Λεξιλόγιο
Άκλερος (επίθ) (αρχ. άκληρος) = αυτός
που δεν κληρονοµεί τίποτε και µεταφορικά,
φτωχός, άθλιος, δυστυχής
Άµον (επίρρ) = καθώς, σαν
Ανασύρµαν (το) (ρ. ανασύρω) = κλάµα
µε αναφιλητά, λυγµούς
Ανιάσµα (η) και ανάσµα (το) = αναπνοή
Ανοιγάρ’ (το) πληθ. ανοιγάρια (τα) =
κλειδί
Απανωθύρι (το) = το επάνω τµήµα του
κασώµατος της πόρτας
Απαρδάλ’ (το) πληθ. απαρδάλια (τα) =
αυτό που µακάρι να χαθεί (σε κατάρες),
αδέσποτο
Απολέκω = εγκαταλείπω, αφήνω
Αποσκεπάουµαι (µεσ. Του ρ. αποσκεπάζω) = ξεσκεπάζοµαι
Αφκεται (ρ. άφτω – παθ. αφκουµαι) =
ανάβει, παίρνει φωτιά
Αφµένα (µετοχή ρ. άφτω) = αναµµένα
Αφουκρούνταν (ρ. αφουκρούµαι) = ακούν
µε προσοχή, κρυφακούν
Βζήνω και σβήνω = κοινό
Βία (η) πληθ. βίας (τα) = καταναγκασµός

Γονικά (τα) = γεννήτορες, οικογενειακή
καταγωγή
Γουρνιάγουνταν (ρ. γουρνούµαι) = ουρλιάζουν (για σκύλο ή λύκο)
‘γρίλεψεν (ρ. γριλεύω) (λ.τ.) = κατάστρεψε, αφάνισε

∆ακροχαλαρδία (η) = πληµµύρα δακρύων
∆είσα (η) = οµίχλη
∆έχ’νε(ε) (ρ.δέχω και διέχω,διώχνω) =
διώχνουν
∆ρανίν (το) (και ρδανιν) = φεγγίτης, άνω
µέρος στέγης, οριζόντια στέγη σπιτιού

Εβζήγαν (αόρ. µέσ. Ρήµ. βζήουµαι) =
σβήστηκαν
Εγέν’ταν (αόρ. ρήµ. γίνουµαι) = έγιναν
Έγκεν (αόρ. ρ. φέρω) = έφερε
Εγρέθεν (αόρ. ρ. αγρείµαι) = αγριεύτικε,
καταλήφθηκε από φόβο
Έδεξεν (αόρ. ρ. δέχω ή διέχω, διώχνω)
= έδιωξε
Εκείσαν (παρατ. ρ. κείµαι) = βρίσκονταν /
πλάγιαζαν
Εκλίστεν (αόρ. µέσ. ρ. κλίσκουµαι) =
έσκυψε
Εκουράεν (αόρ. παθ. Ρ. κουράουµαι) =
κάµφθηκε, λύγισε
Ελάτ’ (το) πλήθ. ελάτια (τα) = ελάτη
Ελίβωσεν (αόρ. ρ. λιβώνω) = συννέφιασε
Έµπρια (επίρρ.) = µπροστά, στο µπροστινό µέρος
Εµπροδέβεν (αόρ. ρ. εµπροδιαβαίνω) =
προπορεύτηκε
Ενεσύρ’νεν (παρατ. ρ. ανασύρω) =
έκλαιγε µα αναφιλητά, µε λυγµούς
Εξέγκεν (αόρ. ρ. εβγάλλω) = έβγαλε
Εξύγαν, εξύεν (αόρ. ρ. ξύνω) = χύθηκαν,
χύθηκε
Επεδέβε µας (αόρ. ρ. αποδιαβαίνω,
‘πιδιαβαίνω) = µας εγκατέλειψε, µας
απαρνήθηκε
Επέλεκαν (αόρ. ρ. απολέκω) = εγκατέλειψαν, άφησαν ελεύθερο
Επέµ’ναν (αόρ. ρ. αποµένω) = έµειναν,

παρέµειναν
Επέρνιξαν (αόρ. ρ. περνίζω) = πέρασαν
απέναντι (ποτάµι)
Επεστάθαν, επεστάθεν (αόρ. ρ. αποστέκω) = απέκαµαν και σταµάτησαν
Έπιγαν (αόρ. ρ. πίνω) = ήπιαν
Εποταµίγαν (αόρ .ρ. ποταµίγουµαι) =
παρασύρθηκαν από το ποτάµι
Ερρούξεν (αόρ. ρ. πούζω) = έπεσε
Εσέβετεν (αόρ. ρ. εµπαίνω) = µπήκατε
Εσείγανε, εσείεν (αόρ. ρ. σείγουµαι) =
σείστηκαν, κουνήθηκαν, κουνήθηκε
Εταραχίγαν (αόρ. ρ. ταραχίγουµαι) =
υπέστησαν σύγχυση, ταραχή
Ετέρνανε (παρατ. ρ. τερώ) = έβλεπαν
Εύκαιρα (επίθ. ουδ.) = άδεια
Εφάνθαν (αόρ. ρ. φαίνοµαι) = φάνηκαν
Εφέκετεν (αόρ. ρ. αφήνω) = αφήσατε
Εφήκανε, εφήκα, εφήκες (αόρ. ρ. αφίνω)
= άφησαν, άφησα, άφησες
Εφώταζαν (παρατ. ρ. φωτάζω) = λαµποκοπούσαν
Εχαµέλυναν (αόρ. ρ. χαµελύνω) = χαµήλωσαν
Εχ’ κ’ έρχουνταν (ρ. εχ’ κ’ έρχουµαι) =
ξεκίνησαν και έρχονται
Εχπάγαν (αόρ. ρ. αχπάουµαι) = αποσπάστηκαν, ξεριζώθηκαν
Εχπάστανε (αόρ. ρ. αχπάσκουµαι) =
ξεκίνησαν
Έψανε (αόρ. ρ. άφτω) = άναψαν
Ήντιαν (αόρ. αντων.) = ό,τι, οτιδήποτε
(αρχ. Έκφρ. ήν τι άν)
Ισκιάδας (τα) = σκιές

Καµονή (η) πληθ. καµονάντας (τα) =
καηµός, µεγάλη λύπη
Καρακωµένα (µετοχή ρ. καρακώνω) =
κλεισµένα µε µάνταλο (καρακίδ’)
Κασέλα (η) = φέρετρο
Καστροπόδια (τα) = θεµέλια του κάστρου
Καταρούνταν (ρ. καταρούµαι) = καταριώνται
Καταρράχτε (η) = καταπακτή
Κατωθύρ’ (το) = το κατώφλι της πόρτας
Κείµες (ρ. κείµαι) = πλαγιάζουµε
Κεµεντζέ (η) (λ.τ.) = λύρα (µουσικό όργανο)
Κεπίν (το) = κήπος
Κιντέα (η) πληθ. κιντέας (τα) = τσουκνίδα
Κοδέσπαινα (η) πληθ. κοδέσπαινες (οι)
= νοικοκυρά
Κόρδα (η) πλύθ. Κόρδας (οι) = χορδή
µουδικού οργάνου (λύρας)
Κυρούδες (οι) εν. κύρης (ο) = πατεράδες
Κωλισάφρας και κωλισάφτρας (τα) =
σαύρες

Λαϊσκουνταν (ρ. λαϊσκουµαι) = κουνιούνται
Λαλάτσια (τα) = λείες πέτρες, ποταµόπετρες
Λαταρίζ’νε (ρ. λαταρίζω) = σαλεύουν
Λεφτοκαροµάνα (η) (µάνα λεφτοκαρυών) = τόπος φουντουκιών
Λώµατα (τα) = ρούχα

Μακρογουλίζ’ (ρ. µακρογουλίζω) = τεντώνει το λαιµό προς τα εµπρός

Μαλέζ’ (το) = χυλός υδαρής, αλευρόσουπα
Μανουσάκια (τα) = άγρια βιολέτα του βουνού, µενεξές
‘µάραντα (τα) = τα άνθη αµάραντα
µολάς (ο) = ιερωµένος Τούρκος
µπόρα (η) = µπόρα, θύελλα
µυρωσία (η) = µυρωδιά, ευωδιά
οµάλ’ (το) = οµαλό
ολοέν (επίθ. ουδ.) = ολόκληρο
ορµία (τα) = ρεµατιές
όρωµαν (το) = όνειρο
οστουδένια (επίθ.) = από κόκαλα

Παναγίας το Ζωνάρ’ (τη) = το ουράνιο
τόξο
Παντέρα (η) = λάβαρο
Παραστάρ’ (το), παρασταρί’ (του) = το
κάθετο καδρόνι του κασώµατος πόρτας
Πεγαδοµµάτια (τα) = πηγές νερού
‘πλεµ’ναν (αόρ. ρ. αποµένο) = έµειναν
πλυµίν (το) = νερουλή χορτόσουπα τροφή
αγελάδων
ποισέστεν (προστ. ρ. ποίω) = κάντε
ραχίν (το) πλήθ. ραχία (τα) = βουνό,
βουνά
ραχορµία (τα) = βουνορεµατιές
ρουζ’νε (ρ. ρούζω) = πέφτουν
ρωϊν (το) = θηλή µαστού ζώου

σαντάλια (τα) = ιστιοφόρα πλοία
σιµοχώρια (τα) = γειτονικά χωριά
σίτ’, σίτια (σύνδ. χρον.) = ενώ, εκεί που,
όταν
σκοτία (η) = σκοτάδι
σκουττουλίζ (ρ. σκουττουλίζω) = ευωδιάζει
σ’κωσέστε (προστ .ρ. σ’κώνω) = πλησιάζουν
σπέλια (η) = σπηλιά
στούδια (τα) = οστά, κόκαλα
συνεργία (η) = συνεργασία
σύριγµαν (το) = σφύριγµα

τζίξ’τε (προστ. ρ. τζίζω) = λυπηθείτε
τουµπίν (το) πληθ. τουµπία (τα) = λόφος,
ύψωµα γης
τουτουγιάδες (τα) = άνθη εξοχής
τα’, τσι, πληθ. τσοί (αρχ. ερωτ. αντων.
τίς) = ποιοός
‘φάνθεν (αόρ. ρ. φαίνοµαι) = φάνηκε
φέγγος (ο) = φεγγάρι
φελούκας (τα) = βάρκες
‘φήκα (αόρ. ρ. αφήνω) = άφησα
φορτοδέµατα (τα) = δέµατα, σχοινιά για
φορτίο
φωτασίας (τα) = φωταψίες

χαλαρδία (η) = µετά από ραγδαία βροχή
πληµµύρα χειµάρρου
χειµωγκός (ο) = χειµώνας
χέρα (η) = χήρα
χότζας (ο) (λ.τ.) = Τούρκος ιεροδιδάσκαλος
χουλέν (ούδ. επίθ) = χλιαρό
χτήνια (τα) = αγελάδες
ψή (η) = ψυχή
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