
Α  

 
Αγαντέρνω           

 
Αντέχω 

Αγιάζι                    Κρύο 

Αγιαράτιστος      άχρηστος 

Αγκλούπα          ξερή κολοκύθα που το γέμιζαν νερό για το  πλύσιμο των ρούχων 

Αγριόβουρας      έντομο σαν μεγάλη σφήκα με δηλητηριώδες κεντρί 

Αηλιά Αγελάδα 

Ακατσάροι Είδος φυτού 

Άκουννο Χωρίς κουκούτσι 

Αλαπού Αλεπού 

Αλάργιου μακριά 

Αλάρμη 
 
Αλμύρα, σαλαμούρα (μ' αυτό διατηρούμε το τουρσί, τη φέτα, ελιές 
κλπ) 

Αλατσίτα Είδος μανιταριού 

Αλατσομανίτες άγρια μανιτάρια που δεν τρώγονται 

Αλαφάντης καμινάδα 

Αλάφι Ελάφι 

Αλεσίφα 
 
Απορρυπαντικό για τα ρούχα (νερό, φλούδια πορτοκαλιού και 
στάχτη) 

Αλλιώτινα Αλλιώτικα 

Άλοττας Αρσενική συκιά 

Αλόττια 
 
Σύκα που δεν ωριμάζουν αλλά τα κάνουν αρμαθιά και τα κρεμούν 
στη συκιά για γονιμοποίηση 

Αλτά Φορεσιά, Αλλαξιά 

Αμουάς κοτέτσι 

Αμπλέχτης μέρος του σπιτιού (αποθήκη για το άχυρο) 

Αμπρόκκα καρφί με μεγάλο στρογγυλό κεφάλι, μεταφορικά προσβολή 

Αναρά ξωτικό 

Ανετή Ο χώρος του φούρνου που μαζεύουν τα κάρβουνα και τη στάχτη 

Άνηλιος Μικρό κόκκινο φιδάκι 

Αντζιό ή αγγειό  Δοχείο (από το αρχαίο αγγείο) 

Ανωργιά σύνορο, όριο 

Αξάς Ξάδελφος 

Αποκράττος Ξύλινη αποθήκη κάτω από το χωριάτικο κρεβάτι 

Απουσκιάν ήρτε Από τότε που ήρθε 

Αππί Αχλάδι 

Αππιδιά Αχλαδιά 

Άρεκλα μέρος του σπιτιού (αποθήκη για καρπούς με καπάκι χωρίς πόρτα) 

Αρμαστή-ος αραβωνιαστικιά-κος 

Αρμυροπίττι πολύ αρμυρό φαγητό 



Αρσίζης πειραχτήρι 

Άρτω Να έρθω 

Ασπόρτιλτας φυτό με βολβό 

Αττός ανθός- στάχτη 

Άτσα Φτέρνα 

Ατσί Μικρή νυφίτσα 

Αττόπανο πανί που χρησιμοποιείτο στο πλύσιμο των ρούχων 

Αφερίμ τουρκ. Εύγε, μπράβο, καλά έκανες 

Αφκό Αυγό 

Αφκούλτα πασχαλινό κουλούρι ψημένο με ολόκληρο αυγό 

Αφάλι ομφαλός 

Αχινωπός αγκαθωτός θάμνος 

Αχιονιός Αχινός 

Αχούρι στάβλος 

Αχταρμάς μπερδεμένος, ανάμεικτος 

Άχτι εκδίκηση 

 

 

Β  

 
 
Βα 

 
 
 
 
Εδώ 

Βαζάνες Μελιτζάνες 

Βαϊλίζω ασχολούμαι, προσπαθώ να ελέγξω 

Βαργιό Βαρύ 

Βάσσω φωνάζω, γαυγίζω 

Βασταδιά 
 
πετρόκτιστοι τοίχοι για να συγκρατούν τα εδάφη και να ορίζουν τα 
σύνορα των χωραφιών 

Βαστώ Κρατώ 

Βγουά επιφώνημα έκπληξης 

Βερέμι άρρωστος 

Βίλτα πέος 

Βιρβιλτιές κόπρανα κατσίκας 

Βιτούρα Αμάξι, λιμουζίνα 

Βίτσα ξύλινη βέργα 

Βόι βόδι 

Βολά  φορά π.χ. (τούτην τη βολάν έ θα μου την εγλιτώσει) 

Βονί κομμάτι ψωμιού απ' την άκρη του 

Βοντάγρα τανάλια 

Βόντι  δόντι 

Βόττα  βόλτα 

Βουλτώ Βουλιάζω 



Βουρακκητό θόρυβος από μηχανή 

Βουρακώ κάνω θόρυβο 

Βουρβούθα στοματική κοιλότητα 

Βουρβουλακώ Βουλιάζω βγάζοντας φούσκες 

Βουρκιασμένο Στάσιμο, βρώμικο π.χ. νερό 

Βούρια σακίδιο πλάτης 

Βούρνα στέρνα της βρύσης 

Βουστέρνα χαβούζα 

Βραχνοπέτης αυτό που μιλάει βραχνά 

Βρίττια βρώσιμοι σπόροι από φυτό (βριττιά), ρεβίθια 

 

 

Γ  

 
Γαβλί 

 
 
 
 
μικρά ξυλάκια, πελεκούδια για προσάναμμα 

Γαμάλι Μοσχάρι 

Γαμμένο Αναμμένο 

Γανίτης Πήλινο πιθάρι για λάδι με αιχμηρό πάτο 

Γανωτής Γανωματής 

Γάρος  Γαϊδούρι 

Γάφτω Ανάβω 

Γε πιο Δες πια 

Γειτονεύγιω Επισκέπτομαι ένα γείτονα για παρέα 

Γένω Δένω 

Γέρνω Δέρνω 

Γιαννάκι Μικρό πουλάκι 

Γιαπράκια Ντολμαδάκια 

Γιαράς Πληγή 

Γιαρατίζω, ε 
γιαρατίζει 

Είμαι χρήσιμος, είναι άχρηστο 

Γιαττάκι Κρεβάτι 

Γιμέλτικα Δίδυμα 

Γιμινίτης Είδος πρώιμου σταφυλιού 

Γιμόνω Γεμίζω 

Γιχαλούρα Διχάλα της σφεντόνας 

Γιψώ Διψώ 

Γκιλτωμένος Αρπαγμένος, πειραγμένος 

Γκιλντώνω πειράζω, ενοχλώ 

Γκιλτοτήρι πειραχτήρι 

Γκλέξιμο το ράβδισμα των ελιών 

Γκολιό κυνηγητό 

Γλίττα  ρώγα από σταφύλι ή σκελίδα από σκόρδο 



Γνατίζω Γνωρίζω 

Γνωστικός Λογικός, έξυπνος 

Γοματίζω ενισχύω την σκεπή  του χωριάτικου σπιτιού για να μην μπάζει νερά 

Γροικά ακούει 

Γρούλτα- γρουλτί Γουρούνα, χοιράκι 

Γρυλτώννω ανοίγω διάπλατα τα μάτια 

Γυαλτικό έπιπλο που φυλάσσονται ποτήρια, πορσελάνες, κρύσταλλα κλπ 

Γώμα δώμα, σκεπή σπιτιού 

 

 

Δ 
 
 
Δαγκλουκά 

 
 
 
 
κουνιέται (υγρό) 

Δαιμονάπαρε βρισιά 

Δαίμονας μέσα σου βρισιά 

Δέγκλα μακρύ ξύλο που το χρησιμοποιούμε στο ράβδισμα των ελιών 

Δεκατιστής Έπαιρνε το φόρο του 10% της παραγωγής για τους κατακτητές 

Διάλα χτένα 

Διάμπλασε Διαμοίρασε 

Διασαξιστής Μεσολαβητής 

Διαουλέπαρε να πάρει ο διάβολος 

Διαφαλτάσσω μετακινούμαι απ' το ένα μέρος στ' άλλο 

Δοντάγρα τανάλια 

Δωνά εδώ 

 

 

Ε 
 
 
Εγροίλτωσε 

 
 
 
 
ανοιχτομάτιασε 

Εγιάτη Την είδα 

Εγίνημα Γίναμε π.χ. εγίνημα ρεζίλι 

Εγιάτου Του έδωσα 

Ε διαουλόμου κεγώ Αναρωτιόμουνα, απορούσα 

Εθάργιου  θαρρούσα, νόμιζα 

Εκάτσιαρεν τη Της τα είπε αγρίως. Την έβαλε μπροστά 

Εκατσίρτησε Τη γλίτωσε, τη σκαπούλαρε, δραπέτευσε 

Εκιόνωσε Έχυσε 

Εκοήτησε έβγαλε δυνατό ήχο π.χ."τούριξα μια σκαμπίλντα κι εκοήτησε" 

Εκουτούρτησε Ξέφυγε 



Εκούφησα Ανασήκωσα 

Ελάμπασα Τρόμαξα 

Έλουντου Του έλεγα 

Εμισερεύτηκα τραυματίστηκα χτύπησα άσχημα 

Ελτιούνι Μικρή ελιά 

Έλεσου τα Σου τα έλεγε 

Ελιπέττι Βεβαίως, εξάπαντος, τελικά 

Έλου μιανάς Έλεγα σε κάποια 

Έμουσεν τα Τα ανακάτεψε 

Εμπασιά Πέρασμα 

Έμπιξε τις φωνές Έβαλε τις φωνές 

Εμπρόκαμα Πρόλαβα 

Εντεροκόπηκα Ξαφνιάστηκα, τρόμαξα 

Εντικόττησε Συγκρούστηκε 

Έξανα το Το έγδαρα 

Εξεμυσκηλτίστηκα Μου κόπηκαν τα σκέλη, τα πόδια (εξεμισκίλτησε το ψωμί) 

Εξιόλα Έδιωχνε 

Εξοφίστη Εξαφανίστηκε, πήρε δρόμο 

Επάττησα Κόλλησα στην λάσπη 

Επαήρτησα Κουράστηκα πολύ 

Επόκαμα Εξαντλήθηκα 

Επόλαρε Αμόλησε, σχόλασε 

Εποτσίγκρωσε Δυσανασχέτησε, π.χ μην ποτσικρωνεις πιο τσα 

Έππεισε Εγκάστρωσε 

Εργιάστη με Με έβαλε μπροστά, αυστηρές παρατηρήσεις 

Έπποσεν τη Τη βίασε 

Ερεκτιάστηκε Θέλησε, λακτάρησε 

Εσανάς Σε σας 

Εσάρταρε Πήδησε 

Εσαχνίστηκα Κτύπησα 

Εσυφτάστηκα Πρόλαβα 

Εφουρκίστη 
 
πνίγηκε, λέμε π.χ.«εφουρκίστην η κατσίκα με το σκοινί που ήτο 
γεμένη» 

Εφηκα Άφησα 

Εχάφτηντο το έφαγε, το έχαψε 

Εφάμε Φάγαμε 

 

 

Ζ 
 
 
Ζά 

 
 
 
 
ζώα 



Ζαμάνι εποχή, πολύς καιρός π.χ."χρόνια και ζαμάνια είχαμε να σε γιούμε" 

Ζαμάνια  πολύς καιρός π.χ.(χρόνια και ζαμάνια είχαμε να σε γιούμε) 

Ζαρκάς Αρσενικό ελάφι 

Ζαρώ ενοχλώ 

Ζάφτι εξουσία, έλεγχος 

Ζένω Βρομάω 

Ζιζιρώ προσπαθώ να κόψω κάτι με μαχαίρι 

Ζιντάνι βαθύ σκοτάδι 

Ζομασκώ Πιέζω 

Ζουλάππι πολύ ώριμο 

Ζουλώ πιέζω, σπρώχνω 

Ζουππίδι Βρεγμένος 

Ζούππος Ώριμος 

 

 

Η 
 
 
Ήβρα 

 
 
 
 
βρήκα, πχ "εκρύφτηκα αλτά φτος ήβρεμμε" 

 

 

Θ 
 
 
Θάρρητα 

 
 
 
 
πλυθ. της λέξης: θάρρος. Σημαίνει οικειότητα 

Θαρρώπως Νομίζω 

Θέκω πλαγιάζω, λέμε π.χ. «πάω να θέκω» = πάω να πέσω για ύπνο 

 

 

Ι 
 

 

Κ 
 
 
Καβρουμάς 

 
 
 
 
Χοιρινό κρέας που φυλασσόταν σε βάζα με την προσθήκη λίπους 

Καζαναριό Αποστακτήριο για την σούμα 

  



Κάζικας-καζίκι Ξύλο ή σίδερο μπηγμένο στο χώμα για το δέσιμο ζώων. Εξού και 
καζικόνω 

Καθερνώ, καθέρνα 
το 

Καθαρίζω π.χ. πορτοκάλι 

Κακόβολα Δύσκολα, μη βολικά 

Κακομάζαλος Κακομοίρης 

Κακομούτσουνος Άσχημος 

Καλάουροι Σαλιγκάρια 

Καλαφουνός Φωτιά 

Καλντικεύγιω  καβαλάω 

Καλντίνες  περιττώματα γαϊδουριού 

Κάμα Κλείσε τα μάτια 

Καμίτσης Στραβός, αυτός που δε βλέπει καλά 

Καμουζέλτα  μασκαράς, καρναβάλι 

Καμόχειλος Καημένος 

Καμώνομαι Παριστάνω 

Καννέυγιω  Πετυχαίνω κάτι που βάζω στο σημάδι 

Καννίρης Στραβομάτης 

Κάννουλτα βρύση 

Κανοτιέρα  εσώρουχο φανελάκι τιραντέ (ανδρικό κυρίως) 

Καντούνι στενό δρομάκι 

Κάντρο κάδρο 

Καουριάζω Διπλώνομαι 

Καπίστρι  Φίμωτρο γαϊδουριού 

Καπράτσι Δοχείο νερού 

Καρκατεύβγιω Κάνω θόρυβο ψάχνοντας κάτι 

Καρκατολόι Σαματάς, θόρυβος 

Καρναβίττι Κουνουπίδι 

Κάρσα Κάλτσα 

Καρσουλντώνω Σκαρφαλώνω, αναρριχώμαι 

Κάρσουλτας Παιχνίδι; 

Κάσση  Βρωμιά, εξού και κασσιαρός = βρώμικος 

Κασσιασμένος Βρώμικος 

Καταραχιά Δυνατό κτύπημα στην πλάτη 

Καταφερνιά Ξεγέλασμα 

Κατένω  Κατεβαίνω 

Κατούμα Μπόγος με ρούχα 

Κατσαρόλντι  Κούπα, δοχείο που πίνουμε γάλα νερό 

Κατσιέρνω, 
εκάτσιαρα 

Τη βάζω μπροστά, τα λέω ένα χεράκι 

Κατσουνάς Μπαστούνι με γυριστή άκρη 

Καττήγρηλτας βρισιά και τερατογέννηση κατσίκας; 

Κάττης Γάτος (λέμε και καττί το μικρό γατάκι) 

Καυκάλτας  Κεφάλας 

Καφάμπρικο Δοχείο 



Καχεχτικός Αδύναμος, αυτός που δεν τρέφεται καλά 

Κάψα Ζέστη 

Κείττομαι Είμαι ξαπλωμένος 

Κερχανάς Πονηρός, καταφερτζής 

Κιά Εκεί 

Κιλιμάντρι παιχνίδι με τροχό 

Κινόττο Ποτό μαύρο σαν την coca cola 

Κκείτομαι Είμαι ξαπλωμένος 

Κκέλα Κεφάλι 

Κκέλης Καραφλός 

Κκιλιμάντρι Παιδικό παιχνίδι με τροχό 

Κκιόρης (βάλε στραβέ να πιεί ο κιόρης) 

Κκούρος Χωρίς μαλλιά 

Κλάι κλαδί 

Κλεφτήρι μικρό μαχαίρι σαν γιαταγάνι 

Κλί κλειδί 

Κλωστομιάρης αδύναμος, ασθενικός, επιλεκτικός 

Κναστό ώριμο 

Κοίττομαι Είμαι ξαπλωμένος 

Κολάι "Του πήρα το κολάι" = το έμαθα καλά 

Κόλντες ξόβεργες για παγίδευση πουλιών 

Κολοσφόγγιο βρισιά, λέγεται και το τελευταίο παιδί της οικογένειας 

Κοντοπίθαρος κοντόχοντρος, λέγεται και ζουμπάς 

Κοντοφάρτελλος Κοντόφαρδος 

Κόπανος ξύλο για το χτύπημα των ρούχων κατά το πλύσιμο και βρισιά 

Κορτάλιασμα Ξεπάγιασμα, κρύωμα 

Κορφάδια 
κορμοί δέντρων που χρησιμοποιούνται για το ταβάνωμα των 
χωριάτικων σπιτιών 

Κοτσύλλα Κρυψώνα, φωλιά 

Κουαλώ κουβαλώ 

κούκιουλα αφού, π.χ. "μην του φωνάζεις κούκιουλα επηέ μέχρι το χωράφι" 

κουκλούκισμα ντάντεμα 

Κουλαντρίζω ελέγχω 

Κουλούκκι μικρός 

Κούλουμπας λακκούβα με νερό 

κουμπίζω περπατάω με μπαστούνι 

Κουνάρα χτύπος 

Κουνιά Κόλλυβα 

κούννα κουκούτσι 

κουννί σπόρος 

Κουντρεστέρνω  πάω κόντρα, εναντιώνομαι 

Κουριέρα λεωφορείο 

Κουρκουνώ Κάνω θόρυβο 

Κουρκούταυλος Μεγάλη γκρι σαύρα 



Κουρουμπέλντες λόγια του αέρα 

Κουρούμπλα λάχανο 

Κουρσούνι μεταλίκια μπίλια 

Κουτέλντα μέτωπο 

Κουτλίζω  μισοκοιμάμαι, (κάθομαι και γέρνει το κεφάλι μου απ’ τη νύστα) 

Κουτουλώ  τρακάρω 

κουντραπάντικο παράνομο 

κουτσακιασμένο μπουμπουκιασμένο 

κουτσί μπουμπούκι 

Κοφίνι 
μεγάλο πλεκτό καλάθι που χρησιμοποιείται κυρίως για μάζεμα 
σταφυλιών, ελιών 

Κόφτω, κόφτε τρέχω, εξού και κοψιό = τρεχάλα 

Κρομμύ, κρομμυά Κρεμμύδι, κρεμμύδια 

Κυβεζές Μπρίκι 

 

 

Λ 
 
 
Λάι 

 
 
 
 
λάδι 

Λαμένω περιμένω 

λαούμι τρύπα μέσα στη γη 

Λαφάσσω λαχανιάζω 

λέντα με Παράτα με, άσε με 

Λιμάγρα Μεγάλη πείνα 

Λιχνοστέλντης αυτός που έχει λεπτά πόδια 

Λολτός τρελός, παλαβός 

Λόπια φασόλια 

Λόπως θαρρώ 

Λότου Του λέω π.χ. λότου να πάει 

Λούμπουας μυρμήγκι 

Λουτριά Αρτοκλασία 

Λούφφας Φαγάνας 

Λτιάκι Λιγάκι 

 

 

Μ 
 
 
Μαλικώ 

 
 
 
 
χαϊδεύω 

Μαγιασίλι φλυαρία 



Μάβγιω μαζεύω 

Μαϊμούνι πιθηκάκι 

Μαλάσσω ανακατώνω 

Μαλικώ Χαϊδεύω 

Μαλτόκουρο καυγάς 

Μαμαλίζω μπουσουλάω 

μανίζω εγκαλώ, κατηγορώ 

Μάντα παιχνίδι που παίζεται με βέργες 

Μαξούλτι μωρό 

Μαραζιασμένο Μαραμένο 

Μαρουλντωσε Ζάρωσε 

Μασάλι ρεζίλεμα, ντροπή 

Μασουλλώ Μασάω 

Ματτάκι τσιμπούρι 

Μαχιά τσιμπίδα τζακιού 

Μάχχιαλτά μπράβο, μια χαρά (τούρκικη λέξη) 

Μαχτίζω Μασώ κάνοντας θόρυβο 

Μελεκούνι παστέλι 

μερέβισε κάνε στην άκρη 

Μεσιάς 
μεσαίος ξύλινος στύλος που στηρίζει την οροφή του χωριάτικου 
σπιτιού 

Μετακελλώ Μετακομίζω, αλλάζω θέση 

μόλας το  άφησε το 

Μιέ φτουνού Ούτε αυτού 

Μολολάϊζω συγκεντρώνω 

Μονήμερος είδος μικρού φιδιού 

Μονιάζω ενώνω, σμίγω 

μονοτάρι μονομιάς 

Μορκιά  όμορφα 

Μοσκλιά Μουσμουλιά 

Μοσκοκαρφιά γαριφαλιά 

Μουλαρόππημα βρισιά (γεννημένος από μουλάρι) 

Μουνουχίζω ευνουχίζω 

Μουντέρνω επιτίθεμαι, ορμώ 

Μουσαμαδιά αδιάβροχο ένδυμα, πανωφόρι 

Μουστούχι  φίμωτρο για κατσίκες 

Μουτσούνα αποκριάτικη μάσκα 

Μπάλλουκας Ξύλινο καζίκι 

Μπαλούκκι ξύλο που το χώναμε στη γη για να δένουμε τα ζώα 

Μπαλώ Παλεύω 

μπαλούσι παλεύουν 

Μπανίνο Ψωμάκι 

Μπαούρι παγούρι 

Μπατανία κλινοσκέπασμα όπως η κουβέρτα 



Μπαταρός μέρος του σπιτιού 

Μπελονιάζω περνάω την κλωστή από την τρύπα της βελόνας 

μπήχνω μπήγω, φυτεύω 

Μπιδώνι δοχείο 

Μπιξέβγιουμε Χρησιμοποιώ 

Μπουκκούνα μπουκιά 

Μπουλουστρίνα δώρο για βαφτιστήρια ή ανιψιούς 

Μπουράκκιο μικρό δοχείο νερού 

Μπούρτα Λέμε σούρτα μπούρτα δηλ. διαφόρων λογιών 

Μπροκάμνω προλαβαίνω 

Μπρουμούττισa  έπεσα μπρούμυτα, με την μούρη 

Μπρουτσουνάρι προεξοχή 

Μυάκι είδος δέντρου 

Μυαλένω, εμιάλυνα Μεγαλώνω 

Μυξάσια 
 
καρποί δέντρου (Μυξασιά) που αλείφουμε τις ξόβεργες μαζί με 
μέλι. 

Μυόγγιχτος μυγιάγγιχτος, ενοχλείται με το παραμικρό 

 

 

 

 

Ν 
 
 
Να γιούμε 

 
 
 
 
Να δούμε 

Νεκατώνω Ανακατεύω 

νεμεθέρνω ψάχνω 

νεμούρτωσε βρώμισε 

Νεμώ φυτρώνω 

Νεπουγκώθου Ανασκουμπώσου 

Νεφαίνω Εμφανίζομαι, φανερώνομαι 

Νέφανε α σε γιώ φανερώσου να σε δω 

Νίβγιουμαι Πλένομαι 

Νούρος Ουρά 

Ντάμα Μαζί 

Ντικοττώ, 
εντικόττησα 

Προσκρούω 

Ντουγρού Ευθεία 

 

 



Ξ 

 
 
Ξαμώνω 

 
 
 
 
δοκιμάζω 

ξαμόλα το ελευθέρωσέ το 

Ξανάστρουφος ανάποδος 

Ξάννα κάνε, πρόσεχε. Λέμε πχ "ξάννα καλά γιατί θα σε γέρω με τη βίτσα" 

Ξάννα καλά κοίταξε, πρόσεχε 

Ξανώ προσέχω 

Ξαρέσκεια Περίεργη συμπεριφορά 

Ξελεματάρικο άμοιρος 

Ξεμισκιλιζω Κόβω με το χέρι π.χ. εξεμισκίλτισε το ψωμί 

Ξεφλουμίζω ξεφλουδίζω 

Ξινίθρα  
 
ρίζα από τριφύλλι σε σχήμα κώνου. Πιτσιρικάδες τρώγαμε ξινίθρες 
ψητές στη σόμπα 

ξοφίστου εξαφανίσου 

Ξυνταίνω, Ξυντό Ακονίζω, αιχμηρό 

Ξίστα Δοχείο για νερό 

Ξύγκια λίπη 

Ξύστρος εργαλείο κουζίνας για το ξύσιμο του τυριού 

 
Ο 
 
 
Όκες του 

 
 
 
 
 
 
Του έδωσες π.χ. όκες του κανένα φράγκο; 

Όχεντρα Οχιά 

 

 

Π 
 
 
Παλταρός 

 
 
 
 
Τρελός 

Παμπούλτα καρούμπαλο 

Παμπούλτες Ποπ κόρν 

Πανάηρι Πανηγύρι 

Πάνιω, Πανιέστε Πηγαίνω, πηγαίνετε π.χ. πάνιε να κοιλιστείς 

Παπλακώ Πατώ στις λάσπες 

Παραλλαμένος Παραλλαγμένος, αγνώριστος, καταραμένος 

Πασαριασμένος Ασθενικός. Καταγωγή από πασαράς = ασθένεια του αμπελιού 

Πασκίζω Κοπιάζω 

Παστρεύγιω Καθαρίζω, ξεφλουδίζω 



Πατελιά 
 
Μαύρο σκληρό χώμα, αδιαπέραστο από βροχή για τις σκεπές 
παλιών σπιτιών 

Πατήχα Καρπούζι 

Πατός μου, πατή της Μόνος μου, μόνη της 

Πατσαούρα Κουρέλι 

Πγόϊτα Πουθενά 

Πεζεβέγκης Πονηρός, επιτήδειος 

Περιδρομιάζω Τρώω με λαιμαργία οτιδήποτε 

Περιπαίζω Κοροϊδεύω 

Πετρολώ Πετώ πέτρες, πετροβολώ 

Πετσοκίλτα Κουκουνάρα 

Πευκαλντούρι Το μικρό πεύκο 

πιάκι μου Παιδάκι μου 

Πιζίνα Βενζίνα 

Πιλόθω Σπρώχνω 

Πιλατεύγιω Ενοχλώ 

Πίνει το στρόφο Πίνει πάρα πολύ 

Πιργιά ζέστα που βγάζει η φωτιά 

Πιτικώ  εκσφενδονίζω υγρό. Εξ αυτού και το πιτικκίρι 

Πιτταρούδια φαγητό, (μικρά τηγανιτά πιττάκια που λέγονται και σφογγάτο) 

Πιτούνικος Περισσευούμενος 

Πλακόνα Δυνατό χαστούκι 

Πλεζέρνω, επλέζαρα Αρπάζω, συλλαμβάνω 

Πλιγκάκι σακουλάκι 

Πλουμάκκια μικρά έγχρωμα κομμάτια, στολίδια 

Πλύτρης νεροχύτης 

Πόι πόδι 

Πορπατώ  περπατώ 

Ποσόνω  Φτάνω 

Ποσπερίζω Περνάω το βράδυ μου κουβεντιάζοντας 

Ποταυρίζομαι τεντώνομαι 

Πούγκα σακούλα και τσέπη 

πουζιάζω δένω χειροπόδαρα 

Πούλτα Κότα 

Πουρτουκέλτα Τούμπα 

Πουφτό από αυτό 

Ποχτίμια Άπλυτα ρούχα 

πράττο Πρόβατο 

Πυρικαυτή ψημένη ή τηγανιτή φέτα ψωμιού 

Πυροστιά σίδερο του τζακιού για τοποθέτηση του σκεύους με το φαγητό 

 

 



Ρ 
 
 
Ραντουλτώ 

 
 
 
 
Ραντίζω 

Ργουάκινο Ροδάκινο 

Ρεμεδιάζομαι ετοιμάζομαι, στολίζομαι 

ρεμεδιάστου Ετοιμάσου, ντύσου 

Ρεμπεσκές ρέμπελος, αχαΐρευτος 

Ροϊστήρι 
Κομμάτι σφουγγαριού πάνω σε ραβδί που βρέχουν τα ψωμιά στο 
φούρνο 

Ρουτσουνόπετρα Αιχμηρή πέτρα 

Ρουμάνι Πυκνό δάσος 

 

 

 

 

Σ 
 
 
Σακκιάζω 

 
 
 
 
Τρώω πολύ, τοποθετώ πολλά πράγματα μαζί κάπου 

Σαλάς Σαλάτα 

Σαματτάς φασαρία. Εξού και σαματτεύγιω = κάνω φασαρία 

Σαούρι Σαβούρι 

Σαραβανάκκια κολοκυθάκια 

Σαρτώ Πηδώ 

Σαρτουκώ Κάνω θόρυβο πηδώντας 

Σβουντούρά το Πέταξε το 

Σερέττης Αχρείος, πονηρός 

Σεφέρι είδηση, περίσταση 

Σιάζω Φτιάχνω 

Σιαλλάς Σαλιάρης 

Σιάλιτα Σάλια 

Σιαλίστρα Σαλιάρα 

Σγιέρο Σίδερο 

Σισαμάς είδος πουλιού 

Σκάδια  Ξερά σύκα 

Σκάλαθρος μακρύ ξύλο που το χρησιμοποιούμε στο φούρνισμα των ψωμιών 

Σκαμπίλτα Σκαμπίλι λέμε και πλακώνει 

Σκαπαμέντο Εξάτμιση 

Σκορτοκρόμια σκόρδα και κρεμμύδια 

Σκουτέλτι  βαθύ πιάτο 



Σκυλτάκκα μεγάλο σκυλί 

Σμιώ Σμίγω 

Σολουβανιάρης βλαμμένος 

Σουλλουντράνα  Βρύση 

Σούρτα διάρροια 

Σούτσιουρου ευτυχώς, επιτέλους, ας είναι 

Σουφάς μέρος του σπιτιού 

Σούφρα κωλοτρυπίδα 

Σουφράς χαμηλό τραπέζι φαγητού 

Σουφρόνω 
 
κλέβω, αλλά και μάζεμα του δέρματος π.χ."εσούφρωσεν η μούρη 
του" 

Σπορίτης είδος πουλιού 

Σάππι Το στειλιάρι της τσάπας, αξίνας κλπ 

Σταφιές σταφίδες 

Στελντί στειλιάρι αλλά και πόδι 

Στραμπούλντημα  διάστρεμμα, νευροκαβαλίκεμα 

Στράτα Δρόμος 

Στράφτω  Λάμπω 

Στρουφίγγι  
 
μάλλον πρόκειται για  πάθηση λέμε:«μαύρο στρουφίγγι μέσα 
σου» 

στιμέρνω εξοικονομώ 

Συγκλέτι  σεκλέτι, στεναχώρια. Λέμε και σεκλεττίστηκα = στεναχωρήθηκα 

συκκιεμές αχορταγιά 

Συνομάιβγιω Συμμαζεύω 

συρμοκολόριζοι όλοι μαζί 

Συφταίνω Προλαβαίνω 

Σφαρτή χαζή 

Σφογκελλώ Μουντζώνω 

 

 

Τ 
 
 
Τγουά, τγουά που κάτω 

 
 
 
 
Εδώ, από εκεί κάτω 

Τουλούμας Κοιλαράς, έμεινε τουλούμι= έμεινε στον τόπο 

Ταβάς Τηγάνι 

Ταγιαντώ Αντέχω 

Ταμάχι σχολαστικότητα επιμονή 

Ταμαχιάρης Υποχόνδριος, επίμονος, σχολαστικός 

Τανώ Αγγίζω 

Ταχράς Βρισιά, εργαλείο 



τελωνίζομαι ταλαιπωρούμαι 

Τέλτι Σύρμα 

Τεντέ Καθίκι 

Τεριατιλίκι Εξάρτηση 

Τζαναβάρι Τεράστιος π.χ. (Έγινες εσύ θεριό και τζαναβάρι) 

Τζεγκούλλι Παρασκευή (όνομα) 

Τοσχουά Τόσο δα 

Τοτεζά Τότε, εκείνο τον καιρό 

Τουλούμι 
μουσικό όργανο από φουσκωμένο δέρμα ζώου και τσαμπούνα 
(πίπιζα) 

Τουλουμιασμένος πρησμένος 

Τουράκι   η καρέκλα στην εκκλησία, το στασίδι 

Τουτγά αυτό εδώ 

τράταρε κέρασε, πρόσφερε 

Τραπουζάνια μέρος του σπιτιού 

Τριμίλτης βρισιά 

τριμιρτιρισμένος ανυπόμονος 

τρομακιάρης φοβητσιάρης 

Τρομαλτίζομαι ανατριχιάζω 

Τρουλτώνω τεντώνω 

Τρουτσούλτα Κουκούλα 

Τσαγκρίζω, τσαγκριές Τσιρίζω, ουρλιάζω, φωνάζω δυνατά 

Τσαγκρουνώ γδέρνω με τα νύχια. Πχ "Ετσαγκρούνησέ με ο κάττης" 

Τσάκνα ξερές πευκοβελόνες 

Τσαλαπουρτώ  σπαρταράω 

τσαλαχατεύγω ψηλαφώ 

Τσάμπα Σπίθα 

Τσάρουκας λάρυγγας 

Τσαρτέλτα  Σαρδέλα 

τσελουνιασμένο κουρελιασμένο 

τσελούνι κουρέλι 

Τσιμιά Τζάκι 

Τσίμπλης μεταφ. κοιμισμένος, βλάκας 

Τσίνιμα Τρέξιμο 

Τσιντιρένη Λινάτσα 

Τσιτσίζω Καθαρίζω, ξεφλουδίζω 

Τσίτσος Γυμνός 

Τσιττόνω Τεντώνω 

Τσολοπατώ πατώ και καταστρέφω 

Τσόλτι Κουρελού για τα πόδια, πανί για καθάρισμα 

Τσουμουκλαίω Σιγανό, πνιχτό κλάμα 

Τσουρουκάηκα Έχω καεί ελαφρά 

Τσούττα Μην εφκάλεις τσούττα= μην βγάλεις μιλιά 

 



Υ 
 

Φ 
 
 
Φαρτακλός 

 
 
 
 
Βάτραχος 

Φγιάκλα Μεγάλο φίδι 

Φγιέ πουδωνά Φύγε από εδώ 

Φέλτα Φέτα ψωμιού 

Φέτι φέτος 

Φιακαλής Αυτός που του αρέσει να φτιάχνεται, ο καλοντυμένος 

Φκάλτω Βγάζω 

φκιόρωσέ το άδειασε το 

Φλετρό Πηγάδι 

Φλέτσες Ξεφλουδίσματα 

Φροκαλιά Σκούπα από βούρλα (φρόκαλα) 

Φρούτσα Βούρτσα 

Φρουτσί Πινέλο 

Φτσιόρα Άδειασε 

φτώχλιο χλιαρό 

φτομά  Εβδομάδα 

 

 

Χ 
 
 
Χάβγιουμαι, χάβγιου 

 
 
 
 
Τρώγω, τρώε 

Χάζεστε Προσέξτε, κοιτάξτε 

Χαζίρικο Τζάμπα 

Χαίνω Μένω με ανοικτό το στόμα 

Χαλουβάς  Χαλβάς 

Χαλτί Τσαμπί σταφύλι 

Χαρτακίζω Λέω λόγια χωρίς νόημα 

Χειλιόνι Είδος σαύρας 

Χαρτανάπαλος Ακατάστατος, ανοικοκύρευτος 

Χελουριά Μια γεμάτη παλάμη 

Χένω Μένω με ανοιχτό το στόμα 

Χίνια Κάνε με χίνια, βάλε με στην πλάτη σου 

χλέπας τεμπέλης, χαραμοφάης 

Χοιρόμυλντα Χοιρινό λίπος 



Χολέντρα Υδρορροή 

Χολοσκώ  Στεναχωριέμαι 

Χολομανώ Στεναχωριέμαι 

Χούϊ Συνήθεια 

Χοχλάκα-χόχλακας Μεγάλη πέτρα 

Χρειανέττης Αχρείος, Πειραχτήρι 

Χρουσουζαμάς Γρουσούζης 

Χτι Γουδί 

Χτικιάρης Φυματικός 

 

Ψ 
 
 
Ψές 

 
 
 
 
χθες 

Ψηφώ Κοιτάζω 

Ψιακή δηλητήριο, ποντικοφάρμακο 

Ψιακώνω δηλητηριάζω 

Ψιαμίκι δηλητήριο 

Ψιμαργουές  
τα τελευταία τσαμπιά σταφύλια στα κλίματα αφού περάσει η 
εποχή της συγκομιδής 

Ψωμόφελτα Τηγανητά κομμάτια ψωμιού με ξεροχύμηση 

 

 

Ω 
 
 
ώκα σε; 

 
 
 
 
σε κτύπησα 

 


