιμπουκλούκι, 335
τζιμπριλίκια, 335
τζίνης, 335
τζίνικος, 335
τζιοπετζίνε, 335
τζιριτέρνω, 335, 336
τζιριτηχτά, 335
τζιριτηχτής, 335
τζιριτηχτός, 335
τζιρίτι, 335
τζιριτιχτής, 336
τζιριτιχτός, 336
τζιριτώ, 336
τζιρτζιλεύομαι, 336
τζιρτζιλής, 336
τζιρτώ, 336
τζισβέρα, 336
τζισβές, 336
τζισμές, 361
τζισμετζής, 336, 433
τζιτζέκι, 363
τζιτζεκλίκι, 336
τζιτζί1, 336
τζιτζί2 κουταλάκι, 336
τζιτζί2 μαμά, 336
τζιτζιμιτζής, 337
τζιτζιμιτζίνα, 337
τζιτζίνα, 337
τζίτζινος, 337
τζίφρης, 435
τζιφτές, 364
τζο, 337
τζο!, 337
τζοκαντάρης, 337, 433
τζομέρτης, 338
τζομπονιάρης, 71, 338
τζομπονιάρικος, 71, 338
τζορμπαλίκι, 338
τζορμπάς, 338
τζορμπατζής, 338
τζοτζόνα, 338
τζούζικος, 338
τζούκι τζούκι, 338
τζουλαμάς, 338
τζουμαέτι, 338
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τζούμπα, 339
τζουμπές, 339
τζουνφές, 339
τζουραλής, 339
τζουράς, 367
τζουράς1, 339
τζουράς2, 339
τζούρμπος, 435
τζούτζινος, 339
τζουτζούκος, 339
τζουφνές, 339
τζοχαδένιος, 339
τιμάρεμα, 339
τιμαρεύω, 339
τιμίνι, 340
τιμουρούκι, 340
τίμπετι, 340
τινάζω, 340
τιρντίζω, 23, 340
τιρτίρι, 340
τόκα, 340
τομάρι, 340
τόμπε, 340
τοντίζω, 340
τοπανάς, 340, 341
τόπι1, 340
τόπι2, 340
τοπούζι, 340
τοπτάν, 340
τοπχανάς, 341
τοσλού παλγάμι, 341
τουγιάνι, 341
τουζλούκι, 341, 344
τούι, 341
του κουζαφά, 435
του κουζουλού το φέσι, 341
τουλούμι, 341
τουλουμιά, 341
τουλουμιάζω, 341
τουλουμορράπτης, 341
τουλουμοτύρι, 341
τουλούμπα, 341
τουλουμτζής, 342
τουλουπάνα, 342
τουλουπάνι, 342
τουλουπανιάζω, 342
τουλουπάνιασμα, 342
τουλτιές, 342
τουμπεκί, 342
τουμπελέκι, 342
του μπενταβά, 342

τουμπρούκι, 342
του Παχιά η Πόρτα, 342
τουράς, 239, 342
Τούρκα, 343
τουρκάκι, 342
Τουρκάκι, 343
Τουρκάλα, 342
τουρκέ, 342
τουρκεύ(γ)ω, 342
τουρκιά, 342
Τούρκισσα, 343
τουρκιστής, 342
τουρκογυρίσματα, 342
τουρκοκάτεργο, 342
τουρκολάτης, 342
τουρκολάτρης, 342
τουρκολογώ, 342
τουρκομανιά, 343
Τουρκομανώλης, 343
Τουρκομαρία, 343
τουρκονικημένος, 343
τουρκονίκητος, 343
τουρκονταούλα, 343
τουρκοπολεμώ, 343
Τουρκοπούλα, 343
Τουρκόπουλο, 343
Τουρκορωμιός, 343
Τούρκος, 343
τουρκοσκλαβώνω, 343
τουρκόστρατο, 343
τουρλού τουρλού, 343
τουρμπές, 344
τουρνατζής, 344
τουρουντζένιος, 344
τουρουντζί, 344
τουρούντζινος, 344
τουρπές, 344
τουρσί, 344
τουρσού, 344
τουρσουλίδικα, 344
τουσγλού παλγάμι, 344
τούσλα, 344
τουσλούκι, 344
τουσλού παλγάμι, 345
τουτούνι, 345
τουτούν κεσενσίν, 345
τουτουντζής, 345
τουφάνι, 345
τουφέκι, 345
τουφεκιά, 345
τουφεκιάρης, 345

τουφεκίζω, 345
τουφεκισμός, 345
τουφεκόβεργα, 345
τουφεκοβολισμός, 345
τουφεξίδικο, 346
τοψής, 346
τοψούμπασης, 346
τραβαμπάς, 320, 346
τράμπα, 346
τραμπαδόρος, 346
τραμπάζης, 346
τραμπαζιλίκι, 346
τραμπάρω, 346
τραμπατζής, 346
τραμπέρνω, 346
τραπουζάνι, 346
τραυαμπάς, 346
τραχανάς, 346
τραχανοδικαστήρια, 347
τραχάς, 347
τρεζόσογο, 347
τριάρα, 347
τριάρι, 347
τρίμπογος, 347
τριμπούνι, 347
τριχινοντρουβάς, 347
τριχοντρουβάς, 347
τροζόσογο, 347
τροφαντός, 75
τροχάς, 347
τρώγω τα μαχάρια μου, 347
τσα, 347
τσα!, 347
τσάγαλα, 347
τσαγίλι, 347
τσαΐλι, 347
τσαϊλόπετρα, 348
τσαΐρα, 348
τσαΐρι, 348
τσάκα1, 348
τσάκα2, 65
τσακάκι, 348
τσάκαλο, 348
τσάκαλος, 348
τσακάς, 348
τσακί, 348
τσακίζω, 348
τσακίλι, 347, 348
τσακίρης, 348
τσακίρικος, 348
τσακίρ κέφι, 348



Ευρετήριο  Ελλην ικών  Λέξεων

473

τσακιρντίζω, 349
τσάκισμα, 349
τσάκι τσάκι, 349
τσακμάκι, 349
τσακμακόπετρα, 349
τσακμακώ, 349
τσακουμάκι, 349
τσακουμακίζω, 349
τσακουμακίστρα, 349
τσακουμακόπετρα, 349
τσακουμακώ, 349
τσακουμάς, 359
τσαλάπατο, 349
τσαλέγκι, 349, 356
τσαλιμάκι, 349
τσαλίμι, 349
τσαλιστεύγω, 349
τσαλιτεύγω, 349
τσαλμάς, 349
τσαλοπάταχο, 349
τσαλοπάτημα, 350
τσαλοπατώ, 350
τσαμασίρι, 350
τσάμι, 350
τσαμούζα, 328, 350
τσαμούρης, 350
τσαμουρίζω, 350
τσαμουρλούκια, 350
τσαμπάγης, 328, 350
τσαμπαζηλίκι, 350
τσαμπάζης, 328, 350
τσαμπαζιλίκι, 328, 350
τσαμπατζοδουλειά, 350
τσαμπικώνω, 435
τσανάκα, 350
τσανάκι, 350
τσανακλίκι, 350
τσανακογλείφτης, 350
τσανακομπάρντακα, 350
τσανθιά, 351
τσάντα, 351
τσανταρμάς, 329, 351
τσαντηρώνω, 351
τσαντίρι, 351
τσαντιρώνω, 351
τσαξιρλίκι, 351
τσαούσης1, 351
τσαούσης2, 351
τσαούσι, 351
τσαουσιλίκι, 351
τσαούχης, 351

τσαπατσούλης, 351
τσαπατσουλιά, 352
τσάπια, 352
τσαπίνης, 352, 355
τσαπινιά, 352, 355
τσαπιρντίζω, 352
τσαπίρντισμα, 352
τσαπιρντώ, 352
τσαπράζι, 352
τσαπραζολόγος, 353
τσαπραζώνω, 353
τσαρδάκι, 353
τσαρδακιάζω, 353
τσαρδεύομαι, 353
τσαρδί, 353
τσαρέζι, 353
τσαρές, 330, 353
τσάρκι, 353
τσαρκιχί, 353
τσαρντάκι, 353
τσαρντακιάζω, 353
τσαρουκλί, 353
τσαρούχια, 353
τσαρουχίζω, 353
τσαρπαλίκια, 353
τσαρσί, 354
τσαρσιτεύω, 354
τσαρσίτης, 354
τσασιτεύω, 354
τσασίτης, 354
τσασιτιλίκι, 354
τσατάλι, 354
τσατί, 354
τσατίζομαι, 354
τσατίζω1, 354
τσατίζω2, 354
τσατίλας, 355
τσατίρι, 288, 355
τσατμάς, 355
τσατματότοιχος, 355
τσατουμάς, 355
τσάτρα πάτρα, 355
τσατσιτεύω, 354
τσαφιά, 355
τσαφίζω, 355
τσάφισμα, 355
τσαφισμαθιά, 355
τσαφουνιά, 355
τσαφουνίζω, 355
τσαφούνισμα, 355
τσαφουνώ, 355

τσαχαγιάς, 112, 355
τσαχπίνης, 355
τσαχπινιά, 355
τσαχτίζω, 355
τσαχτσί, 355
τσεβάπι, 331, 356
τσεγκέλι, 356
τσεϊρέκι, 356
τσεκί, 356, 433
τσεκμετζές, 356
τσεκουμετζές, 356
τσελέκι, 356
τσελέκωμα, 356
τσελεκώνω, 356
τσελεμπής, 356
τσελένκι, 356
τσελέπης, 356
τσελεπής1, 356
τσελεπής2, 356
τσελέπι1, 356
τσελέπι2, 356
τσελεπλίκι, 356
τσελεπλίκια, 356
τσελεπόλευκος, 357
τσελεπ(τ)σίκια, 357
τσελεπτσίκια, 357
τσελεψής, 356, 357
τσελεψίκια, 357
τσελίκι, 357
τσελικώνω, 357
τσεμπερές, 70, 357
τσεμπέρι, 331, 357
τσεμπερλίκι, 357
τσεμπερού, 357
τσενέτι, 357
τσενεχέμι, 357
τσεντικοπάπουτσα, 357
τσεπαλάκι, 357
τσέπη, 357
τσεπιά, 357
τσέπ τσεπί, 357
τσεπχανές, 358
τσεπώνω, 358
τσερέζι, 358
τσερέπα, 435
τσερίμπασης, 361
τσέρτης, 358
τσερτίζω, 358
τσερτσεβές, 358
τσεσβές, 336, 358
τσεσινέ κενέφι, 358
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τσεσμές, 358
τσεσμετζής, 358
τσετ’αγαλαρήδες, 358
τσεταρί, το, 358
τσέτης, 358
τσεϋρέκι, 358
τσεφτελιά, 117, 358
τσεχρές, 358
τσηθιά, 358
-τσής, 333, 358
τσήτα, 358
τσητάλι, 358
τσηταπιδέ, 358
τσητάπιδο, 359
τσήτωνας, 359
τσητώνω, 359
τσιβή, 359
τσιβί, 359
τσιβίδι, 359
τσιβιδίζω, 359
τσιβίδισμα, 359
τσιγγενές, 359
τσιγγιανές, 359
τσιγιανές, 334, 359
τσιγκέλι, 356, 359
τσιγκενές, 334
τσιγκιανές, 334, 359
τσιγκουνάκι, 334
τσιγκουνεύομαι, 334, 359
τσιγκούνης, 334, 359
τσιγκούνι, 334
τσιγκουνιά, 334, 359
τσιγκούνικος, 359
τσιζί, 359
τσιθιά, 359
τσικιμάς, 359
τσικιμά σοκάκι, 359
τσικιντίρης, 435
τσικιρντίκια, 359
τσικμάς, 359
τσικουργιάστρα, 359
τσικούρι, 359
τσικουροβάσταγο, 360
τσικουρόξυλο, 360
τσικουροπεραστήρι, 360
Τσικούρ τζαμί, 360
Τσικούρ τσεσμέ, 360
τσικρικάς, 360
τσικρίκι, 360
τσικριτζής, 360
τσιλές, 360

τσιλιγκίρης, 114, 360
τσιλίκ μαράζι, 360
τσίλικος, 360
τσιλιμίγκος, 360
τσιμιχίρι, 360
τσιμπιδότελο, 360
τσιμπότελο, 360
τσιμπούκι, 335, 360
τσιμπούκι σιλμέ, 360
τσιμπουξής, 360
τσιμπούσι, 361
τσίπουρο, 361
τσίρακας, 361
τσιράκι, 361
τσιραλίδικος, 361
τσιράς, 361
τσιρίμπασης, 361
τσιρίσι, 361
τσιρίχι, 361
τσιρτσιβές, 358
τσιρώ, 435
τσισβές, 336
τσισμές, 361
τσισταραγασής, 361
τσίτα, 361
τσιτάκι, 362
τσίτα κόρδα, 362
τσιτάλι, 362
τσιταπιδέ, 362
τσιτάπιδο, 362
τσίτι, 362
τσιτί κορδί, 362
τσίτινος, 362
τσιτοκλαδιά, 362
τσιτοκώλης, 362
τσιτοκώλι, 362
τσιτολογώ, 363
τσιτομαθιά, 363
τσίτος, 363
τσιτσεκάκι, 363
τσιτσέκι, 363
τσιτσεκλής, 363
τσιτσεκλίκι, 363
τσιτσί, 363
τσιτσίδι, 363
τσίτσιδος, 363
τσιτσιδώνομαι, 363
τσιτσιπλάκος, 363
τσίτσος, 363
τσιτωμαθιά, 363
τσιτωματέ, 363

τσίτωνας, 363
τσιτώνω, 364
τσιτωτά, 364
τσιτωτή, 364
τσιτωτός, 364
τσιφλικάς, 364
τσιφλίκι, 364
τσιφούτης, 364
τσίφρης, 435
τσιφτεδιά, 364
τσιφτελήδικος, 364
τσιφτελής, 364
τσιφτελιά, 364
τσιφτελίδικος, 364
τσιφτελίκι, 364
τσιφτελίνα, 364
τσιφτελορρώγα, 364
τσιφτερ(γ)ιά, 364
τσιφτερρώγα, 364
τσιφτές, 364
τσιφτετέλι, 365
τσιφτσίμπαχης, 365
τσίχια, 365
τσοβελέκης, 365
τσογαλντίζω, 365
τσογλάνι, 365
τσογουρτζάς, 435
τσόκαλο, 348
τσολμπάς, 338
τσολπάς, 365
τσομπάνης, 365
τσόπ τσινί, 365
τσορμπάς, 338
τσουβάλι, 365
τσουβαλιάζω, 365
τσουβαλίσιος, 365
τσουβαλοπαλέτσα, 366
τσουβαντζής, 366
τσουένι, 366
τσουκνόρακη, 366
τσούκου μουρούκου, 367
τσούλα, 366
τσούλι, 366
τσουλιάζω, 366
τσουλόπανο, 366
τσουλοπατανία, 366
τσουλούφι, 366
τσουμπελέκια, 366
τσουμπές, 339
τσουπλέκια, 366
τσουράπι, 367
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τσουράς, 367
τσουρέκι, 367
τσούρλι, 366, 367
τσουρμουτζής, 367
τσουρούκης, 367
τσουρούκικα, 367
τσουρούκικος, 367
τσουρούκ μουρούκ, 367
τσουρούκου μουρούκου, 367
τσουρουτεύγω, 367
τσουρούτης, 368
τσουρουτιά, 368
τσουρούτικος, 367, 368
τσουσούλια, 116
τσουτσούδα, 368
τσουτσούλια, 368
τσουτσουλλάτη, 368
τσουφί, 368
τσόχα, 368
τσοχάδες, 368
τσοχαντάρης, 368
τσοχάς, 368
τσυμπούκι, 368

Υ
υλόρακη, 369
υπολούκουμος, 143, 369
υσούλι, 369
υστερόρακη, 312, 369

Φ
φάκα, 370
φακίρης, 370
φάλαγγας, 370
φαλντέ, 370
Φαλτέ τζαμί, 370
φαναρατζής, 370
φαναριτζής, 370
φαναρτζής, 370
φαραζά, 370
φαραούνα, 370
φαράσι, 370
φαράχι, 370
φαρπαλάς, 371
φαρσί, 371
φαρφαράς, 371
φαρφουρένιος, 371
φαρφουρί, 371
φασαριατζής, 371
φασλάς, 371

φατσαλής, 371
φατσαλίδικος, 371
φατσαλίνα, 371
φαφούλης, 371
φελακέτι, 371
φελάς, 372
φελεκέτι, 371
φελέκι, 372
φελλάς, 372
φελλάχης, 372
φενέρι, 372
φενερίζει, 372
φέντι, 372
φεραγάτι, 372
φερεκέτι, 371
φερετζές, 372
φερετζοτουρκοκόρη, 372
φερμάνι, 376
φέρμελη, 372
φεσάς, 372
φεσατζής, 372
φεσάτι, 372
φεσένιο, 372
φέσι, 372
φεσφεσελής, 373
φεσφεσελίζω, 373
φεσφεσές, 373
φεσώνω, 373
φέτι, 373
φετουφάς, 373
φετουφατζής, 373
φετσόρακη, 373
φετφάς, 373
φι, 373
φιγουρατζής, 373
φιλάν φιστίκ, 373
φιλάργια, 373
φίλι, 373
φιλντισένιος, 373
φίλντισι, 373
φιλντισοκοκκαλένιος, 374
φιλντιχένιος, 373
φίλντιχι, 374
φιλοκονεύγω, 374
φιντάνι, 374
φιντίκι, 374
φιντικιά, 374
φιντικλής, 374
φιντικλί, 374
φιραούνης, 374
φιρίκι, 375

φιρί φιρί, 374
φιρκάς, 376
φιρμάνι, 376
φιρφιρής, 376
φισέκι, 376
φισεκλίκι, 376
φισεκόκουπα, 376
φισκϊέ, 376
φιστάνι, 376
φιστανλίκι, 376
φιστίκι, 376
φιτινές, 377
φιτνελίκι, 377
φλαμπουζάνι, 377
φλαφλατάς, 377
φλαφλατίζω, 377
φλιτζάνα, 377
φλιτζάνι, 377
φορατζής, 377
φουκαράς, 377
φούλι, 377
φούλι-νταούλι, 378
φουνταλεμένος, 378
φουντάλλαμα, 378
φουνταλλαμένος, 378
φουνταλλαμός, 378
φουνταλλαξά, 378
φουνταλλάσσω, 378
φουντουλεύομαι, 378
φουντούλης, 378
φουντούλικα, 378
φουντουλίκι, 378
φουντούλικος, 378
φουντουλούκι, 378
φουρνελατζής, 378
φουρτίνα, 378
φούρτσα, 378
φούρ φούρ, 378
φουρφουρένιος, 378
φουσέκι, 376, 378
φουσεκλίκι, 376, 378
φρετζές, 378
φρου φρού, 379
φρυοντολμάς, 379
φτεφτέρι, 326, 379
φτιλάκι, 379
φτίλι, 379
φτιλιάζω, 379
φτιράς, 379
φτύλι, 379
φυντάνι, 379
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φυντίκι, 379
φυραούνης, 379
φυσέκι, 379
φυσεκλίκι, 379
φυσκιγιά, 376, 379
φυστάνι, 379

Χ
χα, 380
χαβαλελίδικος, 380
χαβαλές, 380
χαβάνι, 380
χαβανόζα, 380
χαβανόζι, 380
χαβανόματσα, 380
χαβανόχερο, 380
χαβαντίσια, 380
χαβάς, 380
χαβασιλίκι, 381
χαβατσούνα, 435
χάβεση, 380
χαβεσιλής, 380
χαβεσιλίκι, 381
χαβιά, 381
χαβιάρι, 381
χαβλί, 381
χαβλιτζάνι, 381
χαβλού, 381
χαβλουδένιος, 381
χαβούζα, 381
χαβούτσα, 435
χάβρα, 381
χάβρι, 382
χαβρίζω1, 382
χαβρίζω2, 382
χαερζίζικος, 382
χαέρι, 382, 384
χαερ(ι)λής, 382, 384
χαερλίδικος, 382, 384
χαέρολά, 382, 384
χαερσίζης, 382
χαζέρι, 382
χαζεύω, 382
χάζι, 382
χαζινές1, 382
χαζινές2, 382, 395
χαζίρεμα, 382
χαζιρεύ(γ)ω, 382
χαζίρης, 382
χαζίρι, 382
χαζίρικα, 382

χαζίρικος, 382
χαζιρομπουκιά, 382
χαζο-, 383
χαζοβιόλης, 383
χαζογελώ, 383
χαζοκούτι, 383
χαζομάρα, 383
χαζός, 383
χαζοφέρνω, 383
χαϊβάνι, 383
χαϊλάζης, 383
χαϊλάλης, 383
χαϊλάτζης, 383
χαϊλές, 37, 383, 386
χαϊμαλί, 383, 386
χάιμου, 435
χαϊνετεύγω, 383
χαϊνέτης, 383
χαϊνεύ(γ)ω, 383
χαϊνήδικος, 383
χαΐνης, 383
χαΐνιά, 383
χαϊνόγα, 384
χαϊνόσπηλιος, 384
χαϊντούτης, 384
χαϊόλλα, 384
χαΐρ, 384
χαΐρι, 384
χαϊρ(ι)λής, 384
χαϊρλίδικος, 384
χαΐρ ολά, 384
χάιτας, 384
χάι-χούι, 384
χάκι, 384
χακίκι, 9, 384
Χάκι-Πάγι, 384
χαλάκια, 385
χαλάλι, 385
χαλαλίζω, 385
χαλάλ ολσούμ, 385
χαλαλοσύρνω, 385
χαλαμπαλίκι, 385
χαλαμπαλίκια, 385
χαλαροσύρνω, 385
χαλάτσης, 385, 433
χαλβαδιάζω, 385
χαλβαδοκούτι, 385
χαλβάς, 385
χαλβατζής, 385
χαλβατζίδικο, 385
χαλβέτι, 386

χαλέπι, 386
χαλές, 386
χαλί, 386
χάλι1, 386
χάλι2, 386
χαλιβάς, 385
χαλίσικος, 386
χαλκάς, 386
χαλλάλι, 386
χαλουβά κόβγω, 386
χαμαϊλί, 386
χαμαΐλι, 386
χαμαΐλί, 386
χαμάλης, 387
χαμαλιάτικα, 387
χαμαλϊές, 387
χαμαλίκι, 387
χαμάλικος, 387
χαμάλμπασης, 387
χαμάμ, 387
χαμάμι, 387
χαμαμοτό, το, 387
χαμαμτζής, 387
χαμαμτζίνα, 387
χάμλα, 387
χάμουλα, 387
χαμούρης, 387
χαμούρι, 387
χαμούρικος, 387
χαμουρλούδικος, 388
χαμπάρι, 388
χαμπαρίζω, 388
χαμπαρίμ γιόκ, 388
χαμπαροφόρος, 388
χαμπαροχάμπαρα, 388
χαμπέρι, 388
χαμπερίζω, 388
Χαμπεσής, 388
χάμπε-τέρ, 388
χαμπετώνω, 388
χαμπιτώνω, 388
χαμσί, 388
χάμ χούμ, 388
χαμψί, 388
Χάνης, 388
χάνι, 388
χανιατζής, 389
χανιάτικα, 389
χανιτζής, 389
χανουμάκι, 389
χανούμη, 389
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χανούμισσα, 389
χάντε, 389
χάντε χούντα, 389
χαντζέρι, 389, 395
χαντούμης, 389
χαντουμίζω, 389
χαντουμισμένος, 389
χαντουνιά, 435
χαντραχάλια, 389
χαούζα, 389
χάπι, 389
χαπιλουφάρ, 389
χαπίσι, 389, 396
χαπίς χανές, 390
χαραμής, 390
χαράμι, 390
χαραμίζω, 390
χαράμις, 390
χαραμοβράσκι, 390
χαραμογλάνης, 390
χαραμογλανίζω, 390
χαραμοκούλουκο, 390
χαραμοτρώγω, 390
χαραμοφάης, 390
χαραμοφάς, 390
χαραμπαντής, 390
χαραμπατεύω, 390
χαραμπάτης, 390
χαραμπάτι, 390
χαραμπατίζω, 390
χαραμπατώ, 390
χαράμπικος, 391
χαρανί, 391
χαραπάς, 391
χαράρα, 391
χαραρέτι, 391
χαράρι, 391
χαρατσάρης, 391
χαρατσάς, 391
χαράτσι, 391
χαρατσοχάρτι, 391
χαράτσωμα, 391
χαρατσώνω, 391
χαρέμι, 391
χαρεμλίκι, 391
χαρμάνι, 391
χαρμπί, 391
χάρμπια, 392
χαρμπίζω, 392
χαρμπιτζέ-χαρμπιτζέ, 392
χαρουμουλούδικος, 392

χαρουμουλούκι, 392
χαρουμπέ, 392
χαρουμπία, 392
χαρουμπίδα, 392
χαρου(μ)πίδι, 392
χαρουμπίδι, 392
χαρου(μ)πιδίτης, 392
χαρου(μ)πιδολάχανο, 392
χαρουπάκι, 392
χαρούπι, 392
χαρουπιά, 392
χαρουπίδα, 392
χαρουπίτζια, 392
χαρουπολάχανο, 392
χαρουποφασούλα, 392
χαρουπώνω, 392
χαρρούπι, 393
χαρσιλαμάς, 393, 394
χαρτζαδεύω, 393
χαρτζητός, 393
χάρτζι, 393
χαρτζιλίκι, 393
χαρτζιλίκωμα, 393
χαρτζιλικώνω, 393
χάρτζο, 393
χασάνι, 393
χασαρής, 393
χασεδένιος, 393
χασεκής, 393
χασές, 393
χάσι, 393, 433
χασικοπρόσωπος, 393
χάσικος, 393
χασιλαμαδένιος, 394
χασιλαμάς, 394
χασιλάτι, 394
χασίλι, 394
χασιλίκι, 395, 433
χασινές, 395
χασίσι, 395
χασοπαραδιά, 395
χατζάρι, 395
χατζέρι, 395
χατζηνές, 395
χατζής, 395
χατζιλίκι, 395
χατζινές, 382, 395
χατζιρεύ(γ)ω, 382
χατζιρεύω, 395
χατζίρης, 382, 395
χατζίρι, 395

χατζίρικα, 382
χατζίρικος, 382, 395
χατζληλίκι, 395
χάτι, 395
χατίλι, 395
χατίρι, 395
χαϋλάζης, 395
χαυλί, 395
χαυλιτζιάν, 395
χαυλουδένιος, 395
χάυ χούυ, 395
χαφιές, 395
χαφταλίκι, 395
χαχάμενα, 395
χαχάμης, 395
χαχιαρής, 393, 396
χαχιάρης, 393
χαχιλαμαδένιος, 394
χαχιλαμάς, 394, 396
χαχιλαντίζω, 396
χαχιλάρω, 396
χαχιλέρνω, 396
χαχυλάρω, 396
χαχυλέρνω, 396
χαψάζω, 396
χάψη, 396
χάψι, 396
χεϊζατές, 396
χεϊτάνης, 396
χεϊτανιά, 396
χεϊταρής, 304, 396
χελάλι, 385, 396
χελαλίζω, 385, 396
χελβάς, 385
χελέπι, 396
χελιβάς, 385
χεντέκι, 396
χεντίβης, 397
Χεραάτι, 397
χερίφης, 397
χερμπετζής, 295, 397
χερμπέτι, 295, 397
χερμπετσής, 295, 397
χεστέν μπερεστέν, 397
χεϋτάνης, 397
χεφής, 297
χεχίτης, 397
χεχρϊές, 397
χι, 397
χι!, 397
χιακάς1, 397



Ευρετήριο  Ελλην ικών  Λέξεων

478

χιακάς2, 397
χιαλαλής, 435
χιαλβάρι, 397
χιαλεμπιτζίδικα, 397
χιαλέπι, 284, 397
χιαλεπιτζής, 284, 397
χιαλεπιτζίδικα, 397
χιαλεπιτζίδικο, 284
χιαλεψής, 397
χιάλι, 397
χιαλ(ι)βάρι, 283
χιαλ(ι)βαρομίτανα, 284
χιαλ(ου)βάρι, 397
χιαλουβάρι, 283
χιαματάς, 285, 397
χιάμικος, 397
χιαμντάνι, 285, 398
χιαμουντρανάκι, 285
χιαμουντ(ρ)άνι, 285, 398
χιαμπάν, 164, 398
χιανέτης, 398
χιανέτι, 398
χιανετιά, 398
χιανέτισσα, 398
χιανλίκι, 293, 398
χιαντριβάνι, 286, 398
χιαρέτι, 398
χιαρχιντισμός, 398
χιαρχιρντίζω, 398
χιαρχιρντισμός, 398
χιάχιρμα, 398
χιαχιρμάς, 398
χιαχιρντίζω, 398
χιαχίρντισμα, 398
χιαχιρντισμένος, 398
χιαχιρντισμός, 398
χιγιανέτης, 398
χιγιανέτικος, 398
χιεβάλ, 164, 398
χιεβκετλής, 398
χίζι, 398
χιζμέτι, 398
χιλάλι, 398
χιλάτσι, 77
χιλεντζής, 398, 399
χιλές, 398
χιλετζά, 399
χιλετζήδικος, 399
χιλετζής, 399
χιλετζιά, 399
χιλετζίδικα, 399

χιλετζίδικος, 399
χιλετζόμπασης, 399
χιλετζού, 399
χιλιοντουσουντίζω, 399
χιλιοντουχιουντίζω, 399
χιλμπέ, 399
χιλμπές, 399
χιλτές, 399
χιλτετζής, 399
χίντι χίντι, 399
χιοϊταρλής, 399
χιοϊταρλίκι, 303
χιουράς, 399
χιουρτού, 435
χιράμηδες, 399
χιράμι, 399
χιράμιδες, 399
χιρκάς, 399
χιρμπάτσι, 134, 400
χισμέτι, 400
χιτάπεν, 400
χιταπίντι, 400
χίτς, 400
χίτσι, 400
χίτσια, 400
χιχιμάνης, 400
χιχιμάνισσα, 400
χλαμπιντάντι, 400
χλαμπιτιά, 435
χλαμπιτίδι, 435
χλαμπούτσα, 400
χλαμπούτσι, 400
χλεμπαζά, 400
χλεμπάζης, 400
χλεμπατζά, 400
χλεμπατζάρης, 400
χλετζά, 399
χλετζαμπούρης, 400
χλετζάρης, 400
χλετζάς, 400
χλετζής, 399, 400
χλετζιά, 399, 400
χλετζιάρης, 400
χλετζίνης, 399, 400
χλετζινιά, 400
χλετζινιάρης, 400
χλιβάς, 385, 401
χλιμπάτσι, 134, 401
χοιρόκουμος, 401
χοϊτηρλίκι, 303, 401
χοντρό νερό, 401

χορκάς, 399, 401
χορόζια, 401
χότζας, 401
χοτζερές, 401
χοτζέτι, 401
χουβαρνταδοσύνη, 401
χουβαρνταλίκι, 401
χουβαρντάς, 401
χουβαρντίζω, 401
χουβαρντοσύνη, 401
χούγια, 401
χουζουρεύγομαι, 401
χουζουρεύω, 401
χουζούρι, 401
χουζουριαστά, 401
χούι, 401
χουϊκλίδικος, 401
χουϊλίδικος, 401
χούκιμoυ, 401
χουκιουμέτι, 402
χουλασάς, 402
χουλάτζα, 402
χουλάτσα, 402
χουλές, 402
χουλέτζα, 399
χουλέτζης, 399, 402
χουλέτσα, 399
χουμαγί, 402
χουματζής, 402
χουνέρι, 402
Χουνκιάρ ιμαμής, 402
χουντζούμι, 402
χουντούτι, 402
χουρμαδοκούλουρο, 402
χουρμάς, 402
χουσαντιανά στιβάνια, 402
χουσμέθια, 400
χουσμέτι, 400, 402
χουσουντίζω, 402
χουτζέρα, 395, 403
χουτζούμι, 403
χριμπάτσι, 403
χρουτς, 403
χρούτσι ντου, 403
χύζι, 403
χωρατατζής, 403
χωρατατζίδικα, 403
χωρατατζίδικος, 403
(χ)ως γκελντί, 403
χ)ως σε φαιγκελντί, 403
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Ψ
ψιλό νερό, 404
ψιτ, 269
ψιτ!, 269
ψίτ(ι), 404
ψίτι, 269

ψίτι!, 269
ψι ψί, 269
ψιψίνι, 269

Ω
ω για ραμπή, 405

ώρα καφαλτί, 405
ώσκελντι, 405



480

A
aba, 14
abacı, 14
abani, 91
abanoz, 14
abdal, 15, 395
abdallık, 395
abdest, 15
abla, 14
abudah, 15
acaba, 23
acamı, 22
acayip, 22
aceba, 23
acele, 23
acem, 23
acem pilav, 23
acemi, 22
acemi oğlan, 328
acib, 24
acibe, 24
acube, 24
acur, 23
açık, 24, 355
açıktan, 24
adalat, 16 
adale, 16
adam, 16
âdet, 17
af, 24
aferim, 24
aferin, 24
affetmek, 24
agabani, 91
agu, 5
agu bebek, 5, 129
ağa,3, 4
ağalık,3
ağbani, 91
ağı  duğu, 6
ağız, 4
ağız ot(u), 4
ağızlık, 4
ağnam, 6
ağnamak, 5
ağu, 5
ağü düğü, 6
ah, 25
ahçı, 27
ahı, 25
ahır, 25
ahır tavanı, 25
ahiret, 26

ahit, ahdi, 26
ahitname, 429
ahlak, 26
ahmak, 26
akar, 9
akarat, 9
akbaş, 9
akıbet, 9
akıl, 5
akıl kesmek, 121
akide, 9
akide şekeri, 9
akik, 9
akla zarar, 68
akraba, 9
akran, 9
aksi, 214
akşam, 17
akşam namazı, 7, 17, 213
aktarma, 26
al, 12
ala, 391
alabanda, 10
alaca, 11
alâka, 10
alan, 11
alay, 10
alay malay, 10
alçak, 13
alçı, 13
alel hesap, 11
alemtar, 428
alet, 11
aleykümselam, 11
aleykümüselâm, 11
alıkoymak, 12
alışmak, 12
alışveriş, 12
alıvermek, 11
aliye, 12
Allah Allah, 10
Allah belasını versin, 11
Allah bilir, 11
Allah var, 10
Allah vire, 10
Allahını seversen, 10
allaseñ, 10
alma, 58
aman, 13
amanat, 13
amane, 13
ambar, 14
amber, 14
amca, 14

amıca, 14
amma, 59
amuca, 14
ana, 15, 16
ana su, 204
anadan babadan, 16
anadut, 354
anasını sikeyim, 15
anlamak, 6
anteri, 17
apañsızdn, 14
apansızın, 14
ar, 19
araba, 18
arabacı, 18
Arabistan, 18
arabüstan, 18
arak, 271
aralık, 18
aramak, 7
Arap, 18
arap fulü, 378
arasta, 19
araycı, 7
arbede, 19
arifane, 276
arife günü, 19
arka, 19
arkadaş, 19
arlı, 19
Arna(v)ut, 19
arpalık, 428
arsız, 19, 20
artık, 113
artırmak, 23
arz-i hal, 20
arz-i mahzar, 20
arzuhal, 20
asesbaşı, 429
asıl, 21
asıllı, 21
asi, 20, 21
asil, 21
asilbend, 21
asillik, 21
asiye, 21
asker, 22
asla, 21
astar, 22
astarlık, 22
aşçı, 24, 429
aşık, 21
aşıklık, 21
aşılama, 394

Ευρετήριο Τουρκικών Λέξεων
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aşikâre, 21
aşikâreci, 21
aşinalık, 299
aşk, 63
aşk olsun, 21
aşure, 25
aşureci, 25
atale, 316
atlamak, 24
atlaz, 24
atlı, 24
atmak, 340
att, 22
atta, 22
avanak, 3
avcı, 3, 6
avci, 6
avlamak, 3
avradını (avrat), 156
avradını siktim, 3
avrat, 3
avret, 3
ayaktaş, 4
ayaktaşlık, 4
ayan1, 4, 293, 428
ayan2, 4
ayar, 4
ayartmak, 4
ayaz, 4
ayı, 8
ayıp, 8
ayıplamak, 8
aylık, 8
ayran, 9
ayva senesi, 14
aza, 7
azab, 428
azap ağası, 305
azat, 7
azat etmek, 7
azat kâğıdı, 7

B
ba, 196
baba, 16, 181
baba malı, 181
babalı, 181
babalık, 181
bacak, 187
bacaklık, 187
bacanak, 187
bacına, 179
badana, 182
badanacı, 182
bağ bıçağı, 353
bağ senesi, 14

bağa, 178
bağdadi, 178
bağlama, 178
bağlamak, 178
baha, 261
bahane, 188
bahar, 188
bahçe, 52, 192
bahçeler, 182
bahçıvan, 182
bahraç, 210
bahriye, 188
bahşiş, 182
baht, 188
baida, 20
bakalım, 180
bakam, 180
bakıcı, 180
bakır, 180
bakiye, 254
bakkal, 179
bakkallık, 180
bakmak, 180, 312
bakraç, 210
balcı, 181
balta, 180
baltacı, 246, 431
bamya, 181
bamyalı, 181
barbut, 183
bardak, 30, 183
bardak eriği, 30
bardakçı, 183
bare, 183
barêm, 183
barış, 183
barışık, 183
barışmak, 183
barim, 183
barsama otu, 101
barut, 183
barutçu, 183
baruthane, 184
basit, 259
baskın, 259
baskın vermek, 259
basma, 185
basmacı, 186
baş, 118, 184, 185, 186, 188, 

312, 320
baş ağa, 185
baş karakullukçu, 185
baş tepesi, 324
baş usta, 186
baş üstüne, 312
başarmak, 188
başçavuş, 186

başeski, 185
başka, 185
başlık, 185
başmak, 259
batakçı, 186
batakçılık, 186
batalliye, 186
batmak, 186, 187
battal, 186
battaniye, 260
bayağı, 178
bayat, 178
bayır, 179
bayrak, 179, 313
bayrak ağası, 178
bayrak çekmek, 313
bayraktar, 179
bayram, 179
baytar, 253
beblüs, 261
bedava, 192
bedel, 192
beden, 192
bedesten, 192
beğ, beğler, 189
beğenmek, 188
beğir, 189
bekâr, 190
bekârlık, 190
bekçi, 196
bekri, 190
bekrilik, 190
*bekri mezesi, 190
belâ, 191
belalı, 190
belaya uğramak, 192
belaya uğramak, 54
beledi, 191
belediye, 191
*belediye ağası, 191
belediye reisi, 191
beleş, 191
belki, 191
belkim, 191
belli başlı, 191
benam, 192
beneviş, 159
bent, 193
berat, 193, 431
beratli, 193
berbat, 193
berbat olmak, 194
bereket, 193
bereketli, 193
besbase, 266
besbedava, 264
besbelli, 195
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besili, 195
besleme, 195
beşaret, 195
beşik, 195
beşlik, 195, 263
beştahta, 195
bey, 189
beyan, 189
beyan etmek, 189
beygir, 189
beyli, 190
beylik, 190
beytülmal, 190
beyza, 20
beyzade, 190
bezahta (?), 189
bezesten, 189
bezmek, 189, 195
bezzaz, 262
bıkmak, 210
bındık, 374
bıyıklı, 202
bi, 196
biçak, 198
biçim, 199
biçme, 199
biçmek, 199
bile, 196
bilem, 196
bilezik, 196
bili bili, 267
billûr, 196
bilmez, 196
biltemam, 198
bilü bili, 267
bin, 196
bina, 196
binbaşı, 196
binici, 197
biniş, 197
binişlik, 197
binlik, 248
bir, 196, 197
bir baş, 197
*bir beleş, 194
bir daha, 197
bir dahı, 197
bir görmek, 60
bir para, 198
bir tamam, 198
birden, 197
birdenbire, 312
bire, 210
birinci, 197
bismillah, 198
bit, 198
bitmek, 198

bodrum, 205
boğaz, 199
bohça, 201
bokça, 201
bol, 200
bol bol, 200
bol bumamaç, 203
bolka, 200
bomboş, 200
boru, 207, 208
boru çiçeği, 74
boryaz, 106
bostan, 201
bostan dolabı, 236, 282
bostancı, 202
boş, 201
boy, 200
boya, 199
boyama, 199
boyamak, 199
boylı, 200
boyli, 200
boylu, 200
boyraz, 106
boza, 431
bozahane, 431
bozma, 201
bozmak, 201
bozuk, 203
bozuk para, 209
bozukçuluk, 209
bozuşukluk, 209
böcek, 100
bölme, 203
bölükbaşı, 203
börek, 206
börekçi, 206
böyle, 249
bre, 210
buçuk, 210
buçukçu, 210
buçukçuluk, 209
budala, 205
buhur, 210
buhurdan, 210
bulamaç, 203
bulgarı, 203
bulgari, 203
bulgur, 206
bumbar, 169, 204
bumbu, 202
bunar, 204
bunarbaşı, 204
burgul, 206
burğur, 206
burma, 207
burmak, 207

burnuz, 208
burukça, 209
burun, 208
but, 209
buva, 202
buyurdı, 202
buyurmak, 202
buyurtu, 202
buyuruldi, 202
buyuruldu, 202
buyurun, 202
buz, 202
buzdolabı, 203
bülbül, 196
bülü bülü, 126, 267, 269
bürek, 206
büs bütün, 198, 248
büstan, 201
bütün, 248
büyük abdest, 15
büyük su, 404

C
ca, 347
caba, 328
cabacı, 329
cabı , 433
cadde, 329
cam, 327
cambaz, 328
cambazılık, 328
*cambaziye, 328
camcı, 327
camız, 328
cami, 327
cami, 339
camlık, 327
camus, 328
can, 329
can erik, 329
canak, 351
canavar, 329
candarma, 329
caneriği, 329
canfes, 330
canfes, 339
canım, 329
capırmak, 352
cavap, 331
cebeci, 331
cebeci başı, 331
cebehane, 358
cehennem, 357
cehut, 433
celep, 356
celepçi, 356
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celeplik, 357
cellât, 331
cemaat, 327, 338
cemaziyelahir, 164
cemaziyelevvel, 164
cenabet, 329
cennet, 357
cep, 357
cephane, 358
cereme, 332
cerib, 433
cert, 358
cesve, 336
cevahir, 330
Cezayir kolu, 334
cıcı, 336
cığan, 298
cıva, 333
cız, 248
-ci, -cı, -cü, -cu, 333
cibre, 361
cici bici, 337
*cici mici, 337
cici, 336
cicin, 336
cicina, 337
ciğer, 333
cikcik, 349
cilve, 335
cilveli, 334
cin, 335
cipre, 361
cirit, 335
cirit meydanı, 335
civan, 366
*civancı, 366
civelek, 365
ciz, 248
ciz etmek, 248
cizye, 333
*cizyename, 333
cömert, 338
cumba, 339
cura, 339
cübbe, 339
cüce, 339
cücük, 339
cümbüş, 361
cürre, 339

Ç
çabuka, 329
çadır, 116, 351
çafılamak, 355
çafi, 355
çağala, 347, 348

çağıl, 348
çağla, 348
çaıl, 348
çak çak, 349
çaka, 348
çakçak, 349
çakı, 348
çakıl, 348
çakır, 348
çakır kef, 348
çakır keyf, 348
çakır keyifi, 348
çakıştırmak, 349
çakmak, 349, 355
çakmak taşı, 349
çakşırlık, 351
çala-, 350
çalım, 349
çalışmak, 349
çalma, 349
çam, 350
çamaşır, 350
çamur, 350
çamurluk, 350
çanak, 351
çanak çömlek, 351
çanak yalayıcı, 350
çanaklık, 351
çanta, 351
çap, 352
çapaçul, 352
çapkın, 355
çapkin, 355
çapraz, 353
çardak, 353
çare, 330
çar-guşe, 353
çarık, 353
çark, 353
çarmak, 330
çarpınmak, 352
çarpinmak, 352
çarpma, 353
çarpmak, 353
çarpmalı, 354
çarşı, 354
çaşıt, 354
çaşıtlık, 354
çatal, 354
çatı, 354
çatışmak, 354
çatma, 355
çatmak, 354
çatra patra, 289
çavus, 351
çavuş üzümü, 351
çavuşluk, 351

çayır, 348
çedik, 357
çehre, 358
çeki, 433
çekirdek, 359
çekmece, 356
çekmek, 205, 313
çekmek, 313
çelik, 356, 357
çelik çomak, 228
çelik marazı, 360
çelimsiz, 360
çellenk, 356
çember, 331
çemberlik, 357
çengeş, 356
çep(e)çevre, 357
çeperlik, 335
çerçeve, 358
çerez, 358
çeribaşı, 361
çeşme, 358
çeşmeci, 358
çete, 358
çete ağaları, 358
çevre, 331
çevreci, 331
çeyrek, 356
çıfıt, 364
çıkmaz, 359
çıkmaz sokak, 359
çıkrık, 360
çıplak, 363
çır(ıl)çıplak, 363
çırak, 361
çırpı, 335
-çi, -çı, -çü, -çu, 333
çiçek, 363
çiçekli, 363
çiçeklik, 363
çiçi, 363
çiftçi, 365
çiftçibaşı, 365
çifte, 365
çifteli, 364
çifter, 364
çiftetelli,365
çiftlik, 364
çil, 360
çilingir, 114
çimşir, 115
çingâne, 334
çingene, 334
çirpi, 335
çiş, 365
çit, 362
çita, 362



Ευρετήριο  Τουρκικών  Λέξεων

484

çitmek, 362
çivi, 359
çizgi, 359
çizi, 359
çizme, 361
çizmeci, 433
ço, 337ç
çoban, 365
çocuk, 339
çoğalmak, 365
çolpa, 365
çorap, 367
çorba, 338
çorbacı, 338
çö, 337
çömlek, 366
çöp çini, 365
çörek, 367
çöven, 366
çubuk, 335
çubukçu, 361
çubukluk, 335
çufi, 368
çuha, 368
Çukur cami, 360
Çukur çeşme, 358
çul, 366
çullama, 338
çuruk, 368
çuval, 365
çü, 337
çürük, 367
çürük mürük, 367
çürütmek, 368

D
daba, 223
dada, 224
dadı, 224
dağ, dağlar, 220
dağar, 314
dağarcık, 314
dağlı, 220
daha, 225
daha beter, 226
daire, 220
dakida, 233
dal, 220, 221
dal öğleyin, 221
dalavera, 221
dalavere, 221
dalfes, 222
dalga, 221
dalgınlık, 221
dalkavuk, 225
dalmak, 221, 222

dalya, 316
dalya demek, 316
dam, 222
dam avlusu, 222
dama, 31
dama demek, 31
damalı, 222
damar, 222
damaya varmak, 31
damla, 222
dana, 224
dana baş, 224
danışmak, 224
daniska, 224
darabulus, 319
darbuka, 225
dardağan, 225
dar-ı fülfül, 225
darı, 225
dari, 225
daşak, 15
Daut, 225
dava, 218
davacı, 219
davaci, 219
davalı, 218, 223
davet, 219
davetli, 219
davranmak, 219
davul, 225,378
davul gibi, 225
davulcu, 224
Davut, 225
dayak, 219
dayak atmak, 340
dayak yemek, 219
dayanmak, 220
dayı, 220
dayılık, 220
de, 226, 230
dede, 231, 326
dedim, 231
defol, 233
defterdar, 56, 233
değirmen, 231
değirmi, 226
değnek, 226
deli, 227
delifişek, 228
delikanlı, 227
delikanlılık, 228
delikanni, 227
dellak, 432
dellaliye, 322
demek, 229, 231
demet, 326
demir, 100, 229

demir kırı, 229
demirci, 231
demirhindi, 234
demirigır, 229
demirikır, 229
demirkır, 229
demirkırılı, 229
deñek, 230
denfe, 320
derbeder, 232
dere, 231
dermen, 231
ders, 232
dert, 232
dertli, 232
derviş, 56
deste, 326
destebaşı, 232
destmal, 264
destur, 326
deve, 226
deveci, 432
devir, 226
devlet, 235
devr, 226
devran, 226
devre, 226
devretmek, 226
dibiduz, 235
dibidüz, 235
diğnemek, 234
dilbaz, 234
dilber, 234
dilberim, 234
dinlemek, 234
dip, 235
dip-, 235
diri, 235
dirlik, 231
dirsek, 232
dirsekli, 240
divan, 233
Divan efendisi, 233
divan hane, 432
divane, 233
divit, 233
diyet, 233
dizdar, 234
dizdar ağası, 361
dizlik, 345
doa, 235
doğru, 238
doğruca, 236
dokuz taş, 60
dokuzluk, 61
dolama, 429
dolamak, 236
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dolandırmak, 236
dolap, 236
dolapçi, 432
dolma, 236
domruk, 237
domuz, 236
donanık, 237
donanma, 237
donanmak, 237
donatmak, 237
dondurma, 238
donmak, 237
donuz, 237
dovlet, 235
dökme, 239
dökmeci, 236
dökümcü, 236
dönüm, 239
dört (cihar), 238
dörtlük, 325
dua, 235
duacı, 235
dudu, 239
duman, 239
durakı, 44
duraki, 44
duvak, 238
duvar, 238
duzak, 238
dübüdüz, 235
düdük, 239
dükkân, 238
dükkâncı, 239
dülbent, 239
dülger, 239
dünya, 239
düp-, 235
dürbün, 347
dürmek, 240
dürtülmek, 240
düse, 240
düşeme, 240
düşeş, 240
düşkü, 240
düşkün, 240
düşman, 240
düşük, 240
düşünme, 240
düşünmek, 240
düz, 238
düzelmek, 238
düzeltmek, 238
düziko, 238

E
ecel, 63

edepsiz, 61
edepsizlik, 61
edna, 391
Edrelez, 61
eğlence, 53
eğlenmek, 53
eğlenti, 53
eğreti, 54
eğri, 54
eğri buğru, 54
ekser kesmek, 121
eksik, 245
eksik olsun, 245
eksilmek, 246
ekşi, 54
elado etmek, 50
elbet, 59
elbette, 59
elçi, 59
ele, 58
elhamdülillah, 59
ellem, 58
elleme, 58
elmas, 59
emane, 13
emanet, 13
emanetçi, 13
emin, 59, 287, 419, 429
eminlik, 59
emir, 60
emiri, 60
emiriye, 60
emma, 59
emr, 60
endişe, 61
enez, 70
eneze, 70
Engürü şalısı, 284
entari, 17
erbap, -bı, 62
erek, 61
erekli, 61
ergen, 61
erkân, 47
erkek senesi, 14
Ermeni, 108
eskici, 303
esnaf, sınıf, 299
estafirullah, 311
estağfurullah, 311
eşekçi, 63
eşk, 63
eşkıya, 62
eşkiçilik, 302
eşkiya, 303
eşkiyalık, 62, 303
etmek, 277

evliya, 63
evsat, 391
evvelce, 58
evvelden, 58
eyalet, 58
eyle kerem, 110
eyvallah demek, 95
eyvallah, 58
ezan, 76
ezber, 58
ezeli, 63

F
façali, 371
fağfur, 371
fağfuri, 371
fak, 370
fakir, 370
falaka, 370
faraş, 370
faraza, 370
farfara, 371
farisi, 371
farsi, 371
fazla, 371
felâket, 372
felek, 372
fellah, 372
fener, 372
fenerci, 370
fent, 372
ferace, 379
ferağ, 372
ferağat, 372
ferce, 378
ferece, 379
ferik elması, 375
ferik paşa elması, 375
ferman, 376
fermene, 372
fes, 372
fesat, 372
fesatli, 371
feth, 373
fethetmek, 373
fetva, 373
fetvacı, 373
fındık, 374
fındıklı, 374
fır fır, 374
fırça, 378
fırfırı, 371
fırıl fırıl, 374
fırka, 376
fırtına, 378
fıstık, 376
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fi, 373
fidan, 374
fil, 373
filan fıstık, 373
filar, 373
filcan, 377
fildişi, 373
firavun, 374
firik, 375
firuze, 263
fiskiye, 376
fistan, 376
fistanlık, 376
fişeklik, 376
fitil, 379
fitne, 377
fitnelik, 377
fodul, 378
fodulluk, 378
fukara, 377
ful, 377
fulya, 378
funduk, 374
furça, 378

G
gâ(v)ur, 51
gaile, 37
galif, 353
gâr, 389
garaz, 99
garazkâr, 37
garazlı, 99
gasıl, 395
gassal, 36
gave, 81
gâvur, 51
gâvur başı, 51
gayda, 50
gayret, 83
gayretli, 83
gayve, 81
gaz, 36
gaz  lambası, 36
gaz  tenekesi, 37
gazap, 36
gazel, 36
gazep, 36
gazetacı, 36
gazeteci, 36
gazi, 36
gazyağı, 36
gece, 94
geçmek, 295
*gel burada, 50
gel buraya, 50

gelberi, 50
gemici, 38
gerdan, 48
gerdana, 40
gerdane, 40
gerdanlık, 48
gerdel, 51
gergef, 51
gergef ile, 50
geriz, 110
germişek, 39
gevan, 5
geven, 5
geveze, 50
gezi, 107
gezmek, 51
gıda, 115
giaur, 51
gidek, 46
girgit, 130
Girit çıbanı, 386
gitgel, 119
giz, 51
gonce, 123
göçek, 134
göçek, 5
gök kandil, 70
gök zurna, 70
göl, 51
görmek, 60
götürü, 133
götürücü, 133
göz, 12
göz kapağı, 96
göz taşı, 265
guguç, 359
gulamiye, 429
gulampara, 122
güğüm, 46
gül, 52, 98
gül bahçe-si, 52
gülabdan, 52
gülabdanlık, 49
gümrük, 53
gümrükçü, 52
gürültü, 52
güve girmek, 179
güverçile, 49
güzel, 52

H
ha, 380
ha siktir, 301
habb, 389
habbü’l fâr, 389
habbü’l gâr, 389

haber, 388
haber etmek, 388
Habeşî, 388
habıt, 244, 338
habs, 396
habt, 244, 338
hacereyin (hacer), 177
hacılık, 395
hacip, 24
hade, 389
hadım, 389
hadi hadi, 389
hafiye, 395
haham, 396
hain, 383
hain etmek, 383
hak, 384
hakık, 9
hak-i pay, 385
hakkı yemek, 384
hal, 28, 386, 389
halâ, 386
halaç, 433
halal, 385
halal olsun, 385
hale, 386
halep çıbanı, 386
halı, 386
halka, 386
halpaç, 400
halva, 385
halvet, 386
hamal, 387
hamal başı, 387
hamal sırığı, 300
hamaliye, 387
hamallık, 387
hamam, 387
hamam otu, 387
hamaylı, 387
haml, 387
hamsi, 388
hamule, 387
hamur, 387
hamurlu, 388
han, 388, 389
hancı, 389
hançar, 395
hançer, 395
hanım, 389
hanzade, 396
hap, 389
hapis, 396
hapis hane, 390
har, 389
harabat, 390
harabati, 390
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harabe, 390, 391
haraç, 391
haram, 390
harami, 390
haranı, 391
harap, -bi, 391
harar, 391
harbi, 245, 391
harbiye, 392
harç, 16, 245, 393
harçlık, 393
harem, 391
harem oğlanı, 390
haremlik, 391
haris, 86
harman, 391
harnup, 392
harubiye, 392
harup, 392
harup şerbeti, 392
has, 393, 433
hasa, 393
hase, 393
hasıl, 394, 395
hasılat, 394
hasıllık , 433
hasseki, 393
haşar, 393
haşarı, 393
haşıllamak, 394
haşiş, 395
haşlama, 394
haşlamak, 394, 396
hatıl, 395
hatır, 395
hatt-i hümayun, 395
hatt-i şerif, 295
havadis, 380
havale, 380
havaleli, 380
havan, 380
havesli, 380
haveslilik, 381
havlı, 381
havlıcan, 381
havlu, 381
havra, 382
havuz, 82, 381
havya, 381
havyar, 381
havzan, 393
hay huy, 384
hayal, 383
hayali, 383
hayde, 389
haydi, 17, 389
haydut, 384

hayır, 108, 384
hayır ola, 384
hayırlı, 384
hayırsız, 382
haylaz, 383
hayta, 384
hayvan, 383
haz, 382
hazetmek, 382
hazır, 16, 382
hazır olmak, 382
hazin, 395
hazine, 382
hediv, 397
helal, 385
hele, 58
helva, 385
helvacı, 385
hem... hem..., 60
hendek, 397
herif,  61, 397
herifane, 276
heves, 380
hevesli, 380
heybbe, 399
hı, 397
Hıdırellez, 61
Hıdrellez, 61
hım hım, 388
hırka, 400
hıyanet, 398
hız, 398
hızmet, 400
hiç, 400
hiçi, 400
hilal, 398
hile, 399
hilebaz, 400
hileci, 399
hilekâr, 400
hindi, 399
hitaben, 400
hiyanet, 398
hizmet, 400
hoca, 401
hop, 249
hoppala, 249
horata, 304, 403
horatacı, 403
horoz, 24, 401
horoz akıllı, 401
horyat, 91
hoş geldin, 250
hovarda, 401
hovardalık, 401
hoyrat, 91
höcere, 401

hudut, 402
hurma, 402
huy, 401
huylu, 401
huzur, 401
hüccet, 401
hücüm, 403
hüküm, 402
hükümet, 402
hülasa, 402
hümayun bezi, 402
hüner, 402
Hünkâr imamı, 402
hüsmek, 402

I
ırz, 78

İ
iane, 76
ibadet, 182
ibne, 249
ibret, 77
ibrik, 211
ibrişim, 211
ibrişimci, 211
icare, 330
icareli, 330
iç oğlan(ı), 365
içkur, 360
idane, 76
* idame etmek, 79
idare, 78
idare ağası, 78
idare etmek, 78
ifal, 76
ifrit, 24
ifrit olmak, 24
iftira, 79, 379
iğfal, 76
iğreti, 54
ihram, 399
ihtisab, 430
ihtiyar, 79, 80
iki bir, 76
ikindi, 115
ikindi çiçeği, 115
ikindi namazı, 7, 115, 213
ikram, 76
ilâç, 77
ilam, 76
ilan, 77
ilham, 77
illâ, 76
ille, 76
illem, 76
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iltizam, 430
imam, 77
imambayıldı, 77
imame, 149
iman, 77
imansız, 77
imaret, 152
inadına, 77
inat, 78
inatçı, 77
insaf, 217
inşallah, 79
intikam almak, 253
ipek turası, 240
irade, 78
irfan, 78
iskambil, 302
İslam, 78
islami, 78
ispat, 79
israf, 312
istirahat, 79
iş ola, 78
işalla, 79
işaret, 398
işkambe, 302
işkence, 302
işte, 79
işte böyle, 249
iştira, 79
itaat, 79
itale, 316
izan, 76
izin, 76

J
jandarma, 329

K
ka-, 103
kaba, 90, 91
kabadayı, 91, 96
kabadayılık, 96
kabahat, 90
kabahatli, 90
kabalı, 90
kabalık, 90
kabará, 91
kâbe, 113
kabızlık, 92
kâbin, 97
kabuk, 92
kabul etmek, 92
kabulamak, 92
kabullanmak, 92
kabullenmek, 92

kaça kaça, 105
kaçak, 105
kaçamak, 105
kaçıklık, 105
kaçırma, 106
kaçırmak, 106
kadayıf, 93
kadayıfçı, 93
kadem, 93
kademe, 93
kademsiz, 93
kadı, 94
kadın, 95
kadınnine, 95
kadife, 95
kadife çiçeği, 95
kadimi, 93
kafa, 106
kafadar, 107
kafas, 107
kafes, 107
kâfir, 114
kaftan, 107
kâğıt, 7, 82
kağve, 81
kahır, -hrı, 107
kâhî , 430
kahvaltı, 106
kahve, 81
kahveci, 82
kahvene, 107
kâhya, 112
kail, 85
kakule, 87
kakur, 87
kâkül, 116
kalabalık, 385
kalafat, 87
kalay, 87
kalaycı, 87
kaldırım, 88
kaldırımcı, 88
kale kapısı, 87
kalebent, 88
kalem, 87
kalemiye, 88
kalemkâr, 88
kalfa, 90
kalfalık, 90
kalıp, 89
kalkan, 88
kalp, 89
kalp kantar, 89
kalpakçı, 89
kalpazan, 89
kaltak, 90
kalyoncı, 430

kama, 90
kambi, 91
kambur, 92
kamçı, 90
kamus, 90
kanat, 93
kanata, 154
kanaviça, 92
kanaviçe, 92
kancık, 94, 344
kancıklık, 94
kandırmak, 94
kandil, 70, 71, 94
kandil gecesi, 94
Kandiye, 93
Kandiyeli, 93
kanepelik, 92
kanmak, 94
kantarcı, 93
kantariye, 93
kanunname, 430
kap-, 81
kapa, 430
kapa kapi, 95
kapak, 96
kapaklı, 96
kapama, 96
kapanca, 95, 96
kapanık, 96
kapanmak, 96
kapatma, 97
kapıcı, 430
kapıcı başı, 430
kapıyı kapa, 95
kaplama, 97
kaplamak, 97
kaplan, 97
kâr, 113
kara, 98, 99, 100
kara ağaç, 98
kara armut, 100
kara büzüklü, 100
kara kazan, 99
kara sevda, 100
karabarut, 155
karabaş, 99, 101
karabaş yağı, 99
karaboya, 100
karaböce, 100
karafatma, 100
karagöz, 98
*karagöz perdesi, 98
karagözlük, 98
Karagüle, 98
karağol, 99
karakol, 99
karakoncolos, 99
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karakuş, 99
kara-musal, 99
karanfil, 100
karar, 100
karaul, 99
karavana, 98
karavul, 100
karayel, 98
karaz, 99
kârhana/ä, 111
karık, 101
karın, 100
karıntı, 100
karışmak, 101
karnabahar, 101
karnabit, 101
karpuz, 102
karşı, 102
karşılama, 102
kartal, 102
kas-, 81, 103
kasa, 103
kasalık, 103
kasap başı, 102
kasap, 102
kasaplık, 102
kasatura, 103
kasavet, 102
kâse, 113
kasırga, 106
kasmak, 103
kassâm, 102
*kastel kayası, 103
kaşkariko, 103
kat-, 81
kat, 85
kâtip, 114
katlanmak, 104
katma, 104
katmer, 104
katran, 104
kauk, 95
kaun, 95
kavaf, 81
kâvan, 4
kavanoz, 380
kavas, 81
kavga, 81
kavgaçı, 81
kavuk, 92, 95
kavun, 95
kavurma, 82
kavurmak, 82
kaya, 103
kayağan, 82
kayan, 82
kayar, 82

kayar etmek, 82
kayık, 85
kayıkçı, 86
kayırılmak, 86
kayısı, 86, 87
kayış, 86
kaymak, 86
kaymakam, 86
kaymakamklık, 86
kaymaklı, 86
kaynamak, 86
kaynamış, 86
kayret, 83
kayym, 430
kaz, 83
kaza, 84
kaza namazı, 7
kazan, 84
kazancı, 84
kazanmak, 84, 366
kazaz, 83
kazık, 84
kazık atmak, 85
kazıklamak, 85, 298
kazma, 103
kebabe, 113
kebap, 108
kebir, 108
keçe, 111
keçi, 105
kedena, 109
keder, 110
kedi, 15
kedidaşağı, 15
kef, 112
kefen, 112
kefere, 114
kefil, 112, 175
kefillik, 112
kefin, 112
kehaya, 112
kehlibar, 113
kehribar, 113
kelep, 356
kelepcek, 357
kelepçe, 108, 356, 357
kelepir, 107
kelepirci, 107
kelepur, 107
kelepür, 107
kellepuş, 108
kemal, 108
kemence, 108
kemer, 108
kenar, 109
kenef, 109, 358
kenef-çesine, 358

kepçe, 110
kepenek, 96
kepenk, 110
kerem, 110
keremsut, 39
kereste, 110
keresteci, 110
keresteli, 110
kereviz, 110
kerhane, 111
kerhaneci, 110
kerih, kerihe, 113
keriz, 110
kesat, 111
kese, 345, 430
kese yoğurdu, 43
kesim, 111
kesit, 119
keskin ağrı, 119
kesmek, 111
keşf, 111
keşiru-l-hayır, 108
keşkek, 111
keten, 111
keten helvası, 111
kethüda, 103, 112
kevan, 5
keyif, 112
keyiflenmek, 112
keyifli, 112
kıble, 115
kıh, 120
kılabdan, 120
kılaptan, 120
kılavuz, 122
kılıf, 114
kına, 115
kındak, 119
kıp-, 81
kıpkırmızı, 118
kır, 118
kır bayır, 118
kıra, 134
kırağı, 134
kırağu, 134
kırbaç, 134
kırık, 118
kırmız, 119
kırmızı, 118
kısmet, 119
kışla, 119
kışlamak, 120
kıt, 120
kıyamet, 113
kıyma, 114
kıymalı, 114
kıymet, 114
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kız, 119
kız senesi, 14
kızban, 51
kızılbaş, 430
kızmak, 119
kibar, 108
kih, 120
kil, 108
kile, 120
kilim, 114
kim bilir, 115
kindi, 115
kiniş, 51
kira, 118, 158
kiracı, 118
kiravat, 353
kireçci, 430
kirli, 118
kispet, 119
kitap, 119
kiyamet, 113
koca, 125
kocabaşı, 125
kocakarı, 125
kocam, 125
koçan, 125
kokar ağaç, 98
kokonoz, 121
kokoz, 121
kol, 122, 334
kol demiri, 123
kolan, 122
kolay, 122
kolay madde, 122
kolcu, 122
koliva, 165
koloğlan(ı), 122
koltuk, 127
konak, 122
konca, 123
kondakçi, 430
kondoş, 123
konmak, 122
konuşmak, 129
kopça, 125
korkmak, 124
korkuzan, 130
korucu, 430
korumak, 131
koskoca, 125
kova, 125
koyulmak, 126
koz, 121
köçek, 133
köfte, 117
köfter, 117
köhne, 117

kömür, 128
kör, 115, 116
körkandil, 71
körlük, 49, 117
Köse kardeş, 116
kösem, 51
köstek, 116
köşk, 116
köti, 116
kötü, 116
kötürü, 133
kötürüm, 120
kubbe, 129
kubur, 129
kuçu kuçu, 126, 267, 269
kuçuk, 134
kudret helvası, 133
kulağına küpe, 56
kulağuz, 122
kulampara, 122
kule, 127
kullandırmak, 127
kullanmak, 126
kulluk, 127
kumar, 127
kumarcı, 127
kumaş, 127
kumbara, 128
kumbaracı, 431
kumbaracı başı, 430
kumkuma, 130
kundra, 129
kundura, 129
kunduracı, 129
kup-, 81
kupkuru, 131
Kur’ân-hân, 124
kurabiye, 130
kurban, 130
kurmak, 131
kurnaz, 131
kurşum, 131
kurşun, 131, 227
kurtuluş, 131
kuru, 130, 131
kurulmak, 131
kuskun, 131
kuskus, 132
kusur, 132
Kuşadası, 402
kuşak, 131
kutu, 133
kuvvet, 125
kuvvetli, 125
kuyu dolabı, 236
kuyucu, 126
kuyumcu başı, 430

kuyumcu, 126
küçük, 133, 134
küçük abdest, 15
küçük su, 404
külah, 52, 116
külbet, 117
külhan, 117, 232
külhanbeyi, 232
küme, 127
künk, 116
küp, 117
kürk, 117
kürkçü, 430
kütük, 132
kütürüm, 120

L
lades, 43
lâf, 137
laf luf, 377
lâfazan, 137
lâğım, 135, 243
lâğımcı, 135
lahuraki, 137
lâhurî, 137
lakin, 135
lakîrdî, 135
lâla, 135, 136
lâle, 136
lalın, 136
lâlin, 136
lam, 243
lâm, 243
lamba, 136
lambasa, 136
lânet, 213
lâpa, 137
lâtif, 140
lebbeyk, 139
leblebi, 139, 199
leblebici, 139
leğen, 138
leke, 138
lenger, 138
lepe, 139
lepra, 162
les, 139
leş, 139
leşker, 139
levend, 137
levent, -di, 137
leylak, 139
leylek, 138
lezzet, 138
-li, -lı, -lü, -lu, 140
libade, 12
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lif, 59
-lik, -lık, -lük, -luk, 141, 258
liman, 141
limon tuzu, 139
liva, 140
lobut, 142
lodos, 106
lokma, 142
lokmacı, 143
lokum, 143
lotaryacı, 142
lula, 143
lule, 143

M
m-, 289, 294, 367
ma’sun, 151
macun, 155
madde, 150
madem, 150
mademki, 150
maden, 150
madenli, 150
madrabaz, 151
mafaza, 155
maglata, 146
mağara, 144
mağaza, 144
mağdanos, 150
mahalle, 155
mahalle imamı, 144
mahkeme, 162
mahkeme kâtibi, 162
mahlukat, 156
mahluliyet, 146
mahmude, 149
mahmudiye, 149
mahmur, 156
*mahmurlu, 156
mahmurluk, 156
mahrama, 156
mahsul, 151
mahsullü, 151
makam, 147
makap, 155
makara, 147
makas, 147
makat, 147
makrama, 156
maksus, 151
maksut, 151
maktu (resmi), 431
mal, 148
mal müdürü, 149
mal sahibi, 148
mala, 147, 148

malihülya, 148
malikâne, 148
malikâne ağası, 148
maliye, 148
maliye kâtibi, 148
mama, 336
mamur, 149
manastır, 150
manav, 150
manda, 150
mandıracı, 151
mangal, 145
mangır, 145
mankafa, 145
mankala, 145
mansıp, 150
marabut, 152
maraz, 151
maraza, 151
marda, 152
marifet, 152
marpuç, 152
marsama otu, 101
masal, 153
masıra, 153
maskara, 153
maskaralık, 153
maslahat, 153
masra, 153
masraf, 154
masur, 153
masura, 153
maşa, 155
maşallah, 155
maşrapa, 154
*maştrapa, 154
matara, 154
mataracı, 431
matkap, 155
matrabaz, 151
mavi, 144
mavi zambak, 66
maya, 145
mayasıl, 145
mayasıl otu, 145
maydanoz, 150
maymun, 146
maymun devri, 146
maymuncuk, 147
maytap, 147
mazbata, 153
mazgal, 153
mazmanta, 153
me’mur, 192
mecid, 164
mecidiye, 164
meclis, 163

meclis nazırı, 157
medet, 160
mehar, 347
mehdep, 158
mehek taşı, 164
mehenk, 164
Mehmet, 159
mehterhane, 431
mekkâr, 158
mekkâre, 158
mektep, 158
mektup, 158
mektupçu, 158
melhem, 159
meltem, 158
melun, 158
Memmed, 159
Memmet, 159
memur, 157
memuriyet, 159
mendil, 160
meneksi, 159
menekşe, 159
meneviş, 159
mengene, 156
menteşe, 160
menzil, 157
merak, 160
meraklanmak, 160
meraklı, 160
meraklılık, 160
meramet, 161
merbut, 152
mercan, 161
mercan dudaklu, 161
meremet, 161, 307
merhaba, 161
merhem, 159
mescit, 164
mesele, 161
mesir macunu, 389
mest, 163
meşin, 164
meşveret, 163
metazori, 72
metelik, 163
meteris, 163
metrukât, 164
mevlit, 156
mevlüd, 156
mevlüt, 156
meyane, 164
meydan, 158
meydep, 158
meyhane, 431
meyhaneci , 431
mezar, 157
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mezar taşı, 157
mezarlık, 157
mezat, 157
meze, 157
mezelik, 157
Mısır, 165
Mısırlı, 166
mıtraka, 155
mızıkçılık, 209
mızmıl, 174
mızmız, 166
mızmızılık, 166
mide, 165
mihnet, 166
mikdar, 178
miktar, 166
millet, 165
mimar, 157
minare, 165
minder, 159
minderlik kumaş, 160
mintan, 158
miralay, 165
miras, 165
miras-hor, 165
mirasyedi, 160
miri, 60
misâfir, 173
misâfirlik, 173
miskal, 431
miskin, 162
miyane, 164
mizmici, 166
mor, 144, 166
muavin, 167
mubassır, 169
mubassır, 204
muçul, 130
mugalata, 146
mugalatacı, 146
muhabbet, 176
muhacir, 167
muhafaza, 155
muhafız, 177
muhallebi, 176
Muhammed, 159, 176
muharebe, 176
muhareşe, 177
muharrem, 164
muhasebeci, 177
muhtar, 178
muhtesib, 431
muhzır, 431
muhzur başı, 167
mukabeleci, 168
mukannen, 168
mukarem, 168

mukarik, 168
mukarrer, 168
mukataa, 168
mukataa ağası, 168
mukataa nazırı, 168
mukataacı, 168
mukavva, 167
mukayyet olmak, 167
mumcu, 431
murabba, 170
murabıt, 152
murafaa, 171
murakka, 170
murat, 170
murdar, 170, 171
murr-ı safı, 209
murtad, 172
murtat, 172
musabe, 174
musafir, 173
musafirlik, 173
musakka, 172
musandıra, 172
musibet, 174
muska, 217
musluk, 174
muşamba, 177
muşamma, 177
muşemma, 177
muşta, 174
mutaf, 174
mutafçı, 174
mutasarrıf, 175
mutbak, 176
muteber, 175
mutesarrıflık, 175
mutfak, 176
muti, 175
mutlak, 175
mutpak, 176
mübaşir, 170
mübaşiriye, 431
müdir, 170
müdiriyyet, 170
müdür, 170, 431
müezzin, 167
müflis, 176
müflislik, 176
müflüs, 176
müflüslük, 176
müfti, 176
mühlet, 176
mühür, 177, 210
müjde, 167
müjdelik, 167
mülâyemet, 169
mülâyim, 169

mülazım, 169
mülk, 169
mültezim, 169
münafık, 170
münafıklık, 170
mürtet, 172
müruriye, 431
mürver, 171
müsaade, 172
müsellem, 173
müsellim, 173
müstahak, 174
müsteci, 174
müstehak, 174
müsübet, 174, 218
müşavir, 172
müşir, 173
müşteri, 174
mütekeffil, 175
mütesellim, 431
mütevelli, 175
müti, 175
müzde, 167
müzekkere, 167
müzevir, 167
müzevvir, 167
müzevvirlik, 167

N
nadir, 214, 215
nafaka, 215
nafile, 215
nagara, 15
nahıs, 214
nahiye, 215
nahs, 15, 214
naip, 212
nakıs, 214
nakis, 214
nakkare, 15
nakl, 213
naksi, 214
nalbant, 13
nalet, 213
nalın, 136
nalin, 136
nam, 213
namaz, 213
namdar, 213
name, 334
namından, 213
namus, 214
namusuz, 214
nane, 214
nankör, 213
nar senesi, 14
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nargile, 214
narh, 214
nark, 214
nasahat, 214
nasiat, 214
nasihat, 214
nasip, 215
Nasrettin Hoca, 153
naz, 212
nazar, 212
nazıf, 212
nazır, 212
nazlı, 212
ne bu?, 215
ne haber?, 388
ne ise, 212
ne... ne..., 215
nefer, 216
nefes, 216
nefs, 216
nehar, 216
nekahet devresi, 226
nekib, 432
neler de neler, 215
nene, 215
nesat, 214
nesehet, 214
neşter, 216
nezaret etmek, 216
nimet, 217
nini, 216, 217
ninni, 216, 217
nispet, 217
nişadır, 217
nişan, 217, 297
nişanlı, 298
nişasta, 217
nizam, 217
nizam (askeri), 216
nobet, 217
noksan, 217
nöbet, 217
nukut, 217
nur, 218
nuska, 217
nusret, 218
nusubet, 218
nüfus, 218
nüsha, 217
nüzul, 218

O
oda, 249
odabaşı, 223
odalı, 249
o da hazır, 16

oğlan, 52
oğramak, 54
oh olsun, 3
ohruç, 251
o kadar, 248
ok tabanı, 223
okka, 247
okkalı, 247
oldubitti, 198
olmak, 277
oluk, 142
olur mu?, 248
onbaşı, 249
ordu, 249
ordu yolu, 249
orman, 278
orospu, 278
orta, 250
ortak, 250
ortaklık, 250
ortalı, 250
oruçsuz, 55
Osman, 251
otra (?), 251

Ö
öğle namazı, 7
ömür, -mrü, 251
öş, 251
öşür, 79
öyleyse, 247

P
pabba, 255
pabuç, 255
pabuçsuz, 243
paça, 260, 261
paçal, 260
paçavra, 260
padişah, 260
pafta, 188
paha, 261
paha/fiyat kesmek, 121
pahıllanmak, 262
pahlamak, 262
palaska, 180
palaz, 254
palyoş, 254
pampur, 254
pancar, 254
panpar, 254
panpur, 254
panzehir, -hri, 255
papazi, 255
papuç, 255
papuçluk, 256

papuçsuz, 163
para, 257
paralamak, 257
paralı, 257
parça, 258
parçalamak, 258
parmak, 258
parmaklık, 258
partal, 258
pasal, 85
pasit, 259
pastav, 259
pastırma, 260
paşa, 259
Paşa Kapısı, 258
paşalı, 258
paşalık, 258
paşmak, 259
pat küt, 261
patentalı, 260
patırdı, 260
patlangaç, 266
patlangıç, 266
paylamak, 262
pazar, 253
pazarbaşı, 432
pazarlık, 253
pazı, 179
pazı, 297
pazvant, 259
pehlivan, 195
pehlivanlık, 196
pek iyi, 262
peki, 262
pekmez, 265
pelte, 262
pembe, 263
penbe, 263
penbe, 278
penbezar, 192
pencik, 432
peplüs, 261
perakende, 257
perazvane, 263
perçem, 263
perçin, 264
perdah, 194, 339
perde, 194
pereste, 193
pergel, 263
perhiz, 265
perişan, 193
perişan olmak, 193
peruze, 263
pestil, 264
peşiman, 266
peşin, 195, 265
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peşkes, 195, 264
peşkir, 195, 264
peşref, 195, 264
peştahta, 195
peştemal, 264
petmez, 265
pey, 262
peyiye, 262
pezevenk, 262
pırasa, 109
piç, 266
pilav, 265
pili pili, 267
pipi, 266
pisi pisi, 126
pisi pisi, 267, 269
pist, 269
pişman, 266
pişmanlık, 266
poğaça, 202
poğaçacı, 199
portakal, 267, 291
post, 340
potur, 267
poyraz, 106
pul, 267
pus, 267
pusat, 267
pusi, 267
pustuk, 259
pusu, 267
puşt, 268
puştluk, 268
püf, 268
püskürmek, 210
püsürmek, 210

R
Rabbım Allah, 273
Rabbi, 273
raci, 273
raf, 273
rağbet, 270
rahat, 273
rahatlı, 273
rahatlık, 273
rahmet, 274
rahmetli, 274
rahvan, 270
rakı, 271
rakıcı, 272
Ramazan, 164, 273
ra’na, 271
rastık taşı, 273
raşi, 275
ravent, 270

ray, 271
raya, 270
rayiş, 275
razakı, 271
rebiyülahir, 164
rebiyülevvel, 164
recep, 164
reçati, 277
red, 275
reddetmek, 275
redif, 273, 275
rediflik, 273
refene (?),276
rehin, 276
rehinci, 276
reis, 275
rekât, 277
reml, 272
remmal, 272
rençper, 275
rençperlik, 276
renk, -gi, 274
resim, 275
resm, 275, 279
resul, 275
revaç, 270
revani, 274
revendük, 274
rezalet, 274
reze, 274
rezil, 275
rezillik, 275
rıhtım, 276
riayet, 270
rica, 273, 277
ricacı, 278
rical, 277
rivayet, 277
rivayet, 28
riyaetli, 270
riyal, 277
riza, 277
rīχtüm, 276
robalı, 278
rospu, 278
rufet, 279
*rup, 279
ruznameci, 432
rübiye, 278
rükn, 47, 278
rükü, 277
rükün, 278
rüsümat, 279
rüsva, 277
rüsvaylık, 278
rüşvet, 275, 279
rütbe, 279

rüya, 278

S
saatçi , 432
sabah namazı, 7, 213, 286
sabır, -brı, 78, 286, 287
sabirli, 287
sabuncu, 287
sac, 289
saç, 289
sadaka, 286
sade, 286
sadrazam, 286
sadr-ı azam, 286
safa geldiniz, 296
safana bak, 296
safer, 164
safi, 289
safra, 289
sağ kol ağası, 280
sağ kol azapağası, 280
sağ selim, 286
sağanak, 280
sağrı, 65
sahan, 280
sahi ki, 281
sahih, 281
sahihan, 281
sahip, 286
sahtegi, 289
saka, 282
sakağı, 281
sakat, 281, 282
sakatat, 281
sakatlık, 282
sakavi, 281
sakın, 282
sakınma, 283
sakınmak, 282
sakız, 282
sakiye, 236, 281
sakr, 65
salavat, 283
saldırmak, 285
salep, 284
salepçi, 284
salgın, 285
salhane, 285
salıncak, 284
salkım, 284, 285
salkım ağacı, 284
sallamak, 283
salma, 285
salmak, 285
saltanat, 285
salyane, 432
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salyaneci, 432
san’at, 67
sancak, 284
sanki, 286
santraç, 286
santraçlı, 286
santur, 286
sapara, 286
saraç, 287
saraç başı, 287
sarahat, 312
saray, 287
sarı, 287
sarık, 287
sarılık, 288
sarısabır, -brı, 284
sarma, 288
sarmak, 288
sarnıç, 288
sarraf, 287
sarraflık, 287
satı, 288
satır, 288
savurmak, 280
savuşmak, 280
say, 281
saye, 280
saymak, 281
sebilhane, 293
seccade, 301
sedef, 294
sefer, 296
sefer tası, 297
seferli, 297
sefi, 297
sefte, 297
seğmen, 432
sela, 291
selâmaleyküm, 291
selâmet, 291
selametle, 291
selâmetlik, 291
selamlık, 283
selâmünaleyküm, 291
selem, 292
selemci, 293
selimiyye, 293
selte, 299
selvi, 292
semer, 293
semerci, 293
sene, 293
sene(si), 14
seneti, 293
sepet, 294
ser, 295
serander,

serasker, 294
sercebeci, 331
serdar, 295
serdengeçti, 295
seren, 294
serendi, 294
sergi, 294
sermaye, 300
sersem, 296
sersemlik, 296
sert, 296
servi, 292
setre, 310
setri, 310
sevda, 290
sevdalı, 290
sevdalık, 290
sevduk, 290
seyir, 290
seyirci, 291
seyis, 290
seyit, 291
seyr, 290
seyran, 294
seyretmek, 290
sıfır, 301
sıkar, 65
sıkılma, 298
sıkılmak, 298
sıkım, 299
sıkınmak, 298
sıkıntı, 303
sıklet, 291
sıkmak, 298
sındırma, 313
sınıf, 299
sır, -rrı, 300
sıra, 290
sırık, 300
sırım, 300
sırıtmak, 309
sırma, 323
sırmalı, 313
sıva tepe, 303
sıva, 303
sıvacı, 303
sıvamak, 303
sicim, 301
siftah, 297
sik, 298
sikâl, 298
sikâliş, 298
sikilmek, 298
sikime, 298
sikmek, 3, 15
siktir, 301
siktirmek, 3, 301

silâh, 292
silâhlık, 299
silme, 299
silme çubuk, 360
silsile, 301
silsilet, 301
silte, 299
simit, 299
sineklik, 299
sini, 300
sinsile, 301
sinteme, 294
sipahi, 62, 311
Sivri çeşme,
soba, 304
sof, 311
sofa, 311
sofra, 311
softa, 311
sohbet, 304
sokak, 304
sol kol ağası, 305
sol kol azapağası, 304
solugan, 305
soluğan, 306
somaki, 304
sova, 303
sovacı, 303
soy, 303
soylu, 303
soytarı, 304
soytarılık, 303
söz kesmek, 121
sözüm yabana, 305
su çarkı, 282
su, 404
su dolabı, 236, 281
su kule ağası, 305
su terazisi, 324
su yolcu, 305
su yolu, 305
su’ban, saâbin, 286
subaşı, 307
sucuk, 311
sudan fıstığı, 308
sulamak 305
sulh olmak, 307
sultan, 307
sultan hane, 307
sultanî, 307
sultat, 307
sulu, 306
surat, 308
sus, 310
sustalı, 311
suva, 303
suvacı, 303
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suyolcu başı, 432
sülümen, 305
sülüs, 306
sümbül, 73
sümbülteber, 73
sünbül-i hindi, 73
sünger, 59
süngü, 305
sünnet, 308
sünnet etmek, 308
süphanallah, 308
sürat, 308
sürgün, 300, 308
sürmak, 309
sürme, 309
sürmek, 309
sürre, 308
sürtük, 310
sürtüke, 310
sürtükü, 310
sürur, 310
sürükleme, 310
sürür, 310
sürütgü, 309
süssüzlük, 310
süvari, 305
süzgü, 305
süzme yoğurt, 43
şaban, 164

Ş
şadırvan, 286
şaka, 397
şaklaban, 289
şakul, 280
şal, 397
*şalep, 284
şalepçi, 284
şalepçi güğümü, 46
şalvar, 284
Şam, 397
şam alacası, 397
şam fısığı, 285
şam fıstık, 376
şamalı, 285
şamata, 285
şamatacı, 285
şambalı, 285
şamdan, 285
şantranç, 286
şaram emini, 287
şarap mezesi, 190
Şark çıbanı, 386
şarkı, 287
şaşırma, 398
şaşırmak, 164, 398

şaşırtma, 398
şaşırtmak, 398
şaşmak, 288
şayak, 280, 344
şayi, 281
şefi, 297
şefilik, 297
şeftali, 117
şefteli, 117
şehit, 397
şehriye, 397
şeka, 397
şeker, 291
şekerli, 291
şelep, 396
şenlik, 293
şerbet, 295
şerbetçi, 295
şerefe, 295
şeremet, 294
şeriat, 397
şerif, 295, 397
şerit, 300
şevketli, 398
şevvâl, 164
şeyh, 297
şeytan, 396
şırfıntı, 296
şırfıntılık, 296
şiir, 101
şikâr, 298
şikâyet, 303
*şikâyetkar, 302
şilte, 299
şilteci, 399
şimdi, 399
şir, 101
şirit, 300
şişhane, 301
şişman, 400
şive, 292
şivelendirmek, 292
*şiveleşmek, 292
şiveli, 292
şöyle, 312
şunda bunda, 308
şura, 399
şurut (şart), 163
şükür, 305
şüphe, 308

Τ
tabak, 223, 317
tabaka, 223
tabakçı, 317
tabakhane, 318

taban, 223, 318
taban ağacı, 223
taban tahtası, 223
tâbi, 223
tabiat, 224
tabla, 318
tabut, 219, 318
tabut, 318
tabya, 223
taflan, 320
tagar, 314
tağarcık, 219, 319
taharet, 320
tahin, 320
tahmin etmek, 317
tahmis, 321
tahra, 347
tahrir, 321
tahsil etmek, 318
tahsildar, 321
taht, 321
tahta, 131, 321
takas etmek,
takat, 315
takaza, 220
takılmak, 315
takım, 316
takla, 316
tala, 316
tâli, 29
talim, 317
tamah, 317
tamahkâr, 317
tamahkârlık, 317
tamam, 317
tamamen, 317
taman, 317
tambura, 318
tamburacı, 318
tamir, 317
tarabulus, 319
taraf, 319
tarak, 319
taraklı, 319
tarama, 318
tarator, 319
tarha, 347
tarhana, 346
tarih, 319
tarikat, 319
tarumar, 319
tarumar etmek, 319
tarz, 319
tas, 320
tasdik, 320
tasdik etmek, 320
taşak, 15



Ευρετήριο  Τουρκικών  Λέξεων

497

tatar, 320
tava, 218
tavâli, 29
tavan, 314
tavil, 70
tavlamak, 320
tavli, 320
tavlibaş, 320
tavlu, 320
tavlubaş, 320
tayfa, 315
tayın, 315
taze, 315
tazene, 220
tebeşir, 230
tebrik, 323
tedarik, 230
tefarik, 326
teffeküre dalmak, 222
tefferüç, 326
tefter, 326
teftis, 329
tehril, 327
tek, 321
tekaza, 220
tekbir, 322
teke, 321
teklif, 322
tel, 313, 322, 323
tel çivi, 323
tel kadayıf, 93
telâtin,323
telbis, 228
telef, 323
tellâl, 322
tellâl başı, 433
tellalık, 322
tellaliye, 322
telli kurşun, 227
telviş, 228
tembel, 229, 395
tembel, 395
tembelhane, 229, 230
temekün, 229
temekünlü, 229
temena, 323
temessük, 323
temlik, 433
tenâzu, 230
tenbelhane, 229
tenbih, 323
tencere, 324
teneke, 230
tenekeci, 230
teneşir, 324
tenkefes, 322
tensih etmek, 323

tepe, 324
tepsi, 327
terane, 324
terazi, 324
terbiye, 232
tercüman, 324
tereke, 324
terezi, 324
terlik, 325
ters, 325
tersane, 325
tertip, 325
tertipçi, 325
tertipli, 325
terzi, 324
terzibaşı, 324
teslemek, 325
teslim etmek,
teslim, 325
tespih, 325
tevatür, 218
tevekkeli, 321
tezene, 220
tezgâh, 321
tezkere, 325
tezkereci, 433
tıknaz, 234
tıknefes, 322
tımar, 339
tırabzan, 346
tırpan, 347
tırtıl, 340
tırtır, 340
tibet, 340
tiryaki, 75
tiryaklı, 75
tiryaklık, 75
toka, 340
tomar, 340
tomruk, 237
tomuruk, 237
tonmak, 237
top, 340
topçu başı, 346
topçu, 346
tophana, 341
tophane, 341
toptan, 340
topuz, 318i 340
torba, 241
torba yoğurdu, 43
torva, 241
tos, 320
tos vuruşturmak, 320
tozluk, 344
töbe, 340
tömbeki, 342

tövbe, 340
tövbe etmek, 340
trabzan,
trampa, 346
trampacı, 346
tufan, 345
tuğ, 341
tuğyan, 341
*tultiye, 342
tulum, 341
tulum peyniri, 342
tulumba, 341
tulumcu, 341
tura, 240
turfanda, 75
turnacı, 344
turşu, 344
turşulu, 344
turuncî, 344
tuz, 341
tuzak, 238
tuzla, 344
tuzlu balgam, 341
tüfek, 345
tüfekçi, 346
tülbent, 239,342
tümbelek, 342
tümen, 340
türbe, 344
türk, 343
türlü, 343
tütün, 237, 345
tütün kesesi, 345
tütüncü, 345

U
ucuz, 338
uç, 251
uçkur, 360
ud-ül kahar, 248
uğramak, 54
uğurlu, 53
uğursuz, 54
uğursuzlama, 53
uğursuzluk, 247
uhruc, 251
ulema, 251
ulufe, 143
urup, 279
usta, 251
ustabaşı, 432
ustura, 367
usul, 78
uşt, 251
uymak, 251
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Ü
üç, Üçler, 432
üçlük, 347
üf, 268
ümmeti Muhammet, 13
üslüp, 306
üslüplü, 306
üstübeç, 312

V
vade, 29
vah, 30
vahdaniyet, 30
vaht, 31
vaiz, 28
vakıf, 28, 95
vakıf etmek, 95
vakit, -kti, 30
valırcı, 30
vali, 29
valide, 29
Valide camii imamı, 29
vallah billah, 29
vallahı, 29
vallahi bilahi, 29
vallayı, 29
varak, 29
varaklı, 30
varoş, 429
vasî, 30
vasiyet, 30
vay, 28
vazgeçmek, 28, 296
vekil, 31
vekil ağası, 32
vekilharç, 32
velençe, 32
veli, 63
velvele, 32
veran, 34
verane, 34
vére, 32
vere bayrağı, 32
vere etmek, 32
verem, 33
verem otu, 33
veresiye, 34
veresiyeci, 34
vergi, 33
vesvese, 373
vesveseli, 373
vezir, 31
vezne, 31
veznedar, 31, 429
vır vır, 33

vırı vırı, 33
vırvırı, 33
vilâyet, 34
viran, 34
virane, 34
vişne, 35
vur, 34
vurmak, 34

Y
ya Rabbi, 43
ya rabbi şükür, 18
ya, 40
ya... ya..., 40
yaba, 42
yaban, 42
yaban yeri, 42
yabana, 42
yad, 22
yâdes, 43
yadetmek, 39
yafta, 45
yağlı, 41
yağlık, 41
yahni, 45
yahudi, 45
yaka, 41
yaka ısırmak, 41
yaka silkmek, 41
yakasını kurtarmak, 41
yakışmak, 41
yalancı, 37
yalancı dolma, 37
yaldız, 42
yaldız altını , 429
yalelli, 42
yalla, 42
yallah, 42
yama, 42
yamak, 42
yamalı, 42
yangılı, 41
yangılmak, 40
yangın, 41
yaniçeri ortası, 250
yanlış, 41
yanlış oldu, 41
yapı, 43
yapıcı, 43
yaprak, 43
yaptırmak, 43
yar(ım), 44
yara, 44
yarabbi, 43, 403
Yarabbim, 273

yardım, 44
yardımcı, 44
yaretmek, 39
yarma, 44
yarma şeftali, 44
yasak, 57
yasakçı, 57
yastık, 45
yaşa, 24, 44
yaşamak, 24, 44
yaşmak, 45
yatağan, 45
yatak, 45
yatsı namazı, 7, 45, 213
yavaş, 40
yavuklu, 40
yayabaşı, 429
yazma, 45
yazmak, 45
yedek, 38
yele, 37
yelek, 37
yelloz, 278
yem, 38
yemeklik, 37m, 38
yemeni, 38
yenden, 17
yeni, 17
Yeni cami, 38
yeniçer efendisi, 38
yeniçer(i) ağası, 43
yeniden, 17
yenmen, 38
yeratmak, 39
yerine, 39
yerli, 39
yerli ağası, 39
yerli başçavuşu, 39
yezit, 37
yığıtbaşı, 429
yirmilik, 124
yoğurt, 43
yok, 46
yoklama, 46
yoklamacı, 47
yoklamak, 47
yoksa, 47
yol, 47
yol erkânı, 47
yolcu, 49
yoldaş, 47
yollamak, 46
yolunda, 47
yonga, 46
yordam, 48
yordamlı, 48
yorga, 48
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yorgalı, 48
yorgan, 48
yorgan kaplamak, 97
yorgancı, 48
yuha, 50
yuha, 50
yumruk, 53
yurt, 49
yuvarlak,49
yüklemek, 47
yürü ya, 49
yürümek, 49
yürüyüş, 49
yürüyüş kapısı, 49
yüveç, 49
yüzbaşı, 50

Z
zaar, 65
zabıt, 67
zabıta, 66
zabıta memuru, 66
zabit, 67
zabitlik, 67
zabun, 71
zağ, 65
zağarcı başı, 429
zağari, 64
zaher, 65
zahir, 65
zahire, 65
zahiren, 65
zaim, 71, 429
zakar, 65
zaman, 66
zambak, 66
zampara, 66
zamparalık, 66
zanaat, 67
zanaatçı, 67
zaparta, 286
zapt, 69

zapt etmek, 69
zaptiye, 69
zar, 67
zar zor, 68
zarar, 68, 149
zararı yok, 68
zarcı, 69
zarf, 69
zari, 65
zari zari, 68
zarif, 68
zariflik, 68
zarp, 68
zárta, 68
zata,228
zavallı, 64
zavrak, 64
zayıf, 65
zayıflamak, 65
zayık, 66
zeamet, 71
zeker, 65
zelzele, 332
zemberek, 70
zembil, 70
zencefil, 332
zengin, 69
zenne, 70
zenneci, 430
zer, 330
zeravend-i taveli, 70
zeravent, 70
zerzele, 332
zerzemin, 332
zerzevat, 332
zeval, 69
zeval bulmak, 69
zevk, 70
zevzek, 69
zeybek, 69
zeyil, 335
zeyil, 71
zeytin senesi, 14

zık, 66
zımba, 73
zırp, 74
zıvana, 290
zi’anet, 71
zikir, -kri, 57
zikr etmek, 57
zil, 71
*zil kandil, 70
zil zurna, 70
zilhicce, 164
zilkade, 164
zir-, zemin, 332
ziyafet, 71
ziyan, 7
ziynet, 71
zolota, 71
zor, 72
zor ile, 72
zorba, 72
zorbalık, 338
zorbalık, 72
zorbaz, 72
zorla, 72
zorlama, 72
zorlamak, 68
zorluk, 72
zort, 68
zort vurmak, 68
zorun ne(dir)?, 72
zorunan, 68
zorunan, 72
zulumkarlıh, 72
zulüm, 72
zulümkâr, 72
zumba, 73
zurna, 73, 74
zurna çiçeği, 74
zülfaris, 73
zülfikar, 73
zülüf, 366
zümbül, 73
zürra, 367







This work presents a detailed and documented list of Turkish 
loanwords found in Greek as spoken in Crete, from the time of 
the Cretan War (1645–1669) until today. The material present-
ed comes from dictionaries, texts, and oral speech, with entries 
amounting to a total number of 4000 approximately. It includes 
words that come directly from Turkish, but also those that fol-
lowed, through derivation or composition. This corpus is a solid 
basis for the study of the impact of the Turkish language on the 
Cretan idiom and the Greek language in general. The first edition 
of this work was published by the Vikelaia Municipal Library of 
Heraklion (Crete, Greece) in 2014. 
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