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ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

'Ο Ευάγγελος Μπάγκας, στο βιβλίο του Τα γλωσσικά Ιδιώματα της 
’Ηπείρου (’Ιωάννινα 1964- 1966), εχει λάβει υπόψη του καί τά ’Ηπειρωτικά 
γλωσσάρια, τά δημοσιευμένα παλαιότερα, καί τις μελέτες πού άναφέρονται 
στά Ιδιώματα τής ’Ηπείρου. ’Αποτελεί ετσι ή εργασία αυτή το πολύτιμο 
μέσο, πού διαθέτουμε σήμερα, γιά νά γνωρίσουμε μέ άρκετή άσφάλεια καί 
νά μελετήσουμε τά ’Ηπειρωτικά γλωσσικά ιδιώματα. Νομίζω ωστόσο πώς 
πρέπει νά έργασθοΰμε πολύ άκόμα γιά νά συγκεντρώσουμε εξαντλητικά τον 
γλωσσικό πλούτο τής έλλαδικής ’Ηπείρου, νά διαπιστώσουμε την Ικταση 
καί την τύχη τής Ελληνικής πέρα άπδ τά σημερινά έλληνοαλβανικά σύνορα 
καί, άντίθετα, νά παρακολουθήσουμε τις ξένες γλωσσικές έπιδράσεις στον χώρο 
αύτόν.

Τό άρθρο μας έντάσσεται βέβαια σ’ ενα τέτοιο πρόγραμμα, είναι δμως 
τόσο λίγο σέ σύγκριση μέ τήν δλη μελέτη — γλωσσογεωγραφική, φωνολογική, 
μορφολογική κ.τ.λ. — των ιδιωμάτων τής ’Ηπείρου. Προήλθε από τις σημει
ώσεις πού κρατήθηκαν «άτακτα» κατά τή μελέτη των γλωσσικών εργασιών 
πού άναφέρονται στήν "Ηπειρο καί προπάντων άπό τή μελέτη του βιβλίου 
τοΰ Εύάγγ. Μπάγκα. Μακάρι νά είναι θετική ή συμβολή του. ’Εκείνο πάντως, 
πού δ συγγραφέας του υπολογίζει γιά τον εαυτό του πιο άξιόλογο, είναι πώς
μέ το άρθρο αύτδ γίνονται τά εγκαίνια τής έμπρακτης φιλίας του μέ τδ γλωσ
σικό περιβάλλον τής ’Ηπείρου.

άβάλι, τό, ή, άβάλη, ή 'κολπίσκος ανάμεσα σέ βράχια’ [Μπ. 2. 103 J1.
'Η λ. βάλη, ή 'στενός κόλπος πού εισχωρεί βαθιά στήν άκτή’2 προέρχε

ται άπδ τδ ΐταλ. υαΐα 'τάφρος, οχετός’3.
άβόζο, ναυτικός ορος, 'σιγά’, φρ. τράβα τό κουπί άβόζο, μη βρει ξέρα 

ή βάρκα [Μπ. 2.103].
Άπδ τδ ΐταλ. a hozzo 'σέ ρηχδ στόμιο μέ νερό, σέ μικρό τέναγος’ 4.

1. Συντομογραφία γιά τοΰ Εύάγγ. Μπόγκα τδ βιβλίο πού ήδη άναφέραμε. Τά λήμ
ματα έ'χουν μεταφερθεϊ έδώ άπο  τό βιβλίο τοΰ Μπόγκα χωρίς φωνητικές μεταβολές, μολονότι 
ή γραφή μερικών παραβλέπει τον βόρειο φωνηεντισμό, π.χ. λιβανός, μ ιλ ιάζου .

2. Δημητράκου, Λεξ., στή λ.
3. C. B attisti -  G. Alessio, Dizionario e t im o lo g i c o  i ta l ia n o ,  Firenze 1966, στή λ.
4. Βλ. N. Zingarelli, Vocabolario d e l l a  l in gu a  i ta l ia n a ,  Bologna *1960, λ. bozzn' 

Battisti-A lessio , ε .ά . ,  λ. bozzo.
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άγκώνω καί έγκώνω 'τρο>γω κατά κόρον1 [Μπ. 2.103 καί 2.205], εγκω- 
μα, τό 'φουρτούνιασμα της θάλασσας, φουσκοθαλασσιά’ [Μπ. 2. 119].

Όχι άπο τή ρίζα τής λ. άγχος, όπως νομίζει, ό Μπ. 2. 103, αλλά άπο τό ρ. 
ογκώνω όγκόω, ούσ. όγκωμα.

άκνάτο έπίθ., κυρίως κρασί άκνάτο 'κρασί ανέρωτο, άνοΟευτο’.
Ό Άραβαντινος1, σ. 17, γράφει άκρατο, γιατί τό παράγει από τή λ. 

ayvov καί ό Μπ. 1.36 από τό τουρκ. kina 'κόκκινο χρώμα’. Κατά τή γνώμη 
μου, προέρχεται άπο τή λ. ακμαίος καί τήν κατάλ. -άτος μέ τροπή κμ^>κν2.

άλιμούργκα, ή 'δεύτερης ποιότητας λάδι, μέ τό όποιο αλείφουν τά ταψιά 
για νά μήν κολλουν τά ψωμιά’ [Μπ. 2. 7 : άλημονργκα].

’Ίσως άπο τό λιομονργα <̂ * έλαιο μούργα, μέ παρετυμολογία προς τό ρ. 
αλείφω.

άλλάδριφα, τά* λινάδερφοι, οΐ’ (ίιλλάδερφοι, οί [Μπ. 2.12 καί 2.34],
Άπο τό *άλληλάδεαφος 'ετεροθαλής άδελφός’·*, μέ άνομοιωτική πτώση 

ή τροπή φθόγγων (οί δύο πρώτοι τύποι, αντίστοιχα) καί μέ παρετυμολογία 
προς άλλες λέξεις (ό τελευταίος τύπος).

οματίς 'άμα, όταν1, φρ. άμα τις ήρθις, εφ’χ ι Ικεϊνονς [Μπ. 1. 42], 
Κατά τά αλλοτις, άμί)ουτις, κάποτις.

άμΪ3οδιακό, τό 'κακό συναπάντημα’ [Μπ. 2. 206].
Άπο τή λ. αναποδιά καί τήν κατάλ. -κό(ς), άναποδιακό'^ *άνποδιακό, 

όπως καρδιακός, παροιμ ιακός .
άνάμϊ>λα, ή 'καθισιό’ [Μπ. 1. 46].
Εΐναι, νομίζω, μεταρρηματικό ούσ.4 του *άναμΒλώ$ <^*α ναμελώ 

'είμαι άνάμελος’6.
γαζέλι, τό 'γαϊδούρι’.

1. ΓΓ. Άραβαντινοΰ, Η πε ιρω τ ικ ό ν  γλωσσάριον ,  ’Αθήναι 1909.
2. Στην Κάρπαθο άκνάτος φίλος  Ίταστήθ ιος φίλος". Για ώριμους καρπούς χρησιμο

ποιείται ή λ. άκναιος  στην ’Αμοργό, Θήρα, Θράκη, ’Ικαρία, Κάλυμνο, Σύμη, τό ρ. άκνα ιάζω  
Θήρα, Θράκη, κναιάζω  Ά μοργ., κνάζζω  Ρόδ., Σύμη, ακ ινα ιάζω  Κάλυμν., Κώς, κ ινα ιάζω  
Σύμη. Βλ. Γ. Χατζιδάκι στην Ά θηνά  24(1912), 4* Φ. Κουκουλέ στην 5Αθηνά 30(1919), 35 
Ν. A ndriotis, Lexicon der Archaismen in n eu g r i e ch i s ch en  Dia lekten , Wien 1974, λ. 
άκμάζω  καί λ. ακμαίος,.

3. Βλ. καί Φ. Κουκουλέ, «Ετυμολογικά» Ά θηνά  80 (1919), 38 καί A ndriotis, Lex. 
Arch., λ. *άλληλάδελφος.  'Ο  Δ. Σάρρος, «Παρατηρήσεις εις το Η πειρω τικόν Γλωσσάριον 
Π. Άραβαντινοΰ.» Πεντηκονταετηρ ις Έλλ. Φιλολ. Σνλλ. ΚωνΙηόλεως,  Κων/πολις 
1913 -  1921, σ. 399 και 423 γράφει με?.άόερφος^> ήμιάδελψος,  παραβάλλοντας προς τό 
μεσν. γασμούλος.

4. Γιά τά μεταρρηματικά θηλ. σέ -α βλ. Γ. Χατζιδάκι, Μ.Ν.Ε., 1. 76 -  77.
5. ΓΓβ. τά άρχαϊα ήδη *μαλακ~ς'^> *μλά ξ >  *μβ?.άξ,'^>βλάξ, μ ε σημβ ρ ία^  μεσημβρ ία '
6. Βλ. Ν, Άνδριώτη, ’Ετυμολογικό Λεξικό τής  Κοινής Νεοελληνικής,  Θεσσαλο

νίκη 21967, στη λ.
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'Ο Μπ. 2. 114 παράγει τή λέξη άπό τό λατ. gaz ella , (γρ. νεολατ. / ίταλ. 
gaz (z )e lla  'άντιλόπη | γρήγορο δχημα’ ένώ, κατά τή γνώμη μου, προέρχεται 
άπό τό άρχ. έλλ. κανθήλιος, ό 'είδος μεγάλου γαϊδάρου’, άπ’ οπού καί τόV
θρακικό ξατζόΧ , τό1 .

γκαβλιόρης, ό 'άλλήθωρος’ - γκαβλιόρω, ή 'άλλήθωρη’ [Μπ. 2. 15]. 
Μέ συμφυρμό των λέξεων γκαβός 'άλλήθωρος’2 καί κιόρης 'τυφλός’3 

(<^τουρκ. kdr)^> *γκαβοκιόρης^> *γκαβονκιόρης^> *γκαβκιόρης^> γκαβιό- 
ρης (μέ άνομοιωτική πτώση του κ)^> *γκαβριόρης4 γκαβλιόρης (μέ άνο- 
μοίωση των υγρών). ’Επίδραση τής λ. bλιόρa, ή 'ψείρα’ (Ζαγόρι), άπό τή σημα
σία 'τσιμπλιασμένα μάτια’ δεν θά ήταν ’ίσως άπίθανη.

γκάηλας, ό 'καφτερός μεσημβρινός ήλιος του καλοκαιριού’. Ό Μπ. 1. 93 
σχετίζει τή λέξη μέ τις γκαΐλες, πού σαν ναρκωμένες ξαπλώνουν στά κεραμί
δια, δταν ύπάρχει μεγάλη ζέστη. Νομίζω δτι πρόκειται γιά μεγεθυντικό τής λ. 
καήλα, ή5, μέ άναβιβασμό τοϋ τόνου.

γκιορεύω 'περιπατώ, βλέπω’ [Μπ. 2. 15].
Άπό τό τουρκ. gorm ek  'βλέπω, παρατηρώ’.
γκριμίιούρι, τό 1) 'κυψέλη’, 2) 'φέρετρο’ (Άργυρόκ.), 'μεγάλο κόσκινο’ 

(Γιάννινα).
'Ο Μπ. 2. 17 παράγει τή λέξη άπό τό τουρκ. kalbur 'κόσκινο’, ένώ φαί

νεται νά έχει ως βάση της τό μετγν. κιβώριον^> μεσν. κιβονρι(ο)ν, στήν ’Ήπει
ρο κιβούρι ή 'τάφος’6 καί ειδικά στο Ζαγόρι σήμερα g 'βούρ’ 'φέρετρο’7 .

διάσωνας ή γιάσωνας, ό 'δοθιήν, καλόγερος’ [Μπ. 1. 113]. Άπό τό δο- 
θιην~̂ > δοθιήνας^  *όιάθωνας μέ τροπή 0^>σ καί έπίδραση τής πρόθεσης διά  - 
γ ιά  καί τών παροξύτονων σέ -ων(ας).

ελεξη, ή 'επιδημική άσθένεια’, 'φυματίωση’ [Μπ. 2. 19 καί 2. 122],
Ό Μπ. 2. 122 παράγει τή λέξη «άπό τό ηλικ ία  (νόσος ήλικίας) », ένώ

1. Andriotis, Lex. Arch.,  λ. κανθήλιος .
2. Βλ. Άνδριώτη, Έτυμ . Λεξ., στή λ.
3. Στήν Κάριτ. κ -κ ιόρης ,  στή Βέροια κ ιό ρ ’ ς (Στ. Σβαρνόπουλου, Γλωσσάριο τής  

Βέροιας, Βέροια 1973, σ. 42), στή Θάσο ό ( Γιάννης ό )  Κ ιόρης  (Ά ντ. Κατσουροϋ, «Σκια
θιτών παρεγκώμια στά διηγήματα τοϋ Ά λ. Παπαδιαμάντη.» Λαογραφία  29[1974], 39), 
στή Λευκάδα ατραβογκ ιόρης  'άλλήθωρος’ (X. Λάζαρη, Τά ΛευκαόΙτικα, ’Ιωάννινα 1970, 
σ. 172), στήν Κρήτη κ ιύρο ς (Γ. Παγκάλου, Περί τοϋ  γ λω σσ ικ ό ν  ιδ ιώματος τής  Κρήτης ,
2. 460), στή Σύμη κ -χ ' ιόρος  (Σωτ. Καρανικόλα, «Παρωνύμια καί σκωπτικά ονόματα 
έν Σύμη—Τά παραβγόλια.» Αωδεκανησιακόν Ά ρχε ϊο ν  3 [1958], 154).

4. Βλ. Φ. Κουκουλέ, «Ά νάπτυξις ρ ενεκα φωνητικών λόγων.» Ά θηνά  29 (1917), 83
κ.έ.

5. Άπό τό εκάην ,  άόρ. τοϋ ρ. κα ίω ,  κατά τά κανλα , π α ύ λ α (Χατζιδάκι, Μ .Ν .Ε ., 2 
251" Άνδριώτη, Έ τνμ .  Λεξ., λ. καήλα)  ή ίσως άπό τό τουρκ. g a i l e  'στενοχώρια’.

6. Α. Γονιού στον Ζωγράφειον ’ Αγώνα 1 (1891), 177.
7. Πληροφορία τοϋ κ. Κ. Οίκονόμου. 'Ο Δ. Σάρρος, ε .ά .,  421 θεωρεί τό γρ ιμποΰρ ι  

σλαβικό.
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πρόκειται — ίσως — γιά τό άρχ. ελιξις1 'τύλιγμα έπιδέσμου j συστροφή έντέ- 
ρων’, πού έλαβε τή σημασία 'άρρώστια πού γυρίζει καί τυλίγει πολλούς’2.

ζοκοπώ 'μυρίζω άσχημα’ [Μπ. 2. 22], ζουκουπάω 'ϊδ.’ [Μπ. 1. 130], 
ζεκοπάω 'ϊδ.’ [Μπ. 2. 124],

Ό  Μπ. 1.30 παράγει τή λέξη μέ συμφυρμό των ρημάτων ζένω καί βρω- 
μοκοπάω . Κατά τή γνώμη μου, προέρχεται άπο τό ρ. δζω καί τή θαμιστική 
κατάλ. -κοπώ , δπως γλεντοκοπώ, μεθοκοπώ  κ.ά.τ.3. Στο ζεκοπάω  τδ ε 
άπο επίδραση τοΰ ζένω 'δζω’.

ζοϋγκλος, 6 'παράλυτος’ , ρ. ζουγκλαίνομαι 'πιάνομαι, υποφέρω άπο 
παράλυση ή ρευματισμούς’ [Μπ. 2. 216].

'Η λέξη, μέ παρόμοιους τύπους, άπαντά στή’ Μεσαιωνική4 καί τή Νέα 
'Ελληνική. 'Ο Άνδριώτης, Έ τυμ. Λεξ., λ. ζουγλός, φαίνεται νά επιδοκιμάζει 
τήν ετυμολογία της άπο τό ρ. ζουλώ  (<^μεσν. ζουλίζω<^διυλίζω), τήν οποία 
προτείνει ό Στ. Ξανθουδίδης στήν ’Αθήνα 26 (1914) Λεξ. Ά ρχ. 143- 
1455. Κατά τή γνώμη μου, ή λ. ζουγ(κ)λός προέρχεται άπο τή μεσν. λ. 
κουζουλός 'κουλοχέρης | τρελός’6 μέ άντιμετάθεση των συμφώνων, συγκο
πή τοΰ δεύτερου u καί άνάπτυξη έρρινου7: κουζουλός^  *ζουκουλός^> * ζούγ
κλάς. Ό  τονισμός του ζοϋγκλος ’ίσως γιά έπίταση, δπως μπέκρος<^μπεκρής 
κ.ά.τ.

ζουρίζω 'καίγω’.
Κατά τόν Μπ. 2. 216 ή λέξη είναι άλβανικής άρχής, ένώ κατά τή γνώμη 

μου πρόκειται γιά λέξη ον ο ματοπο ί,η μένη άπο τόν ήχο τσουρ8.
ΐ|μΐ3ρο  ̂ έπίθ. 'όκνός καί κοιμισμένος’ [Μπ. 2. 217 : ήμπρος].
Άπό τό *ήμρος <^*’ήμιρος<^ήμερος.
θίκια, τά. Ό Μπ. 1. 139 γράφει θήκια, τό χαρακτηρίζει «έπίθετο δυσφη

μιστικό», δπως καί 6 Π. Άραβαντινός (σ. 42), παραθέτει τή φρ. πήγα στο

1. Ό  Γ. Ζηκίδης στόν Ζωγράφειον ’Αγώνα 1(1891), 41 γράφει. : «ελιξη- φθίσις».
2. Πβ. (γ )υ ρ ΐν ,  τδ 'έπιδημία’ Κάρπ.
3. Γ ι’ αύτά βλ. G. Hatzidakis στή Glotta  2 (1910), 292 καί στήν Ά θηνά  22 (1910), 

245-247.
4. Στον Du Cange : uζούγκλάς' mutilus, mancus. ζ ο υ γκ λώ νε ιν  demutilare, 

καταπηροϋν, περικόπτειν», στον Somavera : « ζούγκλάς,  ό, μισερός, ό. Un stroppiato» 
καί ζούγκλωμα, ζουγκλωμένος , ζουγκλώνω, ζουγκλώνομα ι.

5. 'Ο Ξανθουδίδης, ί . ά . ,  144 προτείνει, παραγωγή τοΰ ζούγκλάς  άπό ρ. συ γκλάω -  
συγκλω .

6. Βλ. Στ. Ξανθουδίδη στήν Ά θηνά  26 (1914) Λεξ. ’̂Αρχ., 151 -  153 και Άνδριώ
τη, ’Ετυμ. Λεξ.,  λ. κουζουλός.

7. Γιά τδ φαινόμενο βλ. A. Buturas,«Ober den irrationalen Nasal im Grieehischen.» 
Clotta  5(1914), 170 -  190 καί, κυρίως, «Άντιχάρισμα στδν καθηγητή Ν.Π. Άνδριώτη», 
σσ. 8, 13.

8. Πβ. Άνδριώτη, Έ τυμ . Λεξ.,  λ. τσουρώνω  'τσουρουφλίζω’.



γάμο και μδμβαλαν χ ίλ ια  θήκια καί παραβάλλει τή λ. θηκία του 'Ησυχίου. 
Κατά τή γνώμη μου, πρόκειται γιά τή λ. όφφίκιον <^λατ. o ffic iu m  μέ ει
ρωνική χρήση1 και μέ τις έξης φωνητικές αλλοιώσεις : τό όφφίκιον^> τό 
ψ ίκ ιο -  πληθ. τά φ ίκ ια ^ τά  Βίκια, όπως καί τά ’Ηπειρωτικά επίσης θημέριονς 
<^έφημέριος, θ ιλί <^φελί κ.ά.

κακουμάντζαλους έπίθ. 'άπλυτος, ασιδέρωτος, βρώμικος’ [Μπ. 1. 147],
'Η ’ίδια λέξη, κακομάζαλος, άπαντά καί στο ποίημα τοϋ 16. αί. «Σπανός» 

D 808 (Η. Eideneier), στήν Κάρπαθο, Κρήτη2, Κύπρο2. Είναι σύνθετη άπό 
τή λ. κακός καί τή λ. μάζαλη3.

καλαφίκραστους, έπίθ. 'αύτός πού συμμορφώνεται χωρίς άντιρρήσεις, 
6 υπάκουος1. ’Αντίθετο : κακουφίκραστους.

Το α' συνθετικό είναι ή λ. καλός(κακός. Το β' συνθετικό, * άψικραστός, 
άπό τό ρ. άφικράζομαι<^άφκράζομαιΛ, πού συχνότερα άπαντά ώς άφκρον- 
μ α ι5 <\ . . .  έπακροώμαι.

καμψιά, έπίρρ. 'λίγο’, φρ. καμψίά λάδι(βούτυρο [Μπ. 2.24].
Δέν είναι οΰτε επίρρημα ούτε παράγεται άπό τό κάν + ψίχο. [Μπ., αΰτ.), 

αλλά είναι τό ουσιαστικό *καψιά, ή, παράγωγο του άρχ. ρ. κόπτω  'χάφτω’ 
(μέ ανάπτυξη έρρινου), άνάλογο προς τό χαψιά 'μπουκιά1 (άπό τό ρ. χάφτω 
<άρχ. κόπτω).

καπαρντίζω, -ομαι 'στολίζω/στολίζομαι’ καί 'ύπερηφανεύομαι’6 [Μπ. 
2. 131], καπαρτίζει (τό φαγητό) 'σιγοβράζει’ [Μπ. 2. 218].

Άπό τον άόρ. kapandtm  του τουρκ. p. kapanmak 'κλείνομαι1, μέ τό ρ

1. Έ τσ ι καί στην Κάρπαθο : φρ. τής έβγάλαν ίτής έκολλήσαφ  -ψ ίκ ιο  'της έβγαλαν 
λόγια’ . Ή  «γλώσσα» τοϋ 'Ησυχίου είναι ση μασιό λογικά άσχετη : « θ η κ ία ' τά εντάφια, 
δηλοΐ δέ καί θησαυρόν, καί τάφον. κα[μ]ψίον. γλωσσοκομεΐον».

2. Βλ. Σακελλαρίου, Κυπρ ιακά ,  566* Γ. Χατζιδάκι στο Λεξ. 3 Αρχεΐον  6(1923), 4* 
ΓΙαγκάλου, ε.ά.,  2. 392.

3. Βλ. Σκαρλ. Βυζαντίου, Λεξ., στή λ. ‘  G. Meyer, Neugr, Studien,  3. 81 ‘  Γ. 
Χατζιδάκι, ε.ά ., 4· Στ. Ψάλτου, θ ρα κ ικ ά ,  188 καί ΓΙολ. Πατυαχριστοδούλου, «Γλωσσάριο 
Σαράντα Εκκλησιών.» θρ α κ ικ ά  3 (1932), 341 * Ντ. Κονόμου, Ζακνθινό λεξ ιλόγ ιο ,  ’Αθήνα 
1960, σ. 29' ΙΙαγκάλου, ε.ά., 3. 63,

4. Πβ. άρχ. άκροάζομα ι  καί νεοελλ. επακροάζομα ι  (Δημητράκου, Λεξ., στίς λέξεις).
5. Βλ. Χατζιδάκι, Μ.Ν.Ε., 1. 158 -  159, δπου ό τύπος άφονκροΰμα ι  έξηγεϊται μέ 

τροπή a^>u «ένεκα του χειλικού φ καί τοϋ έξης ον», ένώ κατά τή γνώμη μου πρώτα έγινε 
ή συγκοπή, άφακρονμαι'^>άφκρονμσι καί, κατόπιν, στό δυσκολοπρόφερτο σύμπλεγμα φκρ 
άναπτύχθηκε το φωνήεν u (στο άφονκροΰμα ι) ή το ι (στο άφ ικράζομαι)  —ό Χατζιδάκις, 
ε.ά., 158 γράφει άφηκράζομα ι ,  ένώ ό ίδιος, Μ.Ν.Ε., 2. 280 άναφέρεται στήν άνάπτυξη u 
μεταξύ φωνηέντων, οπως σεντλον'^>σέφκ?ιθν'^>σέφονκλο, y>ovvιο^> *7ΐσούνιο'^>πονσούνιο.

6. Καί στή Βέροια καμπαρντ ίζον  'έπαίρομαι’ (Σβαρνόπουλος, ε.ά., 39), στήν Άξό 
Καππαδοκίας γαπανά^’ζω  'κλείνομαι μέσα’ (Γ. Μ αυροχαλυβ δ ίδη -  I. Κεσίσογλου, Τό 
γλω σσ ικ ό  Ιδίωμα τής Ά ξ ο ν ,  ’Αθήνα 1960, σ. 135). Στήν Κάρπ. γιά δοχείο καπ -παρά ί-  
τζει, 'φουσκώνει τό περιεχόμενο καί πετά τό σκέπασμα ή σπα τό δοχείο’. Στήν Κρήτη γιά 
μουλάρι καπαά ίζω  'σκοντάφτω’ {Πάγκαλος, ε.ά., 2. 416).
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αναλογικά1 ίσως προς τό χορδίζω, σκορπίζω  κ.ά.τ.
καρύκια, τά 'οί θήκες των κουκκιών, των φασολιών κ.τ.τ. πού κλείνουν 

μέσα τόν καρπό’.
Ό Μπ. 1. 159 γράφει καρίκια  καί παράγει άπο ΐταλ. ca rice  ( = ;) 

Βλ. δμως Andriotis, Lex. Arch., λ .*καρνκ ιον , ύποκορ. τοΰ κάρυον.
καταδίκ*, έπίρρ. 'άφθονα’.
Κατά τόν Μπ. 1. 163 ή λέξη προέρχεται άπο τό άρχ. καταδίχιον, πού 

δήλωνε κάποιο μέτρο. Γιά τή λέξη όμως καταδίκη  καί τις σημασιολογικές 
μεταπτώσεις της βλ. 5Αντιχάρισμα στόνκαθηγ. Ν. Π. ’Ανδριώτη, σ. 156.

κατουρύδια, τά 'κλήματα πού παραχώνονται’, ρ. κατουργιάζω 'παρα
χώνω κλήματα’ [Μπ. 2. 26 : κατονρίδια].

’Από τό άρχ. έπίθ. κατώρνξ, -νχος 'παραχωμένος’, στόν Πολυδεύκη 
7. 123 «την κατώρυγα2 θεμελίωσιν», μέ τροπή γ^>δ, άπο έπίδραση της ύποκορ. 
καταλ. - ίδ ι(ο ν )3.

V  V  V

κατσούμ!>’ρα, τά* κατσ<η^&ερα, τά· γατσούμΐι'ρα, τά 'βατόμουρα’ 
[Μπ. 2. 85].

’Από τό *άκανθόμονρα4̂ > *άκανθούμονρα^> *άκανθούμ,ρα.
κούμουλο, τό · κούμ1>ουλο, τδ * κούμ!>λου, τοΰ 'κορόμηλο’ [Μπ. 2. 29 ]. 

κουμουλδφυλλα, τά 'τά φύλλα τής κουμουλιάς’ [Μπ. 2. 29]. κουμ1>ουλέα, ή 
'κορομηλιά’. κούμΙ>ουλο, τό (Χιμ.), κρούμίιουλο (Μέτσ.), κούμΙ>λου (Γιάν
νινα) 'κορόμηλο’ [Μπ. 2. 86]. Πβ. καί Κουμπλομάτης, επώνυμο στα Γιάν
νινα.

'Ο Μπ. 2. 86 παράγει «δλα άπο τό κορόμηλο». Νομίζω οτι άπό τή λ. 
κορόμηλο προέρχεται μόνο ή λ. κρονμβονλο (<^*κ’ρονμ’λο) τοΰ Μετσόβου, 
ένώ ολοι οΐ άλλοι τύποι πρέπει νά άναχθοΰν, ανάλογα, στις μεταγενέστερες 
έλλην. λέξεις κοκκύμηλον 'κορόμηλο’ καί κοκκυμηλέα 'κορομηλιά’ : 

*κοκκονμλο'^> *κονκκοΰμΒλο'^>κονμΒλον. 
κοκκύμηλον *κοκκονμ?Μ'^>*κουκκον/Λ?Μ^>κούμ6λο^>κούμΒουλο.

* κοκκονμλο^>*κονκκονμλο'^>κούμλο^>κούμονλο.
Οί φωνητικές μεταβολές πού παρατηρούνται είναι : ν  ώς u , τροπή o^>u, 

άποσιώπηση τοΰ άτονου ί, άνομοιωτική πτώση συλλαβής, προφορά τοΰ μλ  
ώς μΒλ, υστερογενής άνάπτυξη τοΰ u στο δυσκολοπρόφερτο σύμπλεγμα μbλ.

κουντουπίθιακας, 6 ' «κοντοπίθαρος ό και κουνάουστούπ’ς»’ [Μπ. 1. 
185].

1. Βλ. καί Φ. Κουκουλέ στήν ' Αθηνά 29 (1917) Λεξ. Άρχ. 87 κ.έ.
2. Πβ. Andriotis, Lex. Arch., λ. κατώρνξ : κατωρύγι Κύμη Εύβ., κατωρΐ Κάρπ.
3. Καί στήν Άστυπαλιά κατουρύόι (Andriotis, αντ.).
4. Πβ. κατοόποινος, (σ)κατσόχοιρος, άπό τό θέμα άκανθο- (της λ. άκανθα):

Μ. Φιλήντα, Γλωοσογνωσία και γλωσσογραφία ελληνική, 1. 149 κ .έ.,- Άνδριώτη, 
*Ε τυμ. Λ εξ., λ. κατσο-.
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Ό Μπ., αντ., βλέπει επίδραση της λ. πίθηκος, ένώ β' συνθετικό είναι, 
νομίζω, τό μεγενθυντικό - χλευαστικό της λ. πιθιακός 'πίθος’1.V

κουτσούμΒα, ή 'κούτσουρο’ [Μπ. 2. 141], κουτσούπι, τό 'κούτσουρο’ 
[Μπ. 2. 30].

’Από τό μετγν. κοσ(σ)ύμβη , ή 'άκρη’, 
λαβοχέρης, (ό) 'άριστερόχειρ’ [Μπ. 2. 224].
’Ίσως άντί του * λεβοχέρης, άπο levo- (x συνθετικό ιταλικών λέξεων) 

<λατ. la evus 'άριστερός’, άρχ. έλλ. λα ιός (ρίζ. λαιΕ )2. 
λαλαγγίτες, οί 'τηγανίτες’ [Μπ. 2. 32].
Πληθυντ. τής λ. λαλαγγίτα, ή<^μετγν. λαλάγγη, ή 'λεπτό καί πλατύ γλύ

κισμα άπο άλεύρι καί λάδι’, κατά τό τηγανίτα, ^<^άρχ. τηγανίτης, ο, μέ μετα- 
πλασμό πού ξεκινά άπο τον πληθυντ. τηγανίτες, ο ί δπου είναι δύσκολη ή 
διάκριση του γένους.

λαμίιάς, 6 'παραστάδα’ [Μπ. 1. 209 ]3.
’Από τό τουρκ. ούσ. lamba 'οδόντωση (άνάμεσα σέ δυο σανίδια), έμβολο, 

πίρος, στρόφιγγα, σταφυλίτης, κουκουνάρι’.
λιβανδς, έπίθ. 'επιθυμητός, ωραίος’, λιβανά, τά 'είδος πρώιμων σύκων’, 

λιβανή, ή 'ή συκιά πού κάνει τά λιβανά σύκα’ [Μπ. 1. 216],
Τό έπίθ. λιβανός άπαντά έπίσης στή Θήρα μέ τή σημασία 'μαυριδερός’4 

καί στήν Κάρπαθο μέ τή σημασία 'ξανθούλης’5. Πρόκειται γιά τήν ήδη 
μετγν. λ. λιβανόχρονς 'αύτός πού εχει τό χρώμα του λιβανιού’, δπως καστανός 
άντί καστανόχρονς - καστανόχρωμος6, κατά τό πορφυρός, κυανός, χρυσός. 

μέρα, ή· φρ. δίνου μ<ίρα 'δίνω θάρρος’.
’Όχι άπο τή λ. ϊμέρα, Ιμερος, δπως προτείνει ό Μπ. 1. 233 άλλά μεταρ- 

ρηματικό ουσιαστικό τοϋ (ή)μερεύω<^ήμερος-\· -εύω, δπως τά Ηπειρωτικά 
έπίσης μάζα  (τοϋ μαζεύω ), μόρα  (τοϋ μαραίνω).

μνλιάζου σέ εύχές δπως νά χιλιάσουν, νά μ ιλιόσουν, συνήθως γιά πρό
βατα [Μπ. 1. 237].

’Από τό ΐταλ. άριθμητικό m ille  'χίλια / άναρίθμητα’, κατά τό χιλιάζω  
καί μυριάζω .

μολώνω 'γεμίζω έσωτερικώς τόν τοίχο’ [Μπ. 2. 228].

1. Έ τσ ι και στήν Κάρπαθο. Στή Ρόδο πιδιακός (Andriotis, Lex. Arch., λ. πίθος).
2. ΓΙβ. καί Ησυχίου «λαφός' ό άριστερα χειρί χρώμενος».
3. Στήν Κάρπ. Xa/xbdg, ό 'παραστάδα’, στα Βουρλά ’Ιωνίας Xabdq, 6 'στύλος/παρα- 

στάδα’ (Ν. Μηλιώρη, «Στοιχεία τοϋ γλωσσικού ιδιώματος των Βούρλων της Μικρας ’Α
σίας.» Μικρασιατικά Χρονικά 15 [1972], 277).

4. Ν. Πέταλα, ’ Ιδιωτικόν της Θηραϊκής γλώασης, ’Αθήναι 1876, σ. 90.
5. Πβ. καί G. Rohlfs, Lexicon Graecanicum Ita liae  inferioris, Tubingen 21964, 

λ. λίβανος, π.χ. ega livano ή krapa llvanajlivina  ή ega livani 'κατσίκα μέ γκρίζο τρί- 
χωμα’.

6. Οί λέξεις είναι νεώτερες· βλ. Δημητράκου, Λ εξ. ,  στις λέξεις.
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'Η λέξη άναφέρεται έπίσης άπό τον Somavera μέ τή σημασία 'κάμνω μόλους/ 
άντιπλημμυρικά έργα’ καί λέγεται μέ τήν ’ίδια— δπως καί στήν ’Ήπειρο — ση
μασία στήν "Ανδρο1 καί τήν Κάρπαθο. Παράγεται άπό τήν ΐταλ. λ. m elo  
'μόλος’ (<^λατ. moles — ίταλ. m ole 'δγκος’ ), πού ώς μόλος 'λίθος’ λέγεται 
καί στήν Κάρπαθο.

μοΰτος, έπίθ. 'βουβός’ [Μπ. 2. 229],
Άπό τό ίταλ. έπίθ. muto 'βουβός’.
μπδτσα, ή 'δοχείο λαδιού’ [Μπ. 2. 156, άπό βενετ. bozza, δπως ήδη 

ό G. Meyer, Neugr. Studien, 2. 85]. V
Άπό τή βενετ. λ. bozza πρέπει νά παράγονται καί οΐ λέξεις πότσα καί 

πότσα 'δοχείο’, πού ό Μπ. 2. 56, 91 καί 2. 171, άντίστοιχα, παράγει άπό άλβ. 
p o ts  καί σλαβ. botsa.

μπούλα, ή 'πέπλος, άραχνουφαντη καλύπτρα τής νύφης’, ρ. μπουλώνω 
'σκεπάζω τό πρόσωπο τής νύφης μέ τή μπούλα’ [Μπ. 2. 44]. Πρόκειται 
ΐσως γιά τή νεοελλ. μπόλια  'τσεμπέρι’ βενετ. im bogio2 'δίχτυ γιά άμπαλά- 
ρισμα, κεφαλόδεσμος’, μέ τροπή ο^>ΐί, πού θά £γινε πρώτα στο ρ. * μπολιώνω ' 
πβ. βρακώνω 'βάζω σέ κάποιον τό βρακί του’, σκουφώνω 'δένω τά μαντήλια 
στό κεφάλι γυναίκας’ κ.ά.

V  V

μπουντσ’νάρ’, τδ 'σωληνωτό στόμιο κανατιού’ (Γιάννινα), ποοτσ’νάρ’ 
τό 'βρυσούλα, μικρός πίδακας νερού’ (Νησίστα).

Ό  Μπ. 1. 259 βλέπει στις λέξεις συμφυρμό των βουτσί καί σωληνάρι, 
ένώ πρόκειται γιά υποκοριστικό τοϋ μεσν. μπουζουνάρα 'τσέπη | κρουνός’ — 
στήν Κρήτη μπουτσουνάρα3 — <^ΐταλ. buzzunara 'μεγάλη φιάλη’4.

νέργοο 'επίτηδες’, φρ. νέργου τόν εκραξε [Μπ. 1. 264],
Άπό τή φρ. έν εργω.

ξάριο, τδ 'ξέφωτο μέσα στό δάσος’, ξάριος, δ 'γυμνός τόπος’ [Μπ. 2. 
162].

Άπό τό έξάερος5 *ξάιρος^>ξάριος κατά τά καθάριος, ανάριος. 
ξέθραυσε (δ φούρνος) 'έπεσε ή θερμοκρασία (του) ’ [Μπ. 2. 49]. "Ισως 

άπό τό *ξεθράσενσε6.
ούξουλοίμ’κου, τού 'σύφιλη (;) ’ [Μπ. 1. 283 : ουξονλίμ'κου].

1. Ί. Βογιατζίδου, «Γλώσσα καί λαογραφία τή ς ’Άνδρου.» Ά νδριακά Χρονικά 
2(1956), 219.

2. Άνδριώτη, 'Ετνμ. Λ εξ ., λ. μπόλια. ’Ίσως ύπάρχει επίδραση καί τής συνώνυμης 
κοινής Ιταλ. λ. invoglia.

3. Άρ. Κριάρη, Κρητικά δημοτικά τραγούδια, ’Αθήνα “1969, σ. 27, 35 κ.ά.
4. Ί. Βογιατζίδου, ί .ά .,  2.229* Άνδριώτη, Έ τυ μ . Λ εξ., λ. μπουτσουνάρι.
5. Πβ. τό μεσν. έξάερον, τό 'πρόδομος’.
6. Πβ. ρ. θρασεύω 'άναπτύσσομαι’ Ήπ. (Γ. Ζηκίδου, ε.ά ., 42 καί Π. Άραβαντι- 

νοϋ, ί .ά . ,  43).
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"Ισως *έξωλοίμικο,ί δηλ. λοιμικό νόσημα πού ερχεται άπο τό ’Εξωτερικό* 
πβ. μαλαφράνζα <ίταλ. m ale (d i )  Francia.

παρασουμιάζω 'παραμορφώνω’ (άπο ξυλοδαρμό) ’.
'Ο Μπ. 1. 294, έρμηνεύοντας μέ τό « άλλάζω τά σημεία (βλ. σημει

ωμένος) », φαίνεται νά σχετίζει τή λέξη αύτή μέ τή λ. σημεϊον, ένώ είναι 
σύνθετη άπο τήν πρόθ. παρά καί τό ρ. σουσουμιάζω  'παρομοιάζω’2 <^σύσση- 
μον + κατάλ. -ιάζω.

πέζο, τό 'βάρος’.
'Ο Μπ. 2. 53 τό παράγει άπο ΐταλ. pezo  άντί τοΰ όρθοΰ ΐταλ. p e so  'βάρος’.
πελιαύρι, τό 'ή αύλή τοΰ σπιτιού’ [Μπ. 2. 53].
’Από τό μεσν. περιαΰλιον, μέ άντιμετάθεση των υγρών.
πεσκάδα, ή 'ψάρεμα’ [Μπ. 2. 168].
’Από τό βενετ. p esca da  = ΐταλ. p es ca ta  'ψάρεμα’.
πίτινη, ή 'ψωμί καμωμένο πρόχειρα καί χωρίς προζύμι’" πίτινο, τό 

'ψωμάκι καμωμένο χωρίς προζύμι’.
'Ο Μπ. 2. 91 γράφει πίτυνη, πίτυνο σχετίζοντας, δπως φαίνεται, τις 

λέξεις μέ τό πίτυς 'πεύκος’, ένώ, καθώς νομίζω, παράγονται άπο τό μεσν. 
καί νεοελλ. π ίτα  (<^ΐταλ. p it ta  <^λατ. p ic ta  <^ελλ. π ηκ τή )3 μέ τήν κατάλ. 
-ινος. Καί ή πίτα, δπως εϊναι γνωστό, γινόταν χωρίς προζύμι.

πλεπλιό, τό 'δέντρο πού μοιάζει μέ λεύκη’ [’Αραβαντινός 76].
’Από άλβαν. πλ]έπ-ι 'λεύκη, αϊγειρος’4.
πρήσκαλο, τό 'άγουρο σύκο’ [Μπ. 2. 172, δπου καί ή λ. πρησκάλα, ή 

'φουσκάλα’.
Πβ. Du Cange, λ. πρίσκειν : « πρίσκος, grossus, δλυνθος, έρινόν» καί 

Somavera : « πρίσκος, ό, ελιθος, ό. (πωρικόν). Fico immature, (frutto)». 
Πβ. ’Αραβαντινόν, σ. 78 : « πρησκάλ ι' τό όγκωμα τοΰ λαιμοΰ, παρωτίς. Καί 
αΐ χοιράδες», συνώνυμο τοΰ προυσκάλ’ (Γιάννινα, Ζαγόρι).

προιάρι, τό 'μακρόστενη βάρκα’.
'Ο Μπ. 2. 172 γράφει πρυάρι καί τό σχετίζει μέ τή λ. πρυά 'πυροφάνι, 

πυρά’, ένώ πρόκειται γιά τή λ. πλο ιάρ ι(ον), στήν οποία εγινε άφομοίωση τών 
ύγρών5.

σμπουδίζου ή σμποδιοΰμι ή άσμπουδιέμι 'σκοντάφτω’ [Μπ. 1. 356],

1. Και Π. Άραβαντινοϋ, Β.ά., 70 : ’ ξω λο ίμ ικο , τό.
2. Τήν καταγράφει, ώς αουαονμο ιάζου ,  ό Μπ. 1. 358.
3. Άνδριώτη, Έ τυμ . Λεξ., λ. π ίτα .
4. Κ. Χριστοφορίδου, Λεξικόν τής  ’ Αλβανικής γλώσσης,Ά&η\)ΐχ.ι 1904, στή λ. καί 

21961 (έπιμέλεια Α. Τζουβάνη), λ. p l e p - i .  Ό  Δ. Σάρρος, ε.Λ.,παράγει τή λέξη άπδ τό 
γαλλ. p eu p l i e r .  Πβ. λατ. popu lu s  'λεύκη’.

5. Βλ. και Άνδριώτη, Έ τνμ . Λεξ., λ. προ ιάρ ι .

8
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«ποδίζομαι ή σποδιοΰμαι 'ΐδ.’ [Μπ. 2. 63], σμποδίζομαι 'ΐδ.’ [Άραβαντι- 
νός 84], σμποδάω  7δ.’

"Οχι άπό τό ( έ)μποδίζομα ι μέ άνάπτυξη τοΰ σ, άλλά άπό τό άρχ. συμπο
δ ίζω 1 'δένω μαζί τά πόδια / δένω χεροπόδαρα’ καί μεσν. σνμποδίζομαι 
'περιπλέκομαι’. Άπό τόν άόρ. έσμπόδισα  (κατά τό εσκόρπιαα - σκορπώ/ 
βπορπάω) σχηματίσθηκε ό περισπώμενος τύπος *σμποδώ/σμποδάω, άπ’ 
δπου καί οί μέσοι τύποι σέ -ιοϋμα ι καί -ιέμα ι, γιά τούς οποίους βλ. Χατζι- 
δάκι, Μ.Ν.Ε., 1.46 κ.έ.

σουρτούκου, ή ή σουρτούκα, ή 'γυναίκα πού γυρίζει διαρκώς στούς δρό
μους’.

’Όχι άπό τό σούρτα -φ έρτα  πού προτείνει ό Μπ. 1. 358, άλλά θηλυκά, 
μέ κατάλ. -ω  καί -α, τοϋ νεοελλ. σονρτούκης <τουρκ. silrtuk2 'αύτός πού 
γυρίζει, περιφέρεται’.

σταφνΐζω 'ετοιμάζομαι’, στάφνος, ό 'έτοιμασία’ [Μπ. 1. 363].
Τό σταφνΐζω  προέρχεται άπό τό σταθμίζω  μέ τροπή θμ^χρν*, τό ούσ. 

στάφνος, ό είναι μεταρρηματικό πού δηλώνει την ένέργεια τοΰ ρήματος, οπως 
τρνγώ - τρύγος, βροντώ - βρόντος κ.ά.

στύκνο, τό 'είδος βρωμόχορτου’ [Μπ. 2. 183 : σ τ ίκ ν ο ],
Άπό τό στρύχνος, ό (μετγν. στρυφνός) μέ τροπή χν^>γν^>κν4, άποβολή 

τοϋ ρ, δπως καί στά συνώνυμα στύγνος - στύφνος τής Κέρκυρας5 καί μετα- 
πλασμό πού οφείλεται στή γενική καί αιτιατική ένικοΰ καί τή γενική πλη
θυντικού, δπου — δταν πρόκειται γιά λέξη μικρής χρήσης — συγχέεται τό 
άρσενικό μέ τό ούδέτερο γένος. Πιθανή είναι έπίσης ή άναλογία προς άλλα 
ουδετέρου γένους ονόματα φυτών.

συμπώ 'ένώνω τά άναμμένα ξύλα γιά νά μή σβήσουν’, φρ. Σνμπα γρ ιά  
τό μονοδαΰλι. — Τό σνμπώ  και δεν ανάβει [Μπ. 2. 39, λ. μονοδαύλι, μέ τή 
γραφή σιμπώ  ].

Άπό τόν άόρ. έσύμπασα τοϋ ρ. σνμπάζω6 <^σνν + βάζω  ( ή μπάζω Ρ εμβά 
ζω ), κατά τά (αρπάζω ) ήρπασα - άρπώ, (βαστάζω ) έβάστασα - βαστώ  
κ.ά.τ.7.

1. "Ηδη ό Γ. Ζηκίδης, Ι.ά ., 55 γράφει σ[υ]μποδίζω, σ[υ]μπόδι.
2. Άνδριώτη, ' Ετνμ. Λ εξ ., λ. σονρτονκης.
3. Έτσι καί στάθμη^ατάφνη Κάρπ., Κύπρ., παράσταθμος^παράσταφνος Κάρπ., 

Ρόδ., Χάλκη.
4. Πβ. Γ. Ψυχάρη, Μεγάλη ρωμαίικη έπιπτημονική Γραμματική, ’Αθήνα 1929, 

α. 229 κ.έ.· Μ. Φιλήντα, Γλωααογν., 3. 69 -  70.
5. Andriotis, Lex. Arch., λ. στρύχνος. Ή άποβολή τοϋ ρ οφείλεται ’ίσως σέ έπί- 

δραση λέξεων, δπως στυφός, στυγνός, στίφος, στείβω, στοίβα.
6. Πβ. καί Andriotis, Lex. Arch., λ. συμβάλλω, δπου καί συμπω Σάμ., πού φωνο

λογικά δέν άνήκει, νομίζω, στό λήμμα συμβάλλω.
7. Βλ. Χατζιδάκι, Μ .Ν .Ε ., 1. 274 κ.έ.



’Ετυμολογίες νεοελληνικών λέξεων τής ’Ηπείρου 115

τζαραλίζω 'φλυαρώ, τσαμπουνώ’ [Μπ. 2. 66],
Άπό τό ούσ. σαοαλης<^τουρκ. έπίθ. sa ra li 'επιληπτικός’.
τζήφλια, τά 'τά μάτια’ υβριστικά [Μπ. 2. 187].
’Ίσως άπο τή λ. *τά κατσήφλια^> *τά κατσήφλια  παράγωγο του χατσή- 

φλης 'άνθρωπος πού δεν βλέπει καλά καί ανοιγοκλείνει συνεχώς τά μάτια του’1, 
δπως ο στραβός - τά στραβά (σου) 'τά μάτια (σου)’, ό κουλό ς -τά  κουλά 
(σου ) 'τά χέρια (σου)’. 'Η λ. κατσήφλης άπο τό *κατσηφιάζω  (νεοελλ. 
κατσουφιάζω2 ) <^κατηφής + κατάλ. -ιάζω , μέ τό λ άπό επίδραση ϊσως 
των λέξεων τυφλός - τύφλα.

φάλια, ή 'τό εναυσμα (πυρϊτις) στά έμπροσθογεμή δπλα’ [Μπ. 2. 70].
Μέ τη σημασία 'ζημιά, άποτυχία’ άπαντά ή λ, μαλλιά, ή στον Γεωργη- 

λα5 καί ή λ. αφάλια, στή Λευκάδα4. ’Απαντούν έπίσης ή λ. φάλλια, ή 
'πρώτη άρχή, σημείο άπ’ δπου προέρχεται κάτι’ Κάρπ., ή λ. ιράλία,  ̂ 'κομμάτι 
πεπονιού ή καρπουζιού γιά δοκιμή’ Βουρλά Μ. Άσίας ή 'ζήτημα, άφορμή 
παρεξηγήσεων’ συνήθως στή φρ. μ ’ άνο ί(γ)ε ις  φάλιες 'μοΰ προκαλεϊς άφορμές 
γιά φιλονεικίες, μοΰ άναξέεις πληγές’ Βουρλά, Καστελλόριζο5. 'Όλοι αύτοί 
οί διαλεκτικοί τύποι προέρχονται άπο τήν Ιταλ. λ. f a g l i a  'σφάλμα, έλλειψη’, 
μέ έπΐδραση καί τής συγγενικής ίταλ. λ. f a l la  'οπή διαρροής, αιτία ζημίας, 
σφάλμα’, πού καί οί δύο άνάγονται στό λατ. fa lla r e  'ξεγελώ, ένεργώ λαθραία’. 
Πβ. καί δψιμο λατ. καί ίταλ. fa l la r e  'διαπράττω σφάλμα, ελλείπω, άποτυγχά- 
νω, διαψεύδομαι’6. 'Η σημασία τής ’Ηπειρωτικής λέξεως προέρχεται έπί
σης άπό τή σημασία 'οπή διαρροής’, πού έχει ή ίταλ. λ. fa l la .

χούμΙΐλη, ή 'στεγνό λεπτόσκονο χώμα’ [Μπ. 2. 198].
Άπό τό ούσ. χούμελη, ή 7 πού άναφέρει ό Somavera μέ τή σημασία

1. ’Έτσι καί στήν Κάρπ. καί στή Θήρα, δπου καί ρ. κατσηφλ ιάζε ι (ό λύχνος) 'σιγο- 
σβήνει’ (Πέταλα, ε.ά., 78).

2. Βλ. Άνδριώτη, Έ τυμ . Λεξ., λ. κατσονφης , κατσουφιάζω .
3. Γεωργηλα, Θανατ., 434 (Legr.) : άν εύρη τα ίρ ιν  νά ’ν ’ π ισ τόν ,  ολ ίγη  ’ναιν 

ή φάλλια.
4. Αάζαρη, Λευκαδ., 29, δπου ή απίθανη έτυμολογία άπο τό άπό  + άλις.
5. Ν. Μηλιώρη, ε.ά.,  307’ Μ. Κομνηνοϋ, Τό γλω σσ ικ ό  Ιδίωμα τοϋ  Καατελλορ ί -  

ζου, Αθήνα 1970, σ. 134.
6. Τέτοιες σημασίες έχουν τό φαλ (λ )άρω  στή Χίο (Α. Πασπάτη, Τό Χιαχόν γ λω σ 

σάριον ,  Άθηναι 1888, σ. 372), στους Άργυράδες τής Κέρκυρας (Γερ. Σαλβάνου, Μελέτη 
περ'ι τοϋ  γ λωσσ ικ ού  Ιδιώματος τών εν Κέρκυρα Ά ργυράδω ν ,Αθήναι 1918, σ. 45), στή 
Ζάκυνθο(Ντ. Κονόμου,Ζακυθίί'ό λεξ ιλόγ ιο ,  Αθήνα 1960, σ. 56), στή Λευκάδα (Αάζαρη, 
ε .ά., 193), στήν Άνδρο (Βογιατζίδου, ε.ά ., 3 f1956], 211), το φαλλιάζω  στήν Κύπρο 
(Σακελλαρίου, Κυπρ .,  880). Στήν Κάρπ. φαλλιέρω  'διαφεύγω’, φρ. ’ έ μ - μ ο ϋ  φάλ-λ ιαρεμ  
-μ ή ε  μν ιά  πέρδ ικα .

7. Κατά τον Κοραή, ’Ά τα κ τα ,  4. 689, άπό δψιμο λατ. humulus' βλ. καί Φ. Κουκου
λέ, Β .Β .Π ., 5. 134. Πβ. 'Ησυχίου « χουμόν . χυλόν». Συγγενής φαίνεται ή λ. «χοΰελες, α ϊ  
ή έκ της βροχής συσσωρευομένη έν ταΐς αυλαξιν ιλύς» τών Άργυράδων τής Κέρκυρας (Σαλ-
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'λυκίσκος ζυθόχορτο’ και ό Du Cange ώς χονμέλη 'είδος ποτού’1 και λέ
γετα ι στήν Κάρπαθο, Κρήτη, Λευκάδα μέ τή σημασία 'μέλι πού προέρχεται 
άπό τό βράσιμο των κερηθρών, καί πού εχει μιαν παχύρρευστη σύσταση καί 
ήμίγλυκη γεύση’2. Πβ. καί χονμελιάζει (τό φαγητό) 'σιγοβράζει, βράζει 
πέρα άπ’ δσο πρέπει’ [Άραβαντινός 97, Μπ. 1. 434].

βάνου, ε.ά., 46), στήν Κάρπ. χούελη, ή 'σκόνη άπδ άχυρα’, πρέπει ωστόσο νά παρατηρη
θεί ή σύγχρονη παρουσία των λέξεων χούμελη καί χούελη στήν Κάρπαθο, μέ διαφορετική 
ωστόσο σημασία.

1. Du Cange, λ. χονμέλ ι ,  δπου ή λ. σ ικέρα  πρέπει ίσως νά γραφεί ( τ ά )  ανκ -  
χερα ( σύν + κεριά), δπως λέγονται στήν Κάρπ. 'τά κεριά μέ τί> μέλι’.

2. Μ. Μιχαηλίδου -  Νουάρου, Λαογρ. Σνμμ, Καρπ., 2. 82 σημ. 1 (άπό *χνμό- 
μελι ή χονμάς)' Παγκάλου, ί.ά ., 4. 339’ Λάζαρη, ε.ά ., 204.


