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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).}




