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ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ  

Οδύσσεια 
 

Περίληψη του έργου 

 

Ο νέος επικός ποιητής αναζητά την έµπνευσή του όχι από τη Μούσα, αλλά 

από τον ήλιο, για να µπορέσει να διηγηθεί το τραγούδι του (πρόλογος).1 Η σκηνή 

ανοίγει ένα ανοιξιάτικο απόγευµα, µετά το πέρας της µνηστηροφονίας. Ο Οδυσσέας, 

έχει πια επιστρέψει στη Ιθάκη και πέρα από τη συζυγική του θέση ανακτά και τα ηνία 

της βασιλείας του, καθώς αποτρέπει τον ξεσηκωµό του λαού που ακόµα θρηνεί τα 

θύµατα του τρωικού πολέµου (Α). Ξεκούραστος πια είναι έτοιµος να διηγηθεί τα όσα 

πέρασε στον πατέρα του Λαέρτη, στην Πηνελόπη και στον Τηλέµαχο. Ο 

πολυπλάνητος όµως αισθάνεται ότι η µόνη αληθινή πατρίδα του είναι η περιπέτεια. 

Αφού θάβει λοιπόν τον πατέρα του και παντρεύει τον γιο του µε τη Ναυσικά, 

ετοιµάζεται για τη νέα του απόδραση. Οι νέοι του σύντροφοι είναι ο θαλασσόλυκος 

Στρειδάς, ο σιδεράς του παλατιού Καρτερός, ο λάτρης των ηδονών Κένταυρος, ο 

νεραϊδοπαρµένος Σουραύλης και ο αδελφοκτόνος Χάλικας (Β).  

Το ταξίδι ξεκίνησε και ο πρώτος σταθµός είναι η Σπάρτη. Πιστός φίλος στον 

πρόωρα γερασµένο Μενέλαο, τον βοηθά να εξευµενίσει τους πεινασµένους υπηκόους 

του και να µην επαναστατήσουν εναντίον του (Γ). Την τελευταία µέρα της 

παραµονής του στην ξακουστή πόλη της Πελοποννήσου, οι δυο ρηγάδες πηγαίνουν 

βόλτα στην ύπαιθρο. Εκεί ο πολυµήχανος στρατολογεί ένα νέο σύντροφο, τον 

Πέτρακα, βοσκό του Μενέλαου. Το ξηµέρωµα της επόµενης µέρας ο Οδυσσέας 

παίρνοντας µαζί του και την Ελένη, σαλπάρει µε νέο προορισµό (∆). 

Νέα στάση για τη συντροφιά η Κρήτη. Ο Ιδοµενέας, εξασθενισµένος πια, έχει 

ανέβει στο βουνό για να εξαγοράσει από τη Μάνα δυνάµεις για εννιά χρόνια ακόµα. 

Όταν επιστρέψει στο παλάτι, θα βρει τον Οδυσσέα και την Ελένη να τον περιµένουν. 

Ο πόθος του για την ωραιότερη γυναίκα δεν θα αργήσει να εκδηλωθεί (Ε). Το 

ταυρικό όργιο που συµβολίζει την αναγέννηση της δύναµης του βασιλιά ξεκινά µε τη 

συµµετοχή λαού και αρχόντων. Η παρθένα Κρινώ, η µικρότερη κόρη του Κρητικού 

ηγέτη, σκοτώνεται από έναν ταύρο, κατόπιν εντολής του ίδιου του Ιδοµενέα. Η 

                                                 
1 Οι αριθµοί της παρένθεσης παραπέµπουν στην ραψωδία που λαµβάνουν χώρα τα συγκεκριµένα 
γεγονότα. 
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∆ίχτεννα,  η µεγάλη της αδερφή, πλαγιάζει µε το ∆υσσέα, ενώ η Φίδα, η άλλη κόρη 

του βασιλιά, ετοιµάζει την επανάσταση του λαού (Ζ). Ο Οδυσσέας µαθαίνει τα 

σχέδια της τελευταίας και αποφασίζει να τη βοηθήσει. Για το σκοπό αυτό 

συνεργάζεται όχι µόνο µε τους συντρόφους του, αλλά και µε την Ελένη που πια είναι 

γυναίκα του Ιδοµενέα (Η). Όλα πια είναι έτοιµα για την επανάσταση⋅ έτσι την βραδιά 

που πραγµατοποιείται η γιορτή της Άνοιξης, οι συνωµότες βάζουν φωτιά στο παλάτι, 

ενώ παράλληλα οι βάρβαροι επιτίθονται απ’ τη θάλασσα. Ο Ιδοµενέας βρίσκει το 

θάνατο από το χέρι της κόρης του Φίδας, αλλά κι αυτή χάνει τη ζωή της. Όταν πια τα 

πράγµατα ηρεµούν, ο Οδυσσέας θα ορίσει βασιλιά τον Καρτερό, θα πάρει µαζί του 

την ∆ίχτεννα –για την εγκαταλείψει στην πρώτη στεριά που θα συναντήσουν- και µε 

τους υπόλοιπους συντρόφους του θα συνεχίσει το ταξίδι του (Θ). 

Φτάνουν πια στην Αφρική. Ακολουθώντας αντίθετα το ρεύµα του Νείλου, 

φτάνουν στη Ηλιούπολη. Ο µακροταξιδεµένος, ύστερα από ένα όνειρο, ανακαλύπτει 

τον τάφο κάποιου Φαραώ. Αν και παίρνουν αρκετά λάφυρα από εκεί, µετά από λίγο 

θα τα πετάξουν στον Νείλο καθώς θα τα θεωρήσουν τροχοπέδη στα σχέδιά τους. 

Φτάνουν στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, που µαστίζεται από την πείνα⋅ το ίδιο όµως 

συµβαίνει και στους θαλασσοδαρµένους συντρόφους (Ι). Ο εξαθλιωµένος από την 

πείνα λαός επαναστατεί, µε πρωτεργάτρια µια γυναίκα, τη Ράλα. Στην προσπάθειά 

του να της σώσει τη ζωή, ο Οδυσσέας τραυµατίζεται και φυλακίζεται. Με ένα του 

τέχνασµα όµως κατορθώνει και πείθει τον βασιλιά να του χαρίσει την ελευθερία του. 

στο µεταξύ, οι σύντροφοί του που έχουν αποµείνει στο πλοίο τον θεωρούν νεκρό. Ο 

Χάλικας και ο Πέτρακας αναζητούν τη δική τους τύχη και φεύγουν⋅ τον αρχηγό τους 

περιµένουν πια µόνο ο Σουραύλης και ο Κένταυρος (Κ). Στη µάχη που ακολουθεί η 

Ράλα πεθαίνει, ενώ ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του (ανάµεσα στους οποίους κι ο 

Χάλικας που έχει επιστρέψει) φυλακίζονται. Αν και καταδικάζονται σε θάνατο, το 

µυαλό του Οδυσσέα για ακόµη µια φορά τους σώζει. Ο τελευταίος, ξανανιωµένος, 

αποφασίζει να κατευθυνθεί νότια για να χτίσει την ιδανική πολιτεία του (Λ). 

Ο Οδυσσέας φεύγει από την Αίγυπτο παίρνοντας µαζί του τους επίλεκτούς 

του. Η πείνα και η δίψα που θα συναντήσουν στην έρηµο θα τους κάνουν να 

ξεσηκωθούν εναντίον του ηγέτη τους. Στην πορεία τους σµίγουν µε µια φυλή 

µαύρων, των οποίων ο αρχηγός σχεδιάζει να τους δολοφονήσει. Ο Οδυσσέας το 

αντιλαµβάνεται και µες στη νύχτα φεύγουν (Μ). Στο µεταξύ ο Πέτρακας έγινε 

βασιλιάς σε µια φυλή ανθρωποφάγων. Ο Οδυσσέας στέλνει τον Σούραυλο να φέρει 
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τροφές από τους µαύρους, αλλά αυτός πέφτει θύµα της απάτης που ετοίµαζε: το 

αγαλµατίδιο που θα τους πούλαγε για θεό, αρχίζει να το λατρεύει ο ίδιος. Ο 

Οδυσσέας, µην µπορώντας να ανεχτεί το παραλήρηµά του, τον σκοτώνει. Συναντά 

και τον Πέτρακα και παρόλο που του ζητά να τον ακολουθήσει, ο τελευταίος 

αρνείται. Φτάνουν στις πηγές του Νείλου, όπου ο Οδυσσέας αποµονώνεται για εφτά 

µερόνυχτα για να φτιάξει τους νόµους της Πολιτείας του (Ν). 

 Στο βουνό που ανεβαίνει, υψώνεται από το εγώ σταδιακά στη φυλή, στην 

ανθρωπότητα, στη γη. Οραµατίζεται το θεό µε µορφή φλόγας που διαπερνά το 

σύµπαν και φτιάχνει κι ένα προσχέδιο της ιδανικής του πολιτείας (Ξ). Επιστρέφει 

στην οµάδα του ο Οδυσσέας και αφού τερµατίζει τη διαµάχη που είχε ξεσπάσει 

ανάµεσα στον Κένταυρο και στο Χάλικα, ξεκινά το χτίσιµο της Πολιτείας του. Τα 

βράδια, συλλογιέται τους νόµους: αρκετά σκληροί, θέτουν ως στόχο των πολιτών ο 

γιος να ξεπερνάει τον πατέρα. Τα εγκαίνια θα γίνουν την πανσέληνο, αλλά κακά 

σηµάδια προµηνύουν συµφορές (Ο). Πράγµατι, το ηφαίστειο που εκρήγνυται 

προκαλεί σεισµό. Η Πολιτεία καταστρέφεται, ο Κένταυρος θυσιάζεται για να σωθεί ο 

Οδυσσέας, ο Πέτρακας που είχε σπεύσει να τους βοηθήσει σκοτώνεται κι αυτός. 

Απογοητευµένος ο πολυµήχανος, αφήνει τους υπόλοιπους ακόλουθούς του στο 

Χάλικα και αποµονώνεται για δεύτερη φορά. Η αποµόνωσή του αυτή έλκει στο πλάι 

του προσκυνητές, στους οποίους ο Οδυσσέας διακηρύττει ότι δεν υπάρχει θεός, δεν 

υπάρχει αρετή και δίκιο, Ουρανός και Άδης (Π). 

   Ο ασκητής αρχίζει να πιστεύει ότι τελικά τα πάντα είναι όνειρα που τα 

πλάθει ο νους του. Αφού φτιάξει µπόλικα τέτοια πλάσµατα της φαντασίας, 

ξανανιωµένος αποφασίζει να απεγκλωβιστεί από την αποµόνωσή του (Ρ). Αρχίζει να 

κατευθύνεται νότια, όταν συναντά το βασιλιά Μαναγή, που αποτελεί προεικόνιση του 

Βούδα. Ο δεύτερος είναι απογοητευµένος εξαιτίας της ιδέας του θανάτου. Κι οι δυο 

µαζί φτάνουν σ’ ένα χωριό, όπου θα αναµετρηθούν οι θεωρίες τους. Εκεί τους 

φιλοξενεί η Μαργαρώ, µια φηµισµένη ιερόδουλη, η οποία ασπάζεται την άποψη του 

Οδυσσέα για την ζωή: καθένας πρέπει να απολαµβάνει κάθε στιγµή, χωρίς να τον 

επισκιάζει ο φόβος του θανάτου. Ο Οδυσσέας συνεχίζει µονάχος το ταξίδι του ( Σ). 

Στο µέτωπο του Οδυσσέα χαράζεται ένα τρίτο µάτι, το µάτι της γνώσης. 

Συναντά έναν ακόµη ασκητή, ο οποίος πεθαίνει. Επόµενη συνάντηση είναι µε ένα 

µαύρο τραγουδιστή που τραγουδά την ιστορία του καπετάν Ελιά. Ο Οδυσσέας του 

αποκαλύπτει ότι αυτός είναι ο καπετάν Ελιάς, αλλά τα γεγονότα δε συνέβησαν όπως 

τα διηγείται ο λυράρης. Ο τελευταίος τον αποστοµώνει λέγοντάς του ότι ίσως µε 
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αφορµή το πρόσωπο του ∆υσσέα να διηγείται τελικά τα δικά του, προσωπικά πάθη 

(Τ). Συνεχίζοντας το ταξίδι του για το νότο, συναντά τον καπετάν Ένα, µια 

αλληγορική µορφή του ∆ον Κιχώτη καθώς κι έναν άρχοντα , πρέσβη της ελευθερίας 

της ψυχής (Υ). 

Φτάνει πια στο νοτιότερο άκρο της Αφρικής και µαθαίνει για το πολικό σέλας. 

Αυτός θα είναι κι ο νέος του προορισµός. Την ώρα που κάθεται σε µια ψαροταβέρνα, 

περνά από µπροστά του η λιτανεία για έναν καινούριο θεό: πρόκειται για τον ίδιο τον 

Οδυσσέα, που ως θεό τον αντιλήφθηκαν οι Κρητικοί. Στο διάβα του δε θα αργήσει να 

συναντήσει ένα ψαρά, που συµβολίζει το Χριστό και του µιλά για την χριστιανική 

ιδεολογία. Οι θεωρίες των δυο αντρών αναµετριούνται. Ο Οδυσσέας ξεκινά για άλλο 

ένα θαλάσσιο ταξίδι (Φ). Φτάνει στο νότιο πόλο και γοητεύεται από το σέλας. Μένει 

µαζί µε τους ντόπιους, φτιάχνει νέο καράβι και σαλπάρει. Την ώρα που φεύγει, η γη 

ανοίγει στα δυο και χάνονται οι αυτόχθονες. Ο πολυπλάνητος συνειδητοποιεί τη 

δύναµη του Χάρου (Χ). 

Ο Χάροντας είναι πια πλάι στον ξακουσµένο ήρωα. Καθώς κι ο ίδιος 

συνειδητοποιεί ότι το τέλος του πλησιάζει, αναπολεί τη ζωή του. Σκαρφαλώνει σ’ ένα 

παγόβουνο κι από εκεί προσκαλεί όλους τους συντρόφους του, ζωντανούς και 

νεκρούς (Ψ). Όλοι ανταποκρίνονται στο κάλεσµά του: ο Κένταυρος, ο Σουραύλης, ο 

Πέτρακας, ο Χάλικας, ο Καρτερός, η Ελένη, η Φίδα, η Κρινώ, η ∆ίχτεννα, ο 

Στρειδάς, η Ράλα, ο ψαράς –Ιησούς. Ακόµα και τα στοιχεία της φύσης αλλά και τα 

ζώα που αγάπησε σπεύδουν να τον συναντήσουν. Τελευταίοι φτάνουν οι τρεις 

µυθικοί του πρόγονοι: ο Τάνταλος, ο Προµηθέας κι ο Ηρακλής (Ω). µπροστά στο 

χαµό του ήρωα ακόµα και ο µεγάλος ήλιος, η πηγή της έµπνευσης του ποιητή, 

συγκινείται (Επίλογος). 

 

 

Η γλώσσα της Οδύσσειας

 

Οι 33.333 ιαµβικοί δεκαεφτασύλλαβοι στίχοι του έπους της Οδύσσειας 

αποτελούν µια ζωντανή πηγή της νεοελληνικής γλώσσας. Ο µελετητής µαγεύεται από 

τους σπάνιους ιδιωµατισµούς που αποθησαυρίζονται αλλά και από τη 

γλωσσοπλαστική δεινότητα του ποιητή. Ο Νίκος Καζαντζάκης στον ποιητικό του 

αυτό άθλο προσπαθεί µε τις πιο δυσεύρετες λέξεις να χαρακτηρίσει τους ήρωές του, 

να εκφράσει τα συναισθήµατά τους, να περιγράψει τα έθιµά τους και τα αντικείµενα 
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που χρησιµοποιεί. ∆εν θα αρκεστεί στις οικείες του λέξεις, αλλά θα ζητήσει να 

εγκλωβίσει στον στίχο του λέξεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η αγωνία του για την 

πρωτοτυπία των λέξεών του φανερώνεται σ’ ένα γράµµα του στον Χαρίλαο 

Στεφανίδη που του στέλνει από το Μούρµανσκ στις 23 Ιανουαρίου 1929: «… γράψε 

µου λέξεις κρητικές, όσες ξέρεις, για κυνήγι, για ψαρική, καράβι, κρασί, ήλιο, βροχή, 

θάλασσα, έρωτα και πόλεµο. Μου χρειάζονται απαραίτητα και σε παρακαλώ ρώτησε 

και κάµε µου ένα λεξιλόγιο µικρό. Σου γράφω αργότερα πού να µου το στείλεις. 

Βοήθησέ µε λίγο. Γράψε στα χωριά σε δασκάλους που ξέρεις, αφιέρωσέ µου λίγες 

ώρες. Θα σου χρωστώ µεγάλη χάρη.»2

 Πράγµατι, το κρητικό ιδίωµα είναι ευδιάκριτο στους στίχους της Οδύσσειας. 

Τύποι καθαρά κρητικοί, όπως χρουσός, ψυχανεµίζουµαι, λιγοµαριάζω, ανατριχιώ, 

κοχεύω, ριζοσκελώνω, σαραντάπηχος, ακλουθώ, κανάκια, πρεπό ξεστελιώνω, 

χαλκιάς, αγριµόγατος, ξεπορίζω και πολλές άλλες, δείχνουν τους στενούς δεσµούς 

του Καζαντζάκη µε τον τόπο του και την αγωνία του η Οδύσσειά του να σηµαδευτεί 

από την κρητική ντοπιολαλιά. Ιδιαίτερα στη ραψωδία Β, όπου περιγράφεται ο γάµος 

του Τηλέµαχου και της Ναυσικάς, ο πλούτος των λέξεων που ταυτίζεται µε τα 

γαµήλια έθιµα της µεγαλονήσου είναι αξιοσηµείωτος: «Οι προξενητάδες είναι 

«σεβαστά καστρινά κεφάλια» (Β 605), µε κροσσωτά µαντίλια, ενώ η τελετουργική 

διαδικασία της προετοιµασίας, της ποµπής, της στέψης, του παστού είναι όλα 

κρητικά. ∆εν είναι µόνο οι εικόνες, είναι προπαντός και κυρίως οι λέξεις: οι 

προυκοφόροι, η ρουχική, τα πανωπροίκια, το γυναικοβρόχι, το ψίκι, τα 

καλοψίκια, ο λυράρης µε τη βροντόλυρα, το µελοκάρυδο, ο παστός, τα παστικά 

τραγούδια (…) είναι όλα κρητικά»3.  

Όσες λέξεις κι αν συγκεντρώνει ο δηµιουργός, και πάλι αισθάνεται ότι το 

γλωσσικό όργανο που ήδη κατέχει δεν του αρκεί για να εκφραστεί. Το νόηµα και η 

δοµή του στίχου του αναζητά κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό που να µπορεί να εκφράζει 

µε µεγαλύτερη δύναµη αυτό που έχει στο νου του ο ποιητής. Για το λόγο αυτό 

βρίσκει καταφύγιο στη σύνθεση των λέξεων. Άλλες τις αναζητά από την προφορική 

γλωσσοπλαστική δύναµη του λαού, ενώ άλλες τις επινοεί ο ίδιος. Στο λεξιλόγιο που 

παραθέτει στην πρώτη έκδοση της Οδύσσειας του 1938 σηµειώνει τα εξής: 

«Εξηγούνται εδώ οι πιο δύσκολες λέξεις και µονάχα στην πιο ασυνήθιστη σηµασία 
                                                 
2 Μάρθα Αλεξίου, «Τριάντα τέσσερα άγνωστα γράµµατα του Νίκου Καζαντζάκη», Αµάλθεια 35 (Απρ. 
– Ιούνιος 1978), 117-164. 
3 Θεοχάρης ∆ετοράκης, «Το κρητικό υπόστρωµα στην Οδύσσεια του Καζαντζάκη», Σήµα Μενέλαου 
Παρλάµα, 147. 
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που έχουν στο κείµενο. Όλες είναι παρµένες απ’ όλα τα µέρη της Ελλάδας και 

µπήκαν ύστερα από πολύχρονη δύσκολη επιλογή. Πέντε ή έξι µονάχα αναγκάστηκα 

να φκιάσω: αστροπόταµος (γαλαξίας), βοράστρι (άστρο της τραµουντάνας), 

βοδόλαφο (τάρανδος), νεροβούβαλος (ιπποπόταµος), χεραγκαλιά (αλαµπρατσέτα).» 

Συλλέγει λέξεις, φτιάχνει λέξεις, αλλά και πάλι η αγωνία για το αποτέλεσµα 

τον ζώνει. Συλλογιέται την Οδύσσεια µέρα νύχτα⋅ ξεκινά να στιχουργεί στο Ηράκλειο 

το καλοκαίρι του 1925 για να τη δει να εκδίδεται τελικά τα Χριστούγεννα του 1938, 

µετά από εφτά συνεχόµενες γραφές. Σκοπός της κάθε νέας επεξεργασίας των 

χειρογράφων του δεν ήταν τόσο η προσθήκη νέων ιδεών, αλλά η τελειοποίηση της 

µορφής του στίχου. Η απογοήτευσή του µέχρι να βρει τα τελικά χωρία που θα 

εγκιβωτίσουν τη σκέψη του διαγράφεται σ’ ένα γράµµα του στον Παντελή 

Πρεβελάκη που του στέλνει από το Gottesgab στις 12 Σεπτεµβρίου 1929, λίγο πριν 

καταπιαστεί µε τη δεύτερη γραφή: «ο στίχος είναι ελεεινός⋅ όλοι θέλουν ξανάχυµα, 

δούλεµα, ευλυγισία, απλότητα».4  

   Στα δικά του µέτρα και σταθµά ο λογοτέχνης προσαρµόζει το γλωσσικό 

πλούτο που του παρέχεται. Πηγές του, πέρα από τον ίδιο το λαό, αποτελούν και τα 

λογοτεχνικά έργα, µε κυριότερο τον Ερωτόκριτο. Λέξεις όπως γαλήνωση, πληθερός, 

δεντρικά, συβασιά, ζεστοκοπώ, αποτελούν ένα µικρό δείγµα µονάχα κοινών 

ληµµάτων Κορνάρου και Καζαντζάκη. Ο τελευταίος µάλιστα δε διστάζει να 

προσαρµόσει στις δικές του λογοτεχνικές αναζητήσεις λέξεις µε ιδιάζουσα σηµασία 

για το ευρύ κοινό: παρόλο που το επίθετο µεγαλόχαρη είναι προσωνυµία της 

Παναγίας, επειδή κάνει ευεργεσίες σ’ όσους την επικαλούνται, στην Οδύσσεια θα 

χρησιµοποιηθεί ως προσδιορισµός της Αφροδίτης (Β 103). Το ίδιο συµβαίνει και µε 

το επίθετο θεοβάδιστος: αν και κατεξοχήν χρησιµοποιείται από τους Χριστιανούς για 

το Όρος Σινά, στην Οδύσσεια το θεοβάδιστο βουνό είναι ο Όλυµπος. 

  

 

 

Μια πιο λογοτεχνική προσέγγιση στη γλώσσα της Οδύσσειας 

 

Οι λέξεις που υιοθετεί ο ποιητής για να περιγράψει τους ήρωές του έχουν µια 

πρωτοτυπία που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλο δηµιουργό. Κάθε  µια είναι όχι 

                                                 
4 Παντελής Πρεβελάκης, Καζαντζάκης: ο ποιητής και το ποίηµα της Οδύσσειας, 235.  
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µόνο µε χειρουργική ακρίβεια επιλεγµένη µέσα από τις υπόλοιπες συνώνυµές της, 

αλλά και απόλυτα προσαρµοσµένη –και τροποποιηµένη όπου χρειάζεται- για να 

αποδώσει µε ακρίβεια τη σκιαγράφηση των προσώπων. Αρχής γενοµένης από τον 

κεντρικό ήρωα, τον Οδυσσέα: δεν είναι πια µονάχα ο πολυταξιδεµένος, ο οµηρικός 

πολυµήχανος⋅ είναι ο κλεισοσπίτης, ο µονιάς, ο κοσµορηµάχτης. Ο αρπαγός που 

στο πέρασµά του σπέρνει την καταστροφή. Κανένας τόπος δεν χωράει τον αβόλευτο 

αναζητητή της περιπέτειας. Είναι αυτός µε την όψη την αδροσύντυχη,  ο 

δρακοντικός αντράκλαρας. Για την περιγραφή του χρησιµοποιούνται επίθετα µε 

πρώτο συνθετικό τη λέξη αϊτός: αϊτοβούλης, αϊτονύχης. Ακόµα και οι ενέργειές του 

γίνονται µε µοναδική δύναµη και ορµή: βροντοβαρεί, µαχαιροσφάζει, σαρκοµανά, 

σηκωχτυπά. Πέρα όµως από τη µυϊκή του δύναµη φαίνεται και πόσο λαοπλάνος 

ήταν ο Οδυσσέας, καθώς µυαλοσυντραβά τους συντρόφους του και τους κάνει να 

τον ακολουθούν χωρίς ιδιαίτερο δισταγµό. 

 Η οµάδα των συντρόφων του Οδυσσέα άλλοτε περιγράφεται σαν λυκινιά κι 

άλλοτε σαν θεριόχνωτοι αλάνηδες. Η διαφοροποίησή τους συγκριτικά µε τους 

υπόλοιπους ανθρώπους είναι ευδιάκριτη: αυτοί δεν γελούν, όπως οι κοινοί άντρες, 

αλλά δρακοντοχαχαρίζουν. Από τις λέξεις που χρησιµοποιούνται για το Σουραύλη οι 

περισσότερες σχετίζονται µε την εξωτερική του εµφάνιση: είναι ένας ακριδοµούρης, 

γδυµνοκώλης γκαβός και ζαβός άνθρωπος. Με τα πελαργοκανιά του και το 

τσαπόδοντό του µοιάζει µε παραζούβαλο.  

Ο Πέτρακας, ο Σπαρτιάτης γιδοβοσκός, είναι άντρας βεργόλιγνος και 

µαυροκορακάτος⋅ άλλωστε λόγω της εξωτερικής του εµφάνισης προκαλεί εντύπωση 

στον Οδυσσέα. Ο σιδεράς Καρτερός, περισσότερο αναζητά την αποµόνωση παρά την 

συναναστροφή µε τους συντρόφους του. Πρόκειται για άνθρωπο αγουροµίλητο, 

βαρυχνωτάρη και µονόχνωτο⋅ δύσκολα µπορεί κάποιος να συναναστραφεί µαζί του.  

Ο Κένταυρος, αυτός ο προκοίλης λάτρης της καλοπέρασης και της κάθε 

είδους ηδονής, είναι ο σύντροφος  ο εφτάπαχος, ο κρασοχνωτισµένος, που µόνη 

έγνοια έχει να γεµίζει τα απόκοιλά του. σχεδόν µονίµως ευδιάθετος και χωρίς 

ιδιαίτερες έγνοιες συνεχώς θα βροντογελά, θα τσουκνογελά και γενικότερα θα 

γελοκοπά. Πλάι του βρίσκεται και ο θαλασσόλυκος Στρειδάς: η ιδιότητά του 

άλλωστε προδίδεται ευθύς εξαρχής από το όνοµά του. όλες οι λέξεις που τον 

προσδιορίζουν κρύβουν κάτι από θάλασσα: είναι ο πρωτοκάραβος, ο αδροκόχυλος, 
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ο καραβάς  ή καραβίτης. Η αλµύρα του πελάγους έχει αφήσει τα ίχνη της στην 

µορφή του καπετάνιου, του βουρλογένη και βουρλόµαλλου Στρειδά.  

Από τις γυναίκες ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µορφή της Ελένης και 

της Ράλας. Όπως είναι φυσικό, πολλά είναι τα επίθετα που πλάθει ο ποιητής για να 

υµνήσει την οµορφιά της Σπαρτιάτισσας βασίλισσας. Πρόκειται άλλωστε για την 

κοσµολόητη αντροµαυλούσα, την αφρόλουστη, την καγκελοφρύδα, την 

λυγεροκλαδούσα. Η εύθραυστη εξωτερική της εµφάνιση χρωµατίζεται µε τους όρους 

ροδόσταµη, ροδοφτέρνα, ροδοχείλα. Όσο για τα ρήµατα που χρησιµοποιούνται, 

κρύβουν άφθονο ερωτισµό, όπως η έκφραση ερωτοσµίγω. Για τη Ράλα, την 

πρωτεργάτρια της επανάστασης στην Αίγυπτο, η κατάσταση είναι διαφορετική: 

µπορεί κι αυτή να είναι σµιχτοφρύδα κοπελιά, αλλά το κορµί της είναι λιανοκόκαλο 

από την ασιτία. Παρόλαυτα, δεν χάνει την ενέργειά της ή τη ζωντάνια της⋅ βρίσκει τη 

δύναµη όχι να περπατά, αλλά να ακροπετά και ως επαναστάτρια να λοξοβιγλά το 

στόχο της, ακόµα και αν αυτός ταυτίζεται µε τον καρδιοπλάνο ∆υσσέα. 

Ο λαός, η µεγάλη δύναµη της γης, αποκαλείται ανθρωπολάσι, 

ανθρωποµάζωµα, αργατοµάζωµα, κοιλιοµάζωµα, κουρνοµάζωµα. Είναι οι 

άνθρωποι οι απλοί, οι µεροδουλικοί που πρέπει να εργάζονται νυχθηµερόν για τον 

αφέντη τους. Είναι ο άνθρωπος ο απλόκαρδος, που θα συναντήσει τον ξένο, τον 

διαβάτη, και θα τον απλοχερίσει. Είναι όµως και το ίδιο άτοµο, που όταν 

συνειδητοποιεί τη δύναµή του γίνεται θεριοκορµάτο, σύµφωνά άλλωστε και µε τα 

λυκοπρόγονά του. 

Στο λεξιλογικό εύρος του Καζαντζάκη αξίζεί να δοθεί έµφαση και στις 

εκφράσεις που σχετίζονται µε το θεό. Ο θεός που αµφισβητεί ο Οδυσσέας είναι ένας 

βοδοφαγάς κρασοπιότης, που όταν δεν διστάζει να µεταλλαχθεί σε αιµοπότη εις 

βάρος του ανθρώπου. Το µένος του κατά των ανθρώπων φανερώνεται και από τις 

ενέργειές του: όταν δεν µπουµπουνίζει στη γη, µυαλοσκορπίζει ή ξεµασκαλίζει 

τους λαούς. 

Εκεί όµως που φαίνεται το µεγαλείο της γλωσσοπλαστικής ικανότητας του 

ποιητή είναι στην περιγραφή της φύσης. Πέρα από τις λέξεις που ο ίδιος πλάθει για 

να περιγράψει ζώα, φυτά, κατακτά τους αναγνώστες του µε εκφράσεις µαγικές για 

κάτι που, σε κάθε άλλη µη –λογοτεχνική περίπτωση, είναι απλό και καθηµερινό. Τα 

αναστάλαγα νερά, οι ασηµόκλωνες ελιές, η γιοµοφεγγαράτη νύχτα είναι εκφράσεις 

που επαναπροσδιορίζουν τη µατιά µας για τη φύση. Ο αστρικός γαλαξίας τρέπεται σε 
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αστροφωτιά τα βράδια. Η θάλασσα δεν κυµατίζει πια, αφροχαχαρίζει. Το στάρι την 

περίοδο του θέρους δεν ωριµάζει απλά, αλλά χρουσοκοντυλιάζει: µια λέξη 

µοναδική, που παροτρύνει τον αναγνώστη να δει µπροστά του το κίτρινο σιτάρι. Ο 

ορίζοντας της θάλασσας, δεν υφίσταται πια⋅ τη θέση του παίρνει το θαλασσόφρυδό 

της.  
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Το Γλωσσάριο του Παντελή Πρεβελάκη

 

Ο Πρεβελάκης πρωτοσυναντά τον Καζαντζάκη στις 12 Νοεµβρίου 1926, στο 

σπίτι της αδερφής του τελευταίου, Ελένης. Ο πρώτος ήταν 17 ετών και έχει µόλις 

τελειώσει το γυµνάσιο. Ο δεύτερος στα 43 του και σε µια δύσκολη φάση της ζωής 

του. Ένιωθε αποµονωµένος και αποξενωµένος, καθώς του είχε στοιχίσει η 

αποµάκρυνση του αδελφοποιτού του Άγγελου Σικελιανού.5 Οι δυο Κρητικοί 

λογοτέχνες δέθηκαν µε µια βαθιά φιλία και εκτίµηση. Η αδυναµία που τρέφει ο 

Καζαντζάκης στον Πρεβελάκη επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι σ’ αυτόν στέλνει 

το πρώτο χειρόγραφο της Οδύσσειας, δουλεµένο στη δεύτερη γραφή του έργου. «Θα 

Σας κρατώ στο Παρίσι το τεράστιο τετράδιο⋅ θα Σας το χαρίσω να µε θυµάστε. Είναι 

το µεγαλύτερο δηµιουργικό µου χειρόγραφο –κι όταν πεθάνω θα το ξεφυλλίζεται µε 

συγκίνηση..» (επιστολή του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη από το Gottesgab, στις 5 

Απριλίου 1932).6

Πράγµατι έτσι κι έγινε: «Την πρώτη Ιουνίου (1932) Ο Νίκος φτάνει επιτέλους 

στο Παρίσι. Στη βαλίτσα του φέρνει το πελώριο χειρόγραφο της Οδύσσειας, που το 

καθαρόγραψε, για να το χαρίσει στον “αδερφό” του Πρεβελάκη. 1984 σελίδες, 

42.000 στίχοι».7 Ο Πρεβελάκης διαβάζει το έργο και ξεκινά καταρτίζει έναν πίνακα 

λέξεων της Οδύσσειας, το γλωσσάριό του. Το έργο του αυτό, χειρόγραφο και µέχρι 

σήµερα ανέκδοτο, ο συγγραφέας του θα το δώσει στο Λίνο Πολίτη, όταν αυτός ήταν 

καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Από τον Πολίτη θα  

περάσει στα χέρια του ∆ηµήτρη Καλοκύρη, ανιψιού του Πρεβελάκη, ο οποίος θέλησε 

να καταρτίσει το δικό του γλωσσάρι για την Οδύσσεια. Ο Καλοκύρης, την άνοιξη του 

2003, θα δωρίσει στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης όχι µόνο το γλωσσάριο 

του Πρεβελάκη, αλλά και τα λήµµατα της Οδύσσειας που είχε ο ίδιος αποδελτιώσει. 

 Το γλωσσάριο του Παντελή Πρεβελάκη είναι γραµµένο σε κόλλες µικρού 

σχήµατος, διαστάσεων µήκους 15 εκατοστών και πλάτους 20. Ως επί το πλείστον ο 

συγγραφέας του σηµειώνει µε µαύρη πένα και σπανιότερα µε µαύρο µολύβι. Το 

τιτλοφορεί Γλωσσάριο της Οδύσσειας του Καζαντζάκη. Αποτελείται από 136 σελίδες, 

στις οποίες αποθησαυρίζονται περίπου 4.500 αναφορές. Οι λέξεις σηµειώνονται ανά 
                                                 
5 Παντελής Πρεβελάκης, Καζαντζάκης ο ποιητής και το ποίηµα της Οδύσσειας, 29-33. 
6 Παντελής Πρεβελάκης, ο.π., 241. 
7 Ελένη Καζαντζάκη, Νίκος Καζαντζάκης. Ο Ασυµβίβαστος. Βιογραφία βασισµένη σε ανέκδοτα κείµενά 
του, 304. 
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ραψωδία, η µία κάτω από την άλλη όχι κατά αλφαβητική σειρά, αλλά ανάλογα µε τη 

σειρά –θέση που κατέχουν στο ποίηµα. Ελάχιστες είναι οι αναφορές που σηµειώνεται 

και η σηµασία τους, ενώ πουθενά δεν αναγράφεται ο στίχος στον οποίο συναντάται 

το συγκεκριµένο λήµµα. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κατάλογο λέξεων που είχαν 

προξενήσει εντύπωση στον Πρεβελάκη. Σε ορισµένες περιπτώσεις σηµειώνει 

συνώνυµες λέξεις που γνωρίζει ή λέξεις που προέρχονται από την ίδια οικογένεια. 

Το κριτήριο σύµφωνα µε το οποίο ο Πρεβελάκης καταρτίζει τον πίνακά του 

είναι το προσωπικό γλωσσικό του ένστικτο. Επιλέγει λέξεις που πιθανολογεί ότι ο 

αναγνώστης δεν γνωρίζει, λέξεις που θεωρεί πρωτοφανέρωτες ή λέξεις που 

κεντρίζουν το ενδιαφέρον του. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που θα 

καταλογογραφήσει και λέξεις αρκετά συνηθισµένες, όπως κουτσούβελο, χορευταράς, 

ή λέξεις που είναι το νόηµά τους δεν προβληµατίζει τον αναγνώστη (ψαροχώρι). 

Με ιδιαίτερη φροντίδα ο Πρεβελάκης συλλέγει τις σύνθετες λέξεις που 

συναντά. Οι κατηγορίες µονολεκτικών σύνθετων που συναντώνται στο γλωσσάριο 

είναι οι ακόλουθες:8

Γραµµατική συνθετικών      κατηγορία συνθέτου        παράδειγµα 

1. Ουσιαστικό+ ουσιαστικό               ουσιαστικό               αρνοτσέλιγκας 
2. Επίθετο+ επίθετο                            επίθετο                     µελόχρουσος 
3. Ρήµα + ρήµα                                   ρήµα                        σηκωχτυπώ 
4. Επίθετο+ ουσιαστικό                      ουσιαστικό               αρµυροκούλουρο 
5. Επίθετο+ ουσιαστικό                      επίθετο                     στραβοµάσελος 
6. Επίθετο+ ρήµα                                ρήµα                        τριπλοπροσκυνώ 
7. Ουσιαστικό+ ρήµα                         ρήµα                         σπεροδειπνώ 
8. Ουσιαστικό+ µετοχή                      επίθετο                     νεροκαµένος 
9. Ρήµα+ ουσιαστικό                          ουσιαστικό              κλεισοσπίτης 
10. Επίρρηµα+ επίρρηµα                    επίρρηµα                 γοργαρπαχτά 
11. Επίρρηµα+ επίθετο                       επίθετο                     γοργοβλέφαρος 
12. Επίρρηµα+ ουσιαστικό                 ουσιαστικό              απανωσκάλι 
13. Επίρρηµα+ ουσιαστικό                 επίρρηµα                  µονοχεριάρι 
14. Επίρρηµα+ ρήµα                           ρήµα                        καλοσκαµνίζω  
                           

      Καταγράφονται επίσης λέξεις σύνθετες µε προθέσεις (σύγκαπνος), αλλά 

και µε αχώριστα µόρια (ανεσµηλιώνουµαι). 

 

                                                 
8 Σύµφωνα µε τον ταξινοµικό πίνακα της Άννας Αναστασιάδη- Συµεωνίδη, όπως έχει δηµοσιευτεί 
στην µελέτη της «Η νεοελληνική σύνθεση», στο βιβλίο των Γεωργίας Κατσιµαλή και Φώτη 
Καβουλάκου, Ζητήµατα νεοελληνικής γλώσσας, διδακτική προσέγγιση, 101. 
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∆ιαφορές Γλωσσάριου και Οδύσσειας

 

Όπως ο ίδιος ο Πρεβελάκης µας ενηµερώνει στην πρώτη σελίδα του 

χειρογράφου του «το γλωσσάριο έγινε από το χειρόγραφο, στα 1932. Από τότε η 

µορφή διορθώθηκε, και µπορεί κάποιες λέξεις ν’ άλλαξαν». Πράγµατι, το χειρόγραφο 

που έχει ο Πρεβελάκης δεν είναι καν αυτό που θα εκδοθεί. Θα µεσολαβήσουν άλλες 

πέντε γραφές ως την πρώτη έκδοση του 1938, στις οποίες ο ποιητής συνεχώς 

επεξεργάζεται τον στίχο.  

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκε η έκδοση του 1974, η οποία αποτελεί 

ανατύπωση της β’ έκδοσης της Οδύσσειας (1957). Ο Καζαντζάκης ακόµα και στη 

δεύτερη έκδοση κάνει αρκετές τροποποιήσεις. ∆εν διστάζει µάλιστα, την ώρα που ο 

το χειρόγραφο τυπώνεται, να στέλνει συνεχώς επιστολές στον επιµελητή της 

έκδοσης, Εµµανουήλ Κάσδαγλη, στις οποίες του ζητά να τροποποιήσει κάποιους 

στίχους. Οι τροποποιήσεις αυτές άλλοτε αφορούσαν κάποιες λέξεις [«Ψ 140 

ζωσµένος (όχι έζωσα)»], άλλοτε ολόκληρους στίχους: 

«Σε παρακαλώ, Αγνή, ειδοποίησε εγκαίρως τον κύριο Κάσδαγλη που έχει 

αναλάβει την Οδύσσεια να διορθώσει το στίχο Ρ 491 ως εξής: 

και θα φυσήξω τους αγέρηδες του νου στη φτερωτή του.»  

(απόσπασµα από επιστολή του Νίκου Καζαντζάκη 

31. 10. 1956)9

Σε τέτοιο βαθµό ο Κάσδαγλης κατορθώνει µάλιστα και κερδίζει την 

εµπιστοσύνη του Καζαντζάκη, που ο τελευταίος του παραχωρεί εν λευκώ το 

δικαίωµα να κάνει ό,τι τροποποιήσεις πιστεύει ότι είναι απαραίτητες στους στίχους, 

προκειµένου να τηρείται το µέτρο. Ο Κάσδαγλης φυσικά, δεν παραποιεί το νόηµα του 

στίχου⋅ οι παρεµβάσεις του έγκεινται στην προσθαφαίρεση άρθρων, συνδέσµων και 

πάλι µονάχα όπου είναι απολύτως απαραίτητο.10  

Οι πέντε συνεχόµενες γραφές πριν την πρώτη έκδοση αλλά και οι δυο 

εκδόσεις που µεσολαβούν µέχρι σήµερα δικαιολογούν τις διαφοροποιήσεις ανάµεσα 

στο γλωσσάριο του Πρεβελάκη και στην Οδύσσεια του 1974. Υπάρχουν λέξεις που 

δεν καταγράφονται στην επίσηµη έκδοση, είτε επειδή παραλείφθηκαν , είτε επειδή ο 

                                                 
9 Αποσπάσµατα των επιστολών και των σηµειωµάτων που έστελνε ο Καζαντζάκης στον Κάσδαγλη 
σώζονται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στο Ρέθυµνο.  
10 Οι παραπάνω πληροφορίες οφείλονται στην κυρία Λίνα Κάσδαγλη, χήρα του Εµµανουήλ Κάσδαγλη 
και πολύτιµη βοηθός του στον εκδοτικό αυτό άθλο. Την ευχαριστώ πολύ όχι µονάχα για το χρόνο που 
µου διέθεσε, αλλά πάνω απ’ όλα για τις εµπειρίες της που δέχτηκε να µοιραστεί µαζί µου. 
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Πρεβελάκης κάποιες φορές κατέγραφε και συνώνυµες λέξεις ή παράγωγες απ’ αυτές 

που συναντούσε. Αρκετά πάλι λήµµατα εµφανίζονται διαφοροποιηµένα: αλλιώς τα 

καταγράφει ο Πρεβελάκης κι άλλος τύπος τους υιοθετείται τελικά από τον ποιητή. 

Εξαιτίας της µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο Πρεβελάκης στην καταλογογράφησή 

του (ακολουθεί τη σειρά των στίχων της Οδύσσειας) είναι δυνατό να 

παρακολουθήσουµε τις αλλαγές στη γλώσσα του έργου. Οι διαφοροποιήσεις που 

παρατηρούνται θα µπορούσαν να διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Γλωσσάριο  Οδύσσεια Στίχος 

  Α. Φωνολογικές: εξοµάλυνση τύπων  

µπάγκος  → πάγκος  (Γ 437) 

Β. Γραµµατικές: αλλαγή γραµµατικού τύπου 

Επίθετο  → ουσιαστικό 

Κρινοπρόσωπος → κρινοπρόσωπο  (Γ 277) 

Ρήµα  → επίθετο 

Στραφταλίζω → στραφταλιστός (Γ 1040) 

Γ. ∆ιαφορές στη σύνθεση:

1. µετατροπή ενός εκ των δύο συνθετικών: 

ξενοµερίτης → ξενοφυγάρης  (Β 989) 

2. προσθήκη συνθετικού: 

σουροµαδιούµαι → νυχοσουροµαδιούµαι  (Β 1118) 

3. παράλειψη συνθετικού:  

τρεµοσταλάζω  → σταλάζω (Γ 298) 

∆. Μορφολογικές: 

∆ιωµατάρης  → διώµα   (Β 1160) 

Ε. Αντικατάσταση λέξης µε συνώνυµη έκφραση: 

Αναθιβάνω  → διαλογισµούς γυρίζοντας (Γ 528) 

Στ. Νοηµατικές: 

Καταµεσηµερού (πνεύµα) → καταµεσήµερα (χρονικό επίρρηµα)  

(∆ 272) 
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 Το γλωσσάρι που ακολουθεί περιέχει όλα τα λήµµατα που καταγράφει ο 

Παντελής Πρεβελάκης για τις ραψωδίες Α - Κ ταξινοµηµένα ανά ραψωδία και κατά 

αλφαβητική σειρά. Με έντονη γραµµατοσειρά είναι οι λέξεις του καταλόγου του 

Πρεβελάκη. Η αναφορά που βρίσκεται στην παρένθεση αφορά τον γραµµατικό τύπο 

της λέξης: ουσιαστικό, ρήµα, κτλ. ∆ίπλα ακριβώς παρατίθεται η ερµηνεία, σύµφωνα 

µε τα λεξικά που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη. Επειδή όµως αρκετές 

λέξεις είτε επειδή ήταν σύνθετες, είτε επειδή τις έπλασε ο ίδιος ο Καζαντζάκης είτε, 

τέλος, επειδή αντλήθηκαν απευθείας από το στόµα του λαού, δεν ήταν δυνατό να 

βρεθούν σε κάποιο λεξικό. Στην περίπτωση αυτή οι λέξεις ερµηνεύτηκαν µε βάση τα 

συνθετικά τους ή µε βάση λέξη της ίδιας οικογένειας. Καµία ερµηνεία δεν είναι 

αυθαίρετη.  

∆ίπλα από την ερµηνεία υπάρχει ένας αριθµός. Ο αριθµός αυτός παραπέµπει 

στο λεξικό ή γλωσσάριο που χρησιµοποιήθηκε για το κάθε λήµµα. Οι αριθµοί και τα 

αντίστοιχα βιβλία είναι:  

1: Καζαντζάκης Νίκος, «Λεξιλόγιο της Οδύσσειας» (ένθετο στην πρώτη 

έκδοση του 1938). 

2: Πρεβελάκης Παντελής: οι ερµηνείες που παραθέτει ο ίδιος στο γλωσσάριό 

του 

3: Ξανθινάκης Αντώνιος, Λεξικό ερµηνευτικό και ετυµολογικό του 

δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώµατος 

4: Λεξικό της κοινής Νεοεεληνικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης – Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 

5: Λέξεις που δεν βρέθηκαν σε λεξικά 

6: Καζαζής Ι. Ν. και Καραναστάσης Τ. Α., Επιτοµή του Λεξικού της 

Μεσαιωνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας 1100-1669 του Εµµανουήλ Κριαρά 

7: Ανδριώτης Ν. Π. , Ετυµολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής 

8: Κορνάρος Βιτσέντζος, Ερωτόκριτος, κριτική έκδοση Στυλιανός Αλεξίου 

9: Γιακουµάκη Ελευθερία, «Η γλώσσα της Οδύσσειας του Ν. Καζαντζάκη», 

Λεξικογραφικόν ∆ελτίον 14, 143-167. 

10: Ανδριώτης Μ. Π., «Η γλώσσα του Καζαντζάκη», Νέα Εστία, τοµ. 66, 

τευχ. 779, Αφιέρωµα Νίκος Καζαντζάκης, 90-95. 

11: Παπαθανασόπουλος Θανάσης, Γλωσσάρι Ρουµελιώτικης Ντοπιολαλιάς 

 12: Μπαµπινιώτης Γεώργιος, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Με σχόλια 

για τη σωστή χρήση των λέξεων. 
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13: Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λάρους Μπριτάνικα  

14: Πάγκαλος Γεώργιος, Περί του Γλωσσικού ιδιώµατος της Κρήτης 

15: Πολίτης Λίνος, Ποιητική Ανθολγία, βιβλίο έβδοµο 

16: Κονδυλάκης Ιωάννης, Κρητικόν Λεξιλόγιον 

17: Τεγόπουλος – Φυτράκης, Μείζον ελληνικό λεξικό 

18: Κουσαθανάς Παναγιώτης, Χρηστικό Λεξικό του ιδιώµατος της Μυκόνου 

19: Πιτυκάκης Μανώλης, Το γλωσσικό ιδίωµα της Ανατολικής Κρήτης 

20: Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώµατα της Ηπείρου 

21: Fauriel Claude, Ελληνικά ∆ηµοτικά Τραγούδια 

22: Τσοπανάκης Αγαπητός, «Η γλώσσα και το λεξιλόγιο του Ν. 

Καζαντζάκη», Νέα Εστία, τοµ. 102, τευχ. 1211, αφιέρωµα Ν. Καζαντζάκης, 65-73. 

23: ∆ετοράκης Θεοχάρης, «Το κρητικό υπόστρωµα στην Οδύσσεια του 

Καζαντζάκη», Σήµα Μενέλαου Παρλαµα 

Από κάτω, µε πλάγια γραµµατοσειρά σηµειώνεται η ραψωδία, ο στίχος και 

µεταγράφεται το χωρίο που εµπεριέχει τη λέξη. Στην τελευταία σειρά, µε τον 

προσδιορισµό «αναφορά» σηµειώνεται µε τι σχετίζεται η λέξη: µε τον Οδυσσέα, την 

Πηνελόπη, τη φύση κτλ. Όπου δεν σηµειώνεται στίχος, χωρίο και αναφορά, σηµαίνει 

ότι η λέξη δεν εντοπίστηκε στις ραψωδίες Α- Κ. 



 16

 

 

 

 

 

Το Γλωσσάριο  

του Παντελή Πρεβελάκη  

για την Οδύσσεια  

του Νίκου Καζαντζάκη 

 

 

 

 

 

ραψωδίες Α - Κ 
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ΡΑΨΩ∆ΙΑ Α 
αβόλευτος (επίθετο - σύνθετο) που δεν τον έχουν 

βολέψει 4 (α-βολεύ(ω)-τος)11 
Α 868 Ο αβόλευτος µονιάς το χούφταλο 
σκοτεινοβλεφαρίζει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αγκούλα, αγκλίτσα, η (ουσιαστικό) γερτό, 
κατσουνοτό ραβδί (για γέρους) 1  
Α 991 κι οι γέροι ολοστερνοί πεζολατούν µε τις 
γερτές αγκούλες. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αγκυλώνω (ρήµα) τσιµπώ, πληγώνω 4  
Α  1073-108112 
Αναφορά:  

αγόγλωσσος (βοτάνι) (ουσιαστικό) βότανο 
εδώδιµο µε φύλλα παχιά και αδρά όµοια µε 
γλώσσα βοδιού, η πουράντσα 4  
Α 790 του µυρισµένου χρουσασπάλαθου, του 
αγόγλωσσου, της θρούµπας 
Αναφορά: φύση 

αγρίλι, το (ουσιαστικό) αγριελιά 1  
Α 969 Τρεις µέρες κρουν οι κράχτες τα χωριά, 
στεφανωµένοι αγρίλι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αγριµόγατος (ουσιαστικό - σύνθετο) αγριόγατος 9  
Α 1172 κι όπως τζιτζίκι στου αγριµόγατου τα 
νύχια τσιτσιρίζει 
Αναφορά: φύση 

αγριµοκυνηγώ (ρήµα -σύνθετο) κυνηγώ άγρια ζώα 
4  
Α 265 Γοργοδρασκέλουν µαύρο φάραγγα κι 
αγριµοκυνηγούσν 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αγριοµανώ- µανίζω (ρήµα -σύνθετο) για φυτά µε 
οργιαστική βλάστηση, θεριεύω 1  
Α  286-289 
Αναφορά:  

αδροσύντυχος (επίθετο - σύνθετο) που µιλάει 
απότοµα 1  
Α 230 Στράφηκε ο νιος στον  αδροσύντυχο που 
του µιλούσε αφέντη 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αθαλώνω (ρήµα) καίω// βγάζω κάπνα, καπνίζω 17 
<αιθάλη   
Α  296-309 
Αναφορά:  

                                                 
11 Σε παρένθεση ή µε αγκύλη σηµειώνεται η 
ετυµολογία των λέξεων, όταν αυτές δεν βρέθηκαν 
στα λεξικά στον τύπο που τις καταγράφει ο 
Πρεβελάκης. Το ορθογραφικό σύστηµα που 
ακολουθείται είναι της δηµοτικής. Στα 
αποσπάσµατα της Οδύσσειας έχει διατηρηθεί η 
ορθογραφία της έκδοσης του 1974. 
12 Σηµειώνονται οι στίχοι που θα έπρεπε να 
βρίσκονται οι λέξεις σύµφωνα µε τη θέση που 
κατέχουν στο γλωσσάρι του Πρεβελάκη.  

άκραχτα (ουσιαστικό - σύνθετο) αχάραυγα, 
σύναυγα 2  
Α 816 Ξυπνήσαµε άκραχτα, δουλέψαµε καλά µε 
το λιχνάρι 
Αναφορά: φύση 

ακρίδαλος (ουσιαστικό) ακρίδα 2  
Α 1024 κι ένας λιγνός λιγνός ακρίδαλος µε 
µυτερό κεφάλι 
Αναφορά: φύση 

ακρογιαλοχορεύω (ρήµα -σύνθετο) χορεύω στην 
άκρη του γιαλού, στο ακρογιάλι 5 
(ακρογιάλι+χορεύω) 
Α 44 θα σηκωθώ, και θέλω απλοχωριά ν' 
ακρογιαλοχορέψω 
Αναφορά: ποιητική έµπνευση 

ακρολιχνώ (ρήµα -σύνθετο) διαχωρίζω στο αλώνι 
τον καρπό από το άχυρο. Εδώ: διαχωρίζω 
ελάχιστα 19 (ακρό-+λιχνώ)   
Α 1366 δροσέρεψαν τα φλογοπόδαρα ν' 
ακρολιχνούν το κύµα 
Αναφορά: φύση 

ακρολοχεύω (ρήµα -σύνθετο) ενεδρεύω 1  
Α 1155 το στήθος ν' ασκώνεται, κρυφά τ' αγόρια 
ακρολοχεύει 
Αναφορά: λαός 

ακρουµάζοµαι, αφουκράζοµαι (ρήµα) ακούω 3  
Α 739 και καταγής χωνιάζοντας τ'  αυτί στον 
Άδη ακρουµαζόταν 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ακροψιχάλα (ουσιαστικό - σύνθετο) λίγη βροχή 5 
(ακρο-+ψιχάλα)   
Α  940-969 
Αναφορά:  

αλησµόνα, η (ουσιαστικό) λησµονιά   
Α  940-969 
Αναφορά:  

αλλοπαρµένος (µετοχή) που βρίσκεται σε µεγάλη 
σύγχυση 4  
Α 1329 αλλοπαρµένο απ' του φαγιού και του 
κρασιού τη ζάλη, αλήθειες 
Αναφορά: λαός 

αλοϊσµένος (µετοχή) παράλογος, που δεν 
σκέφτεται 5 (α-+λοϊσµένος< λο(γ)ϊσµός)  
Α  1325-1329 
Αναφορά:  

ανάβλεµµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο) βλέµµα που 
στρέφεται προς τα πάνω, προς τον ουρανό 5 
(<αναβλέπω) 
Α 994 το διώµα του, το γαύρο ανάβλεµµα, το 
σείσµα του κορµιού του 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αναγκαρδιώνοµαι (ρήµα -σύνθετο) παίρνω θάρρος 
3 (ανά+(γ)καρδιώνοµαι) 
Α 687 Μα ως του χλοερού βουνού του χτύπησε 
το αγέρι, αναγκαρδιώθει 
Αναφορά: Οδυσσέας 
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αναθιβάνω (ρήµα) αναφέρω, θυµίζω, διηγούµαι 1  

Α 993 κι οι αµούστακοι λαχτάρουν να τον δουν 
κι οι γέροι αναθιβάναν 
Αναφορά: λαός 

αναπεταρίζω (ρήµα -σύνθετο) ρίχνω απάνω µου µε 
δύναµη 1  
Α 93 το πιο φλογάτο, κι απλωτά το αναπετάριξε 
στον ώµο 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αναρουθωνώ (ρήµα -σύνθετο) αναπνέω από τα 
ρουθούνια κάνοντας θόρυβο 5 (ανά-+ρουθωνώ 
(-ίζω)) 
Α 560 κι αναρουθούναε στις παχές προβιές και 
στ' απαλά κλινάρια 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αναρρίµατα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) χώµατα ή 
χαλίκια συσσωρευµένα 3  
Α  993-994 
Αναφορά:  

αναφουντώνω (ρήµα -σύνθετο) ξαναφουντώνω 5 
(ανά+φουντώνω) 
Α 155 Αναφουντώσαν οι παλιές κρουφές 
λαβωµατιές στα σπλάχνα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αναφτερώνω (ρήµα -σύνθετο) ενισχύω ηθικά 12  
Α   
Αναφορά:  

ανελιγώνοµαι (ρήµα) τρώγω ελάχιστα, τρώγω 
µονάχα µια µπουκιά, το δοκιµάζω 3  
Α 1040 κι όντας πεινάς, ν' ανελιγώνεται, να 
χύνει αργά η καµπούρα 
Αναφορά:  

ανταλαρίζω (ρήµα -σύνθετο) αντανακλώ, 
αντιφέγγω 1  
Α 95 Θαµπώθηκαν στον ίσκιο οι δούλοι του, και 
φλογαντηλαρίσαν 
Αναφορά: λαός 

αντζοχοροπηδώ (ρήµα -σύνθετο) αναπηδώ 3  
Α 563 τοιχιά και στέγη ο µέγας ίσκιος του κι 
αντζοχοροπηδούσε 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αντίδροµος (επίθετο - σύνθετο) µε αντίθετη φορά, 
πορεία 5 (αντί+δρόµος)  
Α 481 Αλόγιαστες, αντίδροµες πηδούν στα 
σπλάχνα του οι λαχτάρες 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αντιλογώ (ρήµα -σύνθετο) προβάλλω αντίλογο, 
διαφωνώ 5 (αντί-λογώ<λέγω) 
Α 872 Ο γέρος αναστέναξε αλαφριά κι 
αντιλογάει µε γλύκα 
Αναφορά: λαός 

αντιπατώ (ρήµα -σύνθετο) στηρίζω σταθερά το 
πόδι µου για να µην ανατραπώ προς τα µπρος 
ή προς τα πίσω 19   
Α  988-991 
Αναφορά:  

αντιφωνώ (ρήµα -σύνθετο) απαντώ σε 
προσφώνηση 4  
Α  18-31 
Αναφορά:  

αντράλα, η (ουσιαστικό) ζαλάδα 1  
Α 40 να µη λαβώσω στην αντράλα µου τα 
γυναικόπαιδά σας 
Αναφορά: ποιητική έµπνευση 

αντροκαλιούµαι, αντροκαλνώ (ρήµα -σύνθετο) 
προκαλώ σε πάλη 1  
Α 1348 κι η αρχάρισσα ψυχή του χοχλακάει, τον 
κύρη αντροκαλιέται: 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αντροµαβλούσα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) γυναίκα 
που παρακινεί έναν άντρα µε λόγια και 
κινήσεις να έρθει κοντά της 5 
(άντρας+µαυλίζω) 
Α 149 για το χατίρι µιας ξετσίπωτης 
αντροµαυλίστρας κούρβας 
Αναφορά: Ελένη 

απλοδαχτυλώνω (ρήµα -σύνθετο) απλώνω τα 
δάχτυλα 5  
Α  1173-1177 
Αναφορά:  

απλοχερίζω (ρήµα -σύνθετο) απλώνω το χέρι, δίνω 
1  
Α 1100 Βαθιά λιγούρα νιώθα οι καλεστοί, µα 
πρι ν' απλοχερίσουν 
Αναφορά: λαός 

αποβροχάρης, ο (επίθετο - σύνθετο) ο υγρός και 
ψυχρός καιρός µετά τη βροχή 12  
Α 344 το αγέρι εφύσαε δροσερό κι η γης ευώδαε 
αποβροχάρα 
Αναφορά: φύση 

απογυρίδι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) η διαδροµή 
όχι από τον πιο σύντοµο δρόµο, αλλά µε 
ελιγµούς, άλλοτε χωρίς συγκεκριµένο σκοπό, 
άλλοτε για να αποφύγω κάποια ανεπιθύµητη 
συνάντηση 19  
Α   
Αναφορά:  

απογύρισµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο) η ενέργεια 
του απογυρίζω 19    
Α 999-1006 
Αναφορά:  

απόκοιλα, τα (ουσιαστικό) µεγάλη κοιλιά 5 (από 
(επιτατικό)+κοιλιά)    
Α 1029 τρεις πατωσιές κοιλιά κι απόκοιλα, 
βουνό µεγάλο κρέας 
Αναφορά: Κένταυρος 

απολυταρίζω (ρήµα) πετώ µε δύναµη κάτι, 
εξαπολύω, εκσφενδονίζω 3  
Α 134 οιο χεροµάχοι απολυτάριξαν στη γης τα 
σύνεργά τους 
Αναφορά: λαός 
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αποπιοτίδι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το λίγο 

υπόλειµα πιοτού, το υπολειπόµενο µετά την 
πόση στον πυθµένα του ποτηριού 4  
Α 1032 κι έβγα, µωρέ, στη γύρα, µάζωνε φαγιά 
κι αποπιοτίδια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αραξοβόλι (ουσιαστικό) µέρος κοντά στην ακτή, 
προφυλαγµένο από ανέµους όπου 
αγκυροβολούν τα πλοία 4  
Α  
Αναφορά:  

αραξοβολίζω (ρήµα) αγκυροβολώ 4  
Α 1294 κι όλο καµάρι αραξοβόλησα να 
πατριδοσαπίσω!" 
Αναφορά: Οδυσσέας  

αργάζοµαι (ρήµα) εργάζοµαι   
Α  1-9 
Αναφορά:  

αρµάτα, η (ουσιαστικό) οπλισµός, πανοπλία// 
πολυτελής ενδυµασία   
Α 972 και ξεδιαλέχτε απ' τ' ακριβά προυκιά την 
πιο καλήν αρµάτα! 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αρµατοστάσι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) χώρος 
όπου είναι τοποθετηµένα τα άρµατα, τα όπλα 5 
(αρµατα+στάσι) 
Α 553 Μουγκός, το λύχνο ασκώνει και περνάει 
στο κρύφιο αρµατοστάσι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αρµοδεσιά, η (ουσιαστικό) το σηµείο όπου 
ενώνονται δύο επιφάνειες 5 
(αρµός+δεσιά<δένω)    
Α 189 Ξηλώθει η στέρεη αρµοδεσιά της γης, 
ξεχάσκισε η πλεούσα 
Αναφορά:  

αρνοκοπάδι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) κοπάδι που 
αποτελείται από αρνιά 5 (αρνί-κοπάδι) 
Α 404 µιλούσε, κι έλαµπε ως κριαριού στο 
αρνοκοπάδι η κεφαλή του. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αρνοπροβιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) η προβιά, το 
δέρµα του αρνιού 5 (αρνί+προβιά) 
Α 570 Σε µια γωνιά, γυµνός, σε αρνοπροβιές ο 
γέρος του κυλιούνταν 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αρνοτσέλιγκας (ουσιαστικό - σύνθετο) ο 
ίδιοκτήτης µεγάλου κοπαδιού από αρνιά 5 
(αρνο-τσέλιγγας) 
Α 1199 Σαν το µεγάλον αρνοτσέλιγκα, το 
βαριοκοπαδάρη 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αρουλίζω (ο λύκος -) (ρήµα) ουρλιάζω (για το 
λύκο) 1  
Α 895 παρά όξω αρούλιζε απ' τον ίδιο του 
µαντρότοιχο σα λύκος. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ασηµοκλείδι (ουσιαστικό - σύνθετο) πόρπη 1  
Α 295 γαλαζοπλούµιστο µαντί µε χελιδόνα 
ασηµοκλείδι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο- αντικείµενο 

ασηµόκλωνος (ελιά -) (επίθετο - σύνθετο) µε 
κλαδιά που στο φως του ήλιου λάµπουν σα να 
είναι από ασήµι 5 (ασήµ(-ι)ο-κλώνος) 
Α 910 Μες στις ελιές τις ασηµόκλωνες και στο 
γαλάζιο απόσκιο 
Αναφορά: φύση 

ασκιάζω, οµαι (ρήµα) βάνω στ' ασκί 2  
Α 1039 στο πισωκάµπουρο ν' ασκιάζουνται και 
να τρουλώνει η ράχη 
Αναφορά:  

ασκοµαντούρα, η (ουσιαστικό) άσκαυλος   
Α 1135-1142   
Αναφορά:  

ασπάλαθος (βοτάνι) (ουσιαστικό) ακανθώδης 
θάµνος 3  
Α 790 του µυρισµένου χρουσασπάλαθου, του 
αγόγλωσσου, της θρούµπας 
Αναφορά: φύση 

αστραποκυκλώνω (ρήµα -σύνθετο) κυκλώνω µε 
αστραπές 5 (ασρπή+κυκλώνω) 
Α 606 Πηδούν τα φρύδια, αστραποκύκλωσαν το 
γαγλωτό ταξίδι 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αστροκαύτης, ο (επίθετο - σύνθετο) που καίει 
ακόµα και τα αστέρια 5 (αστρο-
+καίω<+παραγωγική κατάληξη επιθ΄των -της) 
Α 526 κι ο νιος, ωχού! Γκρεµίστει ανάσκελα 
στον αστροκαύτη αιθέρα!… 
Αναφορά: φύση 

αφροδροσολογούµαι (ρήµα) δροσίζοµαι στον 
αφρό της θάλασσας 5 (αφρο+δροσολογούµαι)  
Α 14 σα γλαροπούλα απά στη θάλασσα κι 
αφροδοσολογάται 
Αναφορά: ποιητική έµπνευση:  

βαλτονεριάζω (ρήµα -σύνθετο) αποκτώ νερά θολά 
σαν βάλτου, θολώνω 5 (βάλτος+νερουλιάζω) 
Α 1072 τα µάτια του θολώσαν και τ' αυτιά, 
βαλτονερούλιασε ο νους του 
Αναφορά: Λαέρτης 

βαριοκοπαδάρης, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) που 
έχει πολλά κοπάδια 1  
Α 1199 Σαν το µεγάλον αρνοτσέλιγκα, το 
βαριοκοπαδάρη 
Αναφορά: Οδυσσέας 

βαρυγκοµώ (ρήµα -σύνθετο) βαρυγνωµώ, 
δυσφορώ 1  
Α 277 µη µου βαρυγκοµάς, κι όλα θα 'ρθουν, 
καλέ µε τη σειρά τους. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

βεργίζω (ρήµα) περπατώ λυγερά σα βέργα 1  
Α  284 
Αναφορά:  
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βήσαλο, το (ουσιαστικό) πήλινο θρύµα, ψηµένη 

πλιθιά 1  
Α 748 κιβοροχάλικα και βήσαλα και καρβουνιές 
ταυρίσιες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

βλεφάρισµα, το (ουσιαστικό) µατιά 
Α 385 απ' τον πολύ γιαλό, και το στριφτό 
βλεφάρισµα του αφέντη 
Αναφορά: Οδυσσέας 

βοδοζεύοµαι (ρήµα -σύνθετο) ζεύοµαι, σα βόδι 5 
(βόδ(ι)ο-ζεύοµαι) 
Α 870 να βοδοζεύεται σκυφτός στην 
καλοπέραση του ανθρώπου 
Αναφορά: Οδυσσέας 

βουτακώ -κίζω (ρήµα) βουτώ σε νερό τα άπλυτα 
ρούχα 14  
Α  940-969 
Αναφορά:  

βραγιά, η (ουσιαστικό) το καθένα από τα 
καλλιεργηµένα τµήµατα κήπου που είναι 
φυτεµένος µε άνθη ή λαχανικά 4  
Α 1019 όλα βραγιές βραγιές στα φρένα τους τα 
καλλουργούν, κι ανθίζουν 
Αναφορά: φύση 

βραχνοπετεινάρι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
πετεινός που η φωνή του είναι χαρακτηριστικά 
βραχνή 5 (βραχνό(ς)+πετεινός) 
Α 1334 Μα πέρα οµπρός τραγάνιζα οι φωνές σα 
βραχνοπετεινάρια 
Αναφορά: φύση 

βραχολίµανο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) λιµάνι 
που περιζώνεται από βράχια 5 (βράχος+λιµάνι)   
Α  1355-1363 
Αναφορά:  

βροντογελώ (ρήµα -σύνθετο) γελώ δυνατά 5 
(βροντό-γελώ) 
Α 1043 Ο πατουχάς βροντογελάει κι αχάει σαν 
το βαθύ πιθάρι 
Αναφορά: Σουραύλης 

βρυγιασµένος (µετοχή) που είναι σαν από βρύα, µε 
τη έννοια του θαλασσόδαρτου   
Α 309 στις βρυγιασµένες απαλάµες µου το 
αντρόφονο τρικάνι 
Αναφορά: Οδυσσέας 

βρυσικός (επίθετο) άφθονος 1  
Α 1037 φαγιά, πιοτά να παίρνουν βρυσικά 
φαρδύ διχαλοδρόµι 
Αναφορά:  

γαγλωτός (επίθετο) ελικοειδής, γυριστός 1  
Α 606 Πηδούν τα φρύδια, αστραποκύκλωσαν το 
γαγλωτό ταξίδι 
Αναφορά: Οδυσσέας 

γαλαζόκρουστος (γιαλός) (επίθετο) καταγάλανος 5  
Α 618 κι αλαργινά στα γαλαζόκρουστα 
γυρόγιαλια της Τροίας 
Αναφορά: φύση 

γιαλιά, η (ουσιαστικό) ακτή,  µέρος κοντά στο 
γιαλό, χειµαδιό παραθαλάσσιο 3  
Α 321 κοπέλες παίζαν στη στρωτή γιαλιά µε τα 
µαλλιά λυµένα 
Αναφορά: φύση 

γιαλοξεφαντώνω (ρήµα -σύνθετο) διασκεδάζω στη 
θάλασσα 5 (γιαλός+ξεφαντώνω) 
Α 1047 και σα βουτσιά θα πλέγαν τα κορµιά να 
γιαλοξεφαντώνον!" 
Αναφορά: Σουραύλης 

γλαροπούλα (ουσιαστικό) θηλυκός γλάρος 5  
Α 14 σα γλαροπούλα απά στη θάλασσα κι 
αφροδοσολογάται 
Αναφορά: ποιητική έµπνευση- παροµοίωση 

γλαρώνω (ρήµα) νυστάζω, ιλαρώνω, ησυχάζω 1  
Α 507 Κι ως γλάρωσε το µαύρο µάτι του κι 
έσβησε ο νους, εχύθει 
Αναφορά: Τηλέµαχος 

γλωσσοφιλώ- γλωσσοφίληµα (ρήµα -σύνθετο) 
φιλώ µε τη γλώσσα 1  
Α 1290-1294  
Αναφορά:  

γοργάκουος (επίθετο - σύνθετο) ακούω γρήγορα 5 
(γοργ(ο)+άκουος<ακούω) 
Α 592-596  
Αναφορά:  

γοργαµολώ (ρήµα -σύνθετο) αφήνω ελύθερο 5 
(ορθά+αµολώ) 
Α 392 να τον ορθαµολήσει ελεύτερο στα 
χοντροκόπαδά του 
Αναφορά: Οδυσσέας 

γοργοκλώθω (ρήµα -σύνθετο) ακολουθώ γρήγορα 
5 (γοργά+κλουθώ) 
Α 1059 πώς γοργοκλωθού αρπαχτικά σα δυο 
θεριά το ανθρωπολόι! 
Αναφορά: Οδυσσέας 

γοργόστροφος (επίθετο - σύνθετο) για τις 
αρθρώσεις οι οποίες επιτρέπουν στο σώµα να 
κινείται νε ευκολία, ευλύγιστος 5 
(γοργά+στροφός<στρέφοµαι) 
Α 211 γοργόστροφες οι νιες του κλέιδωσες, κι οι 
βασιλόφλεβές του 
Αναφορά: Τηλέµαχος 

γραπουνώ -νίζω (ρήµα) γραπώνω, πιάνω µε τα 
νύχια, αρπάζω βίαια 17 
Α 1166 που ανάµεσα σκυφτός γραπούνιζε και 
µονογλεντοκόπαε 
Αναφορά: Καρτερός 

γυαλοκοπώ (ρήµα) έχω τη λάµψη του γυαλιού 12  
Α 207 γυαλοκοπούσε ως προύντζινο σπαθί που 
την σφαγήν εφράθη 
Αναφορά: Τηλέµαχος 

γυναικοµάνι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) πολλές 
γυναίκες µαζί 4  
Α 1094 Στις πέρα τάβλες πια το γάργαρο 
γυναικοµάνι εστρώθει 
Αναφορά: γυναίκες 
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γυρογιάλι (ουσιαστικό) το ακρογιάλι 3  

Α 509 Στο γυρογιάλι στέκουνταν ορθός σε 
βράχο και θρηνούσε 
Αναφορά: φύση 

δαγκανάρα, η (ουσιαστικό) ο χαλός του κάβουρα 1  
Α 754 Τις δαγκανάρες άνοιγε ο Σκορπιός, ο 
Λιόντας κυνηγούσε 
Αναφορά: φύση 

διάνα, η (ουσιαστικό) ευστοχία   
Α 1024-1032 
Αναφορά:  

διπλοβοσκός (ουσιαστικό - σύνθετο) βαοσκός και 
του κοπαδιού των ζώων, αλλά και ποιµένας 
των ανθρώπων 5 (διπλό-+βοσκός) 
Α 475 Μπροστάρης πήγαινε ο βαριόχνωτος 
διπλοβοσκός και γρίκαε 
Αναφορά: Οδυσσέας 

διπλόγουβος (επίθετο - σύνθετο) µε διπλό 
κοίλωµα, βαθούλωµα, µε µεγαλύτερη 
χωριτικότητα 5 (διπλό-γούβα) 
Α 1081 ∆ιπλόγουβες, µε αναχυτούς θεούς στο 
λαγαρό χρυσάφι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

διπλοκαµπανίζω -οµαι (ρήµα -σύνθετο) ζυγίζω 
δυο φορές µε τον κάµπανο, τη ζυγαριά και 
άλλα όργανα ζυγίσεως// διπλοµετρώ, σταθµίζω 
τα ενδεχόµενα λόγων ή πράξεών µου δικών 
µου ή ξένων 19   
Α  405-408 
Αναφορά:  

διχαλοδρόµι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) δρόµος 
που διακλαδίζεται σε δυο διαφορετικά 
µονοπάτια 5 (διχάλα-δρόµ(ος)-ι) 
Α 1037 φαγιά, πιοτά να πάιρνουν βρυσικά 
φαρδύ διχαλοδρόµι 
Αναφορά:  

διώµα, το (ουσιαστικό) ευγενικό παρουσιαστικό 1  
Α 994 το διώµα του, το γαύρο ανάβλεµµα, το 
σείσµα του κορµιού του 
Αναφορά: Οδυσσέας 

δοντωσιά, η (ουσιαστικό) οδοντοστοιχία 5  
Α 586 για τις ξεστελιωµένες δοντωσιές, για τ' 
ανοιχτά νεφρά τους 
Αναφορά: λαός 

δρακοντεύω (ρήµα) µεγαλώνω, δυναµώνω σαν 
δράκος 5 <δράκοντας  
Α 1332 Και δένουνταν αργά, δρακόντευε, µες 
του πουρνού το θάµπος 
Αναφορά: Οδυσσέας 

δριµώνω (ρήµα) αγριεύω, θυµώνω 1  
Α  1333-1334 
Αναφορά:  

δροσόκορµος (επίθετο - σύνθετο) µε δροσερό, 
νεανικό κορµί 5 (δροσό-κορµός) 
Α 324 Και µες στις κοπελιές, δροσόκορµη, 
γλυκιά βασιλοπούλα 
Αναφορά: Ναυσικά 

ζωνόσβουρος (ουσιαστικό) µεγάλη αγριοµέλισσα. 
Λέγ και σέρσονας και ληνόσβουρος 1  
Α 138 που δουν ζωνόσβουρο µες στο φρασκί να 
µελογουδιαµίζει 
Αναφορά: ζώο 

θεοσάλευτος (ρήµα -σύνθετο) που περπατούν 
πάνω του οι θεοί 5 θεός+σαλεύω  
Α  515 -526 
Αναφορά:  

θρασερός (επίθετο) θρασύς   
Α 497 το θρασερό πολύκλαρο µυαλό του 
αράβολου γονιού του 
Αναφορά: Οδυσσέας 

θρινί, θρινάκι, το (ουσιαστικό) ξύλινο τρικράνι 
που λιχνίζουν 1  
Α 408 πότε κουπιά στ' αρχοντοκάραβα, πότε 
θρινιά στ' αλώνια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

καλαµόβεργα, τα, η - (ουσιαστικό - σύνθετο) 
καλάµια 5  
Α 913 Τα καλαµόβεργα σκορπούν στ' αχνά, 
παππουδιασµένα χέρια 
Αναφορά: φύση 

καλέστρα, η (ουσιαστικό) κάλεση, πρόσκληση 5  
Α 976 κάνει καλέστρα, αδέρφια, ο βασιλιάς σε 
πλούσιο φαγοπότι!" 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

καλοδεξίµατα (ουσιαστικό - σύνθετο) υποδοχή 
κάποιου µε προθυµία και µε ευγένεια 5 (καλό-
δεξίµια<δεχοµαι) 
Α 355 τ' ανόσια, ψακερά του αδιάντροπου λαού 
κακοδεξίµια 
Αναφορά: λαός 

καλοθρονιάζοµαι (ρήµα -σύνθετο) κάθοµαι, 
βολέυοµαι άνετα και χωρίς διάθεση να 
σηκωθώ γρήγορα ή να παραχωρίσω τη θέση 
µου σε κάποιον άλλο 4 (καλό- θρονιάζοµαι) 
Α 292 µπορεί στον ίσκιο ειρηνικά και µεις να 
καλοθρονιαστούµε 
Αναφορά: Οδυσσέας 

καλοπόταγος (επίθετο) υπάκουος, βολικός. 3  
Α 592 την ευτυχία της καλοπόταγης ζωής να 
µην ταράξει. 
Αναφορά: ζωή 

καλόσογος (επίθετο) αυτός που κατάγεται από 
καλή οικογένεια (καλός+σόγος<σόι)   
Α   
Αναφορά:  

καµπανιά, η (ουσιαστικό) υπαινιγµός, παραπετριά 
1  
Α 1309 Ξεθάρρεψε ο  κι έριξε κι αυτός την 
καµπανιά του 
Αναφορά: Σουραύλης 
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καπυρός (επίθετο) σκουρόξανθος, φλογάτος. Λέγ 

και καπαρός 1  
Α 1137 της άγριας κεφαλής σαν καπυρά σγουρά 
να την αγλείφουν. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

καρδώνω (ρήµα) εµψυχώνω 6    
Α 523 "Κύρη, καρδώσαν οι φτερούγες µου, για 
ξεκρικέλωσέ µε!" 
Αναφορά: Τηλέµαχος 

καροπηδώ (ρήµα -σύνθετο) πηδώ πάνω ή µέσα σε 
κάρο 5 (κάρο+πηδώ)   
Α   
Αναφορά:  

καστρίτης, -ισσα (ουσιαστικό) που κατοικεί µέσα 
στο κάστρο 5   
Α 625-635  
Αναφορά:  

καστροκαταλύτης (ουσιαστικό - σύνθετο) ο 
πορθητής του κάστρου 5 (καστρο+καταλύω) 
Α 18 ένα σκουφί θαλασσινό θωρώ, του 
καστροκαταλύτη 
Αναφορά: Οδυσσέας 

καταγκρεµού (επίρρηµα) στον γκρεµό// (µτφ.) 
στην καταστροφή 12  
Α 988-991   
Αναφορά:  

κατακορφού, κατακορφίς (επίρρηµα) όχι 
κατακόρυφα, αλλά το πιο υψηλό σηµείο της 
κορφής 19    
Α 756 και στέκουντα ο Ζυγός σοζύγιαστα 
κατακορφού στο φάλι. 
Αναφορά:  

κατάραντα (νερά) (επίθετο) κρεµαστά, 
καταραχτώδη 1  
Α 1193 τα γένια του, κατάραντα νερά, στο 
λαγαρό φεγγάρι 
Αναφορά: λαός 

κατάστοµα (επίρρηµα - σύνθετο) στο στόµα 5 
(κατά+στόµα) 
Α 735-739  
Αναφορά:  

κατσαροµελιγγάτο (ταυρί) (επίθετο - σύνθετο) µε 
σγουρές τρίχες στον κρόταφο 5 
(κατσαρό+µελιγγάτο<µελίγγι)   
Α 816-829 
Αναφορά:  

καψοκαρδίζω (ρήµα -σύνθετο) στενοχωριέµαι 5  
Α 1177 µα πια ο  καψοκάρδισε και κόπηκε ο 
λαιµός του. 
Αναφορά: Σουραύλης 

κερνοβόλι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) γλέντι, 
κρασοπότι 1  
Α  1177-1189 
Αναφορά:  

κεφαλόδεση, η (ουσιαστικό - σύνθετο) µπολίδα, 
µαντήλι του κεφαλιού 1  
Α 988 µε τις χιονάτες κεφαλόδεσες, οι 
νιόλουστες κεράδες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

κεφαλοκρούγω (ρήµα -σύνθετο) χτυπώ στο κεφάλι 
5 (κεφάλο-+κρού(γ)ω) 
Α 531 τις δυο µεγάλες αϊτοφτερούγες να τον 
κεφαλοκρούνε. 
Αναφορά: Τηλέµαχος 

κεφαλώνω (ρήµα) εγκαθίσταµαι κάπου ως 
κυρίαρχος, γίνοµαι αφέντης// πηδώ από πάνω 6   
Α 1363 τ' αγκιδωτά χαράκια ακροπηδάει, τον 
κάβο κεφαλωνει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

κλαπαταριά, η (ουσιαστικό) ο ήχος κλαπ κλαπ 5  
(ηχοµιµητική λέξη)    
Α 511 κι ως θρήναε, φτέρουγες κλαπαταριές 
γρικάει να κατεβαίνουν 
Αναφορά:  

κλαψογέλατο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) κλάµατα 
και γέλια. Ακριβέστερα, γέλια, χάχαρα τα 
οποία θα επακολουθήσουν κλάµατα από 
κάποια αφορµή 19   
Α 642 Σαν πια χορτάσαν τα κλαψόγελα, 
στρωθήκα ολόγυρά του 
Αναφορά: λαός 

κλειδωτήρα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) κλειδαριά 5  
Α 548 Με βιας γονατιστός εσύντριψε τις 
διπλοκλειδωτήρες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

κλιτός (επίθετο) ταπεινός, θλιµµένος 4  
Α 635 Μα ως πρόσµεναν κλιτοί, κι οι κεφαλές 
αντιχτυπούσαν οι κλούβιες 
Αναφορά: λαός 

κλουκλουτώ (ρήµα) κάνω κλου! Κλου! 1  
Α 735 και τα αίµατα κουκλούταγαν κρουνιές και 
ροβολάαν στον Άδη. 
Αναφορά: Χάρος 

κοιλιοµάζωµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο) πολλές 
κοιλιές µαζί, άνθρωποι που τους ενδιαφέρει 
µονάχα το φαγητό 5 (κοιλιά-µαζώνω<µάζωµα) 
Α 1142 "Τούτο το ανόσιο κοιλιοµάζωµα κι οι 
βόχες, ο λαός µου 
Αναφορά: λαός 

κοντοβόλτα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) σύντοµη 
βόλτα, µικρός περίπατος 18  
Α 1048 Μιλούσαν, στέναζαν οι βλάµηδες και 
φέρναν κοντοβόλτες 
Αναφορά: Σουραύλης και Κένταυρος 

κορακάτος (επίθετο) αυτός µε µαύρα και 
γυαλιστερά µαλλιά 4  
Α 275 Τη χέρα του άπλωσε, άγγιξε απαλά την 
κορακάτη χιούτη 
Αναφορά: Τηλέµαχος 
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κορφοστέκουµαι (ρήµα -σύνθετο) στέκοµαι στην 

κορυφή 5 (κορφ(η)-ο+στέκουµαι)    
Α  18-31 
Αναφορά:  

κούρβα, η (ουσιαστικό) πόρνη 1  
Α 149 για το χατίρι µιας ξετσίπωτης 
αντροµαυλούσας κούρβας 
Αναφορά: Ελένη 

κουρνοµάζωµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο) πολλά 
ζώα µαζεµένα. Εδώ: άνθρωποι κατώτερης 
κοινωνικής τάξης 5 
(κούρνο(ς)+µάζωµα<µαζώνω)  
Α 281 κι ήρθε η σειρά στο κουρνοµάζωµα να 
µας διακυβερνήσει 
Αναφορά: λαός 

κράσοψος (ουσιαστικό - σύνθετο) ο σχετικός µε το 
κρασί 5  
Α 1020 χώρια τα γεράνια της ξενιτιάς, τα 
κράσοψα της τάβλας 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

κρεµανταλιά, η (ουσιαστικό) ορµαθός, ορµαθιά 3  
Α 117 αγαλινά, στη βραδινή δροσιά, 
κρεµανταλιές οι δούλες 
Αναφορά: δούλοι 

κρουλίζω (ο λύκος) (ρήµα) ουρλιάζω σα λύκος 5 
ηχοµιµητική λέξη   
Α   
Αναφορά:  

κυπαρισσοφραγή (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
φυσικό τείχος που σχηµατίζει µια σειρά από 
κυπαρίσσια 5 (κυπαρίσσ-ο+φραγή) 
Α  1021-1024 
Αναφορά:  

κωλοφωτιά, η (ουσιαστικό) πυγολαµπίδα 4  
Α  940-969 
Αναφορά:  

λαγάζω (ρήµα) µαζεύουµαι σα λαγός, ησυχάζω 1  
Α 368 µα τροµαγµένη λάγαζε άλαλη βαθιά στο 
γυναικίτη 
Αναφορά: Πηνελόπη 

λαγουδίνα, η (ουσιαστικό) ο θηλυκός λαγός 4  
Α 520 µακριά, σα λαγουδίνα η γης µικρή που 
αγεροβοσκολόγαε 
Αναφορά: φύση 

λακούβα, η (ουσιαστικό) κοίλωµα του εδάφους ή 
όρυγµα µε µικρό σχετικά βάθος και έκταση 4  
Α 266 και να, βαρβάτος κάπρος φάνηκε µες σε 
βαθιά λακούβα 
Αναφορά: φύση 

λαµνοκόπος (ουσιαστικό) κοπυλάτης 2  
Α 136 απ' του γιαλού τα καπηλειά τρεκλίζοντας 
οι λαµνοκόποι 
Αναφορά: λαός 

λάµπαδος, ο (ουσιαστικό) η φλόγα του λύχνου 1  
Α 572 τα µάτια τ' άδεια του λαβώθηκαν στο 
λάµπαδο του λύχνου 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

λαµπαδόχυτος (επίθετο - σύνθετο) µε κορµί 
ευθυτενές, στητό και περήφανο σαν λαµπάδα 5 
(λαµπάδα+χυτός) 
Α 769 "Χάι! Χάι! Μανάδες λαµπαδόχυτες µε τις 
χορτοπλεξούδες! 
Αναφορά: λαός 

λαµπηδόνα, η (ουσιαστικό) κωλοφωτιά 1  
Α 940 Σα λαµπηδόνα σούρνουµουν, κερά, στα 
χόρτα σου το βράδυ 
Αναφορά: φύση 

λαουτέρης, ο (ουσιαστικό) ο µουσικός που παίζει 
λαούτο 4  
Α 1016-1017  
Αναφορά:  

λαρδοµουστακώνω (ρήµα - σύνθετο) τρώγω 
κρέατα 1  
Α 31-40   
Αναφορά:  

λαχνώ, λαχνίζω (σκύλος) (ρήµα) βγάνει ο σκύλος 
το λαγό και γαβγίζει 1  
Α 461 χαραµοφάδες νιοι και να λαχνούν την 
κλίνη µου σα σκύλοι 
Αναφορά: µνηστήρες 

λαχπατώ (ρήµα) λαχτίζω και πατώ, ποδοπατώ 1  
Α 9 το τραγανό σταφύλλι λαχπατώ κι ο γαύρος 
µούστος βράζει 
Αναφορά: ποιητική έµπνευση 

λιανίζω (το κρέας) (ρήµα) κόβω σε πολύ µικρά 
κοµµάτια, κοµµατιάζω, κατατεµαχίζω 4  
Α 1092 λιανίζαν τα ψητά, και το κρασί 
συγκέρνααν στα κροντήρια 
Αναφορά: λαός 

λιανοδόξαρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) αψιµαχία 
µε δοξάρια (κατά το λιανοτούφεκο) 1  
Α  1130 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -µάχη 

λιανοψιχαλίζω (ρήµα - σύνθετο) ψιχαλίζω 
ελάχιστα 5 (λιανο-+ψιχαλίζω)   
Α 940-969  
Αναφορά:  

λιγναστράγαλος (επίθετο - σύνθετο) µε λεπτούς 
αστραγάλους 5 (λιγνός+αστράγαλος) 
Α 625 τα λιγναστράγαλα, χαλκόχυτα της Αθηνάς 
ποδάρια 
Αναφορά: Αθηνά 

λιονταροτόµαρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
δέρµα του λιονταριού 5 (λιοντάρ(ι)-
ο+τοµάρ(ι)-ο)    
Α 1212  
Αναφορά:  

λιονταρούδι (ουσιαστικό - σύνθετο) το µικρό 
λιοντάρι   
Α 484-497 
Αναφορά:  
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λιοντοφρουρός (ουσιαστικό - σύνθετο) 

πορτοφύλακας 2  
Α 484 το αοιµατωµένο, µε τους πέτρινους 
λιοντοφρουρούς, κατώφλι 
Αναφορά: λαός 

λοξοτηρώ (ρήµα - σύνθετο) βλέπω λοξά, κοιτάζω 
πλάγια// µτφ.: κοιτάζω µε δυσαρέσκεια 5 
(λοξ(α)-ο+τηρώ) 
Α  375-376 
Αναφορά:  

λυράρης, οι λυράροι -ρηδες (ουσιαστικό) ο 
µουσικός που παίζει λύρα 3  
Α 1016 οι ξακουστοί λυράροι ροβολούν, οι 
τραγουδαφεντάδες. 
Αναφορά: λαός 

λυχνανάµµατα, τα (ουσιαστικό) το φως του 
λύχνου 5  
Α 1235 στα λυχνανάµµατα ακροπίναµε, το φως 
ποχαιρετώντας 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

µαγληνός (επίθετο) λείος 1  
Α 228 Κι αλάργα το νερό κακάριζε σε µαγληνά 
χοχλάδια 
Αναφορά:  

µαϊστρα, η (ουσιαστικό) το µεγάλο πανί καραβιού 
1  
Α 11 Μαϊστρες πέταξεν η γης, φτερά, για το 
µυαλό κουνήθει 
Αναφορά: ποιητική έµπνευση 

µακροξενιτεµένος (µετοχή - σύνθετη) που έχει 
ξενιτευτεί µακριά (µακρο-+ξενιτεµένος)  
Α 158σα µαύρα νέφαλα πλεούµενοι σκιανοί 
ξενιτεµένοι 
Αναφορά: άντρες 

µακροπεραµατίζω (ρήµα -σύνθετο) περνώ τις 
κλωστές του στηµονιού από το χτένι του 
αργαλειού για πολύ καιρό 5 (µακρο-
+περαµατίζω) 
Α 864 µακροπεραµατίζοντας το ναι µαστόρικα 
µε τ' όχι 
Αναφορά: Πηνελόπη 

µακροπόθητος (επίθετο - σύνθετο) αυτός που 
ποθούσαν, ανέµεναν για µεγάλο διάστηµα 5 
(µακρο-+ποθητός) 
Α 444 "Οι αθάνατοι να σκέπουν, να βλογούν τη 
µακροπόθητη ώρα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

µαλλιαροκουτάλες, οι (ουσιαστικό - σύνθετο) η 
µαλλιαρή πλάτη 5 (µαλλιαρός+κουτάλα) 
Α 1130 µ' ένα δοξάρι στρουφοκέρατο στις 
µαλλιαροκουτάλες 
Αναφορά: Οδυσσέας 

µελισσόχορτο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) είδος 
θάµνου του οποίου τα άνθη αναδίδουν 
µυρωδιά µελιού. 3 (µέλισσα+χόρτο) 
Α 608 οι αγράµπελες, τα µελισσόχορταστης 
Καλυψώς το σπήλιο 
Αναφορά: φύση 

µελόχρουσος (µαλλια -) (επίθετο - σύνθετο) µε 
χρώµα χρυσό σαν µέλι 5 (µελο- χρυσός) 
Α 325 µε αναδετά µελόχρουσα µαλλιά στο 
νιόλουστο κεφάλι 
Αναφορά: Ναυσικά 

µεταµεσήµερο, αποµεσήµερο (ουσιαστικό - 
σύνθετο) µετά το µεσηµέρι, το απόγευµα 5 
(µετά-µεσηµέρι) 
Α 983 Κι ένα δροσάτο αποµεσήµερο, στου 
δειλινού το θάµπος 
Αναφορά: φύση 

µετασαλεύω (ρήµα -σύνθετο) µετακινώ, 
µετακινούµαι 19   
Α 984 το γαλανό βουνό µε το άσπρο του στρατί 
µετασαλεύει 
Αναφορά:  

µικροκέλαδα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) τα µικρά 
πουλιά 2  
Α 1329-1332 
Αναφορά:  

µονιάς, ο (ουσιαστικό) το πιο ρωµαλέο παιδί της 
λύκαινας που η µάνα το ανάθρεψε ξέχωρα 1  
Α 868 Ο αβόλευτος µονιάς το χούφταλο 
σκοτεινοβλεφαρίζει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

µονογλεντοκοπώ (ρήµα -σύνθετο) γλεντώ µόνος 
µου 5 (µονο-γλεντοκοπώ) 
Α 1166 που ανάµεσα σκυφτός γραπούνιζε και 
µονογλεντοκόπαε 
Αναφορά: Χαλκιάς 

µουλωχτός (επίθετο) µαζεµένος, συσπειρωµένος 1  
Α 366 χωµένο στα κουρέλια, µουλωχτό να 
µπαίνει τον πρωτόδε 
Αναφορά: Οδυσσέας 

µουσουνίζω (ρήµα) ασκοφυσώ 1  
Α 1030 κι αγκοµαχούσε µουσουνίζοντας στον 
ίδρο µουσκεµένος 
Αναφορά: Κένταυρος 

µπαµπακιάζω (ο νους -) (ρήµα) ασπρίζω σαν 
µπαµπάκι 1  
Α 1017 Σηκώνουνται τραγούδια θάλασσα και 
µπαµπακιάζει ο νους τους 
Αναφορά: λαός 

µπουσουλωτά (επίρρηµα) µε τα τέσσερα, 
αρκουδιστά 1  
Α 913-920 
Αναφορά:  

µπουσουλωτός (επίθετο) αυτός που περπατά στα 
τέσσερα ακουµπώντας στα χέρια και στα 
γόνατα 5  
Α 173 κι εµείς, µπουσουλωτά ζωντόβολα, το 
χώµα χώµα πάµε 
Αναφορά: λαός 
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µπροστολακώ (ρήµα -σύνθετο) τρέχω µπροστά 5 

(µπροστο-+(γ)λακώ) 
Α 470 Κινήσαν όλοι τον ανήφορο, κι οι χήρες 
µπροστολάκουν 
Αναφορά: γυναίκες 

µπρούσµουρα [µπροσµουρώνω] (ρήµα) πέφτω 
χάµω µε τη µούρη 1  
Α 1073 κι όλος µπροσµούρωνε στη γης, θαρρείς 
κουρτάλα τη ν' ανοίξει. 
Αναφορά: Λαέρτης 

µυαλοζυγιάζω (ρήµα -σύνθετο) υπολογίζω 5 
(µυαλό+ζυγιάζω) 
Α 558 µετράει, µυαλοζυγιάζει και κουνάει µε 
οργή την κεφαλή του. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

νεραύλακο (ουσιαστικό - σύνθετο) αυλάκι 
κατασκευασµένο για να περνάει το νερό 5 
(νερ(ό)-αυλάκ(ι)ο) 
Α 981 ξεχείλισε αίµα το νεραύλακο τρογύρα απ' 
τα πλατάνια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

νεροβούβαλος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) ο 
ιπποπόταµος 2  
Α 1317 σα νεροβούβαλος στη λασπουριά και να 
βαριανεβαίνει 
Αναφορά: φύση 

νιόλουβος, ο (επίθετο) νοόβγαλτος, καινούριος 1  
Α 129 Μα ωστόσο απλώνεται µες στις αυλές το 
νιόλουβο µαντάτο 
Αναφορά: νέο 

νούφαρο, το (ουσιαστικό) πολυετές υδρόβιο φυτό 
µε µεγάλα στρογγυλά φύλλα και λευκά άνθη 
που επιπλέιε στο νερό των λιµνών 4  
Α 937 στο βουρκιασµένο νου σα νούφαρο σα 
ζεστολασπονέρι 
Αναφορά: φύση 

νυχτοδιαγουµώ (ρήµα -σύνθετο) λεηλατώ κατά τη 
διάρκεια της νύχτας 5 (νυχτο- 
διαγουµώ<διαγουµίζω) 
Α 363 νυχτοδιαγούµισε τη µάνα του, τους 
δούλους, το παλάτι 
Αναφορά: Οδυσσέας 

νυχτοπλάνος (ουσιαστικό - σύνθετο) αυτός που 
περιπλανιέται, περιφέραται κατά τη διάρκεια 
της νύχτας 5 (νυκτο-+πλάνης) 
Α 504 να φύγει πάλε αφρός και να χαθεί στο 
νυχτοπλάνο κύµα 
Αναφορά: φύση 

ξάγναντο, το (ουσιαστικό) ψηλό και περίοπτο 
µέρος από όπου µπορεί κανείς να αγναντέψει 4  
Α 1254 και σαν αλώνι ο νους µου ξάγναντο τ' 
αγέρικα συνάζει 
Αναφορά: φύση 

ξεθρασέβω (ρήµα -σύνθετο) αποκτώ θράσσος 5 
(ξε+θρασεύω) 
Α 242 Ξεθράσεψε ο λαός, οι πόλεµοι µαύρισαν 
την καρδιά του 
Αναφορά: λαός 

ξεκαµπίζω (ρήµα -σύνθετο) βγαίνω στον κάµπο 1  
Α 911 θωρούσε ο γέρος το καλόδετο κορµί να 
ξεκαµπίζει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ξεπαραλυώ (ρήµα -σύνθετο) ξεράβω ένα ύφασµα 
(ρούχο), ξηλώνω 3 (ξε-παραλύω) 
Α 905 κι ό,τι ξοµπλιάζω οληµερού 
γοργοξεπαραλυώ οληνύχτα. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ξέρακας, ο (κέδρος -) (ουσιαστικό) ξερό 
αστραποκαµένο δέντρο 1  
Α 1256 Πρώτος, σα µέγας κέδρος ξέρακας που 
αστροφωτιά τον κάψει 
Αναφορά: φύση 

ξεροκάλαµο (ουσιαστικό - σύνθετο) το γέρικο, 
άσαρκο πόδι 2  
Α 929 µαύρα πυκνά µερµήγκια ανέβηκαν στα 
ξεροκάλαµά του 
Αναφορά: λαός 

ξετοπώνω (ουσιαστικό - σύνθετο) βγάνω από τον 
τόπο, διώχνω 1  
Α 561 τα ντροπιασµένα µυστικά να ξετοπώσει 
του σπιτιού του. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ξωτάρης, ξωµάχος (ουσιαστικό) γεωργός, χωρικός 
1  
Α 646 µε τους λασπόµυαλους ξωµάχους του 
βουλεύεται γι' αµπέλια 
Αναφορά: λαός 

παιγνιώτης, ο (ουσιαστικό) σκοπευτής που παίζει 
1  
Α 452 ποιος νους συγκόβει αλήθειες και ψευτιές 
σαν τον παιγνιώτη νου µου; 
Αναφορά: Οδυσσέας 

παιχνιδοµατίζω (ρήµα -σύνθετο) παίζω µε τα 
µάτια, ανταλλάσω µατιές 5 
(παιχνίδι+µάτια+(παραγωγική κατάλληξη 
ρήµατος)-ίζω) 
Α 1013 κι οι νιοι περνούν, κοχεύουν τις καλές 
και παιχνιδοµατίζουν. 
Αναφορά: λαός 

παπουδιάζω, παπουδιασµένος (µετοχή) 
ζαρωµένος, σταφιδιασµένος 1  
Α 913 Τα καλαµόβεργα σκορπούν στ' αχνά, 
παππουδιασµένα χέρια 
Αναφορά: λαός 

παστικά, τα (ουσιαστικό) του γάµου (τραγούδια) 1  
Α 1021 τα ροδοκόκκινα τα παστικά και τα χελιά 
της στράτας 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

πέργιαλος, ο (ουσιαστικό) πλάι στο γιαλό 5 
(περ(ί)+γιαλός)  
Α 375 στα σωθικά του γλάρος πέργιαλος και 
φτερουγοκοπούσε 
Αναφορά: φύση 
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περδικοκακαρίζω (ρήµα - σύνθετο) µιλώ όµορφα, 

σαν τη πέρδικα που κακαρίζει 19   
Α  1162-1166 
Αναφορά:  

περιθέρα, η. αστρέχα, η (ουσιαστικό) ακρόδωµα, 
ο γύρος της στέγης 1  
Α 596 στην περιθέρα της στέγης τα 
χοντροκέφαλα σπουργίτια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

πέρκαλος (επίρρηµα - σύνθετο) πολύ καλός 5 
(περ(ι)-καλός) 
Α 897 καλά, περίκαλα το κάτεχε, θεριό, θεός 
δεν ήταν 
Αναφορά: Οδυσσέας 

περφανοκαφκιούµαι (ρήµα -σύνθετο) 
περηφανεύοµαι, καυχιέµαι υπέρµετρα 5 
(περφαν(-εύοµαι)-ο-καυχιέµαι) 
Α 886 Ο δοξαράς σηκώθει µ' έπαρση και 
περφανοκαυκήθει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

πετροβοσκολογώ (κισσός) (ρήµα -σύνθετο) 
βόσκω ανάµεσα σε πέτρες 5 (πετρο-
+βοσκολογώ) 
Α 620 στα χάρβαλα σταφυλιαστός κισσός και 
πετροβοσκολόγαε. 
Αναφορά: φύση 

πετρογόνατα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) γόνατα 
σκληρά σαν πέτρα 5 (πετρο-+γόνατα) 
Α 456 Σκύψαν οι γέροι, αγκάλιαζαν βουβοί τα 
πετρογόνατά του 
Αναφορά: Οδυσσέας 

πετροκαρδίζω (ρήµα -σύνθετο) κάνω την καρδιά 
µου πέτρα, υποµένω 1 (πετρο-+καρδ(ιά)-ίζω) 
Α 442 πετροκαρδίζει ο πιο τρανός προεστός κι 
ακροχεράει µε φόβο 
Αναφορά: λαός 

πετροκασέλα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) πέτρινη 
κασέλα 5 (πετρο-+κασέλα) 
Α 549 και ξεκαπάκωσε τις µυστικές στη γης 
πετροκασέλες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

πηχτρώνω (ρήµα) γιοµόνω ξέχειλα 1  
Α 165 άντρες νεκρούς ο αγέρας πήχτρωσε, κι οι 
χήρες πλανταµένες 
Αναφορά: θάνατος 

πισωβολώ (ρήµα -σύνθετο) κωλώνω, αναδροµίζω 
2  
Α 252 Ο νιος τροµάζοντας πισωβολάει και 
συλλογίστει: "Ετούτος 
Αναφορά: Τηλέµαχος 

πισωκάµπουρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) ο ύβος 
της καµήλας 2  
Α 1039 στο πισωκάµπουρο ν' ασκιάζουνται και 
να τρουλώνει η ράχη 
Αναφορά: φύση:  

πλατανιάς, ο (πλατανιώνας) (ουσιαστικό) µέρος 
φυτεµένο µε πλατάνια 1  
Α 1006 Κι ως κοντοζύγωσαν στην αγορά, στου 
πλατανιά το απόσκιο 
Αναφορά: φύση 

πλατανόµηλο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) ο καρπός 
του πλατάνου 5 (πλάτανος+µήλο) 
Α 289 κι ο πλάτανός σου πλατανόµηλα γρήγορα 
θα κρεµάσει 
Αναφορά: φύση 

πληθεροκαρπίζω (ρήµα -σύνθετο) κάνω πολλούς 
καρπούς, πολλά παιδιά 5 
(πληθ(ι)ερός+καρπίζω) 
Α 648 τους σκλάβους ξερωτάει οι γυναίκες τους 
αν πληθεροκαρπίζουν 
Αναφορά: λαός 

ποδολάτι, το (ουσιαστικό) δρόµος που κάνεις 
πεζοπορώντας 1  
Α 284 Ζυγώναν, φουντώνα οι φωνές, το 
ποδολάτι αντιβροντούσε 
Αναφορά: λαός 

πολυπλάνητος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) αυτός 
που έχει περιπλανηθεί πολύ ή σε πολλά µέρη 
12  
Α 81 Ο πολυπλάνητοςγελάει πραγά µες στα 
στριφτά του γένια 
Αναφορά: Οδυσσέας 

πονοκαταλύτης (ουσιαστικό - σύνθετο) αυτό΄ς που 
καταλύει, αφανίζει τον πόνο 5 (πόνος-
καταλύτης) 
Α 313 κι ευτύς ο παντοδύναµος θεός ο 
πονοκαταλύτης 
Αναφορά: θεός 

πουλολόγος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) κυνηγός 
πουλιών 1  
Α 729 Κι ως πουλολόγος που πετάει απλωτά στο 
χώµα το κριθάρι 
Αναφορά: Οδυσσέας 

πραγαλιάζω (ρήµα) ηρεµώ, ησυχάζχω 3  
Α   
Αναφορά:  

προκοπάδι, το (ουσιαστικό) το κοπάδι   
Α 392-405 
Αναφορά:  

πρόσβραδο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
απόγευµα 3 (προς+βράδυ) 
Α 1061 πώς µοιάζουν λιόπαρδου που βγαίνει 
αργά, το πρόσβραδο, κυνήγι! 
Αναφορά: φύση 

πυκνόπαχος (επίθετο - σύνθετο) πολύ παχύς 5 
(πυκνό+πάχος)  
Α 999 κατά την κνίσα την πυκνόπαχη που 
σιγανηφορούσε 
Αναφορά: φύση 
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ριζοσκελώνω (ρήµα -σύνθετο) ριζοβολώ και 

απλώνω ρίζες 1  
Α 711 και ριζοσκέλωνε ο θρασός κισσός στις 
πετροχαραµάδες 
Αναφορά: φύση 

ριζοχωµατίζω (ρήµα -σύνθετο) αποκτώ, βγάζω 
ρίζες στο χώµα. (εδώ): αποκτώ στενούς και 
σταθερούς δεσµούς µε το περιβάλλον 5 
(ρίζα+χώµα (+παραγωγικλη ρηµατική 
κατάληξη -ίζω)) 
Α 188 κι εγώ που θάρρουν θα 'βρισκα στεριά να 
ριζοχωµατίσω! 
Αναφορά: Οδυσσέας 

σαµαροσκούτια, τα (ουσιαστκό) υφάσµατα για την 
εσωτερική επένδυση του σαµαριού// είδος 
υφάσµατος κατάλληλου για πανωφόρια 4 
(σαµάρι + σκουτί) 
Α 1325 στρώσαν τις µούλες, τα χιλιόπλουµα 
τανυούν σαµαροσκούτια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

σαρανταπηχιάζω (ρήµα) αποκτώ ύψος σαράντα 
ππηχών 5  
Α 1058 Θε µου, και πώς σαρανταπήχιασε, τα 
µάτια πώς σπιθίζουν 
Αναφορά: Οδυσσέας 

σαραντάπηχος, ο (επίθετο - σύνθετο) που το ύψος 
ή το µήκος του είναι σαράντα πήχες 4  
Α 100 δράκο αναντιάζω σαραντάπηχο ν' 
αντροπατάει το σπίτι 
Αναφορά:  

σάψαλος, ο (ουσιαστικό) σάπιος 1  
Α 575 το σάψαλο κορµί που µια νυχτιά, πα στον 
ανθό της νιότης 
Αναφορά: Λαέρτης 

σείσµα (του κορµιού) (ουσιαστικό) χαριτωµένο 
ερωτικό ταλάντεµα του κορµιού 1  
Α 994 το διώµα του, το γαύρο ανάβλεµµα, το 
σείσµα του κορµιού του 
Αναφορά: Οδυσσέας 

σελοσκαλοχάλινα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) σέλα 
και χαλινάρι, άρµατα του αλόγου 1  
Α 1325-1329  
Αναφορά:  

σιργουλεύω (ρήµα) παίρνω κάποιον µε το καλό, 
τον καλοπιάνω 3  
Α  790-816 
Αναφορά:  

σκοτεινοβλέφαρος (επίθετο - σύνθετο) µε 
σκοτεινή µατιά 5 (σκοτεινό+βλέφαρο-ς)  
Α  1260-1294 
Αναφορά:  

σπάραχνα, τα (ουσιαστικό) τα αναπνευστικά 
όργανα των ψαριών, βράγχια 4  
Α 354 Σκυφτός ο κλεισοσπίτης δέχουνταν στ' 
αρµυροσπάραχνά του 
Αναφορά: Οδυσσέας 

σταµναγκάθι, το (ουσιαστικό) βότανο αυτοφυές, 
εδώδιµο// αγκάθι για στούµπωµα του στοµίου 
της στάµνας 3  
Α 722 κράζει ο φονιάς και ξεταπώνοντας το 
σταµναγκάθι, ρίχνει 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

σταροκουβαλητής (ουσιαστικό - σύνθετο) ο 
χωρικός που κουβαλάει το σιτάρι του 5 
(στάρι+κουβαλητής <κουβαλώ) 
Α 47 Ε µωρέ σεις χωριάτες µέρµηγκοι, 
σταροκουβαλητάδες 
Αναφορά: λαός 

στρουφοκέρατο (δοξάρι) (επίθετο - σύνθετο) µε 
στριφτά άκρα 5 (στρουφό+κέρατο)   
Α 1130 µ' ένα δοξάρι στρουφοκέρατο στις 
µαλλιαροκουτάλες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

σύγιαλος (ουσιαστικό - σύνθετο) όλος ο γιαλός 5 
(συν+γιαλός)  
Α 787 λαχτάραε σύγιαλο όλο το νησί να το χαρεί 
η µατιά του. 
Αναφορά: φύση 

συγκάρταλος (επίθετο - σύνθετο) ολόκληρος µε 
όλα του τα πράγµατα 9  
Α 652 Συγκάρταλο, άψυχο και ψυχερό, το 
αδικισκορπισµένο 
Αναφορά: λαός 

συγκύβω, συγκύφτω (ρήµα -σύνθετο) υποκύπτω 5  
Α 890 ποτέ της να συγκύψει σε ζυγό θεού, 
δαιµόνου, ανθρώπου 
Αναφορά: Οδυσσέας 

συγύρια, τα (ουσιαστικό) έπιπλα και πράµατα του 
σπιτιού 1  
Α 829 τ' άγια, φτωχά συγύρια της δουλειάς κι έν 
αθεό από χώµα. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

συνάστερος (επίθετο - σύνθετο) µε όλα τα ατέρια 
µαζί, µε όλα τα στολίδια µαζί 5 (συν+αστέρι) 
Α 234 Κι όλος ο γέρος δέντρος της αυλής 
συνάστερος κουνήθει 
Αναφορά: φύση 

συντάραχο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) δυνατή 
ταραχή 15  
Α 565 συντάραχο γρικούν κι ακρανοίξαν τ' αδρά 
µατόκλαρά τους 
Αναφορά: λαός 

συνωρόγαµπρος (ουσιαστικό - σύνθετο) 
νιόγαµπρος 1  
Α  1354-1359 
Αναφορά:  

συσηλίζει (ο νους) (ρήµα) τρεµουλιάζει η 
ατµόσφαιρα από τη µεγάλη άνοδο της 
θερµοκρασίας τα µεσηµέρια του καλοκαιριού 9  
Α 335 …Κρίνο αψηλό σε µακρινή αµµουδιά, κι 
ο νους του συσηλίζει 
Αναφορά: Τηλέµαχος 
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σφαράζω (ρήµα) σπαράσσω, σπαρταρώ 3  

Α 1173 σκληρίζοντας κι ο γρούλης σφάραξε στη 
µαύρη δαγκανάρα 
Αναφορά: Σουραύλης 

σφηνοµπολιάζω (ρήµα -σύνθετο) εµβολιάζω// 
προσκολλώ σε κάποιον κάτι για να αποκτήσει 
νέες ιδιότητες (το συνθετικό σφηνο- 
χρησιµοποιείται µε επιτατική σηµασία    
Α 1260 στο τρυφερό στηθάκι σου βαθιά και τη 
σφηνοµπολιάζει 
Αναφορά:  

σώχωρο, το (ουσιαστικό) χωράφι απόξω από το 
σπίτι 1  
Α 920 και σούρθει αργά σε απάνεµη ηλιακή στο 
σώχωρο λακκούβα. 
Αναφορά: φύση 

ταβλοκαθισµένος (σύνθετη µετοχή) 
συνδαιτηµόνας 1  
Α 1300 Χώνουν στους ώµους τα κεφάλια τους οι 
ταβλοκαθισµένοι 
Αναφορά: λαός 

ταµπουρώνω (ρήµα) οχυρώνω, ενισχύω κάτι για 
να γίνει απρόσβλητο από εχθρική επίθεση 4  
Α 1229 και στο ζερβό την άγρια λύρα του 
ταµπούρωνε κι αρχίναε 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ταφόπετρα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) ταφόπλακα, 
η µαρµάρινη πέτρινη πλάκα που καλύπτει τον 
τάφο 4  
Α 764 κι όλες σα ρόιδα ανοιού οι ταφόπετρες 
και ρίχνουν τον καρπό τους. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

τραγουδαφέντης, άδες (ουσιαστικό - σύνθετο) ο 
κυρίαρχος στο τραγούδι, ο πρώτος στο 
τραγούδι 5 (τραγούδ(ι)-αφέντης) 
Α 1016 οι ξακουστοί λυράροι ροβολούν, οι 
τραγουδαφεντάδες. 
Αναφορά: λαός 

τραγουδοκόπαδο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
κοπάδι που αποτελείται από τράγους 5  
Α 1202 στάθει κι ο νους, και τα παχιά µετράει 
τραγουδοκόπαδά του. 
Αναφορά: φύση 

τρυγουνίζω (ρήµα) προκαλώ τριγµούς 3  
Α  927-937 
Αναφορά:  

τσεβδός (επίθετο) ψευδός, που ψευδίζει, που 
δυσκολεύεται στην άρθρωση ορισµένων 
συµφώνων 4  
Α  1030-1034 
Αναφορά:  

τσουκνιά, η, τσίκνα, η (ουσιαστικό) το πιάσιµο 
του φαγητού, η τσίκνα 3  
Α 1024-1032  
Αναφορά:  

τσουκνογελώ (ρήµα -σύνθετο) υποµειδιώ, µόλις 
που διαστέλλω τα χείλη µου σ’ ένα σχεδόν 
αδιόρατο χαµόγελο, είτε για να µη γίνω 
αντιληπτός (ερωτικό χαµόγελο), είτε από 
έλλειψη διάθεσης , είτε σαν ειρωνεία 19   
Α 1034 Τσουκνογελάει και στέναξε ο γκαβός, το 
σάλιο του καατάπιε 
Αναφορά: Κένταυρος 

φακιόλι, το (ουσιαστικό) µπόλια, κεφαλοµάντηλο 
1  
Α 376 Κι οι χήρες τα θλιφτά φακόλια τους και 
τα δαδιά ανεµίζαν 
Αναφορά: λαός 

φεγγαράδα, η (ουσιαστικό) το φως του φεγγαριού 
5  
Α 1095 οι παρδαλές δροσάτες φορεσιές λάµπαν 
στη φεγγαράδα 
Αναφορά: φύση 

φεγγαριά, η (ουσιαστικό) το φως του φεγγαριού 5  
Α 1104 ως την ανάσκωσε στη φεγγαριά, τα 
ξώγλυφα πλουµίδια 
Αναφορά: φύση 

φεγγαροπαίζω (ρήµα -σύνθετο) παίζω µε το φως 
του φεγγαριού 5 (φεγγαρ(ι)ο-παίζω) 
Α 1096 λες συντυχιά παγόνια αρχοντικά στη γης 
φεγγαροπαίζουν 
Αναφορά: λαός 

φεγγρίζω (ρήµα) φέγγω αµυδρα 4  
Α 1187 σα δυο στρατοί γυναίκες και άγουροι 
χλωµιάσαν, και φεγγρίσαν 
Αναφορά: λαός 

φουσκοδεντριά, η (σύνθετη λέξη) την άνοιξη που 
φουσκώνουν τα µάτια των δέντρων 1  
Α 690 χνουδάστραφτε ζεστή, ερωτόλαµνη στο 
φουσκοδέντρη αγέρα. 
Αναφορά: φύση:  

χαλόδοντο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) ο 
χαβλιόδοντας 2  
Α 1035-1039  
Αναφορά:  

χαρατσάρης (ουσιαστικό) αυτός που εισπράττιε 
κεφαλικό φόρο 1 <χαράτσι 
Α 880 έφαγα κι ήπια, δούλεψα τη γης, κι ο 
χαρατσάρης Χάρος 
Αναφορά: Χάρος 

χαράτσι, χαρατζίζω (ουσιαστικό) φόρος 
κεφαλικός 1  
Α 874-881  
Αναφορά:  

χαροκόπι, το (ουσιαστικό) διασκέδαση, γλέντι 1  
Α 978 τις τάβλες αραδίς κι αρµάτωναν το µέγα 
χαροκόπι. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

χασµολογιούµαι (ρήµα) χασµουριέµαι 19  
Α 928 χασµολογάται, αποταυρίζεται και 
κουφαναστενάζει 
Αναφορά: λαός 
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χελιδονιάρης (γερανός), επίθ. (επίθετο) µε τις 

ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του 
χελιδονιού 5   
Α 721 "Χίλια καλώς σε βρήκα, γερανέ, παππού 
χελιδονιάρη!" 
Αναφορά: Λαέρτης 

χεραγκαλιά (επίρρηµα) αλαµπρατσέτα 1  
Α 1238 Χιµούµε ευτύς οι δυο χεραγκαλιά στον 
άγιο γυναικίτη 
Αναφορά:  

χερακώνω (ρήµα) αδράχνω µε δύναµη. Λεγ και 
χερώνω 1  
Α 1260-1294  
Αναφορά:  

χιλιολογήτρα, η (επίθετο - σύνθετο) που γίνεται 
χίλιων λογιών, που παίρνει διάφορες µορφές 5  
Α 1118 στη γης τη µάνα µας αρπάχτηκα, κι 
αυτή, χιλιολογήτρα 
Αναφορά: φύση 

χιονάµαξο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) έλκυθρο 2  
Α  1035-1039 
Αναφορά:  

χιονοτροχάδι (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
χιονοπέδιλο 2  
Α  1035-1039 
Αναφορά:  

χιούτη, η/ χήτη, η (ουσιαστικό) χαίτη 4  
Α 275 Τη χέρα του άπλωσε , άγγιξε απαλά την 
κορακάτη χιούτη 
Αναφορά: Τηλέµαχος 

χλακοµατένιος (επίθετο) µπακιρένιος 2  
Α 678 Πετιέται ορθός, τηράει τρόγυρά του, 
διαλέει χαλκωµατένια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

χοντροκόπαδο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
µεγάλο κοπάδι, µεγάλη οµάδα οικόσιτων, 
εξηµερωµένων ή ακίνδυνων για τον άνθρωπο 
ζώων 5 (χοντρο-κοπάδι) 
Α 392 να τον ορθαµολήσει ελεύτερο στα 
χοντροκόπαδά του 
Αναφορά: φύση 

χοντρολιά, η (ουσιαστικό) χοντρή, µεγάλη ελιά 5 
(χοντρο-+(ε)λιά)  
Α 1169 "Μωρέ, ένα κουτσοκέφαλο θα πω, δυο 
χοντρολιές βρετίκια: 
Αναφορά: φύση 

χοντρολογώ (ρήµα -σύνθετο)εκφράζοµαι µε βαριές 
εκφράσεις , χρησιµοποιώ χαρακτηρισµούς 
προσβλητικούς  και υβριστικούς, γλώσσα 
άπρεπη και ανάρµοστη 19 

 Α 1162 τις ούρµες κοπελιές χωράτευε, τους γέρους 
χοντρολόγαε 
Αναφορά: Σουραύλης 

χοντρόµυαλος (επίθετο - σύνθετο) χοντροκέφαλος 
4  
Α   
Αναφορά:  

χοντροχόχλαδο (ουσιαστικό - σύνθετο)  µε µεγάλα 
χαλίκια 5 (χοντρο-+χοχλάδι)  
Α 285 στο χοντροχόχλαδο, βασιλικό του 
παλατιού ανηφόρι. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

χοροστάσι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) ανοιχτός 
χώρος όπου στήνουν το χορό 4  
Α 749 και στρώνει χοροστάσι γιορτινό τη µαύρη 
χαροστρούγκα. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

χορότοπος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) χοροστάσι, 
χώρος ανοιχτός όπου στήνουν το χορό   
Α   
Αναφορά:  

χρουσοκέφαλο (καρφί) (επίθετο - σύνθετο) καρφία 
µε χρυσές άκρες, χρυσές κεφαλές 5 
(χρυσό+κεφάλι) 
Α 89 Κι απά στα χρουσοκέφαλα καρφιά, στο 
µυρωδάτο ίσκιο 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο- αντικείµενο 

ψακερός (επίθετο) φαρµακερός 2  
Α 355 τ' ανόσια, ψακερά του αδιάντροπου λαού 
κακοδεξίµια. 
Αναφορά: λαός 

ψυγοµαραίνουµαι (ρήµα -σύνθετο) καίγουµαι και 
µαραίνουµαι 1  
Α 1135 ψυγοµαράθηκαν µιαν αστραψιά τα 
πεινασµένα πλήθη 
Αναφορά: λαός 

ψωµοδότης, ψωµοδότρα (ουσιαστικό - σύνθετο) 
που δίνει ψωµί 5 (ψωµί<-ο>-δότης) 
Α 874 µον' σκύβοντας στην ψωµοδότρα γης 
γλυκά να σοφιλιάζει. 
Αναφορά: φύση 
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ΡΑΨΩ∆ΙΑ Β 
αγκαλοσέρνω (ρήµα -σύνθετο) αγκαλιάζω 5 

(αγκαλ(ιά)ο+σέρνω) 
Β 1189 το θείο που απόψε θ' αγκαλόσερνε 
κορµί µες στο σκοτάδι 
Αναφορά: Τηλέµαχος 

αγουροµίλητος (σύνεθτο επίθετο) αυτός που µιλά 
αισχρά και απότοµα 1  
Β 780 αγουροµίλητος, µε τις ξανθές πλεξούδες 
πα στις πλάτες 
Αναφορά: Καρτερός 

αδρονούσης, ο (επίθετο - σύνθετο) ο 
χοντρόµυαλος, ο ξεροκέφαλος 5 
(αδρός+νουσης<νους)    
Β  697-725 
Αναφορά:  

αηδονόλαλος (ουσιαστικό - σύνθετο) που έχει τη 
φωνή, τραγουδάει σαν αηδόνι 5 
(αηδόν(ι)ο+λαλός<λαλιά) 
Β 686 εσύ 'σαι ο µέγας µας τραγουδολός που 
µιαν θερµήν εσπέρα 
Αναφορά: λαός 

αϊτοβούλης (επίθετο - σύνθετο) που έχει τη θέληση 
του αετού, υπό την έννοια της περηφάνειας 5 
(αϊτός+βουλή) 
Β 442 και το µυαλό, το πιο αψηλό αγαθό του 
αϊτοβούλη ανθρώπου! 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ακροκοντοζυγώνω (ρήµα -σύνθετο) πλησιάζω λιγο 
κοντά 5 (ακρό+κοντό+ζυγώνω) 
Β 640 κι αργά τους γέρους, τους περίγερους, ν' 
ακροκοντοζυγώνει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ακροποδώ (ρήµα -σύνθετο) πατώ στις άκρες των 
ποδιών 5 (ακρο-ποδώ<πόδι) 
Β 133 Απόνετος, αγέλαστος, βουβός, τα βράχια 
ακροποδούσα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αλάνης, ο (ουσιαστικό) αλήτης 1  
Β 1112 Κι ολονυχτού µε τους αλάνηδες στον 
άµµο ως γλεντοκόπαε 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

αλαφοµόσκι, το (ουσιαστικό)  το ελάφι  
Β 519 Το αλαφοµόσκι ανάσκωσε αλαφριά το 
νοητερό κεφάλι 
Αναφορά: φύση 

αλαφροστοίχειωτος (επίθετο - σύνθετο) 
νεραδοπαρµένος που βλέπει ξωτικά, 
ξωπαρµένος 1  
Β 461 κι ένας µουγκός αλαφροστοίχειωτος τον 
είδε µεσανύχτι 
Αναφορά: λαός 

αλλόφρενος (επίθετο)  ο κατεχόµενος από 
αλλοφροσύνη, έξαλλος 17 
Β 1078-1118  
Αναφορά:  

αλυχιά, η (ουσιαστικό) αλάτι που πήζει στους 
βράχους, αφράλατο 1  
Β 940 να µάσει από τα γούπατα αλυχιά κι 
αλάργαρε απ' τη µάνα 
Αναφορά: φύση:  

αναθεώνοµαι (η θάλασσα -) (ρήµα -σύνθετο) 
γεµίζω από το Θεό, γίνοµαι ένθεος. Εδώ: 
σηκώνοµαι ψηλά    
Β 383 αναθεώθει η θάλασσα, πηδούν στα 
κύµατα οι δαιµόνοι 
Αναφορά: φύση 

αναθιβολία, η /ανάµνια, η (ουσιαστικό - σύνθετο) 
αναφορά, θύµιση, διήγηση 1  
Β 554 Τέτοιες στο νου του γέρου ανέβαιναν 
χαρές κι αναθιβόλιες 
Αναφορά: Λαέρτης 

ανακρεµά (ο καιρός) (ρήµα -σύνθετο) είναι για 
βροχή 1  
Β 487 Ανακρεµάει ο καιρός συννεφιαστός στο 
κλαψοχαραµέρι 
Αναφορά: φύση 

αναλάµπισµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο)η 
αναλαµπή    
Β  4-20 
Αναφορά:  

αναφύλλισµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
ξεφύλλισµα 19   
Β  1078-1118 
Αναφορά:  

αναχουλεύω (ρήµα -σύνθετο) σκαλίζω, ψάχνω 1  
Β 211 κι αναχουλεύει αγάλια τη φωτιά σκυφτός 
στο φωτογόνι 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ανεβάλλουσα (ουσιαστικό) πηγή 1  
Β 154 χωρίς καρδιά ανεβάλλουσα, χωρίς χαρά 
και πόνο ανθρώπου 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ανεθρουλώ (ρήµα -σύνθετο) θρυµµατίζω, 
κοµµατιάζω, µαµαδιάζω 3  
Β 1242 κι αναθρουλούσε χαχαρίζοντας τα 
ριζοπόδαρά του. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ανερούσα, κυµατανερούσα (ουσιαστικό - 
σύνθετο) φυρονεριά, όταν τραβιέται η 
θάλασσα. Μάτι νερού 1  
Β  383-403 
Αναφορά:  

αντζοπηδώ (ρήµα -σύνθετο) αναπηδώ 19   
Β 571 κι ο γερο-κόρακας στου αφεντικού την 
πλάτη αντζοπηδούσε 
Αναφορά: φύση 

αντικόρακο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το κυρτό 
της πλώρας 1  
Β 602 και να καρφώσουν αντικόρακο 
γαµπρόθεο στην πλώρα 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 
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αντικρούστης (αγέρας) (επίθετο - σύνθετο) που 

φυσάει ξαφνικά ενάντιος 1  
Β 169 Αχ, τι χαρά ν' ανοίγεις ξαφνικά στον 
αντικρούστη αγέρα 
Αναφορά: φύση 

αντιτσουλώνω (ρήµα -σύνθετο) τσουλώνω=στήνω 
όρθια τα αυτιά 7  
Β  913-926 
Αναφορά:  

αντροπυρώτρα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) που 
ερεθίζει ερωτικά τους άντρες 5 (άντρ(ας)-
ο+πυρώτρα<πυρώνω)   
Β 370 Στην αµµουδιά ορθοκάπουλη χιµάει και 
σκούζει η αντροπυρώτρα 
Αναφορά:  

αντρωνίτης, ο (ουσιαστικό)  όπου µένουν οι 
άντρες 5 (κατά το γυναικίτης)  
Β 1261 Περναέι µε σεβασµό το πρόθυρο, πατάει 
τον αντρωνίτη 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

απλοστρώνουµαι (ρήµα -σύνθετο) που στρώνεται 
µε άπλα, µε άνεση, που έχει µεγάλη έκταση 5 
(απλό+στρώνο(υ)µια) 
Β 291 κατάξανθη απλοστρώνουντα αµµουδιά 
σα σπειρωτό σιτάρι 
Αναφορά: φύση 

απόθολος (επίθετο - σύνθετο) τελείως θολός 5 
(από+θολός) 
Β 324 τα πάθη ανάβαν, σβήναν µέσα της σε 
απόθολη αλησµόνα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

απόλιδα, τα (ουσιαστικό) οι στερνές ελιές µετά το 
µάζεµα 1  
Β 1033 οι νιες ελιοµαζώχτρες αρµεχτά τ' 
απόλιδα διαλέγουν 
Αναφορά: φύση 

απολυταριά, η (ουσιαστικό) η εξακόντιση 
αντικειµένου, κυρίως ράβδου, για να ρίξει 
κάποιον που δεν µπορούµε να πιάσουµε 19    
Β 383-403 
Αναφορά:  

αποπρεπίδια, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) οι τιµές, η 
µέγιστη εκτίµηση 5 (από-επιτατικό+πρεπίδια)   
Β  1346-1429 
Αναφορά:  

αποσερτά (επίρρηµα - σύνθετο) σέρνοντας, 
τραβώντας προς τα έξω 6  
Β 144 κι ως ποσερτά το χάδευα, τ' αχνά τα 
µάτια ξεθολώναν- 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αποτρυγίδια, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) τα 
υπολλέιµατα του τρύγου, ό,τι έχει αποµείνει 
στο αµπέλι µετά τον τρύγο 5 
(από+τυγίδια<τρύγο) 
Β 926 κρεµιούνται, καµπανίζουν τα στερνά στ' 
αµπέλια αποτρυγίδια. 
Αναφορά: φύση 

αποχερίζω (ρήµα -σύνθετο) δίνω, προσφέρω 3  
Β 350 και την ποχερίζαν του διπλανού κι 
ολόστερνα στη µάνα. 
Αναφορά: λαός 

αποχυτά (επίρρηµα) καταρρέοντας 19 
(<αποχύνοµαι)     
Β 288 κι απάλαφρα πως γλίστραε αποχυτά στην 
αµµουδιά η καρένα. 
Αναφορά: τρόπος 

αράθυµος, ο (επίθετο) οξύθυµος, βίαιος 4  
Β 829 Ο αράθυµος τον κρασοβούβαλο 
σκουντάει µε καταφρόνια 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αρεσκιά, η (ουσιαστικό) προτίµηση 6  
Β 188 κι αφήκα την καρδιά µου ελεύτερη της 
αρεσκιάς να πράξει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

άρµενα, τα (ουσιαστικό) πανιά καραβιού, καράβια 
1  
Β 193 σουρίζαν τ' άρµενα στη µνήµη του, κι η 
µαύρη κεφαλή του 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αρµυροκούλουρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
αλµυρά κουλούρια 5 (αρµυρό+κολούρ(ι)-ο)  
Β 967 παίρνουν τα ξόρκια, τα γητέµατα, τ' 
αρµυροκούλουρά τους 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αρµυροσπάραχνος (σύνθετη µετοχή) που έχει 
φαγωθεί από την αλµύρα, από τη θάλασσα 5 
(αρµυρο+φαγωµένος) 
Β 274 και τα ξερά µου χεροπόδαρα, τ' 
αρµυροφαγωµένα. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ασηµολάγηνο (ουσιαστικό - σύνθετο) η ασηµένια 
στάµνα 5 (ασήµι+λαγήνι)    
Β  1482-1496 
Αναφορά:  

αφρόχειλο (ουσιαστικό - σύνθετο) του πηγαδιού το 
στόµα 2  
Β 56 στ' ολόχρυσο φροχείλι τ' ουρανού γερτός 
αναστενάζει 
Αναφορά: φύση 

βαθιογονατίζει (ρήµα -σύνθετο) γονατίζει (το 
καράβι από το φορτίο) 2  
Β 186 αγάλια αγάλια βάρυνε η πλωτή και 
βαθιογονατίζει- 
Αναφορά: καράβι 

βαραντιβολώ (ρήµα - σύνθετο) παρακαλώ, ικετεύω 
πολύ 6 (το βαρο- λειτουργεί ως επιτατικό)    
Β  671-672 
Αναφορά:  

βαρυχνοτάρης, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) 
µισάνθρωπος, φιλερηµίτης 1  
Β 781 χωρίς γυναίκα και παιδιά, βαρύς, 
µονοχνοτάρης λύκος. 
Αναφορά: Καρτερός 
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βασιλόφλεβα (ουσιαστικό - σύνθετο) φλέβα του 

βασιλιά 5 (βασιλο(<βασιλιάς)-φλέβα) 
Β 159 Το γαίµα κίνησε, ξεµάργωσαν οι 
βασιλόφλεβές µου 
Αναφορά: Οδυσσέας 

βερέµικος (επίθετο) χτικιάρικος, αδύνατος 1  
Β 789 µε το βερέµικο χαλκό, τον κεροµάστιχο 
θεό σου 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

βολάζω (ρήµα) (για τα ψάρια): πηδούν κοπαδιαστά 
1  
Β 731 και βόλαζαν τα ψάρια κι οι πλωτές 
κοπάδια στο µυαλό του. 
Αναφορά: φύση 

βορράστι (ουσιαστικό - σύνθετο) άστρο της 
τραµουντάνας, πολικό άστρο 1  
Β 122 κι ακροσταλάζει στην κορφή το 
δροµολάτικο βορράστρι. 
Αναφορά: φύση 

βουκολεύω (ρήµα) βόσκω βόδια και αγελάδες 5 
(βουκόλος+παραγωγική ρηµατική κατάληξη -
εύω) 
Β 531 κι οι γελαδάροι παραγιοί που πια βγαίναν 
να βουκολέψουν 
Αναφορά: λαός 

βουνοπλάγι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) πλαγιά του 
βουνού, βουνοπλαγιά 5 (βουνό+πλαγί) 
Β 228 Αφριούν οι κάβοι της, και τα χωριά 
λάµπουν στα βουνοπλάγια 
Αναφορά: φύση 

βραχοσπηλιά, η<γλαροσπηλιά, η (ουσιαστικό - 
σύνθετο) σπηλιά που βρίσκεται σε 
βράχους//σπηλιά που αποτελεί καταφύγιο 
γλάρων 5 (βράχο/ γλαρο+σπηλιά) 
Β 765 σαν του γιαλού γλαροσπηλιά βροντάει και 
πληµµυρίζει κύµα 
Αναφορά: φύση 

βροντογελώ (ρήµα -σύνθετο) γελώ δυνατά 5 
(βροντό-γελώ) 
Β 835 Κι αυτός σα σπήλιος βροντογέλασε και τα 
στενά σειστήκαν 
Αναφορά: Κένταυρος 

βροντολαλώ (ρήµα - σύνθετο) φωνάζω, µιλαώ 
δυνατά 5 (βροντό+λαλώ) 
Β 1244-1253 
Αναφορά:  

βροχάδα, η (ουσιαστικό) η βροχή   
Β  1346-1429 
Αναφορά:  

βροχός, βρόχος, ο (ουσιαστικό) θελιά 1  
Β 435 Σαν το θεριό που επιάστει στο βροχό, τα 
µάτια του στρουφίζουν 
Αναφορά: Οδυσσέας 

γαλήνωση (ουσιαστικό) ειρήνη 8  
Β 1198 "Κιαρός αγάπη και γαλήνιωση στη γης 
να βασιλέψει! 
Αναφορά: αφηρηµένη έννοια 

γαµηλιώτης, ο (ουισαστικό) αυτός που παίρνει 
µέρος στην ποµπή του γάµου 3  
Β 1300 Παραχωµένοι οι πέντε αδερφοχτοί 
κλεφτά στους γαµηλιώτες 
Αναφορά: λαός 

γελάστερας (επίθετο - σύνθετο) ο πλανήτης ∆ίας. 
Λέγ. και Γελαντζής (γιατί γελάει στους 
αγωγιάτες που τον παίρνουν για αυγερινό) 1  
Β 93 Πρώτος πηδούσε κι ανακρέµουνταν ο 
γελάστερας ο ∆ίας 
Αναφορά: φύση 

γεροντόρνιθα, η (ρήµα -σύνθετο) η γερασµένη 
όρνιθα 5 (γεροντ+όρνιθα) 
Β 691 πότε παγόνι που κασίδιασε και 
γεροντορνιθιάζει 
Αναφορά: λαός 

γιαλούρα, η (ουσιαστικό) νεράιδα του γιαλού 1  
Β 959 και πότε πάρωρας στ' ακρόγιαλο γελάει 
µε τις γιαλούρες. 
Αναφορά: φύση 

γιοµωτοφεγγαράτη (νύχτα) (επίθετο - σύνθετο) µε 
πανσέληνο, µε γεµάτο φεγγάρι 5 
(γιοµώνω>γιοµωτο+φεγγαράτη<φεγγάρι) 
Β 966 Κι οι µάγισσες µια νύχτα κίνησαν 
κρουσταλλοφεγγαράτη 
Αναφορά: φύση 

γκαβός (επίθετο) αλλήθωρος, στραβός 4  
Β 896 σκυφτός παρακατσεύει τη σπηλιά µε τα 
γκαβά µατάκια 
Αναφορά: Σουραύλης 

γλυκοσάλιση, η (ουσιαστικό - σύνθετο) ευτυχία, 
χαρά 1  
Β 1223 για να διαβούν µε γλυκοσάλιση το 
φοβερό κατώφλι. 
Αναφορά: Τηλέµαχος +Ναυσικά 

γοργοβλέφαρος (επίθετο - σύνθετο) µε άγριο, 
βλοσυρό βλέµµα 5 (γοργό+βλέφαρο) 
Β 897 κι ο γοργοβλέφαρος τον µπάνισε και τον 
καλωσορίζει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

γούρνα, η γουρνιάζω (ουσιαστικό) µικρή φυσική 
κοιλοτητα, συνηθέστερα σε πέτρα ή σε βράχο, 
όπου µαζεύεται νερό 4  
Β 1337-1346   
Αναφορά:  

γυναικίτης, ο (ουσιαστικό) όπου µένουν οι 
γυναίκες, γυναικονίτης 1  
Β  1261-1285 
Αναφορά:  

γυναικοµάνι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) πολλές 
γυναίκες µαζί 4  
Β 1210 Ψηλά στις γιορτερές στεγές πυκνό 
βιγκάει γυναικοβρόχι 
Αναφορά: γυναίκες 
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δασόµαλλος (επίθετο - σύνθετο) µε πυκνά µαλλιά// 

εδώ: µε πυκνή βλάστηση 5 
(δασός+µαλλός<µαλλί) 
Β 290 νησί δασόµαλλο θωρώ σγουρό, µε 
φιδοµονοπάτι 
Αναφορά: φύση 

δαχτυλιδώνουµαι (ρήµα) 
αρραβωνιάζοµαι><παίρνω τη µορφή, το σχήµα 
δαχτυλιδιού 5  
Β 110 κι όλη η ψυχή δαχτυλιδώνουνταν καπνός 
µες στον αέρα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

δεντροδασωµένος (µετοχή - σύνθετη) που 
καλύπτεται από δέντρα, από δάση 4  
Β 1313-1337  
Αναφορά:  

δέντρος, ο (ουσιαστικό) ο δρης 1  
Β 522 κι ο γέρος όλα δέχουνταν τα ζα στον 
ίσκιο του, σα δέντρος. 
Αναφορά: Λαέρτης 

διάζω (ρήµα) στήνω το στηµόνι στον αργαλειό 
πριν αρχίσω την ύφανση 12  
Β  1482-1496 
Αναφορά:  

διπλοπάλαµα (σύνεθτο επίρρηµα) κα µε τις δυο 
παλάµες, και µε τα δυο χέρια 5 
(διπλό+πάλαµα<παλάµη) 
Β 501 κι ο γεροντάκος διπλοπάλαµα τη σταλωτή 
φουχτώνει 
Αναφορά: Λαέρτης 

διωµατάρης (ουσιαστικό) κοµψός, όµορφος 1  
Β 1160 τον συντηρούν και καψορέγουνται το 
αρχοντικό του διώµα. 
Αναφορά: Τηλέµαχος 

δρακοντοχαχαρίζω (ρήµα -σύνθετο) ξεσπώ σε 
γέλια, γελώ δυανατά. Το πρώτο συνθετικό 
αιτιολογείται γιατί Οδυσσέας+σύντροφοι 
παροµοιάζονται µε δράκους 5 
(δρακοντο+χαχαρίζω) 
Β 900-913  
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

δροµολάτικος (επίθετο - σύνθετο) που είναι ικανός 
να καθοδηγήσει, να υποδείξει το δρόµο 5 
(δρόµο(ς)-(η)λάτης) 
Β 122 κι ακροσταλάζει στην κορφή το 
δροµολάτικο βορράστρι. 
Αναφορά: φύση 

δυόσµος, ο (ουσιαστικό) ποώδεσ αρωµατικό φυτό 
που τα φύλλα του χρησιµοποιούνται ως 
καρύκευµα 4  
Β 479 συµπαίνει γρήγορα φωτιά κι ευωδιασµένο 
δυόσµο βράζει 
Αναφορά: φύση 

ζαβός (επίθετο) αδέξιος, κουτός 1  
Β 913 κάτσε να φας, ζαβέ, κάτσε να πιεις, να 
στελιωθεί η καρδιά σου 
Αναφορά: Σουραύλης 

ζεστοκοπούµαι (ρήµα) ζεσταίνοµαι, θερµαίνοµαι 6  
Β 178 ζεστοκοπήθηκαν, στο χλιο θνητό το 
στήθος σου ακουµπώντας. 
Αναφορά: Καλυψώ 

ζυγιές, οι (κουπιά) (ουσιαστικό) το ζευγάρι, το 
ζεύγος 3  
Β 206 µε τρίδιπλες ζυγιές κουπιά, να πάει το 
ταίρι του να κλέψει 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ζυµωτής- ζυµωτάδες (ουσιαστικό) εργάτης που 
ζυµώνει 4  
Β 844 Φέρναν οι δούλοι ασκιά κρασί, ψωµί 
σταρένιο οι ζυµωτάδες 
Αναφορά: λαός 

θανατάς, ο (ουσιαστικό) για κάποιον που είναι 
ετοιµοθάνατος και κοντεύει να πεθάνει// για 
κάποιον που είναι σε πολύ κακή (ψυχολογική) 
κατάσταση 4  
Β  1160-1161 
Αναφορά:  

θεοβάδιστος (επίθετο - σύνθετο) που πάνω του 
βαδίζουν οι θεοί, ο Όλυµπος 5 (θεός+βαδίζω) 
Β 251 το φωτερό, θεοβάδιστο βουνό, και σα 
φτερούγες παίζαν 
Αναφορά: φύση 

θεοκορφή, η (ουσιαστικό - σύνθετο) η κορυφή που 
κατοικούν θεοί 5 (θεο+κορφή) 
Β 1078 "Τάχα από ποια αψηλή θεοκορφή 
κατέβηκες, παιδί µου;" 
Αναφορά: φύση 

θεριακωµένος (µετοχή) µεγάλος, δυνατός, πολύ 
ανεπτυγµένος 5  
Β 140 ψαριού θεριακωµένου κόκαλο, πουλιού 
τρανού ποδάρι 
Αναφορά: φύση 

θυροστόµια, τα <µπασιά (ουσιαστικό) περβάζια 
της πόρτας. Λέγ. και παράστατο της πόρτας 1  
Β 499 στην κούφαλη προγονικιάν ελιά που την 
µπασιά φρουρούσε 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

καληνωρίζω (ρήµα -σύνθετο) χαιρετώ κάποιον 
λέγοντάς του "καλήν ώρα" 3  
Β 609 και σκύψετε στο γεράρχοντα, 
καληνωρίσετέ τον 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

καλοσύβαστος (επίθετο - σύνθετο) αυτός που 
εύκολα συβάζεται (συµβιβάζεται) 3  
Β 1285 Η νύχτα, η καλοσύβαστη κερά, µε τα 
πολλά γιορντάνια 
Αναφορά: φύση 

καλοψίκια, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) το ρύζι, τα 
άνθη κτλ. που ρίχνουν πάνω στο ψίκι 2  
Β 1212 κι ως πέρναε η νύφη µας την περεχούν 
µε φούχτες καλοψίκια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου 
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κανακάρης, ο (ουσιαστικό) για παιδί που είναι 

πολύ χαϊδεµένο, που του ικανοποιούν όλες τις 
επιθυµίες και του προσφέρουν όλες τις δυνατές 
ανέσεις 4  
Β  613-631 
Αναφορά:  

καραβάς, ο (ουσιαστικό) ναυτικός 5  
Β 752 κι ο δοξαράς τη χέρα του άπλωσε στου 
καραβά την πλάτη 
Αναφορά: Στρειδάς 

καραβίτης, ο (ουσιαστικό) ναυτικός 5 
(καράβι+παραγωγική κατάληξη -ίτης) 
Β 748 Ο γερο-καραβίτης σφούγγιξε τα κρεµαστά 
µουστάκια 
Αναφορά: Στρειδάς 

καργάρω (ρήµα) γεµίζω ή φορτώνω κάτι 
υπερβολικά, το παραγεµίζω ή το 
παραφορτώνω. Εδώ: φουσκώνουν τα πανιά, 
γεµίζουν αέρα 4  
Β 757 και να καργάρουν πάλε τα πανιά, να 
πάρει αρµύρα ο νους µας! 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

καρδιόφλουδα, η (ουσιαστικό - σύνθετο)    
Β   
Αναφορά:  

καταβολάδα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) µέθοδος 
πολλαπλασιασµού των φυτών, κατά την οποία 
ένα κλαδί, χωρίς να να αποκοπεί από τον 
κορµό, φυτεύεται στη γη για να σχηµατίσει 
καινούρια ρίζα. Εδώ: το φυτό που προέρχεται 
από καταβολάδα 4  
Β 596 καταβολάδα φύτεψεν ελιά τον κύρη να 
ρουφήξει 
Αναφορά: φύση 

καταλαχού (επίρρηµα - σύνθετο) τυχαία 1  
Β 1044 που ο αφέντης έσπειρε καταλαχού στα 
καρπερά ταξίδια. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

καταχνοπεπλωµένος (επίθετο - σύνθετο) 
σκεπασµένος από καταχνιά, αραιή οµίχλη 5 
(καταχν(-ιά)ο+πεπ[λωµένος<πέπλος) 
Β 515 Φέγγουν θαµπά τα ολάνθιστα δέντρα 
καταχνοπεπλωµένα 
Αναφορά: φύση 

κατραµιά, η (ουσιαστικό) [ρευστή πίσσα] 5 
(<κατράµι) 
Β 857 Μυρίζουν τα λιµάνια κατραµιά, βραχνές 
γελούν κεράδες 
Αναφορά: πολιτιτσµικό στοιχείο 

καυκάλι (ουσιαστικό) η κάρα ζώου 2  
Β 1482 και το σγουρό στρουφιχτοκέρατο 
καυκάλι του καρφώνει 
Αναφορά: φύση 

καψορέγουµαι (ρήµα -σύνθετο) αγαπώ µε πάθος 
αλλά συνηθέστερα χωρίς ανταπόκριση και 
ελπίδα 4  
Β 1160 τον συντηρούν και καψορέγουνται το 
αρχοντικό του διώµα. 
Αναφορά: λαός 

κλαδεύτηρος, ο (ουσιαστικό) [µεγάλο κλαδευτήρι] 
3  
Β 571-596   
Αναφορά:  

κλειδοκοκαλιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) 
ραχοκοκαλιά 2  
Β   
Αναφορά:  

κλεφταράς (ουσιαστικό) µεγάλος κλέφτης 4  
Β 810 Σωπαίνει ο γαύρος κλεφταράς, και στο 
αντιλάµπισµα της φλόγας 
Αναφορά: Οδυσσέας 

κλιναύτης (επίθετο - σύνθετο) αυτός που έχει 
µεγάλα αυτιά, ώστε να κλείνουν, ο αφτουλάς// 
µτφ.: κακοδιάθετος, άκεφος 3  
Β 646 Το γόνα ξάφνου αρπάζει ο δοξαράς 
µπαµπόγερου κλιναύτη 
Αναφορά: λαός 

κοντυλάτος (επίθετο) [αυτός που διαθέτει τέτοια 
οµορφιά και χάρη, ώστε µοιάζει σαν να µην 
είναι πραγµατικός, σαν να ζωγραφίστηκε ξµε 
κοντύλι] 12 (<κοντυλένιος) 
Β 895 κι ως κοντυλάτος πελαργός σε ορθή 
ψηλοζυγιάστη πέτρα 
Αναφορά: Σουραύλης 

κοχεύω (ρήµα) κοιτάζω µε την κόχη του µατιού, 
σηµαδεύω, ρίχνω 1  
Β 1301 κοχεύουν τον, τις έγνοιες του ακλουθούν 
και προσδοκούν σηµάδι 
Αναφορά: λαός 

κρασόφλασκο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) φλασκί 
που περιέχει κρασί 5 (κρασό-φλασκό<φλασκί) 
Β 349 σφουγγίζαν τα µουστάκια, ανάγερναν την 
κρασοφλάσκα, πίναν 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

κράφαλα, τα (ουσιαστικό) απότοµες ακτές 1  
Β 801 και γύρους γύρους έζωνα αψηλό στα 
κράφαλα ξωκλήσι 
Αναφορά: φύση 

λαγονεύω (ρήµα) κυνηγώ λαγούς. Λέγεται και 
λαγουδεύω 1  
Β 1429 κι οι πέντε αλάνηδες λαγόνευαν, σαν 
κυνηγάροι, να βρουν 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

λαθρακιασµένος (επίθετο) σκουληκοφαγωµένος, 
σάπιος (για το ξύλο) 1  
Β 738 και µια λαθρακιασµένη ανάσκελα 
πλεούσα στην αµµούδα 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 
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λάσοµαι (ρήµα) (για θηλυκά ζώα) γκαστρώνοµαι 

19 
Β 1346-1429  
Αναφορά:  

λεβέτι, το (ουσιαστικό) µικρός λέβητας, µικρό 
κυλινδρικό δοχείο 7  
Β 1184 λεβέτια ασήκωτα και ρουχική, γιορτάνια 
κεχριµπάρι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

λειψανάβατος (ουσιαστικό - σύνθετο) λέγεται για 
το ψωµί που δε φούσκωσε, γιατί έγινε χωρίς 
προζύµι. Μτφ.: καχεκτικός 3  
Β 913-926 
Αναφορά:  

λέχι, το (ουσιαστικό) πτώµα (κυρίως του πολέµου) 
1  
Β 61 κι αυτός, που βοσκολόγαε, κόρακας, τα 
λέχια της Τρωάδας 
Αναφορά: Τρώες 

λιανίζω (ρήµα) κόβω σε πολύ µικρά κοµµάτια, 
κοµµατιάζω, κατατεµαχίζω 4  
Β 161 ρίχνω δεντρά, λιανίζω, σµίγω τα, 
διαλέγω κυπαρίσσι 
Αναφορά: Οδυσσέας 

λιµπίζοµαι (ρήµα) ρέγυµαι, ποθώ 1  
Β 865 την άγρια του λαχτάρα ο γαβαθάς 
λιµπίστη και στενάζει 
Αναφορά: Κένταυρος 

λιονταρόθρονο (ουσιαστικό - σύνθετο) ο θρόνος 
του βασιλιά 5 (λιαντάρ(ι)ο-θρόνος) 
Β 4 Καθόταν πια στο λιονταρόθρονο, και 
γλυκαναπαυόταν 
Αναφορά: πολιτισµιοκό στοιχείο 

λιοντοπατώ (ρήµα -σύνθετο) περπατώ υπερήφανα, 
σα λιοντάρι 5 (λιόντ(ας)ο+πατώ) 
Β 644 τ' αντρίστικα κορµιά που µια βολά της 
γης λιοντοπατούσαν 
Αναφορά: λαός 

λογάρι, το (ουσιαστικό) θησαυρός, βλυσίδι 1  
Β 1337 κι απ' το βαθύ της µαύρης γυναικός 
σγουρόµαλλο λογάρι. 
Αναφορά: γυναίκες 

λυσσιακά, τα (ουσιαστικό) µόνο στη ΦΡ έφαγε τα 
λυσσιακά του, κατέβαλε µανιώδεις, 
παθιασµένες προσπάθειες για κάτι 4  
Β 243 Χιµώ, το δοιάκι αρπώ κι ορκίζουµαι να 
φαν τα λυσσιακά τους 
Αναφορά: θεοί 

µακραγναντεύω (ρήµα -σύνθετο) παρατηρώ, 
κοιτάζω από µακριά 5 (µακρ(ο)+αγναντεύω) 
Β 638 τι τον αφέντη µακρανάντεψαν µε το 
λιοντίσιο ζάλο 
Αναφορά: λαός 

µανακιά, η (ουσιαστικό) λαιµοδέτης αλόγου, 
σκύλου 1  
Β 763 σαν το δεµένο καραβόσκυλοπου λυούν τη 
λαιµαριά του. 
Αναφορά: Στρειδάς 

µανιστικά (επίρρηµα) πολύ θυµωµένα 3  
Β 1313-1337  
Αναφορά:  

µανοκυρουδάτος (επίθετο - σύνθετο) που ζουν κ' 
οι δυο γονιοί του 1  
Β 1220 αγόρι εστάθη ροδοµάγουλο και 
µανοκυρουδάτο 
Αναφορά: λαός 

µάνταλος (ουσιαστικό) ξύλινο ή µεταλλικό 
εξάρτηµα που το χρησιµοποιούν για ν 
ακλείνουν µε ασφάλεια τις πόρτες, ιδίως τις 
εξωτερικές, ή τα παράθυρα 4  
Β 1453 κι ανοιεί κλεφτά κλεφτά το µάνταλο, µην 
ξιπαστεί η γυναίκα. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

µαραγκιασµένος (µετοχή) µαραµένος, 
συρρικνωµένος 3 (<ρ. µαραγγιώ) 
Β 438 µαραγκιασµένη πια νοικοκερά κι η 
γυναικούλα ετούτη 
Αναφορά: Πηνελόπη 

µαργαροριζωµένος (σύνθετη µετοχή) γεµάτος 
µαργαριτάρια 5 (µάργαρο+ριζωµένος)  
Β 117 κι ανοίγαν θάλασσες στα φρένα µου 
µαργαροριζωµένες 
Αναφορά: φύση 

µαχτή, η (ουσιαστικό) γούρνα όπου τρων οι χοίροι 
1  
Β 337 "Μια µέρα που κοιλιόµουν µοναχός κι 
έγρουζα στη µαχτή µου 
Αναφορά: Οδυσσέας 

µεγαλόχαρος (επίθετο - σύνθετο) που έχει µεγάλη 
οµορφιά και απλότητα στην εξωτερική 
εµφάνιση, που προκαλεί ευχαρίστηση 5 
(µεγάλος-χάρη) 
Β 103 και χάδευε απαλά στη γης η µεγαλόχαρη 
Αφροδίτη 
Αναφορά: Αφροδίτη 

µερονύχτερο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
µερόνυχτο, χρονικό διάστηµα εικοσιτεσσάρων 
ωρών, εικοσιτετράωρο 4 ((η)µέρ(α)-ο-
νυχτέρ(ι)ο) 
Β 106 και χάνουνταν στον άδειον ουρανό τα 
µερονύχτερά µας 
Αναφορά: φύση 

µεσαυλή, η (ουσιαστικό - σύνθετο) η εσωτερική 
αυλή 5 (µέσο+αυλή) 
Β 468 στη µεσαυλή γλιστράει και σκούντησε τη 
γέρική του βάγια. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 
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µοιροζύγια (ουσιαστικό - σύνθετο) η ζυγαριά της 

µοίρας 5 (µοίρο(>µοίρα)-ζύγι) 
Β 57 "Τα µοιροζύγια ανάποδα γυρνούν κι η γης 
µας πήρε σβάρνα! 
Αναφορά: Μοίρα 

µονοπαντώ (ρήµα -σύνθετο) ξεµοναχεύω 1  
Β 1006 Μονοπαντούν σε αλώνι ξάγναντο και 
σέρνουν τα µαχαίρια 
Αναφορά: Χάλικας 

µονοστέφανη (γυναίκα) (επίθετο - σύνθετο) µια 
φορά παντρεµένη 1  
Β 1135 εννιά γυναίκες µονοστέφανες ράβουν τα 
ναι στρωσίδια 
Αναφορά: λαός 

µοσκαναθρεµµένος (σύνθετη µετοχή) 
αναθρεµµένος µε πολλή φροντίδα 4  
Β 613 να κάµει ταίρι του την κόρη σου, τη 
µοσκαναθρεµµένη. 
Αναφορά: Ναυσικά 

µπουλούκι, το (ουσιαστικό) ασύντακτη οµάδα 
ανθρώπων 4  
Β 147 ήρθαν µπουλούκι οι σύντροφοι οι παλιοί 
µε τα ψηµένα µπράτσα 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

µπροσταρόθεος (ουσιαστικό - σύνθετο) ο πρώτος 
θεός, ο ∆ίας 5 (µπροστάρ(ης)ο-θεός) 
Β 54 Μα ο µπροσταρόθεος µε άγρια µάνητα, 
στα νέφαλα χωµένος 
Αναφορά: ∆ίας 

ναζλίδικος (επίθετο) κοµψός, παιχνιδιάρης, 
ναζιάρης 19    
Β 1185 κι εφτά παγώνια ως ναζλίδικες 
αρχόντισσες κουνιούνταν. 
Αναφορά: γυναίκες 

νεφροκούταλα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) τα 
νεφρά   
Β 913-926  
Αναφορά:  

νησόπουλο, το (ουσιαστικό) νησάκι 2  
Β 1313-1337  
Αναφορά:  

νιόµα, το (ουσιαστικό) αίνιγµα 1  
Β   
Αναφορά:  

νοητερός (επίθετο) έξυπνος, µε νου, µε µυαλό 5 
<νους  
Β 519 Το αλαφοµόσκι ανάσκωσε αλαφριά το 
νοητερό κεφάλι 
Αναφορά: φύση 

ντηρούµαι (ρήµα) διστάζω, δειλιώ 1  
Β 900 Μ' ακόµα τρέµει το σκεβρό κορµί, 
ντηριέται να ζυγώσει 
Αναφορά: Σουραύλης 

ξαποσκέλα, η (ουσιαστικό) µε ανοιχτά σκέλια, 
ξετσίποτη 1  
Β 858 η ξαποσκέλα νύχτα πλάκωσε, τα 
φανοπύργια ανάψαν. 
Αναφορά: φύση 

ξενοµερίτης (ουσιαστικό - σύνθετο) που έχει έρθει 
από ξένο µέρος, που δεν είναι ντόπιος, 
ξωµερίτης 4  
Β 989 Πάνω που στρώναν πια να φαν, περνάει 
λιγνός ξενοφυγάρης 
Αναφορά: Χάλικας 

ξεπειρίζω (λόγος) (ρήµα -σύνθετο) ξεπροβαίνω 1  
Β 429 Τα πικροχείλια του σφαλνάει και πια δεν 
ξεπειρίζει λόγος. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ξεπετρίζω (ρήµα -σύνθετο) αφαιρώ βάρη που 
καλύπτουν κάτι 9 (ξε-πετρίζω<πέτρα) 
Β 179 Ξεπέτρωσεν ο νους, χτυπάει η καρδιά, τα 
γόνατά µου τρέµουν 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ξεστοµατίζω (ρήµα -σύνθετο) λέω, βγάζω από το 
στόµα µου κάτι απαγορευµένο ή προσβλητικό 
5 (ξε+στοµατίζω<στόµα+παραγωγική 
ρηµατική κατάληξη -ίζω) 
Β 636 µα καίει τα χείλια τους και δεν µπορούν 
να τον ξεστοµατίσουν. 
Αναφορά: λαός 

ξετραχηλώνω (ρήµα - σύνθετο) τραβώ κάποιον 
από το λαιµό 5 (ξε-+τραχηλώνω<τράχηλος)  
Β  725-731 
Αναφορά:  

ξεφάντωµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο) µεγάλο, 
ζωηρό γλέντι, ξεφάντωση 4  
Β  1078-1118 
Αναφορά:  

ξυλικός, ο (ουσιαστικό) ο ξυλουργός, ο µαραγκός 2  
Β   
Αναφορά:  

ορθοχιµώ (ρήµα -σύνθετο) χιµώ, ορµάω σε 
κάποιον όρθιος 5 (ορθό+χιµώ) 
Β 1313 βαρύς ταυρόθεος εφάνταζε που 
ορθοχιµάει στις τάβλες 
Αναφορά: Κρητικός λυράρης 

οσκρός, ο (ουσιαστικό) το κεντρί σφήκας κτλ. 1  
Β 20 µελίσσια βογκερά τα λόγια του γιοµάτα 
οσκρό και µέλι 
Αναφορά: φύση 

παιδοφώλι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) η µήτρα της 
γυναίκας 1 (παδί-φωλιά) 
Β  4-20 
Αναφορά:  
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παιχνιδοµατίζω (ρήµα -σύνθετο) παίζω µε τα 

µάτια, ανταλλάσω µατιές 5 
(παιχνίδι+µάτια+(παραγωγική κατάλληξη 
ρήµατος)-ίζω) 
Β 694 Ο γέρος έπαιξε µαριόλικα τα µάτια του 
και κάνει 
Αναφορά: λαός 

πανωπροίκια, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) ό,τι 
προσφέρεται επιπλέον τις συµφωνιµένης 
προίκας 4  
Β 1199 Ήλιος, βροχές, δεντρά και χώµατα 
προυκιά και πανωπροίκια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

παρακατσεύω (ρήµα -σύνθετο) παρακολουθώ 
κρυφά 3  
Β 896 σκυφτός παρακατσεύει τη σπηλιά µε τα 
γκαβά µατάκια 
Αναφορά: Σουραύλης 

παραµιά, η (ουσιαστικό) παροιµία 19  
Β 1180 τραγούδια, παροιµιές, µαντέµατα και 
νεραϊδοφουσάτα 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

παράστολος (επίθετο) άρρωστος    
Β  133-140 
Αναφορά:  

παραταριά (ουσιαστικό - σύνθετο) γραµµή, αράδα 
1  
Β 631 Στα πέτρινα θρονιά παραταριά τα πρώτα 
τζάκια οι γέροι 
Αναφορά: λαός 

πάφιλας, ο (ουσιαστικό) λεπτό φύλλο µετάλινο 1  
Β 590 Στερνά, µε πάφιλα χρουσάφι αγνό την 
αγιασµένη όψη 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

πεντοβολώ (ρήµα -σύνθετο) αναδίδω πολύ 
ευχάριστη µυρωδιά. Εδώ: σπιθίζω 12  
Β 1310 Σαν του θεριού, του γέρου τα µικρά 
πεντοβολούσαν µάτια 
Αναφορά: Κρητικός λυράρης 

περάτης (ουσιαστικό) µάνταλο 1  
Β 1463 ν' απλοχεράει αρπαχτά στον προύντζινο 
της ξώπορτας περάτη 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

περδικοπάνι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
πολύχρωµο πανί που απλώνουν για να 
ζαλίζουνται οι πέρδικες 1  
Β 671 πέφταν σαν πέρδικες στου λόγου του τ' 
ώριο περδικοπάνι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

πετροκαρδίζω (ρήµα -σύνθετο) κάνω την καρδιά 
µου πέτρα, υποµένω 1  
Β 422 Μα πάλε πετροκάρδισα, άσφαλτα 
σοζύγιασα τα πάντα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

πετρόκαρδος (επίθετο - σύνθετο) µε πέτρινη, 
σκληρή καρδιά 5 (πετρο+καρδιά) 
Β 677 Γελάει πεισµατικά ο πετρόκαρδος κι 
ανατριχιάσα οι γέροι 
Αναφορά: λαός 

πευκιά (ουσιαστικό) µικρά χαλιά 1  
Β 1140 στις στέγες άπλες ξετυλίχτηκαν και 
πεύκια κρεµαστήκαν 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

πίστοµα (επίρρηµα) µπρούµυτα 4  
Β 671-672 
Αναφορά:  

πλακάδο, το (ουσιαστικό)  το πλακόστρωτο µέρος 
της αυλής, δρόµου κτλ. 19  
Β 1253 η νύφη το άρπαξε και δυνατά το 
σφεντονάει στις πλάκες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

πληθερός (επίθετο) πολύς 8  
Β 1442 και πληθερά του κελαριού αγαθά και 
αρµατωσιές καινούριες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

πλοκαριά, η (του κήπου) (ουσιαστικό) φράχτης 
περβολιού 1  
Β 495 Ποδιαφωτούσε πια σαν έφτασαν στην 
πλοκαριά του κήπου 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ποιητάρης, ο (ουσιαστικό) λαϊκός ποιητής που έχει 
την ικανότητα να συνθέτει στίχους πάνω σε 
επίκαιρα θέµατα 4  
Β 1078-1118  
Αναφορά:  

πολυκάραβος (επίθετο - σύνθετο) µε πολλά 
καράβια 5 (πλύ+καραβος<καράβια) 
Β 653 θα πάω σε πλούσια, πολυκάραβα να 
θρονιαστώ καρτέρια!" 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

πολύσκαρµος, ο (επίθετο - σύνθετο) µε πολλά 
όρθια ξύλα όπου περνούν το σκοινί του 
κουπιού 1  
Β 425 πολύσκαρµη, γαµπριάτικη, αψηλή γαλέρα 
θα φορτώσω 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

πολύτροπος (επίθετο - σύνθετο) αυτός που 
µηχανεύεται πολλούς τρόπους, για να 
αντιµετωπίσει δυσκολίες 12  
Β  1337-1346 
Αναφορά:  

πρόσβαρος (επίθετο) που έχει περισσότερο βάρος 
από το κανονικό 4 (προς-βάρος) 
Β 44 ζωντανερή πιτήδεια αρµολογώ, µε 
πρόσβαρη γαστέρα 
Αναφορά: ουσιαστικό 
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προυκοκάµουσα (ουσιαστικό - σύνθετο) εκείνη 

που υφαίνει, πλέκει ή παρασκευάζει µοναχή 
της, µε τα χέρια της τα χρειώδη σε ρουχισµό 
µετά το γάµο της  και δεν τα έχει από τους 
γονείς της ή δεν πληρώνει να της τα φτιάξουν 
19 

        Β 1183-1184  
Αναφορά:  

προυκολόγος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) που 
µεταφέρει την προίκα από της νύφης στου 
γαµπρού 1  
Β 605 "Ε σεβαστά κεφάλια καστρινά, σας 
πέµπω προυκολόγους 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

προυκοφόρος (ουσιαστικό - σύνθετο) αυτός που 
µεταφέρει την προίκα της νύφης 5 
(προύκα+φόρος<φέρω) 
Β 1183 Ξοπίσω έσυραν, ποταµός βαθύς, οι 
δούλοι, οι προυκοφόροι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου 

ράπη, η (του σιταριού) (ουσιαστικό) καλαµιά, ό,τι 
µένει στο χωράφι µετά το θέρισµα 1  
Β 217 τη ράπη απ΄τον καρπό, και γαληνός, στο 
θρόνο του γυρνώντας 
Αναφορά: φύση 

ριζοµάνα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) η γη, γιατί από 
εκεί ξεκινούν οι ρίζες των φυτών 5   
Β 509 έχετε γεια, κατηφορώ στη γης, φάτε µε, 
ριζοµάνες 
Αναφορά: φύση 

ρογιά (ουσιαστικό) κλωνί αρωµατικού φυτού 1  
Β  1313-1337 
Αναφορά:  

ροδόλαδο, το (ουσιαστικό)    
Β   
Αναφορά:  

σαλός,ο (ουσιαστικό) µε σαλεµένα µυαλά, 
λιγόµυαλος 1  
Β   
Αναφορά:  

σαρανταδέντρι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) όρος 
ιατρικής, αφέψηµα από φύλλα σαράντα 
διαφορετικών δέντρων που δίνουν στον 
άρρωστο και πίνει όταν τα άλλα εµπειρικά 
φάρµακα δεν του κάνουν καλό 19   
Β  522-529 
Αναφορά:  

σαρανταπληγιάρης (ουσιαστικό - σύνθετο) αυτός 
που έχει σαράντα, πολλές πληγές 5 (σαράντα-
πληγιάρης<πληγη) 
Β 49 Αθαλωµένοι απ' τους πυκνούς καπνούς και 
σαρανταπληγιάροι 
Αναφορά: Αχαιοί 

σαρκοµανώ -µανίζω (ουσιαστικό - σύνθετο) 
χτυπιέµαι   
Β 320 κι ο φλοµωµένος νους σαρκοµανάει και 
στην κοιλιά κατέβει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

σγουροστήθα, η (επίθετο - σύνθετο) µε µικρό 
στήθος 19    
Β 275 Μου απλοχερου΄ν το αθάνατο κρασί, κι η 
µικροσγουροστήθα 
Αναφορά: Αθηνά 

σεφέρι, το (ουσιαστικό) εκστρατεία, ταξίδι 1  
Β 758 Όρτσα! καινούρια πάλε µέσα µου 
σηκώνουνται σεφέρια 
Αναφορά: Οδυσσέας 

σιδεράρµατα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) άρµατα, 
όπλα από σίδερο 5 (σίδερο+άρµατα) 
Β 1346 κι ορθός, µε µαύρα σιδεράρµατα, 
φρουράει τα σύνορά του. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

σµερδάκι, το (ουσιαστικό) στοιχειό που καβαλάει 
τα ζα και ψοφούν 1  
Β 957 χιλιολογίτης δράκος γίνεται, και πότε σα 
σµερδάκι 
Αναφορά: Οδυσσέας 

σουροµαδιούµαι (ρήµα -σύνθετο) τραβώ τα 
µαλλιά µου σε πλήρη απόγνωση ή βαθιά 
θλίψη, θρηνώντας 12  
Β 1118 κι ανέλπιδη, άλαλη στη µοναξιά 
νυχοσυροµαδιόσουν 
Αναφορά: Πηνελόπη 

σπειρωτός (επίθετο) σπειροειδής 4  
Β 529 τα µάτια του σφαλνάει και σπειρωτός 
ιδρός τον περεχύνει. 
Αναφορά: Λαέρτης 

σπεροδειπνώ (ρήµα - σύνθετο) δειπνώ το 
απόγευµα   
Β  1482-1496 
Αναφορά:  

σπιθοβολή, η (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
αποτέλεσµα του σπιθοβολώ 4  
Β 1346-1429   
Αναφορά:  

στεφανικέρατος, στεφανοκέρης (επίθετο - 
σύνθετο) ταύρος µε κέρατα σα στεφάνι 1  
Β 1307 βαριά βροντόλυρα από καύκαλο 
στεφανοκέρη ταύρου 
Αναφορά: φύση 

στραβοµάσελος (επίθετο - σύνθετο) που έχει 
στραβή µασέλα 3  
Β  1078-1118 
Αναφορά: :  

στρουφιχτοκέρατος (επίθετο - σύνθετο) που έχει 
κέρατα στριφτά 5 (στρουφιχτός+κέρατο) 
Β 1482 και το σγουρό στρουφιχτοκέρατο 
καυκάλι του καρφώνει 
Αναφορά: φύση 
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σύγιαλα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) γιαλό γιαλό 1  

Β 614 Γιατί την είδε ένα βαθύ πουρνό στα 
σύγιαλα να παίζει 
Αναφορά: φύση 

σύγκλαδος (επίθετο - σύνθετο) µε όλα τα κλαδιά 5 
(συν+κλαδ(ί)-ος) 
Β 403 κι αυτός ορθός ανέγνοια καίγεται και 
σύγκλαρος λαβρίζει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

συγκυλιούµαι (ρήµα -σύνθετο) κυλιέµαι µαζί µε 
κάποιον 5 (συν+κυλιούµαι [κρητικός 
ιδιωµατισµός του ρήµατος κυλιέµαι]) 
Β 260 και συγκυλιούµαστε στην αµµουδιά κι οι 
δυο παλικαρίσια 
Αναφορά: Ποσειδώνας+Οδυσσέας 

τριπλοπροσκυνώ (ρήµα -σύνθετο) προσκυνώ τρεις 
φορές 5 (τριπλό+προσκυνώ) 
Β 1244 το αγρικερό πηγάδι του σπιτιού να 
τριπλοπροσκυνήσει. 
Αναφορά: Ναυσικά 

υπνώνω (ρήµα) ναρκώνω 4  
Β 2 χαλκές καστρόπορτες κι υπνώσαν ζα και 
δούλοι στο παλάτι 
Αναφορά: λαός 

φαλαγγώνω (ρήµα) (για καράβι): κατεβαίνω στη 
θάλασσα γλιστρώντας στα φαλάγγια 1  
Β 1436 Να φαλαγγώστε την πλωτή, παιδιά, 
πριχού να φέξει η µέρα 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

φαναροπύργι, το (ουσιαστικό) φάρος 1  
Β 858 η ξαποσκέλα νύχτα πλάκωσε, τα 
φανοπύργια ανάψαν. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

φεγγρίζω (ρήµα) φεγγίζω 4  
Β 1167 πηδούν στη γης, και τα παλιά πυργιά του 
λιµανιού φεγγρίσα 
Αναφορά:  

φλαµπουριάρης, ο (ουσιαστκό) σηµαιοφόρος 1  
Β 1168 κι ο φλαµπουριάρης σήκωσε αψηλά το 
φλάµπουρο της νύφης 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχίο -έθιµα γάµου 

φλοµώνω -οµαι (µετοχή) φαρµακώνω µε φλόµο, 
ζαλίζω 1  
Β 320 κι ο φλοµωµένος νους σαρκοµανάει και 
στην κοιλιά κατέβει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

φτερουγοµαδηµένος (µετοχή - σύνθετη) που έχουν 
µαδηθεί οι φτερούγες του 5 
(φτερούγα+µαδηµένος) 
Β 677-691  
Αναφορά:  

φωτογόνι, το (σύµθετο ουσιαστικό) τζάκι 1  
Β 211 κι αναχουλεύει αγάλια τη φωτιά σκυφτός 
στο φωτογόνι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

χαβδιαλάζω (ρήµα) ξεδρασκελίζω αδιάντροπα. 
Λέγ. και χαβδοσκελιάζω 1  
Β 693 που χαβδαλιάει γυµνή στα τρίστρατα και 
το φιλί δανείζει." 
Αναφορά: λαός 

χαλεύω (ρήµα) γυρεύω, ψάχνω 1  
Β 801-810  
Αναφορά:  

χαµοδράκι, το (ουσιαστικό) νάνος, στοιχειό που 
βατεύει τα πρόβατα και ψοφούν 1  
Β 985 "Της θάλασσας το χαµοδράκι αυτό 
θαρρώ µου µοιάζει, αδέρφια 
Αναφορά: φύση 

χαροσκιάζουµαι (ρήµα –σύνθετο) βλέπω σηµάδι 
θανάτου, καταλαβαίνω πως σιµώνει το τέλος 
µου 23 
Β 477 "Ο δόλιος γέρος χαροσκιάχτηκε, του 
θανατά µυρίζει!"  
Αναφορά: Λαέρτης 

χιλιολογίτης (ουσιαστικό - σύνθετο) πο γίνεται 
χίλιων λογιών, που παίρνει διάφορες µορφές 5 
(χιλίων λογιών+παραγωγική κατάληξη -ίτης) 
Β 957 χιλιολογίτης δράκος γίνεται, και πότε σα 
σµερδάκι 
Αναφορά: Οδυσσέας 

χοιροµουτσουνιάζω (ρήµα -σύνθετο) σκάβω όπως 
ο χοίρος µε τη µουτσούνα του//µτφ: είµαι 
αδιάντροπος 3  
Β 310 χοιροµουτσούνιασε το πρόσωπο το 
φωτερό του ανθρώπου 
Αναφορά: Οδυσσέας 

χολιάζω, χολιασµένος (µετοχή) πεισµώνω 
αρνούµενος να γευµατίσω, δυσαρεστούµαι από 
κάτι 3  
Β 996 µεγάλο αϊτό θωρώ να κάθεται στο βράχο 
χολιασµένος!" 
Αναφορά: Χάλικας 

χουρχουλός, ο (ουσιαστικό) είδος νυχτοπούλι 1  
Β 927 Ο κούκος σκούζει αγάλια για βροχή κι ο 
χουρχουλός για ξέρα 
Αναφορά: φύση 

χουφταλιάζω (ρήµα) βάζω στη χούφτα µου 5 
<χούφτα   
Β  468-474 
Αναφορά:  

χούφταλο (ουσιαστικό) µειωτικός χαρακτηρισµός 
ανθρώπου πολύ γέρου, αδύνατου, ζαρωµένου 
και κυρτού, σάψαλο 4  
Β 702 και τώρα να, µωρέ, τα χούφταλα που 
ορέχτηκε η ψυχή του! 
Αναφορά: λαός 

χρουσάγανος (επίθετο - σύνθετο) κίτρινος. 
Εδώ:ξανθός 1  
Β 1077 Τινάχτη, χάδεψε τις µαλακές, 
χρουσάγανες πλεξούδες 
Αναφορά: κόρη Καλυψούς 
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χρουσοκοντυλιάζω (- το στάρι) (ρήµα -σύνθετο) 

ωριµάζω, αποκτώ χρυσοκίτρινο χρώµα 5 
(χρουσό+κοντυλιάζω<κοντύλια)  
Β 725 Γυάλισε η ρώγα του αµπελιού, 
χρουσοκοντύλιασε το στάρι 
Αναφορά: φύση 

χυταρώνω (ρήµα) χιµώ 2  
Β 63 "Πιστέ µου λογισµέ, καλό πουλί, χυτάρισε, 
αγκριφώσου 
Αναφορά: Χάρος 

χωριαταράς, ο (ρήµα) χωριάτης 
Β 810-829  
Αναφορά:  

ψαλάσσω (µετοχή) πασπατεύω, ψάχνω 1  
Β 518 γλειφτά τις γνώριµες, αγαπητές 
ψαλάσσοντας παλάµες. 
Αναφορά: φύση 

ψικαρή, η (ουσιαστικό) που λαβαίνει µέρος στο 
ψίκι, η γαµηλιώτισσα 2  
Β 1255 κι οι ψικαρές εκράξα ασκώνοντας τα 
στρογγυλά βραχιόνια 
Αναφορά: λαός 

ψιλοκουβεντιάζω, ψιλοκουβέντα, η (ρήµα -
σύνθετο) συζητώ για όχι ιδιαίτερα σηµαντικά 
θέµατα 4  
Β 632 µε τα πηγούνια στα χοντρά ραβδιά 
σουσουροκουβεντιάζαν 
Αναφορά: λαός 

ψιλοχιχιρίζω (ρήµα -σύνθετο) γελάω λίγο, κρυφά 
5 (ψιλό+χιχι+-ίζω (παραγωγική ρηµατική 
κατάληξη) 
Β 697 Οι γέροι αδράξαν τα σαγόνια τους και 
ψιλοχιχιρίσαν 
Αναφορά: λαός 
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ΡΑΨΩ∆ΙΑ Γ 

αγγρίζω (ρήµα) ερεθίζω, οργώ 1  
Γ  888-898 
Αναφορά:  

αγκίδα, η (ουσιαστικό) βελωνοτή σκίζα ξύλου 1  
Γ 392 κι οι γέροι κρέµασαν στον κόρφο τους 
αγκίδες φυλαχτάρια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αγκουσεύω (ρήµα) έχω δύσπνοια, αδηµονώ, 
στενοχωριέµαι πολύ 3  
Γ 795 µε πόνο, λες το γάλα πλήθυνε και 
παραγκούσευέ τη. 
Αναφορά: Αφροδίτη 

αδροµιλώ (ρήµα -σύνθετο) µιλώ απότοµα 5 
(αδρός+µιλώ) 
Γ 1198 µα ρέγουνταν πολύ να τους γρικάει ν' 
αδροµιλούν µπροστά της. 
Αναφορά: Οδυσσέας+Μενέλαος 

ακράταγος (επίθετο) που δεν µπορεί να 
συγκρατηθεί 5 (α-+κράταγος<κρατώ) 
Γ 921 κι ακράταγο µεµιάς τ' ολόδρωτο ξεσπά 
χωριατολόι 
Αναφορά: λαός 

ακροδαχτύλια, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) οι άκρες 
των δαχτύλων 4  
Γ 817 Στ' ακροδαχτύλια του λαχταριστά σηκώθη 
να τρυγήσει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αλλαξοδερµατίζω (ρήµα -σύνθετο) αλλάζω δέρµα 
5 (αλλάξο+δερµατίζω<δέρµα) 
Γ 77 που ανατανυέται στα ξεράγκαθα ν' 
αλλαξοδερµατίσει. 
Αναφορά: φύση 

αµαδολογώ (ρήµα) παίζω αµάδες, λιθάρι 1  
Γ 370 πύρινος δράκος, λες, στον ουρανό χωστός 
αµαδολόγαε. 
Αναφορά: φύση 

αναβόλι, το (ουσιαστικό) νεκρικό µαξιλάρι 1  
Γ 110 χοντρό λευκό ανελίγει, σάβανο και 
κίτρινο αναβόλι 
Αναφορά: φύση 

αναδροµώνω (ρήµα -σύνθετο) επιστρέφω. Εδώ: 
οπισθοχωρώ 6   
Γ 974 Αναδροµώσα, ασκώνουν τα δαδιά, τον 
κράχτη να ξεκρίνουν 
Αναφορά: λαός 

αναθιβάνω (ρήµα) αναφέρω, θυµίζω, διηγούµαι 1  
Γ 528 διαλογισµούς γυρίζοντας πικρούς, χίλιες 
τροµάρες, τάχα 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

ανακουφώνω (ρήµα -σύνθετο) γέρνω ελαφρά 4  
Γ 1020 κι αυτή περήφανη ανακούφωνε στη 
χωµατένια ζύµη 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αναµεριάζω (ρήµα -σύνθετο) παραµερίζω, είµαι ή 
πηγαίνω παράµερα 3  
Γ 905 Πηδάει ο πολύπαθος, αναµεράει τα 
πλήθη και µε βιάση 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αναρίχνω (ρήµα) ρίχνω 4  
Γ 383 πέφτει στη γης, γεννάει σωρό παιδιά, 
χιονοριζοσκελώνει. 
Αναφορά: Σκούληκας 

αναρπώ (ρήµα - σύνθετο) αρπάζω 5 
(ανα(επιτατικό)+αρπώ) 
Γ  503-505 
Αναφορά:  

ανασµηλιώνουµαι (ρήµα -σύνθετο) 
αναστατώνουµαι 1  
Γ 979 Στρατός ανασµηλιώθη, βασιλιά, ξανθός- 
και κατεβαίνει! 
Αναφορά: στρατός 

αναστάλαγος (νερό) (επίθετο - σύνθετο)  που 
στάζει 6 <ανασταλάζω  
Γ 157 Άνοιξαν τ' αναστάλαγα νερά, ποτίστη ο 
απάνω κόσµος 
Αναφορά: φύση 

αναστενάρης, ο (ουσιαστικό) νεραϊδιάρης 1  
Γ 80 Ο αναστενάρης το σουραύλι του στα χείλια 
του λαγγονιάζει 
Αναφορά: Σουραύλης 

ανεµοδούρης, ο (επίθετο) άνθρωπος χωρίς 
προσωπικότητα και κύρος 3  
Γ 1174 τι µονάχα µια σαγιτιά η ζωή του 
ανεµοδούρη ανθρώπου!" 
Αναφορά: λαός 

ανερούσα (επίθετο - σύνθετο) φυρονεριά, όταν 
τραβιέται η θάλασσα. Μάτι νερού 1  
Γ 1255 όπως εσύ, καλέ, µε την ψυχή την 
πληµµυρανερούσα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ανέχουρδος (επίθετο) ανακατεµένος   
Γ 517 χαδεύει αργά τ' ανέχουρδα µαλλιά της 
νιας βαλαντωµένος 
Αναφορά: γυναίκες 

ανήβουλος (επίθετο - σύνθετο) χωρίς τη θέληση, 
αθέλητα, ακούσια 3  
Γ 990 Ωστόσο ανήβουλη, τυφλή η βουλή 
παραπατάει στο πλήθος 
Αναφορά: λαός 

ανθάτος (επίθετο) ακµαίος, θαλερός, νεανικός 5 
(<άνθος) 
Γ 1277 κι ακούµπησε στο ανθάτο στήθος της το 
γλιστερό φιλντίσι. 
Αναφορά: Ελένη 

ανθρωποπερπατώ (ρήµα -σύνθετο) περπατώ σαν 
άνθρωπος, όρθιος στα δυο πόδια 5 
(ανθρωπο+περπατώ) 
Γ 947 το βιος σας και σας έµαθε ορθοί ν' 
ανθρωποπερπατάτε! 
Αναφορά: λαός 
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αντικλώθω (ρήµα) κλώθω ξανά 5 (αντί+κλώθω)   

Γ  755-761 
Αναφορά:  

αντιµεύω (ρήµα) ανταµοίβω 1  
Γ  532-538 
Αναφορά:  

αντροκλήσι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) η 
αντροκάλεση 2  
Γ  898-904 
Αναφορά:  

αντροµίδα, η (ουσιαστικό) βαριά µάλλινη 
κουβέρτα 1  
Γ 1281 σε χρουσοπόρφυρες βασιλικές να 
κοιµηθεί αντροµίδες. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αντροσµίγω (ρήµα -σύνθετο) συναντιέµαι µε 
άντρα. Εδώ: συνευρίσκοµαι 5 (αντρο-σµίγω) 
Γ 1107 ξετσίπωτες γυµνές αθάνατες που 
αντροσµίγαν, και κύκνους 
Αναφορά: θεές 

απανουπίθι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) σκέπασµα 
πιθαριού, απάνω µέρος πιθαριού 1  
Γ 1018 κι ως το πιθάρι καπακώνουνταν, στο 
απανωπίθι επάταε 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αποθερίδι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) αθέριστα 
στάχυα µετά το θερισµό 11  
Γ  623-625 
Αναφορά:  

απολιχνίσµατα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) ό,τι 
µένει µετά το λίχνισµα 1  
Γ  452-454 
Αναφορά:  

απόλουτρος (επίθετο - σύνθετο) µετά το µπάνιο, 
µετά το λουτρό 5 (από+λουτρό) 
Γ 831 Έτσι, µες στην απόλουτρη χαρά, µες στης 
σιωπής το θάµπος 
Αναφορά: χαρά 

αποσβολώνω (ρήµα -σύνθετο) αφήνω κάποιον 
κατάπληκτο, αφήνω άφωνο 3  
Γ 445 Ο µουργο-Καρτερός στραβολαιµιάει και 
τον αποσβολώνει 
Αναφορά: Καρτερός 

αποχύνω (ρήµα -σύνθετο) κατηφορίζω 3  
Γ 1049 το πρόσωπο, ο λαιµός, τα χέρια της, 
ασάλευτα αποχύναν 
Αναφορά: Ελένη 

άπραγος (επίθετο - σύνθετο) άπειρος, άµαθος 1  
Γ 505 και στάθηκε άπραγη, τρεµάµενη στη χλόη 
κι ακαρτερούσε. 
Αναφορά: γυναίκες 

αργατολόγος (ουσιαστικό) εργάτης σε ξένα 
κτήµατα 3  
Γ 937 Μα ακούστη τότε γέλιο χτυπητό, κι ένας 
σκεβρός αργάτης 
Αναφορά: λαός 

αργατοµάζωµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
µάζεµα, συγκέντρωση εργατών 5 
(αργάτης+µάζωµα) 
Γ 953 και µεις, το σκλάβο αργατοµάζωµα, τη 
γης την κακοµοίρα!" 
Αναφορά: λαός 

αρκουδίζω (ρήµα) περπατώ µε χέρια και µε πόδια, 
µε τα τέσσερα, µπουσουλάω 4  
Γ 943 Τι όντας εσείς σα ζα αρκουδίζατε και 
βόσκατε βελάνια 
Αναφορά: λαός 

αρµεγός, ο (ουσιαστικό) δοχείο που αρµέγουν 1  
Γ 358 στα χιόνια το φεγγάρι ξέσφαλε, σαν 
άρµεγος εχύθη 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αρµενίζω (ρήµα) ταξιδεύω µε ανοιχτά πανιά στο 
πέλαγος// µτφ: γυρίζω, περιφέροµαι χωρίς 
σκοπό 12  
Γ 1443 τα στήθη της σκλαβιάς και ν' αρµενούν 
ελεύτερα στον ύπνο. 
Αναφορά: λαός 

αρµενοκούπι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) µε τα 
πανιά και τα κουπιά 1  
Γ 551 κάνουν πανιά κι αρχίζουν αρπαχτά να 
πλεν αρµενοκούπι. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αρµολογώ (ρήµα) συναρµολογώ 4  
Γ 677 στο στρουφιχτό µυαλό του αρµολογάει, 
και πια στη µαύρη του όψη 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αρµυρόσταλος (επίθετο) που στάζει αρµύρα 2  
Γ  1355-1362 
Αναφορά:  

αρσενικοβότανα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) τα 
ορχιδοειδή 2  
Γ  663-677 
Αναφορά:  

αρχονταρίκι, το (ουσιαστικό) ξενώνας 1  
Γ 1280 Στο αρχονταρίκι ο δοξαράς περνάει, κι 
οι δούλες του 'χαν στρώσει 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αρχοντοκατεβαίνω (ρήµα -σύνθετο) κατεβαίνω µε 
αρχοντιά, µε αξιοπρέπεια και επιβλητική 
εµφάνιση 5 (αρχοντο+κατεβαίνω) 
Γ 1263 και φέγγα ασάλευτα τα θεία κορµιά που 
αρχοντοκατεβαίναν. 
Αναφορά: Οδυσσέας+Μενέλαος 

ασκοφυσώ (ρήµα) φουσκώνω και ξεφουσκώνω 
παρατεταµένα 3  
Γ 804 και πια σα χόρτασε και σκάλωσε τον όχτο 
ασκοφυσώντας 
Αναφορά: Κένταυρος 
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ασπόριστος (επίθετο - σύνθετο) ο χωρίς καρπούς, 

που δεν έχει γονιµοποιηθεί 5 
(α(στερητικό)+σπόριστος<σπόρος) 
Γ 1181 µες στο παλάτι σου γρικούν να κλαιν 
ανόργωτες οι σκλάβες 
Αναφορά: λαός 

αστάλωτος (επίθετο) αµέστωτος, τρυφερός 1  
Γ 520 αρπάει το αστάλωτο ταυρόπουλο, βαράει 
τη σφαγαριά του 
Αναφορά: φύση 

αστραπολίθι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) κεραυνός 
5  
Γ 366 Μα ως ροβολούσε την πλαγιά, ξεσπάει 
και πέφτει αστραπολίθι 
Αναφορά: φύση 

αστροβολώ (ρήµα -σύνθετο) ακτινοβολώ, λάµπω 
12  
Γ 1398 τα θυροστόµια ορθογιοµώνοντας µε το 
λαµπρό του διώµα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αστροπελεκώ (ρήµα -σύνθετο) ρίχνω κεραυνό 5 
(<αστροπελέκι) 
Γ 160 "∆ική µου είναι η γης, και θέλω πνίγω τη, 
θέλω αστροπελεκώ τη 
Αναφορά: φύση 

αστροφωτιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) η λάµψη 
των αστεριών 5 (άστρο+φωτιά)    
Γ 1372 ατροφωτιά ξεκρίνω το θεό να 
διαπερνάει το κύµα. 
Αναφορά: φύση 

άτσαλος (επίθετο) ρυπαρός, απότοµος, 
ακατάστατος 1  
Γ 1200 γυρνάει και τη χτυπάει, χωρίς σπλαχνιά, 
µε τ' άτσαλά του λόγια 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αχεροκάλυβο (ουσιαστικό - σύνθετο) καλύβα 
φτιαγµένη από άχυρα 5 (άχερα+καλύβ(α)ο) 
Γ 360 συµµαζωµένα αχεροκάλυβα θωράει 
βαθιά στα χιόνια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αχιβάδα, η (ουσιαστικό) οστρακοφόρο θαλασσινό 
µαλάκιο 4  
Γ 1342 τ' αρθούνια του µυρίζουν κάβουρα, τα 
χείλια του αχιβάδες 
Αναφορά: φύση 

αψόθυµος (επίθετο - σύνθετο) ευέξαπτος, 
ασυγκράτητος 3  
Γ 1175 Γέλασε τότε µε άκρατη απονιά το 
αψόθυµο λαρύγγι 
Αναφορά: Οδυσσέας 

βαρδιάνος (ουσιαστικό) αυτός που φυλάει, που 
επιτηρεί κάτι, ο σκοπός 4  
Γ 957 στις πολεµίστρες τους γονατιστοί, να 
ρίξουν οι βαρδιάνοι 
Αναφορά: στρατός 

βαρόχνωτος (επίθετο - σύνθετο) δύστροπος, 
απότοµος 5 (βαρ(υ)-ο+χνώτο-ς)    
Γ  1355-1362 
Αναφορά:  

βαρυγκοµώ (ρήµα -σύνθετο) βαρυγνωµώ, 
δυσφορώ 1  
Γ 953-957 
Αναφορά:  

βελάνι, το (ουσιαστικό) βελανίδι 7  
Γ 943 Τι όντας εσείς σα ζα αρκουδίζατε και 
βόσκατε βελάνια 
Αναφορά: φύση 

βελανός  (ουσιαστικό) βελάνι 2   
Γ  943 
Αναφορά:  

βηρός, ο (ουσιαστικό) τέλµα, βάλτος 1  
Γ 663 στεκάµενες σαν το πηχτό νερό µε τα 
παχιά λουλούδια 
Αναφορά: φύση 

βολίζω (ρήµα) ρίχνω βολίδα για βυθοµέτρηση. 
Εδώ: τρέχω βολίδα, µε µεγάλη ταχύτητα 17 
Γ 644 και να, σαν αστραπή στον κουρνιαχτό 
βολίζοντας χαθήκαν. 
Αναφορά: Οδυσσέας+Κένταυρος 

βροντοτρικυµίζω (ρήµα -σύνθετο) φουρτουνιάζω 
5 (βροντο(επιτατικό)+τρικυµίζω<τρικυµία) 
Γ  927-937 
Αναφορά:  

βρυγιάζω (ρήµα) σκεπάζω µε βρύα 1  
Γ 1348 στα βρυγιασµένα γαύρα στήθια του 
θεµελιακούς ανέµους 
Αναφορά: Ποσειδώνας 

γαϊτανόφρυδη, η (επίθετο - σύνθετο) αυτή που 
έχει φρύδια λεπτά και καλοσχηµατισµένα, σαν 
γαϊτάνι 4  
Γ 874 το δροσερό της γαϊτανόφρυδης θωράς 
κορµί σε αλάργες 
Αναφορά: Αφροδίτη 

γδυµνόκωλος (ουσιαστικό - σύνθετο) µε γυµνούς 
γλουτούς 5 (γυµνός+κώλος) 
Γ 592 πάρε καλλιά το γυµνοκώλι Ορφό, το 
λιγοφορτωµένο!" 
Αναφορά: Σουραύλης 

γελοχαχαρίδα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) αυτή που 
γελά δυνατά και ειρωνικά 9  
Γ 696 της γελοχαχαρίδας θάλασσας της 
άµυαλης δε µοιάζει! 
Αναφορά: φύση 

γερανίζει (η θάλασσα) (ρήµα) µπλαβίζει, παίρνει 
σκούρο γαλάζο χρώµα 1  
Γ 31 "Άιντε να γερανίσει η θάλασσα, να µπούµε 
στο λιµάνι 
Αναφορά: φύση 
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γεροντοπαχιάζω (ρήµα) αποκτώ περίσσιο βάρος 

λόγω της αδράνειας των γηρατειών 5 
(γεροντο(<γέρος)+παχιάζω) 
Γ 924 κοντόχοντρος, µε ρόδα µάγουλα, 
γεροντοπαχιασµένος 
Αναφορά: Μενέλαος 

γλυκοαίµατος (επίθετο - σύνθετο) που είναι 
ελκυστικός, συµπαθητικός και χαριτωµένος, 
που τραβά τους άλλους µε τη γλυκύτητά του 4  
Γ  783-789 
Αναφορά:  

γλυκοπίπερος (επίθετο - σύνθετο) γλυκός και 
καυτερός ταυτόχρονα. Το συνθετικό πίπερο- 
ενίοτε συναντάται και µε την έννοια του 
ερωτικός 5 (γλυκό+πιπέρ(ι)-ος)   
Γ 244 και πίνουν γλυκοπίπερο κρασί µες σε 
χαλκιένο τάσι. 
Αναφορά: κρασί 

γλυκοσουραυλίζω (ρήµα - σύνθετο) παίζω 
σουραύλι µε γλυκό, µελωδικό τρόπο 5 
(γλυκο+σουραύλι+-ίζω(παραγωγική ρηµατική 
κατάληξη) 
Γ  592-605 
Αναφορά:  

γοικιάζοµαι (ρήµα) (για στρώµατα, κουβέρτες 
κτλ.) στοιβάζω 1  
Γ 1303 και στοίβες τουρλωτές γοικιάζουνταν τα 
πεύκια κι οι φλοκάτες. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

γοργολιµενιάζω (ρήµα -σύνθετο) µπαίνω στο 
λιµάνι γρήγορα και µε ευκινησία 5 
(γοργό+λιµενιάζω) 
Γ 568 λάµνουν µε βιας, µαζω΄νουν τα πανιά και 
γοργολιµενιάζουν. 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

γοργόχερος (επίθετο - σύνθετο) αυτός που 
χρησιµοποιεί τα χέρια του γοργά, µε ταχύτητα 
και βσελτάδα 5 (γοργό+χέρι) 
Γ 281 "Ελένη!" ανάκραξε ο γοργόχερος κι 
αδράχνοντας το µέγα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

γυαλοκοπώ (ρήµα -σύνθετο) για κάτι που λάµπει, 
που γυαλίζει πάρα πολύ 4  
Γ 277 Σα φίλντισι γυαλοκοπούσε ογρό το 
κρινοπρόσωπό της 
Αναφορά: Ελένη 

γυάλος, το (ουσιαστικό)  το γυαλί 19  
Γ 605 στο γυάλος του µατιού, κι όλοι οι κρουφοί 
διαλογισµοί περνούσαν 
Αναφορά: λαός 

γυναικιό, το (ουσιαστικό) όπου µένουν οι 
γυναίκες, γυναικωνίτης 1  
Γ 1113 Σε ανθόσπαρτο βωµό, στου γυναικειού 
το ερωτικό κατώφλι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

γυροβιγλίζω (ρήµα -σύνθετο) παρατηρώ τργύρω 5 
(γυρο-+βιγλίζω) 
Γ 1351 Κάπου και πιάνει γης, γυροβιγλάει, 
καινούριους τσουρµαρίζει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

γυροτραφίζω (ρήµα -σύνθετο) περιφράζω ολόγυρα 
το χωράφι µε τράφο (= λιθόκτιστος χαµηλός 
τοίχος) 19 <τραφογυρίζω    
Γ 946 σας άναψαν φωτιά, σας έζωσαν σπαθιά, 
γυροτραφίσαν 
Αναφορά: Μενέλαος 

δεµάτι (ουσιαστικό) δύο αγκαλιές στάχια 1  
Γ 688 Τα στάχυα φούχτωναν χεροβολιές, τα 
σύνταζαν δεµάτια 
Αναφορά: λαός 

δεντρικά, τα (ουσιαστικό) τα δέντρα 8  
Γ 352 Τα πετρωµένα ράιζαν δεντρικά 
κρουσταλλοφασκιωµένα 
Αναφορά: φύση 

δεξίµια, τα (ουσιαστικό) υποδοχή 1  
Γ 1221 µε αγώνες, µε κρασί, του φίλου µου ν' 
αστράψουν τα δεξίµια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

διάβατα, τα (ουσιαστικό) περάσµατα 1  
Γ  83-108 
Αναφορά:  

διακονιαρά (διακονιάρης, διακονιάρισα) 
(ουσιαστικό) ζητιανιά 1  
Γ 808 σαν ταπεινή µικρή διακονιαρά του άπλων 
ετα χεράκια 
Αναφορά: Αφροδίτη 

διανεύω (ρήµα) σαλεύω, περνώ αλαφριά σα 
φάντασµα 1  
Γ 470 µες στον αγέρα διάνευε ο Θεός και φύσαε 
στα µαλλιά του. 
Αναφορά: Θεός 

δίβουλος (επίθετο - σύνθετο) που 
αµφιταλαντεύεται ανάµεσα σε δυο γνώµες, σε 
δυο αποφάσεις, δίγνωµος 4  
Γ 1310 ζυγαριαζόταν και φτερούγιζε κι η 
δίβουλη ψυχή του. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

διπλαµπαρώνω (ρήµα - σύνθετο) ασφαλίζω πολύ 
καλά 5 (διπλο+αµπαρώνω) 
Γ  592-605 
Αναφορά:  

διπλοχαιρετώ (ρήµα -σύνθετο) χαιρετώ κάποιον 
δυο φορές 5 (διπλό+χαιρετώ) 
Γ  783-789 
Αναφορά:  

δολερός (επίθετο) δόλιος, απατηλός 4  
Γ 992 Ασκώθη  τότε η δολερή φωνή και της 
ανοίγει στράτα 
Αναφορά: Οδυσσέας 
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δουλευταρού, η (ουσιαστικό) αυτή που αγαπάει τη 

δουλειά και που δουλεύει ακούραστα 4  
Γ 695 Πιστή γυναίκα η γης, δουλευταρού, 
βυζαίνει τα παιδιά σου 
Αναφορά: φύση 

δρακοπαλεύω (ρήµα -σύνθετο) παλεύω σαν 
δράκος, µε εξαιρετική δύναµη 5 
(δράκο(ς)+παλεύω) 
Γ 1347 Χρόνια δροκοπαλεύουν, ο θεός µε τους 
τρανούς δεκάξι 
Αναφορά: Ποσειδώνας+Οδυσσέας 

δριµώνω (ρήµα) αγριεύω, θυµώνω 1  
Γ   
Αναφορά:  

δροσόλαλος (επίθετο - σύνθετο) µε δροσερή λαλιά 
5 (δροσό+λαλός<λαλώ) 
Γ 466 κι ανάβρυζαν δροσόλαλες πηγές στα 
διψασµένα σπλάχνα. 
Αναφορά: φύση 

δροσοσυγκλύζω (ρήµα -σύνθετο) πληµµυρίζω 
δροσιά 10  
Γ 515 κύµα το κύµα, αφρός, κι αποκορφίς να τη 
δροσοδυγκλίζει. 
Αναφορά: φύση 

έκδιψος (επίθετο - σύνθετο) διψασµένος πολύ 5 
(εκ(επιτατικό)+δίψα) 
Γ 509 πίνει, κι από τη φτέρνα ως την κορφή το 
έκδιψο σώµα εχάρη 
Αναφορά: Οδυσσέας 

έρριζα (επίρρηµα - σύνθετο) από τη ρίζα 1  
Γ 49 ξεπάτωσε έρριζα όλο το νησί και το 
κατάπιε η µνήµη 
Αναφορά: Οδυσσέας 

εφτάπαχος (επίθετο - σύνθετο) πάρα πολύ παχύς 5  
Γ 1401 τι θάρρεψαν του εφτάπατου ο θεός 
ξεπρόβαλε απ' το κύµα 
Αναφορά: Κένταυρος 

ζαγάρι, το (ουσιαστικό) λαγωνικό σκυλί 1  
Γ 526 και σα βοσκός σφυράει και προσκαλνάει 
τα δυο λιγνά ζαγάρια. 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

ζεστοκοπούµαι (ρήµα - σύνθετο) ζεσταίνω, 
θερµαίνω 6  
Γ 363 τη χήρα του καρδιά ζεστοκοπάει, τον 
άγριο νου µερώνει 
Αναφορά: Σκούληκας 

ζυγαριάζοµαι (ρήµα) για πτηνό που ισορροπει µε 
µισανοιγµένα φτερά, έτοιµο να πετάξει 4  
Γ 1310 ζυγαριαζόταν και φτερούγιζε κι η 
δίβουλη ψυχή του. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ηλιολαµπή, η (ουσιαστικό - σύνθετο) η λάµψη, η 
ακτίνα του ήλιου 5 (ήλιο+λαµπή<λάµπω) 
Γ 927 κι ως πέσαν οι στερνές ηλιολαµπές 
απάνω του, ξαστράψαν 
Αναφορά: φύση 

θαλάµι, το (ουσιαστικό) φωλιά χταποδιού 1  
Γ 809 µα 'ταν του αντρούς τα µάτια στα βαθιά 
θαλάµια τους χωµένα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

θαλασσάγκαθο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
αγκάθι της θάλασσας 5 (θάλασσα+αγκάθι) 
Γ 1344 κι έχει τα γένια θαλασσάγκαθα, κι αλί 
ποιον αγκυλώσουν! 
Αναφορά: φύση 

θαλασσοθρινάκι (ουσιαστικό - σύνθετο) ξύλινο 
τρικράνι που λιχνίζουν 1  
Γ 1346 ποιος τάχα από τους δυο τους θα 
κρατάει το θαλασσοθρινάκι. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

θαµποσταλάζω (ρήµα -σύνθετο) δυνατό και 
διάχυτο φως που σταδιακά κυριαρχεί στο χώρο 
5 (θάµπος+σταλάζω) 
Γ 884 θαµποσταλάζαν φως οι ξέδοντες τρογύρα 
πολεµίστρες 
Αναφορά: τοπίο 

θεριακωτός (επίθετο) δηλητηριώδης 4  
Γ 1022 θεριακωτό δοξάρι κι άσπλαχνα σαγίτευε 
τον άντρα 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

θηµωνιά (ουσιαστικό) ο σωρός τα δεµάτια από τα 
στάχια 1  
Γ 689 κι ορθοστοιβάζουνταν οι θηµωνιές στα 
πυρωµένα αλώνια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

θρασοµανώ (ρήµα -σύνθετο) θρασεύω, αγριεύω, 
φουντώνω 1  
Γ 959 Γρικούν την προσταγή, θρασοµανούν οι 
γαύροι θεριστάδες 
Αναφορά: λαός 

θρινάκι, το (ουσιαστικό) ξύλινο τρικράνι που 
λιχνίζουν 1  
Γ 691 µε τα τρανόδοντα θρινάκια τους το 
πλήθιο καρποθέρι. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

θύµιο, θυµητάρι, το (ουσιαστικό) το ενθύµιο 4  
Γ 613 που οµάδι στη σπηλιά γλυκόσµιξαν του 
'δωκε θυµητάρι 
Αναφορά: πολιτισµικό σατοιχείο 

ιδρωτοστάλαχτος (επίθετο - σύνθετο) που στάζει 
ιδρώτα, µε σταγόνες ιδρώτα 5 
(ιδρωτο+σταλαχτός) 
Γ 183 κι ακόµα αχνίζαν δρωτοστάλαχτες του 
κεφαλιού του οι τρίχες. 
Αναφορά: Σουραύλης 

κακαριστός (επίθετο) αυτός που κακαρίζει 5 
(<κακαρίζω) 
Γ  1043-1049 
Αναφορά:  

καλαµιά, η (ουσιαστικό) συστάδα απόν καλάµια 4  
Γ 755 στη νιόθερη αµολούν τα καλαµιά, κι 
αυτοί ξαπλώσαν χάµω 
Αναφορά: φύση 
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καληώρα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) η καλή ώρα, η 

καλή στιγµή 3  
Γ 319 Ο Ορφός παραµαντέµατα άρχισε κι 
αδιάντροπες καληώρες 
Αναφορά: Σουραύλης 

καλοστεκούλα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) που 
βρίσκεται σε καλή σωµατική κατάσταση, 
όµορφη 5 (καλό+στεκούλα<στέκοµαι) 
Γ 495 Κρουφοπαχιά, καλοστεκούλα η νια, στις 
λυγαριές στριµώχτη 
Αναφορά: γυναίκες 

καλοφόραδος (επίθετο - σύνθετο) µε καλές 
φοράδες, µε καλά άλογα 5 (καλό+φοράδα) 
Γ 586 µου αρέσει τα χοντρά λουριά του 
καλοφόραδου αµαξιού µου 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

καµακιάζω (ρήµα) χτυπώ µε το καµάκι 4  
Γ 1355 κια τις πετάει στη θάλασσα και νιες 
χιµάει να καµακιάσει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

κανιορίζω (τα µάτια) (ρήµα) αλληθωρίζω 19   
Γ  306-319 
Αναφορά:  

καπακώνω (ρήµα) σκεπάζω κάτι µε καπάκι 4  
Γ 1018 κι ως το πιθάρι καπακώνουνταν, στο 
απανωπίθι επάταε 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

καρδιογνώστης, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) αυτός 
που µπορεί να εισχωρήσει στην ψυχή του 
ανθρώπου, να γνωρίζει τις πιο κρυφές σκέψεις 
και επιθυµίες του 12  
Γ 499 Ο καρδιογνώστης την τροµάρα της 
λογιάει και τη χαρά της 
Αναφορά: Οδυσσέας 

καρδιοπλάνος (επίθετο - σύνθετο) αυτός που 
ξεγελάει, εξαπατά, παρασύρει µε λόγια τις 
καρδιές 5 (καρδιά+πλάνος) 
Γ 1065 µα ο καρδιοπλάνος κιόλας άρχισε τα 
δίχτυα να συντάζει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

καρκανιάζω (ρήµα -σύνθετο) αποξηραίνοµαι, 
συρρικνώνοµαι τελείως 3  
Γ 108 για σήκω από τα χιόνια, Παγωνιά, 
ξεροκαρκάνιασέ τα!" 
Αναφορά: φύση 

καρνάδος (επίθετο) πορφυρός, κατακόκκινος 1  
Γ 571 µε το σγουρόφυλλο βασιλικό και τις 
καρνάδες βιόλες. 
Αναφορά: φύση 

καρπόδεντρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) δέντρο 
που κάνει καρπού 5 (καρπός+δέντρο) 
Γ 1167 τελέψει ως το καλό καρπόδεντρο- 
ανθός, καρπός και σπόρος. 
Αναφορά: φύση 

καρποθέρι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) όταν 
θερίζουν µονάχα τα κεφάλια των ασταχιών 1  
Γ 691 µε τα τρανόδοντα θρινάκια τους το 
πλήθιο καρποθέρι. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

καστροπόρτι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) πύλη του 
κάστρου 4  
Γ 904 φρουµατιστά και φτάνουν αστραπή ψηλά 
στο καστροπόρτι. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

καστρορίχτης (ουσιαστικό - σύνθετο) αυτός που 
ρίχνει, γκρεµίζει κάστρα 5 
(κάστρο+ρίχτης<ρίχνω) 
Γ 1109 "∆εν είναι πια δικά του" φώναζε στο 
νου του ο καστρορίχτης 
Αναφορά: Οδυσσέας 

καταλαχού (επίρρηµα - σύνθετο) τυχαία 1  
Γ  579-583 
Αναφορά:  

κεφαλόσκαλο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
τελευταίο προς τα επάνω σκαλοπάτι της 
σκάλας 4  
Γ 1140 κι από πέρα στο κεφαλόσκαλο 
θρονιάστη διπλοπόδι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

κλιτός (επίθετο) ταπεινός, θλιµµένος 1  
Γ  755-761 
Αναφορά:  

κλωθογυρνώ (ρήµα -σύνθετο) για κάτι που 
στριφογυρνά επίµονα στο µυαλό µου, που µε 
απασχολεί συνεχώς, συνήθως γιατί δεν θέλω ή 
δε µπορώ να δώσω λύση ή διέξοδο 4  
Γ 1245 Τα µάτια του κλωθογυρνάει, το βιος του 
ανθρώπου καµαρώνει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

κόκα, η (ουσιαστικό) το χάραγµα πίσω από τη 
σαϊτα όπου µπαίνει η κόρδα του δοξαριού 1  
Γ 761 την κόκα αρµόζει στη γερή νευρή, κι 
ακόµα δεν κατέχει 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

κοσκινού, η (ουσιαστικό) η γυναίκα του κοσκινά 4  
Γ 446 "Μωρέ, κι η κοσκινού τον άντρα της µε 
τους πραµατευτάδες!" 
Αναφορά: λαός 

κουτσόκωλος (επίθετο - σύνθετο) που έχει µικρούς 
γλουτούς 5 (κουτσο+κώλος) 
Γ  592-603 
Αναφορά:  

κουτσούβελο, το (ουσιαστικό) χαρακτηρισµός 
µικρού παιδιού 4  
Γ 199 Ώρα καλή σου, το κουτσούβελο, να 
ζήσεις, να νεφρώσεις 
Αναφορά: λαός 
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κουφοπλάτανος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) 

πλάτανος µε κουύφιο κορµό 5 
(κουφό+πλάτανος) 
Γ 399 σε κουφοπλάτανου κορµό περνάρι κι 
αρµόδεσε νταούλι. 
Αναφορά: φύση 

κρινοπρόσωπος (ουσιαστικό - σύνθετο) αυτός που 
έχει πρόσωπο λευκό σαν κρίνο 5 
(κρίνο+πρόσωπο) 
Γ 277 Σα φίλντισι γυαλοκοπούσε ογρό το 
κρινοπρόσωπό της 
Αναφορά: Ελένη 

κρουσταλλοφασκιά, η (µετοχή - σύνθετη) η 
φασκιά από κρύσταλλα, το πολύ λεπτό στρώµα 
πάγου που αγκαλιάζει κάτι 5  
Γ 352 Τα πετρωµένα ράιζαν δεντρικά 
κρουσταλλοφασκιωµένα 
Αναφορά: φύση 

κρουφονοµατίζω (ρήµα -σύνθετο) ονοµάζω καλώ 
κρυφά, µυστικά 5 (κρουφο+ονοµατίζω) 
Γ 1377 ψηλά, καταβορρά, και σίδερο τον 
κρουφονοµατίζουν 
Αναφορά: λαός 

κυκλίζω (ρήµα) περιστρέφω 9    
Γ 677-688  
Αναφορά:  

λαγγονιάζω (ρήµα) σφηνώνω, σφηνώνουµαι 1  
Γ 80 Ο αναστενάρης το σουραύλι του στα χείλια 
του λαγγονιάζει 
Αναφορά: Σουραύλης 

λαγκοπεράσµατα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) 
δίοδος από λαγκάδια 1  
Γ 7 τα σύµπαθα λαγκοπεράσµατα στα 
κακαρίσµατά τους. 
Αναφορά: φύση 

λαγκός, ο (ουσιαστικό) λαγκάδα 1  
Γ 741 πλαντούσε ακόµα το λαγκό, γυρνάει και 
γρούζει ο λοξονούσης 
Αναφορά: φύση 

λαγούµι, το (ουσιαστικό) υπόγεια στοά 4  
Γ 1131 στη γης ν' ανοιούν λαγούµια και να 
τρων τα θέµελα του κόσµου. 
Αναφορά: φύση 

λαρώνω (ρήµα) ιλαρώνω, καθησυχάζω, γλυκαίνω 
1  
Γ 530 µα λαρώσα ως τον είδαν γελαστό 
µακριάθε να τους γνέφει 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

λεπίδι, το (ουσιαστικό) το κοφτερό όργανο, το 
µαχαίρι 4  
Γ  1240-1245 
Αναφορά:  

λιανοψιχαλίζω (ρήµα -σύνθετο) σιγοψιχαλίζω 5 
(λιανά+ψιχαλίζω) 
Γ 1 ΛΙΑΝΟΨΙΧΑΛΙΖΕ ο Θεός στη γης και 
γλυκοδροσολόγαε 
Αναφορά: Θεός 

λιάρο (γεράκι) (επίθετο) άσπρος (κυρίως για 
σκύλους, γεράκια κλπ.) 1  
Γ  1200-1206 
Αναφορά:  

λιγολαϊζω (ρήµα) λιγοστεύει ο πληθυσµός 1  
Γ 730 λιγολαϊσαν τα χωριά µας πια, ξεκλήρισαν 
τα σπίτια 
Αναφορά: λαός 

λιγόπνογος (επίθετο - σύνθετο) µε λίγη πνοή, 
αποδυναµωµένος 5 (λιγο+πνογος<πνοή) 
Γ 538 µες στο άδειο ασκί και στο λιγόπνογο 
κορµί που κουβαλούσα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

λιµάζω (ρήµα) κατέχοµαι από µεγάλη και 
ακόρεστη πείνα ή λαιµαργία 4  
Γ 1240 λιµάζοντας, να ρίξουν νέα φωτιά στα 
πλούσια σου κελάρια 
Αναφορά: λαός 

λιόκουρνο, λιοκόρνιο, το (ουσιαστικό) κέρατο 
φιδιού 1  
Γ 38 Μα ο Καρτερός φωτιά, κι ο Χάλικας 
λαµπρό τηράει λιοκόρνο 
Αναφορά: φύση 

λιονταροµπασιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) είσοδος 
που την φυλούν λιοντάρια 5 (λιοντάρι+µπασιά) 
Γ  959-974 
Αναφορά:  

λουτράρης, ο (ουσιαστικό) ιδιοκτήτης ή 
υπάλληλος που εργαζόταν σε δηµόσια λουτρά 
4  
Γ  831-832 
Αναφορά:  

λουχτουκιάζω (ρήµα) κλαίω µε λυγµούς 1  
Γ  1072-1102 
Αναφορά:  

λοχεύω (ρήµα) ενεδρεύω 1  
Γ 1106 αρπαχτικά, και λόχευε µε οργή τις 
ζωγραφιές στους τοίχους 
Αναφορά: Οδυσσέας 

λυκοπρόγονα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο)  οι λύκοι. 
Το συνθετικό –πρόγονα λειτουργεί επιτατικά  
Γ 993 πως τρώγεστε σα λυκοπρόγονα στο 
φουµισµένο κάστρο! 
Αναφορά: λαός 

λυκοφαµελιά, λικινιά (ουσιαστικό - σύνθετο) 
αγέλη λύκοι 1  
Γ 305 µα αυτός, τα µάτια του ως ανατράνισαν 
τη λυκοφαµελιά του 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

µαδάρα, η (ουσιαστικό) ξύλο, µεγάλο δοκάρι 1  
Γ   
Αναφορά:  
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µακρινάρι, το (ουσιαστικό) χώρος ή πράγµα, ιδίως 

τετράπλευρο, που το µήκος του είναι 
δυσανάλογα µεγαλύτερο από το πλάτος του 4  
Γ 1034 ακόµα τα δαδιά δεν άναψαν στα µαύρα 
µακρινάρια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

µακρόκορµος (επίθετο - σύνθετο) µακρύς 5 
(µακρύς+κορµός) 
Γ 1373 Καβάλα σε µακρόνουρη πλωτή πώς 
άστραφτε στον ήλιο 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

µαντάνια, τα (ουσιαστικό) ξύλα που κινούνται από 
το νερό κια χτυπούν δυνατά τα µάλλινα 
υφαντά 1  
Γ 704 που κατεβαίνουν στο νερόµυλο, 
στελιώνουν τα µαντάνια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

µαντζαδούρα, η (ουσιαστικό) το ξεραµένο 
λουλούδι του ζώχου που σκορπίζει στον αγέρα 
1  
Γ  635-641 

      Αναφορά:  

µαργέλι, το (ουσιαστικό) γύρος, ουγιά 1  
Γ   
Αναφορά:  

µελιγγόφτερα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) του 
µελίγγου τα φτερά, του µυρµιγκιού τα φτερά   
Γ  83-108 
Αναφορά:  

µεροδούλικος (επίθετο - σύνθετο) µεροκαµατιάρης 
4  
Γ 888 της µεροδούλικης φτωχολογιάς τα 
ταπεινά χαµώγια 
Αναφορά: λαός 

µεροφέγγαρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
φεγγάρι τις πρώτες πρωινές ώρες που 
συναντιέται µε τον ήλιο 5 (µέρ(α)-
ο+φεγγάρ(ι)-ο)   
Γ 627 ν' ανηφοράει σα µεροφέγγαρο, να χάνεται 
στον ήλιο 
Αναφορά: Ελένη 

µεσοβασιλίκια, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) µέσα 
στα βασιλικά αξιώµατα 5 (µέσα+βασιλίκι) 
Γ 742 "Βλογώ την ώρα που γεννήθηκα στα 
µεσοβασιλίκια! 
Αναφορά: Οδυσσέας 

µεσοχείµωνα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) η µέση 
του χειµώνα 4  
Γ 1191 "∆εν είµαι κούκος να µηνώ στα 
µεσοχείµωνα τον ήλιο 
Αναφορά: φύση 

µεταπνίζω (ρήµα -σύνθετο) ξυπνώ ενδιάµεσα στον 
ύπνο µου 3  
Γ 1441 τα ζα µετάπνιζαν κι αγαληνά στενάζαν 
στα παχνιά τους 
Αναφορά: φύση 

µετώρισµα, το (ουσιαστικό) ανύψωση στον αέρα 
17   
Γ 719 τινάχτη απ' το µετώρισµα, τραβάει τα 
νιόλουρα και στέκει 
Αναφορά: Κένταυρος 

µουσταρά, η (ουσιαστικό) ο µαστός, το µαστάρι 
των θηλαστικών 3  
Γ 864 Κερά, µε τις απανωτές σα σκρόφα 
µουσταρές, ευκήθη 
Αναφορά: Αφροδίτη 

µούχρωµα (µουχρώνω, µουχρός) (ουσιαστικό) 
σκοτάδι 1  
Γ 1059 είπε ο αµαριόλευτος και µάχουνταν στο 
µούχρωµα να κρίνει 
Αναφορά: φύση 

µπάγκος (της βάρκας) (ουσιαστικό) η οριζόντια 
σανίδα στην οποία κάθεται ο κωπηλάτης µιας 
βάρκας 4  
Γ 437 κι όλοι τη δίψα απαλησµόνησαν και 
σείστηκαν οι πάγκοι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

µπογάζι, το (ουσιαστικό) πορθµός 4  
Γ 335 Περνάει νησιά, µπογάζια, ανοίγεται σε 
πέλαγα αχνισµένα 
Αναφορά: φύση 

µπουµπουνίζω (ρήµα) παράγω παρατεταµένο 
θόρυβο 4  
Γ 420 Κι ο γεροντόβραχος φονιάς θωράει τον 
άντρα, µπουµπουνίζει 
Αναφορά: Θεός 

νεραϊδάρης, ο (ουσιαστικό) εκείνος που µε το 
παραµικρό γίνεται έξω φρενών, εξοργίζεται 
και φωνάζει για να συνέλθει ευθύς αµέσως και 
να ξαναβρεί την ηρεµία και τη µειλιχιότητά 
του 19    
Γ  199-221 
Αναφορά:  

νεροκαµένος,ο (µετοχή - σύνθετη) διψασµένος 
πολύ 1  
Γ 321 µα αυτοί νεροκαµένοι χόλιαζαν και 
βαργκωµένοι εγρούζαν. 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

νεροκυνηγάρης, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) αυτός 
που κυνηγάει το νερό, που ψάχνει για νερό 5 
(νερό+κυνηγάρης<κυνηγώ) 
Γ 462 προστάζει ο δοξαράς, κι οι τρεις 
σκορπούν οι νεροκυνηγάροι. 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

νεροµάνα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) πηγή από 
όπου αναβλύζει άφθονο νερό, κεφαλάρι 4  
Γ 508 αγάλι ο πονηρός γονάτισε πρώτα στη 
νεροµάνα 
Αναφορά: φύση 

νιόλουρα, τα (ουσιαστικό) ηνία, χαλινάρι 1  
Γ 719 τινάχτη απ' το µετώρισµα, τραβάει τα 
νιόλουρα και στέκει 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 
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ντιντινίζω (ρήµα -σύνθετο) ηχοποίητη από τον ήχο 

ντιν-ντιν 3  
Γ 1124 στα κρασοκαύκια τα χρουσά κρασί, και 
δροσοντιντινίζουν 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ξαγκλίζω (ρήµα) εξαντλώ 1  
Γ 332 πριχού ξαγκλίσει ως πέρα τη θάλασσα κι 
όλη την πιει η πλωτή του 
Αναφορά: Σκούληκας 

ξεγεννώ (ρήµα -σύνθετο) γεννώ 4 
(ξε(επιτατικό)+γεννώ) 
Γ 188 και το ξεγέννησεη σουραύλα µου στης 
φαντασιάς την κούνια 
Αναφορά: Σουραύλης 

ξέδοντος (επίθετο - σύνθετο) φαφούτης 2  
Γ 1182 φυράναν τα νεφρά σου, αφεντικό, 
ξεθύµανε η καρδιά σου 
Αναφορά: Μενέλαος 

ξεζώνατη (ουσιαστικό - σύνθετο) που δε φοράει 
ζώνη. Εδώ: που δεν φοράει τίποτα από τη µέση 
και πάνω 5 (ξε+ζώνατη<ζώνω) 
Γ 1114 χρουσό κορµί ξεζώνατης θεάς θωράει 
που αναβαστούσε 
Αναφορά: θεές 

ξελιγγιάζει (ο λαιµός) (ρήµα -σύνθετο) 
στραοβολαιµιάζει 1  
Γ 76 µοχτούσε και ξελίγγιαζε ο λαιµός, σα 
θερµασµένο φίδι 
Αναφορά: Σουραύλης 

ξενοµώ (ρήµα) ξενιτεύουµαι, αλαργαίνω 1  
Γ 579 Το νου σας τετρακόσια να 'χετε, µην 
ξενοµάτε αλάργα 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

ξεσταλιάζω (ρήµα - σύνθετο) ξεζουµίζω   
Γ  306-319 
Αναφορά:  

ξεσφοντυλιάζω (ρήµα -σύνθετο) εξαρθρώνω, 
ξεκάνω 1  
Γ 454 ξεσφοντυλιάζοντας τα χάλαβρα, τα σύκα 
φορτωµένες 
Αναφορά: φύση 

ξετοπώνω (ρήµα) βγάνω από τον τόπο, διώχνω 1  
Γ 532 πάλε ξετόπωσες, κι εµείς, ντροπή! 
Γυρνούµε µε άδεια χέρια!" 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ξεχασκίζω (ρήµα -σύνθετο) κοιτάζω έκπληκτος, µε 
ανοιχτό το στόµα 5 (ξε(επιτετικό)+χάσκω+-
ίζω(παραγωγική ρηµατική κατάληξη)) 
Γ 984 Τρόµος µεµιάς πλακώνει τις ψυχές, τα 
πλήθη ξεχασκίσαν 
Αναφορά: λαός 

ξωλαλώ (ρήµα -σύνθετο) οδηγώ όξω, 
αποµακρύνω, αφήνω λεύτερα τα ζα να 
βόσκουν 1  
Γ 777 µήτε κοπάδια στα µπροστάδια µου να 
ξωλαλούν να βόσκουν 
Αναφορά: φύση 

ξώφρενος (επίθετο) ανισόρροπος 11  
Γ   
Αναφορά:  

οιστρήγκα (ουσιαστικό) µύγα βοδιού, αλόγου κλπ. 
1  
Γ   
Αναφορά:  

ουρανοφρύδι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) όπου 
σµίγει ο ουρανός µε ορίζοντα 1  
Γ   
Αναφορά:  

παραγιός, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) υπηρέτης 4  
Γ 1395 το γαβαθά οι παραγιοί πού να τον είχαν 
ξαπλωµένο 
Αναφορά: λαός 

παρατρέχω (ρήµα) τρέχω πλάι// τρέχω περίσια 2  
Γ 726 κι οι νιοι µε σίδερα κοντάρµατα 
παράτρεχαν στο πλάι 
Αναφορά: λαός 

πατροκλερονοµιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) η 
κληρονοµιά που περνάει από γενιά σε γενιά, 
από πατέρα σε γιο 5 (πατρο-κληρονοµιά) 
Γ 949 γης κι ουρανός χωράφια µας παλιά, 
πατροκλερονοµιά µας!" 
Αναφορά: Μενέλαος 

πεζόβολος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) δίχτυ σε 
σχήµα κώνου και µε βαρίδια στην περιφέρειά 
του για ψάρεµα κοντά στο γιαλό 4  
Γ 572 Ψαράδες έριχναν πεζόβολο στο 
δροσογυρογιάλι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

πεζολατώ (ρήµα -σύνθετο) περπατώ, πεζοπορώ 5 
(πεζό+λάτης>λατώ) 
Γ 625 Κι οι δυο µας βλάµηδες δρασκελωτά 
πεζολατούν και πάνε 
Αναφορά: Οδυσσέας+Κένταυρος 

πεντοβολώ (ρήµα -σύνθετο) αναδίδω πολύ 
ευχάριστη µυρωδιά. Εδώ: σπιθίζω 12  
Γ 1285 πεντοβολούσε και δεν ήθελε να πάει να 
βασιλέψει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

περιπλεχτός (επίθετο - σύνθετο) πολύπλοκος 4  
Γ 781 κι ο ποταµός πηχτός στις καλαµιές 
περιπλεχτά κυλούσε 
Αναφορά: φύση 

πετροπέρδικα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) είδος 
πέρδικας που ζει σε βραχώδεις και δύσβατους 
τόπους, σε αντίθεση προς την πέρδικα την 
πεδινή 4  
Γ 6 κι οι πετροπέρδικες ροβόλαγαν να πιουν, κι 
αντιλαλούσαν 
Αναφορά: φύση 

πετροσκορπιός (ουσιαστικό - σύνθετο) σκορπιός 5  
Γ  1344-1346 
Αναφορά:  
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πητακώνοµαι (ρήµα) πιέζοµαι   

Γ  388-392 
Αναφορά:  

πικραπολογούµαι (ρήµα - σύνθετο) µιλώ µε πίκρα 
5 (πίκρα+απολογούµαι) 
Γ  83-108 
Αναφορά:  

πλανταγµένος (µετοχή) στενοχωρηµένοςεξαιτίας 
αγαν'ακτησης, οργής, ταραχής// σκασµένος 4  
Γ 865 "∆εν πέφτω πια στα πόδια σου, Κερά, σαν 
πλανταµένο αγόρι 
Αναφορά: Οδυσσέας 

πληθερός (επίθετο) πολύς 8  
Γ  789-795 
Αναφορά:  

ποδένω (ρήµα) φοράω παπούτσια 4  
Γ 62 Σφιχτά τυλίγει τ' αντικνήµια του µε 
αρνοπροβιές, ποδένει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ποντίζοµαι (ρήµα) ρίχνω, βυθίζω κάτι στη 
θάλασσα 4  
Γ 157 Άνοιξαν τ' αναστάλαγα νερά, ποτίστη ο 
απάνω κόσµος 
Αναφορά: φύση 

ποταµοστοιχειό, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
στοιχειό που ζει σε ποτάµια 5 
(ποταµός+στοοιχειό) 
Γ 850 Κι αυτός αχνίζοντας κινάει σαν 
ποταµοστοιχειό και πάει. 
Αναφορά: Κένταυρος 

πραγαλιάζω (ρήµα) ηρεµώ, ησυχάζω 3  
Γ 306 πραγάλιασε και χαρωπός γυρνάει στο 
γέρο του πλωρίτη 
Αναφορά: Οδυσσέας 

προβάτα, η (ουσιαστικό) το πρόβατο 19  
Γ 1135 την παχουλή προβάτα απ' τα νεφρά και 
κρουφολογαριάζει. 
Αναφορά: φύση 

προσκυνητάρι, το (ουσιαστικό) βωµός 2  
Γ 789 Ξάφνου της Αφροδίτης γυάλισε φτωχό 
προσκυνητάρι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

προσχαροµιλώ (ρήµα -σύνθετο) µιλώ χαρούµενα 5 
(πρόσχαρα+µιλώ) 
Γ  850-864 
Αναφορά:  

προσώµι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) πανί στον ώµο 
ν' ακουµπάει το σταµνί 1  
Γ 783 βεργόλιγνες, δροσόχαρα σταµνιά στα 
πλουµιστά προσώµια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

πρωτοκάραβος, ο (επίθετο - σύνθετο) ο πρώτος, ο 
αρχηγός στο καράβι, ο καπετάνιος 5 
(πρώτο+κάραβος<καράβι) 
Γ 22 Τη φούχτα ο πρωτοκάραβος Στρειδάς 
γουβώνοντας αντήλιο 
Αναφορά: Στρειδάς 

ριζιµόφλεβα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) αρτηρίες 
10  
Γ 1206 στα µεσοφρύδια ολάγριες φουσκώναν οι 
ριζιµόφλεβές τους. 
Αναφορά: Οδυσσέας+Μενέλαος 

ριζοσκελώνω (ρήµα -σύνθετο) ριζοβολώ και 
απλώνω ρίζες 1  
Γ 383 πέφτει στη γης, γεννάει σωρό παιδιά, 
χιονοριζοσκελώνει. 
Αναφορά: Σκούληκας 

ροδόσταµος (επίθετο - σύνθετο) τριανταφυλλένιος 
5 (<ροδόσταµο) 
Γ 1272 κι αχνογελώντας στο ροδόσταµο χεράκι 
το απιθώνει. 
Αναφορά: Ελένη 

ρουσόµαλλος (επίθετο - σύνθετο) µε 
σκουροκόκκινα µαλλιά 5 
(ρούσος+µαλλος<µαλλί) 
Γ 1362 Ξάφνου ρουσόµαλλος 
λεβεντονιόςτινάχτη απ την κολόνα 
Αναφορά: λαός 

ρυάζοµαι (ρήµα) ουρλιάζω 1  
Γ 653 να δει το αφεντικό πώς ρυάζεται και πώς 
γαβγίζου οι δούλοι 
Αναφορά: λαός 

σαϊτοβιγλώ (ρήµα -σύνθετο) παρατηρώ έντονα, µε 
µάτια σαν σαϊτες 5 (σαϊτα+βιγλώ) 
Γ 1374 και πώς τα χείλια ΄δαγκανε και σκυφτός 
και σαγιτοβιγλούσε! 
Αναφορά: Θεός 

σαλαγγιάζω (ρήµα) πιάνω µε τη σαλαγγιά 1  
Γ 1353 να πώς σαλάγγιασε, µωρέ παιδιά, 
κάποιο πουρνό και µένα. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

σαλαχώ (ρήµα) φωνάζω τα άλογα 1  
Γ 641 και σαλαχάει σιγά, σιργουλευτά, τ'  
αλόγατα στη στράτα. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

σαράκι, το (ουσιαστικό) έντοµο που κατατρώει το 
ξύλο 4  
Γ 1130 και µε αναγάλια χαίρουνταν κρουφή τ' 
αρίφνητα σαράκια 
Αναφορά: φύση 

σγουρόφυλλος (επίθετο – σύνθετο) βασιλικός: 
είδος βασιλικού µε πολύ µικρά φύλλα 
(αντίθετος του πλατύφυλλου) που ευδοκιµεί 
καλύτερα, κάνει ωραιότερη σιλουέτα και 
µυρίζει καλύτερα. Τα πολύ µικρά φύλλα 
δίνουν την εντύπωση του κατσαρωτού, γι αυτό 
και σγουρός 19 

       Γ 571 µε το σγουρόφυλλο βασιλικό και τις 
καρνάδες βιόλες. 
Αναφορά: φύση 

σειροβολιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) το σόι 2  
Γ 377 Ο Σκούληκας λυπήθη την πικρή 
σειροβολιά του ανθρώπου 
Αναφορά: λαός 
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σηκώνω εντολή (έκφραση) κάνω πρόποση 1  

Γ 1212 να φάει και πίνοντας κρασί εντολή ν' 
ασκώσει στην υγειά σου 
Αναφορά: Οδυσσέας 

σιγαλόδροσος (επίθετο - σύνθετο) ελαφρά 
δροσερός 5 (σιγαλό-+δροσός<δροσιά)   
Γ  503-505 
Αναφορά:  

σπερώνει, σπεριάζει (ρήµα) βραδιάζει 5 (<εσπέρα) 
Γ 221 Σπερώνει πια, και τ' αφριστά νερά της 
θάλασσας ως πέρα 
Αναφορά: φύση 

σπιθοβολώ (ρήµα -σύνθετο) ανασπιθίζω 2  
Γ 1102 κι ως εδρασκέλαε τις βουβές αυλές 
σπιθοβολούσε ως νύχτα. 
Αναφορά: Ελένη 

σπιτότοπος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) τόπος 
κατάλληλος για οικοδόµηση σπιτιού. Εδώ: η 
πατρίδα 11  
Γ  1175-1181 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

στάµενος (επίθετο) ηλικιωµένος, σοβαρός 1  
Γ 583 µα στάµενοι άντρες είµαστε, θαρρώ, 
ντροπή να παραγγέλνω!" 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

σταµναγκάθι, το (ουσιαστικό) βότανο αυτοφυές, 
εδώδιµο// αγκάθι για στούµπωµα του στοµίου 
της στάµνας 3  
Γ 781-783  
Αναφορά: φύση 

στεκάµενος (µετοχή) ακίνητος 3  
Γ 663 στεκάµενες σαν το πηχτό νερό µε τα 
παχιά λουλούδια 
Αναφορά: φύση 

στραβολαιµιάζω (ρήµα -σύνθετο) στρέφω το 
λαιµό µου, δίνοντάς του µια αφύσικη στάση, 
µε αποτέλεσµα να πάθω δυσκαµψία, να πιαστώ 
4  
Γ 445 Ο µουργο-Καρτερός στραβολαιµιάει και 
τον αποσβολώνει 
Αναφορά: Καρτερός 

στρατολάτης, ο (ουσιαστικό) οδοιπόρος 1  
Γ 833 σα γιασεµί που αλάργα ανθεί και κλειούν 
τα µάτια οι στρατολάτες 
Αναφορά: λαός 

στραφταλίζω (επίθετο) λάµπω 1  
Γ 1040 Σερτά, µε τις µακριές στραφταλιστές 
ουρές τους τα παγώνια 
Αναφορά: φύση 

στροφός, ο (ουσιαστικό) στρόφιγγα της πόρτας, 
µάσκουλο 1  
Γ 635-641   
Αναφορά:  

στροφός, ο (ουσιαστικό) στρόφιγγα της πόρτας, 
µάσκουλο 1  
Γ 923 Μα βαριοτρίξα οι προύντζινοι στροφοί, 
και να, προβαίνει ο ρήγας 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

σύφλογος (επίθετο - σύνθετο) ζεστός, καυτός 5 
(συν+φλογός<φλόγα) 
Γ 464 κι οσµίζουνταν µε το κεφάλι ορθό το 
σύφλογον αγέρα 
Αναφορά: φύση 

συχναλλάζω (ρήµα -σύνθετο) αλλάζω συχνά 5 
(συχνά+αλλάζω) 
Γ 749 πείνα και δίψα, θάνατο, ζωή να 
γοργοσυχναλλάζει!" 
Αναφορά: Κένταυρος 

σφαγαριά, η (ουσιαστικό) το µέρος του λαιµού του 
ζώου όπου βυθίζουν το µαχαίρι 1  
Γ 520 αρπάει το αστάλωτο ταυρόπουλο, βαράει 
τη σφαγαριά του 
Αναφορά: φύση 

σφαράζω (ρήµα) σπαράσσω, σπαρταρώ 3  
Γ 299 Οι νώµοι σφάραζαν, τινάζουνταν, 
θαρρείς και λαχταρούσαν 
Αναφορά: Οδυσσέας 

σώψωµος (ουσιαστικό - σύνθετο) όταν δεν τον 
ταϊζει το αφεντικό 2  
Γ  888-898 
Αναφορά:  

ταϊστικός (επίθετο) όταν δεν τον ταϊζει το 
αφεντικό 2  
Γ  888-898 
Αναφορά:  

τζελάτης, ο (ουσιαστικό) δήµιος 1  
Γ 415 "Μωρέ, καλώς το µαύρο Μέρµηγκα, του 
αφέντη τον τζελάτη 
Αναφορά: Μέρµηγκας 

τουµπελέκι, το (ουσιαστικό) λαίκό µουσικό 
όργανο µε πήλινο ηχείο που µοιάζει µε µικρό 
τύµπανο 4  
Γ 403 ως την αυγή στ' άστρα αψηλά χτυπάει το 
µέγα τουµπελέκι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

τρεµοσταλάζω (ρήµα) πέφτω σε σταγόνες 3  
Γ 298 και τα αίµατα σα χλια ροδόφυλλα 
σταλάζα απ΄τις µασκάλες. 
Αναφορά: αίµα 

τρισεύγενος (επίθετο - σύνθετο) µε εξαιρετικά 
ευγενική καταγωγή 5 (τρις+ευγενής) 
Γ 1265 σιγά σκαλί σκαλί η τρισεύγενη τα 
µάρµαρα πατώντας 
Αναφορά: Ελένη 

τρίψαλα, τα (ουσιαστικό) θρύψαλα 2  
Γ 388 τα µαύρα τρίψαλα και στο πυρό να τ' 
αργολιούν καµίνι 
Αναφορά:  
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τροχαλαέι (το κύµα) (ρήµα) ρίχνει πέτρες, 

πετροβολεί 1  
Γ 41 και το πικρό της το παράπονο να 
τροχαλάει το κύµα. 
Αναφορά: φύση 

τρυγονοσούρτης, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
πουλί που οδηγάει τα τρυγόνια// αρχηγός, 
οδηγός 1  
Γ 258 Τηρώ µπροστά κι ως γέρος χαίρουµαι 
λιγνός τρυγονοσούρτης 
Αναφορά: Οδυσσέας 

τυλιγαδίζω (ρήµα) τυλίγω το νήµα σε τυλιγάδι// 
εδώ (µτφ):τυλίγω τη γη στα πόδια µου, τρέχω 
γρήγορα 4  
Γ 769 µε τα λιγνά ποδάρια τους τη γης γοργά 
τυλιγαδίζουν. 
Αναφορά: φύση 

τυλιγαδίζω (ρήµα) τυλίγω το νήµα σε τυλιγάδι 4  
Γ 46 αγάλια αγάλια τυλιγάδιαζε στα φρένα το 
νησί του 
Αναφορά: Οδυσσέας 

φαλαγγωµένος (µετοχή) ναρκωµένος (κυρίως µετά 
το φαϊ) 1  
Γ 1144 Απ' το πολύ φαϊ και το πιοτό γλυκά 
φαλαγγωµένος 
Αναφορά: Μενέλαος 

φαρδιόγοφος (επίθετο) µε φαρδιούς γοφούς   5 
(φαρδύς+γοφός) 
Γ 755-761  
Αναφορά:  

φιδοσουρµή, η (ουσιαστικό - σύνθετο) τα ίχνη από 
πέρασµα φιδιού// στενό µονοπάτι 1  
Γ  1277-1280 
Αναφορά:  

φλαγκάρα, η (ουσιαστικό) µεγάλη φωτιά 1  
Γ 122 µαζώνει φύλλα, στρώνει πατωσιές, 
ανέβηκε η φλαγκάρα 
Αναφορά: φύση 

φλογανάβλεµµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο) έντονο 
βλέµµα, έντονη µατιά 5 (φλόγα+ανάβλεµµα) 
Γ 635 τι µάντεψε την άσπλαχνη βουλή στο 
φλογανάβλεµµά τους. 
Αναφορά: Οδυσσέας+Κένταυρος 

φλοκάδα (ουσιαστικό) αντροµίδι, πατανιά, πέυκι, 
βελέντζα, στρωσίδι, χιράµι 2  
Γ 1303 και στοίβες τουρλωτές γοικιάζουνταν τα 
πεύκια κι οι φλοκάτες. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

φοραδινιά, η (επίθετο)  φοράδα, θηλυκό άλογο. 
Εδώ: κοπέλα στητή, µε περήφανο ανάστηµα  
Γ 724 αγριόθωρες, φοραδινές οι νιες, κορµάτες 
οι γυναίκες 
Αναφορά: γυναίκες 

φουρτουνιάζω (ρήµα) αρχίζω να γίνοµαι 
τρικυµιώδης, µε µεγάλα κύµατα και µε δυνατό 
αέρα// (µτφ.) ταράζοµαι, εξαγριώνοµαι 4  
Γ 870 φουρτούνιασε, Κερά, τα γαίµατα, να 
πλέψει το καράβι 
Αναφορά: φύση 

φουσάτο, το (ουσιαστικό) οµάδα, πλήθος ενόπλων, 
στράτευµα 4  
Γ 993 "Ε και να κάτεχαν τα βάρβαρα φουσάτα 
που κινήσαν 
Αναφορά: στρατός 

φρένια, η (ουσιαστικό) έξαψη, µάνητα 1  
Γ  921-924 
Αναφορά:  

φρενιάζω, φρενιασµένος (ρήµα) περιέρχοµαι σε 
µια κατάσταση έντονου ερεθισµού, 
εξοργισµού, γίνοµαι έξαλλος 4  
Γ  959-974 
Αναφορά:  

φρουµατιστός (επίθετο) αυτός που ξεφυσά αέρα µε 
τα ρουθούνια 4 (<φρουµάζω) 
Γ 904 φρουµατιστά και φτάνουν αστραπή ψηλά 
στο καστροπόρτι. 
Αναφορά: φύση 

φρουτόδεντρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) δέντρο 
που παράγει φρούτα 5 (φρούτο+δέντρο) 
Γ  1174-1181 
Αναφορά: φύση 

φτεροσοζυγιάζω (ρήµα -σύνθετο) ισορροπώ µε τη 
βοήθεια των φτερών, πετώ 5 (φτερό+ζυγιάζω) 
Γ 1072 σαν τον αϊτό που φτεροσοζυγιάει πα 
στην κορφή του αγέρα. 
Αναφορά: φύση 

φυλλίζει (το πανί) (ρήµα) καταχτυπάει, δεν έχει 
αρκετό άνεµο 1  
Γ 83 Σαν τ' άπνογα πανιά του καραβιού τα 
στήθια του φυλλίζαν 
Αναφορά: Σουραύλης 

φωνοκλήσι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) η φωνή 5    
Γ  898-904 
Αναφορά:  

χάλαβρα, τα (ουσιαστικό) κυλισµένοι βράχοι, 
ερείπια 1  
Γ 454 ξεσφοντυλιάζοντας τα χάλαβρα, τα σύκα 
φορτωµένες 
Αναφορά: φύση 

χαλέπεδα, τα (ουσιαστικό) κατσάβραχα 1  
Γ 776 δε δέχουµαι χωριά να οικοδοµούν πα στα 
χαλέπεδά µου 
Αναφορά: φύση 

χαµαδός (επίθετο) χαµηλός, που βλέπει χάµω// 
κοντός 1  
Γ  905-921 
Αναφορά:  
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χαρβαλόστοµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 

ακριτόµυθος, που λέει ό,τι του κατέβει 1  
Γ 1390 µα το φαρδύ το πηγαδόστοµα χαρούµενο 
γελούσε 
Αναφορά: Κένταυρος 

χεροβολιά (ουσιαστικό - σύνθετο) όσα στάχια 
χωράει το χέρι στο θερισµό 1  
Γ 688 Τα στάχυα φούχτωναν χεροβολιές, τα 
σύνταζαν δεµάτια 
Αναφορά: λαός 

χιλιόµατος (επίθετο - σύνθετο) που έχει χίλα 
µάτια// µτφ.: που βλέπει τα πάντα 5 
(χίλια+µατός<µάτια) 
Γ 1271 που εφρούραε ως βλέφαρο το µαγικό 
χιλιόµατο κρουστάλλι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

χιονοτροχάδι, το (ουσιαστικό - σύνθετο)  
χιονοπέδιλο 2  
Γ 63 τα στρογγυλά, σαν πέτσινα ταψιά, φαρδιά 
χιονοτροχάδια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

χιτώνι, το (ουσιαστικό) εσωτετικό ένδυµα, φαρδύ, 
χωρίς ζώνη, συνήθως µακρύ και χωρίς µανίκια, 
που το φορούσαν πολλοί λαοί της αρχαιότητας 
4  
Γ 1329 και πια στουπί, θωράει µε τα κοντά 
χιτώνια τους τις δούλες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

χλαλοή, η (ουσιαστικό) µεγάλος θόρυβος, φασαρία 
1  
Γ 898 σαν τι 'ναι η χλαλοή;" του Κένταυρου 
βροντολαλάει το στόµα. 
Αναφορά: λαός 

χλώρη, η (ουσιαστικό) η χλόη 7  
Γ 503 Κι η κοπελιά, στη χλώρη γέρνοντας την 
ξαναµµένην όψη 
Αναφορά: φύση 

χλωρόφουντος (επίθετο - σύνθετο) µε χλωρά 
φύλλα 5 (χλωρό+φούντος<φούντα) 
Γ 452 ∆ίπλα, ζερβά τους, φάνη αµµουδερό, 
χλωρόφουντο ακρογιάλι 
Αναφορά: φύση 

χοιροσφάζω (ρήµα -σύνθετο) σκοτώνω κάποιον 
όπως σφάουν τα γουρούνια 5 (χοίρος+σφάζω) 
Γ 944 για το σπαθί του οχτρού χοιρόσφαζε το 
ζευλωτό λαιµό σας 
Αναφορά: λαός 

χοντρόπετσος (επίθετο - σύνθετο) που έχει χοντρή 
πέτσα 4  
Γ 436 µε τη χοντρόπετση απαλάµη του της 
κεφαλής τον ίδρο 
Αναφορά: Οδυσσέας 

χορευταράς, ο (ουσιαστικό) αυτός που αγαπάει 
πολύ το χορό και που συνήθως είναι και πολύ 
καλός χορευτής 4  
Γ 223 στα χρουσοπόρφυρα νερά χορευταράς 
Αποσπερίτης. 
Αναφορά: φύση 

χορολαχταρίζω (ρήµα -σύνθετο) την ώρα του 
χορού φοβάµαι, ταράζοµαι 5 
(χορό+λαχταρίζω) 
Γ 734 ψηλά στον γκρεµό ακροτινάζεται και 
χορολαχταρίζει." 
Αναφορά: Οδυσσέας 

χρουσοσταχιάζω (ρήµα -σύνθετο) αποτελούµαι 
από στάχυα στο χρώµα του χρυσού 5 
(χρυσό+σταχιάζω) 
Γ 623 ροδούν τα νέφαλα προσηλιακά, 
χρουσοσταχιάζει ο κάµπος 
Αναφορά: φύση 

χώνος, το (ουσιαστικό) το χωνί 2  
Γ 48 κι όλα µε ορµή κυλούσαν κι έπεφταν στο 
χώνος του µυαλού του 
Αναφορά: Οδυσσέας 

χωνωτός (επίθετο) σε σχήµα χωνιού 9  
Γ 359 Μα κάποιο σούρουπο, σε χωνωτό 
φαράγγι ανάριες λάµψες 
Αναφορά: φύση 

ψαροκόπαδα, το (ουσιαστικό - σύνθετο) κοπάδι 
ψαριών 5 (ψαρό<ψάρι+κοπάδι) 
Γ 57 θυµήθη αυτός τα διποτάµατα  µε τα 
ψαροκοπάδια 
Αναφορά: φύση 

ψαροµέλιγγος (επίθετο - σύνθετο) αυτός του 
οποίου τα µαλλιά είναι ψαρά στα µηλίγγια του, 
ο ψαροµάλλης 3  
Γ 306-319  
Αναφορά:  

ψαροχώρι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) χωριό όπου 
κατοικούν ως επί το πλείστον ψαράδες 5 
(ψαρο+χώρι<χωριό) 
Γ  551-568 
Αναφορά:  

ψαχουλέυω (ρήµα) πασπατεύω 2  
Γ 1043 που µπαίνει νύχτα ψαχουλεύοντας στης 
αγαπώς το σπίτι. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ψυχαρπάχτης (ουσιαστικό - σύνθετο) που αρπάζει, 
κλέβει ψυχές 5 (ψυχ(η)+αρπάχτης<αρπάζω) 
Γ 1275 "Πολύ τα δώρα σου φοβούµαι τα, 
µεγάλε ψυχαρπάχτη!" 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ψωµωµένος (µετοχή) ώριµος, µεστός 4  
Γ  677-688 
Αναφορά:  
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ΡΑΨΩ∆ΙΑ ∆ 
αγκιστροπόδης (ουσιαστικό - σύνθετο) που στο 

ένα άκρο του (πόδι)έχει απόληξη αγκιστριού 5 
(άγκιστρο+πόδης<πόδι)    
∆ 895 "Θαρρώ, κατέχω ποιος θεός κυλάει, 
τροχός αγκιστροπόδης 
Αναφορά: θεός 

αγουρογεράζω (ρήµα -σύνθετο) πρόωρα γερνάω 1  
∆ 809 νογούσε αγουρογέρασε, ο λαός τραβάει 
µπροστά κι αφήνει 
Αναφορά: Μενέλαος 

αιµατοφτέρουγος (επίθετο - σύνθετο) µε 
µατωµένα φτερά 5 (αίµα+φτερούγα) 
∆ 956 το αιµατοφτέρουγο µικρό πουλί µε τη 
γλυκιά λαλίτσα. 
Αναφορά: νίκη 

ακανάκιστος (επίθετο - σύνθετο) χωρίς χάδια 5 
(α(στερητικό)+κανακιστός) 
∆ 152 κι ως µείνα απότιστα, ακανάκιστα, 
χερσέψαν τα κορµιά τους. 
Αναφορά: γυναίκες 

ακράνυχα/ ακροδαχτύλια (επίρρηµα - σύνθετο) 
στα άκρα των νυχιών/ δαχτύλων. Εδώ: πάρα 
πολύ ήσυχα, χωρίς θόρυβο 3  
∆ 1281 Κι εσύ στον πύργο ανέβα ακράνυχα και 
χίµηξε στη βάρδια 
Αναφορά: Πέτρακας 

ακράνυχο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το άκρο του 
νυχιού 3  
∆ 331 βουτούσαν άγρια κι άρπαζαν τ' αρνιά στ' 
ακράνυχα και φεύγαν 
Αναφορά: φύση 

αλαφροφτέρουγος (επίθετο - σύνθετο) µε ελαφριές 
φτερούγες 5 (αλαφρός+φτέρουγος<φτερούγα) 
∆ 707 κι αλαφροφτέρουγος χορός σερτός 
βεργολυγάει τ' αγόρια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αλησµονάνθι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
λουλούδι της λησµονιάς 5 
(αλησµον(ώ)+άνθος) 
∆ 966 αναµεσός στα στήθια σου, κερά, το 
αλησµονάνθι ανθίζει 
Αναφορά: φύση 

αλιφασκιά, η (ουσιαστικό) το φυτό φασκοµηλιά 4  
∆ 343 λάδανο στάζοντας κι αλιφασκιά, 
γυαλοκοπάει κι αχνίζει. 
Αναφορά: φύση 

αλυχιά, η (ουσιαστικό) αλάτι που πήζει στους 
βράχους, αφράλατο 1  
∆ 364 και θα κρατώ αλυχιά στις φούχτες µου, 
προβάτες µου κεράδες 
Αναφορά: φύση 

αµάξι, το (ουσιαστικό) η άµαξα 4  
∆ 423-424 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αναγάλια, η (ουσιαστικό) η ψυχική ευφορία 4  
∆  708-744 
Αναφορά:  

αναλύχνισµα, το (έκφραση) η αναλαµπή του 
λύχνου 2  
∆ 1201 στο τρέµουλο συλύχναρο θαµπά ξεκρίνει 
τον πατούχα 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ανάνθιστο (επίθετο - σύνθετο) που δεν έχει ανθίσει 
5 (α(στερητικό)+ανθιστό<ανθώ) 
∆ 958 σαν το µεγάλο ρόδο ανέβηκες στο 
ανάνθιστο χορτάρι 
Αναφορά: φύση 

ανανογούµαι (ρήµα -σύνθετο) επαναφέρω στη 
µνήµη µου, έρχοµαι στα λόγια µου. 3  
∆ 1081 Χαµογελάει µε θλιψη ο µαχητής, 
σκυφτός ανανογιέται 
Αναφορά: Μενέλαος 

ανεµοκυκλίζω (ρήµα -σύνθετο) στροβιλίζω, 
περιδινώ, περιστρέφω 3  
∆ 517 τ' άθερα ακόµα ανεµοκύκλιζαν σα 
θάλασσα σπαρµένα 
Αναφορά: φύση 

ανθοκαρπολογώ (ρήµα -σύνθετο) µαζεύω ανθούς 
και καρπούς 5 (άνθος+καρπός+-λογώ) 
∆  864-1048 
Αναφορά:  

ανθοπερβόλι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) περιβόλι 
µε λουλούδια 5 (άνθο(ς)+περβόλι) 
∆ 791 σα να 'ταν χοροστάσι η µαύρη γης κι 
ανθοπερβόλι ο νους µας 
Αναφορά: φύση 

αντήµερα (σύνθετο επιίρρηµα) την επόµενη µέρα 5 
(αντί+ηµέρα) 
∆ 114 προστάζω αντήµερα των άγουρων να 
γιορταστούν οι αγώνες 
Αναφορά: χρόνος 

αντιφλογίδι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) η φλόγα 5 
(αντι(επιτατικό)+φλογίδι<φλόγα) 
∆ 1003 περίγυρα στου λυχναριού να το χαρεί το 
αντιφλογίδι. 
Αναφορά: φωτιά 

απάλαφρα (επίρρηµα - σύνθετο) πάρα πολύ 
ελαφριά 5 (από(επιτατικό)+αλαφρά) 
∆ 1288 Του γυναικίτη ανέβη απάλαφρα τη 
σκάλα να µην τρίξει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

απανωπύργι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) ο 
ψηλότερος πύργος 5 (απάνω+πύργι<πύργος) 
∆ 1314 στο απανωπύργι, λες και σφάζουνταν 
στριγγόλαλο γεράκι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

απλαδωτός (επίθετο) που έχει απλωτά κέρατα 1  
∆ 370 λαµπαδοκέρατες, φιλόκερες κι απλαδωτές 
στον ήλιο 
Αναφορά: φύση 
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απογαλίσµατα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) το 

θέρος, όταν πια το γάλα είναι λιγοστό 1  
∆ 322 "Πολλά παχύ στ' απογαλίσµατα, µα 
ανέλιγο το γάλα!" 
Αναφορά: φύση 

αποκλαµένος (σύνθετη µετοχή) µεµψίµοιρος, 
παραπονιάρης 1  
∆ 975 Την ποκλαµένη του όψη ο βασιλιάς 
ανάσκωσε, κι αγάλια 
Αναφορά: Μενέλαος 

απολασάρης, ο (επίθετο) ξαντληµένος από την 
οχεία κριός ή τράγος 1  
∆ 374 σουρνότα απολασάρης κι έτρεχαν τα 
µάτια του όλο τσίµπλες 
Αναφορά: φύση 

αργατοπαίδι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το παιδί 
του εργάτη 5 (αργάτης+παιδί) 
∆ 775 "Στ' αργατοπαίδια, βασιλιά, πρεπό της 
νίκης το στεφάνι! 
Αναφορά: λαός 

αργοβιγλώ (ρήµα -σύνθετο) κοίτω αργά και 
προσεκτικά, παρατηρώ εξονυχηστικά 5 (αργο-
+βιγλώ<βιγλίζω) 
∆ 835 κι αυτοί, ανεβάσταγοι, λαχταριστά µε 
αντιβιγλούν και ψάχνουν 
Αναφορά: λαός 

αρµενίδια, τα (ουσιαστικό) µικρά µαλάκια, 
ναυτίλοι 1  
∆ 914 και µε αρµενίδια που έπλεχαν ορθά γύρου 
γύρου στις ούγιες 
Αναφορά: φύση 

αρµυρίζω (ρήµα) κάνω κάτι αλµυρό, γίνοµαι 
αλµυρός 4  
∆ 3 Κάτασπρα αρνιά στο κύµα ροβολούν τ' 
αστέρια ν' αρµυρίσουν 
Αναφορά: φύση 

άρπαγος, ο (ουσιαστικό) αυτός που αρπάζει κάτο 
µε ενέργειες που τις χαρακτηρίζει η βία ή/ και 
η απληστία 4  
∆ 555 και λάλησε άφοβα, κατάµατα τον άρπαγο 
τηρώντας 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ασηµοκαπνίζω (ρήµα -σύνθετο) 
επαργυρώνω//εδώ: αποκτώ ασηµένιο χρώµα 4  
∆ 254 κι η ασηµοκαπνισµένη του κοιλιά 
τραγούδι ξεχειλίζει 
Αναφορά: φύση 

ασπράλογος (επίθετο - σύνθετο) µε άσπρα άλογα 5 
(άσπρος+άλογο) 
∆ 799 Αµίλητη η βασίλισσα έγειρε στο 
ασπραλογίσιο αµάξι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ασπρογαλιάζω (ρήµα -σύνθετο) γίνοµαι λευκός 
σαν γάλα// φωτίζοµαι 5 (ασπρο-γαλ(α)+-
ιάζω(παραγωγική ρηµατική κατάληξη)) 
∆ 1266 Μα στο φεγγίτη πια ασπρογάλιασε το 
πρόσωπο της µέρας 
Αναφορά: φύση 

αστραποκαίω (ρήµα -σύνθετο) καίω µε κεραυνό 
κάτι ή κάποιον 5 (αστραπ(η)+καίω) 
∆ 1087 αχ, να 'πεφτε ο θεός σαν κεραυνός να 
τον αστραποκάψει! 
Αναφορά: Μενέλαος 

αστροβολή, η (ουσιαστικό - σύνθετο) ακτινοβολία, 
λάµψη 12 (<αστροβολώ) 
∆ 122 µεγάλη αφήνοντας αστροβολή, γοργά 
κατά τον κάµπο. 
Αναφορά: Οδυσσέας+Μενέλαος 

αστροπόταµος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) Γαλαξίας 
1  
∆ 425 κι ο µέγας Αστροπόταµος περνάει και τη 
νυχτιά συγκλύζει. 
Αναφορά: φύση 

αχναρού (επίρρηµα - σύνθετο) χωρίς ίχνη 5 
(α(στερητικό)+χνάρι) 
∆ 982 να χάνεται άχναρα µες στα λοξά του 
παλατιού κελάρια 
Αναφορά: Μενέλαος 

αχνοβολώ (ρήµα -σύνθετο) φέγγω αχνά, όχι έντονα 
5 (αχνό+-βολώ) 
∆ 423 χωριά χωριά τ' αστέρια αχνοβολούν, 
φωλιές φωλιές ασπρίζουν 
Αναφορά: φύση 

αχοντοπούλα (ουσιαστικό) κόρη άρχοντα// κορίτσι 
ή νέα από πλούσια, αρχοντική οικογένεια 4  
∆ 433 τρανές αρχοντοπούλες που έλαµψαν σε 
µακρινά ακρογιάλια 
Αναφορά: γυναίκες 

βάβουλας, ο (ουσιαστικό) έντοµο που τρυπάει τους 
ανθόκηπους 2  
∆ 1297 Σα µέγας βάβουλας που χώνεται στο 
ευωδιασµένο ρόδο 
Αναφορά: Οδυσσέας 

βαραντιγνωµώ (ρήµα -σύνθετο) έωχ και εκφράζω 
διαφορετική γνώµη σε έντονο ύφος 5 
(βαρό(κρητικό επιτατικό)+αντιγνωµώ) 
∆ 774 Είπε, µα ανασµηλιώθηκε ο λαός κι όξω 
απ' τα δόντια κράζει 
Αναφορά: λαός 

βαρβάτο βιος (έκφραση) µεγάλο, τρανταχτό 4  
∆ 82 σε όλο το µέγα βαρβάτο βιος και να 
σαστίσει ο νους του 
Αναφορά: Μενέλαος 

βαρδιάνος, βαρδιάταρος (ουσιαστικό) αυτός που 
φυλάει, που επιτηρεί κάτι, ο σκοπός 4  
∆  581-586 
Αναφορά:  

βαρόθυµος (επίθετο - σύνθετο) που βρίσκεται σε 
δυσάρεστη ψυχική κατάσταση, δύσθυµος 4  
∆ 747 και µε γοργό βαριόθυµο ρυθµό κυβέρναε 
τα κορµιά τος. 
Αναφορά: λαός 
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βελονόφυλλο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) φύλλο σε 

σχήµα βελόνας, το φύλλο του πέυκου 5 
(βελόν(α)+φύλλο) 
∆ 420 κι ανάµεσα απ΄τα βελονόφυλλα 
καµάρωνε τ' αστέρια 
Αναφορά: φύση 

βεργόλιγνος (επίθετο - σύνθετο) λεπτός και 
ευλίγιστος σα βέργα 5 (βεργα+λιγνός) 
∆ 514 και πίσω ο Πέτρακας βεργόλιγνος στη γης 
τριζοβολούσε. 
Αναφορά: Πέτρακας 

βεργολυγώ, -ίζω (ρήµα -σύνθετο) περπατώ λυγερά 
σα βέργα 1  
∆ 707 κι αλαφροφτέρουγος χορός σερτός 
βεργολυγάει τ' αγόρια 
Αναφορά: ευγενείς 

βιτσιά, η (ουσιαστικό) χτύπηµα µε βίτσα 4  
∆ 41 Και δώκαµε βιτσιά του αλόγου µας κι η 
µαυροµάτα εχάθη." 
Αναφορά: Μενέλαος 

βοδοφαγάς, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) που τρώει 
βόδια, πολύ κρέας 5 (βόδ(ι)ο+φαγάς) 
∆ 634 βοδοφαγάς, κρασοπιοτής, φονιάς εµάς 
είναι ο θεός µας! 
Αναφορά: θεός 

βοσκεύω (ρήµα) γίνοµαι βοσκός 5 
(βοσκός+παραγωγική ρηµατική κατάληξη -
εύω) 
∆ 395 "Αν ο Θεός εµένα ανέβαζε στα βράχια να 
βοσκεύω 
Αναφορά: Οδυσσέας 

βοσκοράβδι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) η γκλίτσα 
1  
∆ 681 κι ο βασιλιάς τινάχτη ανάτροµος, κουνάει 
το βοσκοράβδι 
Αναφορά: Μενέλαος 

βυζασταρούδι, το (ουσιαστικό) το βυζανιάρικο 12  
∆ 965 κι ο νους ευτύς ξεχνάει και σα µωρό 
γελάει βυζασταρούδι 
Αναφορά: νους 

γάβρος, ο (ουσιαστικό) περή φανος, αλαζονικός// 
έιδος πρίνου που λέγεται και γράβος, µεράτσα 
1  
∆ 282 Φουντώνει ολούθε ο γαύρος κι η µελιά, 
θεριεύουν τα στροφίλια 
Αναφορά: φύση 

γαλάφτρα, η (ουσιαστικό) πήλινη λεκάνη όπου 
βάνουν το γάλα να κάνει τσίπα 1  
∆ 383 και γάλα γιόµωσαν τους αρµεγούς και τις 
βαθιές γαλάφτρες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

γελάστερας (ουσιαστικό - σύνθετο) ο πλανήτης 
∆ίας. Λέγ. και Γελαντζής (γιατί γελάει στους 
αγωγιάτες που τον παίρνουν για αυγερινό) 1  
∆ 424 λάµπει ο Γελάστερας, χοροπηδάει στην 
άκρα ο Νυχτοκόπος 
Αναφορά: φύση 

γελοχαχαρίδα, η (επίθετο - σύνθετο) που γελάει 
δυνατά και ειρωνικά 9  
∆ 1208 µα η γελοχαχαρίδα η θάλασσα τα 
συλλοϊκά σου παίρνει! 
Αναφορά: φύση 

γεννήµατα, τα (ουσιαστικό) οι καρποί 2  
∆ 107 σακιά γεννήµατα κι ασκιά κρασί και 
λαγαρό χρουσάφι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

γεννοσποριά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) γενιά, οι 
απόγονοι 5 (γενν(ώ)ο+σποριά) 
∆ 611 "Μου εικάζεται, αρχοντόπουλα, η λεβρή 
γεννοσποριά της φτώχειας 
Αναφορά: λαός 

γενοσπορίζω (ρήµα -σύνθετο) γεννάω. Και τα δυο 
ρήµατα έχουν την ίδια σηµασία   
∆  1151-1157 
Αναφορά:  

γεροντόψαχνα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
γέρικο κορµί 5 (γεροντ(ας)ο+ψαχνό) 
∆ 843 στο αραχνιασµένο απόκλωσµα του ήλιου 
τα γεροντόψαχνά του. 
Αναφορά: Μενέλαος 

γιορντανίζω (ρήµα) φτιάχνω περιδέραιο 11 
(<γιορντάνι) 
∆ 1340 Τ' αστέρια ακόµα αχνά γιορντάνιζαν , 
κλωνιά µαργαριτάρι 
Αναφορά: φύση 

γκαλονόµος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) βοσκός για 
τα γαλάρια (έγγαλα) γιδοπρόβατα 1  
∆ 382 Στα στρουγκολίθια, οµπρός στα 
ξώµαντρα, θρονιούν οι γκαλονόµοι 
Αναφορά: λαός 

γλαρόµατος (επίθετο - σύνθετο) που έχει µάτια 
υγρά και λαµπερά, ηδυπαθή και ονειροπόλα 4 
(γλαρός+µάτι) 
∆ 864  
Αναφορά:  

γλαρός (επίθετο) κυρίως για µάτια που είναι υγρά 
και λαµπερά, ηδυπαθή και ονειροπόλα 4  
∆ 864 Το ρήγα ανατρανούν κατάστηθα µε τα 
γλαρά τους µάτια 
Αναφορά: λαός 

γλυκονειριάζοµαι (ρήµα -σύνθετο) βγέπω γλυκά, 
όµορφα όνειρα 5 (γλυκο-
+ονειριάζοµαι<ιδιωµατισµός του ονειρεύοµαι) 
∆ 1133 στον ύπνο του γλυκονειριάζουνταν πως 
µέσα στις ροδάφνες 
Αναφορά: Μενέλαος 

γλυκοξέφωτα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) 
ξηµέρωµα 
∆ 12 στα γλυκοξέφωτα µια βλεφαριά τον 
άρπαξεν ο γύπνος 
Αναφορά: φύση 
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γοργοκεφαλώνω (ρήµα -σύνθετο) προκόβω µε 

γρήγορο ρυθµό 1  
∆ 380 "Στου ριζικάρη το µαντρί πώς 
γοργοκεφαλώνουν!" 
Αναφορά: φύση 

γουλί, το (ουσιαστικό) τρύπα όπου µπαίνει το 
µάνταλο 1  
∆ 1330 και µε σιργούλιο, αργά, µαστόρικα, το 
βγάνει απ' το γουλί του 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

γούµενα, η (ουσιαστικό) χοντρό σκοινί καραβιού 
11  
∆ 862 κι ως γούµενες τα ολόξανθα µαλλιά 
στρουφίζουνταν στις πλάτες 
Αναφορά: λαός 

γυαλοκοπώ (ρήµα -σύνθετο) έχω τη λάµψη του 
γυαλιού 12  
∆ 343 λάδανο στάζοντας κι αλιφασκιά, 
γυαλοκοπάει κι αχνίζει. 
Αναφορά: Πέτρακας 

γυροβολώ (ρήµα -σύνθετο) φέρνω γύρα, 
περιέρχοµαι, περιφέροµαι 4  
∆ 360 Γυροβολάει στα βοσκοτόπια του, 
ποχαιρετά τα ζα του 
Αναφορά: Πέτρακας 

γυροζώνω (ρήµα -σύνθετο) ζώνω ολόγυρα 5 
(γύρ(ω)-ο+ζώνω) 
∆ 1301 και γαλανά αφρισµένα κύµατα 
γυρόζωναν τους τοίχους. 
Αναφορά: φύση 

δαµάλα, η (ουσιαστικό) νεαρή αγελάδα πριν ή λίγο 
µετά την πρώτη της γέννα 4  
∆ 109 Και τώρα απ' τα παχιά κοπάδια µου 
διαλέχτε νέα δαµάλα 
Αναφορά: φύση 

διασελώνω (ρήµα) πατώ το διάσελο 2  
∆ 280 Το στήθος πια του Πενταδάχτυλου 
πατούν και διασελώνουν 
Αναφορά: Οδυσσέας+Μενέλαος 

δίµιτο (επίθετο - σύνθετο) διπλό, περνιέται στο 
νήµα από τέσσερα µιτάρια 1  
∆ 25 και φάνε δίµιτο κρουστό πανί, κι απάνω να 
ξοµπλιάσεις 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

δίφορος (επίθετο - σύνθετο) για δέντρο ή γενικά 
για φυτό που καρποφορεί ή ανθίζει δύο φορές 
το χρόνο 4  
∆ 216 δίφορα νιάτα στα µελίγγια µας, κι ο 
Χάρος πάλε θα 'ρθει 
Αναφορά: νιάτα 

διχαλόβυζο (έκφραση) η διχάλα του στήθους 2  
∆ 530 βαθιά στην ισκιωµένη, χνουδωτή του 
στήθους της διχάλα. 
Αναφορά: Ελένη 

δόλονας, ο (ουσιαστικό) βράχοι απ' όπου, όταν 
µπουν, δεν µπορούν πια να βγούν τα πρόβατα 
και τα γίδια 1  
∆ 377 µες στα χαράκια από τους δόλονες τις 
δραπετάρες γίδες 
Αναφορά: φύση 

δραγάτα, η (ουσιαστικό) σκοπιά του δραγάτη 1  
∆ 581 Κι ο κλεισοσπίτης στη δραγάτα ορθός 
κλωθογυρνάει το µάτι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχεό 

δρακοντεύω, δρακοντεµένος (ρήµα) γίνοµαι ή 
φαίνοµαι µεγάλος σα δράκοντας 5 
(δρακοντ(ας)+παραγωγική ρηµατική κατάληξη 
–εύω)    
∆ 746 ∆ρακοντεµένος αρχηγός ταψί 
χαλκωµατένιο εχτύπαε 
Αναφορά: λαός 

δρακοντικός (επίθετο) που έχει σχέση µε το 
δράκοντα ήν ταιριάζει σ' αυτόν 4  
∆ 46 Κι ο βλάµης άπλωσε τη δοξαρού 
δρακοντικιά χερούκλα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

δραπετάρα, η (επίθετο) γίδα που ξεκόβει από το 
κοπάδι 1  
∆ 377 µες στα χαράκια από τους δόλονες τις 
δραπετάρες γίδες 
Αναφορά: φύση 

δροσόπαγος (επίθετο - σύνθετο) κρύος, παγωµένος 
5 (δροσο(<δροσιά)+πάγος) 
∆ 1342 κι απ' τα θαµπά βουνά κατέβαινε 
δροσόπαγο αγεράκι. 
Αναφορά: φύση 

εύτυχος (επίθετο - σύνθετο) µε καλή τύχη 5 
(ευ+τύχη) 
∆ 187 εύτυχες φέτο κλίβαζαν οι ελιές, χοντρό 
καρπό γεµάτες 
Αναφορά: φύση 

εφτά αδερφάδες, οι (ουσιαστικό) η Πούλια 2  
∆  423-424 
Αναφορά: φύση 

ζευγαρίζω (ρήµα) καµατεύω , καλλιεργώ 2  
∆ 148 λες κάποιος µέσα του παλιός ζευγάς 
ζευγάριζεν ακόµα. 
Αναφορά: λαός 

ηλιοκονταριά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
χτύπηµα του ήλιου 5 (ηλιο+κονταριά) 
∆ 73 σαν ηλιοκονταριά το κράξιµο γρικάει να 
κρούει το νου του. 
Αναφορά: φύση 

θεοφίλητος, θεοφιληµένος (επίθετο - σύνθετο) 
που τον έχει φιλήσει κάποιος θεός 5 
(θεό+φίλητος) 
∆ 1017 Συροµαδιέται η θεοφίλητη και 
λαχταράει σηµάδι 
Αναφορά: Λήδα (µητέρα Ελένης) 
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θεόψυχά µου (επίρρηµα) η λέξη λέγεται όταν κάτι 

είναι σίγουρο ότι θα συµβεί αν και δεν το 
πολυεπιθυµούµς και ισοδυναµεί µε το 
νεοελληνικό µα την Παναγία... 9  
∆ 1238 "Θεόψυχά µου, αλήθεια και ψευτιά, και 
τα 'χω µπερδεµένα. 
Αναφορά: Κένταυρος 

ισκιαδερός (επίθετο) σκιερός 11 (<ισκιάδα) 
∆ 586 στα ισκιαδερά να καλοστρωνιαστεί 
πεζούλια της παλαίστρας. 
Αναφορά: φύση 

καγκελόφρυδο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) φρύδι 
µε σχήµα προς τα πάνω 5 (καγκέλι(:λοξός 
ανήφορος βουνού)+φρύδι) 
∆ 562 Τα µαύρα καγκελόφρυδα έπαιξαν και τα 
βαµµένα χείλια 
Αναφορά: Ελένη 

καλαµοτραφωµένος (σύνθετη µετοχή) που 
περιβάλλεται από καλάµια 5 
(καλάµι+τραφωµένος<τραφώνω) 
∆ 591 Και χαµηλά, σε σιάδα αµµουδερά, 
καλαµοτραφωµένα 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

καλόγαλος (επίθετο - σύνθετο) µε καλό γάλα 5 
(καλό+γάλα) 
∆ 361 "Έχετε γεια, ψηλά βουνά, και σεις 
καλόγαλες γελάδες 
Αναφορά: φύση 

καλοζωίζω (ρήµα -σύνθετο) ζω καλή ζωή, 
πλυοσιοπάροχη, µε ανέσεις και χωρίς 
κακουχίες 5 (καλό+ζωή) 
∆  692-707 
Αναφορά:  

κανακητό, το (ουσιαστικό) χάδι 1  
∆ 449 στρωθήκαν τα κλινάρια τ' απαλά, 
κινήσαν τα κανάκια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχεό-έθιµο 

καρδιοπάτης, ο (ουσιαστικό)  που κατακτά 
καρδιές 5 (καρδι(α)-ο+πάτης<πατώ)  
∆   
Αναφορά:  

κατακλεφτώντας (σύνθετη µετοχή) κλέβοντας τα 
πάντα, ό,τι έχει και δεν έχει κάποιος 12 
(κατά(επιτατικό)+κλεφτώντας<κλέφτω:ιδιωµα
τισµός του κλέβω) 
∆ 171 κατακλεφτώντας σκόρπααν στα σπαρτά, 
µαζεύαν ποθερίδια 
Αναφορά: λαός 

κατάψυχα (επίρρηµα - σύνθετο)  στο βάθος της 
ψυχής 5 (κατά+ψυχ(η)-α)  
∆ 1057 Ο διγενής τον άµοιρο άρχοντα 
κατάψυχα σπλαχνίστη 
Αναφορά: Οδυσσέας 

καψαλιά, η (ουσιαστικό) σπίθα µε καιόµενα 
αποξύσµατα φρυγάνων πυο ανεβαίνουν προς 
τον ουρανό από µεγάλη φωτιά 3  
∆ 457 κι όπου πατρίδας µαύρη καψαλιά θα 
πέφτω να κυλιούµαι 
Αναφορά: Ελένη 

κεφαλόκλουβο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) κλουβί 
που βρίσκεται µες στο κεφάλι, στη φαντασία 
κάποιου 5 (κεφαλο+κλουβί) 
∆ 23 αηδόνι κελαηδάει µε ορθό λαιµό στο 
κεφαλόκλουβό του! 
Αναφορά: Μενέλαος 

κεφαλόχτενο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) χτένι, 
στολίδι για τα µαλλιά της γυναίκας 5 (κεφάλ()-
ο+χτέν(ι)-ο)   
∆ 2 σα φιλντισένιο κεφαλόχτενο, το 
µεσοφέγγαρό της. 
Αναφορά: φύση 

κλεισοσπίτης, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) που 
κλείνει, διαλύει σπίτια, οικογένειες 5 
(κλεισο(<κλείνω)+σπίτης<σπίτι) 
∆ 581 Κι ο κλεισοσπίτης στη δραγάτα ορθός 
κλωθογυρνάει το µάτι 
Αναφορά: Οδυσσέας 

κλεφτογεννηµένος (σύνθετη µετοχή) που έχει 
γεννηθεί κλεφτά, από παράνοµη σχέση 5 
(κλεφτο-+γεννηµένος)   
∆ 621 τ' αγόρια έπαιζαν τα πολύσπορα, τα 
κλεφτογεννηµένα. 
Αναφορά: λαός 

κλιβάζω (ρήµα) κλίνει το δέντρο από τον πολύ 
καρπό 1  
∆ 187 εύτυχες φέτο κλίβαζαν οι ελιές, χοντρό 
καρπό γεµάτες 
Αναφορά: φύση 

κλωθοστρουφίζω (ρήµα -σύνθετο) για κάτι που 
στριφογυρνά επίµονα στο µυαλό µου, που µε 
απασχολεί συνεχώς, συνήθως γιατί δεν θέλω ή 
δε µπορώ να δώσω λύση ή διέξοδο 5 (κλωθ(-
ω)-ο+στρουφίζω) 
∆ 1146 Ο νους του αψόθυµου µιαν αστραπή, µε 
οργή κλωθοστρουφίζει 
Αναφορά: Μενέλαος 

κουκουναρόµηλο, το (σύνθετο ουσιατικό) ο 
καρπός της κουκουναριάς, το κουκουνάρι 5 
(κουκουνάρι+µήλο) 
∆ 283 και σκάζουν µες στο λιόβορο τ΄αδρά 
κουκουναρόµηλά τους 
Αναφορά: φύση 

κουκουρίζει (το γίδι) (ρήµα) ερωτοτροπώ 3  
∆ 388 Μες στα µαντριά µπεµπέριζαν τ' αρνιά, 
κουκούριζαν τα γίδια 
Αναφορά: φύση 

κρασοπιοτής, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) που πίνει 
πολύ κρασί 5 (κρσ(ί)ο+πιοτής<πίνω) 
∆ 634 βοδοφαγάς, κρασοπιοτής, φονιάς εµάς 
είναι ο θεός µας! 
Αναφορά: θεός 
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κυβέρνια, η (ουσιαστικό) εξουσία    

∆ 770 και στη στερεά κυβέρνια της ορµής και 
του µεγάλου πόθου 
Αναφορά: ευγενείς 

λάδανος, λαδανιά (ουσιαστικό) φυτικού ελαίου   
∆ 343 λάδανο στάζοντας κι αλιφασκιά, 
γυαλοκοπάει κι αχνίζει. 
Αναφορά:  

λαλίτσα, η (ουσιαστικό) οµιλία, φωνή 4 
(υποκοριστικό της λαλιάς) 
∆ 956 το αιµατοφτέρουγο µικρό πουλί µε τη 
γλυκιά λαλίτσα. 
Αναφορά: νίκη 

λάλος, ο (ουσιαστικό) ήχος, φωνή 1  
∆ 662 και τα λιγνά κορµιά αφουγκράζουνταν 
του καλαµιού το λάλο 
Αναφορά:  

λάµνουµαι (ρήµα) σπρώχνουµαι// βρίσκουµαι σ' 
ερωτικό οργασµό 1  
∆ 375 τι οληµερού τις προβατίνες του που 
λάµνουνταν πηδούσε. 
Αναφορά: φύση 

λαµπαδίζω (ρήµα)  στέκοµαι όρθιος και στητός σα 
λαµπάδα  
∆ 744 τ' αγνωρογεννηµένα αγόρια µας 
λαµπάδισαν κουνώντας 
Αναφορά: λαός 

λαµπαδοκέρατος (επίθετο - σύνθετο) που έχει ίσια 
κέρατα σαν λαµπάδα 5 
(λαµπάδ(α)+κέρατος<κέρατο) 
∆ 370 λαµπαδοκέρατες, φιλόκερες κι απλαδωτές 
στον ήλιο 
Αναφορά: φύση 

λαχπατώ (ρήµα) λαχτίζω και πατώ, ποδοπατώ 1  
∆ 637 και µύλος γίνεται κι αλέθει τα, ληνός και 
λαχπατά τα. 
Αναφορά: θεός 

λεβρός (επίθετο) αδύναµος, µαραµένος 1  
∆ 611 "Μου εικάζεται, αρχοντόπουλα, η λεβρή 
γεννοσποριά της φτώχειας 
Αναφορά: λαός 

ληνός, ο (ουσιαστικό) πατητήρι 2  
∆ 637 και µύλος γίνεται κι αλέθει τα, ληνός και 
λαχπατά τα. 
Αναφορά: θεός 

λιγωµένος (µετοχή) λιπόθυµος 3 (<λιγώνοµαι) 
∆ 1082 σαν τη λαφίνα πώς τη σήκωσε στα χέρια 
λιγωµένη 
Αναφορά: Ελένη 

λιόκαλος (επίθετο - σύνθετο) ωραίος σαν ήλιος 7  
∆ 500 Μα αγαλινά στο χλιο το ανάσασµα της 
λιόκαλης θαµπώθη 
Αναφορά: Ελένη 

λογήσιµος (επίθετο) πολύχρωµος 2  
∆ 28 σαν τέσσερα πουλιά λογήσιµα, τους 
τέσσερους ανέµους. 
Αναφορά: φύση 

λογοξεθυµαίνω (ρήµα -σύνθετο) δίνω διέξοδο 
στον θυµό, την οργή, τη λύπη µου µε τα λόγια 
5 (λόγο-+ξεθυµαόνω) 
∆ 789 µήτε και στη φτώχεια που άνεργη βογκάει 
και λογοξεθυµαίνει 
Αναφορά: λαός 

λυχνιά, η (ουσιαστικό) λαδιά, µυρωδιά λύχνου 1  
∆ 1287 κι η λαδερή λυχνιά σκορπίζουνταν στα 
µπλάβα µακρινάρια. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

µαυροκορακάτος (επίθετο - σύνθετο) κατάµαυρος 
10  
∆ 342 και το σφηνάτο γένιο το σγουρό, το 
µαυροκορακάτο 
Αναφορά: Πέτρακας 

µεγαλόφυλος (επίθετο - σύνθετο) παχύσαρκος, 
µεγαλόσωµος 3  
∆ 891 Ρούσα γυναίκα µεγαλόφυλη ψηλά τα 
χέρια απλώνει 
Αναφορά: λαός 

µελιά, η (ουσιαστικό) φράξο (δέντρο) 1  
∆ 282 Φουντώνει ολούθε ο γαύρος κι η µελιά, 
θεριεύουν τα στροφίλια 
Αναφορά: φύση 

µελίχλωρος (επίθετο - σύνθετο) φρεσκοκοµµένος 
11  
∆ 250 Και τώρα ο τζίτζικας, µελίχλωρος, στο 
φως ζεστοκοπιέται 
Αναφορά: φύση 

µεροβίγλι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) βίγλα της 
µέρας 1  
∆ 525 Κι η Ελένη µας στο µεροβίγλι ορθή, 
παλικαρού, φραινόταν 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

µεσηµερού (επίρρηµα - σύνθετο) κακοποιό πνεύµα 
που κυκλοφορεί σε µέρη απόµερα τα 
µεσηµέρια του καλοκαιριού 3  
∆ 272 "Καταµεσήµερα, πολύ βαριές οι 
κονταριές του γήλιου 
Αναφορά: φύση 

µεταδευτερώνω (ρήµα) επαναλαµβάνω 5 
(µετα(επιτατική σηµασία)+δυετερώνω) 
∆ 1048 και το µεγάλον όρκο της φιλιάς του 
µεταδευτερώνει 
Αναφορά: Μενέλαος 

µετακερνώ (ρήµα -σύνθετο) ξανακερνώ 5 
(µετά+κερνώ) 
∆ 32 κι αυτή κρατούσε χρουσοπότηρα και 
κέρναε, µετακέρναε 
Αναφορά: Ελένη 

µεταξεσέρνω (ρήµα -σύνθετο) µετακινούµαι, 
µετακινώ, µετατοπίζω 3  
∆ 414 Μεταξεσέρνει ο δόλιος βασιλιάς, λες 
τρόµαξε µην πέσει 
Αναφορά: Μενέλαος 
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µηλολιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) µηλιά 5  

∆  200-209 
Αναφορά:  

µιτάτο, το (ουσιαστικό) λιθόχτιστο σπιτάκι κοντά 
στη µάντρα όπου τυροκοµούν 1  
∆ 300 οι στάνες του, τα ξώµαντρα, οι όβοροι, τα 
γρέκια, τα µιτάτα 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

µολεύω (ρήµα) µολύνω 4  
∆ 761 να ντροπιαστούν, τι µ' αίµα µόλεψαν την 
άγια ετούτη µέρα. 
Αναφορά: λαός 

µοσκούλα, η (ουσιαστικό) χρονιάρα γίδα 1  
∆ 385 για τ' ακριβά καλωσορίσµατα τρυφερονιά 
µοσκούλα. 
Αναφορά: φύση 

µουλωχτός (επίθετο) µαζεµένος, συσπειρωµένος 1  
∆ 224 Σα µούργος διακονιάρης µουλωχτός 
στριµώχτη ο κλεισοσπίτης 
Αναφορά: Οδυσσέας 

µπαµπούλα, η (ουσιαστικό) φανταστικό ον µε το 
οποίο φοβίζουν τα παιδιά 4  
∆ 1268 "Κακόµοιροι οι τρανοί θεοί κατάντησαν 
µπαµπούλες 
Αναφορά: θεός 

µπεµπερίζει (τ' αρνί) (ρήµα) κάνει "µπε µπε" 5 
(ηχοµιµητική λέξη) 
∆ 388 Μες στα µαντριά µπεµπέριζαν τ' αρνιά, 
κουκούριζαν τα γίδια 
Αναφορά: φύση 

µπουµπουνητό, το (ουσιαστικό) ο ισχυρός και 
παρατεταµένος κρότος που συνοδεύει την 
αστραπή ή τον κεραυνό. Βροντή 4  
∆ 684 Αλλαργινό πνιχτό µπουµπουνητό γρικήθη 
στα πεζούλια 
Αναφορά: λαός 

µυρτολιά, η (ουσιαστικό) µυρτιά 5  
∆ 200 ξαπλώσαν σε παχιόσκια µυρτολιά, κι 
ευτύς ολούθε εδράµαν 
Αναφορά: φύση 

νεκροπρεπίδια, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) τα 
στολίδια, τα κοσµήµατα των νεκρών 4 (νεκρό-
+πρεπίδια) 
∆ 990 τον άντρα ανάσκελα να κείτεται µε τα 
νεκροπρεπίδια 
Αναφορά: Μενέλαος 

νεραϊδονήµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο)    
∆ 708 σάµπως νεραδονήµατα αλαφριά στα βύθη 
του πελάγου. 
Αναφορά: φύση 

νιόλουρα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) ηνία, 
χαλινάρι 1  
∆ 800 κι οόρθη η αγαπηµένη βάγια της τα 
νιόλουρα κρατούσε 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

νοικοκυροζυγιάζω (ρήµα -σύνθετο) ζυγιάζω, 
κρίνω σαν νοικοκύρης 5 (νοικοκυρά+ζυγιάζω) 
∆ 157 Μα στο πλευρό του ο ασηµογόµαρος 
νοικοκυροζυγιάζει 
Αναφορά: Μενέλαος 

νυµατίζω (ρήµα) κεντώ το ζο µε το νύµα, µε 
σιδερένια αιχµή 1  
∆ 610 Μα ορθός τους νυµατούσε ο γυµναστής 
µε τα πεισµατικά του 
Αναφορά: ευγενείς 

νυχτογεννηµένος (σύνθετη µετοχή) που έχει 
γεννηθεί τη νύχτα 5 (νύχτ(α)+γεννηµένος) 
∆ 992 µπορεί στ' αστράτα µάτια της τα δυο, τα 
νυχτογεννηµένα 
Αναφορά: φύση 

νυχτοκόπος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) το άστρο 
Σείριος 1  
∆ 424 λάµπει ο Γελάστερας, χοροπηδάει στην 
άκρα ο Νυχτοκόπος 
Αναφορά: φύση 

ξαγκλίζω (ρήµα) εξαντλώ 1  
∆ 373 Στερνός, ο στριφτοκέρατος κριγιός, ο 
ξαγκλισµένος δάσος 
Αναφορά: φύση 

ξαίθρα, η (ουσιαστικό) ανοιχτό µέρος του δάσους. 
Λέγεται και ξέφωτο, ξάριο, αναφεξάδα 1  
∆  272-280 
Αναφορά:  

ξεδετώνω (ρήµα -σύνθετο) βγάνω από το δέτη, τον 
γκρεµό 1  
∆ 376 Παραποµείναν τα βοσκόπουλα να παν να 
ξεδετώσουν 
Αναφορά: λαός 

ξεµασκαλίζω (ρήµα -σύνθετο) αποσπώ βλαστό 
φυτού µε σκοπό τη µεταφύτευσή του// αποσπώ 
µε το χέρι κλαδί δέντρου// τραβώ από τη 
µασκάλη, προκαλώ εξάρθρωση σε (κάποιον). 
Εδώ: διαµελίζω , σκίζω στη µέση 12  
∆ 635 Στρώνει, ξεστρώνει ποταµούς, πηδάει, 
ξεµασκαλίζει βράχους 
Αναφορά: θεός 

ξεπεταλουδίζω (ρήµα - σύνθετο) γίνοµαι 
πεταλούδα 5 
(ξε+πεταλουδίζω,πεταλούδα+παραγωγική 
ρηµατική κατάληξη -ίζω) 
∆ 41-73  
Αναφορά:  

ξεροκαυκαλιάζω (ρήµα -σύνθετο) γίνοµαι 
ξεροκέφαλος 19 <ξεροκαύκαλος 
∆ 261 τέτοιος σωστό κι ο νους µε τον καιρό να 
ξεροκαυκαλιάζει 
Αναφορά: φύση 

ξεχειµάσµατα, τα  το µέρος όπου τα αιγοπρόβατα, 
βοοειδή κτλ. περνούν το χειµώνα τους 4  
∆  388-395 
Αναφορά:  
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ξώµαντρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το εξωτερικό 

µαντρί 5 (ξω+µαντρί) 
∆ 300 οι στάνες του, τα ξώµαντρα, οι όβοροι, τα 
γρέκια, τα µιτάτα 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ξωµάχος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) γεωργός, 
ξωτάρης 1  
∆ 144 κι ούτε λαχτάρισε ποτέ να ζει σαν το 
γονιό ξωµάχος 
Αναφορά: Λαέρτης 

ορνιοσπηλιά, η (σύνθετη λέξη) ησπηλιά που 
καοτικούν αρπαχτικά πουλιά. Σπηλιά (εδώ): 
φωλιά 5 (όρνιο+σπηλιά) 
∆ 328 "Ο Πέτρακας σκαρφάλωσε, φωτιά σε 
αϊτοκουρνιές να βάλει!" 
Αναφορά: φύση 

παιχνιδόµατος (επίθετο - σύνθετο) που παίζει µε 
τα µάτια του 5 (παιχνίδι+µάτος<µάτι) 
∆ 547 Η παιχνιδόµατη το συντηράει, και 
κρουφοφτερακίζει 
Αναφορά: Ελένη 

παραποµένω (ρήµα -σύνθετο) καθυστερώ, 
κωλυσιεργώ 3  
∆ 376 Παραποµείναν τα βοσκόπουλα να παν να 
ξεδετώσουν 
Αναφορά: λαός 

παραφουκρούµαι (ρήµα -σύνθετο) στέκοµαι 
κάπου για να ακούσω τι λένε 19 
∆ 1204 σκυφτό τον πρωτολάτη πίσω τους να 
τους κλεφταφουκράται. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

περσοθρασεύω (ρήµα -σύνθετο) αγριεύω, 
φουντώνω σε µεγάλο βαθµό 1 
(περσο<περισσότερο+θρασεύω) 
∆ 1151 σαν τον κισσό που περσοθράσεψε, τα 
χοντροκόκαλά µου! 
Αναφορά: Οδυσσέας 

πεσταµίδα, η (ουσιαστικό)    
∆   
Αναφορά:  

πεταχταριά, η (ουσιαστικό) η αψηλότερη κορφή 
όπου φτάνει το κοπάδι 1  
∆ 301 κι ως την πεταχταριά στο ακρόβουνο 
στον ήλιο στραφταλίσαν 
Αναφορά: φύση 

πετρογλίστρα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) πέτρα που 
γλιστράει 5 (πετρο+γλίστρα<γλιστρώ) 
∆ 513 τις πετρογλίστρες του κατήφορου και τις 
συρµές να παίρνουν 
Αναφορά: φύση 

πετρογόνατα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) γόνατα 
σκληρά σαν πέτρα 5 (πέτρ(-α)-ο+γόνατα) 
∆ 1244 σα γλώσσες να του αγλείφουν 
λιονταριού τα πετρογόνατά του. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

πευκοσκιανός, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) η σκιά, το 
ίσκιωµα του πεύκου 5 
(πεύκο+σκιανός<κρητικός ιδιωµατισµός της 
σκιάς) 
∆ 319 προστάζει ο βασιλιάς, και στον παχύ 
πευκοσκιανό ξαπλώνει 
Αναφορά: φύση 

πηδώ τη στάνη (έκφραση) οι λύκοι πηδούν τη 
στάνη 2  
∆   
Αναφορά:  

πηχολάτης, ο (ουσιαστικό) άστρο 2  
∆ 423-424 
Αναφορά: φύση 

πιστικός (ουσιαστικό) βοσκός, τσοπάνης 1  
∆ 329 λαλούν οι πιστικοί χαρούµενοι και 
πεταχτήκαν πάνω. 
Αναφορά: λαός 

πλανοµάτης (επίθετο - σύνθετο) εκείνος που ασκεί 
γοητεία µε το βλέµµα 19 
∆ 578 Πια δε µιλούν, κατέβη γαληνή τον πύργο 
η µαυροµάτα 
Αναφορά: Ελένη 

πλόσκα, η (ουσιαστικό) η τσότρα, το φλασκί, η 
φλάσκα 2  
∆ 79 και να γιοµώσουν µε τρίπαλιο κρασί τις 
πλουµισµένες πλόσκες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

πλωρίτης, ο (ουσιαστικό) ναυτικός που κάθεται 
στην πλώρη, καπετάνιος 5    
∆ 1157 Ελένη, να στη µαύρη πλώρη µου ποιος 
κάθεται πλωρίτης!" 
Αναφορά: Οδυσσέας 

πολυκορφονούσης (ουσιαστικό - σύνθετο) πάρα 
πολύ έξυπνος 5 
(πολύ+κορφή(:κεφάλι)+νούσης<νους:τα δυο 
πρώτα συνθετικά λειτουργούν επιτακτικά) 
∆ 84 Κι ως πρόβαλε στο αντίθυρο βαρύς ο 
πολυκορφονούσης 
Αναφορά: Οδυσσέας 

πολύσπορος (επίθετο - σύνθετο) αυτός που έχει 
πολλούς σπόρους 12  
∆ 621 τ' αγόρια έπαιζαν τα πολύσπορα, τα 
κλεφτογεννηµένα. 
Αναφορά: λαός 

πρόβολος (επίθετο) διαλεχτός 1  
∆ 397 να µάσω παλικάρια πρόβολα, στη λυκινιά 
αρχολύκος 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

πρωτανθός, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) ο πρώτος 
ανθός 5 (πρώτ(-ος)+ανθός) 
∆ 1018 παρηγοριά να το 'χει πως ο θεός τον 
πρωτανθό της πήρε 
Αναφορά: Λήδα (µητέρα Ελένης) 
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πρωτόγερος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) προεστός// 

παιδί πρόωρα σοβαρό σα γέρος 1  
∆ 118 κι οι πρωτόγεροι χάρηκαν, σκορπούν µες 
στο λαό κρατώντας 
Αναφορά: λαός 

πρωτόλατος (επίθετο - σύνθετο) που πάει 
µπροστά, πρωτολάτης// πρωτοφανίστικος 
καρπός// πρώτος βλαστός (κυρίως αµπελιού) 1  
∆ 371 µπροστά, καµαρωτός πρωτόλατος µε την 
κουδούνα ο τράγος 
Αναφορά: φύση 

ρεπιδιάζω (ρήµα) ανοίγω σα ρεπίδι 1  
∆ 665 Πρώτα σοζύγιαστοι ρεπίδισαν στον 
κάµπο οι θεριστάδες 
Αναφορά: λαός 

ριζικάρης, ο (ουσιαστικό) τυχερός 1  
∆ 380 "Στου ριζικάρη το µαντρί πώς 
γοργοκεφαλώνουν!" 
Αναφορά: απόφθευγµα 

ρογιαστός (δούλος) (επίθετο) µιστοφόρος 1  
∆  82-107 
Αναφορά:  

ροδοχείλα, η (επίθετο - σύνθετο) µε ρόδινα, 
κατακόκκινα χείλη 5 (ρόδο+χείλα<χείλια) 
∆ 967 Κι η ροδοχείλα αργυρογέλασε τα παίνια 
της γρικώντας 
Αναφορά: Ελένη 

ρουµπιά, τα (ουσιαστικό) ρουµπίνια// κουδούνια 
προβάτου 1  
∆ 367 αρµάθια αρµάθια ροβολούν τ' αρνιά, και 
τα ρουµπιά, οι τροκάνες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ρούφουλας, ο /ανεµορούφουλας, ο (ουσιαστικό) 
στρόβιλος 1  
∆ 1147 και στην κορφή κορφή του ρούφουλα 
ροδόφυλλο κι η Ελένη. 
Αναφορά: φύση 

σαβανοτυλίζω (ρήµα -σύνθετο) τυλίγω νεκρό µε 
σάβανο 5 (σάβανο+τυλίζω) 
∆ 238 Σαν το κορµί που έθαψαν ζωντανό, 
σαβανοτυλιµένος 
Αναφορά: Σκούληκας 

σαµιαµίθι, το (ουσιαστικό) "σαύρα η 
τοιχοδρόµος", το µολυντήρι 3  
∆ 209 Το σαµιαµίθι κόλλησε στη γης και χάρηκε 
η κοιλιά του 
Αναφορά: φύση 

σγουράπαλος (επίθετο - σύνθετο) σγουρός και 
απαλός ταυτόχρονα 5  
∆ 243 κι ως το πρωτόβουλο αµπελόφυλλο, 
σγουράπαλο προβαίνει 
Αναφορά: φύση 

σκαθάρι, το (ουσιαστικό) µικρό έντοµο που ενήκει 
στα κολεόπτερα 4  
∆ 538 Ξάφνου σα δυο µαµούδια γυάλισαν, σα 
δυο χρουσά σκαθάρια 
Αναφορά: φύση 

σκιανοπελεκώ (ρήµα -σύνθετο) πελεκώ στη σκιά 5 
(σκιανό(ς)+πελεκώ) 
∆ 676 Κι ως δούλευαν γοργά κι αγέρικα 
ρουµάνια ισκιοπελέκουν 
Αναφορά: λαός 

σµιγαδοσοδιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) η σοδειά 
που απότελείται από µείγµα σιταριού µε 
κριθάρι ή σίκαλη// η σοδειά του παραγόµενου 
αλευριού 12 (σµιγάδι+σοδειά) 
∆  621-634 
Αναφορά:  

σοπατώ (ρήµα)  ύστερα από ανηφόρα φτάνω σε 
επίπεδο ίσιο µέρος 19  
∆  514-517 
Αναφορά:  

σταβλόθεος (ουσιαστικό - σύνθετο) θεός των 
στάβλων 5 (στάβλο(ς)+θεός) 
∆ 1321 σταβλόθεος γελούσε µαλλιαρός 
αχνίζοντας στη λάµψη 
Αναφορά: Κένταυρος 

στουµπώνοµαι (ρήµα) φράζοµαι, σκεπάζοµαι 1  
∆  371-373 
Αναφορά:  

στριγγόλαλος (επίθετο - σύνθετο) νυχτοκόρακας 7  
∆ 1314 στο απανωπύργι, λες και σφάζουνταν 
στριγγόλαλο γεράκι 
Αναφορά: φύση 

στριφώνω (ρήµα) στριγµώνω το κοπάδι για να 
διαλέξω σφάγιο 1  
∆ 384 κι ο Πέτρακας τα γίδια στρίφωξε, 
σφαγάρι να διαλέξει 
Αναφορά: Πέτρακας 

στρουγκολίθι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) πέτρα 
όπου κάθουνται οι αρµεχτάδες 1  
∆ 382 Στα στρουγκολίθια, οµπρός στα 
ξώµαντρα, θρονιούν οι γκαλονόµοι 
Αναφορά: φύση 

στροφίλια, τα (ουσιαστικό) κουκουναριές 1  
∆ 282 Φουντώνει ολούθε ο γαύρος κι η µελιά, 
θεριεύουν τα στροφίλια 
Αναφορά: φύση 

σύβουνα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) όλα τα βουνά 
5 (συν+βουνά) 
∆ 48 όλοι µαζί τα σύβουνα περνούν, στον κάµπο 
ξεκαµπίζουν 
Αναφορά: φύση 

συγκόκαλος (επίθετο - σύνθετο) µε τα κόκαλά του, 
δηλαδή ολόκληρος 9  
∆ 1223 Κατέχεις σίγουρα, συγκόκαλο µια µέρα 
θα σε φάει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

σύµπλαγο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) η πλαγιά του 
βουνού 5 (συν(επιτατικό)+πλαγιά) 
∆ 368 στα σύµπλαγα σαν κρεµαστά νερά 
κατρακυλούν κι αχούνε. 
Αναφορά: φύση 
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συναλλήλως (επίρρηµα) µεταξύ τους 3  

∆ 692 Μα αγνάντευε ο λαός χωρίς χαρά και 
συναλλήλως κρέναν 
Αναφορά: λαός 

συντάραχος, ο// συντάραχο, το (ουσιαστικό - 
σύνθετο) δυνατή ταραχή 15  
∆ 326 γρικούν βαρύ συντάραχο φτερά κι 
ορνιοκραξιές ψηλάθε 
Αναφορά: φύση 

συνωρόγεννος (επίθετο - σύνθετο) που τώρα 
γέννησε 1  
∆  148-152 
Αναφορά:  

συρµή, η (ουσιαστικό) στενό µονοπάτι, στενή 
γραµµή, που αφήνει στο διάβα της το φίδι 1  
∆ 513 τις πετρογλίστρες του κατήφορου και τις 
συρµές να παίρνουν 
Αναφορά: φύση 

συροµαδιούµαι (ρήµα -σύνθετο)  σέρνω και 
µαδάω τις τρίχες της κεφαλής µου, 
ξεµαλλιάζοµαι 19  
∆ 1017 Συροµαδιέται η θεοφίλητη και 
λαχταράει σηµάδι 
Αναφορά: Λήδα (µητέρα Ελένης) 

σφηνάτο (επίθετο) µε σχήµα σφήνας, µικρό 
τριγωνικό µε µυτερή άκρη 5 (<σφήνα) 
∆ 342 και το σφηνάτο γένιο το σγουρό, το 
µαυροκορακάτο 
Αναφορά: Πέτρακας 

τα ποδιαφωτίσµατα (ρήµα -σύνθετο) το λυκαυγές 
9  
∆ 1256 Βαθιά στης νύχτας τα χαλάσµατα, 
πριχού ποδιαφωτίσει 
Αναφορά: φύση 

τα χαλάσµατα της νύχτας (έκφραση) χαραυγή 5  
∆ 1256 Βαθιά στης νύχτας τα χαλάσµατα, 
πριχού ποδιαφωτίσει 
Αναφορά: φύση 

ταράχτης, ο (ουσιαστικό) ξύλο που ταράζουν, 
ανακατεύουν το γάλα. Λέγεται και δόνησος 1  
∆ 363 µωρέ, ταράχτες θα τα κάµω εγώ ν' 
αναχουµούν το γάλα 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ταυροκέρατα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) τα 
κέρατα του ταύρου 5 (ταύρος+κέρατα) 
∆ 498 χρουσά παλάτια, ταυροκέρατα, γήλιος 
πολύς, φεγγάρια 
Αναφορά: φύση 

τροκάνες, οι (ουσιαστικό) κουδούνες κριαριών 1  
∆ 367 αρµάθια αρµάθια ροβολούν τ' αρνιά, και 
τα ρουµπιά, οι τροκάνες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

τσοπανόπουλο, το (ουσιαστικό) µικρός τσοπάνης, 
τσοπανάκος 4  
∆ 319-322  
Αναφορά:  

τσοπανόσκυλο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
µεγαλόσωµος σκύλος που τον χρησιµοποιούν 
οι τσοπάνηδες, για να φυλάει κοπάδια από 
γίδια και πρόβατα, µαντρόσκυλο 4  
∆ 313 Τα τσοπανόσκυλα ως µυρίστηκαν του 
αφεντικού το χνότο 
Αναφορά: φύση 

τυροκέλι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το κελί, η 
αποθήκη που φυλάσσουν τα τυριά του 
τυροκοµείου. Συνήθως µικρά σπηλιάρια για να 
διατηρούνται καλύτερα 19   
∆  300-313 
Αναφορά:  

φαλκάνι, το (ουσιαστικό) κουδούνι γίδας 1  
∆ 369 Κι οι γίδες µε τ' άρια φαλκάνια τους 
προβάλαν και φεγγρίσαν 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

φιλόκερος (επίθετο - σύνθετο) µε σµιχτά κέρατα 1  
∆ 370 λαµπαδοκέρατες, φιλόκερες κι απλαδωτές 
στον ήλιο 
Αναφορά: φύση 

φλογάστερο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) πάρα πολύ 
φωτεινό αστέρι 5 (φλόγα+αστέρι) 
∆ 121 Κι οι βασιλιάδες, λάµποντας σα δυο 
φλογάστερα, χυθήκαν 
Αναφορά: Οδυσσέας+Μενέλαος 

φτερακίζω (ρήµα -σύνθετο) χτυπώ τον αέρα µε τα 
φτερά, φτεροκοπώ 3  
∆ 547 Η παιχνιδόµατη το συντηράει, και 
κρουφοφτερακίζει 
Αναφορά: Ελένη 

φωλιά (ουσιαστικό) αστερισµός, συναστρία, χωριά 
2  
∆ 423 χωριά χωριά τ' αστέρια αχνοβολούν, 
φωλιές φωλιές ασπρίζουν 
Αναφορά: φύση 

χαηλωµένος (επίθετο) βαλαντωµένος, 
αποναρκωµένος 1  
∆  500-513 
Αναφορά:  

χαλέπεδα, τα (ουσιαστικό) κατσάβραχα 1  
∆  514-517 
Αναφορά: φύση 

χιλιαντρού, η (ουσιαστικό - σύνθετο) που της 
αρέσουν πολλοί άντρες 5 (χίλια+αντρού)  
∆ 1110 Γελόπαιξαν στο φως ψιχαλιστά της 
χιλιαντρούς τα µάτια 
Αναφορά: Ελένη 

χιλιοπλούµης, ο (επίθετο - σύνθετο) µε χίλια 
πλουµιά, ξόµπλια, κεντήµατα 5 (χιλιο+πλουµί) 
∆ 422 Τα µάτια του δεν αποχόρταιναν το 
χιλιοπλούµη κάµπο 
Αναφορά: φύση 

χλωρονόµι, το (ουσιαστικό) βοσκή 2  
∆ 310 σαν πρόβατο, µαθές, και το µυαλό στα 
χλωρονόµια αρνεύει." 
Αναφορά: φύση 
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χοροστάσι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) ανοιχτός 

χώρος όπου στήνουν το χορό 4  
∆ 791 σα να 'ταν χοροστάσι η µαύρη γης κι 
ανθοπερβόλι ο νους µας 
Αναφορά: φύση 

χορότοπος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) τόπος όπου 
στήνουν το χορό 5 (χορό+τόπος) 
∆ 791-799  
Αναφορά:  

χούνη, η (ουσιαστικό) χωνί, λακούβα 1  
∆ 289 Με τη γροθιά της χτύπαε το βουνό και 
φώναζε στη χούνη 
Αναφορά: φύση 

χρουσοράβδι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
σκήπτρο 2  
∆ 647 θράφη η καρδιά, χορτάσαν τα νεφρά, το 
χρουσοράβδι ασκώνει 
Αναφορά: Μενέλαος 

χωράφια: καµατερά (έκφραση) που δεν µπορεί να 
οργωθεί µε αλέτρι 1  
∆ 162 καµατερά και σκαπετάρικα, λιβαδερά, 
δικά µου 
Αναφορά: φύση 

χωράφια: λιβαδερά (έκφραση) κατάλληλα κυρίως 
για βοσκή 2  
∆ 162 καµατερά και σκαπετάρικα, λιβαδερά, 
δικά µου 
Αναφορά: φύση 

χωράφια: σκαπετάρικα (έκφραση) που σκάβεται 
1  
∆ 162 καµατερά και σκαπετάρικα, λιβαδερά, 
δικά µου 
Αναφορά: φύση 

χωριά (ουσιαστικό) αστερισµός, συναστρία, φωλιά 
2  
∆ 423 χωριά χωριά τ' αστέρια αχνοβολούν, 
φωλιές φωλιές ασπρίζουν 
Αναφορά: φύση 

ψιχάλισµα, το (ουσιαστικό) η ψιλή και αραιή σε 
σταγόνες βροχή 4  
∆  449-457 
Αναφορά:  

ψυχερός (επίθετο) που έχει γενναία ψυχή 1  
∆ 812 και τα κοπάδια ακλούθααν τρέµοντας τον 
ψυχερό µπροστάρη 
Αναφορά: Μενέλαος 

ωριογραµµένο (κορµί) (σύνθετη µετοχή) µε 
ωραίες γραµµές, καλοσχηµατισµένο 5 
(ώριος+γραµµένο) 
∆ 607 τα ωριογραµµένα τους παινεύουνταν 
κορµιά και παραβγαίναν 
Αναφορά: ευγενείς 
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ΡΑΨΩ∆ΙΑ Ε 

αγκυλοχεύω (ρήµα) κεντώ µε µυτερό εργαλείο, 
ερεθίζω 1  
Ε 750 Γελάει ο σπανός και τη βουκέντρα του 
στα βόδια ανγκυλοχεύει 
Αναφορά: λαός 

αγρεύω (ρήµα) πιάνω άγρη, κυνήγι 2  
Ε 1139 τι, του µαντάτεψαν, οι κυνηγοί δεν 
άγρεψαν τη νύφη 
Αναφορά: κυνηγοί 

άγρη, η (ουσιαστικό) κυνήγι, λεία 1  
Ε 1139-1140  
Αναφορά:  

αγριµογερακάρης, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) ο 
εκγυµναστής άγριων γερακιών για το κυνήγι 
12 (αγρίµ(ι)-ο+γερακάρης) 
Ε  658-672 
Αναφορά:  

αγριµογέρακο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) άγριο 
γεράκι 5 (αγριµΙ+γεράκι) 
Ε  658-672 
Αναφορά:  

αγριµοπάρθενο, το (επίθετο - σύνθετο) που είναι 
ταυόχρονα και άγριο (στη συµπαριφορά) και 
παρθένο 5 (αγριµ(ι)-ο+παρθένο) 
Ε 1251 το αγριµοπάρθενο κορµί που εφτά 
κυνήγουν µερονύχτια. 
Αναφορά: Κρινώ 

αδονάω (ρήµα)  µιλώ, τραγουδώ σαν αηδόνι  
Ε  177-200 
Αναφορά:  

αδράπανος (επίθετο) ξερός, έρηµος// ξερός κι 
άπραχτος 1  
Ε 1140 κι αναγυρνούν ξεροί κι αδράπανοι µε τ' 
αδειανά πλεµάτια. 
Αναφορά: κυνηγοί 

αδροκόχυλος (έκφραση) ευµεγεθή κοχύλια 5 
(αδρό(ς)+κόχυλ(ι)-ος) 
Ε 509 κι ανοιγοκλειούν ορθά τα σπλάχνα τους 
σα δυο µεγάλα στρείδια 
Αναφορά: Στρειδάς 

αδρόρωγος (επίθετο - σύνθετο) µε µεγάλες ρώγες 5 
(αδρός+ρώγα) 
Ε 155 Απάνω της σγουρή κληµαταριά µε 
αδρόρωγα σταφύλια 
Αναφορά: φύση 

αιµατοδαγκώνω (ρήµα -σύνθετο) δαγκώνω τόσο 
δυνατά κάτι µέχρι να µατώσει 5 
(αίµα(το)+σαγκώνω) 
Ε 177 Ο αψόθυµος αιµατοδάγκασε τα χείλια του 
και γρούζει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αιµατοπότης (ουσιαστικό - σύνθετο) αυτός που 
πίνει αίµα 5 (αίµα+πότης) 
Ε 1003 Θεός αιµατοπότης το µυαλό της 
κοπελιάς ρουφούσε 
Αναφορά: θεός 

αϊτονύχης (ουσιαστικό - σύνθετο) για άνθρωπο 
εξαιρετικά επιτήδειο στην εξαπάτηση άλλων 
και στη απόσπαση ιδίου οφέλους 4  
Ε 129 και πώς χαράµατα ο αϊτονύχης νους 
εχύθη στην Ελένη. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αϊτοφωλιάζω (ρήµα -σύνθετο) φωλιάζω σε 
τοποθεσία ψηλή, απότοµη, απόκρυµνη 4 
(<αετοφωλιά) 
Ε 720 γιατί η ψυχή του αντρούς αϊτοφωλιάει 
ψηλά στην κεφαλή του 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ακνογελώ (ρήµα -σύνθετο) γελώ αµυδρά 1 
(ακν(ά)-ο+γελώ) 
Ε 1243 Σαλέψαν οι µουνούχοι το λαιµό, τα 
χείλια ακνογελάσαν 
Αναφορά: ευνούχοι 

ακριδοµούρης (ουσιαστικό - σύνθετο) που έχει 
πρόσωπο ισχνό και καχεκτικό σαν της ακρίδας 
5 (ακρίδ(α)-ο+µούρης) 
Ε 389 Και ξεπειρίζει τότε η σουριχτή φωνή του 
ακριδοµούρη 
Αναφορά: Σουραύλης 

ακρόπλωρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) γλυπτή 
διακοσµητική παράσταση στην πλώρη των 
παλαιών ιστιοφόρων πλοίων. Φιγούρα, η 
γοργόνα της πλώρης, µάσκα, ακροστόλιο 4  
Ε 89 Κι ο αλαφροφάνταχτος στο ακρόπλωρο 
καβάλα ξεφωνίζει 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αλογαναπνιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) βαριά 
ανάσα 5  
Ε 864 Έτσι σκυφτή, νογούσε απάνω της την 
αλογαναπνιά του 
Αναφορά: Κρητικός 

αλουπήστος  (επίθετο) πονηρός 6< αλούπη   
Ε  532-554 
Αναφορά:  

αλυσοδαγκάνω (ρήµα -σύνθετο) δαγκώνω 
αλυσίδες, πολεµώ µε πείσµα 5 
(αλυσο+δαγκάνω)  
Ε 920 "Σκύλα, κι ακόµα θ' αντιστέκεσαι και θ' 
αλυσοδασκάνεις; 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αναγυριστικά (επίρρηµα - σύνθετο) αληγορικά, µε 
υπαινιγµούς 1  
Ε 878 κι αναγυριστικά της µίλησε, περγελαχτά 
της κάνει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αναζωστάρι, το (ουσιαστικό) αντρική ζώνη 5  
Ε 451 κι ευτύς προβιές, σαντάλια χύθηκαν, 
σφιχτούρια, αναζωστάρια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 
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ανάκαρδα (επίρρηµα - σύνθετο) χωρίς κέφι 2  

Ε 881 Ανάκαρδά του ξερογέλασε και 
µανιασµένος σκύβει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ανακεφαλιάζω (ρήµα -σύνθετο) σηκώνω πάλι 
κεφάλι. Εδώ: ανακτώ τις δυνάµεις µου 5 
(ανά+κεφαλιώνω<κεφάλι+παραγωγική 
ρηµατική κατάληξη -ώνω) 
Ε 212 και πάλε ολόρθοι ανακεφάλωναν, και 
ξαναρχίναε ο γκρεµνός 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

ανάκρασµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο) επίκληση 8 
(<ανακράζω) 
Ε 168 και ξάφνου ανταρεµένο ανάκρασµα 
βροντάει πα στο κουβέρτι 
Αναφορά: Στρειδάς 

αναµερίζω (ρήµα -σύνθετο) παραµερίζω, είµαι ή 
πηγαίνω παράµερα 3  
Ε   
Αναφορά:  

ανάσβολος (επίθετο - σύνθετο) ανάποδος, άτυχος 1  
Ε 33 "Μωρέ, δεν πάει να λέει, να γούζεται το 
ανάσβολο τραγούδι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ανέστρουφος (επίθετο) ανάποδος, 
αναποδογυρισµένος 4 (<ανάστροφος) 
Ε  599-612 
Αναφορά:  

ανεχόρταγος (επίθετο - σύνθετο) αχόρταγος 11  
Ε 796 και το ανεχόρταγο άπατο µυαλό 
χαµογελάει χορτάτο. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ανθοπέρβολο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) περιβόλι 
µε λουλούδια 5 (άνθο(ς)+περβόλι) 
Ε 692-707  
Αναφορά:  

ανθρωποµερµηδόνι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
πάρα πολλοί άνθρωποι µαζί    
Ε  781-796 
Αναφορά:  

ανθρωποσίφουνο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
πολλοί άνθρωποι που κινούνται ορµητικά 5 
(άνθρωπο(ς)+σίφουν(ας)-ο) 
Ε 401 Είπε, κι οι τρεις στο ανθρωποσίφουνο 
του λιµανιού χαθήκαν 
Αναφορά: Οδυσσέας+Χάλικας+Πέτρακας 

ανοιξιάτης, ο (επίθετο) ανοιξιάτικος 5  
Ε 472 και σαν τον πλούσιο κάµπο η φούστα της 
τον ανοιξιάτη ανθούσε. 
Αναφορά:  

αντήµερα (επίρρηµα - σύνθετο) την άλλη µέρα, 
την εποµένη 1  
Ε 737 κι οµπρός θα βάλου οι ταύροι αντήµερα 
στ' αλώνια να χορεύουν 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο- έθιµο 

αντικνήµι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το µπροστινό 
µέρος της κνήµης, το καλάµι του ποδιού 4  
Ε 870 στενάζει αχνά και τα γερά θωράει να 
φεύγουν αντικνήµια. 
Αναφορά: Κρητικός 

αντίστερνος (επίθετο - σύνθετο) προτελευταίος 2  
Ε 615 Μα πάνωθέ του εφώταε γαληνό το 
αντιστερνό κεφάλι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αντρακλαράς, ο (ουσιαστικό) άντρας πολύ 
σωµατώδης και εύρωστος 4 (<άντρακλας) 
Ε 764 κι άρπαξε ο µέγας άντρακλας καυκί, το 
νεροξεχειλίζει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αντροχαδεύω (ρήµα -σύνθετο) χαϊδεύω σαν 
άντρας 5 (αντρο-+χα(ϊ)δεύω) 
Ε 163 κι αυτός απάνω στ' αµπελόφυλλα να την 
αντροχαδεύει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

απλόκαρδος (επίθετο - σύνθετο) µε απλή, αγαθή 
καρδιά 5 (απλό+καρδ(ια)-ος)    
Ε 578 Κι ο απλόκαρδος λαός σωριάζετια στου 
παλατιού τος πλάκες 
Αναφορά: λαός 

απλολαιµίζω (ρήµα -σύνθετο) τεντώνω το λαιµό 
µου 5 (απλο-+λαιµίζω<λαιµός+παραγωγική 
ρηµατική κατάληξη -ίζω) 
Ε  312-324 
Αναφορά:  

απλωταριά, η (ουσιαστικό)  µεγάλο βήµα  
Ε 838 Είπε, και χάθηκε, µε απλωταριές 
ανοίγωντας ρο πλήθος. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

απολυταρίχνω (ρήµα -σύνθετο) ρίχνω µακριά µε 
δύναµη 1  
Ε  4-11 
Αναφορά:  

αποµουστώνοµαι (ρήµα -σύνθετο) ενθουσιάζοµαι 
τελείως, φουσκώνω σαν το µούστο που βράζει 
11  
Ε 692-707 
Αναφορά:  

απόνερα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) το αυλάκι που 
κάνει πλεούµενο στη θάλασσα 1  
Ε 93 Μα η Ελένη αµίλητη τ' απόνερα τα 
πράσινα κοιτούσε 
Αναφορά: φύση 

απόσπερος (επίθετο - σύνθετο) βραδινός 3  
Ε 707 Γλυκό αγεράκι αρχίναε απόσπερο τη γης 
να δροσερεύει 
Αναφορά: φύση 

αρµαστή, η (ουσιαστικό) αρραβωνιαστικιά 1  
Ε 19 κι οι µαύρες αρµαστές στον αργαλειό τα 
χέρια τους σηκώνουν 
Αναφορά: λαός 
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αρµατωσιά, η (ουσιαστικό) η ντυµασιά 2  

Ε 464 Είπε, και την πλουµάτη αρµάτα της πήρε 
αγκαλιά και χάθη. 
Αναφορά: Ελένη 

ασηµοκουδουνίζω (ρήµα -σύνθετο)  κουδουνίζω. 
Το δεύτερο συνθετικό χρησιµοποιείται απλά 
για να προσδώσει ένα λεπτό ήχο, σαν από 
κρύσταλλο  
Ε 756 κι όλα τα σύµλαγα κουνήθηκαν κι 
ασηµοκουδουνίσαν. 
Αναφορά: λαός 

αστρονοµώ (ρήµα -σύνθετο) ξετάζω τ' αστέρια 2  
Ε 1031 "Οι δόλιοι πρόγονοί µου τρέµοντας τη 
νύχτα αστρονοµούσαν 
Αναφορά: πρόγονοι Ιδοµενέα 

αυλός, ο (ουσιαστικό) αγωγός, λούκι 1  
Ε  756-764 
Αναφορά:  

αφαλόκοµµα, το (αρρώστια) (ουσιαστικό - 
σύνθετο) το κόψιµο από τον οφαλό της 
µητέρας// βαρύ τραύµα 11  
Ε 435 τι άλλος γιατρεύει το αφαλόκοµµα, τη 
γούσα, τη µελένια 
Αναφορά: αρρώστια 

αφρόλουστος (επίθετο - σύνθετο) λουσµένος στον 
αφρό της θάλασσας 5 
(αφρό(ς)+λουστός<λούζοµαι) 
Ε 1312 και µε απιθώνει ακόµα αφρόλουστη στα 
ολόχρουσά σου πόδια 
Αναφορά: Ελένη 

αψώνω (ρήµα) γίνουµαι αψύς, αγριεύω, θυµώνω 1  
Ε 112 Φάγαν τα συµπαλίκαρα, άψωσαν, 
θρονιούνται στα παγκιά τους 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

βαγιόκλαρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) κλαρί 
δάφνης 5 (βάγι(α)-ο+κλαρ(ί)-ο) 
Ε 816 µε άσπρα κρινάκια και βαγιόκλαρα τος 
στρουµπουλές κολόνες 
Αναφορά: φύση 

βεργάτος (επίθετο) ριγωτός, ραβδωτός 1  
Ε 820 και µπαινοβγαίναν στ' άγρια σκελιά τους 
δυο λιόπαρδοι βεργάτοι. 
Αναφορά: φύση 

βεργίζω (ρήµα) περπατώ λυγερά σα βέργα 1  
Ε   
Αναφορά:  

βιτσίζω (ρήµα) χτυπώ µε βίτσα 1  
Ε 1184-1200  
Αναφορά:  

βοδολάτης, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) ο βοσκός, 
αυτός που οδηγεί τα βόδια 5 (βόδ(ι)-ο+-λάτης)    
Ε 781 Ταύρος βαθιά στη γης µουκάνισε, κι ο 
βοδολάτης στάθη 
Αναφορά: Κένταυρος 

βουβαλοπέτσι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το δέρµο 
του βουβαλιού 5 (βουβάλ(ι)-ο+πετσί) 
Ε 200 κια θα σου κουβαλώ το λιόλαδο µε το 
βουβαλοπέτσι!" 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

βουλίδια, τα (ουσιαστικό) χαλάσµατα που 
φαίνουνται στο βυθό της θάλασσας 1  
Ε 725 σα να θωρούσε ο δοξαράς µες σε βαθιά 
νερά βουλίδια 
Αναφορά: φύση 

βουνοκερά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) η κυρά του 
βουνού, η αρχόντισσα του βουνού// γυναίκα 
που ζει στο βουνό 5 (βουνό+κερά<κυρά) 
Ε  814-816 

       Αναφορά:  

βουρλογένης, ο (επίθετο - σύνθετο) µε άγρια γένια 
5 (βούρλο+γένης) 
Ε 13 Ο αγκαθογένης καπετάν Στρειδάς 
στενάζοντας αρχίζει 
Αναφορά: Στρειδάς 

βυζακώνω (ρήµα -σύνθετο) κολνώ πιπιλίζω (για 
χταπόδια) 1  
Ε 612 βαθιές το χαρακώναν αυλακιές, και 
σφιχτοβυζακώναν 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

γάγλες, οι (ουσιαστικό) ελικοειδείς γραµµές 1  
Ε 1042 Λοξογυρίζαν και µπερδεύουνταν κι όλο 
στενεύα οι γάγλες 
Αναφορά: φύση 

γεροντόβραχος (ουσιαστικό) βράχος απ' όπου 
γκρεµίζαν τους γέρους 1  
Ε  285-299 
Αναφορά:  

γλοιτσερός (επίθετο) γλοιώδης, κολλώδης 3  
Ε 1275 το γλοιτσερό µαγκάνι του µυαλού µε 
φάλαρα στα µάτια 
Αναφορά: Οδυσσέας 

γλωσσοβολώ (ρήµα -σύνθετο) φλυαρώ 
ακατάσχετα 1  
Ε 566 Το λάλο στόµα του αρχινάει 
γλωσσοβολώντας να δηγάται 
Αναφορά: Κρητικός 

γοργαρπαχτά (επίρρηµα - σύνθετο) πολύ βιαστικά, 
πολύ γρήγορα 5 (γοργο-+αρπαχτά) 
Ε 658 γοργαρπαχτά κι ο ασπέδιστος µονιάς τη 
µέση της αδράχνει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

γούλες, οι (ουσιαστικό) µυγδαλήτες (αρρώστια) 1  
Ε 436 κι άλλος τις γούλες και τη λιόκρουση, το 
δρώπικα, το ρίγο 
Αναφορά: αρρώστια 

γούσα, η (ουσιαστικό) εξόγκωµα στο λαιµό 
(αρρώστια) 1  
Ε 435 τι άλλος γιατρεύει το αφαλόκοµµα, τη 
γούσα, τη µελένια 
Αναφορά: αρρώστια 
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γυναικάνθρωπος, ο (ουσιαστικό) άνθρωπος 

µικροκαµωµένος σα γυναίκα 5 
(γυναίκ(α)+άνθρωπος)   
Ε  353-407 
Αναφορά:  

γυρονέφρι (επίρρηµα - σύνθετο) το µέρος γύρω 
από το νεφρό, στο ύψος της µέσης 5 (γυρο-
+νέφρι<νεφρό) 
Ε 993 αλλοπαρµένη νια µε κόκκινα γυρογοφίς 
κουρέλια 
Αναφορά: Φίδα 

δαυλοπροσαψίδι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
προσάναµµα για δαυλό 5 
(δαυλό(ς)+προσαψίδι)   
Ε 929 σα να 'ταν, λες, κοντάρια για κορµιά για 
δαυλοπροσαψίδια. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

δειλινίζω (ρήµα) τρώγω το δειλινό 1  
Ε 11 να δειλινίσουν πια, τι θέριζε τα σπλάχνα 
τους η πείνα 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

δετώνω (ρήµα)  κατηφορίζω σε απότοµο έδαφος, 
γκρεµό 19 <δέτης  
Ε Πρβ. το ρίφι δετώνει στα γκρεµνά 
Αναφορά:  

διάβατα, τα (ουσιαστικό) τα περάσµατα 1  
Ε  673-692 
Αναφορά:  

διαλάλης, ο (ουσιαστικό) τελάλης, κήρυκας 1  
Ε 1252 Ν' αµοληθούν διαλάλοι, και βουνά, 
χωριά να βουκινίσουν 
Αναφορά: Κρητικοί 

διπλοπέλεκας, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) ο διπλός 
πέλεκυς, τσεκούρι µε δυο αιχµηρές απολήξεις    
Ε 1052 κι άστραψε µαύρος διπλοπέλεκας στα 
χρουσοκέρατά του 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

δοξαρόµυαλο, το/ µυαλοδόξαρο, το (ουσιαστικό - 
σύνθετο) κοφτερό µυαλό, έξυπνο    
Ε  532-554 
Αναφορά:  

δρώπικας (ντρούπικας), ο (ουσιαστικό) 
νερόπιασµα, υδροπηκία 1  
Ε 436 κι άλλος τις γούλες και τη λιόκρουση, το 
δρώπικα, το ρίγο 
Αναφορά: αρρώστια 

έλαφος, ο (ουσιαστικό) το ελάφι. Εδώ: το αρσενικό 
ελάφι 4  
Ε 657 Κι ως γαύρος έλαφος γοργαστραπίς 
πηδάει την αλαφίνα 
Αναφορά: φύση 

ερωτοσµίγω (ρήµα -σύνθετο) συναντιέµαι ερωρικά 
µε κάποιον 5 (ερωτο-+σµίγω) 
Ε 99 να πρωτοσµίξει ερωτικά µε τον πανώριο 
ξένο, σύντας 
Αναφορά: Ελένη 

ζαφοροκήπι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) κήπος 
όπου καλλιεργούν ζαφορά 1  
Ε  796-814 
Αναφορά:  

ζουρλοπερήφανος (επίθετο - σύνθετο) 
τρελοπερήφανος 5 (ζουρλός+περήφανος) 
Ε 781-796  
Αναφορά:  

ζυγιά, η (ουσιαστικό) στίχος, ζευγάρι, οµάδα 1  
Ε 764-781  
Αναφορά:  

ζυγιές- ζυγιές (ουσιαστικό) στίχοι, ζευγάρια, 
οµάδες 1  
Ε  764-781 
Αναφορά:  

θαλασσόφρυδο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
ουρανοθάλασσο, ορίζοντας 1  
Ε 271 γυαλιστερό, στο θαλασσόφρυδο ν' 
ανεβοκατεβαίνει. 
Αναφορά: φύση 

θεµελοκέφαλο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
κεφάλι που πάνω του στηρίζονται τα άλλα, το 
σηµείο στήριξης των υπολοίπων κεφαλιών 5 
(θεµέλ(ι)ο+κεφάλ(ι)-ο) 
Ε 598 Κάτω, βαρβάτο σαρκοθέµελο, το πιο 
χοντρό κεφάλι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

θεοτικός (επίθετο) θεόπεµπτος, αληθινός, σωστός 
3  
Ε 1317 "Μια χάρη µονάχα ζητώ, του θεοτικού 
µας γάµου δώρο 
Αναφορά: Ελένη+Ιδοµενέας 

θεριοκορµάτος (επίθετο - σύνθετο) εξαιρετικά 
παχουλός και καλοδεµένος, σαν θηρίο 5 
(θεριό+κορµάτος) 
Ε 818 Μα ξάφνου η µέσα θύρα ανοιεί, και τρεις 
θεριόκορµοι αραπάδες 
Αναφορά: λαός 

θρακιάς, ο (ουσιαστικό) Β. Α. δυνατός άνεµος 1  
Ε 169 "Παιδιά, µαϊνάρτε τα πανιά, θρακιάς 
βαρβάτος κατεβαίνει!" 
Αναφορά: φύση 

θρασήµι (ουσιαστικό) ψόφιο ζώο// θρασύδειλος 1  
Ε  353-407 
Αναφορά:  

θρασοµανώ (ρήµα -σύνθετο) θρασεύω, αγριεύω, 
φουντώνω 1  
Ε 599 µε τα µεγάλα του καπρόδοντα σα ζο 
θρασοµανούσε 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

θυροκράτης (ουσιαστικό - σύνθετο) θυρωρός, 
πορτάρης 1  
Ε 914 Ο πορτοφύλακας δε σάστισε γρικώντας τ' 
όνοµά του 
Αναφορά: Κρητικός 
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κακοχάλαβρος (επίθετο - σύνθετο) µε πολλούς 

κυλισµένους βράχους και ερείπια 1 
(κακό+χάλαβρα) 
Ε 1024 Κι αυτός το κακοχάλαβρο βουνό 
µπουσουλωτά ανηφόραε 
Αναφορά: φύση 

καλαφατίζω (ρήµα) γεµίζω τα διάκενα των αρµών 
µε το κατάλληλο υλικό και τα στεγανοποιώ µε 
πίσσα 4  
Ε 672 Μα εσείς το χάρβαλο καράβι µας γερά 
καλαφατίστε 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

καλιβώνω (ρήµα) γέρνω, συγκλίνω 1  
Ε 474 "Θαρρώ πως είδα µια φορά, παιδιά, τον 
Πόλεµο να σκύβει 
Αναφορά: Πόλεµος 

καλοµορφίζουµαι (ρήµα -σύνθετο) παίρνω 
όµορφη µορφή 5 (καλο-+µορφή+παραγωγική 
ρηµατική κατάληξη -ιζο(υ)µαι) 
Ε 1233 καλοµορφίσου, χαµογέλασε και κέρασε 
µε τέχνη 
Αναφορά: Οδυσσέας 

καλοπίχερος (επίθετο) ο γουρλής 2  
Ε   
Αναφορά:  

καλοσκαµνίζω (ρήµα -σύνθετο) παραθέτω 
πλόυσιοπ γευ΄µα, περιποιούµαι 3  
Ε 1329 Τους φιλους της καλοσκαµνίσετε στο 
µέγα αρχονταρίκι 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

καµαροφρύδα, καµαρόφρυδη (ουσιαστικό - 
σύνθετο) αυτός που έχει καµαρωτά, 
καµπυλωτά φρύδια 4  
Ε 1148 και στο πλευρό του η κοσµολόγητη, 
καµαροφρύδα Ελένη. 
Αναφορά: Ελένη 

καµποτόπι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) ο κάµπος 5 
(κάµπο(ς)+τόπος) 
Ε 353-407  
Αναφορά: φύση 

κανακίζω (ρήµα -σύνθετο) χαϊδεύω 1 (<κανάκι) 
Ε 594 κάθε κεφάλι, το αλαφρόγλειφαν και το 
αργοκανακίζαν. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

καπρόδοντο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το δόντι 
του κάπρου. Εδώ: το µεγάλο και µυτερό δόντι 
5 (κάπρο(ς)+δόντ(ι)-ο) 
Ε 599 µε τα µεγάλα του καπρόδοντα σα ζο 
θρασοµανούσε 
Αναφορά: φύση 

καρδωµένο (στήθος) (µετοχή) αλαζωνικό 1  
Ε 496 µε αποχυτά µαλλιά και µε θεούς στα 
κορδωµένα στήθη 
Αναφορά: γυναίκες 

καρδώνω (ρήµα) τεντώνω το κορµί µου, επαίροµαι 
3  
Ε   
Αναφορά:  

κατακεντρού (επίρρηµα - σύνθετο) στο κέντρο 5 
(κατά+κέντρο(υ)) 
Ε 1184-1200  
Αναφορά:  

καταχωνιά, τα (επίθετο - σύνθετο) ακοινώνητα, 
κρυµµένα 11  
Ε  838-848 
Αναφορά:  

καύκαλο, το (ουσιαστικό) απογυµνωµένο κρανίο 4  
Ε 1283 και λόγιαε καύκαλα πολλά φτενά τον 
οµυαλό φρουρούνε 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

καύκος, ο (ουσιαστικό) εραστής παντρεµένης 1  
Ε 515 κι από τα πέρα πέριορα της γης οι 
τέσσεροί της καύκοι 
Αναφορά: Κρήτη 

κερατίζω, κριαρώνω (ρήµα) οδηγώ κάποιον, τον 
κατευθύνω όπως θέλω εγώ 3 (<κριγιαρίζω) 
Ε 1048 και µουγκαλιώντας εκεράτιζαν το 
βασιλιά να φύγει. 
Αναφορά: γυναίκες 

κεφαλοχώρι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) µεγάλο 
χωριό 1  
Ε 1079 "Σου δίνω, Μάνα αχόρταγη, λαµπρά 
κεφαλοχώρια τρία 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

κλαρίσιος (επίθετο) αντάρτης, βουνίσιος 11  
Ε 324 Ξεπερδικήσα οι δυο κλαρίσιοι µας και 
ξεκινούν δροσάτο 
Αναφορά: Χάλικας+Πέτρακας 

κλαψοπαραπονιάρης (ουσιαστικό - σύνθετο) 
αυτός που έχει την τάση, συνηθίζει να 
παραπονιέται για το παραµικρό 
κλαψουρίζοντας 4 (κλάψ(α)-ο+παραπονιάρης) 
Ε 236 µες απ΄τ' ασκιά, σα σκύλος ξέπνογος, 
κλαψοπαραπονιάρης 
Αναφορά: Οδυσσέας 

κλωνιά, η (ουσιαστικό) κλωστή// ο σπάγγος της 
σφεντόνας 1  
Ε 625 σα να 'ταν, λες, η κόκκινη κλωνιά και 
πέρναε κοµπολόι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

κόλυµπος, ο (ουσιαστικό) κοίλωµα του εδάφους µε 
νερό βροχής 3  
Ε 1043 και λίµναζε σε κόλυµπους βαθιούς 
πηχτός ο µαύρος λύθρος 
Αναφορά: φύση 

κονταροδιώχνω (έκφραση) διώχνω µε την απειλή 
του κονταριού 5 (κοντάρι+διώχνω) 
Ε 915 µα αψήφιστα, άτροµα τον σκούντησε και 
του 'φραξε τη θύρα 
Αναφορά: Κρητικός 
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κορασοπούλα, η (ουσιαστικό) το κορίτσι 5 

(<κορασιά) 
Ε 814 Οι Μελιγάλες, οι µικρές κορασοπούλες 
που δουλεύαν 
Αναφορά: λαός 

κορµάτος (επίθετο) παχουλός, καλοδεµένος 1  
Ε  816-818 
Αναφορά:  

κορφοκεφάλι, το (σύνθετο ουισαστικό) το πιο 
ψηλό κεφάλι, το κεφάλι που βρίσκεται στην 
κορυφή 5 (κορφο-+κεφάλι) 
Ε 629 ρουθούνια, στόµα, µέτωπο, έλαµπε το 
ιερό κορφοκεφάλι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

κορφοκοιτάζω (ρήµα -σύνθετο) κοιτάζω από 
ψηλά, περήφανα 1  
Ε 1221 Τα µάτια του περγελαχτά 
κορφοκοιτάζουν τον πανούργο 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

κοσµολόητος (επίθετο - σύνθετο) που είναι 
ξακουστός σ΄όλο τον κόσµο, που µιλούν όλοι 
οι άνθρωποι γι' αυτόν 5 (κοσµο-
+λόητος<λέγω) 
Ε 643 της κοσµολόγητης και µελετ'αει σκυφτός 
την απαλάµη 
Αναφορά: Ελένη 

κουκλοσκεπάζω (ρήµα -σύνθετο) σκεπάζω 5 
(κουκλώνω+σκεπάζω) 
Ε  353-407 
Αναφορά:  

κουνίστρα (ουσιαστικό) µειωτικός χαρακτηρισµός 
για γυναίκα που κουνάει αισθησιακά τους 
γοφούς της όταν περπατάει, και γενικά για 
γυναίκα που επιδιώκει να τραβήξει την 
προσοχή των αντρών µε προκλητικό ντύσιµο 
και ναζιάρικη συµπεριφορά 4  
Ε 848 πώς παίζουν τα φαρδιά λαγόνια τους, 
κουνίστρες και λυγίστρες 
Αναφορά: Κρητικοπούλες 

κουτελίτης, ο (ουσιαστικό) στολίδια που 
κρέµουνται στο κούτελο 1  
Ε 462 Τα ξόµπλια, οι κουτελίτες, τα φτερά, τ' 
ασηµοκλώνια φραίνουν 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

κρασοπίθαρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) πιθάρι 
γεµάτο µε κρασί 5 (κρασ(-ι)-ο+πίθαρ(ι)α) 
Ε 126 Πώς ξάπλωσε στα κρασοπίθαρα και τον 
χαδεύα οι δούλες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

κρασοστάζω (ρήµα -σύνθετο) στάζω κρασί 5 
(κρασ(ί)-ο+στάζω) 
Ε 756-764  
Αναφορά:  

κρασοστάφυλλο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
σταφύλλι που πρόκειται να δώσει µούστο για 
κρασί 5 (κρσ(ί)-ο+σταφύλλ(ι)-ο) 
Ε  692-707 
Αναφορά:  

κρεβατοστρώση, η (ουσιαστικό - σύνθετο) τα 
σκεπάσµατα του κρεβατιού 5 (κρεβάτ(ι)-
ο+στρώση<στρώνω) 
Ε  692-707 
Αναφορά:  

κρεµεζής (ουσιαστικό) γαρουφαλής 2  
Ε  692-707 
Αναφορά:  

κρινολιβάδι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το λιβάδι 
που είναι γεµάτο κρίνα 5 (κρίνο+λιβάδι) 
Ε  353-407 
Αναφορά: φύση 

κρουσταλλόλαιµη (επίθετο - σύνθετο) µε λαµπερό 
λαιµό 5 (κρούσταλλο+λαιµ(ός)-η) 
Ε 851 Κι η κρουσταλλόκορφη µες στο βαθύ τις 
µάλωνε µυαλό της 
Αναφορά: Ελένη 

κρουστόπλεχτος (σύνθετο επιίθετο) σφιχτά 
πλεγµένος 5 (κρουστός+πλεχτός) 
Ε 530 σε ψαθές παρδαλές, κρουστόπλεχτες 
φιλεύει τη φιλντίσι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

κυλίστρα, η (ουσιαστικό) όπου κυλιούνται και 
παίζουν τ' αγρίµια 1  
Ε  673-692 
Αναφορά:  

λάγιο αρνί (έκφραση) µαύρο αρνί 1  
Ε 480 πως όλοι εµείς κι εσύ, συγκάρταλοι, σα 
λάγια αρνιά ακλουθούµε 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

λαγοκοιµούµαι, λαγοκοίµητος (επίθετο - σύνθετο) 
µεσοκοιµούµαι, ανήσυχα, αλαφριά 1  
Ε 939 Ανασηκώθη ο λαγοκοίµητος και 
τρούλωσε τ' αυτιά του 
Αναφορά: Οδυσσέας 

λαθρακιάζω <λαθρακιασµένος (µετοχή) 
σκουληκοφαγωµένος, σάπιος (για το ξύλο) 1  
Ε 1181 έρµα αραδίς κελάρια και παλιές 
λαθρακιασµένες σκάλες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

λειψοφέγγαρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
µισοφέγγαρο 5 (λειψό+φεγγάρ(ι)-ο) 
Ε 942 Το λειψοφέγγαρο ξεπρόβαλε, κι αγάλια οι 
Μελιγάλες 
Αναφορά: φύση 

λιγνοκορµάτος (επίθετο) που δείχνει αδύναµος και 
δεν είναι 1  
Ε  816-818 
Αναφορά:  

λιµπίζοµαι (ρήµα) ρέγουµαι, ποθώ 1  
Ε 746 Λιµπίστη ο κολασµένος βασιλιάς την 
κόρη του για νύφη 
Αναφορά: Ιδοµενέας 
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λιοβουτήµατα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) οι 

βουτιές του ήλιου. Μτφ.: η δύση του ήλιου 5 
((η)λιο-+βουτήµατα<βουτώ) 
Ε 4 Κι οι σύντροφοι τα λιοβουτήµατα θωρούν, 
και γοργανάβουν 
Αναφορά: φύση 

λιόκρουση, η (ουσιαστικό) η στιγµή που η 
πανσέληνο ανατέλνει, και της δίνει ο ήλιος που 
βασιλεύει 1  
Ε 436 κι άλλος τις γούλες και τη λιόκρουση, το 
δρώπικα, το ρίγο 
Αναφορά: αρρώστια 

λοξογυρίζω (ρήµα -σύνθετο) στρίβω 5 (λοξ(α)-
ο+γυρίζω) 
Ε 1042 Λοξογυρίζαν και µπερδεύουνταν κι όλο 
στενεύα οι γάγλες 
Αναφορά: φύση 

λοξοστενορύµι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) λοξός, 
στενός και µικρός δρόµος σε πόλη ή σε χωριό// 
στενό 4 (λοξό(ς)+στενορύµι) 
Ε 492 κι ανηφορούν στης λιµανόχωρας τα 
λοξοστενορύµια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

λουρίδα κρέας (έκφραση) κοµµάτι κρέας 5  
Ε 388 "Πεινώ, συντρόφοι, να 'χαµε ψωµί και 
µια µερούκλα κρέας!" 
Αναφορά: Κένταυρος 

λουφάζω (ρήµα) λαγάζω, µαζεύουµαι 1  
Ε 852 "Καλό 'ναι σκεπαστό της γυναικός το 
στήθος να λουφάζει 
Αναφορά: γυναίκες 

λυγεροκλαδούσα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) 
ευλύγιστη και λεπτή 5  
Ε 468 Μα ως είδαν ξάφνου από το απόγωνο τη 
λυγεροκλαδούσα 
Αναφορά: Ελένη 

λυγίστρα (επίθετο) για κάποια που εµφανίζεται 
κάπου µε αδικαιολόγητη άνεση και 
αµεριµνησία 4  
Ε 848 πώς παίζουν τα φαρδιά λαγόνια τους, 
κουνίστρες και λυγίστρες 
Αναφορά: Κρητικοπούλες 

µαγκάνι (ουσιαστικό) απλό µηχάνηµα που 
λειτουργεί µε τη δύναµη του ανθρώπου ή ζώων 
και χρησιµοποιείται γαι τη µετακίνηση ή 
σύσφιξη αντικειµένων 4  
Ε 1275 το γλοιτσερό µαγκάνι του µυαλού µε 
φάλαρα στα µάτια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

µαγκανοπήγαδο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
µαγκάνι που το έχουν εγκαταστήσει σε πηγάδι 
για να βγάζουν νερό 4  
Ε 1275  
Αναφορά:  

µαδέρια, τα (ουσιαστικό) χοντρές σανίδες ή 
καδρόνια 4  
Ε 938 και µες στ' αµπάρια κάθεται ο θεός και τα 
µαδέρια ανοίγει. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

µακρόνουρος (επίθετο - σύνθετο)  µε µακριά ουρά 
5 (µακρ(ύ)-ο-ν-ουρός<ουρά)  
Ε  136-153 
Αναφορά:  

µακροτάξιδος (επίθετο - σύνθετο) που κάνει 
µακρινά ταξίδια 5 (µακρό+τάξιδος<ταξίδι) 
Ε 513 οι µακροτάξιδες, πολύσκαρµες της 
ξενιτιάς γαλέρες. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

µακρουλοκέφαλος (επίθετο - σύνθετο) µε µακρύ 
κεφάλι 5 (µακρουλό+κεφάλ(ι)-ος) 
Ε 506 µακρουλοκέφαλο, µε άσπρα µαλλιά 
καταχυτά στις πλάτες 
Αναφορά: καραβοκύρης 

µαλακόχνουδος (επίθετο - σύνθετο) µε απαλό 
χνούδι 5 (µαλακό+χνούδ(ι)-ος) 
Ε 1305 τα σκουλαρίκια τα χρουσά στις 
µαλακόχνουδες αυτούκλες. 
Αναφορά: ευνούχοι 

µαλαµοκαπνίζω (ρήµα -σύνθετο)    
Ε  353-407 
Αναφορά:  

µαντατεύω (ρήµα) καταδίδω, ειδοποιώ, φανερώνω, 
προδίδω 1  
Ε 1139 τι, του µαντάτεψαν, οι κυνηγοί δεν 
άγρεψαν τη νύφη 
Αναφορά: κυνηγοί 

µεγαλάρµενος (επίθετο - σύνθετο) µεγαλόπρεπος, 
άρχοντας, πλούσιος 1  
Ε 482 Ο µεγαλάρµενος σωπαίνει νους, να 
φανερώσει αρνιέται 
Αναφορά: Οδυσσέας 

µελένια, η (ουσιαστικό) βλογιά (αρρώστια) 1  
Ε 435 τι άλλος γιατρεύει το αφαλόκοµµα, τη 
γούσα, τη µελένια 
Αναφορά: αρρώστια 

Μελιγάλες, οι (ουσιαστικό - σύνθετο) [νύµφες που 
κατά την αρχαία µυθολογία γεννήθηκαν από 
τις σταγόνες του αίµατος του Ουρανού όταν 
ακρωτηριάστηκε, χύθηκαν σ' ένα σηµείο της 
γης και το γονιµοποίησαν] 13  
Ε 814 Οι Μελιγάλες, οι µικρές κορασοπούλες 
που δουλεύαν 
Αναφορά: Κρητικοπούλες 

µοιρόκλωστος (ουσιαστικό - σύνθετο) η κλωστή 
της µοίρας, το πεπρωµένο 5 (µοίρ(α)-
ο+κλωστ(η)-ο) 
Ε 153 το αραξοβόλι το µοιρόκλωστο, µα η 
ψιλοµαθηµένη 
Αναφορά: Ελένη 
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µονολάτι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το µεγάλο 

κουπί 1  
Ε 353 Μα εσύ, Στρειδά µου, όλο φτερό τραβάς 
το µακροµονολάτι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

µονόχνωτος (επίθετο - σύνθετο) µισάνθρωπος, 
φιλερηµίτης 1  
Ε 490 Ο Καρτερός τραβάει αζευγάριστος και τ' 
αργαστήρια πιάνει 
Αναφορά: Καρτερός 

µουγκαλιούµαι, ταυροµουκανιούµαι (ρήµα) 
µουγγρίζω 3  
Ε 1048 και µουγκαλιώντας εκεράτιζαν το 
βασιλιά να φύγει. 
Αναφορά: γυναίκες 

µυριοµάσταρη (επίθετο - σύνθετο) πολύµαστη 2  
Ε 732 δώρο στη µυριοµάσταρη θεά κρατώντας 
την Ελένη. 
Αναφορά: Κρήτη 

νένα, η (ουσιαστικό) παραµάνα, νταντά 4  
Ε 340 που η γριά της νένα τη νανούριζε για να 
ην παίρνει ο γύπνος. 
Αναφορά: Ελένη 

νιότα, τα (ουσιαστικό) τα νιάτα 8  
Ε 942-957  
Αναφορά:  

ξανακαρδαµώνω (ρήµα -σύνθετο) ξαναδυναµώνω, 
ξαναγερεύω 1  
Ε 580 τον ξόρνιο, φυραµένο βασιλιά, να 
ξανακαρδαµώσει." 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

ξανθόσκουλα, τα (επίθετο - σύνθετο) µε ξανθά 
µαλλιά 5 (ξανθο-σκουλός<σκουλί= µαλλί 
<Καζ.>) 
Ε 929-934  
Αναφορά:  

ξανθόσκουλος (ουσιαστικό - σύνθετο) 
ξανθοµάλλης 5 (ξανθο-σκουλός<σκουλί= 
µαλλί <Καζ.>) 
Ε 929-934  
Αναφορά:  

ξεθυµάινω (ρήµα – σύνθετο) για υγρά η στερεά τα 
οποία χάνουν τις πτητικές τους ουσίες// για 
κάποια νοσηρή κατάσταση που αρχίζει να 
υποχωρεί// µτφ.: εκτονώνοµαι από κάποιο 
πιεστικό συναίσθηµα, δίνω διέξοδο στο θυµό, 
στην οργή ή δτη λύπη µου// για συναίσθηµα 
που χάνει την έντασή του 4  

        Ε 1140-1181 

ξε(ν)τρουµίζω (ρήµα -σύνθετο) φοβίζω, 
τροµοκρατώ 3  
Ε 1045 Ξεντρουµισµένες κουφοπέταξαν στ' 
αυτιά του νυχτερίδες 
Αναφορά: φύση 

ξεσκλίδι, το (ουσιαστικό) κουρέλι, το 1  
Ε  692-707 

       Αναφορά:  

ξεστήθωτος (επίθετο - σύνθετο) που έχει γυµνό 
στήθος, ξέστηθος 4  
Ε 532 κι η Κρήτη κάθεται ξεστήθωτη στον 
αψηλό της θρόνο 
Αναφορά: Κρήτη 

ξεφυσίδι, το (επίθετο) χωρίς πνοή, παρακµασµένο 
1  
Ε 1184 και τώρα πλέχει µέσα του λιγνό το 
ξεφυσίδι αγγόνι. 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

ξεχείλωτος (επίθετο - σύνθετο) που έχει φαρδύνει 
σε σχέση µε το αρχικό του σχήµα, που έχει 
χάσει τη φόρµα του 4 (<ξεχειλώνω) 
Ε 865 να µπαίνει απ' τον ξεχείλωτο λαιµό, να 
πιάνει ως τα νεφρά της 
Αναφορά: Ελένη 

ξεχωµατίζω (ρήµα -σύνθετο) βγάζω από το χώµα 5 
(ξε+χώµα+παραγωγική ρηµατική κατάληξη-
ίζω) 
Ε  353-407 
Αναφορά:  

ολοκούβαρος (επίθετο - σύνθετο) γεµάτη κουβάρια 
5 (ολο-+κουβαρ(ι)-ος) 
Ε 901 την ολοκούβαρη θεά θωράει µε τα 
φαρδιά λαγόνια 
Αναφορά: Κρήτη 

οµαλιά, η (ουσιαστικό) ίσιωµα, οροπέδιο 11  
Ε  692-707 
Αναφορά:  

ορδινιάζω (ρήµα) ετοιµάζω, προετοιµάζω 3  
Ε 855 Κι ως έτσι ορδίνιαζε η πολύξερη τ' 
άρµατα της γυναίκας 
Αναφορά: Ελένη 

ορθοβύζα (επίθετο - σύνθετο) γυναίκα µε στητό 
στήθος 19 
Ε  580-595 
Αναφορά:  

ούριος (κεφαλή) (επίθετο) σαπρή, νερουλιασµένη 
2  
Ε 1275-1283  
Αναφορά:  

παγάνα, η (ουσιαστικό) οµαδικό κυνήγι αγριµιών// 
συντροφιά που κυνηγάει 1  
Ε 747 παγάνα αγριµολόγους ξαµολάει στα 
σπήλια να την πιάσουν 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

παγονόφτερο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το φτερό 
του παγονιού 5 (παγόν(ι)-ο+φτερό) 
Ε 303 σαν τα πουλιά, µε παγονόφτερα και µε 
χρουσά χαρχάλια. 
Αναφορά: Κρήτες 
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παιχνιδοµάτης (ουσιαστικό - σύνθετο)  που 

παίζουν τα µάτια του, κοιτάζουν πονηρά 5 
(παιχνίδ(ι)-ο+µάτ((ι)-ης)  
Ε 526 παιχνιδοµάτης, της γλυκόστηθης 
Ανατολής ο καύκος 
Αναφορά: φύση 

παλαµίζω (ρήµα) αλέιφω την εξωτερική επιφάνεια 
πλοίου µε ειδικό µείγµα από λίπος, πίσσα και 
θειάφι 4  
Ε 673 µε νέα αρµατώστε το πανιά και 
παλαµίσετέ το ξίγκι 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

πανέµνοστος (επίθετο)  πανέµορφος  
Ε 554 τόσο πανέµνοστη καλοκερά τα µάτια µου 
δεν είδαν 
Αναφορά: Ελένη 

παραγερνώ (ρήµα -σύνθετο) γίνοµαι πολύ γέρος// 
κάνω κάποιον να γεράσει πολύ 4  
Ε  353-407 
Αναφορά:  

παραµατιού (έκφραση) αψήφιστα: µέχεις 
παραµατιού= δε µε λογαριάζεις, δε µε ψηφάς 1  
Ε 692 "Κρατούµε δα κι εµείς ψυχή, µα εσύ 
παραµατιού µας έχεις!" 
Αναφορά: Οδυσσέας 

παρατσόπανος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) βοηθός 
τσοπάνη 5 (παρα-+τσόπαν(η)-ος) 
Ε 1225 φτενός λογιούσουν παρατσόπανος σε 
φτωχοτσελιγκάτο 
Αναφορά: Οδυσσέας 

παρδαλοσκουφάτος (επίθετο - σύνθετο) που 
φοράει σκούφο µε πολλά χρώµατα 5 
(παρδαλός+σκουφ(ι)-άτος) 
Ε  353-407 
Αναφορά:  

παταχνιά, η (ουσιαστικό) αλαφρός θόρυβος, θρος 
1  
Ε 1184-1200  
Αναφορά:  

παχιόσκουλος (επίθετο - σύνθετο) παχιόµαλλος 1  
Ε 519 παχιόσκουλες απλώνει αγριοπροβιές, 
πολυπαιδούσες σκλάβες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

πελαγοτσακισµένος (σύνθετη µετοχή) 
βασανισµένος, ταλαιπωρηµένος από τη 
θάλασσα 5 (πέλαγο+τσακισµένος) 
Ε 407 που ξέπεσαν σε αλάργο ακρόγιαλο, 
πελαγοτσακισµένες 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

περγελαστής (επίθετο)αυτός που περιγελά, 
ειρωνεύεται, µιµείται 19< περγελώ    
Ε 310 ξεχειλισµένα νου περγελαχτή και γνώση 
ανοιχτοµάτα. 
Αναφορά: Κρήτες 

πετροδένω (τα γόνατα) (ρήµα -σύνθετο) 
σκληραίνω (πέτρ(α)-ο+δένω) 
Ε  401-435 
Αναφορά:  

πετροχωνιάζοµαι (ρήµα -σύνθετο) κρύβοµαι πίσω 
από τις πέτρες 5 (πετρο-+χωνιάζοµαι) 
Ε 1071 κι οι νιες δαµάλες κυκλοσκόρπισαν και 
πετροχωνιαστήκαν. 
Αναφορά: γυναίκες 

πικραχείλης, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) που 
ξεστοµίζει πικρά λόγια 5 (πίκρα+χείλης<χείλι) 
Ε  838-848 
Αναφορά:  

πλανοκέλαδος, ο (επίθετο - σύνθετο) κράχητς 
πουλιών 2  
Ε 1263 κι εγώ πλανοκελάηδα κράχτισσα στα 
χέρια του θεού µου!" 
Αναφορά: Ελένη 

πλεµάτια, τα (ουσιαστικό) δίχτια 1  
Ε 1140 κι αναγυρνούν ξεροί κι αδράπανοι µε τ' 
αδειανά πλεµάτια. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ποδαστράγαλο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) ο 
αστράγαλος 4  
Ε 21 Κι εσύ στον άµµο σεριανάς, γελάει το 
ποδαστράγαλό σου 
Αναφορά: φύση 

πολυκάταρτος (ουσιαστικό - σύνθετο) µε πολλά 
κατάρτια 5 (πολυ-+καταρτος<κατάρτι) 
Ε 934 καράβι ασκώθη πολυκάταρτο το νυχτερνό 
παλάτι. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

πολύµαστος (επίθετο - σύνθετο) µε πολλούς 
µαστούς 5 (πολύ+µαστός) 
Ε 299 Πολύµαστο, ξαδιάντροπο, γυµνό 
χαυδάλιαζε στο κύµα 
Αναφορά: Κρήτη 

πολυπαιδούσα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) µε πολλά 
παιδιά 5 (πολύ+παιδούσα<παιδί) 
Ε 519 παχιόσκουλες απλώνει αγριοπροβιές, 
πολυπαιδούσες σκλάβες 
Αναφορά: σκλάβες 

πολύσκαρµος, ο (επίθετο - σύνθετο) µε πολλά 
όρθια ξύλα όπου περνούν το σκοινί του 
κουπιού 1  
Ε 513 οι µακροτάξιδες, πολύσκαρµες της 
ξενιτιάς γαλέρες. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ποροφάραγγο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) η 
είσοδος του φαραγγιού 3  
Ε 957 λάγια, κατάσπρα, ρούσα και χελιά, τα 
ποροφάραγγά µας 
Αναφορά: φύση 

πούλια, η (ουσιαστικό) ξόµπλι 2  
Ε 458 οι µελαµψές µορφές απ' τα πλουµιά και 
τις αστράτες πούλιες. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 
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πρεπίδια, τα (ουσιαστικό) στολίδια, κοσµήµατα 1  

Ε 1086 στα χέρια τους τα ιερά βαστάζοντας 
βασιλικά πρεπίδια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

πρωτογνοιάζουµαι (ρήµα -σύνθετο) ενδιαφέροµαι 
πάνω απ' όλα 5 (πρωτο+γνοιάζο(υ)µαι) 
Ε 399 "Σωστό τα χάρβαλα γοµάρια µας να τα 
πρωτογνοιαστούµε 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

πυκνοπροβατίζω (ρήµα -σύνθετο) κάνω πολλά 
κύµατα 1  
Ε 136 σα στρούγκα κοπαδάρη βασιλιά να 
πυκνοπροβατίζει. 
Αναφορά: φύση 

ρεκάζω (ρήµα) φωνάζω από τον πόνο 11  
Ε 987 όρνιου ψιλή κραξιά αντιρέκαξε στου 
παλατιού τις σκάλες 
Αναφορά: φύση 

ρεπιδιάζω (ρήµα) ανοίγω σα ρεπίδι 1  
Ε  580-594 
Αναφορά:  

ρίγος, ο (ουσιαστικό) ελονοσία, ανατριχίλα 
πυρετού 1  
Ε 436 κι άλλος τις γούλες και τη λιόκρουση, το 
δρώπικα, το ρίγο 
Αναφορά: αρρώστια 

ριζακά, τα (του παλατιού) <ρούγα (ουσιαστικό) 
δρόµος, στράτα 1  
Ε 1013 και χάνουνται τρεχαπετάµενοι στου 
παλατιού τις ρούγες. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ριζαύτι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) ρίζα του αυτιού 
1  
Ε 1010 Κι ως άπλωνε στα ογρά ριοζαύτια της 
τον ίδρο να σφουγγίξει 
Αναφορά: Φίδα 

ροδοστάλι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) γιαλί όπου 
βάνουν ροδόνερο για να ραντίζουν 1  
Ε 1341 Τα ολόγυµνα παιδόπουλα, χρουσά 
βαρώντας ροδοστάλια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ροδόφτερνα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) η ρόδινη 
φτέρνα 5 (ροδο+φτέρνα) 
Ε 96 κι ως την αφράτη της ροδόφτερνα να τη 
δροσολογίζει. 
Αναφορά: Ελένη 

ρονί, το (ουσιαστικό) λαγήνι 1  
Ε 1200 σε άγιο ρονί τη βλόγα του θεού να 
πλουµιδοσκαλίσει. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ρουµπί, το (ουσιαστικό) ρουµπίνι// κουδούνι 
προβάτου 1  
Ε 1316 και το ρουµπί, το πολυφίλητο 
ξανακελάηδαε στόµα 
Αναφορά: Ελένη 

ρουφήχτρα, η (ουσιαστικό) σηµείο όπου το νερό 
της θάλασσας, λίµνης ή ποταµού 
περιστρέφεται µε δύναµη και τραβάει στο βυθό 
ό,τι επιπλέει 4  
Ε 343 Λενιώ, ρουφήχτρα λάµια κάθεται στο 
κύµα απάνω η Κρήτη 
Αναφορά: Κρήτη 

ρουφήχτρα, η (ουσιαστικό) σηµείο όπου το νερό 
της θάλασσας, λίµνης ή ποταµού 
περιστρέφεται µε δύναµη και τραβάει στο βυθό 
ό,τι επιπλέει 4  
Ε 1256 κι ο κλωθονούσης µες στις άλαλες 
ρουφήχτρες του µυαλού του 
Αναφορά: Οδυσσέας 

σαλαγγιά, η (ουσιαστικό) πολλά αγκίστρια 
κολληµένα µαζί (για χταπόδια) 1  
Ε 636 νογάει, καλά 'πεσεν η σαλαγγιά κι ο 
χτάποδας επιάστη. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

σαλαγώ (ρήµα) οδηγώ µε φωνές, σπρώχνω κοπάδι 
1  
Ε 165 Μα ως σαλαγούσε µες στο νου ο µονιάς τ' 
άγρια του ανθρώπου πάθη 
Αναφορά: Οδυσσέας 

σαλπάρω (ρήµα) για πλοίο που σηκώνει τις 
άγκυρες και ανοίγεται στη θάλασσα και µε 
επέκταση για κάποιον που αναχωρεί µε πλοίο 4  
Ε 86 Σαλπάραν, τρίξαν τ' άρµενα, αγρίεψαν τα 
δυο φεγγιά στην πλώρα 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

σαρκοθρέφτης (ουσιαστικό - σύνθετο) που θρέφει, 
δυναµώνει τη σάρκα 5 (σάρκ(α)-
ο+θρέφτης<θρέφω) 
Ε 1018 κι ο σαρκοθρέφτης έσκυψε θεός, ο 
γύπνος, κι όλη νύχτα 
Αναφορά: ύπνος 

σβαρνώ, σβαρνίζω (ρήµα) σέρνω τη σβάρνα πάνω 
στο χώµα// σέρνω κάποιον στο χώµα 11  
Ε 829 σβαρνάει την άγια αυλή, τ' αντροκορµιά, 
τις γιορτερές γυναίκες 
Αναφορά: ∆ίχτεννα 

σκληροτραµουντάχειλος (ουσιαστικό - σύνθετο) 
δυνατός βόρειος άνεµος 11 (<τραµουντάνα) 
Ε 207 "Φύσα, σερσέµη τραµουντάχειλε, και φάε 
τα λυσσιακά σου 
Αναφορά: φύση 

σοβουλιάζω (ρήµα) βουλιάζω τελείως 5 (σο-
+βουλιάζω) 
Ε 568 και δε γεννούν τα ζα, καρβούνιασαν, κι 
αρµάδες παν, βουλιάξαν! 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

σπιλιάδα, σβιλάδα, η (ουσιαστικό) απότοµη ριπή 
ανέµου πολύ επικίντυνη 1  
Ε 285 Ωστόσο αγάλια ξέκοβε ο καιρός, 
πραγάλιαζα οι σπιλιάδες 
Αναφορά: φύση 
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στάλοι, οι (ουσιαστικό) όπου σταλιάζει το κοπάδι 1  

Ε  673-692 
Αναφορά:  

στηλά (επίρρηµα) διαπεραστικό βλέµµα 11  
Ε 1286 Στηλά τον κοίταε ο γέρος τις µατιές 
µπηχτά να παραχώνει 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

στοιβαδόρος, ο (ουσιαστικό) νοικοκύρης που κάνει 
στοίβα κρασιά 1  
Ε 674-781  
Αναφορά:  

στράφυλα, τα (ουσιαστικό) στέµφυλα, τ' 
αποτσίπουρα σταφυλλιών 1  
Ε  674-781 
Αναφορά: φύση 

συβασιά, η (ουσιαστικό) συµφωνία 8  
Ε 446 Πιτήδεια το παζάρεµα αρχινάει κι η 
συβασιά τελεύει 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

συγκάραβος (επίθετο - σύνθετο) µαζί µε το καράβι 
5 (συν+καράβι) 
Ε 1267 συγκάραβους στα αιµατωµένα του της 
ερωτιάς πλεµάτια 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

συµπαλίκαρα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) όλα τα 
παλικάρια µαζί 5 (συν+παλικάρια) 
Ε 112 Φάγαν τα συµπαλίκαρα, άψωσαν, 
θρονιούνται στα παγκιά τους 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

συναυλακάρης, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) άντρες 
που έχουν την ίδια ερωµένη 1  
Ε 822 "Χαρά στους τρεις συναυλακάρηδες της 
ώριας ∆ίχτεννάς µας! 
Αναφορά: Κρητικός 

σφέρδουκλας, ο (ουσιαστικό) το φυτό ασφόδελος 
11  
Ε 327 Ν' αρχίσει ο γάβρος σφέρδουκλας ν' 
ανθεί κι ο λάδανος να ιδρώνει 
Αναφορά: φύση 

σφηκοµεσάτος (επίθετο - σύνθετο) λιγνοµέσης 2  
Ε 821 Σφηκοµεσάτος Κρητικός γελάει του 
αδρού χαλκιά και κάνει 
Αναφορά: Κρητικός 

σφιχτόρωγος (επίθετο - σύνθετο) µε σφιχτές, 
σκληρές ρώγες 5 (σφιχτό(ς)+ρώγα) 
Ε  692-707 
Αναφορά:  

σφιχτούρι, το (ουσιαστικό) πόρπη 2  
Ε 451 κι ευτύς προβιές, σαντάλια χύθηκαν, 
σφιχτούρια, αναζωστάρια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

σωκάρδι, το (ουσιαστικό) γιλέκο 1  
Ε  468-472 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

σωφάµελος (επίθετο - σύνθετο) µε όλη την 
οικογένεια 5 (σω-+φάµελος<φαµίλια)  
Ε  796-814 
Αναφορά:  

τα πέρα πέριορα της γης (έκφραση)  τα άκρα της 
γης 5 η λέξη πέριορα λειτουργεί προφανώς ως 
καταχρηστικός υπερθετικός του πέρα  
Ε 515 κι από τα πέρα πέριορα της γης οι 
τέσσεροί της καύκοι 
Αναφορά: Κρήτη 

ταρναριστός (επίθετο) ζωηρός, µε κέφι 1  
Ε 984 ταρναριστό, χαρούµενο σκοπό κινήσαν 
σαν τ' αηδόνια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ταυροµέτωπος (επίθετο - σύνθετο) µε µέτωπο σαν 
ταύρου 5 (ταυρο(ς)+µέτωπο(ς)) 
Ε 1048-1052  
Αναφορά:  

ταχταρίζω (ρήµα) χορεύω στην ποδιά 1  
Ε 278 Πηδήξαν οι καρδιές, ταχτάρισαν κατά την 
άγια µάνα 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

τρίψηλος (επίθετο - σύνθετο) πάρα πολύ ψηλός 5 
(τρι-+ψηλός) 
Ε 929-934  
Αναφορά:  

τσαπόδοντο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το φαρδύ 
δόντι που εξέχει 1  
Ε 197 χτυπάει και τρέχουν αίµατα αρµυρά στ' 
άρια τσαπόδοντά του 
Αναφορά: Σουραύλης 

φάλαρα, τα (ουσιαστικό) πετσιά που βάνουν δεξά 
και ζερβά στα µάτια αλόγου να βλέπει µονάχα 
µπροστά 1  
Ε 1275 το γλοιτσερό µαγκάνι του µυαλού µε 
φάλαρα στα µάτια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

φεγγαροβολιά, φεγγαροβολή, φεγγαρόβολο 
(ουσιαστικό - σύνθετο) η λάµψη του φεγγαριού 
5 (φεγγάρ(ι)-ο-βολιά) 
Ε 967 Χορεύα αργά στο φεγγαρόβολο και 
σκούζα οι Μελιγάλες 
Αναφορά: φύση 

φεγγαρόκρουστος (επίθετο - σύνθετο) αυτός που 
έχει σεληνιαστεί, έχει πάθει κρίση επιληψίας 5 
(>φεγγαροκρούγοµαι) 
Ε 1000 Τρέµει ο λάός τη φεγγαρόκρουστη, 
φύλλα φτερά σκορπιέται 
Αναφορά: Φίδα 

φεγγαροπιάνοµαι, φεγγαροκρούγοµαι (ρήµα -
σύνθετο) σεληνιάζοµαι, παθαίνω κρίση 5  
Ε 990 Ώχου, πάλε την έκρουσε ο θεός, πάλε 
φεγγαροπιάστη!" 
Αναφορά: Φίδα 
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φιδοφιληµένος (σύνθετη µετοχή) που τον έχει 

φιλήσει- δαγκώσει φίδι 5 (φίδ(ι)-ο+φιληµένος) 
Ε 968 σαλεύοντας ψηλά τα µπράτσα τους τα 
φιδοφιληµένα. 
Αναφορά: Μελιγάλες 

φιλαντρού, η (ουσιαστικό - σύνθετο) που αγαπάει 
τους άντρες 1  
Ε 56 άιντε, και πλάι στη φιλαντρού θα 
κοιµηθούµε απόψε Ελένη." 
Αναφορά: Ελένη 

φιλαντρούσα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) που 
αγαπάει τον άντρα της 1  
Ε 107 Κι η φιλαντρούσα χαίρουνταν κρουφά, 
ξαναγυρίζαν πάλε 
Αναφορά: Ελένη 

φλάµουλο, το (ουσιαστικό) βασιλικό λάβαρο 1  
Ε  781-794 
Αναφορά: :  

φουρνοκάρβελο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
ψωµί 5 (φούρνο(ς)+κάρβελο<καρβέλι) 
Ε 3 ρίχνει σαράντα φουρνοκάρβελα, το γιο της 
να προφτάσει. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

χαµαδός (επίθετο) χαµηλός, που βλέπει χάµω// 
κοντός 1  
Ε 988 κι όλοι µε τρόµο καταχώνιασαν στις 
χαµαδές κολόνες. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

χαµογελούσα, η (επίθετο - σύνθετο) αυτή που 
χαµογελάει 5 (<χαµογελώ) 
Ε 1071-1079  
Αναφορά:  

χειµοκαλόκαιρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
χειµώνας και καλοκαίρι, ένα ολόλκηρο έτος 
δηλαδή 5 (χειµ(ώνας)-ο+καλόκαιρ(ι)-ο) 
Ε 1102 για εννιά χειµοκαλόκαιραο θεός 
γιοµώνει την καρδιά σου!" 
Αναφορά: φύση 

χιονόχνουδος (επίθετο - σύνθετο) µε λευκό χνούδι 
5 (χιόν(ι)-ο+χνούδ(ι)-ος) 
Ε  870-878 
Αναφορά:  

χλεµπονιάρης, ο (ουσιαστικό) κιτρινιάρης 4  
Ε  472-474 
Αναφορά:  

χλωµοκερώνω (ρήµα -σύνθετο) χλωµιάζω, κυρίως 
από φόβο ή ντροπή ή ξάφνιασµα 4 
(χλωµό(ς)+κερώνω) 
Ε 337 κι η Ελένη ξάφνου χλωµοκέρωσε και 
σύρριγο τη διάβη 
Αναφορά: Ελένη 

χορολάτης, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) ο πρώτος του 
χορού, αυτός που σέρνει τον χορό 5 (χορο-+-
ηλάτης) 
Ε 982 µα όλο µανάει κι αλέθει στρούφουλας ο 
Χάρος χορολάτης. 
Αναφορά: Χάρος 

χουφταλοθεός, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) θεός 
γέρος, αδύνατος, ζαρωµένος και κυρτός 4 
(χούφταλο+θεός) 
Ε  353-407 
Αναφορά:  

χρουσοκάγκελος (επίθετο - σύνθετο) µε χρυσά 
κάγκελα 5 (χρ(ο)υσός+κάγκελο(ς)) 
Ε 312 σε χρουσοκάγκελα τους µάντρισαν 
κλουβιά σαν παπαγάλους 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

χρουσόπετρα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) η λυδία 
λίθος 2  
Ε 443 Πιάνει χρουσόπετρα και τρίβει τον, ζυγιά 
και τον ζυγιάζει 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

χρυσικός, ο (ουσιαστικό) χρυσοχόος 4  
Ε 1198 Την ώρα εκείνη ο γερο-βασιλιάς στου 
χρουσικού τη φούχτα 
Αναφορά: πολιτισµιό στοιχείο 

ψιλοµαθηµένος (σύνθετη µετοχή) καλοµαθηµένος 
3  
Ε 153 το αραξοβόλι το µοιρόκλωστο, µα η 
ψιλοµαθηµένη 
Αναφορά: Ελένη 

ψιλοµελάχρινος (επίθετο - σύνθετο) εκείνος που το 
πρόσωπό του είναι ελαφρά µελαχρινό 19 
Ε 518 και στ΄αρµυρά σταροµελάχρινα της 
αγαπώς ποδάρια 
Αναφορά: Κρήτη 

αγκοµαχώ (ρήµα -σύνθετο) ανασαίνω βαριά, µε 
κόπο, λαχανιάζω εξαιτίας πάθησης, κούρασης, 
ζέστης κτλ. Βογκώ, ασθµαίνω 4  
Ζ 527 ν' αγκοµαχάει ποκρεµαστό κι αργά 
κρουφές να δίνει διάτες. 
Αναφορά: Ιδοµενέας 
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ΡΑΨΩ∆ΙΑ Ζ 

αγκρίζω (ρήµα) ερθίζω, οργώ (αγκρίζει ο ταύρος, 
θυµίζει η γίδα) 1  
Ζ 293 και πέπλα κόκκινα ανεµίζουνε στον ήλιο, 
να τ' αγκρίσουν. 
Αναφορά: φύση 

άγκρουστος, ο (ουσιαστικό) άγρωστις (χόρτο) 1  
Ζ 375 Ρίξαν στους ταύρους ρόβι κι άγκρουστο, 
ξεχείλισαν τις γούρνες 
Αναφορά: φύση 

αγουρογερασµένος (σύνθετη µετοχή) πρόωρα 
γερασµένος 1  
Ζ 359 ο δουλευτής θωράει το ταίρι του το 
αγουροτσακισµένο 
Αναφορά: λαός 

αγουροµιλώ (ρήµα -σύνθετο) αισχρολογώ// 
απότοµα µιλώ 1  
Ζ 498-527  
Αναφορά:  

αγριοµουρίζω (ρήµα -σύνθετο) πέφτω µε τη 
µούρη, µπρουµουτίζω. Εδώ: παίρνω άγρια όψη 
στο πρόσωπο 3 (αγριο-+µουρίζω) 
Ζ 337 κι αγριοµουρίζοντας τη δύναµη λογάριαζε 
του ανθρώπου 
Αναφορά: Καρτερός 

αδροσυντυχαίνω (ρήµα -σύνθετο) µιλώ απότοµα 1  
Ζ 476-497  
Αναφορά:  

αθαλωµένος (µετοχή) µουντζουρωµένος 1  
Ζ 1121 αθαλωµένη, µ' αίµατα λερά στον 
ανοιγµένο κόρφο 
Αναφορά: Φίδα 

αθιβολή, η (ουσιαστικό) λόγος, κουβέντα, θύµηση 
1  
Ζ 1108 "Κάθου, χαλκιά, στην πέτρα υποµονή κι 
αθιβολή µη φέρνεις!" 
Αναφορά: Καρτερός 

αθρωπολάσι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) πλήθος 
ανθρώπων 7 (ανθρωπο-+-λάσι) 
Ζ 421 και µόνο ο δοξαράς, που αφάγωτος το 
ανθρωπολάσι εθώραε 
Αναφορά: λαός 

άκραγος (επίθετο) που δεν έχει κράξει 2  
Ζ 1 ΆΚΡΑΓΟΣ ήτα ακόµα ο πετεινός, τ' αστέρια 
ακόµα ανάβαν 
Αναφορά: φύση 

ακρόδωµα (ουσιαστικό - σύνθετο) περιθέρα, 
αστρέχα, ο γύρος της στέγης 1  
Ζ 26 Μικρό βραχνοπετείναρο πηδάει στο 
ακρόδωµα, στρουφίζει 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ακροπηδώ (ρήµα -σύνθετο) πηδώ λίγο 5 (ακρο-
+πηδώ) 
Ζ 183-188  
Αναφορά:  

αλαφροζύγιασµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο)    
Ζ 333 που ρίχναν µε αλαφροζυγιάσµατα και 
παίζοντας νικούσαν 
Αναφορά: Κρινώ+συντρόφισσές της 

αλαφροκόκαλος (επίθετο - σύνθετο) ελαφρύς, µε 
ελαφριά κόκαλα 5 
(αλαφρό(ς)+κόκαλος<κόκαλο) 
Ζ 585 κι αλαφροκόκαλη καβάλησε τον αφριστό 
του σβέρκο. 
Αναφορά: Κρινώ 

αλαφροπόδαρος (επίθετο - σύνθετο) µε ελαφριά 
πόδια. Μτφ.: γρήγορος,  γοργοπόδαρος 5 
(αλαφρο-+πόδαρος<ποδάρι) 
Ζ 302 Μα η αλαφροπόδαρη τον πρόσµενε, 
στηλά τ' αγνά της µάτια 
Αναφορά: Κρινώ 

αναβλεπίδια, τα (ουσιαστικό) βλαστοί 1  
Ζ 498 κι ανηφορούσε ξέραυλη, χωρίς ανθό κι 
αναβλεπίδα. 
Αναφορά: φύση 

αναγλωσσίζουµαι (ρήµα -σύνθετο) παίρνω το 
σχήµα της γλώσσας 5 (ανα-
+γλώσσ(α)+παραγωγική ρηµατική κατάληξη -
ίζο(υ)µια) 
Ζ 726 ν' αναγλωσσίζουνται στη φεγγαριά 
σουρίζοντας σα φλόγες 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ανακλαδίζω (ρήµα -σύνθετο) τεντώνω τα χέρια και 
τα πόδια, συνήθως για να ξεµουδιάσω 4  
Ζ 541 Ζώστη αδραχτά αδραχτά τη ζώνη της, µε 
βιάση ανακλαδίζει 
Αναφορά: Κρινώ 

αναστενάρης (ουσιαστικό) νεραϊδιάρης 1  
Ζ 880 Η αναστενάρα γέλασε κι ουρλιάει 
βραχνόλαλα σαν όρνιο 
Αναφορά: Φίδα 

ανάστρουφα (επίρρηµα - σύνθετο) αντίστροφα, 
ανάποδα 4  
Ζ 309 πετοζυγιάστη ανάστροφα µε ορµή, τα 
πόδια στον αγέρα 
Αναφορά: Κρινώ 

ανάτροµος (επίθετο - σύνθετο) τρέµοντας από 
φόβο, τροµαγµένος. Εδώ: χαρά ανάµεικτη µε 
τρόµο 17  
Ζ 848 Όλα βαθιά, µε ανάτροµη χαρά τα 
χαίρουντα ο ∆υσσέας 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ανέλιγος (επίθετο) αυτός που τρέφεται ελάχιστα 3 
(<αναλίγωση) 
Ζ   
Αναφορά:  

ανεµογγάστρωτος, ανεµογγάστρι (ουσιαστικό - 
σύνθετο) ψευδής ή φανταστική εγκυµοσύνη 4  
Ζ 884-900  
Αναφορά:  
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ανεµοκυκλίζω (ρήµα -σύνθετο) στροβιλίζω, 

περιδινώ, περιστρέφω 3  
Ζ 317 πότε το γαίµα ανεµοκύκλιζε και τα φεγγιά 
στρουφίζαν. 
Αναφορά: Κρινώ+συντρόφισσές της 

ανεµότρατα (ουσιαστικό - σύνθετο) µικρό 
ιστιοφόρο πλοίο για ψάρεµα µε τράτα σε 
ανοικτή θάλασσα 4  
Ζ 925 σαν τι ανεµότρατα κουρσαρική να 'ναι η 
ψυχή του ανθρώπου! 
Αναφορά: καράβι 

ανθρωποµάζωµα (ουσιαστικό - σύνθετο) 
ανθρωποσύναξη 2  
Ζ 567 στο ανθρωποµάζωµα τα σύµπαθα, βαριά 
κρασοφεγγιά του. 
Αναφορά: λαός 

αντιλαχτίζω (ρήµα -σύνθετο) κλοτσώ 4  
Ζ 793 βροντοβαρούσαν κι αντιλάχτιζαν το 
χοντροκαύκαλό του. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αντρογυναικοµάνι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
µεγάλος αριθµός αντρών και γυναικών 5 
(αντρο-+γυναίκ(α)-ο+-µάνι) 
Ζ 1111 αλώνι και σκαλιά και µερµηγκιά το 
αντρογυναικοµάνι 
Αναφορά: λαός 

αντροχαδεύω (ρήµα -σύνθετο) χαϊδέυω σαν 
άντρας// χαϊδεύω έναν άντρα 5 (αντρο-
+χα(ϊ)δεύω) 
Ζ 793-803  
Αναφορά:  

απανωσκάλι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το πιο 
ψηλό σκαλί, το κεφαλόσκαλο 5 
(απάνω+σκαλί) 
Ζ 662 στ' απανωσκάλια ασκώθηκε ο λαός, 
χυµούν οι Μελιγάλες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

απηλογιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) απάντηση 3  
Ζ 88-111  
Αναφορά:  

απολαβή, η (ουσιαστικό) το κέρδος, η ωφέλεια από 
µια δραστηριότητα 4  
Ζ 88-111  
Αναφορά:  

απολείτουργο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) µετά τη 
λειτουργία 11  
Ζ   
Αναφορά:  

αποστρουφώνω (ρήµα -σύνθετο) αλλάζω την 
κατεύθυνση κάποιου, του αλλάζω την πορεία 
του 5 (από+στρο(υ)φή+παραγωγική ρηµατική 
κατάληξη -ώνω) 
Ζ 527-537  
Αναφορά:  

αράβολος (επίθετο) ακοινώνητο, άγριος 1  
Ζ 88-111  
Αναφορά:  

ασβολωµένος (µετοχή) µουντζουρωµένος, 
ντροπιασµένος 1 (<ασβολώνω) 
Ζ 1122 µε ασβολωµένα, ανέχουρδα µαλλιά 
τινάχτη η Φίδα οµπρός τους. 
Αναφορά: Φίδα 

ασκυβολεύω (ρήµα) ψάχνω στα σκουπίδια 1  
Ζ 816-837  
Αναφορά:  

ασπόριστος (επίθετο) που δεν έχει γονιµοποιηθεί 5 
(α(στερητικό)-+σπόρος+-ιστός<παραγωγική 
κατάληξη επιθέτων) 
Ζ 233 Τούτα τ' ασπόριστα, αδειανά κορµιά 
καστροφρουρούν τη νύφη 
Αναφορά: Κρινώ+συντρόφισσές της 

ασταχοκυµατώ (ρήµα -σύνθετο) κυµατίζω σαν 
στάχυ// µτφ.: κουνιέµαι 5 ((α)σταχ(υ)-
ο+κυµ(α)-ώ) 
Ζ 50 Οι µελαµψές αντρίκειες κεφαλές 
ασταχοκυµατούνε 
Αναφορά: Κρήτες 

αστραποπελεκώ, αστραποκαίω (ρήµα - σύνθετο) 
καίω µε κεραυνό κάτι ή κάποιον 17  
Ζ 1147 Φωτιά λες την αστρόκαψε ο Θεός, στις 
πέτρες χοροπήδαε 
Αναφορά: Φίδα 

αστρέχα, η (ουσιαστικό) η άκρα της στέγης 
απόπου τρέχουν τα νερά. Λέγεται και 
ακρόδωµα, περιθέρα 1  
Ζ 642-662  
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αστροντύνουµαι (ρήµα -σύνθετο) ντύνοµαι µε 
φανταχτερό τρόπο, στολίζοµαι 5 (αστρο-
+ντύνουµαι) 
Ζ 47 αστροντυθήκαν όλοι γιορτερά, χρονιάρα 
ετούτη η µέρα 
Αναφορά: Κρήτες 

αφιόνι, αφιονίζω (ουσιαστικό) δηλητήριο, 
υπνωτικό// δηλητηριάζω, υπνωτίζω 11  
Ζ 280 κρατάει τα στήθια της κι απλοχεράει 
χοντρούς ανθούς αφιόνια 
Αναφορά: γυναίκες 

βαβαλίζω (ρήµα) χαδεύω, καλοπιάνω, 
περιποιούµαι 1  
Ζ 670 Πράγα στα κέρατά του µας κρατάει, 
γλειφτά µας βαβαλίζει 
Αναφορά: θεός 

βαθόλαλος (επίθετο - σύνθετο) αυτός που µιλά µε 
βαθιά φωνή 5 (βαθ(ύς)-+λαλός<λαλώ) 
Ζ 737 Κι η νύφη απ' το βαθιόλαλο κορµί 
βογκούσε αλλοπαρµένη 
Αναφορά: Ελένη 

βαλαντωµένος (µετοχή) λαχταρώντας, ναρκωµένος 
ερωτικά, εξαντληµένος 1  
Ζ 454 κι ακούστηκε η βραχνή φωνή, ζεστή, 
ποθοβαλαντωµένη 
Αναφορά: ∆ίχτεννα 
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βαραχνισµένος (λόγος) (επίθετο - σύνθετο) µε 

βαριά ανάσα 5  
Ζ 1041 µα γρίκουν καθαρά τα' απόσιγα, τα 
βραχνιασµένα λόγια. 
Αναφορά: λαός -χαλκιάς 

βαρογονατίζω (ρήµα - σύνθετο) γονατίζω 3 (βαρο-
, α΄συνθετικό ρηµάτων, ουσιαστικών και 
επιθέτων που επιτείνει τη σηµασία του 
β΄συνθετικού) 
Ζ 816-837  
Αναφορά:  

βαροφοβερίζω (ρήµα -σύνθετο) φοβερίζω έντονα 5 
(βαρο(επιτατικό)-+φοβερίζω) 
Ζ   
Αναφορά:  

βαρόχνωτος (επίθετο - σύνθετο) µε βαριά ανάσα, 
απόπνοια, µε βαριά µυρωδιά 1 (βαρό-+χνώτο) 
Ζ 351 απ' τη βαριόχνωτη στουµούχα του στα 
γέρικα νεφρά του 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

βαρυκαρδίζω (ρήµα -σύνθετο) έχω κακή ψυχική 
διάθεση, στενοχωριέµαι 3  
Ζ 359-368  
Αναφορά:  

βεργίζω (ρήµα) περπατώ λυγερά σα βέργα 1  
Ζ 674 Κι άπονη ναι αψηλόκορµη, µακρύ 
βεργίζοντας κρινάνθι 
Αναφορά: Μελιγάλες 

βεργόλιγνος (επίθετο - σύνθετο) λεπτός και 
ευλίγιστος σα βέργα 5 (βέργ(α)-ο+λιγνός) 
Ζ 571 Βεργόλιγνη στεκόταν η Κρινώ κατάχλωµη 
στον ίσκιο 
Αναφορά: Κρινώ 

βλεφαρίζω, βλεφάρισµα (ρήµα) ανοιγοκλείνω τα 
βλέφαρα 4  
Ζ 539 κι όλη η ζωή σαν αστραπή µικρή 
βλεφάρισε στο νου της 
Αναφορά: Κρινώ 

βουκινίζω (ρήµα) βαρώ το βούκινο. Λέγεται και 
δίνω αναπνιά στο βούκινο 1  
Ζ 570 µα ο βασιλιάς βουκίνισε, βογκάει κι 
αναµερούν µε τρόµο. 
Αναφορά: συντρόφισσες της Κρινώς 

βουκόλισσα, η (ουσιαστικό) η γυναίκα βοσκός 
βοδιών και αγελάδων, η γελαδάρισσα 4 
(<βουκόλος) 
Ζ 132 κι οι στρουµπουλές µικρές βουκόλισσες 
σιργουλευτά τα' αµπώχναν. 
Αναφορά: Κρητικοπούλες 

βουρλογένης, ο (επίθετο - σύνθετο) αυτός που τα 
γένια του είναι πυκνά και άγρια σα βούρλα 5 
(βούρλο+γένης) 
Ζ 944 Έτσι µιλούσε ο βουρλογένης µας, 
λυπήθηκε την Κρήτη 
Αναφορά: Στρειδάς 

βραχνοπετείναρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
πετεινός που η φωνή του είναι χαρακτηριστικά 
βραχνή 5 (βραχνό(ς)+πετειν-αρο<παραγωγική 
κατάληξη ουσιαστικών) 
Ζ 26 Μικρό βραχνοπετείναρο πηδάει στο 
ακρόδωµα, στρουφίζει 
Αναφορά: φύση 

βροντοβαρώ (ρήµα -σύνθετο) χτυπώ δυνατά 5 
(βροντο-+βαρώ) 
Ζ 793 βροντοβαρούσαν κι αντιλάχτιζαν το 
χοντροκαύκαλό του. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

γάγλα, η (ουσιαστικό) ελικοειδής γραµµή 1  
Ζ 997 όλες τις γάγλες χάραξα βαθιά στο 
προύντζινο µυαλό µου. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

γαγλωτός (επίθετο) ελικοειδής, γυριστός 1  
Ζ 997  
Αναφορά:  

γλυκοσφαλνώ (ρήµα - σύνθετο) κλείνω µε ευτυχία 
5 (γλυκο-+σφαλνώ) 
Ζ 1188 Κι η χλωµιασµένη αργάτισσα γελάει, 
γλυκοσφαλνάει τα µάτια 
Αναφορά: γυναίκες 

γοργόστροφος (επίθετο - σύνθετο) που στρίβει 
γρήγορα και µε ευκινησία 5 (γοργο-+-στροφός) 
Ζ 305 µε τις γοργόστροφες παλάµες της τα 
σπαθοκέρατά του. 
Αναφορά: Κρνώ 

γριτσανίζω (ρήµα) γρατσουνώ 7  
Ζ 803 ξεσκλίδια αρπούν το νιόσφαχτο ταυρί κι 
ωµό το γριτσανίζουν 
Αναφορά: ευγενείς 

γυροτραφίζω (ρήµα -σύνθετο) περιφράζω ολόγυρα 
το χωράφι µα τράφο (χαµηλό λιθόκτιστο 
τείχος) 19 <τραφογυρίζω  

       Ζ 181 και σα µουράγια ορθοτραφίστηκαν 
τρογύρα απ' την Ελένη 
Αναφορά: Κρητικοπούλες 

δαφνόκουκο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) ο καρπός 
της δάφνης 17  
Ζ 83 που νιόλουστα µε το δαφνόλαδο µυρίσαν 
τα µαλλιά τους;" 
Αναφορά: φύση 

δαφνόλουστος (επίθετο - σύνθετο) στολισµένος µε 
δάφνη 5 (δάφν(η)-ο+-λουστός)  
Ζ 188 βαθιά στα κατσαρά δαφνόλουστα 
τσουλούφια λαµπυρίζαν 
Αναφορά: ∆ίχτεννα 

δεντρικό, το (ουσιαστικό) το δέντρο 8  
Ζ 1262 και τύλιγαν ποτίζοντας βαθιά σα 
δεντρικό το νου του 
Αναφορά: φύση 
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δεντρόφυλλο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το φύλλο 

του δέντρου 5 (δέντρο+φύλλο) 
Ζ 611 κι αγαλινά ξεπνέν οι τζίτζικοι µες στης 
ελιάς τα φύλλα. 
Αναφορά: φύση 

δροµίς (επίρρηµα) δροµαίως, γοργά 1  
Ζ 871 δροµίς απ' το παλάτι να χιµάει το αδρό 
κορµί της Φίδας 
Αναφορά: Φίδα 

έπαρση, η (ουσιαστικό) υπερβολική υπερηφάνεια, 
µεγάλη ιδέα κάποιου για τον εαυτό του µε 
αποτέλεσµα να φέρεται περιφρονητικά ή 
υποτιµητικά στους άλλους 4  
Ζ 166 Τινάχτη µ' έπαρση η φωνή της 
κρουσταλλόκορφης παρθένας 
Αναφορά: Κρινώ 

ερωτοσµίγω (ρήµα -σύνθετο) ενώνοµαι ερωτικά 
µε κάποιον 5 (έρωτ(ας)-ο+σµίγω) 
Ζ 791 λες και µέσα της ερωτοπάλευαν γαµπρός 
και νύφη αντάµα 
Αναφορά: Ελένη 

εφτακρίσαρο (ψωµί) (επίθετο - σύνθετο) αλεύρι, 
περασµένο από εφτά κρισάρες, πολύ ψιλό 1  
Ζ 264 το άσπρο εφτακρίσαρο να φουρνιστεί, να 
φάει το αφεντολόι. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ζαφορίζω (ρήµα) πασπαλίζω τα µαλλιά µε σκόνη 
ζαφοράς, για να ξανθήνουν 1  
Ζ 143 χρουσοπάσπαλη αχνή ζαφόριζε τις 
νιόλουστες πλεξούδες 
Αναφορά: Ελένη 

θανατόµυγα, η (ουσιαστικό - σύνθετο)  η µύγα που 
τριγυρνάει νεκρά ζώα 22  
Ζ 268 µε το άλλο πια τις θανατόµυγες απ' τον 
υγιό της διώχνει 
Αναφορά: φύση 

θεµελοχωνιάζω (ρήµα - σύνθετο) κρύβω κάποιον 
στα θεµέλια ενός κτιρίου 5 (θεµέλ(ιο)-
ο+χωνιάζω) 
Ζ 997-1005  
Αναφορά:  

θεόκρουστος, θεοκρουσµένος (επίθετο - σύνθετο) 
ανήσυχος θρησκευτικά. 11  
Ζ 876 Στρηνιάζοντας η φεγγαρόκρουστη 
κατέβαινε τις σκάλες 
Αναφορά: Φίδα 

κακοβάνω (ρήµα - σύνθετο) βάζω ακό στο µυαλό 
µου 3  
Ζ 1071 Μα ο χαλκοδαµαστής την ξεγνοιασιά 
του αφέντη κακοβάνει 
Αναφορά: Καρτερός 

κακοφορούµαι (ρήµα -σύνθετο) υποπτεύοµαι κακό 
3  
Ζ 537 κακοφορέθη ξάφνου το χαµό, πικράθηκε 
η ψυχή της. 
Αναφορά: Κρινώ 

καλαµοπόδαρα, τα (ουσιαστικό) πόδια λεπτά σαν 
καλάµια 4  
Ζ 1187 λες κιόλας σκάλες σκάλωναν τ' αδρά 
καλαµοπόδαρά τους 
Αναφορά: γυναίκες 

καπούλια, τα (ουσιαστικό) τµήµα της ράχης των 
υποζυγίων, ανάµεσα στη νεφρική χώρα και στο 
σηµείο έκφυσης της ουράς 4  
Ζ 310 ποδοξαρώνεται και στέκει ορθή στα 
γυαλιστά καπούλια. 
Αναφορά: ταύρος 

καρβουνήθρα, η (ουσιαστικό) το αποκαϊδι κάποιου 
πράγµατος 3  
Ζ 1052 τις καρβουνήθρες γύρα ισοπατάει κι 
απλώνει χάµω ψάθα 
Αναφορά: λαός -χαλκιάς 

κατάραχα (επίρρηµα - σύνθετο) ακριβώς επάνω 
στην κορυφή 4  
Ζ 600 πικρό πολύ και λιγοθύµισε κατάραχα του 
ταύρου. 
Αναφορά: τόπος 

κλειδοστοµιάζουµαι (ρήµα -σύνθετο) 
αποστοµώνοµαι 1  
Ζ 727 κλειδοστοµιάστη ευτύς, πισωβολάει κι 
απ'το αγιοµνήσι εχάθη. 
Αναφορά: Καρτερός 

κλώσµα, το (ουσιαστικό) χαριτωµένη κίνηση 
κορµιού 1  
Ζ 55 µε το αρχοντίσιο κλώσµα οι πέρφανες 
παλατιανές κεράδες! 
Αναφορά: Κρητικές αρχόντισσες 

κοκκινοτρίχης (επίθετο - σύνθετο) αυτός που έχει 
κόκκινα µαλλιά ή και γένια 4  
Ζ 1038 ο πυρογένης γέλασε, γυρνάει και γνέφει 
στον αράπη 
Αναφορά: λαός -χαλκιάς 

κοντάλεθος, ο (ουσιαστικό) λαβή του χερόµυλου 1  
Ζ 263 κι οι σκλάβες πιάνουν τον κοντάλεθο, 
σκυφτές χεροµυλίζουν 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

κοντοκρατιούµαι (ρήµα - σύνθετο) συγκρατιέµαι, 
σταµατώ 17  
Ζ 907 Κοντοκρατήθη ο δοξαράς να δει καλά και 
να χαράξει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

κορµάτος (επίθετο) παχουλός, καλοδεµένος 1  
Ζ 1114 κι οµπρός οµπρός κορµάτος άντρακλας 
να κουβαλάει γελώντας 
Αναφορά: λαός 

κουµουλωτός (επίθετο) τρουλωτός, σωριαστός 1 
(<κουµουλώνω) 
Ζ 1077 Σκολνούσε πια η ξεφάντωση, σωρός 
κουµουλωτός κυλιούνταν 
Αναφορά: λαός 
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κράκουρα, τα (ουσιαστικό) οι άκρες του βουνού 1  

Ζ 122 που βγαίνουν απ' τα κράκουρα πουρνό 
και χαιρετούν τον ήλιο. 
Αναφορά: φύση 

κρασοπούλος, ο (ουσιαστικό) ταβερνιάρης 1  
Ζ 916 ο κρασοπούλος πηγαινόρχουνταν αράπης 
και τους κέρναε 
Αναφορά: λαός 

κρασοφεγγιά, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) τα µάτια 
του µεθυσµένου 3 (κρασο-+φεγγιά) 
Ζ 567 στο ανθρωποµάζωµα τα σύµπαθα, βαριά 
κρασοφεγγιά του. 
Αναφορά: ταύρος 

κρινοπάρθενος (επίθετο - σύνθετο) παρθένος, 
εξαιρετικά αγνός 5 (κρίνο+παρθένος. Το κρίνο 
εδώ ως σύµβολο της αγνότητας επιτάσσει τη 
σηµασία της λ. παρθένος) 
Ζ 222 Μα η κρινοπάρθενη δοξεύτρα µας 
γοργοσαγίτεψέ τη 
Αναφορά: Κρινώ 

κρουσταλλόκορφος (επίθετο - σύνθετο) µε 
λαµπερό στήθος 5 (κρούσταλλο+κόρφος) 
Ζ 166 Τινάχτη µ' έπαρση η φωνή της 
κρουσταλλόκορφης παρθένας 
Αναφορά: Κρινώ 

κυκλοπηδώ (ρήµα -σύνθετο) πηδώ κάνοντας 
κύκλο στον αέρα 5 (κυκλο-+πηδώ) 
Ζ 312 το σκοτεινό θεριό κι ανάγερα 
κυκλοπηδάει και πέφτει 
Αναφορά: Κρινώ 

λαγοκοιµούµαι (ρήµα - σύνθετο) µεσοκοιµούµαι, 
ανήσυχα, αλαφριά 1  
Ζ 913 σείουνται µικρά φανάρια στο γιαλό, 
λαγοκοιµούνται οι πλώρες 
Αναφορά: καράβι 

λαγούµια, τα (ουσιαστικό) υπόγειες στοές 4  
Ζ 993 τα κατατόπια, τα ξετρύπια του, τις βίγλες, 
τα λαγούµια. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

λαζάρι, το (ουσιαστικό) νεκρικό σεντόνι 1  
Ζ 639 που τυλιµένος στο λαζάρι του βαθιά 
χαροκοιµάται 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

λακκουβωτός (επίθετο) µε µικρό κοίλωµα στην 
επιφάνειά του 5 (λακκούβα+-
ωτος<παραγωγική κατάληξη ουσιαστικών) 
Ζ 26-47  
Αναφορά:  

λαµπυρίζω (ρήµα) ακτινοβολώ µε µικρές, 
διακεκκοµένες λάµψεις 4  
Ζ 188 βαθιά στα κατσαρά δαφνόλουστα 
τσουλούφια λαµπυρίζαν 
Αναφορά: ∆ίχτεννα 

λάφτω (ρήµα) πίνω µε τη γλώσσα (σαν σκυλί κτλ.) 
1  
Ζ 807 το κόκκινο αίµα έλαφταν το ζεστό, τις 
γλώσσες κουκλουτώντας. 
Αναφορά: ευγενείς- γυναίκες 

λεβρός (επίθετο) αδύναµος, µαραµένος 1  
Ζ 76 Με τους λεβρούς αρχόντους λάµποντας κι 
ο δοξαράς θρονιάστη 
Αναφορά: Κρητικοί άρχοντες 

λιανοτράγουδο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) δίστιχο 
δηµοτικό τραγούδι 4  
Ζ 733 νανουριστά τα λιανοτράγουδα τα παστικά 
λαλώντας 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου 

λιβαδοτόπι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το λιβάδι 5 
(λιβάδ(ι)-ο+τόπ(ος)-ι) 
Ζ 295 κι όλη του φάνταζεν η γης χλοερό παχύ 
λιβαδοτόπι 
Αναφορά: φύση 

λιγωµός (ουσιαστικό) λιγοθυµιά 2  
Ζ 601 Και το άγριο ζο, θαρρείς νογήθηκε το 
λιγωµό της κόρης 
Αναφορά: Κρινώ 

λιµπίζουµαι (ρήµα) ρέγουµαι, ποθώ 1  
Ζ 349 στον ήλιο το κορµί λιµπίζουνταν να 
λάµπει της Ελένης 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

λιοντοκέφαλο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
κεφάλι του λιονταριού 5 
(λιόντα(ς)+κέφαλο<κεφάλι) 
Ζ   
Αναφορά:  

λιοσταλάζω (ρήµα -σύνθετο) δέχονται τις ακτίνες 
του ήλιου αργά και νωχελικά 5 ((η)λιο-
+σταλάζω) 
Ζ 411 λιοστάλαζαν τα προύντζινα ταυριά, 
σιγάχνιζαν οι πέτρες 
Αναφορά: φύση 

λουτροθρεµµένος (σύνθετη µετοχή) που έχουν 
µεγαλώσει στα λουτρά, σε πλούσιο αρχοντικό 
σπίτι 5 (λουτρό+θρεµµένος) 
Ζ 681 ο Ταύρος µονάχα τρισεύγενα κορµιά 
λουτροθρεµµένα 
Αναφορά: ευγενείς 

λουφάζω (ρήµα) λαγάζω, µαζεύουµαι 1  
Ζ 285 τα βούκινα, και λούφαξε ο λαός, 
σωπάσαν οι κεράδες. 
Αναφορά: λαός 

µαντατοφορτωµένος (µετοχή - σύνθετη) που 
µεταφέρει µαντάτα, ειδήσεις 5 
(µαντάτο+φορτωµένος) 
Ζ 962 χαθήκαν, σβήσαν πια, και παν και παν, 
µαντατοφορτωµένες. 
Αναφορά: καράβι 
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µαραζάρης (επίθετο) καχεκτικός// που έχει πάθει 

µελαγχολία, µελαγχολικός 4  
Ζ 71 Ξοπίσω τους χλωµοί στρατάριζαν οι 
µαραζάροι αρχόντοι 
Αναφορά: Κρητικοί άρχοντες 

µαράζι (ουσιαστικό) µακροχόνια στενοχώρια που 
προέρχεται ιδίως από ανεκπλήρωτη επιθυµία 4  
Ζ   
Αναφορά:  

µαρµάρα γης (έκφραση) στείρα, σέρφα γη 1  
Ζ 212 "Στέρφα κοιλιά, µαρµάρα χέρσα γης, 
µήτρα καταραµένη! 
Αναφορά: Κρινώ 

µαυρολογώ (ρήµα) είµαι κατάµαυρος 11  
Ζ 88-111  
Αναφορά:  

µαυροµαντηλοδένω (ρήµα - σύνθετο) δένω µε 
µαύρο µαντήλι 5 (µαύρο+µαντήλι+δένω) 
Ζ 971 µαυροµαντηλοδένει τα µαλλιά και τώρα 
αναθιβάνει 
Αναφορά: γυναίκες 

µαχαιροσφάζω (ρήµα - σύνθετο) κατακόβω 
κάποιον 3  
Ζ 837 πότε η καρδιά µαχαιροσφάζουνταν, πότε 
ως πουλί πετούσε 
Αναφορά: Οδυσσέας 

µελόνερο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) µέλι 
αναµεµειγµένο µε νερό 5 (µέλ(ι)-ο+νερό)   
Ζ 112 γάλα, µελόνερο ραντίζοντας τη γης, και 
κρουφοκράζαν 
Αναφορά:  

µερµηδίζω (ρήµα) ανατριχιώ, συσηλίζω 1  
Ζ 1290 Νογάει τα χείλια γαργαλίζουνται, τ' 
αρθούνια µερµηδίζουν 
Αναφορά: Χάρος 

µετακουνώ (ρήµα - σύνθετο) µετακινούµαι, 
κουνιέµαι 5 (µετά(επιτατικό)-+κουνώ) 
Ζ 1291 κι ο Χάρος ξάφνου µετακούνησε και τ' 
όνειρό του εχάθη 
Αναφορά: Χάρος 

µουλωχτός (επίθετο) µαζεµένος, συσπειρωµένος 1  
Ζ 80 Στράφη στο βλάµη του, που µουλωχτός 
κουβαριαζόταν πλάι 
Αναφορά: Καρτερός 

µουστρούνι, το/ µουστρούχα/ στουµούχα, η 
(ουσιαστικό) ρύγχος σκύλου, χοίρου κλπ. 1  
Ζ 118 µαύρο φορούσε ταυροκαύκαλο µε 
γυαλιστό µουστρούνι 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

µοχλί, το (ουσιαστικό) µοχλός 2  
Ζ 231 "Οµπρός! Αναµερίστε τα µοχλιά, 
σηκώστε τους µαντάλους 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

µυαλοσκορπίζω (ρήµα -σύνθετο) διαλύω το µυαλό 
σε πολλά µικρά κοµµάτια 4 (µυαλό+σκορπίζω) 
Ζ 673 τα σπαθωτά τινάζει κέρατα και µας 
µυαλοσκορπίζει!" 
Αναφορά: θεός 

νυχτοβίγλια, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) σκοπιές, 
φρουροί της νύχτας 1 (νύχτ(α)-ο+βίγλ(ι)α) 
Ζ 856 σα νυχτοβίγλια δίδυµα αψηλά στη νύχτα 
ξαγρυπνούσαν. 
Αναφορά: ∆ίχτεννα 

νυχτογυαλοπάγι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
γυαλιστερή κρούστα πάγου που δηµιουργείται 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 1 (νυχτ(α)-
ο+γυαλοπάγι) 
Ζ 6 τ' άγουρα στήθια τους κρουστάλλιαζαν στο 
νυχτογυαλοπάγι 
Αναφορά: φύση 

νυχτοχαραµέρι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
γλυκοχάραµα 11  
Ζ 26-47  
Αναφορά:  

ξαποσκέλα, η (επίθετο) µε ανοιχτά σκέλια, 
ξετσίποτη 1  
Ζ 816 Ξεζωνάτη σκουντούφλαε πα στη γης η 
ξαποσκέλα νύχτα 
Αναφορά: νύχτα 

ξαρµάτωτος (επίθετο) που δε φέρει τη πολεµική 
του εξάρτυση, που δε φέρει τ' άρµατά του 4  
Ζ 190 Ξαρµάτωτες δρασκέλισαν τα σκαλιά και 
λάµπαν τα µεριά τους 
Αναφορά: ∆ίχτεννα+συντρόφισσές της 

ξεζώνατη (επίθετο - σύνθετο) ξέζωστος, 
κακοζωσµένος// ασύστολος// άκοµψος. Εδώ: 
που δε φοράει τίποτα από τη µέση και πάνω 16  
Ζ 816 Ξεζωνάτη σκουντούφλαε πα στη γης η 
ξαποσκέλα νύχτα 
Αναφορά: νύχτα 

ξεκαπακώνω (ρήµα - σύνθετο) αφαιρώ από κάτι το 
καπάκι, το σκέπασµα 4  
Ζ 994 Για ξεκαπάκωσέ µου το καυκί, και θα' 
βρεις, κλωθονούση 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ξεπουλιάζω (ρήµα - σύνθετο) βγαίνω από το αυγό, 
εκκολάπτοµαι 3  
Ζ 1284 κι αρίφνητα ξεπούλιασαν αυγά, 
σκουλήκιασεν ο κόσµος 
Αναφορά: φύση 

ξέραυλος, ο (επίθετο - σύνθετο) αγωγός, λούκι 1 
(το συνθετικό ξερο- µε επιτατική σηµασία) 
Ζ 498 κι ανηφορούσε ξέραυλη, χωρίς ανθό κι 
αναβλεπίδα. 
Αναφορά: φύση 

ξεστεγιάζω (ρήµα - σύνθετο) βγάζω από τη στέγη 
5 (ξε-+στέγ(η)+-παραγωγική ρηµατική 
κατάληξη -ιάζω) 
Ζ 1215 όλα τα ξύλα της στέγης τα ξεστεγιάζω, 
και διαλέγω 
Αναφορά: Οδυσσέας 
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ξετρύπια, τα (ουσιαστικό) περάσµατα από 

διαδοχικά εµπόδια 3  
Ζ 993 τα κατατόπια, τα ξετρύπια του, τις βίγλες, 
τα λαγούµια. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ξεφάντωση (ουσιαστικό) ο γάµος, η διασκέδαση 
του γάµου 3  
Ζ 1077 Σκολνούσε πια η ξεφάντωση, σωρός 
κουµουλωτός κυλιούνταν 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου 

οχτοκαλαµιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) 
καλαµιώνας που βρίσκεται στις όχθες κάποιου 
ποταµού, λίµνης ή θάλασσας 5 
(όχτη<όχθη+καλαµιά) 
Ζ 958 Θρήνο βαθύ στα ποταµόχειλα σηκώνα οι 
ταυροκόρες 
Αναφορά: φύση 

παγονόφτερο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το φτερό 
του παγονιού 5 (παγόν(ι)-ο+φτερό) 
Ζ 368 κουνούν µε οργή τα παγονόφτερα, τα 
χείλια τους σγουραίνουν 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

παλάγγι, το (ουσιαστικό) η µια φούχτα της 
ζυγαριάς 2  
Ζ 638 το ένα παλάγγι χοντροστόριζε κουκούλι 
αχνού σκουλήκου 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

παρθενόµουλα, η (σαρκαστικό) (ουσιαστικό - 
σύνθετο) θηλυκό παρθένο µουλάρι. Εδώ: η 
άτεκνη παρθένα γυναίκα 5 (παρθέν(α)-
ο+µούλα) 
Ζ 1126 "Μωρέ, καλώς τις τις κεράδες µου, τις 
παρθενόµουλές µου 
Αναφορά: συντρόφισσες της Κρινώς 

παστικά, τα (επίθετο) του γάµου (τραγούδια) 1  
Ζ 733 νανουριστά τα λιανοτράγουδα τα παστικά 
λαλώντας 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου 

παχνί, το (ουσιαστικό) φάτνη για βόγια, άλογα 
κλπ. 1  
Ζ 10 και ξεχειλίζει το παχνί της γης χορτάρι να 
χορτάσεις 
Αναφορά: φύση 

παχνοφτέρουγο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
φτερούγες πουλιών υγρές εξαιτίας της πρωινής 
δροσιάς 5 (πάχν(η)-ο+φτερουγ(α)-ο) 
Ζ 1235 τα ζούδια στέγνωναν µες στην αυγή τα 
παχνοφτέρουγά τους 
Αναφορά: φύση 

περίχειλο (ουσιαστικό - σύνθετο) το άκρο 
βυθόσµατος (κρηµνού, βαράθρου κτλ.) 3  
Ζ 183 Τότε περίχειλα της χωνωτής παλαίστρας 
ξεπροβάλαν 
Αναφορά: τόπος 

πικραντέρης, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) που 
πικραίνει τους άλλους µε τα λόγια του 11  
Ζ 88 Γυρίζει πάλε µε ήσυχη φωνή στον 
πικραχείλη βλάµη 
Αναφορά: Καρτερός 

πισωβολώ (ρήµα - σύνθετο) οπισθοχωρώ// πέφτω 
προς τα πίσω 1 (πίσω+-βολώ) 
Ζ 1122-1126  
Αναφορά:  

ποθοπλαντώ (ρήµα -σύνθετο) χάνω την αναπνοή 
µου από πόθο 8  
Ζ 192 ποθοπλαντούσαν και λογάριαζαν στο νου 
τους να δουλέψουν 
Αναφορά: Κρήτες 

πρασινοφαρµακούσα, η (επίθετο - σύνθετο) που 
δηλητηριάζει µε πράσινο φαρµάκι 5 
(πράσινο+φαρµάκ(ι)+-ούσα)   
Ζ 399 και γυάλιζε η πρησµένη του κοιλιά, 
πρασινοφαρµακούσα. 
Αναφορά: λαός 

προλείτουργο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
σύνολο των τελετών που προηγούνται της 
κυρίως ιεροτελεστίας 5 (προ-
λέιτουργο<λειτουργία) 
Ζ 240 το ιερό προλείτουργο ξετέλεψε κι ο 
ταυρορήγας γνέφει 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο- έθιµο 

προσγονατίζω (ρήµα -σύνθετο) γονατίζω 10  
Ζ 391 κι οι σκλαβοπούλες προσγονάτισαν, µε τα 
µακριά ρεπίδια 
Αναφορά: σκλάβες 

πυργοστήθωτος (επίθετο - σύνθετο) µε µεγάλο και 
δυνατό στήθος 5 (πύργος+στήθωτος<στήθος)    
Ζ 198 κι ως έσµιξαν οι κούρβες του θεού τις 
πυργοστηθωµένες 
Αναφορά: Κρινώ+συντρόφισσές της 

πυρότρα, η (ουσιαστικό) που πυρώνει, ερεθίζει 
τους άντρες 1  
Ζ 476-497  
Αναφορά:  

ροδόσταµο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) αρωµατικό 
απόσταγµα από τριαντάφυλλα, ροδόνερο// 
διάλυµα ροδέλαιου σε νερό 4  
Ζ 690 κι οι Μελιγάλες µε ροδόσταµο ραντίζουν 
τις κεράδες 
Αναφορά: φύση 

ρονί, το (ουσιαστικό) λαγήνι 1  
Ζ 111 κι οι Μελιγάλες τα βαθιά ρονιά 
κρατώντας στραταρίζαν 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

σάψαλος (επίθετο) σάπιος 1  
Ζ 1077-1087  
Αναφορά: :  

σκουτέλι, το (ουσιαστικό) πιάτο 3  
Ζ 357 να του κρατάει το κρίθινο ψωµί και το 
φτωχό σκουτέλι. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 
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σπιθουρίζω (ρήµα)  πετώ σπίθες  

Ζ 673-674  
Αναφορά:  

σταροµελάχρινος (επίθετο - σύνθετο) για άνθρωπο 
που η επιδερµίδα του έχει ένα πολύ ελαφρό 
σκούρο χρώµα 5 (σταρο-+µελαχρινός) 
Ζ 414 και µια µικρή σταροµελάχρινη 
κορασοπούλα εστάθη 
Αναφορά: γυναίκες 

στρηνιάζω (ρήµα) ρεκάζω, βγάνω στριγγιά φωνή 1  
Ζ 876 Στρηνιάζοντας η φεγγαρόκρουστη 
κατέβαινε τις σκάλες 
Αναφορά: Φίδα 

στριγγολαλώ (ρήµα - σύνθετο) µιλώ µε 
διαπεραστική φωνή 5 (στρίγγο(ς)+λαλώ) 
Ζ 872 στριγγολαλούσε, λες και κούρνιαζεν αϊτός 
στην κεφαλή της 
Αναφορά: Φίδα 

συγκόρµισα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) η σύζυγος 1  
Ζ 615 Κι η ταπεινή συγκόρµισα άναψε στο τζάκι 
το λυχνάρι 
Αναφορά: γυναίκες 

συγκυλιούµαι (ρήµα -σύνθετο) κυλιέµαι µαζί µε 
κάποιον 5 (συν+κυλιούµαι [κρητικός 
ιδιωµατισµός του ρήµατος κυλιέµαι]) 
Ζ 582 µα παίζει ανάλαφρα η Κρινώ ζερβά, κι ο 
ταύρος συγκυλίστη. 
Αναφορά: ταύρος 

συντυλίγω (ρήµα -σύνθετο) τυλίγω ολόγυρα 5 
(συν(επιτατικό)+τυλίγω) 
Ζ 497 στριφτή περικοκλάδα σα σκοινί συντύλιγε 
ένα στήλο 
Αναφορά: φύση 

σφιχτοµανταλωµένος (σύνθετη µετοχή) πολύ καλά 
κλεισµένος 5 (σφιχτό(ς)+µανταλωµένος) 
Ζ 641 Ξεφακιόλιστη η µάνα και θωράει 
σφιχτοµανταλωµένο 
Αναφορά: µωρό 

σωροτρουλιασµένος (επίθετο - σύνθετο) σύνολο 
από πολλά αντικείµενα που είναι 
τοποθετηµένα ώστε νασχηµατίζουν τρούλο 5 
(σωρό(ς)+τρουλιασµένος<τρούλος) 
Ζ 900 Κι ως γύρναε δρασκελώντας τα κορµιά τα 
σωροτρουλιασµένα 
Αναφορά: Κρήτες ευγενείς 

ταρναριστός (επίθετο) ζωηρός, µε κέφι 1  
Ζ 788 ταρναριστό γοργοκινούν σκοπό στη 
δροσολάτα νύχτα 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου 

τόπακας, ο (ουσιαστικό) το φίδι του σπιτιού, το 
στοιχειό του σπιτιού. Λεγ. και ο νοικοκύρης 1  
Ζ 460 κατάπινες σα στοιχειοτόπακας τους 
προύντζους, τα χρουσάφια 
Αναφορά: Οδυσσέας 

τουµπελέκι, το (ουσιαστικό) λαϊκό µουσικό 
όργανο µε πήλινο ηχείο που µοιάζει µε µικρό 
τύµπανο 4  
Ζ 957 και τα' άγρια τουµπελέκια που έπαιζαν 
γύρου γυρούθε οι µαύροι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

τρεµοκαρτερώ (ρήµα -σύνθετο) πειµένω κάποιον 
ή κάτι τρέµοντας 5 (τρέµ(ω)+καρτερώ) 
Ζ 22 και τα γυµνά στηθάκια στα βουνά και 
τρεµοκαρτερούσαν. 
Αναφορά: Μελιγάλες 

τρεµοπαίζω (η καρδιά) (ρήµα -σύνθετο) για 
λάµψη που πότε δυναµώνει πότε αδυνατίζει, 
τρεµοφέγγω// (κυρίως για βλέφαρα) 
ανοιγοκλείνω σπασµωδικά 4  
Ζ 578 Βαριά σιγή στο αλώνι, κι οι καρδιές ως 
το λαιµό χτυπούσαν 
Αναφορά: λαός 

τρεµοπαίζω (η καρδιά) (ρήµα -σύνθετο) για 
λάµψη που πότε δυναµώνει πότε αδυνατίζει, 
τρεµοφέγγω// (κυρίως για βλέφαρα) 
ανοιγοκλείνω σπασµωδικά 4  
Ζ 580 τα δυο κορµιά, του ανθρώπου, του 
θεριού, σα φλόγες τρεµοσειούνταν. 
Αναφορά: Κρινώ+ταύρος 

φασκιά, η (ουσιαστικό) πλατιά λωρίδα υφάσµατος 
µε την οποία τύλιγαν τα βρέφη 4  
Ζ 642 στη µωρουδένια του φασκιά το γιο σαν το 
µικρό κουκούλι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

φιλαντρού, η (ουσιαστικό - σύνθετο) που αγαπάει 
τους άντρες 1  
Ζ 1087 κι η φιλαντρού που γαργαλίστηκε στ' 
αγκαθωτά του γένια 
Αναφορά: Ελένη 

φιλιώνω (ρήµα) συµφιλιώνω, συµφιλιώνοµαι 3  
Ζ 343 κι άλλες φιλιώσαν, τρέχαν αγκαλιά µε το 
βαρβάτο οχτρό τους 
Αναφορά: συντρόφισσες της Κρινώς 

φρένια, η (ουσιαστικό) έξαψη, µάνητα 1  
Ζ 375-391  
Αναφορά:  

φτερακίζω (ρήµα) χτυπώ τον αέρα µε τα φτερά, 
φτεροκοπώ 3  
Ζ 136 Κι ως ανασηκώσαν τα µάτια τους, 
φτεράκισε η καρδιά τους 
Αναφορά: λαός 

φτερνοκοπώ (ρήµα -σύνθετο) χτυπώ µε ένταση τις 
φτέρνες µου στο δάπεδο 5 (φτέρν(α)-ο-κοπώ) 
Ζ 172 Τότε µε µάνητα ο χορός της γης 
φτερνοκοπάει και σκούζει 
Αναφορά: Κρητικοπούλες 

φτεροζυγιάζοµαι (ρήµα -σύνθετο) ισορροπώ   
Ζ 66 σειούνταν καµαρωτές σκαλί σκαλί και 
φτεροζυγιαζόνταν 
Αναφορά: Κρητικές αρχόντισσες 
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φτεροπηδώ (ρήµα -σύνθετο) πηδώ πολύ µακριά, 

σαν να έχω φτερά 5 (φτερό+πηδώ) 
Ζ 304 τη µαρµαροκοιλιά, σκιρτάει αλαφριά, 
φτεροκοπάει κι αδράχνει 
Αναφορά: Κρινώ 

φτωχοσκάλουνο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) σκαλί, 
σκαλοπάτι, σκαλούνι 2  
Ζ 242 Πάνω στα φτωχοσκάλουνα ο λαός ακόµα 
σιγοτρέµει 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

φυσερό, το (ουσιαστικό) συσκευή (συνήθως µε 
ασκό και στενό στόµιο) που φυσάει αέρα, 
φισούνα 4  
Ζ 1005 κι άγριου µεγάλου φυσερού αναπνιά µες 
στα ριζά του κάστρου. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

χαραµέρι, το (ουσιαστικό) γλυκοχάραµα 11  
Ζ 974-993  
Αναφορά:  

χαροκόπος (ουσιαστικό - σύνθετο) αυτός που 
διασκεδάζει, ο γλεντζές 1 (<χαροκόπι) 
Ζ 884 Ανασκωµένοι την αγνάντευαν µε τρόµο οι 
χαροκόποι 
Αναφορά: Κρήτες ευγενείς 

χαροκοπώ (ουσιαστικό - σύνθετο) διασκεδάζω, 
γλεντώ 1 (<χαροκόπι) 
Ζ 884 Ανασκωµένοι την αγνάντευαν µε τρόµο οι 
χαροκόποι 
Αναφορά: Κρήτες ευγενείς 

χιλιοχρονίτικος (επίθετο - σύνθετο) που έχει 
ηλικία χιλίων ετών, συνήθως για κάτι που είναι 
πολύ παλιό 5  
Ζ 476 και το παλιό χιλιοχρονίτικο να τον αρπάει 
πλεµάτι 
Αναφορά: Οδυσσέας 

χλωροµαλλούσα (επίθετο - σύνθετο) κοπέλα µε 
τρυφερά µαλλιά, νεά 5 (χλωρο-+-µαλλούσα) 
Ζ 1156 χλωροµαλλούσες νιες ανύπαντρες, µάνες 
χαροκαµένες 
Αναφορά: γυναίκες 

χοντρόρωγος (επίθετο - σύνθετο) µε χοντρές, 
µεγάλες και ζουµερές ρώγες 5 (χοντρ(ή)-
ο+ρώγα) 
Ζ 974 τα πιο χοντρόρωγα άστρα κρέµουνταν 
ακόµα απάνωθέ του 
Αναφορά: φύση 

χουγιαχτό, το (ουσιαστικό)    
Ζ 123 Ο βασιλιάς τη φούχτα του άσκωσε, τα 
χουγιαχτά λουφάξαν 
Αναφορά:  

χρονιάρα (µέρα) (έκφραση) επίσηµη, γιορτή 1  
Ζ 47 αστροντυθήκαν όλοι γιορτερά, χρονιάρα 
ετούτη η µέρα 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο- γιορτή 

χρουσοπάσπαλος (επίθετο - σύνθετο) που έχει 
καλυφθεί µε πολύ λεπτό στρώµα από χρυσό 5 
(χρουσο-+πασπαλίζω+παραγωγική κατάληξη 
επιθέτων -ος) 
Ζ 143 χρουσοπάσπαλη αχνή ζαφόριζε τις 
νιόλουστες πλεξούδες 
Αναφορά: Ελένη 

χωµατοσούρνουµαι (ρήµα - σύνθετο) σέρνοµαι 
στο χώµα, κυλιέµαι στη γη 5 (χωµατο-
+σούρνοµαι) 
Ζ 816-837  
Αναφορά:  



 86

ΡΑΨΩ∆ΙΑ Η 
αγιάζι, το (ουσιαστικό) παγωµένο αγέρι, κυρίως 

πρωινό. Πάχνη 1  
Η 985-1000  
Αναφορά:  

αγιοµνήσι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) πανηγύρι 
στη µνήµη αγίου 1  
Η 1279-1300  
Αναφορά:  

αγουροξυπνώ (ρήµα - σύνθετο) ξυπνώ πρόωρα, 
χωρίς να έχω κοιµηθεί αρκετά 4  
Η 757 αλαφιασµένο αγουροξύπνησε στον άγιο 
γυναικίτη 
Αναφορά: Ναυσικά 

αδερφοµοιράζω (ρήµα - σύνθετο) µοιράζοµαι µε 
τα αδέρφια µου 5 (αδερφό(ς)+µοιράζω) 
Η 911 κι ακούµπησε στην ανθοµυγδαλιά να το 
αδερφοµοιράσουν 
Αναφορά: Ελένη 

αδράγατος (επίθετο) αφρούρητος 1  
Η 985-1000  
Αναφορά:  

αιµατοστάλακτος (επίθετο - σύνθετο) που στάζει 
αίµα 5 (αιµατο-+στάλακτος) 
Η 647-663  
Αναφορά:  

ακράτριχα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) η άκρη της 
τρίχας 5 (άκρα+τρίχα) 
Η 964 και µένα η τρίχα µου σηκώθηκε, τ' 
ακράτριχα σπιθίσαν 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ακροβλεµµατίζω (ρήµα - σύνθετο) κοιτάζω µε την 
άκρη του µατιού µου 5 (ακρο-+βλέµµατ-+-
ίζω<παραγωγική ρηµατική κατάληξη) 
Η 1279-1300  
Αναφορά:  

αλιφασκιά, η (ουσιαστικό) το φυτό φασκοµηλιά 4  
Η 1046-1052  
Αναφορά:  

αναδαυλώ, συδαυλώ (ρήµα – σύνθετο) 
υποδαυλίζω, υποβοηθώ (σκαλίζοντας, 
µετακινώντας) τα αναµένα ξύλα του φούρνου, 
του τζακιού, να δώσυον µεγαλύτερη φλόγα 19 

       Η 648 και τις χλωµές καρδιές να συδαυλάει για 
να µη σβήσει ο κόσµος 
Αναφορά: Κένταυρος 

ανακουφώνω (ρήµα - σύνθετο) είµαι ελαφρά 
κυρτός, σκυφτός 4  
Η 160-200  
Αναφορά:  

ανακρεµώ (ρήµα - σύνθετο) αναβάλλω 2  
Η 1231 Μα ας µην ανακρεµούµε τις δουλειές, ο 
γήλιος πια ψηλώνει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ανάµελα (επίρρηµα - σύνθετο) µε αµέλεια 7  
Η 1066 ν' αργοποράει βιγλάει κι ανάµελα στη 
θάλασσα να οδεύει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αναξερνώ (ρήµα - σύνθετο) ξαναφέρνω κάτι που 
είχα, το ξαναπαρουσιάζω 3  
Η 683 Η θάλασσα δε µε χωρεί, κι η γης η τίµια 
αναξερνά µε 
Αναφορά: φύση 

ανάτριχα (επίρρηµα - σύνθετο) άκρη-άκρη// µε 
κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω 3  
Η 964-968  
Αναφορά:  

αναφουντώνω (ρήµα - σύνθετο) µικραίνω, 
διαλύοµαι 5 (ανα(µε υποκορίστική 
σηµασία)+φουντώνω) 
Η 160 Πια ξέκοβγε ο καιρός, τα σύννεφα 
κατάσπρα αναφουντώναν 
Αναφορά: φύση 

αναφρουµάζω (ρήµα - σύνθετο) ξεφυσώ αέρα µε 
τα ρουθούνια 4 (ανά(επιτατικό)-+φρουµάζω) 
Η 200-231  
Αναφορά:  

ανάχειλα (επίρρηµα - σύνθετο) ανάµεσα στα χείλια 
5  
Η 1052 στεγνή, ολογάνωτη ανεβόλιαζε κι 
ανάχειλα κρεµάστη 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

ανεµοκυκλίζω, ανακυκλίζω, ανατσουκλίζω 
(ρήµα - σύνθετο) περιστρέφω στην ανέµη και 
τυλίγω το νήµα σε µασούρια και µτφ. 
περιστρέφω, φέρνω στο νου µου 9  
Η 573 Άναψε πάλε, ανεµοκύκλισε την έρµη ζήση 
ο νους του 
Αναφορά: Οδυσσέας 

άνεµοφίδα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) 
ανεµοσίφουνας 1  
Η 1279 ρίξαν αγέρα τα µελίγγια του, σηκώθη 
ανεµοφίδα 
Αναφορά: φύση 

ανεχουµώ (ρήµα) ανακατώνω 1  
Η 3785-418  
Αναφορά:  

ανθοκέντηµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
κέντηµα µε στολίδια από λουλούδια 5 
(ανθό(ς)+κέντηµα) 
Η 930 κι αρχίζει πάλι το ανθοκέντηµα στη 
µωρουδοσκουφίτσα. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ανθοποταµιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) οι όχθες 
και η κοίτη του ποταµού που είναι γεµάτες 
λουλούδια 5 (άνθο(ς)+ποταµιά) 
Η 780 την άνοιξη στην ανθοποταµιά σαν παν να 
στραταρίσουν. 
Αναφορά: φύση 
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αντζοπηδώ (ρήµα - σύνθετο) αναπηδώ 3  

Η 1024 γιοµάτα λάσπη τ' ακριδόπουλα στα 
χόρτα αντζοπηδούσαν 
Αναφορά: φύση 

αντιλαµπαδίζω (ρήµα - σύνθετο) αντιλαµπίζω 2  
Η 1323 κι αντιλαµπάδισε ο χυτός λαιµός µε το 
φτενό πηγούνι 
Αναφορά: Κρητικοπούλες 

απάνεµος, απάγγειος (επίθετο) για τόπο που 
προστατεύεται από τον άνεµο και γενικά την 
κακοκαιρία 4  
Η 1 ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ, σε απάνεµη γωνιά, το 
κρίνο βρήκε σκέπη 
Αναφορά: φύση 

αποζεβλίζω (ρήµα - σύνθετο) ξεσκλαβώνω 5 
(από+ζέβλ(α)+ρηµατική κατάληξη -ίζω) 
Η 454-471  
Αναφορά:  

αποκαϊδι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) υπόλειµµα 
ξύλου ή πυρκαγιάς που δεν απανθρακώθηκε 4  
Η 471 και το έχε γεια να πούµε οι δυο µας πια 
στα χλια αποκαρβουνίδια!" 
Αναφορά: φύση 

αποκλαµένος (µετοχή - σύνθετη) µεµψίµοιρος, 
παραπονιάρης 1 (<αποκλαίγουµαι) 
Η Θ 75 τα αποκλαµένα τα δεντρόφυλλα κατά το 
χώµα εγέρναν. 
Αναφορά: φύση 

αποπαίρνω (ρήµα - σύνθετο) συµπεριφέροµαι και 
ιδίως µιλώ απότοµα, άσκηµα σε κάποιον 4  
Η 647-663  
Αναφορά:  

αποφυλλίζω (ρήµα - σύνθετο) ρίχνω τα φύλλα µου 
5 (από-+φύλλ(ο)+-παραγωγική ρηµατική 
κατάληξη -ίζω) 
Η 740 πήραν και ξεφυλλίσαν τα δεντρά, 
πλακώσαν οι βροχάδες 
Αναφορά: φύση 

αραχνερός (επίθετο) θλιµµένος, πένθιµος 1 
(<άραχνα) 
Η 812 κρεµάµενο σα χρουσοσκάθαρο, το 
αραχνερό παλάτι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αργοκαµπανίζω (ρήµα - σύνθετο) αιωρούµαι αργά 
1 (αργ(ά)-ο+καµπανίζω) 
Η 1174 Ασκώθη τ' όρνιο, αργοκαµπάνισε στο 
γαλανό αγέρα 
Αναφορά: θεός 

αρµαστός, ο (ουσιαστικό) αρραβωνιαστικός 1  
Η 894 ν' αρµολογήσει φούντα φουντωτή να 
πέψει του αρµαστού της 
Αναφορά: λαός 

αρµυροτάγαρος (επίθετο - σύνθετο) µε αλµυρό 
πετσί, µε αλµυρό δέρµα 5 
(αρµυρό(ς)+ταγάρ(ι)+-ος) 
Η 1193-1195  
Αναφορά:  

αρχονταίνω (ρήµα) αποκτώ αρχοντιά 5 
(αρχοντ(ια)+παραγωγική ρηµατιή κατάληξη -
αίνω) 
Η 958 πώς η σκλαβιά να κάνει φτέρουγες και ν' 
αρχοντύνει η φτώχεια 
Αναφορά: λαός 

αρχονταρίκι, το (ουσιαστικό) ξενώνας 1  
Η 701 και τα νταούλια των αράπηδων στα 
πλούσια αρχονταρίκια. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ασηµολάµπω (ρήµα - σύνθετο) λάµπω όπως το 
ασήµι 5 (ασήµ(ι)-ο+λάµπω) 
Η 1086 και πλήθιες πλάκες µαργαρόριζες που 
ασηµολάµπα ως λέπια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου 

αστεροσπιθοβόλι, το  αστροσπιθοβολώ 
(ουσιαστικό - σύνθετο) η λάµψη των αστεριών 
5 (αστερ(ι)-ο+σπιθοβόλι<σπιθοβολώ) 
Η 696 το ξεφεγγάρωµα άργειε, κι έλαµπαν στο 
αστεροσπιθοβόλι 
Αναφορά: φύση 

αστραπολάµπω (ρήµα - σύνθετο) αστράφτω, 
λάµπω πάρα πολύ 5 (αστραπ(η)-ο+λάµπω) 
Η 301 Μα µονάχα του ακριβοθάλαµου τα 
ξόµπλια αστραπολάµψαν 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αστρίτης (ουσιαστικό) είδος φαρµακερού φιδιού, 
ασπίς 1  
Η 556 κι είναι το σωθικό σας λιονταριού, το 
µάτι σας αστρίτη 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

αστροβολή, η (ουσιαστικό - σύνθετο) το φως των 
αστεριών 5  
Η 1269 νύχτα βαθιά, δυο δυο στην αστρική 
σπιθοφεγγιά, τους άντρες. 
Αναφορά: φύση 

αφροδροσολουσµένος (µετοχή - σύνθετη) 
λουσµένος στον αφρό της θάλασσας 5 
(αφρό(ς)+δροσ(ια)-ο+λουσµένος) 
Η 866 γυρνάει την όψη ο γέρος κι έλαµπε 
φτεροδροσολουσµένος. 
Αναφορά: Κρητικός τεχνίτης 

αφροχείλίζω (ρήµα - σύνθετο) γεµίζω κάτι µέχρι 
πάνω, ξεχειλίζω 5 (αφρό(ς)+χειλίζω) 
Η 585 Τινάχτη ο Πέτρακας, σφαλνάει, κρασί τα 
τάσια αφροχειλίζουν 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

βαλµάς, ο (ουσιαστικό) γκιώνης, νυχτοπούλι 1  
Η 309 κι ο γκιώνης στάλαζε µες στις ελιές 
σταξιά σταξιά το θρήνο. 
Αναφορά: φύση 

βλαψίδια, τα (ουσιαστικό) στοµαχικές κλπ. 
διαστροφές της έγκυας 1  
Η 763 Κι ο νιος γελάει, χαδεύει τη, νογάει τα 
πρώτα της βλαψίδια 
Αναφορά: Ναυσικά 



 88
βουβοπροσπερνώ (ρήµα - σύνθετο) προσπερνώ 

κάποιον χωρίς να του µιλήσω 5 (βουβ(ά)-
ο+πορσπερνώ) 
Η 1300 Ο πονηρός κρουφογελάει αρχηγός και 
προσπερνάει µε ασπούδα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

βουρλόµαλλος (επίθετο - σύνθετο) που τα µαλλιά 
του µοιάζουν µε βούρλα, είναι πολύ άγρια και 
ατίθασα 5 (βούρλο+µαλλός<µαλλί) 
Η 1195 Ξεχείλισε το θαλασσόδαρτο 
βουρλόµαλλο κεφάλι 
Αναφορά: Στρειδάς 

βραστάρι, το (ουσιαστικό) θερµό αφέψηµα 3  
Η 770 πίνουν βραστάρια χλια, φασκόµηλο και 
δίχταµο, και ρίχνουν 
Αναφορά: φύση 

βροχοκλαίγω (ρήµα - σύνθετο) βρέχει 5 (το ρήµα 
κλαίω χρησιµοποιείται µεταφορικά) 
Η 1021 Όλη τη νύχτα εβρόνταε κι έβρεχε, και 
τώρα η γης γελούσε 
Αναφορά: φύση 

βροχώνω (ρήµα) µαζεύοµαι πολύς 1  
Η 1232 και στο λιµάνι βρόχωσε ο λαός, 
κατηφοράει το ψίκι 
Αναφορά: λαός 

βυζασταρούδι, το (ουσιαστκό) µωρό που θηλάζει 
5  
Η 341 µα το βυζασταρούδι, κλαίγοντας τα 
παχουλά χεράκια 
Αναφορά: µωρό 

γαλαζόπετρα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) ο θειικός 
χαλκός 4  
Η 1089 πελεκητά σε γαλαζόπετρα και σε άλικο 
κοράλλι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου 

γαµπροστολίζω (ρήµα - σύνθετο) ντύνω, στολίζω 
τον γαµπρό 5 (γαµπρό(ς)+στολίζω) 
Η 1071 τα ξοµπλιαστά σκουτιά της τελετής, να 
τον γαµπροστολίσουν. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου 

γερακοκούδουνα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) 
προύτζιζνα κουδουνάκια της λύρας 1  
Η Θ 80 και τα µικρά γερακοκούδουνα κορόνα 
στο κεφάλι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

γκαβός (επίθετο) αλοίθωρος 2  
Η 562 κι από ψηλά ο γκαβός ξετρούπωξε και 
τσίριξε ένα λόγο 
Αναφορά: Σουραύλης 

γονερός (επίθετο) γόνιµος 
Η 588 πυκνά στη γονερή του κεφαλή σµαριάσαν 
κι αφουκρούνταν 
Αναφορά: Οδυσσέας 

γουδί (ουσιαστικό) γουδοχέρι, χαβάνι 2  
Η 894-911  
Αναφορά:  

γυαλοκοπώ (ρήµα - σύνθετο) για κάτι που λάµπει, 
που γυαλίζει πάρα πολύ 4  
Η 2 γυαλοκοπούν τα φύλλα στην ελιά, 
νυχτόβρεξε, και τρέµουν 
Αναφορά: φύση 

γυναικάνθρωπος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) άντρας 
µε γυναικεία χαρακτηριστικά 5 
(γυναίκ(α)+άνθρωπος) 
Η 723-729  
Αναφορά:  

γυναικίζω (ρήµα) θέλω να βρεθώ µε γυναίκα 2  
Η 585-634  
Αναφορά:  

γυψοπέτρα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) πέτρα από 
γύψο 5 (γύψο(ς)+πέτρα) 
Η 703 στις φωτερές τρανές γυψόπετρες και 
σφήνωνε στα γόνα 
Αναφορά: φύση 

δαγκανάρα, η (ουσιαστικό) ο χαλός του κάβουρα 
κλπ. 1  
Η 1239 θωρακωτός, µε ορθές διπλές 
αρµατωµένος δαγκανάρες. 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

δασοκαραβιάζω (ρήµα - σύνθετο) γεµίζω καράβια 
5 (δασύ(ς)+καράβι+παραγωγική ρηµατική 
κατάληξη -ιάζω) 
Η 717 και να, σε λίγο η µαύρη θάλασσα θα 
δασοκαραβιάσει! 
Αναφορά: φύση 

διπλοχερακώνω (ρήµα - σύνθετο) αδράχνω µε 
δύναµη και µε τα δυο µου χέρια 1 (διπλο-
+χερακώνω) 
Η 231 ∆ιπλοχεράκωσε, έσφιξε αγκαλιά τις 
ξοµπλιαστές κολόνες 
Αναφορά: Οδυσσέας 

δίφτυλος (λυχνάρι) (επίθετο - σύνθετο) µε δυο 
φιτίλια 5 (δι-+φτυλός<φιτίλι) 
Η 279 Σηκώθη κι άναψε το δίστοµο κρεµάµενο 
λυχνάρι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

διχαλοβύζα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) που το 
στήθος της απέχει αρκετά το ένα από το άλλο 5 
(διχάλ(α)-ο+βύζα<βυζί) 
Η 385 χρουσά ρονιά σε ανοιχτοσκέλα παν θεά 
διχαλοβύζα. 
Αναφορά: θεά 

ετοιµόγεννη (µετοχή - σύνθετη) πρωτόγεννη, 
συνωρόγεννη 2  
Η 912 κι η µυγδαλιά σαν ετοιµόγεννη γυναίκα 
χαµογέλαε 
Αναφορά: φύση 

εφταµηνίτικο, το (επίθετο - σύνθετο) για νεογνό 
που γεννήθηκε πρόωρα, κατά τον έβδµο µήνα 
της κύησης// εφταµηνίτικο µωρό, παιδί// (µτφ.) 
ειρωνικός χαρακτηρισµός ανθρώπου αδύνατου, 
µικροκαµωµένου και µε ασθενική όψη 4  
Η 663-683  
Αναφορά:  
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ζαλώνω (ρήµα) φορτώνω 1  

Η 1142 Μια κοπελιά µε δάφνες και µερτιές 
δεµάτια ζαλωµένη 
Αναφορά: Κρητικοπούλες 

ζαφορά, η (ουσιαστικό) κρόκος, κίτρινο άνθος του 
χειµώνα 1  
Η 787 τα νούφαρα κοµούνται στο νερό κι οι 
ζαφορές αθίσαν 
Αναφορά: φύση 

ζεστοκοπώ (ρήµα - σύνθετο) ζεσταίνω κάτι 
ζωντανό που κρύωνε 8  
Η 874 Η γης αργά γυρνάει, περνάει ο καιρός, 
ζεστοκοπούν οι µέρες 
Αναφορά: φύση 

ζίλια, τα (ουσιαστικό) ρυθµικό συνοδευτικό λαϊκό 
όργανο, που αποτελείται από δυο κοίλους 
µεταλλικούς δίσκους, που τους χτυπούν τον 
ένα µετά τον άλλο 4  
Η Θ 79 Οι φιλενάδες στα δαχτύλια της 
περίπλεξαν τα ζίλια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ζουλώ (ρήµα) πιέζω κάτι δυνατά (µε το χέρι µου), 
ώστε να περιορίσω τον όγκο του ή να το κάνω 
να βγάλει το περιεχόµενό του. ζουπώ 4  
Η 1157 Ο καστροµάχος τους ανθούς ζουλάει 
στη φούχτα, βλαστηµώντας 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ηλιοπεταλουδίζω (ρήµα - σύνθετο) πεταρίζω σαν 
πεταλούδα στο φώς του ήλιου 1 (ηλιο-
+πεταλουδίζω) 
Η 985-1000  
Αναφορά:  

θαµποκοιµούµαι (ρήµα - σύνθετο) κοιµάµαι στο 
µισόφωτο 5 (θαµπά<11>+κοιµούµαι) 
Η 308 θαµποκοιµόντα αντίκρα το βουνό στο 
απόλιγο φεγγάρι 
Αναφορά: φύση 

θωρακωτός (κάβουρας) (επίθετο) επενδυµένος µε 
θώρακα, θωρακισµένος 17  
Η 1239 θωρακωτός, µε ορθές διπλές 
αρµατωµένος δαγκανάρες. 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

καλεστός (ουσιαστικό) καλεσµένος 5  
Η 1093 τα κύµατά 'ναι οι συµπεθέροι του κι οι 
ανέµοι οι καλεστοί του 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου 

καλοµορφώνουµαι (ρήµα - σύνθετο) µαθαίνω κάτι 
καλά 5 (καλο-+µορφώνο(υ)µια) 
Η 813 Καλοµορφώνουντα ο πολύτροπος να 
ξεγελάει τους άρχους 
Αναφορά: Οδυσσέας 

κανιά, τα (ουσιαστικό) µακριά και αδύνατα πόδια 
4  
Η 723-729  
Αναφορά:  

καραβοστάσι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
αγκυροβόλιο 4  
Η 985-1000  
Αναφορά:  

κατάκαρπος (επίθετο - σύνθετο) µε καρπό 5 
(κατά(επιτατικό)+καρπός) 
Η 947 το γιο νουγούσε εντός της κι ούρµαζε 
κατάκαρπη στον ήλιο. 
Αναφορά: Ελένη 

κεδροκολόνα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) κολόνα, 
στήλος από κέδρο 5 (κέδρο(ς)+κολόνα) 
Η 143 στενό θαλάµι που τον στρίµωξαν µες στις 
κεδροκολόνες. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

κληµατόβεργα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
ξυλώδες κλαδί του κλήµατος 4  
Η 423-428  
Αναφορά:  

κλουβοκάγκελα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) τα 
κάγκελα του κλουβιού 5 (κλουβ(ί)-ο+κάγκελα) 
Η 839 Χρόνια κι εγώ παλέυω και χτυπώ τα 
κλουβοκάγκελά µου 
Αναφορά: Κρητικός τεχνίτης 

κοντόκωλος, κοντοκωλιά (επίθετο - σύνθετο) 
µικρόσωµος, µικροκαµωµένος 3  
Η 423 ∆υο κοντοπίθαροι, κοντόκωλοι τζουζέδες 
τη ρεπίζαν 
Αναφορά: ευνούχοι 

κοντοπίθαρος (επίθετο - σύνθετο) µειωτικός 
χαρακτηρισµός ανθρώπου κοντού και χοντρού 
4  
Η 423 ∆υο κοντοπίθαροι, κοντόκωλοι τζουζέδες 
τη ρεπίζαν 
Αναφορά: ευνούχοι 

κορφολογώ (ρήµα - σύνθετο) κόβω τις κορφές των 
βλαστών ή τις άκρες των κλαδιών σε ορισµένα 
καλλιεργούµενα φυτά για να τα βοηθήσω να 
αναπτυχθούν καλύτερα// συλλέγω τις τρυφερές 
κορφές των βλαστών// (µτφ.) επιλεκτικά 
παίρνω το καλύτερο 4  
Η 893 Μια κόρη αντίκρα ανθούς εµάζωνε και 
ρόδα κορφολόγαε 
Αναφορά: Κρητικοπούλες 

κοσµορηµάχτης (ουσιαστικό - σύνθετο) που 
καταστρέφει τον κόσµο 5 (κοσµο-
+σηµάχτης<ρηµάζω) 
Η 484 χωρίς το σπλάχνο του να το διαβεί 
κοσµορηµάχτρα φλόγα. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

κοτσονάτος (επίθετο) για άνθρωπο µεγάλης 
ηλικίας που διατηρείται ακµαίος και θαλερός 4  
Η 856 Στου κοτσονάτου γέρου τη µατιά πουλιά 
κοπάδια ελάµψαν 
Αναφορά: Κρητικός τεχνίτης 
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κουδουνάτος (επίθετο) µε κουδούνι, που 

κουδουνίζει 5 (<κουδούνι+παραγωγική 
κατάληξη επιθέτων -άτος) 
Η Θ 26 µε ακόµα στο κεφάλι του τζουζέ την 
κουδουνάτη σκούφια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

κουτρουλός (επίθετο) φαλακρός, κασίδης 1  
Η 428 κι οι ροδοδάχτυλες χαθήκαν νιες κι οι 
κουτρουλοί µουνούχοι 
Αναφορά: ευνούχοι 

κουφάλα, η (ουσιαστικό) κοίλωµα, βαθούλωµα 
στον κορµό ενός γέρικου δέντρου. Εδώ: 
κοίλωµα, βαθούλωµα γενικά 4  
Η 1180 το βρούχος του γιαλού µες στις βαθιές 
χοχλαδερές κουφάλες. 
Αναφορά: φύση 

κουφοπετώ (ρήµα - σύνθετο) πετώ ανάλαφρα 10  
Η 1326 δυο νυχτερίδες κουφοπέταξαν, κι 
αντίκρα ακούστη η πρώτη 
Αναφορά: φύση 

κράφαλα, τα (ουσιαστικό) απότοµες ακτές 1  
Η 1165 να κάθεται αψηλά στα κράφαλα να του 
χουγιοχουγιάζει. 
Αναφορά: φύση 

λαβή, η (ουσιαστικό) το χέρι του µαχαιριού 2  
Η 50 και τρία να του καρφώνει ως τη λαβή µες 
στην καρδιά µαχαίρια. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

λαλούµενα, τα (ουσιαστικό) µουσικά όργανα, 
βιολιά 1  
Η 1113 να 'ρθουν λαλούµενα, το βασιλιά στο 
λιακωτό να φράνουν. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου 

λασποπεριπλεµένος (µετοχή - σύνθετη) 
λασπωµένος, πλεγµένος στις λάσπες 5 
(λάσπ(η)-ο+περιπλεµένος) 
Η 1327-1362  
Αναφορά:  

λευκοπυρώνω (ρήµα - σύνθετο)  θερµαίνω, 
υπερθερµαίνω, πυρακτώνω κάτι µέχρι να γίνει 
λευκό 5 (λευκό-+πυρώνω)  
Η 337 για µε βαριές το σίδερο χτυπούν, το 
λευκοπυρωµένο. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχέιο 

λιµανιώτισσα (ουσιαστικό) γυναίκα του λιµανιού, 
που συχνάζει στο λιµάνι, συνήθως κακόφηµη 5  
Η 512 στα πετρογόνατά τους καβαλαριές οι 
λιµανογυναίκες 
Αναφορά: γυναίκες 

λοξανεγύρες, οι     
Η 1279-1300  
Αναφορά:  

λυχνανάµµατα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) η ώρα 
που ανάβουν τους λύχνους 5 
(λύχν(ος)+ανάµµατα<ανάβω) 
Η 843 Και λυχνανάµµατα ως σκολάσουµε και 
τα πουλιά κλαρώσουν 
Αναφορά: χρόνος 

µαϊµουδοπροβιά, η, µαϊµουδοδερµάτι, το 
(ουσιαστικό - σύνθετο) η προβιά, το δέρµα του 
πιθήκου 5  
Η Θ 25 Κι ο Ορφός, πασαλειµµένος µε µπογιές, 
σε µαϊµουδοδερµάτι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

µανίκι, το (ουσιαστικό) το χέρι του µαχαιριού 2  
Η 50-143  
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

µαντρίζω τα ζα (έκφραση) βάζω τα ζώα στο 
µαντρί 5  
Η 484-512  
Αναφορά:  

µαργαρόριζα, η (ουσιαστικό) σεντέφι 1  
Η 1086 και πλήθιες πλάκες µαργαρόριζες που 
ασηµολάµπα ως λέπια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου 

µαρµαρόλαιµος, µαρµαροτράχηλος (επίθετο - 
σύνθετο) µε λαιµό λευκό σαν µάρµαρο 5 
(µάρµαρο+λαιµός) 
Η 484-512  
Αναφορά:  

µαυροκόκορας (ουσιαστικό - σύνθετο) µαύρος 
κόκορας. Το µαύρο και µε την έννοια του 
χρώµατος, αλλά και ως προποµπός θανάτου 5 
(µαύρο-+κόκορας) 
Η 723 Ο πρώτος πρώτος µαυροκόκορας 
ελάλησε, και χύθη 
Αναφορά: φύση 

µερδικό, το (ουσιαστικό) το µερίδιο 4  
Η 1221 συγκόκαλο, µουδέ σκιανό να βρει στο 
µερτικό του ο Χάρος. 
Αναφορά: Χάρος 

µεριάζω (ρήµα) παραµερίζω 2  
Η 418 µα η µονοβύζα αλάλητη έγνεψε, µεριάσα 
οι θυροκράτες 
Αναφορά: φρουροί 

µερσινιά, η (ουσιαστικό) η µυρτιά 4  
Η 1046 και σκύβοντας πιθώνει το αγανά σε 
µερσινιάς κλωνάρι. 
Αναφορά: φύση 

µεταφυσώ (ρήµα - σύνθετο) ξαναφυσώ 5 
(µετά+φυσλω) 
Η 847 Κι ήρθε ο Νοτιάς σιγά και φύσηξε και 
µεταφύσηξέ του 
Αναφορά: φύση 

µηλοριζικάρι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) στον 
κλήδονα, τα µήλα που' ναι στο σταµνί 2  
Η 776 κι αργοτραβάει της κάθε αρχόντισσας το 
µηλοριζικάρι. 
Αναφορά: φύση 
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µισοκαµνύζω (ρήµα - σύνθετο) µισοκλείνω τα 

µάτια µου (από νύστα) 3  
Η 436 Η σγουροχείλα στέναξε αλαφριά, 
µισοκαµνύει τα µάτια 
Αναφορά: Ελένη 

µοσκοκάρφι (ουσιαστικό) γαρούφολο 2  
Η 894-911  
Αναφορά:  

µπλαβοµάτης (επίθετο - σύνθετο) µε σκούρα µπλε 
µάτια 5 (µπλάβο(ς)+-µάτης<µάτι) 
Η 1013 φωτιά θα βάλου οι µπλαβοµάτηδες στο 
πλούσιο σου παλάτι 
Αναφορά: λαός 

µυρώτρα, η (ουσιαστικό) αυτή που αλείφει το 
σώµα κάποιου µε µύρο 5 (<µυρώνω) 
Η 420 Η Ελένη χαµογέλασε στο χρουσό θρονί 
της, κι οι µυρώτρες 
Αναφορά: γυναίκες 

νάτο, το (ουσιαστικό) κοµψή κίνηση, ευγενικό 
θώρι// γνέψιµο ερωτικό 1  
Η 1227 και δεν ντηριούµαι εγώ το νάτο του, το 
χνότο του αγαπώ το! 
Αναφορά: Στρειδάς 

ναύλερος, ο (ουσιαστικό) καραβοκύρης, ναυτικός 1  
Η 1230 ο γερο-ναύλερος σφιχταγκαλιά να 
χαρολιµενιάσει. 
Αναφορά: Στρειδάς 

νεροκότσυφας, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) είδος 
υδρόβιου πτηνού 5 (νερό+κότσυφας) 
Η 1193 αϊτοί, βαλµάδες, νεροκότσυφοι, σύραν 
τραγούδι οι κύκνοι 
Αναφορά: φύση 

νιοπαλίκαρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) νεό 
παλικάρι 5 (νιο-+παλικάρ(ι)-ο) 
Η 40 το νιοπαλίκαρο να ξεκινάει και να κρατάει 
η καρδιά του 
Αναφορά: Οδυσσέας 

νούφαρο, το (ουσιαστικό) πολυετές υδρόβιο φυτό 
µε µεγάλα στρογγυλά φύλλα και λευκά άνθη 
που επιπλέιε στο νερό των λιµνών 4  
Η 787 τα νούφαρα κοµούνται στο νερό κι οι 
ζαφορές αθίσαν 
Αναφορά: φύση 

νυχτοκόρακας, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) είδος 
νυκτόβιου πτηνού που µοιάζει µε κόρακα 4  
Η 1327 βραχνιά φωνή του νυχτοκόρακα µες στα 
χλωρά καλάµια. 
Αναφορά: φύση 

νυχτόµερα (ουσιαστικό - σύνθετο) νύχτα και µέρα 
5  
Η 647 να συχνοτίζεται νυχτόµερα µε τ' άγριο 
σκλαβολόι 
Αναφορά: Κένταυρος 

ξαµάρι (ουσιαστικό) µέτρο, υπόδειγµα 1  
Η 1055 και να µετράει τις κεφαλές, να παίρνει 
στους λαιµούς ξαµάρι 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ξεκόβει (ο καιρός) (έκφραση) ο καιρός τρέπεται 
προς καλοκαιρία 16  
Η 160 Πια ξέκοβγε ο καιρός, τα σύννεφα 
κατάσπρα αναφουντώναν 
Αναφορά: φύση 

ξεπετώ (ρήµα - σύνθετο) πετώ 5 (το ξε- έχει 
αποκλειστικά εµφατική σηµασία στο 
συγκεκριµένο χωρίο) 
Η 454 τον κάµπο µελετάει και τα βουνά και 
ξεπετάει η ψυχή της. 
Αναφορά: Ελένη 

ξεροκοκκινίζω (ρήµα - σύνθετο) κοκκινίζω πολύ 5 
(ξερό(επιτατικό)-+κοκκινίζω) 
Η 560 Καταντροπιάστη ο Πέτρακας σκυφτός 
και ξεροκοκκινίζει 
Αναφορά: Πέτρακας 

ξεροσαλίζω (ρήµα - σύνθετο) µου τρέχουν τα 
σάλια από επιθυµία για κάτι 5  
Η 974 κι όλα τα χείλια ξεροσάλισαν και µες στο 
νου στρωθήκαν 
Αναφορά: λαός 

ξεστελιώνω (ρήµα - σύνθετο) βγάζω τα 
εξαρτήµατα κάποιου εργαλείου// βγαίνουν τα 
εξαρτήµατα εργαλείου 3  
Η 239 και τα σαγόνια του, ξεστέλιωτα, χλωµά, 
καταχτυπούσαν. 
Αναφορά: θεός 

ξεστέλιωτος (επίθετο - σύνθετο) που έχει βγει από 
τη θέση του 5 (<ξεστελιώνω) 
Η 239 και τα σαγόνια του, ξεστέλιωτα, χλωµά, 
καταχτυπούσαν. 
Αναφορά: θεός 

ξεσφοντυλιάζω (ρήµα - σύνθετο) εξαρθρώνω, 
ξεκάνω 1  
Η 888 να χύνεται ξεσφοντυλιάζοντας το 
ραχοκόκαλό του. 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

ξεφεγγάρωµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο) η 
ανατολή του φεγγαριού 2  
Η 696 το ξεφεγγάρωµα άργειε, κι έλαµπαν στο 
αστεροσπιθοβόλι 
Αναφορά: φύση 

ξόδι, το (ουσιαστικό) κηδεία 1  
Η Θ 73 Το ξόδι ωστόσο ζύγωνε αρπαχτά στο 
φτωχοκοιµητήρι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

όµπρος, ο (ουσιαστικό) δυνατή παροδική βροχή 1  
Η 149 κι η γης εράγιζε και δέχουνταν ανάσκελα 
τον όµπρο. 
Αναφορά: φύση 

πάγρα, η (ουσιαστικό) γιαλοπάχνι, υγρασία χιονιού 
1  
Η 985-1000  
Αναφορά:  
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παραµυθολογώ (ρήµα - σύνθετο) λέω παραµύθια 5 

(παραµύθ(ι)-ο+-λογώ) 
Η 844 καθίζουµε κι οι δυο στα χώµατα, 
παραµυθολογώ τη 
Αναφορά: Κρητικός τεχνίτης 

παραπόνεση, η (ουσιαστικό) το παράπονο 3  
Η 1111 Τον πήρε αγάλια η παραπόνεση και 
σπάει σε ανάριο κλάµα 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

παρασαρκίδα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) η 
ακρονυχίδα 2  
Η 647-663  
Αναφορά:  

παχνίζω τα γελάδια (έκφραση) οδηγώ τις 
αγελάδες στη φάτνη 5  
Η 484-512  
Αναφορά:  

πεζούλι, το (ουσιαστικό) παζάρι// χτιστός καναπές 
ή σοφράς που χρησιµεύει ως κλίνη και 
ανάκλιντρο 16  
Η 200 Λιόντας χορτάτος ξάπλωσε ο φονιάς στο 
παραπέζουλό του 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

πεντόβολα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) 
παραδοσιακό παιδικό παιχνίδι που παίζεται µε 
πέντε βόλους ή µικρές, συνλήθως 
στρογγυλεµένες, πέτρες 4  
Η 985-1000  
Αναφορά:  

πεντοβολώ (ρήµα - σύνθετο) µοσχοβολώ 4  
Η 985-1000  
Αναφορά:  

πετρόγαλο, το και πετρόγιαλος, ο (ουσιαστικό - 
σύνθετο) ακτή µε βράχια 5 (πέτρ(α)-ο+γιαλός) 
Η 365 σµίξε µε τ' αδέρφια κάτω στο γιαλό και 
πες τους µε σκοτώσαν 
Αναφορά: φύση 

πλανέµατα, τα (ουσιαστικό) παραπλανήσεις, 
εξαπατήσεις, ξελόγιασµα κάποιου µε ενέργειες 
ή µε λόγια (συνήθως υποσχέσεις, κολακείες 
κτλ.) 4  
Η 1268 και της αγάπης τα πλανέµατα, να βγουν 
να πολεµήσουν 
Αναφορά: Κρητικές αρχόντισσες 

πλανταµένος (µετοχή) πνιγµένος 16  
Η 301-308  
Αναφορά:  

πλαντώ (ρήµα) πνίγοµαι, µου φράσσει ο λαιµός 16  
Η 301-308  
Αναφορά:  

ποδοβόλι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) κρότος από 
βάδισµα, πορεία 1  
Η 968 Είπε, και ποδοβόλι γρίκηξα σαν άλογα να 
τρέχαν 
Αναφορά: Οδυσσέας 

πορίζω (ρήµα) βγαίνω όξω 1  
Η 1000 Κι ωστόσο αγάλια στις αχνές αυγές ο 
βασιλιάς πορίζει 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

πρασινόµπλαβος (επίθετο - σύνθετο) 
σκουροπράσινος 5 (πράσινο(ς)-ο+µπλάβος) 
Η 408 "Σώπα, κερά, καλά τα πράσινα τα µάτια 
σου σαϊτέψαν 
Αναφορά: Φίδα 

προσδιαβαίνω (ρήµα - σύνθετο) διασχίζω ένα 
τόπο, περνώ από ένα µέρος σ' ένα άλλο 4 
(προς(επιτατικό)+διαβαίνω) 
Η 343 Αχνογελούσα η λαµπαδόχυτη προβαίνει 
απ' το τσαντήρι 
Αναφορά: Ελένη 

ρεµατιά, η (ουσιαστικό) στενό, µακρύ και βαθύ 
άνοιγµα σε ορεινό έδαφος, µε ή χωρίς 
βλάστηση, µέσα στο οποίο κυλούν τα νερά 
χειµάρρου 4  
Η 1032 Μες στη δροάτη ρεµατιά, µε  τα χαλκά 
δραπάνια οι σκλάβοι 
Αναφορά: φύση 

ρεπίζω (ρήµα) φροντίζω 
Η 423 ∆υο κοντοπίθαροι, κοντόκωλοι τζουζέδες 
τη ρεπίζαν 
Αναφορά: ευνούχοι 

ρεφούδι, το (ουσιαστικό) αυγοθήκη ψαριού 1  
Η 46 κι ως του ψαριού ρεφούδι ξεχειολούν αυγά 
τα σωθικά µου 
Αναφορά: φύση 

ροδαµίζω (ρήµα) πετώ βλαστάρια 1  
Η 879 Ροδάµισεν ο γαύρος κι η µελιά κι 
ισκιώσαν τα ληµέρια 
Αναφορά: φύση 

ροδόξιδο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) ξύδι από 
κόκκινο κρασί 5 (ροδο-+ξύδι) 
Η 729 κι άλαλοι ραίνοντας ροδόξιδο τα 
ολόδρωτα κροτάφια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ροδόσκεπου (σύνθετη λέξη) σκεπασµένο µε ρόδα 5 
(ρόδο+σκεπή) 
Η 1239-1268  
Αναφορά:  

ροδόφωτος (επίθετο - σύνθετο) που έχει πάρει και 
αντανακλά ένα ρόδινο χρώµα 5 
(ρόδο+φωτος<φωτίζω) 
Η 1102 Έτσι ντυµένος, στις ροδόφωτες 
ακούµπησε κολόνες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ροδοχαραµέρι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) η 
ανατολή του ήλιου που δίνει στον ορίζοντα ένα 
ρόδινο χρώµα 4 (<ροδοχαράζει) 
Η 734 Είπε, και χώρισαν τα δυο θεριά στο 
δροσοχαραµέρι. 
Αναφορά: φύση 
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σβερκιάζω, σβερκώνω (ρήµα) αρπάζω κάποιον 

από το σβέρκο 4  
Η Θ 84 να λακουνάει στριγγά, τον σβέρκιασε κι 
αψά τον µπροσµουρώνει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

σιδεράς (ουσιαστικό) ο χαλκιάς 2  
Η Θ 53 κι ολοστερνός εφάνη ο σιδεράς µε τα 
γαλάζια µάτια. 
Αναφορά: σιδεράς 

σκαθάρι, το (ουσιαστικό) µικρό έντοµο που ανήκει 
στα κολεόπτερα 4  
Η 979 κι όλο φαλλό, κοιλιά και πισινά, κυλούν 
σαν τα σκαθάρια 
Αναφορά: λαός 

σκεπός, ο (ουσιαστικό) προστασία 16  
Η 634 άγρυπνη αυτή βοηθός µας και σκεπός, 
και θα µας κάνει πλάτες." 
Αναφορά: Ελένη 

σκοινί- γαϊτάνι (ουσιαστικό) λεπτό, συνήθως 
µεταξωτό κορδόνι που σε παλιότερες εποχές 
στόλιζε τα τελειώµατα των ρούχων 4  
Η 683-696  
Αναφορά:  

σουσούµια, τα (ουσιαστικό) χαρακτηριστικά 
προσώπου, γνωρίσµατα 1  
Η 1216 στη µνήµη τα σουσούµια χάραζε του 
πολυαγαπηµένου 
Αναφορά: Στρειδάς 

σπαργανούδια, τα (ουσιαστικό) τα πανιά 2  
Η 921 τα σπαργανούδια του µελλόγενου να 
λουλουδοξοµπλιάσει. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

σταβλίζω τ' άλογα (έκφραση) οσηγώ τα άλογα στο 
στάβλο 5  
Η 484-512  
Αναφορά:  

συγκόκαλος (επίθετο - σύνθετο) µε τα κόκαλά του, 
δηλαδή ολόκληρος 9  
Η 1221 συγκόκαλο, µουδέ σκιανό να βρει στο 
µερτικό του ο Χάρος. 
Αναφορά: Στρειδάς 

συµµισακός- συµµισάτορας, ο (επίθετο - σύνθετο) 
µισός µισός 1  
Η 663 τη γης θα µοιραστούν συµµισιακά τα δυο 
θεριά του λόγγου 
Αναφορά: Πέτρακας+Χάλικας 

συµπαλίκαρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
σύντροφος, φίλος 5 (συν+παλικάρι) 
Η 553 κι ο πρωτοκέφαλος γελάει, γυρνάει στα 
συµπαλίκαρά του 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

σύρτη, η (ουσιαστικό) στενό µονοπάτι 1  
Η 1151 και σκαρφαλώνα ακροχορεύοντας την 
ανθισµένη σύρτη. 
Αναφορά: φύση 

συχνοτίζοµαι (ρήµα - σύνθετο) αποπνέω δυσοσµία, 
βροµώ µαζί µε κάποιον άλλον. Εδώ 
περισσότερο µε την έννοια της συναναστροφής 
µε κατώτερα κοινωνικά στρώµατα 3 
(συ(ν)+χνοτίζοµαι) 
Η 647 να συχνοτίζεται νυχτόµερα µε τ' άγριο 
σκλαβολόι 
Αναφορά: Κένταυρος 

ταρσανάς, ο (ουσιαστικό) καραβοστάσι 1  
Η 985-1000  
Αναφορά:  

ταχταρίζω (ρήµα) χορεύω στην ποδιά 1  
Η 340 και τον ταχτάριζε αψηλά το γιο στη 
λιόξανθή του αγκάλη 
Αναφορά: Κρητικός 

τραµουντάχειλος (επίθετο - σύνθετο) βόρειος 
άνεµος, βοριάς 5 (<τραµουντάνα) 
Η 845 "Καρδιά µου, ο τραµουντάχειλος Βοριάς 
καυκήθηκε µια µέρα 
Αναφορά: φύση 

τρεχαντήρα, η (ουσιαστικό) µικρό ιστιοφόρο, 
γρήγορο και πολύ σταθερό, που το 
χρησιµοποιούν σήµερα κυρίως ως αλιευτικό 4  
Η 985-1000  
Αναφορά:  

τσαντηρώνω (ρήµα) στήνω τσαντίρι. Εδώ: 
εγκατασταίνοµαι 5 (τσαντήρ(ι)+παραγωγική 
ρηµατική κατάληξη -ώνω) 
Η 1014 και νέος θα 'ρθει θεός θαλασσινός στη 
γης να τσαντηρώσει!" 
Αναφορά: θεός 

τσαπόδοντο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) φαρδύ 
δόντι που εξέχει 1  
Η 697 τα πράσινά της µάτια και τ' αριά φαρδιά 
τσαπόδοντά της 
Αναφορά: Φίδα 

τσιρίζω (ρήµα) βγάζω δυνατές και διαπεραστικές 
φωνές// για κάτι που έχει δυνατό, οξύ και 
δυσάρεστο ήχο. Εδώ: τσιρίσαν από το 
τσιτσιρίζω: για λιπαρές κυρίως ουσίες που 
όταν καίγονταοι βγάζουν έναν ήχο που µοιάζει 
µε σφύριγµα 4  
Η 744 έπεσε αλάργα η Πούλια στο γιαλό και τα 
νερά τσιρίσαν 
Αναφορά: φύση 

φούντα (ουσιαστικό) ανθοδέσµη, µπουκέτο 1  
Η 894 ν' αρµολογήσει φούντα φουντωτή να 
πέψει του αρµαστού της 
Αναφορά: φύση 

φτερονούσης (ουσιαστικό - σύνθετο) 
ελαφρόµυαλος 5 (φτερό+νους+-ης) 
Η 647-663  
Αναφορά:  

χαλκοτάσι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) χάλκινο 
κύπελο που χρησιµοποιείται ως ποτήρι ή 
κανάτα 5 (χαλκο-+τάσι) 
Η 512-556  
Αναφορά:  
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χαρολιµενιάζω (ρήµα - σύνθετο) πεθαίνω 5 

(χάρο(ς)+λιµενιάζω<λιµάνι) 
Η 1230 ο γερο-ναύλερος σφιχταγκαλιά να 
χαρολιµενιάσει. 
Αναφορά: Στρειδάς 

χλιµίντρισµα, το (ουσιαστικό) η χαρακτηριστική, 
µεταβαλλόµενη σε ένταση και οφύτητα φωνή 
του αλόγου, χρεµέντισµα 4  
Η 969 και χλιµιντρίσµατα µες στις αυλές και της 
φωτιάς το µούγκρος 
Αναφορά: φύση 

χολοσκώ (ρήµα) στενοχωριέµαι πολύ για κάτι 4  
Η 985 γερή 'ναι η φύτρα µας, µη χολοσκάς, και 
θα σε λευτερώσει! 
Αναφορά: Οδυσσέας 

χοροσέρνω (ρήµα - σύνθετο) τραβώ σε χορό, 
χορεύω 5 (χορό(ς)+σέρνω) 
Η 1186 Στο ταίρι της τρογύρα η θηλυκιά 
χορόσερνε κουνώντας 
Αναφορά: φύση 

χοχλαδωτός (επίθετο) µε χαλίκια 3 (<χοχλάδι) 
Η 1180 το βρούχος του γιαλού µες στις βαθιές 
χοχλαδερές κουφάλες. 
Αναφορά: φύση 

χοχλακιστός (επίθετο) κοχλάζων, βράζων 3  
Η 283 θωρούσε να πηδούν χοχλακιστά, να 
κρουν την κεφαλή του. 
Αναφορά: φύση 

χρουσονυχάτος (επίθετο - σύνθετο) µε χρυσά νύχια 
5 (χρ(ο)υσό(ς)+νυχάτος<νύχι) 
Η 302 αναβρυτά νερά, κρινάνθια ορθά, 
χρουσονυχάτοι ταύροι 
Αναφορά: φύση 

χρουσοσκάθαρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
χρυσόµυγα 4  
Η 812 κρεµάµενο σα χρουσοσκάθαρο, το 
αραχνερό παλάτι 
Αναφορά: φύση 

ψιλόπονα,. Τα (ουσιαστικό - σύνθετο) οι πρώτοι 
πόνοι του τοκετού 1  
Η 916 "Σύντας µε πάρουν τα ψιλόπονα, θα 'ρθω 
να σε αγκαλιάσω 
Αναφορά: Ελένη 

ψωµοζήτης, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) αυτός που 
ζητιανεύει την καθηµερινή του τροφή, φτωχός 
ζητιάνος, ζήτουλας// ως µειωτικός 
χαρακτηρισµός προσώπου που συνηθίζει να 
εκλιπαρεί για οποιοδήποτε ελάχιστο βοήθηµα, 
χωρίς ίχνος αυτοσεβασµού και µε τρόπο 
φορτικό, σαν ζητιάνος 4  
Η 1327-1362  
Αναφορά:  



 95

ΡΑΨΩ∆ΙΑ Η 
αβροχιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) ξηρασία 5 (α-

+βροχ(ή)-ια) 
Θ 876 θωράει και τη φωτιά, την αβροχιά, τον 
πόλεµο -και τρέµει. 
Αναφορά: φύση 

αγιούπας, αγιούπισσα (ουσιαστικό) γυψ 1  
Θ 240-248  
Αναφορά:  

αγκοθόσυκο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
φραγκόσυκο 5 (αγκάθ(ι)-ο+σύκο) 
Θ 1025 γυάλισαν τα χοντρά αγκαθόσυκα, 
µελώσαν οι µπανάνες 
Αναφορά: φύση 

αιµατοζυµωµένος (µετοχή - σύνθετη) που έχει 
ζυµωθεί µε αίµα, έχει φτιαχτεί από αίµα 5 
(αίµατο-+ζυµωµένος<ζυµώνω) 
Θ 1229-1240  
Αναφορά:  

ακοφυσώ (ρήµα - σύνθετο) φουσκώνω και 
ξεφουσκώνω παρατεταµένα, εξοργίζοµαι µέχρι 
µανίας, σκυλιάζω 3  
Θ 462-478  
Αναφορά:  

ακρακούω (ρήµα - σύνθετο) ακούω λίγο 5 (ακρο-
+ακούω) 
Θ 830 θα βιάσουµε τα σκοτεινά στοιχειά να 
κάµου αυτί ν' ακούσουν! 
Αναφορά: θεός 

ακραχνίζω (ρήµα - σύνθετο) βγάζω λίγους αχνούς 
5 (ακρ(ο)-αχνίζω) 
Θ 906 σα γης ογρή που πέφτει απάνω της ο 
γήλιος κι ακραχνίζει. 
Αναφορά: φύση 

ακροσταλάζω (ρήµα - σύνθετο) (για υγρά) πέφτω 
λίγο λίγο, σιγά σιγά 5 (ακρο-+σταλάζω) 
Θ 637 κι ακροσταλάζα ακόµα της σφαγής τα 
γαίµατα στις κόρδες. 
Αναφορά: καταστροφή 

αλισάχνη, η (ουσιαστικό) αλαφριά άχνη αλάτι 1  
Θ 974 Όµοια και την καρδιά µου αρµήνεψε και 
ντύσε τη αλισάχνη 
Αναφορά: φύση 

αλογοκαύκαλο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) που έχει 
σχήµα σαν κεφάλι αλόγου 5 (άλογο+καύκαλο) 
Θ 635 που αλογοκαύκαλη βροντόλυρα 
κρατώντας ετραγούδαε. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αµουδοθέµελα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) σαθρά 
θεµέλια, φτιαγµένα από άµµο 5 (αµουδ(ια)-
ο+θέµελ(ι)α) 
Θ 1266-1282  
Αναφορά:  

ανακούρκουβα (επίρρηµα - σύνθετο) µε λυγισµένα 
γόνατα και µε το σώµα να στηρίζετυαι στα 
δάχτυλα των ποδιών 4  
Θ 302 το λιµαρό θεό ανακούρκουδα σαν όρνιο 
να κουρνιάζει. 
Αναφορά: θεός 

ανακωλώνω (ρήµα - σύνθετο) γυρίζω πίσω, 
οπισθοχωρώ 3  
Θ 601 κι αγάλια ανακωλώνοντας γλιστράει και 
κουλουριάει στο χώµα. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ανάλαιµα (επίρρηµα) λέγεται ως απειλή και 
σηµαίνει ό,τι η γνωστή φράση "Θα σου τα 
βγάλω ξινά" 3  
Θ 240-248  
Αναφορά:  

αναπετιούµαι (ρήµα - σύνθετο) πετιέµαι, 
σηκώνοµαι πάνω 5 (ανά+πετιούµαι) 
Θ 586 Του αφέντη ο Πέτρακας το ανάκρασµα 
γρικάει κι αναπετιέται 
Αναφορά: Πέτρακας 

ανάρεµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο) αναπόταµα 1  
Θ 1313 "Ανάρεµα του ποταµού, αρχηγέ, στο 
αγύριστο ταξίδι 
Αναφορά: ∆ίχτεννα 

ανάχαραχα (επίρρηµα - σύνθετο) πάνω στη ράχη 5 
(ανά+ράχη) 
Θ 1229 και κοπροµπούρµπουλοι που ανάραχα 
τον ήλιο κουβαλούσαν. 
Αναφορά: τόπος 

ανέγυρος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) ο λοξός 
δρόµος 1 (<ανεγυρίδα) 
Θ 391-394  
Αναφορά:  

ανεδοσόβραση, η (ουσιαστικό - σύνθετο) χλιαρή 
υγρασία 1  
Θ 1059-1063  
Αναφορά:  

ανεµοσβούρα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) 
ανεµοστρόβιλος, ανεµοθύελα 5 
(άνεµο(ς)+σβούρα) 
Θ 1197-1212  
Αναφορά:  

ανεσµηλιώνουµαι (ρήµα - σύνθετο) 
αναστατώνουµαι 1  
Θ 431 νογάει ν' ανασµηλιώνεται ο λαός και να 
βρουχιούνται οι δρόµοι 
Αναφορά: λαός 

ανήβουλα (επίρρηµα - σύνθετο) ακούσια 19  
Θ 607 Σαν πέτρα ακούµπησε την κεφαλή στη 
γης, κι ανήβουλά του 
Αναφορά: Οδυσσέας 
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ανθοκαρποστεµένος (µετοχή - σύνθετη) 

στολισµένος µε λουλούδια και καρπούς 5 
(ανθο(ς)+καρπό(ς)+στεµένος<στέφω) 
Θ 840 Λάµπαν στον ήλιο ορθά τα στήθη της, τ' 
ανθοκαρποστεµένα 
Αναφορά: Ελένη 

ανθοπέρβολο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) περιβόλι 
µε λουλούδια 4 (άνθο(ς)+περβόλι) 
Θ 1124 βαθιά στου γύπνου τ' ανθοπέρβολα, και 
µες στην αγκαλιά τους 
Αναφορά: φύση 

ανθρωποσµάρι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) οµάδα 
ανθρώπων, ζωηρή και πολύβουη 4 (ανθρωπο-
+σµάρι) 
Θ 736-790  
Αναφορά:  

ανοιχτοσκέλα, η (επίθετο - σύνθετο) µε ανοιχτά 
σκέλια, ξετσίποτη   
Θ 129 στ' ανάτρουλα τραπέζια τα φαγιά 
θρονιούσε ανοιχτοσκέλα 
Αναφορά: θεά 

αντένα, η (ουσιαστικό) κεραία του εντόµου 2  
Θ 598 µε ορθές αντένες, ολαρµάτωτος, 
βολάκριδας µεγάλος 
Αναφορά: φύση 

αντίβογκος (ουσιαστικό - σύνθετο) κι άλλο 
βογκητό 5 (αντί+βόγκος) 
Θ 398 Βόγκος κι αντίβογκος, βαριές φωνές, 
ψιλές σκληριές, και σµίγαν 
Αναφορά: γυναίκες 

αντικόρακο, το (ναυτ.) (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
κυρτό της πλώρας 1  
Θ 1228 πλώρες µε ξωτικά αντικόρακα, θεοί 
γερακοµύτες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

αντράλεµα, το (ουσιαστικό)    
Θ 607-610  
Αναφορά:  

αντροκλήσι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) πρόκληση 
για πάλη 1 (<αντροκαλούµαι) 
Θ 739-790  
Αναφορά:  

απόγειο αγέρι (έκφραση) για τον αέρα που φυσά 
από την ξηρά 4  
Θ 309-329  
Αναφορά:  

αποζητώ (ρήµα - σύνθετο) επιθυµώ πολύ, λαχταρώ 
κάτι ή κάποιον που έφυγε, που δεν υπάρχει 
πια. Νιώθω να µου λείπει πολύ κάποιος ή κάτι, 
αισθάνοµαι έντονα την απουσία ή την έλλειψή 
του 4  
Θ 639-709  
Αναφορά:  

αποκοίλι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) η κοιλιά 5  
Θ 830-839  
Αναφορά:  

απόλογος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) τελευταίος 
λόγος, στερνή οµιλία 5 (από+λόγος) 
Θ 877 Ε βασιλιά, να τι στερνό τρανόν απόλογο 
σου αφήνω: 
Αναφορά: Οδυσσέας 

απόµελο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) αυτό που έχει 
αποµείνει από το µέλι 5 (από+µέλ(ι)-ο) 
Θ 958 χωρίς τροµάρα πια και νοστιµιά το 
απόµελο τρυγούνε 
Αναφορά: φύση 

αποµιλώ (ρήµα - σύνθετο) τελειώνω το λόγο µου 5 
(από+µιλώ) 
Θ 1296 Ο πολυστέναχτος αποµιλάει και 
βλεφαρίζει γύρα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αρµαθιάζω (ρήµα) κάνω αρµαθιές 4  
Θ 508 Είπαν, και εφτά κοράσια τραγανά του 
αρµάθιασαν και πήραν 
Αναφορά: γυναίκες 

αρνεύω (ρήµα) ειρηνεύω, γαληνεύω 1  
Θ 1212 Μα δε µιλούσε, χαίρουνταν βαθιά την 
πείνα της ν' αρενύει 
Αναφορά: ∆ίχτεννα 

ασηµολουριά, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) τα 
ξόµπλια της τσόχας 2  
Θ 637-709  
Αναφορά:  

αστροφούντωτος (επίθετο - σύνθετο) γεµάτος 
άστρα 5 (αστρο-+φουντωτός) 
Θ 709 Ο εφτάψυχος τινάχτη ακούγοντας στην 
αστροµάλλω νύχτα 
Αναφορά: φύση 

αυγωµένος (µετοχή - σύνθετη) που είναι γεµάτος 
αυγά 5  
Θ 196 που αλόγιαστο λαό κρατάει µες στ' 
αυγωµένα της λαγόνια 
Αναφορά: Ελένη 

αφρόσκουφος (επίθετο - σύνθετο) που έχει πανω 
του αφρό 5 (αφρό(ς)+σκούφος) 
Θ 934 κύµα κι αυτός ορθό, τα κύµατα τ' 
αφρόσκουφα να σµίξει. 
Αναφορά: φύση 

αφροχαχαρίζω (θάλασσα) (ρήµα - σύνθετο) (µτφ:) 
κάνει τέτοιο ήχο ο αφρός της θάλασσας σα να 
ξεσπά σε γέλια 5 (αφρο+χαχαρίζω) 
Θ 968 να το χτυπάς σαν καύκαλο αδειανό και ν' 
αφροχαχαρίζεις 
Αναφορά: φύση 

άχνουδος (επίθετο - σύνθετο) ο χωρλις χνούδι 17  
Θ 1263 ο ασπρόµαλλος παππούς, ο γαύρος γιος 
και το άχνουδο αγγόνι. 
Αναφορά: παιδί 
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αχτιδοροδισµένος (ρήµα - σύνθετο) αυτός που οι 

ακτίνες του ήλιου του δίνουν ένα ρόδινο 
χρώµα 5 (αχτίδ(α)-ο+ροδισµένος) 
Θ 453 πιάνει την κάτασπρη κορφή, κι αυτή 
τριανταφυλλοροδίζει 
Αναφορά: φύση 

βάθρακας, βορθακός (ουσιαστικό) βατράχι, 
µπάκακας 3  
Θ 1012-1025  
Αναφορά:  

βαρυγκοµώ (ρήµα - σύνθετο) δυσφορώ, 
δυσανασχετώ// αγανακτώ, οργίζοµαι µε 
κάποιον ή µε κάτι 4  
Θ 84-120  
Αναφορά:  

βιόλα, η (ουσιαστικό) γαρούφαλο 2  
Θ 1012 Κατανοτιάς πλαταίνει αδέρφια, η γης, ο 
νους περνάει µια βιόλα 
Αναφορά: φύση 

βουρλοτριχιά (ουσιαστικό - σύνθετο) τρίχα µυτερή 
σαν φύλλο βούρλου 5 (βούρλο+τριχ(ι)α) 
Θ 528 µε τρίδιπλη χοντρή βουρλοθελιά στον 
παχουλό λαιµό της. 
Αναφορά: θεά 

βρούχος, το (ουσιαστικό) µουγκρητό, βουή µεγάλη 
1  
Θ 399 σφιχτά των γυναικών τα κοπετά µε των 
αντρών το µούγκρος. 
Αναφορά: άντρες 

βρουχούµαι (ρήµα) µουγκρίζω 1  
Θ 431 νογάει ν' ανασµηλιώνεται ο λαός και να 
βρουχιούνται οι δρόµοι 
Αναφορά: λαός 

γαβάθα, η (ουσιαστικό) βαθύ ξύλινο ή πήλινο 
πιάτο 1  
Θ 559 και δεν κρατώ γαβάθα και κρασί να σας 
καλοκαρδίζω 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

γιασεµιά, η (ουσιαστικό) το γιασεµί: θαµνώδες 
καλλωπιστικό φυτό µε µικρά άσπρα ή κίτρινα 
ευωδιαστά λουλούδια 4  
Θ 1063 Τα µάτια µου βαρύναν κι έγειρα σε 
γιασεµιά ανθισµένη 
Αναφορά: φύση 

γιασεµοκλώνια, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) κλαδιά 
γιασεµιού 5 (γιασεµ(ί)-ο+κλώνια) 
Θ 1121 Μα όντας ψηλά περιπλοκάδιασαν 
γιασεµοκλώνια τ' άστρα 
Αναφορά: φύση 

γλιτσερός (επίθετο) γλοιώδης 1 (<γλίτσα) 
Θ 996-1010  
Αναφορά:  

γλοίτσα, η (ουσιαστικό) γλοιώδης ουσία 1  
Θ 379 στις πλάκες στρουφιχτά, ολοπράσινα, µε 
γλοίτσες τ' άντερά του. 
Αναφορά: φρουροί 

γοργοσβαρνίζω (ρήµα - σύνθετο) διαλύω µε τη 
βιάση µου γρήγορα τους σβόλους του χώµατος 
που δηµιουργήθηκαν µετά το όργωµα// (µτφ., 
προφ.) παρασύρω µε ταχύτητα στο διάβα µου 
και ρίχνω κάτω ή ρ'ιχνω κάποιον κάτω και τον 
σ'ερνω µε δύναµη 4 (γοργο-+σβαρνίζω) 
Θ 326-356  
Αναφορά:  

γουλιά, η (ουσιαστικό) µικρή ποσότητα υγρού που 
µπορεί να καταπιεί κανείς µε µιας 4  
Θ 1328 Είπε, κι αναγερνούν στερνή ρουφιά την 
πλόσκα στο λαιµό τους. 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

γριβοκύµατα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) πελώρια 
κύµατα που παραπέµπουν στη µορφή και στην 
ορµή αλόγου 5 (γρίβ(ας)-ο+κύµατα) 
Θ 974-994  
Αναφορά:  

γυροφωτίζω (ρήµα - σύνθετο) φωτίζω γύρω γύρω 
5 (γυρο-+φωτίζω) 
Θ 434 κι εφτά κουρσάροι να κρατούν δαδιά να 
τη γυροφωτίζουν 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

δεντράτος (γιασεµιά) (επίθετο) θαµνωειδές που 
έγινε δέντρο 2  
Θ 1063-1075  
Αναφορά:  

διάνεµα, το (ουσιαστικό) σάλµα, πέρασµα αλαφρύ 
σαν φαντάµσατος 1 (<διανεύω) 
Θ 1140-1150  
Αναφορά:  

δρακονταγκαλιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) 
τεράστια αγκαλιά σαν του δράκου 5 
(δράκοντ(ας)-ο+αγκαλιά) 
Θ 356-358  
Αναφορά:  

δροµίς (επίρρηµα) δροµαίως, γοργά 1  
Θ 587 ψωµί µεγάλο αρπάζει, δρασκελάει δροµίς 
τ' αποφλογίδια 
Αναφορά: Πέτρακας 

ζουρνάς, ο (ουσιαστικό) είδος πνευστού λαϊκού 
οργάνου µε διπλό γλωσσίδι και µε οξύ 
διαπεραστικό ήχο. Πίπιζα, καραµούζα 4  
Θ 797 να πρόσταζα ζουρνάδες να βαρούν κι 
εννιά ζυγιές παιχνίδια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

θαλασσολιβάδι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
παροµοίωση της θάλασσας µε λιβάδι εξαιτίας 
του πράσινου χρώµατος που έχει, όταν κάνει 
την συγκεκριµένη παρατήρηση ο Πέτρακας 5 
(θάλασσ(α)-ο+λιβάδι) 
Θ 1219 λογιάζει ο Πέτρακας χαδεύοντας το 
θαλασσολιβάδι. 
Αναφορά: φύση 
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θαλασσόπορτα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) η πύλη 

του λιµανιού 5 (θάλασσ(α)-ο+πόρτα) 
Θ 248 τις θαλασσόπορτες που ασφάλιζαν τη 
φουµισµένη αρµάδα. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

θελιάζω (ρήµα) µαζεύω σε θηλιές 16 
(<θελιά+παραγωγική ρηµατική καράληξη -ζω) 
Θ 510 Μα αυτός µε οργή τα φρύδια του έπαιξε, 
κι οι βάρβαροι θελιάζουν 
Αναφορά: γυναίκες 

θηλυκωτάρι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) πόρπη 1  
Θ 1111 τα δυο χρουσά θηλυκωτάρια µου και το 
άλικο ζωνάρι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

θολοπαίζω (ρήµα - σύνθετο) τρεµοπαίζω 5  
Θ 410 ∆υο τρεις βολές γοργόπαιξαν θολά τα 
πράσινά της µάτια 
Αναφορά: Φίδα 

θρασεύω (ρήµα) αγριεύω, φουντώνω 1  
Θ 826 τι φάγανε οι σύντροφοι το λιόντικο µυαλό 
του και θρασέψαν. 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

θρασοµανώ (ρήµα - σύνθετο) θρασεύω, αγριεύω, 
φουντώνω 1  
Θ 809-826  
Αναφορά:  

θρασύς (επίθετο) που χαρακτηρίζεται από θράσος 
4  
Θ 809-826  
Αναφορά:  

θυµαρόµελο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) θυµαρίσιο 
µέλι 5 (θυµάρ(ι)-ο+µέλ(ι)-ο) 
Θ 1110 µε θυµαρόµελο τον άλειψα, του 
κρέµασα γιορντάνια 
Αναφορά: φύση 

θυροκουρταλώ (ρήµα - σύνθετο) χτυπώ την πόρτα 
5 (θύρ(α)-ο+κουρταλώ) 
Θ 329 Θέ µου, πώς παλαµόδερνα τη γης και 
θυροκουρταλούσα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

κακαβιά, η (ουσιαστικό) ψαρόσουπα ψαράδων 1  
Θ 1251 µαγέρεψαν την κακαβιά, κρασί 
ξεχείλισαν την τσότρα 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

καλαφατίζω (ρήµα) γεµίζω τα διάκενα των αρµών 
µε το κατάλληλο υλικό και τα στεγανοποιώ µε 
πίσσα 4  
Θ 1304 να δει πού ράισαν τα καράβια µας, να 
τα καλαφατίσει. 
Αναφορά: ύπνος 

κάλλιος (επίθετο) ο καλύτερος 4 (<κάλλιο) 
Θ 794 Μας λείπει ο κάλλιος, ο περίκαλος κι ο 
πρωτοκαραβίτης 
Αναφορά: Στρειδάς 

καλοκαρδίζω (ρήµα - σύνθετο) προκαλώ σε 
κάποιον ευχαρίστηση µε τις πράξεις, τη 
συµπεριφορά µου, του δίνω τη χαρά 4  
Θ 559 και δεν κρατώ γαβάθα και κρασί να σας 
καλοκαρδίζω 
Αναφορά: Οδυσσέας 

καλυβώνω (ρήµα) γέρνω, συγκλίνω 1  
Θ 417 τρίζουν, λυγούν τα χοντροδόκαρα κι οι 
τοίχοι καλυβώνουν 
Αναφορά: καταστροφή 

καµουχάς, ο (ουσιαστικό) χρυσοκέντητο βελούδο 
1  
Θ 637-709  
Αναφορά:  

καπνίλα, η (ουσιαστικό) η οσµή του καπνού 17  
Θ 994 Όµως τα γένια µου µυρίζουµαι, βγάνουν 
δριµιά καπνίλα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

καπρόδοντο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το δόντι 
του κάπρου. Εδώ: το µεγάλο και µυτερό δόντι  
5  
Θ 129-189  
Αναφορά:  

καπυρός (επίθετο) σκουρόξανθος, φλογάτος. Λέγ 
και καπαρός 1  
Θ 1075 µε την τραχιά της γλώσσα χτένιζε τα 
καπυρά µαλλιά της. 
Αναφορά: γυναίκες 

καρποφύλακας, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) ο 
φύλακας των κάθε λογής καρπών, των αγαθών 
γενικότερα 5 (καρπό(ς)+φύλακας) 
Θ 1010 και νου που στέκεις καρποφύλακας κι 
ορίζεις µε σταλίκια 
Αναφορά: αποχαιρετισµός Ελλάδας 

καταστοιβές (ουσιαστικό - σύνθετο) τα κλαριά που 
ρίχνουν στο ασβεστοκάµινο να το ανάψουν 1  
Θ 478 φωτιά να παίρνει ο νους και να βουλιούν 
καταστοιβές οι χώρες. 
Αναφορά: καταστροφή 

καταστοµάτου (επίρρηµα - σύνθετο) στο στόµα 5 
(κατά+στόµα) 
Θ 240 µα αυτός µε το χρουσό ραβδί µε οργή 
βαράει κατάστοµά του 
Αναφορά: Σουραύλης 

καταχάρακα (επίρρηµα - σύνθετο) στο χαράκι, στο 
βράχο 5 (κατά+χαράκ(ι)α) 
Θ 521 κι απλώθη καταχάρακα, στηλά 
κρατώντας τη µατιά του. 
Αναφορά: τόπος 

κατιφές, ο (ουσιαστικό) είδος καλλωπιστικού 
φυτού, µε µικρά κόκκινα λουλούδια// είδος 
βελούδου 4  
Θ 1012-1025  
Αναφορά:  

καψάλα, η (ουσιαστικό) καµµένο µέρος 4  
Θ 415-417  
Αναφορά:  
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καψαλίζω (ρήµα) καίω κάτι µε τη φλόγα της 

φωτιάς, επιφανειακά ή απλώς στις άκρες, 
τσουρουφλίζω 4  
Θ 739 Τι καψαλίστη η γης µε τη φωτιά κι 
οργώθη µε µαχαίρι 
Αναφορά: καταστροφή 

κεφαλότρουλο, το (ουσιαστικό - σύνθετο)    
Θ 240-248  
Αναφορά:  

κλαράτος (επίθετο) κλαδωτός 1  
Θ 637-709  
Αναφορά:  

κλώσα, η (ουσιαστικό) κότα που κλωτσάει τα αυγά 
της ή που έχει νεοσσούς 4  
Θ 891 µε υποµονή, σαν κλώσα που σβαρνάει 
στο χώµα τις φτερούγες 
Αναφορά: Οδυσσέας 

κοµποσκοίνι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) µάλλινο 
σκοινί µε κόµπους, µε τους οποίους οι µοναχοί 
µετρούν τις προσευχές τους 4  
Θ 554 και τη γλυκιά θεά που θέλιασες σε 
σκλαβοκοµποσκοίνι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

κονταροκρούω (ρήµα - σύνθετο) χτυπώ µε το 
κοντάρι 5 (κοντάρ(ι)-ο+κρούω) 
Θ 240-248  
Αναφορά:  

κοντοστέκουµαι (ρήµα - σύνθετο) ανακόπτω για 
λίγο την πορεία µου, σταµατώ συνήθως 
απότοµα, είτε γιατί περιµένω κάτι είτε από 
δισταγµό και αµφιβολία 4  
Θ 923 στοχάστη ο διγενής µουγκρίζοντας κι 
αγάλια κοντοστάθη 
Αναφορά: Οδυσσέας 

κοπροµπούρµπουλας, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) ο 
µπάµπουρας 5 (κοπρο-+µπούρµπουλας) 
Θ 1229 και κοπροµπούρµπουλοι που ανάραχα 
τον ήλιο κουβαλούσαν. 
Αναφορά: φύση 

κορφοθρονιάζω (ρήµα - σύνθετο) κάθοµαι στην 
πιο ψηλή και τιµητική θέση 5 (κορφ(η)-
ο+θρονιάζοµαι) 
Θ 201 κι όλος περφάνια και χαρά την 
κορφοθρόνιασε δεξά του 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

κορφουρανίς (επίρρηµα - σύνθετο) κατακόρυφα, 
ψηλά στον ουρανό 5 
(κορφ(ή)+ουρανίς<ουρανός) 
Θ 996-1010  
Αναφορά:  

κουβέρτα (του καραβιού) (ουσιαστικό) το 
κατάστρωµα του πλοίου 4  
Θ 996-1010  
Αναφορά:  

κουδουνοστέφανα, τα (ουσιαστικό) στεφάνια µε 
κουδούνια 5 (κουδουν(ι)-ο+στέφανα) 
Θ 1197 κι εγώ στον ίδιο µου το νου κρεµώ 
τζουζέ χαλκοκουδούνια 
Αναφορά: Οδυσσέας 

κουκλοπέτεινος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) πετεινός 
ψεύτικος, κούκλα, οµοίωµα πετεινού 5 
(κούκλ(α)-ο+πετεινός) 
Θ 1158 κουκλοπετείναρα µε παρδαλά φτερά τα 
συνοµοιάζω 
Αναφορά: δράκος 

κρασόκουπα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) ποτήρι 
κρασιού 9  
Θ 228 ξεφεύγει του η χρουσή κρασόκουπα που 
ανέβαινε στα χείλια 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

κρασοχνωτισµένος (µετοχή - σύνθετη) που η 
ανάσα του µυρίζει κρασί 5 (κρασ(ί)-
ο+χωτισµένος<χνώτο) 
Θ 930 το µέγα του πατούχα µας κορµί, 
κρασοµετωρισµένο. 
Αναφορά: Κένταυρος 

κρουφοπεταρίζω (ρήµα - σύνθετο) πετώ 
ανάλαφρα 10  
Θ 639-709  
Αναφορά:  

κυκλοβολιά (ουσιαστικό - σύνθετο) κάνω κύκλο 5  
Θ 996-1010  
Αναφορά:  

λαγάζω, λαγιάζω (ρήµα) µαζεύουµαι σα λαγός, 
ησυχάζω 1  
Θ 996-1010  
Αναφορά:  

λάζος, ο (ουσιαστικό) είδος µαχαιριού που 
δοπλώνει στη λαβή 4  
Θ 303 Ο αντροφονιάς γκαρδιώθη, αντιπηδάει, 
το λάζο του ανασέρνει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

λαρώνουµαι (ρήµα) ιλαρώνω, ησυχάζω, γλυκαίνω 
1  
Θ 1243 Η ασύχαστη καρδιά του δοξαρά για µια 
στιγµή λαρώθη 
Αναφορά: Οδυσσέας 

λασποσκορπίζω (ρήµα - σύνθετο) διαλύω στη 
λάσπη 5 (λάσπ(η)-ο+σκορπίζω) 
Θ 309-329  
Αναφορά:  

λιθοπέτι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) ρίξιµο πέτρας, 
απόστααη όπου φτάνει 1  
Θ 529 Σα λιθοπέτι πια το δοξαρά ζυγώσαν, 
ποσταθήκαν 
Αναφορά: τόπος 
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λιονταρόγλωσσα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) η 

γλώσσα του λιονταριού. Χρησιµοποιεί τη 
σύνθετη λέξη για να δώσει έµφαση στην 
γενναιότητα του Οδυσσέα 5 (λιοντάρ(ι)-
ο+γλώσσα) 
Θ 189 πηδάει η καρδιά σα λιονταρόγλωσσα κι 
όλη τη  γης αγλείφει. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

µαγεριά, η (ουσιαστικό) ποσότητα υλικού που 
µαγειρεύεται και επαρκεί για ορισµένα άτοµα, 
µαγείρεµα 4  
Θ 1300 ο δοξαράς γελάει µοιράζοντας τη 
µαγεριά στην τσούρµα 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

µανός (επίθετο) χαβνός, νωθρός// υγρός 1  
Θ 1328-1337  
Αναφορά:  

µαραγκιάζω (ρήµα) µαραίνοµαι// ζαρώνω 4  
Θ 637-709  
Αναφορά:  

µαργαρορογοµένος (µετοχή - σύνθετη) 
στολοσµένος µε µαργαριτάρια 5  
Θ 128 Παχιά θεά µε ξέχειλους µαστούς 
µαργαροπαχνισµένους 
Αναφορά: θεά 

µαυλοσυντραβώ (ρήµα - σύνθετο) έλκω, 
παρασύρω κάποιον τόσο έντονα ούτως ώστε 
να µην µπορεί να αντισταθεί 5 
(µαυλο<µαυλίζω-+συν(επιτατικό)+τραβώ) 
Θ 309 σαν του φιδιού, κι ασάλευτα στη γης τον 
µαυλοσυντραβούνε. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

µαχαιροσφάζω (ρήµα - σύνθετο) σκοτώνω 
κάποιον χρησιµοποιώντας µαχαίρι 5 
(µαχαίρ(ι)-ο+σφάζω) 
Θ 483 και γαληνός το µαχαιρόσφαζες χωρίς 
θυµό για σπλάχνος 
Αναφορά: Οδυσσέας 

µεγαλεύοµαι (ρήµα) επαίροµαι, µεγαλοπιάνουµαι 
1  
Θ 863 µη µεγαλεύεσαι και µη θαρρείςθα φας 
τον κόσµον όλο 
Αναφορά: Καρτερός  

µελίσσι, το (ουσιαστικό) καταχρηστικά το βρασκί 
(+παλιό πιθάρι ή άλλο, συνήθως πήλινο, στο 
οποίο έβαζαν βραστό νερό για να το 
χρησιµοποιήσει η νοικοκυρά κατά την πλύση 
των ρούχων της µπουγάδας της. Συνεκδοχικά 
βρασκί λεγόταν και το θαµµένο µέσα στη γη 
πιθάρι, στο οποίο έτρεχε το λάδι από την 
«τσιβιέρα»της φάµπρικας 1(3)  

       Θ 309-329   

µερµηγκοµάνα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) µητέρα 
πολλών παιδιών 5 
(µερµηγκο<µερµηγκιάζω+µάνα) 
Θ 195 Τρισάγια φούσκωνε η κοιλιά, θαρρείς 
ούρµα µερµηγκοµάνα 
Αναφορά: Ελένη 

µονοχεριάρι (επίρρηµα - σύνθετο) µε το ένα χέρι 1  
Θ 383 κι ως τρέµουλο σκυλί τον σήκωσε ψηλά 
µονοχεριάρι 
Αναφορά: Οδυσσέας 

µοσκαναθρέφω (µετοχή - σύνθετη) ανατρέφω µε 
πολλή φροντίδα 4  
Θ 583 Κι οι µοσκανάθρεφτες αρχόντισσες, οι 
συροµαδηµένες 
Αναφορά: Κρητικές αρχόντισσες 

µοσκονιά, η (ουσιαστικό) νέα που έχει µεγαλώσει 
µε πολλή φροντίδα 5 (µοσκο-+ναι) 
Θ 1030 Τραγούδαε η µοσκονιά καθούµενη στην 
πλώρα διπλοπόδι 
Αναφορά: ∆ίχτεννα 

µοσκοχνουδωτός (επίθετο - σύνθετο) που µυρίζει 
ευχάριστα 5  
Θ 12 κι ο κόρφος σας ο τραγανός, ο 
µοσκοχνουδωτός, κεράδες! 
Αναφορά: Κρητικές αρχόντισσες 

µποστάνι, το (ουσιαστικό) χωράφι φυτεµένο µε 
καρπούζια, µε πεπόνια ή µε λαχανικά 4  
Θ 1059-1063  
Αναφορά:  

µπουχτίζω (ρήµα) χορταίνω υπερβολικά// 
αισθάνοµαι κορεσµό για κάτι, δεν το αντέχω 
πια 4  
Θ 460 βαρύναν σαν τ' αρνιά και χώνευαν οι 
αγιούπες µπουχτισµένοι 
Αναφορά: φύση 

µπροστολάτης, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) που πάει 
µπροστά, οδηγός 1 (µροστάρης+προλάτης) 
Θ 926-930  
Αναφορά:  

µυαλοκαταπότης, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) (µτφ.) 
οι δίοδοι των πληροφοριών προς τον εγκέφαλο 
5 (µυαλό+καταπότης<καταπίνω) 
Θ 1220 Κι ο κοσµογύρης, µε ανοιχτούς βαθιούς 
τους µυαλοκαταπότες 
Αναφορά: Οδυσσέας 

µυρόλουστος (µετοχή - σύνθετη) µαλλιά λουσµένα 
µε µύρο, που αναδύουν ευχάριστο άρωµα 5 
(µύρο+-λουστος<λούζοµαι) 
Θ 1052 κι αχνίζαν τα µυρόλουστα µαλλιά και τ' 
ανοιγµένα στήθια. 
Αναφορά: ∆ίχτεννα 

νερόφιδο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) είδος φιδιού 
που ζει σε ποτάµια ή σε λίµνες 4  
Θ 1240 µαύρα σπαράζοντας νερόφιδα στο 
µακρουλό ραµφί τους 
Αναφορά: φύση 

νοικοκυρεύουµαι (ρήµα) οργανώνω το σπιτικό 
µου 4  
Θ 874 "Νοικοκυρεύτη ο Καρτερός, παιδιά, στα 
σύνορα του ανθρώπου! 
Αναφορά: Καρτερός 
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νοστιµιά, νοστιµάδα, η (ουσιαστικό) ευχάριστη 

γέυση συνήθως για φαγητό πλούσιο σε 
καρυκεύµατα// (µτφ.) η ιδιότητα αυτού που 
προκαλεί ευχαρίστηση µε τη χάρη ή µε το 
καλό γούστο του 4  
Θ 958 χωρίς τροµάρα πια και νοστιµιά το 
απόµελο τρυγούνε 
Αναφορά: τρόπος 

νυχτολούλουδο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) κοινή 
ονοµασία φυτών που τα λουλούδια τους 
ανοίγουν και ευωδιάζουν τη νύχτα και 
κλείνουν την ηµέρα 4  
Θ 214 Ώρα γλυκιά, τα νυχτολούλουδα µες στα 
περβόλια ανοίξαν 
Αναφορά: φύση 

ξαίθρα, η (ουσιαστικό) ανοιχτό µέρος του δάσους. 
Λέγεται και ξέφωτο, ξάριο, αναφεξάδα 1  
Θ 124 Στην ξαίθρα, αντίκρα στο χλοερό βουνό, 
στη µεσαυλή στρωµένες 
Αναφορά: φύση 

ξανακεραµίζω (ρήµα - σύνθετο) ανεβάινει ο ένας 
πίσω από τον άλλο 1  
Θ 534 Μα ως δένα κόµπο την καρδιά κι αργά 
στη στράτα κεραµίζαν 
Αναφορά: λαός 

ξεζητώ (ρήµα - σύνθετο) ζητώ να µάθω µ' επιµονή 
1  
Θ 639-709  
Αναφορά:  

ξέµαλλος (επίθετο - σύνθετο) µε ανακατεµένα 
µαλλιά. Εδώ: µε έντονη φλόγα 5  
Θ 126 φυσούσε απόψε αγέρας δυνατός και 
ξέµαλλες φουντώναν 
Αναφορά: φωτιά 

ξεπουλιάζω (ρήµα - σύνθετο) βγαίνω από το αυγό, 
εκκολάπτοµαι 3  
Θ 892 στρώνει τα' αυγά κι απλώνει τα φτερά να 
τα' αργοξεπουλιάσει. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ξεχασκίζω (ρήµα - σύνθετο) κοιτάζω κάτι 
αφηρηµένος ή έκπληκτος µε ανοιχτό το 
στόµα// για κάτι που σχηµατίζει βαθύ άνοιγµα, 
που χαίνει 4 
(ξε(επιτατικό)+χάσκω+παραγωγική ρηµατική 
κατάληξη -ίζω) 
Θ 411 ποξεχασκίζει µπεµπερίζοντας, µα 
στραβώσα οι µασέλες 
Αναφορά: Φίδα 

ξεχασκίζω (ρήµα - σύνθετο) ηµιανοίγω το στόµα 
16  
Θ 809 να ξεχασκίζει η γριά φαγάνα γης να µαςε 
καταπίνει! 
Αναφορά: φύση 

ξωστάρι, το (ουσιαστικό) µπαλκόνι 2  
Θ 358 κι απ' το ξωστάρι στο ακροπόταµο γοργά 
τα σφεντονίζει. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο- σπίτι 

παλαµοδέρνω (ρήµα - σύνθετο) για άλογο που 
πονάει γιατί είναι απετάλωτο 1  
Θ 329 Θέ µου, πώς παλαµόδερνα τη γης και 
θυροκουρταλούσα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

παραζούβαλος (επίθετο - σύνθετο) χαζός, ανόητος, 
ελαττωµατικός 3  
Θ 1012-1025  
Αναφορά:  

παραστοχώ (ρήµα - σύνθετο) δεν πετυχαίνω το 
στόχο µου 5 (παρά(επιτατικό)+αστοχώ) 
Θ 736-790  
Αναφορά:  

παχνοπεριτυλίγω (ρήµα - σύνθετο) τυλίγω µε 
πάχνη 5 (πάχνη+περιτυλίγω) 
Θ 1182 κι όλα σε σκέπη ανάρια, δροσερή τ' 
αχνοπεριτυλίγει. 
Αναφορά: φύση 

περδικολυγούµαι (ρήµα - σύνθετο) κουνιέµαι 
λυγίζοντας το κορµί µου σαν πέρδικα 5 
(πέρδικ(α)-ο+λυγούµαι) 
Θ 193 τη φεγγαρόφρυδη στερνή θωράει να 
κυκνοαργολυγάται 
Αναφορά: Ελένη 

περιπλοκαδιάζω (ρήµα - σύνθετο) έχω πολλά 
κλαδιά που µπλέκονται µεταξύ τους 5 
(<περιπλοκλαδιάζω) 
Θ 1121 Μα όντας ψηλά περιπλοκάδιασαν 
γιασεµοκλώνια τ' άστρα 
Αναφορά: φύση 

πεταλοκρούω (τον αργαλειό) (ρήµα - σύνθετο) 
χτυπώ τη θήκη του χτενιού του αραγλειού 3 
(πέταλο+κρούω) 
Θ 329-356  
Αναφορά:  

πευκοδαδί, το (ουσιαστικό - σύνθετο) δαδί από 
κλαδιά πεύκου 5 (πεύκο+δαδί) 
Θ 356 πευκοδαδιά και τ' ανασκέλωσε στις 
πλάκες και τα σβήνει 
Αναφορά: φύση 

ποδοβολή, η (ουσιαστικό - σύνθετο) κρότος από 
βάδισµα, πορεία 1  
Θ 591 ποδοβολή πολλή και κουρνιαχτός στου 
λιµανιού τη στράτα 
Αναφορά: λαός 

πολύζυγος (επίθετο - σύνθετο) µε πολλές ζυγιές, 
ζευγάρια κουπιά 5 (πολύ+ζυγός<ζυγιά) 
Θ 1225 µακριές ταχύπλες χαλκοπλούµιστες 
πολύζυγες γαλέρες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

πολυπαιδούσα, η (ουσιαστικό - σύνθετο)    
Θ 1229-1240  
Αναφορά:  
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πολυσάλευτος (επίθετο - σύνθετο) που κινείται 

συνέχεια 5 (πολύ+σάλευτος<σαλεύω) 
Θ 964 γελάει το πολυσάλευτο αγαθό στον αγαπό 
και γνέφει. 
Αναφορά: φύση 

πορτάρης, ο (ουσιαστικό) ο φύλακας της πόρτας, ο 
φρουρός 5 (<πόρτα) 
Θ 1092 Σταθήκαν οι αγωγιάτες µε τα ζα, 
ξεχάσκικα οι πορτάροι 
Αναφορά: άντρες 

πραγαλιάζω (ρήµα) ηρεµώ, ησυχάζω 3 
(<πραγαλός+παραγωγική ρηµατική κατάληξη-
ι(α)ζω) 
Θ 462 και καταγάλιασαν κι οι βλάµηδες τα 
ξαναµµένα σπλάχνα 
Αναφορά: καταστροφή 

πρεπίδια, τα (ουσιαστικό) στολίδια, κοσµήµατα 1  
Θ 120 Κι οι αρχόντοι στα χρουσά κουβούκλια 
τους αρµόζαν τα πρεπίδια 
Αναφορά: Κρήτες ευγενείς 

πρινώρας (επίρρηµα - σύνθετο) πρόωρα, πριν από 
την κατάλληλη ώρα 5 (πριν+ώρα) 
Θ 1094 γρικούν κι οι γκαστρωµένες κι έριξαν 
πρινώρας τον υγιό τους 
Αναφορά: χρόνος 

πρόσβαρος (επίθετο - σύνθετο) που έχει 
περισσότερο βάρος από το κανονικό 4  
Θ 839 το πρόσβαρο της ετοιµόγεννης κορµάκι, 
της Ελένης! 
Αναφορά: Ελένη 

πυργοδεµένος (άντρακλας) (µετοχή - σύνθετη) 
γεροδεµένος, δυνατός και ψηλός σαν πύργος 5 
(πύργο(ς)+δεµένος) 
Θ 728 κι οι δυο λεβέντες αρχοντόπυργοι 
σηκώσαν το κεφάλι 
Αναφορά: Κένταυρος+Σουραύλης 

πυροστιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) µεταλλικός 
τρίποδας, τριγωνικός ή κυκλικός, που τον 
βάζουν επάνω από τη φωτιά για να στηρίξουν 
την κατσαρόλα, το τηγάνι κτλ.// ο αστερισµός 
του Ηνιόχου// χώρος του σπιτιού ειδικά 
διαµορφωµένος για το άναµα της φωτιάς 4  
Θ 506 "Πώς θες να σβήσει, αδέρφι, η πυροστιά 
στ' αντρίκια σωθικά του; 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ραθυµιά, η (ουσιαστικό) η ιδιότητα του ράθυµου, 
νωθρότητα, οκνηρία 4  
Θ   
Αναφορά:  

ράθυµος (επίθετο) που γίνεται µε ρυθµό αργό, 
τέτοιον που δείχνει έλλειψη διάθεσης για 
εργασία, δράση, νωθρός, νωχελικός, 
τεµπέλικος// (για έµψυχα) που από το ρυθµό 
των κινήσεών του φαίνεται ότι δεν  έχει 
διάθεση γι ενέργεια, δράση, νωθρός, οκνός 4  
Θ 1246 Γλιστρούσαν πια µε ράθυµα κουπιά στη 
ροδισµένη αµµούδα 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

ρεκάζω (ρήµα) (για όρνια) βγάζω δυνατή και 
άναρθρη φωνή, κράζω, κρώζω// (για άνθρωπο) 
βγάζω άναρθρη και άγρια φωνή, κράζω, 
σκούζω 4  
Θ 974-994  
Αναφορά:  

ρηµαδιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) ερηµιά 2  
Θ 1266 περνάει χωριά και ρηµοφάραγγα, 
περνάει βροχές, λιοπύρια 
Αναφορά: φύση 

ριζοτοίχι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) η βάση του 
τοίχου 3  
Θ 253 κι ανατρουλώνοντας το αυτί ξυστά στο 
ριζοτοίχι εστάθη. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ρώγα του δαχτυλιού (έκφραση) άκρα δαχτυλιού 1  
Θ 233 το µαύρο στήλο λες ανάγνωθαν των 
δαχτυλιών οι ρώγες 
Αναφορά: Ιδοµενέας 

σηκωχτυπώ (ρήµα - σύνθετο) χτυπώ κάποιον αφού 
πρώτα τον σηκώσω στον αέρα 5 
(σηκώ(νω)+χτυπώ) 
Θ 305 σαν ασκί τον σηκωχτύπησε στη ρίζα της 
κολόνας 
Αναφορά: Οδυσσέας 

σκαντζόχοιρος (ουσιαστικό - σύνθετο) µικρόσωµο 
θηλαστικό, εντοµοφάγο και νυκτόβιο, του 
οποίου η ράχη καλύπτεται από τρίχες σκληρές 
σαν αγκάθια 4  
Θ 497 Γέλασε ο νους, και σα σκαντζόχοιρος 
που κύλησε στο αµπέλι 
Αναφορά: Οδυσσέας 

σκολάζω (ρήµα) τελειώνω την ηµερίσια, πρωινή ή 
απογευµατινή εργασία µου 4  
Θ 1140 Αστάχυ αδρό τους άρπαξε βοριά, 
σκολάσα οι κουπολάτες 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

σκόλη (ουσιαστικό) ηµέρα αργίας 4  
Θ   
Αναφορά:  

σκολινός (επίθετο) που έχει σχέση ή συµβαίνει 
κατά τη διάρκεια µιας αργίας 5 (<σκόλη) 
Θ   
Αναφορά:  

σκουληκοµάνα (ουσιαστικό - σύνθετο) που από 
µέσα της γεννιούνται αλλά και βρίσκουν 
καταφύγιο τα σκουλήκια 5 (σκουλήκ(ι)-
ο+µάνα) 
Θ 790 στη λιµασµένη γης, τη γονερή βουβή 
σκουληκοµάνα. 
Αναφορά: φύση 

σκρόφα, η (ουσιαστικό) το θηλυκό 
γουρούνι//υβριστικός χαρακτηρισµός γυναίκας 
4  
Θ 1052-1059  
Αναφορά:  



 103
σπανοµεσοφρύδι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 

µέρος ανάµεσα στα φρύδια 5 (σπανο+µεσο-
+φρύδι) 
Θ 1150 κι άλλοι µερµήγκι θρέφουν κόκκινο 
κρουφά στο µεσοφρύδι 
Αναφορά: δράκος 

σταφυλόρωγα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) η ρώγα 
του σταφυλιού 5 (σταφύλ(ι)-ο+ρώγα) 
Θ 498 χοντρές γιοµάτος σταφυλόρωγες, 
στρουφίχτη στο καυκί του. 
Αναφορά: φύση 

στοµώνω, -οµαι (ρήµα) αµβλύνουµαι 1  
Θ 358-379  
Αναφορά:  

στριγγοξεφωνίζω (ρήµα - σύνθετο) φωνάζω 
εξαιρετικά δυνατά, κραυγάζω µ' όλη τη δύναµη 
της φωνήε µου 5 (το πρόθεµα στριγγο- 
επιτείνει τη σηµασία του ρήµατος ξεφωνίζω) 
Θ 418 σούρνουν στριγγιά φωνή τα λιακωτά, 
βογκούν τα παραθύρια 
Αναφορά: καταστροφή 

στρογγυλοκαθίζω (ρήµα - σύνθετο) κάθοµαι 
κάπου µε άνεση ή και για µακρό χρόνο 4  
Θ 479 Στρογγυλοκάθισε διπλόποδα και µίλαε µε 
το νου του 
Αναφορά: Οδυσσέας 

στύβω (το νου) (έκφραση) κάνω µεγάλη 
πνευµατική προσπάθεια 4  
Θ 736 στύψε το νου, το δίκιο, το άδικο σε 
νόµους µάντρωσέ τα 
Αναφορά: Καρτερός 

σύγκαπνος (επίθετο - σύνθετο) γεµάτος καπνό 5 
(συν+καπνός) 
Θ 442 Ξηµέρωσε στον σύγκαπνο ουρανό 
γελούσε το µεράστρι 
Αναφορά: φύση 

συνεικάζω, ξεικάζω, απεικάζω (ρήµα - σύνθετο) 
µαντεύω 1  
Θ 996 και συνεικάζω δε νειρεύτηκα - µα πάλε 
ποιος κατέχει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

συνωρόγαµπρος (ουσιαστικό - σύνθετο) 
νιόγαµπρος 1  
Θ   
Αναφορά:  

συνωροπαντρεµένη (µετοχή - σύνθετη) 
παντρεµένη σύνωρα, νωρίς 10  
Θ 122 και µια γλυκιά µικρούλα αρχόντισσα 
συνωροπαντρεµένη 
Αναφορά: Κρητικές αρχόντισσες 

ταξιµάρης, ταξιµιός (ουσιαστικό) που έκαµε 
τάξιµο, προσκηνυτής 1  
Θ 201-214  
Αναφορά:  

τετράσκαλα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) πάρα 
πολλά σκαλιά 5 (τετρα-+σκαλ(ι)α) 
Θ 1140-1150  
Αναφορά:  

τιτιβίζω (ρήµα) βγάζω µια σειρά από µικρές 
φωνές, από πολύ µικρής διάρκειας ήχους// 
µιλώ αδιάκοπα και η φωνή µου ακούγεται σαν 
τιτίµισµα πουλιών 4  
Θ 639-709  
Αναφορά:  

τσάλαχος (ουσιαστικό) αλαφρός θόρυβος 1  
Θ   
Αναφορά:  

τσαλαχώ (ρήµα) προκαλώ θόρυβο, θορυβώ 3  
Θ 1059 Σκυφτή, τα πόδια εγρίκουν των αντρών 
να τσαλαχούν στον άµµο 
Αναφορά: άντρες 

τσεµπέρι, το (ουσιαστικό) µαντίλι για το κεφάλι 
από λεπτό ύφασµα, που το φορούν οι γυναίκες 
ιδίως στα χωριά, και του οποίου τις δύο άκρες 
τις δένουν είτε πάνω από το µέτωπο είτε πίσω 
στο λαιµό, αφού τις περάσουν σταυρωτά κάτω 
από το σαγόνι 4  
Θ 221 δένουν οι σκλάβες τα τσεµπέρια τους, 
µαζώνουν τα παιδιά τους 
Αναφορά: σκλάβες 

τσουδίζοµαι (ρήµα) καίω µαλλιά ή φτερά 3  
Θ 582 γάτος βεργάτος που όλη η τρίχα του στην 
παραστιά τσουδίστη. 
Αναφορά: Σουραύλης 

υπνοθρεµµένος (µετοχή - σύνθετη) που τον έχει 
θρέψει, δυναµώσει ο ύπνος 5 
(ύπνο(ς)+θρεµµένος<θρέφω) 
Θ 1305 Πουρνό πουρνό θα 'ρθει κι ο λογισµός 
στα υπνοθρεµµένα φρένα 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

φαραγγιάζω (ρήµα - σύνθετο) περνώ το φαράγγι 5 
(<φαράγγι+παραγωγική ρηµατική κατάληξη -
ιάζω) 
Θ 926 ποχαιρετάει ο µονιάς χορτάτος πια και 
γοργοφαραγγιάζει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

φοινικόνουρος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) 
φοινικόπτερος (πουλί µακροπόδαρο 
ροδοκόκκινο) 1  
Θ 1241 δυο φοινικόνουροι ζευγαρωτοί λάµπουν 
χυτά κι αστράφτουν 
Αναφορά: φύση 

φρουµατιστός (επίθετο) που ξεφυσά αέρα µε τα 
ρουθούνια (κυρίως για άλογα, µουλάρια, 
γαϊδούρια) 4 (<φρουµάζω) 
Θ 712 µαύρα, φρουµατιστά τ' αλόγατα τα δυο να 
ξεκινήσουν. 
Αναφορά: φύση 

φτεροπαίζω (το κουπί) (ρήµα - σύνθετο) κινούµαι 
µε την ευκολία φτερού 5 (φτερό+παίζω) 
Θ 974-994  
Αναφορά:  
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φτωχοκάικο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) µικρό και 

φτωχό καϊκι 5 (φτωχό+καϊκ(ι)-ο) 
Θ 934-958  
Αναφορά:  

χαδοβλεµµατούσα, η (επίθετο - σύνθετο) µε 
βλέµµα λάγνο και προκλητικό, σαν να χαϊδεύει 
µε την µατιά της 5 (χάδ(ι)-
ο+βλεµµατούσα<βλέµµα) 
Θ 1117 το στόµα το σγουρό της στέγνωξε, και 
χαδοβλεµµατούσα 
Αναφορά: ∆ίχτεννα 

χεροβολιά (ουσιαστικό - σύνθετο) όσα στάχια 
χωράει το χέρι στο θερισµό. Εδώ: µε µια µόνο 
κίνηση 1  
Θ 391 δαυλούς και σπέρνουν τη φωτιά 
χεροβολιά στο γυναικίτη 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

χοντροτσόκαρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) είδος 
πέδιλου µε χοντρό ξύλινο πέλµα που αφήνει τη 
φτέρνα ελεύθερη 4 (χοντρό+τσόκαρο) 
Θ 394 Μα οι ∆ρίµες πιάνουν τα σκαλιά, 
χτυπούν τα χοντροτσόκαρά τους 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

χουγιάζω (ρήµα) φωνάζω δυνατά, από µακριά για 
να διώξω τα ζώα. Εδώ: φωνάζω δυνατά 4  
Θ 415 Χουγιάζου οι βάρβαροι και περεχούν µ 
ελάδια το παλάτι 
Αναφορά: βάρβαροι 

χουρµαδόφυλλο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
φύλλο της χουρµαδιάς, το φύλλο του φοίνικα 5 
(χουρµαδ(ια)-ο+φύλλο) 
Θ 1282 κι ως χουρµαδόφυλλο έπλεχε η πλωτή 
στο αστέρευτό του κύµα. 
Αναφορά: φύση 

χρουσοκοπώ (ρήµα - σύνθετο) λάµπω ένοτνα σαν 
χρυσάφι   
Θ 637-709  
Αναφορά:  

χταποδοπλοκαµώ (ρήµα - σύνθετο) απλώνω 
πλοκάµια σαν χταπόδι 5 (χταπόδ(ι)-
ο+πλοκαµώ<πλοκάµιµι) 
Θ 610 θεριό που επείναε κι όλο πλάταινε κι ως 
χτάποδας πλοκάµαε 
Αναφορά: φύση 

χωνεµένος (--- θράκα) (µετοχή) που έχει 
αποτεφρωθεί 4 (<χώνεµα) 
Θ 510-521  
Αναφορά:  
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ΡΑΨΩ∆ΙΑ Ι 
αγκουσεύω (ρήµα) προκαλώ δύσπνοια, αγωνία 1 

(<αγκούσα) 
Ι 582 καν το πουλί τηνε τσιµπάει, καν το φιλί 
την αγκουσεύει! 
Αναφορά: γυναίκες 

αγναντεύω (ρήµα - σύνθετο) αναδιάζω, τηρώ, 
αναβλεµµατίζω 2  
Ι 641 Ξάφνου τον άντρα της αγνάντεψε να 
στέκει στο κατώφλι 
Αναφορά: γυναίκες 

αγνιά, η (ουσιαστικό) το πρώτο γάλα της µάνας 
µετά τον τοκετό   
Ι 980 το πρώτο πρώτο γάλα, την αγνιά, να 
γλυκογαλατιάσει 
Αναφορά: µωρό 

αδροκάλαµο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) χοντρά 
καλάµια 5 (αδρό+καλάµ(ι)-ο) 
Ι 309 γιοµώνουν µέλι τα' αδροκάλαµα κι οι 
µυρωδιές σταλάζουν 
Αναφορά: φύση 

αδρός (επίθετο) ευµεγέθης, χοντρός στην 
κατασκευή ή στη διάπλασή του 4  
Ι 3 Θρασιά τα µαύρα χώµατα άχνιζαν, τ' αδρά 
καλάµια ετρέµαν 
Αναφορά: φύση 

αηδονολαλώ (ρήµα - σύνθετο) κελαηδώ, τραγουδώ 
σαν αηδόνι 5 (αγηδόν(ι)-ο+λαλώ) 
Ι 572 Έτσι αηδονολαλούσε η κοπελιά 
µατιάζοντας τους άντρες 
Αναφορά: γυναίκες 

αϊτοφτερούγα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) το φτερό 
του αετού 5 (αϊτό(ς)+φτερουγα) 
Ι 454 αϊτού φτερά και νύχια λιονταριού κι 
αχνόγελα γυναίκας 
Αναφορά: φύση 

ακαµάτης (ουσιαστικό) ντεµπέλης 2  
Ι 268-278  
Αναφορά:  

άκουρος (επίθετο - σύνθετο) ακούρευτος 4  
Ι 330-341  
Αναφορά:  

ακράργησα (αόριστος) (ρήµα - σύνθετο) άργησα 
λίγο 5 (ακρο-+αργώ) 
Ι 132-143  
Αναφορά:  

ακροψιχαλίζει (ρήµα - σύνθετο) βρέχει ελάζιστα, 
ψιχαλίζει πολύ λίγο 5 (ακρο-+ψιχαλίζει) 
Ι 671-698  
Αναφορά:  

αλαφοµατίζω (ρήµα - σύνθετο) κοιτάζω µε 
ορθάνοιχτα τα µάτια, σαν ελάφι 5 (αλάφ(ι)-
ο+µατ(ι)+παραγωγική ρηµατική κατάληξη -
ίζω) 
Ι 578 σκύβει τ' αλαφοµάτια τα λοξά, το λάγγεψε 
η καρδιά της 
Αναφορά: γυναίκες 

αµυαλιά, η (ουσιαστικό) η ιδιότητα του άµυαλου, 
η έλλειψη φρόνησης, σύνεσης. Επιπολαιότητα, 
απερισκεψία// η απερίσκεπτη πράξη 4  
Ι 368 την αµυαλιά και την παλικαριά το Χάρο 
να παλέψει. 
Αναφορά: λαός 

αναβολάζω (σα σκυλί) (ρήµα - σύνθετο) συχνάζω, 
βρίσκοµαι κάπου, τριγυρίζω. 18 
(ανα(επιτατικό)+βολάζω) 
Ι 433 µε τους συντρόφους που αναβόλαζαν 
βαθιά λαγγονιασµένοι 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

ανακαρώνω (ρήµα - σύνθετο) δυναµώνω, 
αντρειεύουµαι 1  
Ι 292 κι ο δοξαράς µιλάει, τους βλάµηδες να 
τους ανακαρώσει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ανακυλώ (ρήµα - σύνθετο) υποτροπιάζω, 
ξανάρχουµαι 1  
Ι 698 τόσο απαλά δεν ανακύλισε πάνω στο 
αφράτο κύµα 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

ανακωλώνω (ρήµα - σύνθετο) γυρίζω πίσω, 
οπισθοχωρώ 3  
Ι 330-341  
Αναφορά:  

αναµαυλώ (ρήµα - σύνθετο) προσελκύω, θυµάµαι, 
διαλογίζοµαι 1  
Ι 1 ΓΑΛΗΝΙΑ, λιπαρή η αγελάδα η γης 
σκυµµένη αναµαυλούσε 
Αναφορά: φύση 

αναµουρίζω (ρήµα - σύνθετο) στρέφω πέρα τη 
µούρη// αναποδογυρίζω 1  
Ι Πρ. τα βόδια αναµουρίζουν το χόρτο µέσα στη 
φάτνη 
Αναφορά: φύση 

ανασµηλιώνουµαι (ρήµα - σύνθετο) 
αναστατώνουµαι 1  
Ι 42278  
Αναφορά:  

ανάτριχα (επίρρηµα - σύνθετο) το προς τα πάνω 
χτένισµα των µαλλιών της κεφαλής// µτφ.: η 
πορεία από κάτω προς τα επάνω 19  
Ι 238 Οµπρός, ανάτριχα του ποταµού καιρός να 
πάµε, αδέρφια 
Αναφορά: λαός 

αναχαράζω (ρήµα - σύνθετο) αναµασώ, 
"µηρυκόµαι" 1  
Ι 43 κι οκνά τους ξαναχύνει στο ηλιοφώς και 
γλυκαναχαράζει. 
Αναφορά: ταύρος 
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ανάχειλα (επίρρηµα - σύνθετο) πάνω στα χείλια 5 

(ανά+χείλ(η)-α) 
Ι 283 το γιο, που ακόµα µε το γάλα της ανάχειλα 
κοιµήθη 
Αναφορά: µωρό 

αναχεντρώνω (ρήµα - σύνθετο) σηκώνουνται οι 
τρίχες µου σαν όχεντρες 1  
Ι 74-84  
Αναφορά:  

αναχητώνω (ρήµα - σύνθετο) σηκώνεται η χαίτη 
µου 1  
Ι 74-84  
Αναφορά:  

ανέλιγος (επίθετο) λιπόθυµος 9  
Ι   
Αναφορά:  

ανεµοδούρης (ουσιαστικό - σύνθετο) άστατος 
χαρακτήρας 4  
Ι 831-848  
Αναφορά:  

αντίπλωρα (επίρρηµα - σύνθετο) µε κατεύθυνση 
αντίθετη από την πλώρη 5 (αντί+πλώρ(η)-α) 
Ι 1146 βάνουν αντίπλωρα τον άνεµο, το χνότο 
τους µην πάρει 
Αναφορά: τόπος 

αντροκαλιούµαι (ρήµα - σύνθετο) προκαλώ σε 
πάλη 1  
Ι 15 κι ο γαύρος κόκορας πα στις κοπριές τον 
ήλιο αντροκαλιέται 
Αναφορά: φύση 

αντροσκελίζω (τη γης) (ρήµα - σύνθετο) περπατώ 
µε µεγάλα βήµατα, σαν άντρας 5 (αντρο-
+σκελίζω<σκέλια) 
Ι 433-450  
Αναφορά:  

απεικάζω (ρήµα - σύνθετο) µαντεύω 1  
Ι 641-657  
Αναφορά:  

απλοκαµιούµαι (ρήµα) αποκτώ πλοκάµια 9 
(<απλοκαµός) 
Ι 236 Όσο περνώ και διαµετρώ τη γης κι 
απλοκαµιέται ο νους µου 
Αναφορά: γέροντες 

απλοταρίχνω (ρήµα - σύνθετο) πετώ κάτι 
απλώνοντας το χέρι µου 5 (απλοτά+ρίχνω) 
Ι 909 κι απλώνοντας µε ορµή το µπράτσο του τη 
σφεντονάει στο ρέµα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αποβασιλεύω (ρήµα) λιοβουτώ 2  
Ι 786 Μα αργά ποθάµπωσε, βασίλεψε και χύθη 
ο νους σαν άστρο 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αποβροχάρης (επίθετο - σύνθετο) µετά τη βροχή 4 
(<απόβροχα) 
Ι 816 Σα ζούδια αποβροχάρικα τα δυο κορµιά 
βαλαντωµένα 
Αναφορά: ευγενείς 

αποσπέρα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) αποβραδίς 3  
Ι 713 γοργά ανεβαίνα οι χαραυγές και 
κατεβαίναν οι αποσπέρες. 
Αναφορά: χρόνος 

αποφυραίνω, αποφυραίνουµαι (ρήµα - σύνθετο) 
στερεύω ολότελα// εξαντλούµαι επικίνδυνα 
σωµατικά 19  
Ι 224 Αφέντες µου, αποφύρανε η καρδιά και 
χύθη το τραγούδι 
Αναφορά: γέροντες 

αργαταριά, η (ουσιαστικό) η αργατιά 2  
Ι 1107-1146  
Αναφορά:  

αρµακάς, ο (ουσιαστικό) σωρός πέτρες (για 
σύνορο κυρίως) 1  
Ι 715-760  
Αναφορά:  

ασπρογαλιάζω (ρήµα - σύνθετο) αποκτώ λευκό και 
γαλανό χρώµα ταυτόχρονα 5 (ασπρο-γαλ(α)+-
ιάζω(παραγωγική ρηµατική κατάληξη)) 
Ι 16 και γελαστός τον κόκορα, ουρανέ, γρικάς κι 
ασπρογαλιάζεις. 
Αναφορά: φύση 

αστραποδρασκελίζω (ρήµα - σύνθετο) περνώ 
γρήγορα, σαν αστραπή πάνω από ένα εµπόδιο 
µε πήδηµα ή µε µεγάλο άνοιγµα των σκελιών 5 
(σατρπ(ή)-ο+δρασκελίζω) 
Ι 487-503  
Αναφορά:  

αστροντύνουµαι (ρήµα - σύνθετο) ντύνοµαι µε 
φανταχτερό τρόπο, στολίζοµαι 5 (αστρο-
+ντύνουµαι) 
Ι 199 ν' αστροντυθή το γαύρο αφεντικό, να πάει 
για το σεργιάνι 
Αναφορά: ευγενείς 

αφροχοχλάζω (ρήµα - σύνθετο) βράζω κάνοντας 
αφρό 5 (αφρό+χοχλάζω) 
Ι 831-848  
Αναφορά:  

αχάραγα (επίρρηµα - σύνθετο) πριν χαράξει η µέρα 
2  
Ι 10 αχάραγα την ώρια κοπελιά στον καλαµιώνα 
αφήκε 
Αναφορά: χρόνος 

αχνογελώ (ρήµα - σύνθετο) τσουκνογελώ, 
τσιµογελώ, κνογελώ 2  
Ι 983 είπε η µαµή, κι η µάνα αχνογελάει, τον 
κόρφο της ανοίγει 
Αναφορά: Ελένη 

αψηλοµέτωπος (επίθετο - σύνθετο) µε µεγάλο 
µέτωπο 5 ((α)ψηλό+µέτωπο-ς) 
Ι 809 το φτερωτό του πυργοµέτωπο να τα' 
ορθαναβαστάξουν 
Αναφορά: ευγενείς 
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αψόθυµος (επίθετο - σύνθετο) ευέξαπτος, 

ασυγκράτητος 3  
Ι 1285-1309  
Αναφορά:  

βαβουρίζω (ρήµα) θορυβώ, βουίζω 1  
Ι 1030 κάνω χωνί το αυτί, αφουκράζουµαι και 
βαβουρίζου οι στράτες 
Αναφορά: λαός 

βαγιόλι, το (ουσιαστικό) πετσέτα 1  
Ι 628 ξεδίπλωσαν αργά τα' αγκίνια τους 
ανθόπλουµα βαγιόλια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

βαλαντωµένος (λαγγεµένος) (µετοχή) 
λαχταρώντας, ναρκωµένος ερωτικά, 
εξαντληµένος 1 (<βαλαντώνω) 
Ι 816 Σα ζούδια αποβροχάρικα τα δυο κορµιά 
βαλαντωµένα 
Αναφορά: ευγενείς 

βαρογονατίζω (ρήµα - σύνθετο) γονατίζω από το 
βάρος 2  
Ι 895 κι απ' το πολύ χρουσάφι όλη η πλωτή 
γονάτισε του ψόφου. 
Αναφορά: καράβι 

βαρυγκόµηση (ουσιαστικό - σύνθετο) βρυγνωµία, 
δυσφορία 1 (<βαρυγκοµώ) 
Ι 775 Πικρή πλακώνει βαρυγκόµηση τον 
καστροκαταλύτη 
Αναφορά: Οδυσσέας 

βαρυγκοµώ (ρήµα - σύνθετο) βαρυγνωµώ, 
δυσφορώ 1  
Ι   
Αναφορά:  

βασταριά, η (ουσιαστικό) πλέκω, στερεώνω τα 
χέρια µου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί 
να ανέβει κάποιος πάνω τους 5 <βαστάζω  
Ι 769 Κάνει τα γαύρα χέρια βασταριά, 
σηκώνεται ο ∆υσσέας 
Αναφορά:  

βαταλαλώ (ρήµα) αισχρολογώ, διαδίδω εις βάρος 
κάποιου κατηγορίες µε αισχρούς 
χαρακτηρισµούς, φλυαρώ 19  
Ι 715-760  
Αναφορά:  

βεργάτος (επίθετο) ριγωτός, ραβδωτός 1  
Ι 321 σπερώνει πια, κι ο γαύρος ποταµός σαν το 
βεργάτο τίγρη 
Αναφορά: φύση 

βεργόλιγνος (επίθετο) λεπτός και ευλίγιστος σα 
βέργα 5 (βέργ(α)-ο+λιγνός) 
Ι 156 βιτσάτα πετραµύγδαλα κορµιά µε τα 
χοντρά καυκάλια 
Αναφορά: λαός 

βογκερός (επίθετο) που παράγει υπόκοφο ήχο, 
όµοιο µε βογκητό. Εδώ: πολύβουος 5 
(βογκ(ώ)+-ερός) 
Ι 1205 και µέγας ίσκιος πηγιανόρχουνταν σε 
βογκερό τριστράτι. 
Αναφορά: τόπος 

βουβουνίζω (ρήµα) βουίζω, παράγω βοή 5 
(ηχοµιµητική λέξη) 
Ι 143 Η µέρα µέλισσα σηκώνουνταν, 
βουβούνιζεν ο κάµπος 
Αναφορά: φύση 

βροντοµαχώ (ρήµα - σύνθετο) µάχοµαι, πολεµώ µε 
δύναµη 5 (βροντο-+-µαχώ) 
Ι 52 το αθάνατο νερό κατάµαυρο 
βροντοµαχούσε εντός του 
Αναφορά: Οδυσσέας 

γαυριασµένος (µετοχή) ερωτικός 1 (<γαυριάζω) 
Ι 1107 Της γαυριασµένης νύχτας τα µαλλιά το 
γιασεµί µυρίζαν 
Αναφορά: φύση -νύχτα 

γαύρος (επίθετο) περήφανος, αλαζονικός 1  
Ι 1049 "Θαρρώ και πια δεν έχουν πέραση, στη 
γαύρα ετούτη χώρα 
Αναφορά: Αφρική 

γελοκοπώ (ρήµα - σύνθετο) γελάω δυνατά 5 
(γελ(ώ)-ο+-κοπώ(επιτατικό)) 
Ι 186 Γελάει ο χωρατολόγος γαβαθάς, του 
λοξονούση κάνει 
Αναφορά: Κένταυρος 

γεννοσπορώ (ρήµα - σύνθετο) γεννάω 19  
Ι 1107-1146  
Αναφορά:  

γερακοµούτσουνος (επίθετο - σύνθετο) που έχει 
άγριο πρόσωπο, σαν γερακιού 5 (γεράκ(ι)-
ο+µουτσούν(α)-ος) 
Ι 1309-1354  
Αναφορά:  

γεροντόπιασµα (ουσιαστικό - σύνθετο) αποσπόρι, 
το παιδί που γεννιέται από γέροντες γονείς 2  
Ι 831-848  
Αναφορά:  

γκλαβανή, η (ουσιαστικό) καταπαχτή 1  
Ι 1068 πολλά πιτήδεια, δίχως πίσω µας η 
γκλαβανή να πέσει!" 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

γκόλφι, το (ουσιαστικό) χαϊµαλί, φυλαχτό 1  
Ι 369 Ζώνουν τα γκόλφια σα σπαθιά, κρατούν 
στα στήθια τους τα ξόρκια 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

γλάρα, η (ουσιαστικό) κορυφή καταρτιού 1  
Ι 290 στη γλάρα κορφοκάθισε, άσκωσε το 
κίτρινο ραµφί του 
Αναφορά: καράβι 

γραπουνώ (ρήµα) καταβροχθίζω θορυβωδώς 1  
Ι 1309-1354  
Αναφορά:  
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γραφάνα, η (ουσιαστικό) κρανίο κυρίως µουλαρού 

ή αλόγου 1  
Ι 74-84  
Αναφορά:  

διαβάτης (ουσιαστικό) ο περαστικός, ο οδοιπόρος 
4  
Ι 671 µε το τραγούδι τους, χωρίς ντροπή, σε 
όποιο διαβάτη επέρναε. 
Αναφορά: λαός 

διανεύω (ρήµα) σαλεύω, περνώ αλαφριά σα 
φάντασµα 1  
Ι 342 µε άλικα πόδια αράδα διάνευαν, κι οι 
σύντροφοι ακλουθούσαν 
Αναφορά: χρόνος (µέρες) 

διβλί, το (ουσιαστικό) σµίλα 1  
Ι 467 Θεό µε το διβλί του µαρµαρά χαράκωσες 
στην πέτρα 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

δίδυµος, διδυµιός, διδυµιάρης, τζυµπραγός 
(επίθετο) που γεννήθηκε µε άλλον έναν αδελφό 
από την ίδια εγκυµοσύνη// που αποτελείται 
από δύο όµοια στοιχεία 4  
Ι 257 ν' ανοίξει τ' άσπρα στήθη της τα ορθά, τα 
διδυµιά, ν' αράξουν 
Αναφορά: θεά 

διπλογονατίζω (ρήµα - σύνθετο) στραβοποδίζω, 
κουκουβίζω, ανακουβίζω 2  
Ι 603 γιατί δυο κοπελιές σείραν φωνή στην 
ψάθα διπλογόνα 
Αναφορά: γυναίκες 

διχαλόβυζο (ουσιαστικό - σύνθετο) η διχάλα του 
στήθους 2  
Ι 715-760  
Αναφορά:  

δόκανο, το (ουσιαστικό) παγίδα 1  
Ι 1066 "Γερό 'ναι ετούτο δόκανο, παιδιά, κράζει 
ο φαγάς, ας µπούµε! 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

δρακοντεύω (ρήµα) δυναµώνω, αντρειεύουµαι 5 
(δράκοντ(ας)+παραγωγική ρηµατική κατάληξη 
-εύω) 
Ι 1008-1030  
Αναφορά:  

δροµίς (επίρρηµα) δροµαίως, γοργά 1  
Ι 1309-1354  
Αναφορά:  

δροσαγερίζω (ρήµα - σύνθετο) φυσώ και δροσίζω 
σαν αεράκι 5 (δροσ(ια)+αγερίζω<αγέρας) 
Ι   
Αναφορά:  

δροσογελώ (ρήµα - σύνθετο) γελώ 5 
((δροσο(επιτατικό)-+γελώ) 
Ι 1309-1354  
Αναφορά:  

θεριακωµένος (επίθετο) µεγάλος, δυνατός, πολύ 
ανεπτυγµένος 5  
Ι 763-769  
Αναφορά:  

θεριόχνοτος (επίθετο - σύνθετο) που µοιάζει µε 
θηρίο, µε εξαιρετική δύναµη και αγριότητα 5 
(θεριό+χνότο+-ς) 
Ι 1309 Τους πιο θεριόχνοτους ξεδιάλεξα 
µονιάδες συντροφιά µου 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

θρώβω, θρώβοµαι (ρήµα) θρυµµατίζω, 
κοµµατιάζω 3  
Ι   
Αναφορά:  

θυροκράτης (ουσιαστικό) θυρωρός, πορτάρης 1  
Ι 530 Στο δεύτερο άραχλο σκαλί, την αγκαλιάζει 
ο θυροκράτης 
Αναφορά: φρουροί 

ισκιώνοµαι (ρήµα - σύνθετο) ονειροχτυπιέµαι, 
ονειροπαίρνουµαι, ανεµοπαίρνουµαι 2  
Ι 831 "Ισκιοπατήθηκα! Το αντρόγυνο µε 
νύπνιασε και γνέφει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

καθιστάρης, ο (ουσιαστικό) αυτός που κάθεται στο 
τραπέζι για φαγητό 5 (<καθησιά) 
Ι 1146-1205  
Αναφορά:  

κάκητα, η (ουσιαστικό) κακία, έχθρα 4  
Ι 1309-1354  
Αναφορά:  

καλαντρούσα (γυναίκα) (ουσιαστικό - σύνθετο) 
γυναίκα που αγαπάει πολύ τους άντρες 5 
(καλ(ο)-+αντρούσα) 
Ι 639 κι η καλαντρούσα κάθεται σκυφτή στο 
δροσερό χαµώι 
Αναφορά: γυναίκες 

καλέµι, το (ουσιαστικό) το κοντύλι 2  
Ι 1079 το φιλντισένιο το καλέµι του και τις 
κερ΄ρνιες πλάκες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

καλοπίχερος (επίθετο - σύνθετο) ο γουρλής 2  
Ι 848-858  
Αναφορά:  

καλοσκαµνίζω (ρήµα - σύνθετο) παραθέτω 
πλόυσιο γεύµα, περιποιούµαι 3  
Ι 657 Κι αρχοντικά θα καλοσκάµνιζε το βράδυ 
τους περάτες 
Αναφορά: Οδυσσέας 

καλπάκι, το (ουσιαστικό) είδος καπέλου χωρίς 
γύρο, από γούνα ή από τσόχα 4  
Ι 122 µε το καλό και δηµογέροντας µε το αψηλό 
καλπάκι!" 
Αναφορά: Οδυσσέας 

κανακίζω (ρήµα) χαϊδεύω 1 (<κανάκι) 
Ι 800 σα χέρι ανθρώπου, πενταδάχτυλο, 
κανάκιζε τον κόσµο 
Αναφορά: φύση -ήλιος 
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καρκάνι, το (ουσιαστικό) πτώµα κυρίως ζώου. 

Λέγεται και κάρµα, ψοφίµι 1  
Ι 74-84  
Αναφορά:  

καρυδόκουπα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) το µισό 
κέλυφος του καρυδιού 19  
Ι 199-222  
Αναφορά:  

κελάδι, το (ουσιαστικό) κελαδισµός 2  
Ι 291 στο πυρωµένο φως και κίνησε πολύ γλυκό 
κελάηδι 
Αναφορά: φύση 

κεµέρι, το (ουσιαστικό) ζώνη όπου φυλάγονται 
χρήµατα 1  
Ι 256 χρουσό γεµίδι στα κεµέρια τους, µε τα 
βαριά σεντούκια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

κλαρολογώ (προσαψίδια λ.χ.) (ρήµα - σύνθετο) 
µαζεύω κλαράκια 5 (κλαρ(ί)-ο+-λογώ) 
Ι 330 ∆ένουν σε αγριοσυκιά την πλώρα τους, 
θαµνολογούν κι ανάβουν 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

κλωθονούσης, ο (επίθετο - σύνθετο) πολυµήχανος, 
που το µυαλό του συνεχώς κλώθει, πλέκει 
λύσεις 5 (κλώθ(ω)-ο+νούσης<νους) 
Ι 8 Με τη δροσούλα στα ψαρά µαλλιά 
δρασκέλαε ο κλωθονούσης 
Αναφορά: Οδυσσέας 

κοιµηθιά, η (ουσιαστικό) το µέρος όπου κοιµάσαι 
1  
Ι 781 Μακριά ο πολύψυχος την κοιµηθιά 
συγύρισε κι απλώθη 
Αναφορά: τόπος 

κοιµηθιά, η (ουσιαστικό) το µέρος όπου κοιµάσαι 
1  
Ι 342-368  
Αναφορά:  

κοκκινόµηλο (ουσιαστικό - σύνθετο) το κόκκινο 
µήλο 5 (κόκκινο+µήλο) 
Ι 503 νερό τρεχάµενο να πιω, κόκκινο µήλο να 
µυρίσω!" 
Αναφορά: φύση 

κουδουνώ (ρήµα) για αντικείµενο που, όταν το 
χτυπάµε, παράγει ένα µεταλλικό ήχο παρόµοιο 
µε τον ήχο του κουδουνιού 4  
Ι 831-848  
Αναφορά:  

κουπολασιά (ουσιαστικό - σύνθετο) κωπυλασία   
Ι 66 καιρός η ανέλπιδη κουπολασιά προς τον 
γκρεµό ν' αρχίσει. 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

κουπολάτης, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) ο 
κωπηλάτης 4  
Ι 194 "Είδα τον κουπολάτη να τραβάει και 
σφάραξε η καρδιά µου! 
Αναφορά: λαός 

κραή, η (ουσιαστικό) ξεπάγιασµα 1  
Ι 4 κι η κρύα η καλοκαιρινή κραή 
κρουστάλλωνε τα θάµµα. 
Αναφορά: φύση 

κράκουρα, τα (ουσιαστικό) οι άκρες του βουνού 1  
Ι 106 να πάρει πάλε δίπλα τα βουνά, στα 
κράκουρα να κάτσει 
Αναφορά: φύση 

λαγάζω, λαγιάζω (ρήµα) µαζεύουµαι σα λαγός, 
ησυχάζω 1  
Ι 760 και λάγαζε µε τρόµο η χλωρασιά στη 
διψασµένη αµµόγη. 
Αναφορά: φύση 

λαγγεµένος (µετοχή) αυτός που επιθυµεί κάτι ή 
αυτός που αποτελεί την επιθυµία κάποιου 1 
(<λαγγεύω) 
Ι 106-116  
Αναφορά:  

λαγγεύω (ρήµα) πεθυµώ 1  
Ι 106-116  
Αναφορά:  

λαγγονιάζω (ρήµα) σφηνώνω, σφηνώνουµαι 1  
Ι 433 µε τους συντρόφους που αναβόλαζαν 
βαθιά λαγγονιασµένοι 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

λαγούµι, το (ουσιαστικό) υπόγεια στοά 4  
Ι 867 λαγούµι οι βλάµηδες σκυφτοί περνούν, και 
στου δαδιού τη φλόγα 
Αναφορά: τόπος 

λαζάρι, το (ουσιαστικό) νεκρικό σεντόνι   
Ι 848-858  
Αναφορά:  

λαλητός, ο (επίθετο) αυτός που οδηγείται χωρίς τη 
θέλησή του, ο σπρωχτός 1  
Ι 1008-1030  
Αναφορά:  

λαµπυρήθρα, η (ουσιαστικό) κόρη του µατιού   
Ι 848 κι οι λαµπυρήθρες όλες γιόµωσαν της 
τσούρµας του χρουσάφι. 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

λαµπυρίζω (ρήµα) ακτινοβολώ µε µικρές, 
διακεκκοµένες λάµψεις 4  
Ι 25 Χαµογελάει ο τραχύς θαλασσινός κι ανάερα 
λαµπυρίσαν 
Αναφορά: Οδυσσέας 

λασποκρουστωµένος (επίθετο - σύνθετο) που έχει 
καλυφθεί από λεπτό στρώµα λάσπης 5 
(λάσπ(η)-ο+κρουστωµένος<κρούστα) 
Ι 330-341  
Αναφορά:  

λεβρός (επίθετο) αδύναµος, µαραµένος 1  
Ι 831-848  
Αναφορά:  
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λειψανάβατος (επίθετο - σύνθετο) λέγεται για το 

ψωµί που δε φούσκωσε, γιατί έγινε χωρίς 
προζύµι. Μτφ.: καχεκτικός 3  
Ι 831-848  
Αναφορά:  

λειψίδια, τα (ουσιαστικό) φκιασίδια, κοκκινάδια 1  
Ι 257-268  
Αναφορά:  

λιανοκαθίσµατα (ουσιαστικό - σύνθετο) λιόγερµα 
2  
Ι -786  
Αναφορά:  

λιβαδογένης, ο (επίθετο - σύνθετο) (µτφ:) που 
τριγύρω του, σαν γένια, υπάρχουν τα λιβάδια 5 
(λιβάδ(ι)-ο+-γένης) 
Ι 5 Κι ο µέγας ποταµός, σαν αγαθός θεός 
λιβαδογένης 
Αναφορά: φύση 

λιβαδοπέρδικα (ουσιαστικό - σύνθετο) πέρδικα 
που ζει σε λιβάδια 5 (λιβάδ(ι)-ο+πέρδικα) 
Ι 341 Σαν πλουµιστές λιβαδοπέρδικες τον όχτο 
όχτο οι µέρες 
Αναφορά: φύση 

λιβακώνω (ρήµα) εξαντλούµαι από τη ζέστη 1  
Ι 714 Κι ωστόσο η διψοµάνα η ξεραχιά 
λιβάκωνε τον κάµπο 
Αναφορά: φύση 

λιγνοκορµάτος (επίθετο - σύνθετο) που δείχνει 
αδύναµος και δεν είναι 1  
Ι 831-848  
Αναφορά:  

λιµανιώτης, λιµανιώτισσα (ουσιαστικό) εργάτης 
του λιµανιού 16  
Ι 253 "Στης λιµανιώτισσας παχιάς θεάς το γόνα 
την πιθώνω 
Αναφορά: θεά 

λιµανόχωρα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) η 
πρωτεύουσα ενός νησιού ή µια µεγάλη πόλη 
που έχει λιµάνι 5 (λιµάν(ι)-ο+χώρα) 
Ι 71 κατά τη λιµανόχωρα, να δουν τις νιες 
φουρνιές του ανθρώπου. 
Αναφορά: τόπος 

λιµανοχώρι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
παραθαλάσσιο χωριό µε λιµάνι 5 (λιµάν(ι)-
ο+χωριό) 
Ι   
Αναφορά:  

λιοδώσµατα (ουσιαστικό - σύνθετο) η ανατολή 2  
Ι   
Αναφορά:  

λιοκαθίσµατα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) δύση 2  
Ι 478 "Παιδιά, τα λιοκαθίσµατα αρχινούν, 
καιρός για το καράβι 
Αναφορά: φύση 

λιοπύρι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) η υπερβολική 
ζέστη από την ηλιακή ακτινοβολία, ο 
καύσωνας 4  
Ι 450 "Ντροπή, του λάβρου λιοπυριού κι εγώ να 
καταντήσω µπαίγνιο!" 
Αναφορά: φύση 

λυκινιά, η (ουσιαστικό) αγέλη λύκοι 1  
Ι 704 ανέγνοια η λυκινιά µες στην πλωτή 
µοιράζουνταν το κούρσος. 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

µαγεριά, η (ουσιαστικό) ποσότητα υλικού που 
µαγειρεύεται και επαρκεί για ορισµένα άτοµα, 
µαγείρεµα 4  
Ι 95-106  
Αναφορά:  

µαγνιά, η, µαγνάδα, η (ουσιαστικό) λεπτότατο 
ύφασµα, πέπλος 1  
Ι 308 ν' απλώνεται µαγνιά στο σπλάχνο µου της 
Αραπιάς η γλύκα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

µακρολοστίζω (ρήµα - σύνθετο) βάνω το 
υποµόχλιο πολύ κοντά στο βάρος που θέλω ν' 
ανασηκώσω 1  
Ι 29 µακρολοστίζει στα ριζά τ' ουρανοθάλασσου 
κι ασκώνει 
Αναφορά: θεός 

µακροµαθεύουµαι (κυρώς στο γ' πρόσωπο) 
(ρήµα - σύνθετο) µαθαίνεται κάτι µακριά, µια 
πληροφορία, µια είδηση γίνεται γνωστή σε 
µεγάλη απόσταση 5 (µακρο-+µαθεύο(υ)µαι) 
Ι 268 βουνό βουνό να µακροµαθευτεί το 
φλογερό µαντάτο 
Αναφορά: Ελένη 

µακροσκελίζω (ρήµα - σύνθετο) ανοίγω το διάβα 
µου 2  
Ι 74-84  
Αναφορά:  

µαλλιαροστηθάτος (επίθετο - σύνθετο) που έχιε 
µαλλιαρό στήθος 5 (µαλλιαρό+στήθ(ος)+-
άτος) 
Ι 330-341  
Αναφορά:  

µαραγκιάζω (ρήµα) µαραίνοµαι σωµατικά ή 
ψυχικά 9  
Ι 612 τα έρηµα µήλα, τα γλυκόµηλα, που 
µαραγκιούν στον κλώνο 
Αναφορά: φύση 

µαργέλι, το (ουσιαστικό) γύρος, ούγια 1  
Ι 1309-1354  
Αναφορά:  

µάργελος (επίθετο) γοητευτικός, ελκυστικός 1  
Ι 715-760  
Αναφορά:  

µάργος, µάργα, µάργο (επίθετο) λάγνος 1  
Ι 6 κατηφορούσε αργοχαδεύοντας τη µάργα του 
γυναίκα 
Αναφορά: φύση 
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µατιάζω (ρήµα) κοιτάζοντας κάποιον µε θαυµασµό 

ή φθόνο, του προξενώ (σύµφωνα µε ορισµενη 
αντίληψη) κακό, τον βλάπτω µε την επήρεια 
του βλέµµατός µου. Εδώ: κοιτάζω κάποιον 
επίµονα 4  
Ι 572 Έτσι αηδονολαλούσε η κοπελιά 
µατιάζοντας τους άντρες 
Αναφορά: γυναίκες 

µατοτσίνουρα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) 
βλεφαρίδα 4  
Ι 26 υορανοδόξαρα οι πικρές σταλιές στα 
µατοτσίνουρά του. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

µελισσοκόφινο (ουσιαστικό - σύνθετο) κυψέλη, 
κρηνί 1  
Ι 1031 θαρρείς µελισσοκόφινο έπεσε στην 
ποταµιά και ράη!" 
Αναφορά: φύση 

µέλισσος, ο (ουσιαστικό) αρσενική µέλισσα, 
κηφήνας 5  
Ι 306 κι ένας µεγάλος βασιλάς θρονιάει, 
µέλισσος στην καρδιά του." 
Αναφορά: φύση 

µεράστρι (ουσιαστικό - σύνθετο) αυγερινός 1  
Ι 27 Ξηµέρωσε, έλιωσε στη γαλανή τη γλύκα το 
µεράστρι 
Αναφορά: φύση 

µερµηδίζω (ρήµα) ανατριχιώ, συσηλίζω 1  
Ι 775-781  
Αναφορά:  

µεσηµεράς, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) κακοποιό 
πνεύµα που κυκλοφορεί σε µέρη απόµερα τα 
µεσηµέρια του καλοκαιριού 3  
Ι 641-657  
Αναφορά:  

µεταγυρνώ (ρήµα - σύνθετο) επιστρέφω   
Ι 132 και κάνει αχνίζοντας στη θάλασσα µε 
οργή να µεταγύρει. 
Αναφορά: Χάλικας 

µετωρίζουµαι (ρήµα) είµαι µετέωρος, 
αναποφάσιστος 1 (<µέτωρος) 
Ι   
Αναφορά:  

µέτωρος (επίθετο) µετέωρος, αναποφάσιστος 1  
Ι 46 να τρέµει µέτωρο στη σκοτεινή µπασιά της 
αγελάδας. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

µηλαγναντεύω (ρήµα - σύνθετο) αναβλέπω, 
ξανοίγω 1  
Ι 763-769  
Αναφορά:  

µηλοκύδωνα, τα (ουσιαστικό) µήλα και κυδώνια 
19  
Ι 582-598  
Αναφορά:  

µονοσκοίνι (ουσιαστικό - σύνθετο) µονοτάρου 2  
Ι   
Αναφορά:  

µονοτάρου (επίρρηµα - σύνθετο) ολότελα, µια και 
καλή 1  
Ι 70 στο πόδι γεύτηκαν µπουκιά ψωµί και πήραν 
µονοτάρου 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

µοσκονιός (ουσιαστικό - σύνθετο) νέος που έχει 
ανατραφεί µε ιδιαίτερη φροντίδα 5 (µοσκο-
+νιος) 
Ι 641-657  
Αναφορά:  

µούγγρος, το (ουσιαστικό) µουγγρητό, θρήνος 3  
Ι 387-428  
Αναφορά:  

µπούρµπουλας, ο (ουσιαστικό) σκαραβαίος 2  
Ι 342-368  
Αναφορά:  

µυαλοκοµµένος (µετοχή - σύνθετη) αυτός του 
οποίου το µυαλό είναι "χαλασµένο", ο 
φυρόµυαλος, ο κοντόµυαλος 3  
Ι 1107-1146  
Αναφορά:  

µυαλοµέλιγγα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) ο 
κρόταφος 5 (µυαλό+µελίγγ(ι)-α) 
Ι 146 λες ξαφνικά το φως ξεστρούφιξε τα 
µυαλοστρόφιγγά τους. 
Αναφορά: λαός 

µυαλοταϊζω (ρήµα - σύνθετο) δίνω τροφή στο 
µυαλό, εµψυχώνω 5 (µυαλο+ταϊζω) 
Ι 1004 Έτσι ο τραχύς µε λιονταριού µυαλό τη 
συντροφιά ταϊζει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

νεραϊδογλειµένος, ο (µετοχή - σύνθετη) 
κιτρινιάρης 1  
Ι 387-428  
Αναφορά:  

νηστιµάρης, ο (ουσιαστικό) που νηστεύει 1  
Ι 1217 Ρίξαν µεµιάς τα µάτια τα θολά του 
νηστιµάρη σπίθες 
Αναφορά: Κένταυρος 

νιούτσικος (ουσιαστικό) νέος 4  
Ι 598 αυγήν αυγή ξυπνάει κι νιούτσικος και πάει 
να κυνηγήσει 
Αναφορά: άντρες 

ντροπαλεύουµαι (ρήµα) µε παίρνει η ντροπή 2  
Ι 549 ντροπαλευτήκαν σε αγαθή να τρων και ν' 
αναπνένε στέγη 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

ξαγρεµός, ο (ουσιαστικό) εξαγρίωση, οργή 17  
Ι 641-657  
Αναφορά:  
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ξαµάρι, το (ουσιαστικό) µέτρο, υπόδειγµα 1  

Ι 378 Μα αν είναι εµείς να πλάσουµε θεούς, θα 
πάρουµε ξαµάρι 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

ξεικάζω (ρήµα - σύνθετο) εννοώ, συµπεραίνω 3  
Ι 641-657  
Αναφορά:  

ξελιγκιάζουµαι (ρήµα - σύνθετο) µε πιάνει 
αναγούλα 2  
Ι 454-457  
Αναφορά:  

ξεµόναχος (επίθετο - σύνθετο) αυτός που βρίσκεται 
παράµερα, µόνος του µακριά από τους άλλους 
5 (<ξεµοναχιάζω) 
Ι 1107-1146  
Αναφορά:  

ξέπορα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) διέξοδος 9 
(<ξεπορίζω) 
Ι 763-769  
Αναφορά:  

ξεραχιά (ουσιαστικό) ξηρασία 2  
Ι 714 Κι ωστόσο η διψοµάνα η ξεραχιά 
λιβάκωνε τον κάµπο 
Αναφορά: φύση 

ξόρκι (ουσιαστικό) φυλαχτάρι 2  
Ι 369 Ζώνουν τα γκόλφια σα σπαθιά, κρατούν 
στα στήθια τους τα ξόρκια 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

οιστρήγκα, η (ουσιαστικό) µύγα βοδιού, αλόγου 
κλπ. 1  
Ι 671-698  
Αναφορά:  

ονειροπαρωρίτης (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
όνειρο που αργοποράει 1 (<όνειρο+παρωρίτης) 
Ι 819 σηκώνει αγαλινά και ξέκρινε τον 
υπνοπαρωρίτη 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο- έθιµα, 
δοξασίες 

ορθοκάπουλος (επίθετο - σύνθετο) µε όρθιους και 
κατά συνέπεια προτεταµένους γοφούς 5 (ορθο-
+κάπουλος<καπούλι) 
Ι 84 και κατεβαίναν σφιχτοκάπουλες στον όχτο 
να γιοµώσουν. 
Αναφορά: γυναίκες 

ορθόνουρος (επίθετο - σύνθετο) µε όρθια την ουρά 
5 (ορθό(ς)+ν+ουρά) 
Ι 37 παραπατάει κι ορθόνουρο πηδάει στο 
νοτερό γρασίδι 
Αναφορά: ταύρος 

ουρανοθάλασσο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
θαλασσινός ορίζοντας 10  
Ι 29 µακρολοστίζει στα ριζά τ' ουρανοθάλασσου 
κι ασκώνει 
Αναφορά: φύση 

παραζούβαλο, το (επίθετο - σύνθετο) χαζός, 
ανόητος, ελαττωµατικός 3  
Ι 1285 "Ε παραζούβαλο, να κάτεχα των µάγων 
δω τις τέχνες 
Αναφορά: Σουραύλης 

παραµάντεµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο) αίνιγµα, 
νιόσµα 1  
Ι 387 Πηδάει η ψυχή του δοξαρά, τ' αχνά 
παραµαντέµατά της 
Αναφορά: Οδυσσέας 

παχιόκλαρος (επίθετο - σύνθετο) µε µεγάλα κλαδιά 
5 (παχιο+κλαρ(ι)-ος) 
Ι 278 αγκαθωτές παχιόκλαρες συκιές 
µαργέλωναν τον όχτο 
Αναφορά: φύση 

παχνί, το (ουσιαστικό) φάτνη για βόδια, άλογα 
κλπ. 1  
Ι 132-143  
Αναφορά:  

πελαργοκανιά, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) τα πόδια 
του πελαργού// (µτφ) τα µακριά και αδύνατα 
πόδια 5 (πελαργό(ς)+κανιά) 
Ι 78 Έτσι ο γκαβός εµίλαε ανοίγοντας τα 
παλεργοκανιά του 
Αναφορά: Σουραύλης 

πενταδάχτυλος (ουσιαστικό - σύνθετο) µε πέντε 
δάχτυλα 5 (πέντε+δάχτυλο-ς) 
Ι 800 σα χέρι ανθρώπου, πενταδάχτυλο, 
κανάκιζε τον κόσµο 
Αναφορά: φύση -ήλιος 

περάτης (ουσιαστικό) διαβάτης 1  
Ι 657 Κι αρχοντικά θα καλοσκάµνιζε το βράδυ 
τους περάτες 
Αναφορά: λαός 

περδουκλώνουµαι (ρήµα) µπερδεύοµαι 1  
Ι 466 και περδουκλώνεται µες στα πυκνά της 
στόρησης πλεµάτια. 
Αναφορά: θηρίο 

περίγερος (επίθετο - σύνθετο) πολύ γέρος 2  
Ι 192 περίγερος τυφλός τραγουδολός και 
ξάπλωσε τη χέρα 
Αναφορά: γέροντες 

πλεµάτια, τα (ουσιαστικό) δίχτια 1  
Ι 466 και περδουκλώνεται µες στα πυκνά της 
στόρησης πλεµάτια. 
Αναφορά: θηρίο 

πλεούσα (ουσιαστικό) σκάφος καραβιού 1  
Ι 116 και µε τις στρώσες, το κατάρτι της και τη 
βαθιά πλεούσα 
Αναφορά: καράβι 

πλιθιάζω (ρήµα) ξεραίνουµαι σαν πλιθιά, δαν 
τούβλο 1  
Ι 74 και τους απίθωσε σωρούς σωρούς στον 
ήλιο να πλιθιάσουν. 
Αναφορά: λαός 
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πλοκός (ουσιαστικό) ιστός αράχνης, αραχνιά 1  

Ι 1309-1354  
Αναφορά:  

πλωρίζω (ρήµα) αποπλέω, βάζω πλώρη 17  
Ι 433-450  
Αναφορά:  

ποδοβόλι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) κρότος από 
βάδισµα, πορεία 1  
Ι 1008-1030  
Αναφορά:  

πολύβογκος (επίθετο - σύνθετο) που προκαλεί 
έντονη βουή 5 (πολύ+βόγκος) 
Ι 783 κι ήταν πολύβογκα άγρυπνα νερά τα 
φρένα του και τρέχαν. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

πουλολόγος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) κυνηγός 
πουλιών 1  
Ι 1309-1354  
Αναφορά:  

πουρνό, το (ουσιαστικό) αυγή, συναύγωπας, 
αποδιαφωτίσµατα, λιοδώσµατα 2  
Ι 763-769  
Αναφορά:  

προσαψίδι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
προσάναµµα 1  
Ι 763 σούρνουν στον όχτο την πλωτή, σκορπούν, 
µαζώνουν προσαψίδια 
Αναφορά: φωτιά 

προσηλιακός (επίθετο - σύνθετο) ανατολικός 1  
Ι 94 πληµµυρισµένη φως, προσηλιακά στο µέγα 
αφέντη ήλιο 
Αναφορά: τόπος 

προσθηλιάζω (ρήµα - σύνθετο) βάνω το στόµα στη 
θήλη, στη ρώγα 1  
Ι 980 το πρώτο πρώτο γάλα, την αγνιά, να 
γλυκογαλατιάσει 
Αναφορά: µωρό 

πρόσφορο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) ειδικό ψωµί 
µε στρογγυλό σχήµα, επάνω στο οποίο 
αποτυπόνωνται, µε ξύλινη στρογγυλή 
σφραγίδα, χριστιανικά σύµβολα και το οποίο 
προσφέρουν οι πιστοί για να χρησιµοποιηθεί 
ως άρτος κατά την τέλεση της Θείας 
Ευχαριστίας 4  
Ι 1079-1107  
Αναφορά:  

πρωτοβίγλα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) πρώτη 
σκοπιά, ο πρώτος φρουρός 1 (πρωτο-+βίγλα) 
Ι 433-450  
Αναφορά:  

ρογιά, η (ουσιαστικό) κλωνί αρωµατικού φυτού 1  
Ι 1107-1146  
Αναφορά:  

ρουµάνι (ουσιαστικό) δάσο 1  
Ι 763-769  
Αναφορά:  

ρουχάζω (ρήµα) ροχαλίζω 1  
Ι 330-341  
Αναφορά:  

ρούχασµα, το (ουσιαστικό) ρουχάλισµα 2  
Ι 330-341  
Αναφορά:  

σιδεροκέφαλος (επίθετο - σύνθετο) ευχή για καλή 
υγεία, αντοχή και κουράγιο σε κάποιον που 
βρίσκεται στην αρχή της καριέρας του ή της 
πραγµάρωσης κάποιου έργου 4  
Ι 121 να σου γεννούν, σιδεροκέφαλα! Παιδιά 
και γουρουνάκια 
Αναφορά: παιδί 

σκεβρός (επίθετο) σκεβρωµένος, που έχει χάσει 
την ευλυγισία του 4  
Ι 227 και τη σκεβρή παλάµη του άπλωνε, µα 
βιάζουντα οι διαβάτες 
Αναφορά: γέροντες 

σκεβρός (επίθετο) σκεβρωµένος, που έχει χάσει 
την ευλυγισία του 4  
Ι 1252 Κι όλοι οι τοίχοι γύρα µου και το σκεβρό 
ταβάνι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

σκιζαµυγδαλάτος (επίθετο - σύνθετο) που έχει το 
σχήµα κελύφους αµυγδάλου σχισµένου στα 
δύο και έκφραση παιχνιδιάρικη 19  
Ι 819-831  
Αναφορά:  

σκοτεινιά, η (ουσιαστικό) η απουσία φωτός ή 
φωτεινής ακτιονοβολίας σε ένα χώρο, η 
κατάσταση που επικρατεί σε ένα χώρο που 
υπάρχει έλλειψη φυσικού ή τεχνητού φωτός 4  
Ι 582-598  
Αναφορά:  

σµιγάδι, το (ουσιαστικό) ανακάτεµα, χαρµάνι 1  
Ι 383 κι αγκοµαχόντας γίνουνταν θεός το 
φοβερό σµιγάδι! 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

σµιχτοδοξαροφρύδης (ουσιαστικό - σύνθετο) που 
τα φρύδια του έχουν τοξοειδές σχήµα και 
ενώνονται 5 (σµιχτο-+δοξαρο-
+φρύδης<φρλυδι) 
Ι 295 καλή της ώρα! αφέντρα ξακουστή, 
σµιχτοδοξαροφρύδα 
Αναφορά: Ελένη 

σοφράς, ο (ουσιαστικό) ανατολίτικου τύπου 
τραπέζι φαγητού, ξύλινο και πολύ χαµηλό 4  
Ι 492 γοργά γοργά τον ταπεινό σοφρά του γέρου 
να παστρέψουν. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

σπαθόψαρο (ουσιαστικό - σύνθετο) ξιφίας 5 
(σπαθ(ί)-ο+ψάρ(ι)-ο) 
Ι 831-848  
Αναφορά:  
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σπανός, ο (επίθετο) άντρας που από τη φύση του 

δεν έχει καθόλου γένια και µουστάκι 4  
Ι 457 να 'χουν ψιλή κουβέντα µε σπανό 
πρωτόγερο του τόπου 
Αναφορά: προεστός 

σπληνιάρικο (κορµί) (επίθετο) αδύναµο, 
καχεκτικό 2  
Ι 1309-1354  
Αναφορά:  

σταλίκι, το (ουσιαστικό) κοντάρι που βυθίζουν στ' 
ανάβαθα νερά και προχωράει η βάρκα 1  
Ι 715-760  
Αναφορά:  

σταλοβολώ (ρήµα - σύνθετο) κάθοµαι σε σκιερό 
τόπο 5 (στάλο(ς)+-βολώ) 
Ι 146-154  
Αναφορά:  

στάλος του νεκρού, το (έκφραση) στολίδια, 
σιγύρια 1  
Ι 890 όλο το στάλος του νεκρού, σπαθιά, 
κρασόκουπες, ρουµπίνια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο- έθιµα ταφής 

στραταρίζω (ρήµα) βαδίζω µε προσοχή σιγά σιγά 
λόγω αδυναµίας// βαδίζω καµαρωτά και 
κουνιστά σαν την πέρδικα 9  
Ι 95 κι η προσευκή στρατάριζε αγανά στα 
τρέµουλά τους χείλια. 
Αναφορά: γέροντες 

στρηνιάζω (ρήµα) ρεκάζω, βγάνω στριγγιά φωνή 1  
Ι 174 πηδάει µονάχα µες στο σπλάχνο µας και 
σα πουλί στρηνιάζει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

στρωνιάζουµαι (ρήµα) θρονιάζουµαι 2  
Ι 514 διάβη ο χωριάτης και στρωνιάστηκε να 
µοιραστούν το δείπνο 
Αναφορά: λαός 

στρώσες, οι (ουσιαστικό) τα καταστρώµατα του 
καραβιού   
Ι 116 και µε τις στρώσες, το κατάρτι της και τη 
βαθιά πλεούσα 
Αναφορά: καράβι 

σύγυρο, το (ουσιαστικό) φράχτης, τρόχαλος 2  
Ι 715-760  
Αναφορά:  

συντάραχο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) δυνατή 
ταραχή 15  
Ι 1055 γρικούσε τον πνιχτό συντάραχο, 
ξεχώριζε τους άντρες 
Αναφορά: λαός 

συντραβώ (ρήµα - σύνθετο) τραβώ µε δύναµη 10  
Ι 241 πλατύ κι ανάβαθο τους συντραβάει, πηχτό 
γιοµάτο λάσπη. 
Αναφορά: θεός 

σωροβολιά, η (ουσιαστικό – σύνθετο) η 
κατάρρευση και η δηµιουργία σωρού 19 
<σωροβολιάζω  

       Ι 858 κορµιά πολλά, ψυχές σωροβολιές, κι 
αναγρικούσαν κιόλας 
Αναφορά: νεκροί 

τάραχος, ο (ουσιαστικό) ταραχή, σύγχυση, 
αναστάτωση 3 (<ταραχώ) 
Ι 1008-1030  
Αναφορά:  

τριζοπατώ (ρήµα - σύνθετο) πατώ κάτω ή περατώ 
δηµιουργώντας ένα τρίξιµο στο πέρασµά µου 5 
(τρίζ(ω)-ο+πατώ) 
Ι 1309-1354  
Αναφορά:  

τριστράτι (ουσιαστικό - σύνθετο) το σηµείο όπου 
ένας δρόµος διακλάδίζεται σε δύο ή όπου 
συναντιούνται τρεις δρόµοι, σταυροδόµι 4 (τρι-
+στράτ(α)-ι) 
Ι 1205 και µέγας ίσκιος πηγιανόρχουνταν σε 
βογκερό τριστράτι. 
Αναφορά: τόπος 

τρυπανώ (ρήµα) τριβελίζω 2  
Ι 336 που ανάβει, σβήνει και ξανάρχεται και 
τρυπανάει το σπλάχνο 
Αναφορά: µοιρολόι µάνας 

τσουκνογελώ (ρήµα - σύνθετο) υποµειδιώ, µόλις 
που διαστέλλω τα χείλη µου σ’ ένα σχεδόν 
αδιόρατο χαµόγελο, είτε για να µη γίνω 
αντιληπτός (ερωτικό χαµόγελο), είτε από 
έλλειψη διάθεσης, είτε ακόµη σαν έκφραση 
ελαφράς ειρωνείας 19 
Ι 1008 Κι ο αλεπονούσης τσουκνογέλασε, τα 
γένια του αναδεύει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

τσούρµα, η (ουσιαστικό) το πλήρωµα καραβιού 1  
Ι 251 Γελάει η τσούρµα κι έριξε µατιές 
πειραχτικές του αφέντη 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

τσούρµο, το (ουσιαστικό) πλήρωµα εµπορικού 
πλοίου// πολλά άτοµα που αποτελούν ένα 
σύνολο 4  
Ι   
Αναφορά:  

φλαγγαρώνω (ρήµα - σύνθετο) φωτίζω 1 
(<φλαγγάρα) 
Ι 322 ρουσοφλαγγάρωσε κυµατιστός κι οι 
φυλλουριές µαυρίζουν 
Αναφορά: φύση 

φλωροζυγιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) λεπτότατη 
ζυγαριά για φλουρί 1  
Ι 1309-1354  
Αναφορά:  

φρουδοδόξαρα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
τοξοειδές σχήµα των φρυδιών 5 (φρ(ο)υδ(ι)-
ο+δοξάρι) 
Ι 73 µε δυο µεγάλα µαύρα κάρβουνα στα 
φρουδοδόξαρά τους 
Αναφορά: λαός 
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φρύγανα, τα (ουσιαστικό) µικρό ξερό κλαδί ή 

θάµνος που χρησιµοποιείται συνήθως ως 
προσάναµµα σε φωτιά 4  
Ι 864 Ο Σουραύλος ανάβει φρύγανα να 
στεριωθή η καρδιά του 
Αναφορά: φύση 

φυλλίζει (το πανί) (ρήµα) καταχτυπάει, δεν έχει 
αρκετό άνεµο 1  
Ι 1285-1309  
Αναφορά:  

χαϊµαλί, το (ουσιαστικό) γκόλφι, φυλαχτό 1  
Ι 531 κουρσεύει τα ξόρκια που κρατάει και τ' 
άδεια χαϊµαλιά της 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

χιλιοµάτα (νύχτα) (επίθετο - σύνθετο) που έχει 
χίλα µάτια// µτφ.: που βλέπει τα πάντα 5 
(χιλιο+µάτ(ι)-α) 
Ι 342-368  
Αναφορά:  

χλωριά, η (ουσιαστικό) η χλώρη 2  
Ι 760 και λάγαζε µε τρόµο η χλωρασιά στη 
διψασµένη αµµόγη. 
Αναφορά: φύση 

χοντράχτιδος (επίθετο - σύνθετο) µε χοντρές και 
µακριές αχτίνες 5 (χοντρ(ό)+αχτίδ(α)+-ος) 
Ι 884 κράταε χρουσό µε σµαραγδοκαρδιά 
χοντράχτιδο λιοτρόπι. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο- αντικείµενο 

χουρµαδόκρασο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) κρασί 
που παράγεται από το χυµό του χουρµά 5 
(χουρµαδ(ια)-ο+κρασ(ί)-ο) 
Ι 154 Πίναν τ' αδέρφια κριθαρόκρασο, 
δροσολογούντα ο νους τους 
Αναφορά: Οδυσσέας+σύντροφοι 

χυτοµαλλούσα (επίθετο - σύνθετο) µε πλούσια 
µαλλιά 5 (χυτό+µαλλούσα<µαλλιά) 
Ι   
Αναφορά:  

χωνεµένος (--- θράκα) (έκφραση) που έχει 
αποτεφρωθεί 4 (<χώνεµα) 
Ι 513 κι αρµάθα ψάρια σουβλογύριζε στη 
χωνεµένη θράκα 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

χωνιάζω (ρήµα) κάνω τα χέρια µου σε σχήµα 
χωνιού για να φωνάξω 2  
Ι 831-848  
Αναφορά:  

χωνιάζω, χωνιασµένος (µετοχή) κρύβω, 
κρυµµένος 3  
Ι 428 κορµί τρανό ως το λαιµό ξεκρίνει 
χωνιασµένο 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο άγαλµα 

ψακή, η (ουσιαστικό) φαρµάκι 1  
Ι 222 στάλα τη στάλα ακέρια την ψακή κι όλο 
τρυγάει το αψέντι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

ψαχνός, ο (ουσιαστικό) µύωνας, µούσκουλο, 
ποντίκι 1  
Ι 831-848  
Αναφορά:  

ψιχαλιστά (µάτια) (έκφραση) που σπιθίζουν και 
λάµπουν 1  
Ι 715-760  
Αναφορά:  

ψυγοµαραίνουµαι (ρήµα - σύνθετο) καίγουµαι και 
µαραίνουµαι 1  
Ι 715 ψυγοµαραίνουνταν χωρίς νερό του 
ανθρώπου το θεµέλιο 
Αναφορά: φύση 
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ΡΑΨΩ∆ΙΑ Κ 
αγριµοκυνηγώ (ρήµα - σύνθετο) κυνηγώ αγρίµια 5 

(αγρίµ(ι)-ο+κυνηγώ) 
Κ 272-274  
Αναφορά:  

αδερφοµοίρια, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) η εκ 
κληρονοµιάς αναλογούσα εις έκαστον αδελφόν 
µερίς 2  
Κ 1235-1239  
Αναφορά:  

αεροκορφή, η (ουσιαστικό - σύνθετο) ψηλές 
κορφές που τις χτυπά ο άνεµος// ανύπαρκτες 
κορφές 5 (αερό-+κορφη) 
Κ 525 Αχ, πάντα αδόκητες αεροκορφές πετάει η 
ψυχή του ανθρώπου 
Αναφορά: λαός 

ακράσωτος (επίθετο - σύνθετο) που δεν έχει πιει 
καρσί 5 (α(στερητικό)-+κρασ(ί)+-ωτός) 
Κ 1325 Κι εγώ, µε το στεγνό µου ακράσωτο 
λαρύγγι, περγελούσα 
Αναφορά: Σουραύλης 

ακροπετώ (ρήµα - σύνθετο) πετώ ελάχιστα 5 
(ακρο-+πετώ) 
Κ 455 Κι η Ράλα ακροπετάει γιοµάτη φως και 
φλόγα ως λαµπηδόνα 
Αναφορά: Ράλα 

αλαφοκυνηγώ (ρήµα - σύνθετο) κυνηγώ ελάφια 5 
(αλάφ(ι)-ο+κυνηγώ) 
Κ 1398 Σα να 'βγαινε µε το δοξάρι του ν' 
αλαφοκυνηγήσει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

αλαφροπάτης (ουσιαστικό - σύνθετο) που πατάει 
ελαφριά 5 (αλαφρο-+πάτης<πατώ) 
Κ 304 πηδάει κι αδράχνει αλαφροπάτητα τ' 
ανάπλαγα και πάει. 
Αναφορά: Χάλικας 

αµµοβούνι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) αµµόλοφος 
5 (άµµο(ς)+βουν(ό)-ι) 
Κ 1377 λυπητερά σερνάµενο το φως στα κίτρινα 
αµµοβούνια. 
Αναφορά: φύση 

αµποδένω (στους ξορκισµούς) (ρήµα - σύνθετο) 
κάνω µάγια, µαγεύω 17  
Κ 1179 µε µάγια ν' αµποδέσουν τον οχτρό, να 
µην το δρασκελίσει. 
Αναφορά: πολιτιοσµικό στοιχείο -έθιµα, 
δοξασίες 

αναζώνω (ρήµα - σύνθετο) ζώνω 5 
(ανά(επιτατικό)+ζώνω) 
Κ 1305 Ο αδερφοκλώνιαστος µονιάς πηδάει κι 
ανάζωσε τη µέση 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ανακρατώ (ρήµα - σύνθετο) αποκρατώ, 
κατακρατώ, µετακρατώ, παρακρατώ 2  
Κ 1378-1398  
Αναφορά:  

αναρίχνω (ρήµα - σύνθετο) πετώ ψηλά, ρίχνω προς 
τα πάνω 5 (ανά-+ρίχνω) 
Κ 734 το ανάριχνε αψηλά στον ουρανό και το 
άδραχνε στη φούχτα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ανάσβερκα (επίρρηµα - σύνθετο) στο σβέρκο 5 
(ανά(επιτατικό)-+σβέρκο) 
Κ 1156 φουχτώνει ανάσβερκα τους δώδεκα 
στραβούς και τους γκρεµίζει 
Αναφορά: τρόπος 

ανάτρουλα (επίρρηµα - σύνθετο) συσσωρευµάνα, 
τρουλιστά 16 (ανά+τρουλ(ί)-α) 
Κ 794-800  
Αναφορά:  

ανεµίστακας, ο (ουσιαστικό) σκουλήκι (οίστρου) 
στα κέρατα και στα ρουθούνια του προβάτου 
που κάνει, λεν, το ζο ν' ανεµίζεται, να µαντεύει 
1  
Κ 613 στο φρύδι µου τον ανεµίστακα, το 
νοητερό σκουλήκι 
Αναφορά: Σουραύλης 

ανεµοκαύκαλος (επίθετο - σύνθετο) που το κεφάλι 
του είναι γεµάτο αέρα, φρούδες ελπίδες 5 
(άνεµο(ς)+καυκάλ(ι)-ος) 
Κ 895 σαν την παντέρµη, ανεµοκαύκαλη, 
λογοκοπάνα Ελπίδα! 
Αναφορά: Ελπίδα 

ανθοβολώ (ρήµα - σύνθετο) βγάζω άνθη, 
βρίσκοµαι στο στάδιο της άνθησης// ευωδιάζω, 
µοσχοβολώ// ρίχνω τα άνθη µου 4  
Κ 1293-1305  
Αναφορά:  

ανθρωπούδι (ουσιαστικό) οµοίωµα ανθρώπου 5  
Κ 780 Είπε, και ξεποράει απ' τον κόρφο του 
κοντόπαχο ανθρωπούδι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

αντιβολώ (ρήµα - σύνθετο) αποκρίνουµαι 2  
Κ 206-248  
Αναφορά:  

αντιπηδώ (ρήµα - σύνθετο) πηδώ 5 
(αντί(επιτατικό)-+πηδώ) 
Κ 427 κύµα το κύµα αντιπηδάει, κύµα και την 
πατρίδα εδιάβη. 
Αναφορά: φύση -θάλασσα 

αντιστοιβάζω (ρήµα - σύνθετο) δονούµαι 
απότοµα, σείοµαι 19  
Κ 1068 κι άντρες, γυναίκες πίσω τους χιµούν κι 
η γης αντιστοιβάζει 
Αναφορά: φύση 

αντροπάλεµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο) η πάλη 
µεταξύ αντρών 5 (άντρ(ας)-
ο+πάλεµα<παλεύω) 
Κ 949 και χόρεψε η πλεούσα στα τραχιά τ' 
αντροπαλέµατά τους. 
Αναφορά: Οδυσσέας+Κένταυρος 
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αντροπαλεύω (ρήµα - σύνθετο) παλεύω µε δύναµη 

και γενναιότητα, σαν άντρας 5 (άντρ(ας)-
ο+παλεύω) 
Κ   
Αναφορά:  

απανωκόρµι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το επάνω 
µέρος του κορµιού, από τη µέση και πάνω 5 
(απάνω+κορµί) 
Κ 1087 Μιλούν και σείουν το απανωκόρµι τους 
οκνά µπροστά και πίσω 
Αναφορά: απεσταλµένοι του βασιλιά της 
Αφρικής 

απηλογιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) απάντηση 3  
Κ 304-323  
Αναφορά:  

απηλογούµαι (ρήµα - σύνθετο) δίδω απάντηση, 
απαντώ 3  
Κ 304-323  
Αναφορά:  

αποδιαλέγουρα, τα (ουσιαστικό - σύνθετο) 
αποµεινάρια, άχρηστα 1  
Κ 608 τ' αποδιαλέγουρα αποµείναµε, κι η 
λεβεντιά αφανίστη!" 
Αναφορά: Κένταυρος+Σουραύλης 

αποζευλίζω <ξεζευλίζω (ρήµα - σύνθετο) βγαίνω 
από τη ζεύλη, επαναστατώ 1  
Κ 985 µου αρέσουν οι άλλοι δυο που, ως 
ξέσφιξεν η ζεύλα, ξεζευλίσαν." 
Αναφορά: Πέτρακας+Χάλικας 

αποκρισιάρος, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) 
µαντατοφόρος, αποστολάτορας 1  
Κ 626 σκυφτός να του αναγνώθει µια γραφή που 
εφέρα αποκρισιάροι. 
Αναφορά: άντρες 

ασπούδα, η (ουσιαστικό) σπουδή, βιάση 1  
Κ 206-248  
Αναφορά:  

ασφεντουρίζω (ρήµα) σφεντωνώ 2  
Κ 358-398  
Αναφορά:  

αφρουµάζω, φρουµάζω (ρήµα) ξεφυσώ αέρα µε 
τα ρουθούνια 4  
Κ 661 κι αφροµατούν τα σπλάχνα της µε οργή 
και βαθιοκαταράται. 
Αναφορά: Ράλα 

βάγια, η (ουσιαστικό) παραµάνα. Πιο κάτω 
έρχουνται η ντάντα, η δούλα, η σκλάβα 1  
Κ 340 κι η γριά κοντοζυγώνει βάγια της, και 
µαύρα ξεχειλίζουν 
Αναφορά: γυναίκες 

βαθύβουος (επίθετο - σύνθετο) ποολύβοος, που 
παράγει, που επέµπει πολύ θόρυβο 5 
(βαθύ(επιτατικό)+βουή) 
Κ 822 Με βιάση προσπερνούν τη νυχτερινή 
βαθύβουη πολιτεία 
Αναφορά: πόλη 

βαριεστώ (ρήµα) απαυδώ, αποκάµω, µπουχτίζω// 
αισθάνοµαι ανία, πλήττω 4  
Κ 733-734  
Αναφορά:  

βατεύω (ρήµα) ζευγαρώνω µε το θηλυκό, οχεύω 4  
Κ 409 Μουντός, βαρύς, σαν τράγος περπατάει, 
τη γίδα γης βατεύει 
Αναφορά: θεός 

βεργολυγίζω (ρήµα - σύνθετο) περπατώ λυγερά σα 
βέργα 1  
Κ 1140 βεργολυγίζοντας τη µέση τους, τον άγριο 
πεντοζάλη 
Αναφορά: λαός 

βλασταρώνω (ρήµα) βγάζω βλαστούς// 
αναπτύσσοµαι 5 (βλαστάρ(ι)+παραγωγική 
ρηµατική κατάληξη -ώνω) 
Κ 747 κι ο µύθος µονοµιάς βλαστάρωσε στο 
γονερό κεφάλι 
Αναφορά: φύση 

βογκερός (επίθετο) που παράγει υπόκοφο ήχο, 
όµοιο µε βογκητό. Εδώ: πολύβουος 5 
(βογκ(ώ)+-ερός) 
Κ 196-202  
Αναφορά:  

βροντόλυρα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) λύρα µε 
κουδούνια 1  
Κ 700-733  
Αναφορά:  

βροντοµαχητό, το (ουσιαστικό - σύνθετο) έντονη 
µάχη 5 (βροντο(επιτατικό)-+µαχη+-το) 
Κ 196-202  
Αναφορά:  

γερακίνα, η (ουσιαστικό) αρπαχτικό πουλί µε 
γαµψό, ισχυρό ράµφος, µακριά, κυρτά νύχια 
για να αρπάζει το θύµα του και οξύατη όραση 
4  
Κ 1287 κι η κυνηγάρα γερακίνα ορµάει και πάλε 
διαγυρίζει 
Αναφορά: φύση 

γερακοκούδουνο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
προύτζινο κουδουνάκι της λύρας 1  
Κ 684-700  
Αναφορά:  

γιασεµοπλεµένος (µετοχή - σύνθετη) που τριγύρω 
του έχουν πλεχτεί οι φυλλωσιές του γιασεµιού 
5 (γιασεµ(ί)-ο+πλε(γ)µένος<πλέκω) 
Κ 658 περνούν αράδα τις χουρµαδιές τις 
γιασεµοπλεµένες. 
Αναφορά: φύση 

γιατρικουλεύω (ρήµα) χρησιµοποιώ διάφορα 
πρακτικά φάρµακα για να θεραπεύσω ή να 
ανακουφίσω διάφορες παθήσεις 19  
Κ 326 βουβοί συντρόφοι τον τρογύριζαν και τον 
γιατρικουλεύαν 
Αναφορά: λαός 
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γιορντανίζω (ρήµα) δένω κάποιον από το λαιµό 5 

(γιορνταν(ές)+παραγωγική ρηµατική κατάληξη 
-ίζω) 
Κ 551-608  
Αναφορά:  

γκρεµολάτης, ο (ουσιαστικό - σύνθετο) που 
οδηγούν τους άλλους αλλά και οδηγούνται 
στον γκρεµό, στην καταστροφή 5 
(γκρεµό(ς)+(η)λάτης) 
Κ 527 Και τώρα ακρουµάζεται τους νιους του 
κόσµου γκρεµολάτες 
Αναφορά: Ράλα+σύντροφοί της 

γλυκοχαραµέρι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
γλυκοχάραµα 11  
Κ 340-350  
Αναφορά: χρόνος 

γλωσσοκοπάνα, η (ουσιαστικό) για γυναίκα που 
µιλάει πολύ και συνήθως µε αυθάδεια και 
θρασύτητα, γλωσσού, πολυλογού 4  
Κ   
Αναφορά:  

γλωσσοκοπανώ (ρήµα - σύνθετο) φλυαρώ, 
πολυλογώ 17  
Κ 1095 κι άλλοι, σκυφτοί στις µαγικές προβιές 
που γλωσσοκοπανούσαν 
Αναφορά: απεσταλµένοι του βασιλιά της 
Αφρικής 

γονερός (επίθετο) που καρποφορεί 15 (<γονεύω) 
Κ 747 κι ο µύθος µονοµιάς βλαστάρωσε στο 
γονερό κεφάλι 
Αναφορά: Οδυσσέας 

γόνος, ο (ουσιαστικό) ο σπόρος των ψαριών 2  
Κ 895-932  
Αναφορά:  

γοργοµεγαλώνω (ρήµα - σύνθετο) µεγαλώνω 
γρήγορα 5 (γοργ(ά)-ο+µεγαλώνω) 
Κ 863 κι ο δοξαράς νογούσε ο νους του πια να 
γοργοµεγαλώνει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

γούπατο, το (ουσιαστικό) η γούβα 4  
Κ 1378 Το αστροσιτάρι ξεχειλάει τα µαύρα 
γούπατα, κι αρχίζεις 
Αναφορά: φύση 

γρούζω (ρήµα) µεµψιµοιρώ, γογγύζω 1  
Κ 1114 σαν τα θεριά, και γρούζουν λιµαρά κι 
απηλογιά δε δίνουν. 
Αναφορά: λαός 

δαφνόκουκο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) ο καρπός 
της δάφνης 17  
Κ 1243 βράζει θερµό µε τα δαφνόκουκα να το 
µοσκοµυρίσει 
Αναφορά: φύση 

διαµελώ, διαµελίζω (ρήµα - σύνθετο) 
κοµµατιάζω, τεµαχίζω 17  
Κ 1239 τον κίντυνο αρπαχτά να διαµελούν, 
πατροκλερονοµιά τους 
Αναφορά: Ράλα+σύντροφοί της 

διανεύω (ρήµα) σαλεύω, περνώ αλαφριά σα 
φάντασµα 1  
Κ 323 όψες λεβδές διανεύαν γύρα του, κι απ' το 
στενό φεγγίτη 
Αναφορά: λαός 

διάσελο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το ανάµεσα σε 
δυο βουνά κοίλωµα 1  
Κ 41640  
Αναφορά:  

διγνωµιά, η (ουσιαστικό - σύνθετο) 
αµφιταλάντευση, διβουλία 4  
Κ 733 "Είδα κι απόδα, και κατάλαβα τη 
φιδοδιγνωµιά σου 
Αναφορά: Ράλα 

διχαλώνω (ρήµα) καταλήγω σε διχάλα, έχω το 
τελικό µου τµήµα χωρισµένο σε δύο κλάδους, 
σε σχήµα κεφαλαίου ύψιλον (Υ) 4 
(<διχαλωτός) 
Κ 551 στο σπλάχνο µου µια ρίζα εγώ κρατώ που 
δεν ποδιχαλώνει. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

δοξαρεύω (ρήµα) τοξεύω 5 (δοξάρ(ι)+παραγωγική 
ρηµατική κατάληξη -εύω) 
Κ 1321 σαν ποιο θα βρει στη στράτα του µαθές 
να δοξαρέψει αγρίµι. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

δρακοθεός, ο (επίθετο - σύνθετο) θεός µε 
εξαιρετική δύναµη και αγριότητα 5 
(δράκο(ς)+θεός) 
Κ 31 και πληµονάει του δρακοντοθεού τα 
πέτρινα αντικνήµια. 
Αναφορά: θεός 

δροσοποταµίζω (ρήµα - σύνθετο) δροσίζοµαι στα 
νερά του ποταµιού 5 (δροσ(ιά)-
ο+ποτάµ(ι)+παραγωγική ρηµατική κατάληξη -
ίζω) 
Κ 854 και τα χορτάτα αφεντικά γελούν και 
δροσοποταµίζουν. 
Αναφορά: άντρες 

ζαλώνω (ρήµα) φορτώνω   
Κ 1090 που ζαλωµένες τ' άγια γράµµατα 
χορτάρι µασουλίζαν. 
Αναφορά: φύση -ζώο 

ζουρνάς, ο (ουσιαστικό) είδος πνευστού λαϊκού 
οργάνου µε διπλό γλωσσίδι και µε οξύ 
διαπεραστικό ήχο. Πίπιζα, καραµούζα 4  
Κ 1069 κρατούν ζουρνά µακρύ στη µέση τους, 
κρατούν διπλούς µπαλτάδες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

θρασεύω (ρήµα) αγριεύω, φουντώνω 1  
Κ 1146 Πίνει το, πίνει ο ρήγας το κρασί κι ο 
νους του ξεθρασεύει 
Αναφορά: βασιλιάς 

κακοτράχαλος (επίθετο - σύνθετο) που έχει άγρια 
και απωθητική όψη 4  
Κ 500 το µέτωπο το κακοτράχαλο, τα γένια τα 
ψαρά του 
Αναφορά: Οδυσσέας 
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κακοφορούµαι (ρήµα - σύνθετο) υποπτεύοµαι 

κακό 3  
Κ 484 Μα εγώ το χωριογύρη αυτόν, παιδιά, 
πολλά κακοφορούµαι 
Αναφορά: Μπούρµπουλας 

καµποτόπι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) ο κάµπος 5  
Κ 1378-1398  
Αναφορά:  

καπροµούστακος <αγριοµούστακος (επίθετο - 
σύνθετο) µε άγριο, απεριποίητο µουστάκι 5 
(άγριο+µουστάκ(ι)-ος) 
Κ 1119 Μα ένας γενάτος αγριοµούστακος 
σηκώνει το κοντάρι 
Αναφορά: λαός 

καραβοδρόµι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) δρόµος 
που κάενι το καράβι 1  
Κ 1329 που γύρισε από κούρσος και κινάει για 
νέο καραβοδρόµι 
Αναφορά: ναυτική ορολογία 

καρδερίνα (ουσιαστικό) γαλιάντρα, το ζιγαρδέλι, 
το γαρδέλι 2  
Κ 700 µπορεί στην άµυαλή µας τούτη γης, τη 
ζουρλοκαρδερίνα 
Αναφορά: φύση -ζώο 

καύκος, ο (ουσιαστικό) εραστής παντρεµένης 1  
Κ 272 κλεφτάτα οι καύκοι στις αυλές γλιστρούν, 
οι κλίνες αηδονούνε 
Αναφορά: άντρες 

κεφάλα, η (ουσιαστικό) λόφος 1  
Κ 1084 Φτάσαν, σταθήκαν ως κουκλοπέτενοι σε 
µιαν κεφάλα αµµούδα 
Αναφορά: τόπος 

κλωνιά, η (ουσιαστικό) κλωστή// ο σπάγγος της 
σφεντόνας 1  
Κ 14 λόγο το λόγο από ψιλή κλωνιά να τον 
περνάς πιτήδεια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

κοµµωσιά, η (ουσιαστικό) χτενισιά 1  
Κ 858 κι αυτές στην κυµατούσα κοµµωσιά σαν 
άστρα τα περνούνε 
Αναφορά: γυναίκες 

κοντάκι, το (ουσιαστικό) µικρό κοντάρι 17  
Κ 1169 µα η µπλάβη νύχτα πια σαν πλάκωσε, σε 
µακρουλά κοντάκια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

κοντορέβιθος, ο (επίθετο - σύνθετο) µικρός σαν 
ρεβίθι 4  
Κ 1281 Σα βασιλιάς, τον κοντορέβιθο το νου 
κρατώ τζουτζέ µου 
Αναφορά: Οδυσσέας 

κοπαδάρης, ο (επίθετο) που ανήκει ή αναφέρεται 
στο κοπάδι// ο ιδιοκτήτης του κοπαδιού 17  
Κ 1353-1377  
Αναφορά:  

κουνιά, η (ουσιαστικό) η κούνια, η αιώρα 20  
Κ 747-780  
Αναφορά:  

κουτάβι, το (ουσιαστικό) το νεογνό 2  
Κ 1305-1321  
Αναφορά:  

κούτρα, η (ουσιαστικό) κεφάλι (περιπαιχτικά) 1  
Κ 1336 στην κούτρα σου και γίνηκε µυαλό και 
κατεβάζει γνώση! 
Αναφορά: Σουραύλης 

κουφοβροντώ (ρήµα - σύνθετο) βροντώ υπόκοφα 
17  
Κ 932 κουφοβροντάει σαν κύµα που αναχάει σε 
θολωτή σπηλιάρα. 
Αναφορά: Κένταυρος 

κοχεύω (ρήµα) κοιτάζω µε την κόχη του µατιού, 
σηµαδεύω, ρίχνω 1  
Κ 825 Κι η Ράλα κόχευε το δοξαρά βουβό, 
γαληνεµένο 
Αναφορά: Ράλα 

κρασασκί, το (ουσιαστικό - σύνθετο) ασκί που 
βάζουν κρασί 5 (κρασ(ί)+ασκί) 
Κ 971 πήρα τα κρασασκιά και κουβαλώ δροσιό 
νερό στα σπίτια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

κυκλοβολώ (ρήµα - σύνθετο) κυκλοφέρνω 1  
Κ 1119-1138  
Αναφορά:  

κυµατοδέρνω (ρήµα - σύνθετο) µτφ: ορµώ µε τη 
δύναµη του κύµατος 5 (κύµατο(ς)+δέρνω) 
Κ 196 Κι ως κυµατόδερνε ο λαός σκυφτά µες 
στις βαριές κολόνες 
Αναφορά: λαός 

λάβρος (επίθετο) που είναι ορµητικός, σφοδρός, 
βίαιος 4  
Κ 442 τούτες οι λάβρες φλόγες είναι οι τρεις 
µεγάλες σου αδερφάδες." 
Αναφορά: Ράλα+σύντροφοί της 

λακκούβα, η (ουσιαστικό) κοίλωµα του εδάφους ή 
όρυγµα µε µικρό σχετικά βάθος και έκταση 4  
Κ 1378-1398  
Αναφορά:  

λακώ (ρήµα) τρέχω. Λέγεται και γλακώ 1  
Κ 202 Σαλέψαν οι φρουροί, και ζωντανή 
λακούν να την αρπάξουν 
Αναφορά: φρουροί 

λαµπηδόνα, η (ουσιαστικό) κωλοφωτιά 1  
Κ 455 Κι η Ράλα ακροπετάει γιοµάτη φως και 
φλόγα ως λαµπηδόνα 
Αναφορά: φύση -ζώο 

λασιά, η (ουσιαστικό) ίχνος, πατηµασιά 1  
Κ 206 Τη βουή και τις λασιές ο δοξαράς 
ξετρέχοντας στον άµµο 
Αναφορά: λαός 

λαυρίζω (ρήµα - σύνθετο) πετώ φλόγες 1  
Κ 817 Σαν τσοπανοφωτιές στον ουρανό 
χοντρολαυρίζουν τ' άστρα 
Αναφορά: φύση -αστέρια 
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λαχνίζω (ρήµα) βγάζει ο σκύλος το λαγό και 

γαυγίζει 1  
Κ 870 κι η λαγωνικιά η Ράλα λάχνιζε µε βιάση 
οµπρός κι οδήγαε. 
Αναφορά: Ράλα 

λιανοκόκαλο (κορµί) (επίθετο - σύνθετο) µε 
λεπτά, ισχνά κόκαλα 5 (λιανό+κόκαλο) 
Κ 459 το λιανοκόκαλό της το κορµί και τα 
σπαθάτα χείλια 
Αναφορά: Ράλα 

λιµάζω (ρήµα) κατέχοµαι από µεγάλη και 
ακόρεστη πείνα ή λαιµαργία 4  
Κ 1264 για ξένες έγνοιες µην πονάς, για ξένες 
πείνες µη λιµάζεις! 
Αναφορά: Οδυσσέας 

λιµάρης, ο (επίθετο) λιµασµένος, άπληστος 1  
Κ 17-31  
Αναφορά:  

λοξοβιγλώ (ρήµα - σύνθετο) λοξοκοιτάζω, κοιτάζω 
κάποιον µε την άκρη του µατιού µου 5 (λοξ(ά)-
ο+βιγλώ<βιγλίζω) 
Κ 839 Η Ράλα ανατριχιάει, λοξοβιγλάει τα 
σκοτεινά του µάτια 
Αναφορά: Ράλά 

λουριάζω (ρήµα) δένω µε λουριά 2  
Κ 248 Γελώντας οι φρουροί, µια και καλή τα 
δυο κορµιά λουριάζουν 
Αναφορά: φρουροί 

λυθρωµένος (µετοχή) µε αίµα πηγµένο και 
ανακατεµένο µε χώµα, σκόνη και ιδρώτα 17  
Κ 794 δράκος βαρύς µε µάτια πράσινα, µε 
λυθρωµένο γέλιο 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

λυσσιακά (επίρρηµα) µε λύσσα, µε ορµητική µανία 
5  
Κ 175 Βρουχήθηκε ο λαός, και λυσσιακά χυµάει 
στο καστροπόρτι 
Αναφορά: λαός 

µαγληνός (επίθετο) λείος 1  
Κ 304-323  
Αναφορά:  

µακροτσίνουρος (επίθετο - σύνθετο) µε µακριές 
βλεφαρίδες 5 (µακρ(ύ)-ο+τσίνουρο+-ς) 
Κ 684-700  
Αναφορά:  

µαλαγάνα, η (ουσιαστικό) γλειφίτσα, που 
κολακεύει 1  
Κ 972-985  
Αναφορά:  

µαλλιαδούρα, η (ουσιαστικό) τα πολλά και µακριά 
µαλλιά 5 (µεγενθυντικό της λέξης µαλλί) 
Κ 304-323  
Αναφορά:  

µανός (αγέρας) (επίθετο) υγρός 1  
Κ 398 απ' το µανόν αγέρα κι απ' το φως, το 
σκορπισµένο νου του. 
Αναφορά: φύση 

µαντράχαλος, ο (επίθετο) κακοφτιασµένος 1  
Κ 78 Κι είπε βαρύς µαντράχαλος παπάς µε 
γερακιού προβόσκι 
Αναφορά: ιερέας 

µελισσοκρούγοµαι (ρήµα - σύνθετο) µυγιάζουµαι, 
υποψιάζουµαι 1  
Κ 449 µελισσοκρούστη, κι έτρεµε στο ναι και στ' 
όχι η ζυγαριά του. 
Αναφορά: Μπούρµπουλας 

µελίχλωρος (επίθετο - σύνθετο) φρεσκοκοµµένος 
11  
Κ 794-800  
Αναφορά:  

µερµηδίζω (ρήµα) ανατριχιώ, συσηλίζω 1  
Κ 420-427  
Αναφορά:  

µεροκαµατιάζω (ρήµα - σύνθετο) εργάζοµαι και 
πληρώνοµαι µε βάση το µεροκάµατο, µε 
χαµηλές αποδοχές 5 (µεροκάµατ(ο)+-ιάρης) 
Κ 1235 "Που σπέρνει, δίκιο να σοδειάει, που 
µεροκαµατιάει να τρώει!" 
Αναφορά: λαός 

µετασαλεύω (ρήµα - σύνθετο) µετακινώ, µε µια 
ελαφριά κόνηση µετατοπίζω  κάτι σ' ένα 
περιορισµένο χώρο 5 (µετά-+σαλεύω) 
Κ 849 µερονυχτού παλεύοντας στη γης, να τα 
µετασαλέψει. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

µοναστραπίς (επίρρηµα - σύνθετο) αστραπιαία 10  
Κ 1221 Είπε κι αλάφρωσε, µοναστραπίς τα 
φρένα φωτιστήκαν 
Αναφορά: τρόπος 

µονιάς, ο (ουσιαστικό) το πιο ρωµαλέο παιδί της 
λύκαινας που η µάνα το ανάθρεψε ξέχωρα 1  
Κ 972-985  
Αναφορά:  

µονοβύζα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) αµαζόνα 1  
Κ 465 και λεύτερες, στ' ασκέρια του Θεού 
χιµούνε µονοβύζες!" 
Αναφορά: γυναίκες 

µουκανιούµαι (ρήµα - σύνθετο) µουγκρίζω 4  
Κ 1203 µήτε τους νιους που παν στο µακελειό 
και ταυροµουκανιούνται 
Αναφορά: άντρες 

µουσκλώνω (ρήµα) κατσουφιάζω 2  
Κ 304-323  
Αναφορά:  

µπεµπερίζω (ρήµα) βελάζω, κάνω µπε µπε 5 
(ηχοµιµητική λέξη) 
Κ 1098-1114  
Αναφορά:  

µπολίδα, η (ουσιαστικό) κεφαλοπάνι, κεφαλόδεση, 
τσεµπέρι, φακιόλι 2  
Κ 125 Κι η κοπελιά, µε σύφλογα µαλλιά, µε 
κάτασπρη µπολίδα 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο- ένδυση 
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νεφροζώνω (ρήµα - σύνθετο) ζώνω στο ύψος των 

νεφρών 5 (νεφρό+ζώνω) 
Κ 733-737  
Αναφορά:  

νοτερός (επίθετο) υγρός 2  
Κ 255 κι ολοστερνά χαµώγια νοτερά, 
θαµπόφωτο λυχνάρι 
Αναφορά: τόπος 

ξεκεφαλίζω (ρήµα - σύνθετο) χάνω το κεφάλι, τον 
αρχηγό 1  
Κ 286 Μεσάνυχτα περνούν, και στην πλωτή την 
ξεκεφαλιασµένη 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

ξεκοχίζω (τα µάτια) (ρήµα - σύνθετο) αφαιρώ το 
µάτι από την κόχη, από την άκρη 5 
(κε+κόχ(η)+παραγωγική ρηµατική κατάληξη -
ίζω) 
Κ 1161 του ξεκοχίζει αργά µε το σουβλί τα 
µάτια του τις χάντρες! 
Αναφορά: βασιλιάς 

ξεµαργώνω (ρήµα - σύνθετο) ξεπαγώνω 1 (ξε-
+µαργώνω) 
Κ 1293-1305  
Αναφορά:  

ξέπορα <ξεποράει (ρήµα - σύνθετο) εξέρχοµαι, 
βγαίνω 3 (ξε(επιτατικό)-+πορίζω) 
Κ 780 Είπε, και ξεποράει απ' τον κόρφο του 
κοντόπαχο ανθρωπούδι 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ξεσκλείδι, το (ουσιαστικό) κουρέλι 1  
Κ 1293-1305  
Αναφορά:  

ξεστουµπώνω (ρήµα - σύνθετο) αδειάζω// 
ελευθρώνω 5 (ξε-+στουµπώνω) 
Κ 1138 οµπρός, παιδιά, να στήσουµε χορό να 
ξεστουµπώσει ο νους µας!" 
Αναφορά: λαός 

ξετουλουπώνω (ρήµα - σύνθετο) βγαίνω από όπου 
κρυβόµουν 1  
Κ 950 Τότε απ' της πρύµνας τα στριφτά σκοινιά 
κλεφτά ξετουλουπώνει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ξεφοβερίζω (ρήµα - σύνθετο) διώχνω το φόβο από 
κάποιον 5 (ξε+φοβερίζω) 
Κ 800 χαδευτικά, σαν αγαθός παπούς, να τονε 
ξεφοβίσει. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ξωστάρι, το (ουσιαστικό) µπαλκόνι 2  
Κ 42 Έτσι µιλούσα οι δούλοι στις αυλές, και στο 
ανοιχτό ξωστάρι 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -σπίτι 

παιδόπουλο, το (ουσιαστικό) παιδί 4  
Κ 684 γελούν τα θροφαντά παιδόπουλα, 
χαµογελούν οι σκλάβες 
Αναφορά: παιδί 

πατάρι, το (ουσιαστικό) ηµιόροφος που συνήθως 
δεν καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του 
ισόγειου χώρου, αλλά που σχηµατίζει ένα είδος 
εσωτερικού εξώστη 4  
Κ 669 µε τους τζουτζέδες του στα µαγληνά 
γελάει λουτροπατάρια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -σπίτι 

παταχνιά, η (ουσιαστικό) αλαφρός θόρυβος, θρος 
1  
Κ 206-248  
Αναφορά:  

παχνίζοµαι (ρήµα) ιδρώνω 2  
Κ 350 παίξαν τα βλέφαρα να θυµηθεί, παχνίστη 
το κορµί του 
Αναφορά: Οδυσσέας 

περσοξοδεύω (ρήµα - σύνθετο) ξοδεύω κάτι σε 
µεγάλο βαθµό 5 (περ(ι)σσο-+ξοδεύω) 
Κ 420 η δύναµή του παραπλήθυνε και την 
περσοξοδεύει. 
Αναφορά: φύση -ποταµός 

πεσκέσι, το (ουσιαστικό) το κανίσκι 2  
Κ 641 Πλούσια πεσκέσια πέµπω σου, κι εσύ 
πλούσια να µου αντιπέψεις!" 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

πετροκατρακυλώ (ρήµα - σύνθετο) κατρακυλώ 
πάνω στις πέτρες 5 (πέτρ(α)-ο+κατρακυλώ) 
Κ 1089 και πάλε χόντραινε και ξαγρίευε, 
πετροκατρακυλούσε 
Αναφορά: απεσταλµένοι του βασιλιά της 
Αφρικής 

πισωκάπουλα (επίρρηµα - σύνθετο) στα καπούλια 
του ζώου 4  
Κ 1149 θωράει, µωρέ, και πισωκάπουλα να 
κάθεται ο θεός του. 
Αναφορά: τόπος 

πολύσπορος (επίθετο - σύνθετο) που έχει πολλούς 
καρπούς 5 (πολύ-+σπόρος) 
Κ 895-932  
Αναφορά:  

ποντοπορώ (ρήµα - σύνθετο) πλέω, διαπλέω την 
ανοιχτή θάλασσα, πραγµατοποιώ υπερπόντια 
ταξίδια 4  
Κ 511 ποντοπορούσε αφρίζοντας λιγνή 
σαγιτοτρεχαντήρα 
Αναφορά: Οδυσσέας 

πουρναρόκλαρο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) το 
κλαδί του πουρναριού 5 (πουρνάρ(ι)-
ο+κλαρ(ί)-ο) 
Κ 1401 σαν πουρναρόκλαρο ροδάµισε το 
φονικό δοξάρι 
Αναφορά: φύση 

πραγαλιάζω (ρήµα) ηρεµώ, ησυχάζω 3  
Κ 500-511  
Αναφορά:  
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πρασινοµάλλης, πρασινοµαλλούσα (επίθετο - 

σύνθετο) µε πράσινα µαλλιά 5 
(πράσινο+µαλλ(ί)+-ης) 
Κ 304-323  
Αναφορά:  

προλάτης (ουσιαστικό - σύνθετο) µπροστάρης, 
πρωτολάτης, οδηγός 1  
Κ 134 σµίξαν σφιχτά νεκροί και ζωντανοί και 
σάλεψε προλάτης 
Αναφορά: Πείνα 

ρεκάζω (ρήµα) (για όρνια) βγάζω δυνατή και 
άναρθρη φωνή, κράζω, κρώζω// (για άνθρωπο) 
βγάζω άναρθρη και άγρια φωνή, κράζω, 
σκούζω 4  
Κ 1353-1377  
Αναφορά:  

ρέµπελος (ουσιαστικό) που κάνει ζωή ακατάστατη 
και τεµπέλικη, χωρίς προορισµό και προκοπή. 
Ακαµάτης, τεµπέλης, ανεπρόκοπος 4  
Κ 331 µονάχα ο νους ακόµα ρέµπελος κρεµόταν 
στον αγέρα. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ρηµαδιό, ρηµαδιακό, το (ουσιαστικό) σύνολο 
ερειπίων ή κατεστραµµένων πραγµάτων 4  
Κ 1241 Μα ως µαντλώθη µοναχή στο ρηµαδιό 
της πάλε η Ράλα 
Αναφορά: Ράλα 

ριζοτοίχι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) η βάση του 
τοίχου 3  
Κ 1186-1203  
Αναφορά:  

ροδαµίζω (ρήµα) πετώ βλαστάρια 1  
Κ 1401 σαν πουρναρόκλαρο ροδάµισε το 
φονικό δοξάρι 
Αναφορά: φύση 

ρούγα, η (ουσιαστικό) δρόµος, στράτα 1  
Κ 248-255  
Αναφορά:  

ρώγα, η (ουσιαστικό) το κουκκί του κοµπολογιού 2  
Κ 17 µε τις σαράντα ρώγες τις βαριές, να λες σε 
κάθε ρώγα 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

ρώγα, η (ουσιαστικό) η άκρη του δαχτυλιού 2  
Κ   
Αναφορά:  

σαµιά, η (ουσιαστικό) διακριτικό σηµάδι που κάνει 
ο βοσκός κυρίως στα γίδια του 1  
Κ 879 κι αριόσγουροι αραπάδες µε σαµιές 
βαθιές στο µεσοφρύδι. 
Αναφορά: δούλοι 

σαρκοθρέφτης (ύπνος) (ουσιαστικό - σύνθετο) 
που θρέφει, δυναµώνει τη σάρκα 5 (σάρκ(α)-
ο+θρέφτης<θρέφω) 
Κ 358 κι ο σαρκοθρέφτης ύπνος χύθηκε και 
περιτύλιξέ τη. 
Αναφορά: ύπνος 

σβαρνίζω (ρήµα) παρασύρω στο διάβα µου και 
ρίχνω κάτω ή ρίχνω κάποιον κάτω και τον 
σέρνω µε δύναµη 4  
Κ 433 κι αναστρουφίζουντα ως καπνός δαυλού 
που τον σβαρνίζει αγέρας 
Αναφορά: φύση -άνεµος 

σιργουλευτά (επίρρηµα) γλυκά, χαδευτικά, 
παραπειστικά 1  
Κ 700-733  
Αναφορά:  

σιργουλεύω (ρήµα) καλοπιάνω, προσπαθώ να 
πείσω µε κολακείες 1  
Κ 700-733  
Αναφορά:  

σκεβρός (επίθετο) σκεβρωµένος, που έχει χάσει 
την ευλυγισία του 4  
Κ 733-737  
Αναφορά:  

σκεβρώνω (ρήµα) για ξύλο που έχει χάσει το 
σχήµα του, που έχει κυρτώσει, συνήθως από 
υγρασία// (µτφ.) για κάτι που έχει κυρτώσει, 
που έχει χάσει τη ευλυγισία του 4  
Κ 733-737  
Αναφορά:  

σµαριάζω (ρήµα) γίνουµαι σµάρι. Λέγεται και 
σταφυλιάζω 1  
Κ 1353-1377  
Αναφορά:  

σοθετός (επίθετο) ταιριαστός, φρόνιµος 1  
Κ 551-608  
Αναφορά:  

σουγγί, το (ουσιαστικό) σουβλί 2  
Κ 1160 του ξεριζώνει µε το σουγγί συδυό συδυό 
τα δόντια 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

σπαθοφρύδα, η (ουσιαστικό - σύνθετο) που τα 
φρύδια της µοιάζουν στο σχήµα µε σπαθιού 5 
(σπαθ(ί)-ο+φρύδα) 
Κ 656 µε τα χνουδάτα, τ' άγρια µάτια της, η 
σπαθοφρύδα Ράλα. 
Αναφορά: Ράλα 

σπαρνώ, σπαρνίζω (ρήµα) σπαρταρώ, κινούµαι 
απότοµα 21  
Κ 935 Κατάσπρη γλαροπούλα που σπαρνάει τις 
φτέρουγες και πίνει 
Αναφορά: φύση 

σπηλιάρα, η (ουσιαστικό) µεγάλη σπηλιά 16  
Κ 932 κουφοβροντάει σαν κύµα που αναχάει σε 
θολωτή σπηλιάρα. 
Αναφορά: τόπος 

σπιθουρίζω (ρήµα) σπιθίζω, πετώ σπίθες 
Κ 1186 κι ο πόλεµος τον µαύρο καβαλάει κι οι 
πετρες σπιθουρίζουν 
Αναφορά: φύση 
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σταφυλιάζω (ρήµα) σµαριάζω, ενώνουµαι σε 

σταφύλι 1  
Κ 206-248  
Αναφορά:  

στενορύµι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) στενός και 
µικρός δρόµος σε πόλη ή σε χωριό, στενό 4  
Κ 972 κι οληµερού η φωνάρα µου αηδονάει στα 
φλογοστενορύµια 
Αναφορά: τόπος 

στουµούχα, η (ουσιαστικό) φίµωτρο, προσοψίδα 1  
Κ 196-202  
Αναφορά:  

στρηνιάζω (ρήµα) ρεκάζω, βγάνω στριγγιά φωνή 1  
Κ 1087-1089  
Αναφορά:  

στροβίλα, η (ουσιαστικό) στρόβιλος 1  
Κ 462 Με τη σφοδρή στροβίλα αλησµονούν της 
γυναικός το χρέος 
Αναφορά: φύση 

στρόγυρας, ο (ουσιαστικό) το ξύλο στη µέση του 
αλωνιού. Λέγεται και στοιχερό, 
στραµπουπουλιάρης, στρίουρας, στούρος 1  
Κ 1269 εγώ 'µια ο νους, της γης ο στρόγυρας, 
και στέκω κι αλωνίζω!" 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

συνοµοιάζω (ρήµα - σύνθετο) παροµοιάζω 5  
Κ 1328 Μα τώρα εγώ µε πλούσιον άρχοντα το 
νου σου συνοµοιάζω 
Αναφορά: Σουραύλης 

σύσκλαβος (ουσιαστικό - σύνθετο) που είναι 
σκλάβος µαζί µε άλλους 5 (συ(ν)+σκλάβος) 
Κ   
Αναφορά:  

συφάµελος (επίθετο – σύνθετο) µε όλη του τη 
φαµίλια 19 
Κ 1330 και καταδέχεται συφάµελους στον πύργο 
το στρατό του 
Αναφορά: λαός 

συφυλακίτης (ουσιαστικό - σύνθετο) που είναι 
µαζί στη φυλακή, συγκρατούµενος 5 
(συ(ν)+φυλακ(ή)+-ίτης) 
Κ 431 κι οι τρεις συφυλακίτες ζύγωσαν για να 
του πάρουν λόγια 
Αναφορά: Ράλα+σύντροφοί της 

σφαγάρι (ουσιαστικό) σφαχτάρι 2  
Κ 33 και ρίχνουν το σφαγάρι στο θερµό να 
γοργοζεµατίσει. 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -φαγητό 

σώφλογος (επίθετο - σύνθετο) γεµάτος φλόγες 5 
(σω-+φλόγ(α)-ος) 
Κ 196-202  
Αναφορά:  

σώχωρο, το (ουσιαστικό) χωράφι απόξω από το 
σπίτι 1  
Κ 1331 στρώνει τους τάβλες να γευτούν, 
στρώνει τους σώχωρα να παίξουν 
Αναφορά: φύση 

ταφοπάλατο (ουσιαστικό - σύνθετο) µαυσωλείο 2  
Κ 1287-1293  
Αναφορά:  

τερερίζω (ρήµα - σύνθετο) σιγοκελαηδώ 
συριστικά// τραβώ σε µάκρος τα λόγια 1  
Κ 1098 Οι γέροι µονορούφι ανάγνωθαν και 
σιγοτερερίζαν 
Αναφορά: απεσταλµένοι του βασιλιά της 
Αφρικής 

τζουτζές, ο (ουσιαστικό) νάνος που έκανε το 
γελοτοποιό// άνθρωπος γελοίος 4  
Κ 669 µε τους τζουτζέδες του στα µαγληνά 
γελάει λουτροπατάρια 
Αναφορά: άντρες 

τραγασκί, το (ουσιαστικό - σύνθετο) ασκί 
κατασκευασµένο από δέρµα τράγου 5 
(τράγ(ος)+ασκί) 
Κ 1144 παίρνει και δέκα τραγιασκιά κρασί και 
δώδεκα γυναίκες 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

τραπεζάρης, ο (ουσιαστικό) τραπεζοκόµος 4  
Κ 103 κι αν τον ποθέσω στα τραπέζια σου, θα 
'ρθουν οι τραπεζάροι 
Αναφορά: δούλοι 

τράφος, ο (ουσιαστικό) ξερολιθιά 3  
Κ 406 Ρίχνει τους λασπερούς που σήκωναν οι 
νοικοκύροι τράφους 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο 

τροπώνω (κουπιά) (ρήµα) περνώ τα σκοινιά από 
τους σκαρµούς 1  
Κ 1353 Τροπώσαν τα κουπιά, κι ο ποταµός 
πηχτός κατρακυλούσε 
Αναφορά: ναυτική ορολογία 

τσοπανοφωτιές, οι (ουσιαστικό - σύνθετο) οι 
φωτιές που ανάβουν οι βοσκοί 5 (τσοπάν(ης)-
ο+φωτιές) 
Κ 817 Σαν τσοπανοφωτιές στον ουρανό 
χοντρολαυρίζουν τ' άστρα 
Αναφορά: φύση -αστέρια 

τυλώνω (ρήµα) παραφουσκώνω την κοιλιά µου µε 
φαγητό 4  
Κ 409-420  
Αναφορά:  

φεγγαροβόλι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) η λάµψη 
του φεγγαριού 5 (φεγγάρ(ι)-ο+-βολιά<-βολώ) 
Κ 274 Μες στις βουβές αυλές του βασιλιά, στ' 
ορθό φεγγαροβόλι 
Αναφορά: φύση 

φλάσκα, η (ουσιαστικό) το φλασκί, δοχείο νερού ή 
κρασιού από αποξηραµένο νεροκολόκυθο ή 
από ξύλο 4  
Κ 1293 κι απλοχεράει τη φλάσκα το κρασί στο 
διπλοκορφονούση 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 
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φλογοµάτης (επίθετο - σύνθετο) που η µατιά του 

έιναι σαν να εκτοξεύει φλόγες, µεστή από 
ένταση, πάθος, οργή 5 (φλόγ(α)-ο+µάτης) 
Κ 733-737  
Αναφορά:  

φουντώνω (ρήµα - σύνθετο) (µτφ.) παίρνω µεγάλες 
διαστάσεις, αποκτώ µεγάλη ένταση ή έκταση// 
οργίζοµαι, εξάπτοµαι πολύ// ερεθίζοµαι 4  
Κ 986 Σκυφτός βουλεύουνταν τα φρένα τους 
πώς να ξαναφουντώσει 
Αναφορά: Οδυσσέας 

φρουµάζω (ρήµα) ξεφυσώ αέρα µε τα ρουθούνια 4  
Κ 205 φρουµάζοντας στη µέση της αυλής 
ορθώθηκε ο ∆υσσέας. 
Αναφορά: Οδυσσέας 

φυραίνω (ρήµα) µειώνοµαι σε όγκο ή σε βάρος (ή 
και στα δύο)// συστέλλοµαι, συρρικνώνοµαι, 
µικραίνουν οι διαστάσεις µου// µειώνεται η 
πνευµατική µου ικανότητα, η αντίληψη ή η 
κρίση 4  
Κ 793 κι ο ψοφονιός στις φλέβες του νογάει το 
γαίµα να φυραίνει 
Αναφορά: βασιλιάς Αφρικής 

χαλός, ο (ουσιαστικό) η αιχµή του κονταριού 2  
Κ 105 Μα εγώ,  πα στο χαλό του κονταριού το 
γιο µου θα καρφώσω 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -όπλο 

χεροκρατητά (επίρρηµα - σύνθετο) κρατώντας 
χέρι χέρι 1  
Κ 206-248  
Αναφορά:  

χερσοχώραφο, το (ουσιαστικό - σύνθετο) χέρσο, 
ακαλλιέργητο χωράφι 5 (χέρσο+χωράφι) 
Κ 452 Ο ένας κρατάει φωτιά τη χέρσα γης µε 
οργή να καψαλίσει 
Αναφορά: φύση -γη 

χοντρονούσης (επίθετο - σύνθετο) χοντροκέφαλος 
5 (χοντρό+νους+-ης) 
Κ 1079 στ' αδρά πλεµάτια του µυαλού τους 
χοντρονούσους να τυλίξουν 
Αναφορά: λαός 

χούγαινα, η (ουσιαστικό) ύαινα   
Κ 125-134  
Αναφορά:  

χούρχουλη του µύλου (ουσιαστικό) το µέρος 
οπούθε τινάζεται το νερό 2  
Κ 30 και το αίµα, σα νερό απ' τη χούρχουλη του 
µύλου, ανατινάχτη 
Αναφορά: πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο 

χοχλάκι, το < χοχλακιστός (επίθετο) κοχλάζων, 
βράζων 3  
Κ 744 το µέγα του χοχλακιστό µυαλό µες στον 
καθάριο λόγο 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ψυχανέµισµα, το (ουσιαστικό - σύνθετο) 
διαίσθηση, µάντεµα 1 (<ψυχανεµίζουµαι) 
Κ 292 Μαύρα τους κρουν ψυχανεµίσµατα, µα 
τρέµουν, δεν τα λένε 
Αναφορά: σύντροφοι του Οδυσσέα 

ψυχικάρης, ο (ουσιαστικό) σπλαχνικός 1  
Κ 1039 Κρουφές πηγές, για σας κινήσαµε, µα 
τώρα ο ψυχικάρης 
Αναφορά: Οδυσσέας 

ψυχολόι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) ψυχοµέτρι 2  
Κ 551-608  
Αναφορά:  

ψυχοµέτρι, το (ουσιαστικό - σύνθετο) πλήθος 
ψυχών, ανθρώπων 4  
Κ 272-274  
Αναφορά:  

ψωµοζήτουλας (ουσιαστικό - σύνθετο) ζήτουλας, 
ζητιάνος, φτωχός 2  
Κ 527-551  
Αναφορά:  

φαγοποτώ (ρήµα -σύνθετο) συµµετέχω σε 
φαγοπότι, τρώω και πίνω 3  
Πρόλογος 31 Καλά φαγοποτήσατε, παιδιά, στο 
γιορτερό ακρογιάλι 
Αναφορά:  
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Αθηνά λιγναστράγαλος  

Αθηνά σγουροστήθα, η  

αίµα τρεµοσταλάζω  

άντρες αποκρισιάρος, ο  

άντρες βρούχος, το  

άντρες δροσοποταµίζω  

άντρες καύκος, ο  

άντρες µουκανιούµαι  

άντρες νιούτσικος  

άντρες πορτάρης, ο  

άντρες τζουτζές, ο  

άντρες τσαλαχώ  

απεσταλµένοι του βασιλιά της Αφρικής 
απανωκόρµι, το  

απεσταλµένοι του βασιλιά της Αφρικής 
γλωσσοκοπανώ  

απεσταλµένοι του βασιλιά της Αφρικής 
πετροκατρακυλώ  

απεσταλµένοι του βασιλιά της Αφρικής τερερίζω  

απόφθευγµα ριζικάρης, ο  

αποχαιρετισµός Ελλάδας καρποφύλακας, ο  

αρρώστια αφαλόκοµµα, το (αρρώστια)  

αρρώστια γούλες, οι  

αρρώστια γούσα, η  

αρρώστια δρώπικας (ντρούπικας), ο  

αρρώστια λιόκρουση, η  

αρρώστια µελένια, η  

αρρώστια ρίγος, ο  

αφηρηµένη έννοια γαλήνωση  

Αφρική γαύρος  

Αφροδίτη αγκουσεύω  

Αφροδίτη γαϊτανόφρυδη, η  

Αφροδίτη διακονιαρά (διακονιάρης, διακονιάρισα)  

Αφροδίτη µεγαλόχαρος  

Αφροδίτη µουσταρά, η  

Αχαιοί σαρανταπληγιάρης  

βάρβαροι χουγιάζω  

βασιλιάς θρασεύω  

βασιλιάς ξεκοχίζω (τα µάτια)  

βασιλιάς Αφρικής φυραίνω  

γέροντες απλοκαµιούµαι  

γέροντες αποφυραίνω, αποφυραίνουµαι  

γέροντες περίγερος  

γέροντες σκεβρός  

γέροντες στραταρίζω  

γυναίκες αγκουσεύω  

γυναίκες αγναντεύω  

γυναίκες αηδονολαλώ  

γυναίκες ακανάκιστος  

γυναίκες αλαφοµατίζω  

γυναίκες ανέχουρδος  

γυναίκες αντίβογκος  

γυναίκες άπραγος  

γυναίκες αρµαθιάζω  

γυναίκες αφιόνι, αφιονίζω  

γυναίκες αχοντοπούλα  

γυναίκες βάγια, η  

γυναίκες γλυκοσφαλνώ  

γυναίκες γυναικοµάνι, το  

γυναίκες γυναικοµάνι, το  

γυναίκες διπλογονατίζω  

γυναίκες θελιάζω  

γυναίκες καλαµοπόδαρα, τα  

γυναίκες καλαντρούσα (γυναίκα)  

γυναίκες καλοστεκούλα, η  

γυναίκες καπυρός  

γυναίκες καρδωµένο (στήθος)  

γυναίκες κερατίζω, κριαρώνω  

γυναίκες κοµµωσιά, η  

γυναίκες λιµανιώτισσα  

γυναίκες λογάρι, το  

γυναίκες λουφάζω  

γυναίκες µατιάζω  

γυναίκες µαυροµαντηλοδένω  

γυναίκες µονοβύζα, η  

γυναίκες µουγκαλιούµαι, ταυροµουκανιούµαι  

γυναίκες µπροστολακώ  

γυναίκες µυρώτρα, η  

γυναίκες ναζλίδικος  

γυναίκες ορθοκάπουλος  

γυναίκες πετροχωνιάζοµαι  

γυναίκες σταροµελάχρινος  

γυναίκες συγκόρµισα, η  
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γυναίκες φοραδινιά, η  

γυναίκες χλωροµαλλούσα  

∆ίας µπροσταρόθεος  

∆ίχτεννα ανάρεµα, το  

∆ίχτεννα αρνεύω  

∆ίχτεννα βαλαντωµένος  

∆ίχτεννα δαφνόλουστος  

∆ίχτεννα λαµπυρίζω  

∆ίχτεννα µοσκονιά, η  

∆ίχτεννα µυρόλουστος  

∆ίχτεννα νυχτοβίγλια, τα  

∆ίχτεννα σβαρνώ, σβαρνίζω  

∆ίχτεννα χαδοβλεµµατούσα, η  

∆ίχτεννα+συντρόφισσές της ξαρµάτωτος  

δούλοι κρεµανταλιά, η  

δούλοι σαµιά, η  

δούλοι τραπεζάρης, ο  

δράκος κουκλοπέτεινος, ο  

δράκος σπανοµεσοφρύδι, το  

Ελένη αδερφοµοιράζω  

Ελένη ανθάτος  

Ελένη ανθοκαρποστεµένος  

Ελένη αντροµαβλούσα, η  

Ελένη αποχύνω  

Ελένη αρµατωσιά, η  

Ελένη αυγωµένος  

Ελένη αφρόλουστος  

Ελένη αχνογελώ  

Ελένη βαθόλαλος  

Ελένη γυαλοκοπώ  

Ελένη διχαλόβυζο  

Ελένη ερωτοσµίγω  

Ελένη ερωτοσµίγω  

Ελένη ζαφορίζω  

Ελένη καγκελόφρυδο, το  

Ελένη καµαροφρύδα, καµαρόφρυδη  

Ελένη κατάκαρπος  

Ελένη καψαλιά, η  

Ελένη κοσµολόητος  

Ελένη κούρβα, η  

Ελένη κρινοπρόσωπος  

Ελένη κρουσταλλόλαιµη  

Ελένη λιγωµένος  

Ελένη λιόκαλος  

Ελένη λυγεροκλαδούσα, η  

Ελένη µακροµαθεύουµαι (κυρώς στο γ' πρόσωπο)  

Ελένη µερµηγκοµάνα, η  

Ελένη µεροφέγγαρο, το  

Ελένη µετακερνώ  

Ελένη µισοκαµνύζω  

Ελένη µοιρόκλωστος  

Ελένη νένα, η  

Ελένη ξεπετώ  

Ελένη ξεχείλωτος  

Ελένη ορδινιάζω  

Ελένη παιχνιδόµατος  

Ελένη πανέµνοστος  

Ελένη περδικολυγούµαι  

Ελένη πλανοκέλαδος, ο  

Ελένη πλανοµάτης  

Ελένη πρόσβαρος  

Ελένη προσδιαβαίνω  

Ελένη ροδόσταµος  

Ελένη ροδόφτερνα, η  

Ελένη ροδοχείλα, η  

Ελένη ρουµπί, το  

Ελένη σκεπός, ο  

Ελένη σµιχτοδοξαροφρύδης  

Ελένη σπιθοβολώ  

Ελένη τρισεύγενος  

Ελένη φιλαντρού, η  

Ελένη φιλαντρού, η  

Ελένη φιλαντρούσα, η  

Ελένη φτερακίζω  

Ελένη χιλιαντρού, η  

Ελένη χλωµοκερώνω  

Ελένη χρουσοπάσπαλος  

Ελένη ψιλοµαθηµένος  

Ελένη ψιλόπονα,. Τα  

Ελένη+Ιδοµενέας θεοτικός  

Ελπίδα ανεµοκαύκαλος  

ευγενείς αποβροχάρης  
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ευγενείς αστροντύνουµαι  

ευγενείς αψηλοµέτωπος  

ευγενείς βαλαντωµένος (λαγγεµένος)  

ευγενείς βεργολυγώ, -ίζω  

ευγενείς γριτσανίζω  

ευγενείς κυβέρνια, η  

ευγενείς λουτροθρεµµένος  

ευγενείς νυµατίζω  

ευγενείς ωριογραµµένο (κορµί)  

ευγενείς- γυναίκες λάφτω  

ευνούχοι ακνογελώ  

ευνούχοι κοντόκωλος, κοντοκωλιά  

ευνούχοι κοντοπίθαρος  

ευνούχοι κουτρουλός  

ευνούχοι µαλακόχνουδος  

ευνούχοι ρεπίζω  

ζωή καλοπόταγος  

ζώο ζωνόσβουρος  

θάνατος πηχτρώνω  

θεά ανοιχτοσκέλα, η  

θεά βουρλοτριχιά  

θεά δίδυµος, διδυµιός, διδυµιάρης, τζυµπραγός  

θεά διχαλοβύζα, η  

θεά λιµανιώτης, λιµανιώτισσα  

θεά µαργαρορογοµένος  

θεές αντροσµίγω  

θεές ξεζώνατη  

θεοί λυσσιακά, τα  

θεός αγκιστροπόδης  

θεός αιµατοπότης  

θεός ακρακούω  

θεός ανακούρκουβα  

θεός αργοκαµπανίζω  

θεός βαβαλίζω  

θεός βατεύω  

θεός βοδοφαγάς, ο  

Θεός διανεύω  

θεός δρακοθεός, ο  

θεός κρασοπιοτής, ο  

θεός λαχπατώ  

θεός ληνός, ο  

Θεός λιανοψιχαλίζω  

θεός µακρολοστίζω  

θεός µπαµπούλα, η  

Θεός µπουµπουνίζω  

θεός µυαλοσκορπίζω  

θεός ξεµασκαλίζω  

θεός ξεστελιώνω  

θεός ξεστέλιωτος  

θεός πονοκαταλύτης  

Θεός σαϊτοβιγλώ  

θεός συντραβώ  

θεός τσαντηρώνω  

θηρίο περδουκλώνουµαι  

θηρίο πλεµάτια, τα  

Ιδοµενέας αγκοµαχώ  

Ιδοµενέας ανάχειλα  

Ιδοµενέας βαρόχνωτος  

Ιδοµενέας γυροφωτίζω  

Ιδοµενέας δαγκανάρα, η  

Ιδοµενέας θωρακωτός (κάβουρας)  

Ιδοµενέας καύκαλο, το  

Ιδοµενέας κορφοθρονιάζω  

Ιδοµενέας κορφοκοιτάζω  

Ιδοµενέας κρασόκουπα, η  

Ιδοµενέας λιµπίζοµαι  

Ιδοµενέας λιµπίζουµαι  

Ιδοµενέας µουστρούνι, το/ µουστρούχα/ 
στουµούχα, η  

Ιδοµενέας ξανακαρδαµώνω  

Ιδοµενέας ξεσφοντυλιάζω  

Ιδοµενέας ξεφυσίδι, το  

Ιδοµενέας παγάνα, η  

Ιδοµενέας παραπόνεση, η  

Ιδοµενέας πορίζω  

Ιδοµενέας ρώγα του δαχτυλιού  

Ιδοµενέας στηλά  

ιερέας µαντράχαλος, ο  

Καλυψώ ζεστοκοπούµαι  

καράβι ανεµότρατα  

καράβι βαθιογονατίζει  

καράβι βαρογονατίζω  

καράβι γλάρα, η  



 129
καράβι λαγοκοιµούµαι  

καράβι µαντατοφορτωµένος  

καράβι πλεούσα  

καράβι στρώσες, οι  

καραβοκύρης µακρουλοκέφαλος  

Καρτερός αγουροµίλητος  

Καρτερός αγριοµουρίζω  

Καρτερός αθιβολή, η  

Καρτερός αποσβολώνω  

Καρτερός βαρυχνοτάρης, ο  

Καρτερός γραπουνώ -νίζω  

Καρτερός κακοβάνω  

Καρτερός κλειδοστοµιάζουµαι  

Καρτερός µεγαλεύοµαι  

Καρτερός µονόχνωτος  

Καρτερός µουλωχτός  

Καρτερός νοικοκυρεύουµαι  

Καρτερός πικραντέρης, ο  

Καρτερός στραβολαιµιάζω  

Καρτερός στύβω (το νου)  

καταστροφή ακροσταλάζω  

καταστροφή καλυβώνω  

καταστροφή καταστοιβές  

καταστροφή καψαλίζω  

καταστροφή πραγαλιάζω  

καταστροφή στριγγοξεφωνίζω  

Κένταυρος αναδαυλώ, συδαυλώ  

Κένταυρος απόκοιλα, τα  

Κένταυρος ασκοφυσώ  

Κένταυρος βοδολάτης, ο  

Κένταυρος βροντογελώ  

Κένταυρος γελοκοπώ  

Κένταυρος εφτάπαχος  

Κένταυρος θεόψυχά µου  

Κένταυρος κουφοβροντώ  

Κένταυρος κρασοχνωτισµένος  

Κένταυρος λιµπίζοµαι  

Κένταυρος λουρίδα κρέας  

Κένταυρος µετώρισµα, το  

Κένταυρος µουσουνίζω  

Κένταυρος νηστιµάρης, ο  

Κένταυρος νυχτόµερα  

Κένταυρος ποταµοστοιχειό, το  

Κένταυρος σταβλόθεος  

Κένταυρος συχναλλάζω  

Κένταυρος συχνοτίζοµαι  

Κένταυρος τσουκνογελώ  

Κένταυρος χαρβαλόστοµα, το  

Κένταυρος+Ορφέας αποδιαλέγουρα, τα  

Κένταυρος+Ορφέας πυργοδεµένος (άντρακλας)  

κόρη Καλυψούς χρουσάγανος  

κρασί γλυκοπίπερος  

Κρήτες ασταχοκυµατώ  

Κρήτες αστροντύνουµαι  

Κρήτες παγονόφτερο, το  

Κρήτες περγελαστής, ο  

Κρήτες ποθοπλαντώ  

Κρήτες ευγενείς πρεπίδια, τα  

Κρήτες ευγενείς σωροτρουλιασµένος  

Κρήτες ευγενείς χαροκόπος  

Κρήτες ευγενείς χαροκοπώ  

Κρήτη καύκος, ο  

Κρήτη µυριοµάσταρη  

Κρήτη ξεστήθωτος  

Κρήτη ολοκούβαρος  

Κρήτη πολύµαστος  

Κρήτη ρουφήχτρα, η  

Κρήτη τα πέρα πέριορα της γης  

Κρήτη ψιλοµελάχρινος  

Κρητικές αρχόντισσες κλώσµα, το  

Κρητικές αρχόντισσες µοσκαναθρέφω  

Κρητικές αρχόντισσες µοσκοχνουδωτός  

Κρητικές αρχόντισσες πλανέµατα, τα  

Κρητικές αρχόντισσες συνωροπαντρεµένη  

Κρητικές αρχόντισσες φτεροζυγιάζοµαι  

Κρητικοί διαλάλης, ο  

Κρητικοί άρχοντες λεβρός  

Κρητικοί άρχοντες µαραζάρης  

Κρητικοπούλες αντιλαµπαδίζω  

Κρητικοπούλες βουκόλισσα, η  

Κρητικοπούλες γυροτραφίζω  

Κρητικοπούλες ζαλώνω  
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Κρητικοπούλες κορφολογώ  

Κρητικοπούλες κουνίστρα  

Κρητικοπούλες λυγίστρα  

Κρητικοπούλες Μελιγάλες, οι  

Κρητικοπούλες φτερνοκοπώ  

Κρητικός αλογαναπνιά, η  

Κρητικός αντικνήµι, το  

Κρητικός γλωσσοβολώ  

Κρητικός θυροκράτης  

Κρητικός κονταροδιώχνω  

Κρητικός συναυλακάρης, ο  

Κρητικός σφηκοµεσάτος  

Κρητικός ταχταρίζω  

Κρητικός λυράρης ορθοχιµώ  

Κρητικός λυράρης πεντοβολώ  

Κρητικός τεχνίτης αφροδροσολουσµένος  

Κρητικός τεχνίτης κλουβοκάγκελα, τα  

Κρητικός τεχνίτης κοτσονάτος  

Κρητικός τεχνίτης παραµυθολογώ  

Κρινώ αγριµοπάρθενο, το  

Κρινώ αλαφροκόκαλος  

Κρινώ αλαφροπόδαρος  

Κρινώ ανακλαδίζω  

Κρινώ ανάστρουφα  

Κρινώ βεργόλιγνος  

Κρινώ βλεφαρίζω, βλεφάρισµα  

Κρινώ έπαρση, η  

Κρινώ κακοφορούµαι  

Κρινώ κρινοπάρθενος  

Κρινώ κρουσταλλόκορφος  

Κρινώ κυκλοπηδώ  

Κρινώ λιγωµός  

Κρινώ µαρµάρα γης  

Κρινώ φτεροπηδώ  

Κρινώ+συντρόφισσές της αλαφροζύγιασµα, το  

Κρινώ+συντρόφισσές της ανεµοκυκλίζω  

Κρινώ+συντρόφισσές της ασπόριστος  

Κρινώ+συντρόφισσές της πυργοστήθωτος  

Κρινώ+ταύρος τρεµοπαίζω (η καρδιά)  

Κρνώ γοργόστροφος  

κυνηγοί αγρεύω  

κυνηγοί αδράπανος  

κυνηγοί µαντατεύω  

Λαέρτης αναθιβολία, η /ανάµνια, η  

Λαέρτης βαλτονεριάζω  

Λαέρτης δέντρος, ο  

Λαέρτης διπλοπάλαµα  

Λαέρτης µπρούσµουρα [µπροσµουρώνω]  

Λαέρτης ξωµάχος, ο  

Λαέρτης σάψαλος, ο  

Λαέρτης σπειρωτός  

Λαέρτης χαροσκιάζουµαι  

Λαέρτης χελιδονιάρης (γερανός), επίθ.  

λαός αγκυλοχεύω  

λαός αγουρογερασµένος  

λαός αεροκορφή, η  

λαός αηδονόλαλος  

λαός αθρωπολάσι, το  

λαός ακράταγος  

λαός ακρολοχεύω  

λαός αλαφροστοίχειωτος  

λαός αλλοπαρµένος  

λαός αµυαλιά, η  

λαός αναδροµώνω  

λαός αναθιβάνω  

λαός ανάτριχα  

λαός ανεµοδούρης, ο  

λαός ανεσµηλιώνουµαι  

λαός ανήβουλος  

λαός ανθρωποµάζωµα  

λαός ανθρωποπερπατώ  

λαός ανταλαρίζω  

λαός αντιλογώ  

λαός αντρογυναικοµάνι, το  

λαός απλόκαρδος  

λαός απλοχερίζω  

λαός απολυταρίζω  

λαός αποχερίζω  

λαός αργατολόγος  

λαός αργατοµάζωµα, το  

λαός αργατοπαίδι, το  

λαός αργοβιγλώ  



 131
λαός αρκουδίζω  

λαός αρµαστή, η  

λαός αρµαστός, ο  

λαός αρµενίζω  

λαός αρχονταίνω  

λαός ασηµοκουδουνίζω  

λαός ασπόριστος  

λαός βαβουρίζω  

λαός βαραντιγνωµώ  

λαός βαρόθυµος  

λαός βεργόλιγνος  

λαός βεργολυγίζω  

λαός βουκολεύω  

λαός βρουχούµαι  

λαός βροχώνω  

λαός γαµηλιώτης, ο  

λαός γεννοσποριά, η  

λαός γεροντόρνιθα, η  

λαός γιατρικουλεύω  

λαός γκαλονόµος, ο  

λαός γλαρός  

λαός γούµενα, η  

λαός γρούζω  

λαός γυάλος, το  

λαός δεµάτι  

λαός διαβάτης  

λαός διανεύω  

λαός δοντωσιά, η  

λαός δρακοντεύω, δρακοντεµένος  

λαός ζευγαρίζω  

λαός ζυµωτής- ζυµωτάδες  

λαός θεριοκορµάτος  

λαός θρασοµανώ  

λαός καλοδεξίµατα  

λαός καπροµούστακος <αγριοµούστακος  

λαός κατακλεφτώντας  

λαός κατάραντα (νερά)  

λαός καψορέγουµαι  

λαός κλαψογέλατο, το  

λαός κλεφτογεννηµένος  

λαός κλιναύτης  

λαός κλιτός  

λαός κοιλιοµάζωµα, το  

λαός κορασοπούλα, η  

λαός κορµάτος  

λαός κοσκινού, η  

λαός κουµουλωτός  

λαός κουπολάτης, ο  

λαός κουρνοµάζοµα, το  

λαός κουτσούβελο, το  

λαός κοχεύω  

λαός κρασοπούλος, ο  

λαός κρουφονοµατίζω  

λαός κυµατοδέρνω  

λαός λαµνοκόπος  

λαός λαµπαδίζω  

λαός λαµπαδόχυτος  

λαός λασιά, η  

λαός λεβρός  

λαός λιανίζω (το κρέας)  

λαός λιγολαϊζω  

λαός λιµάζω  

λαός λιοντοπατώ  

λαός λιοντοφρουρός  

λαός λογοξεθυµαίνω  

λαός λουφάζω  

λαός λυκοπρόγονα, τα  

λαός λυράρης, οι λυράροι -ρηδες  

λαός λυσσιακά  

λαός µακραγναντεύω  

λαός µανοκυρουδάτος  

λαός µεγαλόφυλος  

λαός µεροδούλικος  

λαός µεροκαµατιάζω  

λαός µολεύω  

λαός µονοστέφανη (γυναίκα)  

λαός µπαµπακιάζω (ο νους -)  

λαός µπλαβοµάτης  

λαός µπουµπουνητό, το  

λαός µπουσουλωτός  

λαός µυαλοµέλιγγα, τα  

λαός ξανακεραµίζω  
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λαός ξεδετώνω  

λαός ξεθρασέβω  

λαός ξεροκάλαµο  

λαός ξεροσαλίζω  

λαός ξεστοµατίζω  

λαός ξεστουµπώνω  

λαός ξεχασκίζω  

λαός ξωτάρης, ξωµάχος  

λαός παιχνιδοµατίζω  

λαός παιχνιδοµατίζω  

λαός παπουδιάζω, παπουδιασµένος  

λαός παραγιός, ο  

λαός παραποµένω  

λαός παραταριά  

λαός παρατρέχω  

λαός περάτης  

λαός πετροκαρδίζω  

λαός πετρόκαρδος  

λαός πιστικός  

λαός πληθεροκαρπίζω  

λαός πλιθιάζω  

λαός ποδοβολή, η  

λαός ποδολάτι, το  

λαός πολύσπορος  

λαός πρασινοφαρµακούσα, η  

λαός πρωτόγερος, ο  

λαός ρεπιδιάζω  

λαός ρουσόµαλλος  

λαός ρυάζοµαι  

λαός σειροβολιά, η  

λαός σκαθάρι, το  

λαός σκιανοπελεκώ  

λαός σταροκουβαλητής  

λαός στρατολάτης, ο  

λαός στρωνιάζουµαι  

λαός συγκάρταλος  

λαός συναλλήλως  

λαός συντάραχο, το  

λαός συντάραχο, το  

λαός συφάµελος  

λαός ταβλοκαθισµένος  

λαός τραγουδαφέντης, άδες  

λαός τρεµοπαίζω (η καρδιά)  

λαός υπνώνω  

λαός φακιόλι, το  

λαός φεγγαροπαίζω  

λαός φεγγρίζω  

λαός φρουδοδόξαρα, τα  

λαός φτερακίζω  

λαός χαβδιαλάζω  

λαός χασµολογιούµαι  

λαός χεροβολιά  

λαός χλαλοή, η  

λαός χοιροσφάζω  

λαός χοντρονούσης  

λαός χούφταλο  

λαός ψακερός  

λαός ψικαρή, η  

λαός ψιλοκουβεντιάζω, ψιλοκουβέντα, η  

λαός ψιλοχιχιρίζω  

λαός ψυγοµαραίνουµαι  

λαός -χαλκιάς βαραχνισµένος (λόγος)  

λαός -χαλκιάς καρβουνήθρα, η  

λαός -χαλκιάς κοκκινοτρίχης  

Λήδα (µητέρα Ελένης) θεοφίλητος, θεοφιληµένος  

Λήδα (µητέρα Ελένης) πρωτανθός, ο  

Λήδα (µητέρα Ελένης) συροµαδιούµαι  

Μελιγάλες βεργίζω  

Μελιγάλες τρεµοκαρτερώ  

Μελιγάλες φιδοφιληµένος  

Μενέλαος αγουρογεράζω  

Μενέλαος ανανογούµαι  

Μενέλαος αποκλαµένος  

Μενέλαος αστραποκαίω  

Μενέλαος αχναρού  

Μενέλαος βαρβάτο βιος  

Μενέλαος βιτσιά, η  

Μενέλαος βοσκοράβδι, το  

Μενέλαος γεροντοπαχιάζω  

Μενέλαος γεροντόψαχνα, τα  

Μενέλαος γλυκονειριάζοµαι  

Μενέλαος γυροτραφίζω  
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Μενέλαος κεφαλόκλουβο, το  

Μενέλαος κλωθοστρουφίζω  

Μενέλαος µεταδευτερώνω  

Μενέλαος µεταξεσέρνω  

Μενέλαος νεκροπρεπίδια, τα  

Μενέλαος νοικοκυροζυγιάζω  

Μενέλαος ξέδοντος  

Μενέλαος πατροκλερονοµιά, η  

Μενέλαος φαλαγγωµένος  

Μενέλαος χρουσοράβδι, το  

Μενέλαος ψυχερός  

Μέρµηγκας τζελάτης, ο  

µνηστήρες λαχνώ, λαχνίζω (σκύλος)  

Μοίρα µοιροζύγια  

µοιρολόι µάνας τρυπανώ  

Μπούρµπουλας κακοφορούµαι  

Μπούρµπουλας µελισσοκρούγοµαι  

µωρό αγνιά, η  

µωρό ανάχειλα  

µωρό βυζασταρούδι, το  

µωρό προσθηλιάζω  

µωρό σφιχτοµανταλωµένος  

Ναυσικά αγουροξυπνώ  

Ναυσικά βλαψίδια, τα  

Ναυσικά δροσόκορµος  

Ναυσικά µελόχρουσος (µαλλια -)  

Ναυσικά µοσκαναθρεµµένος  

Ναυσικά τριπλοπροσκυνώ  

ναυτική ορολογία καραβοδρόµι, το  

ναυτική ορολογία τροπώνω (κουπιά)  

νεκροί σωροβολιά, η  

νέο νιόλουβος, ο  

νιάτα δίφορος  

νίκη αιµατοφτέρουγος  

νίκη λαλίτσα, η  

νους βυζασταρούδι, το  

νύχτα ξαποσκέλα, η  

νύχτα ξεζώνατη  

Οδυσσέας αβόλευτος  

Οδυσσέας αγριµοκυνηγώ  

Οδυσσέας αδροσύντυχος  

Οδυσσέας αιµατοδαγκώνω  

Οδυσσέας αϊτοβούλης  

Οδυσσέας αϊτονύχης  

Οδυσσέας αϊτοφωλιάζω  

Οδυσσέας ακράτριχα, τα  

Οδυσσέας ακροδαχτύλια, τα  

Οδυσσέας ακροκοντοζυγώνω  

Οδυσσέας ακροποδώ  

Οδυσσέας ακρουµάζοµαι, αφουκράζοµαι  

Οδυσσέας αλαφοκυνηγώ  

Οδυσσέας αλυσοδαγκάνω  

Οδυσσέας ανάβλεµµα, το  

Οδυσσέας αναγκαρδιώνοµαι  

Οδυσσέας αναγλωσσίζουµαι  

Οδυσσέας αναγυριστικά  

Οδυσσέας αναζώνω  

Οδυσσέας ανάκαρδα  

Οδυσσέας ανακαρώνω  

Οδυσσέας ανακρεµώ  

Οδυσσέας ανακωλώνω  

Οδυσσέας ανάµελα  

Οδυσσέας αναµεριάζω  

Οδυσσέας αναπεταρίζω  

Οδυσσέας αναρίχνω  

Οδυσσέας αναρουθωνώ  

Οδυσσέας ανάτροµος  

Οδυσσέας αναφουντώνω  

Οδυσσέας αναχουλεύω  

Οδυσσέας ανεβάλλουσα  

Οδυσσέας ανεθρουλώ  

Οδυσσέας ανεµοκυκλίζω, ανακυκλίζω, 
ανατσουκλίζω  

Οδυσσέας ανερούσα  

Οδυσσέας ανεχόρταγος  

Οδυσσέας ανήβουλα  

Οδυσσέας αντζοχοροπηδώ  

Οδυσσέας αντίδροµος  

Οδυσσέας αντιλαχτίζω  

Οδυσσέας αντρακλαράς, ο  

Οδυσσέας αντροκαλιούµαι, αντροκαλνώ  

Οδυσσέας αντροχαδεύω  

Οδυσσέας απάλαφρα  
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Οδυσσέας απλοταρίχνω  

Οδυσσέας απλωταριά, η  

Οδυσσέας αποβασιλεύω  

Οδυσσέας απόθολος  

Οδυσσέας απόλογος, ο  

Οδυσσέας αποµιλώ  

Οδυσσέας αποσερτά  

Οδυσσέας αράθυµος, ο  

Οδυσσέας αραξοβολίζω  

Οδυσσέας αρεσκιά, η  

Οδυσσέας αρµολογώ  

Οδυσσέας αρµυροσπάραχνος  

Οδυσσέας αρνοκοπάδι, το  

Οδυσσέας αρνοτσέλιγκας  

Οδυσσέας αρουλίζω (ο λύκος -)  

Οδυσσέας άρπαγος, ο  

Οδυσσέας αστραποκυκλώνω  

Οδυσσέας αστροβολώ  

Οδυσσέας άτσαλος  

Οδυσσέας αψόθυµος  

Οδυσσέας βάβουλας, ο  

Οδυσσέας βαριοκοπαδάρης, ο  

Οδυσσέας βαρυγκόµηση  

Οδυσσέας βαρυγκοµώ  

Οδυσσέας βασιλόφλεβα  

Οδυσσέας βλεφάρισµα, το  

Οδυσσέας βοδοζεύοµαι  

Οδυσσέας βοσκεύω  

Οδυσσέας βουβοπροσπερνώ  

Οδυσσέας βροντοβαρώ  

Οδυσσέας βροντοµαχώ  

Οδυσσέας βροχός, βρόχος, ο  

Οδυσσέας βρυγιασµένος  

Οδυσσέας γαγλωτός  

Οδυσσέας γλοιτσερός  

Οδυσσέας γονερός  

Οδυσσέας γονερός  

Οδυσσέας γοργαµολώ  

Οδυσσέας γοργαρπαχτά  

Οδυσσέας γοργοβλέφαρος  

Οδυσσέας γοργοκλώθω  

Οδυσσέας γοργοµεγαλώνω  

Οδυσσέας γοργόχερος  

Οδυσσέας γυροβιγλίζω  

Οδυσσέας δαχτυλιδώνουµαι  

Οδυσσέας δίβουλος  

Οδυσσέας διπλοβοσκός  

Οδυσσέας διπλοχερακώνω  

Οδυσσέας διχαλώνω  

Οδυσσέας διώµα, το  

Οδυσσέας δολερός  

Οδυσσέας δοξαρεύω  

Οδυσσέας δρακοντεύω  

Οδυσσέας δρακοντικός  

Οδυσσέας έκδιψος  

Οδυσσέας έρριζα  

Οδυσσέας ζουλώ  

Οδυσσέας ζυγαριάζοµαι  

Οδυσσέας θαλάµι, το  

Οδυσσέας θρασερός  

Οδυσσέας θυροκουρταλώ  

Οδυσσέας ισκιώνοµαι  

Οδυσσέας κακοτράχαλος  

Οδυσσέας καλοθρονιάζοµαι  

Οδυσσέας καλοκαρδίζω  

Οδυσσέας καλοµορφίζουµαι  

Οδυσσέας καλοµορφώνουµαι  

Οδυσσέας καλοσκαµνίζω  

Οδυσσέας καλπάκι, το  

Οδυσσέας καµακιάζω  

Οδυσσέας κανακίζω  

Οδυσσέας καπνίλα, η  

Οδυσσέας καπυρός  

Οδυσσέας καρδιογνώστης, ο  

Οδυσσέας καρδιοπλάνος  

Οδυσσέας καστροκαταλύτης  

Οδυσσέας καστρορίχτης  

Οδυσσέας καταλαχού  

Οδυσσέας κατάψυχα  

Οδυσσέας κεφαλώνω  

Οδυσσέας κλαψοπαραπονιάρης  

Οδυσσέας κλεισοσπίτης, ο  
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Οδυσσέας κλεφταράς  

Οδυσσέας κλωθογυρνώ  

Οδυσσέας κλωθονούσης, ο  

Οδυσσέας κλώσα, η  

Οδυσσέας κοντοκρατιούµαι  

Οδυσσέας κοντορέβιθος, ο  

Οδυσσέας κοντοστέκουµαι  

Οδυσσέας κοσµορηµάχτης  

Οδυσσέας κουδουνοστέφανα, τα  

Οδυσσέας λαγοκοιµούµαι, λαγοκοίµητος  

Οδυσσέας λάζος, ο  

Οδυσσέας λαµπυρίζω  

Οδυσσέας λαρώνουµαι  

Οδυσσέας λιανίζω  

Οδυσσέας λιγόπνογος  

Οδυσσέας λιµάζω  

Οδυσσέας λιονταρόγλωσσα, η  

Οδυσσέας λοχεύω  

Οδυσσέας µαγνιά, η, µαγνάδα, η  

Οδυσσέας µακροπόθητος  

Οδυσσέας µαλλιαροκουτάλες, οι  

Οδυσσέας µατοτσίνουρα, τα  

Οδυσσέας µαυλοσυντραβώ  

Οδυσσέας µαχαιροσφάζω  

Οδυσσέας µαχαιροσφάζω  

Οδυσσέας µαχτή, η  

Οδυσσέας µεγαλάρµενος  

Οδυσσέας µεσοβασιλίκια, τα  

Οδυσσέας µετασαλεύω  

Οδυσσέας µέτωρος  

Οδυσσέας µονιάς, ο  

Οδυσσέας µονοχεριάρι  

Οδυσσέας µουλωχτός  

Οδυσσέας µουλωχτός  

Οδυσσέας µυαλοζυγιάζω  

Οδυσσέας µυαλοκαταπότης, ο  

Οδυσσέας µυαλοταϊζω  

Οδυσσέας νιοπαλίκαρο, το  

Οδυσσέας νυχτοδιαγουµώ  

Οδυσσέας ξαµάρι  

Οδυσσέας ξεκαµπίζω  

Οδυσσέας ξεκαπακώνω  

Οδυσσέας ξεπαραλυώ  

Οδυσσέας ξεπειρίζω (λόγος)  

Οδυσσέας ξεπετρίζω  

Οδυσσέας ξέπορα <ξεποράει  

Οδυσσέας ξεπουλιάζω  

Οδυσσέας ξεστεγιάζω  

Οδυσσέας ξετοπώνω  

Οδυσσέας ξετοπώνω  

Οδυσσέας ξετουλουπώνω  

Οδυσσέας ξεφοβερίζω  

Οδυσσέας παιγνιώτης, ο  

Οδυσσέας παλαµοδέρνω  

Οδυσσέας παραµάντεµα, το  

Οδυσσέας παραµατιού  

Οδυσσέας παρατσόπανος, ο  

Οδυσσέας παραφουκρούµαι  

Οδυσσέας παχνίζοµαι  

Οδυσσέας πεντοβολώ  

Οδυσσέας πέρκαλος  

Οδυσσέας περσοθρασεύω  

Οδυσσέας περφανοκαφκιούµαι  

Οδυσσέας πετρογόνατα, τα  

Οδυσσέας πετρογόνατα, τα  

Οδυσσέας πετροκαρδίζω  

Οδυσσέας πλανταγµένος  

Οδυσσέας πλωρίτης, ο  

Οδυσσέας ποδένω  

Οδυσσέας ποδοβόλι, το  

Οδυσσέας πολύβογκος  

Οδυσσέας πολυκορφονούσης  

Οδυσσέας πολυπλάνητος, ο  

Οδυσσέας ποντοπορώ  

Οδυσσέας πουλολόγος, ο  

Οδυσσέας πραγαλιάζω  

Οδυσσέας πυροστιά, η  

Οδυσσέας ρέµπελος  

Οδυσσέας ριζοχωµατίζω  

Οδυσσέας ρουφήχτρα, η  

Οδυσσέας σαλαγγιάζω  

Οδυσσέας σαλαγώ  
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Οδυσσέας σαλαχώ  

Οδυσσέας σαρανταπηχιάζω  

Οδυσσέας σαρκοµανώ -µανίζω  

Οδυσσέας σβερκιάζω, σβερκώνω  

Οδυσσέας σείσµα (του κορµιού)  

Οδυσσέας σεφέρι, το  

Οδυσσέας σηκώνω εντολή  

Οδυσσέας σηκωχτυπώ  

Οδυσσέας σκαντζόχοιρος  

Οδυσσέας σµερδάκι, το  

Οδυσσέας σπάραχνα, τα  

Οδυσσέας στρηνιάζω  

Οδυσσέας στρογγυλοκαθίζω  

Οδυσσέας σύγκλαδος  

Οδυσσέας συγκόκαλος  

Οδυσσέας συγκύβω, συγκύφτω  

Οδυσσέας συνεικάζω, ξεικάζω, απεικάζω  

Οδυσσέας σφαράζω  

Οδυσσέας τόπακας, ο  

Οδυσσέας τρυγονοσούρτης, ο  

Οδυσσέας τσουκνογελώ  

Οδυσσέας τυλιγαδίζω  

Οδυσσέας φαραγγιάζω  

Οδυσσέας φλοµώνω -οµαι  

Οδυσσέας φουντώνω  

Οδυσσέας φρουµάζω  

Οδυσσέας χιλιολογίτης  

Οδυσσέας χιλιοχρονίτικος  

Οδυσσέας χοιροµουτσουνιάζω  

Οδυσσέας χολοσκώ  

Οδυσσέας χοντρόπετσος  

Οδυσσέας χορολαχταρίζω  

Οδυσσέας χοχλάκι, το < χοχλακιστός  

Οδυσσέας χώνος, το  

Οδυσσέας ψαχουλέυω  

Οδυσσέας ψυχαρπάχτης  

Οδυσσέας ψυχικάρης, ο  

Οδυσσέας+Κένταυρος αντροπάλεµα, το  

Οδυσσέας+Κένταυρος βολίζω  

Οδυσσέας+Κένταυρος πεζολατώ  

Οδυσσέας+Κένταυρος φλογανάβλεµµα, το  

Οδυσσέας+Μενέλαος αδροµιλώ  

Οδυσσέας+Μενέλαος αρχοντοκατεβαίνω  

Οδυσσέας+Μενέλαος αστροβολή, η  

Οδυσσέας+Μενέλαος διασελώνω  

Οδυσσέας+Μενέλαος ριζιµόφλεβα, τα  

Οδυσσέας+Μενέλαος φλογάστερο, το  

Οδυσσέας+σύντροφοι ανακεφαλιάζω  

Οδυσσέας+σύντροφοι ανακυλώ  

Οδυσσέας+σύντροφοι γκόλφι, το  

Οδυσσέας+σύντροφοι γοργολιµενιάζω  

Οδυσσέας+σύντροφοι γουλιά, η  

Οδυσσέας+σύντροφοι δρακοντοχαχαρίζω  

Οδυσσέας+σύντροφοι καλοσκαµνίζω  

Οδυσσέας+σύντροφοι κουπολασιά  

Οδυσσέας+σύντροφοι λάγιο αρνί  

Οδυσσέας+σύντροφοι λυκινιά, η  

Οδυσσέας+σύντροφοι λυκοφαµελιά, λικινιά  

Οδυσσέας+σύντροφοι νεροκαµένος,ο  

Οδυσσέας+σύντροφοι νεροκυνηγάρης, ο  

Οδυσσέας+σύντροφοι ντροπαλεύουµαι  

Οδυσσέας+σύντροφοι ξόρκι  

Οδυσσέας+σύντροφοι πρωτογνοιάζουµαι  

Οδυσσέας+σύντροφοι σαλπάρω  

Οδυσσέας+σύντροφοι σµιγάδι, το  

Οδυσσέας+σύντροφοι στάµενος  

Οδυσσέας+σύντροφοι συγκάραβος  

Οδυσσέας+σύντροφοι χουρµαδόκρασο, το  

Οδυσσέας+Χάλικας+Πέτρακας ανθρωποσίφουνο, 
το  

Ορφέας ακράσωτος  

Ορφέας ακριδοµούρης  

Ορφέας αναστενάρης, ο  

Ορφέας ανεµίστακας, ο  

Ορφέας βροντογελώ  

Ορφέας γδυµνόκωλος  

Ορφέας γιαλοξεφαντώνω  

Ορφέας γκαβός  

Ορφέας γκαβός  

Ορφέας ζαβός  

Ορφέας ιδρωτοστάλαχτος  

Ορφέας καληώρα, η  

Ορφέας καµπανιά, η  
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Ορφέας καταστοµάτου  

Ορφέας καψοκαρδίζω  

Ορφέας κοντυλάτος  

Ορφέας κούτρα, η  

Ορφέας λαγγονιάζω  

Ορφέας ντηρούµαι  

Ορφέας ξεγεννώ  

Ορφέας ξελιγγιάζει (ο λαιµός)  

Ορφέας παραζούβαλο, το  

Ορφέας παρακατσεύω  

Ορφέας πελαργοκανιά, τα  

Ορφέας συνοµοιάζω  

Ορφέας σφαράζω  

Ορφέας τσαπόδοντο, το  

Ορφέας τσουδίζοµαι  

Ορφέας φυλλίζει (το πανί)  

Ορφέας χοντρολογώ  

Ορφέας και Κένταυρος κοντοβόλτα, η  

ουσιαστικό πρόσβαρος  

παιδί άχνουδος  

παιδί παιδόπουλο, το  

παιδί σιδεροκέφαλος  

Πείνα προλάτης  

Πέτρακας ακράνυχα/ ακροδαχτύλια  

Πέτρακας αναπετιούµαι  

Πέτρακας βεργόλιγνος  

Πέτρακας γυαλοκοπώ  

Πέτρακας γυροβολώ  

Πέτρακας δροµίς  

Πέτρακας µαυροκορακάτος  

Πέτρακας ξεροκοκκινίζω  

Πέτρακας στριφώνω  

Πέτρακας σφηνάτο  

Πέτρακας+Χάλικας αποζευλίζω <ξεζευλίζω  

Πέτρακας+Χάλικας συµµισακός- συµµισάτορας, 
ο  

Πηνελόπη λαγάζω  

Πηνελόπη µακροπεραµατίζω  

Πηνελόπη µαραγκιασµένος  

Πηνελόπη σουροµαδιούµαι  

ποιητική έµπνευση ακρογιαλοχορεύω  

ποιητική έµπνευση αντράλα, η  

ποιητική έµπνευση αφροδροσολογούµαι  

ποιητική έµπνευση λαχπατώ  

ποιητική έµπνευση µαϊστρα, η  

ποιητική έµπνευση- παροµοίωση γλαροπούλα  

Πόλεµος καλιβώνω  

πόλη βαθύβουος  

πολιτιοσµικό στοιχείο -έθιµα, δοξασίες αµποδένω 
(στους ξορκισµούς)  

πολιτισµικό σατοιχείο θύµιο, θυµητάρι, το  

πολιτισµικό στοιχείο αγκίδα, η  

πολιτισµικό στοιχείο αγκούλα, αγκλίτσα, η  

πολιτισµικό στοιχείο αγρίλι, το  

πολιτισµικό στοιχείο ακρόδωµα  

πολιτισµικό στοιχείο ακρόπλωρο, το  

πολιτισµικό στοιχείο αλαφροφτέρουγος  

πολιτισµικό στοιχείο αλογοκαύκαλο, το  

πολιτισµικό στοιχείο αµάξι, το  

πολιτισµικό στοιχείο αναζωστάρι, το  

πολιτισµικό στοιχείο ανακουφώνω  

πολιτισµικό στοιχείο αναλύχνισµα, το  

πολιτισµικό στοιχείο ανάσβολος  

πολιτισµικό στοιχείο ανθοκέντηµα, το  

πολιτισµικό στοιχείο αντικόρακο, το  

πολιτισµικό στοιχείο αντικόρακο, το (ναυτ.)  

πολιτισµικό στοιχείο αντίστερνος  

πολιτισµικό στοιχείο αντροµίδα, η  

πολιτισµικό στοιχείο αντρωνίτης, ο  

πολιτισµικό στοιχείο απανουπίθι, το  

πολιτισµικό στοιχείο απανωπύργι, το  

πολιτισµικό στοιχείο απανωσκάλι, το  

πολιτισµικό στοιχείο αποπιοτίδι, το  

πολιτισµικό στοιχείο αραχνερός  

πολιτισµικό στοιχείο αρµάτα, η  

πολιτισµικό στοιχείο αρµατοστάσι, το  

πολιτισµικό στοιχείο αρµεγός, ο  

πολιτισµικό στοιχείο άρµενα, τα  

πολιτισµικό στοιχείο αρµενοκούπι, το  

πολιτισµικό στοιχείο αρµυροκούλουρο, το  

πολιτισµικό στοιχείο αρνοπροβιά, η  

πολιτισµικό στοιχείο αρχονταρίκι, το  

πολιτισµικό στοιχείο αρχονταρίκι, το  

πολιτισµικό στοιχείο ασπράλογος  
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πολιτισµικό στοιχείο αστραπολάµπω  

πολιτισµικό στοιχείο αστρέχα, η  

πολιτισµικό στοιχείο αφροχείλίζω  

πολιτισµικό στοιχείο αχεροκάλυβο  

πολιτισµικό στοιχείο βερέµικος  

πολιτισµικό στοιχείο βήσαλο, το  

πολιτισµικό στοιχείο βουβαλοπέτσι, το  

πολιτισµικό στοιχείο βυζακώνω  

πολιτισµικό στοιχείο γαβάθα, η  

πολιτισµικό στοιχείο γάγλα, η  

πολιτισµικό στοιχείο γαλάφτρα, η  

πολιτισµικό στοιχείο γεννήµατα, τα  

πολιτισµικό στοιχείο γερακοκούδουνα, τα  

πολιτισµικό στοιχείο γοικιάζοµαι  

πολιτισµικό στοιχείο γουλί, το  

πολιτισµικό στοιχείο γυναικιό, το  

πολιτισµικό στοιχείο δαυλοπροσαψίδι, το  

πολιτισµικό στοιχείο δεξίµια, τα  

πολιτισµικό στοιχείο δίµιτο  

πολιτισµικό στοιχείο διπλόγουβος  

πολιτισµικό στοιχείο διπλοπέλεκας, ο  

πολιτισµικό στοιχείο δίφτυλος (λυχνάρι)  

πολιτισµικό στοιχείο εφτακρίσαρο (ψωµί)  

πολιτισµικό στοιχείο ζίλια, τα  

πολιτισµικό στοιχείο ζουρνάς, ο  

πολιτισµικό στοιχείο ζυγιές, οι (κουπιά)  

πολιτισµικό στοιχείο θαλασσοθρινάκι  

πολιτισµικό στοιχείο θαλασσόπορτα, η  

πολιτισµικό στοιχείο θεµελοκέφαλο, το  

πολιτισµικό στοιχείο θεριακωτός  

πολιτισµικό στοιχείο θηλυκωτάρι, το  

πολιτισµικό στοιχείο θηµωνιά  

πολιτισµικό στοιχείο θρασοµανώ  

πολιτισµικό στοιχείο θρινάκι, το  

πολιτισµικό στοιχείο θρινί, θρινάκι, το  

πολιτισµικό στοιχείο θυροστόµια, τα <µπασιά  

πολιτισµικό στοιχείο κακαβιά, η  

πολιτισµικό στοιχείο καλαµοτραφωµένος  

πολιτισµικό στοιχείο καλέστρα, η  

πολιτισµικό στοιχείο καληνωρίζω  

πολιτισµικό στοιχείο καλοφόραδος  

πολιτισµικό στοιχείο καπακώνω  

πολιτισµικό στοιχείο καργάρω  

πολιτισµικό στοιχείο καρποθέρι, το  

πολιτισµικό στοιχείο καστροπόρτι, το  

πολιτισµικό στοιχείο κεδροκολόνα, η  

πολιτισµικό στοιχείο κεµέρι, το  

πολιτισµικό στοιχείο κεφαλόδεση, η  

πολιτισµικό στοιχείο κεφαλόσκαλο, το  

πολιτισµικό στοιχείο κεφαλοχώρι, το  

πολιτισµικό στοιχείο κλειδωτήρα, η  

πολιτισµικό στοιχείο κλωνιά, η  

πολιτισµικό στοιχείο κόκα, η  

πολιτισµικό στοιχείο κοµποσκοίνι, το  

πολιτισµικό στοιχείο κοντάλεθος, ο  

πολιτισµικό στοιχείο κορφοκεφάλι, το  

πολιτισµικό στοιχείο κουδουνάτος  

πολιτισµικό στοιχείο κουτελίτης, ο  

πολιτισµικό στοιχείο κρασοπίθαρο, το  

πολιτισµικό στοιχείο κρασόφλασκο, το  

πολιτισµικό στοιχείο κράσοψος  

πολιτισµικό στοιχείο κρουστόπλεχτος  

πολιτισµικό στοιχείο λαβή, η  

πολιτισµικό στοιχείο λαγούµια, τα  

πολιτισµικό στοιχείο λαζάρι, το  

πολιτισµικό στοιχείο λαθρακιάζω 
<λαθρακιασµένος  

πολιτισµικό στοιχείο λαθρακιασµένος  

πολιτισµικό στοιχείο λάµπαδος, ο  

πολιτισµικό στοιχείο λεβέτι, το  

πολιτισµικό στοιχείο λοξοστενορύµι, το  

πολιτισµικό στοιχείο λυχνανάµµατα, τα  

πολιτισµικό στοιχείο λυχνιά, η  

πολιτισµικό στοιχείο µαγεριά, η  

πολιτισµικό στοιχείο µαγκάνι  

πολιτισµικό στοιχείο µαδέρια, τα  

πολιτισµικό στοιχείο µαϊµουδοπροβιά, η, 
µαϊµουδοδερµάτι, το  

πολιτισµικό στοιχείο µακρινάρι, το  

πολιτισµικό στοιχείο µακρόκορµος  

πολιτισµικό στοιχείο µακροτάξιδος  

πολιτισµικό στοιχείο µανίκι, το  

πολιτισµικό στοιχείο µάνταλος  
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πολιτισµικό στοιχείο µαντάνια, τα  

πολιτισµικό στοιχείο µεροβίγλι, το  

πολιτισµικό στοιχείο µεσαυλή, η  

πολιτισµικό στοιχείο µιτάτο, το  

πολιτισµικό στοιχείο µονολάτι, το  

πολιτισµικό στοιχείο µοχλί, το  

πολιτισµικό στοιχείο µπάγκος (της βάρκας)  

πολιτισµικό στοιχείο νεραύλακο  

πολιτισµικό στοιχείο νιόλουρα, τα  

πολιτισµικό στοιχείο νιόλουρα, τα  

πολιτισµικό στοιχείο ντιντινίζω  

πολιτισµικό στοιχείο ξετρύπια, τα  

πολιτισµικό στοιχείο ξόδι, το  

πολιτισµικό στοιχείο ξώµαντρο, το  

πολιτισµικό στοιχείο παγονόφτερο, το  

πολιτισµικό στοιχείο παλάγγι, το  

πολιτισµικό στοιχείο πανωπροίκια, τα  

πολιτισµικό στοιχείο παραµιά, η  

πολιτισµικό στοιχείο παστικά, τα  

πολιτισµικό στοιχείο πάφιλας, ο  

πολιτισµικό στοιχείο παχιόσκουλος  

πολιτισµικό στοιχείο πεζόβολος, ο  

πολιτισµικό στοιχείο πεζούλι, το  

πολιτισµικό στοιχείο περάτης  

πολιτισµικό στοιχείο περδικοπάνι, το  

πολιτισµικό στοιχείο περιθέρα, η. αστρέχα, η  

πολιτισµικό στοιχείο πετροκασέλα, η  

πολιτισµικό στοιχείο πευκιά  

πολιτισµικό στοιχείο πλακάδο, το  

πολιτισµικό στοιχείο πλεµάτια, τα  

πολιτισµικό στοιχείο πληθερός  

πολιτισµικό στοιχείο πλοκαριά, η (του κήπου)  

πολιτισµικό στοιχείο πλόσκα, η  

πολιτισµικό στοιχείο πολύζυγος  

πολιτισµικό στοιχείο πολυκάραβος  

πολιτισµικό στοιχείο πολυκάταρτος  

πολιτισµικό στοιχείο πολύσκαρµος, ο  

πολιτισµικό στοιχείο πολύσκαρµος, ο  

πολιτισµικό στοιχείο πούλια, η  

πολιτισµικό στοιχείο πρεπίδια, τα  

πολιτισµικό στοιχείο προσκυνητάρι, το  

πολιτισµικό στοιχείο προσώµι, το  

πολιτισµικό στοιχείο προυκολόγος, ο  

πολιτισµικό στοιχείο ριζακά, τα (του παλατιού) 
<ρούγα  

πολιτισµικό στοιχείο ριζοτοίχι, το  

πολιτισµικό στοιχείο ροδόξιδο, το  

πολιτισµικό στοιχείο ροδοστάλι, το  

πολιτισµικό στοιχείο ροδόφωτος  

πολιτισµικό στοιχείο ρονί, το  

πολιτισµικό στοιχείο ρονί, το  

πολιτισµικό στοιχείο ρουµπιά, τα  

πολιτισµικό στοιχείο σαλαγγιά, η  

πολιτισµικό στοιχείο σαµαροσκούτια, τα  

πολιτισµικό στοιχείο σιδεράρµατα, τα  

πολιτισµικό στοιχείο σκεβρός  

πολιτισµικό στοιχείο σκουτέλι, το  

πολιτισµικό στοιχείο σοβουλιάζω  

πολιτισµικό στοιχείο σπαργανούδια, τα  

πολιτισµικό στοιχείο σπιτότοπος, ο  

πολιτισµικό στοιχείο σταµναγκάθι, το  

πολιτισµικό στοιχείο στρουφοκέρατο (δοξάρι)  

πολιτισµικό στοιχείο στροφός, ο  

πολιτισµικό στοιχείο συβασιά, η  

πολιτισµικό στοιχείο συγύρια, τα  

πολιτισµικό στοιχείο σφιχτούρι, το  

πολιτισµικό στοιχείο σωκάρδι, το  

πολιτισµικό στοιχείο ταµπουρώνω  

πολιτισµικό στοιχείο ταράχτης, ο  

πολιτισµικό στοιχείο ταρναριστός  

πολιτισµικό στοιχείο ταφόπετρα, η  

πολιτισµικό στοιχείο τουµπελέκι, το  

πολιτισµικό στοιχείο τουµπελέκι, το  

πολιτισµικό στοιχείο τράφος, ο  

πολιτισµικό στοιχείο τροκάνες, οι  

πολιτισµικό στοιχείο φάλαρα, τα  

πολιτισµικό στοιχείο φαλκάνι, το  

πολιτισµικό στοιχείο φαναροπύργι, το  

πολιτισµικό στοιχείο φασκιά, η  

πολιτισµικό στοιχείο φλοκάδα  

πολιτισµικό στοιχείο φουρνοκάρβελο, το  

πολιτισµικό στοιχείο φτωχοσκάλουνο, το  

πολιτισµικό στοιχείο φυσερό, το  
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πολιτισµικό στοιχείο φωτογόνι, το  

πολιτισµικό στοιχείο χαµαδός  

πολιτισµικό στοιχείο χαροκόπι, το  

πολιτισµικό στοιχείο χιλιόµατος  

πολιτισµικό στοιχείο χιονοτροχάδι, το  

πολιτισµικό στοιχείο χιτώνι, το  

πολιτισµικό στοιχείο χλακοµατένιος  

πολιτισµικό στοιχείο χοντροτσόκαρο, το  

πολιτισµικό στοιχείο χοντροχόχλαδο  

πολιτισµικό στοιχείο χοροστάσι, το  

πολιτισµικό στοιχείο χρουσοκάγκελος  

πολιτισµικό στοιχείο χρουσόπετρα, η  

πολιτισµικό στοιχείο χωνεµένος (--- θράκα)  

πολιτισµικό στοιχείο ψακή, η  

πολιτισµικό στοιχέιο λευκοπυρώνω  

πολιτισµικό στοιχείο άγαλµα χωνιάζω, 
χωνιασµένος  

πολιτισµικό στοιχείο- αντικείµενο ασηµοκλείδι  

πολιτισµικό στοιχείο- αντικείµενο χοντράχτιδος  

πολιτισµικό στοιχείο- αντικείµενο χρουσοκέφαλο 
(καρφί)  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο ανθρωπούδι  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο βαγιόλι, το  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο γκλαβανή, η  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο διβλί, το  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο δόκανο, το  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο ζουρνάς, ο  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο καλέµι, το  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο κλωνιά, η  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο κοντάκι, το  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο κρασασκί, το  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο λυθρωµένος  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο πεσκέσι, το  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο ρώγα, η  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο σουγγί, το  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο σοφράς, ο  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο στρόγυρας, ο  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο τραγασκί, το  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο φλάσκα, η  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο χαϊµαλί, το  

πολιτισµικό στοιχείο -αντικείµενο χούρχουλη του 
µύλου  

πολιτισµικό στοιχείο- γιορτή χρονιάρα (µέρα)  

πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου ασηµολάµπω  

πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου γαλαζόπετρα, 
η  

πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου 
γαµπροστολίζω  

πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου καλεστός  

πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου καλοψίκια, τα  

πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου λαλούµενα, τα  

πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου 
λιανοτράγουδο, το  

πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου µαργαρόριζα, 
η  

πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου ξεφάντωση  

πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου παστικά, τα  

πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου προυκοφόρος  

πολιτισµικό στοιχείο -έθιµα γάµου ταρναριστός  

πολιτισµικό στοιχείο- έθιµα ταφής στάλος του 
νεκρού, το  

πολιτισµικό στοιχείο- έθιµα, δοξασίες 
ονειροπαρωρίτης  

πολιτισµικό στοιχείο- έθιµο αντήµερα  

πολιτισµικό στοιχείο- έθιµο προλείτουργο, το  

πολιτισµικό στοιχείο- ένδυση µπολίδα, η  

πολιτισµικό στοιχείο -µάχη λιανοδόξαρο, το  

πολιτισµικό στοιχείο -όπλο χαλός, ο  

πολιτισµικό στοιχείο- σπίτι ξωστάρι, το  

πολιτισµικό στοιχείο -σπίτι ξωστάρι, το  

πολιτισµικό στοιχείο -σπίτι πατάρι, το  

πολιτισµικό στοιχείο -φαγητό σφαγάρι  

πολιτισµικό στοιχεό δραγάτα, η  

πολιτισµικό στοιχεό-έθιµο κανακητό, το  

πολιτισµικό στοιχίο -έθιµα γάµου 
φλαµπουριάρης, ο  

πολιτισµιό στοιχείο χρυσικός, ο  

πολιτισµιοκό στοιχείο λιονταρόθρονο  

πολιτιτσµικό στοιχείο κατραµιά, η  

Ποσειδώνας βρυγιάζω  

Ποσειδώνας+Οδυσσέας δρακοπαλεύω  

Ποσειδώνας+Οδυσσέας συγκυλιούµαι  

πρόγονοι Ιδοµενέα αστρονοµώ  

προεστός σπανός, ο  

Ράλα ακροπετώ  

Ράλα αφρουµάζω, φρουµάζω  

Ράλα διγνωµιά, η  
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Ράλα κοχεύω  

Ράλα λαχνίζω  

Ράλα λιανοκόκαλο (κορµί)  

Ράλα ρηµαδιό, ρηµαδιακό, το  

Ράλα σπαθοφρύδα, η  

Ράλά λοξοβιγλώ  

Ράλα+σύντροφοί της γκρεµολάτης, ο  

Ράλα+σύντροφοί της διαµελώ, διαµελίζω  

Ράλα+σύντροφοί της λάβρος  

Ράλα+σύντροφοί της συφυλακίτης  

σιδεράς σιδεράς  

σκλάβες πολυπαιδούσα, η  

σκλάβες προσγονατίζω  

σκλάβες τσεµπέρι, το  

Σκούληκας αναρίχνω  

Σκούληκας ζεστοκοπούµαι  

Σκούληκας ξαγκλίζω  

Σκούληκας ριζοσκελώνω  

Σκούληκας σαβανοτυλίζω  

στρατός ανασµηλιώνουµαι  

στρατός βαρδιάνος  

στρατός φουσάτο, το  

Στρειδάς αδροκόχυλος  

Στρειδάς ανάκρασµα, το  

Στρειδάς βουρλογένης, ο  

Στρειδάς βουρλογένης, ο  

Στρειδάς βουρλόµαλλος  

Στρειδάς κάλλιος  

Στρειδάς καραβάς, ο  

Στρειδάς καραβίτης, ο  

Στρειδάς µανακιά, η  

Στρειδάς νάτο, το  

Στρειδάς ναύλερος, ο  

Στρειδάς πρωτοκάραβος, ο  

Στρειδάς σουσούµια, τα  

Στρειδάς συγκόκαλος  

Στρειδάς χαρολιµενιάζω  

συντρόφισσες της Κρινώς βουκινίζω  

συντρόφισσες της Κρινώς παρθενόµουλα, η 
(σαρκαστικό)  

συντρόφισσες της Κρινώς φιλιώνω  

σύντροφοι του Οδυσσέα αλάνης, ο  

σύντροφοι του Οδυσσέα αναβολάζω (σα σκυλί)  

σύντροφοι του Οδυσσέα αναθιβάνω  

σύντροφοι του Οδυσσέα αστρίτης  

σύντροφοι του Οδυσσέα αψώνω  

σύντροφοι του Οδυσσέα δειλινίζω  

σύντροφοι του Οδυσσέα ζαγάρι, το  

σύντροφοι του Οδυσσέα θεριόχνοτος  

σύντροφοι του Οδυσσέα θρασεύω  

σύντροφοι του Οδυσσέα καλαφατίζω  

σύντροφοι του Οδυσσέα κλαρολογώ (προσαψίδια 
λ.χ.)  

σύντροφοι του Οδυσσέα λαγγονιάζω  

σύντροφοι του Οδυσσέα λαγονεύω  

σύντροφοι του Οδυσσέα λαµπυρήθρα, η  

σύντροφοι του Οδυσσέα λαρώνω  

σύντροφοι του Οδυσσέα µονοτάρου  

σύντροφοι του Οδυσσέα µπουλούκι, το  

σύντροφοι του Οδυσσέα ξαµάρι, το  

σύντροφοι του Οδυσσέα ξεκεφαλίζω  

σύντροφοι του Οδυσσέα ξενοµώ  

σύντροφοι του Οδυσσέα παλαµίζω  

σύντροφοι του Οδυσσέα πελαγοτσακισµένος  

σύντροφοι του Οδυσσέα πρόβολος  

σύντροφοι του Οδυσσέα ράθυµος  

σύντροφοι του Οδυσσέα σκολάζω  

σύντροφοι του Οδυσσέα συµπαλίκαρα, τα  

σύντροφοι του Οδυσσέα συµπαλίκαρο, το  

σύντροφοι του Οδυσσέα ταχταρίζω  

σύντροφοι του Οδυσσέα τσούρµα, η  

σύντροφοι του Οδυσσέα υπνοθρεµµένος  

σύντροφοι του Οδυσσέα φαλαγγώνω  

σύντροφοι του Οδυσσέα χεροβολιά  

σύντροφοι του Οδυσσέα ψυχανέµισµα, το  

ταύρος αναχαράζω  

ταύρος καπούλια, τα  

ταύρος κρασοφεγγιά, τα  

ταύρος ορθόνουρος  

ταύρος συγκυλιούµαι  

Τηλέµαχος αγκαλοσέρνω  

Τηλέµαχος γλαρώνω  

Τηλέµαχος γοργόστροφος  

Τηλέµαχος γυαλοκοπώ  
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Τηλέµαχος διωµατάρης  

Τηλέµαχος καρδώνω  

Τηλέµαχος κεφαλοκρούγω  

Τηλέµαχος κορακάτος  

Τηλέµαχος πισωβολώ  

Τηλέµαχος συσηλίζει (ο νους)  

Τηλέµαχος χιούτη, η/ χήτη, η  

Τηλέµαχος +Ναυσικά γλυκοσάλιση, η  

τοπίο θαµποσταλάζω  

τόπος ανάχαραχα  

τόπος αντίπλωρα  

τόπος βογκερός  

τόπος κατάραχα  

τόπος καταχάρακα  

τόπος κεφάλα, η  

τόπος κοιµηθιά, η  

τόπος λαγούµι, το  

τόπος λιθοπέτι, το  

τόπος λιµανόχωρα, η  

τόπος νοτερός  

τόπος περίχειλο  

τόπος πισωκάπουλα  

τόπος προσηλιακός  

τόπος σπηλιάρα, η  

τόπος στενορύµι, το  

τόπος τριστράτι  

τρόπος ανάσβερκα  

τρόπος αποχυτά  

τρόπος µοναστραπίς  

τρόπος νοστιµιά, νοστιµάδα, η  

Τρώες λέχι, το  

ύπνος καλαφατίζω  

ύπνος σαρκοθρέφτης  

ύπνος σαρκοθρέφτης (ύπνος)  

Φίδα αθαλωµένος  

Φίδα αναστενάρης  

Φίδα ασβολωµένος  

Φίδα αστραποπελεκώ, αστραποκαίω  

Φίδα γυρονέφρι  

Φίδα δροµίς  

Φίδα θεόκρουστος, θεοκρουσµένος  

Φίδα θολοπαίζω  

Φίδα ξεχασκίζω  

Φίδα πρασινόµπλαβος  

Φίδα ριζαύτι, το  

Φίδα στρηνιάζω  

Φίδα στριγγολαλώ  

Φίδα τσαπόδοντο, το  

Φίδα φεγγαρόκρουστος  

Φίδα φεγγαροπιάνοµαι, φεγγαροκρούγοµαι  

φρουροί γλοίτσα, η  

φρουροί θυροκράτης  

φρουροί λακώ  

φρουροί λουριάζω  

φρουροί µεριάζω  

φύση αβροχιά, η  

φύση αγκοθόσυκο, το  

φύση αγκρίζω  

φύση άγκρουστος, ο  

φύση αγόγλωσσος (βοτάνι)  

φύση αγριµόγατος  

φύση αδροκάλαµο, το  

φύση αδρόρωγος  

φύση αδρός  

φύση αϊτοφτερούγα, η  

φύση άκραγος  

φύση ακράνυχο, το  

φύση ακραχνίζω  

φύση άκραχτα  

φύση ακρίδαλος  

φύση ακρολιχνώ  

φύση αλαφοµόσκι, το  

φύση αλησµονάνθι, το  

φύση αλισάχνη, η  

φύση αλιφασκιά, η  

φύση αλλαξοδερµατίζω  

φύση αλυχιά, η  

φύση αλυχιά, η  

φύση αµαδολογώ  

φύση αµµοβούνι, το  

φύση αναβλεπίδια, τα  

φύση αναβόλι, το  
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φύση αναθεώνοµαι (η θάλασσα -)  

φύση ανακρεµά (ο καιρός)  

φύση αναµαυλώ  

φύση αναµουρίζω  

φύση ανάνθιστο  

φύση αναξερνώ  

φύση αναστάλαγος (νερό)  

φύση αναφουντώνω  

φύση ανεµοκυκλίζω  

φύση άνεµοφίδα, η  

φύση ανθοπερβόλι, το  

φύση ανθοπέρβολο, το  

φύση ανθοποταµιά, η  

φύση αντένα, η  

φύση αντζοπηδώ  

φύση αντζοπηδώ  

φύση αντικρούστης (αγέρας)  

φύση αντιστοιβάζω  

φύση αντροκαλιούµαι  

φύση απάνεµος, απάγγειος  

φύση απλαδωτός  

φύση απλοστρώνουµαι  

φύση αποβροχάρης, ο  

φύση απογαλίσµατα, τα  

φύση αποκαϊδι, το  

φύση αποκλαµένος  

φύση απολασάρης, ο  

φύση απόλιδα, τα  

φύση απόµελο, το  

φύση απόνερα, τα  

φύση απόσπερος  

φύση αποτρυγίδια, τα  

φύση αποφυλλίζω  

φύση αρµενίδια, τα  

φύση αρµυρίζω  

φύση ασηµοκαπνίζω  

φύση ασηµόκλωνος (ελιά -)  

φύση ασπάλαθος (βοτάνι)  

φύση ασπρογαλιάζω  

φύση ασπρογαλιάζω  

φύση αστάλωτος  

φύση αστεροσπιθοβόλι, το  αστροσπιθοβολώ  

φύση αστραπολίθι, το  

φύση αστροβολή, η  

φύση αστροκαύτης, ο  

φύση αστροπελεκώ  

φύση αστροπόταµος, ο  

φύση αστροφούντωτος  

φύση αστροφωτιά, η  

φύση αφρόσκουφος  

φύση αφροχαχαρίζω (θάλασσα)  

φύση αφρόχειλο  

φύση αχιβάδα, η  

φύση αχνοβολώ  

φύση αχτιδοροδισµένος  

φύση βαγιόκλαρο, το  

φύση βαλµάς, ο  

φύση βελάνι, το  

φύση βελονόφυλλο, το  

φύση βεργάτος  

φύση βεργάτος  

φύση βηρός, ο  

φύση βιόλα, η  

φύση βλασταρώνω  

φύση βολάζω  

φύση βορράστι  

φύση βουβουνίζω  

φύση βουλίδια, τα  

φύση βουνοπλάγι, το  

φύση βραγιά, η  

φύση βραστάρι, το  

φύση βραχνοπετεινάρι, το  

φύση βραχνοπετείναρο, το  

φύση βραχοσπηλιά, η<γλαροσπηλιά, η  

φύση βροχοκλαίγω  

φύση γάβρος, ο  

φύση γάγλες, οι  

φύση γαλαζόκρουστος (γιαλός)  

φύση γελάστερας  

φύση γελάστερας  

φύση γελοχαχαρίδα, η  

φύση γελοχαχαρίδα, η  
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φύση γερακίνα, η  

φύση γερανίζει (η θάλασσα)  

φύση γιαλιά, η  

φύση γιαλούρα, η  

φύση γιασεµιά, η  

φύση γιασεµοκλώνια, τα  

φύση γιασεµοπλεµένος  

φύση γιοµωτοφεγγαράτη (νύχτα)  

φύση γιορντανίζω  

φύση γλυκοξέφωτα, τα  

φύση γοργοκεφαλώνω  

φύση γούπατο, το  

φύση γυαλοκοπώ  

φύση γυρογιάλι  

φύση γυροζώνω  

φύση γυψοπέτρα, η  

φύση δαγκανάρα, η  

φύση δαµάλα, η  

φύση δασοκαραβιάζω  

φύση δασόµαλλος  

φύση δαφνόκουκο, το  

φύση δαφνόκουκο, το  

φύση δεντρικά, τα  

φύση δεντρικό, το  

φύση δεντρόφυλλο, το  

φύση δόλονας, ο  

φύση δουλευταρού, η  

φύση δραπετάρα, η  

φύση δροµολάτικος  

φύση δροσόλαλος  

φύση δροσόπαγος  

φύση δροσοσυγκλύζω  

φύση δυόσµος, ο  

φύση έλαφος, ο  

φύση ετοιµόγεννη  

φύση εύτυχος  

φύση εφτά αδερφάδες, οι  

φύση ζαφορά, η  

φύση ζεστοκοπώ  

φύση ηλιοκονταριά, η  

φύση ηλιολαµπή, η  

φύση θαλασσάγκαθο, το  

φύση θαλασσολιβάδι, το  

φύση θαλασσόφρυδο, το  

φύση θαµποκοιµούµαι  

φύση θανατόµυγα, η  

φύση θεοβάδιστος  

φύση θεοκορφή, η  

φύση θεριακωµένος  

φύση θρακιάς, ο  

φύση θυµαρόµελο, το  

φύση ισκιαδερός  

φύση κακοχάλαβρος  

φύση καλαµιά, η  

φύση καλαµόβεργα, τα, η -  

φύση καλόγαλος  

φύση καλοσύβαστος  

φύση καµποτόπι, το  

φύση καπρόδοντο, το  

φύση καρκανιάζω  

φύση καρνάδος  

φύση καρπόδεντρο, το  

φύση καταβολάδα, η  

φύση καταχνοπεπλωµένος  

φύση καυκάλι  

φύση κελάδι, το  

φύση κεφαλόχτενο, το  

φύση κλιβάζω  

φύση κοκκινόµηλο  

φύση κόλυµπος, ο  

φύση κοπροµπούρµπουλας, ο  

φύση κουκουναρόµηλο, το  

φύση κουκουρίζει (το γίδι)  

φύση κουφάλα, η  

φύση κουφοπετώ  

φύση κουφοπλάτανος, ο  

φύση κραή, η  

φύση κράκουρα, τα  

φύση κράκουρα, τα  

φύση κράφαλα, τα  

φύση κράφαλα, τα  

φύση κρινολιβάδι, το  
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φύση κρουσταλλοφασκιά, η  

φύση λαγάζω, λαγιάζω  

φύση λαγκοπεράσµατα, τα  

φύση λαγκός, ο  

φύση λαγουδίνα, η  

φύση λαγούµι, το  

φύση λακούβα, η  

φύση λάµνουµαι  

φύση λαµπαδοκέρατος  

φύση λαµπηδόνα, η  

φύση λειψοφέγγαρο, το  

φύση λιβαδογένης, ο  

φύση λιβαδοπέρδικα  

φύση λιβαδοτόπι, το  

φύση λιβακώνω  

φύση λιοβουτήµατα, τα  

φύση λιοκαθίσµατα, τα  

φύση λιόκουρνο, λιοκόρνιο, το  

φύση λιοπύρι, το  

φύση λιοσταλάζω  

φύση λογήσιµος  

φύση λοξογυρίζω  

φύση µανός (αγέρας)  

φύση µαραγκιάζω  

φύση µαργαροριζωµένος  

φύση µάργος, µάργα, µάργο  

φύση µαυροκόκορας  

φύση µελιά, η  

φύση µελισσοκόφινο  

φύση µέλισσος, ο  

φύση µελισσόχορτο, το  

φύση µελίχλωρος  

φύση µεράστρι  

φύση µερονύχτερο, το  

φύση µερσινιά, η  

φύση µεσηµερού  

φύση µεσοχείµωνα, τα  

φύση µεταµεσήµερο, αποµεσήµερο  

φύση µεταπνίζω  

φύση µεταφυσώ  

φύση µηλοριζικάρι, το  

φύση µοσκούλα, η  

φύση µούχρωµα (µουχρώνω, µουχρός)  

φύση µπεµπερίζει (τ' αρνί)  

φύση µπογάζι, το  

φύση µπουχτίζω  

φύση µυρτολιά, η  

φύση νεραϊδονήµα, το  

φύση νεροβούβαλος, ο  

φύση νεροκότσυφας, ο  

φύση νεροµάνα, η  

φύση νερόφιδο, το  

φύση νοητερός  

φύση νούφαρο, το  

φύση νούφαρο, το  

φύση νυχτογεννηµένος  

φύση νυχτογυαλοπάγι, το  

φύση νυχτοκόπος, ο  

φύση νυχτοκόρακας, ο  

φύση νυχτολούλουδο, το  

φύση νυχτοπλάνος  

φύση ξαγκλίζω  

φύση ξάγναντο, το  

φύση ξαίθρα, η  

φύση ξαποσκέλα, η  

φύση ξε(ν)τρουµίζω  

φύση ξεκόβει (ο καιρός)  

φύση ξεπουλιάζω  

φύση ξέρακας, ο (κέδρος -)  

φύση ξέραυλος, ο  

φύση ξεραχιά  

φύση ξεροκαυκαλιάζω  

φύση ξεσφοντυλιάζω  

φύση ξεφεγγάρωµα, το  

φύση ξεχασκίζω  

φύση ξωλαλώ  

φύση όµπρος, ο  

φύση ορνιοσπηλιά, η  

φύση οσκρός, ο  

φύση ουρανοθάλασσο, το  

φύση οχτοκαλαµιά, η  

φύση παιχνιδοµάτης  
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φύση παχιόκλαρος  

φύση παχνί, το  

φύση παχνοπεριτυλίγω  

φύση παχνοφτέρουγο, το  

φύση πέργιαλος, ο  

φύση περιπλεχτός  

φύση περιπλοκαδιάζω  

φύση πεταχταριά, η  

φύση πετροβοσκολογώ (κισσός)  

φύση πετρόγαλο, το και πετρόγιαλος, ο  

φύση πετρογλίστρα, η  

φύση πετροπέρδικα, η  

φύση πευκοδαδί, το  

φύση πευκοσκιανός, ο  

φύση πηχολάτης, ο  

φύση πισωκάµπουρο, το  

φύση πλατανιάς, ο (πλατανιώνας)  

φύση πλατανόµηλο, το  

φύση ποδαστράγαλο, το  

φύση πολυσάλευτος  

φύση ποντίζοµαι  

φύση ποροφάραγγο, το  

φύση πουρναρόκλαρο, το  

φύση προβάτα, η  

φύση πρόσβραδο, το  

φύση πρωτόλατος  

φύση πυκνόπαχος  

φύση πυκνοπροβατίζω  

φύση ράπη, η (του σιταριού)  

φύση ρεκάζω  

φύση ρεµατιά, η  

φύση ρεφούδι, το  

φύση ρηµαδιά, η  

φύση ριζοµάνα, η  

φύση ριζοσκελώνω  

φύση ροδαµίζω  

φύση ροδαµίζω  

φύση ροδόσταµο, το  

φύση ροδοχαραµέρι, το  

φύση ρούφουλας, ο /ανεµορούφουλας, ο  

φύση σαµιαµίθι, το  

φύση σαράκι, το  

φύση σγουράπαλος  

φύση σγουρόφυλλος  

φύση σκαθάρι, το  

φύση σκληροτραµουντάχειλος  

φύση σκουληκοµάνα  

φύση σπαρνώ, σπαρνίζω  

φύση σπερώνει, σπεριάζει  

φύση σπιθουρίζω  

φύση σπιλιάδα, σβιλάδα, η  

φύση σταµναγκάθι, το  

φύση σταφυλόρωγα, η  

φύση στεκάµενος  

φύση στεφανικέρατος, στεφανοκέρης  

φύση στραφταλίζω  

φύση στράφυλα, τα  

φύση στριγγόλαλος  

φύση στροβίλα, η  

φύση στρουγκολίθι, το  

φύση στρουφιχτοκέρατος  

φύση στροφίλια, τα  

φύση σύβουνα, τα  

φύση σύγιαλα, τα  

φύση σύγιαλος  

φύση σύγκαπνος  

φύση σύµπλαγο, το  

φύση συνάστερος  

φύση συντάραχος, ο// συντάραχο, το  

φύση συντυλίγω  

φύση συρµή, η  

φύση σύρτη, η  

φύση σύφλογος  

φύση σφαγαριά, η  

φύση σφέρδουκλας, ο  

φύση σώχωρο, το  

φύση σώχωρο, το  

φύση τα ποδιαφωτίσµατα  

φύση τα χαλάσµατα της νύχτας  

φύση ταυροκέρατα, τα  

φύση τραγουδοκόπαδο, το  

φύση τραµουντάχειλος  
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φύση τροχαλαέι (το κύµα)  

φύση τσιρίζω  

φύση τσοπανόσκυλο, το  

φύση τυλιγαδίζω  

φύση φεγγαράδα, η  

φύση φεγγαριά, η  

φύση φεγγαροβόλι, το  

φύση φεγγαροβολιά, φεγγαροβολή, φεγγαρόβολο  

φύση φιλόκερος  

φύση φλαγγαρώνω  

φύση φλαγκάρα, η  

φύση φοινικόνουρος, ο  

φύση φούντα  

φύση φουρτουνιάζω  

φύση φουσκοδεντριά, η  

φύση φρουµατιστός  

φύση φρουµατιστός  

φύση φρουτόδεντρο, το  

φύση φρύγανα, τα  

φύση φτεροσοζυγιάζω  

φύση φωλιά  

φύση χάλαβρα, τα  

φύση χαλέπεδα, τα  

φύση χαλέπεδα, τα  

φύση χαµοδράκι, το  

φύση χειµοκαλόκαιρο, το  

φύση χιλιολογήτρα, η  

φύση χιλιοπλούµης, ο  

φύση χλιµίντρισµα, το  

φύση χλώρη, η  

φύση χλωριά, η  

φύση χλωρονόµι, το  

φύση χλωρόφουντος  

φύση χοντροκόπαδο, το  

φύση χοντρολιά, η  

φύση χοντρόρωγος  

φύση χορευταράς, ο  

φύση χοροσέρνω  

φύση χοροστάσι, το  

φύση χούνη, η  

φύση χουρµαδόφυλλο, το  

φύση χουρχουλός, ο  

φύση χοχλαδωτός  

φύση χοχλακιστός  

φύση χρουσοκοντυλιάζω (- το στάρι)  

φύση χρουσονυχάτος  

φύση χρουσοσκάθαρο, το  

φύση χρουσοσταχιάζω  

φύση χταποδοπλοκαµώ  

φύση χωνωτός  

φύση χωράφια: καµατερά  

φύση χωράφια: λιβαδερά  

φύση χωράφια: σκαπετάρικα  

φύση χωριά  

φύση ψαλάσσω  

φύση ψαροκόπαδα, το  

φύση ψυγοµαραίνουµαι  

φύση ψωµοδότης, ψωµοδότρα  

φύση -άνεµος σβαρνίζω  

φύση -αστέρια λαυρίζω  

φύση -αστέρια τσοπανοφωτιές, οι  

φύση -γη χερσοχώραφο, το  

φύση -ζώο ζαλώνω  

φύση -ζώο καρδερίνα  

φύση -ζώο λαµπηδόνα, η  

φύση -ήλιος κανακίζω  

φύση -ήλιος πενταδάχτυλος  

φύση -θάλασσα αντιπηδώ  

φύση -νύχτα γαυριασµένος  

φύση -ποταµός περσοξοδεύω  

φωτιά αντιφλογίδι, το  

φωτιά ξέµαλλος  

φωτιά προσαψίδι, το  

Χάλικας αλαφροπάτης  

Χάλικας µεταγυρνώ  

Χάλικας µονοπαντώ  

Χάλικας ξενοµερίτης  

Χάλικας χολιάζω, χολιασµένος  

Χάλικας+Πέτρακας κλαρίσιος  

Χαλκιάς µονογλεντοκοπώ  

χαρά απόλουτρος  

Χάρος κλουκλουτώ  
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Χάρος µερδικό, το  

Χάρος µερµηδίζω  

Χάρος µετακουνώ  

Χάρος χαρατσάρης  

Χάρος χορολάτης, ο  

Χάρος χυταρώνω  

χρόνος αντήµερα  

χρόνος αποσπέρα, η  

χρόνος αχάραγα  

χρόνος γλυκοχαραµέρι, το  

χρόνος λυχνανάµµατα, τα  

χρόνος πρινώρας  

χρόνος (µέρες) διανεύω  
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